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  )2013 د(سمرب 17( 1435 صفر 13 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل الثاين اخلليفة ،فضييلمحمد  الس;يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساLة وس;تة وثالثون دقGقة، ابتداءا من الساLة الثانية واJقGقة  :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .تاسعة والثالثني بعد الزوالال 
   .يةه مZاقشة اVٔس;ئX الشف  ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئCس اجللسة
  .والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني ،bسم هللا الرمحن الرحمي

  .bسم هللا، L�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  الوزراء احملرتمني، حرضات السادة

  حرضات الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اJس;تور، وطبقا ملقiضيات القانون  100معال بoٔحاكم الفصل 

اJا}يل zلمyلس، س;يخصص جملس;نا املوقر هذه اجللسة Vٔس;ئX السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا

املدرWة يف Wدول وق�ل الرشوع يف تناول هذه اVٔس;ئX الشفهية 
اVٔعامل، ٔ�عطي اللكمة zلس;يد ٔ�مني اDلس ليطلعنا Lىل ما Wد من 

  .مراسالت وٕاLال�ت، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلس
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  الزمالء املس�شار�ن احملرتمني،

ن اDلس اJس;توري، حيمل توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن بقرار م
رصح اDلس اJس;توري مبوج�ه bشغور املقعد ا�ي اكن  930/13رمق 

شCش يف جملس املس�شار�ن دون ا(شغ� املرحوم الس;يد التيyاين ح�
  .تعويضه

توصلت الرئاسة كذ� مبراسX من رئCس الفريق اJس;توري، يطلب 
Lة التقليدية من }اللها تoٔجGل السؤال املوWه zلس;يدة وز�رة الصنا

و£قiصاد £ج¢عي والتضامين حول ممارسة بعض احلرف �Vٔما�ن ومواقع 
  .¦ري الئقة ٕاىل Wلسة الحقة

ٔ�ما �لªس;بة لٔ©س;ئX الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس 
دجZرب، فٕان Lدد اVٔس;ئX الشفهية  17املس�شار�ن ٕاىل ¦اية يوم الثال5ء 

16 iالك Xس;ئVٔدد اL ابية سؤال وادسؤ£؛ .  
  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .شكرا الس;يد اVٔمني

من القانون اJا}يل zلمyلس، ٔ�عطي  128وطبقا ملقiضيات الفصل 
اللكمة zلفريق احلريك من W�ٔل ٕااطة اDلس Lلام بقضية طارئة، فليتفضل 

  .الس;يد الرئCس

        ::::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
  .الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني bسم هللا

  ،الس;يد الرئCس احملرتم
  احملرتم، الوز�ر الس;يد

  احملرتمني، الوز�ر�ن الس;يد�ن
  احملرتمني، املس�شار�ن السادة

 ف³ة Lىل السلبية �5ٓVر تتعلق بقضية Lلام اDلس ٔ�حGط ٔ�ن (رشفين

 الصغار والفالني Lام bشلك الفالني ف³ة ويه املغريب، اDمتع من عريضة

   .املومس هذا يف اVٔمطار ºساقطات تoٔخر ن�yGة }اص bشلك
 ندعو فٕاننا الرمحة، بoٔمطار ليغي¾Zا وWل عز هللا ٕاىل ٔ�يدينا ½رفع وٕاذ

 ومساندته الفالح Jمع والناجعة العاXW إالجراءات اختاذ رضورة ٕاىل احلكومة

 احليوانية، واLVٔالف اVٔ¦ذية نم الاكيف اÂزون بتوفري وذ� حمنته، يف

 الزراLة، وLىل العامة الصÃة Lىل السلبية ل©5ٓر اس��اقGة بعملية والقGام

 ٔ�كتو�ر مZتصف من متتد اليت الفالÄ املومس من اVٔوىل الفرتة ؤ�ن وخصوصا

 عرفت، zلزراLة، وٕاLدادها اVٔرض حرث فهيا يمت واليت نونرب مZتصف ٕاىل

 مما اململكة، Êات مبختلف املطرية ال�ساقطات يف ا�بري  حشا الرئCس، الس;يد

 مدين، وجممتع Ìرابية وجامLات و�رملان حكومة من امجليع، تعبئة يتطلب

  .حمنته يف معه والتضامن الفالح ملساندة
 وس;تقوم احلكومة، Jى صاغية �ٓذا� س;تyد إالاطة هذه ٔ�ن اليقني ولنا

 الس;يد }اصة، املواطنني، من مجيعا Lلينا العز�زة الرشحية لهذه }اصة �لتفاتة

 اÑVٔم يف بoٔمطار هللا ٔ�¦اثنا لو ٔ�ن يعمل واللك ��ات، اVٓونة هاذ يف الرئCس،

Xة يف النبايت فالغطاء املق�Wٔكرث اV لامش;ية، صاحلا ليصبح شهر�ن منz 

 ٔ�و zلمواطنني سواء z×مع ٔ�كرث حتتاج اليت واجلبلية النائية املناطق يف و}اصة

  .الطبيعة وقساوة التضار(س لصعوبة نظرا ةاملاش;ي
 مساLدات وتوفر الوضعية هذه مع احلكومة تتyاوب ٔ�ن ½رجو وخiاما،

  .التyاوب و£لتفاتة هلم الصرب بفارغ يiªظرون ا��ن املس;تضعفني zلفالني
  .وشكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

توري، فليتفضل الس;يد يف نفس إالطار ٔ�عطي اللكمة zلفريق اJس; 
  .رئCس الفريق
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        ::::املس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايض
  الس;يد الرئCس، 

  ... ق�ل ما تبدا، راه �يق ما نض�ش وبدا راه

  :الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .تفضل، تفضل

  :املس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايض
  .شهد شاهد من ٔ�هلها

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  واملس�شارات،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن 
، تoٔخر اVٔمطار سامه يف ارتفاع اVٔسعار، التنب "شهد شاهد من ٔ�هلها"

ا¦ىل، النåاä ا¦الت، اLVٔالف املر�بة ال يعرف لها دا يف اVٔمثنة، الفالح 
اVٓن ما حGلتو zلزريعة �ش �زرع بالدو، ما حGلتو يولك �س;يiæو، ٔ�ما 

  .العناية �وليداتو فoٔصبحت يف }رب اكن Ñ زمن
  الس;يد الرئCس، 

  ٔ��ن يه احلكومة zلوقوف ٕاىل Wانب الفالح ولو �Jمع النفيس؟
5نيا، ٔ��ن يه إالجراءات £س;ت¾Zائية ملساندته Lىل ٕانقاذ املاش;ية، Vٔن 

  راه الكس�Cة دÑلو لكها Ìمتوت لو؟
كذ�، الشق الثاين، املقاوä يف خطر، سواء املتوسطة ٔ�و الصغرية ٔ�و 

رض لٕالفالس، العامل معرضون zل�رشيد، و�لتايل اVٔرس الك�رية، امجليع مع
املقاوä اليوم ¦ري قادرة Lىل تنفGذ الزتاماهتا املالية، املقاوä . معرضة zلتفقري

اليوم Lاجزة Lىل ºسديد ٔ�جور املس;تåدمني، لكها ن�yGة طبيعة قرارات 
 الس;يد رئCس احلكومة، القرارات الغري مدروسة، اzيل ما تيدرسهاش رئCس

  .احلكومة
ٔ�كتو�ر،  1نعطيمك املثل اVٔول، قرار ٕايقاف النفقات الغري ملزتم هبا من 

القرار القايض بoٔمر العامل والوالة بعدم رصف مس;تحقات املقاوالت اليت 
ٔ�جنزت ٔ�شغال معومGة، وكذ� قرار احلجز Lىل احلسا�ت البنكGة، وقرار 

 املغرب، املودع Jى خطري احلجز Lىل م�الغ الضام�ت، وما معرها اكنت يف
  .اVٔبناك، وس;تoٔيت املناس;بة وLاد ¦ªرشح لمك هاذ املوضوع هذا

احلكومة ما قرصاºش يف مجع اVٔموال، }دامة خصها ¦ري امZني متص، 
وامiصاص الس;يوL äىل حساب املقاوä واملس�مثر�ن، هاذ احلكومة ما 

ال مس�مثر�ن }الت حىت واد يف التيقار، ال فالة وال مقاولني، والرحي، 
  .وال عامل وال Lاطلني، ال ٔ�غنياء وال فقراء

ٕاننا ندعو امجليع ٕاىل تعبئة شامX ملواÊة س;ياس;هتا الالشعبية، وحفظ 
  .هللا س;بÃانه وتعاىل املü دÑلنا والوطن دÑلنا العز�ز

  .شكرا الس;يد الرئCس
  

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

وهو الفريق الفGدرايل،  128ادة اللكمة zلفريق املوايل يف ٕاطار امل
  .فليفضل مشكورا

ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة zلفريق املوايل، فريق التجمع الوطين لٔ©حرار من 
  .W�ٔل ٕااطة اDلس Lلام بقضية طارئة

        ::::املس�شار الس;يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اDيد املهايش
  .شكرا الس;يد الرئCس

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

إالاطة مبواطنني مغاربة سامهوا حبسن نية يف ٕاجناز يتعلق موضوع هذه 
مرشوع القطار الفائق الرسLة بني طنyة والقZيطرة، حGث ٔ�هنم مل يعرتضوا 
مهيته  ٔoة لفائدة هذا املرشوع، ٕاميا� مهنم بGة ٔ�راضهيم الفالحGىل ½زع ملكL
لCس فقط Lىل مZاطق تواWدمه بل Lىل املس;توى الوطين ولصاحل املغاربة 

، لكن معلية ½زع امللكGة جعلت الساكن يف وضع حرج، ويف مواÊة مجيعا
مشالك ال حرص لها bسæب تoٔخر وتعطل إالدارة يف رصف تعويضات 

  .ٔ�حصاب احلق
وكام تعلمون، السادة املس�شار�ن احملرتمني، فٕان �5ٓر هذا التoٔ}ري 
س;تكون ال حماä وخمية Lىل الوضع £ج¢عي واملايل لهؤالء الساكن، 

��ن يعدون �Vٓالف، مفهنم من اكن  �شاط فالÄ، ومهنم من اكن وا
قاطنا �Vٔرايض املزنوLة، واضطر ٕاىل حتمل ٔ�عباء حتويل السكن ٕاىل مZطقة 

  .ٔ�خرى، مما جع� يتحمل مصاريف اس;ت¾Zائية
و�عتبار هذه الظروف الصعبة، سارع ٔ�حصاب احلق ٕاىل مراسX اجلهة 

دي zلقطارات ذات الرسLة العالية دون ٔ�ن املسؤوä عن بناء اخلط احلدي
يتلقوا مس;تحقاهتم رمغ الوعود والتطمينات الواهية، مما جعل الساكن 
يعCشون وضعية قلقة، قد تؤدي ٕاىل توÌرات اج¢عية واحyiاWات يصعب 

  .التحمك يف نتاجئها
��، الس;يد الرئCس احملرتم، نطالب احلكومة �لتد}ل الفوري من 

ا�ة مواطنني مغاربة يiªظرون ºسوية وضعيهتم ورصف W�ٔل وضع د ملع
مس;تحقاهتم، ونطالب احلكومة ٔ�يضا ٔ�ن تعاجل املشالك الناجتة عن ½زع 
امللكGة و}اصة املساات اليت مل ºشملها معلية ½زع امللكGة واملتواWدة بني 
الطريق الس;يار والسكة احلديدية يف بعض املناطق و¦ري قابX لالس;تغالل 

 ،Äة ٔ�راضهيم، �هيك عن الفالLاليشء ا�ي يرض �لفالني املزنو
اخiالف مثن الهكiار بني فالني هلم نفس نوعية اVٔرض ويف مZطقة 

  .مiقاربة
ؤ�}ريا، الس;يد الرئCس، ½متىن ٔ�ن تعطي احلكومة لهذا املوضوع وملوضوع 
التعويضات عن ½زع امللكGة من W�ٔل بناء الطريق الس;يار يف لك مZاطق 
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ٔ�ن تعطي العناية اخلاصة Vٔهنا هتم مواطنني مغاربة، Wلهم فقراء  املغرب،
  . �رزقون من الªشاط الفالÄ هبذه اVٔرايض

  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .  شكرا لمك

يف نفس إالطار، اللكمة اVٓن zلفريق £شرتايك من W�ٔل ٕااطة اDلس 
  . Lلام بقضية طارئة

        ::::وووواملس�شار الس;يد معر موراملس�شار الس;يد معر موراملس�شار الس;يد معر موراملس�شار الس;يد معر مور
  .شكرا الس;يد الرئCس

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

(رشفين ٔ�ن ٔ�حGط جملس;نا املوقر Lلام �ٕالقصاء ا�ي تعرض  خرجيو 
ماسرت العقار والتمنية، وخرجيو ماسرت النظام امجلريك بطنyة من املباراة اليت 

مiرصفا  Z386رب اجلاري من W�ٔل توظيف دج  4نظمهتا وزارة املالية يوم 
  .من اJرWة الثانية

ؤ�حGط الس;يدات والسادة املس�شار�ن Lلام، ٔ�ن هؤالء اخلرجيون 
مقصيون من حقهم اJس;توري والطبيعي يف اجiياز م�اراة معومGة، ٔ�صيبوا 
بصدمة �برية ومه يتابعون اجiياز زمالهئم من ختصصات ٔ�خرى لهذه املباراة، 

  .ا ٔ�قرب zلموضوع من بعضهارمغ ٔ�هنم رمب
من هذا املنطلق، فٕاننا، يف الفريق £شرتايك، �س;تغرب هذه املهنجية 
إالقصائية يف التعامل مع اVٔطر العليا ومع التخصصات اجلامعية، }اصة 
 äاك� الفرص املكفوÌ مر �حلق يف التباري واحلق يفVٔيتعلق ا �Gح

Ñدس;تور.  
لهذه الترصفات إالقصائية من طرف وزارة ٕاننا ال جند ٔ�ي ترب�ر معقول 

املالية، ويه نفس املهنجية إالقصائية اليت Ìهنجها احلكومة بصفة Lامة، حGث 
ٔ�ن لك القطاLات احلكومGة اس��عدت هذ�ن التخصصني املهنيني من لك 

  .املبارÑت اليت نظمهتا
�ªه ٕاننا، يف الفريق £شرتايك، نعلن تضامZنا مع اخلرجيني املقصيني، ون 

احلكومة ٕاىل خماطر إالقصاء اDاين لٔ©طر املغربية، Vٔس;باب حزبية ٔ�و 
س;ياسوية ضيقة، ونطالب اجلهات اÂتصة بفiح حتقGق ½زيه حول ظروف 

  .و}لفGات هذا إالقصاء املمهنج لٔ©طر العليا
كام نتوWه لوزارة التعلمي العايل �ل�ساؤل حول اجلدوى من فiح 

عاتنا ٕاذا اكن خرجيوها س;يحرمون من حقهم ختصصات Lليا zلتكو�ن جبام
  .الطبيعي يف الولوج لسوق الشغل

ٕان التغايض عن م"ل هذه الترصفات، يضع مصداقGة اجلامعة املغربية 

Lىل احملك، وحنذر احلكومة �مس الفريق £شرتايك من التداعيات اخلطرية 
ا من حقها ميكن ٔ�ن يؤدي ٕا$هيا ٕاقصاء اVٔطر الشابة، وهتمش;هيا وحرماهناليت 

يف التباري و£خنراط يف إالنتاج، وما يؤدي ٕاليه لك ذ� من ٕاح�اط 
 .ويoٔس يف ٔ�وساط هذه النخبة الشابة

  .شكرا الس;يد الرئCس

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

حيرض معنا يف هذه اجللسة تالمGذ وتلميذات مؤسسة ٔ�ش;بال الفiح 
هلم التوفGق يف مسارمه  اخلصوصية �لر�ط، �مسمك مجيعا ٔ�رحب هبم ؤ�متىن

  .التعلميي والرتبوي
ؤ�عطي اللكمة zلفريق الفGدرايل من W�ٔل ٕااطة اDلس Lلام بقضية 

  .طارئة

  : املس�شار الس;يد محمد دعيدLةاملس�شار الس;يد محمد دعيدLةاملس�شار الس;يد محمد دعيدLةاملس�شار الس;يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس;يد الرئCس

ٕااطتنا اليوم، ٔ�ن يعمل الرٔ�ي العام الوطين مدى تعامل احلكومة احلالية 
ملعارضة مبyلس املس�شار�ن، تعديالت مع التعديالت اليت قدمهتا فرق ا

اكنت Ìرنو ٕاىل الرفع من مداخGل اJوä، فكGف ٔ�ن ºس;تعمل احلكومة 
يف حق الرضيبة Lىل الرثوة؟ �يف ٔ�ن ºس;تعمل احلكومة الفصل  77الفصل 

يف معاش الزمانة، ؤ�ن تفرق بني مواطنني اكن مدنيا ٔ�و عسكرVٔ ،Ñن  77
رضائب، ويف ٕاطار املساواة والعداä املعاشات العسكرية يه معفاة من ال

اجلبائية اكن Lىل احلكومة ٔ�ن تق�ل التعديل ا�ي تقدمZا به من W�ٔل ٕاعفاء 
معاشات الزمانة اخلاصة �ملدنيني؟ �يف ميكن لهذه احلكومة اليت اس;تعملت 

  . 77ثال5 وثالثني مرة؟ ٕاهنا حكومة الفصل  77الفصل 
 تدبري الشoٔن العام وارتام لٔ©سف اليوم تعلن احلكومة عن جعزها يف

املؤسسات وحق املعارضة اليت ٔ�عطاها اJس;تور ماكنة ممتزية، ٕاهنا معارضة 
مسؤوä وبناءة، واحلكومة اليوم ٔ��نت عن فشلها يف تدبري الشoٔن العام مرة 

  .ٔ�خرى
احلكومة ٔ��نت عن £رتباك يف حتضري مرشوع قانون املالية ٕ�قدا(ا 

ت Lىل مرشوع يه اليت س;بقت ٔ�ن قدمiه يف الغرفة وٕاتياهنا ب�سع تعديال
  .اVٔوىل

  .ثالث وثالثون مرة 77فهن³Cا حلكومiنا Lىل اس;تعامل الفصل 
  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

  . اللكمة اVٓن لفريق اVٔصاä واملعارصة
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        ::::املس�شار الس;يد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار الس;يد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار الس;يد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار الس;يد عبد احلكمي بªشامش
  .شكرا الس;يد الرئCس

  ٕاخواين، 
تعرفون ٔ�ن مجموLة العمل حول £عتقال التعسفي التابعة لهيئة اVٔمم 
املتÃدة تقوم مZذ ثالثة Ñ�ٔم �زÑرة لبالد� من W�ٔل إالطالع Lىل الوضع 
احلقويق وتقGمي ما ٔ�جنزته الب× واملنظومة القانونية واملامرسات العملية Âتلف 

  .ريةاملعنيني ٕ�نفاذ القانون ف- خيص ٔ�وضاع سلب احل
وطبعا هذه الزÑرة تتعلق �لوWه احلقويق zلب×، ويف الوقت ا�ي حيق 
لنا فGه ٔ�ن نفiخر ؤ�ن نعزت �لتفاLل و�خنراط ب×� ا�ي ال رجعة فGه يف 
مZظومة حقوق إال�سان اVٔممية، فٕان هذه الزÑرة اليت تقوم هبا مجموLة العمل 

تÃدة، Ìكشف، وÑ لٔ©سف، حول £عتقال التعسفي التابعة لهيئة اVٔمم امل 
عن ٔ�ن هناك ركنا من الغباء ودرWة من التقاعس ومن ال¢طل Jى 
احلكومة، وهذا ال¢طل وهذا التقاعس �لكف ب×� و�لكف الصورة 

  .احلقوقGة لبالد� ¦اليا Lىل الصعيد اJويل
وٕاذا كنا نبالغ ف- نقو، فلتقدم احلكومة جوا� واحضا ومقZعا حول مثانية 

  :س;ئX نوÊها Lىل الهواء م�ارشة zلحكومة�ٔ 
وÊت جلنة حقوق إال�سان ٕاىل املغرب  2004ٔ�وال، مZذ س;نة 

من قانون املسطرة اجلنائية،  66مالحظات هنائية bشoٔن تعديل املادة 
$متكني املعتقلني املوضوLني رهن احلراسة النظرية من االتصال فورا مبÃامهيم 

مع  66، ما املانع من مالءمة املادة فور وضعهم حتت احلراسة النظرية
ٔ�صبح  23مالحظات هذه الهيئة اJولية، Lلام ٔ�ن دس;تور� يف الفصل 

  (سهل هذا التعديل؟
5نيا، ما ا�ي مينع احلكومة من اس�/ر توصيات اDلس الوطين حلقوق 
إال�سان اليت قدمهتا مكiوبة ٕاىل جلنة مZاهضة التعذيب bشoٔن تعديل املادة 

  ملسطرة اجلنائية؟من ا 66
رابعا، وbشoٔن £عتقال £حiياطي، ما ا�ي مينع من القGام مبجهود 
مك"ف مبعية رWال و�ساء القضاء من W�ٔل Ìرش;يد £عتقال £حiياطي، 

  من السجناء ت�شلك من هذه الف³ة؟ %42حGث ٔ�ن 
ما ا�ي مينع حىت ق�ل انطالق احلوار الوطين حول ٕاصالح العداä من 

س;يع بدائل £عتقال £حiياطي ومن تنويع وتوس;يع بدائل تنويع وتو 
  العقو�ت السالبة zلحرية؟

هل �كفي التنصيص يف توصية Lامة يف امليثاق الوطين ٕالصالح 
مZظومة العداL äىل Ìرش;يد £عتقال £حiياطي دون تقدمي خطة قانونية 

  مiاكمX يف هذا اDال؟
يات اDلس الوطين حلقوق ما ا�ي مينع احلكومة من اس�/ر توص 

  ؟"ٔ�زمة السجون مسؤولية امجليع"املعنون  2012إال�سان يف تقر�ره الصادر 
ٕاننا ن�ªه احلكومة ٕاىل ٔ�هنا هبذا ال¢طل وهبذا التقاعس وهبذا الكسل 

 وٕاىل الصورة احلقوقGة zلب× Lىل الصعيد ×ºيسء ٕاىل الوضعية احلقوقGة zلب

  .اJويل
حلكومة عن التالعب �ملصاحل العليا zلوطن، ½متىن صادقا ٔ�ن Ìكف ا

ؤ�ن Ìكف عن إالساءة zلصورة احلقوقGة zلب×، هذه ٔ�ش;ياء ميكن ٔ�ن تقوم 
هبا احلكومة bشلك ٕارادي دون انتظار مالحظات م"ل هذه املنظامت 

  .اJولية
ؤ�}ريا، نقول zلحكومة ارفعي يدك عن ٔ��شطة مZظمة 

)Transparency( ٔ� شطة هذه املنظمة العريقة ، وكفى من التضييق عن�
  . واحملرتمة Lىل الصعيد اJويل

  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::ةةةةلسلسلسلسالس;يد رئCس اجل الس;يد رئCس اجل الس;يد رئCس اجل الس;يد رئCس اجل 
  . شكرا

اللكمة اVٓن zلفريق £س;تقاليل من W�ٔل ٕااطة اDلس Lلام بقضية 
  .طارئة

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اVٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اVٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اVٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اVٔمني
  .bسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�صدق املرسلني

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
(رشفين ٔ�ن ٔ�حGط اDلس املوقر Lلام وLربه اكفة الشعب املغريب بقضية 
طارئة، ºشلك حلظة سوداء حبجم اجلبل يف ج�ني املسؤولني احملليني 
واحلكومة، هتم الوضعية املزرية لساكنة احلي الصفGحي مرج ٔ�يب الطيب 

دينة ٔ�صيال، املدينة الضاربة يف ٔ�عامق التارخي مبoٓ>رها احلية الشاهدة اLVٔىل مل
  .Lىل حقب وحضارات عظمى

واجلد�ر ���ر، الس;يد الرئCس، ٔ�ن ساكن هذا احلي الصفGحي 
، وحلد اVٓن الزالوا حمرومني من b�ٔسط رشوط 1912(سكZونه مZذ Lام 

لك مiعددة العCش الكرمي اليت ينص Lلهيا اJس;تور، ويعانون من مشا
bسæب غياب بل انعدام اخلدمات الصحية و£ج¢عية الرضورية، فلCس 
هلم ال ماء وال =هر�ء وال واد ار، �هيك عن النفاÑت وتoٔثريها Lىل حصة 

ٔ�رسة، وهو ما �كشف عنه  1000املواطنني، رمغ ٔ�ن احلي تقطنه ٔ�كرث من 
ياح من وجود تناقض غريب وخطري يف مدينة <رخيية يه ق�z Xلس; 

  .املفرتض فهيا ٔ�ن Ìكون منوذWا حتتدي هبا لك من املدن املغربية التارخيية
لكن اVٔسؤ� من هذا لكه وهو ٔ�ن اDلس الب×ي ½كث وعوده 
و�لزتاماته املتكررة، }اصة من طرف رئCس اDلس حلل مشالك الفقر 
وا$هتمCش £ج¢عي ا�ي تعCشه ساكنة احلي، وهو اVٔمر ا�ي يطرح 

ك"ري من ال�ساؤالت عن ٔ�س;باب تعرث املشاريع املرتبطة L�ٕادة ٕاساكن ال 
  .قاطين هذا احلي، ومن يتحمل مسؤولية هذا التعرث

ٕان الفريق £س;تقاليل، وهو يطرح قضية ساكنة احلي الصفGحي مرج 
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ٔ�يب الطيب اLVٔىل، اليت لها ٔ�م"X يف خمتلف ربوع اململكة، فٕانه يدعو 
لتعجيل ب�ZفGذ املشاريع الكفXG �الس;تyابة لتطلعات احلكومة ٕاىل إالرساع وا

ومطالب الساكنة، حتقGقا ملطلهبم املرشوع يف العCش الكرمي ودعام ملسار 
  . Ìرس;يخ دوä احلق والقانون

  .شكرا

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

و�رشع اVٓن يف معاجلة اVٔس;ئX الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية موÊة لقطاLات التجهزي، الصÃة،  4س;ئX، �ٔ  8اجللسة وLددها 

مهنا Lادية موزLة Lىل قطاLات التجهزي والصÃة،  4االتصال، ال�شغيل، و
  .والوظيفة العمومGة

�س;هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوWه ٕاىل وز�ر التجهزي 
. والنقل واzلوCWس�Gك، والسؤال اVٓين اVٔول حول ٕالغاء م�اراة التوظيف

اللكمة Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ©حرار من W�ٔل 
  .رشح هذا السؤال

        ::::املس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوا
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  زماليئ اVٔعزاء،

 37لقد L�ٔلنت وزارة التجهزي والنقل عن تنظمي م�اراة لتوظيف 
، بعد 17/11/2013تلفة يوم مiرصف من اJرWة الثالثة يف ختصصات خم 

يعين  4/12/2013ذ� قررت الوزارة ٕالغاء هذه املباراة والرتاجع عهنا يوم 
  . يوم عن نتاجئها 17من بعد 

وقد تداولت وسائل إالLالم الوطنية هذا املوضوع ٕ�سهاب �بري 
  .وخبلفGات خمتلفة عن ٔ�س;باب هذا الرتاجع

ا إاللغاء والرتاجع عن ��، �سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن ٔ�س;باب هذ
  . النتاجئ املعلنة

  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا zلس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر لٕالWابة Lىل السؤال، تفضلوا

الس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل  والنقل  والنقل  والنقل 
        ::::واzلوCWس�GواzلوCWس�GواzلوCWس�GواzلوCWس�Gكككك، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل

  .ئCسشكرا الس;يد الر 
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  الفريق احملرتم،

يه فرصة، الس;يد الرئCس، �ش �لفعل نعربو Lىل وÊة نظر احلكومة 
يف هاذ املوضوع، هو يف نفس الس;ياق ٕاWابة Lىل الس;يد املس�شار احملرتم 
اليس معر من الفريق £شرتايك، Vٔنه الس;يد معر اهرض يف إالاطة Lىل 

حلكومة لبعض التوÊات ولبعض املاسرتات ولبعض إالقصاء دÑل ا
اJبلومات، وهاذ املسäٔo يف السؤال دÑلمك Ìهيرض Lىل إاللغاء وهو ما 

مiرصف من  37اكيªش ٕالغاء، املسäٔo اVٔوىل هو تoٔجGل ملباراة اكنت دÑل 
يف ٕاطار ختصصات  17/11اJارWة الثانية، اكن عندمه ¦ادي يدوزوا هنار 

Dعامل واملقاوالت، معينة، واد اVٔل التخصصات م"ال قانون اÑة دLمو
  .ٕاخل... القانون إالداري واملنازLات، املهن القضائية والقانونية

وWاتنا Lدة ... Wاتنا مراسX من معيد لكية حقوق حمرتم Lىل صعيد
شاكÑت وتيقول � �ٓودي ان¢ �ٓودي دا�ر�ن لنا م"ال القانون إالداري 

ند� ماسرت دÑل القانون إالداري، دا�ر�ن لنا قانون واملنازLات، احZا ع 
اVٔعامل واملقاوالت، احZا عند� ماسرت دÑل قانون اVٔعامل فقط، ٕاذن ٔ�ش;نو 
اكن املعمول؟ Ñ ٕاما ذاك اليش اzيل تiCلكم Lليه الس;يد املس�شار احملرتم هو 
ٔ�نه خصنا نعطيو Vٔكرب Lدد ممكن، ويف هاذ إالطار مت االتصال م�ارشة 
�لوزارة دÑل الوظيفة العمومGة و�Vٔمانة العامة zلحكومة، فشفZا يف امللفات 
واتضح �لفعل ٔ�نه ٕاىل تبدلت ال�سمية دÑل واد املاسرت اكن وتبدلت ¦ري 
امسيتو، مايش Vٔنه ما Wاش إالمس دÑلو يف إالLالن نلغيوه، فiقرر، الس;يد 

Wاتنا لكها، وهذوك اzيل املس�شار احملرتم، Lىل ٔ�نه ندرسو امللفات اzيل 
  . اقراب من حGث التخصص ند}لومه حىت هام، هذا هو اzيل اكن

، اتضح Lىل 17/11، املباراة يوم 14/11¦ري هو هاذ القرار اختذ يوم 
ما اس;تطعوش يطلعوا من  285ٔ�نه ذاك الناس اzيل زد�مه والعدد دÑهلم 

م Wات �ش جييو }الل اVٔنرتنCت ووسائل االتصال Lىل ٔ�ن اVٔسامء دÑهل
، ف�عد £س�شارة مت االتفاق 554اzيل حرضوا فقط  285يدوزوا املبارة، 

، اكنوا فهيا واد العدد معني 2013دجZرب  L5ىل تoٔجGل املباراة ٕاىل 
بتخصصات، احZا وسعنا zلتخصصات املقاربة نظرا zلشاكÑت، وهام 

لطلبة، ومن ، وفGه توسعة Lىل مزيد من ا1086مدعوون لكهم اVٓن عند� 
هنا تنحيو الطلبة دÑل العقار يف طنyة Vٔن تنعرفومه وما فهيا حىت يش 

  . ٕاقصاء �ش نوسعو لف³ات �ٓخر�ن وzلش;باب
و�لتايل ما مت ٕاقصاء، ما مت ٕالغاء، ما مت حمسوبية، Vٔن احملسوبية ما 

  . تتCyش من }الل التوسعة
  .وشكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . س;يد الوز�رشكرا لمك ال 

  .لمك اللكمة، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوااملس�شار الس;يد حسن سليغوا
  . شكرا الس;يد الوز�ر Lىل هذه إاليضاات
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حنن ال �شكك يف نواÑ احلكومة، وحنن مع توس;يع مجيع ٔ�بناء هذا 
الوطن لولوج املبارÑت، ولكن، الس;يد الوز�ر، ماذا اكن مينع احلكومة من 

  هاذ املباراة ق�ل إالLالن Lلهيا؟تoٔجGل 
ٕاذن، اكن هناك }لل يف إالLالن املس;بق Lىل هاذ املباراة ق�ل 
. £س�شارة، فٕاذن ما ذنب هذيك اDموLة اzيل تلقات واzيل حرضت

  ...ٕاذن، اك�ن هناك }لل يف ٕاطار ٕاLالن Lىل م�ارة ق�ل
مبارÑت، ٔ�ما ف- خيص �كون متثيل مجيع الف³ات املغربية يف الولوج zل 

äٔoفهذا ما ننادي التجمع الوطين لٔ©حرار دامئا يف ٕاطار هاذ املس .  
  الس;يد الوز�ر، 

�ٓخر ما ابغيت نقول �، اعطينامك فرصة �ش توحضوا zلرٔ�ي العام، Vٔن 
هناك من يقول بoٔنه هاذ الناس دوزوا وخرجوا النتاجئ واقصيتو، ٕاذن �لك 

ٕاذن عندما ك�سمع ٔ�ي واد تيقول رصاة، وهاذ اليش اجلرائد اzيل قا$هتا، 
� ما ذنب هاذ اDموLة اzيل دوزت، واzيل خرجوا النتاجئ دÑلها وتلغاو، 
ولكن احلقGقة بoٔن هاذ املباراة ما متاºش، وقع التoٔجGل دÑلها، ولكن �يفام اكن 
احلال إالدارة كتحمل املسؤولية دÑل إالLالن Lىل هاذ املباراة ق�ل ما 

  . ركة امجليعºشاور وÌكون مشا
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك الرد

الس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�Gكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس;يد الرئCس
ؤ�� تªشكر الفريق دÑل التجمع اzيل �لفعل طرIا �ش نوحضو zلرٔ�ي 

رائد، الس;يد املس�شار احملرتم، ميكن نقول � العام، هو ٔ�كرث من بعض اجل
ٔ�ن النواب دÑل اVٔمة ولٔ©سف قليلون Wدا ولكن بعض النواب د}لوا يف 

وقالوا ٔ�ن حزب الوز�ر W�ٔل املباراة Vٔن الناس دÑولو ما ºسyلوش ... هاذ
وال ما Wاوش، وJٔن الوز�ر زعام حىت لٔ©}ري، زعام ام�وهل حىت لهاذ 

من بعد ... ي يدوز الناس دÑلو ما ¦اد(ش خيربمه ق�لاJرWة ٕاىل اكن �غ
اVٔمور اzيل خصنا نرتفعو Lلهيا حقGقة، ويه فرصة �ش نقولو ٔ�ن اVٔمر هو 
يف ¦اية الæساطة، ٔ�� ٔ�س;تاذ Wامعي وتiªعامل مع هاذ امللفات، نقدر نقول 
�، الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه ٔ�نت ميل تتطلب واد اJبلوم، يف كثري 

اVٔحGان ذاك اJبلوم راه زايد Lليه ¦ري يف £مس دبلوم �ٓخر وعندو من 
نفس التخصص، ميل تنقولو خصنا جنيبو واد دÑل £قiصاد التطبيقي، 
ٔ�ش;نو تيعين £قiصاد التطبيقي؟ تيجيك واد تيقول � ٔ�� عندي 
£قiصاد إالحصايئ، مبعىن هذا مايش املشلك دÑل احلكومة، املشلك هو 

جيك واد ما اك�ش اJبلوم دÑلو معين ولكZه ٔ�قرب ما �كون ٕاىل ميل تي 
هذا، انت ذيك الساLة تتا}ذ القرار، واحZا تنعتربوه مايش Ìراجع دÑل 

  .احلكومة، ولكهنا اس;تyابة احلكومة zلمطالب دÑل هاذ الش;باب
ندوزو بال ما نWٔoلوها، ماذا اكن س;يحصل؟ ¦ادي  اكن ممكن ٔ�ننا

Kيل تفضل به الس;يد املس�شار احملرتم مشكورا �سمعو جزء من الzم ا
دÑل إالقصاء، و�يفاش واد عندو ¦ري السمية وهو عندو نفس احملتوى، 

  .ٕاىل �ٓخره
فاحZا ٕاذن من �ب التوسعة، ٔ��يد ٔ�نه ذاك إالخوان Wاو، هاذوك راه 
احلقوق دÑهلم اكمX حمفوظة، قلنا هلم ما تعاودوش امللفات، اzيل دفع امللف 

رة اVٔوىل ميل تWٔoل ذاك امللف دÑلو ¦ادي يبقى مق�ول، ما يعاودو ما امل
لكن احZا وسعنا اWة ... والو، Wاو ولٔ©سف ¦ريجعوا مرة ٔ�خرى �ش

اzيل اكنت مضيقة، ؤ�ظن ال ٔ�د ميكن ٔ�ن �كون ضد التوسعة دÑل يش 
  .اWة اzيل يه ضيقة

  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

اللكمة Vٔد السادة . لسؤال املوايل موضوLه الورقة الرماديةا
  ... املس�شار�ن من الفريق £شرتايك، فليتفضل

اللكمة . ٕاذن، نiªقل ٕاىل السؤال املوايل، حتر�ر قطاع نقل اVٔشåاص
Vٔد السادة املس�شار�ن من مجموLة £حتاد الوطين zلشغل �ملغرب، 

  .اللكمة Vٔد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس;يد محمد رماشاملس�شار الس;يد محمد رماشاملس�شار الس;يد محمد رماشاملس�شار الس;يد محمد رماش
  .bسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  الس;يد الرئCس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

يتقدم ٔ�عضاء مجموLة £حتاد الوطين zلشغل �ملغرب بطرح سؤال من 
نقل الطريق وما �رتبط به من قضاÑ، ٕان Lىل اVٔمهية مباكن، �رتبط بتحر�ر ال 

  .املس;توى £ج¢عي و£قiصادي
ال نªىس، الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن هذا القطاع عرف اخiالالت بGªوية 

Lىل اVٔقل، وبفعل مجموLة من إالصالات  1963مZذ فرتة طويX، مZذ 
س;توÑت وجGل من إالصالات بدٔ� حتر�ر هذا القطاع ٕاميا� بدوره Lىل امل 

Lىل مس;توى نقل  2003اليت ذ�رهتا سلفا، و�� بدٔ� التحر�ر مZذ 
Lىل مس;توى النقل البحري، ٕاىل ¦ريه من إالصالات  2007البضائع، ٕاىل 

  .اVٔساس;ية يف هذا القطاع
�لطبع الهدف الك�ري ا�ي �سعى ٕاليه من }الل هذا البعد وهو 

 ليك نعمق حرية املنافسة ، وذ�"حماربة الريع £قiصادي"العنوان الك�ري 
الرشيفة من }الل مواÊة �لطبع ٕاشاكلية املoٔذونيات، كذ� Lىل مس;توى 
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£س�/ر، و}لق كذ� تنافس;ية من }الل دفاÌر ºس;تجيب zلتطلعات يف 
ٕاطار الشفافGة املطلوبة، مث كذ� Lىل مس;توى ال�شغيل املنتج مع مراLاة 

  .�لطبع البعد £ج¢عي
يف }الل هذه الفرتة واVٓن، و}اصة Lىل  -كام ٔ�رشت-ر�ر ولقد بدٔ� التح

مس;توى اzلجنة دÑل املالية اzيل �قش;نا املزيانية دÑل التجهزي والنقل، واzيل 
فعال فهيا مؤرشات قوية وقوية Wدا، البد ٔ�ن �سطر Lلهيا خبطوط عريضة، 
يف ٕاجنازات �برية ال Lىل مس;توى دÑل السكك احلديدية ال Lىل مس;توى 

  .وميكن مراجعة هذا... نقل اجلوي ال Lىل مس;توىال 
و��، الس;يد الوز�ر، يف هذا إالطار سؤالنا Lىل مس;توى التدبري 
دÑل املوارد الæرشية، ٕاشاكالت �برية Wدا، البد من مراLاة هذا البعد 
£ج¢عي من ق�يل تعممي البطاقة املهنية، Vٔن اك�ن واد اDموLة دÑل 

Gس;تفº ات الLات ٔ�خرى تد}ل يف ٕاطار امحلاية القطاLد، ٕاضافة ٕاىل قطا
  .£ج¢عية، Lىل مس;توى الصÃة، Lىل مس;توى السكن £ج¢عي

ما يه إالجراءات اليت : و��، يف اخلتام، الس;يد الوز�ر احملرتم
Ìريدون املزيد من }الل دمع هذا القطاع، و}اصة املوارد الæرشية و}اصة 

  ...�لªس;بة zلسائقني يف لك

        ::::لس;يد رئCس اجللسةلس;يد رئCس اجللسةلس;يد رئCس اجللسةلس;يد رئCس اجللسةاااا
لمك اللكمة ... لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، لٕالWابة Lىل السؤال، تفضلوا
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالWابة Lىل السؤال

الس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�Gكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  الس;يد الوز�ر،
. م من £حتاد الوطين zلشغل �ملغربشكرا الس;يد املس�شار احملرت 

�لفعل وضعمت ٔ�صبعمك Lىل إالشاكلية دÑل قطاع النقل العمويم يف مجم�، 
ؤ�ساسا النقل دÑل املسافر�ن، تفضلتو وقلتو Lىل ٔ�نه النقل دÑل البضائع 

، ويه فرصة اzيل غتكون عند� }الل شهر فربا�ر من 2003هو حمرر مZذ 
  .ميو العرشية دÑل إالصالحالس;نة املق�X ٔ�ننا نق 

هناك ٕاشاكالت Ìهتم قطاع النقل دÑل املسافر�ن، اzيل يه ٕاشاكالت 
، وفGه ٕاشاكالت تتعلق %100تتعلق ٔ�ساسا �كون القطاع ¦ري (يلك 

�ل�ش�ت الك�ري Wدا من }الل املس;تعملني، �ٕالضافة ٔ�يضا ٕاىل Lدم 
قطاع كام تنقولو قطاع  وضوح الرؤية عند املهنيني �عتبار ٔ�ن املoٔذونيات يه

ريعي، اzيل فGه صاحب املoٔذونية واملهين ا�ي (ش;تغل، وفGه ٔ�يضا اzيل 
عندو العربة وال اzيل تCس;تغلها، و�لتايل يف ٕاطار املنظومة دÑل إالصالح 
اzيل تعزتم احلكومة ٔ�هنا تبداها يف املس;تق�ل القريب، وانطالقا من املناظرة 

خرجZا برب�مج معل وخبريطة  �2013ر من ينا 31الوطنية اzيل اكنت يف 
الطريق، هاذ خريطة الطريق هتدف ٔ�ساسا ٕاىل مجموLة من إالجراءات، 

  :ٕاجراءات تتعلق

ٔ�وال، �ٕالصالح دÑل املنظومة القانونية اzيل من }اللها ميكن نعطيو 
نفس Wديد لهاذ القطاع ضد الريع وضد £حiاكر، مع الشفافGة، مع دفاÌر 

التنافس;ية احلقGقGة يف هاذ القطاع، اك�ن ٕاذن املدونة اzيل  التحمالت، مع
¦ادي يد}لوا Lلهيا مجموLة من التعديالت اzيل يه Ìاكد Ìكون Wاهزة، 
ولكن خصها واد اDموLة دÑل إالضافات يف هاذ املرX، واك�ن القانون 

 اzيل فGه مجموLة من إالشاكالت، واك�ن نقل املسافر�ن معوما، لكن 63دÑل 
يف مجموLة من القطاLات اzيل يه خمتلفة واzيل قريبة سواء اكنت دÑل 
املس;تåدمني وال النقل املزدوج وال النقل دÑل ٔ�طفال املدارس، ٕاىل �ٓخره، 

Äوال حىت النقل الس;يا.  
إالصالح دÑل واك�ن إالشاكل الثاين املتعلق �جلانب £ج¢عي يف 

  ). CNSS1(بـــ  النظام الطريق، اzيل عندو ٔ�ساسا مرتبط
�لتكو�ن، ٕاذن  ٕاذن، املنظومة £ج¢عية يف معو(ا، مرتبط ٔ�يضا

املهنية اzيل خصنا �لفعل حىت يه ننطلق فهيا، ومرتبط . �لعنرص الæرشي
ٔ�يضا L�ٕادة النظر يف واد اDموLة دÑل املزاÑ اzيل ميكن Ìكون عند 

¦ريه اzيل عند� فهيا املهنيني ؤ�ساسا السائق اzيل يه من �ب السكن و 
  .مقرتات واzيل غنجي هبا يف هاذ املنظومة دÑل إالصالح £ج¢عي

وإالشاكل الثالث اzيل غتجيبو هاذ إالصالح هو املتعلق �ملنظومة 
املؤسساتية واحلمكية دÑل النظام يف د ذاته، اzيل هو مرتبط بعدة 

ة دÑلنا، لكن فGه قطاLات، الس;ياة م"ال النقل الس;ياÄ مرتبط �لوزار 
ٔ�يضا وزارة الس;ياة اzيل عندها، ميل Ìهنرضو Lىل اخلطوط حىت يه، 

  .مبعىن ٔ�نه هاذ النظام احلكاميت دÑل القطاع حىت هو ٔ�يضا مطروح
دÑل العنارص رئCس;ية اzيل اVٓن حنن مق�لني يف فiح  3فٕاذن هاذو 

خنلصو فGه حوار جمددا مع املهنيني دÑل القطاع �رمiه، Lىل ٔ�ساس ٔ�ننا 
DموLة من إالجراءات، لعل جزء من هذه إالجراءات اzيل دا}X يف ٕاطار 
هاذ املنظومة إالصالحGة اzيل نتلكم Lلهيا رمبا من بعد جوج دقائق اzيل بقت 
يل، هو بعض إالجراءات اzيل Wات يف القانون املايل وال يف املرشوع اzيل 

  .بيه مطروة اVٓن كدمع ٕاجرايئ لٕالصالح املرتق
  .شكرا الس;يد الرئCس

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

اللكمة يف ٕاطار التعقGب ٕان اكن هناك تعقGب DموLة £حتاد الوطين 
  .zلشغل �ملغرب

        : : : : املس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  إالخوان واVٔخوات املس�شار�ن احملرتمني،

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
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اجلزيل zلس;يد الوز�ر Lىل هاذ إالWا�ت الواحضة، بداية نتقدم �لشكر 
واzيل رمبا تطمنئ املهنيني، واzيل نقدرو نقول لمك، الس;يد الوز�ر، بoٔن 
املهنيني �راهنون Lليمك bشلك �بري يف ل املشالك واملعضالت دÑل 
القطاع دÑل النقل، وخصوصا ملا حتملتو هاذ املسؤولية، Vٔن املسؤولية 

ع النقل اكنت ممكن يف ٕاطار الوزارة دÑل التجهزي والنقل �لطبع دÑل قطا
=لك �ميكن يتعطى واد احلزي حمدود، اVٓن املهنيني �راهنون Lليمك، الس;يد 

  .الوز�ر، يف ٕاطار ختصصمك يف هاذ اDال، وحيتاج ٕاىل اليشء الك"ري
كذ�، الس;يد الوز�ر، نقولو بoٔن هاذ القضية دÑل التحر�ر مازال 

فهيا بعيد، ما نبقاوش اbسني اVٓن فقط يف هاذ اDال اzيل  خصنا منش;يو
اك�ن اVٓن، مازال الناس دÑل قطاع الس;يارات دÑل اVٔجرة يطالبون كذ� 
هبذا التحر�ر اzيل Ìلكمت Lليه الوزارة، ومازال خصنا ند�رو فGه خطوات 

  .لٔ©مام
ه اVٓن، القضية اVٔخرى، الس;يد الوز�ر، ف- يتعلق �ملرشوع اzيل ج�تو 

واzيل كتلكموا Lليه دÑل العملية دÑل £س;تåالص ٔ�و اسرتWاع 
اليوم، الس;يد الوز�ر، �يقول لمك ابداو �لتحر�ر ٔ�وال،  املoٔذونيات، املهنيني

Vٔن التحر�ر هو ¦ادي يعطي واد القوة zلخطوط و¦ادي يعطي واد 
التحر�ر  اDال دÑل املنافسة دا}ل هاذ اخلطوط وكنقولو بoٔنه كذ� هاذ

خص �}ذو فGه بعني £عتبار املهنيني، يعين ما نفiحوش هاذ التحر�ر 
فقط ¦ري zلرشاكت، هاذو (نيني اzيل اش;تغلوا يف القطاع، اك�ن اzيل 
اش;تغل لس;نوات طويX، وٕاىل اكن ممكن، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه تتاح هلم 

تفادة من إالماكنيات دÑل تعاونيات، دÑل رشاكت ما بني املهنيني، £س; 
هاذ إالماكنيات دÑل التحر�ر اzيل اكينة اVٓن وفق الرشوط اzيل يه 

 .مذ�ورة يف ٕاطار اJفاÌر دÑل الرشوط والتحمالت
كنهبومك، الس;يد الوز�ر، كذ� واحZا ¦اديني لالجتاه دÑل اJفاÌر دÑل 
الرشوط والتحمالت، بعض املرات ما �يمتش الوفاء �JفاÌر دÑل الرشوط 

مالت، غنتلكمو هنا Lىل ا$منوذج اzيل عند� دÑل الطرق الس;يارة والتح
، عندمك دفرت )le    dépannage(واملشالك اzيل عندها مع الناس دÑل 

ال ـــــــــــــــدÑل الرشوط والتحمالت، �يجيو عند� كCش;تكGو الناس دي
)le    dépannage( يف Xٔموال طائoٓن الناس امشات واس�مثرت بVا ،

يف الوقت اzيل اك�ن بعض اzلوبيات اVٓن ) le    dépannage(دÑل اVٓليات 
اzيل �غيني حيافظوا Lىل الوضع دÑهلم اVٓن �يف كCس;تفدوا مZو اVٓن، يف 
. الوقت اzيل القانون �يطلب Lىل ٔ�نه تفiح كذ� الصفقات من Wديد

كنطلبو مZمك كذ�، الس;يد الوز�ر، ٔ�½مك تªهبو لهاذ اVٔمر هذا من W�ٔل 
  . هؤالء الناس ا��ن يطالبون اليوم بتطبيق القانونٕانصاف 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهالس;يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�G والنقل واzلوCWس�Gكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  . شكرا الس;يد الرئCس
به الس;يد املس�شار احملرتم، هو ال، ٔ�� مiفق اكمل االتفاق مع ما تفضل 

إالصالح دÑل املنظومة سCمت Lىل مرال، هو �ش يطالبو� إالخوان 
املهنيني ٔ�ننا جنيبو بعدا التحر�ر دÑل القطاLات، جنيبو إالجراءات، هو ما 

ٕاىل ما دوزتCش فهيا هاذ  2014اكيªش تعارض، Vٔنه القانون املايل دÑل 
ة، ودÑل دمع التكسري دÑل احلظرية، واJمع إالجراءات دÑل جتديد احلظري 

دÑل تoٔهيل املقاوä، واJمع السرتWاع املoٔذونيات، ٕاىل ما دو�مهش يف هاذ 
، ٕاىل Wرب� Lاود اzيل يصوت Lلهيم، 2015القانون راه ¦ادي ميش;يو حىت 

و�لتايل خصنا ½كونو واعيني ٔ�نه إالصالح دÑل املنظومة اzيل احZا 
 3ا ٕاجراءات اس��اقGة �ش ميل ندوزو إالصالح من هنا بصددها، در� فهي

اشهر، إالجراءات اzيل يه مالية وما ميكن تدوز ٕاال يف  5اشهر،  4اشهر، 
  .القانون املايل خصها Ìكون مصوت Lلهيا

فٕاذن يه ٕاجراءات اzيل ج�ناها اس��اقGة، Lىل ٔ�ساس ٔ�ننا ند}لو يف 
ز�ر ال�شغيل، عندو دراسة املنظومة دÑل إالصالح، ها هو معي الس;يد و 

دÑل  ،)CNSS(اVٓن اzيل من }اللها ¦ادي خندمو Lىل امللف دÑل 
الضامن £ج¢عي، ولكيش دÑل السائقني ودÑل املهنيني، دراسة راه 

اشهر يف التقر�ر ٔ�هنا Ìكون  6اشهر، قال يل  6اطلقها، عندو واد 
يف هاذ الشق هذا، واWدة، ٕاذن الشق اzيل مرتبط هباذ امللف £ج¢عي 

  .¦ادي �كون واWد
احZا عند� املنظومة، الس;يد املس�شار احملرتم، اzيل يه مiاكمX، واzيل 

¦ري  34ابغينا من }اللها ½كونو واحضني ٔ�نه هاذ اليش دÑل املoٔذونيات، فGه 
  . مهنا مكرتاة %70، %66مس;تعمX حلد اVٓن، ابقات 

ك العنارص دÑل املهنيني ٕاذن، اJوä �ش تد�ر إالصالح خصها تفك
ودÑل اzيل عندمه الكرميات واملس;تغلني، انعرفو اشكون اzيل عند� يف 
الساة، ميل �سرتجعو واد ما قادرش مييش يف هاذ القطاع، ¦ادي 
�سرتجعو مZو وحنو م�ارشة �ش �كون املهين Lىل املقاوä �ش اJوä ما 

ث Lىل Wد ما نعرف Wد تبقاش تتعامل مع يش واد ما نعرف راه وار 
ٕاخل، غتويل عند� مقاوä اzيل يه حمددة، وغتعطي ذاك اليش اzيل ... ٕا�ن

� اليوم ما تيعطيوش، وهذا هو اخلط اzيل ابغينا Cب ،äو×z خصها تعطي
  . منش;يو فGه، و½متىن Lىل ٔ�نه السادة املس�شار�ن احملرتمني يتفهموا هاذ اخلط

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . ا لمك الس;يد الوز�رشكر 

حيرض معنا ٔ�يضا يف هذه اجللسة املباركة مجموLة من تالمGذ وتلميذات 
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الثانوية العلمية اخلصوصية بنعبود الر�ط، ½رحب ٕ�مسمك مجيعا هبذه 
  .اDموLة، مع ممتنياتنا هلم �لتوفGق والنyاح ٕان شاء هللا

Lري املتعلق بوزارة النقل، موضو{Vٔه الورقة الرماديةومنر ٕاىل السؤال ا .
  .اللكمة Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق £شرتايك، فليتفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد Lلمياملس�شار الس;يد محمد Lلمياملس�شار الس;يد محمد Lلمياملس�شار الس;يد محمد Lلمي
الفريق £شرتايك مبyلس املس�شار�ن يلمتس تoٔجGل هاذ السؤال ٕاىل 

لكونه هو  اVٔس;بوع املق�ل لعائق ال دون حضور الس;يد املس�شار احملرتم
  .املوضوع من يتوفر Lىل املعطيات يف

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
و�مسمك ٔ�شكر . ٕاذن، س;يؤWل املوضوع طبقا zلقانون اJا}يل zلمyلس

  . الس;يد وز�ر النقل واzلوCWس�Gك Lىل مسامهته يف هذه اجللسة
ونiªقل ٕاىل اVٔس;ئX املوالية، السؤال اVٓين املوايل موWه ٕاىل الس;يد 

اللكمة Vٔد . ءدوا 1000وز�ر الصÃة العمومGة حول ختفGض ٔ�مثنة 
املس�شار�ن من فريق التÃالف £شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::ابابابابددددLLLLاملس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد 
  .شكرا الس;يد الرئCس

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

  .بعد �مس هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الوز�ر،

خفGض من ٔ�مثنة اJواء بعد ٔ�ن نعود مرة ٔ�خرى ٕاىل طرح موضوع الت 
عرف حتوال نوعيا (ام، يتyىل يف قرار جملس احلكومة يوم امجلعة املايض 

 380دواء، زÑدة Lىل  800ٕ�صدار مرسوم هيم ختفGض ٔ�مثنة ما �زيد عن 
القدمية، وانتقل ٕاىل ختفGض ٔ�مثنة اJواء من طموح ٕاىل حقGقة س;يلمسها 

از �بري zلحكومة ولمك خشصيا، الس;يد املواطن بعد بضعة ٔ�سابيع، ٕانه ٕاجن
الوز�ر، وحنن هننئمك Lىل هذا إالجناز، ونطلب مZمك تقدمي توضيÃات bشoٔنه 

  .zلرٔ�ي العام
  .وحنتفظ ببعض اJقائق zلتعقGب، وشكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
 . شكرا لمك الس;يد املس�شار

 .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، لٕالWابة Lىل السؤال

        ::::لس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃةلس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃةلس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃةلس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصÃةاااا
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم

  الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال الشكر اجلزيل لفريقمك Lىل طره هذا السؤال املهم Wدا اzيل Ìهيم 
  .مثن اVٔدوية وختفGضها

  :وية يف املغرب ¦اليةكام تعلمون، الس;يد املس�شار احملرتم، مثن اVٔد

اzيل تيÃدد مثن اVٔدوية يف املغرب قدمي ) l’arrêté(ٔ�وال، Vٔن املقرر  -
، اzيل اكن خرج يف ذاك الوقت اzيل اكن �يق 1969وقدمي Wدا مZذ 

  اVٔدوية اجلنCسة ¦ري مسوقة يف املغرب؛

النقطة الثانية يه مجيع التقار�ر اzيل توصل هبا املغرب تتقول بoٔن  -
يل Wدا يف املغرب، ف- خيص التقر�ر اzيل قامت به وزارة الصÃة اJواء ¦ا

، جملس املنافسة، 2005، تقر�ر املنظمة العاملية zلصÃة يف 2004يف 
 .واzلجنة الربملانية كذ� اzيل قررت �zيل ٔ�ن ا$مثن ¦ايل

 فقرر� بطريقة ºشار�ية مع مجيع املهنيني ٔ�نه منش;يو يف ٕاطار س;ياسة
دوائية وطنية، من بCهنا هاذ ختفGض مثن اVٔدوية، واكن اتفقZا خفضنا يف 

¦ادي ½كونو خفضنا حوايل  800دواء ٔ�رشت هلم، زائد  320من  2012
دواء، واتفقZا Lىل املبادئ واVٔهداف الك�رية اzيل خص يضمها هذا  1120

 :املرشوع اzيل وافقت Lليه احلكومة

   ٕاطار الشفافGة يف حتديد اVٔمثنة؛فoٔوال، اتفقZا ٔ�نه ¦ادي منش;يو يف -

5نيا، اتفقZا ٔ�نه ¦ادي نعطيو واد الرؤية واحضة zلمس�مثر�ن، اzيل  -
ابغى (س�مثر يف البالد يف امليدان الصيدالين خصو �كون Lارف �ٓش تيد�ر 

 .وفني غمييش، ما  وما Lليه
امشZCا يف ٕاطار ٔ�نه خصنا احلفاظ Lىل دميومة التغطية الصحية 

وال الضامن ) CNOPS2(ية، �يف تتعرف الفلوس اzيل ترتجعِ إالج�ار 
 %46£ج¢عي الناس اzيل عندمه التغطية إالج�ارية، يه Ìمتثل ٔ�كرث من 

يه مثن اVٔدوية، فوقاش ما اكن اJوا ¦ايل فوقاش ما الفلوس اzيل ¦ادي 
 .�رجعوا ٔ�كرث، فوقاش ما ٔ�نه رمبا منش;يو لٕالفالس، وهذي يه املبادئ

  :Zا �ٓش ¦ادي �كون ف- خيص التخفGض، قلنامث اتفق 

ٔ�وال، ختفGض ا$مثن �لªس;بة لٔ©دوية اzيل اVٓن مسوقة يف املغرب   -
، و¦ادي �}ذو املعدل دÑهلم هام 8¦ادي �}ذو معدل دول املقارنة، هام 

 800اzيل خص يتطبق يف املغرب يف اVٔدوية اVٓن املوجودة املسوقة، ويه 
  .ن هاذ املعدل، خصها تزنل فورادواء اzيل اكينة ٔ�كرث م

النقطة الثانية، ٔ�مه من هذا ؤ�حسن من هذا �لªس;بة zلمواطن ما  -
يش هاذ املرسوم، ما يش دا�، املرسوم تيقول ٔ�ن مجيع اVٔدوية اzيل ¦ادي 

Wديدة، وهذي لك شهر تتد}ل، لك شهر�ن، لك تد}ل ٕاىل املغرب 
املغرب مايش �مثن املعدل يف  ٕاخل، ٔ�نه اVٔدوية اجلديدة خصها تباع يف... Lام

دول املقارنة وٕامنا �مثن ٔ�كرث اخنفاض يف دول املقارنة، ولهذا املواطن ¦ادي 
حيس ٔ�كرث ٔ�نه اJواء ارخص ٔ�كرث، و¦ريحب ٔ�كرث والتغطية الصحية ¦ادي 

                                                 
2 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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 . Ìرحب ٔ�كرث
  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
 . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .ا لتعقGبلمك اللكمة يف ٕاطار 

L املس�شار الس;يد محمدL املس�شار الس;يد محمدL املس�شار الس;يد محمدL ابابابابدددداملس�شار الس;يد محمد::::        
شكرا الس;يد الوز�ر Lىل التوضيÃات دÑلمك رمغ ٔ�نه القاLة اكن بعض 
ال�شو(ش، ولكن، الس;يد الوز�ر، احZا تنعرفو ٔ�نه مجيع املس�شار�ن 
تيÃرتموك Vٔنه Lىل الرصاة د�Ñ، وهاذ ال�شو(ش هذا ما تعتربوش يش 

 ٔV ،ٔ�خرى، اعتربو ضبابة فاتت äٔoوه � مسZيل �يكzنه £رتام ا
املس�شار�ن واzيل �كZو � الشعب هو �جت عن الرصاة د�Ñ وعن 
الوضوح د�Ñ، وهذا دليل Lىل ٔ�نه يف املزيانية د�Ñ ما تيكونوش املشالك 
اكع يف التصويت، وهذا تªشكرو مجيع املس�شار�ن اzيل �يقدروا هاذ 

  .£عتبارات هذي
مد� نطرحو هاذ السؤال �ش توحض ٔ�كرث احZا، الس;يد الوز�ر، تع

zلمواطنني، املواطنني امحلد g فهموا بoٔنه القرارات اجلريئة والقرارات اzيل 
فهيا توWه دÑل إالصالح ودÑل مصلÃة املواطن لكها فهيا صعو�ت، فهيا 
لوبيات، وفهيا �س اzيل ما تريضاوش Lىل بعض إالصالات اzيل كمتس 

يف احلقGقة اللك �يعرف بoٔنه هذا القطاع هذا اكن م"ال املدخول اzيل 
  .تيحظى بواد س;ياسة الريع يف الرحب، وهاذ اليش لكيش تنعرفوه

احZا كنمتناو من الس;يد الوز�ر ٔ�نه ٕان شاء هللا مس;تق�ال Ìكون س;ياسة 
قوية Jراسة يعين اVٔمثنة دÑل املصÃات، والس;ياسة د�Ñ اzيل ¦ادي فهيا 

اذ القطاع هو مايش ساهل، اللك �يعرف، وما دÑل إالصالح دÑل ه
اكيªش يش واد مZا اzيل ما تيوقفش عند صيديل وكCشوف مواطن 

من مثن هذاك اJواء  %20ٔ�و  b25%س;يط �يجي ملا كCسمع ا$مثن �يجبد 
وتيقول zلصيديل هللا خيليك واش ميكن يل ندفع هاذ الشوية اعطيين يش 

، هاذ اليش لكنا تنعرفوه، اJواء اكن دوا اzيل ميكن اzيل نتعاجل به bرسLة
  . ¦ايل يف املغرب

احZا تنوهو �لقرارات دÑل احلكومة، وتنوهو �خلربة دÑلمك ،الس;يد 
الوز�ر، و�لصرب دÑلمك Vٔنه هاذ اليش مايش ساهل، راه احZا عرفZا 
املواÊات واzلوبيات، وهاد اليش اكن الس;ياسة دÑل الوزراء اzيل ق�ل 

  ...ا اس;تطعوشمZك، ولكن م
  .شكرا الس;يد الرئCس

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

  .اللكمة اVٓن zلس;يد الوز�ر ٕاذا اكن Jيه رد Lىل التعقGب

        ::::الس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

ٔ�� بدوري ٔ��دلمك نفس £رتام والتقد�ر zلس;يدة املس�شارة والسادة 
، Vٔن تiªواصل معمك بنفس الطريقة، وحىت ان¢ تتوا�بوا املس�شار�ن ٔ�مجعني

  .القطاع، النقاش تيكون لصاحل ٔ�وال ؤ�}ريا لصاحل املواطن املغريب
اzيل ¦ادي نoٔكد Lليه قلتيه، الس;يد املس�شار، ¦ري تذكري، ٔ�نه املواطن 
املغريب تيخرس Lىل راسو يف العام، لك مواطن مغريب يف العام تيخرس 

درمه يف العام، �ٓش ابغييت  376اJوا، �ش (رشي ¦ري اJوا Lىل راسو يف 
  ، �ٓش ¦Cرشي هبا؟ 376(رشي هاذ املواطن هباذ 

ولهذا، القرارات اzيل ادوييت Lلهيا يه ما ¦اد(شاي تعجب بعض 
الناس، وليين خصنا منش;يو فهيا، راه ما ميكªش نبقاو نتفرجو، و�}ذو 

مرضني، هنا نصبغو هذا، اشوية قرارات دÑل زيد اشوية هنا املمرضات وامل
اJوا هنا، راه مايش هذا، وليين هاد القرارات ما ت�Cا�ش الوقع دÑلها دا�، 
وما ¦اد(ش يبان، خصنا Lىل املدى املتوسط وLىل املدى البعيد، اzيل 
رشت لها م"ال ف- خيص املصÃات، وغمنش;يو فهيا، Vٔن مايش ضد �س 

صÃة، ٔ�س;يدي ما نGæعوش الصÃة، �لعكس يقال و(شاع ٔ�نه ابغينا نGæعو ال
احZا مع املرفق العام، احZا مع الصÃة العمومGة، ولكن كذ� مع هيلكة 
وتنظمي القطاع اخلاص، هاذ اليش �ش غمنش;يو، ما ميكªش احZا ¦ادي 
نGæعو واد القطاع، خوصصة واد القطاع هو اzيل }اص ٔ�صال، هو راه 

يعين �رشحو ... ، ما نبقاوش نقلبوخموصص ٔ�صال، يعين ابغينا ¦ري نظموه
منش;يو يف هاذ ... zلمواطن، هذي ¦ادي جنيو ليه ٕان شاء هللا، ونªمتناو ٔ�نه

  . القرارات اzيل غتعطي ال/ر دÑلها لصاحل املواطن املغريب
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

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

عية Lىل حريف الصناLة السؤال املوايل تعممي التغطية الصحية و£ج¢
اللكمة اVٓن Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفGدرايل، . التقليدية

  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماح
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
تغطية الصحية و£ج¢عية Lىل موضوع السؤال دÑلنا يتعلق بتعممي ال 

العاملني يف قطاع الصناLة التقليدية، وٕان اكن هاذ السؤال هو اكن خص 
يتوWه من طبيعة احلال ٕاىل الس;يد وز�ر ال�شغيل ولكن احلكومة مiضامZة، 
بطبيعة احلال �يعنيمك الس;يد وز�ر الصÃة، �يعين الس;يد وز�ر ال�شغيل، 
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Lة التقليديةو�يعين ٔ�يضا الس;يدة وز�رة الصنا .  
طبعا القطاع دÑل الصناLة التقليدية �يلعب دور �بري يف احلفاظ Lىل 
موروثنا الثقايف واحلضاري، هنا كتجي ٔ�مهية القطاع دÑل الصناLة التقليدية، 
كام ٔ�نه (سامه يف حتريك £قiصاد الوطين bشلك �بري، و}اصة ؤ�نه يوفر 

مجيع اجلهات واVٔقالمي، حوايل مليونني ونصف مZصب شغل، موزLني Lىل 
  .و}اصة �ملدن العتيقة
  الس;يد الوز�ر، 

من طبيعة احلال �ش تعمم التغطية الصحية و£ج¢عية تعم هاذ 
القطاع، الطريقة املثىل، الطريقة اzيل يه معلية، هاذ اليش اzيل كتلكموا 

ٔ�و كذا �يبقى حمدود الفعالية، يف ني املoٔجور�ن ) L)RAMED3ليه دÑل 
اzيل عند� �يفاش ند�رو �ش تعمم التغطية الصحية و£ج¢عية bشلك  هام

  معيل، �يف؟
هاذ قطاع الصناLة التقليدية يتصنف ٕاىل ثالثة ٔ�صناف، صنف دÑل 
العاملني �ملؤسسات اzيل ك�س;تعمل وسائل إالنتاج العرصية، هاذ الصنف 

ن حبمك القانون ٔ�هنم خصهم يترصح هبم يف الصندوق الوطين zلضام
£ج¢عي، هكذا ¦Cس;تافدوا، Vٔن القانون واحض، من هنا كنت اقرتحت 

  .Lىل الس;يد وز�ر ال�شغيل يتابع معنا
الصنف الثاين يتعلق �لقطاع اخلدمايت، ولكن القطاع اخلدمايت <بع من 

والرت(س;يانة، و¦ري  )les plombiers(طبيعة احلال zلصناLة التقليدية، 
  .ٕاخل... و¦ري

ذ� من الناحGة القانونية، هو <بع ٔ�يضا، واحض من هاذ الصنف، ك
الناحGة القانونية، هو خصو يطبق Lليه النظام دÑل الصندوق الوطين 

  .zلضامن £ج¢عي
الصنف الثالث، وهو القطاع دÑل الناس اzيل �يعملوا حرفGني، ا��ن 

... (ش;تغلون بوسائل إالنتاج التقليدية الرصفة، واzيل هام كCش;تغلوا
مساLد�ن وفق ما تنص Lىل ذ�  5ملؤسسات Wلها، كCشغلوا ٔ�قل من ا

من مدونة الشغل، هاذ الصنف جتربت واد العدد دÑل الربامج،  4املادة 
مبا فهيا �ر�مج عناية، }الل مرال ومرال، اليس جطو، Wات واد 
العدد دÑل الربامج، لكها مل تنجح، ما عند�ش بديل ٕاال الضامن £ج¢عي، 
يف هاذ احلاä جيب ختصيص واد اJمع من طرف اJوä �ش (سامه، Vٔن 
هذوك الæسطاء احلرفGني خص واد الصيغة دÑل احلل، فاحلل اzيل ميكن 
لو �كون، ويف هاذ احلاä، الس;يد وز�ر الصÃة، ها هو معنا الس;يد وز�ر 
 ال�شغيل، املرصح هبم يف الصندوق الوطين zلضامن £ج¢عي حلد اVٓن

Ñ rّ املليون ونصف 2 واصلني حوايل مليونني ونصف كذا، هاذو.  
. ��، جيب اختاذ �ر�مج معيل، وهنا كªساءلومك لتعممي الترصحي

ما يه إالجراءات والتدابري اليت س;تقومون هبا من W�ٔل : السؤال دÑلنا يه

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 

تعممي الترصحي zلضامن £ج¢عي من طبيعة احلال ليك (س;تفGدوا؟ من 
Gة القانونية، واحضة، من الناحGة العملية واحضة، وهكذا غنخرجو من الناح 

ال�سويف واملامطX، و¦ادي جنيبو لول معلية، ٕاجرائية، قابz Xلتطبيق 
  . Lىل ٔ�رض الواقع

  .شكرا

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Lىل السؤال

        ::::الس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃة
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال، الشكر اجلزيل zلفريق الفGدرايل اzيل <ح يل هاذ الفرصة �ش 
  .ندوي Lىل هاذ التغطية الصحية

حصيح ٔ�ن هاذ الف³ة من املواطنات واملواطنني، =جميع اVٔجراء 
ة، تCس;هتلوا لك }ري وتCس;هتلوا لكهم التغطية املس;تقلني ومجيع املغارب

  .الصحية
�ش ¦رنكز Lىل واد النقطة، ق�ايX كنا كندويو Lىل ÌرخGص مثن 
اVٔدوية، راه وا}ا ند�رو اzيل ند�رو يف مGدان الصÃة، ٕاىل ما اك�ش تغطية 

 ،Xحصية شام)couverture sanitaire universelle( Xيعين شام ،
نوصلو، Vٔن اJوا غيبقى، <}ذ اJوا دÑل مليون zلجميع، ما ¦اد(شاي 

، %50، تنقص ليه بـــ )le cancer(درمه، دÑل مليون س;ن�مي ف- خيص 
ودة ادى درمه، غيبقى داميا ¦ايل، ولهذا خص ٕاجراءات  5000يه 

   .اVٔخرى
نظام  نظام عناية فشل، اLالش فشل؟ فاملرشوع اzيل رشت ليه،

ن ٔ�وال Wا Lىل هامش القانون، القانون هو Vٔ  عناية اzيل رشت  فشل
، ٕاىل ابقGنا لك فرقة ند�رو لها يعين التغطية الصحية ما ¦اد(شاي 65.00

اzيل �بري خص ا}لص  Vٔن التغطية الصحية ٔ�ش;نو يه؟ ...خنرجو من هاذ
 L يل اللzيل �يق صغري، اzيل ما عندوش، يه اzىل اL ليه خص خيلصL س�

Lىل اzيل مريض، هذي يه التغطية  اzيل مايش مريض خصو خيلص
الصحية، ٕاىل ابقGنا �}ذو لك ف³ة ف³ة و�}ذو فهيا ¦ري الش;باب وال ¦ري 

الناس راه لكيش  اzيل امراض وال ¦ري اzيل �بار، راه ما ¦ادي اند�رو والو،
  .يف هاذ £جتاه فهموا هاذ اليش، و¦اد�ن

 اكنت كتقرتحو النقطة الثانية اLالش فشلت العناية، يه املنتوج اzيل
من بعد إالمضاء بني مس�شفGات وزارة الصÃة ويعين رشكة التoٔمني الوفا 

، Vٔن £قرتاات ٔ�وال اشرتااكت اzيل اكنت كتطلب من الناس 2006يف 
ٔ�كرث من الناس اzيل تCس;تفدوا من التغطية الصحية إالج�ارية، وما 
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متيش عندمهش £خiيار، £خiيار هو خصك ختلص ذاك اليش وخصك 
¦ري zلمس�شفGات العمومGة، �ض الصداع يف ذاك الوقت، و}ا ما اك�ش 

Ñ دواGن تقVٔ ،ن�� rّ 2000  واد وليين هذا  2000واد، ما دا�زاش
  .فشل

اVٓن ¦اديني يف واد £جتاه، اك�ن دراسة در�ها مع £حتاد اVٔورويب 
 وصلنا جلوج اzيل شار�وا فGه مجيع الوزارات، اكنت وزارة الصÃة، اzيل

  :اVٔمور
ٔ�وال، اVٔمر اVٔول هو مجيع هاذ الف³ات مس;تقX، �يف ما اكن نوعها 

موجود يد}ل، منش;يو ¦ري  اzيل) CNSS(غتد}ل تدرجييا يف نظام 
تدرجييا، ٔ�ش;نو يه موجود؟ ٔ�وال خصنا نعرفومه، حنس;بومه، �شوفو 

قرتاح إالماكنيات و�يفاش خيلص، يعين هاذ املسائل لكها، واك�ن هاذ £
  .اVٔول اzيل Wات به هاذ اJراسة

 la caisse marocain(£قرتاح الثاين، هو واد الصندوق يعين 
de réassurance( ٔمن ¦ريoٔمني، هاد الصندوق �يoادة التLوال صندوق ٕا ،

وغنåليو ) L)RAMEDىل اVٔمراض املزمZة الك�رية، وغنåليو 
)4CMIM (ليوåوغن )CNSS(ليوåتاج قرار س;يايس وليين تيح ... ، غن

Lام، احZا امشZCا يف £جتاه اVٔول،  20اzيل رمبا التفعيل دÑلو خصو واد 
واJراسة ٔ�� خشصيا اكن عندي لقاء اVٔس;بوع املايض مع الس;يد رئCس 

  .احلكومة، واحZا يف نقاش �ش �شوفو �يفاش نفذو الطريقة مع مجيع الوزراء
  .شكرا الس;يد الرئCس

  :الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .للكمة Vٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب، اVٔس;تاذ ٔ�فرÑطا

        ::::املس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فرÑاملس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فرÑاملس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فرÑاملس�شار الس;يد عبد املا� ٔ�فرÑطططط
  .شكرا الس;يد الرئCس

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر يف البداية ٔ�ن التغطية الصحية يه حق من حقوق 
إال�سان، مZصوص Lليه يف العديد من املواثيق اJولية، واحلق يف الصÃة 

  . السلمية ٔ�يضا
ميكن ٔ�ن نتÃدث عن التغطية الصحية دون احلديث عن التغطية وال 

£ج¢عية، وتقدم الشعوب يقاس مبدى اه¢م حكومات هاته الشعوب 
�لتغطية £ج¢عية Lىل اعتبار ٔ�هنا حق من حقوق املواطنة، من املفروض 

  .ٔ�ن تنخرط فGه احلكومة والفاLلني £قiصاديني والفاLلني £ج¢عيني
 %27ن ضعف �س;بة التغطية £ج¢عية ببالد� ال تتyاوز لٔ©سف �ٔ 

، اجلزاxر %44مقارنة مع حىت بعض دول املغرب العريب، فiو�س تقريبا 
  . 48%، مرص ٔ�عتقد %46

��، فoٔعتقد بoٔنه البد من ٔ�ن يبذل جمهود يف هذا اDال حىت Ìكون 

                                                 
4 Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine 
 

الب هناك تغطية حصية وتغطية اج¢عية يف املس;توى، وحنن دامئا نط
بتوس;يع التغطية £ج¢عية حىت ºشمل العديد من الف³ات احملرومة من 

  .هاته التغطية £ج¢عية، }اصة Lىل مس;توى القطاع اخلاص
Jينا الصندوق الوطين zلضامن £ج¢عي جيب ٔ�ن Ìكون هناك مقاربة 

حىت Lىل مس;توى هذا القطاع Wديدة، مصحوبة مبراق�ة صارمة، Vٔنه هناك 
  . يتÃايل Lىل القانونهناك من 

  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة zلس;يد الوز�ر ٕاذا اكن هناك رد Lىل التعقGب

        ::::الس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃةالس;يد وز�ر الصÃة
ال، نتفق متاما Lىل هاذ اليش اzيل قال الس;يد املس�شار احملرتم، ¦ري 

اzيل اكنت  اكنت املقاربة 2013ابغيت واد النقطة �شري لها، Vٔن ق�ل 
Ìمتيش يف £جتاه دÑل التغطية الصحية الشامX وال التغطية الصحية 

معوما، اكنت مقاربة اقiصادية، اكن اzيل تتدوي معه Lىل التغطية تيقول � 
اك�ن  2013ما اكيªش الفلوس، دا� املنظمة العاملية zلصÃة مZذ مارس 

لكن اك�ن جوج ٔ�بعاد ثالثة دÑل اVٔبعاد، اك�ن بعد اقiصادي مايل حمض، و 
 Xرفع السÌ س�مثرومه، ٔ�وال بنفس ا$مثن �يفاش� ÑاZيل خصنا احzٔ�خرى ا
العالجGة، وال البعد الثالث هو �يفاش ختفض النفقات دÑل الصÃة، ومن 

دÑل  %46بCهنا ا}ذينا هاذ القرار م"ال ٔ�نه اVٔدوية راه يه اzيل تتا}ذ 
ها احZا ¦اد�ن فهيا يف اجتاه ٕان هاذ املسائل لك . النفقات ف- خيص الصÃة

  .شاء هللا �كون }ري

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر، وشكرا Lىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

ونiªقل ٕاىل السؤال اVٓين املوWه ٕاىل الس;يد وز�ر االتصال حول دور 
ادة اللكمة Vٔد الس. املاكتب اJولية لواكä املغرب العريب لٔ©نباء

  .املس�شار�ن من فريق اVٔصاä واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط 
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد وز�ر االتصال احملرتم،
�شoٔهتا ب�Zظمي  مZذ) la MAP5(لٔ©نباء العريب لقد عهد لواكä املغرب 

واس;تغالل }دمة ٕاLالمGة ºس;تجيب حلاجGات الصÃافة املغاربية، وتطو�ر 

                                                 
5 Maghreb Arabe Presse 
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اخلدمات إالخ�ارية بواسطة لك الوسائل التقZية املتاة، الكفXG بتوزيع 
ٔ�خ�ار ٕافريقGا الشاملية واخلارج و£طالع مبها(ا Lىل ٔ�مكل وWه، ºس;تعني 

مراسل دويل يف كربÑت املدن  12كiبا دوليا وم  24هذه اVٔ}رية بــ 
  .والعوامص يف العامل

سؤالنا ٕاليمك، الس;يد الوز�ر، �عتبارمك كذ� رئCسا zلمyلس إالداري 
zلواكä، ما هو الغالف املايل ا�ي Ìرصده اJوä لفائدة هذه املاكتب اJولية 

  واملراسلني اJوليني؟
ؤالء املراسلني اJوليني، وكذا 5نيا، وفقا Vٔي معايري يمت اع¢د ه

  املسؤولني عن تü املاكتب اJولية؟ وما هو تقGميمك ملردود�هتم؟ 
  ويف اVٔ}ري، ما هو دورمك لتحفزيمه zلقGام مبها(م يف ٔ�حسن وWه؟ 

  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد املس�شار

  .لسؤال، تفضلواالس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Lىل ا

        ::::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
  .ٔ�شكر الس;يد املس�شار Lىل طره هذا السؤال املهم

مراسل Lىل املس;توى  39مكiب دويل و 20ٔ�وال، اليا نتوفر Lىل 
مليون درمه ونصف، يف هاذ  35العاملي، املزيانية املرصودة تبلغ حوايل 

ٔ�لف  300املليون دÑل اJرمه و 9درمه ونصف عند� مليون  35
  .خمصصة لٔ©جور

املسطرة دÑل العمل والرتش;يح يف مZاصب املسؤولية اكنت ٔ�د ٔ�مه 
اVٔوراش دÑل إالصالح يف الواكä يف هاذ الس;ن�ني اVٔ}ريتني، ٔ�وال اzيل 
�يقرر اليا اzيل �يوضع قرارات هتم الرتش;يÃات يف مZاصب املسؤولية ٔ�و 

 5عضو،  11لتعيZCات يف املاكتب اJولية هو اDلس دÑل التحر�ر ا
�ميثلوا املسؤولني دÑل ٔ�قسام التحر�ر، مبعىن �يخضعوا  5مZتخبني و

  ٔ�ش;نو يه املعايري؟. zلمسطرة دÑل الرتش;يح، الرتش;يÃات كتقدم
اك�ن املعايري املرتبطة �VٔقدمGة، الكفاءة املهنية واVٔداء، ولكن اكينة 

اس;نني �كون }دم  6 موضوعية، م"ال خصو ق�ل ما يوضع الرتش;يح معايري
  .ٕاما يف التحر�ر املركزي ٔ�و يف يش مكiب Êوي دا}ل املغرب

  . 5نيا، املعايري اzيل مرتبطة �لكفاءة، �Vٔداء
س;نوات، Lام ميكن لها جتدد، ٕاىل رجع zلمغرب ما  4فاش �يتعني �يبقى 

كن�Gحو Ìاكفؤ الفرص zلجميع،  ميكªش ليه م�ارشة يوضع الرتش;يح �ش
العمل دÑل جملس التحر�ر اzيل �يتåذ هاذ القرارات وكريفعها zلمد�ر العام 
من W�ٔل التصديق ا$هنايئ، تيعمل وفق مGثاق التحر�ر اzيل صوتوا Lليه 

  .ٕاذن، اك�ن مرشوع دÑل إالصالح. 2012الصحفGون يف ٔ��ريل 
Ñل اVٔقطاب اJولية، تدار �لªس;بة ٕالينا، اVٓن كªش;تغلو يف الس;ياسة د

قطب ٔ�مر�اك الشاملية، مبعىن �يكون عندمه واد النوع من التدبري 

تدار القطب دÑل ٔ�مر�اك الالتيGªة، تدار القطب دÑل �ريتورÑ . الالمركزي
يف جZوب ٕافريقGا، ٕافريقGا اجلنوبية لكية، القطب دÑل فارسوفGا، اVٓن مازال 

د }اص �Jول £سكZد�فGة وLاد اJول كنåدمو Lىل مجموLة ٔ�خرى، وا
  . اVٓس;يوية

اLالش هاذ الس;ياسة دÑل اVٔقطاب؟ �ش كتيح لنا مجموLة ماكتب 
 äل الواكÑٓن دا� دVمهية اVٔة مراسلني �يوليو (ش;تغلوا، اLفرعية مع مجمو

، زائد �ٕالضافة )MAP tv, audio tv(وهو ٔ�ننا مع تنويع اخلدمات يعين 
املرتبطة �لقصاصات ٔ�و الرسوم املبيانية، هاذ تنويع  zلåدمات اVٔخرى

اخلدمات وىل �يجعل من الواكä خماطب، عند من؟ عند الواكالت وحىت 
القZوات التلفزية اVٔخرى، Vٔن ٕاىل ابغينا نقدمو الصورة دÑل املغرب وما يقع 
يف املغرب، مايش فقط بقصاصات، فالواكä والت تتلعب دور ٔ�سايس يف 

  .ٔ�مور ٕاسرتاتيجية �لªس;بة لبالد� ذ�، ويف
5نيا، والت الواكä كتضطلع بواد اJور دÑل ٕاداث املوازنة يف بعض 
املواقف، نعطي م"ال فاش وقعت القضية دÑل الربملان دÑل السويد فاش 
احسب £Lرتاف، الواكä امشات �ش ك�شوف الترصحيات دÑل اVٔنصار 

اLة صورة مiوازنة عن ما يقع، اليشء اzيل دÑل املغرب، وامiلكZا ذيك الس
  . ما ميكªش � تقوم بيه بoٓليات ٔ�خرى

ٕاذن الواكä هنا والت رافعة ٔ�ساس;ية يف جوج دÑل القضاº ،Ñسويق 
الصورة دÑل املغرب واحلضور يف املواقع اzيل القضية الوطنية دÑل البالد 

  .كتكون Lىل احملك

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . �رشكرا الس;يد الوز

لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب، ٔ�د السادة املس�شار�ن من فريق 
        .اVٔصاä واملعارصة

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط 
�لªس;بة لهاذ املوضوع هذا، . شكرا الس;يد الوز�ر Lىل هاذ التوضيÃات

 äوJاملغرب العريب لٔ©نباء ترتصد لها من مزيانية ا äٔنه واكo167تنظن ب 
  .مليون اzيل افهمت ٔ�� 35درمه س;نوÑ عوض  مليون

 äلس إالداري لهاذ الواكDٔنه �ون اo5نيا، الس;يد الوز�ر، ابغيت نقول ب
تيضم ممثلني عن وزارة £قiصاد واملالية وعن وزارة الصناLة والتyارة، 
ٕاضافة ٕاىل ممثل عن رئCس احلكومة، لCس اعتباطيا ٕاذ نعترب ٔ�ن من املنطقي 

ذ املاكتب Lىل مراسلهيا حىت ي�س;ىن ملمثيل هاذ الوزارات ٔ�ن تتوفر ها
املذ�ورة رصد لك التحوالت والتوÊات £قiصادية لهذه اJول، }اصة يف 

  .ظل افiقار املغرب Vٓليات اليقظة إالسرتاتيجية
5نيا، كذ� �لªس;بة zلقضية الوطنية، تªشوفو بoٔنه ينطبق Lىل قضية 

{ي ومن الواجب ٔ�ن تلعب هذه املاكتب ودتنا الرتابية، ٕاذ من البدهي 
وهؤالء املراسلون دورا رÑدÑ يف رصد مؤامرات خصوم الودة الرتابية، 
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اzيل ان¢ Lارفني القمية دÑل هاذ اJور اzيل تيقوموا به ضد الودة الوطنية 
حىت ... و=شف لك املتغريات يف هاذ الشoٔن bشلك اس��ايق حىت �لªس;بة

  .ة واJبلوماس;ية املوازية �ش تقوم بواد اJور دÑلهااJبلوماس;ية بصفة Lام
من Êة ٔ�خرى، الس;يد الوز�ر، يذ�ر ٔ�ن مد�ر املكiب بواكä مدريد، 
الس;يد سعيد دي حلسن، اكن قد ºسæب يف غرامة ثقXG ضد الواكä تقدر 

) El    Pais(ٔ�لف يورو لفائدة Lيل ملرابط الصÃايف بيومGة  12بـــ 
خص اليس سعيد دي حلسن مت توقGفه بدءا من فاحت إالس;بانية، ونفس الش

بقرار zلمد�ر العام zلواكä، بعد رفض هذا اVٔ}ري Vٔمر التÃاقه  2009يوليوز 
  ...س;نوات مبدريد، وLىل }لفGة ترصحيات �5لر�ط بعد ٔ�ن قىض 

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

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط املس�شار الس;يد عبد اzلطيف اسط 
  ذن، الس;يد الوز�ر، ما تقGميمك لهذه املالحظات؟ إ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Lىل التعقGب، تفضلوا

        ::::الس;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 احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  . شكرا

مليون درمه هذي دÑل املاكتب اJولية مضن الرمق اzيل  35,5ٔ�وال 
اzيل هو املزيانية العامة دÑل الواكL äىل املس;توى املركزي،  تفضلتو به

مليون درمه هذي  35,5. مس;توى املاكتب اجلهوية وLىل املس;توى اJويل
  . يه املزيانية اخلاصة �ملاكتب اJولية

املشلك ا�ي ٔ�ثري والقضية دÑل مدريد واzيل ٔ�>رت، هذا مشلك 
ا هو ٔ�سايس اليا �لªس;بة لنا هو قدمي، ٔ�عتقد هاذ املسäٔo مت جتاوزها، م

äتدعمي قدرات الواك .  
الواكä اVٓن مؤسسة وطنية اسرتاتيجية، ك�ش;تغل يف جماالت ٔ�ساس;ية 
 äل الواكÑلحضور دz ،لقضية الوطنيةz لبالد، تفضلتو �ٕالشارةz س;بةªل�
اVٓن bس;ياسة اVٔقطاب اJولية اzيل عندها تدبري ال مركزي Lىل مس;توى 

  . التحر�ر
احZا اVٓن يف الواكä اعمتد� نظام لتقGمي اVٔداء، نظام معلومGايت، مؤرش 
اVٔداء �يقمي اVٔداء دÑل الصحفGني Lىل مس;توى إالنتاجGة دÑهلم، 
التخصص، نوعية املقاالت، املبادرات اzيل قاموا هبا، وكتدار معلية التقGمي 

  . جوج مرات يف الس;نة
ية، وهنا البد من توجGه حتية ٔ�ش;نو الهدف؟ وهو الرفع من املردود

zلناس دÑل الواكä اzيل كCش;تغلوا، وكCش;تغلوا ٔ�حGا� يف ظروف صعبة 
Wدا، }اصة يف بعض اJول، مؤخرا كنت ٔ�� يف الكوت ديفوار والتقGت 

مع الناس دÑل الواكL äاد Wاو، وحبامس، والناس كCس;تطعوا (ش;تغلوا يف 
Ñداء دVٔعددة، فامجليع <بع اiهلم يف بعض املناطق، }اصة يف مواقع م

  .املناطق اzيل عند� فهيا توÌر ٔ�سايس حول القضية الوطنية
ٕاذن، الهدف وهو ٔ�ن اك�ن عند� مرشوع دÑل إالصالح بدا، فGه ٔ�ن 
الرتش;يح لهاذ مZاصب املسؤولية والتعيني يف اخلارج �يخضع ملسطرة شفافة 

  . وتنافس;ية
  . 5نيا، رصد املوارد املالية الالزمة

  .5لثا، جعل العالقة مع هاذ اVٔقطاب اJولية م�نية Lىل تدبري المركزي
�ش ¦ادي  2015ما Lدا ذ�، ٔ�عتقد ٔ�ننا ¦ادي جنيو ٕان شاء هللا يف 

 äل الواكÑن إالطار القانوين دVٔ ،ل القانون اجلديدÑنتقدمو �ملرشوع د
ع واد املراجعة تدار يف هناية الس;بعينات، دا� اVٓن حنن مطالبون �ش توق

Ñيل طرٔ�ت والقضاzعاب التحوالت اGل اس�W�ٔ من. 
}دمة جمانية ) mapexpress.ma(خنمت ٔ�ن الواكä طلقت }دمة جمانية 

  .شامX مiاة zلعموم

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر، وشكرا Lىل مسامهتمك

ل والشؤون ونiªقل ٕاىل السؤال اVٓين املوWه ٕاىل الس;يد وز�ر ال�شغي
اللكمة Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . £ج¢عية حول ٔ�نظمة التقاLد

  .£س;تقاليل، فليتفضل مشكورا لرشح السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اzلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اzلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اzلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اzلبار
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  اVٔخت املس�شارة،
  ،ٕاخواين املس�شارون

ح الشغل الشا¦ل مجليع ٕان احلديث عن صناديق التقاLد ٔ�صب
املواطنني، }اصة يف اVٓونة اVٔ}رية عندما كرث الKم عن التقاLد، ومن 
س;يÃال Lىل التقاLد سوف لن ي�سمل معاشه، وكرثت اVٔس;ئX، سواء تعلق 
اVٔمر �لصندوق املغريب zلتقاLد ٔ�و �لصندوق الوطين zلضامن £ج¢عي ٔ�و 

�لصندوق امجلاعي ملنح رواتب التقاLد، �لصندوق املهين املغريب zلتقاLد ٔ�و 
لكها ٔ�ربع صناديق ٔ�صبح املنخرطون ي�ساءلون عن مدى مصريمه، وهنا 

  .خيلق الرعب والشغب حىت يف نفوس العاملني ٔ�و من س;يÃال Lىل التقاLد
معلنا ومبجهودات نقابية ج�ارة، مجيع النقا�ت انصب د�هثا Lىل 

الوطنية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاLد يف  ٕاصالح ٔ�نظمة التقاLد، وºشلكت اzلجنة
، واكن الهدف من هذه اzلجنة ºشكGل صندوقني من 2013ينا�ر  31

قطبني، صندوق القطاع العام والقطاع اخلاص، واس;تæرش إالخوة العاملني، 
  . موظفني اكنوا ٔ�و يف �يق القطاLات Lىل خمتلف مشارهبم، اس;تæرشوا }ريا

�رد لهذه اzلجنة التقZية، هذا  وحلد الساLة، بدل ٔ�ن خترج احلكومة
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£ج¢ع Ìرٔ�سه طبعا الس;يد رئCس احلكومة احملرتم، ¦ري ٔ�ننا الزلنا نiªظر ما 
  مضمونه، وٕاىل مىت سCمت ٕاصالح هذه الصناديق؟ 

هذا هو سؤالنا zلس;يد الوز�ر لتنو�ر الرٔ�ي العام من Êة، وٕالعطائنا 
يف نفوس مجيع من  الشايف والاكيف ٕالطفاء النريان اليت ٔ�صبحت ºش;تعل

  . س;يÃال Lىل التقاLد، سواء اكن يف القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص
يه مZاس;بة نلمتس فهيا من الس;يد الوز�ر احملرتم zلتوضيح تفادÑ ملن ال 
خيدم مصلÃة هذا الوطن، وهدفه هو }لق الشغب والفوىض يف صفوف 

  .العاملني املنتyني
 .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا zلس; 

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Lىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عيةالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عيةالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عيةالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عية
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ٔ�شكرمك Lىل توجGه هذا السؤال، ومن }اللمك الفريق £س;تقاليل، 

  . عين عندو راهنiCهالسؤال كام قلمت هو ي
كام تعلمون، الس;يد املس�شار احملرتم، احلكومة وضعت من بني ٔ�ولوÑهتا 

إال½ك�اب Lىل إالصالات اجلوهرية اVٔساس;ية، ومن هذه  2011مZذ 
شك ٔ�ن هذا املوضوع  ال. إالصالات كام تفضلمت هو ٕاصالح ٔ�نظمة التقاLد

من بني املواضيع  ، وهو1997طرح مZذ س;نني و�لضبط مZذ ... حظي ٔ�وال
رمبا القليX اليت سار فهيا ال�شاور واحلوار بصفة دامئة، حبيث مZذ البداية، 
وهذا يشء ٕاجيايب، مت ٕارشاك خمتلف الفاLلني، نقا�ت ومZظامت ٔ�ر�ب 

  . العمل و�لطبع القطاLات احلكومGة املعنية �Vٔمر
وصلنا ٕاىل بعض وكام قلمت تقدمZا وg امحلد يف ٕاطار اzلجنة التقZية، وت

السZCاريوهات دÑل احللول، اVٓن حنن �لضبط، وليطمنئ املواطنون 
 ،Xحمل مسؤوليهتا اكمiة ٕاىل الشغب، احلكومة س�Wواملس;متعون، ال ا
ٔ�قول احلكومة س�iحمل مسؤوليهتا اكمX، ولن ترتك اVٔمور ºسري ٕاىل 

  . اVٔسو�ٔ 
وق املغريب zلتقاLد، حنن اVٓن ٔ�مام احلائط، والس;- ف- يتعلق �لصند

، وٕاال 2015فٕاما ٔ�ننا س;نقوم �ٕالصالح Lىل ٔ�كرب تقد�ر ابتداء من س;نة 
س;نكون س;نلoyٔ ٕاىل اVٔلك من £حiياطيات، وهو ما س;يؤدي ح¢ وال 

واد  2020قدر هللا ٕاذا مل نقدم Lىل هذه إالصالات، ٔ�ننا س�ªلغ س;نة 
مسؤوä، لن ºسري يف  مليار دÑل اJرمه دÑل العجز، ولكن احلكومة 128

  . هذا £جتاه
��، وحرصا مهنا Lىل التعجيل برضورة إالصالح، دعت ٕاىل عقد 

دجZرب،  9اج¢ع مع النقا�ت اVٔكرث متثيلية اzيل يه مخسة، واكن ذ� يف 

مع اكمل اVٔسف، وهذا حنن حنرتم رٔ�ي النقا�ت، اليت مل ºس;تجب Jعوة 
   .رئCس احلكومة

}الصني ٔ�ننا س;نواصل العمل كام قلمت يف ٕاطار Lىل ٔ�ي ال ½متىن 
اzلجنة الوطنية بعدما متت يعين اVٔشغال والتفكري دا}ل اzلجنة التقZية، 

دÑل وبعدما صدرت يف شoٔن املوضوع Lدة تقار�ر، ٔ�ذ�ر من بCهنا التقر�ر 
)le HCP6(  ىلLVٔلس اDلتخطيط، وتقر�ر اz ةGاملندوبية السام

دÑل £س�شارة دÑل مZظمة العمل اJولية، zلحسا�ت، وتقر�ر كذ� 
وتقر�ر دÑل البنك العاملي، والزÑرات امليدانية اليت قام هبا ٔ�عضاء اzلجنة 
التقZية ٕاىل خمتلف الب×ان لريوا بoٔم ٔ�عيهنم بعض التyارب، فZحن اVٓن 
اVٔرضية موجودة، وإالصالح موجود، خصنا نتولكو Lىل هللا �ش يف 

 . اVٔماماحلقGقة منش;يو ٕاىل
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .اللكمة اVٓن zلفريق £س;تقاليل يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اzلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اzلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اzلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اzلبار
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يد الوز�ر،
كنعرفو اليوم احZا يف حرارة مZاقشة مرشوع القانون املايل، اzيل ٔ�ن هو 

ة zلعمل احلكويم، راه مل ½ر ومل نلمس ومل �شم ٔ�ي راحئة الرتمجة الواقعي
  .دا}ل هاذ القانون املايل، واحلالل بني واحلرام بني
حبضور  2013ينا�ر  31فعال، الس;يد الوز�ر، متت هناك جلنة يف 

الس;يد رئCس احلكومة، حلد الساLة Lام هذي، واحZا كنتظرو يش 
م كنقا�ت، ؤ�� ٔ�م"ل مضن ٕاصالح، اس;تدLا� الس;يد رئCس احلكومة احملرت 

املناضلني لالحتاد العام zلشغالني �ملغرب، مت اس;تدLاؤ� zل�شاور، هذا ¦ري 
مق�ول، حنن النقا�ت اVٔكرث متثيلية لنا قواLد �س;ت�ªط مهو(ا ونقود 
اقرتااهتا لنعرضها Lىل س;يادة الوز�ر وس;يادة رئCس احلكومة �خلصوص، 

ال ٔ�ظن ٔ�ن هناك ٕاصالح ما دام ٔ�ن احلوار  ¦ري ٔ�ننا اليوم نفاoWٔ بتoٔ}ري،
£ج¢عي مل يفiح ٔ�وال، و5نيا ٔ�ن النقابة تعترب رش�اك ٔ�ساس;يا يف التمنية 

هذا " امسع لها وما تد�ر �رهيا"والتوعية والتoٔطري، فال نق�ل ٔ�ن Ìكون النقابة 
يشء مyiاوز، وسوف لن نق�ل ٔ�ن Ìكون النقابة جمرد ٕاشارة، وراه در� 

  .ى هللاzيل اعط
ٓ الس;يد الوز�ر، احZا كنقدرو اDهودات اzيل كتد�روا ان¢ =شخص،  �
ولكن العمل احلكويم معل �هت، معل ال شعيب مادامت هذه احلكومة مل 

  .ºس;تطع ٔ�ن خترج لنا ٕ�صالات وازنة وواحضة
  .ٔ�شكرمك الس;يد الرئCس

                                                 
6 Haut Commissariat au Plan 
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        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .د Lىل التعقGب، تفضللمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، zلر . شكرا، شكرا

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £ج¢عية
لو تفضلت . الشك ٔ�ن ٔ�تفهم امحلاس دÑل الس;يد املس�شار احملرتم

النقا�ت ٕاىل £س;تyابة Jعوة رئCس احلكومة واحلكومة �لطبع، لسلمنا لمك 
الوثيقة اليت فهيا بعض £قرتاات، ما يش £قرتاات يه قر�ٓن مزنل، 

 ٔVوان بعد، حنن ال اVٔلنقاش س;تقولون فهيا رٔ��مك، ومازال مل يفت اz رضية
نتعامل مع النقا�ت فقط من W�ٔل املرسح، وال حوار كام تقول حوار 
مغشوش ٔ�و حوار شلكي، حنن ½ريد حوارا حقGقGا، بناء، وس;نoٔ}ذ بعني 
 £عتبار مجيع اVٓراء الصائبة، مايش هاذ اليش فقط احلكومة راه اJس;تور،

اJس;تور يلزمZا بذ�، Vٔن اJس;تور جيعل من الفرقاء £ج¢عيني رش�اك 
ٔ�ساس;يا، واحلكومة صدرها، ؤ�قولها دامئا ؤ��ررها، صدرها رحب، حنن Lىل 
اس;تعداد ٔ�ن �س;متع ٕاليمك و�س;متع ٕاىل مجيع النقا�ت وحىت الناس اzيل عندمه 

  .رة دÑل املغربيش ما يقولوا، مهنا هو واد، مهنا هو حنن يف هذا الباخ
إالصالح وما ٔ�دراك ما إالصالح، ولكن إالصالح خصنا نقومو به 
bشلك جامعي Lرب ال�شاور، ولكن يف هناية املطاف راه اzيل �يتحمل 
املسؤولية انتاعو، Vٔن اzيل �يتÃاسب يه احلكومة، احلكومة ¦ادي تتحمل 

عتبار كذ� املسؤولية دÑلها يف هناية املطاف، ولكن ¦ادي <}ذ بعني £
  .مجيع اVٓراء ومجيع املقرتات البناءة، فiعالوا ٕاىل طاوä النقاش

  .وتبارك هللا Lليمك

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر، وشكرا Lىل مسامهتمك

وس;نiªقل ٕاىل السؤال اVٔ}ري يف هذه اجللسة، السؤال موWه ٕاىل 
ف �لوظيفة العمومGة امللكالس;يد الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة 

اللكمة Vٔد السادة . وحتديث إالدارة حول متديد العمل �لساLة إالضافGة
 .املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGة
 .شكرا الس;يد الرئCس
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

  ... دٔ�ب املغرب Lىل ٕاضافة ساLة

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
رجو من السادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن �كرموا زمGلهم �ٕالنصات، امل
  .شكرا

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGة
دٔ�ب املغرب Lىل ٕاضافة ساLة Lىل توقGته القانوين، وذ�  :قلت

العتبارات اقiصادية، حGث يندرج هذا إالجراء يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية 

حتقGق اقiصاد الطاقة ليصل ٕاىل  النyاLة الطاقGة Jٔولوية وطنية، وهبدف
  . 2030يف  %15، و2020من £س;هتالك الطايق يف ٔ�فق  12%

كام ٔ�ن الوضع املتقدم zلمغرب مع دول £حتاد اVٔورويب يفرض Lلينا 
العمل bشلك مiوازي، مع ٕاضافة الساLة حىت ال �كون الفرق ٔ�كرث من 

ٔ�كدت بعض ويف املقابل، . ساLة، هذا ف- خيص اجلانب £قiصادي
اJراسات اVٔملانية ٔ�ن تغيري التوقGت ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل اضطرا�ت 

  . اقiصادية ومالية
��، الس;يد الوز�ر، ما هو تقGميمك zلنتاجئ احملصل Lلهيا من }الل 

  العمل �لساLة إالضافGة؟ 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا zلس;يد املس�شار

  .للكمة لٕالWابة Lىل السؤال، تفضلواالس;يد الوز�ر، لمك ا

الس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوالس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوالس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوالس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوظظظظيفة يفة يفة يفة 
        ::::العمومGة وحتديالعمومGة وحتديالعمومGة وحتديالعمومGة وحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكر الس;يد املس�شار احملرتم
ٔ�شكر الفريق احلريك Lىل وضع هذا السؤال، اzيل ٔ�عطاين الفرصة نoٔكد 

حىت  2009-2008مل يف Lىل ٔ�ن العمل ٕ�ضافة ساLة اكن بدٔ� به الع
، بعدما مت التoٔكد من النyاLة دÑلو ومن املردودية دÑلو مت £ع¢د 2011

مبرسوم يف شهر ٔ��ريل، وذ� ٕ�ضافة ساLة من شهر  2012دÑلو س;نة 
  ... ٔ��ريل حىت سæمترب، �ٓخر ٔ�د من لك س;نة

ولكن مع املدة تبني Lىل ٔ�نه من شهر مارس حىت لشهر ٔ�كتو�ر Ìميكن 
دو ٔ�كرث من الضوء دÑل الشمس، Vٔن يف هاذ الفرتة هذي اك�ن �س;تف

الطلوع دÑل الشمس والغروب دÑل الشمس فرتة طويW Xدا، ومل ال 
£س;تفادة مZو، ومتت ٕاضافة الشهر ٔ�و الساLة ابتداء من شهر مارس، 
�ٓخر ٔ�د من شهر مارس حىت Vٓخر ٔ�د يف شهر ٔ�كتو�ر، وتبني Lىل ٔ�هنا 

عاكسات Lىل £قiصاد يف الطاقة، وWاء يف اجلواب دÑلمك م�ادرة عندها ان
ٔ�و السؤال اzيل هو جواب Lىل هاذ العملية هذي، Vٔن املغرب يف اWة 

  . الس;تغالل لك ما ميكن ٔ�ن يقلص من تبعيته ٕاىل اخلارج ف- خيص الطاقة
5نيا، تعلمون، وكام Wاء يف سؤالمك، ٔ�ن zلمغرب ارتباطات اقiصادية مع 

قiصاديني، خصوصا يف ٔ�ور�، لهذا تقليص الفارق الزمين ٔ�صبح Lلينا فرقاء ا
  . ½زيدو هاذ الساLة هذي مع الفرقاء دÑلنا

وتبني كذ� ٔ�ن £قiصاد يف الطاقة، خصوصا يف ساLات ا�روة، 
Ìميثل يومGا ما ميكن من ٕا�رة ٔ�و Ìزويد مدينة �اكملها مكدينة مكZاس يومGا، 

  . وهذا يشء ٕاجيايب Wدا
لطبع هاذ التوقGت معمتدينو Lدة دول، مايش احZا اVٔولني، الس;نة �

اzيل فاتت يعين متت ٕاضافة شهر مارس وشهر سæمترب يف �ٓخر يعين Ñ�ٔم 
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شهر ش;تªرب، وذ� بعد ٔ�ن تoٔكد� بoٔن هذا التوس;يع يف املدة س;ميكZنا من 
اقiصاد ٔ�كرث ومن جناLة ٔ�كرث ومن مالءمة توقGت مؤسساتنا £قiصادية مع 

  . املؤسسات اzيل عند� معها Lالقات يف اخلارج
 .شكرا الس;يد الرئCس

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

  .اللكمة zلفريق احلريك، اVٔس;تاذ �رقGة

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقGة
شكرا معايل الوز�ر Lىل هذه إاليضاات وهذي احلقGقة، ٕاال ٔ�نه، 

متر هذه الساLة، ٔ�ن ºس;متر }الل س;نة الس;يد الوز�ر، ½متىن ٔ�ن ºس; 
�اكملها، Vٔنه امحلد g الشمس عند� تتطلع �كري وتتoٔخر �لªس;بة Vٔورو�، 
فلهذا ملاذا مل �س;متر هبذه الساLة ٕاال يف شهر رمضان املبارك السعيد، Vٔنه 
التوقGت املس;متر عندو ممزيات، ٔ�كدها فعال Vٔنه اكن جتربة ؤ�عطت ن�yGة، 

  :مالحظتني، معايل الوز�ر ٕاال ٔ�نه هناك

املالحظة اVٔوىل، وهو Lدم تoٔهيل إالدارات ووسائل إالطعام يف  -
  إالدارات ٔ�و ٔ�ما�ن Lىل اVٔقل ٔ�ما�ن ل�سهيل مoٔمورية املوظفني؛  

املالحظة الثانية، الس;يد الوز�ر، �لªس;بة لهاذ التوقGت املس;متر وهو  -
يف هذا الوقت، هذا  خروج بعض املوظفني يف وقت الغذاء ٔ�و لنقل ٔ�بناهئم

جير� ٕاىل مشلك عويص �لªس;بة zلعامل القروي، Vٔنه هذا التوقGت ½متىن ٔ�ن 
�كون توقGت مس;متر �لªس;بة zلمؤسسات التعلميية، Vٔنه يف العامل القروي 
بعدما تيجيو اJراري اzيل تيخرجوا يف اzليل تيكونوا افهميت الظالم اك�ن، 

  .وىل قضية ٔ�مZية �لªس;بة لٔ©طفال
فلهذا، تنظن بoٔنه احلكومة البد ما Ìراعي هذه القضية هذي، افهميت، 
احZاÑ افهميت، ٔ�وال وهو الساLة ºس;متر الس;نة اكمVٔ Xنه امحلد g ريب 

  . اعطا� الشمس
5نيا، القضية دÑل التوقGت املس;متر، افهميت، البد من إالدارات �ش 

 اVٔقل Ñ}ذوا مoٔدبة تويف وتوفر zلموظفني الوسائل �ش ميكن هلم Lىل
الغذاء يف Lني املاكن، Vٔنه ولكن بoٔنه عندمه ٔ�بناء كذ� جيب Lىل وزارة 
الرتبية الوطنية، و�Vٔخص يف التعلمي £بتدايئ، �ش �كون التوقGت 

  . مس;متر، افهميت، �ش التالمGذ خيرجوا يف وقت ق�ل اzليل
 .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

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

الس;يد الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوالس;يد الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوالس;يد الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوالس;يد الوز�ر املنتدب Jى رئCس احلكومة، امللكف �لوظظظظيفة العمومGة يفة العمومGة يفة العمومGة يفة العمومGة 
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد املس�شار
�لªس;بة zلشق اVٔول دÑل ٕاضافة ساLة الس;نة اكمX، اLالش ضفZاها 

فرتة اzيل فهيا ا$هنار طويل ¦ري من شهر ٔ��ريل حىت ٔ�كتو�ر، Vٔن هذي يه ال
ساLة، يف ني اzليل  14وفهيا الشمس اكينة، Vٔن ا$هنار تقريبا Ìمييش حىت 

السوايع، �لعكس يف مدة اخلريف والش;تاء تيكون اzليل طويل  10فGه 
وا$هنار قصري، ونالمئ التوقGت مع غروب الشمس �ش �س;تفدو مهنا، 

  . وطلوع الشمس
دÑل التوقGت املس;متر، احZا اVٓن دازت واد ٔ�ما �لªس;بة zلشق الثاين 

املدة اكفGة ند�رو التقGمي دÑل هاذ املبادرة هذي، عندها ٕاجيابيات، عندها 
سلبيات، خصنا �شوفو واش التوقGت املس;متر فعال اك�ن �س كتلحق 
وقت الغذا Ìميش;يو، اLالش؟ Vٔن املؤسسات ما كتوفرش Lىل مطامع، 

  ملؤسسات اzيل اكينة يف املدن اJا}لية،مايش �برية �زاف، �Vٔخص ا
ما املوظفني  10ٔ�و  3مؤسسات صغرية، يعين مصاحل }ارجGة فهيا 

  .ميكªش يد�روا مطعم، �يتواWدوا وسط املدينة، املطامع ادا حمل العمل
5نيا، �ش مييش z×ار دÑلو مايش اك�ن £كتظاظ احبال فاملدن 

دÑل التوقGت حسب املناطق  الكربى، Ìميكن لنا نفكرو يف املالءمة
وحسب £حiياWات وحسب املؤسسات وحسب البGªات التحتية واش 
مiوفرة وال ال، دÑل إالطعام ودÑل النقل والصعوبة دÑل التنقل، ٕاىل 

 .�ٓخره
فهذه يعين نقط �ميكن لنا نعمتدوها يف اJراسة اVٓن، احZا بصدد القGام 

جنع، وجتينا مبردودية، وتضمن هبا، �ش خنرجو �خلالصات اzيل Ìكون �ٔ 
لنا حضور، و½كونو يف مس;توى املطلوب من طرف املس�مثر�ن ومن 

  .طرف املواطنني
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  :الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس;يد الوز�ر، شكرا Lىل مسامهتمك يف هذه اجللسة 

  . املباركة
اء هذه اجللسة، لنا ؤ�}رب ٕاخواين املس�شار�ن ٔ�نه م�ارشة بعد ا½هت
  .موLد مع جلنة املالية Jراسة بعض املزيانيات الفرعية

  .شكرا zلجميع
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


