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        عرشةعرشةعرشةعرشة    الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  ).2015 د*سمرب 8( 1437صفر  27الثال7ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .لرئEسDاخلليفة الرابع ، عبد القادر سالمةاملس�شار الس=يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
، ٕابتداء من الساKة الرابعة واMقGقة السادسة قائقد يةساKة ومثان  :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت
  .بعد الزوال والثالثني

  .مZاقشة اUٔس=ئX الشفوية ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

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

        ::::رئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسة، ، ، ، عبد القادر سالمةعبد القادر سالمةعبد القادر سالمةعبد القادر سالمةاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
 \ٓ�gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل موال_ رسول هللا و�ٓ\ gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل موال_ رسول هللا و�ٓ\ gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل موال_ رسول هللا و�ٓ\ gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل موال_ رسول هللا و

        ....وحصبهوحصبهوحصبهوحصبه
�Kلن عن افmتاح Vلسة هذا اليومٔ�Kلن عن افmتاح Vلسة هذا اليومٔ�Kلن عن افmتاح Vلسة هذا اليومٔ�Kلن عن افmتاح Vلسة هذا اليومٔ....        

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

من اMس=تور ووفقا ملقmضيات النظام اMاwيل  100معال بtٔحاكم الفصل 
|لس املس�شار�ن، خيصص ا|لس هذه اجللسة Uٔس=ئX السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا
 ،ق�ل الرشوع يف تناول اUٔس=ئX الشفهية من Vدول ٔ�عامل هذا اليوم

�عطي اللكمة Dلس=يد اUٔمني ٕالطالع ا|لس املوقر Kىل ما Vد من ٔ
  .وٕاKال_ت، فليتفضل مشكورا مراسالت

        ::::لسلسلسلسٔ�مني ا|ٔ�مني ا|ٔ�مني ا|ٔ�مني ا|    ٔ�محد التو�زي،ٔ�محد التو�زي،ٔ�محد التو�زي،ٔ�محد التو�زي،    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....شكرا الس=يد الرئEس احملرتمشكرا الس=يد الرئEس احملرتمشكرا الس=يد الرئEس احملرتمشكرا الس=يد الرئEس احملرتم

من النظام اMاwيل |لس املس�شار�ن نعلن  175طبقا Uٔحاكم املادة 
عن توصل مكmب ا|لس بثالث مقرت�ات قوانني تنظميية تقدم هبا بعض 

�عضاء الفريق احلريك ويهٔ:  
من القانون  122ن تنظميي �ريم ٕاىل تعديل املادة مقرتح قانو - 1

 ؛يتعلق �جلهات 111.14التنظميي رمق 
من القانون  116مقرتح قانون تنظميي �ريم ٕاىل تعديل املادة  - 2

 ؛يتعلق �لعامالت واUٔقالمي 112.14التنظميي رمق 
من القانون  125مقرتح قانون تنظميي �ريم ٕاىل تعديل املادة  - 3

 .يتعلق �مجلاKات 113.14التنظميي رمق 
كام س=نكون مساء اليوم م�ارشة بعد Vلسة اUٔس=ئX الشفهية Kىل موKد 
مع Vلسة ٔ�خرى س=تخصص الس=تكامل املناقشة العامة مبرشوع قانون املالية 

  .من طرف الفرق وا|موKات ورد الس=يد وز�ر £قmصاد واملالية 2016
 Mينا *سمربد 8 و�ل¦س=بة جللسة اUٔس=ئX الشفهية ليومه الثال7ء

اس=تدراك Kىل Vدول ٔ�عامل هذه اجللسة، حGث ٔ�نه وبطلب من فريق 
التجمع الوطين لٔ¬حرار عوض السؤال املوVه Dلس=يد وز�ر التعلمي العايل 
والبحث العلمي و±كو�ن اUٔطر حول وضعية البحث العلمي ببالد_ �لسؤال 

�لشؤون العامة املوVه Dلس=يد الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف 
  .واحلاكمة حول حتر�ر ٔ�سعار احملروقات

 تقدمي اUٔس=ئX املو¸ة لقطاع ال�شغيل والشؤون £ج¶عية ٕاىل متكام 
بداية اجللسة بطلب من الس=يد الوز�ر الرتباطه بºٔtشطة طارئة، و�ل¦س=بة 

 2015 *سمربد 8لٔ¬س=ئX اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل «اية يوم الثال7ء 
  :تايلفه¾ي اكل 

   ؛سؤ£ 32 :اUٔس=ئX الشفهية -
�س=ئX 3 :اUٔس=ئX الكmابية -ٔ.  

  .شكرا الس=يد الرئEس

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        ....شكرا الس=يد اUٔمنيشكرا الس=يد اUٔمنيشكرا الس=يد اUٔمنيشكرا الس=يد اUٔمني

ºس=هتل Vدول ٔ�عاملنا �لسؤال املوVه Dلس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
فليتفضل ٔ��د من فريق  ،£ج¶عية حول انتÁاب املناصب �لتعاضدÀت

  .طرح هذا السؤالالعداÃ والتمنية ل

        ::::Åرمية ٔ�فGاللÅرمية ٔ�فGاللÅرمية ٔ�فGاللÅرمية ٔ�فGالل    املس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدة
        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

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

لقد ٔ�جرت لك من التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العمومGة 
لك وتعاضدÀت الربيد يف اUٓونة اwUٔرية انتÁا�ت لتغيري ٔ�¸زهتا املسرية gش

  .مل حترتم معه قواKد وم�ادئ اÌمتثيل اMميقراطي
Ïسائلمك الس=يد الوز�ر احملرتم ،اº:  

  ؟ملاذا مل يمت وقف ٕاجراء هذه £نتÁا�ت وتصحيح مسارها
وما يه إالجراءات اليت س�Ámذوهنا لتصحيح هذه الوضعية مبا يضمن 

Mمتثيل اÌة والزناهة واGت؟الشفافÀميقراطي الصحيح لهذه التعاضد  
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  .اللكمة اUٓن Dلس=يد الوز�ر Dلجواب Kىل السؤال

        ::::ال�شغيل والشؤون إالج¶عيةال�شغيل والشؤون إالج¶عيةال�شغيل والشؤون إالج¶عيةال�شغيل والشؤون إالج¶عية    وز�روز�روز�روز�ر    عبد السالم الصديقيعبد السالم الصديقيعبد السالم الصديقيعبد السالم الصديقي    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
        الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�ول مرة ٔ�ممثل ٔ�ماممك Ï× ال *سعين يف البداية ٕاال ٔ�ن ٔ�قدم  ،بدايةٔ
  .ة اليت حظيمت هبا مجيعا يف هذا ا|لس املوقرهتانEيئ اخلالصة Kىل الثق

املس�شارة احملرتمة اÏي يتعلق �نتÁاب  ةجوا� Kىل سؤا× الس=يد
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، ي¦�غي التذكري Kىل ٔ�ن الوزارة املندوبني يف التعاضديتني اDلتني ٔ�رشت ٕاÌهيام
 Xساسا يف مر��تتعطي وا�د اUٔمهية wاصة لت��ع التعاضدÀت فÛ خيص ٔ

 دÀلها املسرية، وحسب �لطبع القوانني اجلاري هبا العمل جتديد الهيالك
   .1963واليت كام تعلمون تعود ٕاىل 

خبصوص التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العمومGة يل تيعرفوها ٔ�كرث 
، فالطريقة دÀل انتÁاب دÀل "MGPAP1" يعين الرٔ�ي العام اخmصارا

من طرف ا|لس إالداري  املنخرطني والطريقة دÀل يل متت املصادقة Kلهيا
ال دÀل الربيد وال هذا، اك�ن ا|لس إالداري Vا_  ،دÀل التعاضديتني

 ٔtلقوانني اجلاري هبا العمل ٕاذن هذا خطD ا ذاك احملرض مطابقZاحملرض شف
حZا ما ميكZلي¦شاي ندwلوا Uٔن الطريقة دÀل اموVه Dلمèلس إالداري 

عا قدمZا بعض املالحظات ، طبقالوا ٔ�س=يدي «ادي ند�روها ..£نتÁاب
�wذت بعني عدد Åبري دÀل املالحظات اليت قدمهتا الوزارة وا�د الVل ٔ

  .فGفة مل تwٔtذ بعني £عتبارط £عتبار مالحظات ٔ�خرى 
اDلجنة مبناس=بة مZاقشة مك واحضني وقلهتا يف �ش éكونوا مع ،Kىل العموم

لنقابية حىت بعض اUٔطراف ا ،، جلنة دÀل الشؤون £ج¶عيةاملزيانية
�مام القضاء،  طعون واقدم "MGPAP" واUٔفراد يف هاذ التعاضديةٔ

حZا ما ميكن اوالقضاء يعين قال لكمته ويعين ٔ�كد Kىل مرشوعية امجلع العام، 
هنا دوÃ  ،حZا دوÃ املؤسساتاالقضاء، ٔ�نفس=نا ماكن لي¦شاي ند�روا 

  .القانون لك وا�د تيد�ر اMور دÀلو
wخرى تثري «ادي نقولها كذ× وا�ٔ Ãٔtش يف السؤال  ما امسðاV

×Àلجنة دDا وقلهتا يف اGا هذيش تنقراوه يومZقرح�، فÛ خيص ما *سمى وما ٔ
املكmب دÀل وا�د املد�رية Kامر �لشاكÀت ما لقGنا فني ند�روا لوراق، 

ن ذاك، تيكونوا اخmالسات ال من هاذ اجلانب وال م ،Kامر �لشاكÀت
حZا ما عند_ش الوزارة ال�شغيل ، اخmالسات املالية ما جتيهبومش املالية

خmالسات املالية هو وزارة £هاذ الصالحGة يل عندو الصالحGة دÀل 
حZا عند_ الصالحGات فÛ خيص ااملالية، لك وا�د تيلعب اMور دÀلو 

  .اجلوانب القانونية
 امللفاتحZا مmبعني هاذ واو�اال مع ذ× س=نحرس مس=تق�ال  ،ولكن

×Ï، ىل مK شاء هللا «ادي نصادقواºش حنلوا  ،دونة التعاضد اجلديدةٕا�
  . وا�د العدد دÀل املشالك

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  .شكراشكراشكراشكرا

  .يف ٕاطار التعقGب ٔ�عطي اللكمة �Uٔد ٔ�عضاء فريق العداÃ والتمنية

        ::::عبد الصمد مرمييعبد الصمد مرمييعبد الصمد مرمييعبد الصمد مرميي    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

                                                 
1 Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques 

        شكرا الس=يد الرئEس،شكرا الس=يد الرئEس،شكرا الس=يد الرئEس،شكرا الس=يد الرئEس،
        شكرا الس=يد الوز�ر،شكرا الس=يد الوز�ر،شكرا الس=يد الوز�ر،شكرا الس=يد الوز�ر،

        اء،اء،اء،اء،السادة الوزر السادة الوزر السادة الوزر السادة الوزر 
  ،الس=يدات والسادة املس�شار�نالس=يدات والسادة املس�شار�نالس=يدات والسادة املس�شار�نالس=يدات والسادة املس�شار�ن

التعاون  اتهذه التعاضدÀت مسيت يف القانون مجعي ،الس=يد الوز�ر
املتبادل هاذ التعاون وهاذ التضامن بني الف÷ات اMنيا واملتوسطة والف÷ات 

�ؤكد الس=يد الوز�ر  ،العليا، هذه الف÷ات جيب ٔ�ن حيفظ حقهأ _�اليوم ٔ
  .قGق يف هذه التعاضدÀتجمددا Kىل فmح حت 

هؤالء جمثوا Kىل  ،ال ميكن ٔ�ن *س=متر ال�سEب يف هذه التعاضدÀت
هاذ الناس يل تEرسوا هاذ التعاضدÀت wاص يتفmح  ،هؤالء املنخرطني

هاذ املد�رية  ،ا�ر يف الص�افةاMحتقGق فهيم ونعرفوا هاذ اDلغط، هاذ اDلغط 
شاكل حقGقي يف هذه هذا دليل Kىل ٔ�نه اك�ن إ  ،اليت امmٔ¬ت �لو7ئق

  .التعاضدية
هؤالء نظموا انتÁا�ت يف الوقت اÏي اشغل فGه املغرب يف 

الت�دي الك�ري اكن هو £نتÁا�ت امجلاعية وهؤالء  ،£س=تحقاقات الك�رية
Vامثني يف هذه التعاضدÀت يف غفX  وانظموا هذه £نتÁا�ت ليك *س=متر 

  .من الناس ٔ�رادوا ٔ�ن ±كون هذه £نتÁا�ت
 57.11، السèل العديل القانون رشوط «ري مق�وÃؤالء اشرتطوا ه

اÏي ينظم £س=تفmاء واDلواحئ £نتÁابية العامة مل *شرتط الرشوط املفmو�ة 
اليت اشرتطهتا هذه التعاضدÀت، هؤالء اشرتطوا ٕا�راء اÏمة املالية Kىل 

ٕامنا ويفرتض ٔ�ن املنخرطني ال Kالقة هلم �لتعاضدÀت و املنخرطني 
  .املؤسسات وإالدارات اليت ي¦متون ٕاÌهيا

، هؤالء املوظفني ن موظفني يفرتض فهيم رشط املروءةهؤالء طلبوا م
موظفني éزهاء يىل اكن عندمه يش �اVة اكن يفرتض ٔ�ن يطلبوا مهنم شهادة 

  . الس=يد الوز�ر ،القGد يف اDلواحئ £نتÁابية العامة
×Ï، ري  ،الس=يد الوز�رw�ٔ Ãٔtضيف مس�ٔ _�ة التحمك اÏي اكن يف ٔ

التقس=مي العددي والتقس=مي ا|ايل D�وا�ر £نتÁابية هو تقس=مي �راد فGه 
فهذه التعاضدÀت، التعاضدية العامة  ،£س=مترارية يف هذه التعاضدÀت

ملوظفي إالدارات العمومGة، التعاضدÀت الربيد واملواصالت، التعاضدية 
دÀت ٔ�خرى، كرث هذا اUٔمر هذا، هذه العامة لوزارة الرتبية الوطنية وتعاض

مجعيات ٔ�سست ليك ðسامه يف ٕاطار التغطية £ج¶عية وامحلاية £ج¶عية 
 ،لٔ¬سف اليوم ٔ�صبح *سريها _س مش=بوهني Ï× نطالب مZمك ،ولكن

  .تا ٔ�ن يفmح حتقGق يف هذه التعاضدÀجمدد ،الس=يد الوز�ر
  .شكرا

    ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

   .وضوKه احلوار £ج¶عيالسؤال الثاين م
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اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من مجموKة الكونفدرالية اMميقراطية 
  .فليتفضل ٔ��دمه لطرح السؤال ،Dلشغل

        ::::رVاء الكسابرVاء الكسابرVاء الكسابرVاء الكساب    املس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدةاملس�شارة الس=يدة
        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        ،،،،الس=يدات والسادة املس�شار�نالس=يدات والسادة املس�شار�نالس=يدات والسادة املس�شار�نالس=يدات والسادة املس�شار�ن

وطن بدعوى من تنظم اليوم جتمعات احèmاجGة يف لك ربوع ال
الكونفدرالية اMميقراطية Dلشغل و�لفاهئا بعد تنظمي املسرية الوطنية 
و£س=تعداد لتنفGذ ٕارضاب Kام �لوظيفة العمومGة بعد «د امخلEس يف ٕاطار 

  .�ر_مج نضايل تصاKدي
   :الس=يد الوز�ر ºسائلمك ،Ïا

ملاذا مع لك هذا £حmقان الزلمت ترصون Kىل Kدم فmح احلوار 
  ¶عي؟£ج

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  .اللكمة Dلس=يد الوز�ر Dلجواب Kىل السؤال

        ::::الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عية
  .شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

ºشكرك Kىل السؤال دÀ× خبصوص  ،الس=يدة املس�شارة احملرتمة
  .إالشاكلية دÀل احلوار £ج¶عي يف املغرب

�ن احلوار £ج¶عي �لطبع مZصوص  ،الس=يدة املس�شارة ،كام تعلمنئ
Kليه دس=تورÀ ومجيع قوانني البالد تنص Kىل ال�شاور واحلوار، مبا فهيا فهاذ 

  .القاKة هذه املوقرة اDيل كنتواVدوا فهيا
ا وا�د املسار مZذ تعيني هذه احلكومة يف ذwااحلوار £ج¶عي �لطبع 

جلوالت دÀل احلوار ٕاطار £س=مترارية ملا حصل يف املايض، اكنت بعض ا
اDيل ٔ�عطت حقGقة نتاجئ هامة Dلغاية  2014£ج¶عي، �ٓخرها دÀل ٔ��ريل 

Kىل شطر�ن، واحZا  %10مبا فهيا الزÀدة يف احلد اUٔدىن لٔ¬جر دÀل 
  . 2015مازال تنطبقوه س=نة 

مبا فهيا الزÀدة دÀل احلد اUٔدىن دÀل اwMل يف الوظيفة العمومة ٕاىل 
ا فهيا £لزتام مبواصX تطبيق ما مت التوصل ٕاليه يف االتفاقGة درمه، مب 6000
، وهذه احلكومة يه اDيل ٔ�دت الفاتورة مايش 2011ٔ��ريل  26دÀل 

مليار دÀل  50احلكومة السابقة، ويه لكفmنا املاليري دÀل اMرامه، ٔ�كرث من 
  .اMرمه، وا�د العدد دÀل اUٔش=ياء

ZEن احلوار £ج¶عي ما ت�حرصش فقط يف اDلقاءات اDيل Åيبارشها كام ٔ
رئEس احلكومة، بل مmعدد، عندو وا�د الوا¸ات خمتلفة دÀل احلوار 
£ج¶عي، احلوار £ج¶عي Åيمت يف ا|لس £قmصادي و£ج¶عي 
والبEيئ، Åيمت يف القطاKات Kىل مس=توى القطاع اخلاص، احZا الوزارة 

يومGا يف ا|الس الثالثية الرتÅيب، ٕاىل  نيعيمفmو�ة Dلنقا�ت والفرقاء £ج¶
  . «ري ذ×

Åيمت فهاذ جملسمك املوقر، هو ا|لس الوحGد اDيل فGه النقا�ت والفرقاء 
£ج¶عيني، حىت بعض املطالب اDيل كنتو تطلبوها دÀل إالعفاء دÀل 

قدمmوا فGه تعديالت، ٕاىل «ري ذ×، هذا تالرضيبة، هاذ املشلك _قش=توه 
  . حلوار £ج¶عي، اك�ن يش ما ٔ�حسن من هاذهو ا

�نمت مايش «ري تت�اوروا، تت�اوروا وك�رشعوا وكتقرروا، احلكومة «ري ٔ
كتنفذ، احلكومة كتنفذ، حتاوروا، قرروا التعويضات، قرروا الزÀدة يف 

  .اUٔجور واحZا «ادي ننفذوا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
املس�شار�ن من الكونفدرالية يف ٕاطار التعقGب ٔ�عطي اللكمة �Uٔد 

  .اMميقراطية Dلشغل

        ::::املس�شار الس=يد م�ارك الصادياملس�شار الس=يد م�ارك الصادياملس�شار الس=يد م�ارك الصادياملس�شار الس=يد م�ارك الصادي
        ....طيب شكرا الس=يد الرئEسطيب شكرا الس=يد الرئEسطيب شكرا الس=يد الرئEسطيب شكرا الس=يد الرئEس

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

الس=يد الوز�ر، مؤسسة احلوار £ج¶عي يه مؤسسة Dلحوار 
  . £ج¶عي ما بني احلكومة والفرقاء £ج¶عيني

لEس هناك ٔ�ي حوار اج¶عي، مع  ،مع اUٔسف ،ظل هاته احلكومةيف 
اUٔسف، Uٔنه احلوار £ج¶عي ممtٔسس و_ضلنا يف املركزÀت النقابية من 
�Vل ٕاثبات هاذ احلوار £ج¶عي، لكن مع هذه احلكومة ما اكيناش هناك ٔ

  .حوار اج¶عي، احلوار £ج¶عي يفيض ٕاىل نتاجئ
ا ðسمونه �حلوار من اÌهنار اDيل طلعت هاذ احلوار اDيل كتد�رو، م

احلكومة ك�س=يفط DلمركزÀت النقابية Kىل اجلدول اليت ±ريده احلكومة ويف 
زمن ±ريده احلكومة، ومن بعد سري ðس=ىن احلوار حىت تبغي احلكومة تعيط 

  .ليك
ما عرف�ش Kالش ٕارصار دÀل احلكومة Kىل جتاهل ال املركزÀت 

، الناس خرجت يف احèmاVات يف طنèة، ما النقابية وال املواطنني
حتراكðش احلكومة �ش ðشوف املواطنني �ٓش=نو خصهم، حىت تدwل 
صاحب اجلالÃ و�ٓمر رئEس احلكومة ووز�ر اMاwلية �ش ميش=يوا يتصنتوا 

  . Kىل املواطنني
واش بغيتوا املركزÀت النقابية حىت ن�س=ناوا Kاود 7ين التدwل دÀل 

وwاصة اك�ن �ر_مج نضايل تصعيدي،  ؟فmحوا احلوارصاحب اجلالÃ �ش ت 
  . دارت مسريات احèmاجGةت

اليوم اك�ن جتمعات جامهريية، «دا اك�ن ٕارضاب Kام يف الوظيفة 
  . العمومGة ومسلسل دÀل التصعيد الزال مس=مترا
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 Xل النقا�ت والطبقة العامÀواش بغيتو هاذ النقا�ت واملناضلني د
  خترج Dلشارع؟ 
ش املغاربة وما كتحتارموش املغاربة حGث Åيبغيوو و مكتحتار واش ما 

بالدمه ما بغيني يد�رو حىت يش فmنة، كام ك�سميوو الفmنة يه سد �ب 
احلوار، الفmنة يه جتاهل مطالب الطبقة العامX، الفmنة يه الزÀدة يف 

  . اUٔسعار، هذه يه الفmنة، ٔ�ما احلوار ما اكي¦ش
ر ال�شغيل، ðرسحيات �مجلX لك يوم دون احلوار القطاعي، الس=يد وز�

 Xل املؤسسات �مجلÀ2016-2015ا�رتام املسطرة القانونية، إال«القات د 
  . دون ا�رتام املسطرة

لك هاته اUٔش=ياء تقع واحلكومة تقول ٔ�هنا تبارش احلوار، Kىل ٔ�ي حوار 
  تتلكمون الس=يد الوز�ر؟ Kىل ٔ�ي حوار تتلكمون ٔ��هتا احلكومة؟

        ::::رئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .الس=يد الوز�ر �يق × ثواين يف الرصيد ٕاذا ٔ�ردت التعقGب

        ::::الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¶عية
  . «ري ثواين

�_ كنظن التعقGب دÀل الس=يد املس�شار هو كام كنقولوا �لعربية رضب ٔ
  . وقEس، ملا Åيكون ذاك اليش م�الغ فGه كتفقد املصداقGة

  حلكومة ما دارت والوا؟ هاذ éزاKات الشغل ما در_ والو؟ انتقد، هذه ا
  . هللا À ودي، الس=يد املس�شار احملرتم، راه اUٔرقام داÃ تفZد ما تقو\

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
            ....شكراشكراشكراشكرا

        . . . . ºشكر الس=يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذا النقاشºشكر الس=يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذا النقاشºشكر الس=يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذا النقاشºشكر الس=يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذا النقاش
M ٓنية املو¸ة ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدبUا Xس=ئUٔقل ٕاىل اm¦س ونEى رئ

احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، ويه ٔ�س=ئX ±متزي بو�دة 
  . املوضوع Ïا س=نعرضها دفعة وا�دة

السؤال اUٓين اUٔول موضوKه حتر�ر ٔ�سعار احملروقات اللكمة �Uٔد 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق £س=تقاليل، ليتقدم مشكورا

        ::::املس�شار الس=يد ر�ال املاكوياملس�شار الس=يد ر�ال املاكوياملس�شار الس=يد ر�ال املاكوياملس�شار الس=يد ر�ال املاكوي
        ....الرمحن الرحميالرمحن الرحميالرمحن الرحميالرمحن الرحميgسم هللا gسم هللا gسم هللا gسم هللا 

        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
الس=يد الوز�ر، ٔ�قدمت احلكومة مZذ ما �زيد Kىل ٔ�س=بوع Kىل حتر�ر 
�سعار املواد النفطية، وهو إالجراء اDيل اختذته مضن سلسX من إالجراءات ٔ

مرورا �ملقا*سة  2012مZذ تعيEهنا، بدءا �لزÀدة يف ٔ�سعار احملروقات يف 
  . ووصوال ٕاىل رفع اMمع عن هذه املواد

وهذا القرار اختذ يف ظروف كنعرفوها، ٔ�ن السعر دÀل هاذ املواد اUٓن 
مرتفع �ل¦س=بة Dلقدرة الرشائية داملغاربة مقارنة مع السعر دÀل الربمGل اDيل 

  . هو اUٓن يف ٔ�مثنة مZخفضة
ملواطنني �ل¦س=بة لعدد دÀل هاذ اليش Åيثري Kدد دÀل ا%اوف دÀل ا

النقط اDيل كندرجوها مضن السؤال اDيل بغينامك، الس=يد الوز�ر، ðرشحوه لنا 
اليوم، وهو ٔ�ش=نو هو إالجراءات اDيل من املفروض ٔ�ن احلكومة ٔ�wذهتا 
ق�ل إالقدام Kىل هذا إالجراء، املتعلقة ٔ�وال بضامن متو�ن مس=متر Dلسوق 

   ؟اUٔساس=يةاملغربية هبذه املواد النفطية 
مث ما يه إالجراءات لضامن اجلودة حامية DلبE÷ة، إالجراء املتعلق ٔ�يضا 
بضامن مZافسة سلمية اDيل ±كون يف مصل�ة املواطن ويف مصل�ة حىت 

  الفاKلني يف هذا ا|ال اDيل حىت هام اك�ن بعض التخوفات؟ 
ؤ�wريا وهذا هو اUٔمه Åيفاش تضمن احلكومة ٔ�ن اUٔسعار ٔ�هنا حتمي 

  ملواطن من التقلبات دÀل السوق العاملية؟ ا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

7ٓ�ر رفع اMمع اÌهنايئ عن احملروقات، فليتفضل السؤال الثاين موضوKه 
��د من الفريق احلريكٔ.  

        ::::    س=ين Kلويس=ين Kلويس=ين Kلويس=ين Kلوياحل احل احل احل موالي ادر*س موالي ادر*س موالي ادر*س موالي ادر*س     املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،
        لسادة الوزراء،لسادة الوزراء،لسادة الوزراء،لسادة الوزراء،اااا

        الس=يدة والس=يدات املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والس=يدات املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والس=يدات املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والس=يدات املس�شار�ن احملرتمني،
�سعار احملروقات،  نبعد تفعيل نظام املقا*سة ورفع اMمع تدرجييا عٔ

�قدمت احلكومة Kىل حتر�ر gشلك هنايئ مع مطلع هذا الشهرٔ .  
 Xىل £نعاكسات احملمتK ،ليه نود مسائلتمك، الس=يد الوز�ر احملرتمKو

ناك دراسات 7ٓUره Kىل املس=توى £قmصادي لهذا القرار، وهل ه 
  و£ج¶عي؟  

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
السؤال اUٓين الثالث موضوKه حتر�ر ٔ�سعار بيع املنتوVات النفطية 

  .Dلفريق £شرتايك، فليتفضل ٔ��د مهنم

        ::::املس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد ا%%%%تار صوابتار صوابتار صوابتار صواب
        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،
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        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        �شار�ن،�شار�ن،�شار�ن،�شار�ن،الس=يدات والسادة املس الس=يدات والسادة املس الس=يدات والسادة املس الس=يدات والسادة املس 

        الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،الس=يد الوز�ر احملرتم،
ºسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن التدابري املتÁذة من ٔ�Vل مراق�ة ٔ�سعار 
احملروقات وعن انعاكسات معلية التحر�ر وتtٔثرياهتا Kىل السوق اMاwيل 

  والقدرة الرشائية Dلمواطنني؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
روقات وتtٔثري ذ× Kىل السؤال اUٓين الرابع موضوKه حتر�ر ٔ�سعار احمل

  .الرشاكت الصغرى والعاملني هبا
  .اللكمة لفريق £حتاد املغريب Dلشغل، فليتفضل ٔ��د من اUٔعضاء

        ::::املس�شارة الس=يدة وفاء القااملس�شارة الس=يدة وفاء القااملس�شارة الس=يدة وفاء القااملس�شارة الس=يدة وفاء القايضيضيضيض
        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،

        الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
        الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . نظرا لضيق الوقت سtٔطرح السؤال م�ارشة

ما يه إالجراءات £�رتازية املصاح�ة اليت ٔ�Kدهتا احلكومة لتفادي 
تtٔثري حتر�ر ٔ�سعار احملروقات Kىل صغار املوزKني، وما Ï× من تداعيات 

  خطرية Kىل الوضعية املهنية و£ج¶عية Dلعامل؟

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  . شكراشكراشكراشكرا

  .السؤال اUٓين اخلامس موضوKه حتر�ر سعر احملروقات
مة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اMس=توري اMميقراطي اللك

  .£ج¶عي لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Kدالد Kدالد Kدالد Kدال
        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

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

Mميقراطي £ج¶عي ت��عنا �ه¶م Åبري احنن يف الفريق اMس=توري 
  . ة حتر�ر قطاع احملروقاتتطورات معلي

هذا £خmيار اÏي ºسلمه بtٔنه اخmيار جريء لEس فقط من ¸ة توفري 
م�الغ هامة لفائدة املالية العمومGة و�7ٓر ذ× Kىل تقليص العجز يف املزيانية، 
ولEس فقط Uٔنه ي¦mقل هبذا القطاع من التدبري التحمكي و£�رتازي ٕاىل 

ية حتر�ر هذه حماطة هبامش Åبري Dلمغامرة التدبري التنافيس، بل Uٔن معل 
 ÃوMل السوق الوطين من امحلاية اليت اكنت تفرضها اwن يتد�وا%اطرة من ٔ
بتدwالهتا ومراق�هتا لٔ¬سعار ٕاىل سوق مفmو�ة Kىل لك اح¶الت ومعرضة 

 Ãن بالد_ دو�%اطر التقلبات اليت تعرفها اUٔسواق اMولية، خصوصا ؤ
  . �اجGاهتا من املواد الطاقGةمس=توردة ملعظم 

و£نعاكسات احملمتX، الس=يد الوز�ر، ٔ�نمت تعرفوهنا من £رتفاع املفاجئ 
لٔ¬سعار ٕاىل املس �لقدرة الرشائية Dلمواطنني مث ٕاىل تنافس=ية املقاوالت 

  .املغربية
        الس=يد الوز�ر، الس=يد الوز�ر، الس=يد الوز�ر، الس=يد الوز�ر، 

حنن ال جنادل يف قرار التحر�ر يف �د ذاته وال نناقش فلسفة التحر�ر 
ؤ�بعادها £قmصادية، لكZنا ن�ساءل عن مدى قدرة احلكومة Kىل التحمك يف 

  تدبري ا%اطر احملمتX لهذه العملية؟ 
ون�ساءل عن مدى اس=تعداد احلكومة محلاية السوق الوطنية من 
التقلبات املفاج÷ة لٔ¬سواق اMولية وحامية املواطن املغريب من خماطر هذه 

  التقلبات؟ 
  . ئEسشكرا الس=يد الر 

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

Xه حتر�ر سعر املواد البرتولية السائKٓين السادس موضوUالسؤال ا.  
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق £حتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد الصو�رييد الصو�رييد الصو�رييد الصو�ري
        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

        الس=يد الرئEس احملرتم،الس=يد الرئEس احملرتم،الس=يد الرئEس احملرتم،الس=يد الرئEس احملرتم،
        الس=يدة والسادة الوزراء احملرتمني،الس=يدة والسادة الوزراء احملرتمني،الس=يدة والسادة الوزراء احملرتمني،الس=يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

        الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�قدمت احلكومة بداية شهر دجZرب اجلاري Kىل حتر�ر ٔ�سعار املواد ٔ

  . Kىل دمع هذه اUٔسعار 2015البرتولية السائX، بعد ٔ�ن ختلت مZذ ينا�ر 
هذا التحر�ر اÏي من املفرتض ٔ�ن *س=تفGد مZه املس=هت/ ٔ�وال 

£قmصاد الوطين 7نيا، نعتقد ٔ�ن تنفGذه حيتاج ٕاىل وضع ٕاطار ðرشيعي و
 ،Xات البرتولية السائVيتعلق مبراق�ة جودة املنتو Ûلتعز�ز 0ام احلكومة ف
Kىل مس=توى مرا�ل £س=ترياد والتكر�ر والتخز�ن والنقل والتوزيع ونقط 

يف السوق  البيع، والتtٔكد من مطابقة املنتوVات البرتولية املعروضة
ملواصفات اجلودة املطلوبة، وكذا ضامن توفر هذه املواد يف حمطات اخلدمة 

�و التعبئة وكذ× متو�ن السوق اMاwيل هبذه املواد gشلك دامئ ومس=مترٔ.  
الس=يد الوز�ر، التدابري املتÁذة من ٔ�Vل حتقGق اUٔهداف اليت  ،مفا يه

  رمسهتا احلكومة من حتر�ر ٔ�سعار احملروقات؟ 
كن من اUٔم3ل ٔ�ن يمت حتر�ر هذه املواد بعد مصادقة الربملان Kىل ٔ�مل �

  ؟2015نونرب  4واحملال Kىل جملس النواب بتارخي  67.15مرشوع القانون 
  .شكرا
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        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

السؤال اUٓين السابع واwUٔري يف هذا احملور، موضوKه حتر�ر ٔ�سعار 
  .ر، فليتفضل ٔ��دمه مشكورااحملروقات لفريق التجمع الوطين لٔ¬حرا

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد الرزمةد الرزمةد الرزمةد الرزمة
        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
  . اختذت احلكومة ٕاجراء حتر�ر ٔ�سعار احملروقات ابتداء من فاحت دجZرب

ما هو تقGميمك لالنعاكس املايل  :سؤالنا الس=يد الوز�ر احملرتم
  لهذا إالجراء؟ و£قmصادي و£ج¶عي

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة Dلس=يد الوز�ر لٕالVابة Kىل هذه اUٔس=ئX، فليتفضل مشكورا
  .دقGقة Dلجواب والتعقGب 21عندك  ،الس=يد الوز�ر ،Dلتذكري

الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحمد الوفا الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون د الوفا الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون د الوفا الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون د الوفا الوز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة
        ....ن الرحمين الرحمين الرحمين الرحميgسم هللا الرمحgسم هللا الرمحgسم هللا الرمحgسم هللا الرمح

        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،
        الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

املوضوع اDيل احZا بصدده اليوم من إالصال�ات الكربى اDيل حققهتا 
  .بالد_، عكس ما يقال

الس=يد رئEس جلنة املالية، Uٔنين وزعت Kىل اUٔعضاء  ٔ�وال، وهذا قالو
 املواد ووزعت Kليمك وا�د الوثيقة اDيل كتلخص إالصالح اDيل دwلنا يف

  . النفطية يف صندوق املقاصة
من £ع¶دات املرصدة لصندوق  %80: 2012كتعرفوا بtٔنه يف 

املقاصة اكنت ك�س=هتلكها املواد النفطية، وعكس ما يقال كنا Kىل ٔ�بواب 
إالفالس يف املغرب، كنا Kىل ٔ�بواب إالفالس، ولكن ما «رنجعوش Dلاميض 

  . احZا ٔ�والد اليوم
، و«اديني معاه 2012بديناه يف فاحت يونيو اذ اليش إالصالح دÀل ها

  . gشوية
Uٔنه ٔ�وال الربمGل اكن طالع واملزيانية دÀلنا ما بقاðش عندها القدرة 

بدينا كن�سلفوا �ش خنلصوا املواد النفطية، حتمل رئEس احلكومة اتواVه، و 
  .2012، ودرمه يف فاحت يونيو "اDليصانص"الزÀدة دÀل جوج درامه يف 

سادة املس�شار�ن القدام Åيعقلوا النقاشات احلادة اDيل دازت عند_ ال 
هنا، ودر_ وا�د التtٔمني دويل �ش ٕاال فات طلع لينا، التtٔمني هو اDيل 

 ،Àىل سورK نه غتكون الهجوم�خيلص الفرق، Uٔنه التوقع اكن «ادي ٔ
، املاكتب 160و 140و«ادي تقطع إالمدادات دÀل النفط، ونطلعوا ل

  .ية دÀل النفط اكنت كتعطي هاذ اليشاMول 
من بعد دز_ من هاذ املر�D Xلمر�X داملقا*سة، وهاذ املقا*سة اكنت 
عند_ يف املغرب، لو Åون بقGنا حمافظني Kلهيا، لو Åون كنا 0نيني، اكع ما 

ن¦ساوا املواد  2009، ون¦ساوا من 2009و 2007توقع لنا اUٔزمة دÀل 
، اDيل Vات فهيا هاذ احلكومة، Kاد حبال اDيل 2012النفطية حىت لينا�ر 

  .بنادم مدروز
Kام wارج البالد،  12ٔ�_ كنتلكم معمك حبواجي اDيل عش=هتا، ؤ�_ كنت 

  .وجGت وكنت وز�ر الرتبية الوطنية، هاذ اليش عش=توا، مايش هرضة
  . ولكن، احZا داwلني لوا�د املر�X البد نتلكموا Kىل املايض

(Donc) را لنا نبداوا خنرجوا در_ املق�ا*سة، ومن بعد جGنا، قلنا ٔ
بعض املواد، وخنليوا املواد اDيل Åيتقال عندها ارتباط �لساكن، �لشعب، 
�مجلاهري، مبا عرفت اكع ٔ�ش ذاك اليش، اكع ذاك الشعارات اDيل 

  .ðس=هتلكت، وحىت ٔ�_ اس=هتلكهتا يف الس=بعينات ويف ال=نZEات
، دز_ خنرجوا  (Donc)ور اMوÃ الكربى،ولكن، احZا ٔ�مام ðس=يري ٔ�م

وندwلوا، ووصلنا لن�èGة، ميكن احلكومة عندها الزهر، ٔ�ش غنقولوا لمك، 
  .عطا هللاهاذ اليش اDيل 

هبط، بدا هيبط النفط، قلنا هاذي الوقت اDيل خنرجوا حبالنا من هاذ 
  .الهرضة دÀل النفط، هاذ اليش اDيل در_

Vة ما اس=تدعينا النفطيني، حىت �اVة ما در_ها فوىض، وحىت �ا
  .در_ فهيا مغامرة

(D’accord) ÃوMمور ا�، راه ما فهياش كنض�ك، ولكن يف ٔ
الض�ك، راه فهيا £س=تقرار دالبالد، واUٔمن دالبالد، راه مايش اDلعب 

ؤ�نت Åي�س=هت/ × يف  ؟هاذ اليش، «ري ٔ�D ود�ر املغامرة فالنفط
هت/ × يف القطار، وÅي�س=هت/ يف نقل املكmب الوطين Dلكهر�ء، Åي�س=
طن، هاذوك الاكمGو_ت راه من ٔ�خطر ما  6البضائع، ذاك الاكمGوات دÀل 

  .�كون يف الرشÀن د£قmصاد املغريب
�ش ما نبقاويش «ري نتلكموا هاك Kام، «ري ٔ�D ومس هاذوك 

  .الاكمGو_ت الصغار، راه يوقف الزتويد دÀل السوق املغريب
(Donc)  حوا حوار مع النفطيني، قلنا هلم قلmرا لنا نف�نا Åهيبط النفط، ٔ

غنحرروا، ولكن غند�روا وا�د الفرتة انتقالية، راه عكس ما قالوا إالخوان 
، راه ما حرر_ش يف فاحت د*سمرب هذا، حرر_ يف (La CGEM2)يف 

  .ة، ومسيناها مع النفطيني املر�X £نتقالية ومر�X املواÅب2015فاحت ينا�ر 
ووقع وز�ر اMاwلية  ،حبضور رئEس احلكومة ،ووقعنا وا�د االتفاق

ووز�ر £قmصاد ووز�ر الطاقة وعبد ربه، وبدينا كن¦رشوا من فاحت ينا�ر 

                                                 
2 Confédération Générale des Entreprises du Maroc  
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اDيل مZطقGا الرشاكت wاصها تتعمل  (les prix plafonds)اUٔرقام القصوى 
  .هتبط Kليه، �ش نعاونومه يف املنافسة

اليش، ولكن قالوا لنا ٔ�ش=نو غيد�روا، قالوا  مع اUٔسف ما دارويش هاذ
wليو_ نوVدوا، Uٔنه لزمZا Kلهيم جوج دÀل احلواجي ٔ�ساس=ية، هو إالشهار، 

، "ليصانصD ا"ودÀل " ملازوطا"اليوم اكن من الطريق Åيبان × اÌمثن دÀل 
هاذ الناس داروا £س�=ر، عكس ما Åيتقال هذا خصوا وا�د £س�=ر، 

  . طات الصغرية، دارت هاذ £س�=رحىت Kىل احمل
وكتعرفوا بtٔنه من اMار البيضاء وال الر�ط حسب املقر دÀل الرشكة، 
Åيرضبوا Kىل المكبيو±ر وÅيتعمم يف املغرب اكمل اÌمثن، هذا وا�د اخلطوة 

  .هذا اليشء اUٔول (Donc)0مة فوا�د القطاع حبال هاذ القطاع، 
 ل )ppm)50 من " اDليصانص"يدوز  اليشء الثاين هو قلنا هلم البد

(10 ppm)  نUٔ10 لÀد )(ppm  ة، وهذا راه اكن÷Eيحمي البÅ يلDهو ا
  .مفروض Kلهيم يف املايض وما تدارش

دا� اليوم قلنا هلم شوية gشوية، احZا «اديني معمك من فاحت ينا�ر 
وكنجمتعوا واحلق يقال، احلق يقال، �ش نتلكموا Kىل الرشاكت املغربية وما 
ننظروش Ìهيا فقط «ري �لرحب، رشاكت مواطنة، وميل بغات جتي لنا اUٔزمة 

وقفوا مع بالدمه الرشاكت، وقفوا مع بالدمه، رشاكت ) السامري(دÀل 
ت مع بالدها يف مر�X دقGقة Vدا يف ٔ�عز الصيف، م�ارشة من مغربية وقف

ق�ل ) السامري(بعد عيد العرش، اكنوا بغاوا يد�روا لنا هاذ اليش دÀل 
  . رمضان وwليهنم

«ري داز عيد العرش وداز رمضان، وقال ليك، Uٔهنم  ،ويف فاحت غشت
دارسني  اكنوا ÅيÁلعوا املغاربة اكملني، مشلكة هو ٔ�نه ما كنتÁلعوش، حGث
  . امللفات دÀلنا وKارفني الوضعية دÀلنا وKارفني Åيفاش «اديني نوا¸وا

واDليربالية اDيل وقعت يف اMيوانة �ش ميش=يوا الناس DلÁارج تعلموا 
الرشاكت دÀلنا Åيف ميش=يوا لٔ¬سواق النفطية وÅيفاش، هذا ٔ�_ وٕاÀمك يش 

راه «ري متا اكينني ثالثة ºرشيوا �طو دا� من قدام مقربة الشهداء، 
الباطوÀت، راه ما تقلب Kلهيم حىت يف بالصة، حGث احZا جGنا يف ممر 
الطرق، متا الباطوÀت دÀل فZزيويال ومتا الباطوÀت دÀل الروس وذاك 
اليش، ٔ�رى ما تدwل، ما ختافوش Kىل اÌمتو�ن دÀل البالد دÀلنا، هذا اDيل 

  . اذ اليشفرضنا Kلهيم ه (Donc)كنا wايفني مZو، 
اليوم ففاحت ينا�ر، «ري فاحت د*سمرب «ري اéهتت املر�X £نتقالية راه ما 
اك�ن حىت تغيري، ولكن واش اMوÃ فوا�د املادة حساسة «ادي متيش يف 

دا� «زنيد معمك �ش ما تبقاوش قابطني يف هاذ احلكومة �زاف، «ري  ؟�الها
  . اÌمتو�ن دÀل اجلEش wاصنا éردوا البال

احZا عند_ اجلEش دÀلنا فاملناطق اجلنوبية واقف يف احلدود وواقف  راه
واش  ؟يف شامل املغرب، Åيفاش اÌمتو�ن دÀل اجلEش دÀلنا �ملواد النفطية

  .اDيل ما éكZوش ضابطني فني «اديني وحنضيوا البالد دÀلنا ؟موضوع ساهل
 Ï(le comité de× دا�ر�ن بدل من ذاك اDلجنة دÀل اUٔسعار در_ 

veille)  لÀلجنة دDش كتد�ر هاذ ا�اDلجنة دÀل اليقظة، جلنة اليقظة، ٔ
  اليقظة؟

�وال، كت��ع السوق كتبعوا، احZا Åيحمكنا السوق ٔ)Rotterdam( ، 
Uٔنه هو اDيل قريب لينا، كن��عوا يومGا، راه عند_ اخنراط، مشاركني بtٔموال 

دÀل  10_ حوايل �ش كتجينا هاذ املعلومات دÀل السوق، كتكون عند
 42ٕاىل  45داز من     اÌهنار، Åميكن يل نقول لمك ٔ�نه هاذ اUٔس=بوع الربيل

  .42فاصX يش �اVة ولكن  41يوم، ال 
الغاز بوطان حىت هذا زهر عند هاذ احلكومة، ٔ�ش «ادي د�رو؟ كنا 

دوالر Dلطون، اليوم كنÁلصوا فGه  1000كنÁلصوا الغاز دÀل البوطا ب 
خفاف الضغط Kىل صندوق املقاصة،  (Donc)، 420معدل دÀل 

)Donc ( وليةكن��عواMالسوق ا .  
كنحس=بوا وا�د اÌمثن مرجعي، Uٔنه عند_ وا�د الب¦Gة Kالش كنحس=بو 
كنخمتوها هبامش الرحب، معلوم كنخمتوها هبامش الرحب املنطقي، Uٔنه احZا 

عند_ ±رامك يف هاذ اليش، كنا كنحس=بو يف ب¦Gة اUٔسعار هامش الرحب 
عطينا يف السعر اDلرشكة املوزKة وDلمحطة، وكنعرفوا £مmيازات اDيل 

يف  (coulage)احملدد من طرف اMوÃ وا�د £مmيازات ٔ�عطيناها يف 
كرنجعوا ) Donc(البÁار اDيل Åمييش، وا�د العدد دÀل احلوجيات، 

  .Dلمثن املرجعي (le prix de référence)حلساب ل 
عندها الت��ع داUٔسعار، ٔ�حصاب الرشاكت 7نيا، هاذ اDلجنة هاذي 

يوم Åيف كنا دا�ر�ن معهم  15طلبوا مZا ٔ�نه يبقاو Åيحس=بوا Kىل مدة دÀل 
يف املر�X £نتقالية، ها احZا «¦شوفو Uٔنه من حقهم حيس=بوا حىت يوم 

اليوم كتعطيومه  15بيوم، ما اك�ن حىت رضر حيس=بوا يوم بيوم، ولكن 
هذا حىت احZا مmفهمينو، ولكن هام  (stock)وا�د الوقاية من حGث 

  .احىت هام Åيطورو  اÅيطورو 
اÌمتو�ن، ٔ�ننا نضبطوا اÌمتو�ن دÀلنا ونضبطو هذا نقطة الضعف اDيل 

  .اكنت عند املغرب، نضبطوا التخز�ن دÀلنا
 ،Yبرية يف التخز�ن، يف املواÅ ولكن الشعب املغريب حط اس�=رات

واقفة ما بقEmش ) السامري(Åيقول يل وا�د الصحفي مسكني هللا *ساحمو، 
؟ راه )السامري(كتقول لنا خروج احملمدية، Kالش يه خروج احملمدية Kىل 

، (les hydrocarbures)خروج احملمدية Kىل مرىس مGناء خمتص يف 
  ). Brent New York(ا Åيقولو  (Rotterdam)حبال ٕاىل Åيقولوا 

ة، وÏ× ما ميكن لنا احZا عند_ احملمدية يه املرىس دÀلنا الرئEس=ي
حنس=بوا ٕاال Kىل املرىس الرئEس=ية دÀلنا اDيل هذا اخmصاصها، ما كتدwل 

  . «ري النفط، املغرب تطور
  . ما غنقولش ذاك اللكمة
دÀل النقط ميل كندwلوا يف املغرب، مايش  5املغرب تطور عند_ 

حبال هاذ اليش دالس=تZEات والس=بعينات، كندwلوا نعم ٔ�س=يدي من 
ن، قليل شوية ولكن اDيل 0م هو ٔ�ن¶ فهمتوا ٔ�ش كنبغي نقصد به، العيو
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كندwلوا من ٔ�اكد�ر، كندwلوا من اجلرف اUٔصفر، كندwلوا من احملمدية، 
  ، اس�=ر اكن ال *س=تعمل، Åيفاش؟ (Tanger Med)كندwلوا من 

(Les cuvettes)  يلDموجود�ن، التخز�ن موجود، ما اكي¦ش ا
 اظور، والناظور عندو وا�د املس=تق�ل Åبري يف*س=تعملوا، وكندwلوا من الن

هاذ يش دÀل النفط، ٕان شاء هللا ٕاىل كتب هللا واس=متر مزÀن £س�=ر 
 ×Ïبري يف الناظور، وÅ ه جمهودGه، وهاذ احلكومة دارت فGيل «ادي فDا

  . احZا راد�ن البال Dلسوق دÀلنا
اطي دÀلنا، ؤ�_ قلت يف ا|لس يف اUٔس=بوع اDيل فات، ٔ�ن £حmي

يوم  60يوم حسب املواد، واصلني ل  40و 30ا%زون دÀلنا Åيرتاوح بني 
  . يف دÀل الطا�رات يف الكريوز�ن

ٕاذن بالد_ امحلد c «ادية و�اضيني، جلان املراق�ة Kىل مس=توى 
  . الوالÀت والعامالت wدامة، اخللية دÀل اليقظة wدامة، واحZا مmابعني

  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس=يد رئEس الس=يد رئEس الس=يد رئEس الس=يد رئEس 
            ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

سtٔعطي اللكمة Dلفرق  ،يف ٕاطار التعقGب Kىل جواب الس=يد الوز�ر
 .حسب الوقت املتبقGة للك فريق

 .«ادي نبداو ٔ�وال �لفريق £س=تقاليل، فليتفضل ٔ��دمه مشكورا

        ::::املس�شار الس=يد ر�ال املاكوياملس�شار الس=يد ر�ال املاكوياملس�شار الس=يد ر�ال املاكوياملس�شار الس=يد ر�ال املاكوي
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

التخوف دÀلنا وطرحZا ٔ�س=ئX  الس=يد الوز�ر، يف البداية Kرب_ Kىل
  . واحضة، ولكن مع اUٔسف وا�د العدد دÀل اUٔجوبة ما عطيتوهاش لنا

احZا قلنا لمك التخوف ٔ�ن¶ Vاوبتو بطريقmمك قلتوا احلكومة عندها الزهر، 
هذاك الزهر هو مZاش wايفني احZا دا�، هو ٔ�ن احلكومة «دا ٕاىل ما بقاش 

   ؟و «ادي يوقعالزهر وتبدا تطلع اUٔمثان ٔ�ش=ن
ٕاذن هنا قلتوا بtٔن هذه ðس=يري ٔ�مور اMوw Ãاص حتمل املسؤولية، 
تذاÅرتو Kىل الرشاكت املغربية اDيل وقفات مع البالد فاUٔزمة دÀل 

، ما بغيناش يف قطاع حبال هاذ اليش ويف ٔ�مور حبال هاذ )السامري(
  . الشلك هذا نبداو ماشني �لزهر وبtٔن رشاكت مواطنة، ٕاىل «ري ذ×

ٕاذا كنا كن¦mظرو بعض اUٔجوبة واحضة وÅيفاش احلكومة حتملت 
  .مسؤوليهتا يف هذه النقط

�ل¦س=بة لٔ¬سعار جتاوبو_ الس=يد الوز�ر، «دا ٕاىل رجعت اUٔسعار ل 
 2013هللا ٔ�Kمل كنمتناو ما توقعش، ولكن فÛ مىض يف  130وال  120

تتحملش اUٔسعار  احلكومة دارت تtٔمني دويل، حامت راسها اMوÃ �ش ما
ٕاذا ±زادت، ولكن املواطن اليوم ما عندو هو حىت تtٔمني اDيل يد�رو 

Xس=ئUٔش «ادي يوقع؟ هذه بعض ا�  . لراسو، ٕاذن ٕاىل ±زادت اUٔسعار ٔ
  مث املراق�ة اDيل قلتو، واش عندمك إالماكنية اليوم تد�رو املراق�ة؟

 قال لنا بtٔن اكن ، زمGلمك)السامري(و7لثا اDيل خوفZا ٔ�كرث هو ما وقع يف 
هذه وا�د الس=نة، ومضيتو معها حىت يه االتفاقGة ) السامري(املشلك يف 

مضن رشاكء حول هذه الس=نة اDيل درتو، ؤ�ن¶ Kارفني عندها املشالك، 
  .شكون اDيل يضمن لنا «دا ما غتوقعش لنا هاذ املشالك

  . وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  . شكراشكراشكراشكرا

Ûلفريق احلريك فD دمه  اللكمة��تبقى \ من الوقت، فليتفضل ٔ
  .مشكورا

        ::::س=ين Kلويس=ين Kلويس=ين Kلويس=ين Kلوياحل احل احل احل املس�شار الس=يد موالي ادر*س املس�شار الس=يد موالي ادر*س املس�شار الس=يد موالي ادر*س املس�شار الس=يد موالي ادر*س 
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

احZا ت¦شكرو احلكومة يف ا|هودات اDيل قامت هبا، فالشك يف هذا، 
  . وKىل هذه املعطيات

ف�النظر ٕاىل قرار احلكومة املتعلق بتحر�ر ٔ�سعار احملروقات واÏي دwل 
بيق مع �لول فاحت دجZرب من الس=نة اجلارية، �عتبار ٔ�ن لكفة دمع �زي التط 

املواد اUٔساس=ية تثقل اكهل املزيانية العامة D�وÃ، فهذا إالجراء س=يجعل 
  . املس=هت/ يف موج�ه م�ارشة مع تقلبات اUٔسعار

ومن ٔ�Vل طمtٔنة املواطن، ما يه التدابري املتÁذة من طرف احلكومة 
ات دون املساس �لقدرة الرشائية Dلمواطن، الس=Û عند ملواÅبة هذه إالجراء

الزالت تتخبط يف مشالك ) السامري(ارتفاع سعر البرتول، Kلام ٔ�ن رشكة 
  Kدة؟ 

وماذا عن حمطات التوزيع اليت س=تعرف مZافسات بني الفاKلني يف 
القطاع، حبيث س=يضطر بعضها ٕاىل ðرسحي العامل وذ× يف �اK Ãدم قدرهتا 

  سة، كام وقع يف بعض اMول اUٔوروبية؟Kىل املناف 
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكرا Dلس=يد املس�شارشكرا Dلس=يد املس�شارشكرا Dلس=يد املس�شارشكرا Dلس=يد املس�شار

  .اللكمة اUٓن Dلفريق £شرتايك يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Kلميد Kلميد Kلميد Kلمي
        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

        الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،
Kىل اجلواب الس=يد الوز�ر، احZا كنعق�وا .. حنن يف الفريق £شرتايك

  . دÀلمك
�قول الس=يد الوز�ر بtٔننا يف الفريق £شرتايك كنقولوا Kىل ٔ�ن القرار ٔ

Dلمغرب، ملاذا؟ Uٔن  املتÁذ من شtٔنه ٔ�ن ميس �Uٔمن و£س=تقرار الطاقني
احلكومة ممكن ٔ�ن تصبح Kاجزة Kىل ضبط قواKد لعبة ٔ�سعار مواد الطاقة، 
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  .لس=بfني اثنني
من  %100ب� «ري طايق، *س=تورد  السfب اUٔول، هو ٔ�ن املغرب

  .�اجGاته دÀل الطاقة
رشكة يه  15السfب الثاين، اكينة خطر دÀل احmاكر جامعي دÀل 

  .اليت تعىن بعملية £س=ترياد والتوزيع، و7نيا هو تقلبات السوق اMولية
تقلبات السوق اMولية، الس=يد الوز�ر، ملاذا ٔ�ركز Kلهيا؟ Uٔن ٔ�نمت قلمت 

Uٔن البرتول اليوم ٔ�و اUٓن ٔ�و «دا ما «زييدش، ولكن قد يقع ال  اك�ن الزهر
قدر هللا ارتفاع صاروUٔ gسعار دÀل البرتول، ما العمل؟ ماذا ٔ�نمت 

  فاKلون؟ 
�نمت اليوم قلتو الربملان بtٔن احلكومة عندها تtٔمني محلاية املس=هت/ ٔ ،Û=س

وز�ر الطاقة  من تقلبات ٔ�سعار احملروقات، ٔ�_ عندي ترصحي دÀل الس=يد
احملرتم اUٔس=تاذ عبد القادر اعامرة يقول عكس ما قلمتوه والترصحي دÀلو هو 

 X|24مضمن هبذه ا.  
ال نتوفر Kىل ٔ�ي تtٔمني ٔ�و "ٕاذن ٔ�ي الترصحيات ٔ�حص؟ تيقول �حلرف، 

، وتيقول بtٔنه "تغطية ضد ا%اطر املرتبطة بtٔسعار احملروقات Dلمس=هتلكني
، "حلكومة لعقد التtٔمني بtٔن احملللني £قmصادينيتيfين Kدم ٕا�رام ا"هو 

، يعين هذا التخمني هذا اح¶ل، و£ح¶ل هو "يف ٔ�سؤ� احلاالت"تيقول، 
بtٔنه ما "مانع من احلمك ومن القضاء ٔ�يضا، تيقول هو يف التقد�ر دÀلو 

  .، وKىل هذا اUٔساس ما اكي¦ش التtٔمني"60غيوصلش 
تابعون اليوم هذه اجللسة ٔ�ي الترصحيات احZا بغينا كربملان مكواطنني ي 

�حص؟ واش الترصحي دÀلمك الس=يد وز�ر احلكومة اDيل «ادي يضمن ٔ�و ٔ
دÀل الس=يد وز�ر الطاقة ٔ�و رشح لنا هذا اDلfس؟ الوز�ر تيقول ما اكي¦ش 

  التtٔمني ؤ�نمت تتقولوا التtٔمني؟
لس الس=يد الوز�ر، يف الصباح اكن عندمك وا�د £لزتام مع جم ،ؤ�wريا

 ÃوMدثون عن ا�m�املس�شار�ن، قلمت مبناس=بة هاذ السؤال احملوري س
  . العميقة مبناس=بة رشحمك

احZا الزلنا مmعطشني كفريق اشرتايك ورمبا حىت املس�شار�ن 
  *شاطرونين الرٔ�ي �ش ðرشح لنا ما معىن اMوÃ العميقة يف هذه اجللسة؟ 

�نت الزتمت يف الصباحٔ! 
  .شكرا

        ::::سةسةسةسةالس=يد رئEس اجلل الس=يد رئEس اجلل الس=يد رئEس اجلل الس=يد رئEس اجلل 
        ....شكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  ..فضلمكمن ، فضلمكمن ، فضلمكمن فضلمك، من 
دامئا يف ٕاطار التعقGبات، اللكمة اUٓن لفريق £حتاد املغريب Dلشغل، 

  .فليتفضل ٔ��دمه مشكورا

        ::::املس�شار الس=يد عز ا�Mن زÅرياملس�شار الس=يد عز ا�Mن زÅرياملس�شار الس=يد عز ا�Mن زÅرياملس�شار الس=يد عز ا�Mن زÅري
        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،

        الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
        الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،

�يل اس=متعنا فعال، الس=يد الوز�ر، كام س=بقين الس=يد املس�شار من ق 
  . ٕاىل جوا�مك ٕ�معان ولكن مل جند الرد الشايف لسؤالنا

×Ïب،  ،وGين عند التعقfليك السؤال، لعىل جتيK عيدUٔ ون ملزمÅٔtس
  :السؤال

ما يه إالجراءات £�رتازية املصاح�ة اليت ٔ�Kدهتا احلكومة لتفادي 
داعيات وما Ï× من ت تtٔثري حتر�ر ٔ�سعار احملروقات Kىل صغار املوزKني؟

  .خطرية Kىل الوضعية املهنية و£ج¶عية Dلعامل
  . هذا هو السؤال

        الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،
ٕاننا يف فريق £حتاد املغريب Dلشغل éرحب بtٔي م�ادرة ؤ�ي ٕاجراء 
هيدف ٕاىل ختليق احلياة العامة ويعزز �ٓليات الشفافGة واحلاكمة اجليدة، مبا 

د �خلري Kىل املواطن يف حيسن مالية اMوÃ ويضمن جودة اخلدمات ويعو 
معEش=ته اليومGة، Uٔنه يف تقد�ر_ ال قمية Uٔي ٕاصالح يرضب القدرة الرشائية 
Dلمواطنني وهيدد الوضع املهين و£ج¶عي Dلطبقة العامX وي¦mج التو±ر 

  .و£حmقان، وهيدد �لتايل نعمة £س=تقرار
ة واليت ±متزي ٕان حتر�ر ٔ�سعار احملروقات اع¶دا Kىل املعطيات احلالي

�خنفاض ملحوظ يف مثن البرتول يف اUٔسواق العاملية لEس \ ٔ�ي معىن، يف 
ظل وضعية ٔ�مZية ٕاقلميية ودولية Vد ملهتبة و«ري مس=تقرة و�ٓمZة، ما جيعل 
من ٔ�سعار البرتول احلالية ٔ�سعار يف احلقGقة wاضعة وقابX لالرتفاع يف ٔ�ي 

  .وقت و�ني
¸ة مصريمه يف سوق حرة مmقلبة هو Ï×، فرتك املواطنني يف موا

رهان wارس يف غياب الرشوط إالدارية املوضوعية لتحر�ر ٔ�سعار 
احملروقات، من حاكمة وشفافGة ومZافسة KادÃ ورشيفة، و�ٓليات مmقدمة 
Dلمصاح�ة والت��ع واملراق�ة، مما جيعل من مسÃٔt حتر�ر ٔ�سعار احملروقات 

 عواقب وخمية Kىل القدرة الرشائية معلية حمفوفة �%اطر، ±كون لها ح¶
  .Dلمواطنني معوما وKىل رشاكت توزيع احملروقات الصغرية مهنا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
اللكمة اUٓن Dلفريق اMس=توري اMميقراطي £ج¶عي فÛ تبقى \ من 

  .الوقت

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Kدالد Kدالد Kدالد Kدال
        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

  .دÀل املالحظات حول حتر�ر اUٔسعار 3ٔ�_ عندي  ،الس=يد الوز�ر
هو التخوف يف اجلودة، اليوم اك�ن _س اDيل كزييدوا املاء، اك�ن  ،اUٔول

_س اDيل كزييدوا الزيت، اك�ن _س اDيل كزييدوا املازوط يف الزيت، لك 
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  .وا�د والطريقة دÀلو
هو ðشجيع البزن�ن املهرب، هاذ املسائل اDيل عند_  ،التخوف الثاين

  .هذا لكو «ادي ندwلوه لهنا دا� «ادي يويل اÌهتريب م�اح ..ف
ويه اUٔمثنة، اUٔمثنة اليوم ق�ل ما ندwلوا يف هاذ املوضوع  ،النقطة الثالثة

ل، nهذا، اك�ن ٔ�مثنة لك وا�د Åيد�ر اÌمثن دÀلو يف اخلفاء، نعطيك م3
(sans plomb)  س=يدي؟� 45دÀل الطا�رات الصغرى حشال Åي��اع، نعم ٔ

درمه هتز التليفون غتعيط لسال  45حبالو حبال دÀل الطونوبيل،  درمه،
درمه، وهذا احmاكر، واك�ن _س اDيل  45درامه،  9درمه، مقابل  45دا� 

Åيقولوا Kىل ٔ�ن اDيل Åميولوا هاذ املطارات، Åيقو× ٕاىل ما جعبكش احلال هللا 
  .يعاونك

احلكومة تبذل ما طرحهناش اليوم، «ري ) السامري(املسÃٔt الرابعة، 
  .مليار درمه واéهت¾ى اUٔمر واéهت¾ى هاذ املوضوع 42ا|هودات، ðس=تÁلص 

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتمشكرا الس=يد املس�شار احملرتم

اللكمة اUٓن لفريق £حتاد العام ملقاوالت املغرب يف ٕاطار التعقGب، 
  .فليتفضل ٔ��دمه

        ::::املس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد الصو�رييد الصو�رييد الصو�رييد الصو�ري
        الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،

ٕان حتر�ر املواد البرتولية السائX خطوة جريئة ورضورية ٔ�قدمت Kلهيا 
احلكومة، سوف ±كون لها انعاكسات Kىل املس=هت/ واملقاوالت، لهذا اكن 

  . ي¦�غي ٔ�وال ٕارساء املر±كزات القانونية الرضورية لهذا التحر�ر
املتعلق �ملواد الهيدرو  67.15حGث اكن من الرضوري ٕاصدار القانون 

ربونية، خصوصا ؤ�ن مرشوع هذا القانون اكن ي¦mظر مZذ مدة، واكن من اك
اUٔم3ل الرتيث لبعض الوقت لضامن ٔ�سس Dلسري العادي لسوق احملروقات، 
حفاظا Kىل مصل�ة املس=هت/ واÌمتو�ن العادي Dلمقاوالت مبواد ذات 

  .مواصفات وجودة مضمونة
ار يقنن ويضبط ويف هذا إالطار، جيب التÅٔtيد Kىل رضورة تtٔسEس ٕاط

السري القانوين لقطاع الطاقة والتحكمي بني ٔ�طرافه واحملافظة Kىل ٔ�wالقGات 
  . املهنة

، "ا|لس الوطين Dلمنافسة"كام ٔ�نه من الواجب إالرساع بتفعيل 
، واعتبارا ملا 2014خصوصا ٔ�ن القانون املهيلك لهذا ا|لس قد صدر مZذ 

  .اماتنا اMولية يف هذا ا|اللهذا ا|لس من ٔ�مهية وطنيا ونظرا اللزت 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

�ٓخر تعقGب يف هذا احملور لفريق التجمع الوطين لٔ¬حرار، فليتفضل 
��دمهٔ.  

        ::::املس�شار الس=يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس=يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس=يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس=يد عبد العز�ز بوهدود
        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس

        . . . . شكرا الس=يد الوز�ر Kىل جوا�مكشكرا الس=يد الوز�ر Kىل جوا�مكشكرا الس=يد الوز�ر Kىل جوا�مكشكرا الس=يد الوز�ر Kىل جوا�مك
ختاذ قرار حتر�ر ٔ�سعار حنن حنيي من wاللمك احلكومة Kىل جرٔ�هتا يف ا

  . احملروقات، اÏي س=يكون \ بدون شك تtٔثري ٕاجيايب Kىل املالية العمومGة
ٕاال ٔ�ن ما خنشاه هو ٔ�ن �رتفع سعر النفط Kىل املدى البعيد gشلك 
يفوق لك التوقعات اليت مت اع¶دها يف اختاذ هذا إالجراء، Kلام ٔ�ن سعر 

تتsٔtر �لتحوالت إالقلميية واMولية  البرتول يبقى رهينا لتقلبات السوق اليت
املفاج÷ة، اUٔمر اÏي ميكن ٔ�ن يرتتب Kليه تداعيات اقmصادية واج¶عية ال 

  . حتمد عق�اها
وال ميكZنا ٕاغفال ما ميكن ٔ�ن خيلفه هذا إالجراء كذ× من  ،هذا

  .ت¦ش=يط وðشجيع اÌهتريب، مما سZEعكس سلبا Kىل جودة احملروقات
        ، ، ، ، الس=يد الوز�ر احملرتمالس=يد الوز�ر احملرتمالس=يد الوز�ر احملرتمالس=يد الوز�ر احملرتم

حنن ال ºشكك يف ٕاجيابية ما اختذته احلكومة من ٕاجراءات ٕاصالحGة، 
لكن انطالقا مما متليه Kلينا مسؤولي�Zا، ومن واج�نا tهيئة س=ياس=ية رش�كة 
يف تدبري الشtٔن الوطين، ندعو ٕاىل رضورة اليقظة اMامئة واس=تحضار لك ما 

فقد التدابري من شtٔنه ٔ�ن يؤsر سلبا Kىل بالد_ وKىل مصاحل املواطنني وي
  .املتÁذة مصداقGهتا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  . شكراشكراشكراشكرا

الس=يد الوز�ر، ٕاذا ٔ�ردت فÛ تبقى × من الوقت Dلرد Kىل التعقGبات 
  .فلتتفضل، تفضل

وز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Mى رئEس احلكومة امللكف �لشؤون العامة الالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .يف فا*س=بوك دا�ر £حmياط ال نطيح، Uٔنه «ري زلقت وداروها
الكريوز�ن ما معنEش هباذ اليش، دا� غنèاوبوا سؤال، بيل بغيتو هاذ 
اليش هكذا، ٔ�_ عطيت الرؤية الشمولية Dلحكومة، الكريوز�ن ما معرو 

   ؟داwل، Àك
و7نيا احZا ما داwلي¦ش يف الطا�رات، ودا� احZا يف قضية Åبرية «ادي 

 الشعبية ±هيمها هاذ اليش، هنرضوا Kىل قضية دÀل الطا�رات، امجلاهري
  . Åهيمها ٔ�_ واليس بوسعيد ميكن

�_ ما بغي�ش جناو�مك، س=يدي محيد ما  (La CGEM)إالخوان يف ٔ
  . بغي�ش جناوب، زعام كنت واحض

�ش تتقولوا يل يف السؤال دÀلمك؟ تتقولوا يل صايmfو القانون ðس=ناو ٔ
التحر�ر، ٔ�نت رVل حىت تدوزوا القانون Kاد تد�روا التحر�ر، احZا در_ 

رب *سمد 26ٔ�عامل وكتفهم زعام ٔ�ش تنقول، احZا راه در_ التحر�ر يوم 
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  . ، مايش دا�2014
، وبدينا احZا 2015وقعنا وبدا التحر�ر يف فاحت ينا�ر  رب*سمد 26

، وعند الرشاكت هتبط ما بغي�ش (prix plafond)تن�ددو كدوÃ فقط 
ضاء ٔ�س=يدي محيد، اكنت كهتبط ب ند�ر اKMاية لرشكة اكينة يف اMار البي

وتنقول Ìهيم شوف هاذ الناس، واwا رشكة  (GPM3)س=ن�مي وتنعيط ل 20
صغرية ها يه كهتبط، اكتبة لباليك ور�هتا لوز�ر معاÀ يف احلكومة يف 
رمضان كنا يف درس ديين، قلت لو ها ٔ�نت شوف ٔ�ش «ادي يوقع، اكتب 

(20 centime de remise)نUٔ ،شـــــــEوف ـــــــــــــــه معمل، ت
(chiffre d’affaire) ن¶ كتفهموا لهاذ اليش ،هو�ٔ.  

�ما هاذ الطريقة هذه، حىت تد�روا هذه Kاد تد�روا هاذي، ٔ ،×Ïو
  . وهللا ال در_ يش �اVة فهاذ البالد

wذينا هاذ القرار يف احلكومة ميل كنقmنعوا بوا�د اهذا هو اDيل 
اذ اليش، إالصالح تند�روه، وهاذ القطاع هذا ت�Eغي املباغتة، معروف ه

  . ٕاذا ما درتEش املباغتة وسري
هذاك القانون اDيل éزلنا قداممك هو ما اكي¦ش فراغ قانوين فالبالد، اك�ن 

ٕاصال�ات وداز يف احلكومة هاذ  صلحناه، اUٔخ اعامرة دار Kليهقانون 
القانون وها هو ٔ�مام جملس النواب تي�Zاقش، �ش يضبط هاذ املعطيات 

  ". وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا"سوق لكها اجلديدة اDيل يف ال 
بي¦ت �اVة و�دة ٔ�ن بالد_ تطورت وتقدمت ) السامري(القضية دÀل 

وما بقاðش مسجونة يف اخلطاب القدمي اDيل اكن تيÁلع الوزراء وتيÁلع 
اMوÃ، عندمك اÌمتو�ن، حGث دارسني امللف دÀلنا، ميل تقال لنا ٔ�ش «ادي 

ما ) السامري(ا السوق مفmوح، هاذ القضية د قلن) السامري(تد�روا مع 
عندك ما ðسèل ٔ�يس Kلمي ال تناقض بEين وبني اعامرة وال والو، ذاك 
�_ راه ما قل�ش العكس ٔ ،_�ال}م اDيل تيقول اعامرة راه تنقولوا حىت ٔ

  .دÀلو
مmفقني يف احلكومة ٔ�ن اDيل «ادي يتلكم ) السامري(7نيا، هاذ القضية 

هو يس اعامرة، من «ري  ،فيت الضبط دÀل العمل داحلكومةفهيا بو�دو، ش
اليس اعامرة ما «ادي يتلكمش فهيا يش �د، ال محمد الوفا �لفضول، وال 
اليس محمد بوسعيد، وال اليس فالن، اليس اعامرة هو احملاور دÀل هاذ 
الرشكة وهو اDيل Vا قداممك وعطامك عرض، ؤ�مام جملس النواب، وعطامك 

  . شالك اDيل عند_ مع هاذ الرشكةعرض Kىل امل 
�_ ما عند*ش احلق نتلكم فهيا، ممنوع Kىل يش وا�د، رئEس احلكومة ٔ

احملاور، ٕايه اليس فاحتي، هذه يه اخلدمة داملعلمني �ش ما  ،حىت هو
اكي¦ش اMوران من هنا ومن هنا، وجيي يعمر Kليا ٔ�_ السوق، ويعاود 

  . دوخو اكملني، ال ٔ�يس حماور وا�دلبوسعيد |م ويعاود ليا ٔ�_ |م ون
(Donc)  ةVيتلكم فهذا املوضوع، وٕاىل زلقت وقلت يش �اÅ يلDا

                                                 
3 Groupement des Pétroliers au Maroc 

ك¦سحهبا اليس اعامرة بو�دو، ٔ�ما ٔ�_ ما زلق�ش، معرين ما كزنلق ٔ�يس، 
�ايض طرايف مZذ س=نوات، �ايض طرايف ما ختفاش، Kلهيا واقف هنا، لو 

  . هناÅون ما كن�ش �ايض طرايف Åون ما كن�ش واقف 
وصل  8.15اكن الغازوال ب  2012كتقولوا لنا اUٔسعار، فاحت يونيو 

، هذا خروج احملمدية، هذاك الصحفي اDيل ما فامه والو راه 9.69الغازوال 
يف  10.5، مبعىن Åيوصل ل )السامري(خروج احملمدية يه املرىس مايش 

  . مدن ٔ�خرى
بعض احملالت ولكن راه «ري يف  7.96، اليوم الغازوال 7.96اليوم 

  . هذا اDيل بغينا نوصلوا لو 9.77«ادي يبان لمك 
راه اكنوا كEرشيوه املغاربة هللا �كون لنا وهلم، وصل ل " اDليصانص"ٔ�ما 
" اDليصانص"، راه «ري البارح، اليوم 2014درمه يف فاحت يوليوز  13.68

عند_ ٔ�رخص من اMول اDيل " اDليصانص"دÀل اMرامه،  10بtٔقل من 
  .Zا، ٕاس=بانيا، الربتغال وفرºساقدام 

�ما راه بغيت جناوبك Kىل ذاك اليش ولكن ما قدي�ش، خفت من ٔ
  .الوقت مييش

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  .الس=يد الوز�ر اéهت¾ى الوقت

  . ºشكر الس=يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه اجللسة
ون¦mقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 

  .هين حول تفعيل مشاريع ذات اUٔولوية ٕالصالح مZظومة التعلميامل 
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصاÃ واملعارصة لتقدمي 

  . السؤال، فليتفضل ٔ��دمه مشكورا

        ::::املس�شار الس=يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس=يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس=يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس=يد عبد إالاله املهاجري
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،الس=يد الرئEس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،    الس=يدات والسادةالس=يدات والسادةالس=يدات والسادةالس=يدات والسادة
الس=يد الوز�ر، رشعت وزارة الرتبية الوطنية مع بداية املومس اMرايس 
احلايل يف تنفGذ املرشوع اجلديد خبصوص التدبريات ذات اUٔولوية ٕالصالح 

  . 2030مZظومة التعلمي يف ٔ�فق س=نة 
  :يف هذا إالطار ºسائلمك، الس=يد الوز�ر
هذه التدابري Kلام بtٔن املشلكة  Åيف ميكن ٕارساء فرق ملكفة بtٔجرٔ�ة

احلقGقGة اليت تعاين مهنا الوزارة هو ٕاجياد اUٔطر احلقGقGة ذات الكفاءة، ٕان 
  Kىل مس=توى التدبري ٔ�و Kىل مس=توى املعارف؟

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكرا Dلس=يد املس�شارشكرا Dلس=يد املس�شارشكرا Dلس=يد املس�شارشكرا Dلس=يد املس�شار
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  .اللكمة اUٓن Dلس=يد الوز�ر Dلرد Kىل السؤال

�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن �ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن �ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن �ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس=يد wاM �رVاوي الوزالس=يد wاM �رVاوي الوزالس=يد wاM �رVاوي الوزالس=يد wاM �رVاوي الوز
        ::::املهيناملهيناملهيناملهين

        ....شكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEسشكرا الس=يد الرئEس
        . . . . شكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شارشكرا الس=يد املس�شار

        الس=يدات والسادة املس�شارون،الس=يدات والسادة املس�شارون،الس=يدات والسادة املس�شارون،الس=يدات والسادة املس�شارون،
جوا� Kىل هذا السؤال ويف هذا الوقت «ري اكيف حبيث اكنت هناك 

  . فرصة ٕالعطاء تفاصيل wالل تقدمي مرشوع مزيانية الوزارة
�ن تفعيل املشاريع ذات اUٔولوية ٕالصالح  ٔ�قmرص Kىل إالشارة ٕاىلٔ

، 2014مZظومة التعلمي Vاء بعد لقاءات ðشاورية مت ٕاجراؤها wالل س=نة 
�لف  100واليت متت يف خمتلف اجلهات يف املغرب وشارك فهيا حوايل ٔ

  .خشص، ºساء ورVال، ٔ�ساتذة، ٕاداريني وكذ× لك الفاKلني يف القطاع
يت نظمهتا الوزارة من ðشخيص �اÃ مكZت هذه اDلقاءات ال�شاورية ال

  .املدرسة املغربية، وتقGمي اجنازاهتا وتقدمي التصورات و£قرتا�ات لتطو�رها
تدبري من تدابري ذات اUٔولوية، �ٓلية ٕالصالح بعض  23وقد مت اع¶د 

  .مظاهر اخللل اليت اKرتت سري املدرسة العمومGة
تيجية اليت ٔ�قرها ا|لس هذه التدابري ت¦سجم متاما مع الرؤية إالسرتا

اKUٔىل Dلرتبية والتكو�ن، هذه التدابري، سEمت تفعيلها Kىل ٔ�ساس £ع¶د 
  .Kىل فرق قGادة حملية لتزنيلها

وحرصا Kىل التزنيل اUٔم3ل واMقGق، ٕاذن، مت اخmيار فرق العمل 
املركزية واجلهوية إالقلميية، وwاصة رؤساء التدابري، ومت انتقاؤمه بناء Kىل 
معايري حمددة ومن اUٔطر الكفtٔة اليت تتوفر Kلهيا الوزارة، wالفا ملا قلمتوه، 

  .فالوزارة تتوفر Kىل ٔ�طر مقmدرة، سواء ٔ�ساتذة ٔ�و ٕاداريني
عضوا  1647وبلغ Kدد اUٔطر ا�Ïن سEرشفون Kىل اUٔجرٔ�ة ما مجموKه، 

  : يتوزعون اكلتايل
  ؛K :1224ىل املس=توى إالقلميي
  ؛K: 238ىل املس=توى اجلهوي
  .K: 185ىل املس=توى املركزي

وهناك �ٓلية Dلت��ع والقGادة Kىل املس=توى املركزي واحمليل كذ× لضامن 
�جرٔ�ة هذه التدابري Kىل ٔ�حسن وVهٔ.  

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكرا Dلس=يد الوز�رشكرا Dلس=يد الوز�رشكرا Dلس=يد الوز�رشكرا Dلس=يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقGب لفريق اUٔصاÃ واملعارصة، فليتفضل

        ::::ه املهاجريه املهاجريه املهاجريه املهاجرياملس�شار الس=يد عبد إالالاملس�شار الس=يد عبد إالالاملس�شار الس=يد عبد إالالاملس�شار الس=يد عبد إالال
        ....شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر

�لتÅٔtيد، الس=يد الوز�ر، حنن ال ºشكك وجود ٕارادة إالصالح، وهناك 

اDيل  2013غشت  20تفاKل ºس=يب مع التو¸ات امللكGة، وwاصة خطاب 
دعى من wال\ VالÃ امل/ العمل Kىل تقGمي مZجزات الوضع الراهن لقطاع 

و£خmالالت، بعدما تعلن عن الرتبية والتكو�ن وحتديد ماكمن الضعف 
  .فشل الرب_مج إالس=تعèايل

حصيح ٔ�ن وزار±مك نظمت لقاءات ðشاورية مك3فة مع خمتلف الرشاكء 
  .الرتبويني و£ج¶عيني واحلكومGني واملهمتني �لشtٔن الرتبوي

لكن يف الوقت اDيل كنا كن¦mظروا من امجليع £خنراط يف هاذ املرشوع 
ومة «ري مmفقة Kىل مضامGنه وتو¸اته، خصوصا فÛ إالصال�، وVد_ احلك

يتعلق �ٕالشاكلية اDلغوية اليت متيل ٕاىل زÀدة تدعمي اDلغة الفرºس=ية يف املناجه 
  .التعلميية، و�خلصوص يف املواد العلمية

، وهاذ اليش اDيل 2013مع العمل، ٔ�ن املر�X التجريGfة بدات س=نة 
èسº£ ةVلينا ن�سائلوا حول درÁيÅ ىل ضوء ماK ام والت¦س=يق احلكويم

رصح به الس=يد رئEس احلكومة مؤخرا هباذ ا|لس املوقر wالل Vلسة 
اUٔس=ئX الشهرية، عندما وVه معارضته Dلس=يد وز�ر التعلمي ٔ�مام مرٔ�ى 

  .ومسمع من لك املغاربة
هل نعترب رفض الس=يد رئEس احلكومة لبعض تو¸ات هاذ املرشوع 

لتعلمي، و£س=مترار يف مسلسل التعرثات هو تعطيل معيل ٕالصالح ا
  املتتالية وإالخفاق يف مGدان التعلمي؟

        الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،الس=يد الوز�ر،
واش ما ك�شوفوش ٔ�ن خرVة رئEس احلكومة ðشلك تناقضا صارwا مع 
£لزتام اDيل Kرب Kليه يف الرب_مج احلكويم، ميل تعهد ٕ�طالق س=ياسة 

نفmاح Kىل اDلغات لغوية مZدجمة لتقوية ال¦س=يج اDلغوي الوطين و£
اUٔجZبية، وذ× هبدف تعز�ز التواصل الثقايف والبحث العلمي والتعاون 

  ؟£قmصادي والتفاKل إالºساين
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
  .اللكمة Dلس=يد الوز�ر يف ٕاطار ما تبقى \ من الوقت

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
        ....شكراشكراشكراشكرا
ام قلت التدابري ذات اUٔولوية واليت هتدف ٕاىل تطو�ر مZظومة الرتبية ك

والتكو�ن، مت اع¶دها بناء Kىل التوجهيات السامGة جلالÃ امل/ نرصه هللا، 
  . وكذ× بناء Kىل ما ورد يف الرؤية إالسرتاتيجية Dلمèلس اKUٔىل والتعلمي

احلكومة، ويه  وهذه التدابري اكنت فرصة لعرضها ومZاقش=هتا يف جملس
دwلت حلزي التنفGذ انطالقا من هذا املومس اMرايس، وهناك فرق قGادة 

  .لتطو�رها وحتسEهنا

        ::::الس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسةالس=يد رئEس اجللسة
        . . . . شكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�رشكرا الس=يد الوز�ر
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«ري بغيت نذÅر اك�ن Vلسة ملتابعة النقاش Dلقانون املايل بعد رفع 
  . اجللسة

        ....رفعت اجللسة، وشكرا Dلجميعرفعت اجللسة، وشكرا Dلجميعرفعت اجللسة، وشكرا Dلجميعرفعت اجللسة، وشكرا Dلجميع

    


