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  والعرش�ن بعد املائة رابعةال اجللسةحمرض 

 ).م2017 نومفرب 28(هـ 1439 ربیع أ�ول 9 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثاين، اخللیفة ال إالاله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
ساعتان وس�بع وثالثون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة : التوق�ت

   .الزوال بعد والثالثني دسةالسا
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة الوزراء،
  دة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسا

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل  100معال �لفصل 
�لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 

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

اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من اجللسة، ٔ�عطي 
  .مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ینا اس�تدراك �ىل �دول ٔ�عامل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة  ،يف البدایة
فریق العدا� والتمنیة ، ذ� ٔ�نه بطلب من 2017نونرب  28لیوم الثال�ء 

عوض السؤال املو�ه لقطاع الشؤون اخلارج�ة، حول ٔ�س�باب ت�ٔخر 
مصادقة اململكة املغريب �ىل اتفاق روما اخلاص �حملمكة اجلنائیة ا�ولیة، 
�سؤال حول ت�س�یق �ود مؤسسات الرمسیة ��و� يف جمال ا�بلوماس�یة 

  .وقضیة الو�دة الرتابیة مو�ه لنفس القطاع
توصلت الرئاسة مبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع كام 

الربملان خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة عن السؤال 
الفرید املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، ؤ�ن الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر 

ملو�ه ٕا�هيا الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل تلمتس �رجمة السؤال الفرید ا
  .يف �ٓخر اجللسة

ؤ�ن الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر اخلارج�ة امللكف �ملغاربة املقميني 
�خلارج وشؤون الهجرة یطلب ت�ٔج�ل السؤال الفرید املو�ه لوزارته ٕاىل 

  .�لسة الحقة
 28و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :تايلفه�ي اكل  2017نونرب 
  .سؤال 14 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 .26 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

ويف أ��ري، حنیط ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد 
هنایة هذه اجللسة مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل 

یتعلق ��لس إالس�شاري �لش�باب والعمل  89.15مرشوع قانون رمق 
  .امجلعوي

  .الس�ید الرئ�س شكرا

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

و�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع التجهزي 
والنقل، وموضو�ه تث��ة بعض احملاور الطرق�ة، واللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

  :لس�ید محمد �دالاملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
يف �دود �لمنا هناك �ر�مج �ىل الصعید الوطين ٕال�شاء طرق رسیعة 
وتث��ة بعض احملاور الطرق�ة، سواء املرتبطة �لطرق الوطنیة ٔ�و الطرق 

  .ات احلرضیة الكربىالرابطة بني التجمع
الس�ید الوز�ر، یتعلق �ملعایري اليت تعمتدها مصاحلمك يف �رت�ب  ،�ساؤلنا

أ�ولو�ت وحتدید أ�س�بق�ة يف �رجمة احملاور اليت حتتاج ٕاىل الطرق الرسیعة 
  ٔ�و التث��ة؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید الوز

  :وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ،الس�ید عبد القادر اعامرة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار والسادة املس�شار�ن ا��ن تقدموا هباذ السؤال
 یتعلق كام تفضلمت بطبیعة احلال اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل احملددات ف�

بطبیعة احلال �الخ�یارات د�ل طبیعة هذه الطرق، هاذ احملددات ميكن ٔ�ن 
  :جنملها يف ثالث مس�تو�ت

، وین�ين 2035املس�توى أ�ول، هو عند� خمطط طريق ميتد ٕاىل 
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ٔ�ساسا �ىل مجمو�ة من ا�راسات تتعلق ا�راسة د�ل عرصنة الش�بكة 
  ؛الطرق�ة، هذا بطبیعة احلال �ارض �س�مترار

دراسة حول حتیني تصنیف الش�بكة الطرق�ة، ٔ�ن الش�بكة الطرق�ة 
  بطبیعة احلال عندها تصنیف، كنكونوا حمتا�ني ٕال�ادة هاذ التصنیف؛

دراسة حول متویل وتنظمي القطاع ٔ�لطريق �شلك �ام، ودراسة حول 
  .ا�طط الوطين �لتجهزيات الطرق�ة

يه دراسات ٕاس��اق�ة  بطبیعة احلال هذه دراسات فهيا وا�د العدد ا�يل
�رتبط بطبیعة احلال �لتحوالت ا�يل غیعرفها هاذ القطاع يف الس�نوات 

  .املق��
املس�توى الثاين، اك�ن معایري مو�ة �رتبط حبجم حركة السري، فعادة 

مر�بة يف الیوم، �منروا ٕاىل توس�یع  750عندما تت�اوز جحم حركة السري 
ٔ�الف مر�بة يف الیوم �ادة منر  10وز ، ا�يل �یت�ا6ٔ�م�ار ٕاىل  4الطریق من 
ٔ�لف مر�بة يف  20ومن ا�يل كت�اوز ) le dédoublement(ٕاىل التث��ة 

  .الیوم منروا ٕاىل التفكري بطبیعة احلال يف الطرق الس�یارة
مث بطبیعة احلال اك�ن مس�توى �لث ا�ي ال ميكن ٕاغفا�، �رتبط 

ات، جمالس أ�قالمي، مث �القرتا�ات د�ل ا�الس الرتابیة، جمالس اجله
لكه هو تعبئة  س�منهالسلطات احمللیة وا�متع املدين، وهذا بطبیعة احلال 

  .املوارد املالیة ا�يل �ميكن �كون حمددة بطبیعة احلال يف لك هذه املعایري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .ر التعق�باللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطا

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر حول اجلواب د�لمك
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

حول السؤال د�لنا هو امحلد � بالد� كنع�شو وا�د العدد د�ل 
املشاریع، وا�د العدد د�ل املنجزات إالجيابیة، و�رشى �ري لبالد� ٔ�ننا 

�یلوم�رت د�ل الطرق الس�یارة، طبعا هاذ الطرق  1500 كتفوق بالد�
الس�یارة اس�تفدت مهنا وا�د املدن الكربى وم�اطق معینة، بغینا اح�ا 
كفریق التجمع ا�س�توري ا�ميقراطي، السؤال د�لنا وهو ٔ�ن الطرق، تث��ة 
الطرق �س�تفد مهنا م�اطق مل �س�تف�د من الطرق الس�یارة، نعطیمك �ىل 

من خ�یفرة وم�دلت، املناطق د�ل أ�طلس املتوسط  :س��ل املثال
الراش�یدیة، ورزازات، بوملان، هذه املناطق يه فهيا �روات طبیعیة، هاذ 
الرب�مج د�ل تث��ة الطرق س�سامه كذ� يف �س��ر د�ل هاذ املنطقة 

�ىل ٔ��مك من �الل هذه  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،هاذي، ف�نطلبو م�مك
تتقوموا هبا ٔ��مك تد�لوا هاذ املناطق �ش �س�تافدوا من  ا�راسة ا�يل

املشاریع الوطنیة وهاذ الربامج ا�يل ف�حتوها، و�ادي �كون هاذ الربامج �د 
 .ٕاجيابیة �ىل هاذ املناطق

بغینا مجیع م�اطق اململكة انعم اك�ن ٕاجنازات، اك�ن مشاریع كربى ولكن 
   .يذا�ش �س�تفد من هاذ الربامج ه

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
یط �ظم اخل حبال ا�يل قلت � اك�ن وا�د اهو الس�ید املس�شار هو 

مراكز  8لهاذ اليش، ٔ�نه ٕاىل الحظت الطرق الس�یارة ترتبط ما بني 
، اك�ن طن�ة، و�دة، فاس، الر�ط، ا�ار البیضاء، مرا�ش، بين اجلهات

مالل ؤ�اكد�ر، واك�ن مراكز �ات �س�تف�د بطبیعة احلال لهاذ املرشوع 
اجلدید ا�يل اكن ٔ��لن �لیه �ال� امل� ا�يل غمييش من �زن�ت حىت العیون 

  .د�ل أ�م�ار 9طریق رسیع، ومن العیون ��ا�� توسعة حلوايل 
بغینا نقولو �د هو ایعة احلال اك�ن ا�يل عند� ف�ه، مازال ٕاىل مث بطب 

اجلهة د�ل در�ة �ف�اللت، لكن عند� ا�ٓن خمطط تريتبط �لطریق الوطنیة 
يف ٕاطار التصنیف  12والطریق الوطنیة رمق  13والطریق الوطنیة رمق  9رمق 

  .اجلدید
لطرق الس�یارة، حنن بصدد مدارسة العقد الرب�مج ا�يل �ريتبط � ،ا�ٓن

بطبیعة احلال اكن مجمو�ة د�ل �قرتا�ات ٔ�ح�ا �ادي �شوفوا یعين اك�ن 
هو تعبئة املوارد املالیة، ولكن هاذ اليش لكيش �ارض �ىل لك .. وا�د
  .�ال

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين موضو�ه جتدید حظرية النقل الطريق �لبضائع، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب و 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ا�ة معض� وٕاشاكلیة وتقادم الس�ید الوز�ر احملرتم، كام تعلمون ٔ�نه ملو 

 وهتا� حظرية النقل الطريق بصفة �امة والنقل الطريق العمويم بصفة
�ىل تضمني  2016ٕاىل  �2008اصة، دٔ�بت احلكومات املتعاق�ة م�ذ 
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القوانني املالیة املتتالیة �ر�مج لت�دید احلظرية، ٕاال ٔ�نه ولٔ�سف اخ�فى 
ملان وكذ� الوعود ا�يل تعطاتنا ، ؤ�مام املساء� دا�ل ق�ة الرب 2016س�نة 

هنا من هاذ املنرب، ٔ�نه طم�ٔن املهنیني وا�يل تق�لوا ميل رشح�ا هلم الظروف 
، تق�لوا 2016اليت �الت دون تضمني هاذ الرب�مج القانون املايل د�ل 

  .املس�ٔ� بصدر رحب و�روح وطنیة �الیة
لقانون املايل احلايل الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�نه يف مرشوع ا ،ٕاال انه نفا��ٔ 

ا�ي حنن بق�د دراس�ته ٔ�نه كذ� نفا��ٔ �خ�فاء هاذ املضمون أ�سايس 
ما  ،الس�ید الوز�ر ،�ل�س�بة �لنقل الطريق من هاذ القانون املايل، ف�سائلمك

  س�ب اخ�فائه؟ وملاذا مل یدرج مضن مرشوع القانون املايل احلايل؟
  .وشكرا

  :ةسالس�ید رئ�س اجلل 
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  شكرا الس�ید املس�شار والسادة املس�شار�ن،
بطبیعة احلال ٔ�� ٔ�تفهم التخوف د�ل السادة املس�شار�ن، حصیح اكن 

زتام من احلكومة وهاذ �لزتام ب��اتنا نقاش حول هاذ املوضوع، اكن ف�ه ال
الزال قامئا، ٔ�نه أ�س�باب د�لو يه ٔ�س�باب موضوعیة تتعلق بطبیعة احلال 
�حلظرية د�ل هاذ املر�بات، ا�يل كنا ٔ�ح�ا م�فقني �ىل ٔ�نه خص �كون فهيا 
وا�د املس�توى من ا�مع ومن التحفزي �ش ميكن لهاذ احلظرية �كون يف 

  .�ا وبني املهنیني �شلك �اماملس�توى، وهذا م�قامس بی� 
ا�يل ميكن نقول هو ٔ�نه هاذ املوضوع هذا �ىل املس�توى أ�سايس اكن 

 احلال مبا درج�ا �لیه سابقا ف� یتعلق �ملن�ة د�ل الت�دیدمرتبط بطبیعة 
والتكسري، لكن د�ل �ىل اخلط فكرة ٔ�خرى اكنت تقدمت هبا وزارة 

، یبدو ٕاىل �دود ا�ٓن ٕاىل �دود هاذ الصنا�ة، ا�يل م�علقة �لصنا�ة احمللیة
الوقت ا�يل ت��لكم ف�ه ٔ�ن القضیة مل تنضج �لشلك الاكيف، لكن اح�ا 
بطبیعة احلال س�نحرص �ىل ٔ�ن احلكومة جتیب التعدیل د�لها ف� یتعلق 
هباذ املوضوع، �اصة ٔ�ن مرشوع القانون املايل تی��اقش يف جملس 

 .الزتام�ا ا�ي الزتم�ا به املس�شار�ن، ف�ن�ٔكد ٔ�ننا الزلنا �ىل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :عبد إال� حفظي الس�یداملس�شار 
هاذ �لزتام وهاذ الو�د ا�يل �لطبع  ،الس�ید الوز�ر ،�شكرمك ونقدر لمك

هنیني، خصوصا ؤ�ن بعض أ�رقام عند� كام ٔ�نه س�یضفي الطم�ٔن��ة �ىل امل 
ق�یل يف طرقاتنا، ا�يل يه يف احلق�قة عندها �لكفة فاد�ة،  3800تعلمون 

�ل�س�بة �لناجت  %2.5 ـ�لكفة اج�عیة، �لكفة اق�صادیة ا�يل كتقدر ب
ا�ا�يل اخلام، وعند� كذ� �لكفة لو��س��ك�ة ا�يل يه �الیة يف املغرب 

س�یة �ق�صاد الوطين، وا�يل �لطبع ٔ�هنا ختل �ملزيان ا�يل حتد من تناف 
  .الت�اري ومبزيان أ�داءات

فالیوم كام تعلمون ٔ�ن هناك كذ� همينة د�ل القطاع �ري املنظم فهاذ 
القطاع، وا�يل من جتلیاته أ�ساس�یة هو إالرضار �لب��ة، خصوصا ؤ�ن هاذ 

 خم��، فاحلق�قة ؤ�جخل احلظرية الیوم ميكن يل نعطي بعض أ�رقام ا�يل يه
من نفيس كذ� ٔ�ن هاذي مسؤولیة مشرتكة �لجمیع ال حنمل املسؤولیة 

س�نة،  40عربة الیوم ا�يل عندها فوق  16000ٔ��د، هو ٔ�نه عند� الیوم 
عربة جتوب طرقاتنا  16000ال یعقل ٔ�نه يف مغرب الیوم ٔ�نه �كون عند� 

  .س�نة 20ربة ا�يل ٔ�كرث من ع 65000س�نة، وعند� تقریبا  40عندها ٔ�كرث 
ٕاذن الیوم ٔ�نه �اصنا، ك�شكرمك �ىل أ��دي البیضاء اليت تقدموهنا 

  .و�سدوهنا لقطاع النقل الطريق
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
طبیعة احلال ٔ�� ت�شد �ىل ٔ�یدي الس�ید املس�شار، هذا وا�د ب 

بغیت �ري نذ�ر ببعض أ�رقام، راه ٕاىل ااملوضوع ا�يل معلهيش �الف، 
�اف� ٔ�و  �1659دود الس�نوات القلی� السابقة اكن هناك تقریبا وا�د 

ملیون د�ل ا�رمه، واملن�ة  255مر�بة ا�يل جتددت بوا�د املبلغ د�ل 
ملیون د�ل  112عربة حبوايل  770كسري اكنت مهت حوايل د�ل الت 

  .ا�رمه
زال تنقول هذا ت��قى حمدود م�واضع �لنظر �لوضعیة د�ل أ�� م

احلظرية، اح�ا ا�يل �م �ل�س�بة لنا هو ٔ�ننا ننص يف القانون املايل د�ل 
الس�نة املق�� �ىل هاذ املق�ىض هذا، ؤ�ن نطوره بطبیعة احلال �ش یوصل 

) la vitesse de croisière(ىل بغینا نقولوا �لرس�ة د�لو املعقو�، إ 
د�لو، وهذا بطبیعة احلال ال ميكن ٔ�ن یمت ٕاال بتعاون ما بني وزارة التجهزي 

  .والنقل وا�لو��س��ك واملاء وبطبیعة احلال املهنیني
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

لسؤال الثالث وموضو�ه التخف�ف من معض� حوادث ون��قل ٕاىل ا
السري �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة 
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  .لتقدمي السؤال

  :لهوا�رشي الس�ید عبد الكرمي املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ض� حوادث السري، لكون الق�ل سؤالنا هو حول التخف�ف من مع
عن تق�ميمك  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،�سائلمك ،�ا .مس�متر �ىل طرقاتنا

وما يه إالجراءات �س�تع�الیة املت�ذة �لتخف�ف من  ،لٕالسرتاتیجیة
  حوادث السري �ىل طرقاتنا؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .ز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید الو 

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . شكرا �لسادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة
 �2003لطبع اكنت هناك مجمو�ة من إالسرتاتیجیات ا�يل مشات من 

ا مبسا�دة ٔ�و دعو� نقول مجمو�ة من الربامج، مت التق�مي د�له 2013ٕاىل 
�رباء من البنك ا�ويل واملفردات د�ل هاذ التق�مي اليت ٕاىل بغینا نقولوا 
توا�رت يف هذا املوضوع، اك�ن بطبیعة احلال إالشاكل د�ل املسؤولیة د�ل 
السائق �ىل مس�توى الرس�ة وا�رتام قوا�د السري، اك�ن املراق�ة، اك�ن 

ٔ�نه اكنت هناك بطبیعة احلال ال�شو�ر، اك�ن �ىل لك �ال هذا التق�مي بني 
وا�د ا�مو�ة د�ل ٕاىل بغینا نقولو د�ل الثغرات اليت س�مت جتاوزها يف 

اليت متت املصادقة �لهيا حتت رئاسة  2026-2017إالسرتاتیجیة د�ل 
  .2017ماي  18الس�ید رئ�س احلكومة بتارخي 

وبطبیعة احلال تت�دد وا�د الهدف ا�يل هو �بري �دا وطموح هو 
بغیت �ري ا، ٔ�� 2026يف ٔ�فق  %50ض �دد الق�ىل �ل�س�بة د�ل خف

�شري، الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�ننا رمغ هذه إالشاكلیات ا�يل اكنت يف 
  .ق�یل 4000هذه الس�نوات لكن اس�تطعنا ٔ�ننا هنبطوا حتت اخلط د�ل 

ٔ�� دامئا ٔ�ت�ٔسف ح�ث كنقول هذه القضیة ٔ�نه ق�یل وا�د بطبیعة احلال 
ملنا مجیعا، لكن �ىل مس�توى أ�رقام البد ٔ�ن نقول ٔ�ن بالد� هذا یؤ 

�كونوا  2026اس�تطاعت هتبط �ىل هاذ العتبة هاذي واملعول �لیه ٔ�نه من 
ق�یل، وهذا بطبیعة احلال املقارنة �ىل املس�توى ا�ويل  2000ٔ�قل من 

  . غید�ر بالد� يف وا�د املرتبة م�قدمة
تقویة  :ل أ�مور ا�يل �ادي �كونبطبیعة احلال اك�ن وا�د العدد د�

و�شدید املراق�ة، �ركزي املراق�ة الطرق�ة �ارج املدار احلرضي �ىل مجمو�ة 
د�ل ا�الفات، توج�ه، ٕاذا اك�ن وا�د العدد د�ل أ�مور ا�يل تدارت، 

ومهنا بطبیعة احلال هذا العمل لكه ا�يل �ادي ند�رو �ىل مس�توى التجهزي 
  .تقویة الرقابة ما بني ا�رك املليك وأ�من الوطين �لرادارات و�ىل مس�توى
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :لهوا�رشي عبد الكرمي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هذه التوضی�ات

هذه إالجراءات املت�ذة وهذه �سرتاتیجیات، حنن �لقدر ا�ي �مثن 
لكن �شار�مك ٔ�یضا نفس املوضوع ٔ�ن ق�یل وا�د �ل�س�بة ٕالینا هو ق�یل، يف 
احلق�قة ٔ�نه نفس حمرم ق�لها �یفام �كون احلال، خصوصا ٕاذا اكنت القضیة 
ٔ�ح�ا� قد �كون بتعمد ٕان مل �كن العربة يف وضعیة ج�دة ٔ�و ال�شو�ر يف 

�ريها من إالجراءات أ�خرى قد �كون هذا من ق�یل  وضعیة ج�دة ٔ�و
  .الق�ل املتعمد

لكن يف نفس الوقت، الس�ید الوز�ر، ٔ��مك يف هذه إالسرتاتیجیة ا�يل 
ميكن ختف�ض أ�مر ٕاىل النصف، یعين غتبقى  2026حتدثمت عهنا ٔ�نه يف ٔ�فق 

یعين مدة طوی� �دا ن��ظرها �ادي یبقى  2026ق�یل بعد  2000عند� 
ق�یل، یعين �س�متر الق�ل يف بالد� و�ىل طرقاتنا ب�ٔخطاء  �2000 عند

  .�رشیة ٔ�و ٔ�خطاء ذات طبیعة �رجع ٕاىل الب��ة التحتیة
البد ٔ�ن ٔ�قف هنا عند الب��ة التحتیة ٔ�قول ب�ٔن  ،الس�ید الوز�ر ،وهنا

ضعف ال�شو�ر ٔ�ح�ا� أ�فقي والعمودي ٔ�نه �كون س��ا ٔ�ح�ا�، سواء دا�ل 
ا يف هذه العملیة د�ل الق�ل، خصوصا ٔ�نه ٔ�ح�ا� ال یصاح�ه املدن ٔ�و �ار�

�ارج املدار احلرضي وال �ملوا�بة مع  ،الس�ید الوز�ر ،ال صیانة ال من ق�لمك
  .امجلا�ات الرتابیة دا�ل املدار احلرضي، مما جيعل ٔ�ن املواطن عرضة �لق�ل
ة، حامیة الطریق الس�یار م�ال، املواطنون یفرون من الطرق العادی

ف�فرون ٕاىل الطرق الس�یارة، لكن جيدون ٔ�نفسهم ٔ�ح�ا� عرضة �لق�ل 
�لرمغ من احلواجز،  ،�س�ب ا�هبامئ املن�رشة ٔ�ح�ا�، �لرمغ من القانون

  .فا�هبامئ �رعى جبنبات الطرق
هنا �ىل مس�توى املدن، وهنا البد من  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�� ٔ�قرتح

یة، وختصیص ممرات ��را�ات ختصیص متویل �رشاكة مع امجلا�ات الرتاب 
الناریة، خصوصا ٔ�ن �س�بة الق�ل �ىل مس�توى هذه الف�ة ٔ�نه ی��اىم �شلك 

  . �بري �دا، كام هو مشار ٕالیه يف إالحصائیات
 16000ٔ�شار ق�ل قلیل ب�ٔن  ،�ل�س�بة �لعر�ت، الس�ید املس�شار

ال س�نة، أ�مر نفسه يف جم 40عربة الیوم يف جمال نقل السلع ٔ�هنا ٔ�كرث من 
النقل الطا�س�یات �لرمغ من املن�ة اليت �مثهنا، لكن مع ذ� ٔ�هنا مل تؤت 

  ...ٔ�لكها ٔ�س�باب م�عددة، خصوصا من ا�متدید
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .�رس�ة ،لس�ید املس�شارا ،عندي جوج مالحظات

ٔ�وال، حصیح �ون القاتل هذا یؤمل، لكن هاذ اجلهد د�ل ٔ�ننا نقصو 
وٕاىل  �4000لنصف راه مايش ساهل، �ىل لك �ال دا� اح�ا حتت 

حبال اح�ا والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ا�ذینا ال�س�بة لعدد الساكنة راه ا
ة داملبالغة يف هاذ حبال، ٔ�� تنقول هاذ اليش ٔ�ن يش مرات تتكون شوی

أ�مر، �ىل لك �ال هاذ اليش د�ل السالمة الطرق�ة ش��ا ٔ�م ٔ�ب��ا هو البد 
  .�رجعوه نقعدوه �ٔ�رقام

املس�ٔ� الثانیة، ٔ�� ال ٔ�رید ٔ�ن ال�م ا�يل قالوا الس�ید املس�شار یتفهم 
شویة من طرف الرٔ�ي العام ٔ�ن قلت ا�هبامئ يف الطرق الس�یارة هاذي ايش 

حمدودة �دا ال ی��غي تعمميها، احلا� الطرق�ة ا�ٓن يف بالد� راه اح�ا  �االت
 �1100یلومرت د�ل الطرق الس�یارة، عند� ٔ�كرث من  1800جتاوز� 

�یلومرت د�ل الطرق الرسیعة، وهذا لكه هو التدبري ا�يل تدار يف بالد� 
  . ا�ي جيب بطبیعة احلال التذكري به

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الرابع موضو�ه وضعیة م�ناء طن�ة املتوسطي، واللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :عبد العز�ز بوهدودالس�ید  املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ي معلمة اق�صادیة �م�یاز وخفرا للك املغاربة یعترب م�ناء طن�ة املتوسط
ا��ن اس�ت�رشوا �ريا هبذه امل�ش�ٔة اليت س�تخفف من معا�هتم مع �كتظاظ 
والطوابري انتظار طوی�، ٕاال ٔ�نه لوحظ يف ا�ٓونة أ��رية �راجعا �بريا ٔ�داء 
و�دمات هذا املرفق احلیوي ا�ي اس�شعره املرتفقون، سواء من 

ل أ�عامل ٔ�و من ٔ�بناء �الی��ا املغربیة �خلارج وكذ� مس�مثر�ن ور�ا
  .املقميني بب�مه

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ما يه إالجراءات والتدابري اليت تعزتم وزار�مك هنجها لرد �عتبار لهذا 

  املرفق احلیوي الك�ري لتحسني اخلدمات املقدمة؟

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

  .س�ید الوز�راللكمة �ل 

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

لو اكن رشيت لهاذ القضا� ا�يل قليت  ،الس�ید املس�شار ،ٔ�� اكن بودي
ٔ�نه لوحظ فهيا وا�د الرتاجع، ٔ�نه أ�مور ا�يل تدارت يف هاذ العملیة العبور 

يف مجملها اكنت ج�دة ٔ�نه هاذ املرف�ٔ هذا  -، ؤ�� عندي التقر�ر 2017د�ل 
 1.6ا�يل هو من املرا� الك�رية يف بالد� عندو ٕاماكنیة د�ل �س�تق�ل 

ملیون يف  2.7ملیون د�ل املسافر�ن يف معلیة د�ل مرح�ا ؤ�كرث من 
الس�نة، وبطبیعة احلال تدارت وا�د ا�مو�ة دأ�مور �ىل مس�توى الب��ة 

عر�ت دا�ل املناطق د�ل إالراكب، هتیئة املمرات التحتیة، حتسني سري ال
اخلاصة ب�سجیل الس�یارات، تنظمي معلیة بیع التذا�ر، ٕا�ادة هتیئة م�طقة 

  ...البیع د�ل التذا�ر، معاجلة احلافالت
أ�مور، ٕاذا اكنت هناك ٔ�مور حمددة �ل دارت وا�د ا�مو�ة دتٕاذن 

من التفصیل وٕاال يف العموم ما  اليت ميكن بطبیعة احلال ٔ�ن نعود ٕا�هيا �يشء
مت ٕاجنازه �الل الس�نوات القلی� ف� یتعلق بطن�ة املتوسط �بري �دا 
واس�ت�اب بطبیعة احلال لوا�د العدد د�ل الطلبات واملالحظات ا�يل 

  .اكنت تتدار یعين يف املرا�ل السابقة ف� یتعلق �لعملیات د�ل العبور
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :محمد الرزمة الس�ید املس�شار
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
مق�نع دا�ل  شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك، ؤ�شكرمك كذ� ؤ��

الفریق ب�ٔن هذا املیناء هو مرشوع خضم م�دمج �ري ٕاسرتاتیجیة النقل 
ا�ويل يف بالد� معوما ويف حوض البحر أ�بیض املتوسط �ىل اخلصوص، 
واعتبارا لهذا ا�ور الرائد ا�ي ٔ�سس � �دمة لالق�صاد الوطين و�د� ٔ�ن 

املعلمة ا�منوذج�ة  اخلدمات املقدمة ال �رىق ٕاىل الطموح و�يسء ٕاىل هذه
  .ا�ي حر�ت ا�ورة �ق�صادیة والوطنیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
املطلوب م�مك ٕاعطاء تعل��مك الصارمة من ٔ��ل صیانة هذا املیناء وتوفر 
ٔ�قىص �دمات ف�ه، �ىل اعتبار ٔ�نه ٔ��د الو�ات اليت �س�تقطب زوار 

فال یعقل ٔ�ن جند يف الس�یاح�ة و�ق�صادیة، اململكة �ىل اكفة املس�تو�ت 
ظروف �س�تق�ال ال �رىق ٕاىل املس�توى ا�ي یلیق هبذا املرفق الك�ري، 
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�هیك عن رداءة ووسا�ة املرافق الصحیة والغیاب التام �لمقايه واملطامع، 
�لام ٔ�ن أ�ز�ل املرتام�ة يف املیناء و�ىل ج�باته، اليشء ا�ي �سئ ٕاىل هذه 

رشوع الوطين ا�ي نعتربه و�ة املغرب املعلمة وال یلیق مبس�توى هاذ امل 
 .البحریة

  .وشكرا

  :ةسالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
ذ�ر بوا�د العدد د�ل أ�مور ا�يل �ٔ  بغیت �ري ٔ�نا�ىل لك �ال، 

قلیص زمن العبور ٕاىل مدة ال تتعدى ساعتني يف تدارت اليت مك�ت من ت 
ظروف ج�دة، قلت اك�ن حتسني سري العر�ت دا�ل املناطق د�ل 
إالراكب وفق وا�د ا�طط �لسري واجلوالن، اك�ن هتیئة املمرات اخلاصة 

راكن العر�ت، اك�ن ٕا�ادة هتیئة ممر ب�سجیل الس�یارات ومد�ل �اص �ٕ 
ء، اك�ن هتیئة فضاء �نتظار ق�ل دخول الس�یارات �رب توس�یع هذا الفضا

املمر اخلاصة �ل�سجیل، اك�ن الفصل املادي بني تدفقات الوصول واملغادرة 
 �3رب تقویة وسائل املعاجلة �ىل مس�توى احملطات البحریة، مع ختصیص 

ساللمي م�حركة، ٕا�شاء سوق صغرية خلدمة املسافر�ن  3مصا�د و
اخلش��ة ا�صصة �ل�لوس، تنظمي معلیة  ومس�ت�ديم املیناء، تقویة العوارض

بیع التذا�ر من طرف الرشاكت البحریة، ٕا�ادة هتیئة هاذ املنطقة �ل�س�بة 
�لمرات اخلاصة ب�سجیل الس�یارات، معاجلة احلافالت �ىل مس�توى فضاء 

مرت مربع واقعة يف املنطقة ما  �1000سرتا�ة، تعز�ز هذا الفضاء مبسا�ة 
  .سرت�اء حيرتم املعایريق�ل إالراكب، فضاء �

هذه مجمو�ة من أ�مور ا�يل تدارت، ٔ�� قلت اكن بودي ٕاىل اكنت يش 
  .�ا�ة دق�قة ا�يل ميكن نطلب املعاجلة د�لها

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

وق�ل ٔ�ن منر ٕاىل السؤال اخلامس، حيرض معنا يف هذه اجللسة وفد من 
، مفرح�ا هبم معنا "م�نغ"الصی��ة الفر�س�یة أ�وربیة �رئاسة الس�ید امجلعیة 

  .يف هذه اجللسة
  .شكرا

السؤال اخلامس موضو�ه تعرث أ��شطة املینائیة مبدینة ا�ا��، واللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :ام�ارك محیة الس�ید راملس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  س�ید الوز�ر احملرتم،ال 
یعترب م�ناء ا�ا�� من ٔ�مه أ�قطاب �ق�صادیة �جلنوب �عتبار ٔ�نه 
�شغل وا�د العدد هائل من املس�ت�دمني يف قطاع الصید البحري، ٕاال ٔ�ن 
الس�ید الوز�ر هاذ املیناء ت��عه م�طقة �اصة �ٔ��شطة املینائیة �ىل مسا�ة 

رث فهيا �س��رات ٔ�س�باب هك�ار، هذه املنطقة يه تتع 300تقارب 
  .و�دات �لتجمید املقامة �الیا 4ٔ�و  3جنهلها، ا�لهم �س�ت��اء 

الس�ید الوز�ر، عن ما يه أ�س�باب اليت تعوق املس�مثر�ن  ،�سائلمك
�لولوج ٕاىل هذه املنطقة خصوصا ٔ�هنا م�طقة تتوا�د قرب املیناء ا�يل هو 

  ح�وي يف اجلنوب؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
 2016كام تفضلت الس�ید املس�شار بطبیعة احلال هذا م�ناء �م، س�نة 

طن،  653614و�اجل �شاط جتاري بلغ  ،ر�� 2450اس�تق�ل ما یناهز 
  .طن 602000وهذا مجمل �شاطه ا�صص �لصید البحري حوايل 

ف� یتعلق �ٕالجراءات اليت اختذت ل�رسیع أ��شطة املینائیة �ملنطقة 
الصناعیة، كام ال خيفى �لیمك قامت السلطات املینائیة �هتیئة وجتهزي جزء 

هك�ار من ٔ��ل اس�تقطاب  60من املنطقة املینائیة تقدر مساحهتا حبوايل 
  :أ��شطة التالیة

  اخلزن وإالیداع املینايئ؛ -
 ید وجتمید املنتو�ات �اصة البحریة؛ترب  -
 ٔ��شطة مرتبطة ب��ع قطاع الغیار؛ -
 أ��شطة والصنا�ة التحویلیة؛ -
 .وبنا�ت ومجمعات ٕاداریة -

و�دات صناعیة  6وعرفت هاذ املنطقة مؤخرا ٕاطالق مرشوع ٕا�شاء 
�ل شویة دال قصد �لق قطب صناعي، والراحج ٔ�ن هذا عندو وا�د 

�ملیناء د�ل أ�طلس م�ناء ا�ا�� أ�طليس، ا�ي  العالقة بطبیعة احلال
  .س��طلق ف�ه أ�شغال قریبا ٕان شاء هللا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :ام�ارك محیة یدالس� املس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات
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طبیعة احلال حنن ال خيفى �لینا �ىل ٔ�ن م�ناء ا�ا�� هو م�ناء �اص ب 
�لصید البحري، الصید البحري كتعول �لیه اجلهة ومدینة ا�ا�� واجلنوب 
�لك يف �لق وا�د الرواج فرص الشغل كثرية، املسا�ة ا�يل جمهزة �الیا 

س�نة، تعرث �س��رات فهيا واش تعقد  15هك�ار، مرت �لهيا  60
  .ٕالجراءات املسطریة واش �ل�س�بة �لسومة الكرائیة ما ٕاىل ذ�ا

اك�ن معطى �دید الس�ید الوز�ر انتوما ٔ�رشتو لو ٔ�ال وهو ٕا�شاء م�ناء 
ٔ�طليس �دید مفا هو امل�ٓل د�ل هذه املنطقة؟ يف �ال بناء م�ناء ٔ�طليس 
�دید، هل س��حول املنطقة الصناعیة اخلاصة �ٔ��شطة املینائیة �لمیناء 

  هك�ار؟  300جلدید؟ ما مصري أ��شطة �یك املنطقة د�ل ا
و�دات �اصة �لتصبري، هذه و�دات صناعیة  6ٔ�رشمت ٕاىل ٕا�شاء 

�مة �ادي �شغل ید �ام� �مة، والس�ید الوز�ر ٔ�نتوما اك�ن حتفزيات، 
اك�ن �شجیعات لهذه الو�دات ا�يل املس�مثر�ن د�لها �دروا �ش ی�ش�ٔوا 

ظروف ا�يل �یعرف امجلیع، فهمتين رمبا �دروا ومشاوا هذه الو�دات يف 
لهذیك املنطقة، واش إالدارة د�ل وزارة الصید البحري و�هتم؟ واش 
تو�وا روسهم؟ واش اك�ن �شجیعات حق�ق�ة �ل�س�بة لهاذ املس�مثر�ن �ىل 
أ�قل ا�يل متكهنم �ىل ٔ�هنم ميشوا هبذه �س��رات د�هلم يف الطریق الناحجة 

  تحقق لنا وا�د الرواج �م يف اجلهة؟وی 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
هو ٕاذا شف�ا هذه القضیة د�ل هذه املشاریع ا�يل انطلقت مؤخرا د�ل 

طبیعة احلال �كون وا�د القطب و�دات صناعیة ا�يل الغرض هو ب  6
صناعي �منوي لتمثني م�تو�ات البحر وهذه �ادي دار �ىل وا�د املسا�ة 

  .هك�ار 9د�ل 
 -اح�ا ف� یتعلق �الخ�صاص د�ل الوزارة اح�ا بطبیعة احلال مطالبني 

�هتیئة هذا احملطة املینائیة، بطبیعة احلال ٕاذا  - كام قال الس�ید املس�شار
إالشاكالت ا�يل مرتبطة مبا یتعلق �الخ�صاصات د�ل  اكنت هناك بعض

  .الوزارة اح�ا مس�تعد�ن �شوفوها
لكم شامل  60هذه القضیة بطبیعة احلال د�ل املیناء ا�يل �ادي �كون 

امسیتو، هذا بطبیعة احلال التقد�رات أ�ولیة يه تقد�رات ف� یتعلق �لتمثني 
�ادي یعطي ٕاماكنیات ٔ�كرب، د�ل الصید البحري غتكون ج�دة ٔ�نه هذا 

لكن هذا ما �مينعش بطبیعة احلال ٔ�نه هذا املیناء احلايل تنطلق ف�ه بطبیعة 
احلال وا�د مجمو�ة د�ل أ��شطة، وملا �ادي �مكل املیناء ا�ٓخر ٔ��ید 
س�تكون هناك تدابري ف� یتعلق بطبیعة احلال �النتقال ٕاىل املیناء د�ل 

ال، بظروف س�سمح مبزید من التقویة د�ل ا�ا�� أ�طليس بطبیعة احل

  .هذه أ��شطة هذه
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

والسؤال السادس موضو�ه وضعیة املسا� والطرق �لعامل القروي، 
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :اطمة احلبويسفیدة س� املس�شارة ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 ،رمغ ا�هودات املبذو� من ق�ل الوزارة من ٔ��ل ربط املدن مبحیطها
الزالت بعض املناطق مل حتظ بعد بنصیهبا من العنایة، ح�ث یصعب املرور 

لتواصل بني الساكنة و�اصة من م�طقة ٕاىل ٔ�خرى، مما یعطل منو ویعرقل ا
�لعامل القروي، وال خيفى �ىل امجلیع ما خيلفه هذا املوضوع من �ٓ�ر سلبیة 

  .�ىل الساكنة، سواء يف العامل القروي ٔ�و احلرضي
مىت س�مت التعامل : يف الفریق �س�تقاليل ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،�ا

  رضیة ٔ�و القرویة؟سواء احل مع هذا املوضوع بعدا� بني مجیع املناطق

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .املس�شارة الس�یدةشكرا 

یتعامل معه ٔ�ظن الس�یدة املس�شارة يف لك احلاالت هذا املوضوع 
عض الثغرات يف الت�ارب السابقة، ٔ�ن �ىل �لعدا� املطلوبة، رمبا اكنت ب

لك �ال هاذ اليش مايش �دید لٕالنصاف، ٔ�ن ميل كنتلكمو �ىل الطرق 
ملیار د�ل  6، وا�يل اكن لكف 1995القرویة ٔ�و الرب�مج تدار اكن س�نة 

ٔ�لف �یلومرت من الطرق، وبطبیعة احلال مت التق�مي  11ا�رمه، وتدارت ف�ه 
الثاين ما �سمى برب�مج الطرق القرویة الثاين ا�يل  د�لو، مرینا �لرب�مج

 2005ملیار د�ل ا�رمه، وا�يل ام�د اكن یفرتض ميتد ما بني  15.5لكف 
، �يق ف�ه بعض املسا� مازال ما مكال�ش، ؤ�� س�بق يل قلت 2015و

�لسادة املنتخبني ا�يل اس�تق�لهتم، ميكن لنا ما �سدوش ولكن رشیطة 
ملیون  750دفع احلصص د�لها، راه عند� تقریبا ٔ�كرث من ا�الس املعنیة ت

  .درمه ا�يل �اصنا حنصلوها
مث اكن موازاة مع هاذ الرب�مج اكن تدار وا�د الرب�مج د�ل الت�ٔهیل 

 �68یلومرت من الطرق و 2320ملیار درمه ف�ه  2.5الرتايب ا�يل لكف 
مل�، د�ل تقلیص م�ش�ٔة، مث �ٓخر �ر�مج هو ا�يل اكن ٔ��لن �لیه �ال� ا
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 28م�ش�ٔة ف�یة �لكفة د�ل  250ٔ�لف �یلومرت،  22الفوارق �ج�عیة ف�ه 
ملیون د�ل الساكنة القرویة، واك�ن  3.5ملیار د�ل ا�رمه، و�ادي هيم 

�ٓالف  8اح�ا عند� يف هاذ إالطار �ر�مج د�ل ت�ٔهیل طرق القرب ف�ه 
د�ل ا�رمه، هذا �ٓخر �ر�مج ملیار  8م�شاة، اللكفة د�ل  �180یلومرت، 

  .ا�ٓن حنن بصدد تزنی�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لتعق�ب

  :فاطمة احلبويس الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
 القروي يف وضعیة �د صعبة، ومن ٔ��ل املسا� الطرق�ة يف العامل

ٕا�داث ٕاقالع �ىل املس�توى �ق�صادي و�ج�عي البد من هتیئة الطرق 
  .واملسا�

  الس�ید الوز�ر، 
س�نوات أ��رية  10احلصی� يف �ر�مج الطرق القرویة �ىل مدار ال 

س�نوات  10حمدودة مقارنة مع تطلعاتنا �لمس�تق�ل ورها�ته، هذاك الرب�مج 
ٔ�عطى حىت يش �ا�ة، وخصوصا ٔ�نه يف ٕاقلمي زان الطرقان ال �الب ٕاال  ما

هللا، ٕاىل طاحت الش�تا �ادي �رجع ٕاقلمي وزان العامل القروي د�لو اكمل 
  .معزول

  الس�ید الوز�ر،
ٕاجناز وٕاصالح وتقویة وتث��ة املسا� الطرق�ة �مجلا�ات القرویة �شلك 

  .س�نوات 10ذ�ور، �ر�مج معض� حق�ق�ة رمغ ما ٔ�جنز من الرب�مج امل
  الس�ید الوز�ر،

رمغ توفري ش�بكة طرق�ة �ىل صعید ا�االت الرتابیة مضن الطرق اليت 
�سمهيا طرق ٔ�هنا ال حتمل ٕاي مواصفات، و�اصة املسا� الرابطة بني 
ا�واو�ر والقرى وحىت املراكز القرویة، مما �زید يف عز�هتا، م�ال �ىل س��ل 

 وزان، نعطیك جام�ة مقریصات، وا�د ا�مو�ة من املثال ال احلرص ٕاقلمي
ا�واو�ر ٕاىل مىش الس�ید الوز�ر حىت طحت الش�تا �ادي تصبح معزو�، 

من ا�واو�ر جام�ة مقریصات معزو�، ما غهنرضش �  %50ٔ�كرث من 
وس�یدي  ،وس�یدي بوصرب ،�نة، ووزويم، بوقرة ،ء�ني بیضا�ىل جام�ة 

  .جام�ة قرویة 16ٔ�محد الرشیف، وا�د ا�مو�ة 
  الس�ید الوز�ر،

اح�ا نقرتح �لیك وا�د ا�مو�ة د�ل �قرتا�ات يف الفریق 
�س�تقاليل، وهاذ امجلا�ة ا�يل قلت � الس�ید الرئ�س، فهيا وا�د الطریق 
حلد السا�ة ما �ميرش مهنا الناس، رمغ ٔ�هنا اكنت معبدة ومشت هنائیا، 

 ل،ض، �لیري�تم�ال الباو�ر الطریق ا�يل كتضم وا�د ا�مو�ة من ا�و 
وزید وا�د امخلسة دواو�ر ٔ�خرى يف نفس احملور  القلعة، ٔ�مطري، الرشاطني

  .معزو�
  الس�ید الوز�ر،

نقرتحو �لیك وضع خمطط یرتمج ٔ�ولویة الساكنة من ح�ث اخلصاص وجحم 
العز�، لت�اوز التفاو�ت القامئة �ىل مس�توى نفس اجلهة و�دو� زم�یة 

، وكذا لتعز�ز الربط مع احملاور الطرق�ة اجلهویة والثانویة معینة لٕالجناز
  .والوطنیة وٕارشاك لك الفا�لني وربط املسؤولیة �حملاس�بة

  الس�ید الوز�ر،
  .الفلوس عندمك �اصمك �ري ختدموا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :النقل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي و 
  الس�یدة املس�شارة،

ق�ل ما تقرت� �يل ا�طط، قويل راه �ادي �لكمي يل �ىل مقریصات 
�ش ٔ�� جناوب، �ش حىت ٕاىل اكنت يش �ا�ة ا�يل ..و�ىل  ءو�ىل البیضا

ما دا�الش ند�لوها، ٔ�ن ٔ�� ت��لكم � �ىل �ر�مج الفوارق �ج�عیة 
ل ا�رمه، وشارك ف�ه املنتخبون والسلطات احمللیة، ملیار د� 36راه ف�ه 

ٔ��ید ٔ�ن هذه املنطقة دا�� ف�ه ٔ�� ما �ره�ش، �وز�ر �ون كنت �ارف 
جنیب ٔ�� ش�نو عندي وتقول يل مكس�شارة ش�نو ا�يل اك�ن ونلقاو �ل، ٔ�ما 
د� ٔ�ن ما ميكن ل�ش جناو�مك �لك صدق، ما ميك�ش حنمك ما �ارفش، ولكن 

هاذ الرب�مج هذا، �ش ش؟ ٔ�ن مزال اح�ا �دامني ف كنت كنمتىن �ال
 .ٕاىل اكنت يش �ا�ة مل تؤ�ذ بعني �عتبار تؤ�ذ بعني �عتبار

ٔ�� ٔ�ج�تك �شلك �ام �ش نبني ب�ٔنه بالد� فهيا وا�د اخلیط �ظم، ؤ�� 
تنقول ما مرتبطش �ري هباذ احلكومة، هذا خ�ط �ظم اكن ف�ه �ر�مج ٔ�ول 

�مج الت�ٔهیل الرتايب واك�ن هاذ الرب�مج ٔ�كرب قسط ف�ه و�ر�مج �ين و�ر
ملیار د�ل ا�رمه، ؤ�� ٔ�قول واح�ا مكسؤولني اكملني �اصو  36هو الطرق 
ملیار د�ل ا�رمه راه تیدفعها دافع الرضائب، �اصو ینجح  36ینجح، ٔ�ن 

  .لٔ�مور ا�يل خص مييش لها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ك �ىل مسامهتك معنا القمية يف هذه اجللسةشكرا الس�ید الوز�ر، و�شكر 

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، وموضو�ه حتیني املساطر 
اخلاصة بتوزیع احملروقات، وس��وىل إال�ابة عنه �لنیابة الس�ید الوز�ر 
امللكف �لعالقات مع الربملان، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .قدمي السؤال�شرتايك لت
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  :محمد �لمي لس�یداملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
الفریق �شرتايك �س�ٔلمك عن رضورة حتیني املساطر املتعلقة �لرتخ�ص 

  لفائدة الرشاكت اليت تعىن بتوزیع احملروقات �ملغرب؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .ٔ�وال، ٔ�تو�ه �لشكر �لفریق احملرتم �ىل طرح هذا السؤال الهام
املوضوع هيم حتیني املساطر املتعلقة �رخص احملروقات التوزیع، �ىل 

املتعلق �س�ترياد مواد  73ٔ�ن القانون املنظم احلايل اكن توضع يف اعتبار 
  .الهیدرواكربورات وتصد�رها و�كر�رها وتعب�هتا واد�ارها وتوزیعها

ا�ي صدر  67.15الیوم هاذ القانون �دل وروجع مبق�ىض قانون �دید 
، مبعىن ٔ�نه بعد صدور القانون اجلدید ال بد من اع�د 2016مارس  2يف 

 �دیدة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار املس�ت�دات وتقوم بتزنیل أ�حاكم مراس�مي
، ٕاىل 73اجلدیدة، �ىل اعتبار ٔ�نه لغایة الیوم املرسوم ا�يل �ینظم راه یعود ل 

  .ما صدرش مرسوم �دید �ادي یوقع ٕاشاكل
ولهذا الس�ب نوهت �لسؤال، الوزارة الوصیة معلت �ىل ٕا�داد 

لك من مجعیة النفطیني �ملغرب املسودة د�ل املرشوع ؤ�ح�لت �ىل 
واجلامعة الوطنیة ٔ�ر�ب حمطات الوقود �ملغرب، هاذو راه طرفني ممتزي�ن 

  .قصد ٕابداء الرٔ�ي والتوافق حول املق�ضیات اليت جيب حتی�هنا
  :قضا� 3املرشوع یتضمن ٔ�حاكم هتم 

ٔ�وال، تعز�ز مراق�ة جودة املواد البرتولیة السائ� �ىل مس�توى مرا�ل 
  كر�ر و�س�ترياد والتخز�ن والتوزیع؛الت

�نیا، ٔ�یضا ٕالزام�ة التوفر �ىل ا�زون الرضوري من الوقود يف احملطات 
 �ل�دمة وحمطات التعبئة؛

 .مث، �لثا، ت�س�یط املساطر املتعلقة �حلصول �ىل الرتاخ�ص
الیوم وهذا �رب ٔ�سايس وقع توافق بني الفا�لني �ىل مس�توى الوزارة، 

وا�ٓن املرشوع �اهز، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن الصیغة ا�هنائیة س�ت�ال  اكنت لقاءات
�ىل أ�مانة العامة �لحكومة، أ�مل وهو ٔ�نه ق�ل هنایة هاذ الس�نة ٔ�ن یقع 
اع�ده من طرف جملس احلكومة من ٔ��ل البدء يف تطبیقه، بعد حصول 

  .هاذ العملیات د�ل التوافق
  .وشكرا

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

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

  :د محمد رحيانس�یاملس�شار ال 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ا�يل هو  1914اح�ا ما كنتلكموش �ىل املرسوم، كنتلكمو �ىل ظهري 
�ا يف امحلایة الفر�س�یة ا�يل وضعت وا�د القانون ا�يل �ینظم رشاكت 

قانون هذا فات �لیه الزمن، الیوم التوزیع يف اململكة املغربیة، هاذ ال
احملطات الس�ید الوز�ر احملرتم يه رشكة توزیع كتعطیوها يش ام�یازات ا�يل 

  .ما تتعطیوهاش ٔ�حصاب احملطات
ٔ�وال اك�ن القانون ا�يل م�ظم لرشاكت التوزیع هو تیطلب ما بني احملطة 

  �یلومرت هاذي و�دة؛ �32یلومرت و 30واحملطة �كون ما بني 
هاذ الناس والوا ت���ایلوا �ىل القانون يف ا�ر�ة أ�وىل، شربوا  �نیا،

حمطات ا�يل هام اكنوا ما ت�سواوا والو دا� يف ا�ارالبیضاء، الر�ط، طن�ة 
 100، 50، 40ملیون درمه،  20هذا، والوا عندمه أ�مالك ا�يل ت�سوا 

یوا ملیون درمه �عوها واح�فظوا هبذیك الرخص، هاذ الرخص بعد �ميش� 
�شربوا ٔ�نت وا�د تتطلب لو �ش تد�ر حمطة تیحولوها انتوما ترتخصوا هلم 
�ش حتولها من هنا لهنا، هذا هو الریع بذاتو ا�يل تتلكموا احلكومة تتلكموا 

  .�ىل الریع وهذا
هذا ال یعقل �ش ٔ�� نعطي لوا�د الرشكة ا�يل يه م�عددة اجل�س�یات 

�یاز ا�يل ما �اطیاهش لرب احملطة، ٔ�و الوطنیة �ادي نعطهيا وا�د احلق ام 
رب احملطة تیويل حبال ٕا�سان ا�يل ال �مل �، انتوما تتعطیوا الرخصة يف امس 

هنار ما تبغ�ش ) la mainlevée(رشاكت اس�تغالل هنار ت��غي تعطیه 
 �اصو یبقى یتاوى معاها وال تبقى حتلب ف�ه، وال حتلب لو يف ا�م د�لو؛

 1500درمه و 1000توزیع دا� ما بني  ، هامش الرحب عند رشاكت2
هذا ال  %3.73درمه �لطن، ب�� هامش الرحب د�ل احملطات ال یتعدى 

�اصو خيلص مهنا العامل، ما ت�ساوش ) TVA(یعقل �اصو خيلص مهنا 
درمه الیوم راه دا�  1700اكن تید�ر ) SMIG(الس�ید الوز�ر راه اكن 

 درمه و�دة؛ 3100
الرحب من ق�ل بعد اكنت ا�و� تتدمع احملروقات  ، حتر�ر أ�سعار اكن3

اكن الرحب م�ساوي ما بني رشاكت التوزیع ؤ�ر�ب احملطات، الیوم وىل 
 فرق �بري الس�ید الوز�ر هذا ال یعقل، فرق شاسع؛

 ، التبخر4

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
التبخر هاذي نقطة، .. امسح يل الس�ید الرئ�س.. كنا ت��عوضو �لیه 
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  .. الس�ید الرئ�س، �هتم املغاربة اكملني من رشحيات ا�متع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، لك ما یطرح �هيم املغاربة اكملني

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
وا�د النقطة صغرية هللا �ريض �لیك، التبخر كنا ت��عوضو �لیه دا� 

املراق�ة د�لمك، مراق�ة مقع .. اش كنتعوضو �لیه، هللا جيازیك بق�ناما 
  ...الغش

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

الس�ید املس�شار احملرتم، الس�ید املس�شار احملرتم، امسح يل راين 
اللكمة  ،راللكمة �لس�ید الوز�. قطعت الصوت الس�ید املس�شار احملرتم

  .�لس�ید الوز�ر

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

ٔ�وال إالشاكلیات ا�يل حتدث �لهيا الس�ید املس�شار يه راه هاذ 
ة د�لها، املرسوم اجلدید ا�يل غیصدر ٕان شاء هللا، �یتضمن ا�ٓلیات داملعاجل

م�ال يه إالشاكلیة د�ل املراق�ة د�ل التوزیع ٔ�نه فعال اك�ن وا�د العدد 
د�ل املق�ضیات وا�يل ترتتب �لهيا تبعات ذات طبیعة ٔ�ح�ا� ج�ائیة، ولهذا 
امحلایة د�ل اكفة املتد�لني �ش �یف ما اكینة واج�ات اكینة حقوق، هاذي 

خمتلف املرا�ل، مايش �ري الر�� من بني املق�ضیات، تعز�ز املراق�ة يف 
د�ل نقط البیع بل من املر�� د�ل �كر�ر و�س�ترياد والتخز�ن ونقط البیع 

  .هاذي من املق�ضیات ا�يل اكینة يف هاذ املرسوم
ٔ�یضا املق�ضیات ا�يل كتعلق �حلصول �ىل الرتاخ�ص ٔ�و النقل د�لها، 

الوزارة لٔ��ذ هبا  حىت هذي مق�ضیات، ٕاىل اكنت مالحظات حنیلوها �ىل
  .بعني �عتبار

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه إال�راهات اليت تعرفها 
�ف�اللت يف ا�ال الس�یا�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن -�ات در�ة

  .من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :امن ا�ر�يساملس�شار الس�ید عبد الرح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن،

�ف�اللت رافدا ٔ�ساس�یا �لس�یا�ة الوطنیة وأ�ج�بیة -تعترب �ة در�ة
وذ� ملا ح�اه هللا هبا من م�اظر طبیعیة �البة وم�اخ ممتزي، ٕاال ٔ�هنا 

��ات أ�ساس�یة أ�مر ال �سا�د �ىل �شجیع الزالت تعاين نقصا يف الب 
الس�یا�ة هبا، و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل التدابري 

  املت�ذة من طرف احلكومة من ٔ��ل تطو�ر املنتوج الس�یا� املغريب؟
وكذ�، وما يه املقاربة املعمتدة من طرف احلكومة ل�شجیع املس�مثر�ن 

 �متكن من مواص� �شاطهم يف ظرف�ة ت�سم يف القطاع الس�یا� حىت
  برتاجع �س�يب �لس�یا�ة؟

  .شكرا

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  ،الس�ید محمد سا�د
  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید املس�شار احملرتم،

�ف�اللت م�طقة عندها مؤهالت �برية يف هذا -فعال املنطقة د�ل در�ة
ا�ال الس�یا�، مؤهالت ثقاف�ة، مؤهالت حرضیة، مؤهالت طبیعیة، 
ويف احلق�قة عرفت وا�د الرتاجع يف هذه الس�نوات أ��رية، اكنت الوا�د 

د العدد د�ل �س��رات تدار احلر�یة يف بدایة ال�ن��ات ا�يل �الت وا�
�خلصوص يف املنطقة د�ل ورزازات، ولكن يف هذه الس�نوات أ��ري 
و�د� وا�د العدد د�ل الربامج ا�يل اكنت خمططة ولكن مل تنجز لٔ�سف، 

حبال ا�يل " بالدي"اكنت خمططات د�ل الس�یا�ة العائلیة وا�د ا�مع د�ل 
�د املرشوع �بري د�ل الوا�د القریة تدار يف م�اطق ٔ�خرى، اكن كذ� وا

س��ئیة �ش اكنت غتدار واكنت تو�د لها العقار د�لها ولكن �س��ر ما 
مكلش، هاذ اليش لكو اك�ن هذه املؤهالت الكربى، اك�ن هاذ الربامج 
الطمو�ة ولكن اك�ن ٕاشاكلیة هذیك املنطقة يه د�ل التجهزيات أ�ساس�یة 

اك�ن وا�د احلاجز ا�يل هام اجلبال د�ل  - �شار كام ذ�ريت الس�ید املس  -
أ�طلس الك�ري ٔ�و أ�طلس املتوسط من اجلهة أ�خرى ا�يل �ٔ�سف مازال 
ما در�ش التجهزيات أ�ساس�یة �ش نتغلبو �ىل املواص� مع هذه اجلهة 

  .املهمة س�یاح�ا وا�يل عندها مؤهالت �برية
�ىل هذه املنطقة د�ل كن�اولو كذ� �ش�تغلو �ل�س�بة �لربط اجلوي 

د�ل املطارات، الرش�یدیة، ورزازات وزا�ورة، ابتداء  3املنطقة ا�يل فهيا 
د�سمرب املق�ل اش�تغلنا مع الرشكة الوطنیة د�لنا �ش �كرثو العدد  11من 

 5الر�الت ٔ�س�بوعیا لورزازات،  8د�ل الر�الت، �ادي جيي لها تقریبا 
  .لزا�ورة 2كنظن �لراش�یدیة، و 6وال 
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ك�ش�تغلو كذ� �ش �ربطو الو�ات الس�یاح�ة ما ب��اهتا، عند� وا�د 
س�یة ا�يل يه مرا�ش، الیوم كفاش �س�تغلو ذوك االو�ة س�یاح�ة ٔ�س

الزوار ا�يل �یجیوا ملرا�ش �یفاش نوصلومه لورزازات فلهذا تف�ح وا�د 
مرات يف أ�س�بوع ا�يل كريبط ما بني  3اخلط ابتداء من شهر نومفرب، 

ت وكريبط ما بني مرا�ش، اك�ن كذ� مؤهالت واك�ن الیوم ورزازا
  ..اس��رات كربى

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید 
 .الوز�ر

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .ىل الرصا�ة ا�يل ج�توا هبا الس�ید الوز�رشكرا كذ� �
ؤ�� ٔ�شكرمك �مس املس�مثر�ن ا�يل �ىل أ�قل ملسوا وا�د الصدق يف 
التعامل د�ل الوزارة مع هذه املنطقة، �ىل اعتبار ٔ�نه اك�ن وا�د إالرادة 
�دیدة يف التدبري د�ل امللف د�ل هذه املنطقة هاذ و�لتايل اكن لقاء 

املس�مثر�ن ومع الساكنة يف املدینة د�ل ورزازات �ىل  معمك، مع إالخوان
  .�ة در�ة �ف�اللت

هذا �ىل أ�قل ٔ�عطى وا�د �رتیاح، إالخوان يف وا�د الوق�تة ٔ�ن 
اكنت قطیعة �لك رصا�ة، اكنت قطیعة ما بني احلكومة وما بني إالخوان يف 

شاكلیة د�ل املركز وهاذ املنطقة هاذي، وما كناش فامهني �الش؟ ٔ�نه االٕ 
دامئا أ�ولو�ت ٔ�ح�ا ما تنجیوش فهيا ما تنحرضوش يف أ�ولیات د�ل 
�س�یري وتدبري د�ل هاذ القطاع هذا وا�مو�ة د�لو، �خلصوص ٔ�ن هاذ 
القطاع هو الرافد أ�ول د�ل إالماكنیة د�ل العمل د�ل الش�باب د�لنا يف 

)les hôtels ( ،ٕاال ٔ�نه �ملنطق ا�يل وكذ� مع إالخوان د�ل الس��
عش�ناه اكنت ٕاشاكلیات �برية، ؤ�نمت حتدمث �ىل مجمو�ة املسائل ما �اد�ش 

) le terrain(�رجع لها ا�يل تعطى الوعود فهيا وا�يل اكنت �ادي �كون ف 
 .ما اكیناشاى

بغني الس�ید الوز�ر ٕاىل اكن إالماكنیة ٔ�هنا، كام درتوا إالرادة د�ل انه 
ل ٔ��مك ج�توا وتصنتوا �لناس، �كون كذ� وا�د لقاء اكنت هاذ اخلطوة د�

�ٓخر �ىل ٔ�ننا ند�روا وا�د الرب�مج �كونوا مشاركني ف�ه لهاذ املنطقة 
هاذي، ٕاىل اكن ٕاماكنیة، وبغیت �شكر من �اللمك إالخوان د�ل 

)l’office de tourisme ( ا�يل تعاملوا معنا يف هاذ القضیة اخلط ما بني
  .� إالخوان د�ل اخلطوط امللك�ةمرا�ش وورزازات وكذ

وبغیت نطلب كذ� الس�ید الوز�ر، ٕاىل اكنت ٕاماكنیة اخلطوط ا�ولیة 
ا�يل �هنرضوا �لهيا ا�يل اكنت حشال هاذي اكنت يف ورزازات ما فهمناش 
�یفاش حىت قطعت ومشات ٕاىل م�اطق ٔ�خرى، ٔ�ح�ا اك�ن يش حواجي ما 

يل الناس �زید حتقد ٔ�كرث ميك�ش نفهمومه، و�لك رصا�ة هاذ اليش تی�
�الش؟ ٔ�ن ٔ�ح�ا ما عند� ال صنا�ة ال فال�ة، عند� الس�یا�ة والس��، 
ٕاىل حىت هاذي �ادي یتقطع ٔ�قولوا لنا هاذ الناس �سدوا هاذیك املنطقة 
ونعرفوا ب�ٔنه راه ما معر� �ادي �كونوا يف أ�ولو�ت د�ل احلكومة، وهذا 

  .نق�لوا به�ار �لك رصا�ة ما ميك�ش �زیدوا 
  .وشكرا

  :اجللیة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

وموضو�ه االتفاق�ات املربمة بني املك�ب  الثاينون��قل ٕاىل السؤال 
الوطين �لس�یا�ة وبعض اخلطوط اجلویة ا�ولیة، واللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :وةاملس�شار الس�ید احلسن سلیغ
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الرئ�س،

 80كام تعلمون وتعرفوا ب�ٔن املك�ب الوطين �لس�یا�ة عندو مزيانیة د�ل 
ملیار، ا�يل هو ا�ٓمر الرصف د�لها هو الس�ید مد�ر املك�ب الوطين 

هاذ االتفاق�ات  �لس�یا�ة، واملك�ب الوطين �لس�یا�ة تیربم �دة اتفاق�ات،
  مع اخلطوط أ�ج�بیة، بغینا نعرفوا من مه هاذ اخلطوط؟

بغینا نعرفو ما يه احلصی� د�ل االتفاق�ات مع اخلطوط امللك�ة او 
  .)la RAM(املغربیة، رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة 

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لٕال�ابة �ىل السؤال اللكمة �لس�ید الوز�ر

الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
  :�ج�عي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

فعال التمنیة د�ل الس�یا�ة مرتبطة بطریقة �ذریة مع هاذ القطاع د�ل 
ال يف س�نة ٔ�و  2006النقل اجلوي، بال شك ٔ��مك كتذ�روا ٔ�ن يف س�نة 

) l’open sky(مت التوق�ع �ىل وا�د االتفاق�ة هیلكیة �مة ا�يل يه  2007
ا�يل يه ف�ح أ�جواء مع �حتاد أ�وريب، وهاذ االتفاق�ة يه ا�يل مك�ت 

س�نوات أ��رية، مهنا  10احلر�یة اجلویة �ش تعرف وا�د منو هائل يف هاذ 
 ت�ش�تغل الیوم يف املغرب رشكة ٔ�ج�بیة ا�يل 50ولینا عند� تقریبا وا�د 
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وا�يل تتغطي خطوط ا�يل تزتود ٔ�مه الو�ات الس�یاح�ة د�لنا، مرا�ش، 
ٔ�اكد�ر، فاس، طن�ة، هاذي لكها و�ات س�یاح�ة ا�يل تتلعب فهيا ا�ور 

  .�بري هاذ الرشاكت أ�ج�بیة و�خلصوص الرشاكت د�ل السعر املنخفض
وىل ا�يل كتحقق تقریبا وا�د الیوم كتبقى الرشكة الوطنیة د�لنا يه ا�ٔ 

من الرمق إالجاميل د�ل الر�الت ا�يل كتجي �لمغرب، كتبعها رشكة % 42
وكتبعها رشكة ٔ�خرى ا�يل يه  2ا�يل يه رمق ) RYANAIR(ا�يل يه 

)AirArabia ( ا�يل يه رشكة مغربیة ا�يل حىت يه كتلعب دور �بري الیوم
 ...عدد د�ليف �زوید وا�د املناطق والو�ات الس�یاح�ة ب

فعال هاذ اليش لكو تیدار مبجهودات ا�يل كتقوم هبا الوزارة من �الل 
املك�ب الوطين د�ل التمنیة الس�یاح�ة ا�يل �یربم وا�د العدد د�ل العقود 
مايش فقط مع الرشاكت د�ل الطريان، ولكن كذ� مع الرشاكت املهنیة 

ركني د�ل هاذي هاذوك احمل) les Tours opérateurs(د�ل الس�یا�ة، 
ا�يل عندمه رشاكت د�هلم وعندمه الش�باكت د�هلم وعندمه يف بعض 

د�هلم الطا�رات د�هلم �ش �ميكن لینا ) la flotte(أ�ح�ان حىت الطا�رات 
الیوم حنصلوا �ىل هاذ الن���ة ا�يل اكینة الیوم وهاذ �رتفاع ا�يل امجلیع 

بفضل هاذ ا�هودات ا�يل قام هبا �یلمسو يف مجیع اجلهات الس�یاح�ة د�لنا 
املك�ب الوطين د�ل الس�یا�ة يف هذه الس�نوات أ��رية ا�يل مك�نا الیوم 
�ش حنصلوا وا�د العدد د�ل الرشاكت جتي وا�يل �ادي ميك�ا كذ� �ش 

  .نوفروا كذ� �ود ٔ�خرى ملناطق ٔ�خرى
وبغیت �رجع �لراش�یدیة وورزازات ا�ليت حىت يه �اص جنهتدو يف 

  .هاذ إالطار

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

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

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�وال ك�شكرمك �ىل هذه إالیضا�ات د�لمك، اح�ا ما عند� حىت يش 
لیل بعض شك وكنمثنو لك ا�هودات ا�يل كتقوموا هبا �وزارة، و�ري د

اجلوالت د�لمك �ارج ٔ�رض الوطن ٔ��ريا ا�يل متت وا�د �دة اتفاق�ات، 
ولكن الس�ید الوز�ر اك�ن �دة �المات اس�تفهام يف خشص مد�ر املك�ب 
الوطين �لس�یا�ة، املك�ب الوطين �لس�یا�ة ال ٔ�ظن ب�ٔن �ادي ميكن لمك 

ىل املك�ب ت��امغوا يف ا�هودات د�لمك مع الترصفات د�لو، ميل �هنرضو �
ك�ب امل مع مد�ر  االوطين �لس�یا�ة املد�ر د�لو مهتم �لزتو�ر، ميل �هنرضو

وطين �لس�یا�ة مهتم �لتبذ�ر، ميل كنتلكمو �ىل هذا النوع د�ل املد�ر�ن ال
الناس ا�يل �یهتموه  ذ�ا�ات ٕاما ها 2ا�يل كنلقاوه عند� مسؤول، �یخص 
  .وٕاما �اص القوانني فهميت؟ا�لزتو�ر فهو كذب �اصهم یتعاق�وا، 

مع أ�سف �المات �س�تفهام ا�يل تتزنل وهو ميل ت�شوفو الوايل 

د�ل فاس، وايل �ة فاس ك�س�تدعیه مبناس�بة دی��ة ال �القة لها 
�لس�یا�ة، ال ليشء ٕاال �ش جيلسو مع الس�ید الو�یل العام �لم� يف املزنل 

یؤ�ر �ىل القضاء، د�لو، واش كتظن ب�ٔن الس�ید وايل فاس �ادي ميكن لو 
هذا خط�ٔ، اللك �یعرف ٔ�ش�نو يه العالقة ا�يل كتجمع ما بني الس�ید الوايل 
د�ل فاس والس�ید مد�ر املك�ب الوطين �لس�یا�ة، ولكن مع أ�سف 
الس�ید الوايل د�ل فاس عوض ما �شوف بعض املشالك احلق�ق�ة ا�يل يف 

  .لس�یا�ةفاس �ینصب راسو حمايم �ىل الس�ید مد�ر املك�ب الوطين � 
د�ل ) villa(الس�ید الوز�ر، يف ا�لجنة �اولنا نعرفو �ري  ،مع أ�سف

حشال امرت �ري  2000الس�ید مد�ر املك�ب الوطين �لس�یا�ة ا�يل يه فهيا 
كتقاىض �لهيا ما اس�تطعناش، �اولنا نعرفو �ري املسائل د�ل التعویضات 

ن لناش وذاك اليش، ما اس�تطعناش، واش هو من احملرمات �ش ما ميك
  نعرفو ٔ�ش�نو �یتقاىض، ٔ�ش�نو �یرصف؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا 

  .يف هذه اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال املوايل واملو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه 

من الفریق  حماربة الفقر والهشاشة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن
 .�س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

ما : نع�ش �ىل ٕایقا�ات ظواهر فقر مریبة، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة
  يه إالجراءات اليت وضعمتوها حملاربة هذه ا�ٓفة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�یدة املس�شارةشكر 

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�شكر الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل هذا السؤال املهم �دا، وطبعا 
تقع الكوارث  هناك ٕاجراءات سابقة وٕاجراءات �الیة، كام ٔ�ننا ال ن��ظر حىت

ليك نربمج الربامج وحندث الصنادیق لفائدة فقراء املغرب، سواء اكنوا يف 
  .املدارات احلرضیة ٔ�و يف ا�االت القرویة
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .ة�ر شكرا الس�یدة الوز

كنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�مسع ٕاجراءات بعیهنا، ٔ�� ٔ��مل ٔ��مك ال تدخرون �دا �لق�ام 
بعملمك �ىل ٔ�حسن و�ه، ولكن كنت ٔ�متىن ٔ�ن ٔ�مسع إالجراءات اليت ٔ�نمت 

� كنلعبو لعبة الوقت، ٔ�نت يف ٔ�قرص هذا ؤ�� يف ابصدد العمل �لهيا، ٔ�ما د
بحث عن احللول ٔ�قرص �ش یبقى � �ردي ؤ�� �رد، حنن نتاكمل، حنن ن 

  .و�رید ٔ�ن �هنض بوطننا مجیعا من ٔ�ي م�رب كنا، ٔ��لبیة ٔ�و معارضة
  الس�یدة الوز�رة،

اخلریطة د�ل الفقر يف املغرب مرعبة، حسب ما قالته املندوبیة 
السام�ة �لتخطیط، وتفاوت صارخ بني أ�قالمي وبني اجلهات، مفثال ٕاىل 

نون و�ة ا�ا�� ٔ�قل فقرا  �ذینا �ة الساق�ة امحلراء و�ة لكممي وادا
، %�15ف�اللت كن�ربها ٔ�كرث فقرا  -�ذ در�ة ا، يف �ني ميل كن2.5

  . من مؤرش الفقر 28.9عندما ٔ�ذهب ٕاىل الصو�رة س�ٔ�دها 
من الفقر يف �ني ٔ�هنا �ة  %20 ـاخلطري هو ٔ�ن ٔ��د م�ال ٔ�اكد�ر ب

یع يسء يف غنیة لها ٕانتا�ات فالح�ة ومسك�ة ٕاىل �ري ذ�، ٕاذن هناك توز
ماكن ما، من املسؤول عن هذا املغرب النافع واملغرب �ري النافع؟ من 
املسؤول عن هذا التوزیع اليسء ا�ي جيعل مغر� فقريا ومغر� مخملیا؟ 

 امرة مقابل ذاك ا�يل �ید�رو 12وحنن نعمل ٔ�ن املغرب ا�ميل قد �س�هت� 
  .الفقري

ال رمسیة تؤكد �ىل ٔ�ن ٕاذن إالحصائیات الصادرة من مؤسسات دولیة و
حتت خط الفقر، هاذ اليش لكو جيب ٔ�ن  4.2من الفقراء و %14.2عند� 

نطرح ملاذا؟ ٕاذن سوء توزیع الرثوة، وهذا هو ما �رب عنه صاحب اجلال� 
عندما قال ٔ��ن يه الرثوة؟ وقالها م�ذ ٔ�مد بعید، ٕاذن هاذ ٕا�ادة السؤال 

ٔ�سعار الس�یدة الوز�رة، ٔ��ن يه الرثوة؟ يف الز�دات املضطردة يف ا
ز�دات مضطردة، جتمید أ�جور، ما اكی�ش فرص الشغل، ما اكی�ش 
توازن بني القریة واملدینة، ما اكی�ش مجمو�ة د�ل صندوق املقاصة، هزیتو 
ید�مك �ىل مجمو�ة د�ل أ�ش�یاء وما عطیتوش �وي احلق يف ا�مع املبارش، 

مهش حلد ا�ٓن ماذا ن��ظر؟ فني و تی عط اقلتو غتعطیو �لناس قلنا مرح�ا، ما 
هاش ا�يل مايش ذ��الش؟ �ش ما �امشت هاذ الفلوس؟ ٕاذن زولناها 

   .من حقهم، ولكن �ش ��ذوها الناس ا�يل من حقهم
الس�یدة الوز�رة، ٔ�قول جيب ٔ�ن خنوض مجیعا �ادا من ٔ��ل  ،لهذا
  .الكرامة

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

 .دة الوز�رة �لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�ی

  :�ج�عیة الس�یدة وز�ر أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  الس�یدة املس�شارة،

ٔ�� ٔ�شاطرك لك ما تقدمت به ٔ�نه ید�ل يف الرصد ويف ال�شخیص، 
وطبعا خریطة الفقر الیوم معلومة ومعروفة، حنتاج ٕاىل مزید من العدا� 

  . یةا�الیة والعدا� �ج�ع 
وحنتاج �ىل و�ه اخلصوص ٕاىل �س�هتداف ا�ي جيعل لك الربامج 
اليت تضعها احلكومة تصل ٕاىل املعنیني هبا، �� العمل ا�يل كند�رو ا�ٓن ما 
�رنجعش ملا مقنا به من ق�ل، لكن العمل ا�يل كنقومو به ا�ٓن يف ٕاطار 

�كون احلكومة، يف ٕاطار كذ� تزنیل �رامج امحلایة �ج�عیة ليك 
�س�هتداف اس�هتدافا �جعا، هو وجود ٔ�وال، �ش�تغال �ىل ٕاجياد جسل 
اج�عي وح�د �یكون ف�ه املس�هتدف هباته اخلدمات لكونه فقري ويف ٔ�ي 
مس�توى من الفقر �س�ل بذ� املس�توى، وكذ� ا��ن یتوا�دون يف 

 .وضعیة هشاشة
اس�هتداف  هاذ الس�ل �ج�عي الوح�د يف الواقع �ادي �سا�د� �ىل

الف�ات املعنیة هباته الربامج، وهذا ٔ�مه ما نقوم به ا�ٓن، هناك دراسات، 
هناك مفاوضات ما بني القطا�ات احلكوم�ة وهناك كذ� م�ظومة 

  .معلوماتیة �سا�د �ىل جتمیع املعطیات وكذ� التوصل ٕاىل هذا الس�ل
ب�ٔن يف طبعا ميل كنجیو نقارنو ا�ال القروي وا�ال احلرضي، كنلقاو 

ا�ال احلرضي قد ین�در الفقر ولكن يف ا�االت القرویة بقي م�وقفا، یعين 
، وهذا يف %85ٔ�ن ا�ال القروي هو أ�كرث معا�ة من الفقر ب�س�بة 

ملیار خضت يف �رامج التمنیة  50، �� ٔ�ن� كتعرفوا ب�ٔن 2014ٕاحصاءات 
الربامج القرویة �ىل مدى س�بع س�نوات، كتعرفوا كذ� ٔ�ن خمتلف 

، الصنادیق ا�تلفة د�ل التاكفل العائيل، د�ل ال�سك "ت�سري"، "رام�د"
�ج�عي، د�ل التمنیة القرویة لكها تصب يف اس�هتداف هاته الف�ات، 
ولكن هناك ختصیص اجلزء أ�كرب �لف�ات أ�كرث عوزا يف ا�االت القرویة، 

  .مج احملیطة هباؤ�ذ�ر هنا صندوق التمنیة القرویة وكذ� الربا
فٕاذن هناك جمهودات حنتاج ٕاىل بذل جمهودات ٔ�كرب �لوصول ٕاىل الف�ات 

  .املعوزة والفقرية
 .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه عامل 
اسة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل رشاكت احلر 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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عامل احلراسة ٔ�و رشاكت احلراسة هدف ن��ل �اءت به احلكومة 
واحلكومة السابقة، �ري ٔ�ن اس�تغالل الید العام� بطریقة �ري مق�و� ٔ�صبح 

فریق �س�تقاليل، �سائل الس�ید الوز�ر عن ما يه إالجراءات ٔ�و معها ال
  مىت س�مت ٕایقاف هذا الزنیف؟

  .مع الشكر اجلزیل

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .املس�شار احملرتم شكرا الس�ید
كد هنا ٔ�ن �ٔ بغیت �ري ناهاذ السؤال س�بق ٔ�ن ٔ�ج�ت عن نظريه، 

املتعلق ب�ٔعامل احلراسة واملق�ضیات د�ل املرسوم ا�يل  27.06القانون رمق 
�ا �لتطبیق د�لو، وضع الضام�ت وامحلایة القانونیة سواء يف رشوط 

ن هاذ القانون ٔ�عطت م 7الت�ٔس�س ٔ�و يف ٕاطار املراق�ة الالحقة، واملادة 
الصالح�ة د�ل حسب إالذن �ملامرسة ٔ�و إالیقاف د�ل يف �ا� �دم 

  . اس�مترار املس�تف�د من �لزتام �لرشوط املطلوبة ملزاو� هاذ ٔ�مسو
القانون املذ�ور ٔ�یضا اعترب ٔ�ن لك ٕاهناء لعقد شغل أ��ري الناجت عن 

صل تعسفي �س�تحق أ��ري حسب هذا إالذن �ملامرسة ٔ�و ٕایقافه هو مبثابة ف
  .املقررة يف مدونة الشغلعنه تعویضا وفق الرشوط 

ؤ�� �ادي نقول � حنن �ازمون �ىل ٔ�ن نفعل هذا املق�ىض بعد ٔ�ن 
نقوم بدور حتس�يس وبدور تن�هي�ي، ولكن ٕاذا اق�ىض أ�مر �ش منش�یو 
 تفعیل د�لو ب�ٔننا س�نفعل، �ٕالضافة ٕالجراءات ٔ�خرى ا�يل تتعلق �لتحسني

د�ل املرسوم د�ل الصفقات العموم�ة �ىل أ�قل �ل�س�بة �لمؤسسات 
العموم�ة القطا�ات احلكوم�ة �ش ما یبقاش یتعطى يش صفقة ليش رشكة 
ا�يل يه من هاذ النوع د�ل الرشاكت ا�يل يه مايش مسؤو� اج�عیا، 

 .شكرا

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

  .س�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة امل 

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

الس�ید الوز�ر، يف احلق�قة ٔ�ن الفریق �س�تقاليل وهو یقرر وس��قى 
�ردد نفس السؤال، ملاذا؟ نظرا ملا نلمسه ونعرفه ونبارشه عن كثب يف �دة 

هبا �طل، حق  مؤسسات عامل احلراسة، �ساء النظافة، لكها حق ٔ�رید
ٔ�رید به ام�صاص البطا� وحبث عن فرص الشغل يشء مجیل و�لی��ا، 

�لی��ا ٔ�ن �سامه يف �ك�ري وتقویة هذا ا�ال �ري ٔ�ننا الس�ید الوز�ر، الزلنا 
نطمح ٕاىل املراق�ة الصارمة، ٔ�عرف ج�دا ویعرف معي خمتلف املت��عني �ٔن 

ا�ات، ٔ�عرف ج�دا مدونة الشغل ٔ�صبحت �اجزة �ىل فض م�ل هذه الزن 
  .ٔ�ن بعض املشغلني ا��ن �س�تغلون يف ٔ��شع صور هؤالء أ�جراء

ٔ�قدر مدى ا�هودات املبذو� من طرف  ،الس�ید الوز�ر ،مع املقابل
خمتلف مف�ش�یات الشغل ومن طرف الوزارة، �ري ٔ�نين الزلت ٔ�طمح ٕاىل 

وال املزید ما دمت ٔ�ملس ؤ�شاهد هذه املامرسات اليت ال �رشف املغرب 
  .املغاربة وال �متىش حىت مع التو�ات امللك�ة السام�ة

حنن �سامه يف حماربة الفقر وحنن الیوم هباته الوس�ی� �كرس الفقر 
والهشاشة حىت من مرة مسعنا ٔ�ن احلراس دالرشاكت قاموا ٕ�جرام وجبرامئ 

س الناس ولكن ٔ�طلب املزید ٔ�ن ٔ�خبالس�ید الوز�ر، ف�ٔ� ال  ،ٔ�ن احلا�ة
  .قصري �بري فالر�اء �ه�م هبذا القطاعهناك ت

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  الس�ید املس�شار،

یعين ٔ�ن تطمحوا �لمزید من حقك وحنن كذ� �ازمون �ىل ٔ�ن نفعل 
ید مث املزید ٔ�نه عیب ٔ�ن تغتين بعض الف�ات �ىل حساب املزید مث املز 

  .عرق بعض الف�ات املسحوقة
بغیت نقول � ب�ٔنين كام و�د�مك بدٔ�ت بنفيس بوزارة الشغل او 

ها يش وا�د ذوإالدماج املهين ودرت صفقة �دیدة ما ميك�ش �ادي ��
م ا�يل ما تیوف�ش �حلقوق أ�ساس�یة، وكنوا�دك ب�ٔنه �ىل مس�توى املرسو 

ٔ�نه ما ) دا�ل احلكومة ٕاذا جزاؤ�( د�ل الصفقات العموم�ة، و�ادي �ظل 
ميك�ش يش قطاع حكويم یدوز يش صفقة ليش رشكة ا�يل يه عندها 

)les antécédents (يف �دم املسؤولیة �ج�عیة.  
اكن عند� وا�د امللتقى مع الرشاكء د�ل احتاد مقاوالت املغرب  ،الیوم

ٕاس�بان ويف ٕاطار وا�د االتفاق�ة حول املسؤولیة  واملتعاون د�لنا
�ج�عیة، ٔ�نه الیوم املسؤولیة �ج�عیة الیوم، املواد د�لنا، املنتو�ات 
د�لنا ٕاىل اكنت فهيا يش وخس من الناح�ة �ج�عیة �دا ما �اد�ش تبقى 

ٔ�مسیتو اك�ن �ات ٔ�خرى ترتاقب ) grande surface( تدوز يف بعض
ٔ�نه الیوم ولینا جمربون �ىل املنافسة الرشیفة، واملنافسة الرشیفة هاذ اليش 

  .متر �رب املسؤولیة �ج�عیة
بغینا نصدرو املواد د�لنا ا ،ج�نا �س��رات ،ٕاذن هذا اح�ا انف�حنا

مة �ج�عیة وند�رو املسؤولیة �ج�عیة هذا تو�ه ءرضوري ند�رو املال
اومة ولكن ال هوادة، ال هوادة مع هذه مايش ساهل �ادي �كون ف�ه مق

  .القضیة
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

وموضو�ه  ،ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة
ارتفاع ٔ�سعار احملروقات، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

 .املغريب �لشغل لتقدمي السؤال�حتاد 

  :املس�شار الس�ید محمد زروال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
وحنن نطرح هذا السؤال �رید فقط ٕا�رة �ن��اه ٕاىل  ،الس�ید الوز�ر

، ففي الوقت ا�ي الشطط ا�ي �شهده سوق احملروقات م�ذ ٔ�ن مت حتر�ره
اكن ف�ه املواطنون �راهنون �ىل �س�تفادة من السعر املنخفض �لنفط يف 
أ�سواق العاملیة، عرفت ٔ�سعار الوقود يف بالد� م�حى تصا�د� �شلك ال 

  .خيضع ٔ�ي م�طق
وهكذا بعد حتر�ر أ�سعار ختلصت ا�و� من ٔ�عباء ا�مع ا�ي اكن 
�هنك مالیهتا و�ر�ت احلبل �ىل الغارب �لمتحمكني يف السوق یفعلون ما 

ٔ�ن تطلق  ،الس�ید الوز�ر ،ون �ملواطن املسلوب إالرادة، �یف یعقلؤ �شا
احلكومة العنان لتحر�ر سوق احملروقات بدون تفعیل ا�ٓلیة ا�س�توریة 

  لضبط والتق�ني ٔ�ال ويه جملس املنافسة؟� 
�یف یعقل ٔ�ن نقمي ا�نیا وال نقعدها ٕ��داث واك� وطنیة لضبط وتق�ني 

وكنرت�و هذا القطاع ا�يل ف�ه  %3 ـالكهر�ء واليت تصل �س�بة التحر�ر فهيا ل
، وهذه املس�ٔ� �رب� �لهيا بقوة ٔ�ثناء م�اقشة %�100س�بة د�ل التحر�ر 

  .حملدث �لواك� املذ�ورةمرشوع القانون ا
ٔ��نت عن �دیة وجنا�ة  ،الس�ید الوز�ر ،ٕان جتارب ا�ول ا�ميقراطیة

مصاح�ة ٔ�سعار هذا القطاع احلیوي وكذا وضع التدابري الزجریة الفوریة 
  .محلایة املس�هت� مبا حيدد املسؤولیات و�ربطها ربطا حق�ق�ا �حملاس�بة

  الس�ید الوز�ر،
لرس ؤ�خفى يف هذا القطاع، وكذ� من دون شك ٔ��مك تعلمون ا

أ�ر�ح املضاعفة �لموز�ني م�ذ حتر�ر أ�سعار، ؤ��لب الظن ٔ��مك ال 
د يف ظل حكومة جهینة �ش�تغل يف نی�س�تطیعون تغیري واقع الفساد الع 

  .س�یاق رسیع التحول ب�ٔسالیب عتیقة و�لیة
 ٔ��ید ٔ�ن هذه الوضعیة الشاذة يف قطاع احملروقات حترجمك وحنن نعترب

السكون عهنا خ�انة وج�نا س�یاس�یا ٕان �كن ٔ��د رشوط ٕاجناح االئتالف 
  .احلكويم احلايل بعد شهور من التعرث و��سداد

   ،الس�ید الوز�ر
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل وحنن نعا�ن ما یعرفه سوق 

احملروقات من تعتمي وشطط ن��ظر م�مك ٔ�جوبة شاف�ة ول�س ترب�رات لعجز 
  .خصوصا بعد اخلطا�ت امللك�ة أ��رية �ري مربر

ن��ظر تدابري �ازمة �لقطع مع هذا السلوك اجلشع واملو�ل يف حتقري 
   .املواطنني وٕاهناك قدرهتم الرشائیة

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف الوز�ر  ،الس�ید حلسن ا�اودي
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ال�م ساهل، ٔ�سهل �ا�ة يه نتلكمو ٔ�ن الوا�د �یتلكم ما عندو 

  .سقف

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

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

الربملاين كذ� عندو مسؤولیة ٕاىل القانون ما مز��ش راه من  تنقول ٔ�ن
  ...د�ر مقرتح قانون، ٕاذا �لطنا ج�ب مقرتح قانونتحقك 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .إالخوان هللا خيلیمك

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

ٕاذا تنقولو ٕاىل اكن �م  نت،ا اما دوزوجش �اونو  ،یتحمل مسؤولیته
راه مسؤول، ٕاىل اكن �م د�د�ة عواطف املواطنني راه ساه�،  مسؤول

 ...حىت ٔ�� ند�رها

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
. إالخوان، هللا خيلیمك، هللا خيلیمك، ال�م د�لنا هنا �م مسؤول

ٔ�عطینا الوقت . السادة املس�شار�ن یطرحون السؤال، الس�ید الوز�ر جيیب
  .نعطي الوقت الاكيف �لجواب ،لاكيف لطرح السؤالا

اللكمة �لس�ید الوز�ر، تنطلب من إالخوان ا�يل ملكفني �لتوزیع د�ل 
یق�طعوش م�و هاذ الوقت ا الوقت یضبطوا الوقت د�ل الس�ید الوز�ر وم

  .هذا
ٔ�عید ؤ��رر، إالخوان السادة والس�یدات املس�شار�ن، هللا خيلیمك 

  .س�متع ٕاىل اجلواب�س�متع ٕاىل السؤال و� 
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الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

ٔ�� ما �اوب�شاي وما قاطعت حىت يش وا�د، وما یقاطعين حىت يش 
  .یت احلریة د�� �ش �سب وما ج�ناش �لس�بانذ�اوا�د، ٔ�نك 

  .طلقاطلق، اطلق املیكرو، ا
، )baril(دوالر  45 ـبرتول اكن با�ٓن ميل حتررت هاذ أ�سعار ال 

دوالر الیوم، ٔ�� ما �اد�ش نقول � بيل ٔ�ن ما  63.17 ـالیوم ا�ٓن ها هو ب
اك�ش الز�دة يف أ�ر�ح، ولكن ال�م ا�ٓخر ا�يل ما �دامش، ٔ�ن ا�ٓن 
ا�ول املتقدمة شوف القانون د�ل البالد وشوف القوانني د�ل ٕاس�بانیا 

تجوه؟ فر�سا ما تت��ج البرتول، البرتول يف فر�سا وفر�سا، واش البرتول كن 
ٔ��ىل من املغرب، ٔ��ىل يف ٕاس�بانیا من املغرب، ٕاذن اح�ا ما ت��جوش 

اح�ا ت�رشیو من اخلارج، معك احلق ٔ�ن الهامش د�ل الرحب �زاد،  ،البرتول
  .ولكن ما يش هو ا�يل وصل ا�مثن، �ش نعطیو لك �ا�ة نعطیوها حقها

عمك راه قلهتا لمك راه اكینة جلنة راه �ادیة، تقيص ت��لكم م ا�ٓن ميل
احلقائق د�لنا ا�لجنة د�ل الوزارة واش اكینة رشوط املنافسة وال ال، قلنا 
لمك م�ني �مكلو النتاجئ جنیبوها لمك، ولكن بال ما نقولو �لمواطنني ٔ�ن 

 10 ـاحلكومة ما دا�رة والو، ٔ�ش�نو ند�رو؟ املاط�شة والبص� ميل اكنت ب
بغیيت أ�ش�نو در�؟ املهم وا�د املادة ميل �كون حرة واش  12رامه ود

�لور؟ راه صوتوا �ىل ا�رجعو لصندوق املقاصة؟ وقولوها لنا، واش �رجعو 
بغیتو صندوق املقاصة اهاذ اليش، راه لك وا�د یتحمل مسؤولیتو، واش 

نقولو ملیار ��و�؟ راه املواطن ا�يل اكن تیؤدهيا ميل ت  55ا�يل اكن تیدي 
ا�و�، مايش ا�اودي ا�يل تی�لص من ج�بو، راه من ج�ب فلوس 

  .املواطن
نعم البرتول �زاد سعرو، نعم هامش الرحب . ٕاذن �اصنا �كونو واقعیني

  .ازداد، بغیتوا ٔ�كرث من هاذ احلق�قة؟ هاذي يه احلق�قة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
س�ید الوز�ر شكرا الس�ید الوز�ر، مع العمل ٔ�ن الوقت ا�يل مضبوط �ل 

�نیة اق�طا�ا من الوقت، ال ح�ث يش وا�د قال  26مازالو ف�ه حوايل 
  .الوقت، ٔ�� الوقت شاد الوقت

  .شكرا �لس�ید الوز�ر
ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه القدرة الرشائیة لٔ�رس، واللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
راه ٕاىل غوت �لینا الس�ید الوز�ر غن�ساح�و، ق�ل ما یتوضع السؤال، 

ٕاىل �اوبيت هبا راه ��ساح�و وحنملوك املسؤولیة،  ،ٕاىل �اوبت��ا هباذ الطریقة
  .دوي معنا مكس�شار�ن مايش كدراري صغارا

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شوف شوف الوقت د�يل، امسح لیا.. امسح يل ..نت وز�راامسح يل 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ما عطیناش اللكمة ليش �د هللا خيلیمك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .هرض�ش اكعاالس�ید الرئ�س، ا��س يل الوقت، ال ٔ�� �يق ما 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
تفضل الس�ید املس�شار لطرح السؤال �لمجمو�ة الكونفدرالیة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل حول القدرة الرشائیة لٔ�رس، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

والربملان مايش �لمزایدات وا�مياغوج�ة �ىل الشعب، ا�يل هاذ ا�لس 
ا �ميرر القوانني يه احلكومة، قولوا �لشعب ٔ��مك عندمك أ��لبیة وكتدوزو 

القوانني، و�ادي نعطي ٔ�م�� يف القدرة الرشائیة د�ل املواطنني، الیوم 
ٔ�ش�نو يه بعد الس�یاسات الالشعبیة،  ،الس�ید الوز�ر ،ك�سولوك

الالج�عیة، الالج�ائیة، الالٔ�جریة، ا�يل درتو �لمواطنني �یفاش كمتس 
  .طننياملوا ذالقدرة الرشائیة الیوم د�ل املواطنني، سولنا ٔ�ش�نو درتو لها

  .شكرا

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

ٔ�� أ�س�تاذة ٔ�ج�ب حسب الك�ف�ة اليت یطرح هبا السؤال، ٕاىل �اين 
 وا�د تیغوت تنغوت، هاذي يه يش سؤال �رد تنكون �رد، ٕاذا �ا يش

  . القا�دة، وتنقولو البادئ ٔ�ظمل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .تفضل الس�ید الوز�ر �لجواب، تفضل �اوب الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  .ٔ�� وز�ر وس�یايس وال يش وا�د یغوت �يل وما نغوت �لیه

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
 .تفضل �اوب
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الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  .ٕایوا �لیين جناوب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٕاذا مسحيت يل من بعد جواب الس�ید الوز�ر ٕاىل . الس�ید الوز�ر تفضل

 .اك�ن نقطة نظام، تفضل الس�ید الوز�ر، الس�ید الوز�ر

نتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة الس�ید الوز�ر امل 
  :واحلاكمة

  .ٕایوا حىت �سك�وا، ال ٔ�� ما جناو�ش حىت �سك�وا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�� غنطلب من إالخوان ا�يل طالبني نقط نظام وا�يل من مضهنم كذ� 
احلكومة طالبة نقطة نظام، اللكمة عند الس�ید الوز�ر، ملا �هن�ي الس�ید 

 .لكمة د�لو نعطیو نقط نظام مايش مشلك، تفضل الس�ید الوز�رالوز�ر ال

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  .ٔ�وال ا�متع هو ا�يل تیحمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
من ) chrono(كنطلب من إالخوان ا�يل مراق�ني التوق�ت �رجعوا 

  .البدایة
�لیوه یتلكم �مكل ال�م د�لو، تفضل الس�ید ٕایوا ما توقفوهش، 

 .الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

تنقول كن�اطبو ا�متع وا�متع هو ا�يل حيمك، واش الس�یاسة د�لنا 
مز�نة وال ما مز��ش، ٕاذن هنار �نت�ا�ت حنتمكو لالنت�ا�ت، الیوم 

ني من ٔ��ل ا�متع، مايش �ش �ريض فالن وال فالن هنا يف الربملان، �دام
  .درمه 100ٔ�� �اي من اجلبل و�یصوتوا �يل ال �رقوق ال 

ٕاذن ميل تنقولو ال�م هنا تن�اطب املواطنني، و�ارف�نا الرصا�ة د�لنا 
تنقولو هلم املعقول، وتنقولو ها ا�يل اك�ن، ما تنخبیوش �ىل الناس، 

. الواقع ا�يل ورثنا �یعرفوه املغاربة، وا�هود ا�يل در� �یعرفوه املغاربةواملغرب 
�يق املشالك كثرية، نعم، �يق املشالك ج�نا لق�نا املغرب معمر ��یون، 
هاذ الس�نة املغرب ما �اد�ش ��ذ ا�یون ٔ�كرث من ذیك الس�نوات ا�يل 

، ا�یون د�ل فاتت، صايف ا�یون غتبدا ترتاجع ابتداء من هاذ الس�نة
  .ذ الس�نةااملغرب اخلارج�ة غتبدا ترتاجع من ه

، ٕاذن %�7.5دیناها يف ا، %3 ـاح�ا �دامني يف التواز�ت �رتجع ل
تنقولو �س�تقرار د�ل البالد، �دامني من ٔ��ل �س�تقرار د�ل البالد، 

ٔ�ما �كذبوا �ىل الناس راه ما تنكذبوش �ىل املواطنني، نعم اك�ن الفقر، نعم 
  .الوا املواد، نعم معقول، ولكن ما نقولوش احلكومة مسؤو� �ىل هاذي�

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  وشكون ا�يل مسؤول؟

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة
  . ٔ�نت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هللا خيلیمك

مة امللكف �لشؤون العامة الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكو 
  :واحلاكمة

هذا ال�م الالمسؤول هو �ش �لطنا املغاربة، هام عطینامه وا�د 
سؤول، ٔ�ن ما مولف�ناش امل الثقافة �ل�م الالمسؤول، هباذ ال�م �ري 

حىت السؤال �كون مسؤول يف الطرح د�لو، فقر� املغاربة؟ �� �لیمك 
ملیار  2ت ملیون، وال 700ات، الطلبة ال�ساء ا�يل ك�شدوا التعویض

  .انتوما ق�ل ا�رمه، فني يه؟ فني اكنت ميل كنتو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال ال ال هللا خيلیمك، ال�م عند الس�ید الوز�ر، �لكم الس�ید الوز�ر، 

  .تفضل الس�ید الوز�ر
الس�ید الوز�ر، اللكمة �لس�ید الوز�ر، اللكمة �لس�ید الوز�ر مع 

  .لتذكري، نذ�ر هللا خيلیمك هناك وقت موزع �لعدا�التذكري، مع ا
  .الس�ید املس�شار احملرتم، هللا خيلیمك، هناك وقت موزع �لعدا�

الس�ید املس�شار ٔ�و الس�یدة املس�شارة �یطرح السؤال ك�س�متعو لیه، 
الس�ید الوز�ر تی�اوب ما تنعق�و ال �ىل الوز�ر وال �ىل املتد�ل، احلق 

مون يف التعق�ب، وملا یعقب إال�سان ميكن لو اك�ن مضمون، احلق مض
یعقب �ىل الس�ید الوز�ر، واحلق كذ� مضمون �لس�ید الوز�ر �لتعق�ب، 

  .فا� خيلیمك هاذ التعق�ب ما ميكن لوش �كون من القا�ة لكها
  .اللكمة عند الس�ید الوز�ر، تفضل الس�ید الوز�ر ..ال�م ا�ٓن

ة امللكف �لشؤون العامة الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكوم
  :واحلاكمة

اح�ا �دامني �ش حنس�نو الوضعیة د�ل املغرب، وامحلد � �س�بة 
هو ا�يل ) le HCP(1 ،الفقر ومايش احلكومة ا�يل تت��ج إالحصائیات

  .تی��ج إالحصائیات ��شوفو واش �س�بة الفقر ترتاجع وال ال
غینا، �اص نع�لو ب ارية ا�يل تنعم �س�بة الفقر ترتاجع ولكن مايش �لو 

                                                 
1 Haut Commissariat au Plan. 
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درمه  200 ـدرمه وال ب 100 ـرية �ش املغريب ما یبقاش ی�رشى بتالو 
  مايش انتوما، مالمك انتوما؟ .. بعضني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�طلب من الس�ید املس�شار احملرتم

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  نت؟اهتمنا �د، ما� أ� ودي ما  ٔ�ودي املواطن �ارف�ا،

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�عطي الفرصة �لس�ید الوز�ر، اللكمة عند الس�ید 

  .الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  .وهللا ما فهمت والو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
یمك، � ٕاما س�نلزتم، حنن لس�نا يف سوق، اح�ا الس�ید الوز�ر، هللا خيل 

  .مايش يف سوق، � ٕاما ٔ�ن نلزتم � ٕاما ٔ�ن �رفع اجللسة
نقطة نظام؟ نقطة .. و�� ٔ�طلب من الس�ید الوز�ر، الوز�ر عندو

  .بقاش الوقت، توقفا اال، م ،نظام من بعد، تفضل الس�ید الوز�ر، ال

ف �لشؤون العامة الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللك
  :واحلاكمة

 ،ٔ�� تنقول �لك �ساطة ٕاىل اكن الفقر تیكون الفساد وتتكون الرشوة
   ...یطمعوا يف بقاواغن��ا املغاربة ما إاىل 

  . شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  س�ید الوز�ر احملرتم،ال 

هنار ا�يل ما یبقاش عند� الفقر واملغاربة ما یبقاوش یفكروا يف اجلوع يف 
�نت�ا�ت وهللا ال قلز يش وا�د من الناس ا�يل ت�س�تغلوا الشعب والفقر 
د�ل الشعب، ولكن مع اكمل أ�سف احلیاة الس�یاس�یة و�نت�ابیة الیوم 

و�یفاش ت��جح وهذا مايش هو  شكون ا�يل ت��جحايف املغرب كنعرفو 
موضوع د�ل النقاش، وهاذ اليش ا�يل ت��اهاو به ٔ�نه كنفوزو، الناس 
تتصوت �لینا، شوفوا ال�س�بة د�ل املشاركة يف �نت�ا�ت وشوفوا 

  .الشعب ٔ�ش�نو �غي

لنا،  ا�نیا، �ل�س�بة �لفقر هنرضو معمك، هاذ قانون املالیة شكون تیجیبو 
تتصوتوا �لیه، عندمك أ��لبیة الربملانیة، لك س�نة الس�ید  انتوما، انتوما ا�يل

الوز�ر تتجیبوا ٕاجراءات ج�ائیة كنا هاذ ختراج العینني تنطلبوه خترجوه �ىل 
الناس ا�يل مس�تفد�ن من املال العام والناس ا�يل تیا�ذوا الرثوات د�ل 

لكن شویة وتعطیوه �لفقراء، االبالد و�كون عندمك اجلرٔ�ة ��ذوا هلم يش 
اجلرٔ�ة عندمك �زیدوا �ىل املواطنني يف الرضیبة �ىل القمية املضافة د�ل ٔ��ي، 
د�ل القهوة، د�ل الزبدة، د�ل الزیت، القفة الیوم�ة د�ل الفقراء لك �ام 
تد�روا ٕاجراءات رضی��ة كزتیدوا تثقلوها، هذا ٕاجراء د�لنا اح�ا؟ هذا 

  .ٕاجراء د�لمك د�ل احلكومة
�رفعوا الرضیبة  ،عی��ا ما نتضاربو �لیه يف ا�لجنة د�ل املالیةالقطار ا�يل 

�ش �زیدوا �ىل املواطنني ح�ث  %20 ـل �14ىل القمية املضافة من 
يف القطار مايش حشومة، �زیدوا يف املواد أ�ساس�یة ما  تی��قلوامسا�ن 

قلبتو ما لق�تو م�ني جتیبو الفلوس؟ �ري من ج�ب الرا�ل ميل �یزتاد 
�لرضیبة �ىل القمية املضافة حىت �ميوت، حىت ) TVA(2 ـما �لیه بوانتو 

  حشومة؟اف�ه مايش �ار؟ مايش ) TVA( االكفن كتطمعوا ٔ��مك ��ذو 
قولوا ٔ�بناء الفقراء اح�ا اكنت . بغینامك تقولوااهاذي إالجراءات ا�يل 

عند� اجلرٔ�ة وح�د� الرضیبة �ىل القمية املضافة يف ٔ�ش�یاء ا�يل ٔ�ساس�یة 
، لكيش %7أ�دوات املدرس�یة كتا�ذوا فهيا  ،ا�واء، القرایة: �لفقراء

  .كترضبوه وكتقول يل وا�ذ�ن إالجراءات وما عند�ش الهشاشة والفقر
قل يل بو�ك، قل يل �ز � ) SMIG(أ�جراء �� �لیمك، الیوم 

درمه یع�ش الیوم؟ قل يل �ز، ح�ث  2500درمه و  3000ا�يل عندو 
  قاد یع�ش الیوم يف املغرب؟ 2500نقول � �ز، قل يل واش كتقول لیا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید احملرتم، شكرا

ال، ال امسح يل ٔ�� .. اح�ا �ل�س�بة لنا مازال عندك الس�ید الوز�ر حوايل
ٔ�سري اجللسة، ٔ�� ٔ�سري اجللسة، ؤ�راقب التوق�ت واكن توق�ت م�ت، 

قطعتو �لس�ید الوز�ر ال�م د�لو، الو، قطعتو �لس�ید الوز�ر ال�م د�
  .مازال عندو نصف دق�قة، مازال عندو نصف دق�قة

 .نقطة نظام الس�ید الوز�ر

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . نقطة نظام �لس�ید الوز�ر، تفضل الس�ید الوز�ر، تفضل

                                                 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
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الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
�رد يف س�س�ل التارخي �لك ٔ�سف ٔ�ن احلكومة �س�متع رمغ ٔ�� ما 

ال�م مجمو�ة من املغالطات واالهتامات ورمغ ذ� ننصت، كرتوجوا 
  .ٔ�اكذیب ورمغ ذ� ننصت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الوز�ر، يف ال�س�یري، نقطة نظام يف ال�س�یري، الس�ید الوز�ر 

 .نقطة نظام يف ال�س�یري، ال الس�ید الوز�ر، نقطة نظام يف ال�س�یري

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

  .يف ال�س�یري ما ميك�ش یتقاطعوا ٔ�عضاء احلكومة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
نقطة نظام، ٔ�ضطر ٕاىل قطع الصوت الس�ید الوز�ر، ٔ�ضطر ٕاىل قطع 

�ر، ال، امسحوا الصوت الس�ید الوز�ر، ٔ�ضطر ٕاىل قطع الصوت الس�ید الوز
  .يل

ٔ�� قطعت الصوت �ىل ٔ�ساس ٔ�ن نقطة نظام يف ال�س�یري، و�� 
املس�توى ال ٔ��د یقوم هنا بعملیة التق�مي، ال ٔ��د یقوم بعملیة التق�مي، نقطة 
نظام، نقطة نظام هللا خيلیمك تفضل الس�ید املس�شار يف ٕاطار ال�س�یري، 

  .نقطة نظام، تفضل الس�ید املس�شار

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .طیب بناء �ىل طلب ٔ�رفع اجللسة ملدة مخس دقائق و�رجع لٕال�ادة

 .رفع اجللسة ملدة مخس دقائق

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

�س�ت�ٔنف �لس��ا هذه ؤ�طلب من إالخوان ٔ�ن نت�اوز النقاش ا�ي 
اكن سابقا، سواء من طرف الس�ید الوز�ر ٔ�و من طرف السادة 

، ؤ�طلب م�مك ٔ�ن ن��قل م�ارشة ٕاىل السؤال املوايل يف القطاع املس�شار�ن
  .املوايل

ٕاذن ٕاىل غنا�ذو نقط نظام غنا�دو نقط نظام يف ال�س�یري، ؤ�قول لمك 
ٔ�ي نقطة نظام �ارج عن قطاع ال�س�یري غنضطر نقطع الصوت، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�ن متنحو� نقطة نظام يف وقهتا ٔ�نه تفاد�  ،الس�ید الرئ�س ،بود�اكن 
هو : �لمشاح�ات دا�ل اجللسة، فاح�ا اكنت عند� نقطة نظام يه اكلتايل

ٔ�نه الس�ید الوز�ر وز�ر احلاكمة معروف بعشقه لهاذ أ�جواء هباذ الشلك 
  .لسةهذا، لكن اكن �لیمك، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن توقفوه ٔ�ن انتوما رئ�س اجل 

�نیا، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان اهتمنا �لكذب، وهذا ق�ل 
حصیح، قطعمت �لیه الصوت ولك�ه زاد �ري ذ� وقال ما . حتت ق�ة الربملان

كتحشموش، �یف ما صدرت �ىل العدید، وهاذ الق�ة حنن �رب�ٔ ب�ٔنفس�نا ٔ�ننا 
  .حتول ٕاىل هاذ النوع وهذا املس�توى

�بتة، ونطلب من الس�ید الوز�ر  ،الس�ید الرئ�س ،مسؤولیتمك ،و��
ٔ�نه �سحب ما تفوه به من �م يف حق�ا مكجمو�ة مهتام ٕا�� �لكذب، حنن 

  .مل �كذب
الس�ید املس�شار �لكم �ىل الرضیبة �ىل ا�واء ومل یقل الز�دة يف ٔ�مثنة 

 ،ا�واء، ولك�ه قال الرضیبة �ىل ا�واء ويه موجودة الرضیبة �ىل ا�واء
ف�� اح�ا تنطلبو من الس�ید الوز�ر ٔ�نه �سحب ما تفوه يف حق�ا 

  .مكجمو�ة

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

شكون؟ اليس العريب ا�يل اكن طالب بنقطة نظام؟ تفضل اتفضل 
 .اليس تو�زي

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .اك�ن مشلك طلهبا الس�ید رئ�س الفریق د�ل العدا� والتمنیة ولكن ما

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .ال ٔ�نت طلبيت ق�ل م�و

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
�ىل ٔ��مك  ،الس�ید الرئ�س ،ٔ�� يف الواقع ب�ٔسف �بري �دا كنتو�ه لمك

ذ املوضوع ٔ�وال وق�ل لك يشء، ٔ�ن أ�مور عندما اانتوما املسؤولني �ىل ه
عبوي مق�ت، ميكن حتول ٕاىل نقاش لست ٔ�قول نقاش رديء، نقول نقاش ش 

هذا النقاش الشعبوي ا�ي الحظناه و�رید به، ونقدرو جنیبو به ٔ�صوات 
ولكن ال ميكن ٔ�ن �رحب به وطن، ما ميك�ش، و�لتايل كنتو توقفوا الوز�ر 

  .ذیك السا�ة ميل اكن �یتلكم هبذاك أ�سلوب ا�ي ال �رشف�ا مجیعا
یق ٔ�كرث من مغريب حبايل حبالو، وصد.. اليس ا�اودي صدیق مايش

ذ�، ولكن من �دم املسؤولیة، من �دم املسؤولیة يف لك مرة ٔ�ن �شكك 
فرنك،  10000يف مصداق�ة مؤسساتنا، ؤ�ن نقول ٔ�ن مؤسساتنا م�نیة �ىل 

  ..و�لتايل ٔ�تو�ه ٕاىل احلكومة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . بقى يف ال�س�یري الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار هللا خيلیكا

  :لس�ید ٔ�محد تو�زياملس�شار ا
خطاب یطعن يف مصداق�ة هذه املؤسسات، ؤ�� ٔ�تو�ه �لحكومة 
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ورئ�س احلكومة �ىل ٔ�هنم ٕاذا عندمه �ق�ناع ب�ٔن هذه املؤسسات مر�ش�یة 
  ...ومزورة ٔ�ن یقوم مبا � من دس�تور وحيل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . بقى لنا يف ال�س�یري هللا خيلیكا

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  ... هذا هو املوضوع، وجيینا وز�ر د�لال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
خرجيت �ىل ال�س�یري، اخرجيت �ىل ال�س�یري، اشكرا الس�ید املس�شار 

  .امسح يل، ال امسح لنا هللا خيلیك، الس�ید املس�شار
 .قطعت الصوت

  .طیب، اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار نقطة نظام تفضل

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

راه مايش ٕاىل غوتنا �ادي �كون معنا احلق، ٔ�� ٔ��متس من الس�ید 
الرئ�س ٔ�وال حيرتم ميل كنطلبو نقطة نظام، راه نقطة نظام، ما خنرجوش 
�ىل إالطار د�ل نقطة نظام وا�يل معروفة وم�عارف �لهيا ٔ�هنا �كون يف 

لرئ�س ٔ�ن حيرتم احلق د�ل ال�س�یري، و�� ٔ�� ٔ�قول ٔ��متس من الس�ید ا
امجلیع، احلق د�ل احلكومة واحلق د�لنا مكس�شار�ن يف ال�م طبقا 
ملق�ضیات النظام ا�ا�يل، ؤ�� ك�س�تغرب هنا ك�س�ل �س�تغراب د�يل 

ا�ٓلیة ا�يل ميكن لرئ�س اجللسة ٔ�ن یقدر هبا هذا اخلطاب  ذٔ�ش�نو ها
هذا  ،، هذا وقفوشویة شعبوياهذا يش  ،شعبوي هذا ما يش شعبوي

�لیه یتلكم، لك وا�د �یتحمل املسؤولیة د�لو هنا، الوز�ر ميل �یتلكم وال 
احلكومة ميل تتلكم تتحمل املسؤولیة د�لها، والفریق وال ٔ�ي مس�شار ميل 
�یتلكم �یتحمل املسؤولیة د�لو، وما اكیناش يش سلطة تقد�ریة عند 

خلطاب الشعبوي، ؤ�ش�نو هو الرئ�س �ادي یبدا یوقف ویبدا یقدر ما هو ا
  .اخلطاب ا�يل مايش شعبوي

ميل نتلكمو �سمعو لبعضنا  ،ف�� ا�يل تیجمعنا هو النظام ا�ا�يل
  .البعض، هللا جياز�مك خبري، وٕاال راه هذه الفوىض ال معىن لها

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

نا يف هذا املاكن هذا ما كنكونو كنعطیو ؤ�� فعال ملا كنكونو ك�سريو ه 
أ�حق�ة ال �لس�ید الوز�ر وال �لسادة املس�شار�ن، الس�ید الوز�ر �یكون 
عندو احلق يف اجلواب، والس�ید املس�شار عندو احلق كذ� يف التعق�ب، 
ولكن ملا كتويل عند� الس�ید الوز�ر �یتلكم واملس�شار�ن �یتلكموا كتويل 

 .د�لها احلق�قي ا�يل هو إالنصات لبعضنا البعضاجللسة كتفقد املعىن 

و ند�رو تق�مي للك جواب جواب، أ��ید ٔ�ننا �ادي یصعاب �لینا نبد
ٔ�ول للك سؤال سؤال، ال من السادة املس�شار�ن وال من السادة الوزراء، 
و�� �لیو هذه القضیة �یتحمل فهيا املسؤولیة الس�ید الوز�ر، �یتحملوا 

دقائق  5ادة املس�شار�ن، واح�ا وقف�ا هاذ اجللسة ملدة سؤولیة السامل فهيا 
فقط �ش خنرجو من ذاك الوضع ا�يل كنا ف�ه، وطلبت من الس�ید الوز�ر 
ٔ�نه یت�ىل �ىل احلق د�لو يف التعق�ب فقط �ش ندوزو م�ارشة ٕاىل موضوع 
�ٓخر، ونرتك عنا املوضوع أ�ول، و�س�تف�د مجیعا من هذه ا�لحظات ا�يل 

  ذه لكها يف ٕاطار التفا�ل دوز�ها وه
إالجيايب ما بني احلكومة والسادة الربملانیني، وهاذ التفا�ل �ميكن ٔ�ح�ا� 

  . شویة د�ل احلدة وهذا طبیعيایوصل وا�د 
وامسحوا يل ٔ�ن منر ٕاىل السؤال ا�يل مطروح من طرف فریق العدا� 

ت الرتابیة والتمنیة، موضو�ه وضعیة املترصفني �ٕالدارات العموم�ة وامجلا�ا
  .واملؤسسات العموم�ة، فلیتقدم ٔ��د السادة املس�شار�ن، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

 �لمترصفني، فٕان اس�مترار وضعیة هذه �لرمغ من قدم امللف املطليب
الف�ة �ىل �الها جتعلنا �سائلمك الیوم عن التدابري اليت تت�ذوهنا لف�ح حوار 
مع املركز�ت النقابیة ميكن من ٕاجياد �لول واملطالب املرشو�ة لف�ة 

  .املترصفني
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤال

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید محمد بنعبد القادر
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا �ىل هاذ السؤال ا�يل تفضل به الس�ید املس�شار
ٔ�وال یتعني التذكري ب�ٔن هاذ احلكومة جعلت من مراجعة م�ظومة 

� العام، ودا�ل الوظیفة العموم�ة ٔ�ولیة قصوى يف ٕاطار �ر�جمها إالصال
هاذ املراجعة بطبیعة احلال هناك الوضع د�ل هاذ الهیئة، ا�يل يه هیئة 
مشرتكة بني الوزارات، واحلكومة واعیة ��ور أ�سايس ا�يل تتلعبو هیئة 
املترصفني دا�ل الوظیفة العموم�ة، �عتبارها ف�ة تنخرط يف ختطیط 

كر أ�مهیة د�لها يف خمتلف الس�یاسات العامة وتنف�ذها ال ميكن ٔ��د ٔ�ن ین
  .القطا�ات الوزاریة

، وهو حيدد ویدقق 2010ٔ�كتو�ر  29ویتعني التذكري ب�ٔن املرسوم د�ل 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –ت جملس املس�شار�ن مداوال

21 

 )2017 نومفرب 28( 1439 ربیع أ�ول 09

املهام د�ل هاذ الهیئة فاكن حریص �ىل �مثني ا�ور د�لها، ؤ�� خشصیا هاذ 
الهیئة كنت اكنت يه م�ارشة بعد الق�ادات د�ل املركز�ت النقابیة ا�يل 

م من بعد �شك�ل هاذ احلكومة اكنت يه �حتاد الوطين �لمترصفني، التق�هت
واس�متعت هلم ؤ�عتقد جوج د�ل املناس�بات واكنت م�اس�بات كثرية التق�هتم 
يف س�یاقات ٔ�خرى، وكنت دامئا ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن هاذ احلكومة حریصة �ىل 
التعاطي إالجيايب مع امللف د�ل الهیئة د�ل املترصفني والرشاكة بني 

  .لوزاراتا
وبطبیعة احلال يف س�یاق احلوار �ج�عي، ٔ��ید ب�ٔن هاذ امللف 
س�یكون مطرو�ا واحلوار س�مت يف نطاق احلوار �ج�عي، احلوار مع هذه 

يف اجلوالت .. الف�ة ٔ�و حول أ�وضاع د�ل هاذ الهیئة �ادي یمت يف ٕاطار
  .املق�� د�ل احلوار �ج�عي

  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

بطبیعة احلال معلیة إالصالح وحتدیث إالدارة يه متثل هدفا اسرتاتیجیا 
�ى احلكومة �رمهتا ومجیع القطا�ات ؤ�� ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل 

  .ل د�ل هاذ الهیئة وٕا�رة املوضوع�س�تق�ا
  الس�ید الوز�ر، 

ٔ�نمت تعلمون ب�ٔن قضیة إالصالح، إالصالح إالداري وجتدید الب��ات 
إالداریة و�عتناء �ملوارد ال�رشیة هاذي ٔ�مور ثالثة الزمة ومفروضة يف ٔ�ي 

  .ٕاصالح
يف الس�نوات السابقة مت ٕا�ادة النظر يف ا�مو�ات الوظیف�ة، ا�مو�ات 

مجمو�ات وظیف�ة ٕاداریة وثالث مجمو�ات وظیف�ة  3الوظیف�ة ٔ�صبحت �ینا 
 واحملرر�ن نيني يف التنف�ذ، التق�ییتق�یة، مسا�د�ن ٕاداریني، مسا�د�ن تق� 

�هیئات وس�یطة ومسا�دة ويف الت�ٔطري عند� املهندسني وعند� املترصفني، 
قامت مبراجعة ولكن هذه الف�ة د�ل املهندسني، ٔ�وال احلكومات السابقة 

النظام أ�سايس ٔ�و ٕا�داث نظام ٔ�سايس ا�يل به عن طریقه مت حتصني هذه 
�ىل الف�ة، ولكن الیوم كف�ة د�ل الت�ٔطري حتتاج ٕاىل التفاتة ومراجعة 

  .املس�توى املادي، ٔ�ن التعویضات القارة جيب �ٓن �راجع هذا �انب
ذه الف�ة ف� خيص حتصني إالطار وٕا�داث النظام أ�سايس جعل من ه

ميكن ٔ�ن تلج ا�ر�ة أ�وىل يف س�نوات معدودة وتصبح الك�ري مهنا يف 
وضعیة مجمدة، وهذا یطرح �لینا الیوم النظر يف ٕا�داث ا�ر�ة اجلدیدة 

  .كفعل ميكن من فسح ا�ال لهذه الف�ة
مث اجلانب ا�ٓخر هو املتعلق �ملهام، الیوم املهام إالداریة �ام إالرشاف 

قسام واملد�ر�ت واملصاحل تقوم هبا هذه الف�ة، ويه بطبیعة �ىل مس�توى ا�ٔ 
احلال مبؤهالت معرف�ة �برية �سا�د يف �منیة وتطو�ر إالدارة املغربیة، البد �ٓن 
نعول �ىل هذه الف�ة كام نعول بطبیعة احلال �ىل الف�ات أ�خرى، ٔ�� ال 

يه ف�ة ٔ�قول ب�ٔن اللك م�ين �ٓو حمصور يف هذه الف�ة، ولكن هذه الف�ة 
  .�مة

�ني ٔ�ثريه، ٔ�ثريه �ىل مس�توى إالدارات  ،الس�ید الوز�ر ،وهذا أ�مر
العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات العموم�ة ذات الطابع إالداري، ٔ�ن 

  .هذه الف�ة يه موجودة يف هذه إالدارات الثالث
أ�مر الثالث هو حتمل هذه املسؤولیات من طرف هذه الف�ات بطبیعة 

، الیوم أ�مر ح�نا نت�دث عن املسؤولیة نت�دث عن احملاس�بة وعن احلال
ربط املسؤولیة �حملاس�بة، و�� حنن نؤكد دامئا �ىل ربط إالنتاج �لتحفزي 
واملبادرة �لتحفزي حىت �كون �ینا ٕادارة يف املس�توى وٕادارة وفق ٔ�و يف 

  .م�ظور طموح املواطنني ومجیع املرتفقني ا��ن یلجون إالدارة
  .وشكرا لمك الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

فعال لك ما تفضلت به ف� یتعلق هباذ الف�ة اح�ا عند� ملف م�اكمل 
 ٔ�دق التفاصیل د�لو وا�يل تدارس�ناه مع املمثلني د�ل هاذ الهیئة، وحنن يف

  .�رد �عتبار لهاذ الف�ة
یتعني التذكري ٔ�یضا ب�ٔن احلكومة عندها وا�د املقاربة، عندها وا�د 
الرؤیة ا�يل يه �سعى حنو تقلیص الف�ویة يف املنظومة الوظیفة العموم�ة، 

كربى د�ل اخ�الل الوظیفة العموم�ة اكینة یعين من �خ�الالت العناو�ن ال
، ولكن هاذ 40ٕاىل  70هیئة يف الوظیفة العموم�ة ا�يل مت تقلیصها من  40

اليش د�ل الف�ویة �لق وا�د املشلك �بري هو العدا� أ�جریة، واح�ا 
  .تنعتا�رو ٔ�ن العدا� أ�جریة يه مد�ل لٕالصالح يف الوظیفة العموم�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة وموضو�ه الیقظة 
والوقایة ومعاجلة �ٓ�ر الكوارث الطبیعیة والتقلبات املناخ�ة، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :الربااكت �ادل�شار الس�ید املس 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
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  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،
ٕان التغريات املناخ�ة ٔ�صبحت الیوم تلقي بظاللها �ىل بالد� �ىل غرار 
�يق دول العامل، مما یطرح رضورة التعبئة و�س�تعداد ا�امئ من طرف 

�ٓ�ر السلبیة �لتغريات املناخ�ة ببالد�، ومن خمتلف املتد�لني ملوا�ة ا
�الل الوقایة والیقظة ومعاجلة �ٓ�رها اليت یترضر مهنا إال�سان والب��ة �ىل 

  .�د سواء
�سائلمك عن التدابري املت�ذة �لوقایة ومعاجلة  ،الس�یدة الوز�رة ،��

لعامل الكوارث الطبیعیة والتغريات املناخ�ة لفك العز� عن املواطنني يف ا
  .القروي

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ل ٔ�قررمت ونقر مجیعا ب�ٔن الیوم التغري املنا� هو هتدید ٔ�عتقد ٔ��مك �لفع

حق�قي وجيب ٔ�ن ی�سجم مع القرار الس�یايس، ويف هذا إالطار نقول لمك ٔ�ن 
احلكومة كتابة ا�و� �لتمنیة املس�تدامة تضع مضن ٔ�ولو�هتا ٔ�ننا �كون عند� 

ت تعبئة جامعیة للك املتد�لني من ٔ��ل ٔ�ن یتصدر التغري املنا� ٔ�ولو�
احلكومة ؤ�ولو�ت الوطن، �ش یعكس كذ� �خنراط يف ا�ینام�ة ا�يل 
اك�ن، امحلد �، �ىل املس�توى ا�ويل، ولكن اح�ا بغینا منش�یو يف أ�جرٔ�ة 

  .د�لو الوطنیة
و�لتايل الیوم املغرب عندو خطة ورؤیة ٕازاء أ�خطار د�ل التغري 

  .املنا�، واح�ا الیوم يف ٕاطار التزنیل

  :ید رئ�س اجللسةالس� 
  .شكرا الس�ید اكتبة ا�و�

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

  :الربااكت �ادلاملس�شار الس�ید 
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب د�لمك و�ىل الرشو�ات ا�يل قدمهتا 

  .لنا
�وزارة وصیة �ىل القطاع د�ل وزارة الس�یدة الوز�رة، ٔ�نمت بصف�مك 

، ٔ�ن� املسؤولني ٔ�مام املغاربة �ىل الكوارث الطبیعیة اليت تقع يف التجهزي
  .بالد�

الس�یدة الوز�رة، ٔ�وال، اح�ا كنتقدمو �لشكر اجلزیل لوزارة ا�ا�لیة، 
يه الوزارة ا�يل كتوا�ب املشالك د�لنا والتغريات د�ل ٕاىل اكن يش �وارث 

شكر السادة العامل طبیعیة كنلقاو يف اجلنب د�لنا وزارة ا�ا�لیة، � 
والسادة الوالة �ىل إال�ك�اب د�هلم اجلاد و�ىل الیقظة د�هلم و�س��ع 
د�هلم �لمواطنني ٕاىل اكن يش طارئ ا�يل هو اس�تع�ايل، كنلقاو التد�ل 

  .أ�ول د�ل الوزارة د�ل ا�ا�لیة
وزارة التجهزي، الس�ید الوز�رة، ك�شوفو املندوبیات د�لمك د�ل وزارة 

خ�یفرة  - جهزي يف املناطق القرویة واجلبلیة �اصة م�ال �ة بين مالل الت 
�اصة ٕاقلمي ٔ�زیالل وبين مالل وخ�یفرة وكذ� املناطق، أ�قالمي اجلبلیة 
�ىل سا�ر ٔ�حناء املغرب كنلقاو ب�ٔن وزارة التجهزي، الس�ید الوز�رة، ال 

د�ل ماكن ل�ٓلیات وال الوسائل ا�لو��س��ك�ة، التد�ل �یبقى �س�یط 
وزارة ا�ا�لیة، ولكن السؤال املطروح ٔ��ن وزارة ا�ا�لیة؟ هذا هو 
السؤال ا�يل �یتطرح ٔ��ن املناطق اجلبلیة؟ اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر 
ا�اودي، ا�يل قال � املناطق اجلبلیة، هنا ن�ساءل هل املناطق اجلبلیة 

�لمناطق ٔ�ش دارت وزارة التجهزي �لمناطق اجلبلیة؟ ٔ�ش دارت احلكومة 
اح�ا �ىل قرب مومس الثلوج، وكنمتناو من هللا العيل  ؟ �ساجلبلیة

القد�ر ٔ�ن �رمحنا ب�ٔمطار ببالد�، ولكن راه اك�ن رشحية �برية الس�یدة 
مرت معزولني يف املناطق اجلبلیة، ٔ�ش و�دت  2300الوز�رة، �ىل ارتفاع 

؟ واش و�دتوا الوزارة د�لمك لهاذ الناس؟ ٔ�ش�نو هام التدابري ا�يل درتوا
؟ و�دتوا هلم �ٓلیات، ٔ�ش des enginsهلم املؤو�ت؟ و�دت هلم 

  ن� �وزارة؟ او�دتو 
الس�یدة الوز�رة، جنیو �لربملان وتعطیو� �رامج، در�  ،ما نبقاوش

�رامج، راه �ا �ىل لسان صاحب اجلال� ٔ�ن كفى من الربامج، �اصنا 
ٔ�ش و�دتوا لهاذ الناس الس�یدة الوز�رة �لهدف، ) directement(منش�یوا 

واح�ا مق�لني �ىل فصل الش�تاء؟ الناس راه كتعزل، اك�ن معدل د�ل د�ل 
مرت الس�یدة الوز�رة، ما نبقاوش حىت توقع  1.50مرت و 1الثلوج �یفوت 

� اح�ا االاكرثة �اد نتد�لو وند�رو الربامج �س�تع�الیة، �اصنا �كونو د
الس�تعداد مو�ة الربد  مو�د�ن أ�مور د�لنا وا�د�ن �ىل ت�ٔهب

  .وال�ساقطات الثلجیة ا�يل كهتم بالد�
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة  �ىالس�یدة اكتبة ا�و� 
  :�لتمنیة املس�تدامة

  حملرتم،الس�ید املس�شار ا
ؤ�نت متثل املؤسسة ا�س�توریة، �ري حتی��ا �لمعلومات، كتابة ا�و� 
�لتمنیة املس�تدامة يه كتابة حتت وصایة وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة 

  .املس�تدامة، هذه ٔ�وال
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�نیا، يف احلكومة ٔ�صال دس�تور� وكام هو �اري به يف العامل يه اكینة 
: فعال یعلمون ٔ�ن عندمه م�د�لني �رابیني ٔ�فق�ة التد�ل، لك املغاربة هام

السادة الوالة والسادة العامل، مث اك�ن طابع ٔ�فقي ا�يل ف�ه وزارة ا�ا�لیة 
ا�يل يه م�سجمة وتتعامل �شلك ٔ�فقي مع الوزارات أ�خرى، وكتابة ا�و� 
�لتمنیة املس�تدامة يف املرسوم ٕان شاء هللا متيش تقراه �ش أ�مور توحض 

هنا تتوىل الرصد والیقظة وكذ� ف� یتعلق �لربجمة والتخطیط ٔ�كرث، هو �ٔ 
  .والتغري املنا�

قلت ٔ�ننا عند� رؤیة وخطة اس��اق�ة ٕازاء ٔ�خطار التغري املنا�، الیوم 
: ك�ش�تغلو �ىل خمطط وطين �لتك�ف املنا� وكن�دمو �ىل مس�تویني

ٔ�ساس ٔ�ننا املس�توى الوطين واملس�توى الرتايب، البارح كنت يف فاس �ىل 
واكن حبضور  ..ف�حنا وا�د الورش د�ل ال�شاور مع لك املتد�لني �اصة 

مك�اس وحبضور ممثيل ا�متع املدين  -السادة العامل د�ل اجلهة د�ل فاس 
والقطاع اخلاص وكذ� املؤسسات سواء احلكوم�ة ٔ�و كذ� لك 

د� املؤسسات الرتابیة �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا منش�یو يف م�ٔسسة ٔ�ن �كون عن
  .خمططات �ویة ملاكحفة التغري املنا�، هذا �نیا

�لثا، الیوم املغرب عندو نظام وطين جلرد الغازات ا�ف�ئة ووضع النظم 
املرتبطة �لق�اس وإالبالغ والتحقق من هاذ الس�یاسات وكذ� الن�ا�ة 
د�لها، وهذا اح�ا من بني ا�ول ا�يل عندمه هاذ املنظومة ٕاىل �انب دول 

  .ة، وهذا �م ٔ�ن �اصك تعرف إالشاكل �ش �شخصو �ش تعاجلوم�قدم
املس�ٔ� الثالثة عند� مركز د�ل الكفاءة د�ل التغري املنا� ا�يل 

  ..من ٔ��ل احلد من الكوارث ..ك�ش�تغل وعند� ف�ه خمطط

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ن��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الصنا�ة التقلیدیة وموضو�ه �سهیل و 
مسطرة م�ح القروض والرفع من قميهتا ومتدید �ٓ�ال �سدیدها �ل�س�بة 
�لصناع التقلیدیني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

 .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد �� ٔ�معر �داد
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

  .�سم هللا الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  السادة والس�یدات الوز�رات،
  ،السادة والس�یدات املس�شار�ن

تعترب الصنا�ة التقلیدیة رافعة ٔ�ساس�یة يف التمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة ولف�ح الفرص �ل�شغیل ولكهنا تلقى بعض من إال�راهات مهنا 

روض يه ا�يل ميكن الصانع قضیة مسطرة �لحصول �ىل القروض ٔ�ن الق
التقلیدي �روج هبا ويه ا�يل ميكن لو یتحرك وميل یعودوا القروض 

احلصول �لهيا عویص ویعطى مهنا ا�مثن قمية قلی� واملدة الزم�یة قصرية، 
هاذي من املسائل ا�يل یعیق الصانع التقلیدي ویعیق ا�متویل د�ل الصانع 

  .التقلیدي
ما يه إالجراءات والتدابري املس�تق�لیة : رةالس�یدة الوز� ،�سائلمك ،�ا

ٕال�ادة النظر يف �سهیل مسطرة القروض والرفع من قميهتا ومد املدة الزم�یة 
  ل�سدیدها؟

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

 .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

ة والنقل اجلوي اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا� ،الس�یدة مجی� املصيل
والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة 

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ٔ�وال ٔ�شكرمك �ىل هذا السؤال ا�ي خيزتل ٔ��د إالشاكلیات الكربى ا�يل 

اد �ج�عي وهو �یعاين مهنا الیوم قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�ص
ٕاشاكلیة ا�متویل، طبعا يف الس�یاسات احلكوم�ة املتعاق�ة �ىل هذا القطاع مت 
وضع مجمو�ة، اكن التفكري يف هذا املوضوع دامئا �ارضا ٔ�نه كام قلت یعترب 

  .النواة د�ل �نطالق يف هذا العمل هو توفري ا�متویالت
ات مع ٔ�بناك اكنت طبعا اكنت جتارب سابقة ا�يل اعمتدت �ىل اتفاق�

جتارب كذ� د�ل امجلعیات يف ٕاطار سلفات صغرى، اكنت مجمو�ة د�ل 
املبادرات، ولكن الوزارة يف ٕاطار سواء �سرتاتیجیة د�لها القدمية ٔ�و يف 
: ٕاطار رؤ�هتا املس�تق�لیة لهذا القطاع �رى ب�ٔنه ی��غي ٔ�ننا منش�یو �جتاهني

لیة م�نو�ة، واملس�ٔ� الثانیة يه اجتاه ٔ�وال، توفري فرص وم�تو�ات متوی 
التكو�ن، كنعتربو هاذ ا��ام�ني ٔ�ساس�ی�ني ليك �س�تطیع ٔ�ن نتغلب �ىل 

  .هذه إالشاكلیة الكربى يف هذا القطاع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

 .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب

  :اداملس�شار الس�ید ٔ�محد �� ٔ�معر �د
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل التعق�ب، ولكن اح�ا اكن عند� يش ینقال 
لو قرض الصنا�ة التقلیدیة يف أ�بناك، واكن ضلع �اص ومعروف، واكنت 

 %6خيلصها الصانع و %6، %12ا�و� دامعتو، ت�ٔ�ذ من عند الزبناء ب 
دي، وما �ردها ا�و�، واكنت دا�رة جلان ا�يل یدوزو الكریدي �لصانع التقلی

  .ا�يل راه �رد ا�و� %�6ارضمه هام ا�يل �ردوا �لهيم حسب ذیك 
دریك ما تىل �الق يف أ�بناك يش ینقال لو �ریدي د�ل الصنا�ة 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –ت جملس املس�شار�ن مداوال

24 

 )2017 نومفرب 28( 1439 ربیع أ�ول 09

 5000التقلیدیة، �الق م�كرو �ریدي ليش مسائل �س�یطة ا�يل �ردها 
 5000درمه ٕاىل كذا، ا�يل بعض إالنتا�ات ما تصلح لها، خ�اط ی�سلف 

درمه ما جتیب لو يش �ا�ة، نقا�ري ما یقد اكع خيمم هبا ٔ�ن  6000وال 
درمه ما يه من املسائل  6000درمه و  5000الك�لو �سوى ما نعرف مك، 

شهر،  36شهر ل  18ا�يل یقد ید�ر هبا مرشوع، واكنت املدة الزم�یة من 
شهر، دریك ما تىل عند� ذاك الكریدي بغینا �رجع عند�  48أ��ري فهيا 

الضلع د�ل الكریدي ا�يل هو اكن دمع د�ل الصانع التقلیدي، دمعتو به  ذاك
ا�و�، وا�يل اكنت ا�و� واقفة يف جبنبو �يق حمصور، ما �سلمو �لصناع 
التقلیدیني واكنت مدیورة جلنة ثالثیة من الوزارة ومن الغرفة ومن البنك 

یعطوه احلساب ا�يل ا�يل یعرفو الصانع التقلیدي ویعرفو ملفو ویرصفوه ولكه 
یقد یق�ضو وا�يل ما هو صانع تقلیدي یوقفوه عنو، هاذي املسائل ا�يل 
اكنت وا�يل يف ا�ٓخر اكنت وا�د االتفاق�ة ح�دت هاذي ح�دت ا�لجنة 
ا�يل يه وبقا الصانع التقلیدي يف حمنة �اصو �یفو �یف الناس �روج وا�د 

  .�ذ الكریديالرتوجي �ش یعود، ولو اكن عندو �ش �روج ما �

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت

  .واللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

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

ال، كنمثن التد�ل د�ل الس�ید املس�شار وكن�ٔكد مرة ٔ�خرى ٔ�نه هاذ ٔ�و
املوضوع د�ل ا�متویل، املقار�ت اليت ٔ�جنزت اكنت مجمو�ة د�ل 
إالشاكالت، ٕاما ما بني الطرف املمول ٔ�و من طرف املس�تف�د�ن، الیوم حنن 
�ش�تغل يف ٕاطار رؤیة �دیدة �ىل مقاربة اليت تضمن حقوق الصناع 

ويف نفس الوقت كذ� تضمن وتعطینا م�توج �دید، الیوم والصانعات 
اك�ن م�تو�ات �دیدة يف السوق املغربیة اح�ا بصدد املدارسة، ٔ�ن 
الوضعیة د�ل الصانع التقلیدي ما �یناش ضام�ت، و�لتايل عندو صعوبة 

  .التعامل مع أ�بناك
بادرة ولكن امسحو يل ب�ٔن ٔ�قول ب�ٔنه اك�ن م�ادرات تدارت، وهنا نوه مب 

تدارت يف �ة سوس م�ادرة مرتبطة �ج�ع مجمو�ة د�ل الصنادیق 
وتو�ت، ومن بني املس�تف�د�ن مهنا الصناع التقلیدیني وما فهياش وال 
تطلب الضامنة وما فهياش الفوائد، ٔ�ن �ل�س�بة �لصانع �اصو م�توج 

م�ل �اص، هذا صانع �یتعامل �متویالت حمدودة، ف�التايل ال بد ٔ�ننا �شجع 
هاذ املبادرات وا�يل تد�ل فهيا ٔ�طراف م�عددة مبا فهيا رمبا �سامه فهيا رمبا 
حىت القطاع اخلاص، وهاذ التجربة كنقول جنحت ٔ�هنا مجعت ما بني 
ا�متویل والتكو�ن واملصاح�ة د�ل املرشوع، ٔ�ن ا�يل �هيمنا مايش فقط منولو 

ل املشاریع �ش تنجح، وخنلیو املشاریع، ولكن یوقع ا�متویل واملوا�بة د�
  .وهاذ املبادرة ا�يل ذ�رت مت ٕاد�ال حىت اجلامعة لضامن التكو�ن املس�متر

ٕاذن هاذ املوضوع �ش ن�ٔكد �لس�ید املس�شار هو الیوم یعترب يف صلب 
أ�ولو�ت د�لنا و�اء يف الرب�مج احلكويم وهو توفري ا�متویالت لهاذ الف�ة، 

غل وعندها صعو�ت، ؤ�مه ٕا�راه عندها هو ٔ�ننا كنعرفو ٔ�ن هاذ الف�ة ك�ش�ت
  .إال�راه د�ل توفري رسام�ل ا�يل ميكن �هيا �ش�تغل �هيا

طبعا مايش رسام�ل كربى ولكن متویالت ا�يل ميكن �هيا تضمن �هيا 
الكرامة لها ؤ�رسها و�لمش�تغلني، وقطاع الصنا�ة التقلیدیة الیوم راه 

ٔ�ي م�ادرة كتو�ه وكتنفذ يف من الساكنة ال�ش�یطة، ف�التايل  %20ك�شغل 
هاذ إالطار ما ميكن ٕاال �كون عندها �ٓ�ر �مة اج�عیة �ىل ف�ات عریضة 

  .ك�س�تافد من هذا القطاع
نبغي كذ� ن�ٔكد ٔ�نه الیوم لوحظ ٔ�ن هاذ املوضوع د�ل ا�متویل حصیح 
ف�ه ٕاشاكلیات ولكن اكینة م�ادرات رائدة واك�ن ش�باب رمغ لك هاذ 

  .ش�باب ا�يل اس�تاطعوا ینجحواإال�راهات، اك�ن 

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

ن��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه تقویة املوارد املالیة �لغرف، واللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، فلیتفضل

  :املس�شار الس�ید ٔ�محمد ٔ�محیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ا�و�،الس�یدة اكتبة 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕاذا اكنت الغرف املهنیة بصفة �امة وغرف الصنا�ة التقلیدیة بصفة 
�اصة �شلك ٕا�دى أ�معدة أ�ساس�یة ٕالجناح اجلهویة املوسعة، واملالحظ 
ب�ٔن إالماكنیات املادیة املزریة هبذه الغرف خصوصا يف ظل هذه اجلهویة 

تقوم ��ور ا�ي �سعى ٕالیه الصناع التقلیدیني،  وا�يل �یجعل ب�ٔن ال
  .وكذ� ب�ٔن حىت التو�ات د�ل اجلهویة يف �د ذاهتا املوسعة

ما يه إالسرتاتیجیة اليت  ،الس�یدة اكتبة ا�و� ،�سائلمك ،�ا
  س���ذوهنا يف هذا الباب؟

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

دة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�ی
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

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

ٔ�وال السؤال ا�يل عندي مك�وب هو سؤال مرتبط ��متویل، متویالت 
وم يه رشیك ٔ�سايس وفا�ل رئ�يس يف تزنیل لك الغرف، طبعا الغرف الی
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�رامج الوزارة يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، و�اصة 
  .�ل�س�بة �لغرف غرف الصنا�ة التقلیدیة

طبعا هاذ الرشیك وهاذ الفا�ل أ�سايس الیوم طرح�و الس�ید 
ٔ�ن عندمك موارد  املس�شار إالشاكلیة د�ل ا�متویل، كتعرفوا ٔ�ن القانون �ینظم

 %31مرتبطة �حلصة د�لمك يف الرمس ا�صص وا�يل �یوصل حىت ل 
ٕاضافة ٕاىل املزيانیة د�ل ال�س�یري ا�يل تت�اذ من الوزارة، وهذا يف مجمو�ه 

امللیون د�ل  73تیعطي وا�د املبالغ طبعا ما �اد�ش ٔ�ن تنوصلو تقریبا 
ما بني ال�س�یري وما بني  ا�رمه �حلصص د�ل الرمس وكنوصلو يف الوزارة

�س��ر ا�يل ت��عطى �ىل حساب املعارض اليت تنظموهنا ٕاىل مزيانیة تقریبا 
  .ملیون د�ل ا�رمه 46تتوصل حىت 

طبعا �ٕالضافة ٕاىل هاذ املبالغ هذي م�الغ �س�یطة وما ت�س�تا��ش 
�لمطلوب من الغرف، ولكن ما �اصناش ن�ساو ب�ٔن الغرف يف ٕاطار 

ید عندها ٕاماكنیة د�ل تطو�ر املوارد ا�اتیة، ؤ�� هاذ تطو�ر القانون اجلد
املوارد ا�اتیة �ل�س�بة لنا ٔ�مر �م و�م �دا والتطو�ر �لقانون اكن يف هاذ 

  .�جتاه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  :ٔ�محیدياملس�شار الس�ید ٔ�محمد 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

�لك رصا�ة ٔ�ن الغرف تع�ش ٔ�وضاع مزریة �لك رصا�ة، خصوصا 
هناك مشالك د�ل مقرات د�ل الغرف ا�يل هناك بعض املقرات ا�يل �ري 
مكریة، هناك غرف �ویة، كتقوم الغرف دا� حىت يف امجلوع العامة د�لها 

�ات حبال الغرف د�ل الت�ارة ب�ٔن تتطلب املؤسسات أ�خرى حبال امجلا
ا�يل عندمه يش قا�ات �برية ا�يل ت��عمل فهيا امجلوع العام، خصوصا هناك 
بعض التحراكت د�ل املوظفني دا�ل هاذ اجلهة، واملسائل ا�يل تیطا�هبا يف 
هاذ اليش د�ل التعویض د�لو وكذ� ب�ٔن أ�عضاء ا�يل ت��حر�وا دا�ل 

 تتقوم هبا الغرف، ٕاىل �انب ب�ٔن هناك �ر�مج اجلهة ف� خيص أ��شطة ا�يل
حكويم ا�يل �لكم �لیه الس�ید رئ�س احلكومة يف البدایة د�لو ٔ�عطى ٔ�مهیة 
لغرف الصنا�ة التقلیدیة، وبغینا ٔ�ن يف الس�نة املالیة املاضیة، اح�ا ما 

اكنت  )blocage( بغیناش ب�ٔن �ادي نوا�دمك ٔ�ن اكن وا�د النوع د�ل
د�لت �ىل القانون املايل �دید، ما بغیناش ند�لو معامك يف  احلكومة �اله

  .هاذ اليش لهذا قلنا الس�نة املق��
بغینا دا� تنطلبو م�مك هاذ الس�نة هاذي ا�يل �دا ٕان شاء هللا الرحامن 
الرحمي ا�يل �ادي �قشو معمك هاذ قانون املالیة، بغینا ٔ�ش�نو ا�يل ج�توا لنا 

احلكومة وا�يل ٔ�عطى ٔ�مهیة لهاذ الغرف صنا�ة يف هاذ الرب�مج د�ل رئ�س 
التقلیدیة وا�ور ا�يل تیقوموا به هاذ الناس هذوا، خصوصا ب�ٔن الغرف 

املهنیة، خصوصا غرف الصنا�ة التقلیدیة ب�ٔن م�ف��ة عن احملیط، سواء 
حملیا وطنیا ٔ�و �ارج الرتاب الوطين، ولكن تتكون ٕاماكنیات حمدودة �ش 

نقومو �ٔ��شطة، خصوصا ٔ�ن مشالك ب�ٔن مع  �ادي حترك و�ش �ادي
وزارة املالیة، عند� مشلكة حىت يف املزيانیة يف �د ذاهتا، ٔ�ن اح�ا 

  .ت�ش�تغلو يف �ارج ب�ٔن النطاق القانوين
�ىل املزيانیة، كنجیو عندمك �لوزارة تناقشوها  10كنصادقو ب�ٔن شهر 

ىت ذاك اليش ا�يل معامك تنجبدو معا� هذاك اليش ا�يل تتعطیو�، معناه ح
صادقت �لهيا امجلعیة العامة �ري قانوين تیصبح، �اصك ٕاما اك�ن بعض 
الرؤساء ا�يل تريجعوا ب�ٔن ت��اقشوها �لمرة الثانیة، اك�ن ا�يل �مييش هبا 
هاكك، ٕاذن ها اح�ا �ارقني املسطرة، وشكون تیجعلنا ند�روه؟ احلكومة 

حىت ٕاىل معليت التعدیل يف  ا�يل تتجعلنا ب�ٔن �ادي خنرقو املسطرة، واك�ن
املزيانیة وزارة املالیة ترتفض لنا، معناه ب�ٔن حىت يف احلكومة، احلكومة بی��مك 
ما م�فق��ش، �اصمك �شوفوا احلل بني الوزارة د�ل الصنا�ة التقلیدیة وبني 

  .وزارة املالیة، ٔ�ن تنع�شو وا�د النوع د�ل املشالك يف هاذ الباب
  .شكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

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

كومة م�فامهة مع ٔ�وال بغیت الس�ید املس�شار �كون مطمنئ ٔ�ن احل
  .بعضیاهتا وما عندهاش مشلك

  .املوضوع د�ل الغرف ميكن الس�ید املس�شار �لكمتوا وميكن يل نتلكم

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

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :دیة و�ق�صاد �ج�عيو�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلی

قلت املوضوع د�ل الغرف ود�ل ا�متویالت ٔ�� �لكمت من أ�صل، 
قلت � ٔ�ن املزيانیة د�ل الغرف حصیح ٔ�هنا مزيانیات حمدودة ولكن جزء 
مهنا تیجي من ا�مع د�ل الوزارة واجلزء الك�ري ا�يل مفروض جيي هو من 

�بري ما بني الغرف، عند� غرف  أ��شطة ا�اتیة د�لها، وهنا اك�ن تفاوت
ا�يل اس�تطعت ٔ�هنا تطور املداخ�ل د�لها بفضل تطبیقها �لقانون بفضل 
البحث �ىل رشااكت يف ٕاطار ٕاما تعاون دويل ٕاما كذ� رشااكت �ىل 

  . املس�توى الوطين وما بني غرف ا�يل عندها بعض الصعو�ت
 - ي ٕاشاكل طبعا �ىل مس�توى، �لكمتوا �ىل مس�توى املساطر، اح�ا �ٔ 

ٔ�بوابنا مف�و�ة ٔ�ي �ا�ة ا�يل ميكن لنا �سامهو ب�ٔننا نلقاو  -ودامئا تنقولها لمك 
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�سا�دو ب�ٔن الغرف تؤدي أ�دوار الطالئعیة د�لها ما ميكن لنا ٕاال �سامهو 
فهيا، ولكن كذ� الغرف مطلوب مهنا ٔ�هنا تطور طرق �ش�تغال د�لها يف 

اكنیات املتا�ة لها قانونیا من ٔ��ل ٔ�هنا ٕاطار القانون اجلدید ويف ٕاطار إالم
تويل خماطب �م، وتويل خماطب �ى الصناع وتويل كذ� ت�سامه ب�ٔنه 
قطاع الصنا�ة التقلیدیة د�لنا �یتطور ٔ�هنا مفروض مهنا ٔ�هنا تؤدي �دمة 

 .القرب مع الصناع والصانعات ا�يل تیل��ٔوا لها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو�ه س�بل موا�ة اخلصاص 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق ٔ�صا� واملعارصة . �ج�عي

 .لتقدمي السؤال

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

يف البدایة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�هنئمك �ىل اسرت�اع الهدوء و�نضباط دا�ل 
وهذا ل�س بعز�ز �ىل خشصمك �رئ�س م�لمك جمرب و� جتربة طوی� القا�ة، 

يف هذا ا�ال، ؤ�ح�یمك كذ� �ىل ح�ادمك يف معاجلة م�ل هذه الوضعیات 
  .ٕاذا حص القول، �مس رفقايئ بعد ٕاذهنم نقدم لمك الشكر

ٕاذن سؤالنا الیوم الس�یدة الوز�رة یتعلق مبوا�ة اخلصاص �ج�عي، 
حلق�قة عندما كنا نتدوا� ٔ�و ننقاشه دا�ل فریق�ا الحظنا هذا املوضوع يف ا

ب�ٔنه رمبا ید�ل يف اه�م مجمو�ة من القطا�ات الوزاریة، �ىل اعتبار ٔ�ن 
القطا�ات الوزاریة �ج�عیة م�عددة مهنا الص�ة، مهنا التعلمي، مهنا 
ال�شغیل، ٕاىل �ٓخره، ولكن ارت�ٔى إالخوان والرفاق دا�ل الفریق �ىل ٔ�ن 

�ه ٔ�و حندد السؤال يف اجتاه وزار�مك اليت هتمت ف� خيص الصناع التقلیدیة نو 
  . وكذ� �ق�صاد �ج�عي

قلمت ق�ل قلیل الس�یدة الوز�رة ب�ٔن قطاع الصنا�ة التقلیدیة �شغل ما 
من الساكنة ال�ش�یطة، مبعىن ٔ�ننا نو�ه السؤال يف اجتاه  %�20زید عن 

ٔ��دت حكوم�مك ملوا�ة هذا اخلصاص  رشحية واسعة من املواطنني، ماذا
  �ج�عي؟
  .وشكرا

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

واس�تعادة الهدوء هذا اكن بتعاو�مك مجیعا، اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� 
 .لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عيو

  .شكرا الس�ید املس�شار

  .شكرا �لفریق
ولكن هذا سؤال �بري �دا، ٔ�ن هاذ السؤال اجلواب د�لو هو يف 
قانون املالیة، ماذا ٔ��دت احلكومة اجلوانب �ج�عیة يف قانون املالیة، 

  .�ج�عیة وماذا ٔ��دت احلكومة يف س�یاس�هتا
طبعا الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�مس اكن عندو جواب مفصل حول لك 

  . املبادرات اليت قامت هبا احلكومة يف ا�ال �ج�عي
طبعا س�ٔج�بمك عن اجلانب املرتبط �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
�ج�عي، ٔ�ن هذا القطاع هو قطاع اج�عي اق�صادي �م�یاز، و�یفام 

من الساكنة ال�ش�یطة، وهذه الساكنة  %20ملیون یعين  2.3ذ�رت 
ال�ش�یطة ا�يل �ش�تغل يف هاذ القطاع �ل�س�بة لنا ك�شلك مورد فعال هو 
مورد مدخول ومورد اس�تقرار �ل�س�بة �مو�ة أ�رس، �اصة يف املدن 

وكذ� يف البوادي ويف مجمو�ة  %70التقلیدیة ا�يل كتوصل ٔ�ح�ا� حىت ل 
  . فهيا فعال الناس �ا�شة هبذه املنتو�اتد�ل البوادي ا�يل

طبعا �ل�س�بة لنا يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ٕاذا 
�ادي نتلكمو �ىل املنجزات �ادي نتلكمو ٔ�وال �ىل البعد د�ل توفري ب��ات 
حتتیة، بذلت جمهودات �برية والزالت هذه ا�هودات من ٔ��ل توفري ب��ات 

رى �لصناع ٔ�و مجمعات �لصنا�ة التقلیدیة ٔ�و دور الصانعة، حتتیة، سواء ق
ؤ�توقف عند دور الصانعة ٔ�نين ٔ�عتربها جتربة �مة، الیوم تقریبا يف املغرب 

دار من هذا النوع ويه دور توفر جمال لتطو�ر احلرف يف العامل  81عند� 
�ل�س�بة القروي ومحلایة هذه احلرف، وجمال لتوفري التكو�ن لٔ�ج�ال القادمة 

�لف�یات والشا�ت ا�يل كريغبوا يف التعمل، وكذ� جمال �یتفاوت من 
  .الرتوجي لهذه املنتو�اتمؤسسة ٕاىل ٔ�خرى يف 

طبعا هاذ الش�بكة د�ل الب��ات التحتیة يه �مة �دا ٔ�هنا توفر وا�د 
�ل�س�بة لالق�صاد �ج�عي كذ� كنعترب ٔ�نه . ا�ال �یفام قلت لهذه الف�ات

الیوم ويف ا�ططات د�لنا اجلدیدة كنعتربوه ويف إالسرتاتیجیة اجلدیدة �م 
د�ل القطاع كنعتربوه من اخلزا�ت أ�ساس�یة يف املغرب اليت ميكهنا ٔ�ن 
جتیب يف جزء مهنا �ىل ٕاشاكلیة ال�شغیل �ى الش�باب، فاالق�صاد 
 �ج�عي تتعرفوا ٔ�ن بعض ا�ول وصل فهيا مسامهته يف �س�بة الناجت

، یعين مازال %2.5، �ل�س�بة لنا مازال تقریبا %10ا�ا�يل اخلام ٕاىل 
  .هناك خزان ملزید من املبادرات يف هذا الش�ٔن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم بلقشور
السؤال لك�ابة ا�و� مل �كن خمطئني ٔ�بدا، �ىل يف احلق�قة ميل و�نا 

وهذا وارد عند� ٔ�ن بعض ا�ول اكن تیوصل عندها  - كام قلمت  - اعتبار ٔ�ن 
من �الل احلصی� د�ل العمل د�ل  %10الناجت ا�ا�يل اخلام ٔ�كرث من 
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�ق�صاد �ج�عي والصنا�ة التقلیدیة، ٕاىل �ٓخره، لكن السؤال د�لنا، 
ا�ٓن القانون املايل، املالحظة أ�وىل هو ٔ�وال دامئا املزيانیة  وحنن نناقش

فاص�، وهذا  0یعين  %1ا�صصة لهاذ الوزارة تد�ل ف� هو ٔ�قل من 
  . مؤسف �دا

نقول ٔ�نه ب�ٔي ٕاماكنیات ميكن لمك �ٓن تصلوا يف یوم من أ��م من 
ما و  10و 8و 7مسامهة وزار�مك يف الناجت ا�ا�يل اخلام ميل توصل ل 

  یفوق يف الناجت ا�ا�يل اخلام؟
هل هبذه إالماكنیات املرصودة ميكن معاجلة مجیع القضا� واملسامهة، 
ٔ�عطیتوا ٔ�م�� د�ل دار الصانع ٕاىل �ٓخره يه م�ادرة طیبة �دا، لكن تبقى 
حمدودة املسامهة يف ال�س�یج �ق�صادي الوطين، ليك �رىق �ملسامهة د�ل 

  .كون يف املس�توى املطلوبالناجت ا�ا�يل اخلام و�
الس�یدة الوز�رة، قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي هو 
مشغل �بري دا�ل وطننا، ولكن یعمتد �ىل ٔ�صابع ؤ��مل وكذ� �ىل 

  .مواهب قدرات د�ل ٔ�والد بالد�
  .شكرا

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

  .ىل التعق�باللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �

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

ٔ�ضیف ف� تبقى من الوقت ٔ�ن املسؤولیة يه مايش فقط مسؤولیة 
ج�عي حكوم�ة يف هذا الش�ٔن، ٔ�ن تطو�ر القطاع �ق�صادي و�

والتضامين مرتبط مبجمتع ومرتبط �لفا�لني، فهيم القطاع اخلاص طبعا اك�ن 
احلكومة، ولكن القطاع اخلاص عندو دور �بري واك�ن املبادرات، وهنا 
القضیة د�ل املبادرات �مة �دا ٔ�نو يف مجمو�ة د�ل ا�ول تنلقاو التطور 

رات ا�يل طبعا كتحتاج يف هاذ الش�ٔن و�خنراط د�ل الش�باب بفعل املباد
  .ٕاىل موا�بة، ٕاىل مساندة

ت��عترب د�امة  112.12فالیوم يف بالد� من الناح�ة القانونیة القانون 
، هو ا�يل ٔ�عطا� ٔ�ننا الیوم وصلنا ل�س�بة ٔ�ساس�یة لهاذ النوع من أ�عامل

وهذا  %�5ق�صاد �ج�عي تقریبا د�ل الساكنة ال�ش�یطة املسامهة يف 
ل�س�بة لنا ونطمح ٔ�ننا نطورها، ٔ�ن مبجرد ما خرج هذا القانون �م �دا �

، وهذا تعاونیة 19000تعاونیة ولینا يف  16000تقریبا ٕانضافت اكنت عند� 
  ..تی�ٔكد ٔ�نه الیوم اك�ن، �یف ما قلت، خزان يف املغرب ميكن لنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
مسامههتا معنا يف  شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل

  .هذه اجللسة
و�ٓخر سؤال يف قطاع الشؤون اخلارج�ة، وموضو�ه ت�س�یق �ود 

مؤسسات الرمسیة ��و� يف جمال ا�بلوماس�یة وقضیة الو�دة الرتابیة، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل

  :ن��ل أ�ندلويس الس�یداملس�شار 
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

  الس�یدة اكتبة ا�و�، 
تعمل خمتلف املؤسسات الرمسیة ��و� وا�الس �س�شاریة 
مبس�تو�ت خمتلفة يف جمال ا�بلوماس�یة واملساعي الهادفة لربط �القات مع 
نظرياهتا يف الب�ان الشق�قة والصدیقة، وهو ما ٔ��س�هبا طبعا �ربات �مة يف 

  .يف التجمعات ا�ولیة وإالقلميیة ا�ال وبؤ� البعض مهنا ماكنة معتربة
وٕاذا اكنت هذه املؤسسات وا�الس قد وضعت مضن ا�شغاالهتا 
التعریف �لتجربة املغربیة، فٕاهنا تضع كذ� مضن اه�ماهتا قضیة الو�دة 

  .الوطنیة وا�ور ا�ي یلعبه املغرب يف املنطقة يف جمال أ�من والهجرة
ما يه التدابري اليت تقومون هبا لت�س�یق �ا �سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� 

�ود خمتلف املؤسسات الرمسیة ��و� مبا یقوي من ا�بلوماس�یة املغربیة 
  وإالقلميیة؟ واحلضور املك�ف يف املنتد�ت ا�ولیة والقاریة

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

م�یة بوس�تة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون  الس�یدة
  :ا�ويل

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

  السادة املس�شار�ن،
ف�الفعل قضیة د�ل أ�داء ا�بلومايس حتت التوجهيات السام�ة 
�س�تدعي تظافر �ود مجیع املتد�لني، وهاذ املتد�لني فهيم �لفعل اجلهاز 

حلكويم ا�بلومايس، فهيم مؤسسات رمسیة، كذ� ٕاىل خمتلف املتد�لني ا
سواء جممتع مدين، القطاع اخلاص، �ٕالضافة ٕاىل ما �سمیه ��بلوماس�یة 
الرتابیة يف ٕاطار التؤ�مة، والعمل اجلامعي ٔ�ن حىت هو �یكون �م �دا، 
خصوصا حبال القضیة الوطنیة لتنو�ر الرٔ�ي، �ش ٔ�ن حىت هو �كون 

�سامه يف املنتد�ت �لتعریف �لقضیة الوطنیة، وكام ٔ�رشت يف وسائل ك 
إال�الم والتواصل �ج�عي، فهذا لكه ك�س�تدعي �لطبع ٔ�ن �كون تضافر 

  .وت�س�یق مابني �ود خمتلف املتد�لني
ففي ما خيص احملاور ا�يل ك�ش�تغل �لهيم الوزارة، و�ادي حنددها يف 

  :ٔ�ربعة د�ل النقاط
أ�ويل هو توفري املعلومة، یعين ٔ�نه الوزارة عن طریق  اك�ن اجلانب

املد�ریة د�لها مس�تعدة �ش توفر مجیع املعلومات الرضوریة ف� خيص 
املس�ت�دات بعض القضا� ولكن كذ� يف ما خيص بعض امللفات احلساسة 
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  خصوصا املرتبطة �لقضیة الوطنیة؛
�ل الطلبات اجلانب الثاين هو �س�شاري، فك�توصل مبجمو�ة د

ٕالبداء الرٔ�ي خبصوص الترصحيات، خبصوص املدا�الت، خبصوص كذ� 
بعض الرتش�ی�ات ٔ�و التصویت �لهيا، فهذا كذ� ق�وات التواصل اكینة 

  وم�وا�دة؛
اجلانب الت�س�یقي، ا�يل كنظن هو ٔ�سايس ٔ�نه من ا�يل �یكون حضور 

ت�س�یقي ما  مغريب يف بعض املؤمترات ٔ�و الندوات �یكون هناك وا�د العمل
بني الوزارات املعنیة وحىت مع املؤسسات اليت متثل املغرب �ش �كون 

  هناك توح�د الرٔ�ي و�كون كذ� املسامهة د�لنا �لفعالیة ا�يل بغینا؛
والنقطة أ��رية ا�يل بغیت �شري لها، وهو ٔ�نه الوزارة �كون يف بعض 

ن حریصة �ش أ�ح�ان �ىل حسب املنتد�ت وأ�مهیة د�لها، ٔ�هنا �كو
�كون مشاركة د�ل الربملان بغرف�یه يف بعض املنتد�ت، ٔ�نه �یكون ا�متثیل 
الربملاين عندو جنا�ة وعندو وا�د إالجيابیة �برية �دا يف ما خيص یعين 

  .ا�فاع عن بعض القضا�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

 مازال ما مكناش، اللكمة ٔ��د الس�ید الوز�ر �یطلب نقطة نظام؟ ال
  .السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

يف احلق�قة حنن ن��امغ مع اجلواب ا�يل ٔ�دلیتوا به، �اصة يف ظل 
ا�ینام�ة املوجودة �ىل املس�توى ا�بلومايس والتحراكت د�ل �ال� امل� 

ل احلكويم ا�ؤوب يف هذا إالطار، لكن هاذ العمل حيتاج ٕاىل وكذ� العم
كام ٔ�رشمت ٕاىل الت�س�یق والتاكمل بني خمتلف الفا�لني واملتد�لني، وكذ� 
التفا�ل والتاكمل بني ا�بلوماس�یة املوازیة وا�بلوماس�یة الرمسیة، فاك�ن ما 

من الهیئات  ٔ�مسیمتوه يف جوا�مك �جلهاز احلكويم ا�بلومايس، واك�ن مجمو�ة
�س�شاریة اليت تقوم هباذ العمل ٔ�و ا�بلوماس�یة املوازیة، اك�ن ا�لس 
الوطين حلقوق إال�سان، اك�ن ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، اك�ن 
الربملان بغرف�یه أ�وىل والثانیة، �اصة ؤ�ننا كنت�دثو ٕاىل حتدثنا �ىل العمل 

و�ة من املؤسسات اليت ٕاذا ما اس�مثر� الربملاين ٔ�ن عند� متثیلیات يف مجم
التوا�د د�لنا مكؤسسات ٔ�و ال كربملان، من املمكن ٔ�ن نعزز احلضور د�ل 

  .املغرب �ىل مس�توى هاته التنظ�ت
الس�یدة الوز�رة، املالحظ ب�ٔن اك�ن هناك نوع من التقصري ٔ�عتقد  ،لكن

جلانب �س�شاري، يف هاذ اجلانب، ٔ��مك حتدثوا �ىل توفري املعلومة، �ىل ا
�ىل اجلانب الت�سقي، ولكن اك�ن ضعف، مفثال الوفود اليت متثل الربملان، 

م�ال ٕاىل �ذینا ا�منوذج د�ل جملس املس�شار�ن ما اكی�ش ت�س�یق، رمغ ٔ�ن 
الوزارة اك�ن مد�ر�ت ا�بلوماس�یة فهيا وا�د املد�ریة �مة يه مد�ریة 

لني الغري احلكوم�ني، ولكن السؤال ا�بلوماس�یة العامة والعالقات مع الفا�
هنا مدى تفعیل هاذ التواصل وال�سهیل د�ل التواصل واحلصول �ىل 
املعلومة، ف�التايل ٔ�عتقد ٔ�ن املطلوب من هاذ السؤال، الس�یدة الوز�رة، هو 
بذل جمهود ٔ�كرث يف تفعیل هذه املد�ریة و�لق �ٓلیات �لت�س�یق والتعاون يف 

  .هاذ إالطار
  .رئ�سشكرا الس�ید ال

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل
شكرا الس�ید املس�شار، �لفعل اح�ا الغایة د�لنا يه �ش�تغلو مجیعا 

ف�غیت ند�ر وا�د إالضافة و�اد نقول  �ش �كون هناك وا�د أ�داء ممتزي،
  .وا�د جوج د�ل �قرتا�ات

إالضافة أ�وىل هو ٔ�نه يف ٕاطار التعاون ا�ويل �یكون هناك �دة، اك�ن 
الشق الس�یايس و�ق�صادي وتوظیفه تقریبا اكع يف االتفاق�ات وإالطار 
ا�يل كنتفاوضو من ٔ���، ٔ�ن �یكون شق م�علق �لتعاون الربملاين ٔ�و 

�بلوماس�یة الربملانیة، ويف هاذ إالطار الحظنا وا�د ا�ینام�ة ممتزية يف ا
الربملان بق�تیه يف اس�تق�ال الوفود ٔ�و يف مشاركة الوفود يف اخلارج، وٕان شاء 

  .هللا كنمتناو ٔ�نه �كون م�تد�ت �رملانیة وتعز�ز احلوار و�ريو
ر �هيا الس�ید ف� خيص املقرت�ات د�لمك من بني املسائل ا�يل اكن ٔ�شا

الوز�ر يف ٕا�دى �ج��ات ٔ�نه �كون هناك مع ا�ل�ان ا�يل �متة �لشؤون 
اخلارج�ة ال يف املس�شار�ن قلنا �كون هناك اج��ات ت�س�یق�ة ا�يل 

  .�ش�تغلو فهيا ٔ�كرث

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

  .مللكف �لعالقة مع الربملان عندو تد�ل، تفضلالس�ید الوز�ر ا

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال تفا�ال مع إالخوان ا��ن طرحوا بعض القضا� سواء يف ا�مو�ة 

  .ا�ميوقراطیة �لشغل ٔ�و يف فریق أ�صا� واملعارصة الكونفدرالیة
ٔ�وال اكن بودي ٔ�ن ٔ�حسب ٔ�و ٔ�عتذر حبمك العالقة إالجيابیة اليت جتمعين 
مع معوم املس�شار�ن، ولكن حىت إالخوان ٔ�ن ما حير�هم هو الغرية 
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الوطنیة، لكن عندما اس�متعت �للكمة د�ل أ�خ وقال ب�ٔهنم قالوا الز�دة يف 
)TVA ( س الز�دة يف ا�واء، هو ٔ�صال الز�دة يف ول�)TVA ( تؤدي ٕاىل

الز�دة يف ٔ�سعار ا�واء هاذي معروفة، ولكن ما دام نفوا هذاك املعطى 
مايش مشلك ند�رو السحب، ولكن مع النفي ا�يل داروا لهذاك املعطى 

  ..د�هلم ما قالوش وقعت الز�دة يف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ر �ىل حسبه بناء �ىل مطلب إالخوان، ٔ�رجوك ٕاذن �شكر الس�ید الوز�

  .�لهيا حبالوهتا
شكرا لمك �ىل مسامهتمك معنا يف هاته اجللسة، ونتقل ٕاىل �لسة 

  .�رشیعیة یرتٔ�سها أ�س�تاذ الس�ید عبد القادر سالمة، فلیتفضل مشكورا


