
�كتو�ردورة  –شار�ن مداوالت جملس املس� ٔ 2013 

1 

 )2013 نومفرب 12( 1435 حمرم 8

        999990909090حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 نومفرب 12( 1435 حمرم 8 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس ل اFٔول اخلليفة ،بنعاللفوزي محمد  الس:يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساMات وQسعة عرشة دقKقة، ابتداءا من الساMة الثانية  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .VقKقة الثالثة والثالثني بعد الزوالوا
   .يةه م]اقشة اFٔس:ئY الشف  ::::Xدول اFٔعاملXدول اFٔعاملXدول اFٔعاملXدول اFٔعامل

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

        ::::الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةالس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةالس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةالس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني cسم هللا الرمحن الرحمي

�Mلن عن افiتاح اجللسةٔ.  
  وزراء؛السادة ال

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون؛
نظام من اVس:تور، ووفقا ملقiضيات ال  100 الفصل معال بoٔحاكم

خيصص اHلس هذه اجللسة Fٔس:ئY السادة ، املس�شار�ن Hلس اVاuيل
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

 ق�ل الرشوع يف تناول اFٔس:ئY الشفهية املدرXة يف Xدول اFٔعامل،
�عطي اللكمة �لس:يد اFٔمني ٕالطالع اHلس Mىل ما Xد من مراسالت ٔ

  .وٕاMال�ت، تفضل الس:يد اFٔمني

        ::::املس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلس
  .شكرا الس:يد الرئGس

خبصوص ال�رشيع، توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبشاريع القوانني 
  :التالية
ة Mىل املرسوم بقانون يقيض �ملصادق 105.13مرشوع قانون رمق   - 1
ش:ت�رب  13املوافق لــ  1434ذي القعدة  6الصادر يف  2.13.657رمق 

املتعلق ٕ�لغاء الز�دات  120.12ب�سخ وتعويض القانون رمق  2013
والغرامات وا£Mا¢ر وصوا¢ر التحصيل املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت 

  واFٔقالمي واجلهات؛واFٔ¦وى املس:تحقة لفائدة امجلاMات والعامالت 
، 2010يتعلق بتصفKة مزيانية املالية  139.12مرشوع قانون رمق  - 2

  .واحملال Mىل اHلس من جملس النواب
 13/927كام توصلت الرئاسة بقرار من اHلس اVس:توري حيمل رمق 

يرصح مبوج�ه اHلس اVس:توري بعدم اخiصاصه �لبت يف دس:تورية 
  .Hلس املس�شار�ن Mىل العمل احلكويمانعقاد اجللسات الرقابية 

كام توصلت الرئاسة مبراسY من الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من uاللها اHلس ٔ�نه نظرا الرتباطات حكومKة، فٕان الس:يد 

وز�ر الرتبية الوطنية يلمتس تقدمي اFٔس:ئY املو±ة لوزارته يف بداية اجللسة، 
 ٔFات املربجمة يف تليه م�ارشة اMلية، مث �يق القطاuاVاملو±ة لقطاع ا Yس:ئ
  . Xدول اFٔعامل

كام توصلت الرئاسة مبراسY من الس:يد رئGس فريق التجمع الوطين 
لٔ«حرار يطلب من uاللها تoٔجKل السؤال املوXه ٕاىل الس:يد وز�ر التجهزي 

�لمواÁ ٕاىل والنقل حول إالجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواك¼ الوطنية 
  . Xلسة الحقة

�ل�س:بة لٔ«س:ئY الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  : نونرب 12ٕاىل Ãاية يوم الثال4ء 

  سؤÄ؛  M :36دد اFٔس:ئY الشفهية -

 سؤال واÅد؛ : Mدد اFٔس:ئY الكiابية -

�جوبة 6: وMدد اFٔجوبة الكiابية -ٔ . 
 .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::ةةةةالس:يد رئGس اجللسالس:يد رئGس اجللسالس:يد رئGس اجللسالس:يد رئGس اجللس
  . شكرا �لس:يد اFٔمني

من النظام اVاuيل، توصلت الرئاسة  128طبقا ملقiضيات املادة 
التÆالف ... طلبات، ٕاذن اللكمة �لفريق اVس:توري 6بطلبات إالÅاطة، 

  .Äشرتايك، تفضل الس:يد الرئGس

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

Ëس:تحرض الوضع العام يف البالد،  فريق]ا Éعادته يف ٕاطار اجMÈاته
الحظنا ٔ�ن هناك ٕاشاكلية تتعلق �لعقل اFٔمين يف البالد، ٕاشاكلية 
تنعتربوها بدرXة �برية من اخلطورة، وQس:تدعي م]ا Äن��اه حىت ال تتكرر، 
ؤ�ن ندعو ٔ�و ندمع التقدم يف جمال اFٔمن، خصوصا ملا يتعلق �Fٔمن اVامع 

Ð لمجمتع واحلايم� .  
شهر يف الر�ط، ش:باب دعوا ٕاىل لقاء فÒ بGهنم يف ساÅة معومKة هذي 

، ما بدؤوا جيمتعون "حلظة الفلسفة، واحلديث عن الفلسفة"حتت شعار 
حىت ٔ�حKطوا �رXال اFٔمن، فمت طردمه وQش:تGهتم cشلك Ãري حضاري حتت 

  . ذريعة Mدم وجود الرخصة
ضاء يف ساÅة من هاذ الشهر، اFٔس:بوع املايض يف اVار البي 3يوم 

امحلام، مجموMة من الش:باب دعوا ٕاىل حلظة القراءة فÒ بGهنم يف ساÅة 
  . معومKة، تعرضوا ٕاىل نفس إالجراء من طرف الرشطة ومن طرف اFٔمن

ن�ساءل هل هناك حمكة يف تدبري اFٔمن؟ هل نعي عواقب Qش:تGت 
ادرة الش:باب وم]عهم من ممارسة حق من حقوقهم يف الثقافة، ملا âكون املب

  حضارية، واردة من الش:باب، Ëساء فهمها cشلك ال مربر Ð؟ 
فçاته نذ�ر بoٔن اVس:تور ٔ�ىت �Vميقراطية ال�شار�ية، ؤ�قر �لمجمتع جبميع 
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حبق التèاطب والتÆاور يف الساÅات العمومKة، ونذ�ر ٔ�ن الساÅات 
�لجميع، ؤ�ن اخللط بني م�ادئ اVميقراطية ال�شار�ية  ìة يه مKالعموم

بدٔ� دس:توري واملفهوم العتيق لٔ«من واملبادرة الرشسة ملنع التالمKذ مك 
والطلبة والش:باب من التÆاور Mىل  قضا� ٔ�ساس:ية، جتعلنا ن�ساءل ٕاىل ٔ��ن 

  Ëسري هذا العقل اFٔمين املغريب ا£ي ٔ�صبح يعوق تطور الش:باب؟ 
ندعو ٕاىل املرونة، ندعو ٕاىل تقدمي املساMدات وحامية هذا النوع من 

بادرات، ندعو امجلاMات احمللية ٕاىل ٕاMداد الفضاءات العمومKة لتؤدي امل 
وظائفها يف الرتبية اHمتعية حىت âكون اVميقراطية ال�شار�ية جتد جماال لها 

�لتطبيق داuل جممتعاتنا .  
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لفريق الفKدرايل، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::الصادق الرغيويالصادق الرغيويالصادق الرغيويالصادق الرغيوي    دددداملس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ي
  .شكرا الس:يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،

�مس الفريق الفKدرايل حنيط اHلس املوقر Mلام وحنيط الرٔ�ي العام 
الوطين ٔ�نه uالل اFٔس:بوع املايض Åدثت فضيÆة، فضيÆة ٔ�خرى تضاف 

  . ٕاىل مسلسل فضاحئ احلكومة احلالية يف øسخهتا الثانية
�قدمت Mليه وزارة الرتبية الوطنية من م]ع ٔ Òىل فúة تتÆهذه الفضي

مدرسا ومدرسة، جنحوا يف ÄمÆiا�ت الكiابية لولوج  990ٔ�زيد من 
املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن، بعدما رخصت هلم الوزارة �جiياز 

وزارة، ومت ÄمÆiا�ت الكiابية، ومت ٕايداع ملفاهتم �لطريقة اليت نظمهتا ال
اجiياز امÆiان من طرفهم، وحصحت ٔ�وراقهم، ؤ�Mلنوا مضن لواحئ الناحجني 

  . والناحجات يف الشق الكiايب لهذه ÄمÆiا�ت املهنية
Ãري ٔ�ن هؤالء املدرسون واملدرسات فوجçوا مبنع âرخKصهم من اجiياز 
م�ار�ت الشفوي لولوج هذه املراكز، واس�]دت الوزارة ٕاىل مجموMة من 

ملربرات، مربرات نقول ٔ�هنا واهية وال تصمد ٔ�مام املنطق وال تصمد ٔ�مام ا
مفن بني املربرات اليت التoúٔت ٕا�هيا الوزارة، ٔ�ن هؤالء . القوانني املعمول هبا

املدرسني واملدرسات مل يطلبوا الرتخKص، Mلام ٔ�نه مت الرتخKص هلم �جiياز 
  . الكiايب، حصحت ٔ�وراقهم، ٔ�Mلنوا �حجني

، ف]عترب ٔ�ن ٕاجراء ÄمÆiان وإالMالن عهنم كناحجني هو âرخKص و£�
يف Åد ذاته، ما دامت ٔ�ن هاذ الوزارة الوصية يه اليت نظمت هذه املباراة، 

  . يه اليت ٔ�رشفت Mىل التصحيح، يه اليت ٔ�Mلنت النúاح
هاذ إالجراء يضاف ٕاىل مجموMة من إالجراءات اليت تطال øساء ورXال 

Ä اصة يف ٕارضاب التعلمي، ف�عدuجور املرض�ت واملرضبني، و�قiطاع من ٔ

، وا£ي اكن شعاره لGس الز�دة يف اFٔجور، اكن شعاره 2013فربا�ر 12
هو ٕاصالح املنظومة الرتبوية، واقiطعت من ٔ�جورمه Fٔول مرة معيدة 

  . املغرب ٕاىل عهود اعتقد� ٔ�هنا مضت وا	هتت
و مرشوع حيمل اكهل ، ه2014كذ� مرشوع القانون املايل احلايل 

  ... املoٔجور�ن لك ما Ëسمى �ٕالصالح، سواء إالصالح الرضييب ٔ�و
  .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
اللكمة لالحتاد . شكرا الس:يد املس�شار، ا	هتى الوقت، شكرا

  .تفضل اليس الرايضاVس:توري، 

  ::::املس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايض
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم

  واين اFٔعزاء،ٕاخ
من اVس:تور يلزم رئGس احلكومة ٕ�رشاك املواطنني عن  12الفصل 

. طريق امجلعيات املهنية املهمتة �لشoٔن العام يف ٕاMداد القرارات واملشاريع
الز�دة يف املازوط بدون اس�شارة املهنيني، املاء د�ل السقى ميل زاد فKه 

  . بدون اس�شارة املهنيني الفالحKني
قرار �بري وخطري Xدا يرضب يف العمق القطاع الفال� اليوم، 

وÄقiصاد الوطين، يتèذه رئGس احلكومة �نفرادية يف مرشوع القانون 
 12املايل ٔ�ال وهو ترضيب القطاع الفال� دون اÅرتام مقiضيات الفصل 

  . من اVس:تور
هل هذه القرارات اليت اختذها رئGس احلكومة لها رشعية دس:تورية ٔ�م 

  ال؟ 
هل املغاربة وامجلعيات املهنية خصوصا اليت مل Qس�رش لها احلق يف 

  ا�لجوء ٕاىل احملمكة اVس:تورية؟
نظن ٔ�ن رئGس احلكومة اكنتو واش قالت لو، ما تيحمك فKه دس:تور، 

  .وال تيÆرتم اHمتع املدين
ال ٔ�Åد ضد التضامن والÈسك الوطين، وال ٔ�Åد حيتكر حب الوطن، 

 %40هاذ القطاع Ëشغل . ة ٔ�و املسامهة املواطنةحنن لس:نا ضد الرضيب
من العامل القروي، وهو قطاع اسرتاتيجي لتحقKق اFٔمن  %80وطنيا، و

  .الغذايئ وقاطرة �لمنو
ٕان الرضيبة Mىل الفالح، الس:يد الرئGس، دون دراسة و�لعشوائية، 
س:تكون لها انعاكسات سلبية Mىل املغاربة وMىل مس:تق�ل املغرب Mىل 

ملتوسط، كام ٔ�ن âراجع هاذ القطاع قد يؤدي ٕاىل فقدان الس:يادة املدى ا
  .Äقiصادية الوطنية

ٕان لك هذا Ëس:تدعي تضافر ±ود اخلرباء واحملللني وإالMالمKني لتÆليل 
£�، نطالب . العواقب اجلس:مية لهذا القرار Mىل الشعب املغريب بoٔمك�

لقرار بتحكمي م]طق احلكومة وMىل رٔ�سها اليس ا�ن كريان مبراجعة هذا ا
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  .اÅرتام اVس:تور وٕ�رشاك املعنيني
ٕان املغاربة Mلهيم ٔ�ن حيمدوا هللا س:بÆانه وتعاىل يف هذا الب� Mىل 
. مؤسسة ملكKة تضمن Äس:تقرار والتوازن بني السلط وس:يادة القانون

و£�، 	رفع ٕاىل السدة العالية �� طلبا XFٔل حتكمي سايم يف هذا 
  .املوضوع

املغاربة اFٓن يطلبون الغيث، �ش هللا س:بÆانه وتعاىل �رمحهم  خiاما،
موال� øسعاو رضاك، Mىل : �لش:تا، Fٔن الش:تا ما طا�Åش، وتيقولوا اكملني

ٕاذن، الرمحة راه عند ". �بك واقفني، ال من �رمحنا سواك � ٔ�رمح الرامحني
  . هللا، مايش عند هاذ احلكومة

  .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس:يد رئGس الس:يد رئGس الس:يد رئGس الس:يد رئGس 
  . شكرا �لس:يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لفريق اFٔصا¼ واملعارصة، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملريشيشيشيش
  الس:يد الرئGس احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
حيتار حقKقة املرء ٔ�مام هذه احلكومة من ٔ��ن يبدٔ� Åديثه حول تناقضاهتا 

هل نتÆدث عن تالعباهتا يف . ليت الزمهتا م]ذ والدهتا اFٔوىلؤ�عطاهبا ا
تضييع وهدر الوقت ا£ي يعترب ٔ�Ãىل يشء متتلكه اHمتعات ٔ�مام حتد�ت 

  العرص؟ 
هل نتوقف عند جعزها Mىل QشكKل فريق حكويم س:يايس م�سجم 

  ومÈسك؟ 
هل نتوقف عند الشكوك املثارة حول مدى رشعيهتا ودس:تور�هتا واليت 

  ؟2014قي بظاللها Mىل م]اقش�]ا ملرشوع قانون املالية س:نة تل
سوف نرتك Xانبا لك هذه املظاهر السلبية وخمتلف العيوب اليت تعرب 
Mىل ٔ�ننا ٔ�مام حكومة خKبة ٔ�مل، و	ركز Mىل صورة ٔ�خرى ال تقل قiامة Mىل 
ما س:بق ذ�ره، ويتعلق اFٔمر بفضح لك اFٔاكذيب واملغالطات اليت رصح هبا 

�مام  2014وز�ر املالية مبناس:بة تقدمي مرشوع قانون املالية لس:نة  الس:يدٔ
�ساسا يف ادMائه رفع øس:بة مزيانية Äس�%ر لس:نة ٔ Y2014الربملان، واملمتث ،

  . يف Åني ٔ�ن اFٔرقام واملعطيات موثقة تؤكد عكس ذ�
وبني ٔ�يدينا، الس:يد الرئGس، مذ�رة تؤكد بoٔن املزيانية د�ل Äس�%ر 

مليار درمه، ومرشوع مزيانية س:نة  �58,9س:بة �لس:نة الفارطة اكنت يه �ل 
 17مليار مهنا جتمدت و 15: 2013مليار واملزيانية د�ل  49,5يه  2014
مليار، وهاذ اليش  26واحلكومة رصفت  ،�لس:نة املق�reportée (Y(مليار 

 الحظتو بoٔن اك�ن احiقان واك�ن �س يف وضعية �رىث لها من مجيع ىلإ 
اجلوانب، ÄجÈعية وÃريها، عرفوا احلكومة ما قدQش ترصف املزيانية د�ل 

، ا�يل اكنت مجموMة Ä2013س�%ر ا�يل الزتمت هبا يف القانون املايل س:نة 
  . د�ل الوعودات ا�يل يف احلقKقة اكنت وعودات ال ٔ�ساس لها من الصÆة

ر يه مزيانية مليا 49,5: 2014ٔ�ما فÒ خيص مرشوع املزيانية د�ل 
 Ä49س�%ر، �� Mليمك، السادة املس�شار�ن والس:يد الرئGس، واش هاذ 

وÅدة أ�خرى، ٔ�وال ما وقعش فهيا  15مليار ٕاىل ما جتمدQش مهنا Mاود يش 
ا�يل Ãادي يوقع، واش غنÆلو هبا املشالك وانتظارات املواطنني ا�يل 

�ش جتيب Åلول حقKقKة  تيطلبوا وتيلحوا واكنوا تي�iظروا من هاذ احلكومة
MاYX ا�يل غتúاوب مع انتظارات املواطنني، ت�شوفو احلكومة يعين تتخبط 

  . يف ال1م والوعودات الزائفة ا�يل ال ٔ�ساس لها من الصÆة
	متىن ٔ�ن âكون لهذه احلكومة �ٓذان صاغية من ٔ�Xل التúاوب مع 

  . انتظارات املواطنني
  .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئGس اجلل الس:يد رئGس اجلل الس:يد رئGس اجلل الس:يد رئGس اجلل 
  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لفريق احلريك

        ::::املس�شار الس:يد ادرËس مروناملس�شار الس:يد ادرËس مروناملس�شار الس:يد ادرËس مروناملس�شار الس:يد ادرËس مرون
  .شكرا الس:يد الرئGس

القانون املايل Xاب واÅد املقiىض Xديد يقيض ٕ�لغاء ÄعÈدات 
يف نفس إالطار، Xات مذ�رة د�ل الس:يد رئGس . 2013املرYÅ ٕاىل س:نة 

لني Mىل الرصف واملساMد�ن د�هلم، احلكومة مو±ة ٕاىل السادة املسؤو
من شهر ٔ�كتو�ر د�ل هاذ  31يؤكد Mىل رضورة ٕايقاف Äلزتامات ق�ل 

الس:نة، هذا uلق ارتباك �بري عند خمتلف مصاحل الوزارات ا�يل اتصلوا بنا 
، ا�يل يه اكينة 2013كGسولوا واش حىت ÄعÈدات د�ل هاذ الس:نة 

اك�ن ا�يل �يق ما وصلت ٕاىل اFٓن،  وصلت هذي شهر وال شهر�ن، و ��
يعين ها اFٔمر ٔ�يضا ٕاذا اكن اFٔمر هكذا فKجب توضيح اFٔمور �لسادة 
املسؤولني ٕاقلمييا، وMىل الصعيد املركزي فÒ يتعلق �اللزتامات هبذه 

 Ä31عÈدات، وس:تكون سابقة خطرية Xدا ٔ�ننا كنوقفو Äلزتامات يف 
واÅد Mدد اFٔشهر اليت من املمكن ٔ�ن يقع  ٔ�كتو�ر ب5G �يق الس:نة اكينة

Äلزتام داuلها، Mلام بoٔن ÄعÈدات لك س:نة ما كتجينا ٕاال يف الس:تة ٔ�شهر 
  . اuFٔرية للك س:نة

وهبذا اح]ا وضعنا يف ٕاطار الفريق احلريك سؤال �ٓين، ما تربجمش اليوم 
 ونقصد من ورائه ٔ�ن تبني احلكومة �لرٔ�ي العام و�لمعنيني ٔ�ساسا بoٔن

ÄعÈدات ا�يل يه �هيمها اFٔمر، اشكون يه؟ واش فقط املرYÅ ٕاىل 
وال حىت تì اليت وقع إالعطاء د�لها �لمصاحل إالقلميية واجلهوية  2013

  واملركزية هيمها اFٔمر ٔ�يضا؟ 
وهبذا 	ريد ٔ�ن �كون اFٔس:بوع اجلاي ٕان شاء هللا فKه توضيح جKد، 

  . من اختاذ إالجراءات الالزمةليك �متكن اFٓمرون �لرصف ومساMدهيم 
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  .شكرا

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

  .اللكمة �لفريق Äس:تقاليل، تفضل اليس فؤاد

        ::::املس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�ري
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

بداية، نلمتس من الس:يد الرئGس احملرتم، ومن اFٔخوات وإالخوة 
لقراءة الفاحتة، âرحام Mىل الروح الطاهرة الوقوف  املس�شار�ن احملرتمني،

الربملاين ا£ي  �لمشمول بعفو هللا اFٔس:تاذ التيúاين ح�اشGش، املس�شار
  .لىب داعيا ربه اFٔس:بوع املايض

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

مِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ الرحي
الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ 

منيآ .الضَّالِّين .  

 الْمرسلين والْحمدعلَى  وسالَميصفُون سبحان ربك رب الْعزّة عما 
ينالَمالْع بر للّه. 

  :املس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�رياملس�شار الس:يد فؤاد قد�ري
  الس:يد الرئGس احملرتم،

ٕاÅاطة الفريق Äس:تقاليل هتم قرارا ما ٔ�	زل هللا به من سلطان، هو 
قرار رئGس احلكومة والقايض بوقف وجتميد معلية Äلزتام �لنفقات �رمس 

  .2013س:نة 
لقد ٔ�قدم الس:يد رئGس احلكومة، وcشلك انفرادي، Mىل وقف نعم، 

يف ٔ�واخر ٔ�كتو�ر بدل  2013وجتميد معلية Äلزتام �لنفقات �رمس س:نة 
 Èنتاجئ وتداعيات سلبية، سزتيد ح Ð مر ا£ي س:تكونFٔشهر دج]رب، ا
من تفامق وضعية ال�س:يج Äقiصادي الوطين، uاصة Mىل املقاوالت 

والصغرية Xدا، وكذ� من فقدان املزيد من م]اصب  الصغرى واملتوسطة
الشغل، وهو ما ينذر cشهور بيضاء يف جمال Äس�%ر العمويم، ويؤ;ر Mىل 

  .التواز�ت ÄجÈعية
  الس:يد الرئGس،

 Yكدت احلكومة هبذا القرار امل�رسع، ا£ي ينضاف ٕاىل سلس�لقد ٔ
ق�ل ٔ�فضل لهذا عن ضيق ٔ�فق تصورها ملس:ت  -رمبا–القرارات اليت تمن 

اHمتع، ورمبا حماو¼ مهنا لتقمص دور التلميذ النجيب �لبنك اVويل 
و�لمؤسسات اVولية املالية املاحنة، بدءا من القرار القايض بتخفKض مزيانية 

مليار درمه، وما وا�به من ضعف يف مؤرشات إالجناز  Ä15س�%ر بــ 

يت مل تتúاوز ٕاىل Åدود شهر وحمدودية يف تنفKذ اعÈدات Äس�%ر، وال
، مرورا بطبيعة احلال بنظام املقاËسة ووصوال ø39%س:بة  2013ش:ت�رب 

مليار درمه من  11,5ٕاىل هذا القرار ا£ي �روم تقليص م�لغ ٕاضايف وقدره 
øس:بة Äس�%ر من Xديد، وذ� هبدف احلفاظ Mىل øس:بة العجز يف 

من  %7,6 واملقدرة يف بدل ال�س:بة احلقKقKة �لعجز العمويم Å5,5%دود 
  .الناجت اVاuيل اخلام

نعم، حنن مع التواز�ت املا�رو اقiصادية، ولكن دون املساس 
  .�لتواز�ت ÄجÈعية

  الس:يد الرئGس،
ٕان قفز احلكومة Mىل القضا� اFٔساس:ية �لجامهري الشعبية، وٕا±ازها 

ية Mىل ال�س:يج Äقiصادي وMىل فرص الشغل، ٔ�حضى ممارسة ش:به Mاد
ومoٔلوفة، فعوض البدء �س:تèالص الرضائب املس:تحقة وٕاهناء Åا¼ ا�متلص 

 -ولٔ«سف الشديد- الرضييب وتقليص اFٔجور العليا، جلoٔت هذه احلكومة 
ٕاىل ٕاجراءات وتدابري Qشلك âراجعا خطريا Mىل املك�س:بات احملققة، cسCب 

لوضع القرارات امل�رسMة واملبادرات احملمومة، مما سGسهم يف تoٔزمي ا
Äقiصادي �لبالد، ورهن Äقiصاد الوطين يف يد املؤسسات اVولية 
الكربى والنوادي املالية املاحنة، واFٔمر ميس يف العمق الرصيد املهم من 
املك�س:بات وإالجنازات اليت حتققت uالل العرشية اuFٔرية، وuاصة يف 

اب ظل احلكومة اليت قادها حزب Äس:تقالل مبعية مجموMة من اFٔحز 
الوطنية، واليت ٔ�ولت ٔ�مهية uاصة لهذا املوضوع، حKث انتقل الغالف املايل 

مليار  167ليبلغ ما يناهز  2007مليار س:نة  84اDصص لالس�%ر من 
، مما مكن من ٕاعطاء دينامKة حقKقKة لالقiصاد الوطين بفضل 2011س:نة 

  .س:ياسة اس�%رية معومKة �جعة وMاد¼ وم]تúة �لرثوات
  .لس:يد الرئGسشكرا ا

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

øرشع اFٓن يف معاجلة اFٔس:ئY الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية مو±ة لقطاMات الفالÅة، الرتبية  9سؤÄ،  19اجللسة، وMددها 

�س:ئM Yادية موزMة Mىل قطاMات  10الوطنية، الصÆة واالتصال، ؤ
لنقل، الصناMة والتúارة التúارة اخلارجKة، الفالÅة، اVاuلية، التجهزي وا

  .البçGة
øس:هتل Xدول ٔ�عاملنا �لسؤالني اFٓنيني املو±ني �لس:يد وز�ر الرتبية 
الوطنية، وا£ي جتمعهام وÅدة املوضوع، اFٔول يتعلق ��متدرس �لعامل 

  .القروي والثاين يتعلق بنقص اFٔطر يف املناطق القروية
.  الفريق Äس:تقاليل والتÆالف Äشرتايكٕاذن هناك وÅدة املوضوع بني

 . اللكمة ÅFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Äس:تقاليل
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        ::::املس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحسان
  .شكرا الس:يد الرئGس

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
مال Åاسام يف التقدم الثقايف يعترب التعلمي عنرصا فاMال يف ريق اFٔمم، وMا

وÄقiصادي وÄجÈعي والس:يايس، وهو كذ� رشط من رشوط 
ومن هذا املنطلق، ٔ�ولت Ð اVو¼ املغربية . حتد�ت احلارض واملس:تق�ل

من اVس:تور رصاÅة Mىل احلق يف  13اهÈما �بريا، حKث ينص الفصل 
  ". السواءالرتبية والشغل حق �لمواطنني Mىل"الرتبية والتعلمي 

كام ٔ�ن متدرس اFٔطفال املغاربة، ذ�ورا وٕا�4، وuاصة من âراوحت 
س:نة يعد ٕاج�ار� م]ذ صدور الظهري  13س:نوات و 7ٔ�عامرمه ما بني 

، وارتفاع سن 1963نونرب  13الصادر يف  1.63.071الرشيف رمق 
�ساس:يا  1985س:نة عقب ٕاصالح  15ا�متدرس ٕاىل ٔ Òتعل ٔoشø�ا£ي ٔ

س:نوات  6وات، حKث ي��غي ٔ�ن جيد لك طفل مغريب �لغ س:ن Ë9س:تغرق 
من العمر مقعدا يف الس:نة اFٔوىل من املدرسة Äبتدائية القريبة من مركز 
سكن ٔ�رسته، مع مراMاة âكKيف املدارس مع الظروف اخلاصة �لعامل 

  .القروي
  : £ا øسائلمك، الس:يد الوز�ر

 رشاحئ اHمتع، مبا هل مت تعممي التعلمي cشلك هنايئ و¦م لGشمل لك -
 يف ذ� الفiاة �لعامل القروي cشلك uاص؟

 وهل مت الرفع من مس:تواه وتفعيل �ٓلياته؟  -

وهل مت uلق رشوط مالمئة لولوج اFٔطفال القرويني، والس:Ò الفiاة  -
 القروية ٕاىل التعلمي؟ 

وهل مت حتقKق املساواة بني اجل�سني يف جمال ا�متدرس يف مجيع  -
  نظام املدريس؟املس:تو�ت يف ال 

  .وشكرا

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

اللكمة ÅFٔد السادة املس�شار�ن من التÆالف Äشرتايك، تفضل اليس 
  .املنصوري

        ::::املس�شار الس:يد محمد املنصورياملس�شار الس:يد محمد املنصورياملس�شار الس:يد محمد املنصورياملس�شار الس:يد محمد املنصوري
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ع لك دخول مدريس Xديد، تطرح مسoٔ¼ اخلصاص يف ٔ�طر التعلمي م

البعيد�ن من املناطق القروية، حKث مازالت اFٔقسام املتضمنة لعديد من 
املس:تو�ت مس:مترة، كام ٔ�ن ٔ�Mدادا من املدرسات واملدرسني ال يدٔ�بون Mىل 
احلضور ملؤسساهتم العتبارات خمتلفة، مهنا غياب السكن الوظيفي وبعد 

ن الساكنة عن املؤسسات التعلميية، والعتبارات تتعلق �لضمري املهين ماك
  .وغياب املراق�ة إالدارية والرتبوية

øسoٔلمك، الس:يد الوز�ر، عن التدابري املتèذة لضامن تغطية املؤسسات 
التعلميية �Fٔطر التعلميية ومiابعة مواظبة ٔ�طرها التعلميية وتوفري رشوط 

  .ذه املؤسساتٕاقامهتم يف ماكن تواXد ه
  .وشكرا

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

، اللكمة �لس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين لٕالXابة Mىل ٕاذاً 
  . السؤالني املتعلقني بoٔوضاع ا�متدرس والتدرËس �لعامل القروي

  .امسح يل الس:يد الوز�ر، تفضل اليس ب�شامس

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  . رئGس، Mذرا Mىل املقاطعةالس:يد ال

�شهر تقريبا �لضبط اقريتو Mلينا، ٔ�نمت  7طلبت نقطة نظام، ق�ل ٔ
املسؤولني د�ل مكiب جملس املس�شار�ن، من ذاك املوقع �£ات، وذا�رة 
اHلس Qسúل ذ�، اقريتو Mلينا قرار صدر عن اHلس اVس:توري، Ëشري 

ة الرتÅال الس:يايس وتغيري فKه اHلس اVس:توري �لك وضوح ٕاىل ٔ�ن معلي
ÄنÈء �لفريق الربملاين ٕاىل فريق �ٓخر هو ٔ�مر Ãري Xا¢ز من و±ة نظر 

  . اVس:تور ا£ي صادق Mليه املغاربة
انمت اقريتو Mلينا هاذ اليش هذا، واFٓن جتزيون cشلك يدعو ٕاىل 
Äس:تغراب هاذ الرتÅال، و	رى من Åني Fٓخر مس�شار�ن و�رملانيني 

ء كنÆرتمومه، هذا مس:توى ال شك فKه، Qسمحون هلم ٕ�لقاء ٔ�صدقاء ٔ�عزا
�س:ئY �مس فرق رÅلوا ٕا�هيا س:ياس:يا يف خرق سافر ��س:تور، ويف حتد ٔ

  . سافر لقرار اHلس اVس:توري ا�يل انÈ اقريتوه Mلينا
فاح]ا ابغينا نفهمو دا� ٔ�ش:نو كند�رو دا�؟ واش اح]ا ابغيتو� 	كونو 

تند�رو دس:تور، تند�رو قوانني واملؤسسات  ؟فةمشاركني يف مرسحKة خسي
د�ل اVو¼، اHلس اVس:توري �يصدر قرارات وتتقراوها Mلينا، ويف التايل 

  .تترصفوا مبا ي�]اقض معها، هذا ٔ�مر ٔ�قل ما يقال عنه هو ٔ�نه مرفوض
واح]ا ٕاذ نثري Äن��اه، اح]ا ما عند�ش مشلك، ولكن نثري Äن��اه، 

ثري Äن��اه ٕاىل ٔ�ننا كنكونو مشاركني يف ارâاكب حامقات، نثري Äن��اه، ن 
اح]ا كنخرقو اVس:تور، كنخرقو اVس:تور، واش ابغيتو øسكiو Mىل هاذ 

   !اليش؟ هاذ اليش مايش معقول
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و£�، هللا خيليك، حىت ال يفهم بoٔنين ٔ�قصد فريقا حمرتما بعينه، هاذ 
ح Ãدا ٕاىل بدلت اليش هذا راه خصنا نوضعو ليه Åد، ما �قGش مسمو 

ÄنÈء من الفريق د�يل ومشGت مع فريق �ٓخر، ما �قGش مسموح تعطيين 
اللكمة نتلكم، Fٔنين ٔ�حتدى ٕارادة اFٔمة �اكملها ؤ�حتدى اVس:تور، واش هاذ 

  اليش ابغيتو øرشعنوه؟ 

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
. الس:يد املس�شار احملرتم، الرسا¼ وصلت، وسoٔبلغ املكiب �حúiاجمك

  .فضل الس:يد الوز�رت

الس:يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية الس:يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية الس:يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية الس:يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية 
        ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس:يد الرئGس
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

موضوع Äرتقاء �لتعلمي يف العامل القروي هو موضوع Mم Xدا، وهو 
ملاذا . بية الوطنية والتكو�ن املهينموضوع من بني اFٔولو�ت د�ل وزارة الرت 

  :من بني اFٔولو�ت؟ Fٔننا
�وال، 	ريد ٔ�ن �كون توفري نفس الفرص، سواء �ل�س:بة �لعامل القروي ٔ

، توفري نفس اً ٕاذ. ٔ�و �ل�س:بة يف لك ٔ�حناء اململكة للك الشا�ت والش:بان
الفرص، âاكفؤ الفرص بني لك هاذ الشا�ت والش:بان ا�يل هو يف احلقKقة 

  رٔ�سامل âزخر به بالد�؛
 4نيا، هذا كذ� ملاذا؟ Fٔن، 4نيا، هذا ميكن من تقليص التفاوت ا�يل

  هو موجود ما بني العامل القروي وما بني املياد�ن احلرضية ٔ�و املدن؛
4لثا، هذا Mم Xدا Fٔنه ميكن من مؤهالت ميتاز هبا العامل القروي 

�يل ميكن حىت يه تقوم بدورها لتمثيهنا، Fٔنه هاذ املؤهالت يه مؤهالت ا
  .�رافعة لالقiصاد الوطين و�لمجمتع بصفة Mامة

ٕاذا هذا اMالش العامل القروي واFٔولوية �لعامل القروي اعطيناها، وÃادي 
نعطيوها ٕان شاء هللا يف املس:تق�ل يف ٕاطار س:ياسة الرتبية الوطنية 

ب توفري بطبيعة احلال �ش نوصلو لهاذ اFٔهداف جي. والتكو�ن املهين
  .الرشوط الرضورية �ش نوصلو لهاذ اFٔهداف

ٕاذن �ل�س:بة �لوضعية ا�يل يه يف العامل القروي اFٓن يه وضعية ا�يل 
عرفت واÅد التطور øس:يب uالل هاذ امخلس س:نوات اuFٔرية، ف�ال�س:بة 

، انتقلت %89س:نة اكنت øس:بة ا�متدرس فهيا  11و 6�لفçة العمرية ما بني 
 %50س:نة اكنت  14و 12�لفçة العمرية ما بني ، �ل�س:بة %98ٕاىل 

س:نة انتقلت من  17و 15، �ل�س:بة �لفçة العمرية ما بني %66انتقلت ٕاىل 
  . %27ٕاىل  20

س:نة التطور اكن امىش  16- �11ل�س:بة �لفiيات، الفçة العمرية اFٔوىل 
 17ٕاىل  15، ومن %58ٕاىل  %40س:نة من  14-12، %98ٕاىل  85من 

  . %19ٕاىل  %13س:نة من 

بطبيعة احلال هاذ التطورات يه تطورات øسKCا ٕاجيابية، وٕاجيابية 
 97س:نة، Fٔننا يعين وصلنا ملا بني  11و �6ل�س:بة �لفçة العمرية ما بني 

، ولكن التطورات �ل�س:بة �لفçات اFٔخرى اكلفçة العمرية ما بني %98و
كتبقى Xد øسKCة، ويعين مس:توى ا�يل هو  17و 15س:نة و 14و 12

س:نة كتبقى  Fٔ15 -17ننا كام 	رى مجيعا ٔ�ن øس:بة ا�متدرس �ل�س:بة  ضئيل،
، وهذا øس:بة %73، يعين اك�ن واÅد ال�س:بة د�ل الهدر د�ل Ã27%ري 

 17و 15حىت �ل�س:بة �لفiيات ما بني . �برية Xدا، وÃادي øش:تغلو Mلهيا
  . د�ل الهدر %81، يعين اك�ن %19س:نة Ãري 

ٕاجيايب، ولكن تطور ا�يل مع اFٔسف ما  ٕاذا اك�ن واÅد التطور ا�يل هو
مشلش مجيع الفçات، وهاذو هام اHهودات ا�يل Ãادي نقومو هبا �ش 

  . حنس:نو هاذ املؤرشات
هذي من طبيعة احلال يه مؤرشات ا�يل يه مكية، راه ما âلكمناش 
Mىل اجلودة د�ل التعلمي كذ� ا�يل كتطرح مشلك، وا�يل خصنا كذ� 

  . حىت يه نعاجلوها
ٕاذا يعين عند� واÅد الصورة واحضة �ل�س:بة �لوضعية احلالية اFٓن، 
وا�يل يه ا�يل Ãادي âكون يعين من ٔ�مه املنطلقات لٕالصالÅات ا�يل Ãادي 

  . øش:تغلو Mلهيا يف املس:تق�ل
بطبيعة احلال اكن هناك جمهودات �ل�س:بة �لعرض املدريس، فاFٓن 

مؤسسة، هاذ  10.390العرض املدريس الوضعية اFٓن وهو يوXد 
من  %54اHهودات بطبيعة احلال كهتم بطبيعة احلال العامل القروي ا�يل فهيا 

هاذ املؤسسات، ولكن هاذ العرض جيب كذ� تطو�ره يف املس:تق�ل �ش 
يمت التعممي، ٔ�وال �ش âكون عند� واÅد الطاقة اس�Kعابية ا�يل âكون Mمة 

ومن ±ة ٔ�خرى احلد ٔ�و لتعممي ا�متدرس يف لك املس:تو�ت من ±ة، 
  .النقص من øس:بة Äكتظاظ 

4نيا، من بني اFٓليات ا�يل يه Mمة، اك�ن اFٓلية د�ل اVمع ÄجÈعي، 
اVمع ÄجÈعي هذا �ش �يحفز و�يوفر الرشوط للك التلميذات والتالمKذ 

اك�ن من طبيعة احلال م�ادرة د�ل . �ش يدرسوا يعين يف رشوط مالمئة
  .ٕاخل... ، إالطعام، النقل املدريس"تGسري"فظة، �ر�مج مليون حم

  ...اFٓلية الثالثة وهو العدد د�ل املدرسني

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

        : : : : الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .Ãادي 	مكل فÒ بعد

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

لفريق Äس:تقاليل يف ٕاطار التعقKب، تفضل اليس اللكمة � ٕاذاً 
  .بلحسان



�كتو�ردورة  –شار�ن مداوالت جملس املس� ٔ 2013 

7 

 )2013 نومفرب 12( 1435 حمرم 8

        ::::املس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحسان
  .شكرا الس:يد الرئGس

شكرا الس:يد الوز�ر املنتدب Mىل اجلواب د�لمك، وا�يل ك�شوف ٔ�نه يف 
احلقKقة اح]ا كنعرفو التضامن احلكويم �يكون ميل �يكون يش وز�ر Ãائب، 

، اح]ا كنا ابغينا øسمعوه Fٔنه وز�ر Mاد ولكن دا� الس:يد الوز�ر Åارض
  .حتمل املسؤولية، 	متناو لو ٕان شاء هللا التوفKق

الهدف د�لنا يف طرح هاذ السؤال، الس:يد الوز�ر، وهو ٕاÅا¼ Mىل 
املشالك اليت الزال يتخبط فهيا النظام الرتبوي ببالد�، واليت âزداد Åدهتا 

 ،عز¼ وهمينة اجلهل واFٔمKة ببالد��لعامل القروي، حKث الفقر والهشاشة وال
مطالبة اليوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض برضورة التعجيل حبل مجيع 
Äخiالالت التعلميية Mىل مس:توى التجهزي والب�Kات التحتية واملوارد 

القروي، الCرشية واFٔطر الرتبوية، وكذا Äس�%ر يف العامل الCرشي �لعامل 
ادرة الوطنية �لتمنية الCرشية واملسامهة يف فك يف ٕاطار التفعيل اFٔمSل �لمب

العز¼ عن العامل القروي، وجع� Ëسامه يف التمنية الشامY واملس:تدامة اليت 
 . Qسعى بالد� Xاهدة ٕاىل الوصول ٕا�هيا

  الس:يد الوز�ر، 
التقليص د�ل املناصب املالية احملدثة، تقليص Mدد الناحجني يف املباراة 

وهذو Ãري  3910ٕاىل  8000وية �لرتبية والتكو�ن من وولوج املراكز اجله
لهذا، الس:يد . ا�يل جنحوا يف الكiايب، ٔ�ما مازال Ãادي ينقصوا يف الشفوي

  ...الوز�ر، راه خصمك Qشوفوا هاذ املشلكة نتاع املدرسني
الفكرة د�ل املدارس امجلاعية Mمة، ي��غي تطورهيا وتعمميها يف خمتلف 

مهنا، كام يتعني التفكري جبدية يف ٕاøشاء مر�بات âربوية املناطق uاصة النائية 
وتعلميية يف العامل القروي، ختضع ملقايGس حمددة، تعمتد ٔ�ساسا Mىل الكSافة 
الساكنية وش:بكة املواصالت، وهو ما س:يضمن يف نظر� Qشجيع ا�متدرس 
  . cشلك سلمي، uاصة يف صفوف الفiاة القروية والقضاء Mىل الهدر املدريس

  .راوشك

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

  .اللكمة لمك التÆالف Äشرتايك، اليس ٔ�معو

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

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس:يدات والسادة،

  الس:يد الوز�ر،
 �لتصدي ٔ�شكرمك Mىل تطمي�]ا Mىل ٔ�ن هناك ٕادراك ووعي وروح �برية 

وت��ع ٕاشاكلية الرتبية، ٕاال ٔ�ن هناك مؤرشات مل تذ�روهنا، 	ريد ٔ�ن نذ�رمك هبا 
  .Fٔنه كنعتقدو ٔ�هنا ٔ�ساس:ية

س:نة، هناك تدين وâراجع يف نظام]ا الرتبوي  20مقارنة مع ما ق�ل 
  .واÅد، البد من اجلواب Mىل هاذ املؤرش

�Ãلهبم من ٔ�لف تلميذ ينقطع عن اVراسة، ٕاىل يوم]ا هذا  4350نيا، ٔ
  .العامل القروي، البد من اجلواب ملعرفة اFٔس:باب

4لثا، وهذي مفارقة، ٕاماكنيات مزيانية اVو¼، امخلس من مزيانية اVو¼ 
مليار من مزيانية اVو¼ يف  44يف الس:ن�ني ٔ�و اFٔربع س:نوات املاضية، 

هذا . مليار د�ل اVرمه 46 ،%8هناك س:يكون ز�دة  2014الس:نة 
  .لث يتضمن اجلوابمؤرش 4

±ة ٔ�خرى، هناك اHهود املبذول انطالقا من مKثاق الرتبية والتكو�ن 
ل فKه جمهود، واكن حمط ٕاجامع، وبذلنا فKه مجيعا، Éحكومة ذا�يل تب

وكربملان، جمهودا لتزني� مبقiىض النصوص القانونية اجلارية، ٕاال ٔ�ن هناك 
الن�úKة  س:نوات ق�ل، 5ملوقف تدuل اHلس اMFٔىل �لتعلمي ٕالنقاذ ا. ٕاخفاق

اليت حصل Mلهيا وهو انطالق الرب�مج املس:تعúل، توقف هذا الرب�مج 
دون تقKميه، øسمع اFٓن ٔ�ن هناك ٕا�رادات ٔ�خرى ٔ�و �ر�مج ٔ�خرى، ٕاىل 

  .س:نة مع Äلزتام �الس:مترارية 30ٔ�و 20مىت وحنن نتÆدث عن ٕاسرتاتيجية 
ب اجلواب، ٔ�ظن بoٔهنا âمكن يف و�لتايل، فٕاشاكلية التعلمي ا�يل كتطل

  . احلاكمة وغياب اHمتع املدين وم]ظامت اFٓ�ء ؤ�ولياء التالمKذ
  . اجلودة، ٔ�رشمت ٕا�هيا

الربط بني التكو�ن وال�شغيل يف نظام]ا الرتبوي، وهو هذا العجز 
  . الك�ري احلاصل

  .شكرا الس:يد الرئGس

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

  .ر �لرد Mىل التعقKباللكمة لمك الس:يد الوز�

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
�وال، Ãري ابغيت نقول لمك ٔ�ننا لس:نا يف ٕاطار التضامن احلكويم، حنن ٔ
øش:تغل معا يف هاذ املوضوع ا£ي هو د�ل الرتبية الوطنية وâكو�ن اFٔطر، 

، )dans la complémentarité(وøش:تغل يعين �لك ذاكء و�لك يعين 
ما اكي�ش يش تضامن، حنن لGس يف ٕاطار التضامن يعين يف إالXابة عن 

  .اFٔس:ئY، هذا من ±ة
من ±ة ٔ�خرى، ٔ�ظن ٔ�ن �ل�س:بة �لوضعية يعين كام قدممتوها، ال 

د�ل هاذ الوضعية احلالية، Fٔننا نعGشها يعين خنتلف Mىل هاذ يعين التقKمي 
د تتoٔ;ر �لك هذه النتاجئ اليت يه نتاجئ مع لكنا، ومن طبيعة احلال البال

 .اFٔسف øسKCة
املهم يعين يف املهنجية اليت øش:تغل Mلهيا، وهو ٔ�وال âمثني لك 
املك�س:بات اليت يه موجودة اFٓن، ال Mىل مس:توى الب�Kات التحتية، ال 
Mىل مس:توى اHهودات اليت قامت هبا احلكومات السابقة، ولكن يف نفس 



�كتو�ردورة  –شار�ن مداوالت جملس املس� ٔ 2013 

8 

 )2013 نومفرب 12( 1435 حمرم 8

Mىل تقKمي هذه املنظومة من ٔ�Xل وضع اFٓليات الكفYK  الوقت حنن øش:تغل
�لهنوض هبذه املنظومة والوصول ٕاىل نتاجئ .  

ا�يل �هيممك، الس:يدات والسادة املس�شارون، وحنن كذ� و�ٓ�ء 
  . ؤ�Mات التالمKذ وهو النتاجئ، ٕاذا وهو الوصول Mىل ٕاىل نتاجئ

طبيعة احلال يعين النتاجئ، �يف ميكن ٔ�ن نلمس هذه النتاجئ؟ يه Mرب ب 
âمثني لك املؤهالت د�ل الش:بان والشا�ت، سواء اكنوا يف العامل القروي ٔ�و 

يف املدن، وجعلهم �كون هلم لك احلظوظ من طبيعة احلال �لنúاح يف 
حKاهتم الشخصية، وكذ� يف حKاهتم املهنية و�لعطاء �لمجمتع وÄقiصاد 

  . بصفة Mامة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  . ا الس:يد الوز�رشكر 

اللكمة . ٕاذًا السؤال الثالث موضوMه معا�ة øساء التعلمي �لعامل القروي
ÅFٔد السادة املس�شار�ن من فريق اFٔصا¼ واملعارصة، تفضل الس:يد 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيت
  .شكرا الس:يد الرئGس

  .ملرسلنيcسم هللا الرحامن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف ا
  الس:يد الرئGس،
  السادة الوزراء

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  
  الس:يد الوز�ر، 

يعترب قطاع التعلمي من ٔ�كرث القطاMات املس:توعبة Fٓالف ال�ساء سواء 
يف جمال التدرËس ٔ�و العمل إالداري، حبيث تفKد إالحصائيات ٔ�ن قرابة 

مهنن يدرسن يف  %63د من من العاملني بقطاع التعلمي øساء، ؤ�زي 40%
  .العامل القروي، فÒ يوXد البايق يف الوسط احلرضي

معا�ة ال  - مع اكمل اFٔسف-ال�ساء، الس:يد الوز�ر احملرتم، يعشن 
ت�هتي، معا�ة مiعددة ومiنوMة اFٔبعاد، خيتلط فهيا ما هو اقiصادي مبا هو 

  .اجÈعي، ونفيس وٕاøساين
املرٔ�ة العامY يف قطاع الرتبية £�، نعتقد ٔ�نه من ٔ�Xل ٕانصاف 

والتكو�ن وم]حها املاكنة الالئقة هبا، البد من ٕاعامل ا�متيزي إالجيايب لصاحلها 
فÒ خيص التعيG]ات يف املناصب الشاغرة املتواXدة �ملناطق النائية والعامل 

  .القروي معوما
ا ولهذا، الس:يد الوز�ر، øسائلمك عن التدابري وإالجراءات اليت اختذهت

  . وزارâمك يف هذا اHال
 .وشكرا الس:يد الرئGس

  

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

  .ٕاذًا اللكمة �لس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رش:يد �ن االس:يد رش:يد �ن االس:يد رش:يد �ن االس:يد رش:يد �ن اDDDDتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ذاك الوقت Mام ق�ل، حKث كنت  18ابغيت ٕاىل امسحتوا يل 	رجع 
وز�ر وطرح Mيل سؤال من طرف �ئبة حمرتمة ا�يل �يقول يل بoٔن وزارة 
الرتبية الوطنية ٔ�uذت واÅد القرار ا�يل هو اقىص ال�ساء من املدارس 
التكوي�Kة øسKCا، وهذا حقKقة ما �يتعطاش حق املساواة وحق من احلقوق 

oٔن عندها بطبيعة احلال ف�شت يف هاذ القضية هذي ولقKت ب. اVس:تورية
  . الصح

كنا القرار اMالش؟ لهاذ السCب ا�يل ٔ�نمت اليوم كتطرحوه، Fٔن اكن تبني 
 النامKةاملناطق بoٔن املناصب ا�يل يه كتفiح يف ذيك الوقت اكنت لكها يف 

�و يف القرى، وبطبيعة احلال هاذ املشالك ا�يل يه مطروÅة وا�يل كتعاين ٔ
تلقى وا�يل ساهل Ãادي نقصيومه مهنا ال�ساء اكنت Åارضة، احلل ا�يل اكن 

من املدارس والعدد د�ل ا£�ور Ãادي يطلع والعدد د�ل ال�ساء Ãادي 
 .ينقص واملشلك حتل

. بطبيعة احلال هاذ احلل Ãري مق�ول، واليوم ٔ�كرث من ذاك الوقت هذاك
  .ولهذا، خصنا نعرتفو هباذ القضية هاذي Fٔن يه قضية صعبة �كSري

؟ نقولو حقKقة Mدد ال�ساء، øس:بة ال�ساء يف اFٓن ٔ�ش:نو نقدرو نقولو
د�ل ال�ساء ا�يل يه كتعمل اFٓن  %43التعلمي يه تقريبا ك�شوف هنا يه 

يف التعلمي، ولكن اFٓن نقدرو نقولو اكينة ٔ�Ãلبية ٔ�كرث ا�يل كتعمل يف العامل 
القروي، ما ميك]اش نقصيوها، ولكن الوزارة لقات بعض احللول ا�يل يه 

Xاري هبا العمل، يه حبال ا�يل قلتو Qشجيع ا�متيزي إالجيايب،  قدمية، وا�يل
  :وهنا اك�ن نقولو بعض ا�متيزيات وا�يل يه Ãادي نقولها لمك

�وال، كنعطيومه اFٔس:بقKة يف التعيG]ات اجلديدة �ل�ساء Mىل ا£�ور، ٔ
  حKث �يتخرجوا، هام ا�يل �يختاروا اFٔولني؛
ة �Fٔساتذة العاز�ت واFٔرمالت 4نيا، متكKهنم من نقط Äمiياز اخلاص

واملطلقات، حKث كتكون ذيك العملية د�ل ال�سميات كناuذو هاذو بعني 
  Äعتبار؛

4لثا، كمننحومه نقط Äمiياز عن لك طفل من ذوي ÄحiياXات 
  .اخلاصة

  . هاذوا من بني اFٔش:ياء ا�يل يه اFٓن Xاري هبا العمل
  .القروي، وهذا سكن �ٓش �يجي �ٓخر؟ Qشجيع Äس:تقرار �لوسط

        ::::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
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        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيت
  .شكرا الس:يد الرئGس

  الس:يد الوز�ر احملرتم، 
اس:متعنا ٕاليمك ٕ�معان، وحنن، الس:يد الوز�ر احملرتم، واعون لك الوعي 

ذه ال�ساء، وXلهم ،الس:يد الوز�ر، يف العامل �Dاطر واملشالك اليت تقع له
القروي، وحنن �رؤساء جامMات Mاينا هذه املشالك وتلقKنا بعدة ٔ�خ�ار من 

  . عامالت ٔ�خرى، ٕاىل Ãري ذ�
و�لتايل، الس:يد الوز�ر احملرتم، هاذ التعويض ا�يل Xا يف اللكمة د�لمك 

س:يد الوز�ر، هام درمه، ال  700ال Ëساوي هاذ اDاطر اليت يتعرضون لها، 
  .�يكريو يف اVواور وكتصيهبم �يكريو، الس:يد الوز�ر

و�لتايل، إالشاكل الك�ري، الس:يد الوز�ر، وا�يل مطروح ٔ�مام]ا اFٓن مه 
. درمه، الس:يد الوز�ر �700يتعرضوا لعدة خماطر، اDاطر ما تعوضهاش 

Xحسن و�ه، و�كون و�لتايل، الس:يد الوز�ر، ري% �كون العامل القروي Mىل ٔ
نعم ٔ�س:يدي عندو الطرقات، و�كون عندو نعم ٔ�س:يدي مجيع اFٔمور لكها 
مرممة ٕاىل Xات Mىل uاطرمك ذيك الساMة �ٓنذاك واuا نصيفطو املرٔ�ة �لبادية 

  . ما اك�ن مشلك
لكم  100الس:يد الوز�ر، اFٔس:تاذة كتجي ملركز امجلاMة و�يبقى خصها 

ذ اليش عيب، الس:يد �ش توصل ��وار ا�يل Ãادي تدرس فKه، وها
وا�ليل �يفاش غتد�ر، الس:يد الوز�ر، هاذ املسائل هباذ الطريقة . الوز�ر

  . حبال هااك
و�لتايل، الس:يد الوز�ر، ال بد ٔ�ن تبحثوا Mىل Åلول âريض امجليع، 
و�لتايل حىت نؤمن هاذ ال�ساء مSل يف �لعامل احلرضي ري% يويل العامل 

قولوا، الس:يد الوز�ر، العامل القروي يفiقد القروي، الس:يد الوز�ر، ٔ�نمت كت
  .cFٔسط احلاجKات، راه ال طرق، ال ماء، ال Éهر�ء ببعض اVواو�ر

و�لتايل، الس:يد الوز�ر، ري% تطبقوا هاذ املسoٔ¼، ري% العامل القروي 
تعطيه عناية احلكومة، احلكومات السابقة وال احلالية حلد اFٓن ما شف]ا حىت 

  . ال1ميش ÅاXة، Ãري 
و�لتايل، الس:يد الوز�ر، البد ٔ�ن تبذلوا ما يف وسعمك من ٔ�Xل هذه 

  القضية، الس:يد الوز�ر، حىت نصطف و	هتيoٔ ونلتحق �سا¢ر اVول املتقدمة
  .يف هذا اHال

 .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقKب

        ::::الوطنية والتكو�ن املهينالوطنية والتكو�ن املهينالوطنية والتكو�ن املهينالوطنية والتكو�ن املهينالس:يد وز�ر الرتبية الس:يد وز�ر الرتبية الس:يد وز�ر الرتبية الس:يد وز�ر الرتبية 
  الس:يد النائب، 

بطبيعة احلال هاذ احلاالت موجودة، وحقKقة هاذ ال�ساء يف كثري من 

اFٔحKان �يعGشوا Åاالت ا�يل يه مoٔساوية، ولكن من ±ة ٔ�خرى عند� 
مشلك، يف العامل احلرضي ما اك�ن حىت ÅاجKة، ما �يبقاوش احلاجKات، 

لقروي، وهاذ ال�ساء هام ا�يل �يتخرجوا مع اك�ن احلاجKات Ãري يف العامل ا
من طبيعة احلال بعدد �بري، واش نعملو؟ ما نقريوش ذاك التالمKذ، �يفاش 

  نعملو؟ 
. حقKقة اك�ن املشالك، ولكن اح]ا تدرجييا كنÆاولو �ش نلقاو احللول

من بني احللول السكن، السكن املدريس، ولكن السكن كتعرفوا �يÆل 
Ãري اFٔس:بوع ا�يل فات، دزت . ، ما �يÆلهاش دميابعض املرات املشلك

مدرسة مبفاoXٔة ولقKت ٔ�س:تاذة تذا�رت معها، قلت لها فني ك�سكن؟ قالت 
لكم بعيد من املدرسة، ولك يوم كتجي وكمتيش،  50يل ك�سكن يف 

حقKقة، قلت لها ما اكي�ش السكن هنا؟ قالت يل اك�ن موجود، . وهكذا
 la(ما ميك�ش Fٔن القضية د�ل  ]لGش نبقى به Fٔنك ولكن ما �مي 
sécurité (ري وزارة الرتبية . ما اكيناشÃ متع، مايشHيل هو ا�هذا مشلك ا

  ...الوطنية، خص لكيش يتعاطى لو، اح]ا كنÆاولو نلقاو
احلل ا�يل ميكن �كون هو ٔ�حسن Åل، ولكن واش ميكن لنا نوصلو 

هو �كون يف  لو؟ واش انÈ �ش âكونوا �ش QساMدوين �ش نوصل لو؟
وقت ا�يل نعملو م�اراة ا�يل يه وطنية حتل م�اراة حملية، يف داuل لك 
جامMة، يف هاذ املدرسة د�ل امجلاMة ٕاىل اكن uاص جوج وال ثالثة، د�ل 
هذيك نعملوها يف جامMة، وحناولو �ش ٔ�بناء ذيك امجلاMة يتدuلوا ويتكونوا 

  .ويقريو فهيا، هذا هو ٔ�حسن Åل
نا نوصل لو، �يخصو الوقت، وخص يتدار هاذ اليش ولكن ٕاىل ابغي 

هذاك غنقول ميكن �كون Åلول، ولكن . �ملعقول، وخص اVمع كذ�
احللول اليوم Ãدا ما اكي�شاي، ولكن هاذ اليش اكمل خصنا نتعاونو ٕان شاء 

  . هللا �ش نوصلو لو
  .وشكرا لمك

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

وMه تدابري موا±ة ظاهرة Äكتظاظ �ملؤسسات السؤال الرابع موض
فريق اFٔصا¼ واملعارصة، تفضل الس:يد املس�شار، هل هناك من . التعلميية

  .واضع �لسؤال؟ اFٔصا¼ واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس:يد الرئGس

  الس:يد الرئGس،
  الس:يدان الوز�ران، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  .لرمحن الرحميcسم هللا ا
  الس:يد الوز�ر، 
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�مام التطور امللفت لظاهرة Äكتظاظ اليت ٔ�صبحت تعرفها مجيع ٔ
اFٔسالك التعلميية، و�لنظر ملا Qشلكه هذه الظاهرة من صعو�ت حقKقKة 
حتول دون حتقKق نتاجئ ٕاجيابية �لعملية الرتبوية ومردودها يف املس:توى 

  .املطلوب
لرتبية الوطنية مبناس:بة دراسة وم]اقشة وMىل ضوء الزتام الس:يد وز�ر ا

Mىل  2013-2012املزيانية القطاعية لوزارة الرتبية الوطنية �رمس س:نة 
العمل من ٔ�Xل التخفKف من Åدة هذه الظاهرة ومواصY تعز�ز �ر�مج 
ٕاÅداث املؤسسات التعلميية وتوس:يع طاقهتا Äس�Kعابية جبميع اFٔسالك 

  .التعلميية
ٕاىل ٔ�ي Åد مت الوفاء هبذا Äلزتام من طرف : وز�رøسائلمك، الس:يد ال

الوزارة؟ وما التدابري املزمع اختاذها �لÆد من هذه الظاهرة وموا±ة 
  اFٔس:باب املنتúة لها؟ 

  .شكرا الس:يد الرئGس

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

  .اللكمة �لس:يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::�ن املهين�ن املهين�ن املهين�ن املهينالس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو 
  .شكرا الس:يد الرئGس

  السادة املس�شارون احملرتمون،
، وÃادي جناوب بعدا Mىل نقولو مقايGس، مقايGس حتدد السؤال يف حم�

تلميذ هو القسم ا�يل هو فKه  45الوزارة بoٔن القسم اليت يبلغ ٔ�كرث من 
ويف نفس  .Äكتظاظ، ٔ�� شفت خشصيا، كنلقى بoٔن هذا Mدد �بري وكثري

، يف Äبتدايئ �يبان يل ٔ�ن مايش هذا ا�يل Ãادي يوصلنا جلودة الوقت
 .التعلمي، هذا مكبديئ �ش تقولوا بoٔن اح]ا مiفقني

: اFٓن الوضعية حقKقة اكينة، هناك بعض اFٔرقام ا�يل Ãادي نعطهيا لمك
قسم، اFٔقسام ا�يل فهيم  156ٔ�لف و 122فÒ خيص Äبتدايئ، عند� 

  .، ولكن �يبقى هذا كثريø2,1س:بة ، يه Ä2580كتظاظ هام 
قسم، واك�ن فÒ  42414نيا، فÒ خيص الثانوي إالMدادي، اك�ن هناك 

قسم، وuا ٕاىل اكنت ال�س:بة د�هلم قليY، ٕاىل  2233خيص الثانوي التoٔهييل 
  . نقولو كرتجع كثرية 45رضبتوها يف 

السؤال ولهذا، نقدرو نقولو بoٔن ٕاىل شف]ا التطور، Fٔن هذا يف مضمون 
د�لمك، فÒ خيص Äبتدايئ اك�ن هناك واÅد Äخنفاض د�ل واÅد 

، ويف التoٔهييل %6,3، ولكن فÒ خيص إالMدادي اك�ن ارتفاع د�ل 2,1%
  .11,6ٕاىل  9,6اك�ن ارتفاع من 

الش راجع هاذ اليش هذا؟ Fٔن فÒ خيص Äبتدايئ، اكنت هنا 
�لمدارس، اFٓن ابدينا التالمKذ  جمهودات �برية �ش ندفعو التالمKذ ميش:يو

�يوصلوا لٕالMدادي والثانوي، وبطبيعة احلال اك�ن هناك واÅد الفرق ما بني 

  .احلاجKات ا�يل هام مطلوبة وMدد د�ل التالمKذ ا�يل وصلوا
اFٓن احللول هام ا�يل مشلك ا�يل خصنا نتعاطاو لو هو �يفاش نلقاو 

  احللول لهاذ اليش هذا؟
، يه Mدد اFٔقسام ا�يل خصنا 	زيدو فهيم، وهذا هاذ احللول، ٔ�وال

نعطيمك بعض اFٔرقام فÒ خيص اFٔقسام خصنا 	زيدو فهيا هذا من ±ة، 
ولكن املشلك العويص ا�يل اح]ا دا� غنلقاوه هو اFٔساتذة، هو مشلك 
اFٔساتذة، وانÈ يف السؤال ا�يل فات راه اكن هناك تقال بoٔن Mدد اFٔساتذة 

يه كتعطى �قصة، اح]ا اFٓن كنوXدو واÅد املذ�رة uاصة واملناصب ا�يل 
الس:نوات، �ش  10هباذ إالطار هذا، مايش Mىل Åد الس:نة، ولكن Mىل 

  .øشوفو ما يه احلاجKات
  .شكرا لمك

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

  .اللكمة، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد عبد الفiاح عامراملس�شار الس:يد عبد الفiاح عامراملس�شار الس:يد عبد الفiاح عامراملس�شار الس:يد عبد الفiاح عامر
  .لرئGسشكرا الس:يد ا
  الس:يد الوز�ر،

�لك رصاÅة، Ãادي �uذ من ال1م د��، هو لك مرة �يطرح فريق 
اFٔصا¼ واملعارصة سؤال يف هاذ الشoٔن هذا، واجلواب د�لمك �يكون وهو 
�عين السؤال د�� املطروح هو كتقول لنا دامئا Åاولوا تتعاونوا معنا يف هاذ ٔ

  .إالطار هذا �ش منش:يو �لقدام
ل د�ل هاذ الظاهرة، الس:يد الوز�ر، هو اك�ن، اح]ا� ٕاذًا احل

ÉجامMات، يعين مكنتخبني، ا�يل يه كمنثلو جامMات قروية، كنا در� 
اقرتاÅات، ÄقرتاÅات ا�يل اكنت يف هاذ الشoٔن هذا د�ل هاذ Äكتظاظ 
ا�يل هو اليوم وىل كGشمل حىت اجلامعات، اليوم كنقولو بoٔنه اكينة يف ٕاطار 

 مدارس جامعية، ا�يل هو ممكن هذا هو احلل الصائب سواء د�ل يعين
�لسؤال اFٔول ٔ�و الثاين.  

كنا كنتلكمو Mىل التعلمي، اليوم وليت كنتلكمو Mىل ... اليوم دامئا نفس
حماربة اFٔمKة، اك�ن مشلك �ٓخر، Fٔن حىت هاذ الناس هاذو ا�يل اليوم ا�يل 

ولهذا، ٔ�� كمنيش يف . اFٔمKة �يكونوا يف املدارس ا�يل حىت هام خصهم حماربة
�عين السؤال �يصب .. هاذ Äجتاه هذا، لك إالخوان لكيش �يصب يف هاذٔ

  .يف نفس Äجتاه، كنقولو حناولو منش:يو احلل هذا هو مدارس جامMاتية
  .وشكرا الس:يد الرئGس

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

 .يف ٕاطار الرد Mىل التعقKباللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، 
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        : : : : لس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهيناااا
�يبان يل بoٔن اح]ا مiفقني بoٔن خصنا منش:يو يف اجتاه هاذ النظرية 
ÄجÈعية ا�يل اعطات حقKقة نقولو جوانب ا�يل يه ٕاجيابية، اك�ن هناك 

، وÃادي 	زيدو يف الس:نوات �59رجمة واÅد العدد د�ل هاذ الس:نة هذي 
رفو بoٔن هاذ اليش هذا العدد �بري، Ãادي نتوصلو لو املق�Y، ولكن خصنا نع

cشوية cشوية، ولكن يف نفس الوقت خصنا نلقاو Åلول ا�يل يه نقولو Ãري 
اس:تعúالية، �يفاش حنس:نو اFٔمور Fٔن هاذو اوالد�، ولك س:نة ا�يل 
كتدوز كتفوهتم، واهنا� فني الزم إالøسان يفكر حبال ا�يل قلتو اح]ا دا� 

 كندرسو اFٔمور وكندuلو يف العمق وذاك هذا fّ  وصلنا، �Mاد احبال ٕاىل
وكنÆللو، وٕان شاء هللا Ãادي دميا نتعاونو حبال ا�يل قلنا مع امجليع، مع 
امجلاMات، مع لكيش، مع اFٓ�ء، مع لكيش، ٕان شاء هللا Ãادي نلقاو طريقة 

  . �ش حنس:نو هاذ اFٔمور
 .وشكرا لمك

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
الوز�ر، وøشكر الس:يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف  شكرا الس:يد

  . هذه اجللسة
ون�iقل ٕاىل السؤال املوايل املوXه ٕاىل الس:يد وز�ر اVاuلية حول 

اللكمة ÅFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . ان�شار مقايه الشGشة
  .Äشرتايك لCسط السؤال، تفضل اFٔس:تاذة

        ::::املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
  .را الس:يد الرئGسشك

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
، وهاذ 2010س:يدي الوز�ر، لقد وضعنا هذا السؤال يف يوليوز 

  . السؤال الزال موضوع الساMة كام تعلمون
الفريق Äشرتايك البارÅة نظمنا يوم درايس من ٔ�Xل الرتافع �لتصديق 

حملاربة التدuني، Fٔنه اح]ا ودو¼ ٔ�خرى ٕافريقKة ا�يل ما Mىل االتفاقKة اVولية 
. وقعاQش Mىل االتفاقKة، هام ا�يل �قني ما صادقوش Mىل هاذ االتفاقKة

و�لتايل، Éحكومة كنطلبو م]مك ٔ�وال يف ٕاطار تفعيل هاذ املسoٔ¼ هذي �ش 
  .الوزارة املعنية واحلكومة Qرسع من التصديق Mىل هاذ االتفاقKة

 ٔF نه هناك غياب، الس:يد الوز�ر، كام تعلمون غياب قانون من ملاذا؟
�Xل تدبري وحامية اFٔطفال د�لنا، øساء ورXال، من هاذ الظاهرة ا�يل يه ٔ

وا�يل ابدينا تنالحظو مقايه  -و�لٔ«سف–ظاهرة دخM YKىل بالد� 
تن�رش يف ٔ�مام املدارس وقرب املدارس لتدuني هاذ الشGشة، وهاذ 

�خرى، يف اVول العربية، Ëس:تعملون مواد يه معروفة، الشGشة يف دول ٔ
  . التبغ وكذا

اح]ا يف املغرب ٔ�صبحت Qس:تعمل مواد سامة، ووليداتنا احلياة د�هلم 
يف خطر، و�لتايل ٔ�صبحت مسoٔ¼ اس:تعúالية، الس:يد الوز�ر، �ش 
¦uذوا التعلÒت د�لمك الصارمة، ٔ�وال من ٔ�Xل م]ع الرخص �لمقايه 

رب من املدارس، وم]ع لك القارص�ن والقارصات �لتعاطي لهاذ وuاصة �لق
  . الشGشة

 et votre(و�لتايل، الس:يد الوز�ر، كنعرفو اVينامKكKة د�لمك 
pragmatisme (وال جوج د�ل احلواجي�  :�ش هاذ املسoٔ¼ هذي ٔ

�وال، التضامن احلكويم �ش التصديق Mىل هاذ االتفاقKة مير يف ٔ�قرب ٔ
 .وقت

هناك مقرتح قانون من طرف الفريق Äشرتايك ا�يل دuلنا فKه 4نيا، 
الشGشة، وÃادي ندuلو فKه الس:يúارة إاللكرتونية، Fٔنه ٔ�صبحنا ك�شوفو 

، )chewing----gum(حىت الس:يúارة إاللكرتونية تباع احبال ٕاىل �ي��اع 
ويه خطرية وفهيا مادة كذ� سامة، و�لتايل ما ميكن لنا ند�رو حىت يش 

ال�رشيع وحنن مكرشMني ٕاىل املغرب ما صادقش Mىل هاذ االتفاقKة  ÅاXة يف
 .اVولية حملاربة التدuني

ٕاذًا سؤالنا، الس:يد الوز�ر، �يف تنوون التدuل؟ وٕاسرتاتيجيتمك ملنع 
  هاذ الظاهرة ولتنظمي القطاع؟ 

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::اد، وز�ر اVاuليةاد، وز�ر اVاuليةاد، وز�ر اVاuليةاد، وز�ر اVاuليةالس:يد محمد حصالس:يد محمد حصالس:يد محمد حصالس:يد محمد حص
  .شكرا الس:يد الرئGس

  الس:يدات املس�شارات، 
  السادة املس�شارون،

فÒ خيص هاذ املسoٔ¼ د�ل الشGشة، فهي حقKقة ظاهرة غريبة Mىل 
 ظهرت هذي واÅد fّ اHمتع د�لنا، ٔ�� ما اعرف�ش ام]ني Xات، وغريبة �

 cس:يط، س:نة، يف اFٔول اكنت ظهرت بواÅد الشلك 15س:نني وال  10
من بعد بدات كتن�رش، ؤ�� مiفق معمك و مع رمبا إالخوان كرث Mىل ٔ�ن هاذ 
املسoٔ¼ هذي �يخص حناربوها بصفة يعين Xذرية، Fٔن ما كتدuل لنا Ãري 
املشالك، ال من الناحKة الصحية وال من الناحKة د�ل ٕاتالف الش:باب عن 

  .ٕاخل، هذي مسoٔ¼ مفروغ مهنا...امسيتو
الت ا�يل اكنت وقعت ضد املقايه د�ل الشGشة، فاك�ن بعض امحل
�لف 	رجYK  12مت جحز ٔ�كرث من  2012يف : نعطيمك بعض اFٔرقامٔ

، �ش Qشوفوا املس:توى د�ل Äن�شار ا�يل وصلت لو هاذ )12.000(
واملعسل ا�يل مت احلجز د�لو، ٕاىل اعطيتمك الرمق Ãادي . القضية هذي

م ا�يل �يدuل العقول واFٔجساد د�ل اFٔطنان �ش Qشوفوا الس 6ختلعوا، 
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 2	رجYK ا�يل مت احلجز د�لها، و  5500نفس الشلك  2013ويف . الناس
  . طن د�ل املعسل

مع لك هاذ اHهودات، كنتفق مع إالخوان لكهم Mىل ٔ�ن مازال خصنا 
	زيدو وÃادي نعطي جمددا تعلÒت صارمة �ش هاذ مقايه الشGشة ٔ�ما 

الطريق وٕاال نتèذو فهيم إالجراءات والرتسانة القانونية  موا�هيا �زولوها من
موجودة، Fٔن ٔ�ي حمل �يعطي املواد ا�يل يه مرضة �لصÆة، اح]ا ٕاكدارة 

  .وكدو¼ عند� احلق �ش نتدuلو �ش مننعو هذاك اليش
ٕاذًا من �حKة الرتسانة القانونية ما عند� حىت يش ٕاشاكل، ولو ٔ�ن 

ٕاخل، ولكن من �حKة ... من بعض احملامك بعض ٔ�حصاب املقايه �ينجيو
  .القانون اح]ا محميني

هذاك االتفاقKة ا�يل âلكمتو Mلهيا، ٔ�� ما عندËش Mمل هبا، ٔ�� Ãادي 
øسول Mلهيا هاذ االتفاقKة اVولية، وÃادي øشوف ونقرتح Mىل احلكومة �ش 
ٕاىل اكنت موجودة �ش ما عندها حىت يش حرج �ش تمت املصادقة Mلهيا 

 ٔF ىلM جتاه هذا، هو التضييقÄ ن تقريبا دول العامل لكها ماش:ية يف هذا
... التدuني، وuاصة يف احملالت ا�يل يه مiامخة �لمدارس واFٔما�ن العمومKة

  . هذي مسoٔ¼ خصنا 	متشاو فهيا. ٕاخل
  .وشكرا

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

  .هناك تعقKب؟ تفضيل اFٔس:تاذ

        ::::س:يدة زبيدة بوعيادس:يدة زبيدة بوعيادس:يدة زبيدة بوعيادس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة ال املس�شارة ال املس�شارة ال املس�شارة ال 
مع  2004ال، Ãري يف ٕاطار هاذ االتفاقKة وقع Mلهيا املغرب يف ٔ��ريل 

)1OMS( لس احلكويم يفHلهيا  2008، ودازت يف اM ش يتصادق�
. ومتيش �لمúلس الوزاري، ٕاىل Åد اFٓن �قا ما امشاQش �لمúلس الوزاري

MساQ يل ميكن لمك�  .دو� Mلهياها النقطة اFٔوىل يف ٕاطار احلكومة ا
 410نيا، القانون اح]ا مiبعني Mىل مس:توى اVار البيضاء، خشصيا م]ذ 

س:نوات ؤ�� مiبعة هاذ اليش، اكينة دورية د�ل وزارة اVاuلية د�ل 
احلكومات السابقة، ولكن اكنت هناك دMاوى وحمامك من طرف بعض 

ع التدuني املقايه ورحبوا اVعوات، اMالش؟ Fٔن ما اكي�ش قانون واحض ملن
  ... وملنع اس:مترار هاذ الظاهرة داuل

ؤ�كرث من هذا، الس:يد الوز�ر، هو ٔ�نه مشلك القارصات ا�يل وىل، 
هذا مس:تق�ل بالد�، ٕاذًا . �يخرجوا من املدارس و�ميش:يو £اك القهاوي

مس:تق�ل ٔ�طفالنا، و�لتايل نلمتس م]مك اFٓن �ش تعاونوا مع احلكومة وuاصة 
اFٓن Ãدا Ãادي �كون الرتافع Mىل هاذ االتفاقKة م]ظامه وزارة الصÆة Fٔنه 

  . كذ� احلكومة
س:نوات Mىل هاذ االتفاقKة،  10و�لتايل، ٔ�س:ئY شفوية وكتابية م]ذ 

                                                 
1 Organisation Mondiale de la Santé 

الوزارة املعنية، وزارة اخلارجKة، وال من جييب، اح]ا Mارفني ا�لوبيات ا�يل 
راه حامية  اكينني داuل املغرب وuارج املغرب يف هاذ اHال، ولكن هذا

  .املس:تق�ل د�ل اوليداتنا ا�يل خصنا مجيع حنميومه من هاذ الظواهر
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

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

هناك رد Mىل التعقKب الس:يد الوز�ر؟ ٕاذًا منر ٕاىل السؤال الثاين موXه 
كذ� ٕاىل الس:يد وز�ر اVاuلية، موضوMه رضورة احلد من اجلرمية يف 

  .اللكمة ÅFٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Äس:تقاليل، تفضل .اHمتع

        ::::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

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

لقد تعددت وتطورت ٔ�شاكل ؤ�مناط احلياة ÄجÈعية، وذ� بربوز 
اجلرمية من العفوية  Mالقة اقiصادية واجÈعية Xديدة، وتطورت معها كذ�

والCساطة ٕاىل التنظمي ا£ي يتصف �Vقة يف التخطيط وإالMداد والتنفKذ، 
كام �رزت ٔ�نواع Xديدة من اجلرامئ اكجلرامئ إاللكرتونية وجرامئ إالرهاب 

  .ٕاخل... واغتصاب اFٔطفال
وٕاذا اكن من املعلوم ٔ�ن تطور اجلرمية مرافق �لتطور ا£ي يعرفه اHمتع، 

املدينة لGست يه جرامئ القرية، مفعاملها تغري مع التقدم Äقiصادي وجرامئ 
مSل ٕاصدار ش:يك بدون رصيد وما Ð من تoٔثري Mىل Äقiصاد الوطين، 

  .وÃريه
كام جسلت اجلرامئ املعروفة اكلرسقة والسطو والنصب وÄحiيال ارتفاMا 

  .Mوال، مما ينذر �س:تق�ال مظمل ال قدر هللا
لس:يد الوز�ر، يف ظل النقص املهول املسúل يف Mدد £ا، øسائلمك، ا

ا£ي وضعته  2012-2008رXال اFٔمن، عن تقدم نتاجئ اDطط اFٔمين 
  . وزارâمك، ويف ظل Äفiقار ٕاىل معطيات دقKقة حول اجلرمية وتطورها

ونظرا لغياب مؤسسات البحث العلمي لهذا اHال �لشلك املتعارف 
مiخصصة يف Mمل إالجرام، øسائلمك، الس:يد  Mليه دوليا مSل وجود معاهد

الوز�ر، عن إالسرتاتيجية اFٔم]ية اليت سGمت تنفKذها �لÆد من ان�شار خمتلف 
الظواهر إالجرامKة، وما يه التدابري Äس:تعúالية اليت تنوون اختاذها يف 

  انتظار تنفKذ هذه إالسرتاتيجية؟ 
  .وشكرا

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

  .لس:يد الوز�ر، تفضلوااللكمة لمك ا
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        ::::الس:يد وز�ر اVاuليةالس:يد وز�ر اVاuليةالس:يد وز�ر اVاuليةالس:يد وز�ر اVاuلية
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

�وال، اجلرمية ما معرها كتÆد، هذاك اليش اMالش اك�ن اFٔمن، واVول ٔ
لكها عندها نفس املشالك وبدرXات، اك�ن اVول ا�يل حىت ميل تبغي خترج 

  . مرتو ما تقدش 200تد�ر 
صنا نفiخرو هبا لكنا، بالد� ميكن � امحلد � بالد� كنفiخرو هبا، خ 

 6ا�ليل، يف  10خترج من طنúة متيش حىت لعيون، متيش حىت وXدة، يف 
الصباح، ما اكي�ش ا�يل هيرض معك، راه دول قليY ا�يل فهيا هاذ اليش، 
شوفوا الناحKة د�لنا لكها، شوفوا دوروا Mىل روسمك، شوفوا �ٓش من دو¼ 

ساMة، فني ما ابغييت  12السوايع،  10متيش فهيا  ا�يل يف �حKة د�لنا ميكن
  .�لك ٔ�من

ا�يل اك�ن عند� هو يف املدن، اك�ن بعض اجلرامئ ا�يل ميكن øسمهيا 
جرامئ القرب، يش واÅد تدا�ز مع يش واÅد واج�د Mليه موس قiلو حKت 

)drogué (ث شارب وال هذا، واك�ن الرسقاتKٕاخل... وال ح .  
، الس:بع ٔ�شهر 2013لعمومKات، �ل�س:بة لــ Ãري �ش ما نبقاوش يف ا

، الرسقة �س:تعامل القوة كذ� %3ا�لوالنية، Mدد جرامئ القiل اخنفضت بــ 
، الرسقة بدون اس:تعامل القوة تقريبا نفس العدد د�ل %4اخنفضت بـــ 

، رمغ âزايد Mدد الساكن، هذا %4، والرضب واجلرح âزاد بـــ 2012
 هباذ اليش، خص مازال إالماكنيات âزاد مايش معناه ٔ�ن اح]ا راضيني
�لرشطة واVرك وخص مازال )l’équipement (ٕاخل... د�هلم .  

عنرص  1600يف هاذ الس:نة هذي يف قانون املالية Ãادي âزاد تقريبا 
) X)les équipementsديد د�ل رXال الرشطة، وÃزنيدومه مازال يف 

�ٓخره، غنبداو ببعض املدن  د�هلم، uاصة مسائل الاكمريات يف املدن، ٕاىل
س:نوات ٕان شاء هللا  3الكربى يه ا�يل غنبداو هبا، وعند� �ر�مج Mىل 

ون ــــــــــــــــــ�ش �كون هاذ اليش، وز�دة Mىل هذا فقرر� �ش âك
)des brigades mobiles ( يل يه�ا�يل Ãادي يبداو خيرجوا لٔ«ما�ن ا

  . كتن�رش فهيا اجلرمية بصفة uاصة
 � وال جوج fّ كتعرفوا هاذ اليش اك�ن يف بعض املدن اك�ن �راه 

 les bandes(ا�يل فهيم املشالك، هام ا�يل �يكون فهيا بعض 
organisées ( يل �يبقاو �روعوا الساكن، وعند� جتربة يف هاذ�هام ا

ا�يل دا�ر�ن ذاك  10ٔ�و  5اليش، Ãري كتدuل امسيتو هذا كتق�ط هذوك 
  . ود âرجعاليش، املسائل كتعا

 les(فهذي يه إالسرتاتيجية د�لنا، ز�دة دمع املصاحل اFٔم]ية و
brigades mobiles ( يل عند� فهيا مشلك��ش يتدuلوا يف اFٔما�ن ا

�ما واuا اجلرمية من هنار ا�يل uلق إالøسان ويه اكينة، وٕان شاء . uاصٔ
  .هللا Ãادي نتقدمو

ن ــــــــــــــــــــــــرفوا اكيرمق ٔ�uري هو Mىل الصعيد اVويل، دا� كتع
)des classements ( Òب فGلرتت�يف لكيش، يف ٔ�ي ÅاXة، �ل�س:بة 

يف  �57لعكس راه يف الصف ... خيص اFٔمن املغرب امحلد � راه مايش
دو¼ ا�يل مورا� فÒ خيص اFٔمن،  150، معناه ٔ�ن Mىل اFٔقل واÅد 2012

  .وحنمدو هللا يبقى لنا هاذ اليش
  .وشكرا

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

  .هناك تعقKب؟ تفضل

        ::::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 احملرتم Mىل طمoٔنة املواطنني، وuاصة كنا كنمتناو 

م]صب  6000ا�يل نصت Mىل  2012و 2008ٔ�ن إالسرتاتيجية د�ل 
هاذ اVور د�ل م]صب ا�يل حقKقة اح]ا� معمك يف  1600شغل، اFٓن اك�ن 

هذا، و	متناو ٔ�نه يزتادوا Mدد رXال اFٔمن، Fٔن هاذ اليش هذا كريجع ��ور 
ا�يل �يقوموا به رXال اFٔمن، واح]ا� طبعا ك�شكرومه هباذ التضحية 
اجلس:مية ا�يل �يقوموا هبا، وابغينا ٔ�ن من احلكومة ٔ�يضا ٔ�هنا توا�ب هاذ 

العمل ٔ�ن هاذ التحفزيات وال�شجيعات �ل�س:بة لرXال اFٔمن، مع 
إالسرتاتيجية ا�يل كنمتناو �ش توا�بوها، الس:يد الوز�ر، �ش ميكن لنا 

  .	زيدو نتغلبو والقضاء Mىل املسoٔ¼ د�ل اجلرمية
وهذا كنظن حىت هو Mاو4ين كريجع لغياب د�ل القمي ود�ل اuFٔالق، 

èدرات Fٔن اHمتع د�لنا تطور دراماتييك، ومن هاذ اHال هذا �يتعاطاو �لم
ا�يل كتكون هاذ اجلرمية ا�يل رشيت لها، اجلرمية د�ل القرب، ومن uالل 
الرؤية د�لمك وكنعرفو العمل د�لمك بoٔ	مك غتوضعوا هاذ الاكمريات، uاصة 
يف املدن الكربى �ش تقل من اجلرمية، وميكن ٔ�ن رXال اFٔمن يتعرفوا Mىل 

  .املرâكب د�ل اجلرمية
 الفريق Äس:تقاليل مع هاذ إالسرتاتيجية ا�يل ٕاذًا ميكن نقولو اح]ا� يف

م]صب، خفص احلكومة ما  6000اكنت وضعهتا الوزارة �ش توصل لهاذ 
تبèليش يف هاذ اHال، Fٔن اFٔمن هو اFٔساس د�ل اس:تقرار حKاة 

  .املواطنني
  .وشكرا

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

  .هناك رد الس:يد الوز�ر؟ تفضل

        ::::الس:يد وز�ر اVاuليةالس:يد وز�ر اVاuليةالس:يد وز�ر اVاuليةالس:يد وز�ر اVاuلية
فقط لرXال الرشطة، ٔ�ما  1600ابغيت Ãري كتمكY ملا âلكمت Mىل 

ìموع  السHخرى، ا� 4000اFٔخرى د�ل اFٔمن حىت يه عندها Mدد ٔ
د�لو  %95، 2013م]صب شغل ا�يل تعطى لوزارة اVاuلية هذا العام يف 

لكو Ãادي مييش فقط �لمصاحل اFٔم]ية، يعين إالدارة ما اuذينا حىت يش 
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ش لكيش خنصصوه واuا إالماكنيات مايش يه ا�يل كنا كنبغيو، ÅاXة، �
  .ولكن راه املناصب اجلديدة لكها غمتيش لٔ«من

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، وøشكر الس:يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
لبحري، ون�iقل ٕاىل اFٔس:ئY املو±ة ٕاىل الس:يد وز�ر الفالÅة والصيد ا

والسؤال اFٓين اFٔول حول حامية الفالÅني م]تجي الزيتون واملس:هتلكني من 
اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ«حرار، تفضل . تالعبات بعض السامرسة

 .الس:يد املس�شار

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

  ٕاخواين وزماليئ املس�شار�ن، 
 ٔFخت املس�شارة،ا  

�وال، الس:يد الرئGس، ك�شكر الس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحري ٔ
Mىل الق�ول د�لو Mىل هاذ السؤال الهام �ل�س:بة �لتالعبات ا�يل �يتالعبوا 
 Èة م]ظم مجيع احلرف، وها انÅيف هاذ املادة، ومع العمل الس:يد وز�ر الفال

Mيل الرشيف، �ٓش داروا فهيا  شفiو يف ا�متور د�ل الراش:يدية ود�ل موالي
  . التنظمي مه وصاحب اجلال¼

ولكن مع اFٔسف مازال لنا هاذ املشلك، الس:يد الرئGس، د�ل �ٓسفي، 
�ٓسفي راه �يد�روا املنكر �لك رصاÅة، كنقولها وما كنحشم ما كنèاف، راه 
املنكر �يد�روه ال من مف�شني لقمع الغش، وال من الناس احملليني، �يولكوا 

س، مايش �يولكومه الزيت �يولكومه السم، حرام هذيك الزيت �يفاش النا
النوع د�لها، هاذ الناس حيلفوا معر الزيت ٕاىل ا|وها، ميش:يو ي�سوقوا 
الزيت الرومKة، هذوك الناس د�ل �ٓسفي و�خلصوص واÅد احملل �يقولوا 

، راه ٔ�� �ون ما كن�ش مصحح ما نقولش امجلاMة "؟الغGس ثلث"ليه جامMة 
احملل فني �لضبط، راه مصاوبني املنكر، راه �يèلطوا الزيت الرومKة مع و 

  .الب�ية، زيت الفKتور مع الب�ية
ودا� ا�يل كنطلب من الس:يد الوز�ر ما يعمتديش، وراه هو �يعرف 
لكيش، ما يعمتدش Mىل املف�شني د�ل مقع الغش، يعمتد Mىل جلنة يصيفطها 

نة متيش من املس�شار�ن، وكنعرف Mىل من وزارة الفالÅة من عندو، ٔ�و جل 
�نه ٕاىل امشاو مس�شار�ن راه هذوك الناس ميكن هلم يوصلوا لوز�ر الفالÅة ٔ
التقر�ر، وهذوك الناس Ëسد هلم، رامه مصاوبني واÅد املناكري ال حيمد 

  .عق�اها
وهذا ا�يل نطلب من الس:يد وز�ر الفالÅة �ش �uذ هاذ القضية بعني 

  .Äعتبار

  .س:يد الرئGسوشكرا ال 

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

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس:يد عز�ز ٔ�خ]والس:يد عز�ز ٔ�خ]والس:يد عز�ز ٔ�خ]والس:يد عز�ز ٔ�خ]وشششش، وز�ر الفالÅة والصيد البحري، وز�ر الفالÅة والصيد البحري، وز�ر الفالÅة والصيد البحري، وز�ر الفالÅة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم

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

اية ٔ�وال البد نذ�رو بoٔنه السلسY د�ل الزيتون كتحظى بواÅد العن
uاصة يف ٕاطار خمطط املغرب اFٔخرض، ويه من السالسل اFٔوىل ا�يل 

غرس:نا  2013و 2010عرفت واÅد إال�رام د�ل عقد �رامج، واك�ن بني 
�لف هكiار،  968ٔ�لف هكiار، ووصلت اFٓن املساÅة املغروسة يه  135ٔ

Ãادي نفوتو مليون هكiار ا�يل  2013وٕان شاء هللا يف �ٓخر الس:نة د�ل 
  . ستيه تغر 

التوقع د�ل Äرتفاع د�ل إالنتاج د�ل الزيتون هاذ الس:نة Ãادي �كون 
�لف طن ٕان شاء هللا 570، وÃادي يوصل ملليون و% 33تقريبا بـــ ٔ.  

وÅدة  23معلنا كذ� Mىل تoٔهيل الوÅدات د�ل التحويل Mرب ٕاÅداث 
�يل Xديدة د�ل العرص، وهاذ الوÅدات لكها داYu يف واÅد ا�منط Xديد ا

وهاذ الوÅدات لكها ا�يل كتعمل  ،)les nouvelles générations(هام 
  .ما يه ٕاال لقطع الطريق Mىل السامرسة وضامن دuل جمزي �لفالÅني الصغار

وكذ� كنèدمو Mىل حتسني ق]وات ال�سويق والتمثني محلاية املنتúني 
 واملس:هتلكني، ومقنا بواÅد العدد د�ل إالجراءات حلث املنتúني Mىل

مجموMة ذات النفع  Ä48خنراط ٔ�وال يف تنظÒت �ميهنية، وكذ� ٕاøشاء 
، وٕاMداد خمطط مد�ري لوÅدات حتويل )Ä)les GIE2قiصادي ا�يل هام 

الزيتون، �يعمتد Mىل بناء وÅدات عرصية �برية ذات طاقات حتويلية Mمة 
  .ذات طور�ن جمهزة مبعدات لتجفKف الفKتور وâمثينه

�وىل يفٔ YÅة الثالثة، مت التجهزي د�ل  مكرKلفFٔىل  �20ر�مج اM ،دةÅو
وÅدة من نفس الصنف يف ٕاطار الرب�مج د�ل اMVامة  28ٔ�ن يمت ٕاøشاء 

  . الثانية د�ل خمطط املغرب اFٔخرض
وٕاىل امسحيت جني �لسؤال د�ل �ٓسفي يف التعقKب د�يل الس:يد النائب 

  .احملرتم

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  س�شار، هناك تعقKب؟تفضل الس:يد امل 

        ::::املس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبواملس�شار الس:يد محمد عبو
  الس:يد الرئGس،

                                                 
2Groupement d'Intérêt Economique  
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�وال ٔ�� ما معري نعقب Mىل الس:يد الوز�ر Fٔن ٕاىل عق�ت Mىل الس:يد ٔ
الوز�ر Ãادي منيش �لمنطقة د�يل Ãادي يرضبوين �حلجر، Fٔن الس:يد وز�ر 
الفالÅة والصيد البحري معروف Mىل الصعيد الوطين Mىل ٔ�نه رXل 

عقCش Mليه، وهذا ما غمينعشاي Mىل ٔ�نين ما نطلCيش م]و �ش خملص، ما ن 
  .هاذ الوضعية حيس:هنا
  الس:يد الوز�ر، 

�وال البارح تصاوبت الفKدرالية د�ل الزيتون، وحرضوا املد�ر�ن د�ل ٔ
الس:يد الوز�ر، وهاذ الفKدرالية ٕان شاء هللا ٕ�ذن هللا، ؤ�� راين يف قلهبا، 

 ٕ�ذن هللا Ãادي ٕان شاء هللا حنس:نو هاذ معهم، ف]طلبوا هللا ٕان شاء هللا
  . املنتوج، ولكن �ملعاونة د�ل الس:يد الوز�ر

الس:يد الوز�ر وإالخوان ما يعتربوشاي Mىل ٔ�نين عق�ت Mىل الوز�ر، 
�بدأ.  

  .شكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحري
  الس:يد الرئGس،

Fٔنه دامئا عند� فرصة �ش كنتلكمو مجيع، هذاك .. .مرح�ا، مرح�ا
اليش Mالش �يقول ما اكي�ش اMالش نعقب، امحلد � مجيع اFٓفاق مفiوÅة 

�لنقاش، الس:يد النائب احملرتم .  
حمرض د�ل ٔ�uذ  570مت ٕاجناز  2012و 2011فقط نفكر بoٔنه يف س�يت 

Mىل العدم د�ل العينات عند التصنيع ويف نقط البيع، ٔ��نت التÆليالت 
�� %19د�ل العينات �لقوانني اجلاري هبا العمل، ٔ�ي  110املطابقة د�ل ٔ ،

مiفق معك، الس:يد النائب احملرتم، بoٔنه اك�ن واÅد العدد ا�يل هو �بري د�ل 
ا�يل مايش  %19كنلقاو  ،)le contrôle(ا�يل الوقت ا�يل �يتعمل  19%

Ä ،ه اخللط مع زيوت املائدةKس:بة امحلوضة، ولكن مطابق، فø رتفاع يف
هاد اليش راه �يتÆال مبÆارض uاصة Mىل احملامك Äبتدائية قصد املتابعة د�ل 

ملف  24وعند Äس:ترياد، كذ� كند�رو املراق�ة، . مرâكيب هاذ اDالفات
  . طن 3105ومراق�ة 

فكKظهر يل بoٔنه ٕ�قلمي �ٓسفي، ٕاىل âلكمتو Mىل واÅد املنطقة �لضبط، 
بعض الفاMلني �لضبط اح]ا مس:تعد�ن ٔ�نه âكون املراق�ة شديدة، وميكن 

وبoٔنه خص الناس âرد �لها Fٔنه ال جيب �ش الناس ما تلعCش �لصÆة د�ل 
كند�رو جمهود �بري د�ل ... املس:هتì، واح]ا اVور د�لنا هو املراق�ة وخص

جيي يش الفالÅة ود�ل التمثني ود�ل إالنتاج �ش مايش يف �ٓخر املطاف 
  . واÅد ا�يل Ãادي يبدل الزيت ٔ�و ينوعها

فلهذا، ٕاذا اكنت الرضبة Ãادي âكون الرضبة �برية، فلهذا لك واÅد 
  . خصو حيرتم القانون

  .وشكرا

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

السؤال الثاين والرابع جتمعهام وÅدة املوضوع، ٕاذًا يتعلق �ملومس الفال� 
  .تفضل اليس الرايض... ةاللكم. احلايل

        ::::املس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايض
كنت نبغي هاذ السؤال هذا âكون فKه وÅدة املوضوع، ولكن ٕاىل 

  . رغب الوز�ر، تنطلبو ٕاىل اكن ممكن ٔ�نه لك سؤال �كون وÅدو

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
الس:يد املس�شار، انت طلبت السؤال د�� �كون بوÅدو، ٕاذًا الفرق 

شوف ق�ل من هذا اح]ا �رجمنا السؤالني، هناك وÅدة . ..اFٔخرى راه
هللا خيليك هذاك اليش . املوضوع واFٔمور كمتيش يف هاذ الطريقة هذي

  .د�� انت، السؤال د�� بوÅدو، د�ل اFٓخر�ن ال
  ... تفضل الس:يد

        ::::الس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحري
ا�يل هو مغا�ر  وÅدة املوضوع، نفضل ٔ�نه جناوب، ٕاىل اك�ن سؤال... 

  .ميكن لنا �قشوه، ما اك�ن مشلك

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  . امسح يل الس:يد املس�شار

الس:يد الوز�ر، هناك وÅدة املوضوع �ل�س:بة اك�ن فريق Äحتاد 
اVس:توري متسك cسؤاÐ لوÅده، وما اكي�ش مشلك مع الفريق 

  . Äس:تقاليل وكنظن الفريق الفريق احلريك
ÅFٔ سط ٕاذًا اللكمةCس:تقاليل لÄ د السادة املس�شار�ن من الفريق

  .السؤال، تفضل اليس ب�شايب

        ::::املس�شار الس:يد محمد ب�شايباملس�شار الس:يد محمد ب�شايباملس�شار الس:يد محمد ب�شايباملس�شار الس:يد محمد ب�شايب
  .شكرا الس:يد الرئGس

  الس:يد الوز�ر،
  اFٔخت، إالخوة املس�شار�ن،

نظرا اللزتامات املغرب يف ٕاطار املنظمة العاملية �لتúارة واتفاقKة التبادل 
والوال�ت املتÆدة اFٔمر�كKة، فٕان Äقiصاد احلر مع Äحتاد اFٔورويب 

الوطين ٔ�صبح ملزما �نفiاح �بري Mىل السوق العاملية، مما يتطلب من 
الفالÅة املغربية ٔ�ن تقوم مبجهود �بري �لتoٔقمل مع هذا الوضع ليك حتافظ Mىل 

  . حصصها يف اFٔسواق عند التصد�ر، وâمتكن من غزو ٔ�سواق Xديدة
�ن القطاع الفال� الزال يعاين مجY من لكن، مع اFٔسف الشديدٔ ،

املشالك اليت تؤ;ر سلبا Mىل مردوديته وتنافسiGه، اليشء ا£ي Ëس:توجب 
من الوزارة الوصية املوا�بة ا�لصيقة والتعاون مع اكفة الفاMلني Äقiصاديني 
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يف هذا القطاع، وذ� لرصد املشالك وحماو¼ ٕاجياد احللول الناجعة ��مع 
ذا القطاع احليوي لGسامه بدوره يف ال�س:يج Äقiصادي وا�هنوض هب

لبالد�، ويبقى رافدا اقiصاد� واجÈعيا ٔ�ساس:يا Ð من املناMة ما �كفي، مما 
يتطلب من احلكومة حامية هذا القطاع احليوي وتوفري الظروف املالمئة 
وإالجراءات الرضورية، uاصة من uالل دمع احلكومة �لمخطط الوطين 

Fٔخرض �لرفع من مردودية إالنتاج، هذا من ±ة، ومن ±ة ٔ�خرى �لمغرب ا
سن حتفزيات اكفKة ملوا±ة التنافس:ية لٔ«سواق اخلارجKة، اليشء ا£ي 
ي�]اقض مع فرض الرضيبة الفالحKة Mىل القطاع يف هذه الظرفKة اخلاصة، 
و�لشلك ا£ي Xاء به قانون املالية اجلديد، مما س:يèلق مiاعب ٕاضافKة، 

�لمهنيني فقط، ولكن �لقطاع الفال� �رمiه ولالقiصاد الوطين MامةلGس .  
إالجراءات والتدابري ملسا�رة  ةهي£ا، øسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن ما 

   ؟القطاع cشلك Mام وحاميته
  .شكرا الس:يد الوز�ر

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

  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الس:يد املس�شار

�ٔ املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض
  .شكرا الس:يد الرئGس
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  الس:يدة املس�شارة، ٕاخواين املس�شار�ن،
الس:يد الوز�ر، �لرمغ من الظروف املناخKة اليت متر هبا بالد�، واليت 
نتج عهنا تoٔخر يف Qساقطات اFٔمطار، اFٔمر ا£ي مل ËساMد الفالÅني �لقKام 

  .احلرث، ممتنني ٔ�ن جتود Mلينا ا�Fٔم املق�Y بoٔمطار اخلري بعملية
واكملعتاد، عند Åلول لك مومس فال� Xديد، تقوم احلكومة مبجموMة 
من التدابري وإالجراءات قصد ٕاجناح انطالق املومس الفال�، وذ� بتوفري 

  .البذور اDتارة واFٔمسدة وÃريها من إالجراءات املصاح�ة
س، øسائلمك، الس:يد الوز�ر، من ٔ�Xل ٕاطالع وMىل هذا اFٔسا

الفالÅني و�يق فعاليات القطاع حول التدابري املتèذة uالل هذه الس:نة 
  . من طرف وزارة الفالÅة والصيد البحري

  .شكرا

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

  .Ãادي تطرح السؤال؟ زيد تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليف
  الس:يد الرئGس،

  ة الوزراء،الساد

  الس:يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر،

حنن Mىل يقني بoٔ	مك قدممت Éشخص و�وز�ر الكSري من إالجيابيات 
�لقطاع الفال�، وال ننكر ثقiنا بنúاMة اخiيارمك يف هذا القطاع، ٕاال ٔ�ننا 
يت هبا احلكومة من Åني Fٓخر، ومعظمها  ٔoٓت اليت تoXنتخوف اليوم من املفا

  . قطاع الفالÅةال ختدم 
فقد كنا ن�iظر قرار جريء �حلل ا�هنايئ حلل مشلك الفالÅة مع 

هناك، (مديونية السقي القرض الفال�، كام كنا ن�iظر ٕاعفاء الفالÅة من 
هكiارات، املديونية د�لو وصلت  10الس:يد الوز�ر، بعض الفالÅة عندو 

ء Mىل الفالح ، وكنا ن�iظر ٕاجراءات اس:ت�]ائية لتخفKف العب)مليون 100
  .من جراء Ãالء عوامل إالنتاج

كام كنا ن�iظر تعامل احلكومة خبصوص الز�دة يف الاكزوال cسعر 
تفضييل، كام هو احلال �ل�س:بة لقطاMات ٔ�خرى، وكام هو موجود بoٔملانيا 

  .وفرøسا، وما Ëسمى �لاكزوال اFٔخرض
رث درمه احل 500واFٓن، الس:يد الوز�ر، الهكiار اليوم راه وصل 

درمه، واملشلك كريجع �لز�دة د�ل  400د�لو، من بعد ما اكن بــ 
  .الاكزوال

كام كنا ن�iظر متديد اVمع اDصص �لشمندر، والرفع من دمع قصب 
  . السكر

وكنا كذ� ن�iظر توجهيات خمططات لٕالنتاج الفال� مبراMاة وضعية 
  . السوق اVولية والوطنية

من املسائل اليت طرحت، ونطلب ٔ�ن  الفالح، الس:يد الوز�ر، يعاين
  .تنصفوه

ملاذا âراجعت احلكومة عن ٔ�ولوية القطاع الفال� : وال�ساؤل املطروح
  �ختاذ قرارات وٕاجراءات Ãري مضمونة النتاجئ؟

  الس:يد الوز�ر، 
الفالح راه مظلوم، واFٔساس د�لو، وهو اFٔساس يف حتقKق اFٔمن 

يقول هللا : اÅد احلديث قديس عظميوهنا سoٔخمت السؤال د�يل بو . الغذايئ
� عبادي ٕاين حرمت الظمل Mىل نفيس وجعلته بG]مك حمرما فال "عز وXل 

  ."تظاملوا
  .شكرا

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

اللكمة �لس:يد الوز�ر لٕالXابة Mىل اFٔس:ئY الثالثة يف Qسع دقائق، 
  .تفضلوا �لمنصة الس:يد الوز�ر

        ::::وز�ر الفالÅة والصيد البحريوز�ر الفالÅة والصيد البحريوز�ر الفالÅة والصيد البحريوز�ر الفالÅة والصيد البحري    الس:يدالس:يدالس:يدالس:يد
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم
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  الس:يد الوز�ر احملرتم،
  الس:يدات والسادة النواب احملرتمون،

يف البداية، البد من إالشارة ٔ�ن املومس ا�يل øس:تق�� يoٔيت بعد مومس 
  : متزي ب�iاجئ ا�يل يه ٕاجيابية

 مليون ق]طار من احلبوب؛  97ٔ�وال اكن إالنتاج د�ل  -

�لف ق]طار من القطاين؛  470مليون و 2ٕانتاج  -ٔ 

مقارنة مع  2%ٔ�لف طن من البوا�ر �ز�دة  800ٕانتاج مليون و -
 الس:نة الفارطة؛ 

�لف  350ٔ�لف طن من الشمندر السكري، و 690مليون و 2ٕانتاج  -ٔ
Mىل التوايل مقارنة مع  %41و %31طن من قصب السكر، ٔ�ي �رتفاع 

  ؛2012-2011مومس 

طن من الزيتون، وهو ٕانتاج  ٔ�لف 570ايل مليون وتوقع ٕانتاج حو  -
 مقارنة مع املومس الفارط؛ %33كذ� قKايس، 

 2من املتوقع ٔ�ن Ëسúل ٕانتاج احلوامض لهذا املومس رمقا قKاس:يا،  -
، وهذي فقط Mىل 50%ٔ�لف طن، ٔ�ي �ز�دة تصل ٕاىل  200مليون و

ن مغروسة ٔ�لف هكiار، مع العمل ٔ�نه اFٓ  �92ر�مج د�ل إالنتاجKة د�ل 
 هكiار ا�يل �يق ما دuل�ش لكها يعين يف إالنتاج؛ 108.000تقريبا 

مليون لرت من احلليب، ز�دة د�ل  700مليار و 2ٕانتاج حوايل  -
  ؛10%

�لف طن، Äس:تقرار يف ٕانتاج ا�لحوم  490، %5ا�لحوم امحلراء بـ  -ٔ
�لف طن؛  560يف Åدود ٔ 

�لف طن؛ 117 ليصل ٕاىل %6,3ٕانتاج ا�متور �ز�دة حبوايل  -ٔ 

�لف طن من التفاح، ٔ�ي �ز�دة قدرها  500وٕانتاج   -ٔ3%.  
�ما املومس الفال� اجلديد، فهو يف ٕاطار توطيد املك�س:بات احملققة ٔ

  : عقود الربامج �لهنوض مبختلف سالسل إالنتاجوالوفاء �لزتامات اVو¼ يف 

 مليون د�ل ق]طار من 2ور والش:تائل، التوفري د�ل ذ�ل�س:بة �لب -
 ؛ )%+25(مقارنة مع املومس الفارط   %25البذور اDتارة، 

 60نوع من اFٔجشار املمثرة، ترتاوح بني  17ٕاقرار ٕاMا�ت Xديدة كهتم  -
 من مثن اقiناء هاذ الش:تائل واFٔغراس؛ %100و

اÅFٔادية النiCة �ل�س:بة ) monogerme(مواصY دمع البذور  -
 6مزارع قصب السكر بــ درمه، وٕاÅداث دمع لتúديد 700�لشمندر بــ 

�ٓالف درمه �لهكiار؛  
�ما خبصوص اFٔمسدةٔ :  

ا�يل يه موجودة  20%ٔ�لف طن، زائد  200اك�ن تقريبا مليون و -
 مقارنة مع املومس؛ 

  .Q50%شجيع الفالÅني Mىل القKام �لتÆاليل اDربية بدمع يبلغ  -
املليار مرت  M4ىل مس:توى تدبري املياه، اك�ن تقريبا ختصصت واÅد 

مكعب لتغطية ÅاجKات الزراMات بدوا¢ر الري الك�ري، ومواصY تنفKذ 
الرب�مج الوطين لالقiصاد يف املاء Mرب جتهزي حوايل هاذ الس:نة ٕان شاء هللا 

  .2020من الهدف احملدد يف ٔ�فق  60%ٔ�لف هكiار ٕاضافKة لبلوغ  50
مواصY كذ� �ر�مج التoٔمني الفال� املتعدد اFٔخطار Mىل مساÅة 

�لف هكiار، وٕارساء �ر�مج Xديد �هيم ثالثة د�ل السالسل من  700ٔ
  .اFٔجشار املمثرة، الزيتون واحلوامض والورد�ت

كذ� املواصY د�ل تفعيل الربامج �لهنوض cسالسل إالنتاج الفال�، 
واملواصY د�ل املنح املساMدات يف ٕاطار صندوق التمنية الفالحKة ل�شجيع 

� Qشجيع، ابتداء من الس:نة املق�Y ٕان شاء هللا، Äس�%ر، واك�ن كذ
  .اس:تعامل الطاقة الشمس:ية يف املشاريع املقiصدة يف املاء

واك�ن Mىل مس:توى تoٔطري الفالÅني، املومس احلايل Ãادي يعرف 
انطالقة، عرف Äنطالقة الفعلية �لمكiب الوطين لالس�شارة الفالحKة 

ية اجلديدة لالس�شارة الفالحKة ا�يل Ãادي حيرص Mىل تفعيل إالسرتاتيج 
Mرب Mدة حماور ا�يل كتoٔهل وكتقوي مراكز القرب وQسهيل ولوج الفالÅني 

  .ٕاىل املعرفة
لك هاذ يعين الربامج، �ٕالضافة ٕاىل �رامج د�ل املراق�ة والضبط د�ل 
ماكحفة اFٔمراض النباتية واحليوانية، وكذ� هاذ الس:نة ٕان شاء هللا 

نظومة اجلديدة لرتقمي اFٔبقار، حKث Ãادي 	رمقو ٕان الرشوع يف تنفKذ امل 
�لف رٔ�س من إالبل 80ٔ�لف رٔ�س من اFٔبقار و 500شاء هللا مليون ؤ.  

لك هذه الربامج ا�يل امحلد هللا ٔ�نه خرج]ا من واÅد الس:نة ا�يل اكنت 
س:نة جKدة، طيبة، اكنت س:نة اخلري، ا�يل ٔ�عطاها Äنطالقة صاحب 

ه امجليع يعين املدuالت د�ل إالنتاج موجودة اجلال¼، وا�يل uالت ٔ�ن
وموجودة بوفرة وٕاىل اكن العمل د�ل الفالح واكنت الظروف يعين ٕان شاء 
هللا، 	متناوا ٕان شاء هللا اخلري، الظروف املناخKة مالمئة فميكن لنا مازال 

  . 	رحبو الس:نة ٕان شاء هللا
  .شكرا

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

  .مة �لفريق Äس:تقاليل يف ٕاطار التعقKب، تفضل اليس ب�شايباللك

        ::::املس�شار الس:يد محمد ب�شايباملس�شار الس:يد محمد ب�شايباملس�شار الس:يد محمد ب�شايباملس�شار الس:يد محمد ب�شايب
  .شكرا الس:يد الرئGس

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

معايل الوز�ر، ال ننكر اHهودات الك�رية ا�يل كتقوم هبا احلكومة، 
مجيع سالسل  وuاصة الوزارة الوصية، وuاصة يف خشصمك الكرمي يف
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إالنتاج، هذي ال نقاش فهيا، ما كنكروش ٔ�	مك الرXل املناسب يف املاكن 
املناسب، وهللا يوفقمك، هذا ال ننكره واح]ا معزت�ن بك بوجودك Mىل رٔ�س 

  .هاذ الوزارة
ولكن هناك مشالك، الس:يد الوز�ر، من uالل وفرة إالنتاج، من 

املنتوXات، مSال uالل اDطط اFٔخرض اك�ن وفرة إالنتاج لبعض 
اكحلوامض، اليوم احلوامض امحلد هللا اك�ن م]توXات Mىل الصعيد د�ل 
الزيتون وMىل صعيد د�ل احلوامض، واÅد العدد د�ل سالسل إالنتاج، 

  .ٕاخل... احلليب، ا�لحوم امحلراء، ا�لحوم البيضاء
انÃ Èري مسؤولني Mىل السوق وMىل وفرة إالنتاج، مسؤولية Mىل ٔ�نه 

âكون التنافس:ية، ولكن اك�ن مسؤولية Ãري م�ارشة د�لمك، معايل  �ش
املردودية الوز�ر، هو ٔ�هنا خصها âكون واÅد كام اك�ن موا�بة Mىل صعيد 

وإالنتاج داuل البالد، خصمك موا�بة ٔ�خرى Mىل صعيد التنافس:ية Mىل 
اFٔسواق اخلارجKة، رضوري من املوا�بة د�لمك ورضوري من حتفزيات 

  .ٕاخل... وقانونيةج�ائية 
وهاذ القضية د�ل الرضيبة ا�يل يه تي��ىل هبا اجلسم الفال� يف هاذ 
الظروف هذي، واح]ا Mىل ق]اMة بoٔ	مك حىت انÃ Èري مiحمسني Mلهيا، 
ولكن ظروف الرٔ�ي العام يه ا�يل رمبا فرضهتا، واح]ا ابغينا âكون هاذ 

�كوøش Ð عواقب وخمية  الرضيبة �ردا وسالما Mىل القطاع إالنتا� �ش ما
�و âكون مiاعب ٕاضافKة �لمتاعب احلاليةٔ.  

ابغينامك، الس:يد الوز�ر، �ش تقوموا �لتعديالت الاكفKة ا�يل âكون 
مسا�رة القطاع وما âكوøش ٔ�نه اVو¼ كتدمعو بواÅد اليد ا�ميىن ؤ�نه 
Qس:تèلص رسوم ج�ائية �ليد الGرسى، ٔ�ال ي�]اقض مع الس:ياس:ية د�ل 

  ة يف هاذ اHال؟ احلكوم
ٕاذًا ما 	كرثش Mليمك، معايل الوز�ر، كنمتىن لمك التوفKق، ولكن نبغيو 
âكون موا�بة كذ� �لتحفزيات ولٔ«سواق اخلارجKة �ش املنتوXات د�لنا 

  . تلقى الطريق د�لها �لولوج ٕاىل اFٔسواق اخلارجKة
  .شكرا

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

  .ضلاللكمة �لفريق احلريك، تف

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

  الس:يد الوز�ر،
�� يف احلقKقة بدوري ك�شوفو بoٔنه القطاع الفال� يف العهد د�لمك ٔ
امحلد �، ولكن اهرضيت Mىل الس:نة املاضية، الس:نة املاضية فعال اخلري 

�رمحنا، وهذا هو  د�ل هللا اكن موجود، ولكن دا� اح]ا ا�يل نطلبو هو هللا
املهم يف العملية د�ل الفالÅة لكها، ٕاىل ما اكي�ش الش:تا يف احلقKقة ما اك�ن 

  . حىت يش ÅاXة
�� ابغيت نذ�ر بoٔنه يف Åا¼ ما هاذ احلا¼ اجلوية ال قدر هللا، اح]ا ما ٔ
ابغيناش تبقى هاكك، كنطلبو هللا جيود Mلينا �لرمحة د�لو، ولكن �ٓش 

إالسرتاتيجية د�لها فÒ ال قدر هللا ٕاىل اكن هاذ وXدت احلكومة يف 
  اجلفاف؟ واش عندمك يش تدابري من دا� �ش ¦uذوها يف امسيتو؟

و�لتايل، كذ� كنطلب �ش �كون واÅد Äلتفاف �لمناطق السقوية 
Mىل اFٔقل �ش تعطي واÅد ÄهÈم �لزراMة د�ل احلبوب، Fٔنه واuا 

ليون د�ل الق]طار، وعند� اليوم رامك ت�شوفوا عند� اDزون د�ل جوج م 
 500ٕاىل كتالحظوا بoٔنه اك�ن عزوف Mىل اقiناء البذور اDتارة من مليون و

�لف، اليشء ا�يل الناس  400 وصلنا fّ ا�يل اكينة يف الرب�مج، دا� �ٔ
مiخوفني يف احلقKقة، ولكن نطلبو من هللا يزتاد هاذ اخلوف وتتحسن 

كرنكز Mىل ÄهÈم �لزراMة د�ل احلبوب يف املناطق السقوية  احلا¼، ولكن
  . Mىل اFٔقل �ش نوفرو Äحiياط د�لنا من البذور اDتارة

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لفريق اVس:توري، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايضاملس�شار الس:يد ٕادرËس الرايض
  .شكرا الس:يد الرئGس

  الس:يد الوز�ر،
اح]ا كنا در� اليوم واÅد إالÅاطة، وطلبنا حتكمي مليك خبصوص 
القرارات العشوائية، وق�ايY انâ Èلكمتو وقلتو الس:نة املاضية اكنت مز�نة، 

، اح]ا راه %4ويه ا�يل حققت �لحكومة الس:نة الفايتة يف ا�منو معدل ا�منو 
و مع احلكومة اح]ا ت�شكرومك Mىل ما ٔ�جنزمتوه من نتاجئ ٕاجيابية ميل كنت

�سúل �لك ٔ�سف الرتاجع الواحض ملا ٔ�صبحمت ت السابقة، لكن اليوم ثق يب 
  .عضو يف هاذ احلكومة �لمكو�ت د�لها غريبة عن ٔ�فاكرمك وتو±اâمك

صاحب اجلال¼ نرصه هللا، جبهوده الشخصية وضام�ته ٔ�ق]ع مس�مثر�ن 
 جمال الفالÅة، uليجيني ؤ�وربيني عن طريق مرافقة املس�مثر�ن احملليني يف

، 1500، ضيعة ت�سúل 1500جبلب ٔ�موال، هؤالء مهنم اFٓن من Ëشغل 
  .Mاد uذوا قرارود�روا واÅد اVراسة، جKبوا احملللني، جKبوا املفكر�ن 

كذ� تعبمت ٔ�نمت، الس:يد الوز�ر، لتلميع صورة املغرب جللب اس�%رات 
املغريب ؤ�والد� يف ٔ�ج]بية، لك هاته Äس�%رات Ëس:تفKد مهنا Äقiصاد 

اخلدمة، اFٓن اك�ن اليوم مس�مثر�ن ا�يل ما ابغاوش �مكلوا اكع �زيدوا هنائيا 
�Xانب نقدر نعطيمك امسياهتم، الس:يد ٔ ��يف Äس�%رات د�هلم، وعندي ٔ

  .هذا مؤرش سليب هيدد Äس�%ر الفال�. الوز�ر
ا الفر�ز، بقرار موالي بوسلهام ا�يل انÈ دا� Ãادي ختلعومه، تزيرعو 

�لف واÅد، موالي بوسلهام  100الترضيب، هاذ موالي بوسلهام تيèدم ٔ
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  .رمحة هللا Mليه وMىل اخلدامة، الفالÅة لكهم Ãادي ميش:يو
ميل تGشد مس�مثر يف هاذ اليش د�ل اDطط اFٔخرض : مSال �ٓخر

س:نني، ٕاذًا  5، تيجين ال%ر Mىل 300هكiار، تتقام Mليه مبليار و 100
س:نني  5املاليري من هنا  2املاليري، ميل Ãادي تويل بــ  2ي تويل بــ Ãاد

  وجتيه اجلرحية واش غتعاونوا هاذ احلكومة؟ 
ٕاذًا انu Èدامني دا� اFٓن يف واÅد الطريق Ãاديني، ٔ�معايل الوز�ر، ا�يل 
ما ت�رشفش، اMالش؟ Fٔن انÈ بنفسمك، وت�شكرك اكنت عندك ق]اMة 

لك�ري، وقلت هو القاطرة وقلت املُجّمع هو ا�يل غينقذ âلكمت Mىل الفالح ا
البالد، ا�لميون كام قال اFٔخ لو ما �كونوش اHمعني وال ما GÃشجعوش، راه 

اVرامه العام الفايت، دا� بدرمه ونص، Ãاد�ن  6اVرامه و 5اVرامه و 4من 
  . لاكرثة، قرار خطري مث خطري

  .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::ةةةةالس:يد رئGس اجللسالس:يد رئGس اجللسالس:يد رئGس اجللسالس:يد رئGس اجللس
  . شكرا، شكرا

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقKب، تفضل

        ::::الس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالÅة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال البد نذ�ر بoٔنه رمغ التoٔخر د�ل اFٔمطار، اك�ن زعام واقع ٔ�نه هاذ ٔ

ممل ا�يل طاحت  fّ 25 الس:نة اك�ن تoٔخر د�ل اFٔمطار، حبيث تقريبا �
ممل يف املعدل د�ل ال�ساقطات بدل  �27ل�س:بة يعين �لس:نة املاضية، 

مومس  11ممل الس:نة املاضية، ولكن هاذ الوضعية لGست اس:ت�]ائية،  160
موامس د�ل الفالحKة ا�يل دازت يعين عرفت Qسجيل  25يف بالد� من 

ممل ٕاىل Ãاية ممت شهر ٔ�كتو�ر، ومت Qسجيل ٕانتاج Mم من  40ٔ�قل من 
، 91احلبوب uالل بعض هذه املوامس، مSال ٕاىل رجعنا �لس:نة د�ل 

مليون ق]طار رمغ ٔ�ن ال�ساقطات مل تتúاوز  82: 2991، 990، 2090
 97كنلقاو  96، 95ٕاىل امشG]ا لــ . ممل يف هناية شهر ٔ�كتو�ر 37�ٓنذاك 

ممل يف هناية شهر  24مليون د�ل الق]طار رمغ ٔ�ن ال�ساقطات بلغت فقط 
�كتو�رٔ.  

فلهذا، 	متناو Mىل هللا اخلري، و	متناو Mىل هللا ٔ�نه ٔ�مطار اخلري جتي يف 
ٕاىل Xات هاذ يعين من هنا Fٓخر الشهر Fٔنه Ãادي �كون Xد Mم، ولكن 
�مطار اخلري كذ� خص العمل د�ل املساÅة احملروثة �ش Fٔن �ٔ fّ وصلنا 

. مليون هكiار يف نفس الفرتة املاضية 2,3مليون ونص هكiار مقابل 
)donc ( دÅاك�ن وا)le retard ( ة، وهاذ اليش يشءÅد�ل الفال

ر طبيعي، الناس ما ك�شوفش الش:تا وال هذا، ما كزيمعوشاي، ولكن �يظه
 trop(يل بoٔنه ٕاىل Xات الش:تا وXات مiواصÃ Yادي �كون Mاود4ين 

tard .(  

فلهذا، كنحثو ٕاخواننا الفالÅة بoٔنه من هاذ املنرب بoٔنه يتولكوا Mىل هللا 
و�كون اخلري ٕان شاء هللا وما Ãادي �كون Ãري اخلري راه �يق الوقت فاش 

  .جتي الش:تا
كنعملو، لكيش �يعمل، لكيش  Fٔنه اح]ا... و	متناو Mىل هللا ٔ�نه يعين

�يجهتد يف هاذ البالد، وهللا س:بÆانه وتعاىل Ãادي جييب ما فKه اخلري لهاذ 
  . البالد

ففÒ خيص فعال ٔ�نه الوترية د�ل إالنتاج كرتتفع يف خمطط املغرب 
Fٔن الس:نة ا�يل فاتت كنا نقصنا بــ  %50اFٔخرض، احلوامض وصلنا لــ 

20%KقK30، وهاذ %30ة د�ل هاذ الس:نة يه ، ولكن الز�دة احلق% 
اس:نني ا�يل  5اس:نني ا�يل Xاية،  4، لهاذ Ã20% ،30%ادي منش:يو هبا 

  . Xاية
فلهذا، إالشاكلية د�ل ال�سويق، ال يف الزيتون وال Ãدا يف ا�لحوم وال 
يف ا�لحوم البيضاء، لكها ٕاشاكلية جوهرية اليوم يف اDطط د�ل املغرب 

�لعرصنة د�ل اFٔسواق اVاuلية، Fٔن اFٔسواق  اFٔخرض، ا�يل كنطلبو
  .اVاuلية يه ٔ�سواق Xد Mمة �لبالد وكذ� اFٔسواق اخلارجKة

فÒ خيص إالشاكلية د�ل الترضيب د�ل القطاع الفال� ا�يل هو دا� 
اFٓن النقاش داuل الربملان، ٔ�� تتعرفوا املوقف د�يل دامئا هو ما جنيبوش 

توقف لنا Äس�%ر، خمطط املغرب اFٔخرض ٔ�uذ يش ÅاXة ا�يل ميكن 
مليار د�ل  10مليار حىت  9الطريق د�لو، ٔ�عطى الثقة، عند� تقريبا 

Äس�%رات س:نو� يف القطاع الفال�، ك�شغلو واÅد العدد د�ل 
 ils(إالشاكلية، الناس ا�يل كرتحب وكGش:يط �هيا يش ÅاXة ما فهيا �س 

participent( سامه يفQ ، يل �يخرسوا وال هذا ما�اHمتع، ولكن الناس ا
ÃادËشاي خيلصوا، ولكن خص �كون واÅد التوازن، والبد هاذ التوازن ما 
�كوøش Mىل حساب القطاع الفال�، �كون مع القطاع الفال�، Fٔنه 
Äس�%ر يف صلب املعاد¼ د�ل خمطط املغرب اFٔخرض، والقانون املايل 

لغرفة الثانية وهاذ اليش راه خصو يتèذ بعني راه Ãادي جيي يف هاذ ا
Äعتبار، و�يظهر يل بoٔنه البد من التواز�ت، ما ميك�ش ما �ك]وش 
الرضيبة Fٔنه هذي س:نوات ما اكن�شاي، ولكن Mاو4ين ما ميك�ش نعاملو 

وال �برية، Fٔنه اك�ن ) PME3(القطاع الفال� حبال واÅد الرشكة ا�يل يه 
ن املشالك د�ل اليد العامY، اك�ن مشالك د�ل التقلبات اجلوية، اك�

 خمطط املغرب اFٔخرض Mاد بدا �يعطي إالنتاج، فoٔ�ن fّ ال�سويق، اح]ا �
هو التوازن؟ �يظهر التوازن ما Ãادي �كون ٕاال يف احلوار ويف النقاش 

  .داuل هاذ اHمتع الس:يايس ا�يل اك�ن داuل الربملان
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
ا الس:يد الوز�ر، وøشكر الس:يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف شكر 

                                                 
3 Petites et Moyennes Entreprises 
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  . هذه اجللسة
ون�iقل ٕاىل اFٔس:ئY املو±ة ٕاىل قطاع الصÆة، والسؤال اFٓين اFٔول 

اللكمة ÅFٔد السادة . حول اخلصاص ا£ي يعرفه قطاع الصÆة النفس:ية
  .املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::يد م�ارك الس:باعييد م�ارك الس:باعييد م�ارك الس:باعييد م�ارك الس:باعياملس�شار الس: املس�شار الس: املس�شار الس: املس�شار الس: 
  .شكرا الس:يد الرئGس

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

�كدت �ٓخر التقار�ر اليت صدرت عن وزارة الصÆة cرشاكة مع م]ظمة ٔ
من املغاربة  %48,9الصÆة العاملية ٔ�رقاما صادمة، ٕاذ ٔ�شارت ٕاىل �ون 

ملغاربة ا�يل امراض مصابني �الضطرا�ت النفس:ية، ٔ�ي ما يقارب نصف ا
مصابون مبرض الفصام  5,6مهنم مصابون مبرض Äكتئاب،  26,5... هباذ

وÄضطراب الهويس Äكتئايب، ب5G يعاين اFٓخرون من ٔ�مراض نفس:ية 
  . وعقلية حيتاج uاللها املريض ٕاىل ال�شخيص املبكر وٕاÅاطته بعناية uاصة

وغياب ÄهÈم ٕاال ٔ�ن الواقع املر�ر يصطدم بضعف إالماكنيات 
، ٕاال %3فاملزيانية اDصصة �لصÆة النفس:ية يف املغرب ال تتعدى  وإالرادة،

�ضف ٕاىل 10%ٔ�ن املنظمة العاملية �لصÆة كتطلب Mىل اFٔقل âكون ٔ ،
ذ� اخلصاص املسúل Mىل مس:توى الطاقة Äس�Kعابية واملوارد الCرشية، 

�خصائيني نفسانينيجفل املس�شفKات العمومKة âاكد تفiقر ٕاىل ٔ�طباء و ٔ.  
  :انطالقا مما س:بق، øسائلمك، الس:يد الوز�ر، كام ييل

�مام اخلطر ا£ي Ëشلكه املريض Mىل نفسه وMىل Mائلته وMىل اHمتع  -ٔ
Éلك، ٔ�مل حين الوقت بعد ٕالعطاء اFٔمهية الالزمة �لصÆة النفس:ية والعقلية 

 ببالد�؟

هÈممك �لطلب 4نيا، ما يه الصعو�ت واملعيقات اليت حتول دون ا -
  Mىل هاذ املرىض؟

  . شكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .تفضلوا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الصÆةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الصÆةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الصÆةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الصÆة
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
فoٔ� مiفق . ٔ�وال الشكر اجلزيل �لفريق احلريك Mىل طرÅه هذا السؤال

د�ل السؤال، يف ال�شخيص، السلبيات، املشالك معك يف الشق اFٔول 
يف  - Qسمح يل-ا�يل تيعGشها والنقائص هذي مiفقني، رمبا ما مiفقشاي 

  . الشق الثاين ا�يل تتدوي فKه Mىل غياب إالرادة، غياب ÄهÈم
د�ل اDططات  3، قدمت Ã2012ري �ش نذ�ر، ٔ�� �وز�ر، م]ذ 

¼ من ٔ�ولو�ت اFٔوليات د�ل وطنية، مشاريع كربى ٔ�مام صاحب اجلال
نظام املساMدة  ،)RAMED4( 2012مارس  13وزارة الصÆة، يوم 

الطبية، هذي مايش يعين ٔ�ننا ا�يل وXد�ها بوÅد�، هذي وزارات 
  .مiعاق�ة

، ويوم 2013مارس  5اDطط الثاين هو املس:تعúالت، يوم الثال4ء 
لوطين �لتكفل قدمت ٔ�مام صاحب اجلال¼ اDطط ا 2013يونيو  26

�Fٔمراض النفس:ية والعقلية، هذا يعين ٔ�ن اك�ن ٕارادة، اك�ن اهÈم، 
ورجعت هاذ النوع من املنظومة الصحية ا�يل âهتمت هباذ الرشحية من 

  . املواطنني واملواطنني ٔ�ولوية من ٔ�ولو�ت وزارة الصÆة
مفغادËشاي 	رجع �ل�شخيص ا�يل رشت ليه، ا�يل بغيت نقول � ٔ�نه 

Dطط لٔ«س:باب ا�يل رشت لها، الس:يد املس�شار احملرتم، كريâكز هاذ ا
  :احملاور M4ىل 

احملور اFٔول هو تعز�ز العرض الصحي وتوفري اFٔدوية، ا�يل قلنا يف  -
هاذ العرض ٔ�نه Ãادي �كون مس�شفى ±وي يف مجيع اجلهات د�ل 

يونيو مع صاحب اجلال¼ قدمت هاذ اDطط اكن يوم  26اململكة، ويوم 
ا�يل دشن فKه صاحب اجلال¼ املس�شفى اجلهوي ا�يل ¦بع �لمركز الصحي 

رس�ر ا�يل تيعمل،  120اجلامعي د�ل وXدة بواÅد املس�شفى �بري د�ل 
وكذ� ٕاÅداث مس�شفKات ±وية، وكذ� ٕاÅداث وÅدات �لطب 
النفيس م]دجمة يف مجيع املس�شفKات املغربية، مصاحل م]دجمة، ؤ�uريا 

لهاذ النوع د�ل اFٔمراض  ارةالوزمزيانية اFٔدوية د�ل من  %2ختصيص 
�ي اFٔدوية من )Fٔ)les psychotropesن ٕاىل يوم]ا هذا ما اكي�ش ٔ ،

 352لها حوايل  رسلناولهذا، . اجليل الثالث، ما اكن�ش، اكنت Ãري مiوفرة
 .مليون س:نو� �ش Ãادي âكون موجودة

ن املس:متر ملهنيي الصÆة، احملور الثاين هو التكو�ن اFٔسايس والتكو� -
طبGب Mام لك Mام  1440هو uاصة âكو�ن ا�يل ابدينا فKه Qسلسيل لفائدة 

�ش يتدربوا Mىل هاذ اليش، و�ش نذ�ر ٔ�نه فÒ خيص املوارد الCرشية هاذ 
العام وFٔول مرة يف ¦رخي املغرب كنا ميل تند�رو املباراة �ش �uذو 

يش، ٔ�ول مرة عزلنا هاذ املمرضني ا�يل املمرضات واملمرضني تنèلطو فهيا لك
يتلكفوا هباذ اFٔمراض بوÅدمه، ودوزوا املباراة د�هلم، والتصحيح Xاري به 

 ؛العمل �ش يتعطى الن�úKة يف اFٔس:بوع املق�ل

احملور الثالث يه املقاربة ال�شار�ية بني القطاMني اخلاص والعام  -
 ؛وكذ� اHمتع املدين وامجلعيات احلقوقKة

-   ٔ�uريا احملور الرابع يه مراجعة النصوص ال�رشيعية، uاصة ا�يل و
 ... يه قانون ا�يل تيعين

 .شكرا الس:يد الرئGس

                                                 
4 Régime d'Assistance Médicale 
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    ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .هناك تعقKب الس:يد املس�شار احملرتم؟ تفضل

        ::::املس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعياملس�شار الس:يد م�ارك الس:باعي
كروك Mىل اح]ا بدور�، الس:يد الوز�ر، كفريق حريك اح]ا ك�ش

اHهودات ا�يل كتقوم هبا Mىل الصعيد الوطين، وهذا مايش جمامY، ولكن 
الرXل املناسب يف املاكن املناسب برصاÅة، Fٔن ما شف]ا فKمك Ãري اخلري، 
ميل âرٔ�س:تو هاذ الوزارة، Ãري احلضور د�لمك �لربملان ما معر� شف]ا يش 

من اHامY ولكن اح]ا وزارة ا�يل كتحرض حبال وزارة الصÆة، هذا مايش 
  .تنقولو الرصاÅة

هاذ اليش اMالش در� هاذ السؤال، الس:يد الوز�ر، Fٔن املغرب لكو 
طبGب  197رس�ر Mىل الصعيد الوطين، كنتوفرو Mىل  �2234يتوفر Mىل 

هاذ الناس راه حىت هام فçة من اHمتع، الس:يد الوز�ر، . Mىل الصعيد الوطين
Hهود د�لمك ا�يل كتقوموا به وتنعرفو املسائل اح]ا نعرفو ا... اح]ا مايش

  .د�لمك �يفاش Ãادية وÃاد�ن يف الطريق الصحيح
ممرض يه ا�يل اكينة  753كنقول �، الس:يد الوز�ر، بoٔنه اكينة Ãري 

Mىل الصعيد الوطين، واش هاذ الناس راه حىت هام عندمه حقهم يف 
يف واÅد العدد د�ل  التطبGب، وعندمه وحقهم يف العناية، وعندمه حقهم

  . املسائل، هللا جياز�مك خبري ابغينامك ¦uذوها بعني Äعتبار
ٕاىل امشG]ا Ãري ��ار البيضاء بوÅدها، اVار البيضاء الس:يد الوز�ر، 

�لف مريض هباذ املرض  100ٔ�لف، إالحصائيات ا�يل درتو انÈ،  100فهيا ٔ
  . النفيس، خصنا اøشوفو هاذ املشلك ام]ني Xاي

ىل شف]ا Ãري ÄنتÆارات، الس:يد الوز�ر، هاذ الناس ا�يل �ينوضوا إ 
�ي�iحروا ٕاىل امشG]ا كنلقاومه نفسانيني، اMالش امىش انتحر؟ ٕاذن اكينة 

  .يش ÅاXة ا�يل يه اكينة
هللا جيازيك خبري، Ãري واÅد احلاXة ابغيت نقولها لمك، الس:يد الوز�ر، 

اVاuلية يه ا�يل مسؤو¼ Mلهيا،  وuا انÈ مايش مسؤولني Mلهيا، Fٔن وزارة
هاذ الناس رامه مايش بضائع، كنحولومه من مدينة ملدينة، ٕاىل اكن عند� 
يش مؤمتر يف يش مدينة هنزومه ونديومه حنطومه يف مدينة اخرى ا�يل ما 
فهياش، وال ٕاىل اكن عند� يش اس:تق�ال يف يش مدينة، كهنزو هاذ الناس، 

  .واÅد العناية فائقة راه هاذ الناس خصنا نعطيومه
لهذا، الس:يد الوز�ر، اح]ا ما ابغينامكش املزيانية د�ل اVو¼ لكها، 

، اح]ا ابغينامك âرفعوا من املزيانية، %3املزيانية د�ل وزارة الصÆة تعطاها 
  ...واح]ا معمك يف

  .شكرا الس:يد الوز�ر

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

  .تفضلواهناك رد Mىل التعقKب الس:يد الوز�ر؟ 

        ::::الس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆة
  الس:يد املس�شار احملرتم،

�� مiفق معك يف مجيع ما قلته، Fٔن قلت ما ابغيتGش املغاربة �كونوا ٔ
اح]ا جKنا �رؤية . بضاMة، ٔ�� مiفق معك، ولهذا رجعت من اFٔولوية

Xديدة، ا�يل قدم]اها ٔ�مام صاحب اجلال¼، وا�يل عرضناها Mىل الرشاكء 
ملغرب وال uارج املغرب، هاذ الرؤ� �ٓش تتقول، حىت رؤ� د�لنا، ال يف ا

Xديدة يه جعل الصÆة العقلية والنفس:ية جزءا ال يتجزٔ� من الصÆة العامة 
ومن جودة احلياة، Fٔن هاذو راه cرش، راه �زاف د�ل الناس تيغلطوا، راه 
هذا ا�يل مريض تياuذ الف]يد، ا�يل خصو Ãري الف]يد �ش يربا، راه احبال 

�يل عندو املرصانة الزايدة، نفس اليشء، املرصانة الزايدة كتفiحها Ãدا ا
تيوقف، هذا ت�Gان � يف الز�يق حبال ا�يل ت�شوفو، ٕاىل اعطي�Kه اVوا 

  .وداوي�Kه، âلكفت به مكواطن، وحقو هاذ اليش، ٔ�نه تيربا حبال مجيع الناس
امت مبجهود مجيع الوزارات ق... Ãري إالماكنيات ا�يل اكينة مايش �ش

ج�ار، ولكن لٔ«سف ٕاىل يوم]ا هذا Ãادي نقولوها �لك وضوح، ٔ�نه ما 
 ��معرها اكنت ٔ�ولوية د�ل الوزارة م]ذ Äس:تقالل، ما اكن�ش، يعين ٔ
تنعرف ÉطبGب، ا�يل مSال تدا�ز مع يش شاف د�ل مصلÆة ابغى يعين 

جع ، لٔ«مراض النفس:ية، يعين ار )psychiatrie(يوخبو، تيقول لو سري 
وهذا دا� رجعناه، اuذينا �زمام اFٔمور، يف املوارد الCرشية ... حبال يش

قلت � ٔ�ول مرة يف ¦رخي املغرب تند�رو م�اراة Ãري هاذ الناس ا�يل 
  .ملكفني �لصÆة العقلية والنفس:ية، ما uلطناش هاذ اليش

ادوييت Mىل اVار البيضاء، فهناك رشاكة، ٔ�ول مرة هاذ العام، بG]ا وبني 
جملس اVار البيضاء والوالية لكها �ش نب�Kو واÅد املس�شفى �بري Xدا يف 

مليون درمه، هذي لكها  104اVار البيضاء ا�يل فKه �زاف د�ل املصاحل بـــ 
جمهودات ا�يل تتقوم هبا احلكومة، و�يقوموا هبا الفرقاء ÄجÈعيني د�لنا، 

Mم Xدا، وقلت � هاذ وuاصة اHمتع املدين ا�يل تيلعب واÅد اVور 
مليون درمه  749اDطط الوطين ا�يل قدمiو ٔ�مام صاحب اجلال¼ يه 

2013-2016.  
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

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

السؤال اFٓين الثاين موضوMه قرار تعممي نظام املساMدة الطبية 
"RAMED"شمل مغاربة املهجرGد السادة املس�شار�ن من  اللكمة. ، لÅFٔ

  .فريق اFٔصا¼ واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس:يد الوز�ر احملرتم

، اس:تضف]ا 2013ماي من س:نة  8اشهر، و�لضبط يوم  7ق�ل حوايل 
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يف هذه القاMة الس:يد رئGس احلكومة مضن ٕاطار Xلسات املساء¼ الشهرية، 
�. يل �قش:نا معه وقiئذ هو القضا� ا�يل مiعلقة مبغاربة العاملواكن املوضوع ا

وÅدة من Äلزتامات الرصحية ا�يل Mرب Mلهيا الس:يد رئGس احلكومة يف 
هذيك اجللسة هو إالMالن د�لو Mىل ٔ�ن احلكومة قررت تعممي نظام 

Mىل مغاربة املهجر املعوز�ن، واكن ) le RAMED(بطاقة املساMدة الطبية 
ر ��ن ورصحي واس:تCرش املغاربة وخصوصا مغاربة العامل uريا به، هذا قرا

�شهر ابغينا نطرحو واÅد ٔ�ربع وال مخس ٔ�س:ئY حول هذا  7اFٓن بعد ٔ
  .املوضوع

�وال ماذا يعين هذا القرار وهاذ Äلزتام ا�يل Mرب Mليه الس:يد رئGس ٔ
ت احلكومة؟ من ٔ�صل مخس مليون د�ل املغاربة املتواXد�ن يف لك قارا

العامل، اشكون هام املغاربة ٔ�و الفçات املعوزة من مغاربة العامل املرحش ٔ�هنم 
  ؟)Ë)le RAMEDس:تفKدوا من بطاقة 

�ش:نا هو التصور ا�يل ميكن âكونوا بلورتوه لتفعيل هاذ القرار ا�يل اMلن ٔ
Mليه الس:يد رئGس احلكومة؟ ؤ��ن وصلمت يعين يف ٔ�جرٔ�ته؟ ؤ��ن وصل 

Mىل الصعيد الوطين وMىل ) le RAMED(ذ بطاقة اHهود د�ل تعممي ها
 ؟ املغاربة د�ل املهجر و�خلصوص كنتلكم Mىل املغاربة د�ل العامل

  .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 الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆة
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
د املس�شار احملرتم، شكرا جزيال Mىل طرحمك لهذا السؤال ٔ�وال، الس:ي

فغادي نبدا �Fٓخر، قلت يل . املهم Xدا ا�يل âهيم اجلالية املغربية يف اخلارج
فني وصل؟ نقول � �لك وضوح، ما امشG]اش بعيد، ٔ�� Ãادي øرشح 

�.  
�وال البد من التذكري، �ش 	كون معك واحض ورصحي، البد من ٔ

، وuاصة يف احلا¼ د�لو دا�، ال ميكن ليوم]ا 65.00القانون التذكري ٔ�نه 
هذا مغاربة املهجر من Äس:تفادة، اMالش؟ Fٔن ٔ�وال هاذ القانون خص 
ا�يل Ãادي Ëس:تافد م]و Ëشرتط، �لز�دة ٔ�نه هاذ القانون Ëشرتط الرشوط 

سولتGين ٔ�ش:نو هام، ٔ�وال اك�ن اuVل ) RAMED(املطلوبة لالس:تفادة من 
املواطن املغريب، 4نيا اك�ن املمتلاكت د�لو، 4لثا تتكون مiغريات د�ل 

سوس:يو اقiصادية ا�يل رشحت لمك واÅد ا�هنار، تيدuل يف 
)l’ordinateur(يل رمبا �زاف د�ل ... ، تيد�روا�لهاد )  les critiques(ا

فهاذو هام الرشوط �ش . النظام، واليين هو ا�يل اك�ن ٕاىل يوم]ا هذا
  .Ëس:تافد

املشلك الك�ري ا�يل تيطرحوا هاذ القانون، تيقول ا�يل ابغى Ëس:تافد من 
)RAMED(يف املغرب Òخص �كون مقمي يف املغرب، مق ، .  

النقطة الثالثة، تيقول، مع العمل ٔ�ن العالXات اليت يوفرها هذا النظام 
تمت وجو� داuل اململكة، يعين اكع ٕاىل اكن هذا يف اخلارج، واكن مSال 

  ...ب ٕاىل هاذ اليش، ومرض متا، ٕاىل يوم]ا هذا ماËس:تجي
ولهذا، �ش تدارس هذا املوضوع cشلك Xدي م]ذ إالMالن، وق�ل 
إالMالن د�ل الس:يد رئGس احلكومة، يف واÅد ا�لجنة ا�يل تعقد cشلك 
دوري، جلنة القKادة والت��ع، ا�يل ترتٔ�سها وزارة اVاuلية، وXا اهنا� من 

س:يد رئGس احلكومة ٔ�مام جملسمك املوقر ٔ�عطى الزتام، بعد يف هاذ إالطار ال 
قال هاذ اليش، ولرتمجة هاذ اليش ابقKنا اح]ا يف هذاك ÄجMÈات �ش 

  ...øرسعو من الوترية �ش خنرجو لــ
، Fٔن هاذ 2013الصيغة ا�يل وصلنا لها �ٓخر اجÈع د�ل فاحت ٔ�كتو�ر 

لمك، وصلنا ٔ�نه uلص هذا النظام يف صيغته احلالية ما ميك�ش، راه رشحت 
ٕاىل ٕاMداد اتفاقKة رشاكة بني وزارة  Ä2013جÈع اuFٔري د�ل فاحت ٔ�كتو�ر 

الصÆة ووزارة املالية والوزارة امللكفة �جلالية املقمية �خلارج، اتفاقKة رشاكة 
يمت مبوجهبا حتمل وزارة الصÆة للك العالXات لهذه الفçة داuل املغرب، 

الوزارات اFٔخرى، وuاصة املالية واجلالية، ولكن Mىل ٔ�ساس ٔ�ن تعمل 
uاصة املالية، �اللزتام Mىل مد وزارة الصÆة �متويل uاص £�، اح]ا يف 
هذا إالطار ٕاىل يوم]ا هذا، واليين ما ÃادËش 	كذب Mليك، �يق ما 

  . امشG]اش ٔ�كرث من هذا
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

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

  .مة لمك الس:يد املس�شاراللك

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس:يد الوز�ر

ٕاذًا . جواب واحض ورصحي، ك�شكروك مرة 4نية Mىل الرصاÅة املعهودة
واحلا¼ هذه، مادام ٔ�نه تبني لمك بoٔن القانون ما كGسمحش ملغاربة املهجر 

 كنعرفو، لٔ«س:باب ا�يل رشحiو وا�يل) Ë)RAMEDس:تافدوا من بطاقة 
يتCني ٕاذًا بoٔن Äلزتام ا�يل Mرب Mليه الس:يد رئGس احلكومة، ٔ�قل ما ميكن 
�ٓسف وuا كنÆاول نقاوم ما نقولش يش |م تيجرح،  ��نقول Mليه، ؤ
ولكن هاذ |م �يدuل يف ٕاطالق ال1م Mىل عواهنه، |م هراء 

يد واش الس: . س:يايس، |م د�ل الالمسؤولية، هذي يه الالمسؤولية
  رئGس احلكومة ما Mارفش بoٔنه اك�ن هاذ القانون؟

�� ملا الس:يد رئGس احلكومة دار هاذ Äلزتام متلكiين اVهشة، وكنت ٔ
ال ٔ�خفي Mليك، الس:يد الوز�ر، كنت ميل اكن �يتلكم ك�شوف فKك وبدت 
يل العالمات د�ل Äس:تغراب حىت Mىل الوXه د��، Fٔن هو هذا مايش 
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  .ة يد�ر هاذ Äلزتام والقانون ال Ëسمح بذ�معقول رئGس احلكوم
 Yيل ك�س:تق�ل اليد العام�الس:يد الوز�ر، انÈ كتعرفوا، معظم اVول ا
املغربية مرتبطة مع املغرب �تفاقKات ثنائية كت�سق لك اFٔمور املرتبطة 
�خلدمات ÄجÈعية، �لتقاMد، �لصÆة، الغالبية الساحقة من املغاربة د�لنا 

اكينني يف املهجر ٕاال ا�لهم هذوك ا�يل يف وضعية رسية، ا�يل �يحرقوا،  ا�يل
هاذو عندمه كGس:تافدوا من التغطية الصحية يف ب�ان إالقامة، واك�ن هاذ 

م�دٔ� : االتفاقKات Qس:تو� املبادئ املنصوص Mلهيا يف القانون اVويل
ام مت تغيري املعامY �ملثل، املبدٔ� الثاين وهو احلق يف نقل التعويضات لك

إالقامة، فاشكون هام هاذ مغاربة العامل ا�يل قرر والزتم الس:يد الوز�ر ٔ�هنم 
؟ اشكون هام؟ واش هاذو ا�يل اكينني يف )GÃ)RAMEDس:تفدوا من 

 قاالو ٔ�سرتاليا؟ ا�يل اكينني يف اليا�ن؟ واش ا�يل اكينني يف يش جز�رة 
  . وال فني اكينني هاذ املغاربة؟ هذا ال جيوز ،قاو 

و£�، ٕاىل ابغى الس:يد الوز�ر، الس:يد رئGس احلكومة، Fٔن هذا |م 
Ëس:تخف بذاكء املغاربة، وٕاىل اكن هو جيهل بoٔنه القانون ما كGسمحش 
نطبقو هاذ اليش، فهذا Mذر ٔ�ق�ح من الز¼، Fٔنه اكن خصو Ëس�رش معمك، 
واكن خص Ëس�رش مع وزارة اVاuلية، وق�ل ما جيي هنا ويلزتم ٔ�مام 

اربة ويف التلفزيون بoٔنه احلكومة ٔ�uذت قرار، واليوم �يتCني بoٔن هاذ املغ
القرار ال ميكن، حبالو حبال ذاك القرار Äلزتام ا�يل دارو يف جملس النواب 
ملا وXه ال1م، وXه تعلÒت لوز�ر الرتبية الوطنية سابقا اليس محمد الوفا 

Ð يل اك: "وقال�ينني يف العامل القروي هللا خيليك، املعلامت واملدرسات ا
، ٕايوا والطب�Gات واملمرضات فني "يدuلوا �لمدن والعامل احلرضي

  غند�رومه؟
و£�، هذا |م ال جيوز، |م Ãري مسؤول، |م فKه اس:تخفاف 
£اكء املغاربة، وجيب ٔ�قل ٔ�قل ما ميكن، كنمتىن يف اجللسة املق�Y ا�يل عند� 

نعتذر Fٔن الزتمت cيش ÅاXة ما خويت املغاربة، ك : "معه جيي ويقول
  ".ممك]اش

  .شكرا

        ::::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 الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆة
ال، ٔ�� اجلواب راه Xاوبت �لك رصاÅة، ولكن من �ب اFٔمانة، ٔ�� Ãري 
�ش نقول الس:يد رئGس احلكومة ما Xاش ؤ�عطى الزتام وMاد ابدينا 

دمو، هو اكن Mارف هاذ القانون ا�يل قلتيو، واس�شار معي واكن نقاش، خن
وهو ابغى ٔ�ن هاذ مغاربة اخلارج ٔ�نه Ëس:تفدوا، ولكن ابدينا اخلدمة، ابدينا 

، ابدينا 2013يف هاذ ا�لúان، وقلت � �ٓخر اجÈع اكن فاحت ٔ�كتو�ر 
�� ن ٔ ،Yن هاذ اليش راه نقاش، مايش قضية ساهFٔ عطيك اخلدمة تعطلنا

عندو ) RAMED(مSال مواطن مغريب واuذييت مSال �كون داuل يف 
احلق ويف ٔ�سرتاليا، هذا Ãري الطيارة �ش جنيبوه، Fٔن ٕاىل ابغينا نداويوه 
هنا، هذي مسائل لكها خصها اشوية د�ل الوقت، هو اكن بعمل ٔ�ن القانون 

، ما كGسمحش، وطلب مين وطلب م]ا ٔ�نه خندمو جامMة �ش نلقاو Åلول
وقلت � هذا هو احلل ا�يل وصلنا Ð اليوم �ٓخر اجÈع، ا�يل �يق �لك 

  .رصاÅة ما طبق]اهش Mىل ٔ�رض الواقع
  .شكرا الس:يد املس�شار

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

السؤال اFٓين الثالث موضوMه تقريب املؤسسات الصحية من 
فريق اFٔصا¼، تفضل اللكمة ÅFٔد السادة املس�شار�ن من . املواطنني

  .دكتور

        ::::املس�شار الس:يد ماملس�شار الس:يد ماملس�شار الس:يد ماملس�شار الس:يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا الس:يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس:يدة والسادة املس�شارون،

يف احلقKقة، الس:يد الوز�ر، ق�ل ما يتطرح هاذ السؤال، �قش:ناه يف 
الفريق، واش نطرحوه، اك�ن الزمالء ا�يل تيقولوا ال داعي �ش نطرحو 

طرح]اه ما من مرة، واحلا¼ كام يه، وال ٔ�ذن صاغية، وال السؤال، Fٔنه 
  .تغيري

  الس:يد الوز�ر،
املس�شارون الزمالء �Òرسوا الس:ياسة عن قرب، ٕاما �كون رئGس 

لهذا، العامل القروي يف واÅد . جامMة ٔ�و مس�شار، ٕاذًا تiGلقاو شاكوي
  . الوضعية uايبة، الس:يد الوز�ر

حتسن، رمبا بعض املواقع وبعض بال ما نقول � مايش ما اكي�ش 
اFٔما�ن اك�ن âراجع، العامل القروي âميثل تقريبا النص د�ل الساكن د�ل 

، العامل القروي مت إالقصاء د�لو من �زاف د�ل 48,5املغرب، �لضبط 
، ولكن مايش حبال الصÆة )التعلمي، الب�Kات التحتية، الطرق(احلواجي 

  . الس:يد الوز�ر
مل القروي �يطالبوا احلد اFٔدىن يه اخلدمات الصحية الناس د�ل العا

، واش )le vaccin(الرضورية، يلقى فني يد�ر الشوكة، يلقى فني يد�ر 
�يلومرت �ش يرضب  40ٔ�و  30يعقل ٔ�نه اك�ن �س يف العامل القروي �يد�ر 

  الشوكة؟
 ةٕاذًا، الس:يد الوز�ر، اجلواب راه Mارفو، ولكن ٔ�� ابغيت واÅد الرؤي

، واÅد القرار �ٓخر، اجلواب راه غتقول يل املشلك د�ل املوارد اخرى
الCرشية، ولكن، الس:يد الوز�ر، واش يف هاذ اليش ا�يل اك�ن عند�، العامل 

و4نيا واش نقدرو ند�رو يش س:ياسة ٔ�خرى  ؟القروي ما عندوش حقو فKه
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 ٔF ،لعامل القروي�ن، يف املناصب املالية ا�يل كتجي ونعطيو شوية ÄهÈم 
ما تنقولش لكيش، بعض اFٔما�ن اكرثية، يف ... الس:يد الوز�ر، راه الوضع

اجلبل ماك�ن الطريق، الش:تا، ال مرا فني توV، ال فني يد�ر الشوكة وال فني 
  .�زاف د�ل احلواجي

يف احلقKقة صعيب، �يتطلب، ولكن خص واÅد إالرادة، واÅد 
اFٔولوية Fٔن الناس د�ل الس:ياسة، ونعطيو واÅد الرب�مج، ونعطيوه واÅد 

العامل القروي حباهلم حبال �يق املغاربة، ما جنعلومهش ٔ�هنم مغاربة من درXة 
  .4نية ٔ�و 4لثة

، واÅد ةٕاذن، الس:يد الوز�ر، نطلب م]مك تعطيو� واÅد الرؤي
�ٓش غند�رو؟ خص واÅد القرار، واÅد القرار د�ل  ةالرب�مج، واÅد الرؤي

لقروي، اك�ن التعلمي ا�يل اuذا قرار هاذ اليش د�ل هاذ اليش د�ل العامل ا
جامMايت، اMالش ما تد�روا واÅد ا�منوذج، ند�رو واÅد واÅد املركز، مايش 

رو ـــــــــــــــمس�شفى جامMايت، تد�روا فKه طبGب وثالثة املمرضني وندي
)les ambulances ( ا[Gن ٕاىل امشFٔ ،الSينقلوا عباد هللا، هذا تنقول م

هاذ الطريق، راه ما ميك�ش حتسن ٕاىل عولنا املوارد ا�يل عند� دا�  Mىل
  . تنعرف ٔ�نه من الصعب حتيدو من املدينة وQس:يفطو �لبادية

  .وشكرا لمك 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

        ::::الس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆةالس:يد وز�ر الصÆة
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم

  لسادة املس�شارون احملرتمون،الس:يدة وا
فoٔوال الشكر اجلزيل لفريق اFٔصا¼ واملعارصة لطرÅه هذا السؤال ا�يل 

Ãري �ش نقول � إالرادة اكينة، . د�ل ساكنة املغرب â50%هيم كام قلت 
وانت �راسك اعطييت دا� واÅد Äقرتاح، مSال قلت اMالش مايش 

Mاتية وند�رو فهيم طبGب مس�شفKات؟ Ãري اقرتاح Xاك، مس�شفKات جام
وند�رو فهيم ثالثة املمرض، وق�ل قلت مايش مشلك، راه تنقول � تعيا، 
راه مشلك يف اFٔخر د�ل العامل القروي وال Mىل الصعيد الوطين مايش 
مشلك بنا�ت، مايش مشلك جتهزيات، خصنا بنادم ا�يل Ãادي خيدم يف 

  .حىت يه املوارد الCرشية هاذ البنا�ت وا�يل Ãادي Ëسري هاذ التجهزيات،
ولكن احلكومة تتÆاول، Fٔن هنا âراكامت، مايش تنقول � هذوك ا�يل 
اكنوا ق�ل م]ا ما uدموش، Fٔن هذي مSال نعطيك مSال هاذ العام غميش:يو 

 1300ا�يل غميش:يو �لتقاMد، مSال، ٕاىل اuذينا  1300وال  1200اMال�ن 
قى والو، ما ابقى ولو م]صب م]صب مايل زائد هاذ اFٔطباء ما اب 2000يف 

�ش نقول � راه ... واÅد �ش تدوز فKه م�ارة �ش ¦uذ ال فرميل، ال
تنعGشو حىت اح]ا، يعين مز�ن إالøسان يقرتح، وليين ميل تي��دى من 

صفر، صفر تتفرقو Mىل مخسة Ëساوي صفر، صفر تفرقو Mىل جوج 
  .لكة عويصةËساوي صفر، يعين راه خص بعدا ما نفرقو، Fٔن هذي مش

 464در�  2013ورمغ هذا تند�رو جمهودات، Fٔن مSال هاذ العام 
م]صب ا�يل فهيم، ما تندوËش Mىل اFٔطباء، Ãري املمرضني واملمرضات 

قابY، امشاو هاذو ا�يل تندوي � Ãري العامل القروي، يعين  164وفهيم 
نت ابدات جمهود ج�ار تد�رو الوزارة، دا� قرر� هذي ق�ل ما اجني ٔ�� اك

د�ل املوارد الCرشية âمتيش �لعامل  %60الوزارة السابقة مشكورة، ٔ�كرث من 
  .القروي، هذا جمهود

4نيا، تنÆاولو ٔ�نه ٕاMداد نص تنظميي بتعاون مع الوزارة املنتدبة امللكفة 
�لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة مينح وجو� تعويضا عن العمل يف 

هذا مشلك بعدا ... ايش مشلك حكومة والاملناطق، هذا مشلك �بري، م
نتفامهو Fٔن النقا�ت والفرقاء ÄجÈعيني ا�يل ت�شكرمه من هاذ املنرب، 

د�لو ٔ�ش:نو هو م]طقة �ئية، انت �ل�س:بة � العامل  ةوليين لك واÅد الرؤي
القروي، تيجي واÅد تيقول � ٕايه، راه Ãري ذاك املس:توصف ا�يل اك�ن يف 

Vار البيضاء راه م]طقة �ئية، Fٔن فهيا، فهيا، فهيا، وت��قاو uارج شوية من ا
  ...يف

فÒ خيص ٕاÅداث وÅدات حصية ا�يل رشت لها يف السؤال د�لمك، راه 
هاذ اليش يف العامل القروي، هذي اك�ن معايري عند� يف وزارة الصÆة، ويف 

Äس�شفائية،  العامل لكو، يه الكSافة الساكنية، املسافة الفاصY بني املراكز
  . الب�Kة التحتية اFٔساس:ية، الطرق

حصيح ٔ�نه هاذ التدابري ا�يل اكينة وا�يل تند�روها Ãري اكفKة متاما، 
�عرف جKدا ٔ�ن توفري ٔ �ٔoيل عند�، ف�املشلك كنبقاو يعين �ٕالماكنيات ا

يف بالد� تعرف مفارقة �برية وتوزيعها Ãري مiاك�، Ãري اخلدمات الصحية 
  . هذا مiفقني Mليه، ؤ�� طبGب وعشت فKه...  العامل احلرضي ومiوازن بني

ولكن ا�يل ميكن يل نقول � إالرادة اكينة واHهودات لكها غتصب يف 
هاذ Äجتاه، مجيع الس:ياسات الصحية ا�يل تناuذوها وا�يل غناuذوها 

  .Ãادي متيش يف هاذ Äجتاه لصاحل العامل القروي، Fٔن الرتاكامت �برية Xدا
  .شكرا

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

  .هناك تعقKب؟ تفضل دكتور

        ::::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

تيظهر يل Mىل ال�شخيص مiفقني، ٔ�نه هناك مشلك وخصو واÅد 
هذوك ا�يل عند� يف العامل القروي راه ما . العمل وواÅد إالرادة

لك ا�يل اكينة السكن، هاذ مس:تغليهنمش، اك�ن مشالك، من بني املشا
نطقة القضية د�ل السكن ال يعقل تصيفط طبGب وال ممرض لواÅد امل 
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ومييش بال سكن، Fٔن هاذ القضية راه Mارف  ملك 100بعيدة عن املدينة بــ 
�ن عندمك اÃFٔلبية د�ل املراكز الصحية ما فهياش سكن، و�Fٔخص مرا ٔ

ئل تيخص ¦uذوها بعني âمييش وV، هاذ املسا) â)sage-femmeمتيش 
Äعتبار، Fٔن ا�يل غيèدم يف العامل القروي خص Qشجعوه الس:يد الوز�ر، 
راه ٕاىل ما جشعتGش، تعطيه امiيازات، تعطيه الخر �ش يصرب �  ذاك 
العام ٔ�و Mامني، وخص الش:باب ا�يل ابداو هام ا�يل ميش:يو، ٔ�� ت�iفهم ٔ�نه 

ما ميك�ش مييش � �لبادية، راه  س:نني اك�ن يف املدينة، راه 10ا�يل uدم 
  .مين وج�د

ٕاذًا هاذ املسائل لكها �uذوها بعني Äعتبار، ٔ�� مرة ٔ�خرى 4يق يف 
اجلدية د�لمك ويف إالرادة، ولكن خصنا منش:يو اشوية القدام، وما ابقى لنا 

  .والو، Mامني
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

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

ز�ر يف ٕاطار الرد Mىل التعقKب، ٕاذًا شكرا، ٕاذًا اللكمة لمك الس:يد الو 
  . øشكر الس:يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون�iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس:يد وز�ر االتصال حول وضعية 
  .اللكمة �لفريق الفKدرايل، تفضل. إالذاMات اجلهوية

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماح
  .الرحميcسم هللا الرمحن 
  الس:يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

كام بطبيعة احلال تتابعون، الس:يد الوز�ر، تقوم إالذاMات اجلهوية �لك 
من طنúة، فاس، مراÉش، اVار البيضاء، وXدة، ٔ�اكد�ر، العيون، 
اVاYu، احلس:مية، مك]اس وتطوان بدور �بري يف جمال إالMالم السمعي، 

كفاءة اليت يتوفر Mلهيا العاملون هبذه احملطات ويعود ذ� �لèربة والتجربة وال
  . إالذاعية، وهو ما �رز يف لك املراÅل اليت مرت هبا هذه احملطات

�حKلمك، الس:يد الوز�ر، Mىل اVور الك�ري ا£ي لعبته هذه احملطات ٔ
إالذاعية يف مراÅل خمتلفة من ¦رخي املغرب، مSل املسرية اخلرضاء وÃريها 

  .الكربى من احملطات الوطنية
�ذ�ر من بني هؤالء اFٔطر uاV مش:بال، ٔ�مKنة السويس، معر ٔ
بلشهب، محمد جمدويل، ٔ�محد الريفي، وÃريمه كثري، وبطبيعة احلال الوقت ال 
Ëسمح بذ�ر ٔ�سامء امجليع، فضال عن اFٔطر الشابة اليت ٔ�عطت دفعة Xديدة 

  . لهذه احملطات
من نقص �بري يف ومع لك هذا التطور ٕاال ٔ�ن هذه احملطات تعاين 

وسائل العمل Mىل مس:توى ا�لوGXس�Kك واملوارد الCرشية، مبا فKه Mدم 
Qسوية وضعية املتعاقد�ن، املوارد املالية، وÅا¼ البنا�ت، البنا�ت يف واÅد 

العدد من املدن كتعرفوا ٔ�هنا ٔ�صبحت ما بني الساكن، وتعرفون كام ٔ�رش� 
  .اMات ودورمه كام ذ�ر� التارخيياVور الك�ري اليت �يقوموا به هاذ إالذ

ومع بداية الس:نة اجلارية بدٔ� العمل بدفاâر التحمالت بطبيعة احلال، 
ؤ�نمت ا�يل ك�رشفوا Mىل هاذ القطاع، دفاâر حتمالت بطبيعة احلال وا�يل يف 

كتÆدد لنا املهام  179حىت  167دفرت التحمالت كنالحظو املواد من 
ساMة  24احملطات، مبا فهيا توس:يع البث ٕاىل واVور د�ل بطبيعة احلال هاذ 

بدون انقطاع، ٕاال ٔ�ن هذه Äلزتامات مل ترتمج Mىل مس:توى املزيانية 
  .اليت يه قKد اVرس اFٓن 2014ٔ�و مزيانية  2013املرصودة، سواء مزيانية 

�مام هذه الوضعية، øسائلمك، الس:يد الوز�ر، مع اVور املهم د�ل هاذ ٔ
حلال القطاع د�ل إالMالم كتعرفوا التÆد�ت ا�يل اكينة إالذاMات، بطبيعة ا

والصعو�ت ا�يل �يوا±ها، وبطبيعة احلال واVور امللزتم، ؤ�قولها �لك ٔ�مانة 
ؤ�نمت تتابعون وانÈ ش�Kو يف Mدة م]اس:بات �Fٔمهية واVور امللزتم واجلاد 

ا، ومن طبيعة احلال ا�يل اكن عندو دور يف املايض وعندو دور Åالي
وخصو يتطور يف املس:تق�ل، ٔ�ش:نو يه اFٔش:ياء ا�يل كتفكروا تد�روها �ش 

  هاذ احملطة تصبح عندها دور ا�يل خصها تقوم به؟ 
  .شكرا

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

  .تفضلوا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد مصطفالس:يد مصطفالس:يد مصطفالس:يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

�شكر الس:يد املس�شار Mىل طرح هذا السؤال، وا£ي ٔ�تقامس  ،يةبدأ
  . معه Mدد من النقط الواردة فKه

ا�هنوض �ٕالذاMات اجلهوية هذا ٔ�Åد اFٔولو�ت ا�يل اFٓن مطروÅة Mىل 
مس:توى احلكومة، عندما حتملنا املسؤولية اكنت يه جمرد حمطات ±وية، 

قاء د�يل معهم اعترب ساMات، وهاذ الوضع Mىل ضوء ا�ل 6فقط  ثCت ك 
âراجع Mىل السابق، Fٔن ٕاذاMة حبال ٕاذاMة طنúة وال حبال ٕاذاMة فاس ٔ�و 
�و احلس:مية، يعين حمطات ٕاذاعية ولكن ٔ YuاVاليا العيون واÅ و�مراÉش ٔ

  .يه ٕاذاMات ±وية
فالتوXه ا�يل امشG]ا فKه ٔ�ن هاذ إالذاMات اجلهوية âكون مبثابة 

، Qسامه يف ٕا�راز النخب اجلهوية، مؤسسات س:تèدم مرشوع اجلهوية
Qسامه يف احلفاظ Mىل الرتاث اجلهوي، اFٓن جزء من الرتاث الوطين Mىل 
املس:توى الغنايئ عند� يف إالذاMات اجلهوية، ويه ا�يل اس:تطاعت حتافظ 

  .Mليه، �لرتاث يعين Mىل املس:توى احمليل
توقKع عقد  من �حKة Äلزتامات املالية، ٔ�وال القرار اختذ ٕاىل Ãاية

الرب�مج، القرار ا£ي اختذ�ه وهو احلفاظ Mىل اDصصات املالية ا�يل اكنت 
مليون درمه ا�يل  800يف ٕاطار العقد الرب�مج السابق، احشال يه؟ اكينة 
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اكنت تتعطى يف عقد الرب�مج، زائد اVفعة ا�يل كتعطى يف ٕاطار الرمس 
 وقع املزيانية العامة ��و¼ د�ل السمعي البرصي، وا�يل رمغ إالعفاء ا�يل

�لف ٔ�رسة تقريبا، تعفات  100املليون و 3حتملت اخلصاص، إالعفاء مشل ٔ
  . من هذاك الرمس، ولكن املزيانية حتملت

فعىل مس:توى اVو¼، وهاذ اليش �ن يف املزيانية ا�يل صادقت د�ل 
ات الرشكة الوطنية لٕالذاMة والتلفزة، اح]ا حرصنا Mىل الوفاء �Dصص

املالية، لقKنا صعو�ت فعال Mىل مس:توى بعض التحويالت Fٔن هاذ الس:نة 
اكنت هذيك يعين الوقف د�ل ÄعÈدات د�ل جزء من Äس�%ر، ومن 
بعد متت معاجلة املشلك، رمغ هذه الصعو�ت Åافظنا Mىل اDصصات، 
جزء من هذه اDصصات مفروض ٔ�نه مييش Vمع العمل د�ل إالذاMات، 

  .سني وسائل العملحت 
إالدارة د�ل الرشكة الزتمت ٔ�نه بعض احملطات اجلهوية خصو يتعاجل 

يف هاذ إالطار، اك�ن عند� مشلك �ٓخر وا�يل هو Xد Mم . املشلك د�لها
ؤ�ثري يف هاذ اHلس، وكنا الزتم]ا �ملعاجلة د�لو، هو تقوية حمطات اVفع، 

مت  هجزء م] 2013- 2012مج يف وكنا هنا الزتم]ا بoٔن عند� واÅد الرب�
الوفاء به، هو ا�يل دا� Åاليا مكن من تقوية اVفع د�ل احملطات إالذاعية، 
uاصة يف املناطق احلدودية، مبعىن سواء Mىل مس:توى الشامل ٔ�و Mىل 

هذا امحلد � دا� حقق]ا فKه . مس:توى اجلنوب ٔ�و Mىل مس:توى الرشق
 ٔF هKىل جزء، مازال جزء 4ين ك�ش:تغلو فM ميتدâ ه �ر�مجKن هذا ف

  .س:نوات
اFٓن حنن بصدد اس:تكامل اعÈد العقد الرب�مج اجلديد املرتبط ا�يل فKه 
جزء Mم يتعلق �لوسائل د�ل العمل والرشوط د�ل Äش:تغال د�ل 

ساMة، ولكن  24إالذاMات اجلهوية، اح]ا Ãادي منش:يو حنو البث د�ل 
التحمالت، فKه ثالثة املكو�ت هذيك حبسب الصيغة ا�يل اكينة يف دفرت 

ساMة، اك�ن مكون د�ل اجلهة، مكون من اجلهات القريبة واجلهات  24
اFٔخرى، ومكون وطين �لشلك ا�يل كGساMد يف âمثني املنتوج اجلهوي 

  .ولكن ٔ�يضا يف تعميق الوÅدة الوطنية
	متناو اFٓن الرشكة يه ا�يل كتوXد املقرتح، لغاية اليوم مازال ما 

توصلناش اح]ا �ملقرتح، غنتوصلو به اح]ا ٕان شاء هللا غنعملو Mىل 
  . دراس:تو وتزنيلو

 .وشكرا

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

  .تفضل الس:يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماح
كام ٔ�رشمت، الس:يد الوز�ر، بطبيعة احلال يف ٔ�فق اجلهوية املوسعة، 

ه اHهودات ا�يل اكينة اFٓن يه ٔ�قل �كSري مما هو مطلوب، وبدون شك ٔ�ن

كذ� كناuذو بعني Äعتبار اخلصوصية د�ل لك م]طقة، Fٔنه ميل 
ك�شوفو دفرت التحمالت، كتلكموا Mىل �رامج Mىل طبيعة اخلصوصية د�ل 
لك م]طقة، واش إالماكنيات املتوفرة اFٓن، ا�لوGXس�KكKة من طبيعة احلال، 

  .�برياك�ن نقص 
التÆدي الك�ري ا�يل �يواXه إالMالم cشلك Mام، مبا فKه املريئ، 
املكiوب، كذا، حمتوى ما يمت القKام به، هذي مسؤولية د�لنا مجيعا، لك 
املكو�ت، احملتوى خصنا 	رفعوه، خصو يتقدم، خصو يتطور ٕاىل ما هو 

Mات مطلوب، اك�ن واÅد اشوية د�ل ما يتقال يف هاذ اليش، وا�يل إالذا
اجلهوية مSال، ميل كنقول مSال ٔ�نه د�ل واÅد النوع د�ل Äلزتام، هذا 
�يعين ٔ�ننا نبذلو جمهود يف هاذ اجلانب، ومن هنا �يجي املربر د�ل اVمع 

  .د�ل هاذ إالذاMات
كذ�، نلفت ان��اهمك مبناس:بة التعقKب، البد øشريو لهذيك إالذاMات 

وصاية، Fٔن إالMالم cشلك Mام خص اFٓن د�ل اخلواص، انÈ مسؤولني �
	هبو �لمحتوى، احملتوى، ا�يل بطبيعة احلال �كون مسؤول، يف واÅد 
 Èيل ان�املس:توى مiقدم، ما ابغي�ش ندuل يف واÅد العدد د�ل اFٔش:ياء ا
Mارفني مانعني، معناه راه إالMالم كنعرفو ٔ�نه اVور د�لو �بري Xدا، مايش 

نظر هاذ احلزب وال هاذ احلزب وال هاذ إالMالم فÒ يتعلق بو±ة 
فÒ يعزز الوÅدة د�ل القوة ... املؤسسة، ال فÒ هو قامس مشرتك، فÒ يتعلق

  .الوطنية، فÒ يربز الهوية د�لنا مكغاربة
ف��، كنالحظو ما بني املايض واحلارض اك�ن شوية د�ل الرتاجع، 

دمع إالذاMات اجلهوية،  خص جمهود �بري، ومهنا كنعتربو ٔ�ن املدuل د�ل
ومن uالل ما قامت به يف حمطات �برية، �يبان ٔ�نه مهنا ميك]ا ند�رو واÅد 

  . نوع د�ل التوازن ا�يل خصو �كون
  .شكرا الس:يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، هناك رد Mىل التعقKب

        ::::حلكومةحلكومةحلكومةحلكومةالس:يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس:يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس:يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس:يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس اي �مس اي �مس اي �مس ا
طيب، مiفق مع الس:يد املس�شار، إالشاكلية د�ل احملتوى يه تتحمل 

  .املسؤولية فهيا cشلك حرصي الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي
وإالذاMات اخلاصة، القضية مازال يف احملطات العمومKة، ... مSال حىت

والرشاكت العمومKة، احلكومة يه ا�يل كتوضع دفرت التحمالت، 
  .كتصادق Mليه )HACA5(و

يف احلا¼ د�ل إالذاMة اخلاصة، حىت هذاك دفرت التحمالت ما 
كنعرفوهش، �يكون العالقة م�ارشة ما بني الهيئة العليا لالتصال السمعي 

  .البرصي وإالذاMات اخلاصة

                                                 
5 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 



�كتو�ردورة  –شار�ن مداوالت جملس املس� ٔ 2013 

27 

 )2013 نومفرب 12( 1435 حمرم 8

اFٓن هاذ الس:نة، اح]ا غنطرحو املرشوع د�ل الس:نة املق�Y ٕان شاء 
تصال السمعي البرصي �ش ميكن نقويو هللا، املرشوع د�ل قانون اال

Äخiصاصات د�ل الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، حنافظو Mىل 
Äس:تقاللية بعدا د�ل إالMالم Fٔن هذا مك�سب �بري، ولكن نوضعو 

  .مقiضيات وضوابط كمتكن من معاجلة Äخiالالت
خلاصة، الس:يد وز�ر الصÆة، اكن طرح واÅد املشلك، فهيم إالذاMات ا

اVور د�لنا اح]ا ميكن نتصلو Mىل وXه التحسGس، التنKCه Mىل املقiضيات 
القانونية املنظمة، Fٔن قانون االتصال السمعي البرصي واحض يف اFٔمور ا�يل 
مرتبطة �ٕالشهار، ا�يل ميكن لها تلحق رضر �ملواطنني، ولكن Mىل 

�نه يتصل، ٔ�نه مس:توى التطبيق، شكون ا�يل يف يدو ٔ�نه يتèذ عقو�ت، ٔ
يعاجل إالشاكالت؟ هو الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، ا�يل عندها 

  .واÅد املنظومة د�ل املراق�ة
اح]ا اFٓن بصدد ٔ�ننا نفعلو هاذ اFٔمر مما ي�ÆKه لنا املرشع ا�يل هو 
القانون، ولكن اح]ا Éحكومة عند� فقط Äقرتاح، Fٔنه من املس:تúدات 

ن ما يتعلق بنظام الوسائط السمعية البرصية ٔ�صبح �ٔ  2011د�ل دس:تور
اخiصاصا حرص� د�ل الربملان، يعين بغرفiيه، ف�التايل اح]ا م]فÆiني Fٔي 

  .م�ادرة Qرشيعية جتي من الربملان �لشلك ا�يل 	رتقKو �حملتوى د�ل إالMالم
وهذي م]اس:بة خنمت �ش نوXه حتية لهذوك الصحفKني د�ل إالذاMات 

ا�يل كGش:تغلوا يف ظروف صعبة وقاس:ية، ٔ�� زرت واÅد العدد اجلهوية 
د�ل احملطات، و�يقوموا بoٔدوار Xد Mمة، ا�يل ال تقدر �مثن، ال يف حامية 
الرتاث الوطين، ال يف حامية التنوع، ال يف ٕا�راز النخب اجلهوية، ال يف 

ة، موا�بة احملطات الس:ياس:ية Mىل املس:توى اجلهوي، يعين اكينة ٔ�دوار Mم
نو±و هلم الشكر، وهللا Ëسمح لنا مهنم ٕاىل ما اش:تغلناش �لشلك املطلوب 

  .معهم

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، وøشكر الس:يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
ون�iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس:يد وز�ر التجهزي والنقل موضوMه 

اللكمة �لفريق Äشرتايك، تفضل . وادثفعالية مدونة السري يف احلد من احل
 .اFٔس:تاذة

        ::::املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس:يد الرئGس

  السادة الوزراء، 
  الس:يدة الوز�رة،

كام تعلمون، الس:يد الوز�ر، ٔ�نه مرت س:ن�ني Mىل التصديق Mىل مدونة 
السري، وكذ� التطبيق د�لها اجلديد �لك مكو�ته، لكن ماذا نالحظ؟ 

�لف  168الحظ ٔ�نه Mدد احلوادث السري الزال يف ارتفاع، حبيث تعدى نٔ

يف الس:نة، كذ�  Å4000ادثة سري س:نو�، Mدد كذ� القiىل ٔ�كرث من 
وحسب دراسات قامت هبا املنظمة العاملية �لصÆة التلكفة ÄجÈعية 

�لناجت احمليل إالجاميل،  %2وÄقiصادية حلوادث السري يف املغرب تفوق 
�ٕالضافة ٕاىل اVراسات ا�يل قامت هبا الوزارة املسؤو¼ وا�يل اعطات  هذا

  .âرتGب �لمس�Cات واحملددات لهاذ حوادث السري
لكن مع لك هذا، املواطن املغريب الزال معرضا لهذه احلوادث، وحنن 
	رتب âرت�Gا سçGا فÒ خيص هاذ حوادث السري سواء Mىل املس:توى إالقلميي 

  .عاملئ�و Mىل املس:توى ال
و�لتايل، الس:يد الوز�ر، حنن نعمل ٔ�ن هناك خطة دارهتا الوزارة من 

�لتقليص من هذه احلوادث، وخصصت لها مزيانية Xد  2020حىت  2011
Mمة، واش املواطن املغريب Ãادي يبقى ي�iظر حىت لهاذ املدة، هاذ العرشية 

وقع يف لكها حىت تدوز، ويف لك س:نة âزداد هاذ احلوادث، واuFٔرية ما 
  .طريق الصو�رة وMدد احلافالت ا�يل �يتقلبوا

ٕاذًا اك�ن ٔ�س:باب كثرية، و	ريد معرفة، بعد احلادث اuFٔري ا�يل وقع يف 
طريق الصو�رة، ٔ�ش:نو احلكومة قررت من ٕاسرتاتيجية �لÆد من هاذ 

  احلوادث؟ 
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا

د جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل د جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل د جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل د جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل الس:يد محمالس:يد محمالس:يد محمالس:يد محم
        ::::وا�لوGXس�Kوا�لوGXس�Kوا�لوGXس�Kوا�لوGXس�Kكككك، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل

  .شكرا الس:يد الرئGس
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  . شكرا الس:يدة املس�شارة احملرتمة Mىل طرح هاذ السؤال
�لفعل كام تفضلت ذ�رت بواÅد اHموMة د�ل اFٔمور ا�يل يه Mمة، 

ر احلديث عن املوضوع د�ل السالمة الطرقKة وMىل وحنن اFٓن يف ٕاطا
اFٔرواح د�ل الCرش، ؤ��يد Mىل ٔ�نه اك�ن ٔ�مور ا�يل يه مهنجية، نبغي من 
اFٔول نقولها هو ٔ�نه عندما نقول ٔ�ن القiيY اكينة واحلوادث كثرية واش الناس 

  .Ãادي يبقاو ي�س:ناو احلكومة
 Hمتع، الس:يدة السؤال د�ل احلوادث ود�ل السالمة خيص ا

املس�شارة، عندما ٔ�قول تيخص اHمتع، احلكومة هو جزء من هذا اHمتع، 
من uالل القوانني من uالل الضبط، من uالل املراق�ة، من uالل 

  . املزيانية، من uالل إالسرتاتيجية ا�يل âلكمت Mلهيا، حصيح
 لكن اFٔرقام ٔ�ش:نو تتقول؟ ٔ�وال اك�ن uرب هو ٔ�نه ال�سع ٔ�شهر اFٔوىل

هاذ احلوادث يه يف âراجع، عندي تقلص �لحوادث املميتة  2013د�ل 
-10، ويف Mدد املصابني جبروح بليغة %-12، يف Mدد القiىل %11بــ 
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، مبعىن ٔ�نه هاذ إالسرتاتيجية ا�يل بدات م]ذ س:نوات، من عهد %
احلكومات السابقة، والتدبري د�لها يف املرYÅ اuFٔرية اعطى ن�úKة ٔ�ولية هو 

نا حنن اFٓن يف ٕاطار توXه ٕاجيايب، لكن ما تيèليناش Mىل ٔ�ننا 	كونوا ٔ�ن 
)satisfait( ه، الKٔنه راه اح]ا هاذ اليش خصنا نوقفو فoنعني بiكونو مق	 ،

  ...هاذ اليش خصو
اFٔس:باب، الس:يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�� Ãادي نعطيك دراسة د�ل 

 2012ٕاىل  2001، من 2012- 2011 س:نة �ش ما نقولوش Ãري د�ل 12
مهنا يف املاكن د�ل  %62س:نو�،  3900ٔ�لف قiيل، مبعدل  46حوايل 

 %16 ،احلادث، لكن الثلث اuFٔري هو عندما ينقلون Mرب املس:تعúالت
 .uالل اFٔس:بوع اFٔول من احلادثة âميوتوا %18و

ٕاذًا اك�ن إالشاكل البعدي ا�يل خصو التدبري، وا�يل احلكومة Mازمة Mىل 
واÅد مجموMة د�ل إالجراءات، مهنا هاذ اليش د�ل احلوامات  ٔ�هنا جتيب

)les hélicoptères (،ٓن، اك�ن جوجFادي ند�رومه اÃ يل�وÃادي  ا
وسعو Mىل ٔ�ساس ٔ�نه يف املزيانية احلالية ٔ�ننا نقiنيو �ٓخر�ن Mىل ٔ�ساس ٔ�ن ن

لك ±ة âكون عندها حوامة، لكن اFٔس:باب احلقKقKة، الس:يدة املس�شارة، 
ا�يل نبغيو �كون فKه حوار حقKقي جممتعي، وهو ٔ�نه العامل الCرشي وهذا 

د�ل احلوادث، وميل تنقول العامل الCرشي، راه اح]ا  %65لوÅده âميثل 
  .املغاربة اكملني معنيني، وهذا هو العمق د�ل إالشاكل

احلكومة خصها تلقى اFٓن احلل �يفاش، لGس فقط �لقوانني، �يفاش 
�نه السCب د�لو ثلثني د�ل  Mىل ش املواطن يعرفحنولوها � %65هاذ ٔ

اFٔس:باب هو ا�يل تGسCب يف احلوادث املميتة، مايش �لسهل ٔ�ننا جنربو 
هاذ اFٔمور التق]ية واملوارد الCرشية، واملوارد املالية يه مiوفرة، الس:يدة 
املس�شارة، غنقول � رمبا ماعند�ش فهيا ٕاشاكل، لكن ا�يل ممكن نتعاونو 

و �يفاش هاذ العنرص الCرشي يفهم Mىل ٔ�نه هو السCب الرئGيس د�ل فKه ه
  .حوادث السري

  .شكرا الس:يد الرئGس

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

  .هناك تعقKب اFٔس:تاذة؟ تفضيل

        ::::املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
ال، طبعا اح]ا Ãادي 	مثنو ٕاىل اكن يش توXه ٕاجيايب ملصلÆة البالد 

لÆة املواطن، اح]ا نصفقو لو، ما اك�ن حىت يش مشلك، ولكن ميل ومص
كتقولوا الس:يد الوز�ر، السؤال خيص اHمتع، ما يه مسؤولية احلكومة يف 
هاذ اليش؟ ميل كتقول السؤال خيص اHمتع، ما وقع يف القرب من 
الصو�رة، يه ٕاشاكلية د�ل الطرق كذ�، ٕاذًا اك�ن ٕاشاكلية يه اك�ن Mدة 

�لمسؤولية، خصنا نتفقو Mىل هاذ ال1م، اك�ن ٔ�وال مسؤولية  جوانب
املواطن السائق �لسلواكت ا�يل خصو حيرتم القانون، هنا يف اÅرتام 

  .القانون، خص احلكومة âكون صارمة يف اÅرتام القانون، ها النقطة اFٔوىل
مسؤولية احلكومة يف جتهزي الب�Kات التحتية ل�سهيل النقل �لمواطنني، 

عقل ٔ�نه اFٓن بعض الشارات يف بعض الطرق الس:يار ويف بعض الطرق ال ي
ا�يل يه الزالت مل جتهز بعد، هذي حىت ٕاشاكلية QسCب يف حوادث 

  .السري
ملا تقول، الس:يد الوز�ر، بoٔنه اكن هنا تقليص يف ال�سب، قKل لنا يف 
 بداية انطالق املدونة، يف احلكومات السابقة، انطالق مدونة السري بoٔنه يف

، ولكن ميل %10وال  %15الثالث ٔ�شهر اFٔوىل نقص كنظن ٔ�نه قالوا لنا 
د�ل العام، كنلقاو Mاود 4ين ) le bilan(كند�رو �ÅÄساب الس:نوي 

يعاود يطلع، معناهتا ٔ�ش:نو؟ معناهتا ٔ�نه اHهودات خصها âكون م�ذو¼ من 
  .طرف امجليع، لكن هناك حتمل املسؤولية �لحكومة ٔ�وال

د الوز�ر، بoٔنه يف ٕاطار إالشاكل البعدي، كتوقع احلادثة قلت، الس:ي
، اح]ا ما �غي�ش )les hélicoptères(و�يوقع تoٔخر يف النقل واك�ن 

احلوادث يوقعوا، اح]ا مع الوقاية، Fٔنه ٕاىل وقعت Åادثة سري، �ميكن لها 
تؤدي �لموت، ولكن �ميكن لها تؤدي ملشالك حصية ا�يل كتèيل � معوقني 

وا�يل كتoٔ;ر Mىل اHمتع، و�لتايل حنن مع الوقاية ق�ل ٔ�ن تقع  مس:تق�ال،
  . احلادثة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس:يدة املس�شارة

  .هناك رد Mىل التعقKب الس:يد الوز�ر؟ تفضلوا

الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Kكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس:يد الرئGس
  س:يدة املس�شارة، ال 

هو هذا مايش موضوع uالف، هذا مايش موضوع د�ل اFٔرواح 
الCرشية ود�ل احلوادث ماÃادËش خنتلفو فKه Mىل املعطيات ا�يل تفضلت 

  . هبا
هاذ اليش د�ل الصو�رة �ش 	كونو واحضني، الصو�رة هو خطoٔ د�ل 

دقKقة  45و 7تGسوق يف الوقت د�ل لكم  100السائق، السائق يف Åدود 
الظالم، ب5G ضوبل اكمKو يف اخلط املتصل، وما عندوش احلق يضوبل 

، اهرب Mليه الاكر، امىش يف الفرياج، وâهيرض يف البورطابل، 60وعندو 
اكينة،  60هاذو هام املعطيات، ٔ�ش:نو ابغييت؟ ال�شو�ر اك�ن، العالمة د�ل 

ار هاذ اخلطoٔ د�ل ممنوع اVوبالج اك�ن، اخلط املتصل اك�ن، و الCرش د
د�ل الناس، و�لتايل الصو�رة راج، هذا هو التقر�ر ا�يل  13وامشاو فهيا 

اك�ن وامشGت ٔ�� خشصيا لعني املاكن، وXلس:نا مع ا�لجنة وشف]ا ذاك 
   .اليش
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ٕاذًا تقدر âكون ٕاشاكالت يف مواقع ٔ�خرى د�ل ال�شو�ر ود�ل النقص 
شاكل �ل�س:بة لهاذ املوضوع اح]ا ما تنفKوش هاذ اليش، ولكن االٕ ... يف هذا
  . هو هذا

الرصامة القانونية هو يشء ٕاجيايب، �لفعل ملا âلكمت، الس:يدة 
، %15املس�شارة، Mىل ٔ�نه م]ني دuلت املدونة نقصت احلوادث بــحوايل 

حصيح، Fٔنه املواطنني والسائقني اكنوا مرتق�ني، امسع غتحيد لو الرخصة 
�شهر ابدا  4ٔ�و  3لكن دازت ... ، امسعد�ل الس:ياقة ٕاىل دار، امسع احلCسٔ

تoiGٔقمل، تGشوف اFٔجواء تقريبا ما تغريQش Mىل الصعيد امليداين وارجع 
ٕاذًا هذا راه مرتبط بذاك إالøسان نفسو ا�يل مازال، . �لترصف د�لو القدمي

  .الس:يدة املس�شارة، فKه إالشاكالت
معنا، مق�لني Mىل اح]ا اFٓن مق�لني، وهاذ اليش اMالش بغينامك تتعاونوا 

التعديل د�ل املدونة، وXايبني ٕاجراءات صارمة وزاجرة، ميل تنجيبو هاذ 
الرصامة والزجر تيكون بعض املرات تيقول � �يفاش غتحيد لو البرييم 

زق به، ال حKدو ليه Ãري Mام، ما تد�ر لوش عرش س:نني د�ل وهو تيرت 
ولكن ... تنحنو Mىل ما ÃادËش نقول،... احلCس، تيكون واÅد النوع د�ل

  . الن�úKة يه هذي، الس:يدة املس�شارة
 200فاح]ا Xايبني لمك تعديالت د�ل املدونة، راه عند� تقريبا واÅد 

صفÆة د�ل التعديالت، 	متناو Mىل ٔ�نه QساMدو� �ش هاذ اليش ا�يل 
Yليه مجيع ما يبقاش �لفعل يف الس:نوات املق�M لكموiت�.  

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس:يد رئGس اجل الس:يد رئGس اجل الس:يد رئGس اجل الس:يد رئGس اجل 
  . شكرا

ٕاذًا السؤال اFٓخر موضوMه رضورة سن قانون لنقل املسافر�ن يÈىش 
اللكمة �لفريق Äس:تقاليل، زيد اليس . مع التطورات Äقiصادية لبال�

  .محيد تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس:يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس:يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس:يد عبد امحليد بلفKل
  .شكرا الس:يد الرئGس

  الس:يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  ار�ن،الس:يدات والسادة املس�ش
بداية، البد من التذكري ٔ�نه س:بق يل ٔ�ن وضعت Mليمك سؤÄ عن 
وضعية هذا القطاع يف بداية والية احلكومة اليت Ëسريها حز�مك، واكن 
 Òمة فM ن مننحمك بعض الوقت، وس:يعرف القطاع تغيريات�جوا�مك هو ٔ
يتعلق بطريقة م]ح الرخص ٔ�و الكرميات �يف ما ت�سميومه، وسGمت تنظمي 

قطاع كذ�، وس�]ك�ون Mىل Xل املشالك اليت يعا	هيا النقا¼ �ملغرب، ال
  .ومبا فهيا حتر�ر نقل املسافر�ن

واليوم، وبعدما مت م]حمك الوقت الاكيف Xدا، فٕاننا øسúل ٔ�ن القطاع 

ازداد تدهورا وسوءا، ففي الوقت ا£ي ن�iظر فKه تفعيل نتاجئ احلوار 
بني وزارة التجهزي يف  2012تو�ر ٔ�ك  Ä28جÈعي ا£ي انعقد بتارخي 

خشص الس:يد الوز�ر واجلامعة الوطنية �لنقل الطريق �لمسافر�ن، واجلامعة 
الوطنية لنقا�ت ٔ�ر�ب النقل العمويم Mىل الطريق �ملغرب، وا£ي مت 
االتفاق فKه Mىل اخلطوط العريضة �لرؤية املس:تق�لية لتمنية قطاع النقل 

وا£ي �رâكز Mىل م]طق املنافسة واملهنية  الطريق لٔ«شèاص وا�هنوض به،
  .وQشجيع Äس�%ر

كام الزتمت الوزارة بدراسة ٕاسرتاتيجية تطو�ر القطاع، سواء Mىل 
مس:توى القوانني والتكو�ن ٔ�و Mىل مس:توى دفاâر التحمالت املتعلقة 
بتoٔهيل القطاع وحتديد سن احلافالت حسب اخلطوط، مع ÄهÈم الاكمل 

úسø ،هتا	و ال�رميات، الزال ال بصيا�ل ٔ�نه يف عهدمك ال زال Qسلمي الرخص ٔ
 .خيضع �لشفافKة، كام ٔ�هنا متنح لغري مس:تحقهيا

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�قدم لمك مSاال واحضا Mىل الفوىض اليت يعرفها القطاع 
واملتعلق �متديد خطوط Äس:تغالل، فكام تعلمون سارعت اVو¼ ٕاىل متكني 

�ن حضوا حبياهتم يف سKCل الوطن مبجموMة ٔ�رس مجموMة من اFٔشèاص ا£
من الكرميات اليت اليوم ال متكهنم حىت من التحمك يف مصاريف Äس:تغالل 

  . واÃFٔلبية واقفة ما uداماش
ويف الوقت ا£ي كنا ن�iظر ٔ�ن تلتفiوا ٕاىل هذه اFٔرس ومتددوا لها 

ومكثال سلمت رخص . خطوط Äس:تغالل، مت جتاهلهم لبعض احملظوظني
-س:تغالل خطني �لنقل العمويم لشخص واÅد، اخلط اFٔول هو الرماينا

اجلديدة، وهذو Qسلموا لواÅد الالعب د�ل �رة - طنúة والثاين خربيكة
  .القدم �Vار البيضاء Mىل الكرة الزينة ا�يل عند�، الس:يد الوز�ر

ٕاىل مىت س:يعGش هذا القطاع يف هذه : £ا، øسائلمك، الس:يد الوز�ر
 املرشفة، ومىت سGمت سن قانون لنقل املسافر�ن يÈىش مع الوضعية Ãري

  التطورات Äقiصادية وËسامه يف التمنية ÄجÈعية؟ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا

الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .الرئGسشكرا الس:يد 
  .شكرا الس:يد املس�شار

هو ٔ��يد ٔ�نه احلديث Mىل القطاع د�ل نقل املسافر�ن معوما وإالصالح 
د�ل اVقائق، ٕامنا يتطلب م]ا واح]ا  10ٔ�و  5د�لو يتطلب م]ا لGس فقط 

اFٓن يف ٕاطار املناقشة د�ل القانون املايل يف ا�لúان، وuاصة الوزارة د�ل 
  ...Kك، عند� الوقت �ش نتوسعو يف مSل هذهالتجهزي والنقل وا�لوGXس� 
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لكن القول بoٔن القطاع ازداد تدهور وازداد سوءا، وÅاولتو ٔ�	مك تعطيو 
واÅد السوداوية لهاذ القطاع، ٔ�� نبغي Ãري نوضع بعض النقط Mىل 

" ال�رميات"احلروف، �لفعل عندما اكن امجليع يف فرتة معينة يتÆدث Mىل 
اكن ال ٔ�Åد جيرؤ Mىل ٔ�نه ي�]اولها يف ٕاطار اكن هاذ من الطابوهات، و 

  .الشفافKة والوضوح، وتويل من النقاش العمويم ا�يل امجليع خيوض فKه
يف عهد هاذ احلكومة، الس:يد املس�شار احملرتم، وىل هاذ املوضوع 
�صبح امجليع اFٓن ٕ�ماكنه ٔ�ن يعطي ٔ�سامء د�ل الناس ا�يل عندمه الرخص، ٔ

عندوش، وا�لواحئ ا�يل صدرهتم، ومن بعد صدر ويقول هذا عندو وهذا ما 
  .فهيا |م من ٔ�ولئك ا£ي اكنوا �ريدون الشفافKة

اFٓن هاذ املوضوع، الس:يد املس�شار احملرتم، كام تعمل هو اFٓن وىل ما 
بقاش تيخضع Fٔي طابو وىل لكيش اFٓن مiاح ولكيش مiوفر، واحلكومة 

ارت واÅد مجموMة د�ل نونرب د 25ميل Xات من بعد Äنتèا�ت د�ل 
إالجراءات، من بني هاذ إالجراءات اك�ن التعممي Mىل ٔ�ية Åال د�ل الالحئة 
د�ل املس:تفKد�ن، اكن فهيا |م، لكهنا اكنت Fٔول مرة، اكن ٕالغاء الرتخKص 
�س:تغالل اخلدمات د�ل النقل املدريس والنقل د�ل املس:تèدمني والنقل 

اFٓن حKد� . هو خيضع ٕاىل ما اكن خيضع Ð �لعامل القروي، ا�يل اكن حىت
الرتخKص كام تعمل وتعوض �ش؟ �لترصحي وبدفرت التحمالت، الشفافKة 

  . والوضوح التام
امشG]ا �لنقل د�ل الس:ياح ا�يل وىل تيخضع Vفرت التحمالت، امشG]ا 
Vفرت التحمالت املتعلق بتعلمي الس:ياقة وÄس:تغالل د�لها، �ملراكز د�ل 

حص التقين، هاذ اليش لكيش اFٓن وىل فKه شفافKة ووضوح ¦م، واش الف
هاذ اليش �ل�س:بة �، الس:يد املس�شار احملرتم، ما تيعربش Mىل ٔ�ننا انتقلنا 
�ن هاذ امللفات لكها اكنت تدار بطريقة معينة، اFٓن يف املهنجية ٔ YÅمن مر

  .د�ل التعامل ٔ�صبحت تدار بطريقة ٔ�خرى
املس�شار احملرتم، ٔ�نت Mارف واعطيت مجموMة من  هاذ القطاع، الس:يد

املؤرشات ا�يل تتCني Mىل ٔ�نه فKه uلل، فKه uلل ا�يل هو مفصيل د�ل 
التعدد د�ل الفاMلني والصغر د�هلم، د�ل إالشاكالت املتعلقة �جلانب 
ÄجÈعي، ٔ�ي ÅاXة تبغي تد�رها فهيا ٕاشاكليات اجÈعية، Fٔنه فKه فçة 

M يل حصلت�ىل رخص يف واÅد الفرتة، مoٔذونيات وا�يل Fٔس:باب ا
اجÈعية اFٓن التعامل معهم، Mىل ذاك اليش القانون املايل احلايل، الس:يد 
املس�شار احملرتم، راه Ãادي يف التوصيات ا�يل âلكمت، Mلهيا يف ا�لقاء 
اuFٔري ا�يل مت، مبعىن ٔ�نه Xاب مجموMة من إالجراءات ا�يل يه Ãادية يف 

صالح واحلكومة Ãادي توقع يف ٕاطار عقد �ر�مج مع املهنيني يف ٕاطار االٕ 
القريب العاXل بناء Mىل التوصيات ا�يل âلكمتو Mلهيا، وا�يل اuذينا جبزء 

  . �بري مهنا
 . وشكرا الس:يد الرئGس

        

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

  .اللكمة � الس:يد املس�شار، تفضل

        ::::د بلفKلد بلفKلد بلفKلد بلفKلاملس�شار الس:يد عبد امحلياملس�شار الس:يد عبد امحلياملس�شار الس:يد عبد امحلياملس�شار الس:يد عبد امحلي
شكرا الس:يد الوز�ر Mىل بعض التوضيÆات د�لمك يف هاذ القطاع، ٕاال، 
الس:يد الوز�ر، ٕاىل امسحتو يل مع لك اÅرتامايت ٕاليمك، كتقول يل بoٔنه اك�ن 

  . تغيري، النقا¼ اليوم راه ما تGشوفوش اك�ن يش تغيري، �ش 	كونو واحضني
و، هنرضو اح]ا راه بوÅد) tourisme( ،)tourisme(كهترض يل Mىل 

Mىل النقال د�ل العمويم، د�ل املسافر، د�ل الناس، ا�يل هام الطا�س:يات 
والكريان والنقل املزدوج ا�يل هو واÅد الفوىض ما اكيناش حبالها يف يش 

  .دو¼ اكع
كGشد  14د�ل ال�رميات وال  10و4نيا، كتلقى واÅد الس:يد كGس:تغل 

يبة، واش هذي اكينة يف يش مليون وما تيèلص حىت الرض  60وال  50
ٕاذن هاذ اليش Ãادي يبقى حىت لني؟ ابغينا . اكينة Ãري يف املغرب ؟دو¼

  . Ãري نعرفو
البارح قلتو لنا راه Ãادي يعطيو� الوقت Ãادي نصلحو هاذ اليش هذا، 
اليوم راه Mامني مازال ما شف]ا حىت ÅاXة تصلحت، �لعكس شف]ا مازال 

يو، وملن؟ لواÅد �وا�ري Mىل اHهود ا�يل ك�س�Kومه، شف]ا مازال كتعط 
دا�رة لنا هاذ الكرة يف املغرب، وريو� Ãري النتاجئ ا�يل Mاطني هاذ الناس، 

  . هذي من �حKة
اهرضت يل Mىل ... ٕاىل ابغيتو تصلحوا، فعال هاذ القطاع ٔ�وال درتو فهاذ

مليون ٕاىل  30القانون املايل اجلديد، درتو فKه بoٔنه Ãادي Qشجعوا الناس بـــ 
بدل الشاح]ة د�لو، ولكن �ملقابل كتقولوا هذيك الشاح]ة خصها متيش لــ 

)la ferraille(  ادي جتيب لوÃ ري هذيك الشاح]ة د�لوÃ عKCمييش ي ،
  .مليون ا�يل كتقول لو انت 30اكرث من هذيك 

ٕاذًا ٔ�ش:نا هو ال�شجيع؟ دوروا اشوية Ãري Fٔورو�، ها يه Ãري اÅدا�، 
املثال، الناس احلافالت، ال د�ل الطا�س:يات وال د�ل الكريان  شوفوا Ãري

 exonéré(وال د�ل الطوبGسات يف ٔ�ورو�، ميل �مييش Ëرشهيا Xديدة 
de la TVA6( اح]ا ما اكي�شاي، خصك ختلص ،TVA 20% واش ،

  هذا Qشجيع؟
املازوط اليوم تيزتاد، يف ٔ�ورو� دا�ر�ن هلم Qشجيع النقال والفالح 

هلم واÅد البزن�ن uاص، ��لون د�لو uاص، كGس:تعملوه ٕاال دا�ر�ن 
الاكمKوات والكريان والفالح �ش ما تغالش املعGشة يف البالد، و�ش 

ٕاذًا uذوا املثال اشوية هللا هيد�مك Ãري من الناس ا�يل . النقل ما يغالش
اÅدا� وجشعوا شوية هاذ القطاع، Fٔنه راه رصاÅة راه الناس عيات ما 

  .وعيات ما امسيتو، ولكن فني Ãادي هاذ القطاع، هللا ٔ�Mمل Qسكت،

                                                 
6 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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  .وشكرا

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

  .هناك رد Mىل التعقKب الس:يد الوز�ر؟ تفضلوا

الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kالس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوGXس�Kكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  . شكرا الس:يد الرئGس
بغينا ا	كونو واحضني معمك يف ٕاطار ال، الس:يد املس�شار احملرتم، Ãري ا

املهنجية املعمتدة، Fٔن انÈ ميل تتفضلوا وتتقولوا هاذ القطاع ما تيعطGش، 
عندمه اس:تغالل وتيد�روا وما تيعطيوش الرضائب، ويف نفس الوقت 

، )professionnel(تتقولوا ٔ�ودي ال اVو¼ خصها تد�ر هلم من الاكزوال 
، خص Ãري دا� ٕاىل عندك يش نظرة )TVA(وخصها تدمعهم وحتيد هلم 

د�ل إالصالح âكون م�سجمة، واش هاذ القطاع خصو مييش لٕالعفاءات، 
ٕاذًا ند�رو لو الاكزوال حبال املهين حبال بعض اVول، وند�رو لو م]نني 

واش، واش، وال  ،)TVA(من جييب الاكمKو اجلديد حنيدو لو إالعفاء 
  .احبال امجليع )la caisse(يدوز لــ  هاذ القطاع مبا ٔ�نه ٕاىل اكن مرحب خصو

اFٓن احلديث Mىل ٔ�نه النقا¼ ما راضي�ش، ما عرف�ش اMالش âهترض، 
�� البارح Xلست مع مجموMة من النقا�ت ؤ�ر�ب د�ل النقل، Xلست مع ٔ
مجموMة مهنم، ومجموMة مهنم عندمه م�ادرات حقKقKة، ومس:تعد�ن ٔ�هنم يوا�بوا 

صالÅات ا�يل اح]ا Ãاد�ن فهيا واعطاو� العمل احلكويم يف هاذ االٕ 
مقرتÅات احبال هذاك اليش ا�يل قدم]ا يف القانون املايل يف املرشوع د�ل 

، مبعىن ٔ�نه �لفعل واعيني النقا¼ Mىل ٔ�نه هاذ القطاع إالصالح د�لو 2014
راه صعيب، وواعيني بoٔنه احلكومة ما ميك�ش ٔ�هنا ما تد�ر ٕاصالح بدون 

  .لنقا¼ ما ميك�ش ٕاال يعولوا Mىل احلكومة يف هاذ التدبري د�لوهاذ النقا¼، وا
و�لتايل، قلت � Ãادي ند�رو ٕان شاء هللا يف القريب العاXل نوقعو 
عقد الرب�مج مع القطاع املهين، Mىل ٔ�ساس ٔ�نه حندو مجموMة من احملاور ا�يل 

تعلق بــ جزء مهنا حتدد، ا�يل فهيا التكو�ن، ا�يل فهيا ÄجÈعي فÒ ي 
)7CNSS ( ديد د�لúمع د�ل القطاع و�لتV� علقiGيل ت�وÃريو، وا

واحضة د�ل إالصالح د�ل هاذ  ةاحلظرية مبعىن ٔ�نه اFٓن عند� تصور ورؤي
القطاع من uالل التعاطي والتعامل وال�شارك مع املهنيني Mىل ٔ�ساس ٔ�ن 

  . خنرجوه �لواقع يف ٔ�قرب وقت ممكن
 .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، وøشكر الس:يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة

                                                 
7 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

ون�iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس:يد وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�%ر 
اللكمة ÅFٔد السادة . وÄقiصاد الرمقي حول احلكومة إاللكرتونية
Gس الفريقاملس�شار�ن يف الفريق احلريك، تفضل الس:يد رئ.  

        ::::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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

   الس:يد الوز�ر،
ملسا�رة التطور ا£ي يعرفه العامل جراء ان�شار التك]ولوجKا احلديثة 
cشلك مطرد، اليوم ٔ�صبحت العديد من اVول تلoúٔ ٕاىل إالدارة إاللكرتونية 

  .من فوائد تنعكس ٕاجيا� Mىل حKاة املواطننيملا لها 
وكام ال خيفى، الس:يد الوز�ر، ٕان اعÈد احلكومة إاللكرتونية من شoٔنه 
ختفKض النفقات العمومKة اليت تلهتم øس:بة �برية من مزيانية اVو¼، كام ٔ�هنا 
س:تعمل ٔ�يضا Mىل تقريب إالدارة من ÅاجKات املواطنني من حKث الكفاءة 

شفافKة، وس:يحقق القطاع العام م]افع هامة Mىل مس:توى واجلودة وال 
الكفاءات والفعالية، وذ� بواسطة املعاجلة الCس:يطة واFٔوتوماتيكKة 

�لمعلومات.  
ورمغ ٔ�ن احلكومة تب�ت uارطة طريق حول خمطط املغرب الرمقي 

، وسعت بعض القطاMات الوزارية تقدمي uدماهتا Mرب بوا�ت 2013
  . الزالت حم�شمة ٕالكرتونية، ٕاال ٔ�هنا

وMىل هذا اFٔساس، الس:يد الوز�ر، نود معرفة �ٓفاق احلكومة 
إاللكرتونية وكذ� اجلدو¼ الزم]ية من ٔ�Xل تعممي إالدارة إاللكرتونية Mىل 

  .فة املرافق العمومKة وإالداراتاك
  .شكرا الس:يد الرئGس

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

  .س:يد الوز�راللكمة لمك ال 

س�س�س�س�%%%%ر ر ر ر علمي، وز�ر الصناMة والتúارة وÄعلمي، وز�ر الصناMة والتúارة وÄعلمي، وز�ر الصناMة والتúارة وÄعلمي، وز�ر الصناMة والتúارة وÄالس:يد موالي حفKالس:يد موالي حفKالس:يد موالي حفKالس:يد موالي حفKظظظظ ال ال ال ال
ÄوÄوÄوÄصاد الرمقمقمقمقييييوiصاد الرقiصاد الرقiصاد الرقiق::::        

  .شكرا الس:يد الرئGس
  الس:يد املس�شار، 

رمغ Mاد تب�Kت هاذ احلكومة مع هاذ الوزارة مع احلكومة اجلديدة، 
غنÆاول نعطيك بعض املعلومات، ونواجب Mىل مجيع ا�يل Ãادي ند�روه يف 

  . ل ٕان شاء هللا القريباملس:تق�
فاحلاكمة الرمقية كام تعلمون يه جزء من اDطط الرمقي �لمغرب، 
والهدف ا�يل �يتCني �لجميع وهو التقرب �لمواطن من إالدارة ومن امجلاMات 
احمللية، وهذا يف مKدان اخلدمات �ش ميكن املواطن املغريب �كون عندو 
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�كون عندو يف حKاتو، ليه ٔ�و Qسهيالت �ش مييش �uذ بطائق ا�يل الزم 
  .لوليداتو

 2012-2010ففي مKدان احلاكمة الرمقية، املغرب كام تعلمون ما بني 
رحب مراتب Xديدة يف الرتتGب �لمنظمة اFٔممية د�ل اFٔمم املتÆدة، كتد�رها 

ب�، فوصلنا  M193ىل  126لك س:ن�ني، هاذ الرتتGب ا�يل اكن عند� هو 
د�ل املراتب Mىل العموم، وMىل املؤرش د�ل  6، ٕاذًا رحبنا 120لــ 

  .ب� M193ىل  56مرتب، ٕاذًا وصلنا لــ  48اخلدمات رحبنا 
د�ل اخلدمات ا�يل هام  54هاذ املؤرشات ال بoٔس هبا، واFٓن عند� 

Mىل  66ٔ�خرى uدامني فهيا، ٕاذًا امجليع هو  12مهنم،  M12ىل اخلط اFٓن، 
  .حىت هاذ الس:نة يف �ٓخر الس:نة ،2013ا�يل اكنوا مربجمني حىت  89

مهنم uدمات ا�يل ساهY،  �54ملسائل ا�يل ساهY، هاذ �لطبع ابدينا 
  . وما Åد� كزنيدو القدام وهاذ اخلدمات كريجعوا اصعاب

والعالقات ا�يل تيخص ما بني مجيع الوزارات ومجيع املعنيني �Fٔمر 
امجلاMات  �يصعابوا، كريجعوا uدمات صعبة، فهيا âرخKص من بعض

 .وâرخKص من بعض إالدارات، وهذا تiGطلب âرتGب Mم

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

  .هناك تعقKب؟ تفضل

        ::::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

  . وك�شكرو الس:يد الوز�ر Mىل هاذ اFٔرقام
Fٔن اح]ا كنطالبو ٕاال ٔ�ن، الس:يد الوز�ر، ما Xاوبتو�ش Mىل السؤال، 

�جلدو¼، ؤ�ن كنعرفو بoٔن الرهان اFٔكرب وÄسرتاتيجي �لمغرب الرمقي هو 
  . ٕاهناء إالدارة الورقKة

كنعرفو اليوم، مبجيء احلكومة اجلديدة، تغريت واÅد العدد د�ل 
) les en-têtes(اFٔسامء ا�يل Ãادي �لكف البالد ٔ�موال طائY لتغيري فقط 

  . uدامنيما غيبقاوش ) les en-têtes(هذوك د�ل إالدارات، Fٔن 
رشتو �لجامMات احمللية، امجلاMات احمللية Åددتو السقف الزمين ا�يل 

) Ã)le GID8ادي يدuلوا فKه امجلاMات احمللية �ش Ëس:تعملوا اليوم ذاك 
 ، ٕاال ٔ�نه ما راعيتوش)la gestion intégrée des dépenses( هاذ

كنعرفو بoٔن اك�ن تقريبا . ة، الس:يد الوز�رإال�راهات واخلصوصيات اجلهوي
  . ثلث امجلاMة القروية املوجودة �ملغرب ما مربوطاش �لش:بكة الكهر�ئية

4نيا، التكو�ن د�ل رؤساء امجلاMات يف املعلومKات مايش اكن مفروض 
يعرفوه، واليوم ٔ�صبح اFٓمر �لرصف مسؤول �ش يبعث احلوÄت د�لو 

�و Mرب Åاسوب �لق�اض، واليوم �يفاش ميكن ند�رو Mرب املغرب إاللكرتوينٔ 
هاذ اFٔمر يف امجلاMات القروية النائية ويف املغرب العميق يف غياب نظرة ٔ�و 

                                                 
8 La Gestion Intégrée de la Dépense 

  . âكو�ن �لرؤساء يف امجلاMات القروية
ٕاذًا هنا Ãادي �كون ٕاشاكل يف رصف املزيانيات وحتمل املسؤولية، Fٔن 

و يرصفوا املال العام وهام ما مسؤولية خشصية ونقدية �لرؤساء، وغيبقا
Mىل امجلاMات  -كام قلت-�يدر�وش الطريقة د�ل الرصف د�لو بغض النظر

ا�يل ما مغطياش حىت �لش:بكة الكهر�ئية، وانÅ Èددتو السقف الزمين 
�لتعامل هباذ املغرب الرمقي .  

  .شكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار
  .ز�ر، ٕاذا رغبمت يف الرد عن التعقKباللكمة لمك، الس:يد الو 

        ::::الس:يد وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الس:يد وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الس:يد وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الس:يد وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�%%%%ر وÄقiصاد الرر وÄقiصاد الرر وÄقiصاد الرر وÄقiصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس:يد الرئGس

هاذ املعطيات ا�يل قلت اكينة، اك�ن هاذ املشالك د�ل الكهر�ء يف 
  . بعض امجلاMات ،مايش Ãري هاذ املشالك ا�يل اكينة اك�ن مشالك ٔ�خرى

Fٔن اك�ن هاذ املشالك؟ الزم اليوم نبداو فني ما  لكن واش Ãادي نوقفو
اك�ن يش مشلك من هاذو، وامحلد � موجود�ن، Ãادي خصنا نتطرقو هلم 
واÅد بواÅد، اك�ن مشالك مع امجلاMات واك�ن مشالك مع إالدارة، وبني 

  . س:نوات واح]ا MاËشGهنم 10إالدارة، وهذو مشالك قدام من 
طاقة كتكون صعبة، املهمة د�ل الوزارة يف كنعرفو ٔ�نه ٕاىل ابغييت ¦uذ ب

وصلنا اFٓن . هاذ اHال وهو Qسوي هاذ املشالك وÅدة من بعد اFٔخرى
يف �ٓخر الس:نة، ولكن  66د�ل اخلدمات ا�يل موجودة، ٕان شاء هللا  54

�يق لنا الطريق مازال طويل، مازال اك�ن �زاف د�ل اخلدمات خصنا 
  . ند�رومه

املشالك، ولكن ما كنظ�ش ٔ�نه هاذ املشالك ما وÃادي نتطرقو لهاذ 
ميك�ش نتúاوزومه، ٕاىل اكن امجليع عندو ٕارادة �ش حنلو هاذ املشالك 

�لمواطن، Ãادي نوصلو هلم، Fٔن ما �يبانولGش ٔ�هنم صعاب Xدا .  
ما اكي�ش يش مشلك ساهل، ولكن هاذ املشالك Ãادي يغريوا الطريقة 

ٕاذًا خص مجيع املغاربة . مع امجلاMات�ش �يتعامل املواطن مع إالدارة و 
 .�كونوا مÆiد�ن �ش حنلو هاذ املشالك

  .وشكرا

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

ن�iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة 
والتúارة وÄس�%ر وÄقiصاد الرمقي، امللكف �لتúارة اخلارجKة، حول 

اللكمة ÅFٔد السادة املس�شار�ن . Kة التبادل احلر املزمع توقKعها مع كندااتفاق 
  .�ل�س:بة لٔ«صا¼ واملعارصة، تفضل اليس عمثون
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        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  الس:يد الرئGس،

  الس:يدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس:يد الوز�ر، 
نبoٔ تنظمي ز�رة من  2013شهر ٔ��ريل  تناقلت وسائل إالMالم يف ممت

طرف وزارâمك لك]دا يف ٕاطار اFٔشغال التحضريية ٕال�رام االتفاقKة د�ل 
التبادل احلر مع هاذ اuFٔرية، وذ� هبدف مoٔسسة وتقوية الرشاكة والتعاون 
مع هاذ الب� الصديق، وٕاعطاء واÅد اVفعة قوية �لمبادالت التúارية بني 

  .âرىق ٕاىل املس:توى املoٔمولالب��ن، واليت ال 
وٕاذ 	مثن لك جمهود ا�يل تي��ذل Mىل مس:توى فiح ٔ�سواق Xديدة يف 
وXه املنتúات الوطنية، ٕاال ٔ�ننا øسúل ختوف]ا ٔ�ن âكون هاذ االتفاقKة مSل 

  .سابقاهتا، ؤ�ن ال âزيد جعز املبادالت التúارية �لمغرب ٕاال تفامقا
  : لهذا، الس:يد الوز�ر، øسائلمك

الوزارة Mىل دراسة اس�رشافKة ل«4ٓر املتوقعة لهذه  هل تتوفر -
االتفاقKة Mىل Äقiصاد املغريب، uاصة ؤ�ن املقاوالت املغربية يف مجملها ذات 

 ب�Kة صغرية ٔ�و مiوسطة؟ 

هل تتوفر احلكومة Mىل خطة ٔ�و ٕاسرتاتيجية لتoٔهيل هاذ اuFٔرية  -
 سKCل اFٔوÅد محلا�هتا؟ وتقوية قدراهتا التنافس:ية والتصد�رية Mىل اعتبارها ال 

ما يه اFٓليات اليت س:تعمتد من ٔ�Xل تoٔهيل املغرب �لحضور يف  -
 السوق الك]دية cشلك خيدم املصاحل Äقiصادية املشرتكة ل1 الب��ن؟ 

�يف ميكن اس�%ر الفرص املتاÅة لتعز�ز وتطو�ر Mالقات التعاون  -
طالقا من مرشوع اتفاقKة املمتازة وذات م]فعة املتباد¼ بني املغرب وكندا، ان

  التبادل احلر بني الطرفني؟
�يضا ٔ�بعاد جKو -كام تعلمون-ٕان اتفاقKة التبادل احلر ٔ Ð كونâ-

�مهية حKوية �ل�س:بة للك الب�ان املتقدمة اكلوال�ت ٔ Ð س:ياس:ية، واملغرب
املتÆدة اFٔمر�كKة وÃريها، �لنظر ٕاىل ماكنته ومؤهالته Äقiصادية وكذا 

  . غرايفموقعه اجل
هاذ املعطى يف نطاق بنود مرشوع ) valoriser(�يف ميكن âمثني 

االتفاقKة؟ هل س�iوقعون uلق جرس جتاري Mرب ٔ�طليس 
)transatlantique ( ،ةKىل مرشوع االتفاقM عKبني الب��ن، بعد التوق

و�لتايل ٕاىل uلق ٔ�رضية �حجة �لتبادل التúاري بعيدا عن إالغراق 
)dumping (ىل املقاوالت املغربية؟ولك التM Yٔثريات احملمتo  

  .شكرا

        ::::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

الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�%%%%ر ر ر ر     ،،،،الس:يد محمد عبوالس:يد محمد عبوالس:يد محمد عبوالس:يد محمد عبو
        ::::وÄقiصاد الروÄقiصاد الروÄقiصاد الروÄقiصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لتúارة اخلارجKةي، امللكف �لتúارة اخلارجKةي، امللكف �لتúارة اخلارجKةي، امللكف �لتúارة اخلارجKة

  .مشكرا الس:يد الرئGس احملرت 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس:يدة والس:يد الوز�ر،
�وال ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم عن فريق اFٔصا¼ واملعارصة Mىل ٔ

  .طرÅه لهذا السؤال الهام املتعلق مبوضوع اتفاقKة التبادل احلر مع كندا
ا ابغيت يف البداية نذ�ر Mىل ٔ�ن اتفاقKة التبادل احلر املزمع ٕا�راMا مع كند

تدuل يف ٕاطار س:ياسة Äنفiاح Mىل Äقiصاد العاملي ا�يل هنجهتا بالد� 
  .م]ذ مدة، ومن ٔ�Xل تعز�ز التنافس:ية والرفع من مواقعه يف اFٔسواق اVولية

ويف هذا الصدد، ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه ق�ل بدٔ� اجلو¼ اFٔوىل من املفاوضات 
باحSات الرمسية cشoٔن هذه االتفاقKة، اكن هناك عقد جولتني من امل 

Äس:تكشافKة لتبادل املعلومات حول الس:ياسات Äقiصادية والتúارية يف 
الب��ن �لوقوف Mىل فرص Äس�%ر ا�يل كتوفر Mلهيا لك اFٔسواق 

  .�ل�س:بة بطبيعة احلال �لمهنيني Äقiصاديني
وجتدر إالشارة كذ� Mىل ٔ�نه من بني ٔ�مه ممزيات اتفاقKة التبادل احلر 

Mري املزمع ٕا�راÃ ساس التعامل�ا بني املغرب وكندا، ٔ�هنا سرتâكز Mىل ٔ
مبعىن هذا س:يكون لصاحل  ،لصاحل املغرب) asymétrique(املتوازي 

    .صادراتنا ٕاىل كندا
خبصوص اVراسة إالس�رشافKة ل«4ٓر املتوقعة لهذه االتفاقKة، قامت 

التبادل احلر  وزارة التúارة اخلارجKة بوضع دراسة ٔ�ولية لتقKمي تoٔثري اتفاقKات
املربمة ما بني املغرب والرشاكء د�لو، ومبا فهيا حىت هاذ االتفاقKة ا�يل يه 
يف طور النقاش، وذ� بصياÃة والتoٔثري د�لها Mىل Äقiصاد الوطين، ومت 

يه  (IMPALE)ذ� بصياÃة واÅد ا�منوذج اقiصادي Ëسمى 
)l’impact sur les accords de libre-échange( دةMالبنك  مبسا

  : اVويل، حKث ٔ�سفرت يه االتفاقKة Mىل ما ييل

السG]اريو اFٔول، اتفاقKة التبادل احلر وÅدها ال âكفي لتمنية  -
  الصادرات؛

السG]اريو الثاين، وهو مصاح�ة تطبيق اتفاقKة التبادل احلر �لتفعيل  -
الاكمل �لمخططات القطاعية ا�يل وضعهتا احلكومة بغية تقوية وتنويع العرض 

  .تصد�ريال 
�ما فÒ خيص �ٓليات موا�بة وتoٔهيل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ٔ

   :فالوزارة اuذات واÅد العدد تدابري، مهنا

�وال، حتسGس ٔ�ر�ب املقاوالت وموا�بهتم لولوج اFٔسواق اخلارجKة؛  -ٔ  

  . تفعيل ٕاسرتاتيجيات اجلديدة -
  . cرسMة الس:يد الرئGس

  يف ٕاطار مجموMة تصد�ر؛  Qشجيع املقاوالت الصغرية Mىل التكiل -
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  اعÈد �ٓليات Xديدة Vمع املقاوالت املصدرة؛  -

  تعز�ز دور املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات؛  -

ؤ�uريا، تنظمي بعثات اقiصادية �خلارج لصاحل املقاوالت الصغرى  -
  . واملتوسطة
  .شكرا

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

  .تفضل الس:يد املس�شار

        ::::ر الس:يد العريب احملرر الس:يد العريب احملرر الس:يد العريب احملرر الس:يد العريب احملريشيشيشيشاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  الس:يد الرئGس،
  الس:يد الوز�ر،

ٕاىل امسحتو يل، اح]ا يف احلقKقة مiفقني معمك Mىل املبادرة ا�يل ابغيتو 
تد�روا يف ٕاطار إالتفاقKة مع كندا، ولكن التخوف ا�يل عند�، الس:يد 

دو¼ عند� معهم اتفاقKات  55الوز�ر، هو ٔ�ن ما ن�ساوش بoٔن راه عند� 
  .د�ل التبادالت %90حىت  70عند�  رشاكة،

تصورو، الس:يد الوز�ر، ت�س:توردو ٔ�كرث ميل تنصدرو، وا�يل تيoٔكد 
هاذ ال1م، الس:يد الوز�ر، هو العجز ا�يل Åاصل، ونعطيك اFٔرقام، 

مليار درمه د�ل  150نعطيك مجموMة د�ل اVول، مSال ٔ�ورو� وصلنا لـــ 
مليار درمه،  5,2ليار درمه، âر�يا م  18العجز معها، الوال�ت املتÆدة 

اVول العربية الثالث، الس:يد الوز�ر، توøس ومرص واFٔردن وصلنا لــ 
3,6% .  

راه ما ابغيناش نربمو Ãري االتفاقKات، ما ابغيناش Ãري التلفزيون 
لو جمهود �ش ذوإالMالم يصور�، ويقول لنا راه اح]ا در�، وال راه اح]ا ت��

ة مع كندا، Fٔن املواطن تGسمع هاذ إال�رام تيقول مز�ن، نربمو اتفاقKة رشاك
�س Mليه، Fٔن Ãادي يصدر يعين مجموMة د�ل املواد د�لو املغرب غيويل ال

�لèارج ا�يل Ãادي تنعكس بواÅد الشلك ٕاجيايب Mىل الب� .  
ولكن راه ت�شوفو العكس، الس:يد الوز�ر، اح]ا تنعرفو هاذ اليش 

ولكن ت�هبومك ق�ل ما تنخرطوا يف اHموMة د�ل  مايش من الصنع د�لمك،
اFٔمور، Fٔن اح]ا ابغينامك تد�روا واÅد اVراسة ٕاس�رشافKة، يعين املهمة ق�ل 
ما توقعوا هاذ االتفاقKة، Fٔن اح]ا مسعنا الرتوجي لهاذ االتفاقKة عن طريق 
وسائل إالMالم، ولكن ميل رجعنا øشوفو ٔ�ش:نو ج]ينا من االتفاقKات ا�يل 

  . دو¼، لقKنا ج]ينا العجز د�ل املاليري 55عند� مع 
ولهذا، الس:يد الوز�ر، Åذاري، Fٔن هاذ القرارات العشوائية ا�يل ما 
مدروساش cشلك جKد يه ا�يل Ãادي توصلنا �لهاوية، Fٔن هذي يه 

 .العشوائية ا�يل ما خصناش نتعاملو هبا
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  . د املس�شارشكرا الس:ي

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا

الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�الس:يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناMة والتúارة وÄس�%%%%ر وÄقiصاد ر وÄقiصاد ر وÄقiصاد ر وÄقiصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتúارة اخلارجKةي، امللكف �لتúارة اخلارجKةي، امللكف �لتúارة اخلارجKةي، امللكف �لتúارة اخلارجKة

  .شكرا الس:يد الرئGس
�شاطرمك الرٔ�ي فهاذ التخوف د�لمك، ٔ ��Ãري، الس:يد املس�شار احملرتم، ٔ

  . وهاذ التخوف مرشوع
اتفاقKة تبادل  56لفعل اليوم واصلني، يعين ٕاىل Åدود اليوم، هناك �

دو¼، هاذ العجز احلاصل اليوم يف املزيان التúاري مرده مايش  56حر مع 
هو االتفاقKات، رمبا بعض االتفاقKات سامهت، ا�يل ميكن نعطيومك Mىل سKCل 

ت اFٔمر�كKة املثال ٔ�ن م]ذ انطالق العمل �تفاقKة التبادل احلر مع الوال�
ميكن يل نoٔكد لمك �مللموس Mىل  2012ٕاىل  2006، من 2006املتÆدة يف 

، كذ� وترية الواردات ارتفعت ولكن 30%ٔ�ن وترية الصادرات ارتفعت بــ 
، هذو إالحصائيات املتوفرة، مايش معناه ٔ�نه لGس هناك %21يف Åدود 

  . جعز، العاجز قامئ، واك�ن
ت هاذ املثال د�ل الوال�ت املتÆدة ولكن ابغيت Ãري نoٔكد، اعطي

اFٔمر�كKة Fٔن مايش االتفاقKة يه ا�يل كتد�ر العجز، ولكن هناك تغريات 
ا�يل عرفها املناخ Äقiصادي العاملي ا�يل اكن Ð اVور الك�ري يف هاذ 
العجز، واملس:تúدات كذ� ا�يل شهدها Äقiصاد الوطين، وكذا جحم 

  .تطورات املبادالت التúارية
ويف هذا إالطار، الوزارة اليوم، هذي مدة واÅد اFٔس:بوMني تقريبا 
ويه م]ك�ة Mىل دراسة لك اتفاقKة Mىل Åدة، دو¼ بدو¼، ٔ�ش:نو هام 
الصادرات؟ ٔ�ش:نو هام الواردات؟ ٔ�ش:نو هام نقط الضعف؟ فني ميكن لنا 
	رحبو شçGا ما؟ ٔ�ش:نو هو الهدف من هاذ اليش �ش 	رفعو ذاك ال�س:بة 

  ...طية اليوم، العجز ا�يل Åاصلد�ل التغ 

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة 
  . شكرا الس:يد الوز�ر، ا	هتى الوقت

ن�iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس:يدة الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقة 
واملعادن واملاء والبçGة امللكفة �لبçGة حول Äلزتام cرشوط حامية البçGة من 

Åد السادة املس�شار�ن من التجمع اللكمة Fٔ . ق�ل الوÅدات الصناعية
  .الوطين لٔ«حرار، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد اHيد املهااملس�شار الس:يد عبد اHيد املهااملس�شار الس:يد عبد اHيد املهااملس�شار الس:يد عبد اHيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس:يد الرئGس

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

  الس:يدة الوز�رة احملرتمة،
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تنص مضامني امليثاق الوطين �لبçGة Mىل ٔ�ن لك خشص Ð احلق يف 
من Ð اFٔمن والصÆة، كام تنص ٔ�يضا Mىل ٔ�ن لك العGش يف بçGة سلمية تض

خشص طبيعي ٔ�و معنوي واجب Mليه امحلاية واحملافظة Mىل البçGة، ؤ�ن لك 
  .خشص ٔ�حلق cسCب ٔ�ي øشاط �يفام اكن ٔ�رضارا �لبçGة مطالب ٕ�صال»ا

ذ�، الس:يدة الوز�رة احملرتمة، نالحظ يف املغرب، سواء �ملعاينة 
طالع Mىل بعض التقار�ر املنجزة من طرف املبارشة ٔ�و من uالل االٕ 

امجلعيات املهمتة �لبçGة ٔ�و من طرف بعض اجلهات العلمية اكجلامعات 
الوطنية ٔ�و بعض املد�ر�ت التابعة لقطاMات وزارية خمتلفة، وبطبيعة احلال 
هناك كذ� مقاالت ت�رش Mرب وسائل ٕاMالمKة خمتلفة ٔ�ن البçGة ببالد� 

ي�¬ مبس:تق�ل ٔ�سود، خصوصا ما تتعرض Ð تتعرض لتدمري خطري و 
مصادر� املائية السطحية واجلوفKة من تلويث Mرب قذف املياه العادمة 
الصناعية امللوثة ٔ�و �لتدمري وÄس:تغالل املفرط لبعض الرثوات الطبيعية، 

  .Éجرف الرمال ٔ�و املقالع الرملية
ق ا£ي Ëسمح ؤ�عتقد، الس:يدة الوز�رة احملرتمة، بoٔننا لس:نا يف الس:يا

�لتدقKق يف طبيعة اDاطر اليت تتعرض لها جماالتنا البيKة، سواء بتلويث 
Ëسمح لنا اHال بدق الهواء ٔ�و املياه ٔ�و اHاالت الطبيعية اDتلفة، لكن 

�قوس اخلطر وال�ساؤل عن جمهودات الوزارة املعنية �لحفاظ Mىل البçGة 
د الCرشية ملراق�ة مدى الزتام وÅدات ٔ�وال، مث هل �لوزارة اFٓليات واملوار 

  الصناMة واملشاريع Äقiصادية اFٔخرى، ٕاذ �حلفاظ Mىل الرشوط البيKة؟ 
: كذ�، الس:يدة الوز�رة احملرتمة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�غتمن هذه الفرصة Fٔسائلمك
  ملاذا ٔ�رجئ تنفKذ مرشوع املركز الوطين ملعاجلة النفا�ت الصناعية اخلطرية؟ 

 .رئGسشكرا الس:يد ال

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

  .اللكمة لمك الس:يدة الوز�رة، تفضيل

واملاء واملاء واملاء واملاء     واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الس:يدة حكالس:يدة حكالس:يدة حكالس:يدة حكميميميمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقةة احليطي، الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقةة احليطي، الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقةة احليطي، الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقة
        ::::امللكفة �لبçGةامللكفة �لبçGةامللكفة �لبçGةامللكفة �لبçGة    ،،،،والبçGةوالبçGةوالبçGةوالبçGة

  .شكرا الس:يد الرئGس
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  .شكرا السادة املس�شارون Mىل السؤال
ع البçGة هو قطاع شاب يف املغرب، �يف تتعرفوا اح]ا حصيح هو قطا

عند� مقاربة يف املغرب، مايش مقاربة بيKة، مقاربة د�ل التمنية املس:تدامة، 
وكتعرفوا بoٔن املعايري ما كتحطش من طرف قطاع البçGة فقط، يه معايري 
كتحط من طرف قطاMات ا�يل كنèدمو معها يف رشاكة، قطاع الصناMة، 

  . ، ٕاىل �ٓخرهاVاuلية
اك�ن املعايري د�ل احلدود : فاملعايري ا�يل اكينة يه من جوج ٔ�نواع

وXا مرسوم  ،القصوى د�ل التدفقات السائY، اكينني جوج ٔ�نواع، املبارشة

ا�يل من ... وحث فهيا واFٓن اFٔحواض املائية يه ا�يل ملكفة هباذ
ائY املبارشة اكينة، Äخiصاص د�لها ٔ�هنا âراقب، ٕاىل �ٓخره، التدفقات الس

  . معايري م�ارشة
بارشة تدuل �ل�س:بة �لمصانع ا�يل Xات يف مدار حرضي وا�يل امل الغري 

  . uاضعة ملد�ر�ن د�ل ق]وات الرصف د�ل املياه العادمة وحمطات املعاجلة
فoٔش:نو هو اVور د�ل الوزارة؟ اVور د�ل الوزارة يه ٔ�هنا ختدم مع 

بارشة امل بارشة، ولكن يف هاذ املعايري Ãري امل يري Ãري الرشاكء �ش تد�ر املعا
اك�ن امللوثني ا�يل �بار، و�يف تتعرف اكينني : اك�ن كذ� جوج ٔ�نواع

øشاط ملوث،  ø81شاط، و 226وÅدة صناعية يف املغرب، فهيا  8000
د�ل اøFٔشطة من امللوثني الك�ار،  ø8شاط ا�يل ملوث اكينني  81فهاذ 

غلت مع القطاMات د�هلم �ش تد�ر احلدود القصوى وا�يل الوزارة اش:ت
  . يف طور إالجناز 3ا�يل تداروا و 5�لتدفقات السائY، واكينني 

  : من �حKة املراق�ة اك�ن جوج د�ل اFٓليات
اFٓلية اFٔوىل، ويه شابة كذ� يف الوزارة، يه ٔ�نه اك�ن اFٓن رشطة 

Mىل الصعيد الوطين، رشطي  90د�ل الوزارة د�ل البçGة حملفة، اك�ن 
د�ل الناس واكنت مقرابة  90واح]ا يف طور ٔ�ننا حنلفو يعين �س �ٓخر�ن، 

د�ل املراق�ة مايش اكفKة، ٔ�� مiفقة  50يف Mني املاكن �ل�س:بة �لمصانع، 
  . معك، الس:يد املس�شار احملرتم، ولكن هذي بداية

اجلديدة كتدوز واكينة اFٓلية اFٔخرى �ل�س:بة �لمصانع اجلديدة، املصانع 
من دراسة التoٔثري Mىل البçGة، فهي مراق�ة ق�لية ا�يل ما تتعطي ذيك 
الرخصة د�ل التoٔثري Mىل البçGة ٕاال اكنت املصنع تياuذ بعني Äعتبار امحلاية 

  .Mىل البçGة
نفس اليشء �ل�س:بة لالنبعا4ت الهوائية، Äنبعا4ت الهوائية اك�ن 

حمطة ا�يل ا�يل كنتابعو هبا  30عا4ت، اكينني مرسوم دا� ا�يل �يÆدد Äنب
التلوث الهوايئ يف املغرب، خصنا نعززو هاذ الش:بكة د�ل احملطات، هذي 
مسائل مفهومة ؤ�� مiفقة معك بoٔنه Mام كنقولو ٔ�ننا يف مقاربة د�ل التمنية 
املس:تدامة، املوارد الطبيعية يه اFٔصل د�ل التمنية املس:تدامة، فالبد من 

  . �ز هاذ الش:باكتتعز 
  .شكرا الس:يد املس�شار

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

  هناك تعقKب اليس املهايش؟

        ::::املس�شار الس:يد عبد اHيد املهااملس�شار الس:يد عبد اHيد املهااملس�شار الس:يد عبد اHيد املهااملس�شار الس:يد عبد اHيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس:يد الرئGس

�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس:يدة الوز�رة Mىل املعطيات ا�يل اعطاتنأ .  
ز�رة لكن هاذ اليش هذا ما �يúاوبناش Mىل السؤال د�لنا الس:يدة الو 

ف�لك رصاÅة ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�رمك بoٔن العامل اليوم ٔ�صبحت Ð ق]اMة . احملرتمة
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راخسة بoٔن احلق يف العGش يف بçGة سلمية ال يتجزٔ� من حقوق إالøسان 
الكونية، £� فانÈ قلتو بoٔ	مك اuذيتو بعض التدابري، نعتربها بعض التدابري، 

Mىل نفسه يف جو من لGس لكام Xاء يف Äلزتامات ا�يل قطعها املغرب 
  .إالجامع الوطين، وا�يل ساد فKه احلوار حول امليثاق الوطين �لبçGة

	متىن م]مك، الس:يدة الوز�رة احملرتمة، ويف العهد د�لمك ٔ�	مك تزنلوا هذوك 
  .  التدابري ا�يل اهرض Mلهيا امليثاق الوطين �لبçGة

 .شكرا الس:يد الرئGس

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

  .مك، الس:يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Mىل التعقKباللكمة ل

واملاء والبçGة، امللكفة واملاء والبçGة، امللكفة واملاء والبçGة، امللكفة واملاء والبçGة، امللكفة     واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن    الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقةالوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقةالوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقةالوز�رة املنتدبة Vى وز�ر الطاقة    الس:يدةالس:يدةالس:يدةالس:يدة
        ::::�لبçGة�لبçGة�لبçGة�لبçGة

  ات ــــــــــــة �لنفاي¯Ãادي نغتمن الرد Mىل التعقKب �ش 	مكل � �ل�س�

لس:نة بoٔنه اخلطرية، احملطة د�ل املعاجلة د�ل النفا�ت اخلطرية، ارتoٔينا هاذ ا
ما مدققاش يف التلكفة د�لها، ؤ�ننا ميك]نا ند�روها يف ٕاطار رشاكة مع 
اخلواص، و�uذو ÄعÈدات د�لها وند�روها يف �ر�مج النفا�ت الصلبة 

  .اخلطرية د�ل املصانع
فٕاذًا هذا �ل�س:بة �لنفا�ت الصلبة، وكنمتىن ٔ�ننا Ãادي جنحو اكملني، 

ة، �يخص مقاوالت مواطنة، و�يخص الرشاكء Fٔن ما �يخصش Ãري الوزار 
  . بارشةامل اكملني يفهموا بoٔن من الالزم ٔ�ننا نطبقو املعايري Ãري 

  .وشكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
�شكر الس:يدة الوز�رة Mىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسةٔ.  

  .ؤ�شكر امجليع، ؤ�رفع اجللسةؤ�رفع اجللسةؤ�رفع اجللسةؤ�رفع اجللسة


