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        6666222210101010رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  ).م 2015يونيو  30(هـ  1436رمضان  13الثال6ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  MلرئLس؛  اJٔول، اخلليفة محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس<يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واVقOقة  الثانية، ابتداء من الساQة ومخسون دقOقة وس<بعساQة  :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت

  بعد الزوال الثالثة عرش
  .م_اقشة اJٔس<ئ[ الشفهية ::::]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل

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

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    املس�شار الس<يد محمد فوزي بنعالل رئLساملس�شار الس<يد محمد فوزي بنعالل رئLساملس�شار الس<يد محمد فوزي بنعالل رئLساملس�شار الس<يد محمد فوزي بنعالل رئLس
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .Q�ٔلن عن افmتاح اجللسة
  الس<يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اVس<تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 

اVاzيل vلس املس�شار�ن، خيصص اvلس هذه اجللسة Jٔس<ئ[ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اJٔس<ئ[ الشفهية املدر]ة يف ]دول اJٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة Mلس<يد اJٔمني الطالع اvلس Qىل ما ]د من مراسالت 

 .وٕاQال�ت
  .اللكمة Mلس<يد اJٔمني تفضل

        ::::س�شار الس<يد محمد Qدابس�شار الس<يد محمد Qدابس�شار الس<يد محمد Qدابس�شار الس<يد محمد Qدابامل امل امل امل 
  .شكرا الس<يد الرئLس

توصل الس<يد رئLس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكmوبة من Qدد 
من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال ]لسة اJٔس<ئ[ الشفوية ليومه 

محمد القلويب،  :، ويتعلق اJٔمر �لس<يدات والسادة2015يونيو  30الثال6ء 
د ٔ�مزال، محمد سامل امجلاين، عبد هللا ٔ�محد بنLس، عز�ز مك_يف، محم

املظفار، محمد الك�وري، ٔ�محد شد، حلسن بوعود، عبد الرحمي عامين، جامل 
اV�ن العكرود، جحوب الصخي، Qادل املعطي، محمد تضومانت، ن�Oه 
حلسن، محمد ٔ�ق�يب، محمد الزعمي، عبد اMلطيف ٔ�معو، ٔ�محد الرمحوين، 

، عبد السالم اهلمس، تيm فOظ ٔ�ح حل افريدة النعميي، احلسن بلمقدم، 
  .احلبLب بنطالب، محمد العقاوي، عبد العز�ز عزايب، العريب بوراس

و�ل¡س<بة لٔ س<ئ[ الكmابية والشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة لغاية يوم 
  :، فه¥ي اكJٓيت2015يونيو  30الثال6ء 

  ؛سؤ¦ Q: 30دد اJٔس<ئ[ الشفوية
  وا¨د؛Qدد اJٔس<ئ[ الكmابية سؤال 

  .ٔ�جوبة Q6دد اJٔجوبة الكmابية 
  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا الس<يد اJٔمني

»س<هتل ]دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال اJٓين املو]ه ٕاىل الس<يد 
وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين، وموضوQه راخOص البناء �لعامل 

�لثقة املولوية ا´ي حيض هبا، القروي، و�ملناس<بة هن± الس<يد الوز�ر 
  .شكرا

  .ٕاذن اللكمة Jٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك ل�سط السؤال
  .تفضل الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس<يد سعيد التدالوياملس�شار الس<يد سعيد التدالوياملس�شار الس<يد سعيد التدالوياملس�شار الس<يد سعيد التدالوي
  الس<يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  الس<يدة الوز�رة، 
 يف السكن مما ¹شجع Qىل االس<يد الوز�ر، يعرف العامل القروي خصاص

الهجرة، وقد س<بق لنا الس<يد الوز�ر ٔ�ن وضعنا نفس السؤال Qىل الس<يد 
الوز�ر السابق و�رش� ٔ�ن هناك قرار Mلتصممي ا½منوذ« �لعامل القروي 

  .س<يخرج ٕاىل ¨زي الوجود
  .وQليه »سائلمك عن مqٓل هذا التصممي

  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .لسؤالتفضل الس<يد الوز�ر لٕال]ابة عن ا

        ::::الس<يد ٕادر¹س مرون وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس<يد ٕادر¹س مرون وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس<يد ٕادر¹س مرون وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس<يد ٕادر¹س مرون وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  الس<يد املس�شار احملرتم،
العامل القروي والرتخOص فOه هو السؤال دÂلمك ت�سولين Qىل التصاممي 

)les plans type( امل قروي �مجلعQ يل  ،العامل القروي هوMعند� م_اطق ا
 Ëالت سك_ية ولو ٔ�نه يف العامل القروي، مث عند� كذmيه ج�لية وفهيا ك

  .املناطق املنÐدرة والعادية وفهيا بناء اMيل مفرق
 les( ففÑ يتعلق هباذ املناطق يف نظر� صعب ]دا ٔ�ننا »ش<تغل ب

plans types(  لكن هناك تفكري يف ٕاجياد �ٓلية من ٔ�]ل جتاوز هاذ
عطيناش لها الية اMيل لكمنا Qلهيا من الÔنL_ات ٕاىل اJٓن وما زال ما إالشاك

  .حقها ومازال ما لقOنالهاش احلل
احلل يف نظر� �مكن يف ٕا¨داث هيئة دÂل مجموQة امجلاQات Qىل لك 
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  .داÚرة ملكفة �ملساQدة التق_ية يف جمال التعمري
ٔ�لف درمه، Qىل  21هاذ اvموQة �كون عندها اعÛد تتqٔديه امجلاQات 

 20حىت ل  10اعتبار ٔ�ن العدد دÂل الرخص يف العامل القروي مكmيعداش 
داملاليني مكسامهة دÂلها،  10يف الس<نة، و�لتايل امجلاQة ٕاىل خصت وا¨د 

اح_ا كنعرفوا اVمع دÂل وزارة اVاzلية âيكون ¨ارض يف املزيانيات دÂل 
 من بعد املناقشة مع الزمالء دÂلنا، امجلاQات احمللية، فغنب¡Oو Qىل هاذ اليش

ٕاذا توافق_ا حول ٕاماكنية ٕا¨داث ٕاذا هاذ اخللية Qىل مس<توى مجموQة 
امجلاQات يف لك داÚرة داÚرة، يه اMيل ختتار، تد�ر عقد مع وا¨د 
الطوبوغراف ومع وا¨د املهندس معامري، ؤ�ي وا¨د بغى ي�ين من الناس 

دي ميكن يتعطى هلم التصممي وميكن اMيل هام يف القرى Jٔهنم يف ¨ا]ة éا
يتعطى هلم املسح الطوبوغرايف Mلقطعة دÂهلم، و�لتايل نتëاوز إالشاكلية 

  .س<نة 30اMيل هرض� Qلهيا املدة ٔ�كرث من 
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس<يد سعيد التدالوياملس�شار الس<يد سعيد التدالوياملس�شار الس<يد سعيد التدالوياملس�شار الس<يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس<يد الرئLس

اليش اMيل قلتو ٔ�� معمك فOه، Jٔن املناطق اجلبلية ختتلف حصيح هاذ 
عن السهول، وحىت داzل بعض اجلهات وداzل املدينة، éري âسكسو هنار 

  .، ما �Ë ٔ�ن الñذج دÂل السكىنوامجلعة لك وا¨د âيطيبو يف شلك
اح_ا اMيل كنقولو الس<يد الوز�ر، اح_ا ٔ�بغينا يف ٔ�رسع وقت هاذ اليش 

رج حلزي الوجود، و�éشوفو ٔ�ن ال¡س<بة املئوية دÂل تفرخي مدن اMيل قلتو خي
الصفOح éادي ينقص بوا¨د الشلك جOد وéادي �رجع ينعكس �ٕالجياب 
Qىل الس<ياسة دÂل احلكومة يف البناء، Jٔن هاذ الرخص وا¨د Qدد دÂل 
املناطق، ؤ�نمت الس<يد الرئLس وV العامل القروي، وكرتٔ�سو، الس<يد الوز�ر، 

جامQة يف ٕاقلمي öو�ت، ويه لكها قروية، وكتعرفو احلاجOات دÂل  كرتٔ�سو
  .هاذ الناس

âيلومرت بعيدة Qىل شارع اجلLش املليك  10ٔ�� نعطيمك م÷ال kس<يط، 
�Vار البيضاء، اك�ن جامQات قروية تعاين من هذه اJٔش<ياء، واك�ن �س 

اQة اMيل الهكmارات مع اكمل اJٔسف، امجل 10الهكmارات و 6اMيل عندمه 
خيصها تzٔqذ القرار ممنوQة من القرار، والواكú احلرضية اMيل يه éري Qىل 
س�Oل ¦س<تü_اس ويه ¨ارس Qىل تصممي ا½هتيئة، كمتنع هاذ الناس مOب¡Oو 

  .الهكmارات 10حىت يف 
الناس وصلت من إالسطبل وكت�ين بيوت Jٔوالدمه ميل  Jٔن ´ا ر]اءا

âيزتوجو، اك�ن وا¨د املشالك وQىل س�Oل املثال لLس Qىل احلرص، نعطيك 
والد س<يدي عبد اوالد س<يدي Qيل وارâو، اéري جامQة الشالالت فهيا 

والد ب¡سعيد، وا¨د العدد دÂل اوالد س<يدي Qيل شطيبة، االنيب، 
وب، يعين هاذو ذQيل، س<يدي موىس اvاVواو�ر، س<يدي موىس �ن 

 6الهكmارات،  10لكهم م_اطق âيعنيو من هاذ إالشاكلية اخلطرية، عندمه 
ولكن اJٓن البين ممنوع ما ميك¡ش ي�ين حىت  ،الهكmارات 8الهكmارات، 

  .Âجورة
ٕاىل خرجو هاذ الñذج وهاذ اليش اMيل قليت ٔ�� معمك فOه، éري الرسQة 

 ٓJل تفرخي الرباريك�ش حندو من هاذ اÂفة اخلطرية د.  
  .وشكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
   .شكرا

  ؟هناك تعقOب الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس<يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس<يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس<يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
ٔ�تقامس معك ما قلته مج[ وتفصيال، العامل القروي هرض� Qليه كثري وما 

الوثرية دÂلنا فÑ يتعلق در�ش فOه ما �كفي، اJٓن ¨ان الوقت �ش »رسعو 
هباذ إالشاكلية دÂل البناء يف العامل القروي، »ش<تغل Qلهيا ونعتربها ٔ�ولوية ال 

  .ٔ�ولوية فوقها ٕاال اJٔولوية دÂل الرتاب الوطين والتعلمي
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

»شكر الس<يد الوز�ر Qىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة، ون¡mقل ٕاىل 
ل اJٓين املو]ه ٕاىل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل واMلوجس�Oك، السؤا

  .وموضوQه مqٓل اJٔقطاب الصناعية
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ حرار، تفضل فريق التجمع

ٕاذن ن¡mقل ٕاىل اJٔس<ئ[ املو�ة ٕاىل الس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية 
  .حول معارض رمضان ..و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين حول سؤال

  .اللكمة كذË لفريق التجمع الوطين Jٔحرار، تفضل فريق التجمع

        ::::املس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد امحلمحلمحلمحليد احسLسنيد احسLسنيد احسLسنيد احسLسن
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخوايت وٕاخواين املس�شار�ن،
 تنظم الوزارة kرشاكة مع دار الصانع معرضا مبناس<بة شهر رمضان املبارك

  .لك س<نة، وهو فرصة لرتوجي م_توج الصناQة التقليدية
»سائلمك الس<يدة الوز�رة احملرتمة، عن 6�ٔر ونتاجئ م÷ل هذه املعارض Qىل 

وما يه وثرية التعريف �ملنتوج  الصناع ؤ�وضاعهم املادية واملعنوية؟
  املغريب؟
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  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضيل الس<يدة الوز�رة

    ¦جÛعي¦جÛعي¦جÛعي¦جÛعيان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد الس<يدة فاطمة مروالس<يدة فاطمة مروالس<يدة فاطمة مروالس<يدة فاطمة مرو
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم
  الس<يد الرئLس،

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،
لتمنية الصناQة التقليدية مهت وا¨د اجلزء قليل من  2015رؤية 

وú الصناQة التقليدية �رمهتا، اMيل هو الصناQة التقليدية إالنتاجOة ذات امحل
  .من اvموع %17الثقافOة اMيل ميثل 

الصناع التقليديون  :وهاذ إالسرتاتيجية هدفت ثالثة دالف�ات، اMيل يه
الفرادى، احلرضيون والقرويون، املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ومهنا 

  .الفاQلني املرجعيني
الهدف هو »سامهو و»سهلوا ونعاونو Qىل حتسني ظروف العمل والعLش 

الصناع، وبطبيعة احلال، الرفع من املداخOل دÂهلم، تي¡mجو،  دÂل هاذ
  .خصهم يلقاو فني ¹سوقو هاذ املنتوج دÂهلم

لتنظمي معارض، معارض  "دار الصانع"لهذا، الوزارة تتقوم Qرب مؤسسة 
وغرف الصناQة التقليدية، معارض  "دار الصانع"�وية kرشاكة ما بني 

  ."دار الصانع"وطنية اMيل تتقوم هبا الوزارة و
هلم �روجوا و¹سوقوا  هاذو فرص اMيل تmLعطاو لهاذ الصناع �ش ميكن

  .املنتو]ات دÂهلم
مبناس<بة رمضان، يه يف هاذ املناس<بة اك�ن وا¨د إالق�ال âبري Qىل 

  .هم_تو]ات الصناQة التقليدية، ال من اMلباس، ال من اJٔواين، ٕاىل éري 
 اVار البيضاء، وا¨د يف ٕاذن، تنظموا جوج دÂل املعارض، وا¨د يف

هلم يعرضو  الر�ط، هاذي فرصة تتعطى Mلصناع والصانعات �ش ميكن
  . املنتو]ات دÂهلم وي�Oعومه، واك�ن امحلد � ٕاق�ال âبري Jٔن النتاجئ ]د �مة

هاذ الس<نة �ل¡س<بة Mلمعرض دÂل الر�ط م÷ال، بني الر�ط واVار 
وهاذ الس<نة يف الر�ط، اك�ن  .ضودÂل اMيل تيعر  250البيضاء، اكينني 

عطينا، حرصنا �ش �كونو، جييوا ال¡ساء يف اvال القروي، أ�روقة، و  140
هلم Jٔول مرة جييو يعرضو  اMيل تLش<تغلوا يف ديور الصانعة، �ش ميكن

  .املنتوج دÂهلم
هاذ ديور الصانعة، الس<يد املس�شار، هام فضاءات اMيل جمهزة من 

هاذ ال¡ساء يف اvال القروي، ميك_لهم جييو ل ميكن طرف الوزارة، فني  
  .(Terminer ? merci) ...¹ش<تغلوا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  ؟شكرا، هناك تعقOب الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد امحلمحلمحلمحليد احسLسنيد احسLسنيد احسLسنيد احسLسن
  الس<يد الرئLس، 

»شكرمك الس<يدة الوز�رة Qىل التوضيÐات اليت تقدممت هبا، وال خيفى Qىل 
امجليع اvهودات اجلبارة اليت تقومون هبا ال داzل املغرب وال zار]ه، لكن 

يف احلاú املزرية اليت يعLش فهيا، ؤ�متىن ٔ�ن هذا âيبقى دامئا الصانع املغريب 
Qىل صعيد الر�ط واVار املعرض اMيل كتقوم به، املعارض اMيل مقمت هبا 

البيضاء، كنمتىن ٔ�هنا )شمل املغرب اكمل، �ش لك الف�ات دÂل الصناع 
  .املغاربة غتقوم هباذ املعارض هادي

 .وشكرا الس<يد الوز�ر

    ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

ٕاذن منر ٕاىل السؤ¦ن اJٓنيان جتمعهام و¨دة املوضوع، ´ا س<نعرضهام 
  .دفعة وا¨د لو مسحمت

موضوQه هو القانون إالطار املنظم لالقmصاد ¦جÛعي ٔ�ول، 
  .والتضامين، فريق التجمع الوطين لٔ حرار، 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 الرئLس
  السادة املس�شار�ن،

  الس<يدة الوز�رة،
  الس<يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
لتمنية اJٔ»شطة  يعترب ¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين رافعة ٔ�ساس<ية

املدرة z,Mل وتوفري فرص الشغل، وحىت �متكن هذا القطاع من وصول 
  .Mلهدف املتو- م_ه ب¡س<بة ممتزية

»سائلمك، الس<يدة الوز�رة، عن إالجراءات اليت تت.ذوهنا ٕالصدار قانون 
  ٕاطار التنظمي ¦قmصادي ¦جÛعي والتضامين؟

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
تqٔطري ودمع ¦قmصاد ¦جÛعي "Jٓين الثاين، موضوQه ٕاذن السؤال ا

  .فريق التÐالف، تفضل ،"والتضامين

        ::::املس�شار الس<يد محمد Qداباملس�شار الس<يد محمد Qداباملس�شار الس<يد محمد Qداباملس�شار الس<يد محمد Qداب
  .شكرا الس<يد الرئLس

  الس<يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خيت،
عن �ر�جممك وما تقومون به لتqٔطري القطاع  »سائلمك، الس<يدة الوز�رة،
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  .¦قmصادي ¦جÛعي والتضامين والتدابري اليت تت.ذوهنا Vمع هذا القطاع
  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن اللكمة Mلس<يدة الوز�رة يف ست دقائق، تفضيل

لس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي لس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي لس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي لس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي ا
  :والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .شكرا الس<يد املس�شار
شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني Qىل هاذ السؤال اMيل ]د �م، فعال 
¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين هو وا¨د النوع ]ديد دÂل ¦قmصاد اMيل 

  .ميكن لو يلعب دور âبري، وهاذ ¦قmصاد هيمت �ٕال»سان
�ل¡س<بة Mلëانب ال�رشيعي، وقعنا وا¨د االتفاقOة مع املنظمة لٔ éذية 

�ش الجناز دراسة لبلورة وصياéة مرشوع قانون، Jٔنه  )FAO1(ة اQوالزر
البد �كون مرشوع قانون يؤطر هاذ اvال ¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين، 

ل ¦قmصاد ÂفOه �ش نعرفو ٔ�ش<نو هام املكو�ت د و�ش ميكن لنا خندم
 ¦جÛعي والتضامين، Jٔن ¨اليا املكو�ت اJٔساس<ية اMيل اكينني هام

  .التعاونيات اMيل معروف اJٔرقام دÂلها واMيل zدامة
امحلد �، حىت العدد دÂل التعاونيات راه تريتفع، و]ا هذاك  ،ولكن

القانون اجلديد دÂل التعاونيات اMيل سهل التqٔسLس دÂل التعاونيات و]اب 
  .مس<تëدات �مة ال �ل¡س<بة Mلحاكمة وال �ل¡س<بة Mلتدبري

نون دÂل التëارة املنصفة، ٕاذن �ل¡س<بة Mلتqٔطري ت¡ش<تغلو ٔ�يضا Qىل قا
 ،Jٔن هاذ ¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين فOه مكو�ت فOه التعاونيات

  .التعاضدÂت واملقاوالت ¦جÛعية ،امجلعيات
اكنت وا¨د إالسرتاجتية اMيل فهيا خمططات لتمنية ¦قmصاد  ..�ل¡س<بة

 Qىل نين�L ¦جÛعي والتضامين، اك�ن صعوبة يف هاذ ا5ططات Jٔن م 
رشاكة مايش éري الوزارة اMيل ت�سامه فهيم، عند� رشاكة مع �زاف دÂل 

  .هاذ الناس لكهم ونجمعت الرشاكء، ٕاذن مايش دامئا ساهل �ش 
طط، اك�ن بعض إالجراءات اMيل اكينني بعض املشاريع يف ٕاطار هذا ا5

هبا حبال اJٔسواق املتنق[، حبال املعارض الوطنية لالقmصاد  واMيل كنقوم
¦جÛعي والتضامين، واح_ا بصدد ٕاQداد تنظمي وا¨د املعرض وطين دÂل 

 اMيل" مرافقة"هاذ الس<نة، واك�ن �رامج م÷ال ملواâبة التعاونيات حبال �ر�مج 
âيواâب التعاونيات احلديثة التqٔسLس، اك�ن داك الرب�مج دÂل اâٔJياس 

  .س<تفدوا مهنا Qدة من التعاونيات وشكرااالبيOüة البدي[ اMيل 

  :الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

                                                 
1
 Food and Agriculture Organization 

ٕاذن التعقOبات، اللكمة Mلفريق التجمع الوطين لٔ حرار �ل¡س<بة 
  .MلتعقOب

        ::::املس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساككاملس�شار الس<يد جامل ساكك
  .الرئLسشكرا الس<يد 

  الس<يدة الوز�رة،
واح_ا ك¡شكروك الس<يدة الوز�رة Qىل هاذ جمييت فOه بqٔن مميك¡ش 
وزارة دÂل الصناQة التقليدية يه اMيل éادي كون بو¨دها ٕاىل ماكنوش 

  .رشااكت مع وزارات �ٓخر�ن، ويه بو¨دها راه ماكفOاش Mلصانع التقليدي
يف الصناQة التقليدية  هاذ التعاونيات وهاذ امجلعيات اMيل هام م_خرطني

بغاو وا¨د اVمع دÂل الرشاكة مايش éري معمك، راه zاص رشاكة مع مجيع 
âيدفعو ملفات تيقول 9 ٔ�نت صانع تقليدي zاصك متيش  ،الوزارات

MلصناQة التقليدية، وتيqٔ:ر Qلهيم هاذيش �زاف وâي.لهيم امسيتو �زاف دÂل 
، هاذ الباQة املتجولني اMيل هام اكع احلواجي، وتيqٔ:ر Qلهيم هاذ الباQة املتجولني

سالو مع هاذ الصانع التقليدي اMيل كتجي وا¨د السلعة �ربة وتت¡رش يف 
  .الشارع ومmت.ل 9 هو اكع مغادي يد�ر

الس<يدة الوز�رة، اح_ا هاذ الصانع التقليدي راه هو  ،اMيل تنطلبو م_مك
اMيل zاص نتعاونو  اMيل عندو وا¨د يف اvمتع هو ¦قmصاد دÂلو اMيل هش

  .معاه ونتعاونو معاه يف لكيش
  .وشكرا الس<يدة الوز�رة

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن اللكمة MلتÐالف، تفضل 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 الرئLس

  الس<يدة الوز�رة، 
»شكرمك Qىل ما ج�مت به يف ٕاطار هاذ القانون إالطار اMيل تيضمن وا¨د 

  .الفعالية، ووا¨د العمل اجلاد
وكام قلتو هو معل اMيل مايش éري وزارة الصناQة التقليدية بو¨دهتا هو 

  .تLشمل يعين مجموQة من الوزارات اMيل zاصها )سامه يف هاذ القطاع
وكنعرفو الس<يدة الوز�رة العالقة بني الصناQة التقليدية وهاذ القطاع 

بع من الصناQة التقليدية، ملا تنحصيو دÂل التضامن إالجÛعي، هو ٔ�صال �
الصناQة التقليدية وك¡شوفو اVور اMيل âيلعب الصناQة التقليدية يف اvمتع، 
هناك ف�ات من املقاوالت اMيل لكمت Qلهيا واMيل شارâت يف املعارض 
دÂل املدينة ٕاىل هاذيك املرٔ�ة اMيل يه يف اجلبل كتqٔدي وا¨د اVور حىت 

إالطار دÂل التمنية دÂل ¦قmصاد اجلهوي وإالقلميي يه ويه داz[ يف 
Ëوالوطين كذ.  

ٕاذن واzا تعطل هاذ إالطار وهو éادي �كون مولود ٕان شاء هللا اMيل 
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éادي �زيد �مثن القوانني اجلاري هبا العمل يف ٕاطار الصناQة التقليدية، واMيل 
املؤسسة اMيل امحلد � وا¨د اvموQة دÂل القوانني اMيل دارت يف هاذ 

كتضمن وا¨د ¦س<مترارية Mلمؤسسات دÂل الغرف وكتعطهيم احلق يف 
التدبري وكتعطهيم احلق يف الرشاكة وكتعطهيم احلق يف الرتوجي وكتعطهيم 
احلق يف وا¨د العدد دÂل املسائل اMيل �Jٔسف مزال ماكي¡ش وا¨د اMلغة 

كن هلم يفعلو اMيل يه مو¨دة اMيل كLس<تعملوها الغرف اكملني �ش مي
  .القوانني اMيل عندمه

زÂدة مع هاذ إالطار هذا اMيل éادي يعطي وا¨د القوة لهاذوك الناس 
اMيل هام مساâن مmيلقاوش فني éادي يعرضو كام قلتيو مmيلقاوش فني éادي 

  .�روجو املنتوج دÂهلم
ٕاذن هاذي م�ادرة طيبة اMيل ]ات هبا الوزارة وٕادماج وزارة الصناQة 

ية مع هاذ املنظومة اجلديدة هو كزييك وâيفعل وâيعطي قمية MلصناQة التقليد
  .التقليدية

كام تعلمون الس<يدة الوز�رة والسادة املس�شار�ن ٔ�نه القطاع âيضم تقريبا 
مليونني ونصف، وهاذ املليونني ونصف يعين زائد العائالت دÂهلم ٕاذن راه 

ب اMيل كمتثل يف القطاع تقريبا دÂل الساكنة دÂل املغر  %20تقريبا وا¨د 
  .مبا فهيا إالنتاجOة الف_ية واخلدماتية ،دÂل الصناQة التقليدية

ح_ا ت¡مثنو هاذ العمل وكنمتناو من هللا ٔ�نه »شوفوه يف ٔ�قرب وقت إاذن 
�ش جني �كون وا¨د الوعي مmاكمل �ل¡س<بة Mلمرشفني Qىل املؤسسات 

  .دÂل الغرف �ش يفعلو هاذ إالطار
  .الرئLس وشكرا الس<يد

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة Ë الس<يدة الوز�رة، ٕاذا اكن عندمك الرد Qىل التعقOب

        ::::الس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامينالس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامينالس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامينالس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين
ٔ�� éري بغيت نقول بqٔننا مmفقة معمك Qىل اJٔمهية ال دÂل الصناQة 

  .التضامينالتقليدية وال دÂل ¦قmصاد ¦جÛعي و 
خصنا الوقت �ش ميكن  ،éري �ل¡س<بة لالقmصاد ¦جÛعي والتضامين

لنا نظموا هاد اليش لكه، هذه من طبيعة احلال، ؤ�� معلوم مس<تعدة لكام 
ساQد الصناع ٔ�� مس<تعدة Qليه ومس<تعدة Qىل اJٔفاكر دÂلمك اMيل ¹ ميكن 

  .ميكن لمك ما اك�ن حىت يش مشلك يف هذا اجلهة
بد خنلقو رشاكة ما بني مؤسسة ما بني معلوم خصنا وال.. Qىلهرضيت 

  .الغرف ما بني هاد اليش والبد م_ه Jٔن الغرف هام اMيل ميثلو الصناع
âيف ما قليت ¨اليا اح_ا تند�رو التقOمي دÂل هاد إالسرتاتيجية اMيل 

تند�رو التقOمي دÂل هاد  ،%17مهت éري هاد اجلزء القليل اMيل هو 
إالسرتاتيجية وzدامني يف إالسرتاتيجية املاجOة ٕان شاء هللا، وéادي نضموا 

بوا¨د  Jٔdéjaهنا �مة وبدينا  ،فهيا ال إالنتاجOة الف_ية والنفعية وال اخلدماتية

 العملية يف هذه اخلدمات يف ٕاطار التكو�ن املس<متر kرشاكة مع املكmب
)2OFPPT( .  

  .وشكرا

        ::::يد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةيد رئLس اجللسةالس< الس< الس< الس< 
  .شكرا

ٕاذا ننقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل 
راه رجعنا Mلسؤال اMيل مااك»ش الس<يد الوز�ر  ..واMلو]Lس�Oك، وموضوQه

  ".مqٓل اJٔقطاب الصناعية"ٕاذا وموضوQه .. Qاد ]ا
  .اللكمة فريق التجمع الوطين لٔ حرار تفضل

        ::::املس�شار الس<يد حلبLب لعلاملس�شار الس<يد حلبLب لعلاملس�شار الس<يد حلبLب لعلاملس�شار الس<يد حلبLب لعلجججج
  .شكرا الس<يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

املتعلق �ملقالع لوضع ¨د  27.13لقد ]اء القانون رمق  ،الس<يد الوز�ر
لالخmالالت العشوائية اليت اكن يعLشها هذا القطاع، ٕاضافة ٕاىل مثني املواد 

  .املس<تخر]ة م_ه
هبا هذا  ٕاال ٔ�ننا خنىش ٔ�ن يعرف تنفOذ هذه املقmضيات اليت ]اء

ؤ�ن  إاىل ]انب ٕاصدار القوانني التنظميية، خصوص ،القانون، تqٔخرا âبريا
  .هذا القانون نص Qىل خمططات �وية لتدبري املقالع

ٔ�ن Q�ٔلنمت عن ٕاسرتاتيجية �مة يف هذا  ،الس<يد الوز�ر ،وس<بق لمك
  .اvال هتدف ٕاىل ٕا¨داث ٔ�قطاب صناعية لتمثني مواد املقالع

عن مqٓل اVراسات املتعلقة ٕ�¨داث  ،الس<يد الوز�ر ،»سائلمك ،´ا
اJٔقطاب الصناعية Qىل مس<توى �ات اململكة معوما، والقطب الصناعي 

  .�ن سلÑنا½منوذ« �
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضل الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقل واMلوجس�Oكالس<يد عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقل واMلوجس�Oكالس<يد عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقل واMلوجس�Oكالس<يد عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقل واMلوجس�Oك
  .kسم هللا الرحامن الرحمي

  الرئLس،الس<يد 
  ،السادة الوزراء

ٔ�شكر الفريق احملرتم Qىل طرح هذا السؤال، ولكن هذه م_اس<بة �ش 
نبني املقاربة اMيل تب¡هتا احلكومة فÑ يتعلق �ملقالع، يه خمطط مmاكمل اMيل 

  :فهيا
ٔ�وال، مراجعة إالطار ال�رشيعي وامحلد � صادق الربملان Qىل القانون 

                                                 
2 Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail 
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  ريبا؛والنصوص التطبيقOة س<تخرج ق
املساú الثانية هو ٕاQداد ا5ططات اجلهوية �ش حنددو املناطق اليت 
جيب ٔ�ن )س<تغل واملناطق اليت ال جيب ٔ�ن )س<تغل، وطلقت دراسات 

 ،)potentiel(اJٓن يف مجيع اجلهات دÂل اململكة �ش نعرفو ٔ�ش<نو يه 
  املؤهالت املقالع اMيل اكينة يف البالد؛

]اءت يف القانون  ،Mلحصول Qىل الرخصةوهو ت�س<يط املساطر  ،6لثا
 ،وكام ٔ�¨دثنا ٔ�نه الوا¨د ٕاىل حط امللف دÂلو يف شهر�ن وما جتاوkش Qليه

  يصبح مرخص 9 حبمك القانون، بدل ٔ�ن يبقى يف دواليب إالدارة؛
يعين عزز� املراق�ة Jٔنه اك�ن فعال ٕاشاكل  ..املسúٔq الرابعة وهو ٔ�نه در�

  دÂل املراق�ة؛
úٔqل مثني املواد،  واملسÂيل ٔ�رشمت ٕا½هيا هو املوضوع دMرية واملهمة واzJٔا

ٔ�� تنعطي وا¨د الرمق، املغرب فOه مؤهالت دÂل .. املغرب امحلد � فOه
 ..ه، حرام هاد اليش، حرام يوقعو دالرzام ك¡س<تورد %80الرzام ولكن 

  ..املغرب امحلد � فOه اJٔجحار مmعددة ومقالع مmعددة، البد
Dل فÂىل غرار التجربة دQ اقرتح_ا Ë)les agropoles ( ىل غرارQ

وا¨د العدد دالتëارب، نقرتحوا ما ¹سمى بqٔقطاب دÂل مواد البناء، اMيل 
فOه اجلانب الصناعي éادي نتلكم Qليه، اMيل فOه اجلانب اMلو]Lس�Oيك دÂل 

)stockage (يل حمتا]ني لها املرتبطة بMٓليات اJل اÂه جوانب دOل وفÂد
  .املقالع

جتري�Oة وQىل  يعين اح_ا ¨دد� وا¨د العدد داملناطق مكناطق ،فٕاذا
رٔ�سها املنطقة دÂل �ن سلÑن، اVراسة اكمتلت اJٓن مع إالخوان دÂل 

اJٓن يعين التصور دÂل الرشاكة مع  �ش نطلقووزارة التëارة والصناQة 
Mل املقالع اÂه القطاع اخلاص �ش منيوو هاذ القطب دOيل غيكون ف

�ش بدل ما »شدو املواد  ،فOه ٔ�يضا إالنتاج، �ٕالضافة ٕاىل اMلوجس�Oك
نديوها Mلمدن دÂلنا بدل ٔ�ن هداك املناطق اMيل فهيا املؤهالت ما 
ك�س<تفدشاي، قلنا ند�رو هاد اJٔقطاب اMيل فهيا التمثني، zلق فرص دÂل 

ن املقالع من zالل الشغل اس<تفادة ديك امجلاQات القروية وديك اJٔقالمي م
  ..هاذ التمثني دÂل

اكينة صفرو، اك�ن س<يدي ٕايفين، اك�ن öزة، اك�ن : داملناطق 4مث عند� 
السامرة، هذوا Gٔم÷[ ٔ�ولية اMيل éادي ٕان شاء هللا اVراسة اJٓن حرض� لها 

ومع  ،سلÑن ن�غنطلقوها �ٕالضافة M,راسة � ،إالماكنيات املالية دÂلها
ل وزارة التëارة والصناQة يف ٕاطار االتفاقOة اليت ٔ�مضLت ٔ�مام ٕالخوان دÂا

�ش كون  ،]الú املH دÂل التقريب بني ما هو لو]Lس�Oيك وصناعي
  .سلÑن ٕان شاء هللا ن�وهذا ٔ�ول منوذج � ،عند� ٔ�قطاب م_دجمة

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
   ؟هناك تعقOب

  .تفضل

        ::::املس�شار الس<يد حلبLب لعلاملس�شار الس<يد حلبLب لعلاملس�شار الس<يد حلبLب لعلاملس�شار الس<يد حلبLب لعلجججج
  .الوز�ر Qىل هاذ إاليضا¨اتشكرا الس<يد 

لقد ا»سجم الربملان معمك وصوت Qىل املرشوع القانون حول  ،فعال
املقالع رغبة م_ه، وMلتëاوب مع املواطنني ومع الصناع من ٔ�]ل ا½هنوض هبذه 

  .املقالع، ومن ٔ�]ل ا½هنوض هبذه الصناQات ا5تلفة
ة وطنية اليوم اMيل كنمتناوه ٔ�نه يف ٔ�رسع وقت �كون خيرج هو خريط

حول هذه املشاريع، ٔ�نه كون �ينة وضوح الرؤية كون عند املس�مثر، 
هذا هو ٔ�مه يشء ٔ�نه كون هناك رؤية و�كون هناك توجOه حىت يف 

نه يف �ٔ ¦س�Ôر، حىت ٔ�نه ¦س�Ôر ما �كو»ش وا¨د ¦س�Ôر ضائع و 
كرث من الالزم ٔ�ن �ش �كون هناك وا¨د ابعض اJٔحOان âيكون 

  .ز�تالتوا
ٔ�نه اليوم من ¦لزتامات ٔ�و من املسائل اMيل عند� يف املغرب  ،فعال

  .هو من املسائل البيOüة اليت Jمتىن ٔ�ن حتىض �هÛممك واهÛم احلكومة
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضلوا يف بضع ثواين ؟رد Qىل التعقOب ؟هناك تعقOب الس<يد الوز�ر

        ::::و]Lس�Oكو]Lس�Oكو]Lس�Oكو]Lس�Oكالس<يد وز�ر التجهزي والنقل واMلالس<يد وز�ر التجهزي والنقل واMلالس<يد وز�ر التجهزي والنقل واMلالس<يد وز�ر التجهزي والنقل واMل
ال ٔ�� بغيت نوحض بqٔنه éادي �كونوا عند� ا5ططات اجلهوية ولكن 
éادي كون عند� اخلريطة الوطنية دÂل املقالع، مبا فهيا اخلريطة دÂل مثني 
هاذ املقالع، مرة ٔ�خرى الهدف مهنا كام قلنا ٔ�نه بدل ما كمتيش لوا¨د امجلاQة 

وال وا¨د إالقلمي اMيل عنده  ،قةوال وا¨د املنط ،ساللية وال وا¨د اVوار
اجلبال وعنده اJٔجحار وعنده رصيد �م، كLشوف بqٔن ذاك احلجر تيخرج 

مبعىن القمية املضافة ما ت��قاش يف املاكن فني  ؟من عنده ومييش فني مييش
  .موجودة املؤهالت

فٕاذن الهدف وهاذ القمية املضافة �ش خنلقوها حOث اك�ن هاذ 
ٔ�يضا اك�ن هدف öبع 9 وهو احلفاظ Qىل الب�Lة، يعين املؤهالت، ولكن 

   .�ٕالضافة ٕاىل zلق فرص دÂل الشغل
  .شكرا الس<يد املس�شار

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

و»شكر الس<يد الوز�ر Qىل حسن مسامهته يف هذه اجللسة، ون¡mقل 
فريق ال ،"تqٔهيل التعاونيات احلرفOة"ٕاىل السؤال املوايل موضوQه 

  .¦س<تقاليل، تفضل ٔ�يس زاز

        ::::املس�شار الس<يد محمد زازاملس�شار الس<يد محمد زازاملس�شار الس<يد محمد زازاملس�شار الس<يد محمد زاز
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل س<يد املرسلني

  الس<يد الرئLس،
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  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

وتعاونوا على البر والتقوى وال """":قال هللا تعاىل يف كتابه العز�ز

  .صدق هللا والعظمي """"والعدوان تعاونوا على اإلثم
ومن zالل مضمون هذه اJٓية الكرمية ]اء مفهوم التعاونيات، و´ا 

ما يه التدابري املت.ذة Vمع تعاونيات  :»سائلمك الس<يدة الوز�رة احملرتمة
احلرفOة ببالد� لتqٔهيلها لتلعب دورها التمنوي �جلهة و)سامه يف منية 

  ¦قmصاد الوطين من �ة 6نية؟ 
  .الس<يدة الوز�رةوشكرا 

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضيل الس<يدة الوز�رة

الس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي الس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي الس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي الس<يدة فاطمة مروان وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم Qىل هذا السؤال
سرتاتيجية دÂل االٕ التعاونيات احلرفOة ]د �مة وتتعرف بqٔن يف ٕاطار 

قليدية، اVمع اMيل تنعطيو تنعطيوه Mلتكmالت دÂل الصناع منية الصناQة الت 
  .التقليديني ومهنم التعاونيات احلرفOة

تعاونيات ال التعاونيات احلرفOة وصلوا Mلمرتبة الثانية من بعد  ،¨اليا
 30مليون دÂل اVرمه ¨اليا، فهيم ٔ�كرث من  120الفالحOة، رٔ�سامل دÂهلم 

  .ٔ�لف مmعاون ومmعاونة
Jٔمهية يف املشاركة دÂل يف اتتعرف بqٔن تنعطيومه  ؟واâهبمâيفاش تن

املعارض، املعارض ال اجلهوية وال الوطنية وال اJٔسابيع املغربية �خلارج 
واJٔسواق املتنق[ ٔ�يضا يف ٕاطار ¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين، وتنعطيومه 

يف  %�20ش ميكن هلم ¹سامهوا وا¨د ال¡س<بة ما كو»ش قل من 
  .املعارض، تLس<تفدوا من �رامج دÂل التكو�ن املس<متر

هرضت ق�اي[ Qىل قانون ]ديد دÂل التعاونيات، هرضت Qىل مواâبة 
Qىل املشاركة دÂل " مرافقة"تعاونيات احلديثة التqٔسLس zالل �ر�مج ال 

Qدة دÂل التعاونيات يف �ر�مج م_دمج دÂل اâٔJياس البيOüة البدي[، ٕاىل 
  .�ٓخره

  .ٕاذن اك�ن Qدة تدابري اMيل تت.ذها الوزارة �ش تواâب هاذ التعاونيات
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضل اليس خفاري ؟هناك تعقOب

        ::::املس�شار الس<يد �« املس�شار الس<يد �« املس�شار الس<يد �« املس�شار الس<يد �« خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس<يد الرئLس

  الس<يدة الوز�رة،

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

الوز�رة Qىل هاذ التوضيح دÂلها، فÑ خيص دمع  ت¡شكرو الس<يدة
  .الوزارة لتكmالت الصناع يف ٕاطار بطبيعة احلال التعاونيات

اMيل هام zاصهم وا¨د  ،الس<يدة الوز�رة ،هناك مجموQة دÂل التعاونيات
يد املساQدة، تعاونيات دور اVبغ بطبيعة احلال سواء اكنت يف فاس ٔ�و يف 

تعاونيات Qىل مس<توى مدينة مLسور اMيل ابغاو مك_اس، مجموQة دÂل ال 
يتدمعوا من طرف املبادرة الوطنية Mلتمنية ال�رشية، وما اك»ش بطبيعة احلال 

  .املؤازرة دÂلمك âوزارة
اك�ن مجموQة دÂل التعاونيات كذË، اMيل هو �م عند� هو ٔ�نه �ش 

رمه، Jٔنه حنس<نو اجلودة دÂل املعام[ دÂل هاذ التعاونيات، خصنا نqٔط
مت ٕا»شاهئا يف مدينة فاس �ل¡س<بة لتحسني جودة مادة الطني  �تعاونية عند

ما اك»ش هناك دمع رمغ ٔ�نه إالحلاح دÂلنا �ش ٔ�نه �كون وا¨د اVمع 
  .�ل¡س<بة لهاذ التعاونية ما اكي¡ش

Ëلها بطبيعة احلال ما اك»ش  ،كذÂيل مت إالفالس دMلتعاونية اM ل¡س<بة�
  .الوزارة دÂلمك تqٔطري من طرف

Ëه من  ،كذ_Lيل هو مت ٕا»شاؤه ومت تدشMل¡س<بة لوا¨د احلي حريف ا�
 3 يعين دÂل التعاونيات، واMيل فOه 5طرف صاحب اجلالú، واMيل هو فOه 

دÂل امجلعيات، واMيل امجلاQة احلرضية مت إال»شاء وا¨د الف_دق اMيل هو 
 مبجرد اتفاقOة اMيل اكن دÂل الصناع التقليديني، واMيل é120ادي يqٔوي 

خصها يصوهبا الس<يد املد�ر اجلهوي MلصناQة التقليدية، واMيل éادي �كون 
ك ييعين مqٔوى دÂل مجموQة دÂل الصناع التقليديني، ما تصو�)ش هذ

التعلÑت �ش ٔ�نه يمت  اهاالتفاقOة وما تدار)ش، ورمغ ٔ�نه الس<يد الوايل ٔ�عط
  .ما مت�ش املواâبة دÂهلم ،املواâبة دÂل هاذ الناس هاذو

ٕاذن مجموQة كذË دÂل التعاونيات اMيل مت إالقصاء دÂهلم من املراكز 
دÂل التكو�ن، فÑ خيص املبادرة الوطنية Mلتمنية ال�رشية، هاذي لكها مسائل 

  .خصها تقوم هبا الوزارة
و)شوفو الناس دÂلمك ٔ�ش<نو âيد�رو  ،الس<يدة الوز�رة ،وخصمك خترجو

خصهم التqٔطري، خصهم املساQدة، خصهم يد املساQدة Jٔنه . مع التعاونيات
قلتو د� ٔ�نه الوزارة دÂلمك وزارة ¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين، ٕاذن 

  .خص التضامن وخص الناس دÂلمك يوقفوا مع الصناع التقليديني
  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::لسةلسةلسةلسةالس<يد رئLس اجل الس<يد رئLس اجل الس<يد رئLس اجل الس<يد رئLس اجل 
  .هناك رد Qىل التعقOب الس<يدة الوز�رة؟

        ::::الس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامينالس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامينالس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامينالس<يدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قmصاد ¦جÛعي والتضامين
واح_ا مس<تعد�ن �ش نعطيو Qىل  ..ٔ�� مmفقة معاك، معلوم خص

حسب إالماكنيات دÂلنا �ش »ساQدو هاذ الناس ونواâبومه، راه اح_ا 
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  .)z�ٔ)le gros lotذات  تنواâبومه، ويف فاس راه تبارك هللا
�ل¡س<بة Mلمسúٔq دÂل الطني، تتعرف ٔ�نت بqٔن املقالع مايش öبعني لنا 

  .هذا مشلك ميكن لو يتفك
�ل¡س<بة لبعض املسائل اMيل دقOقة ما اك�ن مشلك، « عندي وال 
راسلوين ٕاىل اكن ميكن يش ¨ا]ة نفكوها، �ل¡س<بة لهذا ميكن ند�روها ما 

  .اك�ن مشلك

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس<يد رئLس االس<يد رئLس االس<يد رئLس االس<يد رئLس ا
شكرا الس<يدة الوز�رة، و»شكر الس<يدة الوز�رة Qىل مسامههتا القمية يف 

  .هذه اجللسة، ون¡mقل لٔ س<ئ[ املو�ة ٕاىل الس<يد وز�ر اVاzلية
والسؤال اJٔول حول س<ياسة احلكومة يف جمال التعاطي مع ظاهرة 

  .تفضل ،الباQة املتجولني، اJٔصاú واملعارصة

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن اMلطيف اسط اMلطيف اسط اMلطيف اسط اMلطيف اسط املس�شار الس<يد عبد املس�شار الس<يد عبد املس�شار الس<يد عبد املس�شار الس<يد عبد 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئLس،
  ،السادة الوزراء، الس<يدات الوز�رات

  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني
لقد ٔ�حضت ظاهرة الباQة املتجولني تفرض نفسها Qىل اvمتع املغريب 
حبدة، كام ٔ�ن مقار�هتا والتعاطي معها ٔ�صبح يفرض نفسه ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 

اكنت الوضعية السوس<يو اقmصادية املتqٔزمة vموQة من رشاحئ مىض، ٕاذ 
اvمتع يه اVافع واحملرك اJٔسايس Mلتفريغ املزتايد ملثل هذه اJٔنواع من 

فاJٔمر ال يعين �ملرة ٔ�ن متلص احلكومة من واجهبا يف معاجلة ، الظواهر
من حOث توفري ظروف ¦ش<تغال والكرامة لهذه  اهذه الظاهرة، سواء

لف�ة، وكذË من حOث احلرص Qىل ضامن رشوط التنافس<ية Mلتëار ا
النظامOني ا´�ن يؤدون رضاÚهبم ويوفرون فرصا Mلعمل اليت حنن يف ٔ�مس 

  .احلا]ة ٕا½هيا
الس<يد الوز�ر، »سائلمك عن املقاربة املس<تق�لية Mلحكومة يف التعاطي مع 

  .هذه الظاهرة
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .الس<يد الوز�ر، تفضلوا اللكمة لمك

        ::::الس<يد محمد حصاد وز�ر اVاzليةالس<يد محمد حصاد وز�ر اVاzليةالس<يد محمد حصاد وز�ر اVاzليةالس<يد محمد حصاد وز�ر اVاzلية
  .شكرا الس<يد الرئLس
  السادة املس�شار�ن،

، ومشلك âبري ]دا، Jٔن فOه من فحقOقة هاذ، هاذ املشلك معرو
�ة، âيخص الناس يعLشوا، واك�ن كثري اMيل Qا¹ش éري من هاذ املهنة 

  .هاذي
اMيل عندمه اJٔماâن ويف نفس الوقت، جيب حامية الناس حىت هام 

  .دÂهلم واحملالت دÂهلم واMيل âي.لصو الرضيبة، وâي.لصوا هذا
فËD، فهاذ املشلك هذا �ل¡س<بة Mلسلطات العمومOة، اك�ن هو 

، هاذو جوج )clandestine( ..وبناÂت دÂل، والبناÂت دÂل مسيتو
  .فهيم اداملسائل اMيل دميا ر]ال السلطة âيÐريو

مقار�ت يف وا¨د العدد دÂل املدن، واك�ن اMيل جنÐات، فاكنت هناك 
ولكن خص ٕان شاء هللا، éادي كون مقاربة رمبا ، اك�ن اMيل م_جÐا)شاي

عطاها مؤخرا éري احبجم ٔ�كرث، رامك شفmو التعلÑت دÂل ]الú املH اMيل 
  .�ش �كون وا¨د نظرة ٔ�خرى لهاذ املوضوع هذا

تعد�ن »س<تق�لوها، Jٔن يف هاذ املسúٔq واMيل عندو يش ٔ�فاكر، اح_ا مس< 
فداzل ، هاذي، لك وا¨د âيفاش âيعLشها، لك وا¨د âيفاش كLشوفها

  .امجلاQات ٔ�و ال zارج امجلاQات، اMيل عندو يش ٔ�فاكر، راه مازال الوقت
  .حياول يتغلب Qليهاملشلكة، حقOقة خص امجليع  ..اح_ا 

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضل ؟هناك تعقOب

        ::::املس�شار الس<يد حسان الاملس�شار الس<يد حسان الاملس�شار الس<يد حسان الاملس�شار الس<يد حسان الربربربرباكيناكيناكيناكين
  .شكرا معايل الوز�ر

يف احلقOقOة، الباQة املتجولني،  .ولكن، هاذ اجلواب هذا éري اكف
ولوش احلكومة فشلت يف هذا اJٓفة اMيل صارت يف املغرب، قQالش م_اف

وzاصة توسع âبري يف املغرب لكه، من طنëة ٕاىل لكو�رة، يف احلقOقة، توسع 
  .وâبريâبري وâبري 

حصاب احملالت الصغرى أ�ما إالخوان اMيل تي.لصو الرضائب و 
واملتوسطة، م�قاوش âيدzلو عندمه اللكيان، هباذ اJٔسلوب هاذي، حلقاش 
الباQة املتجولني والوا عندمه يعين العر�ت ٔ�كرث من الس<يارات، وzاصة 

  .بعض العامالت اMيل يه فهيا عر�ت ٔ�كرث من الس<يارات
Ûار  وهذا ٕاىل ٔ�نVلية، كتعرفوا هاذ اليش يف اzاVتبارك هللا رامك يف ا

  .البيضاء ويف مدن ٔ�خرى
ولوش اح_ا Yحكومة فشلنا يف هاذ وzاصة قQالش معايل الوز�ر، م_ا

عندمك وزارة خمصصة لهاذ اليش، ربع س<نني ويه يف اVراسة، ومازال 
  .خمر]�ش هاذ اVراسة Mلوجود

وشامل واكف،  يعند� مقرتح Qاد اح_ا يف فريق اJٔصاú واملعارصة،
رمبا ند�رو لو حبال ا½منوذج اMيل éادي �كون، اMيل تدار يف اVول املتقدمة، 
م÷ال، اح_ا العر�ت Jرمقوها، ونعطيوها رقمي حبالها حبال الس<يارة، وكون 
ٔ�ي عربة اMيل تتكون يف ديك املنطقة، مميك_لهاش تدzل ملنطقة ٔ�خرى، 

دÂهلم، ويبقاو  ،)la patente( ند�رولهوموéادي حنصيومه، وéادي 
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  .¹سامهوا يف الرضيبة، ومOمتلصوا، ومOكو»ش يعين الهروب من الرضيبة
وهذا، يعين واجب عند� �ش Jكونو حىت اح_ا نقرتحو ٕاىل اكن مقرتح 

صعيب، رمبا zöذوه Yحكومة، ورمبا éادي، éادي و  فائددÂل املعارضة 
دÂل الباQة املتجولني، وzاصة �لرتقمي، حباهلم حبال  الحييد Qليمك هاذ الب

الس<يارات، وند�روهلم، وzاصة دا�، وحنيدوهوم حىت Mلمنتخبني، حلقاش 
  .مسيتو العر�تاهاذ  اهاذ الرخص هاذي، وâيعطيو  ااملنتخبني âيعطيو 

هلم الرتقمي، �ش  اخنليوا السلطة احمللية يه اMيل تتلكف هبم، وند�رو
ي عامú عندها العر�ت دÂلها، ومعندهاش �ة ٔ�خرى �ش كون يعين �ٔ 

  .تدzل لها
وند�روا يف املغرب لكه، هذا ¨ل kس<يط وسهل، ونقدروا »سامهوا فOه 

  .ح_ا âرؤساء غرف، نعطيومك احللول، ٕاىل تواضعتو معنا معايل الوز�راحىت 
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا، تفضلوا معايل الوز�ر

        ::::اVاzلية اVاzلية اVاzلية اVاzلية الس<يد وز�ر الس<يد وز�ر الس<يد وز�ر الس<يد وز�ر 
ات، ٕاىل ال ات، فهذا من مج[ املق̈رت حظتو، ٔ�� اMيل طلبت م_مك املق̈رت

ات �مة، ماâي¡ش رمبا الوحOد،  ات ٔ�خرى لك املق̈رت ٕاىل اك�ن يش مق̈رت
فٕاىل  ،Jٔن اJٓن éادي ندzلو يف وا¨د بتعلÑت من ]الú املH رامك تبعتوها

ات يعين zاص ¹شارك فهيا راه هاذيش م ا فOه ال معارضة ال لك املق̈رت
  .. é�ٔلبية ال حكومة ال جامQات ال

  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

الفريق ¦شرتايك،  ،ٕاذن السؤال الثاين موضوQه )سعرية املاء والكهر�ء
  .تفضل الفريق ¦شرتايك، تفضيل الس<يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيواين
  الس<يد الرئLس،

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

ال خيفى Qىل ٔ�¨د اJٔمهية احليوية الس<هتالك املاء ¦س<تعامل املاء الصاحل 
Mلرشب من حOث النظافة والوقاية الصحية Mلمواطنني، كام ٔ�ن الربط 

  .الكهر�ء �ت رضورة ملÐة MلÐاجOات اليومOة Mلمواطنني
الس<نوات اzJٔرية من ٔ�]ل توفري وٕاذا كنا Jمثن اvهودات املبذوú يف 

ائية، نمبا يف ذË العامل القروي واملناطق ال  ،هاتني املادتني وٕايصاهلام Mلساكنة
  .ٕاال ٔ�ن ال�سعرية تطرح ٔ�حOا� Qدة مشالك من حOث املبالغ اليت تتضمهنا

Ë´، سائلمك الس<يد الوز�ر احملرتم«:   

ح مبعرفة Q�ٔداد هل متH املصاحل إالدارية املسؤوú ٕاحصائيات )سم
Vائالت من ٔ�رسة وا¨دة وال اQدة ٔ�رس وQ ن فهياâور والف_ادق اليت ت�سا

  متé Hري Qداد وا¨د؟
وهل فكرت مصاحلمك املسؤوú يف طريقة معل يتëاوز هذا احليف 

  وحتقOق Qداú يف ¦س<هتالك و�لتايل فÑ يرتتب عنه من واج�ات؟
لرفع احليف وتصحيح  ،ريبومن ا´ي تنوون القOام به، يف اJٔمد الق

ملن ¹س<تحقون  ،الكهر�ء واملاء الرشوب �اتج االوضع وتوفري العداú يف و 
  من اJٔرس املغربية الفقرية واملعدمة ممن اضطرهتم ٔ�وضاعهم Mلسكن املشرتك؟ 

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .تفضلوا الس<يد الوز�ر لٕال]ابة عن السؤال

        ::::اVاzليةاVاzليةاVاzليةاVاzليةالس<يد وز�ر الس<يد وز�ر الس<يد وز�ر الس<يد وز�ر 
فÑ خيص التعريفة دÂل املاء والكهر�ء راه  ،éري �ش Jكون رسيع

  .هاديش راه تقال وQ�ٔلن Qليه يف وقmه
لكها مل متسها ٔ�ي زÂدة، وهاذي كمتثل  ¦جÛعيةف�ال¡س<بة Mلرشاحئ 

فÑ خيص املاء الصاحل  %70فÑ خيص الكهر�ء وتقريبا  %60تقريبا 
 150)يف املاء وال  3م 12كLس<هتH قل من Mلرشب، اMيل لكيش اMيل 

Kw/h) ل الكهر�ءÂدة ،دÂمل كن هناك ٔ�ي ز.  
 ،وقع بطبيعة احلال مشلك دÂل هاذوك اMيل كLسمو العدادات املشرتكة

الناس اMيل عندمه يف حمال وا¨د âيكون Qداد وا¨د، فالقرار اMيل ختذى 
ذيك الساQة ومت التطبيق دÂلو، هو ٔ�ن العدادات املشرتكة éادي تقسم 
Qىل الناس اMيل كLس<هتلكو املاء، اكن وا¨د املشلك دÂل التطبيق يف ثالثة 

التعريفة دÂل اJٔشهر اJٔولية ولكن من بعد جتاوز�ها امحلد � ابتداء من 
  .د¹سمرب هذاك املشلك اJهت¥ى

فعىل حسب املدن  ،ٕاىل بغيتو تعرفو اQJٔداد دÂل العدادات املشرتكة
اMيل حتطات  Qداد اMيل فريض 15700اك�ن اMيل ٔ�كرب Qدد اكن يف ٔ�اكد�ر 

ٕاىل  3300ٕاىل �ٓخره، مك_اس  11500بدل العدادات املشرتكة، فاس تقريبا 
ريبا عندها وا¨د العدد دÂل العدادات اMيل اكنت لك مدينة تقعند� �ٓخره، 

ذاك ¦س<هتالك بL_اهتم  امشرتكة ؤ�صبحت ٕاما فردية ٔ�ما الناس âيتقامسو 
  .�ش مOدzلوش يف اJٔشطر اMيل يه éالية، وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضلوا الس<يدة املس�شارة

  :املس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيواين
  .شكرا الس<يد الوز�ر

لكن كتبقى عند� بعض  ،ك¡شكرومك Qىل اvهود املبذول اح_ا
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املالحظات ٔ�ن الحظنا ٔ�نه ميل ق�ل من جتميع دÂل املكmبني املكmب 
الوطين Mلامء والكهر�ء وهاذ اخلطوة Jمثهنا، اكنت الفورة Qىل ثالثة ٔ�شهر 

  .ومن بعد انتقلت ٕاىل شهر�ن
تفاع ال�سعرية ٔ�نه يف الس<يد الوز�ر احملرتم، نالحظ ار  ،يف بعض املناطق

 :شهر والو âيqٔديو ٔ�كرث من ثالثة ٔ�شهر، ونعطيمك ٔ�م÷[ ، يفثالثة ٔ�شهر
Qدد من اJٔحOاء وقعت هاذ الواقعة،  مبدينة وزان، مبدينة مراYش، يف

  .والحظنا ٔ�ن ¦س<هتالك éري مmطابق Mلواقع ولكن يف بعض احلاالت
كمت رسقة دÂل اكينة مسúٔq ٔ�خرى كتعلق يف بعض الرسقات ٔ�حOا� 

الكهر�ء كنعرفو هاذ املسúٔq، لكن âيفاش âيتعامل معها املكmب الوطين؟ 
ٔ�نه تقريبا حبال âيعاقب وا¨د اvموQة دÂل الساكنة اك�ن ` م÷ال يف وزان 

  .درمه وقعت فOه رسقة 2000اMيل الناس zلصت فOه 
 ٕاذن خصهم هام يلقاو الوسائل �ش يضبطو الرسقات، اح_ا مع تطبيق

 ااكينة رسقة يف هذا احلي âيعممو مOعموش م÷ال  ،القانون ولكن مOد�روش
  .وا¨د الفورة اMيل يه طالعة يف ا½مثن وGٔهنم âيعاق�و هاد الناس مجموQني

اكينة ¨االت ٔ�خرى الس<يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�لكم عهنا مmعلقة �لناس 
مع املكرتي  اMيل âيكريوو ديورمه، âيكري دارو م÷ال، من بعد âيلقى مشالك

ٔ�شهر وما âي.لصش املاء والضو،  6مييش ما تي.لصوش يف الكراء م÷ال يف 
اشكOد�ر املكmب الوطين؟ âيجي ملول اVار هو اMيل âيطلب م_ه �ش، 
ميل âيبغي �كرهيا مرة ٔ�خرى âيطلب م_ه ٔ�نه خيلص هذيك الفواتري وهذه 

úادQ ريé úٔqمس.  
يف لكراء ومضطر �ش  ما ميك¡ش ٔ�ن وا¨د الس<يد âرا دارو ضاع

خيلص الضو واملاء، ٕاذا املكmب الوطين zاصو ¹شوف وسائل �ش هادوك 
  .�ش Jرفعو احليف Qىل الناس االناس اMيل مكرت�ن خيلصو 
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  هناك رد عن التعقOب الس<يد الوز�ر؟

Jٔعوان السلطة، ٕاذا منر ٕاىل السؤال املوايل موضوQه اJٔوضاع املزرية 
  .اللكمة Mلفريق اVس<توري

        ::::در¹س الرادر¹س الرادر¹س الرادر¹س الرايضيضيضيضاملس�شار الس<يد إ املس�شار الس<يد إ املس�شار الس<يد إ املس�شار الس<يد إ 
  .شكرا الس<يد الرئLس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس<يدات والسادة املس�شارون،
الس<يد الوز�ر احملرتم، السؤال اMيل éادي نتقدمو به Qىل الش<يوخ 

شلك Qني اVوQ úىل لك هاد الف�ة اMيل ت�  ،واملقدمني، اMيل اللك تيعرفهم
ٔ�حناء املغرب، وQىل ما ٔ�ظن ال تو]د دوú متتاز هبؤالء لك ما يقع وجيري يف 

  .اJٔعوان من الش<يوخ واملقدمني
فهم قاQدة âبرية لتوفري املعلومات واملعطيات، سواء ملصاحل اVاzلية ٔ�و 

�اب عول Qلهيا كثريا يف اس<ت� 5تلف اJٔ�زة اJٔم_ية، كام ٔ�ن هذه الف�ة يُ 
  .اJٔمن و¦س<تقرار، ويف موا�ة ا5اطر اليت حتيط �لبالد

الس<يد وز�ر اVاzلية، حىت وا¨د فهيم ما تيفلت ال  ،فاJٔحOاء الراقOة
يف اJٔحOاء الشعبية QارفOهنم وا¨د وا¨د، اMيل يف اVوار لك وا¨د ¨ايض 

¨اضيني العياالت، ¨اضيني الوليدات، ¨اضيني لكيش حىت  ،اVوار دÂلو
  .تغريت ٔ�� وا¨د ا½هنار درت اMلحية يقولها لمك.. يش وا¨د ٕاىل

هاذ واقع اMيل ميكن لك وا¨د zاصو يعرفو، ٕاذا عي¡هيم Qىل لك يش 
من طرف  اQىل الشاذة وQىل الفادة، ماتيعرفوش النعاس وٕاىل éلطو تيوديو 

  .وزارة اVاzلية
تزنيل  كام ٔ�ن هذه الف�ة دÂل الش<يوخ واملقدمني هلم دور âبري ويف

عول يف جمال التغطية الصحية، ويُ  معمتد Qلهيا5ططات العمومOة، حOث يُ 
Qلهيم ٔ�يضا يف �رامج ا½متدرس �لعامل القروي، ويعول Qلهيم دامئا يف لك 

  .الربامج الهادفة ملاكحفة الفقر
ويعول Qىل املقدمني والش<يوخ ٔ�يضا يف تدبري احلياة اليومOة Mلمواطنني 

املتعلقة بذË، املقدمني والش<يوخ كذË ¹سامهون يف  والو6ئق إالدارية
حماربة البناء العشوايئ، واJٔسواق العشوائية، واجلرمية و¦جتار يف 

  .املمنوQات
، ٕاذا )passe-partout( اخ واملقدمني رامه كام تيقولو و الش<ي ،�خmصار

  .لكيش اتيعرفو 
vهود ما ٕان الش<يوخ واملقدمني رمغ لك هذا ا ،الس<يد وز�ر اVاzلية

يعانون الفقر واحلرمان وا½هتمLش، Qىل س�Oال املثال ال احلرص، غياب  ازالو 
قانون ٔ�سايس ينظم �نة ٔ�عوان السلطة، إالدماج يف الوظيفة العمومOة، 

املتعلقة  2011.09.19اMيل اكنت بتارخي  2488تفعيل اVورية الوزارية 
  .ٕاىل مشالك ٔ�خرى�الس<تفادة من �رامج السكن ¦جÛعي، �ٕالضافة 

ما éاد¹ش »سائلمك بل Jريد جواب فني هاد إالجراءات  ،الس<يد الوز�ر
ح_ا ت¡سميومه هبم ر]ال املقاومة ٔ�ي املقاومون ااMيل تيطالبو هبا؟ Jٔننا 

مه ٔ�بناؤمك، وراه ٔ�� مغاد¹ش حنتاج رمبا نويص ولكن راه اVامئون ا´�ن 
  .فهيم معايل الوز�ر الو هتخصمك 

  .د الرئLسوشكرا الس<ي

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzلية
قلت لكيش Qىل اVور دÂل ٔ�عوان السلطة، معرف�ش Qالش حتط هاذ 

�، ولكن هاذ السؤال معرف�ش Qالش حتط يف هاذ الوقت االسؤال د
  .ٔ�ول مرة Jٔن، (bon, c’est une autre histoire)ولكن هذا  !هذا؟

حقOقة رمبا اكن اVور دÂل ٔ�عوان السلطة، ٔ�عوان السلطة اVور دÂهلم �م 
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]دا ورمبا املغرب من مج[ املسائل âيفmخر هبا فÑ خيص املسائل اJٔم_ية 
يه وجود هاذ الناس لكهم يف لك ربوع اململكة امحلد �، واMيل عندمه 

العني وJزيد حىت الوذنني، العني والوذنني دÂل اVوú  ووا¨د اVور Ñâ قلت
 .Yلك âي.دمو بتفان ليل هنار ٕاىل �ٓخره

اVوú معلت جمهود �م ]دا zالل الس<نوات اzJٔرية، اكنت ٕاىل 
حشال اكنوا âيت.لصوا، فرمبا راه عندمك ارجعت ق�ل عرش س<نوات شوفو 

زادت اJٔجور دÂهلم اJٔرقام، يعين اJٔجور دÂل ٔ�عوان السلطة القرويني 
وQاود 6ين هاذ  ..�ل¡س<بة %60س<نوات، و z10الل  %140ٔ�كرث من 

ٕاىل  2016الس<نة هاذي Qاود زادت هلم وا¨د الربكة، Qاود 6ين زاد يف 
  .�ٓخره

فرط فهيم حىت يش وا¨د، ا ٕاذن هاذ الف�ة دÂل ٔ�عوان دÂل اVوú م
ٕان شاء هللا لك مرة راه éاديني شوية kشوية كتحسن اJٔوضاع دÂهلم، و 

كتكون الفرصة M,وJٔ úن اJٔمهية دÂهلم راه معرتف هبا يف لك اJٔماâن، 
  .وإالخوان لكهم Qارفني هاذ اليش

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  ؟..هناك تعقOب اليس
السؤال الرابع موضوQه قرارات املف�ش<ية العامة ٕالدارة الرتاب الوطين، 

  .الفريق ¦س<تقاليل

        ::::س�شار الس<يد محمد نصرييس�شار الس<يد محمد نصرييس�شار الس<يد محمد نصرييس�شار الس<يد محمد نصرييامل امل امل امل 
  .الس<يد الرئLس

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

  الوز�ر احملرتم،الس<يد 
ن مجموع qٔ تقوم املف�ش<ية العامة ٕالدارة الرتاب الوطين Q�ٕداد تقار�ر kش

تداzالهتا يف ٕاطار مراق�هتا ل�س<يري امجلاQات احمللية، مما �كون س��ا يف اختاذ 
  .القرارات دÂل العزل ٔ�و التوقOف يف حق الرؤساء واملاكتب من مجموQة

»سائلمك الس<يد الوز�ر، ما يه املعايري اليت مت اعÛدها من ق�لمك الختاذ 
  قرارات التوقOف ٔ�و اقرتاح قرارات العزل؟ 

وٕاىل ٔ�ي ¨د تعترب نتاجئ جلان التفLmش ٕالدارة الرتابية ملزمة القرتاح 
  املهام ومن عضوية اvالس احمللية؟ اختاذ قرارات العزل من

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .تفضل الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzلية
  .شكرا
ماك�ن حىت يش انتقائية يف التقار�ر دÂل املف�ش<ية العامة لٕالدارة  ،ٔ�وال

الرتابية، داzل الوزارة هناك جلنة فهيا وا¨د العدد دÂل الوالة اMيل âيدرسوا 
التقار�ر بعد ٕا¨ا½هتا Qىل امجلاQات املعنية لٕال]ابة، Jٔن لكيش الناس âيعطيوا 
إال]ا�ت دÂهلم Qاد ذيك الساQة اMلجنة ك�شوف وكتقرتح ٔ�ش<نو يه 
املسائل اMيل يه zار]ة Qىل النطاق العادي اMيل خصها كون الرتت�Lات 

 )la gestion(واملسائل اJٔخرى اMيل ميكن نعتربها مسائل دÂل  ،Qلهيا
  ..Qادية ميكن الوا¨د يغلط فهيا واليعين 

اح_ا كنÐاولو ٔ�كرث ما ميكن داzل املف�ش<ية العامة لٕالدارة الرتابية �ش 
مmبقاش النظرة دÂلها فقط هو دÂل املراق�ة والعقوبة، اح_ا مايش هذا هو 

يعين ال�س<يري يتحسن س<نة عن س<نة، ذاك  )la gestion(املهم، املهم هو 
ٕاىل الحظتوا zالل املهامت اzJٔرية اMيل كتقوم هبم هاذ  Qالشا اليش

تعاوهنا من طبيعة .. �شاملف�ش<ية كمتيش �ش تعاون امجلاQات، مايش 
احلال ٕاىل لقات يش ¨ا]ة اMيل مايش يه هذيك راه كتاzذها، ولكن يف 
الغالب كمتيش �ش تعاوهنا، وzاصة فÑ خيص اجلباÂت، وفÑ خيص وا¨د 

ملسائل اMيل âيخص �كون فهيا التحسن دÂل املردودية دÂل العدد دÂل ا
  .امجلاQات

وQىل ٔ�ي ¨ال، كنظن هاذ املشلكة هذا مع القوانني اجلديدة راه ما 
غيبقاش، القوانني اجلديدة رامك شفmو راه القضاء هو و¨ده اMيل خمتص يف 

   .عزل رؤساء امجلاQات، وكنظن هاذ املشلك مورا� دا�
  .وشكرا

        ::::رئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس<يد محمد نصريياملس�شار الس<يد محمد نصريياملس�شار الس<يد محمد نصريياملس�شار الس<يد محمد نصريي
  .شكرا الس<يد الوز�ر

خنتلف Qىل ٔ�ن املف�ش<ية العامة لٕالدارة الرتابية يه  ال ،الس<يد الوز�ر
QلجامM دة يف التدبري السلميOس<ية لضامن حاكمة جLٓليات الرئJاتٔ�¨د ا 

  .الرتابية
القوانني املنظمة Mلتدبري احمليل، لكن جيدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مجموQة من 

zاصة تH املتعلقة �لتعمري، ال راعي اخلصوصيات ¦قmصادية والثقافOة 
zاصة �لعامل القروي، واليت قد تتطلب تدبريا  ،و¦جÛعية لبعض املناطق

قد يوصف �الس<تo_ايئ يف التعامل مع بعض القضاÂ ¦جÛعية اليت من 
وفوىض ٔ�م_ية ٔ�و ما شابه ذË، من zالل اختاذ شqٔهنا ٕا¨داث اضطرا�ت 

بعض إالجراءات والقرارات ¦س<تo_ائية ملعاجلة املشالك املطرو¨ة، واليت 
ت.ذ يف كثري من اJٔحOان مبوجب قرارات قد تت.ذ يف الك÷ري من اJٔحOان، تُ 

  .ٔ�و توجهيات من السلطات احمللية ٔ�و إالقلميية
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احمليل ورؤساء اجلامعات الرتابية يبدو الس<يد الوز�ر ٔ�ن املنتخب  ،لكن
هبم âGٔباش  جونواهبم مه احللقة اJٔضعف يف مسلسل احملاس<بة وا´ي قد �ز 

فداء، يف حماوú ٕاللصاق املسؤولية هبم، دومنا اكرتاث �Vور ا´ي 
طلعت به السلطة احمللية يف هاذ الشqٔن، وâوهنا صاح�ة القرار يف بعض ضا

  .اJٔحOان
ئية املسë[ يف التعامل مع بعض امللفات ٔ�ضف ٕاىل ذË ¦نتقا

واخmالف املعايري املعمتدة يف اس<تo_اء البعض دون اJٓخر من طرف 
الس<يد الوز�ر، قرار عزل  ،املف�ش<ية العامة، Qىل س�Oل املثال ال احلرص

برباكن و�ئ�Oه من املهام والعضوية kس�ب م_ح الرخصة  عثام_ةل رئLس جامQة 
ام ٔ�ن هاذ الرخصة متت بناء Qىل الربقOة العاملية رمق zارج اvال الرتايب، Qل

دية وجامQة ي، واليت تدعو ٕاىل تنفOذ التقس<مي اجلديد بني ب,ية السع 27.26
  .لعثام_ة

املالحظ الس<يد الوز�ر ٔ�ن اJٔخطاء املرك�ة ال رىق ٕاىل جسامة بعض 
ا لكهنا اJٔخطاء اجلس<مية املرك�ة يف بعض اvالس واليت نتوفر Qىل مناذج مهن

  .مل تصل ٕاىل در]ة وعقوبة العزل من املهام والعضوية
املعايري املعمتدة الس<يد الوز�ر، الختاذ هاذ يف ٕان هاذ ¦خmالف 

اجلزاءات ويف ٕاجراء معليات املراق�ة من ق�ل املف�ش<ية العامة لٕالدارة 
الرتابية يطرح ٔ�كرث من Qالمة اس<تفهام، ويؤ:ر سلبا يف ق_اQة العديد من 

  .ياس<يني �البتعاد والنفور من حتمل مسؤولية تدبري الشqٔن احمليلالس< 
Jمتىن الس<يد الوز�ر تدارك املوقف من طرفمك، وٕانصاف من  ،وQليه

  .اختذت يف حقهم تH القرارات اMيل يف النظر دÂلنا éري م_صفة
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  ؟هناك رد Qىل التعقOب الس<يد الوز�ر
 ،اخلامس موضوQه حامية احلدود املغربية اجلنوبية الرشقOةٕاذن السؤال 

  .الفريق احلريك تفضل

        ::::املس�شار الس<يد عبد القادر قوضااملس�شار الس<يد عبد القادر قوضااملس�شار الس<يد عبد القادر قوضااملس�شار الس<يد عبد القادر قوضاضضضض
  .شكرا الس<يد الرئLس

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

  الس<يد الوز�ر احملرتم،
 تعرف احلدود املغربية اجلنوبية الرشقOة جتاوزات بني فOنة ؤ�خرى يقوم
هبا اجلLش اجلزاÚري يف حماوú اس<تفزازية Mلمواطنني املغاربة Qىل طول 
الرشيط احلدودي، بل تطور اJٔمر ٕاىل ٕاطالق النار Qىل مواطنني مغاربة، 

املغربية وا´ي ال يÛىش وحسن ى وهو العمل ا´ي اس�_كرته اكفة القو 
  .اجلوار

وز�ر، عن التدابري ومن ٔ�]ل حامية املواطنني املغاربة، »سائلمك الس<يد ال
  .اليت س�m.ذوهنا محلاية الرشيط احلدودي Mلجنوب الرشيق Mلمملكة املغربية

  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  .تفضلوا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد الرشالس<يد الرشالس<يد الرشالس<يد الرشيقيقيقيق الرض¹س الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzلية الرض¹س الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzلية الرض¹س الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzلية الرض¹س الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzلية
  .شكرا الس<يد املس�شار

éري احلدود الرشقOة اجلنوبية حبالها حبال احلدود دÂل اململكة اكملني، 
يمك ٔ�ن املنطقة الرشقOة تتعرف بعض امحلد � حمصنة ومحمية، مmيخفاش Qل 

اJٔحOان بعض اJٔ¨داث اMيل تي�س<بو فهيا اجلنود اجلزاÚريني، وبغينا هاذ 
والسلطات املغربية تتاzذ يف احلني إالجراءات ملعاجلة املسؤولني املغاربة 

  .الوضع
âيفام اكن احلال، السلطات ¨ارصة Qىل امحلاية دÂل احلدود، وتتعرفو 

لÐة امللكOة قامية �لواجب دÂلها، حتت القOادة دÂل س<يد� بqٔن القوات املس
هللا ينرصو، ومجيع السلطات عندها تعلÑت واحضة ٔ�نه ما ختلLش يش 

بqٔذى، وٕاىل تصاب بqٔذى راه تتاzذ يف احلني مجيع مواطن مغريب يتصاب 
  .دثاإالجراءات من ٔ�]ل معاجلة هذا احل

  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .عقOب؟ تفضلهناك ت 

        ::::املس�شار الس<يد عبد القادر قوضااملس�شار الس<يد عبد القادر قوضااملس�شار الس<يد عبد القادر قوضااملس�شار الس<يد عبد القادر قوضاضضضض
  .شكرا الس<يد الوز�ر

 úىل وا¨د احلاQ ٔ�وال، هاذ السؤال كنا حطيناه هاذي وا¨د املدة
دÂل إالخوان يف احلدود، مغاربة، ولكن  z8اصة، اكن )شدوا وا¨د 

ت¡شكرومك Jٔنه تدzلتو وحتل املشلك، ولكن ٔ�� بغيت »شري Jٔنه هاذ الناس 
)شدوا؟ هاذ الناس )شدوا دzلوا وا¨د شوية يف اJٔرايض رمبا وا¨د  Qالش
، اليشء اMيل جعلت اجلزاÚر "الرتفاس"âيلقطوا ذاك .. مرت مال 100

kشار، ولكن التدzل دÂلمك اكن  بميف âولو كLشدومه وداومه وتيÐامكومه 
  .ٕاجيايب وتطلقوا هاذ الناس فعال

اذ اليش âيخص السلطات ولكن اح_ا بغينا ذاك الوقOتة ميل تيوقع ه
دÂلنا كون يف احلني �ش حتمي هاذ الناس، هاذ الناس اMيل تيدzلوا هاذ 

زعام . مرت MلجزاÚر وتLشدومه، وا هاذي يه اجلورة وٕاال فال بعدا 100
بâ ñLيدzلوا لينا وا¨د العدد دÂل املهاجر�ن الرسيني âيدوزوا . تبارك هللا

 MلÐدود يدzلومه لعند�، ما âهيرض معهم MلجزاÚر لكها، حىت يوصلوا لعند�
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مرت عند اجلزاÚر تL_وضوا عند� حبال  100حىت وا¨د، وميل تيدzلوا وا¨د 
  .اJٓخر

اح_ا هاذ احلاالت اMيل تتوقع دامئا âيخص �كون وا¨د الت��ع ٔ�و  ،و´ا
وا¨د التدzل �كون رسيع يف وقmو، Jٔن ذوك الناس اMيل )شدوا هاذ املرة 

ما عندمه حىت  ما يقارب شهر وهام مكرفصني، ويف اJٓخر ميل دوزوا تقريبا
يش ¨ا]ة �ش حيامكومه Qىل إالرهاب، اح_ا ما كنصدروش إالرهاب، 
إالرهاب راه تيجي من جوايه �ٓخر�ن، مايش عند�، ولكن لٔ سف شدومه 

 la(، واش اMيل مييش يلقط الرتفاس zÂذ معه les cartes(ما عندâومش 
carte( ساسبغاو حيا ! ؟Jٔىل هاذ اQ مكومه.  

�لتايل zاص هاذ اليش �كون فOه وا¨د الت¡س<يق بي¡_ا وبني إالخوان 
zا ك¡سميومه ٕاخوان، ولكن هام راه معاديL_ا، اليشء ادÂلنا، اMيل اح_ا و 

اMيل Yخص �كون وا¨د الت¡س<يق ووا¨د اJٓخر �ش ما يتكررش هاذ 
  .اليش

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .Qىل التعقOب، الس<يد الوز�ر؟ شكراهناك رد 
ٕاذن السؤال السادس موضوQه وضعية احملاجز الب,ية، اللكمة Mلفريق 

  .احلريك

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس<يد الرئLس

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

  الس<يد الوز�ر، 
ية، مما يلحق ٔ�رضارا وخساÚر تعرف احملاجز الب,ية وضعية مزر

kس<يارات املواطنني، ن�ëOة تعرضها م�ارشة لتقلبات ٔ�حوال الطقس، كام ٔ�ن 
طريقة نقل وجر الس<يارات احملتجزة من ق�ل ر]ال اJٔمن وكذا اJٓليات 
املس<تعم[ يف ذË، تطرح ٔ�كرث من Qالمة اس<تفهام، مما ¹س<توجب م_مك، 

يف وضعية هذه احملاجز، Qرب  الس<يد الوز�ر، التفكري يف ٕاQادة النظر
¦خmيار اJٔ»سب Jٔماâن )شOLدها وجتهزيها kشلك حيافظ Qىل ممتلاكت 

  . الغري
 يتوكام تعلمون، الس<يد الوز�ر، حنن مق�لني Qىل العط[ الصيفOة، ال

وافد فOه ٔ�بناء ]الي�_ا، و�زداد جحم الس<يارات يف الشوارع واملدن، اJٔمر تت 
 لتك÷يف لك هفوة من ق�ل املواطن وجحز ولنيؤ ا´ي ¹س<تغt بعض املس

  .س<ياراهتم
  الس<يد الوز�ر،

اح_ا بعض املرات ت¡شوفو بعض الس<يارات واقفني يف بالصة ممنوع 

الوقوف، يه من اJٔحسن �ش ¹سëلوا ليه وا¨د ا5الفة، Jٔن ما 
كتعرقلش هاذيك الس<يارة السري، اكن من اJٔحسن �ش يد�روا ليه خمالفة، 

JٔحOان âيديوا ذيك الطوموبيل ؟ âيديوها MلفورÂن، ورمبا ولكن يف بعض ا
ما Qارفش اكع  )passager(هذاك صاحب تH الس<يارة تيكون éري 

يه من اJٔفضل . املدينة ت�Lقى ذيك اليومني Qا¹ش يف وا¨د احلاú نفس<ية
  . ٕاذا اكنت ما تتعرقلش، اكن من اJٔحسن يقOدوا 9 خمالفة

ما هو تقOميمك لوضعية احملاجز : »سائلمكبناء Qىل هذا، الس<يد الوز�ر، 
الب,ية؟ وما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها لتحسني وضعية احملاجز 

  الب,ية؟
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس<يد الوز�ر

        ::::نتدب Vى وز�ر اVاzليةنتدب Vى وز�ر اVاzليةنتدب Vى وز�ر اVاzليةنتدب Vى وز�ر اVاzليةالس<يد الوز�ر امل الس<يد الوز�ر امل الس<يد الوز�ر امل الس<يد الوز�ر امل 
  .شكرا الس<يد املس�شار

اكينني ب,Âت اMيل . غربب,ية خمتلفة يف املالوضعية دÂل احملاجز ال 
ملكفني وجامQات اMيل ملكفني مزÂن، اك�ن اMيل zارس�ن، اك�ن اMيل ما فهيم 

  .ما ي�شاف، نقولها �Vار]ة و�لعربية وبذاك اليش
 )la mise à niveau(ٔ�� مmفق معك بqٔنه zاص وا¨د العملية âبرية 

Âل هاذ احملاجز الب,ية والتطو�ر دÂلها، واكدÂدة ي لها والتغيري دQ نني هناك
اقرتا¨ات اMيل ميكن نعطيومه من بعد MلجامQات ونعطيو التعلÑت Mلسادة 

  .الوالة والعامل �ش نغريو يش شوية الوضعية وهذاك اليش
فÑ خيص بعض احلاالت اMيل اك�ن ٔ�نه اك�ن بعض احلاالت اMيل ميكن 

احلاالت، ولكن اMيل هاذ اكينني . قةتتجر فهيم العربة وال الس<يارة kيش طري
�م هو احلرص من طرف مجيع املسؤولني واJٔعوان ٔ�نه متر هذيك احلجز 

qٔكد Qليه هو ٔ�نه نوال ا5الفة وال يش ¨ا]ة كون يف ظروف Qادية، واMيل 
  . zاصنا وا¨د العملية âبرية لهاذ احملاجز الب,ية

  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل هناك تعقOب؟

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس<يد الوز�ر

هو ٔ�ن ما Jريد ٔ�ن نؤكد Qليه من zالل هاذ السؤال هو  الس<يد الوز�ر،
ٔ�ن الرضورة ٔ�صبحت ملÐة من ٔ�]ل وضع وا¨د املسطرة واحضة، وكون 
مو¨دة وطنيا، توحض الكOفOة وتنص Qىل اJٓ]ال املت.ذة من ٔ�]ل التعامل 
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حملجوزات، اليت تظل يف Qدد من احلاالت مرâونة ٕاىل ٔ�ن تصبح مع هذه ا
فهيا �لتايل ي¡�غي وضع ¨د ½هناية هذه إالشاكلية اليت تتفامق وéري صاحلة، 

 -س<نة بعد ٔ�خرى، و)شلك عبئا âبريا Qىل الب,Âت، و)شلك خطر، Jٔن 
فر Qدد من احملاجز راه ال تتو  -كام ]اء Qىل اMلسان دÂلمك، الس<يد الوز�ر 

  . Qىل السالمة املرشوطة
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

اللكمة Jٔ¨د . السؤال السابع موضوQه اخmالل التوازن بني اجلهات
  . السادة املس�شار�ن من الفريق الفOدرايل

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدQةاملس�شار الس<يد محمد دعيدQةاملس�شار الس<يد محمد دعيدQةاملس�شار الس<يد محمد دعيدQة
  .شكرا الس<يد الرئLس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن، 

ز حتليل مسامهة اجلهات يف الناجت اVاzيل اخلام الوطين zالل الفرتة يرب 
ٔ�ن ٔ�ربعة �ات )سامه مبا يناهز النصف يف كو�ن الناجت  1998/2011

  .اVاzيل اخلام
وحنن مق�لون Qىل اجلهوية املوسعة، ما يه إالجراءات والتدابري املت.ذة 

وازن لبايق ضامن منو مmو من طرف احلكومة لتëاوز هذا ¦خmالل 
  اجلهات؟

  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا، الس<يد الوز�ر، لٕال]ابة Qىل السؤال

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzليةالس<يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzليةالس<يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzليةالس<يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر اVاzلية
  .شكرا الس<يد الرئLس

  . شكرا الس<يد املس�شار Qىل طرحطم لهذا السؤال
ملكة اMيل �جت فعال، اك�ن هناك تفاوت ملحوظ بني اجلهات دÂل امل

اJٔقطاب  عن العوامل الطبيعية والتفاوت كذË املزتايد لساكن القرى حنو
  .الصناعية

اMيل �م يف هاذ إالطار، الس<يد املس�شار، هو ٔ�نه التقس<مي اJٓن دÂل 
التqٔهيل اجلهات ٔ�صبح تقريبا مmوازن وبqٔنه هناك صندوق دÂل التضامن و 

سامه يف تقليص من هذه الفوارق بني اجلهات وهذاك اليش، اMيل éادي ¹ 
  . بني اجلهات
  .شكرا

  

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدQةاملس�شار الس<يد محمد دعيدQةاملس�شار الس<يد محمد دعيدQةاملس�شار الس<يد محمد دعيدQة
  .شكرا الس<يد الرئLس

  الس<يد الوز�ر، 
حسب التقر�ر نتاع اMلجنة نتاع جلنة اجلهوية من ٔ�]ل هاذ التوازن 

 500لنا âيف غتوفر هاذ  مزÂن تقولوا. مليار نتاع اVرمه z500اصنا 
  . مليار نتاع اVرمه وQىل ٔ�يضا املرا¨ل

اMيل يه اجلهة نتاع اVار البيضاء الكربى،  %49�ات اليوم )شلك  4
  .احلوز-ö»س<يفت-زQري، ومراYش- زمور-سال-درQة، الر�ط-ماسة-سوس

بطبيعة احلال، هاذ ا½متركز âيعكس إالرث التارخيي الخmالل التوازن 
اJٔقالمي، وا´ي جيب جتاوزه من zالل دينامOة اجلهات اجلديدة  احلاصل بني

  .ٔ�و عن طريق مسارات ]ديدة ٔ�خرى ميكن ٔ�ن تن�÷ق Qىل احلاكمة اجلهوية
من  %41�ات تضم  8فعىل مس<توى م÷ال الصناQة، نالحظ ٔ�ن 

  .من اليد العام[ Qىل الصعيد الوطين %47املقاوالت الصناعية، و
احلوز حتتل - ö»س<يفت- حظ ٔ�ن �ة مراYشQىل مس<توى الس<يا¨ة، نال

 %32الرتبة اJٔوىل فÑ يتعلق بعدد الس<ياح الوافد�ن، حبصة وصلت ٕاىل 
، واVار %19درQة -ماسة-، مmبوQة kسوسz2010-2012الل الفرتة 

  .%10، فÑ ال تتعدى مسامهة �يق اجلهات %13البيضاء 
الس<ياحOة zالل  التحتية اتٔ�يضا �كشف التوزيع اجلهوي Mلب¡QOىل ما 

احلوز -ö»س<يفت-، ٔ�ن �ة مراYش2011و 2010الفرتة املمتدة من 
من العدد إالجاميل لٔ رسة  %58درQة )سامه ب¡س<بة -ماسة-وسوس

�ل¡س<بة لبايق  %10الس<ياحOة، مقابل حصص مل تتعد يف املتوسط »س<بة 
  .اجلهات

ٔ�ن Qىل مس<توى ¦س�Ôرات، يت�ني ٔ�يضا من zالل التوزيع اvايل 
ويالحظ ٔ�نه  .اس�Ôرات اVوQ úرب اجلهات متزي �½متركز يف �ات حمددة

�ة  16�ات من ٔ�صل  6اس<تحوذت  z2010-2013الل الفرتة من 
من مجموع اس�Ôرات اVوú هبذه اجلهات،  %61الية Qىل ٔ�كرث من احل

  .مليار نتاع اVرمه 47واملقدر ب 
  :رهان اجلهوية املتقدمة، من بد من ٔ�]ل âسب´Ë، الس<يد الوز�ر، ال

 ٕاQادة النظر يف م_ظومة اجلباÂت احمللية الرتابية؛ -

ٕاö¨ة احلوار املدين وا½هنوض مبشاركة املواطنني يف القرار اجلهوي  -
 واحمليل؛

 وضع نظام �وي Mلمعلومات إالحصائية وت��ع املالية الرتابية؛ -

�ٓليات ٕاعطاء ٕاصالح ٔ�عطاب احلاكمة الس<ياس<ية من zالل تطو�ر  -
املامرسة Vى اJٔحزاب الس<ياس<ية و¦رتقاء �Vميقراطية اVاzلية 
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 لٔ حزاب؛

 تدعمي فعاليات وجناQة املراق�ة واملساءú؛ -

 وضع م_ظومة ]ديدة Mلموارد ال�رشية؛ -

ٕاصالح ٔ�عطاب حاكمة القطاع العام من zالل تفعيل ا½متركز  -
  ..الالٕاداري

  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . كراش

  هناك رد Qىل التعقOب الس<يد الوز�ر؟
ٕاذن السؤال الثامن موضوQه، مqٓل املتابعات املتعلقة �زراQة الكOف ضد 

  .بعض املواطنني �ملناطق الشاملية، فريق اJٔصاú واملعارصة

        ::::املس�شار الس<يد العريب احملراملس�شار الس<يد العريب احملراملس�شار الس<يد العريب احملراملس�شار الس<يد العريب احملريشيشيشيش
  الس<يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس<يد الوز�ر،

هللا خيليك، عند� وا¨د املقرتح تmLعلق بتق_ني زراQة الكOف، وعند� 
  .مقرتح تmLعلق �لعفو العام Qىل مزارعي الكOف

ني تقدم_ا هبم  ، بغينا »شوفو املqٓل دÂل هاذ 20/05/2014هاذ املق̈رت
ات، وبغينا »شوفو الرد دÂل احلكومة ودÂل الس<يد رئLس احلكومة  املق̈رت

  . يف هاذ الباب
  .شكراو 

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Mلس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzلية
القانون مينع زراQة الكOف و¦جتار فهيا، فOعين . جواب احلكومة واحض

ٕاىل اكن يش قانون ]ديد  ..اجلواب واحض ومفهوم، كنظن ما فOه حىت يش
يا ال الزراQة وال راه قانون ]ديد، ولكن، اJٓن القانون املغريب مينع م_عا لك 

  .¦جتار
ٕاذن، السلطات العمومOة، ال القضاء وال السلطات اJٔم_ية، ملزمة 

  .هذا هو. بتطبيق القانون
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

  .تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد العريب احملراملس�شار الس<يد العريب احملراملس�شار الس<يد العريب احملراملس�شار الس<يد العريب احملريشيشيشيش
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  الس<يد الوز�ر،
Oعددة من هنا وهناك، اح_ا يف احلقmرية ٔ�بواق مzJٔم اÂJٔقة مسعنا يف ا

 úصاJٔس احلكومة، واهتمت حزب اLل الس<يد رئÂلحزب دM اصة التابعةz
واملعارصة �هتامات ثقO[ يف ¦جتار يف ا5درات، واح_ا، الس<يد رئLس، 
الس<يد الوز�ر، تقدم_ا اليوم �لسؤال Mلس<يد رئLس احلكومة تنطالبوه جيي 

ملساءú الشهرية، ويتلكم لنا Qىل الس<ياسة احلكومOة دÂلو يف هاذ يف ا
  .امليدان

هاذ املواطنني اMيل هام يف املناطق الشاملية، الس<يد الوز�ر، رامه 
وقلهتا ٔ�� و�يق كنqٔكدها واJٔمانة العامة احملرتمة دÂل مغاربة، ورامه مقصيني، 

هاذ املناطق، الس<يد و . حزب العداú والتمنية اجمتعت Qىل هاذ اJٔساس
الوز�ر، راها مقصية و�مشة، وتفmقر kJٔسط الرشوط من املاء، من الضو، 

  . من الصÐة، من الطريق، من الشغل
واMيل تيqٔكد، الس<يد وز�ر اVاzلية احملرتم، هاذ الوثيقة بغيهتم zÂذوها 

ة الصÐافة، ويطلعوا Qلهيا و¹شوفوا هاذ الوثيقة اMيل âيت�ني احلكومة احملرتم
عادل يف اجلهات ويف املناطق، اجلهة ال، التوزيع دÂلها éري 2015دÂلنا يف 

 دÂل الر�ط، الس<يد وز�ر اVاzلية، هاذ الوثيقة كتبني اجلهة دÂل الر�ط
ٔ�لف فرنك، وبوش<ىت يف  200مليون و كLسوى الر�طالفرد، توفOق يف 

ٔ�كرث من رÂل، واش اك�ن يش حكرة  ٔ�لف 18املناطق الشاملية كLسوى 
  هاذي �ٓ الس<يد وز�ر اVاzلية؟ 

، هاذي وثيقة ]اهبا الس<يد وز�ر املالية يف املناقشة دÂل 2015يف 
القانون املايل، واح_ا قلنا Mلحكومة احملرتمة، الس<يد الوز�ر اVاzلية، هاذ 
الكOف راه اك�ن، وانتوما QارفOنه، يف املناقشة معمك، الس<يد وز�ر اVاzلية، 

عطيتو� حشال املتابعني من ابط حشال املسا¨ة املزروQة، و اعطيتو� �لض 
  . ٔ�]ل زراQة الكOف

ات دÂلنا كنقولو ٔ�ودي التق_ني، مجيع اVول يف العامل ق_ت  اح_ا املق̈رت
الكOف، وهاذ املتابعني راه مغاربة، نعاجلو معهم املشالك، Jٔهنم مطارد�ن من 

�ن ر]ال اVرك رشفاء، طرف بعض املسؤولني، وكنقولوها ونqٔكد Qلهيا، اك
اك�ن مسؤولني يف اJٔمن رشفاء، اك�ن السلطات احمللية رشفاء، ولكن 

. كام âيقول املثل املغريب، الس<يد الوز�ر" حوتة وا¨دة كت.زن الشواري"
اك�ن بعض الناس ما مزÂني¡ش، وهنا كنحملو املسؤولية لرئLس احلكومة 

بة �لتمنية و�ش يوصل هلم مايش لمك، Jٔن رئLس احلكومة اMيل واQد املغار 
الضو، و�ش يوصل هلم املا، و�ش يوصل هلم الطريق، و�ش يد�ر هلم 

هاذ اليش ال وجود 9 يف املناطق الشاملية، الس<يد الوز�ر، واVليل . الصÐة
يف �ة  دٔ�لف رÂل كLسوى الفر  18عطيتمك دا�، ايه هاذ الوثيقة اMيل 
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ٔ�لف فرنك، واش هذا هو  ئتنيماالشامل ويف الر�ط كLسوى مليون و 
ٔ�م  ! اVس<تور اMيل صوتنا Qليه وكنقولوا اح_ا سواس<ية ٔ�مام القانون؟

  فني يه املساواة، الس<يد الوز�ر؟  ! سواس<ية فÑ بي¡_ا؟
كنتذاâرو Qىل املساواة بني ال¡ساء وبني الر]ال، الس<يد الوز�ر، 

تعرض لها املناطق واملساواة بني املناطق، ا½هتمLش والقهر واحلكرة اMيل كت 
الشاملية من طرف احلكومة احلالية، وهنا كنادي وكنطالبو الس<يد رئLس 
احلكومة جيي يناقش معنا املوضوع دÂل الكOف ويتحمل املسؤولية دÂلو 

  . هنا يف اجللسة دÂل املساءú الشهرية
  .وشكرا لمك

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا هناك الرد Qىل التعقOب الس<يد الوز�ر؟

        ::::الس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzليةالس<يد وز�ر اVاzلية
بغيت فقط éري هاذ القضية دÂل ا½هتمLش، زعام، �لك جترد، راه ما 

مىش امىش Mلحس<مية و امىش Mلناظور و ااك�ن حىت يش هتمLش، دا� اMيل 
مىش لطنëة راه تغريت الوضعية متاما Qىل اMيل اكنت Qليه هاذي التطوان، و 

 ينرصه، ما اكي¡ش العام، س<نوات، وهذا بفضل صاحب اجلالú، هللا 10
  .ماعرف�ش املعدل دÂل الزÂرات امللكOة لهاذ املناطق، واملنطقة تغريت متاما

هاذيك الطريق السا¨لية ما اكن�ش، هاذيك الطريق دا� اMيل zدامة 
ما اكن�شاي، املدن  )TangerMed(ما بني öزة واحلس<مية ما اكن�شاي، 
وهللا ٕاىل ٔ�� الناس اMيل .. عرفت وا¨دتبدلت متاما، ٕاذن هاذ املنطقة لكها 

  . ما Yعرفوهاش ميش<يوا �زورها دا� و¹شوفوا، راه تقدمت
رمبا ما وصلناش Mلكامل، رمبا zاص مازال زاد، ولكن العناية اخلاصة 
اMيل Qاطهيا ]الú املH لهاذ املنطقة جعلها ت��دل لكيا، اك�ن بعض املدن 

نني ق�ل، ميل مشLت يعين لكيش س<  10وهللا ٕاىل ما كن�ش شفهتم هاذي 
تبدل، وامحلد �، كنقول، امحلد �، Qىل هاذ اليش هذا، رمبا zاص 

  . املزيد، ٔ�ما املسائل اJٔخرى ما غنجو�كشاي Qلهيا
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
شكرا الس<يد الوز�ر، و»شكر الس<يد الوز�ر Qىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ل املو]ه ٕاىل الس<يد وز�ر الصÐة، وموضوQه ن¡mقل ٕاىل السؤال اJٔو ٕاذا 

رضورة بناء مس�شفى ]امعي �جلنوب الرشيق Mلمملكة، اللكمة Jٔ¨د 
  .السادة املس�شار�ن، الفريق ¦س<تقاليل

        ::::املس�شار الس<يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اJٔنصاري
  .شكرا الس<يد الرئLس

  السادة الوزراء،
اكينة وا¨د  اح_ا اJٓن. اح_ا السؤال دÂلنا، الس<يد وز�ر الصÐة، م�ارش

öفOاللت -اكينة اجلهة دÂل درQة�ة،  12العدد دÂل اجلهات حمددة يف 
اMيل يه �ة حمدثة، ولكن اJٔقالمي دÂلها )شكو من خصاص �ول يف 

  . املؤسسات الصحية وكذË يف اJٔطر الطبية ٔ�و ش<به الطبية
بغينا نعرفو هل احلكومة لها �ر�مج مس<تق�يل لتدارك هذا اخلصاص، ا

سوة مبا هو إ zاصة Qىل مس<توى بناء مس�شفى ]امعي لهذه اجلهة، و 
  موجود يف Qدد âبري من �ات اململكة؟

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصÐةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصÐةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصÐةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصÐة
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

  الس<يدة والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ري، اخلالرشقOة والساكنة دÂلها تLس<تاهلوا لك  ٔ�وال، اجلهة اجلنوبية

ولكن، الس<يد املس�شار احملرتم، امسح يل نقول Ë ٔ�نه مركز حصي ]امعي 
 úسهوk لو حوايل مبيعين مايشÂن اللكفة املالية دJٔ ،ا اكن �ش جنزوه، ٔ�وال

  . مليار درمه 2
صها 6نيا، املوارد ال�رشية مايش éري كام ولكن âيفا كذJٔ ،Ëن zا

  . التكو�ن دÂلها
هذا، ال يعين ٔ�نه ما تLس<تاهلوش، éري اح_ا éاد�ن تدرجييا، كتعرف 

مس�شفOات ]امعية، اح_ا يف طور بناء وجتهزي  5اك�ن ٕاىل ¨دود اليوم 
املركز الصحي اجلامعي دÂل طنëة، ٕان شاء هللا، ودÂل ٔ�اكد�ر، ٕان شاء 

ي اجلامعي دÂل الر�ط، من ]ديد املركز الصح ههللا، وٕاQادة بناء وجتهزي 
 12وملا ال éادي جيي تدرجييا، ٕان شاء هللا، يف الوقت املناسب Jٔن اك�ن 

  .�ة Qىل اJٔقل zاص مركز حصي ]امعي حصيح يف لك �ة
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل ٔ�يس بلحسان

        ::::املس�شار الس<يد محمد بلاملس�شار الس<يد محمد بلاملس�شار الس<يد محمد بلاملس�شار الس<يد محمد بلححححسانسانسانسان
  .شكرا الس<يد الرئLس
  .ميkسم هللا الرمحن الرح

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

شكرا، الس<يد الوز�ر، Qىل اجلواب دÂلمك اMيل يف احلقOقة ٔ�لف_اها لكرثة 
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Lسار ال ميني وال من ا½ ردده، Jٔن لك مرة فني ما سوË يش وا¨د ال من 
  . تتقول ٔ�� مmفق معمك، Jٔن هذا دامئا مmفقني Jٔنه ما عند� ما نقولو

�ر، الواقع الصحي âيبني بqٔنه اك�ن راجع دÂل 6نيا، الس<يد الوز
اخلدمات الطبية بصفة Qامة عام اكنت Qليه ق�ل جميء هذه احلكومة، 

öفOاللت وٕاقلمي الراش<يدية - öفOاللت و�ة مك_اس- وzاصة جبهة درQة
�خلصوص، وéادي هنرض لمك، الس<يد الرئLس، Qىل ٕاقلمي الراش<يدية Jٔنه 

Qدد اJٔطباء اكن يف ٕاقلمي الراش<يدية ق�ل من وكنعرفو مزÂن، Jٔنه يتضح 
اJٔطباء  104طبLب، ¨اليا اكينة  150جميء هذه احلكومة ما يفوق 

  .وطب�Lة، هذا اMيل �قص ��ن اقل مما اكن Qليه
  الس<يد الوز�ر، 

ٕان املؤسسات الطبية املتوا]دة، وQىل قلهتا، تعاين من خصاص �ول 
د مهنا يف ¨اú عطب م_ذ ٔ�زيد من يف التجهزيات مع )سجيل ٔ�ن ]ل املوجو 

س<نة، م÷ل �از الساكنري، الس<يد الوز�ر، دÂل الراش<يدية، هاذي ما 
   .يفوق س<نة zاصها بالكة ي�رشى وهو واقف

6نيا، اجلهاز دÂل الراديو مبس�شفى ٔ�رفود، ما يفوق س<نة هو zارس، 
ا هنار امخلLس ىل يف خ�ارمك، الس<يد الوز�ر، بqٔن اvمتع املدين والساكنة دامئإ و 

  .كتد�ر وقفة احëmاجOة قدام املس�شفى
توقف ٔ��زة التكOيف يف ]ل غرف املرىض Qىل الرمغ من âون احلرارة 

در]ة �ملنطقة، ال يف املس�شفى دÂل موالي Qيل الرشيف، وال  45تفوق 
ٔ�رفود، وال لكممي، لكهم تقريبا هذوك املكOفات ما zدامO¡ش، وكتعرفو بqٔنه 

  .ا�رة، ق[ اJٔدوية اليت راجعت عام اكنت Qليه ب¡س<بة âبريةاحلاâ úيف د
Qىل الرمغ من ق[  )Q)RAMED3دم ¦عتناء حبمل بطاقة 

  .املس<تفOد�ن مهنا
  السدي الوز�ر،

بغيت خنربك بqٔنه الÛطل دÂل البناء دÂل املس�شفى دÂل ٔ�رفود اMيل 
زلت الصفقة، مرات هو املاريش دÂلو تيدوز، z�ٔريا J 3كتعرفو بqٔنه هاذي 

فهيا املس�شفى يه بقعة éري صاحلة، والرئLس  وولكن البقعة اMيل �غي ند�ر 
دÂل املدينة دÂل ٔ�رفود دÂل الب,ية دامك لوا¨د املنطقة �ش éادي zöذوا 

دÂل  ومرت  2000اJٔرض دÂل »سابو، Jٔن عطامك تقريبا �ع لمك وا¨د 
ابو �ش ي�Oع لمك اJٔرض �ش الب,ية، ولكن داها حلدا املنطقة دÂلت »س

  .zöذوا اJٔرض
  الس<يد الوز�ر،

هاذ املس�شفى راه éادي يتدار يف وا¨د املنطقة éري صاحلة، ؤ�قولها 
ؤ�حتمل مسؤولييت، Jٔن ٔ�� رئLس اvلس إالقلميي وتنعرف �ٓش تنقول، Jٔن 
املنطقة اMيل فهيا من دا� راه فهيا الزناQات دÂل اJٔرايض، ودامك لٔ رض 

Âل »سابو �ش éادي zÂذها، وبغينا �ش تد�روا وا¨د اMلجنة Qىل د

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 

هذيك اMلجنة راقب، وبغينا �ش حنرضو فهيا نعرفو ٔ�ساس ٔ�هنا �ش خترج 
مqٓل هاذ املس�شفى، Jٔن الساكنة لكها �غيني الس�Oطار، ولكن البالصة 

اش فاش éادي يندار éري صاحلة ما ]اهزاش، ما فهياش الواد احلار، ما فهي
الضو، ما فهياش املا، لهذا، هللا خيليمك، بغينا ند�رو وا¨د اMلجنة وحيرض 

  .فهيا الناس املسؤولني دÂل إالقلمي
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك رد Qىل التعقOب الس<يد الوز�ر؟

        ::::الس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐة
ميل قلت يل مmفقني، مmفقني Qىل ¦خmالالت بعëاé ،úري ال 

ص اMيل رشت لها، وليين بعض اJٔش<ياء ميل كتدوي معاÂ، الس<يد والنقائ
املس�شار، كتقول يل م÷ال هاذ الس<يد اMيل اعطا� الوQاء العقاري �ة 

اح_ا اMيل zاصك تعرف، الس<يد املس�شار، . »سابو وال ؤ�رض »سابو
ؤ�نت Qارف هاذ اليش، اح_ا ما كنتعملوش مع خشص، اح_ا مشL_ا 

ليين اح_ا دا� ما éاد¹ش دا� éادي جيي يف وقmو، كنتذâرو مع الناس، و 
  .ميل طلبت مين هاذ اليش راه éادي ند�روه

6نيا، ميل كتعطي بعض اJٔرقام كتعطهيا، حبال د� كتقول يل Qام، ٔ�� ما 
6نيا، كتبغي لكيش . اكي¡ش Qام، zارس، حصيح، وليين ما اكي¡ش Qام

ول Ë احلكومة السابقة واMيل رجعو ما اك�ن والو، كتقول اJٔدوية، ٔ�� نق
ق�ل قامت مبجهود ج�ار، وفmحت ٔ�وراش âبرية، واح_ا éاديني مع هاذ 

  ..اJٔوراش، وبغينا ننجحوها، ٕان شاء هللا، ال من اMيل بدا وال
zذيتوه وا¨د املثل مايش اولكن حبال د� ميل كتاzذ وا¨د املثل اMيل 

اكنت الوزارة  2010ق�ل يف حمt، كتقول اJٔدوية، اJٓن اMيل zاصك تعرف 
مليون درمه دÂل اVوا، د� وصلنا جوج  675املغرب لكو اVوú ك�رشي  

مليون دÂل اVوا، وكتجي ٔ�نت يف وسط الربملان وهاذ  400دÂل املليار و
اك�ن يش حواجي حصيح فÑ خيص . الغرفة احملرتمة كتقول يل اVوا ٔ�قل، ال

يين هاذ اليش راه لك النقائص كنقرو هبم املوارد ال�رشية، ٔ�� مmفق معك، ول 
وقلت ٔ�نت مmفقني، zاصنا ند�رو يد يف يد وJزيدو Mلقدام، Jٔن اك�ن �زاف 

ٕان شاء هللا، �كون . دÂل احلواجي اMيل غند�رومه اح_ا معمك انتوما مكنتخبني
  .zري

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

Ûه، سوء توزيع اعQة، اللكمة لفريق السؤال الثاين موضوÐدات قطاع الص
  .اJٔصاú واملعارصة، تفضل
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        ::::املس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيتاملس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيتاملس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيتاملس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيت
  .شكرا الس<يد الرئLس
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

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

  الس<يد الوز�ر،
حيظى الوسط احلرضي �ملغرب �حلصة اJٔوفر جلهود احلكومة يف 

¦جÛعية Qىل حساب العامل القروي، الس<Ñ يف جمال الصÐة،  اvاالت
من ¦عÛدات املالية  %75حOث تؤكد املعطيات إالحصائية املتوفرة ٔ�ن 

  .املتخصصة لقطاع الصÐة ترصف �ملدن
ما يه دواعي فشل احلكومة يف احلد : ´Ë، الس<يد الوز�ر، »سائلمك

عt يف ما تبقى من معر هذه من هذه ¦خmالالت؟ وما ا´ي تعزتمون ف
احلكومة MلتخفOف من التفاوöت املسQ ]ëىل مس<توى اخلدمات الصحية 

  بني الوسط احلرضي والعامل القروي؟
  .وشكرا

        : : : : الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐة
  شكرا الس<يد املس�شار احملرتم،

لك رصا¨ة، مل تفشل، يه معلت، ٔ�وال، احلكومة والوزارة مل تفشل، �
يه ]دت، يه ٔ�فلحت، يه جنحت يف تقليص هاذ الفوارق، وهاذ 

ميل اMيل كتدوي .. الفوارق اكينة، اكنت و اكينة دا� وéادي كون، مجيع
دÂل املزيانية اMيل كمتيش Mلمدن، هاذي يف مجيع دول العامل،  %75يل Qىل 

مجيع اVول، واح_ا éاديني  ة يفzاصك تعرف املزيانية دÂل وزارة الصJٔÐن 
نبقاو éري يف املغرب ٔ�نه املس�شفOات الكربى م÷ال املس�شفOات اجلامعية 

دÂل ¦س�Ôر دÂل التدبري،  ةمن مزياني %80فني موجودة؟ راه يه 
  .فهاذي البد املس�شفOات الكربى فني موجودة؟ يف املدن

، هو ال�شجيع، اMيل اك�ن لك ما يطلب م_ا هو تقليص هاذ الفوارق
وهاذ اليش ما كند�رو، ٕاخراج اخلريطة الصحية �ش التوزيع العادل 

دÂل املوارد ال�رشية، دÂل  ،واملتاك�، اخلريطة الصحية Âاله خرجت
الب¡Oات التحتية، دÂل التجهزيات البيوطبية، يف العامل القروي والعامل 

  .احلرضي ومجيع اجلهات
Mاك�ن القانون اجلديد ا Ëليه مشكور�ن كذQ يل 131.13يل صوتوMا ،

هاذ دÂل فmح �ب املصÐات اخلاصة Mلمس�مثر�ن الغري اJٔطباء �ش �متك_وا 
الناس اMيل د� يف ضوا` الصو�رة، يف القرى  نيالناس اMيل مس�مثر�ن واكين

  ..دÂل الصو�رة م÷ال يف ضوا` اJٔقالمي اجلنوبية اMيل تيو]دوا �ش

ة فÑ خيص اخلدمات الطبية من �حOة اك�ن كذË رؤية ]ديد
اJٓن اك�ن مس�شفى ]ديد يف احلوز اMيل بدا . املس�شفOات املتنق[

اخلدمات دÂلو هاذي س<Ñنة، اك�ن اJٔدوية كذË اMيل رشت ½هيا ق�ل قليل 
متيش Mلعامل القروي، هاذي لكها ٔ�مور دارهتا احلكومة،  %30ٔ�ن اJٔدوية 

  .الفوارق تدرجييا، ٕان شاء هللاMيل éادة �ش حتد من هاذ 
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيتاملس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيتاملس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيتاملس�شار الس<يد ٔ�محد الس<نLيت
  .شكرا الس<يد الرئLس
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

ٔ�� كام قلت يف البداية، هو حنن سواس<ية، العامل القروي اJٓن، الس<يد 
و�لتايل، الس<يد الوز�ر  من ساكنة العامل القروي، %45الوز�ر، ¹ساوي 

  .ٕاىل éري ذË %25والعامل القروي  %75احملرتم، املدن 
�لتايل، الس<يد الوز�ر احملرتم، فقط حىت Jكون م_صفني يف هذا 
القطاع، الس<يد الوز�ر، �ل¡س<بة Mلمراكز دÂل القرى يه تتعاين، الس<يد 
 الوز�ر، من zلل دامئ ومس<متر، والصورة ال )رشف �لك رصا¨ة، ما

كتد�ر وا¨د اvهود، ال جنامt، م÷ال ٔ�نت .. نبقاوش، الس<يد الوز�ر، نقولو
جمهود، ولكن حلد اJٓن، الس<يد الوز�ر، العامل القروي حنن بتوا]د� اVامئ 
واملس<متر �ل¡س<بة ملوقرصات، �ل¡س<بة مجلاQة زويم، جبامQة موقرة، ٕاقلمي 

اكمل، الس<يد الوز�ر، حنن Qىل اطالع ودراية �لوضع، الوضع مقلق، وزان 
  .الس<يد الوز�ر، والساكنة تعLش يف ¨اú مزرية ومرتدية لس<نوات طوال

هاذ الوضع، الس<يد الوز�ر، ا´ي حنن Qليه وضع ال ¹رشف، ال 
¹رشفمك، ٔ�نمت Yحكومة، وال ¹رشف_ا حنن مكنتخبني، اح_ا اللك تيجي عند 

.. وهو ما عندو.. هو عندو يش  ، واللك يقول هاذ الربملاينرئLس امجلاQة
بغينا هاذ اJٔمور تبقى، الس<يد الوز�ر، رئLس امجلاQة �كون عندو سلطة، 

ملا ت¡mلكمو Qىل يش zلل ما، �رملاين كون عندو سلطة، فهميت وال ال؟ 
  .بد احلكومة zاصها تتدارâوال

يف وسعمك، ٔ�ن تعملوا بد ٔ�ن تعملوا ما �لتايل، الس<يد الوز�ر، الو
]اد�ن من ٔ�]ل ٕازا¨ة ا½هتمLش واملشالك اليت يعاين مهنا العامل القروي، 

  .الس<يد الوز�ر
كذË، الس<يد الوز�ر، هناك مس�شفOات مت رمميها يف عهد حكومة 

رات، التناوب وحكومة التغيري، وبقOت ¨رب Qىل ورق، وتتعرض لالهنيا
لوا ما يف وسعمك حىت نصطف وJهتيqٔ بد ٔ�ن تعمو�لتايل، الس<يد الوز�ر، ال

  .ونلتحق âساÚر اVول املتقدمة يف هذا اvال
  .وشكرا
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        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك رد Qىل التعقOب الس<يد الوز�ر؟

        ::::الس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐةالس<يد وز�ر الصÐة
اMيل éادي نقول Mلس<يد املس�شار احملرتم، قال ليا zاصنا نعملو جبد، 

ول حصيح ٔ�ن لكنا zاصنا نعملو، ٔ�� اح_ا مmفقني مع هاذ اليش اMيل تتق
موجود هنا éري �ش ند�ر هاذ اخلدمة �لك تواضع، فلكنا ٕارادة ولكنا عزمية، 
Yحكومة، âوزارة الصÐة، ٕان شاء هللا، �ش حنلو اJٔمور واملشالك بتدرج 

  .وتدرجييا
  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
قمية يف شكرا الس<يد الوز�ر، و»شكر الس<يد الوز�ر Qىل مسامهته ال 

  .هذه اجللسة
ن¡mقل ٕاىل السؤال املو]ه Mلس<يد وز�ر الثقافة، وموضوQه مqٓل الزتامات و 

احلكومة يف جمال تطو�ر الشqٔن الثقايف، اللكمة لفريق اJٔصاú واملعارصة، 
  .تفضل اليس عبد الكرمي

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس<يد الرئLس

  الس<يد الوز�ر،
احلكومOة Qىل هنا�هتا وال زالت حزمة من ¦لزتامات  ٔ�وشكت الوالية

املتعلقة بتطو�ر الشqٔن الثقايف معلقة، من ق�يل تعهدها �هنج ثقافة القرب، 
الثقايف والطبيعي  ثارت Qرب تعممي الب¡Oات واخلدمات الثقافOة وصيانة ال

وحاميته ومثينه وحتسني حاكمة الشqٔن الثقايف وحتديث التدبري الثقايف 
اQاة البعد اجلهوي ومواâبة إالبداع وإالنتاج وتطو�ر س<ياسة دمع إالنتاج ومر 

  . الوطين و»رشه
ٔ�مام هذا التqٔخر اMيل طال، »سائلمك، الس<يد الوز�ر، عن مqٓل هذه 

  ¦لزتامات؟
  .شكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    الس<يد محمد اJٔمني الصبيالس<يد محمد اJٔمني الصبيالس<يد محمد اJٔمني الصبيالس<يد محمد اJٔمني الصبيححححي، وز�ري، وز�ري، وز�ري، وز�ر
  الس<يد الرئLس،

  السادة املس�شار�ن،
وا¨د ا5طط  2012كام تعلمون، وضعت وزارة الثقافة مع بداية س<نة 

  :ٔ�ولوÂت 5قطاعي �ركز Qل 

Qالش س<ياسة ااJٔولوية اJٔوىل يه س<ياسة القرب يف اvال الثقايف، 
بي¡ت وا¨د النقص  2012القرب؟ Jٔن اخلريطة اMيل وضعناها يف س<نة 

دÂل عوامص  %55فÑ خيص التجهزيات الثقافOة، ما يفوق Qىل  �ول
اJٔقالمي اMيل ما فهياش مؤسسة ثقافOة، ٔ�ي مرسح ٔ�و مركز ثقايف م_دمج 
اMيل فOه مرسح وخزانة وخزانة مmوسطية ورواق الف_ون ال�شكOلية وماكتب 

  . ؤ�روقة Mلتكو�ن الفين
من  %40فوق Qىل انطالقا من هاذ ٔ�وىل اJٔوليات وضعنا خصصنا ما ي

 Ñات فOجور لتلبية هذه احلاجJٔمزيانية وزارة الثقافة دون ا¨�ساب كت[ ا
  . خيص املؤسسات الثقافOة

جامQة  96ٕاىل تقليص هذا العجز من  2014وصلنا اليوم مع هناية 
بطبيعة احلال املتوسط . %75حرضية، ال تتوفر Qىل ٔ�ي ب¡Oة ثقافOة، ٕاىل 

احلال، العمل Qىل  ةالثقافOة س<نوÂ، مع، بطبيع دÂل املؤسسات 7ٔ�و  6يه 
  .حتسني العرض الثقايف

هذا معل جOد، بطبيعة احلال اح_ا يف ¨ا]ة ٕاىل ٕاماكنيات ٕاضافOة يف 
جنعلو لك اجلهات دÂل  2020ٕاطار �ر�مج وطين اMيل جيعلنا يف ٔ�فق 

ات لك امجلاQات احلرضية مع إالشاكلية دÂل امجلاQ ،لك اJٔقالمي ،اململكة
وفر هذه املؤسسات تالقروية اMيل zاصها تتعاجل كذË �ش كون فهيا وت 

  . الثقافOة
دمع إالنتاج الثقايف ما اك»ش  2012فÑ خيص اVمع الثقايف، مع بداية 

مليون درمه Vمع  55مليون دÂل اVرمه، اليوم وصلنا ٕاىل  10تيفوت 
ال�شكOلية، الكmاب إالنتاج والرتوجي الثقايف يف جمال املرسح، الف_ون 

 55وال¡رش، املوس<يقى والف_ون الفونوغرافOة، دمع التظاهرات الثقافOة، 
مليون درمه وبقاربة ]ديدة يف ٔ�فق ٕا¨داث اقmصاد ثقايف، يف ٔ�فق تطو�ر 
هاذ الصناQات الثقافOة وإالبداعية الوطنية، وهو اJٔمر اMيل éاديني لو 

  .�كOفOة ]دية
ما  2012ق�ل . فOه كذË هو مثني الرتاثاملس<توى الثالث اMيل توفق_ا 

 ،مليون درمه لعملية رممي الرتاث 50اكن�ش اVوú كتخصص ٔ�كرث من 
اليوم وصلنا لوا¨د املس<توى ال بqٔس به، ما اكفLش ٔ�يه، ولكن ال بqٔس به، 

مليون درمه س<نوM ÂلقOام بعمليات رممي الرتاث بفضل التقائية هاذ  150
  . mعددة، وحتت ٕارشاف ]الú املHاملشاريع دÂل قطاQات م 

  .شكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقOب اليس عبد الكرمي؟ تفضل

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  الس<يد الوز�ر، 

  .املهم هو ٔ�ننا نتفق
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        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .الصوت، الصوت

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
لثقايف من املفهوم دÂل ٔ�ن الثقافة يه جمال جيب ٔ�ن Jرتقي اvال ا.. 

MلرتفOه ٔ�و Mلرتف، ٕان حص التعبري، ٕاىل التفكري يف اvال ٔ�و البعد السوس<يو 
  . حتدثتو Qلهيا، الس<يد الوز�ر. اقmصادي

خرضة فوق "اح_ا �قني كنتعاملو مع اvال الثقايف Qىل ٔ�نه رمبا نعتربوه 
لوا Mلثقافة ٔ�ن يف اvال ، يف ¨ني ٔ�ن يف جممتعات ٔ�خرى وص"طعام

¦جÛعي يه جماالت Mل�شغيل، اvال ¦قmصادي يه جماالت 
الس<تëالب الرثوة وبناء ¦قmصاد، ويف اجلانب اJٓخر وهذا اJٔمه، هذا 
[ من مرا¨ل فقدان ا´اâرة، وفاقد  ٔ�مه، الس<يد الوز�ر، Jٔننا اJٓن يف م̈ر

طرف سواء اكن Qىل ا½ميني ا´اâرة �كون عرضة مجليع ٔ�شاكل التطرف، الت
[ من مرا¨ل فقدان  ٔ�و Qىل الLسار، املهم ٔ�ن إال»سان املغريب اJٓن يف م̈ر

هو ابتعد� واعترب� ٔ�ن اvال الثقايف، دÂلو ا´اâرة، وفقدان ا´اâرة الس�ب 
ف_ون )شكOلية ٔ�و اvال الشعيب،  ٔ�ي فن ٔ�و سواء اكن مرسح ٔ�و سñL ٔ�و

ما عرف_اش بqٔنه هاذ املسائل يه رٔ�س مالنا الرٔ�سامل لكه اعترب�ه ٔ�نه رف و 
  . الالمادي، والرٔ�س املال املادي، zاصنا Jرجعو

حتدثتو Qىل املسúٔq دÂل القرب، فعال zاص الس<ياسات احلكومOة 
ومجعيات اvمتع املدين و�لتÐديد امجلاQات احمللية كون يه القطب دÂل 

Jٔننا ميل كنفقدو ا´اâرة كنبقاو  ما يبقاش جمال éري دÂل الرتف،.. هاذ
»س<توعبو، جنيبو ٔ�ي ¨ا]ة، ٔ�ي ¨ا]ة ميكن �zذوها، Jٔن ما بقاش عند� 

  . دÂلنا
ثقايف يف مجيع املطلوب، الس<يد الوز�ر، هو ٔ�ن نفكر ٔ�ن لنا رٔ�س مال 

اvاالت وعندو قروض، جيب اس�Ôره يف اجلانب ¦قmصادي ويف اجلانب 
  .جÛعي ويف اجلانب إال»ساين، وهو اJٔمهالثقايف ويف اجلانب ¦

  .وشكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  هناك رد Qىل التعقOب، الس<يد الوز�ر؟

        ::::الس<يد وز�ر الثقافةالس<يد وز�ر الثقافةالس<يد وز�ر الثقافةالس<يد وز�ر الثقافة
يف ثواين معدودة، �لفعل، يف املغرب يف ¨ا]ة اليوم ٕاىل ¦س�Ôر يف 

 vرس واJٔة، ولكن اOس فقط السلطات العمومLر يف . متعالثقافة، لÔس�¦
الثقافة Jٔن الثقافة هو اvال اMيل كLسمح لنا �ش منيو ¦نÛء دÂلنا Mلوطن، 

  ..وهو كذË الفضاء اليوم جمال اليوم خللق الرثوات 

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
اJهت¥ى الوقت، الس<يد الوز�ر، شكرا، و»شكر الس<يد الوز�ر Qىل 

  . مسامهته القمية يف هذه اجللسة
ل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس<يد امللكف �لعالقات مع الربملان ون¡mق

اللكمة Jٔ¨د السادة  .واvمتع املدين، وموضوQه صفقات ال�شëري
  .املس�شار�ن من فريق ¦حتادي ¦شرتايك 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 الرئLس

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

  الوز�ر، الس<يد 
فعاليات اvمتع املدين نوهت والزالت تنوه دامئا �نطالق العملية دÂل 
)شëري اJٔرايض éري املزروQة، سواء تعلق اJٔمر �لعامل القروي ٔ�و داzل 

  .املدن، ملا لها من ٔ�:ر ٕا�كولو« وبLيئ �ل¡س<بة Mلساكنة
ترب يف املقابل يمت )سجيل غياب وٕاقصاء هاذ امجلعيات اليت تع  ،لكن

رش�اك رئLس<يا ؤ�ساس<يا مع اVوú، مع احلكومة، مع املؤسسات الرمسية ٔ�ثناء 
انطالق هاذ العملية، ولكن éالبا ما يمت ٕاقصاء مجعيات اvمتع املدين ٔ�ثناء 

[ ال�سلمي، ال املؤقت وال ا½هنايئ   .م̈ر
الس<يد الوز�ر، عن مدى ت��ع املصاحل دÂل وزارة الفال¨ة  »سائلمك،

�Jٔساس، دÂل احلكومة Yلك لهاته العملية ولشفافOة ٕاجراء  اMيل معنية
الصفقات املرتبطة هبا، ونود من zالل جوا�مك ٔ�ن تنوروا الرٔ�ي العام 

  . �ٕالجراءات والتدابري اليت تنوي احلكومة القOام هبا
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس<يد الوز�ر

�ر امللكف �لعالقات مع ال�ر امللكف �لعالقات مع ال�ر امللكف �لعالقات مع ال�ر امللكف �لعالقات مع الربربربربملان واvمتع ملان واvمتع ملان واvمتع ملان واvمتع الس<يد عبد العز�ز العامري، الوزالس<يد عبد العز�ز العامري، الوزالس<يد عبد العز�ز العامري، الوزالس<يد عبد العز�ز العامري، الوز
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
ه لهاذ السؤال املهم،  ٔ�وال، ٔ�شكر الس<يد املس�شار احملرتم Qىل ط̈ر
واMيل نqٔكد لمك Qىل ٔ�نه فÑ خيص اJٔرايض اMيل يه öبعة Mلمëال الغابوي 

âيمت يف الغابة، اMيل  و�ل¡س<بة لعملية ال�شëري الغري املمثر ٔ�ي ال�شëري اMيل
  .âيتلكف به يه املندوبية السامOة Mلمياه والغا�ت

، قامئبطبيعة احلال اVور والوعي هباذ العملية دÂل ال�شëري هو وعي 
وهناك س<ياسة واحضة يف معلية ال�شëري، ٔ�وال، �ش ي�منى الرصيد الغابوي 

Mا úل الت.ليف يف احلاÂش كون معلية د� Ëيل كتكون ٕاما احلايل، وكذ
اجنراف دÂل الرتبة ٔ�و دÂل التدهور دÂل الغطاء النبايت، اكينة س<ياسة 

، واحملور والنواة الصلبة دÂلو 2005واحضة، وتدار خمطط عرشي تدار من 
  :هو ال�شëري، وهذه بعض اخلالصات والنتاجئ اMيل وصلنا لها
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ار، ٔ�لف هكm 17يف الÔنL_ات  شëرئ�وال، اكن املعدل دÂل ال�  -
ٔ�لف هكmار، هاذي املعدل الس<نوي دÂل الت.ليف ودÂل  40وصلنا ل
الف  50بطبيعة احلال اJٔفق هو نوصلو، ٕان شاء تعاىل، ٕاىل . ال�شëري
 هكmار؛

كام ٔ�نه يف ٕاطار إالQا�ت العي¡Oة اMيل âيقد�ا الصندوق الوطين  -
ëري ٕاذن هناك معل )ش. مليون ش<ت[ éابوية 4الغابوي مت توزيع ما يناهز 

�م ]دا، وميكن نقول اخلالصات الك�رية، Jٔن هاذ اليش âيخصو وا¨د 
 املدى زمين دÂل العرشÂت؛

اكن عند� راجع، ٔ�ي الغطاء  2000 ىلإ  90يف العرشية من  -
هناك مكسب �م،  2010 ىلإ  2000اJٓن من  ،%1-الغابوي âيرتاجع ب 

، وهذا وفق ، ٔ�ي هناك منو دÂل الغطاء النبايت%2ٔ�ي اكنت زÂدة ب 
  .الس<ياسة الواحضة اMيل اكنت مرسومة

شكون اMيل âيقوم به؟ âيتدار وفق دراسات مOدانية،  شëريهذا ال� 
اMيل كتقام يف مجيع اجلهات دÂل اململكة، واMيل كتقوم به يه املقاوالت، 
واMيل âيضبطو هو املرسوم دÂل الصفقات العمومOة، ٔ�ي ٔ�ن كتكون اMلجوء 

بات عروض مفmو¨ة، وكتكون جلان zاصة Mلت��ع الصفقات، âيكون طل 
كمت الت��ع دÂل مجيع العمليات من هتيئة الرتبة ٕاىل املرا¨ل دÂل واملراق�ة، 

  .ولك معليات إالجناز شëريال� 
اvمتع املدين رشيك ٔ�سايس، واVور دÂلو يف املراق�ة امليدانية Qىل 

  .¨اú إالشعاراملس<توى احمليل �م ]دا، ويؤzذ بعني ¦عتبار يف 
  .وشكرا لمك

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .العلميتفضل اليس 

        ::::املس�شار الس<يد محمد Qلمياملس�شار الس<يد محمد Qلمياملس�شار الس<يد محمد Qلمياملس�شار الس<يد محمد Qلمي
  الس<يد الرئLس،
  الس<يد الوز�ر،

ما قلمتوه خبصوص العملية دÂل ال�شëري دÂل اJٔجشار éري املمثرة فهو 
حصيح، ونعي جOدا بqٔن املرسوم دÂل الصفقات العمومOة وبqٔن املندوبية 

شغالها، و�ملناس<بة Âل املياه والغا�ت وحماربة التصحر قامئة �السامOة د
  .ت¡شكرو الس<يد املندوب، ما عند�ش ٕاشاكل

إالشاكل، الس<يد الوز�ر، هو فÑ يتعلق مبسúٔq ٕارشاك اvمتع املدين يف 
ٕاطار ا5طط اJٔخرض ا´ي ورثته هاته احلكومة واMيل عندو وقع ٕاجيايب 

ما �كو»ش عند� النظارات ت¡شوفو اJٔش<ياء éري واMيل عندو م_افع، �ش 
�كOفOة سوداوية، ولكن ٔ�ثناء ٕاQداد املشاريع راه يمت ٕارشاك مجعيات اvمتع 
املدين، قصد حتسLس الساكنة �ش خيليوا هذيك املقاوú ختدم، �ش 
�راق�وا اجلودة، هاذي يه اVور دÂل اvمتع املدين واMيل ]ا اVس<تور 

  .اQرتف بهو املامرسة دÂلو  اجلديد ورىق من
ولكن ٔ�� قلت لمك، الس<يد الوز�ر، يف السؤال دÂلنا هو ٔ�ثناء معلية 

ما غنعممش، بتواطؤ مع إالدارة  -ساحمهم هللا  -ال�سلمي بعض املقاوالت 
العمومOة اMيل يه اMيل خمول لها القانون طبق املرسوم اMيل تتد�ر ال�سلمي، 

دÂل املتجمع املدين واMيل كتكون Qارفة  اتييمت ٕاغفال اس<تدQاء هاذ امجلع 
التفاصيل دÂل الصفقة، فOمت متر�ر معلية ال�سلمي يف غف[ من هاذ اvمتع 

  . املدين، وال ٔ�دل Qىل ذË املشالك اMيل اكينة يف طنëة تطوان
ٕاىل مشmLوا، الس<يد الوز�ر، اليوم ٕاقلمي شفشاون، ٕاقلمي وزان غتلقاو 

صفقات ٔ�ثناء إالQداد دÂلها اكن اvمتع املدين ¨ارض مع وا¨د اvموQة دÂل ال
السادة العامل ومع السادة املندوبني، ولكن ٔ�ثناء ال�سلمي يمت Qدم اس<تدQاهئا، 
ويمت ٕاقصاؤها و�لتايل اكينة مسا¨ات شاسعة، وهنا تطرح املسúٔq دÂل 

 1000 وراق بqٔهنم راه غرسوا ليناتبديد املال العام، اك�ن مقاوالت يف ¦
جشرة الزيتون، يف الواقع ما اك�ن والو، اك�ن  10000جشرة دÂل الزيتون ٔ�و 

شاكÂت يف املوضوع، اح_ا اVور دÂلنا الرقايب Qىل العمل احلكويم ندق 
�قش اخلطر ٔ�ن Qىل املس<توى احمليل ٔ�و Qىل املس<توى احملامك الناس راه 

 face à faceيبقاوا طوش املواطنني رامللف éادية، ولكن اح_ا �ش ما نو 
دامئا يف احملامك إالدارية مع املقاوالت ٔ�و مع وزارة الفال¨ة، اليت يه من 

 - ساحمها هللا  - )رشف Qىل ا5طط اJٔخرض، راه اك�ن بعض املقاوالت 
ختالف االتفاق املبديئ و)س<تطيع احلصول Qىل حلظة ال�سلمي املؤقت وما 

مي شفشاون منوذ]ا، ٕاقلمي تطوان، شغالها، ٕاقلمي وزان منوذ]ا، ٕاقلادا�راش 
ٕاىل مشmLوا ملنطقة �ب �رد، وال مشmLوا ملنطقة دÂل وزان، الس<يد 
الوز�ر، حتت مسؤولييت غتلقاو مقاولني ختلصوا، ما اك�ن ال زيتون ال عنب 

  . ال والو
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا

  هناك رد Qىل التعقOب الس<يد الوز�ر؟

        ::::�لعالقات مع ال�لعالقات مع ال�لعالقات مع ال�لعالقات مع الربربربربملان واvمتع املدينملان واvمتع املدينملان واvمتع املدينملان واvمتع املدين    الوز�ر امللكفالوز�ر امللكفالوز�ر امللكفالوز�ر امللكفالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
مرسوم الصفقات . اVس<تور اجلديد ٔ�دى ٔ�دوار �مة Mلمجمتع املدين

العمومOة واحض، اك�ن جلن zاصة اMيل تد�ر املراق�ة والت��ع، لكن يف ٕاطار 
 Ñمتع املدين، مالحظة فvية، ٔ�ي يشء قامت به مجعيات اâاملقاربة ال�شار

ال وتmLعامل معها kشلك ٕاجيايب من طرف املندوبية خيص هذه الصفقات إ 
مثر، امل السامOة Mلمياه والغا�ت، وببطيعة احلال هذا ما هيم ال�سجيل الغري 

خمطط املغرب اJٔخرض وQالقmه بوزارة الفال¨ة ميكن )س<تدعوا الس<يد 
وز�ر الفال¨ة وتناقشوا معه املوضوع، ولكن فÑ هيم ال�سجيل الغابوي ٔ�ي 

[  شاكية ]ات [ م̈ر من مجعيات اvمتع املدين، وهذي Qىل لك ¨ال امل̈ر
  . دÂل اVميقراطية ال�شارâية
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اJٓن الفاQل املدين وىل عندو دور ٔ�سايس مرحب به يف لك معل دÂل 
  . الشفافOة وتطو�ر احلاكمة يف بالد�

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا، شكرا، شكرا الس<يد رئLس الفريق، شكرا

املوايل املو]ه ٕاىل الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ٕاذن السؤال 
 úصاJٔالش<باب، اللكمة لفريق ا úه ارتفاع »س<بة بطاQعية، وموضوÛج¦

  .واملعارصة، الس<يد احلاج، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOل
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن،
  الس<يدة املس�شارة،

  الس<يد الوز�ر،
ول اخلط ¦حmياطي Mلقروض املمنوح Mلمغرب، يف مذâرته اzJٔرية ح

ي¡�ه صندوق النقد اVويل ٕاىل ٔ�ن »س<بة البطاú يف املغرب ما زال مرتفعة، 
zالل الس<نة املاضية، zاصة يف صفوف الش<باب،  %9.6ٕاذ بلغت »س�هتا 

zالل س<نة  %20.6ٕاىل  z2013الل س<نة  %19.6حبيث ارتفعت من 
2014.  

  الس<يد الوز�ر،
ملعطيات، »سائلمك حول جناQة الس<ياسات العمومOة املتبعة ٔ�مام هذه ا

  . لتوفري فرص العمل والتقليص من »س<بة البطاú يف صفوف الش<باب
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعيةالس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعيةالس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعيةالس<يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعية
  .شكرا الس<يد الرئLس

ملس�شار احملرتم Qىل توجهيه هاذ السؤال اMيل تقريبا يو]ه شكرا الس<يد ا
�س<مترار، ؤ�تفهم يعين اهÛم السادة املس�شار�ن والسادة الربملانيني بصفة 

  .Qامة هباذ إالشاكلية دÂل البطاú ودÂل ال�شغيل
  .وقلهتا وما فهيا �س نؤكدهايعين هناك ٔ�ش<ياء مت القOام هبا، 
ليت تقد�ا الواكú الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل هناك م÷ال لك اخلدمات ا

والكفاءات، من ق�يل الربامج التكوي¡Oة من ٔ�]ل إالدماج، �ر�مج 
  .ٔ�لف شاب وشابة 500، وهاذ الربامج مهت "ٕادماج"

من ق�يل كذË التكوينات التعاقدية، من ٔ�]ل ال�شغيل ٔ�و كوينات 
اع الس<يارات، قطاع تqٔهيلية، يه اMيل كند�روها مع القطاQات الواQدة، قط

  . الطريان، قطاع إاللكرتونيك، قطاع اJٔفشورينغ، اخلدمات املالية

هاذ اليش لكوا جعلنا ، واâبة ¨اميل املشاريع من الش<بابهناك كذË م
zالفا ٔ�ننا نقلصو من املعدل دÂل البطاú يف صفوف ¨اميل الشهادات، من 

  . يف يوم_ا هذا  %18ٕاىل  2006 27%
مازالت مرتفعة،  -ؤ�� معك ٔ� الس<يد املس�شار  - ¡س<بة، �لطبع هاذ ال 

اح_ا ك¡ش<تغلو، �لطبع اJٓن يف �رامج ٔ�خرى، در�ها اJٓن كتعرفو وضعنا 
  .�ر�جمني ]ديد�ن

[ اJٔوىل،  "تqٔطري"الرب�مج اJٔول هو �ر�مج   10اMيل مه يف امل̈ر
 ¹ش<تغل يف التعلمي، ٕاما التعلمي�ش �ٓالف دÂل جماز، âيتلقى كو�ن، 

  .العمويم، ولكن ٔ�ساسا التعلمي اخلاص اMيل فOه احلاجOات
ٔ�لف ¨امل  25اك�ن كذË قريبا éادي نطلقوا وا¨د الرب�مج âهيم 

ٕا]ازة، �ش ند�رو هلم كوينات رسيعة، �ش ميكن هلم يندجموا يف سوق 
  .الشغل

Qىل ٔ�ي، احلل دÂل البطاú �ش Jكونو رص¨اء مع بعضياتنا، هاذي 
�ام �كن اJٔمر، اح_ا كنجهتدو �ش  ي¡ش متا يش ¨ل حسريبالد�، ما اك

نلقاو احللول �ش مجيع املغاربة ميكن هلم يتوفروا Qىل فرصة شغل، �ش 
  . يضمنوا الكرامة دÂهلم، و�لتايل، نضمنو ¦س<تقرار دÂل بالد�

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضل

        ::::املس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOل
، تmLطرح مرارا، مايش من ٔ�]ل طرح السؤال، قلتو هاذ السؤال، âيف

الس<يد الوز�ر، Jٔن الش<باب ت¡شوفوا وليداتنا، املغاربة لكهم تLشوفوا 
وليداهتم، ما اكي¡ش يش دار اMيل ما تتدzلش وما تتصي�ش فهيا جوج، 

  . هذا عيب. ثالثة، ربعة دÂل املعطلني
ايش غي�_جيو وتنطرحوه، م.. الس<يد الوز�ر، ٕاىل تنطرحوه، Jٔننا بال ما

، تيقول Ë 2012ت¡شوفو التقار�ر دÂل البنك العاملي الصادر يف س<نة 
ٔ�ودي راه غياب الت¡س<يق بني الواكالت وإالدارت والربامج احلكومOة املتعلقة 

 l’amélioration de( بتحسني قابلية الش<باب Mل�شغيل،
l’employabilité des jeunes( ،دوارJٔل يف اzضعف ، مغوض وتدا
الس<يد الوز�ر، حمدودية املوارد ال�رشية ¦عÛدات ا5صصة لهذه الربامج، 

  .والتجهزيات ا5صصة لها
  الس<يد الوز�ر،

ٔ�� ما نقولوش بqٔنه هاذ اليش ما ميك¡ش لينا ٔ�و البطاú ما عند� ما 
ند�رو ½هيا، راه س<بقmنا دول، »شوفو اVول دÂل ٔ�مر�اك الالتي¡Oة �ٓش 

اJٔرج_تني، »شوفو الش<ييل، »شوفو âولوم�يا، »شوفو  معلت، »شوفو
ذاك الربامج دÂهلم اMيل تت¡سجم متاما مع املتطلبات دÂل .. �مافOنزيويال، �

  . املغرب واملنظور دÂل املغرب
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Qالش هاذو س<بقو� وQالش هاذو اس<تاطعوا �ش يتغلبوا Qىل هاذ ا
و بqٔمته تي�شىك املشلك اMيل هو ضار هاذ الشعب لكو، واMيل الشعب لك

ما عند� ما ند�رو، : Qالش اس<تاطعوا، واح_ا فني ما جنيو هنرضوام_و، 
  ؟واش نبقاو اح_ا éري هنزو يدينا ونقولو هذا املكmاب

اح_ا راه فmنا، املغاربة راه فاتوا ذاك العهد دÂل مكmاب، راه ٕاىل ما 
الس<يد در�ش يش ¨ا]ة ما éاد¹ش نقضيو Qليه، Âك ما ساليت، 

  لرئLس؟ ا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .سالييت

        ::::املس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOلاملس�شار الس<يد Qابد شكOل
  . ٕاذن، �ركة

راه  (Jóvenes)ٔ�� تنقول Mلس<يد الوز�ر راه فqٔمر�اك الالتي¡Oة اك�ن 
âيعرف Qلهيا ٔ�ش معلت، وتيخصنا �zذو من هاذ اVول، و»شدو هاذ 

ٕاىل كنا هباذ الوس<ي[ éادي ميكن لنا مايش عيب . الطريق اMيل مشاوا فهيا
  .لقو فرص دÂل العمل Jٔبنائناخن

  .وشكرا الس<يد الرئLس

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضل الس<يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشون ¦جÛعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشون ¦جÛعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشون ¦جÛعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشون ¦جÛعية
  .الس<يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، حنن لس<نا يف ¨ا]ة ٕاىل البنك اVويل �ش نعرفو واقع بالد�، 
   .مجيع، هذا من �ة وكنعرفو عرفو وكتعرفوتن

من �ة 6نية، ما قل�ش Ë اح_ا ما عند� ما ند�رو، ال، امسح ليا، 
هللا خيليك، ما قل�ش Ë ٔ�بدا يف �يم ٔ�ننا ما عند� ما ند�رو، كند�رو 
ٔ�ش<ياء �مة، وéادي ند�رو ٔ�ش<ياء �مة ٔ�كرث، ولكن ما كنبغLش Jكذب، ما 

نقول هلم éدا غنÐلو املشلك دÂل البطاú، هاذي  Jكذkش Qىل املغاربة،
  .الال مسؤولية، احلكومة مسؤوú وعندها خطاب رصحي وواحض مع شعبنا

حنن ال ميكن ٔ�ن Jكذب Qىل الشعب، امسح ليا، كنقول Ë عند� 
úل البطاÂٕاشاكلية د..  

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .الس<يد املس�شار، هللا خيليك، zيل الس<يد الوز�ر يتلكم

        ::::الس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعيةالس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¦جÛعية
البطاú ٕاشاكلية معيقة ]دا، واحلكومة )ش<تغل ليل هنار، وكتجهتد �ش 

Qىل البطاú يف ظرف  ¨لول، ولكن مع ذË ما ميك_لناش نتغلبو وكنلقاو
 5س<نة ٔ�و س<ن�ني، éري Jكونوا واحضني، âميكن لينا نغلبو Qلهيا يف ظرف 

 ،ر ال هيم هذه احلكومة لو¨دها، اJٔمر هيم اJٔمةس<نوات، اJٔم 6س<نوات، 

  .وهكذا كون إالشاكلية ،الشعب واvمتع املغريب

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

ٕاذن ن¡mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس<يد الوز�ر املنتدب Vى رئLس 
احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، وموضوQه إالجراءات املصاح�ة 

ات، اللكمة Jٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق ٕالشهار ٔ�سعار احملروق
  .¦س<تقاليل، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفOليد بلفOليد بلفOليد بلفOل
  الس<يد الرئLس،
  السادة الوزراء،

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

م_ذ ما احلكومة رفعت يدها عن اVمع دÂل احملروقات، ٔ�صبحت اJٔمثنة 
يوم، اليشء اMيل zلق مشالك ومmاعب  15دÂل احملروقات تتغري لك 

  .Jٔر�ب حمطات الوقود
  الس<يد الوز�ر،

ٔ�مل روا بqٔن من املمكن ٔ�ن �كون تغيري اJٔمثنة لك شهر، كام فات رصح 
  كريان يف هذه الق�ة نLت سابقا؟ �نابه الس<يد رئLس احلكومة اليس 

 ما يه التدابري املت.ذة محلاية ٔ�ر�ب: ´ا »سائلمك، الس<يد الوز�ر
  حمطات الوقود من هذا إالجراء؟

  .شكراو 

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .تفضلوا الس<يد الوز�ر

 الس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة، امللكف �لشؤونالس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة، امللكف �لشؤونالس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة، امللكف �لشؤونالس<يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة، امللكف �لشؤون
  ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل س<يد� محمد وQىل �9ٓ
  الس<يد الرئLس،

  س�شار�ن،الس<يدات والسادة امل 
�لفعل هاذ املوضوع اMيل ٔ�نÛ ¨اطينو حصيح، ولكن ما اكي¡ش 

  zاصنا نتفامهو بعدا ٔ�ش<نو دا�رة احلكومة فهاذ املوضوع؟. اضطراب
  اح_ا وقعنا هاذ االتفاق مع النفطيني، �ٓش âيقول هاذ االتفاق؟

ار يف هاذ املدة ¦نتقالية عتيقول إالش - ارعشاالٕ Jٔنه فالسؤال  - âيقول 
[ انتقالية، ٔ�ما هو من فاحت  ينا�ر حىت لفاحت د¹سمرب بqٔنه اح_ا يف م̈ر

 les(احملروقات حمررة اJٓن، zاص احملطة تعلق ا½مثن، وٕاىل شفmو يف 
autoroutes(  ل احملطات وىل ا½مثن فدا�Âلضو، هذا راه �وا¨د العدد د

  .تفاقوا¨د ¦لزتام اMيل الزتموا به النفطيني، الرشاكت النفطية فهاذ اال
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اح_ا كنÐددو . املوضوع الثاين اMيل كتتلكم Qليه، معك فOه احلق
احلكومة ما تال)ش كتÐدد . اJٔسعار القصوى، راه ما كنÐددوش اJٔسعار

القرار دÂل املواد راه ما بقا)ش املواد النفطية يف القرار  اJٔسعار، وشوفو
éري éاز دÂل اJٔسعار اMيل خرج يف اجلريدة الرمسية، راه ما بقا 

(Butane) ،سعار القصوىJٔددو اÐاديني مع النفطيني، كنé اح_ا دا� ،
دا� Qاد خرج البالغ، كن.اف نقول يش ¨ا]ة وخنلق مشلك يف السوق، 

، ا� خفت Qىل الغازوال ال نقول 2ب  )super(طاح الغازوال بوا¨د، زاد 
قول يش لكمة ونويل ¨اصل، هذاك اMيل زاد ¨اضيه واMيل طاحي حىت ٔ�� تن

 7ٕايه  7، ما عرف�ش، 7ٕاذا ما zان�ين ٔ�وىل  11يش �س ما اك�ن، ميكن 
  .�لضبط

(donc)  ار �املس<تقVلينا نفطيا، اجمتعت هبم يف اQ ل هللا هيدهيم
البيضاء، واجمتعت هبم هنا، م_طقOا âيخصهم هذاك السعر القصوى اMيل 

بية، كنÐددو فذاك اMلجنة مبشاركهتم راه ¨ارض�ن معنا، Jٔنه معلية حسا
س<ن�مي، ميكن  â10يخصهم يبداو ينقصو ميل نعلنوا اح_ا م÷ال زÂدة دÂل 

س<ن�مي، مع اJٔسف  5هلم يف ٕاطار املنافسة اMيل zادي توقع ينقص 
  .مكOنقصوش

قلت هلم هاذ اليس، قلت هلم تدربو من دا�، راه éادي جيي فاحت 
ش<نو د¹سمرب، ولكن حىت هام حبال ٕاذا âي�س<ناو يش ¨ا]ة، ما عرف�ش �ٔ 

اJٔسعار حتررات دÂل  )c’est fini(يه، راه ما بقى عندمه ما ي�س<ناو، 
  .بدا الشغلااملواد النفطية، 

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا، هناك تعقOب اليس محيد، الفريق ¦س<تقاليل

        ::::املس�شار الس<يد عبد السالم اMلباراملس�شار الس<يد عبد السالم اMلباراملس�شار الس<يد عبد السالم اMلباراملس�شار الس<يد عبد السالم اMلبار
  .شكرا الس<يد الرئLس

واح_ا ك¡شوفو وكزنيدو واح_ا ك¡س<متعوا ومعنا الشعب املغريب ٕ�معان، 
نتqٔكدو âيف كنا Qارفني ٔ�ن اJٓن السعر دÂل البزن�ن وال الغازوال حتررت، 

  .هذا مزÂن
هللا جيازيك �خلري، zاصنا نفرقو ما بني الرشاكت  ،الس<يد الوز�ر

 %3، هاذ %3العمالقة ؤ�ر�ب احملطات ال�س<يطة املتواضعة اMيل كرتحب 
Jٔر�ح من ]ديد، ٕاضافة Qىل ا (TVA)و z(TVA4)اصها ختلص مهنا 

  .ٕاىل اليد العام[
  ة ـــــــهاذ احملطات يف املغرب راها كتوظف لنا ٔ�و ك�شغل لنا وا¨د الف�

                                                 
4 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

وساQة  ؟د العام[، ؤ�ش<نو بقى لها من رحبâبرية وا¨د العدد âبري دÂل الي
ساQة، ها الغازوال طالع، شكون اMيل تي.لص، تريحب وا¨د اليش kس<يط 

لس<يد الوز�ر هاذيك الرشاكت العمالقة اMيل يه اkس<يط ]دا، وميل هيود 
عندها وا¨د املزيانية خضمة، ٔ�ما هاذو الناس دÂل احملطات جفلهم éادي 

Qالش ا¹سمحوا فهاذ اليش وحيطو السوارت، راه بقى هلم éري ميدو يدهيم، 
ما ند�روش يش وس<ي[ وهاذ يش من اخmصاصمك الس<يد الوز�ر، ومن 

Mلظروف دÂل هاذ ٔ�حصاب الرشاكت  اخmصاص احلكومة ٔ�هنا راعي
حمطات الوقود الصغرية اMيل ما كريحبوش حىت يش ¨ا]ة بقدر ما ، ةالصغري 

ٔ�ن هاذيك العملية دÂل التبخر، وبالد�  ٔ�هنم zارس�ن �س<مترار، وكتعرفو
مليون  6امحلد � فهيا احلرارة مرتفعة ]دا، لك الاكمOو âيجي راه âي.يل فهيا 

  . ٔ�لف درمه دÂل اخلطية 50ٔ�لف درمه،  60ٔ�و 
 ،واش هاذ الناس اMيل ش<بعانني حبال هاذ الرشاكت الك�رية، الضخمة

  ؟ما éاد¹ش فكروش بqٔهنم éايني ¹رشدوا وا¨د اجلزء âبري من اvمتع
  ٔ�ش<نو هو التدzل دÂلمك، الس<يد الوز�ر، محلاية هذه الف�ة املس<تضعفة؟

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  . شكرا
  .الس<يد الوز�ر، تفضل الس<يد الوز�ر اJهت¥ى الوقتٕاذن 

الس<يد محمد الوفا وز�ر الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة ملكف الس<يد محمد الوفا وز�ر الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة ملكف الس<يد محمد الوفا وز�ر الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة ملكف الس<يد محمد الوفا وز�ر الوز�ر املنتدب Vى رئLس احلكومة ملكف 
  ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة �لشؤون�لشؤون�لشؤون�لشؤون

  .الس<يد الرئLس
راه ما ؤ�� كنعرف صدرك رحب، وغنقولها يف 6نية، هاذ املواضيع 

  . Qلهيا بصفة Qامة، هاذ املواضيع مكmوبة هنا ميك_اش نتلكمو
اكينة  )la marge bénéficiaire(، %3ا¨د ما كريحب حىت و 

  .هنا،حشال كريحبوا
احملطات، ها يه هنا، ٔ�� ما بغي�ش ندzل لهاذ اليش عفاك، هذا حقمك 

هنا، ذاك التبخر  )la marge bénéficiaire(ثالثة،  جوج تقولو تقولو
  .اك�ن املقابل دÂلو هنا

        ::::الس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسةالس<يد رئLس اجللسة
  .شكرا Qىل مسامهتمك

        ....عت اجللسةعت اجللسةعت اجللسةعت اجللسةورفورفورفورف


