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  )م 2015 ماي 05( هـ 1436 رجبمن  16 ثال4ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئJس اIلسل اHٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساQة وس>تة وعرشون دقMقة، ابتداءا من الساQة الرابعة واPقMقة  :التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت

  .التاسعة والثالثني بعد الزوال
  .م[اقشة اHٔس>ئ] الشفهية ::::Yدول اHٔعاملYدول اHٔعاملYدول اHٔعاملYدول اHٔعامل

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

        ::::فوزي بنعالل، رئJس اجللسةفوزي بنعالل، رئJس اجللسةفوزي بنعالل، رئJس اجللسةفوزي بنعالل، رئJس اجللسةمحمد محمد محمد محمد     املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .Q�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اPس>تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100بoٔحاكم الفصل معال 

اPاwيل Iلس املس�شار�ن، خيصص اIلس هذه اجللسة Hٔس>ئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

ق~ل الرشوع يف تناول اHٔس>ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول اHٔعامل، 
من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس>يد اHٔمني ٕالطالع اIلس Qىل ما Yد

  .وٕاQال�ت، تفضل الس>يد اHٔمني

        ::::ٔ�مني اIلسٔ�مني اIلسٔ�مني اIلسٔ�مني اIلسمحمد Qذاب، محمد Qذاب، محمد Qذاب، محمد Qذاب، املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  .شكرا الس>يد الرئJس

توصل جملس املس�شار�ن �عتذارات مكjوبة من Qدد من السادة 
 05املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال Yلسة اHٔس>ئ] الشفوية ليومه الثال4ء 

  :، ويتعلق اHٔمر �لسادة2015ماي 
، ام~ارك النفاوي، محمد ٔ�مزال، الصبحيرحامن ٔ�شن، اجلياليل عبد ال

، حلسن بوعود، عياد ريغاملعز ا�Pن، حلبJب لعلج، سعاد  عبدهمحمد 
الطييب، حيفظه �منبارك، محمد مفMد، الصخي جحوب، جامل ا�Pن العكرود، 

ك، عبد الرحمي عمثون، حلسن عباد، اعبد الرحمي ٔ�ومعرو، عبد الرمحن لبد
رحمي عامين، ا�تار صواب، عبد الوهاب بلفقMه، محمد الهبطي، محمد عبد ال

ن¢Mه، عز�ز مك[يف، عبد املا  لعرج، ٔ�محد إالدر�يس، حسان الرباكين، 
املصطفى الرداد، حلسن بلبرصي، زبيدة بوعياد، عبد امحليد ٔ��رشان، عبد 

سالم ، ٔ�محد التو�زي، حلسن بلمقدم، فريدة النعميي، عبد ال راظفاملهللا 
، امليك احلنكوري، عبد القادر قوضاض، طالبالالبا¨وري، موالي احلسن 

محمد العريب بوراس، ٕاسامعيل قMوح، عبد الغين ماكوي، ٔ�محد ح[صايل، 
النعم مMارة، س>يدي محمد ٔ�خطور، بنجيد اHٔمني، عبد العز�ز العزايب، 

  .الطيب العلوي اHٔمني
Iلس املوقر ٔ�ن من اPس>تور، حنيط ا 148وطبقا Hٔحاكم الفصل 

ماي  6الربملان مب¶لس>يه س>يعقد Yلسة معومMة مشرتكة يوم ´د اHٔربعاء 
Qىل السادة العارشة صباºا، ختصص لالس>¸ع لعرض الس>يد  2015

الرئJس اHٔول �لم¶لس اQHٔىل �لحسا�ت حول ٔ�عامل اIلس �رمس س>نة 
2013 .  

لعالقات مع كام توصلت الرئاسة مبراس] من الس>يد الوز�ر امللكف �
الربملان، خيرب من wاللها اIلس طلب الس>يد وز�ر الص½ة بتoٔجMل اHٔس>ئ] 
املوÀة لوزارته ٕاىل Yلسة الحقة نظرا لقMامه مبهمة تنفMذا لتعل¾ت ملكMة 
سامMة، ومبراس] 4نية من رئJس الفريق اPس>توري يطلب من wاللها 

رÂضة حول مشلكة تoٔجMل السؤال املوYه ٕاىل الس>يد وز�ر الش>باب وال
  .امل̈رب الرÂيض موالي عبد هللا ٕاىل Yلسة الحقة

 5و�لÇس>بة لÆٔس>ئ] اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ´اية يومه الثال4ء 
  :ماي، فهÊي اكHٓيت

  سؤال؛ Q :25دد اHٔس>ئ] الشفهية -

 .سؤال واºد: Qدد اHٔس>ئ] الكjابية -
 .شكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .اHٔمنيشكرا الس>يد 

Ìرشع اHٓن يف معاجلة اHٔس>ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه 
سؤÎ، ٔ�ربعة ٔ�س>ئ] مهنا �ٓنية موÀة لقطاQات الرتبية  12اجللسة وQددها 

الوطنية، العدل، ومثانية ٔ�س>ئ] Qادية موزQة Qىل قطاQات السكىن، 
Mة، الرتبية الوطنية، العدل، الت¶ارة اخلارجMة، الشؤون الوظيفة العموم

  .العامة
Ìس>هتل Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوYه ٕاىل الس>يد وز�ر 

  . السكىن وس>ياسة املدينة حول اPور اHٓي] �لسقوط
  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد ادر�س مروناملس�شار الس>يد ادر�س مروناملس�شار الس>يد ادر�س مروناملس�شار الس>يد ادر�س مرون
  .شكرا الس>يد الرئJس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  السادة الوزراء، 
  زماليئ،

ف إالشاكلية ا�يل كتحطها اPور اHٓي] �لسقوط يف خمتلف امجليع ¨يعر 
  . لك س>نة نعJش مoٔساة. املدن املغربية وخصوصا القدمية مهنا

  الس>يد الوز�ر، 
واش مخمتو يف اHٓليات ا�يل يه خصها حتط �ش ٕان شاء هللا الس>نة 

  إالشاكليات؟املق~] ما نعJشوش نفس 
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  .شكرا

  :الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .وز�رتفضل الس>يد ال

        ::::الس>يد محمد ن¢Mل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد محمد ن¢Mل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد محمد ن¢Mل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد محمد ن¢Mل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املدينة
  .الس>يد الرئJس ،شكرا لمك

  . شكرا �لس>يد املس�شار Qىل هاذ السؤال
سoٔ¨ون رصحي معمك، الس>يد املس�شار، ٔ�ن ال نعJش يف الس>نة املق~] 
ٔ�و الس>نوات اليت س>تoٔيت هذا النوع من املشالك، ال ٔ�عتقد ٔ�نه ميكن 

  يلزتم بذ ، ملاذا؟ملسؤول ٔ�ن 
Hٔن هناك بيوت ودور تتقادم، والوترية اليت Ìسا�ر هبا هذا املوضوع يه 
وترية ال بoٔس هبا اليوم، لكن ال ميكن ٔ�ن نقول بoٔنه سjÇغلب Qىل لك ما هو 

  . موجود
س>بق يل ٔ�ن قلت بoٔنه اHٔمر يتطلب اليوم، ٔ�وال، ٕاماكنيات مالية 

حسب املعطيات املوجودة اليوم،  املليار دÂل اPرمه 10حىت  7تت¶اوز 
وQلام بoٔنه هناك �رامج ¨برية هتم Qىل س¢Mل املثال فاس ٔ�و اPار البيضاء ٔ�و 

Ìس>يج عتيق، ٕاضافة ٕاىل القصور والقصبات، لكن لJس  31ما تبقى من 
لك البناÂت اليت هتدد �الهنيار اليوم يه معنية بoٔشغال الرتممي ٔ�و Q�ٕادة 

  .ٕايواء ٔ�و ٕاساكن اHٔرس
ٔ�لف وºدة ا�يل مت ٕاحصاؤها هاذي Qامني من  43هناك كام يف Qلممك 

ق~ل وزارة اPاwلية Qىل ٕاîر السقوط ا�يل وقع يف اPار البيضاء، من هاذ 
ٔ�لف ما �زيد Qىل النصف هو اHٓن مغطى �تفاقMات، مبعىن ٔ�ن اHٔشغال  43

سارية، وما تبقى سÇسعى ٕاىل ٔ�نه يتغطى يف غضون هذه الس>نة، لكن مع 
ذ  اHٔشغال Qاد توا¨ب هذا الواقع ا�يل هو واقع صعب وصعب Yدا، 
لكن هناك تقدم اHٓن ¨بري، وQدد من املدن تعرف وترية ال بoٔس هبا دÂل 

  .تقدم اHٔشغال
اHٓليات إالضافMة يه ما حنن بصدد ٕاخراجو يف اHٔسابيع القلي] املق~]، 

Y�ٔل ðسهيل  غنعرضو Qىل جملس احلكومة قانون لÌÆٔس¶ة العتيقة من
التدwل wاصة Qىل املس>توى القانوين، مث ٕاºداث واكw ñاصة مبعاجلة 
اÌHٔس¶ة العتيقة والت¶ديد احلرضي، لك ذ  سJمت يف اHٔسابيع القلي] 

  .املق~]

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

  .هناك تعقMب؟ تفضل الس>يد املس�شار

        ::::در�س مروندر�س مروندر�س مروندر�س مرونإ إ إ إ املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  Jس،الس>يد الرئ 

  الس>يد الوز�ر،

إالشاكلية ا�يل كتحط �لمغاربة يه ذاك املناظر ا�يل يه تتكون يف 
ا�يل . ٔ�وقات صعبة Yدا يف الش>تاء، ا�ليل، وما يصاحب ذ  من خماطر

تنطلبوه اHٓن اح[ا حطينا هاذ السؤال بلعاين يف هاذ الوقت هذا، م~ارشة 
هللا، �ش ميكن لنا  من بعد الش>تاء وق~ل �كöري من الش>تاء اجلاية ٕان شاء

خنممو هبدوء يف الوسائل املصاح~ة، فٕاىل كنا ما غنقدوش نتغلبو Qىل العدد 
ا�يل اهرضتو Qليه، خصنا وسائل مالية كثرية، فعىل اHٔقل ٔ�ننا خنممو يف 
هاذوك الناس يف الوقت ا�يل توقع يش ºادثة øكون املصاح~ة موجودة، 

نبداو كنقلبو، الطب �كون فني نقلومه موجود، مايش Qاد ذيك الساQة 
  .قريب مهنم ٔ�يضا

ٕاذن، مجموQة دÂل اHٔمور øكون ûيoٔة Hٔننا نjÇظر يف جمال �ٓيل �لسقوط 
يف لك حلظة ٔ�ن øكون اكرثة، و�لتايل Qلينا ٔ�ن نتýذ إالجراءات م[ذ اHٓن 
حىت نتغلب Qىل اHٔقل Qىل ال�رشد ا�يل ¨يصبحوا فMه ذوك الناس ا�يل يف 

 التطبJب دÂهلم، وكذ  اHٔموات ا�يل ¨ميكن يjÇجوا ذوك اPيور، وكذ 
  .عن ذ  ٔ�ن øكون اHٔمور دÂهلم يف اºرتام ويف تقد�ر

  .شكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  هل لمك، الس>يد الوز�ر، رد عن التعقMب؟

        ::::الس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينة
Qلام بoٔنه �درا ما جند  طبعا ٔ�� معمك يف هذه إالجراءات �لمصاح~ة،

اليوم حضاÂ دÂل دور ا�يل سقطت وموجود�ن يف ºاñ انتقالية، يعين �يق 
مöال يف اPار البيضاء تعلمون بoٔنه مت ٕاQادة ٕايواء . ما لقMنا هلم فني �سك[وا

ٔ�رسة من بعد ما مت إالحصاء دÂل اPور اHٓي] �لسقوط وٕافراغ Qدد  4250
Âل الضغط Hٔنه دفاQا ٔ�و تفادÂ لسقوط ٔ�رواح مهنا، واس>تعملنا اشوية د
  . دÂل مواطنات ومواطنني

مت ٕاQادة ٕاساكن هؤالء �لاكمل اليوم، تصوروا اIهود مبعىن ٔ�نه خصك 
توYد هلم شقق ويف وقت رسيع وكتل¶oٔ �لخواص وكتل¶oٔ �لرشاكت العمومMة 

ل يف وقت ذو�لتايل، اليوم اIهود يب. ا�يل عندها رصيد Qىل هاذ املس>توى
قصري Yدا، لكن مع ذ  يتعني ٔ�ن �كون هناك احjياطي ملعاجلة هاذ النوع 

  .من املشالك

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .يف ال�س>يري هللا خيليك، تفضل.. السؤال الثاين موضوQه

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار
يل عندو �ش �كون الرٔ�ي العام لكو Qىل Qمل ٔ�ن اليوم الفريق Îس>تقال

سؤال واºد، وحMد، ملاذا؟ Hٔن من حظه ٔ�نه متت �رجمة ثالثة ٔ�س>ئ] 
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  . �لس>يد وز�ر الص½ة
  . الس>يد وز�ر الص½ة اعتذر عن احلضور، وهذا من حقه

من حق[ا حنن الفريق Îس>تقاليل ٔ�ن خنرب مس>بقا حىت 
متكن  ،ولكن
من اخjيار ٔ�س>ئ] ٔ�خرى، وهذا عيب ¨بري وحMف يف حق الفريق 

  . اليل، فال نق~ل مöل هذا إالجراءÎس>تق
مت ٕاخ~ار إالخوة املسؤولني عن �رجمة اHٔس>ئ]، وQىل اHٔخص الس>يد 
الوز�ر امللكف �لعالقة، ٔ�ن الس>يد الوز�ر قد يتغيب فMجب ٕاخ~ار� حىت 

اح[ا اليوم كنحسو بواºد الغنب Hٔننا عند� سؤال . 
متكن من ٕادراج ٔ�س>ئلتنا
  . واºد

  .شكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ºHٔد السادة . السؤال الثاين موضوQه السكن Îج¸عي
   .املس�شار�ن من فريق اHٔصاñ واملعارصة

  .تفضل فريق اHٔصاñ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاح
  .شكرا الس>يد الرئJس

  الس>يد الوز�ر،
  ٔ�خيت املس�شارة، 

  ،إالخوة املس�شار�ن احملرتمني
الزتمت احلكومة من wالل �ر�جمها �رفع وترية ٕانتاج السكن Îج¸عي 

  . والسكن املوYه لÆٔرس املعوزة بقمية عقارية م[خفضة التلكفة
يف هذا إالطار، Ìسائلمك عن حصي] هذه Îلزتامات، وما هو نصJب 

  اHٔقالمي اجلنوبية من هذا Îلزتام؟
  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا
  .الس>يد الوز�ر لٕالYابة Qىل السؤال تفضل

        ::::الس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينة
  . شكرا لمك، الس>يد املس�شار، Qىل هذا السؤال

ا�يل ميكن يل نقول لمك بoٔنه نصJب اHٔقالمي اجلنوبية من اIهود املبذول 
Qىل مس>توى السكن Îج¸عي يف شقه ا�يل ميكن Ìسميوه �لسكن 

ٔ�ي ما هو خمصص �لبناء ٔ�و البناء ا�ايت، Hٔن هذا اقjصادي، ٔ�ي البقع، 
هو ا�يل ¨يمتىش يف اHٔقالمي اجلنوبية، السكن Îج¸عي Qىل صيغة الشقق 

  . ما ¨يمتشاش متا، وتعلمون ذ 
العيون، اPاw]، السامرة ٔ�قل، Ìس¢Mا بوYدور، : يف لك املدن الرئJس>ية

اجلنوبية، طرفاية، وبعض املدن اHٔخرى اليت توYد يف شامل اHٔقالمي 
طانطان، لكممي، ٔ�سا الزاك، ٕاىل ´ري ذ ، التجزئات اليت ٔ�قميت تت¶اوز 
عرشات اHٓالف دÂل البقع، يعين اIهود ا�يل تبذل يف الصحراء ما معرو ما 

  . تبذل يف ٔ�ي م[طقة ٔ�خرى
�لطبع املشلك ا�يل اك�ن هو ٔ�نه امجليع �هتافت Qىل هاذ البقع، وقد 

املامرسات اجلان¢Mة ا�يل كتجعل بoٔنه جزء من هاذ البقع øكون هناك بعض 
خيضع لنوع من املضاربة، وهذا مؤسف، ونعمل بoٔن هناك حقMقة Qدد من 
العمليات اليت جتعل بoٔنه عوض ٔ�ن تذهب هذه البقع ٕاىل ٔ�حصاهبا، ٕاىل 
مس>تحقهيا، تذهب Qرب هؤالء يف بعض اHٔحMان ٕاىل املضاربة Qرب معلية 

  . ٕاQادة البيع
ن، ميكن يل نقول لمك بoٔنه اIهود، وراه تعلمون ذ  �لÇس>بة �لسادة لك

املس�شار�ن ا�يل من اHٔقالمي اجلنوبية، هاذ املدن ا�يل ذ¨رت حماطة 
بتجزئات بoٓالف البقع، ا�يل ساQدت مöال Qىل ٔ�ننا قضينا Qىل ا�¾ت دÂل 

ة اكن تoٔخر الوºدة، ما ابقاðش موجودة يف العيون ويف اPاw]، يف السامر 
ها اح[ا اHٓن عند� �ر�مج ا�يل ¨يدwل يف ٕاطار س>ياسة املدينة من Y�ٔل 

  .القضاء Qىل ذ 
ٕاذن، هذا اIهود اكن جمهود ¨بري، مما ال يعين ٔ�ن ما اكيÇش هناك 
خصاص، Q�ٔمل ٔ�ن مع ذ  هناك طلب مس>متر، ونوا¨ب هذا الطلب 

  .ٕاضافMة جتزئاتº�ٕداث 

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  د Qىل التعقMب، الس>يد املس�شار؟هناك ر 

        ::::املس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاح
Ìشكرمك، الس>يد الوز�ر، Qىل ما Yاء يف ردمك Qىل سؤالنا اخلاص hسوق 
العقار، وخصوصا السكن Îج¸عي م[ه من wالل احلوافز الرضي¢Mة اليت 

، مسكن 500تقوم هبا اPوñ �لمنعشني العقاريني القادر�ن Qىل بناء ٔ�كرث من 
  ".FOGARIM1"ومن wالل ٕاÌشاء صندوق �صندوق 

كام تعمل، الس>يد الوز�ر، Qىل ٔ�ن سوق العقار خيضع ٔ�صال لقانوين 
العرض والطلب، ومبا ٔ�ن الف�ة الغالبة من اIمتع املغريب تل¶oٔ ٕاىل القروض، 
نالحظ Qىل ٔ�ن طلب اHٔرس Qىل املنتوج Îقjصادي øراجع تدرجييا نظرا 

ك يف م[ح القروض، وتقلبت عند� اHٓية، والو دا� لعدم موا¨بة اHٔبنا
املنعشني العقاريني ¨يوYدوا املنتوج وما ¨يلقاوش إالق~ال، Hٔنه هاذوك 
اHٔبناك ما كJسا�روش العملية دÂل البيع، و�لتايل فاملكون دÂل اHٔبناك 

  .هذا من Yانب، الس>يد الوز�ر. مكون حكويم Qرب الوزارة املعنية
من السؤال املمتثل يف النصJب ا�صص لÆٔقالمي اجلانب اHٓخر 

اجلنوبية، فاليشء يذ¨ر ٔ�صال يف السكن Îج¸عي، ٔ�� ٔ�خص ��¨ر هنا 
اكينني .. مليون دÂل امسيتو 25السكن ا�يل ما ¨يت¶اوزش السقف دÂلو 

                                                 
1 Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes 
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الناس فعال، اكينني الناس ا�يل ¨يطلبوا هاذ املنتوج هذا، ولكن ال وجود % 
 ٔHرضية ا�يل ذ¨رتو، الس>يد الوز�ر، ٔ�صال يف اHٔقالمي اجلنوبية، ا�لهم البقع ا

فهذا ال º�ٔد جيادل يف ¨ون اPوñ بذلت Àدا �شهد لها يف هذا اIال، ٕاال 
من بعض Îخjالالت اليت شابت معلية التوزيع اليت قامت هبا مؤسسة 

Qىل ٔ�
مك يف  العمران مبدينة اPاw]، واليت �ملناس>بة نذ¨رمك، الس>يد الوز�ر،
Yلسة سابقة مقمت ٕ�يفاد جلنة لتقيص احلقائق Qىل ما وردمك من شاكÂت من 
اIمتع املدين، �ا نطالبمك، الس>يد الوز�ر، �ش متدو� مبعلومات يف هاذ 
ا�لجنة هاذي، واش اك�ن يش ºاYة؟ ٕاال ما اك�ن والو هذاك اليش ا�يل 

الس>يد الوز�ر، Qىل ٔ�
مك ابغينا، ولكن ٕاىل اك�ن يش ºاYة، كنطالبومك، 
ترضبوا بيد من ºديد Qىل ا�يل ¨يلعبوا �لعواطف دÂل الساكنة دÂل 

  . املناطق اجلنوبية
  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .الس>يد الوز�ر، تفضل

        ::::الس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة املدينة
ٔ�� امشJت م~ارشة لÆٔقالمي اجلنوبية، . شكرا لمك Qىل هاذ التدقMقات

 ٔHقالمي اجلنوبيةHٔلمك اÂيو يف السؤال دjمك ضف
.  
ف¾ يتعلق �لسكن Îج¸عي معوما، اHٔمور ا�يل ذ¨رتيوها موجودة، 
وجند حقMقة صعو�ت اHٓن يف موا¨بة املشرت�ن، Hٔن ذاك اليش دÂل 
 ñوPا ،ñوPٓن ترتاجع يف مصاح~ة، مايش اHبناك اHٔفواكرمي وكذا، بعض ا

املشلك دÂل اHٔبناك، Ìسعى ٕاىل . �صصة ٕاىل ذ عندها اHٔموال ا
  .معاجلته

اHٓن، السكن Îج¸عي يف شقه املرتبط �لشقق، ما مطلوhش �زاف 
يف اHٔقالمي اجلنوبية، ما ¨يبغيوش هاذ اليش هذا، حلد اHٓن، و�لتايل، 

  . ¨يفضلوا البقع
ما، معو  .� ، اصعيب ٔ�ننا منش>يو ند�رو يش م[توج ا�يل ما غي�~اعش

 l'habitat(هاذ العادات �يق ما øرخست دÂل السكن امجلاعي 
collectif (قالمي اجلنوبيةHٔيف ا.  

w�ٔريا، البحث ا�يل مقنا به، مقنا به كام هو يف Qلممك، مع اHٔسف ٔ�� 
كنقول لمك بoٔنه يف بعض اHٔحMان، ٔ�� رصحي معمك كام Qىل Qاديت، يف بعض 

ون وصلهم اخلرب، و�لتايل ملا وصلنا ما اHٔحMان ق~ل ما Ìس>يفطو البحث ¨يك
لقMناش يش ºاYة تذ¨ر، ولكن تoٔكدوا بoٔننا راه اح[ا رامMني العني ف¾ يتعلق 
�لتالعبات اليت ميكن ٔ�ن تقع، ويف اجلواب اHٔول دÂيل راين دليت لمك 

  .Qىل ٔ�ي ºال هناك بعض املامرسات اليت يتعني حمار�هتا.. بoٔنه

  :الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
ا الس>يد الوز�ر، وÌشكر الس>يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية يف شكر 

  .هذه اجللسة
ونjÇقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس 
احلكومة امللكف �لوظيفة العمومMة وحتديث إالدارة حول اHٔوضاع القانونية 

   .وÎج¸عية لبعض الف�ات من اHٔجراء العاملني �لقطاع العام
  .اللكمة �لفريق Îشرتايك

        ::::املس�شار الس>يد حفMاملس�شار الس>يد حفMاملس�شار الس>يد حفMاملس�شار الس>يد حفMظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس>يد الرئJس

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

يوYد بني صفوف العاملني لفائدة إالدارات العمومMة وامجلاQات الرتابية 
لقانونية واملقاوالت العمومMة العديد من الف�ات اليت ال ختضع ال �لمقjضيات ا

�لنظام العام �لوظيفة العمومMة وال �لمقjضيات املنصوص Qلهيا يف قانون 
الشغل، وهو ما ٔ�نتج ٔ�وضاع ملت¢سة جعلت هذه الف�ات عرضة �لحرمان 
من احلد اHٔدىن �لحقوق والضام�ت اليت �س>تفMد مهنا املوظفون العمومMون 

مي ٔ�و الرتقMات ؤ�جراء القطاع اخلاص، سواء Qىل مس>توى اHٔجور ٔ�و الرتس>
  .ٔ�و التغطية الصحية ٔ�و التقاQد

وٕاذا اكن هذا احليف هو نتاج لرتاكامت مjعددة، مفا يه اHٔس>باب 
الاكم[ة وراء اس>مترار هذه اHٔوضاع؟ وهل تتوفر وزارøمك حبمك Îخjصاص 
ðشخيصا Hٔوضاع هذه الف�ات حسب القطاQات؟ وهل س�~ادرون الختاذ 

 ٔHب�سوية ا [Mج¸عية رفعا �لحيف ا�ي التدابري الكفÎوضاع املهنية و
  يطال هذه الرشحية من العاملني �ٕالدارات العمومMة؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، تفضلوا

، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة ، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة ، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة ، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة محمد م~ديعمحمد م~ديعمحمد م~ديعمحمد م~ديعالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  ::::العمومMة وحتديالعمومMة وحتديالعمومMة وحتديالعمومMة وحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  لرئJس،الس>يد ا
  الس>يد املس�شار احملرتم، 

  .شكرا Qىل هاذ السؤال
مل ٔ�ضبط �لضبط ماذا øريدون ٔ�ن تقولوا بoٔعوان معومMني داwل 
إالدارات ٔ�و داwل الوظيفة العمومMة، ولكن ٔ�قول ٔ�ن العاملني �ٕالدارات 
العمومMة وامجلاQات احمللية، مه ٕاما موظفني نظامMني ٔ�و مjعاقد�ن وQددمه 

مت ðسوية  2011حىت  2001وم[ذ . م مؤطر�ن بoٔنظمة ٔ�ساس>يةقليل، ولكه
  .اHٔوضاع دÂل مجيع العامل املؤقjني ا�يل كJش>تغلوا يف إالدارات

املتعلق مبدونة الشغل قد نص يف املادة  65.99من Àة ٔ�خرى، القانون 
م[ه Qىل ٔ�ن ٔ�جراء القطاع العام ا��ن ال �رسي Qلهيم ٔ�ي قانون خيضعون  3



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )م 2015 ماي 05( ه 1436 رجب 16

  . ة الشغل، واحضة اHٔمورHٔحاكم مدون
ٕاال ٔ�نه يف بعض اHٔحMان بعض إالدارات تل¶oٔ ٕاىل بعض اخلدمات 
التنفMذية، اكل¢س�[ة واحلراسة والس>ياقة Qرب ٔ�عوان يف ٕاطار املناوñ مع بعض 
الرشاكت، وهؤالء حتمكهم مقjضيات قانون الشغل، والرشاكت ا��ن 

  . �ش>تغلون فهيا خيضعون ملراق~ة مف�يش الشغل
ا اكن هذا هو املراد �لسؤال، هذا هو اجلواب، اكن يش معطيات ٕاذ

  .ٔ�خرى ٔ�� رهن ٕاشارتك، الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .شكرا

        ::::املس�شار الس>يد حفMاملس�شار الس>يد حفMاملس�شار الس>يد حفMاملس�شار الس>يد حفMظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس>يد الوز�ر Qىل إالYابة دÂلمك

يعين املعطى وال السؤال انتاعنا اكن يندرج بصفة ٔ�ساس>ية Qىل بعض 
املني يف إالدارات العمومMة بصفة Qامة، سواء اكنت إالدارة الرتابية ٔ�و الع

  . مؤسسات معومMة، ٕاىل ´ري ذ 
كام كتعرفو، الس>يد الرئJس، رامك رئJس جامQة، وQدد من امجلاQات يف 
املغرب كتوفر Qىل Qاملني عرضيني، ٔ�ن يف املزيانيات دÂل امجلاQات ¨ميكن 

قjة يف املزيانية دÂلها بعض العرضيني، ٕاىل �لجامQة يعين ðس>تýدم بصفة مؤ 
  . ¨يبقاو بصفة مس>مترة، ٕاىل ´ري ذ ´ري ذ ، وهاذ العرضيني 

وكذ  حىت اجلانب انتاع إالنعاش الوطين، Hٔن كام كتعلموا ٔ�هنم 
¨يعملوا كذ  يف ٕادارة معومMة، وٕان اكن العمل دÂهلم يف امجلاQات يعين يف 

ات والباشاوÂت وكذ  حىت يف امجلاQات، Hٔن العامالت والوالÂت والقMاد
بعض العامل يف ٕاطار التعاون مع امجلاQات، يعين ¨ميدو امجلاQات بoٔعوان نتاع 

  . إالنعاش الوطين
هاذي وضعية حلد الساQة، كام كتعلموا، اك�ن ٔ�عوان ا�يل كJش>تغلوا يف 

ٕالنعاش س>نة، ومازال وضعيهتم نتاع ا 26إالنعاش الوطين يف العامالت ملدة 
درمه يف الشهر، ما عندوش احلد  1300وال  1400الوطين، ¨يتقاىض 

  .اHٔدىن لÆٔجور
قلتيو Qىل ٔ�ن ¨يتطبق قانون الشغل، Â ريت لو اكنت مدونة الشغل 

هاذي وضعية  ، ولكن)2le SMIG(عندمه يعين كتطبق Qلهيم، Qىل اHٔقل 
وٕان معروفة وا�يل ¨يخص Qىل ٔ�ن خص يعين هذا ٔ�ن مايش اخjصاص، 

اكن Îخjصاص بصفة Qامة راه نتاعمك، ولكن هاذي مسñٔo دÂل احلكومة 
ا�يل خصها يعين تنكب Qىل هاذ امللف دÂل هاذ العرضيني ونتاع هاذ 
القضية انتاع إالنعاش الوطين، Hٔن إالنعاش الوطين وٕان اكن كام قلت راه 

مهنم، ولكن كتبقى وضعيهتم  البعض ،)3RCAR(من اHٓن كJس>تافدوا 
وضعية شاذة �لك رصاºة، ؤ�� عندي اليقني Qىل ٔ�
مك ´ادي wEذوا هاذ 

                                                 
2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
3 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 

امللف بواºد اجلدية ا�يل يه معهودة فMمك، ؤ�
مك ´ادي حتاولوا تلقاو ºل 
  . لهاذ املسñٔo هاذي

  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

مومMة مومMة مومMة مومMة الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة العالس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة العالس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة العالس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لوظيفة الع
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  . شكرا الس>يد الرئJس
´ري �لÇس>بة �لعامل دÂل إالنعاش الوطين، فالبد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن هذه الف�ة 
يه ش>به مjطوQة، وال ميكن ٔ�ن نقول ٔ�هنم موظفون ٔ�و يعملون �ٕالدارات 

  .العمومMة
احلد  42.14.343نيا، يتقاضون حسب القانون ٔ�و حسب املرسوم 

هذا . Æٔجر يف الصناQة والت¶ارة واملهن احلرة والفالºةاHٔدىن القانوين ل
  .القانون، ا�ىل ما ¨يطبقش هاذ القانون راه ضد القانون

ف¾ خيص العامل ا��ن �ش>تغلون يف ٕاطار املناوñ، كام قلت، تطبق 
Qلهيم ٔ�حاكم مدونة الشغل، وتطبق Qىل الرشاكت اليت �ش>تغلون فهيا 

  . راق~ة مف�يش الشغلٔ�حاكم مدونة الشغل، وخيضعون مل
ما Qدا ذ ، حفسب Qلمي ٔ�ن لك املؤقjني العاملني يف إالدارات 
العمومMة وامجلاQات احمللية، بغض النظر Qىل إالنعاش الوطين، لكهم متت 
ðسوية وضعيهتم، ولكن ٕاذا اكنت هناك بعض العينات ٔ�و بعض اHٔشýاص 

رهن إالشارة  ٔ�و بعض اHٔعوان يعين مل تمت ðسوية وضعيهتم، راه اح[ا
  . لنتدارس هذا املوضوع ونلقاو احلل ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، وÌشكر الس>يد الوز�ر Qىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ونjÇقل ٕاىل السؤال اHٓين اHٔول املوYه ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية 

  . اخلاص والتكو�ن املهين، وموضوQه وضعية التعلمي
  . اللكمة ºHٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Îشرتايك

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيد
  . شكرا الس>يد الرئJس

  الس>يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

ويلتجئ . يلعب التعلمي اخلاص ٔ�دوارا øربوية وتoٔطريية ال ميكن ٕا
اكرها
ادية اليت يفرضها نظرا ملا اHٓ�ء ٕاىل هذا النوع من التعلمي رمغ التضحية امل

  . تعانيه املدرسة العمومMة من ٔ�زمة ºادة، تؤîر Qىل جودة التعلمي
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لكن، وQىل الرمغ من التاكليف املادية اليت يتطلهبا، فٕان Qدد من 
مؤسسات التعلمي اخلاص ال حترتم معايري اجلودة والسالمة واملقايJس الرتبوية 

  . املطلوبة
ئلمك، الس>يد الوز�ر، عن مدى مراق~تمك لهذه ويف هذا الصدد، فٕاننا Ìسا

املؤسسات التعلميية اخلاصة، وهل ت�~عون مدى اºرتاûا Pفاøر 
  التحمالت؟ وما يه إالجراءات اليت اختذمتوها لزجر ا�الفني؟ 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::ية الوطنية والتكو�ن املهينية الوطنية والتكو�ن املهينية الوطنية والتكو�ن املهينية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتب ، وز�ر الرتب ، وز�ر الرتب ، وز�ر الرتب �ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا    �تار�تار�تار�تارن ان ان ان االس>يد رش>يد �الس>يد رش>يد �الس>يد رش>يد �الس>يد رش>يد �
  الس>يد الرئJس، 

  السادة املس�شارون،
  الس>يد املس�شار، 

حقMقة الوزارة عندها �ٓليات ٕادارية . شكرا لمك Qىل وضع هذا السؤال
وøربوية لت�~ع ومراق~ة املؤسسات التعلميية اخلصوصية، وبطبيعة احلال 

مكثل ميكن نقول ك�سهر الوزارة بطبيعة احلال Qىل ت�~ع هذه املؤسسات، 
مؤسسات تعلميية  6مت ٕا´الق  2015و 2013لمك بoٔن ما بني س>نة 

�فj½اص øربوي وٕاداري مجليع  خصوصية، وكذ  اكن هناك القMام
، وكذ  اك�ن هناك 2012املؤسسات التعلميية اخلصوصية يف ش>تÇرب 

توجMه ٕانذارات ٕاىل Qدد من املؤسسات لعدم اºرتام رشوط ðسجيل 
سجيل التبا�ن يف النقط ما بني املراق~ة املس>مترة وÎمj½ا�ت التالمMذ ول� 

  . املوºدة
البد �ش نقول بoٔن هاذ اليش هاذ ´ري اكيف، ومكثل مöل ٔ�يضا  ،ولكن

سJمت القMام بتفJjش �لمؤسسات التعلميية العمومMة واخلصوصية wالل 
اHٔسابيع املق~] هبدف رصد ٔ�س>باب التفاوت املس¶ل ٔ�حMا� بني نقط 

يبقى املشلك يه حقMقة ا ملراق~ة املس>مترة ونقط Îمj½ا�ت الوطنية، ̈و
تطبيق هذه اHٓليات، واح[ا اHٓن كنفكرو يف ٕاQادة النظر يف هاذ نوعية هاد 

  .التقMمي وهاذ التفJjش ا�يل كنقومو به بوسائل Yديدة ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقMب، الس>يد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد Qلمياملس�شار الس>يد محمد Qلمياملس�شار الس>يد محمد Qلمياملس�شار الس>يد محمد Qلمي
  .شكرا الس>يد الرئJس

  الس>يد الوز�ر،
�مس الفريق Îشرتايك اح[ا م~دئيا لس>نا ضد التعلمي اخلصويص 

ببالد�، هذا من الناحMة املبدئية، ولكن كفريق لسان ºال املغاربة اليوم ما 
هو؟ هو ان�شار التعلمي اخلصويص يف مقابل øراجع املدرسة العمومMة، هذا 

  .سؤال عريض، وحيتاج ٕاىل جواب ¨بري
4نيا، الس>يد الوز�ر احملرتم، اكينة مشلك دÂل اHٔمثنة ا�يل كتoٔدهيا اHٔرس 
املغربية wاصة ذات اwPل احملدود ٔ�و املتوسط، راه يف التعلمي اHٔويل 

درمه  4000ٔ�و  3000درمه، هاذ اليش ´ري مق~ول، اHٔب يتقاىض  1500
 2م] ٔ�و موظفة راه ما يقدرش ٕاىل اكنوا عندو وwا øكون الزوYة دÂلو Qا

  .اHٔبناء، هاذ التعلمي اHٔويل
التعلمي "ٕاذن، من حMث البMÇة مادام ٔ�ن التعلمي العمويم م[عدم فMه 

¨مييش املغاربة مضطر�ن مكرهني �لتعلمي اخلاص، فاح[ا لJس من " اHٔويل

لعمويم عند� �ب الرتف املغاربة ¨ميش>يو �لتعلمي اخلاص، لو ٔ�ن التعلمي ا
جMد، وعند� بMÇة دÂلو واسعة وعريضة، فاHٔرس ذات اwPل احملدود ٔ�و 
املتوسط ال øرغب �ش متيش ختيل التعلمي العمويم Yانبا ومتيش �لتعلمي 

  .اخلاص
4نيا، الس>يد الوز�ر، ما اكيÇش يف ٕاطار احلاكمة ما اكيÇيش واºد 

س�مثروا يف التعلمي الرقابة موضوعية حول الناس ا�يل ¨ميهتنوا ٔ�و � 

اخلصويص، الهدف دÂهلم هو الرحب، ما اكيÇش جودة دÂل املدرسني، هاذ 
العملية دÂل التفJjش ما كهنرضش Qىل الر�ط واPار البيضاء، رمبا اك�ن 

)l'accès (شJjل التفÂو �لمناطق النائية يف املغرب العميق،  ،دjJٕاىل امش
ش مواصفات دÂل مدارس، وما راه اك�ن اكرثة، اك�ن مدارس ما عندها

  . اكيÇش ال�شديد
ٕاذن، واش احلكومة �غية حتل ´ري املشلك دÂل التعلمي، و�لتايل 

  .كرتخص �لناس يغر �ش �س�مثروا يف هذا امليدان
اح[ا كنقولو ٔ�ن ٔ�مام ٕاعفاء الرضائب، النقل املدريس راه هادوك 

ات حترتم يف النقل اPراري امسا¨ن ¨ميش>يو احبال السمك، ما اكيÇش مواصف
املدريس اخلصويص، ما كهنرضش Qىل النقل العمويم املدريس، ومقابل 
Îرتفاع املهول ا�يل عرفوه اHٔمثان wاصة ميل Yات احلكومة وإالجراء دÂلنا 
اح[ا مكعارضة راه اكن جMد ميل º¢س>تو اHٔساتذة دÂل القطاع العام �ش 

  .�ضوا كريفعوا يف اQمثن ؟ميش>يو يدرسوا، �ٓش ابقى هلم هذيك الساQة
فاح[ا، الس>يد الوز�ر، كفريق اشرتايك داwل جملس املس�شار�ن، 
كنطلبوا م[مك �ش ðشددوا الرقابة دÂلمك حول مراجعة اHٔمثان، وٕان اك�ن 
اقjصاد السوق اك�ن حرية راه ما ميكÇش يف اPوñ ما موفراش تعلمي معويم 

باع دÂل التعلمي اخلاص ويف نفس الوقت ختلهيم �لس> جMد �لمواطنني، 
  .يد�روا فهيم ما ابغاو، وس>يكون ذ  Qدال

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا
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  لمك رد Qىل التعقMب، الس>يد الوز�ر؟

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس>يد املس�شار

حقMقة ف¾ خيص املشلك دÂل اHٔمثان، هام مع اHٔسف هاذو رشاكت 
وصية، وبطبيعة احلال تيطبق Qلهيم القانون دÂل املقاوالت، لكن خص

الوزارة اHٓن عندها تفكري ف¾ خيص املس>تق~ل ٕان شاء هللا، �ش تلقى 
ºلوال ا�يل يه ´ادي متكن �ش حسب دفرت التحمالت، ميكن لها ðرشط 
Qىل املقاولني ا�يل ´ادي ميش>يو يف هاذ Îجتاه �ش �كون السقف دÂل 

، هذا يف "مدارس الرشكة"نة، هذا مرشوع ´ادي �كون ا�يل مسيناه اHٔمث 
  .املس>تق~ل

اك�ن قضية ا�يل جوهرية ا�يل حقMقة يه مطروºة يه القضية دÂل 
اجلودة دÂل التعلمي �لك، وهذا مشلك ا�يل هو ûم Yدا، وا�يل اح[ا 
تjÇعطاو لو يف ٕاطار إالصالح، ا�يل خصنا نلقاو لو ºل، Hٔن مع اHٔسف 

ا من اHٔس>باب ا�يل يه كتدفع اHٓ�ء واûHٔات �ش �رسلوا اوالدمه هذ
  .�لتعلمي اخلاص

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

السؤال اHٓين الثاين موضوQه øكر�س التعلمي اخلصوص لالمساواة يف 
  .فريق اHٔصاñ واملعارصة، تفضلوا اليس شكMل. احلق يف التعلمي ببالد�

        ::::د شكMلد شكMلد شكMلد شكMلاملس�شار الس>يد Qاباملس�شار الس>يد Qاباملس�شار الس>يد Qاباملس�شار الس>يد Qاب
  الس>يد الرئJس،

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر،
øزايد Îه¸م يف اHٓونة اwHٔرية مبؤسسات التعلمي اخلصويص، وهو ما 
سامه hشلك ¨بري يف تعميق 
زيف املدرسة العمومMة ورضب حق الف�ات 

  .املتوسطة والفقرية يف ضامن حق اQمتدرس
ما يه إالجراءات اليت اختذهتا : ، الس>يد الوز�رتoٔسJسا Qليه، Ìسائلمك

  وزارøمك �ل½د من هذه الظاهرة، وضامن احلق يف التعلمي مجليع رشاحئ اIمتع؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس>يد الرئJس
  الس>يد املس�شار، 

هذا السؤال ا�يل هو ûم، جوايب ´ادي �كون ٔ�وال  شكرا لمك Qىل
جواب Qىل السؤال ¨يف طرحjوه كتابيا، و4نيا ´ادي جناوب كذ  Qىل 

  .الصعيد املس>تق~يل
الشك بoٔن تعلمينا فMه مشلك دÂل اجلودة، ولكمك كتعرفو هو يف ٔ�زمة، 

ي بطبيعة احلال اHٓن اك�ن اقرتاºات وٕاجراءات ا�يل اح[ا، امحلد T، ´اد
  .نقومو هبا ا�يل ´ادي متيش يف اجتاه �ش حتل هذا املشلك

املشلك الثاين هو طبيعة الفرق ا�يل اك�ن ما بني التعلمي يف البادية 
والتعلمي يف املدن ويف اHٔحMاء النائية، ا�يل هو حقMقة ´ري مق~ول ٔ�ساس>يا، 
ولكن هذا كريجع ٕاىل واºد امل̈رب ا�يل هو مشعب Yدا، وا�يل ´ادي 

م[ا واºد اجلرٔ�ة ¨برية �ش نلقاو لو ºلول، ولكن اح[ا ´ادي منش>يو  يطلب
  .يف هاذ Îجتاه، ٕان شاء هللا، �ش نلقاو ºل لهاذ املشلك هذا

Yا املشلك دÂل التعلمي اخلصويص، التعلمي اخلصويص ٔ�وال هو تقليدي 
يف املغرب، وكتعرفوا هاذ اليش هذا، فق~ل من Îس>تقالل هو موجود 

  . كة الوطنية يه ا�يل قامية به، تقليديواكنت احلر 
اHٓن بطبيعة احلال ¨يتطور، ولكن هناك اك�ن واºد املبالغة ¨برية حMث 
كتقول ٔ�ن هناك خوصصة دÂل التعلمي يف املغرب، وهذا Yاء يف السؤال 
دÂلمك ٕاىل امسحتو، وكتعرفوا بoٔن املغرب بU قانون، واخلوصصة الزم �كون 

¨يدوز يف الربملان وكتصوتوا Qليه، هذا ¨يبغي يقول  قانون، وٕاىل اكن قانون
  .ما اك�ن ٔ�ي خوصصة التعلمي يف املغرب

من  %12واك�ن اHٔرقام كذ ، اك�ن اHٔرقام اHٓن التعلمي اخلاص ¨ميثل 
دÂل التالمMذ ا�يل هام ¨يقراو اليوم، ¨يبقى هذا زعام واºد الرمق ا�يل اIموع 

  .هو مق~ول، هذا ا�يل خصنا نقولو
من Àة اخرى كنلقاو بoٔن ف¾ خيص هاذ التعلمي هو يف نفس الوقت 
داwل يف ٕاطار نقولو احمليط املغريب، Hٔن الناس عندها Îخjيار، ولكن 
ا�يل نؤكد لمك يه لك تلميذ مغريب عندو ماكن يف املدرسة املغربية، ابقى 

نعرتفو  Îخjيار ا�يل هو مربوط بطبيعة احلال ٕ�رادة اHٓ�ء، وكذ  خصنا
هباذ �ملشلك ا�يل هو مشلك اجلودة، وا�يل اHٓن ا�يل خصنا نتعطاو لو 
اح[ا يه اجلودة دÂل تعلمينا �ش �كون øاكفؤ الفرص ما بني امجليع، ال يف 

  . املدن وال يف القرى
  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  هناك رد Qىل التعقMب؟

        ::::املس�شار الس>يد Qابد شكMلاملس�شار الس>يد Qابد شكMلاملس�شار الس>يد Qابد شكMلاملس�شار الس>يد Qابد شكMل
  ز�ر، الس>يد الو 

ولكن ٔ�� مل ø�ٔلكم عن اخلوصصة، اليشء ا�يل ابغيت نقول   الس>يد 
الوز�ر ٕاىل ابغييت �ش هنرضو Qىل فني حلق التعلمي اخلصويص مöال ´ادي 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )م 2015 ماي 05( ه 1436 رجب 16

، هذا %50و %35هنرضو ´ري Qىل الق[يطرة واPار البيضاء، حلق ما بني 
  .يشء معرتف به

الوز�ر، جلنة احلقوق  ٔ�� ما ابغي�ش نقول   ٔ�كرث ما قالت لمك، الس>يد
Îقjصادية وÎج¸عية والثقافMة �Hٔمم املت½دة، وا�يل طلبت من احلكومة 
املغربية �لوفاء �لزتاماهتا من بعد ما دقت مجعيات مدنية مغربية �قوس 

 2008مؤسسة تعلميية معومMة �ملغرب ما بني  191اخلطر ٕاîر ٕا´الق 
 اخلاص، ان¸ ت�شدو املدارس، ، هنا اكع ما هنرضو Qىل التعلمي2013و

  . امحلد T ا�يل اك�ن التعلمي اخلاص ا�يل تJسد
ٕاىل ابغات احلكومة تقلص من اHٔدوار دÂلها وøريم بثقل التعلمي العمويم 
هذا يشء، ما فMه حىت يش ºاYة ولكن خصو �كون �ملقابل، ها ان¸ حىت 

  .التعلمي اخلاص راه بدون مقابل
، تنطلبو اجلودة، هذا يشء ا�يل جMتو به، الس>يد فاح[ا ا�يل تنطلبو

الوز�ر، وهذا هو ا�يل ûم، Hٔنه ٔ�مه يشء ¨يف قلهتا يف اHٔس>بوع املايض، 
ٔ�مه يشء عند� ٔ�ننا هاذ احلكومة تعطي �لمغاربة ا�يل هو ٔ�سايس التعلمي، 
التعلمي هو اHٔسايس، ما تنطلبوش ٔ�كرث من التعلمي والعداñ والص½ة، ما 

الص½ة، ها الوز�ر . يش ºاYة اخرى، التعلمي راه ما صناهشتنطلبوش 
اكع ´اب ما ابغاش حىت جيي جياوب Qىل اHٔس>ئ] دÂلو حلزب Îس>تقالل 

  . والعداñ، الوز�ر تيعرف �ٓش Yاري عند�. ا�يل تيjÇظرها
  الس>يد الوز�ر، 

راه اح[اÂ تÇمتناو م[مك، اح[ا ما تنقولوش لمك ´ري اح[ا بوºد�، اح[ا 
وفو م[ظامت دولية دÂل اHٔمم املت½دة ا�يل تتكjب لمك وتتقول هاذ تÇش
  . اليش

  .شكرا الس>يد الوز�ر

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

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس>يد املس�شار، 

ٔ�وال ف¾ خيص ٕا´الق بعض املؤسسات، هذا راجع جلانب ا�يل هو 
  ...Hٔن اك�ن هناك بعض اHٔحMاء ا�يل ما ابقاوش دميوغرايف،
  . شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . الوقت الس>يد الوز�ر، ا
هتÊى الوقت، شكرا

  . ٕاذن، Ìشكر الس>يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة
ونjÇقل ٕاىل السؤالني املوÀني ٕاىل الس>يد وز�ر العدل واحلرÂت، 

  . قضائيةالسؤال اHٔول حول اخلريطة ال
  .اللكمة �لفريق Îس>تقاليل، تفضل اليس الس>باعي

        ::::املس�شار الس>يد محمد �رQاه الس>باعياملس�شار الس>يد محمد �رQاه الس>باعياملس�شار الس>يد محمد �رQاه الس>باعياملس�شار الس>يد محمد �رQاه الس>باعي
  الس>يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . سؤايل موYه �لس>يد وز�ر العدل واحلرÂت

  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
Àة،  12يد اجلهوي، وٕاºداث احلكومة، وبعد ٕاQالهنا عن التقطيع اجلد

الصادر بتارخي فاحت جامدى اHٔوىل  2.15.40وذ  مبقjىض املرسوم رمق 
 6340، واملÇشور �جلريدة الرمسية Qدد 2015فربا�ر  20املوافق  1436
، حMث التقطيع ٔ�صبح يفرض نفسه، ويتطلب ٕاQادة 05/03/2015بتارخي 

احملامك Îس>ت][افMة، مع  النظر يف اخلريطة القضائية، وwاصة Qىل مس>توى
حتديد اخjصاصاهتا الرتابية يف نطاق اجلهات احملدثة لتفادي التبا�ن الصارخ 

  .املوجود بJهنا
ما يه إالجراءات والتدابري اليت س�ýjذها  :�ا، Ìسائلمك الس>يد الوز�ر

وزارøمك من Y�ٔل ٕاQادة النظر يف اخلريطة القضائية احلالية وجعلها مjالمئة مع 
  ع إالداري واجلهوي Qىل مس>توى حمامك Îس>ت][اف؟التقطي

  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا، الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÂت
  .شكرا الس>يد الرئJس

  الس>يد املس�شار،
  حرضات السادة والس>يدات املس�شار�ن،

ملواضيع اليت ðش>تغل �لفعل، يعترب موضوع اخلريطة القضائية من ٔ�مه ا
Qلهيا وزارة العدل واحلرÂت، وذ  يف ٔ�فق عقلنهتا وٕاقامهتا Qىل عنارص 

العنارص اليت اعمتد�ها يف مقاربة موضوع اخلريطة القضائية يه . موضوعية
  :مجموQة من العنارص

ٔ�وال، جحم القضاÂ املعروضة Qىل خمتلف الوºدات القضائية، كÇشوفو 
اكن جحم صغري ¨يكون عند� مركز قايض مقمي، ٕاىل جحم القضاÂ، ٕاذن ٕاىل 

  . اكن من جحم معني وصل كتعود عند� حممكة ابتدائية، وهكذا دواليك
مس>توى املسافة اجلغرافMة بني احملامك القامئة واحملمت]، كÇشوفو املسافة، 
Hٔنه ٕاىل اكن مواطن ´ادي يقطع واºد املسافة قلي] �ش يتلقى اخلدمة 

  . حممكة ابتدائية قامئة، ال ºاYة من حMث املبدٔ� حملمكة Yديدةالقضائية يف 
مراQاة Îعتبارات اجلغرافMة واPميغرافMة، جغرافMا ¨ميكن øكون  ،ٔ�يضا

  .¨يلومرت، ولكن اك�ن تضار�س صعبة، ٕاىل ´ري ذ  40ٔ�و  30واºد 
وw�ٔريا، فٕان التقطيع إالداري معوما وwاصة م[ه اجلهوي % ٔ�مهية قصوى 
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يد صيا´ة اخلريطة القضائية، وQىل س¢Mل املثال فاح[ا اHٓن بصدد Qىل صع 
Àة، هذا يعين مöال ٔ�ن Àة لكممي ما عندهاش حىت حممكة اس>ت][اف،  12

Àة قرر� �ش ٔ�ننا غند�رو Àة لكممي ا�يل اكنت ت�سمى  16ميل اكنت 
السامرة، واHٓن عندها ٕامس �ٓخر، ند�رو لها حممكة اس>ت][اف،  -Àة لكممي

لرمغ من ٔ�ن املعطيات الرمقية ال ðشجع Qىل ٕاقامة حممكة اس>ت][اف، ومع �
  .ذ  ابغينا اجلهة øكون عندها حممكة اس>ت][اف

ٔ�يضا Qىل مس>توى اPور الطالئعي ا�يل ´ادي يقوم به القضاء إالداري، 
´ادي نقاربو املوضوع يف ٕاطار ما ا
هتÊى ٕاليه احلوار الوطين �ش ´ادي 

 إالدارية، وحMث لJس هناك حمامك ٕادارية غنعمتدو Ìش>تغلو مبنطق احملامك
الوºدة دÂل ٔ�قسام ٕادارية، �ش ما تبقاش يش Àة ما عندهاش قضاء 

  .ٕاداري ميكن توجMه املنازQات ٔ�مامه
و�لتايل، فoٔريد ٔ�ن ٔ�طمنئ الفريق احملرتم واكفة الس>يدات والسادة 

واحلرÂت Yاهزة  املس�شار�ن احملرتمني ومعوم املواطنني، ٔ�ن وزارة العدل
متام اجلهوزية لتزنيل خريطة قضائية مالمئة ملعطيات التقس>مي إالداري 

  .اجلهوي املرتقب
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقMب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد اHٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اHٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اHٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اHٔنصاري
  .شكرا الس>يد الرئJس

اس>متعنا �لك ٕامعان، الس>يد الوز�ر، جلوا�مك، وهاذ السؤال هو يف 
احلقMقة سؤال اس�~ايق، وي¸ىش مع احلكومة ٔ�و وزارة العدل حتديدا بصدده 
من Y�ٔل ٕاصالح م[ظومة العداñ، واHٓن حنن Qىل مرىم جحر من تزنيل 

  .اجلهوية اجلديدة حسب التقطيع إالداري املعمتد اHٓن ببالد�
وفو، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن هناك جمهود ج~ار يÇ~غي ٔ�ن يبذل اح[ا تÇش

بطريقة اس�~اقMة من Y�ٔل ٔ�وال واºد التوزيع Qادل ومالمئ وشامل Qىل اكفة 
اجلهات، �عتبار ٔ�ن احملامك Îس>ت][افMة املؤه] اHٓن واملهمة ممركزة يف بعض 

إالدارية  اHٔقطاب من اململكة، حمامك Îس>ت][اف العادية، ال من حMث احملامك
Îس>ت][افMة اك�ن جوج، احملامك الت¶ارية، اك�ن حمامك دÂل جرامئ اHٔموال، 

يعين اللك سjJوYه ٕاىل الر�ط، و�لتايل .. احملمكة دÂل إالرهاب ا�يل يه
هناك املناطق النائية واجلهات النائية اHٓن س>ترضر شJ�ا ما من التقطيع 

  .احلايل
اجلهة : ن واقعي، و´ادي نعطيمك مöالابغينا واºد املنظور ا�يل هو �كو

 E5فMاللت اHٓن ا�يل يه حمدثة، واجلهة الوحMدة احملدثة، وتضم - دÂل درQة
ٔ�قالمي لكها يف اجلنوب الرشيق تقريبا، يه تضم اHٓن حممكتني اس>ت][افMتني، 
ولكن يه بعيدة لك البعد ال Qىل احملامك إالدارية وال الت¶ارية وال جرامئ 

قضية دÂل ٕاذا اكن هناك ٕارهاب، فالعائالت لكها Qلهيا ٔ�ن اHٔموال وال 
  . تjÇقل ٕاىل الر�ط

ابغينا هاذ اليش لكو يؤwذ بعني Îعتبار، وهاذ السؤال هو ال ميكن 
ٔ�ن Ìس>تفي لك جوانبه يف دقMقة ٔ�و دقMقjني، ٔ�متىن ٔ�ن نلتقي ٕان شاء هللا يف 

ة احللول Hٔن هذا ا�لجنة من Y�ٔل توس>يع النقاش، ؤ�ن �كون بطريقة ðشا̈ري
  .يف اIال التنظميي

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  لمك رد الس>يد الوز�ر؟

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂت
  الس>يد املس�شار احملرتم، 

ٕان اكن Qىل املذا¨رة يف جلنة يف ٕاطار wاص حنن Yاهزون، لكن يف 
، قسم EفMاللت ´ادي øكون عندها قسم جتاري-انتظار ذ  Àة درQة

ٕاداري يف لك من حممكة الراش>يدية وحممكة ورزازات، �لÇس>بة حملمكة 
إالرهاب، ٔ�عتذر، حممكة إالرهاب ال ميكن ٔ�ن øكون ٕاال واºدة ويه ا�يل 

  . اكينة يف الر�ط Hٔس>باب ال ختفى Qليمك
  .شكرا

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

توثيق العرصي، �لتجمع الوطين قانون ال : نjÇقل ٕاىل السؤال اHٓين الثاين
  .لÆٔحرار، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد توفMق املس�شار الس>يد توفMق املس�شار الس>يد توفMق املس�شار الس>يد توفMق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الرئJس

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

  الس>يد الوز�ر،
ٔ�صبحنا اليوم كنعJشو واºد الواقعة مرة ويه فقدان الثقة يف التوثيق 

لناجتة عن الزتو�ر، عن العرصي جراء تنايم ظاهرة Îعتقاالت ا
Îخjالسات، عن حتايالت، والعديد من السلواكت ا�يل كنعتربوها 

  .سلواكت ´ري w�ٔالقMة من طرف بعض املوثقني
  الس>يد الوز�ر، 

املنظم ملهنة التوثيق العرصي ٔ�ن  32.09كنا نتوc من صدور القانون 
رشمMل، كرثت فهيا ظاهرة ال�  -مع اكمل اHٔسف-حيصن هذه املهنة، ولكن 

ؤ�� كÇس>تعمل هاذ العبارة دÂل ال�رشمMل Hٔن هناك ا�يل ¨ي�رشمل و¨مييش 
�لس¢Mطار، الس>يد الوز�ر، و¨يكون عندو ٔ�مل ٔ�نه يصح وخيرج، وهناك 
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يكون حضية دÂل املوثقني، وا�يل ¨يبقى ال�رشمMل Qىل  ا�يل ¨ي�رشمل ̈و
او هلم، مدى العمر، هناك �س ضايعني يف الز�يق، اليوم فلوسهم امش

ديورمه امشاو هلم، وابقاو عرضة �لضياع، الس>يد الوز�ر، وكذا املس�مثر 
  . املغريب واملس�مثر اHٔج[يب

  الس>يد الوز�ر، 
ما هو الس¢ب الرئJيس لتنايم هذه الظاهرة بعد صدور : سؤالنا اليوم

؟ وما هو س¢ب تoٔخر بعض املراس>مي التطبيقMة املنظمة 32.09القانون 
  ندوق الضامن ومرسوم التعرفة؟ �لمهنة مكرسوم ص 

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂت
  الس>يد املس�شار احملرتم،

سؤالمك ال يتعلق �لت¶اوزات اليت ترض مبصاحل املواطن، وٕان اكنت 
oٔخر صدور Yات يف س>ياق احلديث، السؤال اكن هو عن ٔ�س>باب ت

املراس>مي التطبيقMة يشء، واملوضوع دÂل الت¶اوزات . املراس>مي التطبيقMة
  . يشء �ٓخر - ساحمهم هللا-واملشالك ا�يل ºاص] من بعض املوثقني 

ٕاذن، ٕاىل ابغينا نتلكمو Qىل الت¶اوزات، كنoٔكد لمك بoٔنه ال ميكن ٔ�بدا 
يه رضورية يف  القضاء Qىل الت¶اوزات ٕاال �سرتYاع القمي واwHٔالق ا�يل

لك ûنة، ومع ذ  لقد º�ٔدثنا مرسوما من Y�ٔل حتصني اHٔموال املودQة 
Pى املوثقني، حMث ٔ�ن هناك شلكيات، وحMث ٔ�ن هناك مساطر 
ٔ�صبحت مبوجهبا هذه اHٔموال احملص]، لÆٔسف اك�ن واºد اجلزء ¨يبقى ´ري 

�لمهن من  حمصن س>نعاجله wالل هاذ الس>نة يف ٕاطار Îلتفاتة اليت س>نوQهيا
  .Y�ٔل الرفع من حصا
هتا ومس>تواها

املتعلق  �32.09لÇس>بة �لمراس>مي التنظميية، ٔ�فMدمك بoٔن القانون دÂل 
، حلد اHٓن 8ب�[ظمي ûنة التوثيق نص Qىل مجموQة من املراس>مي، وQددها 

، واºد مقت ٕ�جنازه يف ٕاطار واºد النوع من 2، �قني 6صدر مهنا 
ت املعنية وº�ٔلناه Qىل الس>يد وز�ر املالية هذا اليوم، ال�شا̈رية مع اكفة اجلها

وبقي مرسوم واºد وهو املتعلق بت½ديد ٔ�تعاب املوثقني، هذا حتديد ٔ�تعاب 
املوثقني ðشاور� فMه مع اجلهات املسؤوñ وº�ٔلناه Qىل املوثقني يف خشص 

  .الهيئة املرشفة Qىل املهنة، ونjÇظر جواهبم
وال املودQني، �ٓخر ما يعين اهتدينا % �لطبع مرة ٔ�خرى ٔ�رجع ٕاىل ٔ�م

وهو املرسوم املتعلق بصندوق ضامن املوثقني، هاذ الصندوق ا�ي س>يخرج 
ٕاىل الوجود، وس>يؤدي ٕاىل ضامن تعويض ٔ�ي مواطن مت يعين هدر ٔ�موا% ٔ�و 
اخjالسها ٔ�و خMانة اHٔمانة hشoٔهنا، وهكذا ٕان شاء هللا وتعاىل سوف 

  .يعرفها هذا امليداننت¶اوز اكفة الصعو�ت اليت 

مرة ٔ�خرى ٔ�ؤكد بoٔن Îخjالالت موجودة، ولكن ال ميكن احلديث عن 
فقدان الثقة يف املوثقني ٔ�و يف ûنة التوثيق، Hٔن ûنة التوثيق يÇ~غي إالبقاء 
Qىل الثقة فهيا، ولكن يف نفس الوقت حتصني هذه املهنة وحتصني ٔ�موال 

  . الناس اليت يف بعض اHٔحMان ذهبت بغريها
  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .شكرا، هناك تعقMب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس>يد توفMق املس�شار الس>يد توفMق املس�شار الس>يد توفMق املس�شار الس>يد توفMق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الرئJس

  الس>يد الوز�ر،
و�يق ما خرYاðش  ،هناك واºد املؤسسة ا�يل كJشري لها القانون

  .�لوجود، ويه معاهد التكو�ن املهين �لموثقني
  الس>يد الوز�ر،

كتخرج دÂل املوثقني، رصاºة اح[ا هاذ الف�ات الكöرية ا�يل والت 
Qا�ش>نا بعض الناس ا�يل رصاºة ال Qالقة هلم مبيدان التوثيق، فoٔ�ن يه 
الكفاءة؟ وهاذ الكفاءة يه ا�يل كتjÇج Qلهيا هاذ Îخjالالت، Hٔن هاذ 

) le fait(الناس ما واعييÇش هبذاك اخلطورة دÂل اHٔمور ا�يل ¨يد�روا، 
إالماكنية  ، ما ابقاش)CDG4(لودائع دÂهلم يف أ�هنم اليوم ٔ�صبحوا ¨يحطوا 

دÂل الترصف يف الودائع، ٕاذن ذاك اليش القدمي، ا�يل اgو لكو قدمي، 
  .اليوم ¨يoٔديو الناس دÂلو اQمثن، الس>يد الوز�ر


رجعو لصندوق الضامن، ابغينا نطرحو لمك واºد السؤال، وابغينامك 
السؤال ¨يطرحوه مجيع جتاوبو� برصاºة، الس>يد الوز�ر، Hٔن هاذ 

املواطنني، واش صندوق الضامن ¨يضمن Îخjالسات؟ Hٔن Qىل حساب 
ما اكن مسعنا ٔ�ن صندوق الضامن ¨يضمن اHٔخطاء املهنية، املسؤولية 
املدنية، ولكن راه ما ¨يضمÇش Îخjالسات، Hٔن Îخjالسات كتدwل 

وا الفلوس يف ٕاطار املسطرة اجلنائية، ٕاذن ما ميكÇش هاذ الناس خيتلس
  .وصندوق الضامن يضمن فلوسهم

´رنجع لواºد التفعيل دÂل املراق~ة، الس>يد الوز�ر، املادة، ٔ�ظن املادة 
ك�شري بoٔن كتلزم الس>يد ال̈ويل العام ٔ�نه يد�ر مراق~ة س>نوية، هاذ  68

املراق~ة ما اكيناش، الس>يد الوز�ر، اح[ا كنعJشو واºد احلاñ ا�ىل دازت 
ك ـــــــذي  متت عندها ساQة، واكنت من املالحظات ٔ�نQلهيا مراق~ة ا�ىل 

)la plaque ( ا�يل عندو مايش)conforme(نا مهMا ــــــــــــــــــــ، وف
)les dépôts( ؟ ما اكنوش راق~وا)les dépôts( اليوم اصبح هاذ ،

  . الس>يد موضوع مساءñ، صبحوا الناس مرشد�ن يف الز�يق، الس>يد الوز�ر
  .الوز�روشكرا الس>يد 

                                                 
4 Caisse de Dépôt et de Gestion 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )م 2015 ماي 05( ه 1436 رجب 16

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Qىل التعقMب

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂتالس>يد وز�ر العدل واحلرÂت
ٕاذن، تالحظون، الس>يد املس�شار، ٔ�ن تعقMبمك كام احلال �لÇس>بة 
لسؤالمك يتضمن مجموQة من املعطيات والقضاÂ اليت تتطلب وقjا لJس 

  . �لقصري من Y�ٔل معاجلته
ٔ�فMدمك بoٔن املراق~ة الس>نوية �لسادة والس>يدات املوثقني من طرف النيابة 
العامة، اHٓن بدٔ�ت م[ذ مدة، ووYه وز�ر العدل واحلرÂت مÇشورا ٕاىل 
اكفة السادة الوgء العامني من Y�ٔل تفعيل هذه الرقابة اليت ينص Qلهيا 

يعين اس>تîٔoر قانون التوثيق، ؤ�ؤكد   وهاذ اليش øلكمت Qليه الص½افة و 
�ه¸م الرٔ�ي العام، ؤ�ؤكد   بoٔهنا Yارية، وتذهب ٕاىل العمق، طبعا ميكن 
يف بعض احلاالت ٔ�ن �كون ما تفضلمت به حصي½ا، وقد ال �كون حصي½ا، 

        ....ولكن املؤكد هو ٔ�نه اك�ن هناك حرص Qىل القMام �لواجب

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

الفريق احلريك، ٕاذن Ìشكر قد حسب من طرف  ثٕاذن، السؤال الثال
  . الوز�ر Qىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ونjÇقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر 
امللكف �لت¶ارة اخلارجMة،  ،الصناQة والت¶ارة وÎس�sر وÎقjصاد الرمقي

  . موضوQه ðشجيع املنتوج الوطين
 ٔÆحرار، تفضلاللكمة لفريق التجمع الوطين ل.  

        ::::املس�شار الس>يد wريي بلýرياملس�شار الس>يد wريي بلýرياملس�شار الس>يد wريي بلýرياملس�شار الس>يد wريي بلýري
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئJس،
  الس>يد�ن الوز�ر�ن،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر،

قامت وزارøمك مشكورة مبجهودات ج~ارة يف جمال التصد�ر، احلقMقة 
ا�يل 
ريد ٔ�ن تتوYه كذ  لضبط الواردات، هذا موضوع، الس>يد الوز�ر، 

نا نعرف ٔ�ن جمال التصد�ر حقMقة قامت كام قلنا، واكنت هناك ولوج Hٔن 
هذا، الس>يد الوز�ر، من . ٔ�سواق Yديدة، و�خلصوص اPول إالفريقMة

  .Yانب
اجلانب اHٓخر، هل تتوفرون Qىل �ٓليات ل�شجيع املنتوج الوطين يف 
اHٔسواق ومتكMنه من م[افسة املنتوYات املس>توردة يف ٕاطار السوق 

اعتبارا لكون هذه اHٓليات ٕاºدى املرøكزات اHٔساس>ية �لتخفMف  الوطنية،
  من العجز الت¶اري، وتوفري مع] صعبة Qىل Îقjصاد الوطين؟

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا، الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة

الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�ssssر ر ر ر 
  ::::ي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةوÎقjصاد الروÎقjصاد الروÎقjصاد الروÎقjصاد الرمقمقمقمق

  .شكرا الس>يد الرئJس احملرتم
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس>يد الوز�ر،
بداية، ٔ�توYه �لشكر �لس>يد املس�شار احملرتم عن فريق التجمع الوطين 
لÆٔحرار لطرح هاذ السؤال املتعلق �لتدابري املوجودة من Y�ٔل ðشجيع 

 تعلمون احلكومة تويل اه¸م ¨بري لهاذ املوضوع، ðشجيع املنتوج الوطين، كام
املنتوج الوطين، ويت¶ىل ذ ، كام تعلمون، يف مجموQة من Îسرتاجتيات 
وا�ططات القطاعية والوطنية، وكذ  مجموQة من الربامج ا�يل اختذهتا 

خمطط املغرب "احلكومة، ؤ�ذ¨ر مهنا بعض ا�ططات إالسرتاتيجية ك
خمطط "، "خمطط ٔ�ليوتJس"، "خمطط إالقالع الصناعي"، "اHٔخرض

  .ٕاخل... ، خمطط الس>ياºة"الصناQة التقليدية
ويف نفس الس>ياق، ونظرا كام تفضلمت لعجز املزيان الت¶اري ا�يل عرفjه 
بالد� يف الس>نوات اwHٔرية، قامت الوزارة امللكفة �لت¶ارة اخلارجMة Q�ٕداد 

طط الوطين لتمنية املبادالت الت¶ارية، واºد ا�طط اس>تع¶ايل، مسيناه ا�
  :وهاذ ا�طط عندو ثالث راكuز ٔ�ساس>ية

اك�ن احملور اHٔول، ا�يل ¨هيم ðشجيع وøمثني الصادرات، والهدف م[ه 
  .�ش Ìشجعو املنتوج الوطين

احملور الثاين هيم عقلنة وضبط الواردات �ش Ìشجعو كذ  املنتوج 
  .الوطين

من طبيعة احلال الرفع من القمية املضافة  احملور الثالث، ا�يل ¨هيم
  .�لمنتوج الوطين �ش Ìشجعو املنتوج الوطين

ٕاذن، هذي بعض التدابري، هناك تدابري ٔ�خرى وقائية، وهذا عندها 
Hٔن نفس املوضوع تقريبا، نفس .. ارتباط �لسؤال الثاين، كنت ٔ�متىن �كون

ت، يه تدابري ا�يل Yاية املوضوع، وقائية ا�يل ميكن لنا 
رجعو لها يف ٔ�ي وق
يف مقjضيات القانون املتعلق �محلاية الت¶ارية ٕاىل تبني بoٔن هناك اس>ترياد 
مكöف ٔ�و كثري لبعض املواد، ميكن لنا نلتجؤو لبعض التدابري الوقائية، ٕاىل 

الوطين، ميكن لنا نلتجؤو لتدابري ضد تبني بoٔنه اكن هناك ٕاغراق �لسوق 
 اس>ترياد بعض املواد مدمعة يف اPول دÂل إالغراق، وٕاىل اكن هناك كذ 

  . املصدر، ميكن نلتجؤو ملبدٔ� دÂل التعويض
 .وشكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا
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  .هناك تعقMب؟ تفضل اليس wريي

        ::::املس�شار الس>يد wريي بلýرياملس�شار الس>يد wريي بلýرياملس�شار الس>يد wريي بلýرياملس�شار الس>يد wريي بلýري
شكرا، الس>يد الوز�ر، Qىل جوا�مك، وابغينا، الس>يد الوز�ر، نعرفو ٔ�ن 

املنتوج الوطين ´ادي حنافظو Qىل اليد العام] ٔ�و كذ  ´ادي  ٕاىل جشعنا
نفjحو واºد اIال دÂل ال�شغيل، كذ  ´ادي حنافظو Qىل العم] الصعبة، 
هذا هو ا�يل ابغينا ٔ�ننا 
كونو مواطنني من Y�ٔل اس>هتالك املنتوج الوطين، 

هاذي، Hٔننا هذا ا�يل ابغينا ٔ�ن من احلكومة وال مجيع اIمتع كذ  �سامه يف 
نعرف ٔ�ن العدد دÂل العم] الصعبة ا�يل كتخرج يف هاذ امليدان، وابغينا، 
الس>يد الوز�ر، خصنا ٔ�ننا اك�ن هناك املواد املهربة ا�يل ما توفرش Qلهيا 
معايري مöال احبال البالس�Mك، واºد العدد ا�يل ¨يجي من واºد اPول 

ا املعايري دÂل اجلودة، وا�يل بدون ما ٔ�مسهيا، هاذ اPول Hٔن ما توفرش فهي
  . كترض الص½ة

كذ  املواد Îس>هتال¨ية املهربة، ال من اجلزاuر وال من مليلية وال من 
س¢jة، كذ  كنعرفو ٔ�ن حقMقة هاذ املواطنني هاذ اQهتريب ا�يل ¨يد�روه، 
ولكن هاذو حقMقة ¨يقلبوا فني يعJشوا، ولكن رمبا حىت سوء الفهم دÂل ٔ�ن 

  .ج راه ¨يرض �لص½ة دÂل املواطنذاك املنتو 
ولهذا، الس>يد الوز�ر، كنطلبو م[مك ٔ�ننا حتميو املنتوج الوطين، وكذ  
تد�روا واºد اQPاية Qىل مجيع وسائل إالQالم �ش ٔ�ن املواطن حنسوه 
�ملنتوج دÂلو �ش حنافظو Qىل Îس>مترار دÂل املقاوñ، وكذ  ٕاÌشاء 

  . اºد العدد دÂل الش>باب املغريب العاطلمقاوالت Yديدة لضامن ðشغيل و 
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Qىل التعقMب؟ يف بضع ثواين

املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�ssssر وÎقjصاد ر وÎقjصاد ر وÎقjصاد ر وÎقjصاد     الوز�رالوز�رالوز�رالوز�ر    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMة

  .شكرا الس>يد الرئJس
�لس>يد املس�شار احملرتم بoٔن املوضوع دÂل فقط ابغيت نoٔكد 

Îس>تريادات، بعض املواد ا�يل ما فهياش معايري اليوم اك�ن واºد احلراسة 
مشددة يف احلدود املغربية، وابغيت كذ  نoٔكد ٔ�ن احلكومة قامية م[ذ 
الس>نة املاضية حبمالت حتسJس>ية ¨برية حملاربة اQهتريب، وحماربة لك مسائل 

  . يف الفواتري، املبالغ ´ري الصحي½ة املرصح هبا الغش ا�يل كتجي
اختذت احلكومة واºد إالجراء ûم Yدا ا�يل ¨هيم وضع واºد  ،وكذ 

النظام موºد �لتعريف �ملقاوñ، هذا اكن من توصيات ا�لجنة الوطنية 
لتحسني م[اخ اHٔعامل، وهاذ النظام هو ما بني ٕادارة امجلارك واملد�رية العامة 

  .كjب الرصف�لرضائب وم 
  .شكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .ا
هتÊى الوقت الس>يد الوز�ر، شكرا

السؤال الثاين موضوQه حامية املنتوج الصناعي الوطين من املنافسة 
  .اللكمة لفريق الت½الف Îشرتايك ل¢سط السؤال. اHٔج[بية

        ::::املس�شار الس>يد محمد Qداباملس�شار الس>يد محمد Qداباملس�شار الس>يد محمد Qداباملس�شار الس>يد محمد Qداب
  .شكرا الس>يد الرئJس

   الس>يد الوز�ر،

مك لمك ´رية وطنية Qىل الصناعيني، ؤ�نمت ا�ن التصنيع ٔoنؤكد ونعمل كثريا ب
والتصد�ر، املوضوع ا�يل تيرتبط �لسؤال السابق هو موضوع سؤالنا يتعلق 
�ملنافسة الرشسة ملنتوج[ا الصناعي الوطين، wاصة املعمتد Qىل املواد اخلام 

  .املس>توردة
هذه املواد يؤدون Qلهيا رسوما توازي  فالصناعيون املغاربة املعمتدون Qىل

الرسوم املؤداة Qىل املواد اجلاهزة واكم] التصنيع، Qلام ٔ�ن املواد اخلام حباYة 
ٕاىل øاكليف ¨برية لتحويلها، من يد Qام] و�ٓالت ورضائب وøاكليف 
ال�س>يري، مما جيعل øلكفة املنتوج املصنع حمليا ٔ�كرب من øلكفة املنتوج 

تصنيع، مما يؤدي ٕاىل م[افسة قوية، خيرس فهيا املنتوج املس>تورد اكمل ال 
  .الوطين

ٕان هذا الوضع يدفع �لعديد من الصناعيني ٕاىل ٕا´الق وºداهتم 
إالنتاجMة، وÎجتاه م~ارشة لالس>ترياد مما يضمن هلم رحبا ٔ�كرب وبدون 
øاكليف ٔ�و تعب التدبري اليويم إالداري واملايل �لوºدات إالنتاجMة، مما قد 

îة، وضعف يؤÀ ىل سوق الشغل بفقدان املناصب منQ شلك ملموسh ر
wلق املناصب اجلديدة يف القطاع الصناعي من Àة ٔ�خرى، وٕاضعاف 

  .القطاع الصناعي بوYه Qام
 2014وٕاذ Ìش>يد �لتدابري الواردة يف مرشوع قانون املالية لس>نة 

يع خبصوص مادة الشاي اخلام، واليت س�سامه دون شك يف øمنية التصن 
احمليل يف هذا القطاع، فٕاننا ن�ساءل عن ٕاماكنية تعممي ختفMض الرسوم Qىل 
املنتوYات اخلام ٔ�و ش>به املصنعة ل�شجيع الصناQات الوطنية والوºدات 

  .إالنتاجMة احمللية
فهل تنوون، الس>يد الوز�ر، اختاذ تدابري حامئية �لصناQة الوطنية، ومهنا 

اهزة، وختفMضها �لÇس>بة �لمواد اخلام رفع قمية الرسوم Qىل املنتوYات اجل
  .وش>به املصنعة

  .وشكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .تفضلوا الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة

الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�ssssر وÎقjصاد ر وÎقjصاد ر وÎقjصاد ر وÎقjصاد 
  ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMة

  .شكرا الس>يد الرئJس احملرتم
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  ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يد
�لس>يد املس�شار احملرتم Qىل طرºه هذا السؤال الهام واملتعلق  اشكر 

ٕاذن، كام قلت ق~ل . حبامية املنتوج الصناعي الوطين من املنافسة اHٔج[بية
قليل، احلكومة واعية بoٔمهية موضوع املنتوج الوطين اكن مصنعا ٔ�و ´ري 

  . yمصنع، اكن فالحMا ٔ�و ´ري فال
ويف هاذ إالطار، ابغيت نذ¨ر بoٔن الوزارة امللكفة �لت¶ارة اخلارجMة، 
بتÇس>يق مع القطاQات املعنية، قامت Q�ٕداد واºد ٕاصالح تعريفي حول 

  .املواد ´ري الفالحMة املصنعة ٔ�و نصف املصنعة ٔ�و املواد اخلام
 le système(وهاذ املواد يه املبوبة بذاك النظام املÇسق 

harmonisé ( هاذ املواد لكها اليوم، املواد اخلام ونصف  .97ٕاىل  25من
  .%10و %2,5املصنعة كتخضع لواºد التعريفة مج̈رية دÂل 

املواد املصنعة دÂل نفس هاذ املواد كتخضع لواºد التعريفة ٔ�كرب دÂل  
  .هذا �لÇس>بة �لمواد ´ري الفالحMة. %25، و17,5%

بري wاص، Hٔن اكينة حساس>ية �لÇس>بة �لمواد الفالحMة، عندها تد
املوضوع، واح[ا كنعرفو هاذ اليش، وهاذ اليش معروف يف العامل حىت يف 

  .االتفاقMات اPولية، معروف بoٔن املواد الفالحMة عندها تدبري wاص
øلكمتو Qىل موضوع الشاي، �لفعل الس>نة املاضية توصلنا بواºد 

متت اPراسة دÂلو يف ٕاطار الطلب من املهنيني ا�يل كJش>تغلوا يف القطاع، و 
واºد ا�لجنة ك�سمى ا�لجنة املشرتكة ما بني الوزارية ا�يل كتلكف 

  . �لواردات
تقدمت اقرتاºات لوزارة .. متت دراسة هذا املوضوع، ومت اقرتاºات

  .Î2015قjصاد واملالية، ومت w�ٔذها بعني Îعتبار يف القانون املايل دÂل 
ن ٔ�بواب الوزارة مفjوºة Pراسة لك قضية ابغيت كذ  نoٔكد لمك Qىل �ٔ 

ك�شوفوا ٔ�ن �لفعل خصنا 
راجعو التعريفة امجل̈رية دÂلها، اح[ا مس>تعد�ن 
Qىل ٔ�ساس ٔ�ن القطاع الفالy ما �كوÌش مjرضر، Hٔن التعممي ما 

  .ميك[لوش �كون 
  .97لــ  25القطاع الصناعي، ٔ�� øلكمت، املواد املبوبة من 

اص ـــــــــ، عندها واºد التدبري خ24حىت  �21لÇس>بة �لمواد من 
)un traitement spécial( ،ٕاذن اح[ا مس>تعد�ن ٕاىل اك�ن يش طلب ،

مع اHٔسف الس>نة املاضية توصلنا بطلب واºد  متت دراس>تو، مت w�ٔذه 
  .بعني Îعتبار يف القانون املايل احلايل

ا 
رفعو ٔ�و ٕاذن، الوزارة مفjوºة ٔ�ماممك لالقرتاºات ا�يل ك�شوفوها ٔ�نن
 13.89خنفضو من التعريفة امجل̈رية، وهاذ اليش ¨يتدار يف ٕاطار قانون 

  . دÂل الت¶ارة اخلارجMة، اºرتام الزتامات املغرب
  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقMب الس>يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس>يد محمد Qداباملس�شار الس>يد محمد Qداباملس�شار الس>يد محمد Qداباملس�شار الس>يد محمد Qداب
  .شكرا الس>يد الرئJس

لهذا املوضوع الشائك، وا�يل  شكرا الس>يد الوز�ر Qىل تفهممك
كنعتربوه، اح[ا قلنا الشاي ´ري كمنوذج، ٔ�ما املشلك ¨يتعمم، و�Hٔخص يف 
قطاع البناء، وواºد العدد دÂل املسائل ا�يل يف احلقMقة، الوºدات 
إالنتاجMة املغربية ابدات كترض Hٔنه مجيع الناس ا�يل كJش>تغلوا مبواد البناء، 

يعين �لÇس>بة �ليد العام] املغربية هناك تoٔثري، ان¸  لكهم ¨يلجؤوا لالس>ترياد،
وحىت يف االتفاقMة دÂل التبادل هناك واºد كتعرفوا، الس>يد الوز�ر، 

الت½ايل Qىل املوضوع، هناك مواد ٔ�ولية تتجي من الشJ[وا مöال وتتحط يف 
  . مرص وتيد�ر لها املÇشoٔ وتتدwل يف ٕاطار اتفاقMة التبادل احلر

�ن صعو�ت دÂل املراق~ة، الس>يد الوز�ر، اح[ا كنعرفوها، ٕاذن، هنا اك
 )5CGEM(نلتجؤو لــ دÂ  واحض، اح[ا ´ادي ) le message(اHٓن 

يومMا، يف لك املناس>بات ) Hٔ)CGEMنه هاذ املشلك تjJدرس يف 
تjJطرحوا ٕاشاكليات دÂل الناس الصناعيني املغاربة ا�يل ¨يتعرضوا لهاذ 

  .شالك ا�يل يه يف احلقMقة موجودةٕاغراق السوق ولهاذ امل 
  .شكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Qىل التعقMب يف بضع ثواين؟ تفضل

الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناQة والت¶ارة وÎس�ssssر وÎقjصاد ر وÎقjصاد ر وÎقjصاد ر وÎقjصاد 
  ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMةي، امللكف �لت¶ارة اخلارجMة

  .شكرا الس>يد الرئJس
س>يد املس�شار، ومن wال% الس>يدات والسادة ´ري ابغيت نoٔكد �ل 

املس�شار�ن والرٔ�ي العام، ٕاىل اكن يش قطاع معني هو مjرضر من هاذ 
اليش ا�يل øلكمنا Qليه دا�، يعين الÇس>بة دÂل التعريفة امجل̈رية ما بني 
املُصنع والنصف مصنع واخلام، الوزارة ٔ�و املرشع راه دار واºد ا�لجنة ما 

ة �لواردات، واPور دÂلها هو هذا، مع اHٔسف يف بني وزارية ملكف
الس>نوات املاضية كنا كنتوصلو بواºد العدد دÂل الطلبات، الس>نة املاضية 

  .طلب واºد، ومتت Îس>ت¶ابة %
ٕاذن، هذا نداء �لفاQلني و�لمسؤولني Qىل القطاع يتوÀوا �لوزارة 

لفالحMة عندها تدبري وجييبوا الطلبيات، وتمت اPراسة دÂهلم، ٕاال املواد ا
  .wاص

  .وشكرا
  

                                                 
5 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

14 

 )م 2015 ماي 05( ه 1436 رجب 16

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، وÌشكر الس>يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ونjÇقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس 
احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول مoٓل توصيات اIلس 

  . �تاQHٔىل �لحسا
  .اللكمة ºHٔد السادة املس�شار�ن من فريق اHٔصاñ واملعارصة

  .تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد احلبJب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIالس>يد احلبJب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIالس>يد احلبJب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIالس>يد احلبJب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدين
  .شكرا الس>يد الرئJس

بعد ٕاذ
مك يظهر ٔ�ن هناك مانع ºال دون حضور الس>يد الوز�ر ٔ�و 
ٕاذا ٔ�ذنمت، الس>يد الرئJس، �رفع . املانع wريا تoٔخره، ٔ�متىن ٔ�ن �كون هذا

اجللسة يف انتظار وصول الس>يد الوز�ر، الس>يد محمد الوفا رYل مضبوط 
  .ٔ�¨يد عندو يش مانع، 
متىن �كون wري

  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . اجللسة س>يدة نفسها

  .تفضل الس>يد الرئJس

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامش
، ظاهر بoٔن تoٔخر الس>يد الوز�ر املعين مرده ٕاىل ال، الس>يد الرئJس

ومبا ٔ�ن الس>يد وز�ر الص½ة ٔ�عتذر يف �ٓخر حلظة، يظهر . الرب�مج املعلن
  . بoٔن الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مل خيرب زم�M �ش جيي يف الوقت

� ، �ش نوقفو اجللسة ون�س>ناو حىت معايل الوز�ر جيي، زعام هاذ 
  .و´ري مق~ولاليش مايش معقول 

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدين
  .شكرا الس>يد الرئJس

لو حص هذا ال�م النطبق Qىل مجيع . لك واºد ¨يقوم hشغلو كام جيب
ام السادة الوزراء ا��ن اكنوا يف الرتتJب Qىل الس>يد وز�ر الص½ة، ا�ي ك

  .ه اليس محمد، تفضلالّ Â.. تىل الس>يد اHٔمني بoٔنه تغيب
  .شكرا الس>يد الرئJس

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .ٕاذن، تفضلوا الس>يد الوز�ر

الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  . واحلاكمة حول مoٓل توصيات اIلس اQHٔىل �لحسا�ت

رصة، تفضلوا الس>يد املس�شار ل¢سط اللكمة لفريق اHٔصاñ واملعا
  .السؤال

        ::::املس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوي
  .شكرا الس>يد الرئJس

  السادة الوزراء احملرتمني، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر،
øك�يس تقار�ر اIلس اQHٔىل �لحسا�ت ٔ�مهية �لغة يف الوقوف Qىل 

واHٔمه يف هذه التقار�ر  بعض حقائق ال�س>يري إالداري واملايل �لشoٔن العام،
لJس هو املتابعة اجلنائية ٔ�و إالدارية �لمسؤولني عن Îخjالالت، بقدر ما 
هو تزنيل التوصيات الواردة يف هذه التقار�ر Qىل ٔ�رض الواقع، مبا �سامه يف 
حتسني معل إالدارات العمومMة وøكر�س الشفافMة واحملاس>بة واQهنوض بنظام 

وتعز�ز س>يادة القانون يف Qالقة املواطن �Pوñ ويف احلاكمة وحماربة الفساد 
  . تنفMذ الس>ياسة العمومMة

يف هذا الس>ياق Ìسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن مoٓل توصيات تقار�ر 
اIلس اQHٔىل �لحسا�ت، وما ا�ي قامت به احلكومة من Y�ٔل ت�~ع 

  اwHٔري �لم¶لس اQHٔىل �لحسا�ت؟ توصيات التقر�ر
Jسشكرا الس>يد الرئ.  

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

  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئJس،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
س>يد رئJس احلكومة كنبغي ونيابة عن ال . هاذ املوضوع من اHٔمهية مباكن

نoٔكد �لس>يد املس�شار ؤ�عضاء جملس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�وال الس>يد رئJس 
احلكومة Qاطي تعل¾ت صارمة مبذ¨رة للك القطاQات الوزارية لتنفMذ 
التوصيات اليت تصدر عن اIلس اQHٔىل �لحسا�ت، ٕاما اكنت التوصيات 

ية تتýذ فهيا املسؤولية، ٔ�و ذات صبغة تoٔدي¢Mة ٕادارية، ؤ�ن القطاQات الوزار 
ملفات ذات صبغة ج[ائية، وكتجري فهيا املسطرة، ان¸ رامك كتعرفوا ¨يفاش 

  . كتجري فهيا املسطرة
ف¾ خيص التوصيات، �ش 
كونوا واقعيني، مايش لك التوصيات 
ساهل تنفذها، Hٔنه اك�ن التوصيات ا�يل ¨ميكن   تعاجلها فورا، Hٔنه فهيا 

ٕالدارية ٔ�و Qدم اºرتام املساطر، واك�ن احواجي ا�يل كتعلق بعض اHٔخطاء ا
  . Q�ٕادة النظر ٔ�و هيلكة إالدارة، فهذا ¨يتطلب واºد الشوية دÂل الوقت
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ا�يل ûم 
كونو مojٔكد�ن م[و ٔ�ن ال الس>يد رئJس احلكومة وال ٔ�عضاء 
احلكومة Qاطيني اه¸م ¨بري �لتوصيات دÂل اIلس اQHٔىل �لحسا�ت، 

شoٔن �لÇس>بة �لتقار�ر ا�يل كتjÇج عن املف�ش>ية العامة ا�يل Eبعة ¨يف ال 
لوزارة املالية، وا�يل كتكون يه اHٔوىل ٔ�جرت البحث ٕاما ذات طابع ٕاداري 

  . ٔ�و ذات طابع مايل
  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقMب الس>يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بÇشامش
  . ز�ر احملرتم Qىل هاذ اجلواب الواحضشكرا الس>يد الو 

يف احلقMقة هذا wرب ¨يفرح، الس>يد رئJس احلكومة تيعطي تعل¾ت مجليع 
Ìسو ، الس>يد الوز�ر . القطاQات �ش ينفذو التوصيات دÂل اIلس

احملرتم، مىت سJرشع يف تنفMذ هذه التعل¾ت؟ ومىت هاذ التعل¾ت ´ادي 
 Ìلها وÂا؟تبدا تعطي النتاجئ د]Jشوفوها بعين  
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

امسح يل ما تقلقش نقول   واºد املسñٔo، ٔ�� كÇشوف بoٔن هاذ 
التعل¾ت شoٔهنا شoٔن الكöري من Îلزتامات دÂل احلكومة ا�يل يه موثقة يف 

  . الرب�مج احلكويم
اليوم، الس>يد الوز�ر احملرتم، اك�ن واºد الواقع ¨يعمي يف العني، يه ٔ�ن 

ياسة دÂل احلكومة املتعلقة برتس>يخ احلاكمة وختليق احلياة العامة الس> 
وحماربة الفساد، وما ٕاىل ذ ، الس>ياسة حمدودة Yدا، واحلصي] دÂل هاذ 
الس>ياسة �لاكد ميكن نلقاو يش ٕاجنازات، �لاكد، ولكن ما اكيÇش يش 

  . ºاYة كتفرح، يش ºاYة نقولو راه طوينا الصف½ة وابدينا صف½ة Yديدة
الس¢ب اQالش، من بني ٔ�س>باب ٔ�خرى، هو ٔ�ن هاذ احلكومة احملرتمة 
رفعت شعارات ¨برية ور�نة، ووQدت بoٔش>ياء كثرية، هاذ اليش لكو يش 

ٔ�� . دارتو �كöري من الضجيج و�لكöري من الصخب و�لكöري من الشفوي
Qارفك بoٔنه، الس>يد الوز�ر، يف قرارة نفسك، اPاwل دÂ  كتقول هاذ 

  . Çشامش عندو احلق، ما شف[اش هاذ اليش بعينJ[االيس ب 
�Q Tليك ميل كند�ر مقارنة، ¨يفاش كتعامل احلكومة مع التوصيات 
دÂل صندوق النقد اPويل، ¨يفاش كتعامل مع التوصيات دÂل مؤسساتنا 
الوطنية حبال املندوبية السامMة �لتخطيط وحبال اIلس اQHٔىل �لحسا�ت، 

كتبان  ،احلكومة مع التوصيات دÂل صندوق النقد اPويليف التعامل دÂل 
احلكومة تلميذ جمهتد خ[وع، وبعض املرات ¨يقفقف ¨يطبق ذاك اليش يعين 
تطبيق حريف، ولكن ملا يتعلق اHٔمر �لتوصيات دÂل اIلس اQHٔىل 
�لحسا�ت، ٕاىل ٔ�� وÂك Yلس>نا ودر� جرد دÂل التوصيات ا�يل خرجت 

Âس>بة ا�يل يف التقار�ر دÇٔن الoىل �لحسا�ت، ´ادي نلقاو بQHٔلس اIل ا

  .نفذت قلي] Yدا ٕان مل øكن م[عدمة
التقار�ر كام ال خيفى Qليمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، دÂل اIلس اQHٔىل 
�لحسا�ت فMه جوج دÂل اجلوانب ûمة، فMه اجلانب اHٔول وهو رصد 

املتابعة واحملاس>بة، ولكن Îخjالالت ومهنا Îخjالالت اليت ðس>توجب 
فهيا Yانب �ٓخر ûم Yدا وهو التوصيات وÎقرتاºات ا�يل ¨يجهتدوا فهيا 
القضاة دÂل اIلس اQHٔىل �لحسا�ت، وا�يل من املفروض ٔ�ن øكون يف 
صلب اHٔولوÂت دÂل العمل احلكويم ٕاىل ابغينا نق[عو هاذ املواطنني بoٔنه 

ش نطويو صف½ة ونبداو صف½ة Yديدة، راه اح[ا واwذ�ن الطريق دÂلنا �
Hٔنه يف هناية املطاف احلاكمة ال حتارب �لشفوي، احلاكمة يه س>ياسة، يه 
تدابري، يه خطط، يه ٕاجراءات، يه ٔ�وال وw�ٔريا يه الت�~ع اليويم 

  . واملس>متر
و� ، 
رجو ٔ�ن يمت تدارك هذا الورش، Hٔنه ûم Yدا �لÇس>بة 

  .ملس>تق~ل بالد�
  .الوز�روشكرا الس>يد 

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

  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئJس، 

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
   .قررت �ش جني �ش Ìشوفك وðشوفين، Hٔنه كنت كÇشوفك

ما ٔ�عتقد ٔ�نين خ[وع، ٔ�� خشصيا، Hٔنه العالقات مع البنك اPويل 
وصندوق النقد اPويل يه مسؤولية مشرتكة بJين وبني الس>يد وز�ر 
Îقjصاد واملالية، وكمنش>يو جوج دÂل املرات لواش>نطن، ثق يب وكنعرف 
 بoٔنه ´ادي تثق يب، ٔ�ن وهللا مث وهللا ما ¨يفيت Qلينا ال البنك اPويل وال

صندوق النقد اPويل ٔ�ي يشء، ؤ�نه اح[ا ا�يل كنقرتحو Qىل صندوق النقد 
اPويل، فاoYٔ�مه بطريقة إالصالح دÂل صندوق املقاصة، فاoYٔ�مه بطريقة 
ٕاصالح املوضوع دÂل الكهر�ء واملاء، ؤ�ن اQمنوذج املغريب اليوم وىل معمم 

  .Qىل Qدد دÂل اPول
دريت اشوية دÂل الس>ياسة، wليين  
رجعو ملا حنن بصدده، ولكن ٔ�نت

حىت ٔ�� ند�ر اشوية الس>ياسة، ما ¨يفيت Qليناش، وهللا ما عندو ما يفيت 
  . Qليك

ولين اح[ا خصنا نضمنو Îقjصاد دÂلنا . شوف �ٓ س>يدي ¨ون اس>بع ̈و
ونقويوه وند�رو التواز�ت ا�يل فارض Qلينا اPس>تور، وراه ما عند يش 

ك، ولكن ٕاىل اكنت عندك اHٔمور ما قابطاش واºد ا�يل يدwل   يف ٔ�مور
�ش ðسلف �ش ختلص  2012حMث تويل متيش �لسوق املالية يف 

املوظفني، ٕايوا احين الراس، ما كنقولش   اخلنوع، ولكن ما كنقدوش 
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  .نقولو لكيش
  فهتا اكع؟ ىلو ..دقMقة 43´زتيدين 

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  . راه فjهيا

ة، فريق التجمع الوطين السؤال الثاين موضوQه تقMمي نظام املقا�س
  .لÆٔحرار، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساكك
  .شكرا الس>يد الرئJس

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

  الس>يد الوز�ر، 
لقد طبقت احلكومة �لك جشاQة نظام املقا�سة، حMث ٔ�عطى نتاجئ 

  .ٕاجيابية Q�ٔاد من wال% Îنتعاش لالقjصاد الوطين
  ر احملرتم، الس>يد الوز�

هل مقمت بتقMمي موضوعي لهذا النظام بعد 
زول مثن البرتول ٕاىل ºدود 
  دوالر؟ 43

  .شكرا

        ::::الس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسةالس>يد رئJس اجللسة
  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Pى رئJس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس>يد الرئJس،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

دوالر  43نقميو املقاصة Qىل ضوء اخنفاض البرتول، ومايش اح[ا ك 
�لربمMل، �ٓودي لو اكن ´ري بصح، كتعرفوا بoٔنه øزاد يف الربمMل هاذ الشهر 

  .  دوالر �لربمMل 66، وصل اليوم يف الصباح لـ 58هذا تقريبا انطلق من 
اح[ا اليوم ما عند�ش املقا�سة يف املغرب، ا
هتت، بقات يف ´از 

وكنoٔكد لمك بoٔنه كنفكرو يف هاذ املوضوع دÂل البوطة . البوطاالبوEن، يف 
ك�س>هت� املزنيل واليش ال  %40ولكن مازال ما وصلناش �ل½ل، Hٔنه 

¨ي�سه� يف قطاQات اقjصادية ûمة حىت يه، و�خلصوص يف الفالºة، 
�ش ما 
كذبوش Qىل انفس>نا، الفالºة راه حىت يه راه قطاع ٕاسرتاتيجي 

  . يف بالد�
و� ، اح[ا كنفكرو يف هاذ املوضوع، وما غند�رو خطوة ٕاال حىت ٕاىل 
ما لقMنا العالج لهاذ املوضوع دÂل البوطة، Hٔنه راه ميل كتد�ر اPمع، ثقوا 

وراه تالعبات، راه ابغينا وال ¨رهنا، لك مرة كتد�ر اPمع من كتجي يب 
دÂل ) la source(هاذي ¨يقولوا يف . وكتدwل إالدارة كتبدا التالعبات

  . Îخjيار ا�يل دريت
اح[ا حلد اHٓن حمرر�ن من موضوع املواد النفطية لكها، �س>ت�[اء ´از 
البوEن، هو ا�يل �يق عند� يف صندوق املقاصة، وهللا س>ب½انه وتعاىل 
�رس اHٔمر ا�ىل اشوية wىل حىت تعطال �ش خنرجو hيش Qالج، هو ٔ�نه 

 1000بـ  2014فض، كنا كÇرشيوه يف اخنفض البوطة، ´از البوEن اخن
دوالر، هللا س>ب½ان  420دوالر �لطن، اليوم يف الصباح ¨يد�ر تقريبا 

ما كنبغيوش نقولو هاذ اليش، ولكن املغاربة، الربكة، ٕايه �ٓ . وتعاىل سهل
  . اليس، هللا س>ب½انه وتعاىل سهل ٔ�مر�

ون و� ، حىت ذاك اليش ا�يل اعطيتو� يف Îع¸دات دÂل قان
مليار دÂل اPرمه ا�يل جزء فهيا ¨بري ´ادي مييش �لبوطة،  23املالية دÂل 

راه ¨يخفاف و´ادي 
كونو ملزتمني �لغالف املايل ا�يل مقرر يف املزيانية، 
وا�يل ان¸ اعطيتوها �Uوñ املغربية من wالل التصويت دÂلمك Qىل قانون 

  . 2015املالية لس>نة 
مقنا بواºد التجربة اليوم ف¾ �سمى �ملقا�سة، ا�يل ûم عند� هو راه 

هاذي ´دا ٕاىل قدر هللا وحصلنا، عند� واºد التجربة يف بالد� دÂل 
املقا�سة، �ش ما نعاودوش 
كررو اخلطoٔ ا�يل وقع، اكنت عند� املقا�سة يف 

  .وقف[اها Q2000ام 

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

  .س>يد املس�شارهناك تعقMب؟ تفضل ال 

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساكك
  . شكرا الس>يد الوز�ر Qىل هاذ اجلواب

وتتقولو بoٔن رفعتو اPمع، ابقى سا�ر دÂل البوطة، وفMنا هو هاذ الفقري؟ 
هاذ اPمع هذا ا�يل تي�س>ناو اكع املواطن ا�يل ما عندوش، تي�س>ىن 

¨يلو دÂل  100بـ اHٔرمالت wÂذوا اPمع، املطلقات wÂذوا اPمع، مقمت 
ما اكفMاش، ا�يل عندو  150¨يلو دÂل الضو،  100الضو، ما ابقاðش اكفMة 

دÂل اPراري واش يد�ر يف ا�ليل يطفي Qلهيم الضو؟ راه ما ميكÇش ٕاىل  3
عندو اPراري تيحفضوا، راه ما ميكÇش والصيف Yاي، واملاء حىت هو ا�يل 

  �رشبوش، ما يغسلوش؟  مرت مكعب، حىت هو واش هاذ الناس ما 12هو 
ٕاىل اكن، الس>يد الوز�ر، رفعتو اPمع Qىل هاذ اليش خصنا نعطيو واºد 
الف�ة ا�يل يه هشة، ما عندهاش، ت�س>ىن، راه هللا ´الب، راه عندمه 

راه م[اطق . اPراري ما wدامني ما ردامني، مöل املناطق دÂل اHٔطلس
 ٓ جMو ðشوفوا الناس اHٔطلس خصمك �حكومة، خصمك جتيو øزورو� متا، و�

تتطلب، ت�سعى، ما عندهاش، و�خلصوص يف املناطق دÂل اجلبل، 
الناس هابطني ما لقاو حىت øميش>يو ما عندمه حىت �ش �̈ربوا حىت يف 
الطوبJس، وتي�س>ناو هاذ اPمع ا�يل قلتو ´ادي تعطيومه، واح[ا تنقولو هلم 

ادي wEذوا ان¸ �ٓودي هاذ اPمع ا�يل øرفع وهاذ املقا�سة وهاذ اليش ´
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و´ادي تد�روا، وصدق[ا اح[ا ا�يل تنكذبو، صدق[ا اح[ا مكنتخبني ا�يل 
  . معرضني لهاذ اليش

حىت املوظف ال¢س>يط .. كÇشوف، الس>يد الوز�ر، خصمك ðرسعوا هباذ
فوQهيش حىت هو؟ وٕاىل رفعتو اPمع Qىل و واملتوسط، واش ما ت�ش

راه عندو  ،مسكني حىت هو ا�ليصانص وQىل املازوط، ٕايوا راه øزاد Qليه
مشات ليه املانضة حىت هو ´ري يف هاذ االطوموبيل صغرية هيز اوالدو، 

  ... اليش، واHٔجور وقفت، وٕاىل اكن هاذ اليش اليس الوز�ر راه مايش زعام

  .والسالم Qليمك

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

ز�ر، امسح يل، ٕاذن شكرا Qىل مسامهتمك، ا
هتÊى الوقت الس>يد الو 
  .ا
هتÊى الوقت دÂلمك

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


