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  الثانیة بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 یولیوز 11(هـ 1438 شوال 16 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سأ�ول ، اخللیفة عبد الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید : الرئاسة
ساعتان وس�بع عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة : التوق�ت

  .أ�ربعني مساء
  .س�ئ� الشفهیةا�ٔ  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .عن اف�تاح اجللسةٔ��لن 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  احملرتمني، الس�یدات والسادة املس�شار�ن
  املس�شارات احملرتمات، الس�یدات

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ٔ�س�ئ� الشفهیة لا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة 

  .�لسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 

ة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكم
  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
ني لقد توصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب مبرشوعي القانون

  :التالیني
حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة  60.16ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 

 �س��رات والصادرات؛
یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  �82.16نیا، مرشوع قانون رمق 

  .2014لس�نة 
كام ٔ��ال فریق العدا� والتمنیة �ىل مك�ب ا�لس مقرتح قانون �ريم 

 1.96.106الصادر ب��ف�ذ الظهري الرشیف رمق  43.95مق ٕاىل تغیري قانون ر
والقايض  1996غشت  7املوافق ل  1417ربیع أ�ول  21الصادر يف 

  .ٕ��ادة هیلكة الصندوق املغريب �لتقا�د
وتوصلت الرئاسة مبراس� من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 

لرتبیة الوطنیة، حول یطلب من �اللها ت�ٔج�ل السؤال املو�ه �لس�ید وز�ر ا
  .الرتخ�ص ملؤسسة القطاع اخلاص �لتعلمي ٕاىل �لسة الحقة

ٔ�ما �ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 
  :، فقد بلغ2017یولیوز  11

  سؤ�؛ 29 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  .سؤ� 15 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

�لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه  كام حنیط ا�لس املوقر
اجللسة مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

  .املتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة 27.12رمق 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

ا�ٓين املو�ه �لس�ید  ٕاذن �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال
  ...وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان، حول ا�ٓلیة

نقطة نظام يف ال�س�یري الس�ید الرئ�س؟ نعم، يف �س�یري اجللسة، 
  .تفضلوا

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

هاذ نقطة النظام ا�يل غنديل هبا كتد�ل يف مصمي ا�ور الرقايب 
  . انیني ٔ�و �لربملان �ىل احلكومة�لربمل

بغیت خنرب الس�ید الرئ�س ومن �ال� السادة املس�شار�ن والرٔ�ي او 
العام �ىل ٔ�ن حزب أ�صا� واملعارصة ومن �الل الفریقني يف الربملان، 
جملس النواب وجملس املس�شار�ن، الیوم ك�سحبو أ�س�ئ�، منتنع عن طرح 

�الش الس�ید الرئ�س، وٕاىل ات نوحض بغیا�الش؟ اأ�س�ئ� �ىل احلكومة، 
مسحيت، ٔ�ن هناك �دث حصل یوم البار�ة هز الرٔ�ي العام الوطين وهز ا

  . الضمري احلقويق والوطين
نقطة نظام، الس�ید الرئ�س، يف �دول أ�عامل، الس�ید الرئ�س، عفاك، 

  .يف �دول أ�عامل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
يل صوتوا �ىل النظام الس�ید رئ�س الفریق ٔ�نت وا�د من الناس ا�

ا�ا�يل ا�ي ینظم، وامسح يل هللا خيلیك وال ما �اد�ش نبداو اجللسة 
  .�ملشاح�ة

هناك نظام دا�يل هو ا�يل �یحمك �ىل امجلیع �ش �سريو هاذ اجللسة، 
، ا�يل صوتو �لیه، 118نقطة نظام �ددها القانون ا�ا�يل يف الفصل 

�شار�ن، ملا كتكون يف �س�یري الس�ید الرئ�س، و�ىل مجیع السادة املس 
  . اجللسة عندمك احلق �ش تطرحوها يف �دود دق�ق�ني

بغیتو، الس�ید الرئ�س، ٔ��مك ما توضعوا أ�س�ئ� هذاك احلق د�لمك، ا
، �ادي �كون 118ولكن، الس�ید الرئ�س، �ش نعطیك لكمة �ارج املادة 

كون يف حرج وٕاال �ادي یطلب ٔ�ي وا�د فالسادة املس�شار�ن و�ادي �
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  .�ٓنذاك يف حرج

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
شویة د�ل الوقت ٔ�� راه يف املوضوع د�ل اعطی�ين �ري أ�عتقد وٕاىل 

  .سري اجللسة، ٔ�نه فریق ميتنع عن طرح أ�س�ئ� لهاذ اليش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
هذاك �دث حسب رٔ��مك، الس�ید الرئ�س، ل�س �س�یري اجللسة، ٔ�� 

ٕاذا تبني ٔ�ن هناك عیب عندمك احلق تطرحوه، الس�ید  ،ٔ�سري �لسة
  .الرئ�س، ومع الفرقاء د�لمك

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
�رید ٔ�ن ن��ه، هذا تن��ه ودق لناقوس اخلطر �ىل ٔ�ن هناك من �سعى، 

وخروقات الس�ید الرئ�س، جلر البالد ٕاىل ا�هول من �الل جتاوزات 
  ...خطرية �دا

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  ...، �ادي نضطر نقطع �لیمك ال�م ٔ��مك خرجمت �ىلالرئ�سالس�ید 

ٔ�عطي اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 
  .السؤال د�هلم، الس�ید الرئ�س، تفضل

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
، الس�ید الرئ�س، �ش ميكن يل نطرح السؤال، كنطلب ءالهدو تنطلب 

  .الهدوء والوقت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  الرئ�س، الس�ید

اليس ��سان �ري باليت، طلبمت نقطة نظام راه  يو�لینا بعدا نفضو هذ
د�ل الفرق  3ت�شوف ف�مك و�ادي جناو�مك، ولكن ما ميك�ش نتعامل مع 

  . ر من فضلمكت��لكموا يف نفس الوقت، ٕاذن �نتظا
، الس�یدة الرئ�سة، نقطة نظام راه نفس اجلواب ا�يل قلت اكنٕاذا 

�لس�ید رئ�س الفریق د�ل أ�صا� واملعارصة، ٕاذا اكنت تد�ل يف ٕاطار 
ا�ي حيمكنا مجیعا  القانونال�س�یري فذ� حقمك يف ٕاطار دق�ق�ني، يف ٕاطار 

�كون  �اديه ما وهو القانون ا�ا�يل، وٕاذا اكنت �ارج �س�یري اجللسة را
بغیناش ند�روه إاال تطبیق القانون وهو نقطع ال�م، هو هذاك اليش ما 

  .ا�يل صوتو �لیه مجیعا القانونولكن هذا 
  . نقطة نظام تفضلوا، امسح يل الس�ید الرئ�س بغیتوا ،��

لیك الس�یدة الرئ�سة، ال، ٔ�� ا�يل خي ٔ��، هللا  ..سوايق اليشهذاك 
بغیتو نقطة نظام اكنت االرئ�سة،  الس�یدةعطي اللكمة كنرتٔ�س، ٔ�� ا�يل تن

لمك ذ�  جيزيف� خيص �س�یري اجللسة فلمك ذ�، والقانون ا�ا�يل 

  .ف�فضلوا وٕان اكن �ري ذ� ف�ٔنمت راه �ارفني تطبیق القانون
  .الرئ�س الس�یدتفضل 

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  .لنا نقطة نظام هذهشكرا الس�ید الرئ�س �ىل سعة صدرمك وم�حمك 

الوزراء عن حضور �لسات الربملان، الیوم �ارض معنا  یتغیب�ادة ما 
الس�ید وز�ر حقوق إال�سان، ٔ�ول ٔ�مس الس�ت تعرضوا م�اضلني حقوق�ني 

  ...�لقمع، والبارح هناك مشالك يف

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . الس�ید الرئ�س امسح يل، س�ٔ�ون مضطر لقطع ال�م �لیك

�س، الس�ید الرئ�س، هللا خيلیمك راه ما يش طریقة �ش الس�ید الرئ 
ما ا�رتم�ا اح�ا  ٕاىلنبداو �س�یري �لسة دس�توریة �شاهدها مجیع املغاربة، 

مكس�شار�ن القانون ا�ا�يل ا�ي صوتنا �لیه مجیعا مفن �ریدون ٔ�ن 
  حيرتمه؟

 اللكمة لمك الس�ید رئ�س الفریق د�ل العدا� والتمنیة، اللكمة لمك الس�ید
  .الرئ�س

  . الزمالء د�� هللا خيلیك ا�رتماليس ��سان، اليس ��سان 
اتقي هللا واتقي هللا يف زمالئك، ا�رتموا القانون  الرئ�سةالس�یدة 

ا�ا�يل، تفضل الس�ید الرئ�س، تفضل يف ٕاطار نقطة نظام ٔ�و ال يف تد�ل 
  د�ل الفریق د�لمك؟

  :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
  .يف نقطة نظام

  :ید رئ�س اجللسةالس� 
  .، اليس ��سان��ساناليس 

لمك اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، الس�ید الرئ�س، وال يف  ،الس�ید الرئ�س
  . ٕاطار التد�ل د�لمك

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  ...الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اليس ��سان ٕاذا عندمك يش سؤال طرحوه يف ٕاطار اجللسة 

ما �اد�ش تعطلوا العمل د�ل �لسة دس�توریة هبذه  ا�س�توریة، ولكن راه
الطریقة اليس ��سان، اليس ��سان اتقي هللا يف زمالئك، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س
  .تفضل الس�ید الرئ�س، تفضل

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
   الس�ید الرئ�س،
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حنن يف �لسة دس�توریة، اح�ا ما اكن عند� ال نقطة نظام وال والو، 
  .ن أ�شغال د�ل اجللسة ا�س�توریة ا�ٓن ارتبكتولكن یبدو �ٔ 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ما ارتبكت والو، القانون سوف یطبق، الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  . ارتبكت �س�ب �دم ا�رتام مق�ضیات النظام ا�ا�يل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .قه، تفضلوأ�� رئ�س اجللسة، الس�ید الرئ�س، ؤ�� الساهر �ىل تطبی

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
ٔ�� ٔ�تلمس م�مك، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن تطبقوا مق�ضیات النظام ا�ا�يل، 

د�ر بیان تبغات االهیئة الس�یاس�یة ا�يل عندها موقف من يش �ا�ة، 
س�یايس متيش د�ر بیان س�یايس د�لها، ا�يل عندو يش سؤال مييش ید�ر 

  .السؤال د�لو يف ٕاطار

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  طلبتو اللكمة؟ا ،الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر، الس�ید الوز�ر، الس�ید الرئ�س، الس�ید الرئ�س، 
  .اس�متعنا لمك الس�ید الرئ�س، الس�ید الرئ�س، الس�ید الرئ�س

  ...ممكن ،الس�ید الوز�ر
مس�ٔ� س�یاس�یة لمك  يهذ ،الس�ید الرئ�س، مايش يف �س�یري اجللسة

طة، ٕاوا اليس بنعزوز، اليس بنعزوز راه احلق كفریق ولكن مايش فهاذ احمل
ما ميك�ش تصادروا احلقوق د�ل إالخوان املس�شار�ن من مجیع الفرق، رامك 

بغیتو �سحبو أ�س�ئ� د�لمك، هذاك اليش احلق د�لمك، ولكن ا�لكمتو و 
�ش نعطیك اللكمة يف ال�س�یري ٕاذا اكن �س�یريي �شوبه ٔ�ي مشالك لمك 

  .احلق
د الرئ�س، اليس بنعزوز، اليس بنعزوز، �لكم معي اليس بنعزوز، الس�ی

  . هللا �ريض �لیك، ٔ�� رئ�س ونتعاونو �ش �سريو اجللسة، هللا جيازیك
الهدوء من فضلمك، �لیو� �ل شویة دامن فضلمك  ،الس�ید الوز�ر

و يف ٕاطار القانون ا�ا�يل ا�ي ذننطلقو راه ا�يل عندو يش حق �ادي ��
فق�ا �لیه مجیعا، ٕاىل ما ا�رتم�اه راه ما ميكن متيش هذه صوتنا �لیه مجیعا وات 

  . اجللسة وال اجللسات املق��
ٕاذن ٔ�رجومك إالخوان الفرقاء حنن يف �لسة دس�توریة لك وا�د یعرب 
�ىل الرٔ�ي د�لو يف ٕاطار الوقت ا�يل عندو، ت�شكرمك مجیع، اللكمة لمك 

  .الس�ید الوز�ر، طلبمت اللكمة �ك الس�ید الوز�ر

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،س�ید مصطفى اخللفيال 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  ٔ�وال الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،
ٔ�� فقط ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد، احلكومة معب�ٔة لٕال�ابة �ىل لك أ�س�ئ�، ٔ�ي 

  .طلب ٕا�اطة یتعلق ب�ٔیة قضیة حنن معبئني لٕال�ابة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا، اليس ��سان، اليس  ..اليس ��سان �يل الس�ید الوز�ر یتلكم

  . ��سان ٔ�رجوك
اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال املو�ه 

الوطنیة �لوقایة من  وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان حول ا�ٓلیة �لس�ید
 .التعذیب، تفضلوا ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید وز�ر ا�و�،

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

لتعذیب يف �سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من ا
ظرف دق�ق �متزي بعودة احلدیث عن ش�هبات ومزامع �لتعذیب، �رید تصورمك 
لهذه ا�ٓلیة، و�رید ٔ�یضا احلدیث عن إالجراءات الراهنة من ٔ��ل التصدي 

  .2011لهذه الظاهرة اليت ال �ریدها ٔ�ن تعود ملغرب ما بعد دس�تور 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :لكف حبقوق إال�سانامل�و� اطفى الرم�د، وز�ر صاملالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا س�یادة الرئ�س
  الس�ید املس�شار،

موضوع التعذیب هو  .املوضوع هو ا�ٓلیة املتعلقة �لوقایة من التعذیب
موضوع واسع و�بري وال �سع الوقت �ل�دیث عنه، ولكن ٔ�ؤكد لمك ٔ�نين 

  . املوقر �ل�دیث ٕ�سهاب وبتفصیل يف املوضوع مس�تعد �لمثول ٔ�مام ا�لس
�ل�س�بة ل�ٓلیة مفرجعیهتا يه الربوتو�ول �خ�یاري امللحق �تفاق�ة 
الوقایة من التعذیب، هاذ الربوتو�ول ا�ي وافق �لیه املغرب وصادق �لیه 
و�لطبع �الل املر�� د�ل جتس�ید مق�ضیات هاذ الربوتو�ول، وذ� 

  . یة �لوقایة من التعذیبٕ��داث ا�ٓلیة الوطن 
س�نوات تقریبا �ىل هاذ ا�ٓلیة، واليت  3و�لفعل مت �ش�تغال م�ذ 

س�یحتضهنا ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، و�لتايل مت ٕا�داد مرشوع 
قانون هبذا الش�ٔن، هاذ املرشوع یعطي لهذه ا�ٓلیة ما نص �لیه الربوتو�ول 

  . رشوع �لمصادقة�خ�یاري �شلك دق�ق، وس�یعرض �لیمك هاذ امل 
�لطبع ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن تعرفوا بعض التفاصیل، فهذه ا�ٓلیة ميكهنا ٔ�ن �زور 
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ٔ�ي ماكن حمتجز ف�ه خشص ٔ�و حيمتل ٔ�ن �كون ف�ه خشص حمتجز من ٔ��ل 
  .الوقوف �ىل یعين ٔ�وضا�ه محلایته من ٔ�ي تعذیب واقع ٔ�و حممتل
  . �ٓلیة طبعا تتقدم التوصیات، تتقوم جبمیع املهام ا�ي یناط ب�ٔي

طبعا ملا نقولو ا�لس الوطين حلقوق إال�سان تنقولو ب�ٔنه مضن مكو�ته 
سوف حتدث هذه ا�ٓلیة واليت س�یكون ٔ�عضاؤها من ٔ�عضاء ا�لس 
الوطين حلقوق إال�سان ح�ث ٕان امجلعیة العامة يه اليت ختتارمه �قرتاح من 

ا الربوتو�ول أ�مني العام �ىل ٔ�ن مجیع رشوط �س�تقاللیة اليت ینص �لهي
س�نعمل �ىل ٔ�ن �كون مضمونة، سواء �ل�س�بة ملا نصت �لیه معایري 

  . �ر�س ٔ�و ما نصت �لیه االتفاق�ة د�ل التعذیب والربوتو�ول امللحق هبا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :�ايم ا��ن املس�شار الس�ید عبد العيل
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

�اصة يف هاذ املر�� من �الل  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�وال حنن �مثن دورمك
ا�لقاء التواصيل ا�ي نظممتوه مع امجلعیات احلقوق�ة ٕال�رة بعض إالشاكالت 

  .احلقوق�ة املرتبطة ب�ٔ�داث احلس�مية ٔ�ساسا
�شلك �ام قلق �دا من  لكن ال خنف�مك ب�ٔن احلركة احلقوق�ة وا�متع

جراء مجمو�ة من الت�اوزات، ل�ست فقط املرتبطة �لتعذیب، �ٓخرها 
الف�دیو الفضی�ة اليت صدر البار�ة بطریقة �ینة وقاس�یة و�اطة من 

  . الكرامة إال�سانیة متس املواطن �رص الزفزايف
حنن، الس�ید الوز�ر، �رید ٔ�ن نعرب لمك عن قلق�ا الشدید من جراء ما 

ض � الوقفات �ح��اج�ة السلمیة ٔ�مام الربملان، واس�هتداف ال�شطاء تتعر 
  .احلقوق�ني، بل ٔ�صبح اس�هتداف �شطني وخشصیات حقوق�ة معروفة

الس�ید الوز�ر، حنن نعرب لمك عن قلق�ا الشدید من جراء �دم حتمل 
  . املسؤولیة الاكم� لبعض املسؤولني احلكوم�ني

لیة و�د� بف�ح حتق�ق حول يف هذه الق�ة، الس�ید وز�ر ا�ا� 
الت�اوزات اليت عرفهتا ٔ��داث احلس�مية من جراء اق��ام البیو�ت وحتطمي 
ٔ�بواب املنازل، ال ی��غي ٔ�ن �ك�في �ٕالصال�ات، �رید حتق�قا واحضا �رب عنه 
الس�ید وز�ر ا�ا�لیة يف هذه الق�ة، �رید نتاجئه و�رت�ب املسؤولیات 

  .الالزمة واحلسا�ت الالزمة
س�ید الوز�ر، الس�ید وز�ر العدل � مسؤولیة ٔ�ساس�یة ف� یتعلق ال 

�لتعذیب يف انتظار الت�اق النیابة العامة ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، 
هو �رٔ�س النیابة العامة ٕاىل �دود السا�ة، ی��غي ٔ�ن ی�ٔمر بف�ح حبث 

عن  وحتق�ق يف مجیع اد�اءات التعذیب اليت ٔ�كدت اخلربة الطبیة الصادرة
  . ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ب�ٔهنا اد�اءات ذات مصداق�ة

والرشیط ا�ي صدر البار�ة یؤكد هذه �د�اءات ویؤكد هذه املزامع 
  .ویؤكد ب�ٔننا بصدد �لفعل يشء ی��غي ٔ�ن نقلق �لیه مجیعا

الس�ید الوز�ر، لكن بدون شك �رید ٔ�ن  ،لنا حنن الثقة الاكم� ف�مك
ٕاىل �انب ٕاخوا�مك يف احلكومة من ٔ��ل تقدمي اجلواب تتحملوا مسؤولیتمك 

الالزم، هناك ا�ٓن نقاش واسع �ىل مس�توى مواقع التواصل �ج�عي، 
�رید الناس ٔ�ن یطمئنوا هل قطعنا مع هذه الت�اوزات ٔ�م رجعنا ٕاىل مر�� 
��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان، اليت صدرت بصددها توصیات وجهية 

واملصاحلة، اعتقد� معها ٔ�ننا قطعنا مجیعا مع �رخي مظمل ال لهیئة إالنصاف 
  . �رید ٔ�ن نعود ٕالیه ٔ�بدا

هذه مسؤولیتمك فلنتحملها مجیعا ٔ�مام هذا الشعب، ٔ�مام �ال� امل�، 
ٔ�مام مجیع املواطنني ا��ن هلم أ�مل يف ٕاماكنیة إالصالح يف ظل 

  .املؤسسات
  .شكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید املس�شارشكرا لمك الس� 

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

  :لكف حبقوق إال�سانامل�و� االس�ید وز�ر 
ٔ�ؤكد ٔ�ن مجیع اد�اءات التعذیب حتال �ىل اجلهات ا�تصة �لبحث 
فهيا، ٔ�ؤكد ٔ�ن القضاء يف ٕاطار �س�تقالل التام ا�ي ٔ�صبح �متتع به من 

النتاجئ طبقا ملا ینص �لیه القانون،  واج�ه ٔ�ن یذهب بعیدا يف �رت�ب مجیع
  . وال �ذر ٔ��د يف ٔ�ن ال یطبق القانون

ٔ�ؤكد ٔ�نه خبصوص ما �بعناه مجیعا من صور �ري مق�ول �رشها، هذا 
اس�تفز� مجیعا ومت االتفاق �ىل ٕاجراء حبث، وقد ٔ�مر وز�ر العدل بذ� 

ال�ا هبذا وقد ٔ�صدر الو�یل العام �ى حممكة �س�ت��اف ��ار البیضاء ب
  .الش�ٔن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى وقت جوا�مك، شكرا

ن��قل لٔ�س�ئ� املو�ة �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة حول موضوع 
ذات ٔ�مهیة، وهو نظام رصف ا�رمه واليت جتمعها و�دة املوضوع، ویتعلق 

احلريك والفریق  أ�مر ب�ٔربعة ٔ�س�ئ� للك من الفریق �شرتايك والفریق
�س�تقاليل، وكذ� ٔ�عضاء مجمو�ة العمل التقديم، ٕاذن اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2017 یولیوز 11( 1438 شوال 16

حول تعومي ا�رمه كنا طرح�اه ق�ل ما یقع الس�ید الوز�ر، هاذ السؤال 
الت�ٔج�ل من طرف احلكومة، ٕاذن كنا �رید ٔ�وال �ٓنذاك تنو�ر الرٔ�ي العام 
حول �لف�ة هذا القرار وا�اطر احملمت� وإالجيابیات املمك�ة، ولكن ملا وقع 

ما يه ٔ�س�باب الت�ٔج�ل وملاذا الت�ٔج�ل وٕاىل  :الت�ٔج�ل ٔ�یضا نضیف السؤال
  مىت؟

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ر اجلاري تنف�ذ قرار احلكومة الس�ید الوز�ر، اكن مقررا عند بدایة الشه
بتعومي العم� الوطنیة ا�رمه، وهو ما ٔ��ر مو�ة من ردود الفعل، �اصة 
بعد املضار�ت اليت تورطت فهيا املؤسسات البنك�ة لرشاء العم�، بلغت 

ملیار درمه حسب بعض املنا�ر إال�الم�ة، أ�مر ا�ي یعين  44ٔ�زید من 
سه سلبا �ىل �ق�صاد الوطين والقدرة تدين اخنفاض قمية ا�رمه وانعاك

  .الرشائیة �لمواطنني
و�لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه ٔ�س�باب �زول هذا القرار؟ 
وما يه التدابري و�ح�یاطات املت�ذة لتفادي انعاكساته �ق�صادیة 

  و�ج�عیة �ىل بالد�؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

للكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي ا
  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء، 
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن

بغینامك تعطیو� ٕایضا�ات لنا و�لرٔ�ي ايف نفس الس�یاق، الس�ید الوز�ر، 
اعیات هذا املوضوع د�ل تغیري رصف العم� املغربیة العام حول تد

والضام�ت ا�يل وضعهتا احلكومة �لحیلو� دون ٔ�ي انعاكسات سلبیة، 
   .�اصة �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة العمل التقديم، تفضلوا
  .اليس ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

الس�ید الوز�ر، نعمل ج�دا ب�ٔن الس�یاسة النقدیة والس�یاسة املالیة 
  .تالمس �شلك قوي وتعترب �انب من جوانب الس�یادة

رمه ل�ست ولیدة الیوم، بل ا� عوميورة تسري �نیا، ٔ�ن مسار ٔ�و 
انطلقت يف ٕاطار الزتامات املغرب مع رشاكئه يف اخلارج، وانطلقت م�ذ 

  .ووصل الوقت ٕاىل �رسیع املسلسل 2015مث تطورت  2011س�نة 
�لثا، ٔ�ن الترصحي احلكويم مل �رد ف�ه ٕاطالقا ما هيم هذا املوضوع 

ت والتقلبات ا�رمه يف خضم املشالك وأ�زما تعوميرشوع مب املتعلق 
  . �ق�صادیة

كذ� الربامج الس�یاس�یة لٔ�حزاب الس�یاس�یة املكونة �لحكومة مل �رد 
  .ٕاجراء 55فهيا �ىل إالطالق، �س�ت��اء وا�د من �الل 

الیوم كنتفا��ٔو ب�ٔن بقدر ما ٔ�ن هناك إالرصار �ىل متر�ر هذا املرشوع، 
  . بقدر ما توقف �شلك مفاجئ

ات اخلطرية ٔ�ن املعنیني �ٔ�مر من البواعث ٔ�و املظاهر ٔ�و املؤرش
اق�صادیني و�خلصوص املقاوالت الصغرية واملتوسطة مل �س�رش يف هذا 

من ال�س�یج  %70املوضوع، رمغ ٔ�هنا �س�تحوذ �ىل ما �زید عن 
  . �ق�صادي الوطين

�نیا، ٔ�ن الفا�لني املوثوق فهيم من أ�بناك �انوا مسار احلكومة �شلك 
ظرف ٔ�قل من شهر یمت تفریغ صندوق العم� الصعبة  قوي وبدون م�ابعة يف

  ..ملیار، هذا مشلك خطري �ل�س�بة 40ب�ٔكرث من 
�لثا، يف جمال كذ� الوضع �ق�صادي العام هناك ختوف �ى ا�متع 
من �الل ارتفاع والز�دة يف أ�مثان، ف�� الت�ٔج�ل ا�ي ٔ��لن عنه رئ�س 

هذا، و�ر�ت وايل بنك املغرب هو  احلكومة واحلكومة بعیدة لك البعد عن
القائد لهاذ املرشوع والت�ٔج�ل بدون بیان أ�س�باب، هل الت�ٔج�ل ت�ٔج�ل ٔ�م 

ف�التايل نلمتس ٔ��مك تعطیو �لرٔ�ي العام و�خلصوص الفا�لني  ؟ٔ�ننا زائدون
  . وا�متع �ىل ا�ٓ�ر السلبیة لهذه الوضعیة �ىل مع�ش�هتم

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�ید املس�شارشكرا ال 

يف ٕاطار و�دة املوضوع لٕال�ابة �ىل  ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك
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  .أ�س�ئ� أ�ربعة، تفضلوا

  :وز�ر �ق�صاد واملالیة ،الس�ید محمد بوسعید
والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني و�ٓ� وحصبه  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  ملس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة ا

السؤال الهام يف هذه الظرف�ة ��ات وا�ي  اشكرا �ىل طرحمك لهذ
�لفعل �شغل الفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني والرٔ�ي العام، ويه فرصة 
لتقدمي بعض الرشو�ات والبیا�ت الرضوریة حول هذا املوضوع ا�ي طبعا 

   .هيمنا مجیعا
 املصطل�ات، هناك من ذ�ر جزاه هللا ٔ�وال بدایة جيب ٔ�ن نتوقف �ىل

�ري، املصطلح أ�سايس ا�يل هو تغیري نظام الرصف ولكن �رى يف 
يه التعومي ٔ�و التحر�ر ٔ�و النقاشات مصطل�ات ال تعين املغرب ٔ�بدا، ا�يل 

ح�ا ما �هنرضوش �ىل هاذ اليش، نتلكم عن تغیري يف ا ،حتویل الرصف
مييش لوا�د نظام رصف ٔ�كرث ما �كو�ش �بت وغ �ش  نظام�ا الرصيف

شویة ٔ�ش�نو هو ال و�ادي �رشح لمك ٕاىل �ا�مك �ىل �اطرمك وا�د  ،مرونة
  .املقصود من ذ�

يل ا�نظام الرصف يف العامل، یعين اك�ن �دة ٔ�نظمة، ولكن يف العامل اكن 
عندو ا�والر وأ�ورو هذاك اليش ما �هنرضوش �لیه، ٔ�ن هذاك هو ا�يل 

، ولكن اك�ن ا�يل عندو العم� د�لو ا�يل كتكون تی�دد �ق�صاد ا�ويل
ٕاما عندها نظام رصف �بت وا�يل تیكون مرتبط بعم� ٔ�و �س� من 
العمالت، واك�ن ا�يل اكن عندو نظام رصف مرن وف�ه در�ات، ف�ه حصیح 
التعومي ٔ�و التحر�ر ا�يل �مييش ٕاىل ٔ�قىص ا�ر�ات، یعين ذاك العم� د�ل 

واك�ن ا�يل ف�ه مرونة يف نظام  ،%100و� یعين ذاك الب� تتكون حم
الرصف ا�يل یعين ٔ�هنا ت��قى يف س� د�ل العمالت، ولكن هاذ اليش ا�يل 

زال یعين تنفكرو ف�ه ٔ�نه �كون يف وا�د دا�ل وا�د اكنا یعين وا�يل م
الهامش �ش یبقى ما يش فقط مرتبط بعم� ٔ�و بعمالت، یبقى ٔ�یضا مرتبط 

حشال د�ل الب�ان ا والطلب، ولكن ميل ت�شوفو العامل لكنو�ا ما �لعرض و 
حشال الب�ان عندها نظام ا، و 62ا�ٓن عندها نظام رصف �بت اك�ن 

ب� عندمه ٔ�نظمة  20، واك�ن 85رصف ٕاما م�حرك ٔ�و �امئ ٔ�و مرن، اك�ن 
  .رصف یعين م�غرية ٔ�و �اصة

والتحویل  )La flexibilité(اك�ن فرق بني نظام الرصف املرن ا�يل هو 
ح�ا ما �هنرضوش ا ،)La convertibilité(ٔ�و قابلیة حتویل العم� ا�يل يه 

   .)La flexibilité(�هنرضو �ىل ) convertibilité la(ا�ٓن �ىل 
ٔ�ش�نو هو ٔ�مه املرا�ل ا�يل مر هبا نظام سعر الرصف يف بالد� م�ذ 

  �س�تقالل؟

  ٕا�داث ا�رمه لی�ل حمل الفرنك الفر�يس؛ 59يف  -

رشاكء ال حتدید قمية ا�رمه �رب س� مكونة من معالت  73 -
 الرئ�س�یني �لمغرب؛

ٕا�ادة توزیع هاذ الس� د�ل العمالت مع ٕاد�ال طبعا  90س�نة  -
 ؛%9.25 ـمعالت ٔ�وربیة وختف�ض ا�رمه �ٓنذاك ب

ٕا�ادة هیلكة س� العمالت �س��دال العمالت أ�وربیة القمية  99 -
 �ٔ�ورو؛

 ؛%20وا�والر  %80فهيا أ�ورو  وضع س� �لعمالت 2001و -

مراجعة ٔ�وزان س� العموالت �ش �كون مطابقة  2015و -
 .د�ل ا�والر %40أ�ورو و %60لس�یاس��ا اخلارج�ة 

� ا�ٓن عند� وا�د الهامش دا�ل سعر الرصف، النظام د�لنا ما اد
أ�ورو،  %60نظام عندو سعر مرجعي ا�يل هو  ،%100يش �بت 

الفوق  0.3یعين  0.6ر، ولكن اك�ن وا�د الهامش د�ل �ل ا�والد %40
وعند� سوق �لرصف ا�يل ت�س�تغل هاذ الهامش،  ..لتحت ا�يل طبعا 0.3و
 � ٔ�ش�نو هو الفكرة؟اد

وذ�ر هبا أ�خ املس�شار، يه فكرة  ،ٔ�وال هاذ الفكرة مايش �دیدة
 2006، وكنا �ىل وشك البدایة فهيا يف س�نة 2000قدمية بدٔ�ت من س�نة 

�لبنك  2010ميل اكن عند� فائض يف املزيانیة، وبدا �ش�تغال فهيا من 
املركزي ا�يل ت�ش�تغل، ٔ�ن ما ميك�لكش تد�ل وتبدل نظام رصف بال ما 

  .2010ذ التغیري، بدا ت�ش�تغلو من ا�كون عندك ٕا�داد له
كدها لمك مرة ؤ هذه ل�ست مفروضة �لینا من ٔ�ي طرف اكن، و�ٔ 

هاش يف أ�سابیع قول لمك، راه ٕاىل ما در�ٔ�خرى، هذا فكرة جيب، غن
شهر املق�� راه خصنا ند�روها يف أ�شهر املق��، وٕاىل ما در�هاش يف ا�ٔ 

املق�� غند�روها يف الس�نوات املق��، ٔ�نه بالد� وصلت لوا�د ا�ر�ة من 
وبالد� عندها وا�د الطموح ٔ�هنا �كون اق�صاد صا�د وانف�اح  ،�نف�اح

عند� ا�ار البیضاء القطب املايل د�ل  ،، عندها وا�د الطموح�ىل العامل
مش��ا اا�ار البیضاء �كون عندو ٕاشعاع دويل، عند� وا�د الس�یاسة ا�يل 

النقدیة �كون مس�تق� لك �س�تقالل �ىل احلكومة وهذا ما ٔ�نه الس�یاسة 
 حصل، و�ادي جنیبو لمك ٕان شاء هللا مرشوع قانون ا�يل القانون أ�سايس

و يف اميك�ش نبقا لبنك املغرب، �ش �زیدو اس�تقاللیة الس�یاسة النقدیة، م
نظام الرصيف الثابت ا�ٓن، ٔ�نه ٔ�دى الوظیفة د�لو، اكن فعال یعين وصلنا 
لوا�د املس�توى ٔ�نه جيب التفكري يف تقویة م�ا�ة �ق�صاد د�لنا وتقویة 

  .التنافس�یة د�لنا
رامه �لكموا �ىل تنافس�یة �ق�صاد، ٔ�عتقد لك أ�حزاب يف �نت�ا�ت 

تنافس�یة �ق�صاد تق�يض ٔ�ن �كون هناك مراجعة �لس�یاسة النقدیة ونظام 
سعر الرصف �ش �كون هناك احلفاظ �ىل تنافس�یة املنت�ات املغربیة يف 

  .اخلارج وحامیة �ق�صاد الوطين من ٔ��ر الصدمات اخلارج�ة
ام من صالح�ات ذ سعر الرصف مرتبط هو طبعا هو نظاه ،ٕاذن
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احلكومة، ولكن التنف�ذ والتطبیق والتدبري الیويم لسعر الرصف هو 
صالح�ة البنك املركزي، وميكن نقول لمك ٔ�نه يف هذا ا�ال البنك املركزي 

  .یقوم مبجهودات ج�ارة ومبجهودات �نیة �دا
هاذو هام أ�س�باب ا�يل ٔ�دت ٕاىل التفكري وال زال التفكري قامئا يف 

  .ر الرصف ٔ�و نظام سعر الرصفم�دان سع
و �اقلني �لهيا، ٔ�ن إالخوان وهذه �لتارخي �ش نبقاهنا كزنید نؤكد لمك 

ميل ك�شوف النقاشات ك�شوف املقارنة مع بعض الب�ان، لس�نا يف هذه 
احلا�، لس�نا يف هذه احلا�، اح�ا يف �ا� ٔ�ن عند� اق�صاد �سمح لنا بوا�د 

مك فهيا، مايش �ري ٔ�� وانتقل من نظام ٕاىل املقاربة ٕارادیة تدرجيیة م�ح
عند�ش ا نظام، ٕاما كت��قل ف�ه حتت القوة القاهرة ٔ�ن يش هنار كتصبح م

)Devises (ومن بعد كتدوز م�ارشة و�یكون اخنفاض يف العم�.  
و هام ذٔ�شهر، عند� ها 6اح�ا عند� ا�زون د�ل العم� الصعبة د�ل 

)prérequis( � اق�صادي  عند� ٕاطار ما�رو.. ش تغرئ�و التحضريات
�سري يف طریق التوازن، العجز م�حمك ف�ه، عند� التضخم ا�يل هو ٔ�قر من 

  .%0.9، هاذ العام �ادي �كون تضخم 1%
عند� لك املقومات اليت �سمح لنا يف التفكري يف تغیري نظام الرصف 

فس�یة �ش �كون ٔ�كرث مرونة و�ش �سمح �لمقاوالت ٔ�نه �كون ٔ�كرث تنا
  .و�كون ٔ�یضا كام قلت �ق�صاد د�لنا �كون ٔ�كرث قوة ؤ�كرث م�انة

ولك ا�راسات تث�ت �ٔن سعر رصف ا�رمه ا�ٓن، هاذ سعر 
ى ــادي، مبع��ا�رو اق�ص�ار امل�م مع إالطـــــو م�سجـالرصف ا�رمه ه

)pas de désalignement ( نه نظر�، نظر� ٕاذا اكن هناك مبعىن �ٔ
عر الرصف د�ل ا�رمه هو سعر الرصف احلايل نظر�، حتر�ر غیبقى س

ولكن مع اكمل ا�ٔسف من ا�يل �یوقع التحر�ر �یكون بعض املضار�ت 
شویة رضهبم الضو، یعين داروا ا� اهاذوك ا�يل داروا املضار�ت د(

  ).حسا�ت �اطئة
نه اكن فعال �ٔ كتكون بعض املضار�ت ولكن ماذا حصل يف بالد�؟ 

ق�ة من بعض الفا�لني، ولكن كن�ٔكد لمك ٔ�ن ا�زون د�لنا معلیات ٕاس��ا
د�ل العم� الصعبة ٔ�و العمالت اخلارج�ة ا�ٓن نعید یعين املس�توى د�لو، 

ٓ ا�ٓن نعید هاذ املس�توى د�لو ويف  خر الس�نة �ادي �رجعو يف املس�توى �
د�ل بدایة الس�نة ا�يل هو س�تة ٔ�شهر، ٔ�ن كام قلت لمك وحىت من ا�يل 

) marché noir(اذ العملیات إالس��اق�ة كنا ك�شوفو ماذا یقع يف اكن ه
  .ٔ�و يف السوق

 ،بغیت نقول لمك ٔ�نه هذا املرشوع هو مرشوع هیلكيإاذن ا�يل 
الق�صاد د�لنا �ش �كون ف�ه تنافس�یة، حصیح لمرشوع ا�يل �ادي �سمح 

ٔ�ن ا�ٓن هناك یعين حىت �كمتل الصورة و�كمتل لك ا�راسات، هناك 
  .�ل لهذا إالصالح ٕاىل ٔ�ن ید�ل حلزي التنف�ذ يف الوقت املناسبت�ٔج 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� فقط ٔ�ردت �ن��اه ٔ�ن �يق لمك جوج دقائق ونصف، نظرا ٔ�مهیة 
  .املوضوع حىت �متك�وا من الرد �ىل التعق�بات
تبقى من الوقت، تفضلوا الس�ید اللكمة �لفریق �شرتايك يف ٕاطار ما 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

الس�ید الوز�ر، ما ٔ�قلق�ا يف حق�قة أ�مر هو �رتباك ا�يل  ،فعال لكن
  .وقع مع الفا�لني املرتبطني هبذه العملیة

ل هذا القرار مل تمت ٔ�وال، يف الت�ٔج�ل دا�ل ا�لس احلكويم لتفعی
  .إال�ابة �لیه

املس�ٔ� الثانیة، ٔ�نه الس�ید رئ�س احلكومة يف حواره مع الق�اتني 
  .املهم ر�اها هللالتلفزیتني، قال لس�نا مس�تع�لني، لس�نا مس�تع�لني، 

كذ� املس�ٔ� الثالثة يه التقلیقة د�ل وايل بنك املغرب، وايل بنك 
  .املغرب وا�يل عرف�اها اكملني

�ٔ� الرابعة يه ا�هتافت، اح�ا تنعرفو رٔ�س املال ج�ان، وا�هتافت املس
د�ل الناس لرشاء العمالت الصعبة وا�يل ٔ��ر �ىل اح�یاطي العم� الوطنیة 

  .%20ٔ�و ٔ�كرث من  %20حبوايل 
الس�ید الوز�ر، اح�ا تنقولو هناك خماطر حممت� مع هاذ العملیة  ،��

ل ٔ�نه املقومات الكربى ��خول يف هذا خماطر حممت� ت�ٔيت من �ال ،�لت�ٔ�ید
النظام فهيا خماطر، �س�بة ا�منو، هل �س�بة ا�منو اليت حتققها بالد� قادرة؟ 
هل صناعتنا قادرة؟ هل العم� الوطنیة املوجودة بض�ٓ� يف اخلارج وال ما 

  ت�سول فهيا �د، هل �سعف �ىل ا�خول يف هذا النظام؟
من الوردات، العجز د�ل  الس�ید الوز�ر، الصادرات ٔ�قل ،��

  . املزيانیة، هاذي لكها مؤرشات
�� التوضیح �لرٔ�ي العام ا�يل مطلوب ا�ٓن، ملاذا الت�ٔج�ل؟ وٕاىل ٔ�ي 
مدى س�یكون هذا الت�ٔج�ل؟ وهل بقدرة احلكومة واملكو�ت الفا�� سواء 
الس�یاسة �ق�صادیة والس�یاسة النقدیة واملنفذ�ن �لس�یاس�تني جبوج قادر�ن 

 ٔ�ن هذا النظام لن �كون � تداعیات، ن یعطو� ضام�ت، ضام�ت�ىل �ٔ 
�اصة �ىل القدرة الرشائیة، واح�ا تنعرفو اح�ا ت�س�توردو احملروقات 
وتنعرفو ٔ�نه الت�ٔثريات احملمت� د�لها، ٔ�ن ت�رشیوها �لعم� الصعبة والت�ٔثريات 

، و�لتايل د�ل هذا ال �ىل املزيان الت�اري، وال �ىل مزيان أ�داءات
املفروض ٔ�نه التفكري اجلدي يف هاذ املس�ٔ�، ٔ�� خشصیا املس�ٔ� ا�يل شفت 

  ..املمثل د�ل البنك ا�ويل تیقول هاذ اليش راه مز�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، اللكمة �لفریق احلريك، تفضلوا الس�ید 
  .الرئ�س

  :د م�ارك الس�باعياملس�شار الس�ی
  .شكرا الس�ید الرئ�س

وت�شكرومك الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك والرشو�ات د�لمك يف 
احلق�قة ا�يل اح�ا مايش �رباء يف �ق�صاد واملالیة، ولكن ميل امسعنا من 

�ذ بعني �ٔ �الل اجلواب د�لمك تفهمنا ب�ٔن هناك مسائل ا�يل يه �اصها ت
  .�عتبار

ٓ  ..همو القرار املتعلق بت�ٔج�ل تنف�ذ معلیةبنفس اليشء نتف  ش نقولو �
عرف�اش ٔ�ش�نو، ٔ�ن ا�يل اما  ؟التحویل وال التعومي وال التحر�ر وال التلیني

  . تريوج دا� يف الصحف ويف املسائل هاذي يه التعومي
حتویل العم� الوطنیة ا�رمه ٔ��مك مرتددون وم�خوفون بتفعیل قرارمك ٔ�و 

عملیة ٔ�صال، فهذا الت�ٔج�ل ٔ��ر �دال حول ٔ�س�بابه، �ري مق�نعون هبذه ال 
ف�عض املراق�ني واخلرباء �رجعونه ٕاىل وجود اح��ا�ات يف بعض املدن مما 
یعرس الوضعیة �ق�صادیة و�ج�عیة، و�لتايل تغیب أ�رضیة اخلصبة 

قریتو، الس�ید الوز�ر، ب�� ان� ا�يل التفعیل التحویل ٔ�و التعومي ٔ�و شوفوا 
خرون �رجعونه ٕاىل �دم �اهزیة النظام النقدي الوطين الس��عاب ا�ٓ 

التحویل من نظام �بت ٕاىل �ٓخر ٔ�كرث مرونة، مما �شلك مغامرة قد حتمل 
  . انعاكسات �ري محمودةو تداعیات 

وحنن يف الفریق احلريك ٕاذ ن��ه احلكومة ٕاىل رضورة دراسة قرار التحر�ر 
ه �ىل القدرة الرشائیة �لف�ات من مجیع جوانبه واس�تحضار مدى انعاكس

املتوسطة والفقرية ق�ل تنف�ذه ؤ�جرٔ�ته، مس�ال يف هذا إالطار ٔ�مهیة الق�ام 
بدراسات مقارنة واس�تحضار الت�ارب املامث� �لب�ان ذات الوضعیة وذات 

  . ثلا�منوذج �ق�صادي املام
عدد بغیت نقول لمك، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن اح�ا تنعرفو وا�د الا�ري ا�يل 

درمه د�ل املغرب راه یعطوك  10000د�ل الب�ان �ري �ريا� راه ٕاذا دیيت 
  ...��شة د�ل الفلوس، ٔ�مام هاذ اليش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

الس�ید املس�شار، اللكمة �لفریق  ،ا�هت�ى الوقت ا�صص لردمك
  . �س�تقاليل يف ما تبقى من الوقت

  :ل املاكوياملس�شار الس�ید ر�ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
فعال يف إال�ابة د�لمك كنظن �دد د�ل اخلرباء �ادي یتقامسوا معمك 
الرضورة د�ل تغیري هاذ النظام �لنظر ٕاىل وا�د العدد د�ل املعطیات ا�يل 
م�وا�دة ا�ٓن يف بالد�، وٕان اكن يف بعض املواضع فهيا نقاش، یتعلق 

الواردات والصادرات، یتعلق ��زون ا�يل عند� د�ل العم� �لعالقة بني 
الصعبة، ٕاىل �ري ذ�، وٕان كنتو رشح�و ا�وافع وا�واعي د�ل هذا 
التغیري ا�يل ميكن �كون ف�ه اخلري �ل�س�بة لبالد�، �اصة ف� یتعلق جبلب 

  . �س��رات اخلارج�ة
السؤال، هو هاذ  �الش طرح�اااملشلك ا�يل وقع، الس�ید الوز�ر، 

اليش �یكون ٕاذا اكن الفا�لني يف ا�ا�ل واخلارج مطمئنني ٕاىل ٔ�ن 
الساهر�ن �ىل هذا النظام ال يه احلكومة ٔ�و ال ا�يل ملكف �لتنف�ذ د�ل 
الس�یاسة النقدیة ا�يل هو بنك املغرب م�حمكني من العملیة �رمهتا، ٔ�ن 

يش، أ�مور �كون �امل الثقة فهاذ املوضوع ٔ�سايس �دا، �ون توضع لك
بقا�ش الثقة �یويل هاذ اليش ا�يل �لكمتو �لیه د�ل احصی�ة، ولكن ٕاذا ما 

املضار�ت ود�ل الطلبات كثري �ىل العم� الصعبة وميكن خيلق و�زید يف 
  . إالشاكلیة د�ل ضعف العم� الوطنیة

نوا الرٔ�ي العام ب�ٔن هاذ ئ بغینامك تطم إاذن �لتايل هاذ اليش ا�يل وقع 
اليش م�حمك ف�ه، وفاش �لكمنا �ىل هاذ املضار�ت ا�يل �لكمتو �لهيا 

فدو مهنا، ا�يل ا�شلك رسیع وقلتو ب�ٔن ا�يل داروها راه ما �اد�ش �س�ت
املشلك .. صعیب مايش هو ٔ�ن الشخص ميكن ید�ر مضار�ت ٔ�و مؤسسة

ل حبااهو ٔ�ن ا�يل قام هبذه العملیات كام قالوا بعض إالخوان مه مؤمتنني �ىل 
هاذ النظام هذا، ومن املفروض فهيم ٔ�هنم حيرتموا بعض القوا�د، یعين فاش 
وا�د ال�س�بة �برية د�ل العم� الصعبة الوطنیة �سحب يف وا�د الظرف 
صغري وتدار بدون �القة رمبا مع معلیات جتاریة ا�يل �یضبطها القانون، هذا 

  . هو فني اك�ن إالشاكل
 ،الس�ید الوز�ر ،و �يش جواب د�لمكبغینا الیوم خنرجاوٕاذن �لتايل 

یطمنئ �ىل ٔ�نه املیاكنزيمات املوضو�ة من طرف احلكومة وال الساهر�ن 
شغاالهتم، �ش ما نوقعوش ا�ىل تنف�ذ هذه العملیة لكها رامه ضابطني 

فالوقت ا�يل �ادي توضعوا هذا النظام، مايش �لرضورة تعلنوا �لیه، 
ا �اد�ش نع�شو بعض احلاالت یتعمل يف ٔ�ي وقت فاش �ادي یتوضع م

  . ا�يل ميكن �اش�هتا بعض ا�ول، ٔ�ن ما اك�ش وا�د التخطیط م�بت
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

�نیة  26اللكمة �مو�ة العمل التقديم يف ٕاطار ما تبقى من الوقت، 
  .ا�يل بقات لمك اليس ٔ�معو بقات �

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  . د الوز�رشكرا الس�ی

تفاؤل ٔ�و إالفراط يف التفاؤل قد یؤدي ٕاىل عواقب وخمية یصعب ال ٔ�ن 
اس�تدرا�ها كام حصل يف �دة �ات، ؤ�� معمك ال�شاؤم القاتل یؤدي ٕاىل 

  . امجلود وإالفالت واخلروج من الفرص
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املطلوب هو التحمك، ف�� ندعو ٔ�ن تتحمكوا �شلك قوي، وهذا ما �متناه، 
ضع ال�س�یج �ق�صادي و�الق�ه �ملقاو� الصغرية ولكن مع مرا�اة و 

  ... ــواملتوسطة، و�خلصوص �جلانب املتعلق ب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

دقائق،  3اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات، بق�ت لمك ٔ�قل من 
الس�ید  .شار�نجعبمك، نظرا ٔ�مهیة املوضوع ا�لهم جتیو ٔ�مام السادة املس� اا�يل 

  .الوز�ر، تفضلوا

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�طمئنمك ؤ�طمنئ الرٔ�ي العام ؤ�طمنئ املقاوالت واملقاولني  ،بدایة

هاذي مت حساهبا وحتضريها  ،ؤ�طمنئ املواطنني، هاذي مايش مغامرة
ك �قو ٔ�یضا يف البنك املركزي د�لنا ويف الوايل د�ل بن� لس�نوات، و�اصنا ن 

املغرب ا�ي یعمل معال ج�ارا، راه دار اج��ات م�عددة مع أ�بناك 
یل واملؤسسات البنك�ة، مع القطاع اخلاص �ش متيش تد�ر هاذ التحو 

 le ciblage( التضخم �اص �كون عندك دراسة الس�هتداف
d’inflation ( ودارها، �اص تت�ٔكد ب�ٔن املنظومة البنك�ة قویة وقادرة �ىل
ظام، در�ها وت�ٔكد� مهنا، هاذ اليش د�ل املضار�ت �اصنا تدبري هاذ الن

  .ما نضخموهش
 الواردات ٔ�و  اروــما وقع ٔ�یضا ٔ�نه هاذي �ا�ة طبیعیة ٔ�نه ا�يل �یدی

(les importateurs)  املورد�ن �ميكن لو وهذا من حقو ید�ر تغطیة
عني د�ل سعر الرصف، من حقو، اك�ن ٔ�دوات مالیة فهاذ ا�ال مت أ��ذ ب

  . �عتبار هبا
بغیت نقول لمك ٔ�نه يف تصور� هذا املرشوع مت ٔ��ذ لك ا�ري ا�يل 

طمئنمك، ٔ�هنا �ٔ �ح�یاطات ولك احلذر يف تصوره، واملیاكنزيمات، وكنعاود 
م�اكنزيمات �د �ذرة و�د مضبوطة، وب�ٔنه الطریقة د�ل التصور د�ل هاذ 

هناك ت�ٔثري �ىل القدرة  نظام الرصف املرن فهيا لك احلذر �ش ما �كو�ش
  .الرشائیة د�ل املواطنني

كد لمك ٔ�ن القمية د�ل ا�رمه �ٔ كد لمك هاذ اليش هذا، ونبغي ن�ٔ ت��غي ن
سعر رصف ا�رمه د�لنا احلايل راه يه القمية احلالیة، طبعا �ادي  ،د�لنا

خنضعوه من بعد فوا�د الهامش ضیق �لعرض والطلب وما ند�روش خطوة 
  .��ٔكد�ن من اخلطوة املوالیةحىت �كونوا م 

اح�ا مايش م�خوفني، اح�ا مايش �ري مق�نعني، ك�ساینو ونت�ني 
الفرص طبعا، وند�رو ا�راسات الالزمة �ش ٕان شاء هللا نبداو �لعمل 
فهاذ التحول وا�يل �ادي یوا�بو، ٔ�ن ك�شوف النقاشات غیوا�بوا مح� 

طم�ٔنة للك الفا�لني تواصلیة �ش �زیدو مزید من الرشح ومزید من ال
  .�ق�صادیني ولعموم املواطنني

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

دامئا يف ٕاطار أ�س�ئ� املو�ة �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، السؤال 
اخلامس موضو�ه ارتفاع �دد الرشاكت املفلسة، سؤال وضع من طرف 

  .لس�ید الرئ�س لوضع السؤالتفضل ا ،الفریق �س�تقاليل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  أ�خوات وإالخوة،
الس�ید الوز�ر، ٔ�ال تالحظون ٔ�ن �دد الرشاكت املفلسة ٔ�صبح يف 
ارتفاع، مما هيدد فرص الشغل وهيدد التمنیة يف ب��، مفا هو رٔ��مك الس�ید 

  وز�ر؟ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال

املعطیات د�ل  يذاامخلس ٔ�شهر لهذه الس�نة ه طبعا �ٔ�رقام يف
شویة ا املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة، ممكن ٔ�یضا نعطیك أ�رقام ا�يل

ولكن نعطیك هاذي د�ل املك�ب املغريب  ،)Inforisk(م�قاربة د�ل 
ومت ٕافالس ما �زید  ،ٔ�شهر 5رشكة يف  �19090لملك�ة الصناعیة، مت �لق 

مقاو�  100مقاو� ختلق مقابل  829رشكة، معناه ٔ�ن هناك  �2304ىل 
یاة، و�دة كمتوت، هذه س�نة احل  ااملقاوالت تی�القو �ل د 8تفلس، یعين 

  ...حىت إال�سان، املقاوالت
بغیت نقول ٔ�ن هناك حتسن يف الس�نة املاضیة، الس�نة املاضیة مت اا�يل 

  . مقاو� تقریبا 5200مقاو� وٕافالس  �40000ىل طول الس�نة �لق 
بغیت نقول لمك ٔ�ن يف النظام �ق�صادي العادي ٔ�ن تفلس املقاو� ا

ما يش تفلس؟ تفلس ٔ�نه  �الشاا�يل خصنا نعرفو ) ميكن نعتربو �ادي(
دامئا �كون ظروف �ارج�ة، تفلس ٔ�ن عندها موارد ذاتیة ما اكف�اش، 

 La plupart de nos entreprises sont( والناس لكهم كتعرف ٔ�نه
sous-capitalisées( تفلس ٔ�ن التدبري مفلس، تفلس ٔ�نه هناك ،

س��اق�ة اة معلی شعوامل ذاتیة، ميكن �كون هناك ٔ�یضا تفلس ٔ�ن ما دار�
 .ف� یتعلق ب�شاطها، ما دار�ش اس��رات موا�بة، ٕاىل ٔ�خره

ولكن �ش ند�رو مقارنة، وامسح يل �ىل هاذ املقارنة، ٔ�ن املقار�ت 
مقاو� يف  103000بعض املرات تیكونوا فهيم ٕاشاكلیات، فٕاس�بانیا ٔ�فلست 

  .75000ويف ٕایطالیا  83000ويف ٔ�ملانیا  2014
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ٕایطالیا ويف ٕاس�بانیا ميل كتفلس مقاو� تت�لق یاله ا�يل �م ٔ�نه يف 
داملقاوالت، هناك  8مقاو� وا�دة، اح�ا ميل تتفلس مقاو� قلنا تت�لق 

جتدید �ل�س�یج املقاواليت، ما تیعن�ش ٔ�نه املقاوالت ما عندمهش مشالك، 
اك�ن مشالك  ..اك�ن مشالك د�ل ا�متویل من بعض أ�بناك، ٔ�� ما تنعن�ش

ینة، اك�ن مشالك د�ل أ�داء، د�ل یعين ٔ��ال أ�داء، ا�يل د�ل اخلز 
�اصنا نعرفو ٔ�نه ميل تنقولو إالفالس هكذا نظر� �اصنا نعرفو ٔ�ش�نو هام 

  .أ�س�باب اليت ٔ�دت ٕاىل إالفالس
ٔ�ما ٕاذا اكن ٕافالس ف�ه جتدید راه بعض الب�ان ك�سا�د، ٔ�ن �ش 

رة و�شجع املقاولني ٔ�هنم �مني املقاوالت د�� �اصك �شجع ٔ�یضا املغام
�س�مثروا وا�ا من بعد یفلسون، ٔ�ن من بعد إالفالس ميكن �كون جناح 

  .�ٓخر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
  .شكرا

التوضیح د�لمك وأ�مل  مرسور �دا، الفریق �س�تقاليل هو ت�سمع
والتفاؤل ا�يل كتجیبوه الس�ید الوز�ر، اح�ا معمك وتنحییو ف�مك هاذ امحلاس 

  .والتفاؤل ا�يل كتبعثوه وكتضخوه يف ا�متع د�ل الرشاكت
اح�ا كن�ٓم�و �لقضاء والقدر، وتنقولو ٔ�ن املفروض ٔ�ن الرشاكت تفلس، 

ن دا�ل الرشكة، ٔ�ن ميكن �كون عوامل �دم الضبط، عوامل �رشیة م
عوامل ٔ�خرى، ولكن ا�يل ما �كونوش اح�ا �حكومة ك�س�یري د�لنا �كون 

ج�و اح�ا ب��اتنا هنرضو وحنطو، ن�سطو أ�مور ٔ�مام �ٔ س�ب إالفالس، و 
الواقع، والناس كتعرف الیوم ٔ�ن هاذیك الصفقات العموم�ة �اصنا ندوزو 

صنا التصنیف �لتصنیف، ٕاوا ما نوصلو �لتصنیف، � الس�ید الوز�ر، �ا
ك �دالتجهزي، التصنیف دإالساكن، التصنیف د�ل الرشاكت، ود�ل هاذی

(L’OCP) ها الفوسفاط من هاذ اجلهة، معناه ٔ�ن التصنیف مير �رب ،
   .مرا�ل معقدة

ینا هاذ التصنیف �شار�و يف الصفقات العموم�ة، ميل ت�شار�و ذ�ا
ا�ذو �مثن ضعیف هاذیك املشاركة د�لنا كتجیب لنا الویالت، ب�ٔن تن

وضعیف �دا، ميل تنغامرو وتنقولو مصاب خنلصو �ري اخلدامة، ٔ�رى 
�شار�و �خلطیة �ري ما نقلبوش �ىل الرحب، ولكن ت�شوفو ٔ�ن ميل تنا�ذو 

  هاذیك الصفقة ٔ�رى لنا �یفاش �ادي نت�لصو؟
سري قلب �ىل هذا من هنا، سري قلب �ىل ا�يل یوقع � هنا، وميل 

لو امحلد � راه اس�تغرق�ا �ري وا�د العام �ش نق�طو تنوقعو تنجیو تنقو 
، 003وكذا وكذا، فاص�  7000فلوس�نا، تنلقاو خط�ٔ يف الفاص�، فاص� 

، لك يش یعاود من الز�رو، وهاذ اليش ت�س�تغرق 002ال، ال �اصك د�ر 
ٔ�شهر والرشاكت تی�لصوا فاخلدامة، الضغط د�ل الید  5ٔ�شهر،  4لنا 

ناك ا�يل ك�سا� فلوسها وتزتید � دامئا التكرار، ٔ�رى العام�، ضغط أ�ب 
لنا املراجعة د�ل الرضیبة، وهاذ اليش اح�ا �س�یري� تیق�ل الروح د�ل هاذ 

  .اليش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .لمك يبقا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، الس�ید الوز�ر تنظن ما 
وضعیة املقاوالت الصغرى ٕاذن ن��قل �لسؤال السادس، وموضو�ه 

واملتوسطة وهو مو�ه من طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضلوا الس�ید 
  . املس�شار احملرتم

  . لمك بعض الثواين بقيبغیتوش جتاوبوا �ىل هاذ، االس�ید الوز�ر ما 
  .تفضلو الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .هو يف نفس املوضوع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
هللا خيلیمك ما تد�لوش �لرئ�س يف �خ�صاص د�لو، إالخوان د�ل 

  .الفریق

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هو الس�ید الرئ�س، اكن من املفروض هاذ�ن السؤالني ٔ�ن �شملهام 
  . و�دة املوضوع والس�ید الوز�ر جياوب، ٔ�ن نفس السؤال

  .نفس السؤال الس�ید الوز�ر ..لوضعیة�ىل ا ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
بغیت �اود �ين نعقب �ىل ما قا� الس�ید املس�شار مع احلق �ش ا

�شوفو ٔ�ش�نو هام أ�س�باب ا�اتیة املوضوعیة ٕالفالس املقاوالت، ؤ�ش�نو 
اه يه أ�س�باب اليت يه �ارج یعين القدرة د�ل املقاولني، وا�يل كام قلت ر 

ٔ�عطیت بعض أ�س�باب ا�يل فهيا احلصول �ىل ا�متویل، فهيا یعين أ�ش�یاء 
  .. مرتبطة رمبا �لتنافس�یة د�ل �ق�صاد، فهيا ٔ�ش�یاء ا�يل �ار�ة �ىل

بغیت نقول لمك �اود �ين و�زید نؤكد، �ري نعرفو ٔ�ش�نو هام أ�س�باب، اا�يل 
واش  )Les startups( ذو وا�د املقاوالت الناش�ئة، هاذودا� ميل تنا�

 قتی�ل ، ميل95%حشال �س�بة إالفالس فهيا؟ �س�بة إالفالس فهيا اتیعرفوا 
�ميوتوا ولكن هذاك امخلسة ا�يل ت��قاو تیكون  Les startups( 95%( وكذ

و � ــــة یغط��عندمه یعين وا�د الن�اح �هر وميكن یغطیو � ذاك امخلس
التق�یات   (les nouvelles)ي ـــــلشاذ اـــــم تتعرفوا لهـــــــ، راك�100ىل 

  . احلدیثة ٕاىل �ٓخره
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بغینا �شجعو الش�باب، ؤ�� مايش فقط م�فائل �ري ا�الش اذاك اليش 
ح�ث �طبیعة، م�فائل ٔ�ن عندي معطیات ٔ�ن هناك فرصا �برية لالس��ر 
يف بالد�، وهناك یعين ٔ�فاكر ومشاریع ج�دة لبالد� يف خضم امحلد � 

ويف خضم هذا التو�ه د�ل س�ید� هللا  ،�ي ینعم به بالد��س�تقرار ا
  .ینرصو حنو ٕافریق�ا وحنو العامل

راه اك�ن ٔ�هيا الش�باب نوضوا اس�مثروا، ما �كونوش �ایفني من الفشل 
ٕاىل درتیو ٕاىل اكن هناك ٕارادة قوي، طبعا يف ٕاطار الروح د�ل املقاو� 

هاذ  (il faut régénérer)خصنا نبعثو ٔ�ن املشلك عند� يف بالد� 
(les entrepreneurs)  یعين خص �كون هناك روح �لمقاو� �دیدة

طبعا جيب ٔ�ن  ،د�ل الش�باب �ش �س�مثروا وما خيافوش من الفشل
�كون هناك موا�بة ��و�، هنا فاش �رجع �لسؤال ا�يل طرح الس�ید 

صغرية املس�شار، ٔ�نه من بني أ�ش�یاء ا�يل �مة �ل�س�بة �لمقاوالت ال
متویل ٔ�سايس ا� واملتوسطة والصغرية �دا، هو ذاك املشلك د�ل ا�متویل، 

شویة د�ل التف�ح وشویة د�ل ا�دا وهنا تندعیو أ�بناك �ش �كون 
  .السهو�

د�ل  3عند�  ،ولكن ا�و� راه قامية ٔ�یضا ب�ٔدوات �رب م�ظومة الضامن
املقاوالت الصغرى  املنتو�ات ا�يل �مني د�ل الضامن، الضامن لفائدة

وا�يل  2009ا�يل انطلق يف ) Fonds PME(واملتوسطة ا�يل هو هذاك 
ملیار القروض البنك�ة بضامنة  14مت توزیع  2016يف الس�نة املاضیة فقط 
فد امرشوع ا�يل اس�ت 7300ملیار درمه، ٔ�ي  7.7من هاذ الصندوق د�ل 

  .وم�
ة ـــــــــــــــا صعوبـــــــا �ل�س�بة �لمقاوالت ا�يل عندهــــــهناك ٔ�یض

)La restructuration ( وا�يل اك�ن ٔ�یضا وا�د الصندوق دامئا دا�ل
 Fonds de soutien financier( الصندوق املركزي �لضامن ا�يل هو

aux TPME ( ل�شجیع وٕال�ادة دمع املقاوالت يف وضعیة صعبة وا�يل مت
عطي م�ارشة قروض تی ،هذا تیجي م�ارشة مايش تیضمن ..توزیع 2016يف 

  .ٕال�ادة الهیلكة، وصلت ملیار درمه الس�نة املاضیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

  .تفضلوا الس�ید املس�شار، الس�ید رئ�س الفریق، تفضل

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  احملرتمون، السادة الوزراء

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مشل �لوضعیة د�ل املقاوالت �ٔ السؤال د�لنا يف احلق�قة یتعلق �شلك 

املتوسطة والصغرى، نظرا لٔ�مهیة اليت �ك�س�هيا �عتبارها عصب �ق�صاد 
الوطين، كنعرفو ب�ٔنه ال�س�بة الك�رية الساحقة يه �ىل شلك مقاوالت 

من املقاوالت، كنعرفو ب�ٔن  %90رى تصل ٕاىل ٔ�زید من م�وسطة ٔ�و صغ
يف الناجت �ق�صادي الوطين، كنعرفو  %70هاذ املقاوالت �سامه حبوايل 

كذ� ب�ٔن هاذ املقاوالت �سامه يف �لق م�اصب شغل معتربة �ل�س�بة 
ر الس�ید الوز�ر، ب�ٔن �ه�م هبذه ،لالق�صاد الوطين، ف�� نعتب

ومس�متر ی��غي ٔ�ن �كون معال م�واصال �ل�س�بة  املقاوالت �شلك یويم
  .�لحكومة و�ل�س�بة مجلیع القطا�ات احلكوم�ة ذات الص�

حنن ال ميكن بطبیعة احلال ٔ�ن ننكر اجلهود اليت بذ�هتا احلكومة ال يف 
الوالیة السابقة من �الل حزمة من إالجراءات املهمة الرام�ة ٕاىل الرفع د�ل 

الوطنیة �شلك �ام واملقاوالت الصغرى واملتوسطة  التنافس�یة د�ل املقاو�
�شلك �اص، ال ميكن ٔ�ن ننكر هذه اجلهود ولكن �ملقابل ی��غي ٔ�ن نعرتف 
�حلق�قة الساطعة هو ٔ�ن هنا� مجمو�ة من املقاوالت اليت تعرف صعو�ت 
�برية �دا، ٕاىل اكن عند� �ري بضع م�ات د�ل املقاوالت ا�يل كتغلق 

 �یخصنا نفكرو ونلقاو احللول املناس�بة، الرمق ا�يل عندي د�ل أ�بواب د�لها
)Inforisk ( ،4400هو ٔ�نه �الل الس�نة احلالیة ٕاىل �دود شهر ماي 

نتلكمو �ىل لك شهر  مقاو� ا�يل وصلت ملس�توى د�ل إالفالس، بال ما
املقاوالت اليت تضطر ٕاىل �ل نفسها وحىت ميل كت�ل نفسها كتو�د وا�د 

الصعو�ت �ش تصفي الوضعیة د�لها، وا�يل �اص هاذ الوضع  العدد د�ل
  .�اصو �ل م�اسب يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال

ومن �اللمك  ،الس�ید الوز�ر ،طلب م�مكتٕاذن هاذ اليش لكو �ی 
وخمتلف القطا�ات احلكوم�ة ٕاجياد احللول املناس�بة �لتغلب �ىل إالشاكلیات 

ى واملتوسطة، ٕالجياد املرتبطة ٔ�وال ��متویل د�ل هاذ املقاوالت الصغر 
احللول املرتبطة مبسا�دة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل كتوصل ٔ�و 
تقارب املس�توى د�ل، ٕان ش��ا ٔ�ن نقول، التوقف عن العمل، یعين �اصنا 

  . نلقاو یعين ٕاجراءات ملسا�دهتا يف ٕاطار ٕا�ادة الهیلكة
ا�يل ؤ�رید كذ� ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل يشء ٔ�سايس، عند� وا�د الواك� 

والصغرى، حنن ندعو ٕاىل  وطنیةالمسیهتا الواك� الوطنیة ٕالنعاش املقاوالت ا
ٔ�ن ت��قل هذه الواك� من �ش�تغال مبنطق �س�یيك ٕاىل م�طق ینكب 

  .�ىل إالشاكلیات احلق�ق�ة املرتبطة �لصعو�ت اليت توا�ها هذه املقاوالت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الرئ�س شكرا الس�ید

السؤال املوايل وهو �لسادة ٔ�عضاء فریق أ�صا� واملعارصة، وموضو�ه 
  .تدبري حظرية س�یارات ا�و�، لمك اللكمة الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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حصیح �ىل ٔ�ن الفریق عندو ٔ�س�ئ� �ىل �ق�صاد واملالیة و�ىل التعلمي 
بید ٔ�ن الربملان ٔ�و ی��غي �ىل الربملان ٔ�ن یتفا�ل مع نبض  و�ىل الس�یا�ة،

ا�متع، ٔ�ن یتفا�ل مع خماوف وا�شغاالت الشعب املغريب، ويف تقد�ر� ٔ�ن 
��شغال املركزي الیوم �لشعب املغرب هو هذه الرتاجعات اخلطرية 
وامل�سار�ة يف الوضع احلقويق بب�� من تعنیف �لمتظاهر�ن، من مقع 

، من اعتقاالت عشوائیة، من ا�هتااكت والتضییق �ىل احلر�ت، �لمحت�ني
ومن امهتان لكرامة املواطنني، و�ٓخرها ذ� الرشیط املصور ا�يل اك�ن الیوم 
يف التواصل ٔ�و يف ش�باكت التواصل �ج�عي ا�يل كتبني مواطن مغريب 
اليس �رص الزفزايف، وهو ش�به �ار من لباسه، وهذا امهتان وا�هتاك 

  ام�ه وحلرمة جسده، ف�ٔ�ن �سري بب��؟ لكر 
خماوف�ا ويه مشرتكة مع خماوف الشعب املغريب، ٔ�ن الیوم هناك حماو� 
�شك�ل ثورة مضادة للك ما ٔ�جنزه الشعب املغريب من �الل املصاحلات 

ٔ�جنزها بتعاون �م وتفامه �م مع �ال� امل�، مسلسل  التارخيیة اليت
ب ٔ��د�ر وصوال ٕاىل املصادقة �ىل توصیة املصاحلات ا�ي انطلق من خطا

، من � املصل�ة الیوم 2011هیئة إالنصاف واملصاحلة، وصوال ٕاىل دس�تور 
يف �سف هذه املصاحلات؟ من � املصل�ة يف العودة بب�� ٕاىل س�نوات 
امجلر والرصاص؟ من � املصل�ة الیوم يف تقویض لك ما بناه الشعب 

ن الیوم بتضحیات ونضاالت وكفا�ات ٔ�دى املغريب، ٔ��داد�، �ٓ�ؤ�، وحن
فهيا الشعب املغريب الك�ري، الغايل والنف�س، والیوم هناك من یرتبص �لك 

  . هذا ویعمل �ىل �شك�ل هذه الثورة املضادة
ونقول ٔ�ن الشعب املغريب بت�اربه و�م��ا�ته لن متر لك هذه املساعي، 

 العدا� وس�ی��رص، س�ت��رص احلریة، س�ت��رص الكرامة، س�ت��رص
  . �ج�عیة، س�ت��رص حقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا دولیا

  . وندعو احلكومة ٔ�هنا تتحمل جزء �بري من املسؤولیة
  .ؤ�حسب أ�س�ئ� من طبیعة احلال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الرئ�س، ا�هت�ى الوقت، الس�ید الوز�ر

أ�س�ئ� د�لمك د�ل  بغیتو �سحبوااالس�ید الرئ�س، واش  و�ش نتفق
طلبوا �ش تتعاود تربمج مرة ٔ�خرى، ٔ�نه القانون ت الفریق، یعين �ادي 

ا�ا�يل، الس�ید الرئ�س، هو ا�يل �یحمك بی��ا، ٕاذا طلبتو السحب د�لها 
  . القانون ا�ا�يل �سمح لمك بذ� �ىل ٔ�ساس ٔ�ن تربمج مرة ٔ�خرى

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .الت�ٔج�ل، اح�ا كن�ٔ�لو هاذ اليش ذرتمني رهن ٕاشارة هاالوزراء احمل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الس�ید الوز�ر، تفضلوا

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  . �سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�د�ل يف �دل س�یايس، ٔ�ن املر�� فعال تق�يض  ٔ�� خشصیا ال

  ..ٔ�ن �رتقي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الوز�ر ميثل احلكومة، هللا خيلیك اليس بنعزوز، اليس بنعزوز، 
من فض�، هللا خيلیمك السادة املس�شار�ن، هللا خيلیمك السادة 

 ال�م، اليس املس�شار�ن، راه كنرتٔ�س ٔ�� وما ن�سابقوش �اود �ين �ىل
  . بنعزوز

 ،الس�ید الوز�ر ميثل احلكومة وهو الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان
وهو الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ومن الواجب �لینا �ش نعطیوه 
اللكمة، ٔ�نه ميثل احلكومة، هنا راه الربملان �سائل احلكومة، احلكومة 

  . یك هو �یتو�ه لیه، �لیوينتلكم، �� هللا خيل ت كتطلب �ش 
ٔ�ن� طلبتو �ش أ�س�ئ� د�لمك تؤ�ل، �لیتمك تطرحوا سؤال ٔ�نه 

� �لیو املسائل، هللا جياز�مك خبري، تعاونوا معنا �ش اهذاك احلق د�لمك، د
  . اجللسة متيش

 .شكرا
  .تفضلوا الس�ید الوز�ر

مع الربملان  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�عتقد الس�ید الرئ�س، الس�ید املس�شار، الس�یدات والسادة، ٔ�عتقد 
كام تفضلمت، الس�ید الرئ�س، العالقة اليت جتمع احلكومة �لربملان �القة م�نیة 

 100ولهذا ا�س�تور يف الفصل  ،�ىل التعاون، ويف ٕاطار �س�تقاللیة
، ٔ�نه فاش �یتطرح يش ٔ�س�ئ� قضا� يف ٕاطار احلصة د�ل أ�س�ئ� واحض

الشفویة ويف ٕاطار الوقت ا�صص احلكومة لها احلق يف التفا�ل، هذا 
  . ا�س�تور رصحي

�ل�س�بة ٕالینا يف احلكومة، كام قلت، املر�� تق�يض ٔ�ن نتعاون، 
� اس�تعداد املوضوع ا�ي ٔ�ثري الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان 

�لجواب، ٔ�ن هذه القضیة هتمنا مجیعا، الوطن بق�ادة �ال� امل� اخ�ار 
مسار ال رجعة ف�ه،  ااخ�یار م�اهضة ٔ�ي شلك من ٔ�شاكل التعذیب، وهذ

ؤ�ي يشء قد یؤدي ٕالیه �لینا ٔ�ن نصطف صفا وا�د، ٔ��لبیة ومعارضة، 
ال� قادها �حىت ال یقع ٔ�ي يشء یؤدي ٕاىل �رتداد �ىل مك�س�بات 

امل�، ؤ�صبحت الیوم من العنارص املمزية لب��، اكن من املمكن �كون 
هنا� طلب ٕا�اطة، ؤ�� ٔ�تفهم، ٔ�تفهم ٔ�ي موقف، ولكن اكن من املمكن 

ت��ح هذا أ�مر، حنن مس�تعدون �لجواب و�لتفا�ل يف ٕاطار  121واملادة 
  .یؤدي ٕاىل تعاون املؤسسات ا�س�توریة لصیانة املك�س�بات
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
   ،الس�ید الوز�ر

هذا الفضاء، كام تفضلمت وتفضل الس�ید رئ�س فریق أ�صا� واملعارصة، 
  .ینظمه ٔ�وال ا�س�تور ا�يل ت��ظم العالقة ما بني الربملان وما بني احلكومة

الربملان ميثل ویضمن حقوق أ��لبیة واملعارضة وحىت �ري املن�س�بني، 
انون ا�ا�يل ا�ي صوتنا �لیه مجیعا، واك�ن ا�يل ت��ظمنا ٔ�كرث وهو الق

ولكن یلزممك ٔ�نمت �حكومة �لتطبیق د�لو، ٔ�نه هاذ القا�ة ا�يل د�ل لها 
مة يف ٕاطار ما ت�رسو فهيا ا�ميقراطیة، لك وا�د عندو احلق يف ٔ��ذ اللك

�كف� � النظام ا�ا�يل ا�ي یربمج أ�س�ئ�، ق�ل هذه اجللسة اكنت 
�لسة د�ل رؤساء الفرق، ندوة الرؤساء ا�يل نظمت واتفقت معمك ق�ل 

شكون ا�يل اشكون ا�يل �ادي �كون �ایب و ا�ىل أ�س�ئ� و�یفاش توضع و 
ٔ�مور حسب، م�ال الفریق ا�س�توري حسب السؤال د�لو، ٕاذن هاذ ا

  .مشاتا
الس�ید الرئ�س فریق أ�صا� واملعارصة وضع السؤال د�لو من  ،ا�ٓن

راه �لكمت  واحلق د�لو، وما اك�ن حىت يش وا�د ا�يل �ادي یقول ل
  . هكذا، ٔ�نه احلق ا�س�توري، ا�س�تور ا�ي یضمن � ذ�

بغاش جياوب، املهم احلكومة رامك �اوبتو، �� االس�ید الوز�ر ما 
  ..العريب احملريش، تنظنالس�ید 

  ال، واش يف ٕاطار �س�یري اجللسة؟
اليس العريب هللا جيازیك خبري، ما حترج�اش اليس احملريش، راه اك�ن 
الس�ید رئ�س الفریق د�لمك یتلكم �مس الفریق، الس�ید الرئ�س ما 
حترج�اش، ال، هذا هو احلرج، رئ�س الفریق هو ا�يل تیا�د اللكمة �مس، 

غی�ش تفهم رئ�س الفریق �ادي یفهمك، احلاج العريب، واش ب اال، ٕاىل ما 
ما غنعطیكش اللكمة احلاج العريب، .. بغیيت لك وا�د يف املس�شار�ن یبقىا

  .ال ما غنعطهياش �
هللا، راك ٔ�نت راك عضو فریق ورئ�س الفریق  ىاحلاج العريب اتق

ریق د�� ا�يل یتلكم، ويه �اص نعطهيا مجلیع أ�عضاء هنا د�ل الف
د�لمك، ال ما نعطهياش �، لن ٔ�عطیك اللكمة ٔ�نه الس�ید رئ�س الفریق 

  .تناولو وقال ا�يل عندو
  .منر ٕاىل السؤال املوايل واملتعلق بوزارة الص�ة

اليس العريب ما حترج�اش، هاذ املس�ٔ� راه فضات، اليس العريب واتقى 
هنا القانون  هللا، ٔ�رجوك الس�ید املس�شار، ٔ�رجوك راه القانون ٔ�� ٔ�طبق

ا�ا�يل راه ما ميك�ش نعطیك اللكمة، الس�ید الرئ�س راه ما غنعطیكش 
  .رشحهتا لرئ�س الفریقااللكمة، راه 

�ٕٓالخوان بدون مشادات، الس�ید املس�شار احملرتم هللا خيلیمك ا�رتموا 
�ادي بعضمك البعض هللا جياز�مك خبري، ا�يل عندو احلق يف اللكمة، 

 .و احلق راه ما �ادي ��ذهاشی�ٔ�ذها، وا�يل ما عند
منر ٕاىل املوضوع املوايل ویتعلق �لس�ید وز�ر الص�ة، والسؤال عن 

خ�یفرة �لسادة املس�شار�ن  - وضعیة املس�شف�ات إالقلميیة جبهة بين مالل
  .ٔ�عضاء الفریق �س�تقاليل، تفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن
هتا �لرئ�س عطیأ�ودي هللا هيدیك، راه ما نعطیكش اللكمة، راه 

د��، هذا وز�ر ميثل احلكومة، ٔ�نه �ميثل احلكومة، راه �ميثل احلكومة، 
تفضل الس�ید املس�شار، ما حترج�اش احلاج العريب، احلاج العريب ما 

  .حترج�اش

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .احلاج العريب، من بعد، من بعد، تفضل الس�ید املس�شار، تفضل

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  السادة الوزراء،

  الس�ید وز�ر الص�ة،
  الس�ید الرئ�س،

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . تفضل الس�ید املس�شار

بغیتو ابغی��ا نوقفو اجللسة؟ هذا هو الهدف، االيس احملريش  دا�واش 
زیك خبري، هاذ اليش راه ال یلیق اف�نا هباذ املس�توى، هللا جياملغاربة �شوفوا 
  . بصورتنا مجیعا

باليت الس�ید الرئ�س، احلاج  ..باليت هللا خيلیك، هللا خيلیك الس�ید
�لس ومن ا ،الفرق يف ال�م رؤساءدر احلق د�ل االعريب ما ميك�ش تص

، وا احلاج بغی��ا جناوبوك �ىل هاد اليش �ري �لس هللا جيزیك خبريابعد 
� �اطرك ونوقفو لكيش، الس�ید االعريب، �ٓلس�ید املس�شار، وند�رو � د

  .الفریق احلريك طلبت اللكمة يف ٕاطار �س�یري اجللسة، تفضلوا رئ�س
  .اليس ا�لبار، راه طلهبا راه ق�ل م�ك اللكمةغنعطي 

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

من النظام ا�ا�يل، راه النظام  �118ري املادة بغیناك تطبق ااح�ا 
ما كتقول ال رئ�س وال مس�شار، الس�ید املس�شار طلب،  118ا�ا�يل 

ی�ٔ�ذ  ٔ�ن دا� هاذ اليش �ري، الس�ید املس�شار طلب اللكمة من حقه
قراها �لینا الس�ید الرئ�س خمترصة  118اللكمة، ٔ�ن النظام ا�ا�يل املادة 

  .ند� حىت يش ٕاشاكلالرؤساء فقط ما ع  �ىل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�س�تقاليل عندمك لكمة يف ٕاطار �س�یري اجللسة الفریقالس�ید رئ�س 
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  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شویة ونعاودو أ�� كنلمتس نوقفو اجللسة وا�د مخسة دقائق �ش نربدو 
، اح�ا هنا� يف ٕاطار التعاون �س�ت�ٔنفو اجللسة د�لنا، هللا جياز�مك خبري

اجللسة وا�د مخسة  توقفزیك خبري كنلمتس اوالتاكمل ب��اتنا، هللا جي
  .شویة و�س�هتلو اجللسة د�لناادقائق �ش نربدو 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار �س�یري اجللسة �لس�ید رئ�ساللكمة ٔ�وال 

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  .س�ٔطالب بتوق�ف اجللسة

  ،الرئ�سالس�ید 
ٔ�� غنتلكم، ال ميكن مصادرة حق الوزراء واحلكومة يف اللكمة، 

مبوضوع، ویصبح يف موضوع �ٓخر، هذا  م�علقخصوصا ميل �یكون السؤال 
  .هو صلب املشلك

  .ٔ��متس رفع اجللسة مخس دقائق ،��

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .نت وال رئ�س الفریقابغیت اش ودا� �ري نتفقوا وا العريباحلاج 
  .، تفضلوامخسة دقائقملدة  اجللسة�رفع 

  .اجللسةرفعت 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدات الوز�رات، السادة الوزراء،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

  .�س�متر يف اجللسة ا�صصة لٔ�س�ئ� الشفهیة ،ٕاذن
بغیتو لكمة، نقطة ا. ل�س�یري تفضلوا الس�ید املس�شاراللكمة يف ٕاطار ا

  .نظام، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  ،الس�ید الرئ�س

دقایق طبقا  3السؤال د�لنا و�ناه �لس�ید وز�ر املالیة يف �دود 
�لقانون، الس�ید وز�ر املالیة �ارض، الس�ید وز�ر املالیة �ارض، فٕاذا به 

و بوز�ر �ٓخر �ی�اوب �ىل السؤال ا�يل طرح�اه، هاذ الوز�ر �اصو ؤ ت��فاج
جياوب يف �ا� ٕاىل اكن الوز�ر املعين �لسؤال �ایب، ٔ�كرث من هذا الس�ید 
الرئ�س، هو ٔ�ن حىت الفریق الربملاين يف ٕاطار التضامن مع احلكومة وىل 

  .وهذا عیب و�ار ،تی�اوبنا اح�ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا ،س�شارشكرا الس�ید امل 

  .السؤال د�لمك ٔ�� ا�يل �ادي جناو�مك �لیه الس�ید املس�شار
لقرارات د�ل �مش��ا �لقانون ا�ا�يل ا�يل ت�سري� وكذ� رجعنا او 

غشت  22الصادر يف  924/13ا�لس ا�س�توري و�ٓخرها ا�يل صدر رمق 
سلطتني وح�ث ٔ�ن العالقة بني الربملان واحلكومة �عتبارهام "ویقول  2013

دس�توریتني مس�تقلتني وم�عاونتني ختضع ملبدٔ� التوازن املقرر يف الفقرة الثانیة 
من الفصل أ�ول من ا�س�تور، مبا ینطوي �لیه ذ� من املساواة ب�هنام 
ومتتعهام بنفس احلقوق، أ�مر ا�ي یرتتب عن رضورة توزیع احلصة الزم�یة 

احلكومة ٔ�س�بوعیة اكنت ٔ�و  إالجاملیة ا�صصة ٔ�س�ئ� املس�شار�ن ؤ�جوبة
، �� احلق د�ل واضع السؤال كذ� احلق د�ل ا�يل �ادي "شهریة
  .. .واحلكومة كت�اوب ويف ٕاطار التضامن، ٕاذن ،جيیب

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا �لس�ید الرئ�س

�ىل  اهو نقطة نظام د�لنا مو�ة لمك الس�ید الرئ�س بصف�مك ت�سهرو
و�نیا دفا�ا �ىل النظام ، ٔ�وال دفا�ا �ىل ا�س�تور، هاذ اجللسة �س�یري

  .�لثا دفا�ا �ىل حرمة هذه املؤسسة، ا�ا�يل
ح�� یعلن الفریق ب�ٔنه قد حسب ٔ�س�ئلته الشفویة معىن ذ� ٔ�نه ال حق 
لمك يف ٔ�ن تعطوه اللكمة، دفا�ا عن حرمة هذه املؤسسة ومصداق�هتا، ٔ�ما 

مل الصالح�ة ٔ�ن جتیب يف ٕاطار ما ی��ح � وقد حصل فٕان �لحكومة اك
   .ا�س�تور من توازن بني السلطات

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .اليس بنعزوز، اليس بنعزوز، الس�ید الرئ�س ..ٕاذن ن��قل ٕاىل
لیك اليس خي هللا  ،هتجم حىت �دا الس�ید الرئ�س، ٔ�� اس�متعنا لمك، م

  .بنعزوز

  :�ز بنعزوزاملس�شار الس�ید عبد العز 
  .ٔ��لن حسب أ�س�ئ� يف توضیح املوقف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ناهی اليس بنعزوز هاذ أ�مر فض 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
عطتیه ارفضمت، ال الس�ید الرئ�س، الس�ید كريد �لینا وماعندوش احلق، و 

  .احلق ٔ�نت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اليس بنعزوزتلكم ت ؤ�عطیتك كذ� احلق د�� �ش 
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  .� �ادي نبقاو اليس بنعزوزأ�نت اليس بنعزوز، انت حسبيت أ�س�ئ�، ود

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
�یكو�ش �بع �لحكومة، ا الس�ید الرئ�س، من حيرتم حرمة هذه املؤسسة م

، هو �اي یدافع �ىل احلكومة �شلك ٔ�معى، ااس�تقاللیتو بعد �ىل حيافظ
  .الیته بعدحيافظ �ىل ٕاس�تقال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .التد�ل د�لمك مس�ل اليس ..شكرا الس�ید
  .شكرا، شكرا

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .اضطرت �ش نوحض املوقف يف الوقت ا�صص لٔ�س�ئ�

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اليس بنعزوز

عیة القطاع املوايل وهو مو�ه �لس�ید وز�ر الص�ة، موضو�ه وض 
 ..�لمس�شار�ن احملرتمني ،خ�یفرة-املس�شف�ات إالقلميیة جبهة بين مالل

�لسادة ٔ�عضاء الفریق �س�تقاليل، تفضل ا�د السادة املس�شار�ن لوضع 
  .السؤال

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات الوز�رات،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 

  ،ید الوز�رالس� 
بين ، خریبكة: خ�یفرة �ٔ�قالمي د�لها امخلسة–اجلهة د�ل بين مالل 

خ�یفرة، حمت� الرتبة أ��رية �ىل مس�توى ٔ�زیالل و ، صاحلالفق�ه بن، مالل
عدد د�ل املواطنني، واجلهة ا�يل الاجلهات من ح�ث �دد أ�رسة مقارنة مع 

  .�یجعلنا نطرح أ�س�ئ�كتوفرش �ىل مركز اس�شفايئ �امعي، هو ا�يل ا م
هبا �الل هاذ  واسؤال الیوم �ىل ٔ�ش�نو هو إالجراءات ا�يل �ویني تقوم

س س�نوات �ش تطوروا املس�شف�ات إالقلميیة دا�ل هاذ اجلهة ا�يل امخل
كتع�ش وضعیة صعبة �دا، �ىل ٔ�مل ٔ�نه �سمعو ٔ�یضا ٔ�خ�ار ج�دة �ىل 

   .مس�توى �رجمة مركز اس�شفايئ �امعي �جلهة
  .اوشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :وز�ر الص�ة ،الس�ید احلسني الوردي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ٔ�وال أ�قالمي امخلسة ا�يل رشت �هيا ا�يل �یتكون هبا اجلهة، هناك 

هود �بري مس�شف�ات، هناك نقص حصیح، هناك مشالك، ولكن هناك جم 
و ب�ين مالل ا�يل فهيا مس�شفى ا�دا د�ل وزارة الص�ة، ؤ�وحض ٔ�نه نبد

رس�ر، اك�ن ٔ�زیالل، اك�ن خریبكة، اك�ن كذ� الفق�ه بنصاحل،  370د�ل 
، اك�ن 2015مس�شفى سوق الس�ت ا�يل اف�تح أ�بواب د�لو مشغل م�ذ 

رس�ر،  45ل حل ��ات، د�نصامس�شفى �دید يف طور إالجناز يف الفق�ه ب 
مشغل يف  ارس�ر ا�يل ابد 175و اك�ن مس�شفى خ�یفرة اجلدید د�ل 

يش ٔ�س�بوع زد� ف�ه كذ� التجهزيات البیو طبیة یعين  يوا�يل هاذ 2016
  .ومهنم �ٓالت الساكنري ،احلدیثة

فهاذ اك�ن جمهود يف ما خيص هاذ اجلهة هاذ �اصة يف العامل القروي، 
اء وجتهزي و�شغیل مخسة د�ل املس�توصفات �ري ��ذ م�ال هاذ �امني بن

ا�يل فهيم �لهم مايش لكهم ولكن �لهم دور الوالدة، مهنا تف�یت، مهنا 
�داد، الكهم  ت��غت، مهنا متد�اس، مهنا موالي بوعزة، مهنا الق�اب، هاذو

 وجتهزوا وانة ولكن أ�ربع ا�ٓخر�ن ت��� س��االق�اب �ادي ی�شغل من د
مركز حصي وال�شغیل  �12ادة ت�ٔهیل و�رممي د�ل و�شغلوا، اك�ن كذ� إ 

  .د�هلم
اك�ن جمهود مايش �ىل صعید اجلهة لكها ٔ�ن �یحتاج  ..يف ما خيص

هات ا�يل عندها ٔ�ولویة، اجل ٔ�موال، و �یحتاج موارد �رشیة، والیين من 
�الش قلت عندها ٔ�ولویة؟ ٔ�ن �ىل حساب القانون الوطين �یخص ا

هة، لك �ة خص �كون فهيا مس�شفى �كون مس�شفى �امعي ٕاما يف اجل 
ا �امعي، وهاذ اجلهة �لضبط عند احلق ما فهياش مس�شفى وٕاال ٕاىل م

اك�ش يف اجلهة خص �كون فني ما اكنت ٔ�كرث من جوج ملیون �ىل أ�قل 
ا �الش مافهياش، ا جوج ملیون �سمة، وهذا هو د�ل هاذ اجلهة ا�يل م

  .�اد ما عند�ش إالماكنیات یعين يف احلني ؟�ابغیناش دا
عام قریب د�ل  � يف طن�ة،أ�ن عند� مس�شفى �امعي �یت�ىن د

ٔ�اكد�ر كذ� د�ل العیون، كذ� الر�ط ا�يل �ادي یتعاود من �دید، 
مخسة وال س�تة وال س�بعة د�ل املس�شف�ات �امعیة خطرة  و�مفغاد�ش نب� 

 أ�شغال د�هلمهاذ  ابعد واو�دة، مربمج ٕان شاء هللا عام قریب، �ري نبد
  . خ�یفرة-يف البنا�ت، �ش غمنش�یو جلهة بين مالل

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .التعق�ب لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
السؤال طرح�اه لمك �بع من املعا�ة ا�يل �یع�شوها املواطنني د�ل 
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س�شف�ات إالقلميیة، ٔ�نه فاش كتكون اجلهة، و�لكمنا �لضبط �ىل امل 
ما فهياش �خ�صاصیني، ما  ،املس�شف�ات إالقلميیة مايش يف املس�توى

فهياش املهنیني د�ل الص�ة �لقدر الاكيف �ش �ش�تغلوا، �یجعل املواطنني 
م�ارشة عند� يف اجلهة � ٕاما �اصو مييش ��ار البیضاء، � ٕاما �اصو مييش 

ٔ�و احلل الثالث ا�يل عندو هو املص�ات اخلاصة،  ..ملرا�ش، وهنا كتطرح
املواطنني د�ل هذه اجلهة لكهم الیوم بني املطرقة والس�ندان، واش مييش 
�لقطاع اخلاص ما عندوش إالماكنیات، وهذاك اليش �ش اكن تدارت 

نظام املسا�دة الطبیة يف ذیك اجلهة، ٔ�نه التجربة ا�منوذج�ة د�ل بدایة 
�ش العرض الصحي يف وا�د املس�توى ی س�بة الفقر �برية وما اكفعال اك�ن � 

شویة امرتفع، وبدات فهيا هذیك التجربة �ش �سا�دها ٔ�هنا �رتفع يش 
  . ملس�توى د�ل العرض الصحي يف اجلهة

 �دا واملواطنني �یع�شوا يف وضعیة صعبة ريباك�ن وا�د اخلصاص � 
الس�ید  ،قش معمك�دا، و�لتايل املركز �س�شفايئ اجلامعي، ما م�ف

الوز�ر، ٕاذا اكن �یدار يف �ات ٔ�خرى مز�ن، هذا �م �ل�س�بة لبالد�، 
ولكن حىت ذیك اجلهة جيب ٔ�ن �س�تف�د من التمنیة دا�ل البالد، هذه 
اجلهة ما فهيا ال حبر �ش ند�رو لها املوا�، ما فهياش، حىت الطریق الس�یار 

ز �ىل بعض املدن وبعض س�نة، دا� 50 ـالوح�د تدار من بعد �س�تقالل ب
  . املدن ما دا�زش �لهيا

یعين �س��ر الوطين يف ذیك اجلهة يف مرتبة م�دنیة، ميكن �رجعوا 
�شوفوا �س��ر يف ذیك اجلهة، و�لتايل �اص الیوم جمهود �بري يف ذیك 
اجلهة، اكینة أ�رض م�وفرة ف�ين مالل، كنعتقد ٔ�نه ٔ�صبح من الرضوري 

ا اختذ القرار د�ل املركز �س�شفايئ اجلامعي راه ما �ادي بدٔ�، ٔ�نه حىت ٕاذ
�شوفو الن���ة حىت ملن بعد، وأ�سايس ف�ه ٔ�نه �ادي �كون ٔ�طباء ٔ�والد 
املنطقة ا�يل �ادي یبقاو متا، و�ادي �س�متروا و�ادي حيلوا املشلك د�ل 

  . العرض الصحي ا�يل مطروح
يش لقاء  اتد�رو ،رالس�ید الوز� ،هذه م�اس�بة �ش نطلب م�مك ،ٕاذن

و ف�ه الوقت ذ�وي مع املنتخبني ومع املسؤولني، �ش هاذ اليش ��
�ىل الرب�مج ا�يل ميكن یتعمل يف اجلهة �ل�س�بة �لخمس س�نوات  ونتلكمو

  . املق�� واجلهة قادرة متول ٔ�یضا و�سا�د
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .ف� تبقى من الوقت ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  . بع�ا� ف� خيص �ج�ع مرح�ا

ال �ري مايش قلت ٔ�� �ادي ند�رو هنا وما ند�روش هنا، ٕاىل �دود 
� ل تی��ناو، راه ما ميك�ش ٔ�� نقو  3وموجود�ن  5، یعين 8الیوم اكینني 

و تی��نا 3اجلهات ا�يل �ق�ني،  �ل د �4 ا�لك مبوضوعیة �ادي �شدو د
ٓ  4و�زیدو  ، يف نفس، ما ميك�ش، ٔ�ن ٔ�نت راك �ارف و� 7خر�ن، �

امللیار د�ل ا�رمه، واملس�شفى اجلامعي  3املیدان، هاذ املس�شفى اجلامعي 
اح�ا لكنا  مايش �ري الفلوس، الفلوس والتكو�ن، ٔ�ما ذاك اليش ا�يل قلتو

  .م�فقني، �ادي جنلسو ونربجموه ٕان شاء هللا
  .شكرا

  :س اجللسةالس�ید رئ�
  . شكرا الس�ید الوز�ر

دامئا يف ٕاطار أ�س�ئ� املو�ة �لس�ید وز�ر الص�ة، السؤال املوايل 
موضو�ه اس�ت��اء بعض املراكز الصحیة لتصف�ة ا�م من ا�مع، واللكمة 

 . ..ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل اليس

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .س احملرتمشكرا الس�ید الرئ�

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

یعترب مرض القصور اللكوي من أ�مراض املزم�ة اليت �لكف ٔ�حصاهبا 
م�الغ �مة، ففي الوقت ا�ي یتعني �ىل احلكومة ختف�ف معا�ة مرىض 

الوزارة  القصور اللكوي بتوفري ا�مع �لجمعیات واملراكز الصحیة، تل��ٔ 
الوصیة ٕاىل حرمان بعض املراكز من ا�مع لیبقى دور احملس�نني، ؤ�قول 

  . احملس�نني، هو أ�مل الوح�د لهؤالء املرىض ملواص� �ال�م
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه املعایري اليت  ،و�ىل هذا أ�ساس

  تعمتدوهنا ملنح ا�مع لهذه املراكز؟
  .موشكرا الس�ید الرئ�س احملرت 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الص�ة
كد �ىل وا�د النقطة، ما اك�ن حىت يش حرمان د�ل �ٔ ال �ري نوحض ون

هاذو لكهم ٔ�والد بالد�، لكهم  يش مجعیة دون ٔ�خرى، اح�ا تن�اولو
  . �ىل مجعیة مجعیة ما ميك�ش حنرمو ،ولیداتنا

لك ما يف أ�مر، هاذ التدبري، ٔ�وال وزارة الص�ة تتعامل ٕاىل �دود 
مجعیة �ىل الصعید الوطين، تنوقعو معهم اتفاق�ات،  45الیوم مع ٔ�كرث من 

�ىل العموم ٔ�ش�نو يف االتفاق�ة؟ تیكون فهيا �ىل العموم، تندوي �ىل 
 (les kits) د�ل %50وامجلعیة  %50العموم، ٔ�نه الوزارة �ادي تعطي 

  .زائد یعين املواد املس�هتلكة د�ل ا��لزي
�نیا، تنعطیو اح�ا املوارد ال�رشیة، واك�ن حىت امجلعیات ا�يل تیعطو� 
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  .املوارد ال�رشیة ت�سا�دو� هبم، واح�ا ت�مت التكو�ن د�هلم عند�
مع امجلعیة د�لمك، ا�يل ٔ�� تنظن تدوي مع امجلعیة، ٔ�ن ٔ�� �ارف ٔ��ن 

تتقول �لضبط ٔ�نه  2006االتفاق�ة ا�يل وقعناها مجیع يف  املشلك، هو
مك�وب، امجلعیة قالت  ،)kits( ـامجلعیة يه ا�يل قالت � ٔ�� غنتلكف ب

تلكف، ت لكهم، ولهذا دا� فهمنا ٔ�نه ما ميك�لهاش  (les kits) ـٔ�� غنتلكف ب
 ما فهيا عیب هذا راه مسؤولی��ا حىت اح�ا �اصنا �سا�دوها، �لعكس
 اح�ا مايش تیقولوا لنا ما �اد�شاي نتلكفو ما عند�ش إالماكنیات، ونقولو

، �لعكس، هذا راه واجب د�لنا اح�ا بدیتوان� اهلم ال �ري هللا یعاو�مك 
راه  (les kits) ،ینا إالجراءاتذ�ام�ني قلهتا لنا ا� ا�وزارة الص�ة، ود

نوا، ووضعنا شف�ا كو ��رشاو، من هنا لٔ�س�بوع املق�ل ٕان شاء هللا �ادي 
حشال خصمك، حوايل ملیون ونصف د�ل ا�رمه س�نو� و�ادي �رصدوها، ا

  .هبا امجلعیة ونبقاو ندمعو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
تبذلوهنا من  الس�ید الوز�ر احملرتم، حنن ال �شكك يف ا�هودات اليت

  . ٔ��ل حتسني م�ظوم�نا الصحیة وجتویدها
�ىل الت�اوب، ولكن �اصمك تعرفوا، الس�ید  ،الس�ید الوز�ر ،و�شكرمك

ؤ�خص ���ر مدینة  ..ا�ة عن هذه امجلعیة ا�يل يفاحلالوز�ر، وا�د 
س�نة هاذي، وما معر وزارة الص�ة سامهت ب�ٔي  12ا�ا��، �كونت 

  . �ا�ة �یف ما اكنت
ل هذا املنرب حنن نطالبمك، هاذي تید�روها حمس�نني وهام وهذا من �ال

من ا�س�تور  31ن�، الس�ید الوز�ر، يف الفصل اا�يل م�لكفني هبا، ولكن 
  .تد�لوا يف هذا املوضوعت ��ن و�اطیمك حىت 

لكن لیكن معلوم ��مك ٔ�ن ��ا�� یو�د مركزا لتصف�ة اللكي متو� 
س�نوات ویقدم �دماته ��ان، رمغ  10مجعیة �ريیة ٕاحسانیة م�ذ ٔ�زید من 

 (kit) ـالتلكفة الباهظة اليت مل �سامه وزار�مك املوقرة طی� هذه املدة ولو ب
وا�د ٔ�و ب�ٓ� وا�دة، رمغ ٔ�ن هذا املركز یتوا�د دا�ل املس�شفى إالقلميي 
ویفرتض ٔ�ن ینطبق �لیه ما ینطبق �ىل �يق ٔ�قسام هذه املس�شفى، كام 

ة الرشاكة اليت وقعهتا وزار�مك مع امجلعیة املرشفة م�ذ تنص �ىل ذ� اتفاق�
  .2006س�نة 

نلمتس م�مك، الس�ید الوز�ر احملرتم، التد�ل، وكام �اء يف �ممك  ،�ا

وت�شكرمك وال خيتلف اثنان عن هذا الوضع ٕاىل املزید من �ه�م لهذا 
ملس�توى املركز �ىل غرار ما تقوم به لفائدة �يق مراكز تصف�ة اللكي �ىل ا

  .الوطين، ف�س�یان هذا املركز ٔ�و تناس�یه مل یعد �، الس�ید الوز�ر، ما یربره
  .الس�ید الرئ�س احملرتم وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
بقاش اشكرا الس�ید املس�شار حيفظه، الس�ید الوز�ر �يق عندمك، ما 

�شكر الس�ید الوز�ر الص�ة �ىل مسامهته القمية يف �لسة  ،ٕاذن .الوقت
  .الیوم

ر ٕاىل قطاع وزارة الثقافة واالتصال، وموضوع السؤال أ�ول حفظ ومن
ذا�رة الرتاث الثقايف الالمادي الوطين، �لمس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء الفریق 

  .لوضع السؤال �س�تقاليل، تفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
، الالماديالفریق �س�تقاليل هو حفظ ذا�رة الرتاث الثقايف سؤال 

بقات اواح�ا مجیع تنعرفو أ�مهیة د�ل الرتاث ود�ل امل�ٓ�ر التارخيیة ا�يل 
�رخي د�ل احلضارة إالسالم�ة العربیة املغربیة اليت �متزي �شلكها وهندس�هتا 

�ىل حفظ و�ٓ�رها أ�ر�یولو�، فٕاىل مىت ٔ�و ٕاىل مدى س�تعمل وزار�مك 
  والعنایة هبذه امل�ٓ�ر التارخيیة؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الثقافة واالتصال ،الس�ید محمد �عرج
  .شكرا الس�ید الرئ�س

یدل �ىل شكرا �لس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال هذا ا�يل �م ٔ�نه 
مدى �ه�م د�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن بذا�رة الرتاث الثقايف 
الالمادي، حنن يف وزارة الثقافة واالتصال �ینا رؤیة �دیدة ف� یتعلق هباذ 
العنایة بذا�رة الرتاث الثقايف الالمادي �ىل ثالثة مس�تو�ت، هناك 

خراج العدید من القوانني املس�توى املتعلق �محلایة القانونیة، من �الل إ 
  . وٕا�ادة النظر يف الرتسانة القانونیة املتعلقة �لرتاث الثقايف الالمادي

�الیا يف طور املصادقة اك�ن جوج د�ل القوانني متت ٕا�ا�هتا �ىل أ�مانة 
العامة �لحكومة، اك�ن مرشوع قانون یتعلق حبامیة الرتاث الثقايف واحملافظة 

 یتعلق �لك�وز إال�سانیة احلیة، وهاذ اجلوج د�ل �لیه، وهناك مرشوع �ين
القوانني ٔ�و مشاریع القوانني يه يف طور املصادقة من طرف أ�مانة العامة 

  . �لحكومة، هذا ا�ٓلیة أ�وىل ا�يل تنعتربوها ٔ�ساس�یة يه الرتسانة القانونیة
كذ� اك�ن هناك ا�ٓلیة الثانیة تتعلق �جلرد والتوثیق لهاذ الرتاث 

لثقايف الالمادي، حلد ا�ٓن هناك رؤیة �دیدة ف� یتعلق �لتعامل مع هاذ ا
یعين ا�ٓلیة من �الل اك�ن �ر�مج توثیق الرتاث الثقايف الالمادي، �الیا 

د�ل الربامج هتم �ر�مج �رودانت، �ر�مج د�ل ٔ�سا الزاك، وهناك  3اك�ن 
  . جرد وتوثیق الرتاث الشفوي احلساين



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2017 یولیوز 11( 1438 شوال 16

لثالثة تتعلق بعملیة �رت�ب وتق�ید هاذ الرتاث الثقايف هناك ا�ٓلیة ا
الالمادي يف الالحئة الوطنیة، وكذ� يف الالحئة العاملیة املتعلقة بالحئة 

  . الرتاث العاملي
اك�ن هناك ا�ٓلیة الرابعة، وهو تنظمي العدید من املهر�ا�ت �لتعریف 

ٕاطار مزيانیة د�ل هباذ الرتاث الثقايف، ٕاضافة ٕاىل ذ� هناك مزيانیة يف 
  . ، �اصنا م�الغ مالیة �مة �لرتاث الثقايف الالمادي2017

 .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  ،الس�ید الوز�ر احملرتم

ن الفریق �س�تقاليل يه تنظن ٔ�ن السؤال د�لمك اكن الهدف م
التوضیح وطم�ٔنة �امة الشعب املغريب �لحفاظ �ىل هذا الرتاث الثقايف 

  . إال�ساين والالمادي، فاح�ا ت�شجعومك وم�فائلني �ري ��هودات املبذو�
ا�يل ت�متناو مس�تق�ال يه العنایة جبمیع امل�ٓ�ر التارخيیة واك�شاف م�ٓ�ر 

د � مب�ٓ�ر �رخيیة ا�يل مازالت �م� ٔ�خرى، س�� ؤ�ن بالد� تعج وامحل
واك�ن �ك�شافات �اد تنك�شفو ا�یناصور، �اد تنك�شفو هیالك عظمیة 
ا�يل ترتجع بنا لوا�د التارخي و�رخي قدمي قدمي �دا، وبقات �درة، ٔ�صبحت 
حتفة �درة �دا يف ح�اة ا�متعات، ما غهنرضشاي �ىل التارخي اجلیولو� 

واح�ا �ادي جنیو، ولكن �ادي �رجعو هنرضو �ري  (précambrien)من 
يف احلا� ا�يل ت�شوفو فهيا، اك�ن بعض امل�ٓ�ر التارخيیة ا�يل تبقى ف�نا النفس 

رامك ر�ل ثقافة، رامك �ىل الرؤیة د�لمك  د�لنا ٔ�ننا ت�شوفها هتمل، س�� وا�ٓن
امحلد  اكونو الوطنیة ما ت�شكوش فهيا، بقدر ما ٔ�ن ت��غیو �منیو س�� ميل تی

  . � بالد� كتعج بوا�د امل�ٓ�ر ما تیخص ٕاال التنق�ب وامحلایة
حصیح املهر�ا�ت تزتید� وا�د الشحنة ووا�د ا�فعة �ىل الصعید 

ٔ�قالمي و�ات  نظرواخلار� الوطين وا�ويل، ولكن �غیني نلتفو ٔ�و 
ایة، �ش �كون ٔ�خرى اك�ن م�ٓ�ر �رخيیة ال ینقصها ٕاال ا��ایة والرتممي والعن

حىت يه كتثري �ن��اه ٔ�و حتج ٕا�هيا الناس املهمتني �ش كنفخرو وكنعطیو 
  . صورة مجی� �دا �لمغرب د�لنا

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
ر الس�ید املس�شار �ىل العنایة د�لو و�ه�م، ٔ�ن هذا ٕاذن ٔ�� ت�شك

املوضوع هو هيم الرٔ�ي العام الوطين خصوصا فهذا ا�ال ا�يل یتعرض 
  . �لهشاشة والعدید من أ�خطار، �لتايل حنن ٔ�مام حتد�ت كربى

د�ل املرشو�ني قانونني، أ�ول یتعلق حبامیة الرتاث  2ؤ�عتقد ب�ٔن هاذ 
�لك�وز احلیة، هذا س�شلك نق� نوعیة يف ا�ال د�ل  والثاين یتعلق

�متناو يف أ�شهر املق�� یتعرض �ىل الربملان و�كون وا�د  ،الرتسانة القانونیة

  . املوا�بة لهاذ القانونني
ٕاضافة، ٔ�مس اكن هناك العرض د�ل القانون التنظميي املتعلق مب�لس 

انني أ�ساس�یة ا�يل �ادي متيش ا�لغات والثقافة املغربیة، كذ� هذا من القو 
فهاذ التو�ه د�ل احملافظة �ىل الرتاث الثقايف الالمادي، ؤ�عتقد ٔ�ن هناك 
رؤیة �دیدة يف إالرساع يف ٕاخراج القوانني وٕاجياد �ٓلیات ٔ�ساس�یة 

  . وم�اكنزيمات ٔ�ساس�یة محلایة هذا الرتاث ا�ي نف�خر به مجیعا حنن مكغاربة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�ید الوز�رشكرا ال 

السؤال املوايل وعنوانه تقویة البث إالذاعي والتلفزي أ�ريض �ملناطق 
الشاملیة واجلنوب الرشيق، �لمس�شار�ن احملرتمني من فریق ٔ�عضاء التجمع 

 .تفضلوا الس�ید املس�شار ،الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ز�رات،الس�یدات الو 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الوز�ر احملرتم، تع�ش املناطق الشاملیة واجلنوبیة �لمملكة حر� 
ٕا�الم�ة مفروضة �ىل ساكنهتا هبذه املناطق من طرف ٕا�الم اجلريان، ا�ي 
ما ف� حياول تغلیط الرٔ�ي العام احمليل بت� املناطق، اليشء ا�ي 

ومة التد�ل العا�ل لتقویة ب��ا إالذاعي والتلفزي هبذه �س�تدعي من احلك
  . املناطق

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ما يه خطة وزار�مك لتقویة ب��ا إالذاعي والتلفزي مبناطق�ا الشاملیة 

  واجلنوبیة الرشق�ة �لمملكة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

 :د رئ�س اجللسةالس�ی
 .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال ا�يل �یتعلق ٔ�وال �حلفاظ �ىل 
الس�یادة د�ل إال�الم املغريب، یتعلق بتلبیة رغبات املواطنني يف جمال 

توصل �ملعلومة، وكذ� بتقدمي السمعي البرصي، ویتعلق ٔ�ساسا �ل 
  .�دمات يف ا�ال د�ل إال�الم

هناك تو�ه وس�یاسة حكوم�ة تتعلق مب�او� تغطیة د�ل البث إالذاعي 
�ىل مس�توى البث  ،%100والتلفزي �ىل مس�توى أ�مقار الصناعیة عند� 

وهذا وال ميكن ٔ�ن ننكر ٔ�نه يف  ،%80إالذاعي أ�ريض عند� حلد ا�ٓن 
حتدیث جتهزيات البث  ذهناك ختصیص مزيانیة ميل هااكنت  2016

  .ملیون درمه 200التلفزي ٕاىل �ري ذ�، وصلت ٕاىل ٔ�زید من 
الهدف أ�سايس هو حماو� ٔ�ن �كون هناك تغطیة شام� خصوصا �ىل 

  .مس�توى التغطیة أ�رضیة والبث أ�ريض
ت هناك تو�ه د�ل احلكومة يف هذا ا�ال العتبارات م�عددة ورد نٕاذ

يف السؤال د�لمك تتعلق ٔ�ساسا �لس�یادة د�ل إال�الم �ىل املس�توى 
وتوصل املواطنني ٕاىل الولوج ٕاىل املعلومة  ،الوطين، وتقدمي �دمات معوم�ة

، �الیا 2016هذا لكه هناك تو�ه، هناك ختصیص م�الغ مالیة م�ذ  نٕاذ
ٕاىل  %80هناك كذ� نفس التو�ه يف ختصیص م�الغ مالیة لن��قل من 

خصوصا �ىل مس�توى املناطق الشاملیة وكذ� �ىل  %100لتغطیة د�ل ا
   .مس�توى املناطق الرشق�ة اجلنوبیة �لمملكة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب ف� تبقى من الوقت

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  .م ٔ�شكرمك �ىل جوا�مكالس�ید الوز�ر احملرت 
ٕان ٕاشاكلیة ضعف البث إالذاعي والتلفزي يف م�اطق اجلنوب الرشيق 
واملناطق الشاملیة طرح�اها يف �دة م�اس�بات، ومجیع الوزراء السابقون 
ا��ن تعاق�وا �ىل قطاع االتصال ا�رتفوا هبذا إالشاكل، ا�ي �يسء ٕالینا 

�الم املغرض والعدايئ ملصاحل وٕاىل ب�� وٕاىل املناطق اليت تعاين مع االٕ 
  .املغرب

ٔ�صبح من �ري املعقول يف ظل التطور  ،الس�ید الوز�ر ،��
التك�ولو� امل�سارع ٔ�ن یبقى هذا اجلزء الك�ري من �راب اململكة املتوا�د 

  .�ىل احلدود یف�قر ٕاىل البث إالذاعي والتلفزي
لٕالذا�ة �لیمك بذل جمهودات مضاعفة ليك تعمل الرشكة الوطنیة  ،��

�ىل توفري املنتوج الوطين ٔ�بناء ساكنة اجلنوب الرشيق  ةوالتلفزة املغربی
واملناطق الشاملیة والرشق�ة وتتصدى �لتايل لٕال�الم املغرض، �ىل س��ل 

جرادة، فك�ك، ٔ�یت یول، ٔ�یت سدرات  ،املثال ٔ�قالمي تطوان، ٔ�حفري
، ٔ�یت وصوال ٕاىل تلمي ومسمر�ر ٕ�قلمي تنغري، حصیة، فزو، مبصیيص

خ�اش �ىل احلدود �لراش�یدیة، ج�ال م�دلت، وٕاملش�یل، ؤ�یت هاين 
واملناطق احلدودیة ٕ�قلمي زا�ورة وج�ال وم�اطق ٕامغران بورزازات وم�اطق 

  .ٕاغیل مكون ؤ�وزمغت ب��غري
الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاهنا م�اس�بة كذ� ليك نؤكد لمك ب�ٔن الرشكة 

ال حترتم دفرت التحمالت ف� خيص ا�رتام  الوطنیة لٕالذا�ة والتلفزة املغربیة
من دفرت التحمالت،  39و 28و 11التنوع ا�ايل والتعدد الثقايف املواد 

ح�ث جند ٔ�ن هناك ٕاقصاء �م لثقافة اجلنوب الرشيق و�راثه يف غیاب �م 
ٔ�طر و�وادر اجلنوب الرشيق هبذا املرفق احلیوي وإالسرتاتیجي ا�ي یعين 

  .مجیع املغاربة
�� ٔ�صبح من الالزم �ىل إالذا�ة والتلفزة املغربیة ف�ح ٔ�بواهبا ٔ�بناء 

  .هذه املناطق �لتعبري عن ٔ�فاكرمه وعرض ٕابدا�اهتم وٕانتا�اهتم احمللیة
  . وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
ف� ما یتعلق �ملعلومات ا�يل تعطات ف� یتعلق هباذ املس�ٔ� د�ل تق�یة 

 %80البث إالذاعي وكذ� التلفزي، وكام قلت، وصلنا تقریبا ٔ�زید من 
، %�100ىل مس�توى البث أ�ريض و�ىل مس�توى أ�مقار الصناعیة 

والتلفزة، لتقویة  ولكن هناك مرشوع، د�ل الرشكة الوطنیة لٕالذا�ة
املراسالت إالذاعیة املتوا�دة �الیا مبنطقة زا�ورة، و�لتايل هناك تتكون 
تغطیة �ىل مس�توى املناطق اجلنوبیة الرشق�ة �لمملكة، ؤ�ح�ا مس�تعد�ن 

هنایة أ�شغال  2018غن�اولوا �رسعوا، رمغ ٔ�ن املرشوع �ادي �كون يف 
ٔ�و مع  2017ا�هنایة د�ل ، ولكن غن�اولوا ما ٔ�مكن �كون يف هاذ 2018
  .2018بدایة 

  .وشكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .و�شكرمك �ىل مسامهتمك القمية ،شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل قطاع وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
 �2017سؤال شفوي حول ا�خول املدريس �رمس الس�نة  ،والبحث العلمي

�لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء مجمو�ة الكونفدرالیة  2018و
  .ا�ميقراطیة �لشغل، تفضل الس�ید املس�شار لوضع السؤال



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )2017 یولیوز 11( 1438 شوال 16

  :الصادي املبارك الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مبناس�بة ا�خول املدريس، الس�ید الوز�ر، ٔ�سائلمك حول إالجراءات 
ق �ىل ٔ�ن ٔ�رسة التعلمي، �ساء ور�ال اليت اختذهتا وزار�مك، �اصة وحنن نتف

  . التعلمي، مه الفا�ل أ�سايس والرئ�يس يف إالصالح
ٔ�مام �س��اء من احلركة �نتقالیة د�ل معوم هاذ اجلسم ا�يل عندو 

  ما يه إالجراءات اليت تت�ذوهنا؟ :دور ٔ�سايس، �سائلمك
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لس�ید الوز�راللكمة لمك ا

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،حصادالس�ید محمد 
  :والبحث العلمي

  . ٔ�وال ٕاىل مسحتوا يل �ادي نبدا �لشق الثاين
 كن �ري�، ولوـلمي �ٔ� كنتفهم�ال ر�ال التع�ء دیا��س�ت� ذاه

)une précision( خي د�ل احلركة �نتقالیة، �ٔكرث �ٔول مرة يف التار
س�تاذ �ادي یتحول، فاملايض اكن  23000من  ٔ�7  ٓ ٓ  8ف، ال� ف، ال�

�ٔلف من  23، �20 ا�يل والت احىت يش وا�د ما اكن �هيرض، د
  .طبیعة احلال اك�ن يش و�د�ن ا�يل رمبا ما زال

بغیت نقول هو ٔ�ن احلركة �نتقالیة مازالت مف�و�ة، ذیك ا�نیا، ا�يل 
حمللیة ا�يل كتلكموا �لهيا راه مازال �ایة، اح�ا فضلنا وهذا كنتحمل احلركة ا

ٔ�لف قلت نعطیو  23ٔ�لف وال  20ف�ه املسؤولیة، ٔ�� قلت ٔ�حسن و�ا هاذ 
بعاد، �ش یتحولوا ٔ�قالمي ا�يل قراب من اأ�س�بق�ة �لناس ا�يل ساكنني 

ولكن ما�ن د�ل العائالت د�هلم، فرمبا هذه مقاربة ما كتع��ش لك يش ا�ٔ 
  .كنتحملها، ٔ�� كنتحملها وكندافع �لهيأ�� 

شویة ااحلركة �نتقالیة د�ل احمللیة راه مزالت �ایة وكنظن، خص 
يش، واح�ا كنا �ىل ٔ�ن مس�تعد�ن، احلاالت راه د�ل الصرب حىت �سالیو لك

مه لكهم ا�يل فهيم تظمل وال هذا، زعام ما اك�ن مشلك، مايش وك�شوف
  . يش �ايشاد�ن الب��ان، راه لك

ٕاذن هاذ القضیة د�ل �س��اء كنطلب من إالخوان �ش ما یبقاوش 
هيرضوا �ىل �س��اء، ميكن �دم الرا�ة وال يش �ا�ة، ولكن �س��اء 

  .لكمة �برية �دا �ل�س�بة �لموضوع
ٔ�ما ف� خيص ا�خول املدريس املق�ل، ف� خيص التحضريات املادیة 

ن حىت يش مشلك ٕان شاء هللا يف ا�خول والتنظميیة كنظن ما �ادي �كو
املدريس املق�ل، ال يف ما خيص، س�بق ٔ�ن قلهتا، ال يف ما خيص 

وال يف ما خيص ال�سجیالت  ،وال يف ما خيص ت�ٔهیل املدارس ،�كتظاظ
إالس��اق�ة ا�يل معلناها ق�ل اخلروج يف العط�، وإالداریني رامه ك�ش�تغلوا 

ر یولیوز �ش حيرضوا لكيش، �ش لك حلد ا�ٓن مازال دا� حىت �ٓخر شه
  . يش �كون موجود

ولكن �ل�س�بة يل ٔ��، هاذ ميكن نقولو من املسائل السه� يف التحضري 
د�ل ا�خول املدريس، أ�مه �ل�س�بة لنا هنا هو ميل �كون هاذ اليش لكو 

�قوا � �اص لك يش �رجع �لمعقول و�نضباط وهذا، �ش املنظومة د�لنا ی 
جع الثقة د�ل املواطنني فهاذ املنظومة، وهذا �یف ما قلت، هذا فهيا، �ر 

من مج� املسؤولیة د�ل ر�ال التعلمي ٔ�وال ؤ��ريا، ومن طبیعة احلال 
املسؤو� د�ل الطامق إالداري، �اصنا لكنا نب��و و�ه �دید �ل�س�بة 

يش من ��خول املدريس املق�ل �ش الناس الثقة �رجع، وٕان شاء هللا لك
  .يش �ادي �متىشعد �ادي �متىش، ميل �ادي �رجع هاذ الثقة راه لكب

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة احملرتمة �لتعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

لشغل، وضعنا السؤال ٔ�ننا �رید ف�ال�س�بة لنا �كونفدرالیة ا�ميقراطیة � 
من الوزارة ٔ�ن هت� ا�خول املدريس يف ٕاطار تفاوض مع النقا�ت، وعندما 

خصاص نتلكم عن التفاوض هناك مشلك �كتظاظ، هناك مشلك 
أ�ساتذة ا�ي مازال قامئا، هناك مشلك الب��ة التحتیة واهرتاهئا، هناك 

مي، وهذا يشء یعرفه العادي والبادي مشلك د�ل اجلودة د�ل الرتبیة والتعل
  . ولك التقار�ر اليت قدمت، ؤ�نمت تعرفون ذ� الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر، ٕاذا اكنت الس�نة املاضیة عرفت هاذ اليش لكو،  ،لكن
يف القسم وما ٔ�كرث، فالس�نة املق�� س�تكون فهيا اضطرا�ت، ٔ�ن  70

فعال �ددا اكن مرتفعا، ٕاال ٔ�ن احلركة �نتقالیة رمغ العدد ا�ي قلمتوه وهو 
اكنت فهيا یعين طریقة مايش م�ظمة، ٕاىل اكن ذاك اليش مدروس راه 

صعیب، وٕاىل اكنت دارت ذاك احلركة �نتقالیة بطریقة عشوائیة ٔ�صعب، ا
  .ٔ�نه، الس�ید الوز�ر، فعال اك�ن اس��اء

  الس�ید الوز�ر، 
نوات يف �اصمك �شوفوا �ساء ور�ال التعلمي ا��ن قضوا س�نوات وس� 

الرتبیة والتعلمي، وك�شوفوا �س �اد د�لوا مت �نتقال، مااكی�ش 
�رة، ا�س�تحقاق�ة، ما اكی�ش، بيل ما اكی�ش �اكفؤ الفرص، ما اكی�ش املذ

  . ما اكی�ش ٕارشاك النقا�ت
مع العمل ٔ�ننا، ؤ��لكم معك ؤ�� ب�ت النقابة الوطنیة �لتعلمي، �ىل ٔ�ن 

�لهيا كنقا�ت و�سهر �لهيا الوزارة وا�رتاما  احلركة �نتقالیة كنا �سهر
  . لرشوط ومعایري واس�تحقاق



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )2017 یولیوز 11( 1438 شوال 16

�رید� ٔ�ن ینجح ا�خول املدريس وأ�س�تاذ  ،الس�ید الوز�ر ،�یف
وأ�س�تاذة �شعر بغنب؟ �شعر ب�ٔن الوزارة اليت �ش�تغل فهيا ال تضمن � 

املنضویة  ا�ٓن النقابة الوطنیة �لتعلمي ن�افهمناش احقوقه وتتعامل �ملزي، ما 
دا�رة وقفات اح��اج�ة �ىل  حتت لواء الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  . مس�توى النیا�ت
ؤ�قول لمك، الس�ید الوز�ر، �ىل ٔ�نه جيب اس�تد�اء النقا�ت من ٔ��ل 
مراجعة احلركة �نتقالیة، وٕاال س�یكون، هذا مايش هتدید، هذا قراءة 

 ،املدريس �ري موفق �لوضع ا�ي س�یكون، �ادي �كون وضع ا�خول
  .و�ادي یؤدي ا�مثن التالم�ذ

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .ف� تبقى من الوقت ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
�نتقالیة  الرتت�ب د�ل �س�تحقاق ف� خيص احلركة ،هو �س�تحقاق

ال، ٕاذا اك�ن  ..ما اكی�ش يش وا�د %100الوطنیة واجلهویة مت ا�رتامه 
يش �االت ميكن �شوفوها، ولكن ٔ�� املبدٔ� ا�يل عندي هو هذا، ٕاذا هاذ 

هاذ املبدٔ� واحض  ،ٕاذن. اليش ما تطبقش اح�ا مس�تعد�ن �راجعو هاذ اليش
  . ما �اد�ش نذا�رو �لیه

د�ل ا�هتدیدات وذاك اليش كنظن �اص  �نیا، ٔ�� تنظن هاذ ا�لغة
  .نت�اوزوها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه  ،شكرا الس�ید الوز�ر، شكرا الس�ید الوز�ر

  . اجللسة
ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه ٔ�وضاع الطرق 

  . هذا یؤ�لواملسا� املؤدیة �لموارد الس�یاح�ة ببالد�، 
دامئا يف ٕاطار قطاع الس�یا�ة، السؤال املوايل موضو�ه التدابري  ،ذنإ 

املوا�بة �مع احملطات السا�لیة املندجمة يف ٕاطار ا�طط أ�زرق لرؤیة 
، وهو موضوع سؤال لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل 2020

 . الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  بقاو معنا الس�یدات امحلد �،الس�یدات الوز�رات، ا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

بغیت االسؤال د�لنا الیوم حول خمطط املغرب أ�زرق، ولكن ق�ل م�و 
  . ، یعين يه الرؤیة ا�يل ك�شملو2020نتلكم �ىل رؤیة 

رة بغیت �ش نتلكم �ىل العمل ا�يل كتقوم به الوزااويف هذا إالطار، 

د�لمك الیوم، الفریق د�لمك اجلدید يف قطیعة شام� مع العمل د�ل احلكومة 
بغیت نتلكم �ىل القطیعة ا�يل اكنت مع احلكومة ا�يل فاتت اا�يل فاتت، 

�ل�س�بة �لعمل مع املهنیني، ومع الكونفدرالیة العامة ملقاوالت املغرب يف 
ا الیوم، ويف ٕاطار العمل إالرشاك د�هلم يف ٕاطار ا�ل�ان ا�يل كت�دموا �لهي

�ىل حاكمة القطاع، وهذا وا�د العمل ا�يل تتقوموا به الیوم ا�يل هو كنظن 
وا�يل �الهتا  2020هو من أ�مور ا�يل اكنت یعين صعیبة �ل�س�بة لرؤیة 

�كون رؤیة ا�يل ما متشا�ش، هذه أ�وىل، وكنقول احلواجي املز�نني يف 
  . مهت�تم واحلواجي اخلایبني يف وق هتوق�ت

يش تیعرف ب�ٔنه هو احللقة بع�ا� اك�ن مس�ٔ� ا�طط أ�زرق الیوم لك
دأ�هداف د�لها وهذا  %10، ما حققت حىت 2020الفاسدة يف رؤیة 

  . مايش هو إالشاكلیة
ن�، الس�یدة الوز�رة، بصدد خمطط وال خریطة معل �ىل املدى االیوم 

 اجلوجم�مك الیوم، �ري وا�د  وبغینا نعرفاالقصري و�ىل املدى املتوسط، ا�يل 
القصري  -كام قلنا-  د�ل اخلطوط العریضة لهاذ ا�ططات د�لمك �ىل املدى

  . واملدى املتوسط
واش ما ت��ا�ش لمك ب�ٔنه والبد ما نفكرو  وفهاذ إالطار هذا، كن�ساءلو
�س��ر فهذا ا�طط، ٔ�نه الیوم �ادي  ذايف املس�ٔ� نتاع الترضیب د�ل ه

 ذا�ش نقدرو �رجعو خندمو فه (électrochoc)يش  ، صعقةخيصنا يش
ا�طط أ�زرق، ٔ�نه املس�مثر�ن فقدوا أ�مل وعرفوا ب�ٔنه اكنت مشالك 
�برية، و�ش نعاودو �ردومه یعملوا ف�ه �اصنا يش رافعة یعين �كون قویة، 

�الش ما نوضوش وند�رو اوهنا تنفكرو �ىل غرار ما یقع يف املناطق احلرة، 
س�نني م�ال، ٔ�نه الهدف د�لنا  10عفاء من الرضائب �ىل أ�ر�ح ملدة االٕ 

هو ال�شغیل، الس�یدة الوز�رة، �یف املناطق احلرة، یعين هذا كند�رو 
راه الصنا�ة الس�یاح�ة وحىت يه  يحىت هذ (un benchmark)ال �حب

  (chiffre d’affaires)تتجیب العم� الصعبة ونقدرو نبقاو �ري يف ذاك 
  .  يف رمق املعامالت ا�يل �ایني من اخلارجیعين

�ل�س�بة �لرسوم ا�يل كتكون �ىل  اتنطلبو م�مك كذ� �شوفو  ،لهذا
س�نني، الیوم ٕاىل �او خيلصوا  10غري م�نیة الناس ا�يل تی�س�ناو الأ�رايض 

هذیك الرسوم ما �ادي یبقى هلم �ش �س�مثروا، عندمه ٔ�رايض تی�س�ناو 
ن� ابغاوش �س�مثروا فهيا، ما ميك�لهيمش و اما  س�نني، ومايش 10فهيا هاذي 

ٓ �ارفني    . ش واقع�
اكن هاذ  2010كذ� املس�ٔ� د�ل الرسوم د�ل ال�سجیل، يف رؤیة 

.. وردات الرسوم �ىل ال�سجیل د�ل 2020ال�سجیل معفي، �ات 
أ�مور  �لهاذي وا�د العدد د وزایدون ٔ�نه ال�سجیل الیوم �زاد ف�ه، یعين

  . خيلیك حتاولوا تد�لوها يف هاذ ا�طط هذا بغینامك هللا
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�لجواب �ىل سؤال الس�ید املس�شار ،الس�یدة الوز�رة ،اللكمة لمك

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ،الس�یدة ملیاء بوطالب
  :والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة

  .الس�ید الرئ�سشكرا 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .ت�شكرك الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طر�ك هذا السؤال
د�ل الس�یا�ة يف  %50الس�یا�ة الشاطئیة كمتثل ٔ�كرث من  ،الیوم

البحر أ�بیض املتوسط، ٕاذن الس�یا�ة الشاطئیة عندها وا�د أ�مهیة 
الت ا�يل عندها، ٔ�ول حمطة سا�لیة �برية، اح�ا الیوم بالد� ولك املؤه

 15000رس�ر �طاقة ٕایوائیة ا�يل فهيا  30000ويه ٔ�اكد�ر عندها سوى 
حبال دا� ارس�ر �اصها ٕا�ادة الت�ٔهیل، �ملقارنة مع جزر الك�اري ا�يل 

  . رس�ر 400000دها �ع�
ٕاذن اح�ا م�فقني معمك، �اصنا والبد نوا�بو التمنیة د�ل هاذ القطاع 

یا�ة السا�لیة وهاذ احملطات السا�لیة د�ل ا�طط أ�زرق، د�ل الس� 
رس�ر ا�يل  6000وا�يل عرف شویة د�ل التعطل، ا�يل الیوم اكینني سوى 

  . ا�يل اكنت مربجمة 100000مت ٕاجنازمه من مضن 
ٕاذن س�ٔلنا راس�نا �ىل ٔ�ش�نو هام أ�س�باب د�ل هاذ التعطل، ٕاذن 

ٔ�زمة أ�وروبیة وٕاىل �ٓخره، اك�ن �ٕالضافة ٕاىل ٔ�س�باب عوامل �ارج�ة اك
وا�د أ�س�باب ا�يل وا�دة ٔ�خرى، ٔ�ربعة ٔ�س�باب ويه املرتبطة مب�اطر 
مرتبطة مبحطة �دیدة، س�یا�ة مومسیة ما اكی�ش الرتف�ه، ما اكی�ش الربط 

  . اجلوي
�اص بناء مسعة د�ل هاذ احملطات، ٕاذن هاذ اليش تیا�ذ وا�د  ،ٕاذن

وا لوا�د املنتوج وخطط العمل اكنوا �د الوقت، �ش هاذ احملطات یوصل
م�فائ� مع املشلك د�ل أ�زمة دالعقار ا�يل اكن عندها وا�د �نعاكسات 
�د سلبیة �ىل هاذ احملطات، ٔ�ن املس�مثر�ن اكنوا �غیني ید�روا املبیعات 
العقاریة �ش یوازنوا مع متویل التمنیة الف�دق�ة، ولكن مع هاذ املبیعات ا�يل 

وش د�ل العقار اكن عندمه وا�د املشلك واع�د �ىل ا�هتیئة وتطو�ر ما اكن
 ،احملطات من طرف اخلواص واكن يش �ا�ة �اصها تدار من القطاع العام

  . ٕاىل �ٓخره
حبال ٕاىل قلت، وهاذ اليش �م �دا �ىل االیوم الوزارة تت�دم  ،ٕاذن

اليش مع وا�د املدونة �دیدة لالس��ر الس�یا�، واح�ا تنعملو �ىل هاذ 
مد�ریة الرضائب وراه �دامني معهم �ىل هاذ اليش �ش �كون عند� وا�د 
املدونة �دیدة لالس��ر الس�یا� بوا�د �عتبارات �دیدة، يف ذاك 
اليش د�ل الرضائب، ٕاىل �ٓخره، وٕا�ادة ت�ٔهیل الب��ات الف�دق�ة القدمية 

ربط اجلوي و�ك�یف معلیات الرتوجي وال�سویق وتطو�ر ال ،�اصة ب�ٔاكد�ر

صها توضع فهاذ النطاق د�ل واحلاكمة ا�يل �لكمتو �لهيا حىت يه �ا
�س��ر، وتنعملو ٔ�یضا مع أ�بناك �ش ميولوا هاذ املشاریع وراه تن�دمو 

  . معهم
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�نیة 15شكرا الس�یدة الوز�رة، الس�ید املس�شار بقات لمك 

  .رتمة �ىل مسامهتك القميةشكرا الس�یدة الوز�رة احمل
ون��قل ٕاىل قطاع كتابة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة 
املس�تدامة امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، وسؤال شفوي حول خماطر اس�تعامل 

 ،الع�الت املطاطیة املتالش�یة عوض الطاقة أ�حفوریة والطاقة النظیفة
اد املغريب �لشغل، تفضيل الس�یدة �لمس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء فریق �حت

  .املس�شارة احملرتمة

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�یدات الوز�رات،

  السادة والس�یدات واملس�شارات،
الس�یدة الوز�رة، هل من تدابري حامئیة �لمواطنني ؤ�خرى زجریة يف 

ت ٔ�فراهنا حق املقاوالت والرشاكت املس�تعم� �لع�الت املطاطیة يف و�دا
  �وقود؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 . اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة  ،الس�یدة �زهة الوايف
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
مجیعا �ىل طرح هذا  ٔ�وال، الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�شكرمك

ولكن �یخص  ،السؤال ا�ي خيص، حصیح، حصة املواطن �حق دس�توري
وا�د الورش ا�يل هو الیوم، هو تو�ه دويل و�املي ا�يل هو �س��ر 

  . إال�كولو� ا�يل هو �س��ر أ�خرض
والقانون  ،"Bâle"الیوم إالمسنت یعد مو�ا �لطاقة حسب اتفاق�ة 

، ٔ�ش�نو در� اح�ا مكغاربة �ش مع املهنیني 28.00هو  املؤطر � وطنیا ا�يل
ليك حنمي حصة املغاربة، حنمي م�ظوم�نا إال�كولوج�ة البی��ة من التلوث، 
ويف نفس الوقت نضمن حق املغاربة واملغربیات ٔ�ن �كون هلم اس��ر 

  . ٔ�خرض يف هذا ا�ال
اتفاق�ة مع توقعت  2008یولیوز ٕاىل الیوم، س�نة  5إالطار من  ذافه

داملرا�ل، املر�� أ�وىل  3امجلعیة املهنیة لٕالمسنت، هذه االتفاق�ة فهيا 
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من ٔ��ل �ش ما �كو�ش تلوث، �اصة ف� كتضمن املراق�ة ا�اتیة املس�مترة 
یتعلق �ش �كون عند� ا�رتام املقای�س واملعایري البی��ة ليك ال �كون 

یقة �ري مس�تجیبة �لمعایري الوطنیة نفا�ت ملوثة �جتة عن ��رتاق بطر 
  . وا�ولیة

املس�توى الثاين هو املراق�ة د�لنا �ك�ابة دو� حبیث ٔ�ن الرشطة البی��ة 
تو�ت يف كثري من أ�ح�ان ٕاىل حمطات د�ل املعامل وكتقوم بعملیة 
الرقابة، ال من �الل ا�ترب الوطين ��راسات وحماربة التلوث، وال كذ� 

الز�رات املیدانیة وق�اس �ركزيات ملو�ت الهواء �لت�ٔكد من من �الل هذه 
  . مدى ا�رتام املعایري احملددة يف االتفاق�ة السالفة ا��ر

الوزارة �رید ٔ�ن تتو�ه ٔ�كرث حبیث هذه الع�الت املطاطیة ا�يل يه 
فهيا لالس��ر  بغینا ند�روها مكنظومة �ش نتو�وامو�ة �لطاقة 

   .إال�كولو�
اح�ا امحلد � اكینة دراسة، مت توق�ع اتفاق�ة يف یونیو  ؟الیوم ماذا مت

فهيا وزارة الت�ارة والصنا�ة و�ق�صاد  ،، يه م�عددة القطا�ات2014
  .الرمقي وامجلعیات املهنیة ا�يل يه مس�تعدة وك�شكروها

�ملناس�بة، هناك تقار�ر، ممكن الس�یدات والسادة املس�شار�ن یطلعوا 
م هئة الق�اسات يف س�نوات م�عددة �ىل ا�رتا�م ووفافهيا �رات�� ،�لهيا

التعاون �ش ند�رو املراق�ة املس�مترة  ذاالوفاء یبقى وه ذابغینا ها�لزتا�م، و 
شغاالهتا يف املراق�ة كذ� الرقابیة، �اصة اوا�اتیة، وا�و� كذ� كتد�ر 

الرقابة �علق هباذ العملیة د�ل � ٔ�ن هناك مرسوم یعين فوق�ا مجیعا ا�يل هو ت 
  .املس�مترة

مث �ش�تغل الیوم مع املهنیني �ىل ٔ�ساس ٔ�ن حندث الراك�ز القانونیة 
وكذ� مع اجلهات الرتابیة، الراك�ز أ�ساس�یة �ش �كون عند� م�ظومة 

  .ٕا�كولوج�ة �كون يه ورشة �ش �كون عند� اق�صاد وفرص شغل ٔ�فضل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

 . الس�یدة املس�شارة احملرتمةاللكمة لمك 

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، 
اليت تنص �ىل �مثني النفا�ت ال ٕا�دا�ا، ومما " Bâle"ذ�رمت اتفاق�ة 

یثري قلق�ا وخماوف�ا يف �حتاد املغريب �لشغل �ون هذه الرشكة ا�يل يه 
املغرب تت�ایل �ىل هذا القانون وتقدم معلیة ) (Holcimرشكة إالمسنت 

ال ی��ج  إالحراق �عملیة �مثني طايق، يف �ني ٔ�ن إالحراق ا�ي تقوم به
  . سوى الغبار والغازات السامة

س�تو�هومل حول احلد من امللو�ت افٕان اتفاق�ة  ،كام هو يف �لممك
اطر من ٔ�مهها ؤ�خطرها، هذه ا� (dioxine) الثابتة تعتربالعضویة 

  .لٔ�سف �س�ل �ملغرب �ىل و�دة تصنیع إالمسنت
وتؤدي ٕاىل ارتفاع أ�مراض  ،ٕان هذه ا�اطر �رتبط ب�شویه اجلینات

  .الرسطانیة والتنفس�یة ؤ�مراض احلساس�یة يف وسط العامل كام الساكنة
  الس�یدة الوز�رة، 

املغرب �س�تغل الوضع الهش الناجت عن غیاب قوانني  (Holcim) ـف
��ة وطنیا، حفىت االتفاق املوقع مع وزارة الب��ة وهذه الرشكة م�ذ حامئیة �لب 

ٔ�واخر ال�سعینات ال �شلك يف حق�قة أ�مر ضامنة حامئیة حق�ق�ة �ل�د من 
التلوث ا�ي ت���ه هذه الو�دة الصناعیة، فهذه الرشكة تدعي �وهنا رشكة 

  مواطنة �سامه يف التمنیة املس�تدامة، فعن ٔ�ي �منیة تت�دث؟ 
رشكة مل تنجز ٔ�ي مرشوع اج�عي یعود �لنفع �ىل ساكنة العدید فال 

من املناطق ا�اورة لو�داهتا الصناعیة، بل مل تقم ب�ٔي جمهود ٕالدماج 
الش�باب ا�ي یعاين البطا� وا�هتم�ش والهشاشة، و�ري م�ال هو مدینة 

  .العیون الرشق�ة
  الس�یدة الوز�رة، 

عظمهم �ىل املغادرة الطوعیة بل حىت العاملني �لرشكة متت ٕا�ا� م 
�ش�ىت الوسائل والطرق ودون �ح�فاظ هلم ب�ٔ�سط احلقوق املمتث� يف 
التغطیة الصحیة يف خطوة تربز التو�ه العام �لرشكة يف ا�متلص من 
  .الزتاماهتا والتواطؤ مع رشكة املناو�، ٕامعا� يف هضم حقوق العامل املرشو�ة

يف نوا�ها ت�ٔهیل اكفة و�دات  (Holcim)كثريا ما جند ٔ�و ما تعلن 
ٕانتا�ا واس�ت�دام جتهزيات املصايف احلدیثة �لتحمك يف �نبعاث واحلد من 

، ISO)14001(التلوث، وحبسب الرشكة فاملراق�ة موثقة بعالمة اجلودة 
لكن هل هناك الت��ع ا�امئ �لمتد�لني يف املراق�ة و�ف��اص �لت�ٔكد من 

  مدى إالیفاء �اللزتامات؟ 
ذ� هو السؤال اجلوهري ا�ي یظل مغیبا، وحنن نع�ش �ىل ٕایقا�ات 
التدهور الب�يئ اخلطري ا�ي تعرفه �ل املناطق احملیطة هبذه الو�دات 

 (COP21)الصناعیة، خصوصا ؤ�ن املغرب صادق �ىل اتفاق�ة أ�طراف 
  .�شهادة اخلرباء وا�تصني (COP22)وجنح يف تنظمي 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة شكرا

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف هذه اجللسة وهو مو�ه لقطاع التضامن 
واملرٔ�ة وأ�رسة، وموضو�ه دمع متدرس ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، واللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضلوا الس�یدة 

  .املس�شارة احملرتمة

  :ٔ�مال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات الوز�رات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،
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م�ه،  34الس�یدة الوز�رة، نص ا�س�تور اجلدید �لمملكة يف الفصل 
رصا�ة �ىل وجوب ٕا�ادة ت�ٔهیل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة وٕادما�م يف 

ق واحلر�ت املعرتف هبا احلیاة �ج�عیة واملدنیة وت�سري متتعهم �حلقو 
  .�لجمیع
�سائلمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن إالجراءات املت�ذة من  ،�ا

  طرف وزار�مك �مع متدرس أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة  ،الس�یدة �س�مية احلقاوي
  :ج�عیة�

  .والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال، البد ٔ�ن ٔ�شكر الفریق احملرتم �ىل طر�ه لهذا السؤال املهم وا�ي 
خيص ف�ة من ٔ�بنائنا جيدون ٔ�نفسهم يف وضعیة ٕا�اقة، ومن إالشاكالت يف 

وٕان اكنت لك  متدرس هذه الف�ة من ٔ�بنائنا املغاربة، انالواقع اليت �سائل 
القوانني واملرجعیة القانونیة املغربیة لكها تنص �ىل حق لك أ�طفال املغاربة 

  . �ىل احلق يف ا�متدرس
مت تعز�ز هذه الرتسانة القانونیة �لقانون إالطار املتعلق حبقوق 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ا�ي صادقمت �لیه مؤخرا م�ذ س�ن�ني، 

یجیة اجلدیدة اليت تضمن �لطفل يف وضعیة وكذ� تعزز �لرؤیة إالسرتات 
وجتعل متدرس الطفل جزء ال یتجزٔ� من الس�یاسة  ،ٕا�اقة حق ا�متدرس

  .التعلميیة العموم�ة �ملغرب
البد ٔ�ن نقف عند واقع احلال، ح�ث ٔ�ن هناك ٔ�قسام مشرتكة  ،ا�ٓن

لفائدة هؤالء أ�طفال، لكن هناك �دمة �دیدة من �الل صندوق 
�رشف �لیه  - للنق- اليت تؤمن هذا ا�متدرس ا�ي ال�سك �ج�عي

مجمو�ة من امجلعیات اليت تد�ر هذه املراكز لصاحل متدرس أ�طفال يف 
وضعیة ٕا�اقة، واليت اكنت متولها ٔ�و تدمعها وزارة التضامن وأ�رسة والتمنیة 

  . ملیون درمه 17ـ �ج�عیة يف ذ� الوقت ب
ملیون درمه  53عي خصصنا من �الل صندوق ال�سك �ج� ،الیوم

  .فقط لصاحل أ�طفال املمتدرسني
كام رفع الرشط �مع أ�رامل من ٔ��ل أ�یتام د�ل ا�متدرس عندما 

  . یتعلق أ�مر �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة
وهناك  ،أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة عندمه وضعیة �اصة ،ٕاذن

�ج�عي  م�ادرات كثرية، لكن ٔ�مهها مؤخرا هو ت�ٔمني صندوق ال�سك
ملیون ا�يل اكینة يف الصندوق اكمل، �اصة  107هبذا املبلغ املرصود من 

فقط لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من ٔ�بنائنا املمتدرسني بفضل هذا 

  . الصندوق
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :ل م�رصةاملس�شارة الس�یدة ٔ�ما
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك
نعمل ٔ�ن أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف سن ا�متدرس یع�شون يف واقع 
یت�اهل متام اح�یا�اهتم الیوم�ة مع الك�ري من الظمل الیويم وإالقصاء 

  .�ج�عي
ملبادئ فرمغ الرتسانة القانونیة اليت �اءت يف جوا�مك يف س�یاق تزنیل ا

الكونیة حلقوق إال�سان �لقضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي، ؤ�یضا يف س�یاق 
من ا�س�تور بوضع س�یاسات معوم�ة مو�ة لهذه الف�ة،  34تزنیل الفصل 

رمغ لك هذه ا�هودات ال�رشیعیة املبذو� لرتس�یخ احلقوق املهدرة لهذه الف�ة 
ال ٔ�ن هذه ا�هودات لوضعها يف ماكهنا الصحیح �ىل السمل �ج�عي، إ 

  . ٔ��لفت املواعید وبدٔ�ت ت��ج املعا�ة بدل جتاوزها
فالت�دي �ىل مداه من ٔ��ل جتنب ٕاقصاهئم من الولوج ٔ�و �س�مترار 
يف الفصول ا�راس�یة ٕاىل �انب زمالهئم، والت�د�ت كثرية نذ�ر مهنا غیاب 

ٕاىل ا�زتالها احلاكمة يف تدبري هذا الش�ٔن، ح�ث كرثة املتد�لني وا�عوة هنا 
ي ٔ�و بني سواء يف ا�ال احلرض  يف م�د�ل وا�د، غیاب العدا� ا�الیة

ا�الني احلرضي والقروي، البد ٔ�یضا ٔ�ن ن��ه ٕاىل التناقض البني واملفارقة 
الصعبة، ح�ث یمت دمج هذه الف�ة بعزهلم وفصلهم متاما عن �يق زمالهئم يف 

  .ٔ�قسام �اصة
من غیاب الولوج�ات يف معظم املؤسسات  ٔ�یضا ضعف الب��ة التحتیة

التعلميیة ؤ�یضا غیاب �ٓلیات الت��ع والتق�مي ملوا�بة امجلعیات املامرسة يف 
ا�ال، سواء �ىل مس�توى التعلمي ٔ�و النقل ٔ�و �ريه، ٔ�یضا نذ�ر غیاب �رامج 
وم�اجه مك�فة وكذا ٔ�طر مؤه� ت��اسب واح�یا�ات هذه الف�ة، ٔ�یضا غیاب 

�ل توعیة ا�متع ب�ٔمهیة دمج هذه الف�ة ؤ�یضا ت�ٔهیل التحس�س من �ٔ 
  . أ�طفال واملدرسني الس�تق�اهلم

ماذا قدم املتد�لون من قطا�ات وزاریة ٔ�و جام�ات  :�سائلمك ،ؤ��ريا
  من ٔ��ل تزنیل الس�یاسات اخلاصة هبذه الف�ة ومن ٔ��ل بلوغ ٔ�هدافها؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ضعة ثواينالس�یدة الوز�رة يف ب
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  :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
   ،الس�یدة املس�شارة

مجعت ذاك اليش لك يش اكمل ا�يل تتعريف ا�يل ت��ك�ب يف إال�الم 
  . وا�زتلته يف سؤال

امسحي يل، ما دام تنقول � ب�ٔن هاذ املنتو�ات اجلدیدة د�ل هاذي 
�ه ٔ�ول مرة يف املغرب هناك س�یاسة معوم�ة �امني ود�ل هاذ الس�نة مبا ف 

  .م�دجمة لصاحل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة مبا فهيم أ�طفال، هاذي أ�وىل
�اد  2015صندوق ال�سك �ج�عي راه � هللا من �نیا، �دمات 

  .بداتا
�لثا، امجلعیات ا�ٓن لكها املرشفة �ىل مراكز متدرس أ�طفال من هنار 

اكنت كتطمح ملا وصلت ٕالیه ا�ٓن من تغطیة �ا�اهتا بدات معرها ما ا
  .لتقدمي مواد بیداغوج�ة لٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة

البد ٔ�ن نؤكد كذ� ب�ٔنه وا�ا الوقت �ساال ب�ٔنه طموح�ا ٔ�ننا طبعا ند�رو 

ما هو ٔ�كرث، لكن هاذ اليش ا�يل حصل راه هو ا�ٓن ٕاجنازات �برية البد ٔ�ن 

  .یعرتف هبا

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 

  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتمك

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ح�ط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون م�ارشة بعد هنایة هذه 

اجللسة، مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مرشوع 

  .یتعلق مباكحفة تعاطي امل�شطات يف جمال الر�ضة 97.12قانون رمق 

  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


