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        والعرش�نوالعرش�نوالعرش�نوالعرش�ن    نيةنيةنيةنيةحمرض اجللسة الثاحمرض اجللسة الثاحمرض اجللسة الثاحمرض اجللسة الثا

  ).2016ينا�ر  05(ربيع أ#ول  24الثال:ء :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

املس�شار السFيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع لرئ?س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .املس�شار�ن

ساعتان واثنان وعرشون دقHقة، ابتداء من الساJة الرابعة  ::::التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  .واPقHقة الثامOة والثالثني بعد الزوال

  .مOاقشة أ#سFئT الشفهية ::::Rدول أ#عاملRدول أ#عاملRدول أ#عاملRدول أ#عامل

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

        ::::املس�شار السFيد عبد القادر سالمة، رئ?س اجللسةاملس�شار السFيد عبد القادر سالمة، رئ?س اجللسةاملس�شار السFيد عبد القادر سالمة، رئ?س اجللسةاملس�شار السFيد عبد القادر سالمة، رئ?س اجللسة
        ....dمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل موال] ٔ�رشف Xلق العاملنيdمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل موال] ٔ�رشف Xلق العاملنيdمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل موال] ٔ�رشف Xلق العاملنيdمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل موال] ٔ�رشف Xلق العاملني

�Jلن عن افfتاح اجللسةٔ.  
        السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،

        زراء،زراء،زراء،زراء،السادة الو السادة الو السادة الو السادة الو 
�خوايت، إالخوان املس�شار�ن احملرتمني،ٔ�خوايت، إالخوان املس�شار�ن احملرتمني،ٔ�خوايت، إالخوان املس�شار�ن احملرتمني،ٔ�خوايت، إالخوان املس�شار�ن احملرتمني،ٔ        

من اPسFتور، ووفقا ملقfضيات النظام  100معال بpٔحاكم الفصل 
اPاXيل wلس املس�شار�ن، خيصص اwلس هذه اجللسة ٔ#سFئT السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ#سFئT الشفهية املدرRة يف Rدول أ#عامل 
�عطي اللكمة �لسFيد أ#مني ٕالطالع اwلس Jىل ما Rد من مراسالت ٔ

  .وٕاJال]ت
  .اللكمة �لسFيد أ#مني

        ::::املس�شار السFيد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسةاملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسةاملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسةاملس�شار السFيد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسة
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        ....dمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل النيب أ#منيdمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل النيب أ#منيdمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل النيب أ#منيdمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل النيب أ#مني
ملس�شار�ن، نعلن من النظام اPاXيل wلس ا 175طبقا ٔ#حاكم املادة 

عن توصل مكfب اwلس من الفريق �شرتايك بpٔربعة مقرت�ات قوانني 
  :ويه

  مقرتح قانون �ريم ٕاىل ٕا�داث غرف �لسFيا�ة؛ - 1
 مقرتح قانون �ريم ٕاىل ٕا�داث اwلس الوطين �لسFيا�ة؛ - 2
املتعلق  31.96مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري و�متمي القانون رمق  - 3

 أ#سفار؛ dلنظام أ#سايس لواكالت
، املؤرخ 1.74.16مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري و�متمي القانون رمق   - 4

، املتعلق 1976ٔ��ريل  12، موافق 1396ربيع الثاين  12يف 
 .dملكfب الوطين املغريب �لسFيا�ة

 5وdل¨سFبة لٔ§سFئT اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¤اية يوم الثال:ء 
  :فهªي اكلتايل 2016ينا�ر 

- TئFدد أ#سJسؤ�؛ 42:  الشفهية  

�سFئJ :4 Tدد أ#سFئT الكfابية -ٔ.  
كام حنيط اwلس املوقر Jلام ٔ�ننا سFنكون م�ارشة بعد هناية هذه اجللسة 

  :Jىل موJد مع Rلسة °رشيعية سFتخصص �®راسة والتصويت Jىل

القايض بتغيري و�متمي ٔ�حاكم القانون  45.15ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
ظمي التعلمي العايل والظهري الرشيف مبثابة املتعلق ب�O 01.00رمق 

املتعلق �dٕداث اجلامعات وµسن ٔ�حاكم  1.75.398قانون رمق 
 Xاصة؛

يتعلق بتغيري و�متمي القانون رمق  71.15:نيا، مرشوع قانون رمق  -
 . القايض �dٕداث أ#اكدمييات اجلهوية �لرتبية والتكو�ن 07.00

 .شكرا السFيد الرئ?س

        ::::ةةةةالسFيد رئ?س اجللسالسFيد رئ?س اجللسالسFيد رئ?س اجللسالسFيد رئ?س اجللس
    . . . . شكرا السFيد أ#منيشكرا السFيد أ#منيشكرا السFيد أ#منيشكرا السFيد أ#مني

ºسFهتل Rدول ٔ�عامل هذه اجللسة dلسؤال ا#ٓين املوRه ٕاىل السFيد 
، اللكمة ٔ#�د السادة 2020"رؤية "وز�ر السFيا�ة حول حصيT �ر]مج 

املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال، 
  .تفضل

        ::::املس�شار السFيد يوسف حميياملس�شار السFيد يوسف حميياملس�شار السFيد يوسف حميياملس�شار السFيد يوسف حميي
        السFيد الرئ?س، السFيد الرئ?س، السFيد الرئ?س، السFيد الرئ?س، 

        لسFيد الوز�ر،لسFيد الوز�ر،لسFيد الوز�ر،لسFيد الوز�ر،اااا
        السادة املس�شارون، السادة املس�شارون، السادة املس�شارون، السادة املس�شارون، 

        السFيدات املس�شارات احملرتمات،السFيدات املس�شارات احملرتمات،السFيدات املس�شارات احملرتمات،السFيدات املس�شارات احملرتمات،
يف ظل أ#زمة اخلانقة اليت عرفها قطاع السFيا�ة ببالد]، السFيد 

، وكذا عن التدابري املتÆذة 2020الوز�ر، ºسائلمك عن وضعية ٕاسرتاتيجية 
  ٕالخراج هذا القطاع من الرÉود اÈي يعرفه؟ 

  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة �لسFيد الوز�ر

        ::::السFيد حلسن �داد، وز�ر السFيا�ةالسFيد حلسن �داد، وز�ر السFيا�ةالسFيد حلسن �داد، وز�ر السFيا�ةالسFيد حلسن �داد، وز�ر السFيا�ة
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

  . شكرا السFيد املس�شار Jىل طرح هاذ السؤال
وهبذه املناسFبة ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قدم حتيايت dل¨سFبة �لسFنة امليالدية اجلديدة 
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  . ومن Xاللمك مجليع املغاربة
[�تنظن ل?ست السFيا�ة يف  ¤ري dل¨سFبة �للكمة دÎل ٔ�نه وضع اكريث، ٔ

وضع اكريث، dلعكس ٔ�نه نظرا لكÐري من العوامل ا�يل وقعت Jىل املسFتوى 
  . العاملي، السFيا�ة املغربية ٔ�dنت عن مصودها وعن مقاومهتا

ولكن ال ي�سع الوقت dش نعلمو وا�د التقHمي دÎل الرؤية دÎل 
ادي �كون يف ، حنن يف ٕاطار ا#ٓن العمل Jىل وا�د التقHمي ا�يل 2020¤

هاذ السFتة ٔ�شهر املق�d Tش ºشوفو ٔ��ن وصلنا dل¨سFبة ٔ#هداف دÎل 
، وكذÔ ما يه النوعية دÎل ٕاJادة النظر يف بعض 2020الرؤية دÎل 

  . أ#هداف يف هذا إالطار هذا
ولكن السؤال ا�يل توصلت به Öسpٔل dلفعل Jىل املقاوÕ وماذا نعمل يف 

Õده يف هذا إالطار هذا، ا�يل هو �ر]مج  هناك �ر]مج. ٕاطار املقاوØمت اع
 420رصد] تقريبا  2012وطين لٕالبداع والتنافسFية، تتعرفوا بpٔنه يف بداية 

مليون درمه Pمع التنافسFية دÎل املقاوÕ، هناك كذÔ صندوق مت ا#ٓن 
املوافقة Jليه، ا�يل هو صندوق كذÔ لضامن متويل القروض البنكHة 

مت حتيني نظام تصنيف املؤسسات الفOدقHة، . دة �لمقاوالتdل¨سFبة لالسFتفا
هاذي مسÕٔp ا�يل ٔ�ساسFية Rدا، وا#ٓن هو يف ٕاطار التطبيق دÎلو، وتقOني 
 ،Õيف ٕاطار املقاو Ôسامه كذÖ يا�ة، وهذاFبة �لسFل¨سd إالقامات العقارية
مع العمل اÈي نقوم به يف ٕاطار حتسني جودة اخلدمات السFياحHة، 

d يا�ةخصوصاFلسd علقةfخرى م�  . ل¨سFبة �لمرشد�ن وdل¨سFبة ملهن ٔ
  وشكرا 

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

يف ٕاطار التعقHب، ٔ�عطي اللكمة ٔ#�د املس�شار�ن من فريق �حتاد 
  .العام ملقاوالت املغرب

        ::::املس�شار السFيد يوسف حميياملس�شار السFيد يوسف حميياملس�شار السFيد يوسف حميياملس�شار السFيد يوسف حميي
        . . . . شكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�ر

عطيمك بعض أ#رقام ولكن �لك رصا�ة الوضعية اكرثية �لسFيا�ة، ون 
[�  . µسFيطة وتتعرفوها ٔ�كرث مين ٔ

 2010ماليني احOا فهيا من  d10ل¨سFبة لعدد السFياح، السFيد الوز�ر، 
ما در] فهيا والو، ليايل املب?ت  2020، 2010مكلنا  (donc)�ليوم، 

وٕاىل حسOèا ¤ري . Jىل العموم %7ب  2015ل  2014تقلصت من 
ب ا�يل تيدXلوا �لمغرب، مدينة ٔ�اكد�ر أ#Rان %13.5أ#Rانب تقلصت ب 
هاذي من املدن ا�يل تتع?ش نقولو تقريبا  ، يعين%9بو�دها نقصت ب 

  . ¤ري dلسFيا�ة بو�دها
مليار فالعام  60املداخHل، السFيد الوز�ر، دÎل القطاع ا�يل تيدXل لنا 

دÎل اPرمه وا�يل تنعولو Jليه dش Öسامه يف التقليص من العجز التêاري، 
مليون  500مليون درمه ٕاىل �دود ٔ�كتو�ر  500، يعين %1قصت بن

  . درمه ا�يل ما دXل�ش هاذ العام ا�يل تنقصت
املزيانية ا�يل ما صوتناش  (le budget)يف املقابل، السFيد الوز�ر، 

Jلهيا احOا يف فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ#هنا هزيT ومايش ¤ري 
ت¨ساءلومك، السFيد الوز�ر، وت¨ساءلو Jىل طريقمك دÎلمك بو�دمك، احOا راه 

احلكومة õلك، ٔ#نه القطاع قطاع ٔ�فقي، ÉيتداXلوا فHه مجيع الوزارات ومجيع 
  . القطاJات

مليون درمه، اك�ن دول ٔ�خرى، السFيد الوز�ر،  200املزيانية öزلت ل 
ة ا�يل عندها نفس إالÉراهات ا�يل عندمك ؤ�كرث، ٔ#ن احOا، امحلد ÷، وزار 

اPاXلية قامية dلواجب وإالسرتاتيجية دÎل سFيد] فهاذ الباب هذا Xالتنا 
öكونو ب® �ٓمن ما اسFتفد] مهناش، وهام Xدموا، عند] أ#مان ٔ#ن، امحلد 
÷، خبري وJىل Xري، ولكن �ٓش در] به؟ وصلنا لهاذ أ#رقام ا�يل قلت 

احلرب، ¤اد�ن يف Ô، دول كديب، اكٔ#ردن، ٕاكرسائيل اكع ا�يل هام عندمه 
  . تقدم مسFمتر

الناس ا�يل ت?س�مثروا، املس�مثر�ن دÎولنا، السFيد الوز�ر، Xلقوا ما 
�ليوم، هذا اس�þر، هاذ الناس  2010ٔ�لف غرفة مصنفة من  40يقرب من 

  يك غيد�روا �ردوا فلوسهم؟ 
ا�يل Xاصنا نعرفو، السFيد الوز�ر، هو اليوم احOا تنطالبو مبوارد ا�يل يف 

من  %3سFتوى دÎل اPول ا�يل حبال املغرب، دول سFياحHة، Xاصنا امل 
مليون  700املداخHل دÎل السFيا�ة متيش �لسFيا�ة، يعين Xاصنا مليار و

مليون، ولك يش Xاصو يعمل Jلهيا dش �كون  200دÎل اPرمه مايش 
  . �ارضة

احOا بغينا، السFيد الوز�ر، ال�شاور مع املهنيني، بغينا رمقنة القطاع 
بطريقة جHدة، إالنرتن?ت يه ا�يل Xدامة اليوم، بغينا يف التكو�ن بغينا 
اجلودة، ما بغيناش العدد، بغينا °شجيع ا�لغات، هللا خيليك، �لجميع، 
الناس راه ت?شجعوا الناس dش يقراو ا�يل تيعملوا يف امليدان، ت?شجعومه 

لنقل اجلوي، dش ميشFيوا يقراوا ا�لغات dش يتعاملوا مع السواح، بغينا ا
بغينا Xلق واكÕ وطنية ل�سويق املعارض واملناظرات العاملية، بغينا تلميع 
صورة املغرب، بغينا، السFيد الوز�ر، نعرفو واش هاذ القطاع dيق قطاع 
اسرتاتيجي ٔ�و ال، ال؟ برصحي العبارة، واش نعولو Jليه ونبقاو منشFيو فHه وال 

�لجنة املتخصصة وبغيهتا dش حنèسو؟ وتنطالبو، السFيد الرئ?س، احOا ا
°سêل dش تدعي لوا�د اليوم درايس ا�يل ن��احÐو فHه، ٔ#ن Éيف قلت 

  . الوقت ما اكفH¨شاي
  .وشكرا السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

يف ٕاطار التعقHب، ٔ�عطي اللكمة �لسFيد الوز�ر يف �دود الثواين 
  .املتبقHة



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

3 

 )2016 ينا�ر 5( 1437 ربيع أ#ول 24

        ::::السFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ة
  ين؟صايف، ¤ري ثوا

  . ¤ري نتفامهو Jىل أ#رقام.. ال، ¤ري dل¨سFبة
مليون دÎل  9فاش Rات هاذ احلكومة، اكنت السFيا�ة  2012يف 

، هذا هو الرمق ا�يل 10.300.000وصلنا ٕاىل  2013السFياح، يعين يف 
  . Xاصنا نتعاملو به

، ٕاذن نقص d0.9%ل¨سFبة لهذه السFنة العدد دÎل الوافد�ن öزل ب 
د نومفرب، ولكن dملعطيات ا�يل موجودة Jىل املسFتوى ٕاىل �دو  %0.9ب 

العاملي، وكذÔ املشالك ا�يل كتعرفها كثري من الب®ان، dل¨سFبة لنا هذا 
ٕاجناز، ٔ#نه كنا ن¨fظر مع هذه أ#�داث ا�يل يه موجودة يف املنطقة ٔ�نه 
�كون تدهور ٔ�كرب، ولكن هناك مقاومة، وهناك كذÔ مOاJة، هناك معل 

ملهنيني، هناك معل يقوم به املكfب الوطين املغريب �لسFيا�ة اÈي يقوم به ا
  .جيب ٔ�ن Öُشكر Jليه

مليون  200مليون دÎل اPرمه، راه  200ولكن حىت أ#رقام راه مايش 
مليون دÎل اPرمه  400دÎل اPرمه يه ما هو مرصود يف املزيانية، هناك 

مليون دÎل  150ناك كتجي من الرضيبة ا�يل يه موجودة Jىل الطريان، ه 
مليون دÎل اPرمه، هذا  750اPرمه كتجي من الرضيبة احمللية، هاذي راه 

  . جمهود ا�يل هو �م Rدا
�تفق معك ٔ�نه ¤ري اكيف وXاصنا نوصلو ملليار دÎل اPرمه ٔ [�نعم، ٔ

مليون دÎل اPرمه ا�يل يه مرصودة dل¨سFبة �لرؤية  300ونوصلو ملليار و
رمغ ذÔ هناك جمهود تقوم به اPوÕ، هناك جمهود يقوم  ، ولكن2020دÎل 

  .به املهنيون يف هذا إالطار
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�ر

ق�ل ٔ�ن ن¨fقل ٕاىل السؤال الثاين، بغيت خنرب اwلس احملرتم ٔ�نه حيرض 
معنا ٔ�شغال هذه اجللسة وفد عن �حتاد العريب �لعمل التطوعي، وهبذه 

  .ٕاذن ممتنيا لمك مقاما طيبا يف ب®مك الثاين املغرب.. املناسFبة ٔ�رحب dمسمك
، اللكمة ٔ#�د "إالقالع السFيا�"ن¨fقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوJه 

السادة املس�شار�ن من الفريق �سFتقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل ٔ��د 
  .مهنم

        ::::املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد محممحممحممحمد ساد ساد ساد ساململململ � � � �منمنمنمنسعودسعودسعودسعود
        ....ئ?سئ?سئ?سئ?سشكرا السFيد الر شكرا السFيد الر شكرا السFيد الر شكرا السFيد الر 

ÖشFتيك �نيو قطاع السFيا�ة من العديد من املشالك، اليت حتول دون 
الوصول ٕاىل أ#هداف املسطرة، وJدم �سFتفادة واس�þر ما تعرفه مملكfنا 

  .من اسFتقرار ؤ�من، Xالفا حمليطنا إالقلميي
Èا ºسائلمك، السFيد الوز�ر، عن السFياسة احلكومHة لٕالقالع 

  السFيا�؟
  .وشكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسFيد رئ?السFيد رئ?السFيد رئ?السFيد رئ?
  .السFيد الوز�ر، اللكمة لمك لٕالRابة

        ::::السFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ة
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

  .شكرا، السFيد املس�شار، Jىل طرح هذا السؤال
، 2014اكنت سFنة صعبة، وكذÔ ا#ٓخر دÎل  d2015لفعل سFنة 

�] dل¨سFبة يل السFنة . ولكن رمغ ذÔ اكنت مOاJة واكن هناك مقاومةٔ
 Fةاملاضية اكنت سHٔثريات اخلارجpه لك التRل الصمود يف وÎنة د .  

نعم، ب®] �ٓمن، ومن هذا املنرب ٔ�حيي ما تقوم به أ#�زة أ#مOية، 
 Ôا، ولكن رمغ ذOٓم�ؤ�حيي ما يقوم به لك املغاربة من ٔ�Rل ٔ�ن يبقى الب® 

  .اكنت صعوdت
 dل¨سFبة �لسFنة املق�T، هناك ٕاسرتاتيجية وضعناها، هاذ إالسرتاتيجية

  . دÎل حماور 4وال  3تعمتد Jىل 
احملور أ#ول وهو التنويع، ما ¤ادÖش نبقاو معمتد�ن Jىل سوق وا�دة، 
هناك تنويع، يعين ¤ادي منشFيو �لسوق أ#ملانية، السوق إالجنلزيية ا�يل 

  . عرفOا فهيا تطور هائل dل¨سFبة لهذه السFنة، هاذي املسÕٔp الثانية
Hد مهنا، السوق الروسFية، ٔ�وروd هناك ٔ�سواق صاJدة öريد ٔ�ن ºسFتف 

  . الرشقHة وكذÔ أ#سواق العربية
öريد ٔ�ن ºس�مثر كذÔ يف ٕاطار الطريان، وöريد ٔ�ن ºسFمتر يف التطور 

من السFيا�ة  %33اÈي تعرفه السFيا�ة اPاXلية ا�يل صارت °شلك 
  .الوطنية

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
�شار�ن من حزب يف ٕاطار التعقHب، ٔ�عطي اللكمة ٔ#�د املس 

  .�سFتقالل، الفريق �سFتقاليل

        ::::املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد محممحممحممحمد ساد ساد ساد ساململململ � � � �منمنمنمنسعودسعودسعودسعود
        ....شكرا السFيد الوز�ر Jىل اجلوابشكرا السFيد الوز�ر Jىل اجلوابشكرا السFيد الوز�ر Jىل اجلوابشكرا السFيد الوز�ر Jىل اجلواب

�وال، öمثن كذÔ حنن �سFتقرار ا�يل °شهدو بالد] وöمثنو العمل دÎل ٔ
أ#�زة أ#مOية ا�يل قامية بدورها ٔ�حسن قHام، ٕاال ٔ�ننا كرنى، السFيد 

الع ٕاقالع سFيا� ]حج Éيتطلب، ٔ�وال، حتسني التنافسFية الوز�ر، ٔ�نو إالق
فهذا القطاع، Èا ºسائل كذÔ مرة ٔ�خرى عن فني وصلت إالجناز دÎل 
احملطات السFياحHة؟ ما مدى ٕاخراج املناطق السFياحHة الناشFئة ٕاىل �زي 
الوجود؟ واش اك�ن ٕارشاك فعيل �لقطاع اخلاص dل¨سFبة �لسFيا�ة اPاXلية 

لسFيد الوز�ر، ٔ�هنا °شلك ٔ�كرث من الثلث دÎل ال¨شاط دÎل وا�يل قلتو، ا
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  هاذ السFيا�ة؟
اكينة مجموJة من النقائص، Xاصة يف التpٔخر امللحوظ يف التزنيل 
�لمشاريع املو�ة ٕاىل السFيا�ة اPاXلية، اك�ن كذÔ نقص يف ا�رتام املعايري 

دمات املقدمة اPولية يف جمال الب¨Hات التحتية واخلدمات املقدمة، ٔ#نه اخل
�لساحئ اPاXيل راه فهيا �زاف دÎل النقائص، وا�يل نذÉر مهنا �ادثة وقعت 
�Xريا فpٔ�د الفOادق املصنفة يف مدينة ٔ�اكد�ر، وا�يل راحت حضيهتا فfاتني ٔ

دا ــــــاح (maitre nageur)صغريتني �ريئ�ني، Jالش؟ ٔ#ن ما اكºش 
(la piscine) . اصها يؤX ش هاذي أ#مور يه ا�يلd ذ بعني �عتبارX

  .�كون وا�د النوع من �سFتêابة لٕالنتظارات دÎل السFياح
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب

        ::::السFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ةالسFيد وز�ر السFيا�ة
        ....شكرا، السFيد املس�شار احملرتمشكرا، السFيد املس�شار احملرتمشكرا، السFيد املس�شار احملرتمشكرا، السFيد املس�شار احملرتم

يف احلقHقة ¤ري نعرفو ٔ�شFنو هو إالجنازات ا�يل وقعت فهاذ الفرتة 
  هاذي؟

رس�ر راه مايش مسÕٔp ا�يل يه سهT وال هينة، �س�þر  60.000
مليار دÎل اPرمه ¤ري مايش مسÕٔp ا�يل يه  40ا�يل dلغ تقريبا وا�د 

 %33ٕاىل  %25هينة، تطور Éبري Rدا dل¨سFبة �لسFيا�ة اPاXلية من 
  .ل?ست dملسÕٔp الهينة

دÎل اخلدمات، Xاصنا ولكن حبال دd ٕاىل بغينا نتلكمو Jىل اجلودة 
ساحئ  º10.000شوفوها يف ٕاطار دراسات، حنن نقوم بدراسة Jىل تقريبا 

�شهر، وكتعطينا البارومرت، كتقول لينا واش اك�ن ºسFبة الرىض وال  3لك ٔ
دÎل السFياح  %80ما اكيناش، ºسFبة العود وال ما اكيناش، تقريبا 
ا�يل هام راضون µشلك راضون، وتقريبا راضون عن الو�ة املغربية، وهناك 

ٕاذن، هاذو مسائل ا�يل Xاصنا البد ٔ�ننا . %90حمض حىت تتوصل ٕاىل 
  .]Xذو هبا

واش احOا وصلنا ٔ�نه اجلودة العاملية؟ مازال مل نصل ٕاىل ذÔ، ولكن 
احOا نعمل Jىل هذا، ولكن، هذا راه مايش فقط يعين ٔ�نه احمليط السFيا� 

ودة اخلدمات يف الفOادق، دÎل املدن ا�يل هو Xاصو يتحسن، Xاص ج
�نه التحفزي دÎل املوارد الèرشية ٔ Ôاص كذX ،ادقOاص �كو�ن يف الفX

هاذو لكها ٔ�مور . ا�يل ت�شFتغل معنا، Xاص �سFتق�ال يف املطارات
ؤ�وراش نعمل Jلهيا õحكومة، وöريد ٔ�ن حنسن جودة اخلدمات اليت تقدم 

  .�لسFياح
ملغرب، راه حيتدى بنا Éو�ة ¤ري وا�د القضية dل¨سFبة لنا احOا يف ا

سFياحHة Jىل املسFتوى العريب واملسFتوى إالفريقي، فاش كمنشFيو 

�لمنتدÎت اPولية، تيقولوا لنا ٔ�نه املثال وا6منوذج اÈي öريده هو السFيا�ة، 
مايش هاذي دÎل وز�ر السFيا�ة وال دÎل احلكومة، هاذي دÎل الفاJلني 

ني ا�يل لكهم ك?شFتغلوا، dش ميكن هلم ٔ�هنم والعاملني واملدن املغربية واملنتخب
حنن يف ٕاطار العمل بpٔنه حنسن هذه . جيعلوا الو�ة دÎلنا و�ة مfنافسة

  .الو�ة، ولكن كذÔ من ٔ�Rل ٔ�ن �كون هناك اس�þر ٔ�كرث
¤ري dل¨سFبة �لمحطات السFياحHة ا�يل قلت، احملطات السFياحHة حنن 

dا، ٔ#نه اكنت هناك صعو�ت من عند املس�مثر�ن، اكنت يف ٕاطار ٕاخرا
صعوdت ا�يل يه اكنت dل¨سFبة لٔ§زمة �قfصادية، ولكن ºشFتغل ا#ٓن 
Jىل تغازوت µشلك حÐيث، ٔ�نه بدا العمل Jىل فOادق، هناك فOدق ا�يل 
خرج، هناك كذÔ الغولف هو يف ٕاطار اخلروج، وكذd Ôل¨سFبة 

Ô املؤرش دÎل �لسFيا�ة اPاXلية حنن ºشFتغل Jىل هذا، واPليل Jىل ذ
  ..التطور دÎل السFيا�ة

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . اقطع الصوت

  .شكرا السFيد الوز�ر Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ون¨fقل ٕاىل السؤال ا#ٓين املوRه ٕاىل السFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
وأ#رسة والتمنية �جØعية حول توفري امحلاية لٔ§شÆاص يف وضعية ٕاJاقة 

  .والطرق الوطنية dلشوارع
اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب �لشغل 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شارة السFيدة فاطمة الزهراء الياملس�شارة السFيدة فاطمة الزهراء الياملس�شارة السFيدة فاطمة الزهراء الياملس�شارة السFيدة فاطمة الزهراء اليححححياويياويياويياوي
        السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،
        السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،

        السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،
        السادة والسFيدات املس�شار�ن واملس�شارات،السادة والسFيدات املس�شار�ن واملس�شارات،السادة والسFيدات املس�شار�ن واملس�شارات،السادة والسFيدات املس�شار�ن واملس�شارات،

        السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،
ري اسFتعêالية لفرض ا�رتام أ#شÆاص ذوي هل من ٕاجراءات وتداب

إالJاقة dلشوارع الوطنية، وحام�هتم من هتور بعض السائقني مOعديم 
  الضمري؟

  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة �لسFيدة الوز�رة لٕالRابة عن السؤال

        ::::السFيدة µسFالسFيدة µسFالسFيدة µسFالسFيدة µسFميميميمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتمنمنمنمنية �جØعيةية �جØعيةية �جØعيةية �جØعية
        ....دة املس�شارة احملرتمةدة املس�شارة احملرتمةدة املس�شارة احملرتمةدة املس�شارة احملرتمةشكرا السFيشكرا السFيشكرا السFيشكرا السFي

 Ôجلانب القانوين، ولكن يتعلق كذd طبعا، أ#مر ال يتعلق فقط
dجلانب الثقايف وبتوعية اwمتع، لكن ما �رتبط مبهمتنا لتذليل الصعاب 
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dل¨سFبة لٔ§شÆاص يف وضعية ٕاJاقة، خصوصا يف هذا اwال، سواء ف9 
املتعلقة dلولوجHات، فقد  يتعلق dملعايري اخلاصة dل�شو�ر ٔ�و املعايري

اشFتغلنا، ٔ�وال، Jىل اجلانب ال�شخييص ومقنا مبجموJة من اPراسات ف9 
  .يتعلق dلولوجHات املعامرية والعمرانية وكذÔ الولوجHات يف النقل العمويم

اöهتينا ٕاىل تفعيل جلنة التقH?س املتعلقة dلولوجHات، جلنة ٔ��دثت سFنة 
معيار، البد ٔ#ي �ة �ريد ٔ�ن  13وضعنا 6هيا ، وجلنة التقH?س هاذي 2012

  .ا�يل �دد]ها 13ت¨شئ ولوجHات ٔ�ن حترتم املعايري 
:ين يشء، اكن هناك مرسوم Xاص dلولوجHات، لكن مل يفعل، 

ا#ٓن، . Jالش؟ ٔ#نه حيتاج ٕاىل قرارات وزارية ليك تفعل Jىل امليدان
  .مشاريع القرار�ن املتعلقة بتفعيل هاذ املرسوم Rاهزة

:لث يشء هو مfعلق بتفعيل الولوجHات، يعين ٔ�ننا öزلو هاذ املبادئ 
بpٔننا  -ومازال كنؤكد  - وهاذ املعايري Jىل املسFتوى امليداين، وكنقول لمك 

بدينا �شFتغال يف مدينة مراõش ليك تصبح مدينة منوذجHة من حHث 
�ذÉر  الولوجHات، وهناك تصاممي يف نفس اwال Rاهزة wموJة من املدن،ٔ

  .اPار البيضاء، الرdط، طنêة ووRدة

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة ٔ#�د املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شارة السFيدة وفاء القايضاملس�شارة السFيدة وفاء القايضاملس�شارة السFيدة وفاء القايضاملس�شارة السFيدة وفاء القايض
        السFيد الرئ?س احملرتم،السFيد الرئ?س احملرتم،السFيد الرئ?س احملرتم،السFيد الرئ?س احملرتم،

        السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،
        السFيدة الوز�رة احملرتمة،السFيدة الوز�رة احملرتمة،السFيدة الوز�رة احملرتمة،السFيدة الوز�رة احملرتمة،

        السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اب ثقافة حقوق أ#شÆاص يف وضعية ٕاJاقة ٕان إالقصاء وا6هتم?ش وغي

وJدم ٕادراج موضوع إالJاقة يف ا<ططات وإالسرتاتيجيات الوطنية وJدم 
من االتفاقHة  9تفعيل قانون الولوجHات، اÈي ٔ�قره املغرب ومقfضيات املادة 

اPولية حلقوق أ#شÆاص يف وضعية ٕاJاقة وJدم �اك? الفرص، هو السèب 
بعد تعرضها حلوادث سري مميتة يف ٔ�¤لب أ#حHان،  يف معا]ة هذه الف@ة

وخصوصا ف@ة املكفوفني ا��Aن مه ٔ�كرث أ#شÆاص عرضة لهذه احلوادث، 
نظرا لعدم وجود ٔ�ي ٕاشارات صوتية ٔ�و ٔ�ي وسائل ٔ�و ممرات Xاصة لتنèهيهم 

  .dخلطر
ويف غياب لك ما سFبقت إالشارة ٕاليه، فال ميكن حتميل املسؤولية 

  . وRه اكن، بل ٕاىل اجلهات املسؤولية ؤ�عين الوزارة املسؤوÕ لهذه الف@ة بpٔي
نعم، اك�ن مراõش كمنوذج، ولكن مراõش يه مدينة سFياحHة، واش 
ختتارت مراõش ٔ#هنا مدينة سFياحHة ؤ#هنا معروفة ؤ#هنا وا�ة وبغينا 
نغطيوا يعين الشمس dلغرdل؟ ٔ#ن Xاص التعممي، السFيدة الوز�رة، ٔ#ن 

بو�دها، يه مراõش ولوRة بطبعها مبوقعها يه ولوRة، وما  مراõش مايش
  .فهياش الطلعات �زاف

)Donc( ةJال درÐنعطيك م [�-تنقولو التعممي، ٕاىل مش?Oا PرJة، ٔ
DفHاللت، ما Éيناش، السFيدة الوز�رة، يش �اRة مسيهتا الولوجHات، ما 

فهيا،  ٔ�رفود مOعدمة. Éيناش، وحىت لاكنوا تيكونوا بوا�د الشلك حم�شم
يعين تيداروا ٔ�وراش، ولكن ما تنفكروش، ذاك املقاول ميل تنعطيوه يد�ر 
يش ورش وال يش ٔ�وراش وال الب¨Hة التحتية حىت تنوسعو الطرقان وند�رو 

(rond point) اد تنقولوJ ا ما در]ش : نصبغو ونقادو يف ا#ٓخرO?سº ،�ٔ
  . لهناÎ الناس مOني يدوزوا، وحىت لاكنت µشلك حم�شم

 ت¨متىن، السFيدة الوز�رة، تد�ري يش زÎرة PرJة DفHاللت، الناس يعين
  .يف ٔ�رفود ما عندهومش ما اكي¨ش يش �اRة مسيهتا ولوجHات هنائيا

  :ومن هنا، السFيدة الوز�رة، ٔ�طرح سؤ� عريضا
حبل املشالك اليت يعاين " صندوق الØسك �جØعي"هل سFيقوم 

مت الوقوف Jىل العديد من  مهنا أ#شÆاص يف وضعية ٕاJاقة؟ حHث
  :�خfالالت داFX مOذ انطالقه، وميكن ٕاجاملها ف9 ييل

  .(RAMED1)فرض التوفر Jىل ورقة �حfياج وبطاقة 

    ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة �لسFيدة الوز�رة �لرد Jىل التعقHب

        ::::السFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتمنمنمنمنية �جØعيةية �جØعيةية �جØعيةية �جØعية
عا احلكومة تتحمل املسؤولية مايش قطاعيا فقط، ولكن Jىل نعم، طب

. مسFتوى �لتقائية الرضورية يف هذا الباب بني مجيع مكو]ت احلكومة
بطبيعة احلال فاwال دÎل الولوجHات Xاصنا نتلكمو Jىل وزارة التجهزي، 
نتلكمو Jىل وزارة النقل، نتلكمو Jىل وزارة اPاXلية، نتلكمو Jىل وزارة 

  .ساكن، كنتلكمو Jىل احلكومة، وحنن نتحمل املسؤوليةاالٕ 
طبعا ٕاىل بدينا بpٔي مدينة ¤ادي تقول يل Jالش هاذ املدينة، ٕاىل بدينا 
dلرdط ¤ادي تقول يل العامصة، ٕاىل بدينا Pdار البيضاء ¤ادي تقول يل 
اقfصادية حHث Éبرية، ٕاىل بدينا بطنêة ¤ادي تقول يل ٔ�هنا مطJ Tىل البحر 

يض املتوسط، ا�يل قلناها ¤ادي تقولوا يش ترب�ر، احOا اخfارينا مراõش أ#ب 
ووRد] تصاممي دÎل مجموJة دÎل املدن، ا#ٓن اك�ن تعامل Jىل مسFتوى 
املنتخبني وكذJ Ôىل مسFتوى الوالة والعامل dش ٔ�هنم XÎذوا التصاممي 

جHة ا�يل يه احOا Éوزارة مسؤولني Jىل التزنيل فوا�د املدينة منوذ. ويزنلوها
  .مدينة مراõش

نبغي نقول Ô كذÔ بpٔن مرشوع قانون إالطار ا�يل صادقت Jليه هاذ 
املؤسسة، ق�ل طبعا ال�شكTH احلالية، سFيكون فاحتة Xري Jىل أ#شÆاص 

 ..يف وضعية ٕاJاقة يف لك اwاالت، ٔ#ن القانون إالطار ¤ادي
 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
Jه وضعية شغيT مؤسسات الرJاية ن¨fقل ٕاىل السؤال الثاين، موضو 

�جØعية، اللكمة ٔ#�د املس�شار�ن من فريق العداÕ والتمنية لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار السFيد Jيل العاملس�شار السFيد Jيل العاملس�شار السFيد Jيل العاملس�شار السFيد Jيل العرسرسرسرسيييي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيدة والسادة الوزراء احملرتمني،السFيدة والسادة الوزراء احملرتمني،السFيدة والسادة الوزراء احملرتمني،السFيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
        ،،،،السادة والسFيدات املس�شار�ن احملرتمنيالسادة والسFيدات املس�شار�ن احملرتمنيالسادة والسFيدات املس�شار�ن احملرتمنيالسادة والسFيدات املس�شار�ن احملرتمني

بني وزار�مك ووزارة ال�شغيل يف  طبعا نعرف ٔ�ن هناك التقاء ٔ�و تقاطع
هذا املوضوع، ولكن ºسائلمك من dب ٔ�öمك الوزارة املرشفة وصاح�ة الت��ع 

  .وإالرشاف Jىل هاذ مؤسسات الرJاية �جØعية
واملرسوم التطبيقي ٔ�وL �مة تدبري هذه املؤسسات  14.05القانون 

كن هذه اجلهات املسرية مجلعيات اwمتع املدين Jرب جلان التدبري احمللية، ول
سارعت ٕاىل توظيف مجموJة من الشFباب من خرجيي اجلامعات و�اميل 
اPبلومات بدون ٔ�ن توفر هلم ال احلد أ#دىن لٔ§جور املتعارف Jليه وال 

  . احلقوق والتغطية �جØعية
Èا ºسائلمك، السFيدة الوز�رة، عام مقمت ٔ�و سFتقومون به من ٕاجراءات 

  شغيT وصيانة مك�سFباهتا وحام�هتا؟ لضامن حقوق هذه ال 
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 .اللكمة �لسFيدة الوز�رة لٕالRابة Jىل السؤال

        ::::السFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتمنمنمنمنية �جØعيةية �جØعيةية �جØعيةية �جØعية
شكرا السFيد املس�شار احملرتم Jىل هاذ السؤال املهم Rدا، ٔ#نه dلفعل 

ا�يل احOا ما راضيي¨ش Jلهيا دÎل Éيوضع أ#صبع Jىل وا�د الوضعية 
  . العاملني �جØعيني

وÉيفام كتعرفوا ٔ�ن العاملني �جØعيني ك?شFتغلوا مع مجعيات مسرية 
مع اكمل أ#سف، ل?س هناك ما جيمع بني . ملؤسسات الرJاية �جØعية

كذÔ ال ختضع هذه العالقة ملدونة الشغل، ÔÈ هناك . الطرفني من تعاقد
درمه ووا�د يف  1500ٔ#جور وتفاوت، كتلقى وا�د فزاÉورة عندو تدين ا

درمه، وهاذ التفاوت ال ميكن ٔ�ن  7000، 6000، 5000مكOاس عندو 
]هيك Jىل Jدم وجود التغطية الصحية و¤ريها من ظروف الع?ش . �رضينا

  . الكرمي، احOا واعيني هبذا أ#مر
وى تعديل القانون ÔÈ، مقنا بوا�د العمل �م Rدا ٕاصال� Jىل مسFت

سFنوات، وكذº ÔشFتغل Jىل نص دÎل  10الساري به العمل مOذ  14.05
العاملني �جØعيني ا�يل Éميسهم هام يف احلقوق دÎهلم ويف الواج�ات 

  . دÎهلم
فاحOا نpٔمل، ٕان شاء هللا، هبذا إالصالح، مبعية مجيع املتدXلني يف هذا 

ا�يل  14.05جو هاذ القانون الباب، خصوصا وزارة اPاXلية، dش خنر 
اليوم كن�شاورو احOا وهاذ املتدXل أ#سايس معنا ف9 يتعلق مبؤسسات 
الرJاية �جØعية، وكذÔ املصادقة دÎل مرشوع القانون املتعلق dلعاملني 

فاحتة Xري Jىل العاملني  - مرة ٔ�خرى، ٔ�قولها  - �جØعيني ¤ادي �كون 
  .�جØعيني يف هذا الباب

        ::::لسFيد رئ?س اجللسةلسFيد رئ?س اجللسةلسFيد رئ?س اجللسةلسFيد رئ?س اجللسةاااا
 .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شارة السFيدة ٔ�مال مHاملس�شارة السFيدة ٔ�مال مHاملس�شارة السFيدة ٔ�مال مHاملس�شارة السFيدة ٔ�مال مHرصرصرصرصةةةة
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيدات الوز�رات، السFيدات الوز�رات، السFيدات الوز�رات، السFيدات الوز�رات، 
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال، السFيدة الوز�رة ºشكرك Jىل اجلواب، وöمثن اwهودات اليت ٔ
قامت هبا وزارة التضامن وأ#رسة واملرٔ�ة والتمنية �جØعية، حHث ٔ�نه ٔ#ول 
مرة يمت ٕاJداد تقر�ر حول هاته املؤسسات، ومت ٕاJداد دليل �لتعريف هبذه 

  . املؤسسات
كام قامت الوزارة مبشاورات موسعة حول ٔ�مه إالشاكالت، وكام Rاء يف 

فHه بعض �خfالالت  اÈي اكن 14.05جوا�مك ٔ�نه مت تعديل القانون 
وبعض الفرا¤ات، وهذا القانون dٔ#خص هو ٔ�عطى �مة التدبري �لجمعيات 
حتت ٕارشاف الوزارة، ولكOه ºيس وضعية �مة ويه وضعية أ#طر 
واملسFتÆدمني اليت مل يXٔpذها بعني �عتبار، ال وضعيهتم إالدارية وال 

ذا ٔ�دى ٕاىل رصاع دامئ القانونية وال حىت املالية يف كثري من املؤسسات، وه
  . بني امجلعيات وهذه املؤسسات

ويف غياب وضعية قانونية وٕادارية داXل هذه املؤسسات، تتعرض هذه 
الف@ة �لطرد التعسفي بدون اختاذ املساطر القانونية، كام ٔ�هنم يتقاضون ٔ�جور 
هزيT ول?س هلم تغطية حصية، وال ÖسFتفHدون من الضامن �جØعي وال 

  . العائليةالتعويضات 
لهذا، ال ميكOنا ٔ�ن نتلكم عن تpٔهيل مؤسسات الرJاية �جØعية بعيدا 

  ..عن تpٔهيل املوارد الèرشية العامT يف هذا الفضاء

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
Rمن فض ..  

  .اللكمة �لسFيدة الوز�رة �لرد Jىل التعقHب

        ::::السFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتالسFيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتمنمنمنمنية �جØعيةية �جØعيةية �جØعيةية �جØعية
�مثن مfابعة السFيدات والسادة املس�شار�ن ملا نقوم بهٔ�ؤ [�  . ال، ٔ

احOا ال نعرف ال�سويق لٔ§عامل دÎلنا، ولكن ها ٔ�نØ كتذÉروا بpٔن در] 
°شخيص حقHقي وخرجOا تقر�ر و�دد] كذÔ مداXل إالصالح، ولقHنا من 
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 14.05مداXل إالصالح Jىل املسFتوى ال�رشيعي، Xاصنا نصلحو القانون 
  . Ô نوضعو قانون دÎل العاملني �جØعينيوكذ

ولكن ريþ خيرجوا هاذ القوانني احOا در] وا�د إالجراء، االتفاقHات 
اليت جتمع بني الوزارة واملؤسسات التابعة لها وامجلعيات املسرية �لمراكز، 

dل¨سFبة �لعاملني �جØعيني،  (le SMIG2)رشطنا Jلهيم dش حيرتموا 
احOا كندمعومك يف ال�سFيري، ولكن يف املقابل Xاصمك تضمنوا  يعين كنقولو

  .أ#جر أ#دىن �لعاملني يف هذا الباب
ومن �ة :نية، در] وا�د الرب]مج دÎل التكو�ن �لعاملني �جØعيني 

 d(laش نؤهلومه، ويف التpٔهيل دÎهلم طبعا ¤ادي �كون وا�د 
valorisation)  لتايل كنظdهلم، وÎاء، �لوضع دPىل اJ ٔننا وضعنا يديناpنو ب

وبدينا اخلطوات أ#وىل يف ٕاصالح املنظومة املتعلقة مبؤسسات الرJاية 
  .�جØعية والعاملني هبا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
وا#ٓن ن¨fقل ٕاىل أ#سFئT املو�ة �لسFيد وز�ر اPاXلية، والسؤال أ#ول 

املس�شار�ن من فريق  حول �منية أ#قالمي احلدودية، اللكمة ٔ#�د السادة
        .أ#صاÕ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السFيد ااملس�شار السFيد ااملس�شار السFيد ااملس�شار السFيد امحممحممحممحمد امحيديد امحيديد امحيديد امحيدي
تعترب املناطق احلدودية جغرافHا وDرخييا مOاطق ذات حساسFية µشلك 
تصبح معه �منية هذه املناطق احلدودية رها] جHو ٕاسرتاتيجيا لضامن ٕادماج 

وطنية، ؤ��د ٔ�مه عوامل تR املناطق يف مOظومة التمنية �قfصادية ال
�سFتقرار يف تR أ#قالمي، حHث dتت ظاهرة التêارة املوازية وا6هتريب 
dلفضاءات احلدودية املغربية ت��ؤ� درRات ¤ري مسFبوقة يف سمل ا<اطر 

  .إالسرتاتيجية املهددة ٔ#من البالد واقfصاده
كومة ما هو تصور احل: ÔÈ، السFيد الوز�ر، السؤال دÎلنا حول هذا

يف جمال �منية أ#قالمي احلدودية يف ٔ�فق ٕادما�ا يف مOظومة التمنية 
  �قfصادية Jىل الصعيد الوطين؟

  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة Jىل السؤال

        ::::السFيد السFيد السFيد السFيد محممحممحممحمد حصاد، وز�ر اPاXليةد حصاد، وز�ر اPاXليةد حصاد، وز�ر اPاXليةد حصاد، وز�ر اPاXلية
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س
        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،

دودية، ما هنرضش Jىل الشامل ٔ#ن، تبارك هللا، ف�ال¨سFبة لٔ§قالمي احل
راه وىل يف وا�د املسFتوى Jايل Rدا من حHث التجهزيات، غهنرض فقط 
Jىل املناطق الرشقHة وا�يل ما ميك¨ش يش وا�د ينكر Jىل ٔ�هنا عرفت 

                                                 
2 Salaire M inimum Interprofessionnel Garantie 

فا�يل كزيور ا#ٓن املدن . وا�د التطور Éبري Rدا ف9 خيص التجهزيات دÎلها
فكHك وال دÎل بوعرفة وال دÎل �راكن وال دÎل  دÎل وRدة وال دÎل

سFنوات  10الناظور، مفا عندها حىت يش Jالقة مع ا�يل اكنت Jليه هاذي 
سFنة، نفس اليشء dل¨سFبة �لربط dلشFبكة دÎل الكهرdء  15وال 

والناس، وا�د العدد دÎل الناس . وdل¨سFبة �لامء الصاحل �لرشب، ٕاىل �ٓخره
سFنوات فقط راه ما اكن�ش عندمه  5اطق الرشقHة ق�ل Éي¨ساوا Jىل ٔ�ن املن

(l’autoroute)  نني، وامحلد ÷ ا#ٓن راه ما بقا°ش 5¤ري هاذيFس ..
ولييت كتوصل لوRدة حبال ٔ�ي مOطقة يف املغرب مرتبطة dلطرق السFيارة 

  .ٕاىل �ٓخره
هذا مايش معناه ٔ�ن راه در] ا�يل فHه الكفاية وµس، فراه كتعرفوا 

Îمترار، بعض املرات العناية دFسd هباذ املناطق، راه كزيورها Rامل ÕالR ل
جوج ثالثة املرات يف السFنة، وبفضل هاذ الرJاية فاwهودات، ٕان شاء 
هللا، سFتواصل يف نطاق الربامج اجلديدة، Xاصة دÎل املناطق القروية، 

هللا، ف�ال ما نعطيمك الرمق دÎل اجلهة الرشقHة، فpٔرقام �مة Rدا، وٕان شاء 
  .راه ٕاىل تنجزت هاذ املشاريع لكها راه غتعطي انطالقة ٔ�خرى، ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار السFيد ااملس�شار السFيد ااملس�شار السFيد ااملس�شار السFيد امحممحممحممحمد امحيديد امحيديد امحيديد امحيدي
        . . . . شكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�ر

Õٔp فعال بpٔن ال ٔ��د ينكر، كام �لكممت عن احلدود الشاملية، هاذي مس
واحضة، ولكن بؤر التو�ر ويف خضم ما متر به بالد] �لك رصا�ة من 
حتدÎت اقfصادية وسFياسFية، فpٔصبح من الرضوري فfح نقاش معويم حول 
�منية املناطق احلدودية، خصوصا، السFيد الوز�ر، ٔ#ن هناك معلية دÎل 
ا6هتريب جبميع ٔ�شاك[، مث ٔ�خطر من ذÔ املسائل دÎل إالرهاب، خصوصا 
Jدد املهاجر�ن ا�يل Éيتوافدوا Jىل بالد] مOني تيدوزوا؟ التخوف دÎلنا هو 
¤ادي تدوز مسائل ٔ�خرى، خصوصا بpٔن املغرب فعال اكن من السFباقني 

Éيلومرت، ٕاىل �ني  40ف9 خيص اسFتطاع بناء سFياج ٕالكرتوين Jىل مسا�ة 
ادة، مث Éيلومرت بني السعيدية وبين محدون ا�يل Dبع جلر  �70ر]مج هناك 

املنطقة الرشقHة �لك رصا�ة ا�يل ذÉرتوا، السFيد الوز�ر، يه ٔ�كرب مOطقة 
 ÎنوFيختار سÉ ٔة ٕا¤الق احلدود وا�يل املغربpرضرة، خصوصا حتت وطfم

  . مليار دÎل اPرمه 18من الناجت الوطين اخلام، مبا يقدر  %2وا�د 
وا�د  ٕاذن هناك مناذج، السFيد الوز�ر، خصوصا ٕاىل جHنا ¤ادي ]Xذو

ا6منوذج دÎل بني سوÖرسا وفرºسا ا�يل اك�ن وا�د غنÆلقو متا مOاطق 
صناعية ٕاىل ¤ري ذÔ، بني �دود املكسFيك ؤ�مر�اك كذÔ ا�يل معلوا فهيا 

  . مOاطق صناعية
واحOا يف ظل هاذ اجلهوية املتقدمة ويف ظل اwهودات دÎل صاحب 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

8 

 )2016 ينا�ر 5( 1437 ربيع أ#ول 24

 غتكون يف اجلنوب، اجلالÕ ا�يل اعطا ورش دÎل املشاريع الكربى ا�يل
Jالش ما غنفكروش خصوصا بpٔن ل?ست احلدود الرشقHة بو�دها ا�يل فهيا 
املشالك، ولكن هناك احلدود اجلنوبية مع موريتانيا، خصوصا وا�د املنطقة 

Jالش ما تفكرش اPوÕ بpٔهنا تعمل مOاطق صناعية . ا�يل تلق�ت بقOدهار
T ا�يل حمتاRة بpٔمس احلاRة ا�يل �لك رصا�ة، خصوصا بpٔن هناك اليد العام

لالشFتغال، مث ¤ادي ندفعو بالد] dش ¤ادي �كون فوا�د املسFتوى، 
املشالك ا�يل كتجي لنا احOا  -كام قلت السFيد الوز�ر  - خصوصا بpٔن 

�لمغرب والتخوف دÎلنا �لك رصا�ة ٔ#ن احOا نطمpٔنو Jىل أ#من دÎل 
  . املغرب

  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 Fباللكمة �لسHىل التعقJ يد الوز�ر �لرد.  

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
فهاذ الوقت القصري بغيت جوج دÎل املسائل، وا�دة نطمpٔنو Jىل ٔ�ن 
احلدود الرشقHة �ٓمOة، راه، امحلد ÷، اك�ن القوات املسل`ة امللكHة واPرك 

  . املليك قاميني dلواجب دÎهلم راه حىت يش �اRة ما كتدXل، امحلد ÷
الثانية، ٔ�] مfفق معمك بpٔن من ]حHة الرواج ومن ]حHة فرص  واحلاRة

الشغل ٕاىل �ٓخره، اك�ن مازال جمهودات Xاصها تدار، ورامك كتعرفوا Jىل ٔ�ن 
من مجT �خfصاصات دÎل اجلهات اجلديدة ويه التمنية �قfصادية 

 وتبارك هللا، راه إالماكنيات ¤ادي يتعطاوا �لجهة الرشقHة dش ٕاىل.. دÎل
 (les zones d’activités)بغت تد�ر مOاطق صناعية وٕاىل بغات تد�ر

  . ا�يل ÖشFتغلوا فهيم الناس راه يف ٕاماكهنم واحOا ت¨ساJدمه Jلهيم
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
السؤال الثاين والثالث جتمعهام و�دة املوضوع، Èا سFنعرضهام دفعة 

 املفوض، اللكمة وا�دة، السؤال أ#ول موضوJه �ردي Xدمات التدبري
  .ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار السFيد م�ارك السFباعياملس�شار السFيد م�ارك السFباعياملس�شار السFيد م�ارك السFباعياملس�شار السFيد م�ارك السFباعي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمني،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمني،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمني،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمني،
وقعت مجموJة من امجلاJات احلرضية عقود مع رشاكت من ٔ�Rل التدبري 

  . لكهرdء واملاء والرصف الصحياملفوض لقطاع حHوي اك
ولقد مت ا�لجوء ٕاىل هذا النظام Jىل اعتبار ٔ�نه رضورة مل`ة لرتشFيد 
نفقات اPوÕ ولضامن اسFمترارية اخلدمات العمومHة وحتسني جودهتا، فضال 

عن Rلب املس�مثر�ن ورؤوس أ#موال، ¤ري ٔ�ن هذه التجربة ٔ�dنت عن 
ل هذا النظام dلشلك املطلوب، وجود اخfالالت Éبرية Jىل مسFتوى تفعي

وهو ما ٔ�جج احêfاRات املواطنني يف طنêة وبدرRة ٔ�قل من الرdط 
  . واPار البيضاء

  : بناءا Jليه ºسائلمك، السFيد الوز�ر احملرتم
  هل هناك من دراسة وتقHمي لهذا النظام؟ 

ما يه اسرتاتيجيمك املسFتق�لية لتصحيح إالشاكليات النامجة عن التدبري 
  وض؟ املف

وهل هناك من اقرتاح لتغيري هذا النظام، مادام ٔ�نه مل حيقق ٔ�هدافه 
  أ#ساسFية؟ 

  .شكرا السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
السؤال الثاين موضوJه اخfالالت التدبري املفوض، اللكمة ٔ#�د السادة 

 .املس�شار�ن من فريق العداÕ والتمنية لتقدمي السؤال

êيد يوسف بنFاملس�شار السêيد يوسف بنFاملس�شار السêيد يوسف بنFاملس�شار السêيد يوسف بنFلونلونلونلوناملس�شار الس::::        
        السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        إالخوان املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات، إالخوان املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات، إالخوان املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات، إالخوان املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات، 
يف نفس السFياق دÎل التدXل دÎل الزمHل دÎيل، فعال اسFتفادت 
وا�د العديد دÎل الرشاكت أ#جOبية من تدبري و°سFيري العديد من املرافق 

  . السFنوات أ#Xريةdملدن الكربى، مبا يتعارف Jليه dلتدبري املفوض Xالل 
�نمت، السFيد الوز�ر، عشFمت مؤخرا وقائع مدينة طنêة، اليت كنمت واليا ٔ
هبا واكنت زÎر�مك أ#Xرية مبصاح�ة رئ?س احلكومة ملتابعة املشالك ا�يل 

  . Rات Jىل ٕاcر �حêfاRات دÎل املواطنني
اليوم السؤال دÎلنا، السFيد الوز�ر، هو يصب بعد هذه التجربة وبعد 

جJØات ا�يل عشFتوها خشصيا، ما يه التدابري اليت مقمت هبا والتدابري �
اليت مزمع القHام هبا، لٔ§Xذ بعني �عتبار ٔ�وال ضعف ا#ٓليات دÎل الت��ع، 

  و:نيا بعض �خfالالت ا�يل كتعرفها دفا�ر التحمالت املتعاقد Jلهيا؟ 
  .شكرا السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
وز�ر اPاXلية لٕالRابة Jىل السؤالني املتعلقني dلتدبري  اللكمة �لسFيد

 . املفوض

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
  .دقايق؟ ما غناXذهاش لكها six minutes) (6حشال؟ 

هاذ املسÕٔp دÎل التدبري املفوض لك يش الظروف فاش التpêٔ] لهاذ 
، رامك ا6منط هذا دÎل ال�سFيري دÎل املرافق، Xاصة دÎل املاء والكهرdء
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عرفfوا احلاÕ ا�يل اكنت Jلهيا الشFباكت دÎل املاء والكهرdء داXل بعض 
  . املدن، هاذي ما اك�ن الش öرجعو لها

�عود فقط لالخfالالت احلالية، هاذ �خfالالت فهيا Rانبنئ:  
اجلانب أ#ول هو املرتبط dلعالقة ما بني هذه الرشاكت واملواطنني، 

ال يف مدينة طنêة وال يف الرdط وال يف اPار فا�يل تالحظ مؤخرا، Xاصة 
البيضاء، هو ٔ�ن هناك ٔ�¤الط كثرية Rدا تقع يف الفواتري دÎل الزبناء، ومن 
طبيعة احلال هاذ أ#¤الط عندها وا�د أ#سFباب مfعددة Rدا ولك يش 

Éيكون  (soit)اكع ما ÉميشFيوا Öشوفومه،  É(soit les conteurs)يعرفها، 
  .موجودش والناس كتجهيم فواتري ¤الية، ٕاىل �ٓخره العداد مشرتك ما

هاذ �خfالالت لكها تعاجلت مؤخرا، مايش ¤ري تعاجلت فقط ولكن 
طلبنا من الرشاكت dش ق�ل ما تصيفط الفواتري �لزبناء �كون املراق�ة 
دÎلها، املراق�ة دÎلها معناه ٔ�ن الفاتورة ميل كتجي وكتبان Jىل ٔ�هنا ¤ري 

تة كثري ذاك املعدل دÎل �سFهتالك العادي، فق�ل ما Jادية، يعين فاي 
تصيفطها �لزبون Xاصها توقفها وتد�ر التحرÎت دÎلها dش °شوف واش 

  . هذاك �سFهتالك اك�ن وال ما اكي¨ش
طلبنا مهنم كذd Ôش املواطنني ا�يل تيجيوا ÖشكHوا Jىل الفاتورات 

 تفيض املشلك دÎهلم، dش الرشاكت XDذ بيدهيم وتبقى معهم حىت
و°شوف املشلك مOني Rا، ٕاذن هذا اجلانب املتعلق dلعالقات مع 

  .املواطنني
اك�ن Rانب �ٓخر ا�يل هو مfعلق dلعالقة بني هذه الرشاكت وامجلاJات 
املعنية، ا�يل عطاهتا التدبري املفوض، فسمعت Jىل ٔ�ن العقود مايش، امسح 

، مسعنا Jىل ٔ�ن العقود يل، امسح يل، ما ميك¨ش يل ºشوف من جوج جوايه
ما هياش دقHقة، ٔ�ؤكد لمك Jىل ٔ�ن العقود دقHقة Rدا وجحمها Éبري Rدا، 
يعين بوا�د اPقة ما كتصورهاش، إالخوة ا�يل Éيعرفوا هذه املسÕٔp هاذي 

  .. Éيعرفوا Jىل ٔ�ن
ٕاذن هاذ القضية ما فهيا حىت يش �اRة، ا�يل اك�ن هو ٔ�ن وا�د العدد 

ت فهاذ العقود هاذي، هاذ الرشاكت ما دارهتشاي، دÎل املسائل ا�يل اكن
وهاذ �خfالالت خرجت ال فالتقار�ر دÎل اwالس اجلهوية �لحساdت، 
وخرجت كذÔ فالتقار�ر دÎل املصاحل ا�يل يه ملكفة بت��ع ومراق�ة هاذ 

  .الرشاكت
فلك هاذ �خfالالت، ختذات وا�دة بوا�دة، ولكها هاذ النواقص 

dل¨سFبة �®ار البيضاء مOذ . ملراجعة دÎل هاذ العقود هاذيلكها، دXلت فا
  .dل¨سFبة لطنêة والرdط يه �اليا يف طور إالجناز. Jدة سFنوات

Éونوا مfيقOني Jىل ٔ�ن نظرا �®قة دÎل هاذ العقود هاذي، راه ما اك�ن 
حىت يش اخfالل ا�يل ¤ادي يفوت بال ما �كون Jليه حماسFبة، ال مادية ٔ�و 

(une pénalité) ٓخره�  .وٕاىل 
dل¨سFبة �لنظرة املسFتق�لية، نفس السؤال راه اكن تطرح Jىل السFيد 
رئ?س احلكومة هنا، وRاوب Jليه، هو املهم عند]، املهم عند] هو تpٔمني 

. الزتويد العادي dملاء والكهرdء يف ظروف جHدة ومOاسFبة لفائدة الساكن
ا#ٓن ما عند]ش ٔ�ي هذا هو الهاجس أ#سايس عند]، وحلد ا#ٓن، حلد 

�ل �ٓخر من ¤ري ا�يل اك�ن داd، ٔ#ن وا�د العدد دÎل الناس Éيطالبوا بفك 
  .�رتباط، مزÎن، فك �رتباط مزÎن، ولكن مزÎن ¤ري dلlم

راه ٕاال بغييت تفك �رتباط، ٔ�وال، التاكليف دÎلو �مة Rدا، :نيا 
 X (la gestion)اص �كون عندك �ل موجود ا�يل ميكن XÎذ م�ارشة

  .دÎل هاذ املرافق هاذي
ٕاذن يف انتظار ٔ�ن هاذ امجلاJات �كون عندها تصور واحض، dملساJدة 

راه ما بقاش فهيم، واXا،  (les contrats)دÎلنا من طبيعة احلال، هاذ 
ما . ، راه دغيا كتدوز11سFنني، وال  10ٔ#ن املدة، املدة اك�ن ا�يل بقى فهيا 

املهم . Éبري قدو قداش وبتاكليف مالية �مة Rدا اك�ن الش خنلقو مشلك
املراق�ة �كون ٔ�كرث رصامة  - كام طلب وا�د العدد دÎل إالخوان  - هو 

والت��ع �كون ٔ�كرث دقة، وٕان شاء هللا، املهم هو هاذ املرفق يبقى �متىش 
بصفة Jادية، واملواطنني ميل حيل الروب?ين دÎلو وال ميل Öشعل الضو، 

  ...ون عندو�كون عندو، �ك
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . ن¨fقل ٕاىل التعقHبات Jىل جواب السFيد الوز�ر

  .اللكمة �لفريق احلريك

        ::::املس�شار السFيد م�ارك السFباعياملس�شار السFيد م�ارك السFباعياملس�شار السFيد م�ارك السFباعياملس�شار السFيد م�ارك السFباعي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،
  .ك¨شكرمك السFيد الوز�ر Jىل اجلواب دÎلمك املقOع

Öالالت، ما ¤ادfقة، يه اكينني اخHش ننكرمه، اكينني ¤ري يف احلق
اخfالالت فهاذ الرشاكت، واكينني، Éيف ما قلتوا السFيد الوز�ر، اك�ن 

هذا هو ا�يل اك�ن، ذوك العقود . عقود، بنود فهاذ العقود ا�يل ما حمرتماش
والبنود ا�يل اكينني فهاذ العقود، كناش التحمالت ا�يل اكينني، ما 

ا�يل اك�ن ما بني  هذا هو اخللل الك�ري. Éي`رت�ومش هاذ الرشاكت
  .املواطنني وهاذ الرشاكت

وهاذ اليش ما قلناهش احOا، السFيد الوز�ر، ٔ#ن هناك العديد من 
املؤسسات العمومHة، مهنا اwلس �قfصادي و�جØعي والب?يئ، ا�يل 
اعطى تقر�ر فهاذ إالطار هذا، هاذ اليش مايش قلناه احOا، اwلس أ#Jىل 

�را ٔ�سود Jىل هاذ �خfالالت ا�يل واقعني من �لحساdت اÈي قدم تقر 
  .هاذ الرشاكت

ولهذا، السFيد الوز�ر، احOا تنعرفو اwهود اجلبار ا�يل كتقوموا به، 
وإالJا]ت الك�رية ا�يل كتعطيوا لهاذ امجلاJات احلرضية dش ميشFيوا فهاذ 
�جتاه، ٔ#ن كنعرفو وا�د العدد دÎل امجلاJات ما عندهومش قدرة dش 
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ولوا هاذ املسائل هاذي، لو ما اكن�ش املسائل وا6متويالت دÎل وزارة مي
  .اPاXلية، راه هاذ امجلاJات راه ما غيقدروش ميشFيوا هاذ املسائل هاذي

زÎدة Jىل هذا، السFيد الوز�ر، اك�ن وا�د العدد دÎل �خfالالت، 
دÎولنا  مهنا هاذ الرشاكت هاذو، رامه والوا Éيتالعبوا حىت Jىل املواطنني

راه وا�د احلدد دÎل القضاÎ، ا�يل يه مطرو�ة ٔ�مام احملامك، . السFيد الوز�ر
 [�Éيكون موظف وا�د السFيد، شوية Éيطلقو لرشكة ٔ�خرى، يقول [، ٔ
مايش ٔ�] ا�يل بقHت، راه ولت رشكة ٔ�خرى، هاذ اليش واقع عند] ¤ري يف 

، وٕامنا حىت فأ#زdل هذا مايش ¤ري فاملاء الصاحل �لرشب والكهرdء.. وا�د
ويف املسائل ا�يل يه هذاك، ا�يل يه مطرو�ة، راه ولينا عند] احلنني 
لوا�د العدد دÎل الواكالت، كنقول ¤ري �ٓسفي، اكينة الواكÕ احلرضية ا�يل 

  .dقة، راه ما عند]ش حىت يش ٕاشاكلية
اك�ن كذÔ ¤ري النقل احلرضي، يف �ٓسفي، مايش حبال اPار البيضاء، 

ٕاىل Jاوننا . د] مشالك يف اPار البيضاء والرdط ¤ري يف النقل احلرضيعن
  ..هاذ الناس واعطينامه اعØدات �مة راه ¤ادي �كون عند]

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .يف ٕاطار التعقHب ٔ�عطي اللكمة لفريق العداÕ والتمنية

        ::::املس�شار السFيد سعيد السعدويناملس�شار السFيد سعيد السعدويناملس�شار السFيد سعيد السعدويناملس�شار السFيد سعيد السعدوين
        ....dمس هللا الرمحن الرحميdمس هللا الرمحن الرحميdمس هللا الرمحن الرحميdمس هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السادة املس�شارات واملس�شار�ن،السادة املس�شارات واملس�شار�ن،السادة املس�شارات واملس�شار�ن،السادة املس�شارات واملس�شار�ن،
öمثن اجلواب دÎل السFيد الوز�ر، öمثنه Jاليا، dالJرتاف ٔ�نه مت هناك 

اخfالالت الوقوف Jلهيا وöمثن إالجراءات املتÆدة يف الوقوف Jىل ٕاصالح 
  .هاذ �خfالالت

dملرتفقني يعين املصاحل ٔ�وال، الشق املرتبط : دÎل املسFتوÎت 3اك�ن 
واحلقوق دÎل املرتفقني، مث املصاحل دÎل املسFتÆدمني فهاذ الرشاكت مث 

  .الشق املرتبط dمجلاJات الرتابية
öمتىن من السFيد الوز�ر ٔ�ن تمت مصاح�ة اwالس الرتابية احلديثة، اليت 

مجموJة هناك . مت °شكHلها ليك ال تقع يف أ#خطاء اليت مت الوقوع فهيا سابقا
من القطاJات، النقل، النظافة، املطارح، مجموJة من القطاJات فهيا دفا�ر 
حتمالت °شوهبا اخfالالت، مÐال فpٔاكد�ر اك�ن مطرح، اك�ن الرشكة اليت 
تد�ر املطرح، هناك ٕاشاكل ب?يئ خطري ي¨�غي الوقوف من Rديد Jىل هاذ 

شاكل ، هذاك ¤ادي Öشلك وا�د االٕ (Lixiviat)�خfالل ٔ#ن اك�ن 
  .خطري Rدا ي¨�غي معاجلته

Jل مجموHيضا هناك °شك�التجمعات دÎل امجلاJات الرتابية ف9  ةمث ٔ
 54.05يتعلق dلنقل احلرضي، öمتىن ٕارساع ٕاJادة النظر يف القانون املنظم 

�لمالءمة بني مجيع القوانني املرتبطة هبذا املوضوع واسFت`داث ٕاجراءات 
  . زنيل هاذ الرشااكتRديدة من ٔ�Rل الت��ع اPقHق لت

حنن ٔ�يضا اPراسة، ق�ل اخfيار ٔ�ي صيغة من صيغ دÎل التدبري 
املفوض، سواء التدبري املبارش ٔ�و الرشاكة بني القطاع العام واخلاص، هاذ 
أ#مور لكها ي¨�غي ٔ�ن نتêه حنو التدبري أ#مÐل لتقدمي اخلدمات يعين اجليدة 

  .�لمواطنني
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  ما بغيت?ش؟.. للكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHبات ف9 تبقىا

  .شكرا السFيد الوز�ر
السؤال الرابع، موضوJه �منية الكفاءات الèرشية �لجامJات الرتابية، 
  .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صاÕ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السFيد مصطفاملس�شار السFيد مصطفاملس�شار السFيد مصطفاملس�شار السFيد مصطفىىىى حراكت حراكت حراكت حراكت
        السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،
        السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،

        السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،السFيد�ن الوز�ر�ن،
        ....السFيدات والسادة املس�شارونالسFيدات والسادة املس�شارونالسFيدات والسادة املس�شارونالسFيدات والسادة املس�شارون

        السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،
dعتبار اجلهوية املتقدمة متثل مرشوع جممتعي Jىل درRة Éبرية من 
�مهيته، سFتكون [ دون شك انعاكسات Jىل لك جوانب احلياة �جØعية ٔ

مت مOحها و�قfصادية، وبغض النظر Jىل الصالحHات والسلطات اليت س?
�لجهات واملوارد املالية اليت س?مت ختصيصها لها، فٕان رٔ�س املال الèرشي 

  .يظل Jامال �اسام ورها] رئ?سFيا لنêاح مرشوع اجلهوية املتقدمة
يف هذا السFياق، السFيد الوز�ر، ما اÈي قامت به احلكومة لتمنية 

�و املوظفني الكفاءات واملوارد الèرشية، سواء dل¨سFبة �لمنتخبني احملليني ٔ
  dمجلاJات الرتابية واملصاحل الالمركزية؟

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة Jىل السؤال

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
        ....شكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شار

كام Rاء يف التدXل دÎلمك فêOاح دÎل اجلهات يف �لهتا اجلديدة من 
  :�منيطبيعة احلال مرهون بpٔمر�ن ٔ�ساسFيني 

�وال، رامك كتعرفوا هاذ اليش، يه املوارد املالية، ٕاىل ما اكن موارد مالية ٔ
ما ¤ادي �كون حىت يش �اRة، ولكن ٔ�مه من املوارد املالية ولك يشء يه 

وهاذ املوارد الèرشية فهيا جوج دÎل . املوارد الèرشية، هو بنادم، هو الناس
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ا ٕاماكنية دÎل اسFتقطاب العوامل، هو، ٔ�وال، Éيخص اجلهات �كون عنده
�حسن الكفاءات �لعمل داXل اجلهات، هذا هو العمل أ#ول ا�يل Xاصنا ٔ

وdش °سFتقطب ٔ�حسن الكفاءات تيخص التحفزي دÎهلم، . ند�رو به
التحفزي دÎهلم ال من الناحHة النوعية دÎل العمل، �كون عندمه وا�د 

احHة دÎل اخلالص املسؤولية داXل اجلهة، ٕاىل �ٓخره، ولكن كذÔ من الن
هذا هو ا�يل ك¨شFتغلو Jليه مع السادة رؤساء اجلهات، مفثال .. دÎهلم ودÎل

 d(le contrat)ل¨سFبة �لمد�ر�ن العامني دÎل اجلهات، اقرتحOا Jلهيم وا�د 
، كنظنو Jىل ٔ�نه ¤ادي �كون حمفزة، ٕان شاء هللا، (type)العقدة وا�د 

ب ا�يل هو ال بpٔس به، وكنظن ¤ادي ¤ادي �كون حمفزة ٔ#ن فهيا وا�د الرات
 Õبة لٔ§طر املسؤوFل¨سd ،جييب الكفاءات، ونفس اليشء، ٕان شاء هللا

  . يه أ#خرى داXل اجلهات
واحلاRة الثانية من طبيعة احلال بعد اسFتقطاب أ#طر الكفpٔة يه من 
طبيعة احلال التكو�ن دÎهلم، ال ف9 خيص إالملام التام dلتقOيات واملساطر 

دارية والقانونية ٕاىل �ٓخره، وهاذ التكو�ن هذا ميكن �كون ال dل¨سFبة االٕ 
لٔ§طر دÎل اجلهات وال حىت dل¨سFبة لبعض املنتخبني ا�يل هام ك?سامهوا 

  . يف ال�سFيري
فهذا احOا Îاله يف البداية دÎل هاذ املرشوع الك�ري Rدا، ؤ�] مfفق مع 

طى يف أ#ول، Xاصها تعطى إالخوان Jىل ٔ�ن ٕاىل اك�ن يش ٔ�مهية Xاصها تع
�لعامل الèرشي ٔ�وال، ٔ#ن من بعد ميل Éيكونوا الناس يف املسFتوى ملكفني 
هبذا اجلهات، Xاصة من الناحHة إالدارية، فلك يش ¤ادي �متىش مزÎن من 

[ٔpخط�  . بعد، وٕاىل اكن العكس فال قدر هللا ¤ادي öكونو لكنا ٔ
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 .، اللكمة ٔ#�د املس�شار�ن من ٔ�عضاء الفريقيف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار السFيد مصطفاملس�شار السFيد مصطفاملس�شار السFيد مصطفاملس�شار السFيد مصطفىىىى حراكت حراكت حراكت حراكت
        . . . . شكرا، السFيد الوز�ر، Jىل جوا�مكشكرا، السFيد الوز�ر، Jىل جوا�مكشكرا، السFيد الوز�ر، Jىل جوا�مكشكرا، السFيد الوز�ر، Jىل جوا�مك

لكن ٔ�متىن ٔ�ن تعمل وزار�مك Jىل وضع الرشوط الالزمة لرحب رهان 
وار�اكزا Jىل �منية القدرات الوظيفHة لرٔ�س املال . اجلهوية يف بعدها التمنوي

فانطالقا من جتربيت مكنتخب حميل، dلضبط  الèرشي، السFيد الوز�ر،
dمجلاJات احلرضية dحملمدية، ٔ�اكد ٔ�جزم ٔ�ن التخصيص Jىل ٕا�داث مد�رية 
Jامة �لمصاحل امجلاعية يف وضعية ٕادارية ت�سم dمجلود وا6منطية، مل حتقق، 
السFيد الوز�ر، أ#هداف املرجوة، ٕاذ مل يمت التفكري اجلدي يف اس�@صال لك 

ور إالداري اÈي تع?شه Rل املؤسسات املنتخبة، وال داعي مظاهر القص
  . �لرتكزي بطبيعة Jىل القصور

وJليه، مازلنا ن¨fظر معرفة رشوط التعيني يف هذه املناصب، السFيد 
الوز�ر، اÈي الزال، لٔ§سف، Xاضعا �لوالء احلزيب، كذÔ مىت 

J ات بنظام حتفزييJىل ٕاقرار التنظمي الهيلكي �لجامJ تعملونFىل غرار س

  إالدارات أ#خرى ورشوط حتمل املسؤولية، السFيد الوز�ر؟ 
يف غياب ذÔ، فٕان اجلهوية س��قى Jاجزة Jىل حتقHق أ#هداف 
مادامت امجلاJات الرتابية حمليا تع?ش Jىل ٕايقاع اخلصاص املادي والعوز 

  . الèرشي املهول
        السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، 

قرار واملنتخبني ما Xاصمك تد�روا يش قانون يعطي لٕالدارة هامش ال
  . يبقاوش يتحملوا مسؤولية كثرية ويدهيم مكfفة

  .وشكرا السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 .اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
التعقHب الوحHد هو ٔ�ن هاذ اليش لكو ا�يل قلتوا مزÎن، راه يف يد 

احOا ا�يل ¤¨سFت¨fج من الlم ..  يدالرؤساء راه ما اك�ن حىت يش �اRة يف
دÔÎ هو Xاصنا öراق�و ٔ�كرث العمل دÎل الرؤساء، ٔ#ن وز�ر اPاXلية هو 
ا�يل ك?سFين Éمييض Jىل التعي?Oات ا�يل كتدار، فرمبا Xاص �حfياط شوية 
�كرث، ٔ�ما هاذي مسؤولية دÎل الرؤساء، وXاص لك وا�د يفكر فاملنفعة ٔ

  . املنفعة ا�يل يه قريبة �كون حزبية ٔ�و ¤ري حزبية -كام قلت  -العامة، ق�ل 
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�ر

السؤال اخلامس، موضوJه دور واكالت �منية ٔ�قالمي الرشق والشامل 
  . واجلنوب يف ظل اجلهوية املتقدمة

 Õعطي اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق العدا�يف هذا إالطار ٔ
 .لتمنية لتقدمي السؤالوا

        ::::املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد محممحممحممحمذ الèشري العبدالويذ الèشري العبدالويذ الèشري العبدالويذ الèشري العبدالوي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،

        السFيدات املس�شارات،السFيدات املس�شارات،السFيدات املس�شارات،السFيدات املس�شارات،
يف ٕاطار ٕارساء التنظمي الرتايب الالمركزي اجلديد القامئ Jىل اجلهوية 

�ع �رامج التمنية، املتقدمة، dعتبار ٔ�ن اجلهة حتتل دور الصدارة يف ٕاJداد وت� 
ونظرا ٔ#نه اPور دÎل واكÕ �منية ٔ�قالمي الشامل والرشق واجلنوب تقوم بنفس 
أ#دوار يف جمال التمنوي، ونظرا �لتقاطع ا�يل تيحصل يف تداXل 
�خfصاصات، ºسائلمك، السFيد الوز�ر، عن التدابري املتÆذة لتفادي هاذ 

د الوز�ر، عن دور هاذ كام ºسائلمك، السFي. التداXل يف �خfصاصات
  .الواكالت مسFتق�ال يف ظل اجلهوية املتقدمة
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  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة عن السؤال

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
        ....شكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شار

حفقHقة هاذ السؤال مطروح، ٔ#ن القانون اجلديد دÎل اجلهات ينص 
الواكالت اجلهوية لتنفHذ "دة، املسامة Jىل ٔ�ن ¤ادي �كون واكالت Rدي

دÎل  5، ويف نفس الوقت هناك يف بعض املناطق اك�ن يف "املشاريع
  . اجلهات، فهناك واكالت ا�يل يه موجودة �اليا

فالسؤال ا�يل مطروح هو واش تبقى هاذ الواكالت °شFتغل وجتي 
الواكالت  واكالت �وية °شFتغل يعين بصفة مfوازية، وال نغريو القانون دÎل

  .. �اليا، dش تويل يه الواكالت جلهوية dل¨سFبة ل
فاالخfيار ا�يل وقع هو �خfيار الثاين، معناه ٔ�ن الواكالت ا�يل موجودة 
ا#ٓن، ٔ�ي واكÕ الشامل وواكÕ الرشق وواكÕ اجلنوب يه ا�يل ¤ادي تويل 

امحلد ÷، الواكالت اجلهوية لتنفHذ املشاريع التابعة �لجهات، فغادي نوفرو، 
عندمه جتربة يف °سFيري املشاريع، ٕاىل  (déjà)هاذوك املسFتÆدمني ا�يل 

�ٓخره .  
ٕاذن dل¨سFبة لهاذ اجلهات هاذي ¤ادي �كون dل¨سFبة هلم مزÎنة 
وdل¨سFبة �®وÕ كذÔ مزÎنة، ٔ#ن dش ما �كوºش تضارب يف 

  .. �خfصاصات ما بني هاذ الواكالت وما بني
الواكÕ عندها .. واكÕ اجلنوب، كام كتعرفوا عندمهبصفة Xاصة dل¨سFبة ل

(des antennes)  ويف TXاPيعين امسيتو متثيليات يف لكممي ويف ا
العيون، فهاذ ا6متثيليات يه ا�يل غتكون النواة أ#ولية �لواكالت اجلديدة 

مفرشوع القانون هو ا#ٓن يف طور التحضري وٕان شاء هللا يف ٔ�قرب . اجلهوية
يف ٔ�عقاب شهر وال شهر�ن ¤ادي يوصل عندمك �لمصادقة Jليه،  وقت، رمبا

  ..ومن طبيعة احلال البد ٔ�ن ٔ�ؤكد
  )توقف السFيد وز�ر اPاXلية ريþ ي¨هتªي �ٓذان صالة املغرب(

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .. الرصيد دÎل الوز�ر فHه دقHقة ردها

  .تفضل السFيد الوز�ر

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
ون ا�يل ¤ادي يتعرض Jليمك سFيضمن احلقوق قلت ٔ�ن مرشوع القان

دÎل العامل بطبيعة احلال، ا�يل ¤ادي يبقى نفس احلقوق ا�يل عندمه ا#ٓن، 
وكذÔ الشpٔن dل¨سFبة للك املتعاقد�ن مع هاذ الواكالت، . نفس �مfيازات

فغادي �كون احلقوق دÎهلم مضمونة من طبيعة احلال لالسFمترارية، فهذا هو 
  . ن �ل dل¨سFبة لهاذ املوضوعا�يل كنظن ٔ�حس

  .وشكرا لواضع السؤال

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار السFيد نHèل أ#ندلويساملس�شار السFيد نHèل أ#ندلويساملس�شار السFيد نHèل أ#ندلويساملس�شار السFيد نHèل أ#ندلويس
        ....dمس هللا الرمحن الرحميdمس هللا الرمحن الرحميdمس هللا الرمحن الرحميdمس هللا الرمحن الرحمي
        السFيد الرئ?س احملرتم،السFيد الرئ?س احملرتم،السFيد الرئ?س احملرتم،السFيد الرئ?س احملرتم،

        السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،
        السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

بداية، طبعا ºشكر السFيد الوز�ر Jىل هذه التوضي`ات املهمة املتعلقة 
وdملناسFبة نؤكد . بتوضيح هاذ السؤال ٔ�و ال�ساؤل اÈي طر�ه الفريق

وöمثن اPور املهم والرصيد إالجيايب لواكالت �منية ٔ�قالمي، ال سواء الشامل ٔ�و 
ا�يل Xلقاتو Jىل  اجلنوب ٔ�و الرشق، ومسامههتا يف التمنية احمللية والرتامك

  . مسFتوى التمنية ٔ�و املسامهة يف التمنية احمللية Jىل مسFتوى هذه أ#قالمي
لكن، اºسêاما مع جوا�مك، السFيد الوز�ر، رمبا ٔ�ن تغيري املقfضيات 
القانونية لهاذ الواكالت سFيÆلق هناك الزتامات، من ق�يل مÐال �لزتام دÎل 

ر]مج التمنية املندمج مع �حتاد واكÕ �منية ٔ�قالمي الشامل يف ٕاطار �
  . أ#ورويب

ٕاذن هناك دمع يقدم لهذه الواكالت يف ٕاطار اتفاقHات سابقة، ف�التايل 
هاذ التغيري رمبا سFيÆل هبذه �لزتامات، ف�التايل واش هناك تصور واحض 

  لهذه املسÕٔp املتعلقة كام قلت dاللزتامات السابقة لهذه الواكالت؟
  .وشكرا

        ::::?س اجللسة?س اجللسة?س اجللسة?س اجللسةالسFيد رئ السFيد رئ السFيد رئ السFيد رئ 
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
التصور ا�يل عند] هو ٔ�ن ¤ادي �كون هناك اسFمترارية Dمة ف9 خيص 
العمل دÎل الواكÉ Õيف اكنت ق�ل، حفىت من ]حHة �عØدات ا�يل اكنت 

¨ش هاذ اجلهات كتعطى 6هيا من ق�ل، فهاذ اجلهات ما بغيناش، ما ميك 
ي�Oقص لها يش �اRة من ذاك اليش ا�يل اكن عندها ق�ل، Xاصة dل¨سFبة 
لٔ§قالمي اجلنوبية، مفن طبيعة احلال غتكون �سFمترارية التامة، وهاذ اليش 

  .غيكون مضمن يف القانون، ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
، اللكمة ٔ#�د السؤال السادس، موضوJه مراق�ة ٔ�سواق امجلT �لخرض

 .السادة املس�شار�ن من الفريق �سFتقاليل لتقدمي السؤال
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        ::::املس�شار السFيد احلسن سليغوةاملس�شار السFيد احلسن سليغوةاملس�شار السFيد احلسن سليغوةاملس�شار السFيد احلسن سليغوة
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيدة والسادة الوزراء،السFيدة والسادة الوزراء،السFيدة والسادة الوزراء،السFيدة والسادة الوزراء،
        السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،

   السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،
من املالحظ ٔ�ن ٔ�سواق امجلT �لخرض °شهد بعض املامرسات الالقانونية 

نظميية، dٕالضافة ٕاىل إالهامل اÈي يطال الب¨Hة التحتية لهذه و¤ري الت 

  .أ#سواق، زÎدة Jىل بعض املامرسات اليت ال °رشف هذا القطاع
  : Èا ºسائلمك السFيد الوز�ر

ما يه التدابري وإالجراءات اليت س�Æfذها احلكومة لتنظمي هذه 
  أ#سواق وحماربة الفوىض وال�س?ب؟

  .شكرا

        ::::ةةةةالسFيد رئ?س اجللسالسFيد رئ?س اجللسالسFيد رئ?س اجللسالسFيد رئ?س اجللس
  .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة Jىل السؤال

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
        ....شكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شار

فاملشالك دÎل ٔ�سواق امجلT كنظن ما اكي¨ش ا�يل ما Éيعرفهاش، Xاصة 
ف9 يتعلق dلصعوبة الك�رية �لمراق�ة، ما ميك¨ش يف النظام احلايل ا�يل هو 

كون مراق�ة دقHقة لهاذ أ#سواق نظام يعمتد Jىل الواكالء، ما ميك¨ش �
هاذي، ما اكي¨ش يش سوق دÎل امجلT ا#ٓن يف املغرب ا�يل ما عندوش 

  . املشالك ا�يل كتضيع ٔ�موال كثرية Rدا Jىل امجلاJات املعنية
ما  63و 62سFنة، كنظن من  50فهاذ النظام دازت Jليه ٔ�كرث من 

 les appels)ظام دÎل تبدلش متاما، مازال النظام دÎل الوLء، مازال الن
d’offre) لÎمازال وا�د العدد د...  

فا�يل اك�ن وا�يل كنقولو احOا وهو هاذ النظام Xاصو يتغري، Xاصو 
يتغري، بطبيعة احلال اك�ن وا�د العدد دÎل الناس ا�يل هام ك?سFتافدوا من 
املداخHل دÎل هاذ أ#سواق، وبطبيعة احلال ما Xاصهومش يضيعوا ٕاىل اكن 

غيري، ولكن يف نفس الوقت املسؤولية دÎلنا لكها ما Xاصناش خنليو يش ت 
ذاك اليش Jالش يف القانون التنظميي دÎل امجلاJات، . هاذ اليش Éيف هو

ٔ#ن اكن القانون القدمي اكن ما ميكن لكش تد�ر حىت يش �اRة ٔ�خرى من 
Xلنا ¤ري ذاك اليش ا�يل اك�ن، فالقانون اجلديد التنظميي دÎل امجلاJات د

إالماكنية دÎل امجلاJة dش °شوف يش نظام �ٓخر خمالف ملا هو معمول به 
ا#ٓن عن طريق رشااكت، ٔ�ما الرشااكت Dبعة �لجامJات احمللية ٕاذا بغت 
ختلقها ٔ�ما الرشاكت ب�شارك مع وزارات ٔ�خرى ٔ�وال مع قطاع معويم �ٓخر، 

�و حىت رشااكت مع القطاع اخلاص ٕاذا بغتٔ .  
ذا التنفHذ دÎل هاذ اليش يف ٔ�قرب وقت، ٔ#ن كام خفاصنا ندوزو له

أ#سواق  - وكنظن لك يش مfفق Jىل هاذ القضية هاذي  -Éيعرف امجليع 

رامك كتعرفوا  -Éيف مسرية ا#ٓن تنظن ما Xاصهاش تبقى، وحىت الفال�ة 
حىت الفال�ة راه ميل �مييش لسوق امجلT راه تقريبا ما  -هاذ اليش 

Öش، ٔ#ن مايش معقول حىت يش وا�د ما ك?سFتفد غنقولش لكمة، راه Éيرت 
  . من هذه الوضعية هاذي ٕاال بعض أ#شÆاص ا�يل هام رامك كتعرفومه

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
يف ٕاطار التعقHب، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق 

 .�سFتقاليل

        ::::املس�شار السFيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا�لبار
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        الوز�ر، الوز�ر، الوز�ر، الوز�ر، السFيد السFيد السFيد السFيد 
يف احلقHقة عندما طرح الفريق �سFتقاليل هذا السؤال اكن ي¨fظر ٔ�öمك 
جتهلون ما �روج، ¤ري ٔ�ننا اليوم نؤكد ما قلمتوه، السFيد الوز�ر، ولكن نود 
ٕاصالح ما اسFتطعنا، ٔ#ن هذا ٔ�مر هيدد سالمة املواطنني، عندما نالحظ 

اد الريع اÈي Éيف توضع البضائع داXل هذه أ#سواق، ]هيك عن اقfص
  . °شهده معظم أ#سواق

حنن لسFنا ضد من ÖسFتفHد ا#ٓن، س9F ٕاذا الحظنا ٔ�ن Rل املسFتفHد�ن 
مه قدماء احملاربني واملتقاJد�ن من اجل?ش، لكهم ٔ�]س ٔ�سدوا البالء احلسن 
Xدمة �لوطن، مفا Jىل الوطن ٕاال ٔ�ن جيازهيم، ¤ري ٔ�ن وضعيهتم الصحية 

لبديل قد ٔ�رشمت ٕاليه، السFيد الوز�ر، يف نظام اليوم تقfيض مOا البديل، وا
�ٓخر Rديد، ميكOنا ٔ�ن ºسFتدرك، ٔ�وال، اسرتRاع املبالغ املالية اليت تضخ يف 
صندوق امجلاJة و:نيا القطع مع ال�س?ب، ٔ#ن اليوم أ#سواق، انعدام 
احلراسة، انعدام النظافة، وسpٔعطي مÐال تطوان مÐال، متت هناك وعود ومت 

Lار اس��دال الوêغضب هؤالء الت�ء بوLء �ٓخر�ن، اليشء اÈي ٔ
الèسطاء، ا�Èن ال حول هلم وال قوة، ي¨fظرن تدXلمك، السFيد الوز�ر، 
�ل`د من هذا ال�س?ب، وهذا هو املوضوع أ#مه يف سؤالنا، اليوم هناك، 
dخلصوص تطوان °شFتيك م@ات التêار يضيعون ويُعرضون �لضياع، 

  . ال تبقى أ#سواق عرضة �ل�س?بفOلمتس احلزم واحلسم حىت 
  .شكرا السFيد الرئ?س

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

 .اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب ٕاذا ٔ�راد

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
الlم مفهوم، وكنظن احOا مfفقني، ما اك�ن حىت يش اخfالف يف 

  .هذا املوضوع هذا
  .وشكرا
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        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

ل السابع والثامن جتمعهام كذÔ و�دة املوضوع، Èا سFنعرضهام السؤا
  . دفعة وا�دة

السؤال أ#ول موضوJه الوضعية أ#مOية، اللكمة ٔ#�د السادة 
 .املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد محممحممحممحمد Jلميد Jلميد Jلميد Jلمي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        ر�ن احملرتمني،ر�ن احملرتمني،ر�ن احملرتمني،ر�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شاالسFيدات والسادة املس�شاالسFيدات والسادة املس�شاالسFيدات والسادة املس�شا

        السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، 
Jىل وقع إالحساس dنعدام أ#من ٔ�حHا] بعض املدن املغربية تع?ش 

وكذا ظهور بعض الظواهر اجلديدة املتعلقة dالخfالل يف هاته املنظومة، 
واليت تن�رش ٔ�حHا] الصور دÎلها وأ#خ�ار دÎلها Jرب املواقع �جØعية 

هر لنا تR املواقع �جØعية شFباب حيملون ووسائل إالJالم، Xاصة ملا تظ 
�سل`ة بيضاء ويف ٔ�وضاع ¤ري الئقةٔ .  

هاذ املسFتêدات، السFيد الوز�ر، جعلت املواطنني Öشكون هاته املدن 
Èdات، وXاصة يف املدن الشعبية والهوامش، يعين هوامش املدن بظاهرة 

  .الال ٔ�من
ر، عام يه إالجراءات تفريعا Jىل هاذ املعطيات ºسائلمك، السFيد الوز�

اليت تتÆذها احلكومة ملوا�ة هاته الظواهر املنحرفة؟ وما يه أ#سFباب 
اليت �الت دون وجود خطة اس��اقHة لعدم تفيش هذا الوضع ا<ل dٔ#من 

  العام؟
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
تفيش اجلرمية يف الشارع العام، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من 

  .سFتقاليل فليتفضل ٔ��دمهالفريق �

        ::::املس�شار السFيد سFيدي املس�شار السFيد سFيدي املس�شار السFيد سFيدي املس�شار السFيد سFيدي محممحممحممحمد وP الرشFيدد وP الرشFيدد وP الرشFيدد وP الرشFيد
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،

لقد ٔ�صبحت العديد من شوارع املدن ببالد] مرس�ا لعمليات ٕاجرامHة 
خطرية ومfعددة ومfنوJة، وذÔ من رسقات واعتداءات dلسالح أ#بيض 

سHèل املارة ليال وهنارا، لكفت العديد مهنا ٕاحلاق Jاهات مسFتدمية واJرتاض 
بض`اÎها من خمتلف أ#عامر وأ#جOاس، ٔ�بطالها شFباب مOحرفون من 
اجل¨سني معا، ٔ�¤لهبم ينفذون معلياهتم إالجرامHة حتت التpٔثري القوي 
�لمÆدرات، مما dت حيمت مضاعفة احليطة واحلذر، وXاصة يف الشارع العام 

فة رضبة طا}شة من جمرم قد �لكف الناس حHاهتم ٔ�و املساس يف خما
�رزاقهمٔ.  

  : Èا ºسائلمك السFيد الوز�ر
  ما يه إالجراءات والتدابري اليت س?مت اختاذها �ل`د من هذه اجلرامئ؟

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
اللكمة �لسFيد وز�ر اPاXلية لٕالRابة Jىل أ#سFئT املتعلقة dلوضع 

  .أ#مين

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
        ....شكراشكراشكراشكرا

بعض املرات ت¨شوف يف التلفزيوا]ت دÎل اخلارج وزارة اPاXلية دامئا 
  .عندمه نفس الوضع أ#مين، اجلرامئ، ٕاىل �ٓخره

ا�يل بغيت نقول لمك هنا، هو، ٔ�وال، ما اكي¨ش انفالت ٔ�مين يف بالد]، 
ليش ما ميك¨ش ٔ#ن �نفالت أ#مين معناه ٔ�ن أ#من Xارج السFيطرة، هاذ ا

�ن بالد]، امحلد ÷،  -رامك كتعرفوا هاذ اليش  -نتلكمو Jليه، Xاصة ؤ�ن ٔ
  . داJ dىل الصعيد اPويل راه مشهود لها dلكفاءة دÎل رRال أ#من دÎلها

dش ºشوفو واش عند] اجلرمية . اجلرمية اكينة واكينة يف لك الب®ان
ار]ت بدول ٔ�خرى راه اعطيهتا كثرية Xاصنا نقارنو بدول ٔ�خرى، عند] مق

ا�يل ت?سFتعمل يف  وا�د (le critère)لمك وا�د اخلطرة، عندمه وا�د 
اPول دÎل العامل لكها، وهو Jدد القfىل حمسوبة Jىل العدد دÎل الساكن، 
املغرب عند] معدل دÎل قfيل وا�د يف ا6هنار، بطبيعة احلال قfيل 

قfيل تيد�ر الروJة، ولكن  صعيب، ٔ#ن ميل تيجيك يش جور]ل Éيكون
لك هنار، هاذو هام ا�يل ميكن نتلكمو Jىل  20، 15راه اك�ن ب®ان ا�يل فهيم 

  .املسÕٔp دÎل اجلرمية
احلاRة الثانية ا�يل بغيت نقولها هو ٔ�ن وا�د العدد دÎل الصور كتخرج 

وذاك اليش  (des petits films)يف إالنرتن?ت واك�ن يف بعض املرات اكع 
 (les films)لكهم هاذوك  (les enquêtes)حOا تند�رو Jلهيم لكو، ا

وذاك اليش لكو، ميكن نقول لمك، راه رمبا إالخوان راه شافوا املد�رية العامة 
ما عندهومش  (les films)لٔ§من الوطين مشات لٔ§صل دÎل هاذوك 

حىت يش Jالقة dملغرب، حىت يش Jالقة dملغرب، راه ٕاىل شفfوها راه 
رات راه Xذاوا الفHمل أ#صيل وب?Oوا يف أ#Xري Jىل ٔ�نه فHمل ا�يل هو بعض امل

(tourné)  لو ا�يل يهÎللكامت دd حلروف يعينdلصور وd خرى�يف بالد ٔ
�خرى، ٕاىل �ٓخرهٔ Õمن دو.  

:نيا، بعض املرات ت�شوف يش امرٔ�ة مرشطة من هنا راه لكها 
وöردو  (c’est des photos truquées)مفfو�ة، ٕاىل �ٓخره، هاذوك 

البال لهاذ اليش هذا، ما خصناش منشFيو فهاذ املسائل هاذي، وراه ميل 
#ٓن، ما Xاصهمش تيضبطوا هاذوك ا�يل معلوا هاذ اليش رامه مfابعني ا
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  . يبداوا خيوفوا املواطنني dملسائل ا�يل يه ما اكيناشاي
Ôبية ومقارنة كذOول أ#جPرجعو قلت املقارنة مع ما هو يف اö مع ميل 

، فلك ٔ�نواع اجلرامئ عرفت 2015فهاذ السFنة دÎل . السFنوات املاضية
، راه قالل الب®ان دÎل %8، املعدل هو %12حىت  4اخنفاض ما بني 

، قليل، راه، دوروا قلبوا %10وال  8العامل ا�يل كتنخفض فهيم اجلرمية ب 
  . يف هذا ¤ادي °شوفوا، راه قليل، قليل Rدا

ول أ#�زة دÎلنا أ#مOية راه �dليل و6dهنار، راه ٕاىل وامحلد ÷، كام تنق
 [�شفfوا راه بعض املرات راه ت?�قاوا ¤ري بو�دمه تيدوروا وÉيعملوا، ٔ

راه Xاصمك .. اشFتغلت معهم، ال ميل كنت يف الوالÎت، وال يل كنت
°شوفو يعين الظروف فني ك?شFتغلوا وامحلاس ا�يل عندمه، ما تنقولش 

طر ا�يل تياXذوها، راه ميكن نعطيمك ¤ري مؤخرا هاذ أ#سFبوع التقOية، ا<ا
هذا وا�د العدد دÎل ال أ#من وال اPرك املليك وال هذا، ا�يل تعرضوا 
العتداءات خطرية Rدا، ٔ#ن مشاوا Éيتصداوا �لك جشاJة لبعض، Xاصة 
يف امليدان دÎل ا<درات، واXذاوا خماطر حبياهتم dش وا�د �ٓخر�ن ما 

حىت يف يش �اRة، ولكن هام ÉيÆاطروا حبياهتم يف سHèل احلفاظ مدهيا 
  . Jىل أ#من

ومن طبيعة احلال احOا ما تنقولوش هاذ اليش اكيف، ٔ#ن Éيف ما اكنت 
اجلرمية ما Xاصهاش تبقى يف املسFتوى ا�يل يه Jليه، Xاصنا دامئا ºشFتغلو 

د، فأ#من فرامك شفfوا يف قانون املالية اجلدي. dش حنسFنو هاذ املسائل
تقريبا دÎل عنارص Rديدة، ونفس اليشء dل¨سFبة  5000سFيعزز بpٔكرث من 

عنرص Rديد Xالل  �2000®رك املليك ا�يل غيعزز، ٕان شاء هللا، ب 
�عطى فHه تعل9ت صارمة ال ٔ Rامل ÕالR هود ا�يلwوهاذ ا ،Tنة املق�Fالس

هاذ اwهود املهم dش  (l’effort)لوز�ر املالية وال لوز�ر اPاXلية dش هاذ 
�و  3نبقاو مسا�ر�ن Jليه Xالل Jىل أ#قل ٔ4 Tنوات املق�Fس .  

فOفس اليشء dل¨سFبة لقرارات RالÕ املd Rش يو�د املد�ر العام، 
�كون ما بني املد�رية العامة لٔ§من الوطين واملد�رية العامة دÎل مراق�ة 

ل املصاحل أ#مOية، الرتاب الوطين، اعطاوا وا�د النفس Rديد الشFتغا
حبيث ٔ�ن ميل تيكون يش مشلك Xاص يف مدينة معينة ٔ�و يف � معني، 

dش  É(La DST3)يكون تدXل بفرق Xاصة ال من أ#من الوطين وال من 
حيتويو أ#مر كام كنت ٔ�رشت ليه وا�د املرة، كام تعمل يف مدينة فاس، 

عض احلاالت وكام، ٕان شاء هللا، ¤ادي يتعمل يف مدن ٔ�خرى، �لقضاء ب
Jىل بعض العصاdت املنظمة وا�يل Éيخصها تدXل من هاذ الشلك هذا، 
ا�يل تيخصها تدXل قوي وا�رتايف، والناس دÎل فاس راه ك?شهدو Jىل ٔ�ن 

   .وقع حتسن Éبري Rدا ف9 خيص أ#من
ومرة ٔ�خرى، ٔ�غتمن هذه الفرصة، ٔ�] ك¨شFتغل مع هاذ الناس هاذو 

فت اwهودات ا�يل Éيقوموا هبا لفائدة طمpٔن?Oة واشFتغلت معهم يف امليدان وش

                                                 
3 La Direction de la Surveillance du Territoire 

  .الساكن
  .وشكرا لمك

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  السFيد الوز�ر، 

ن¨fقل �لتعقHبات Jىل جواب السFيد الوز�ر، ويف هذا إالطار ٔ�عطي 
  .اللكمة �لفريق �شرتايك

        ::::املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد محممحممحممحمد Jلميد Jلميد Jلميد Jلمي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، 
دÎلمك، الفريق �شرتايك اسFتطاع ٔ�ن حيصل Jىل  من Xالل اجلواب

طمpٔنة، طمpٔنة �لربملانيني ٔ�و الربملان ومن Xال[ الرٔ�ي العام الوطين، Xاصة 
  . ٔ#ن ما يقض مضجع امجليع هو ما �روج [ بعض املواقع �لكرتونية

احOا اليوم يف الفريق �شرتايك تعمد] طرح هذا السؤال dش حنصلو 
ب دÎلمك Jىل طمpٔنة بpٔن ذاك الصورة يه مفربكة، وبpٔن من Xالل اجلوا

هاذيك أ#فالم اليت تèث Jرب املواقع �لكرتونية يه ال ٔ�ساس لها من 
  .الص`ة، وبpٔهنا مفربكة

وdملناسFبة، السFيد الوز�ر، البد يل ٔ�ن ٔ�غتمن هاذ الفرصة ٔ#مثن اPرRة 
ا�يل كمتزي العمل دÎل  دÎل اليقظة أ#مOية واملراق�ة �س��اقHة ٔ�و الوقائية

إالدارة العامة لٔ§من الوطين، محلاية بالد] من ا<اطر دÎل الهجامت 
  . إالرهابية

كام كنمثن اwهودات ا�يل كتقوم هبا ºساء ورRال أ#من الوطين واPرك 
.. املليك، ا�يل ��كرب فهيم هاذ الروح ا�يل Éيعرضوا احلياة دÎهلم �لخطر ل

  .اJدة dش نع?شو احOا يف ٔ�من ؤ�مانوكذÔ القوات املس
 - ؤ�نمت غتتفقوا معاÎ  -لكن، السFيد الوز�ر احملرتم، ٔ�] ك¨شاطرمك الرٔ�ي 

هو ارتفاع جرامئ احلق العام، الرسقة dل¨شل، اك�ن �غتصاب، ٕاىل مش?يت 
حملامك اجلناÎت من طنêة �لكو�رة، كتلقى نفس الشFباب، شاdت، نفس 

اذ اجلرمية دÎل الرسقة ودÎل �غتصاب، وما السن، حيامكون من ٔ�Rل ه
Ôشالك ذ.  

احOا بغينا نقولو بpٔن املشلك مايش مشلك فأ#من، هذا مشالك ٔ�و هاذ 
اجلرامئ يه ممتخضة Jىل تفامق الوضع �جØعي، هناك هدر مدريس، هناك 

  .بطاÕ، هناك ظروف دÎل �شFتغال ¤ري طبيعية و¤ري حصية
مجيعا، يف ٕاطار املسؤولية التضامOية دÎلها، ٔ�ن ف�التايل Jىل احلكومة 

جتهتد يف الشق �جØعي لتجنب الوطن ٔ�و لتجنب الب® ا<اطر دÎل 
ارتفاع جرامئ احلق العام، وXاصة، السFيد الوز�ر احملرتم، امللفات ا�يل 

سFنة، ما  É17 ،18يتعرضوا dجلناÎت، بعض املرات تنلقاو حىت القارص�ن، 
  .. نت ¤ادي Éيد�ر ليك رسقة dل¨شل، ف�التايل، �ٔ 25-18بني 

  .شكرا السFيد الرئ?س
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        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .يف ٕاطار التعقHب ٔ�عطي اللكمة �لفريق �سFتقاليل

        ::::املس�شار السFيد النعاملس�شار السFيد النعاملس�شار السFيد النعاملس�شار السFيد النعمممم مHارة مHارة مHارة مHارة
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

  .شكرا السFيد الوز�ر
حنن كذÔ داXل الفريق �سFتقاليل، öمثن Jاليا جمهودات خمتلف 

زة أ#مOية واليقظة، اليت، امحلد ÷، بواسطهتا اسFتطاعت ب®] ٔ�ن تنعم أ#�
  .dٔ#من، Xاصة يف قضاÎ كربى كقضاÎ إالرهاب

ولكن، السFيد الوز�ر، كام Rاء Jىل لساöمك، هذا السؤال ال Öسائل 
وز�ر اPاXلية و�ده، بل Öسائل السFياسة العمومHة �لحكومة يف خفض 

اسة �رتبط ٔ�ساسا dحلد ٔ�و بنقص معدل الفقر، وهذه السFي. معدل اجلرمية
بنقص معدل الهشاشة، بنقص معدل البطاÕ، بنقص كذÔ معدل إالدمان 
Jىل ا<درات وا�يل يه ظاهرة، ا�يل ٔ�يضا يه من أ#سFباب احلقHقHة دÎل 

  .اجلرمية
°سائل احلكومة كذÔ، هل اسFتطاعت هذه احلكومة يف هاذ ظرف 

هذه املؤرشات املقلقة، وا�يل يه حقHقة يه امخلس سFنوات ٔ�ن تقلل من 
زÎدة . املنبع احلقHقي �لجرمية يف الشارع املغريب ومن بني أ#سFباب احلقHقHة

Jىل ذÔ شFباكت التواصل �جØعي، واليت �ريب يف ال¨شpٔ الزنJة حنو 
  .ٕاذن، هذا هو ال�ساؤل احلقHقي. اجلرمية

ذه احلكومة من مراكز ال�ساؤل كذÔ يف ظاهرة ا<درات، مك ٔ�Jدت ه
مك اسFتطعنا يف ٕاطار . دÎل املعاجلة دÎل إالدمان؟ هذا هو أ#سFئT احلقHقHة

الرتبية والتكو�ن يف اwمتع، Jىل ٔ�ننا öربيو ]شFئة يف ٕاطار الرتبية والتكو�ن 
قادرة Jىل ٔ�هنا تواRه، ولو بصفة معنوية هذا النوع من اجلرامئ؟ مÐال بعدم 

داXل املؤسسات التعلميية، ٕاذاJة وا�د النوع من  وجود ٔ�طباء نفسانيني
الثقافة دÎل ال�سامح، دÎل التعاÖش، ا�يل ¤ادي ت¨�ذ مجموJة من املامرسات 
ا�يل كتؤدي لهذه اجلرامئ؟ هاذي يه أ#سFئT احلقHقHة ا�يل °سائل حول 

  .السFياسة احلكومHة
ع، ٔ�نمت دورمك، السFيد الوز�ر، تقومون به مشكورا، هو دور الراد

والرادع تقومون به، dلرمغ من قT إالماكنيات املتوفرة Pى أ#�زة أ#مOية، 
هذا . ال إالماكنيات املادية وال إالماكنيات الèرشية، ولكن هناك معل ج�ار

العمل يبقى دامئا ضعيفا يف جحمه املريئ، ٕاذا مل �كن سFياسة حكومHة ٔ�و 
فض معدل حقHقي، سFياسة معومHة �لحكومة، قادرة Jىل ان�شال ٔ�و خ

Xاصة يف املؤرشات احلقHقHة ا�يل كتلكم عهنا املنظمة دÎل أ#مم املت`دة 
  ..حملاربة ا<درات وكتعطي املرتبة

  . شكرا السFيد الرئ?س

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شار

ن¨fقل ٕاىل السؤال التاسع، موضوJه ٕاJادة النظر يف ال¨سFبة ا<صصة 
  .ية من مداخHل الرضيبة Jىل القمية املضافة�لجامJات الرتاب 

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ§حرار 
  .لتقدمي السؤال

        : : : : املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد محممحممحممحمد اd حOييند اd حOييند اd حOييند اd حOيين
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السادة والسFيدات الوزراء،السادة والسFيدات الوزراء،السادة والسFيدات الوزراء،السادة والسFيدات الوزراء،
        زمالزمالزمالزماليئيئيئيئ املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن،

        السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،
اسFية لنظام التنظمي الالمركزي �®وÕ تعترب امجلاJات الرتابية و�دة ٔ�س

ولتعز�ز التمنية �قfصادية و�جØعية، ٕاال ٔ�ن دورها ظل دون مسFتوى 
التطلعات يف ظل ظرفHة Öسعى من Xاللها املغرب ٕاىل ٕارساء �وية 

  . مfقدمة، وذÔ لعدة اعتبارات، Jىل رٔ�سها ضعف املوارد املالية
�ن قامت سFنة ٔ Õبق �®وFصيص حصة من الرضيبة بتخ  1985وقد س
لفائدة هذه امجلاJات õخطوة  J30%ىل القمية املضافة، ال تقل عن ºسFبة 

ٕالنعاش دورها التمنوي، ٕاال ٔ�نه تبني ٔ�ن ¤البية هذه احلصة توRه لنفقات 
  . ال�سFيري Jىل حساب دمع التجزئات �س�þرية

        السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، السFيد الوز�ر، 
ية اليت �ددت Jىل ٔ�ال �رون ٔ�ن مجيع املعطيات �قfصادية و�جØع 

سFنة قد تغريت وتغريت مالمح  30ضوهئا هذه ال¨سFبة بعد مرور ٔ�كرث من 
الت`دÎت اليت يوا�ها املغرب اليوم، وdلتايل فهل �Pمك ٔ�دىن تصور �لرفع 
من جحم حصة امجلاJات الرتابية من الرضيبة Jىل القمية املضافة وٕارساء نظام 

 Õكرث دقة العدا�التوزيعية لهذا املورد اÈي يتعني ٔ�ن Rديد، �راعي µشلك ٔ
  Öسامه يف ٕارساء نظام �وية مسFمترة؟

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة Jىل السؤال

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
        . . . . شكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شار
 %30يف الرضيبة Jىل القمية املضافة، يه واXا  %30هذا احلصة دÎل 

اذ �و Jىل ٔ�ن هــدا، وميكن نقول�ن راه كتبقى م�لغ �م جكتبان قليT ولك
(La TVA4)  ،لنا ا#ٓنÎراه فهيا الربكة، مفيل ك¨شوفو ا�يل تدار يف املدن د

من هذاك الربامج لكها دÎل التpٔهيل احلرضي واملسامهة فاملشاريع دÎل 
هاذ  الكهربة القروية وفالطرق القروية وفاملاء الصاحل �لرشب، هذا لكو من

  ..راه فهيا الربكة، وامحلد ÷ مازال مازال (déjà)، معناه ٔ�ن راه 30%

                                                 
4 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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ا�يل  %33وال  ö ،32%زيدو فهيا %30احOا بالصة ما جنيو وöزيدو 
وهاذي  -احOا كنفكرو ا#ٓن  (le budget)¤ادي خترج Jىل ٔ�ي �ال من 

 dش ºشوفوا ٔ�مناط ٔ�خرى �لمتويل، -ٔ�ول مرة كنطرحو هاذ الفكرة Jلنية 
بالصة ما يعطي  (La TVA)حبال مÐال نقولو Jىل هاذ الصندوق دÎل 

مسامهة م�ارشة �لجامJات، ميكن يبدا يفكر يتدXل فقط يف ضامن القروض 
ا�يل كتاXذها امجلاJات، فاش كتعطهيا وا�د إالماكنيات �مة Rدا 

 (TVA)وال ميكن اكع لهاذ الصندوق دÎل  (le FEC5)�لقروض، Xاصة 
ا�يل ¤ادي  (les prêts)لص ذاك أ#قساط دÎل هاذوك هو �راسو خي
فاحOا تندرسوها ا#ٓن و¤ادي تفfح �ٓفاق �مة Rدا، Xاصة .. يتدار من عند

dل¨سFبة �لجامJات الصغرية ا�يل كتكون تيخصها بعض املرات ¤ري مليون 
مليون دÎل اPرامه، ف�الصة ما �كون هاذ امجلاJة ما  3ومليون وال  2و

ٕاماكنية dش تقرتض، ميكن الصندوق هذا يتدXل dش  عندها حىت يش
يضمهنا وdش هذيك القروض تعطى لها وختدم هبا، من طبيعة احلال يف 

  . انتظار dش �مني إالماكنيات دÎلها
 Tفهاذي من مج(les pistes)  ا�يل هام موجود�ن ا#ٓن، ولكن اك�ن

(des pistes) ش هاذ ا�يلd لهيمJ تغلوFشº ٓخر�ن، خفاصنا� (déjà) قلت 
ا�يل فهيا الربكة، öزيدو يف الربكة دÎلها Jاود :ين ٔ�كرث، واك�ن  %30هاذ 

  . ٕاماكنيات مالية dش ا�يل ميكن °سFتغل
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 .يف ٕاطار التعقHب Jىل جواب السFيد الوز�ر، اللكمة �لفريق التجمعي

        ::::املس�شار السFيد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار السFيد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار السFيد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار السFيد عبد العز�ز بوهدود
        ....رئ?سرئ?سرئ?سرئ?سشكرا السFيد الشكرا السFيد الشكرا السFيد الشكرا السFيد ال

  .شكرا السFيد الوز�ر احملرتم Jىل جوا�مك
dd بpٔمكF �لجامJات الرتابية، مما يعكس اPور  2011لقد ٔ�فرد دسFتور 

 Tق التمنية احمللية الشامHاحملوري لهذه الهيئات الالمركزية يف حتق
  . واملسFتدامة

 ٔ�فق وامfثاال �لتوجهيات امللكHة السامHة ف9 يتعلق dلتمنية احمللية، يف 
التزنيل الواقعي �لجهوية املوسعة، ندعومك، السFيد الوز�ر، ومن Xاللمك 
احلكومة، ٕاىل العمل Jىل متكني امجلاJات الرتابية من الوسائل الرضورية 
ملامرسة اخfصاصاهتا، مبا ي�Oاسب مع مfطلبات املر�T القادمة، وJىل رٔ�س 

بة Jىل ذÔ وضع تصور Jادل يف توزيع حصة هذه امجلاJات من الرضي 
القمية املضافة، اليت تبقى هزيT وهزيR Tدا، خصوصا dل¨سFبة �لجامJات 
القروية، اليت °شلك موردها الرئ?يس، حHث ال تفي بµٔpسط احلاجHات اليت 
Jلهيا توفريها �لمواطنني، كام هو احلال dل¨سFبة �لجامJات القروية ٔ#صادص 

الكدية والقفHفات ؤ�راكنة وتلماكنت واملنزيÕ وسFيدي موىس امحلري و 

                                                 
5 le Fonds d'Equipement Communal 

  .وتيديس و¤ريها dٕقلمي Dرودانت
كام ٔ�ننا öرى رضورة توسFيع الوJاء الرضييب �لجامJات احمللية، Jرب Xلق 
مداخHل ٕاضافHة، مكثال تنازل اPوÕ عن جزء من الرضيبة Jىل السFيارات 
والرضيبة Jىل أ#رdح العقارية لفائدهتا، dٕالضافة ٕاىل رضورة العمل Jىل 

  . ذبية امجلاJات الرتابية ف9 يتعلق dالس�þرحتسني Rا
هذا وندعومك كذÔ، السFيد الوز�ر، ٕاىل رضورة الت¨سFيق مع وزارة 

مليار درمه  55الفال�ة ف9 يتعلق dسFتفادة امجلاJات القروية من صندوق 
اخلاص dلتمنية القروية واملناطق اجلبلية، وكذÔ ما يه اسFتفادة امجلاJات 

  ؟2016تزنيل مقfضيات قانون املالية لسFنة الرتابية من 
  .وشكرا السFيد الرئ?س

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .شكرا، شكرا.. اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد

السؤال العارش موضوJه التكو�ن املسFمتر لفائدة موظفي امجلاJات 
احمللية، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق اPسFتوري اPميقراطي 

  .تقدمي السؤال�جØعي ل 

        ::::املس�شارة السFيدة Jااملس�شارة السFيدة Jااملس�شارة السFيدة Jااملس�شارة السFيدة Jا}}}}شة �ٓيتعالشة �ٓيتعالشة �ٓيتعالشة �ٓيتعال
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س
        السFيدتني الوز�رتني،السFيدتني الوز�رتني،السFيدتني الوز�رتني،السFيدتني الوز�رتني،

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السادة املس�شار�ن والسFيدات املس�شارات،السادة املس�شار�ن والسFيدات املس�شارات،السادة املس�شار�ن والسFيدات املس�شارات،السادة املس�شار�ن والسFيدات املس�شارات،

        السFيد الوز�ر احملرتم، السFيد الوز�ر احملرتم، السFيد الوز�ر احملرتم، السFيد الوز�ر احملرتم، 
يف البداية ٔ�شكرمك، السFيد الوز�ر، Jىل حضورمك هذه اجللسة والتفضل 

شار�ن يف هذه اجللسة اPسFتورية املمتزية، dٕالRابة Jىل ٔ�سFئT السادة املس� 
dعتبارها اجللسة أ#وىل من Xالل السFنة أ#وىل ٔ�يضا اليت ي�رشف فهيا 

  .اwلس حبضورمك
�ما خبصوص السؤال، فٕان املوضوع يتعلق dلتكو�ن املسFمتر ملوظفي ٔ
ؤ�طر ؤ�عوان امجلاJات الرتابية، فصحيح ٔ�ن بالد] ٔ�جنزت ٕاصال�ات كثرية 

الالمركزية ويف جماالت احلاكمة الرتابية وإالدارية، والزالت تتطلع  يف جمال
ٕاىل ٕاصال�ات ٔ�معق، لكن احلجر أ#ساس اÈي يتوقف Jليه جناح هذه 
إالصال�ات، �متثل يف مدى قدرة املوارد الèرشية امجلاعية Jىل تزنيل 
إالصال�ات و�خنراط فهيا، فال حاكمة بدون موارد µرشية وال خمططات 

�صبحت �رامج العمل حمل خمططات التمنية بدون موارد µرشيةاليتٔ .  
ال يعقل، السFيد الوز�ر، ٔ�ن تبقى املوارد الèرشية احمللية وامجلاJات 
بعيدة عن املسFتêدات ال�رشيعية املتعلقة dحلاكمة وحسن التدبري اwايل 

  .واملايل وإالداري
هيل املوارد ٔ�ي خمطط �لوزارة لتº FR#ٔ : ٔpسائلمك، السFيد الوز�ر

  الèرشية امجلاعية dلتكو�ن والتكو�ن املسFمتر؟
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  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة عن السؤال

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
غن`اول öكون شوية واحض، هاذ املسÕٔp دÎل التكو�ن املسFمتر عندو 

لمنتخبني وال ال dل¨سFبة �  -كام قلتوا  - وا�د أ#مهية قصوى Rدا، ٔ#ن 
dل¨سFبة لٔ§طر دÎل امجلاJات، فٕاىل ما عندهومش ٕاملام Dم dملسائل 
القانونية وإالدارية والتقOية �ل�سFيري، فغتبقى دميا امجلاJات دÎلنا يف وا�د 

  .املسFتوى ا�يل ما هواش املسFتوى ا�يل كنبغيوه، هاذي احلقHقة أ#وىل
�ن املسFمتر ا�يل اكينة يف وزارة احلقHقة الثانية هو ٔ�ن املد�رية دÎل التكو 

�لف موظف  150اPاXلية راه ما ميكOلهاش °رشف Jىل التكو�ن دÎل ٔ
فامجلاJات عندها . دÎل امجلاJات، Xاص öزولو هاذ القضية من راسFنا

�خfصاص التام ا#ٓن dش تتلكف dملوظفني دÎلها من اPخول دÎهلم 
نا، واحOا راه، ٕان شاء هللا، والتكو�ن دÎهلم ولك يشء، فاالقرتاح دÎل 

¤ادي öاكتبوا امجلاJات فهاذ املسÕٔp هاذي، هو ٔ�ن هناك Rامعات، هناك 
�و �لقطاع اخلاص، فميكن �لجامJات تد�ر معها عقد ٔ Õبعة �®وD معاهد
�لتكو�ن املسFمتر لهاذ الناس هاذو، يف الغالب ما كتكوºش التاكليف دÎلها 

وطنية وحىت يه ميكن °سامه فهاذ �مة، ٔ#ن هاذي Rامعات ومعاهد 
املسÕٔp هاذي، احOا مسFتعد�ن dش نؤطرو هاذ املسÕٔp هاذي، ونواÉبوها 
من طبيعة احلال ٕادارÎ وتقOيا وحىت رمبا ماليا، ٔ#ن dش نبقاو معولني Jىل 

�لف وا�د، ٔ�] درت احلساب دغيا،  150مد�رية وا�دة dش �كون لنا ٔ
نداء �لجامJات dش XÎذوا هاذ املسÕٔp يف  راه ما معر] نتوصلو لها، فهذا

  . يدمه واحOا غنكونو جباöهبم
  .وشكرا

  :السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

يف ٕاطار الرد، ٔ�عطي اللكمة ٔ#�د ٔ�عضاء الفريق اPسFتوري اPميقراطي 
  .�جØعي �لتعقHب

        ::::املس�شارة السFيدة Jااملس�شارة السFيدة Jااملس�شارة السFيدة Jااملس�شارة السFيدة Jا}}}}شة �ٓيتعالشة �ٓيتعالشة �ٓيتعالشة �ٓيتعال
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

J ،يد الوز�رFلمكشكرا، السÎابة دRىل إال .  
فقط من Xالل ما ٔ�ت?مت به من تدابري ومعطيات لتكو�ن هذه أ#طر 
اليت dٕماكهنا ٔ�ن °ساJد امجلاJات احمللية والرتابية يف التقدم، ٕاال ٔ�ن ٔ�ال �رون 
بpٔن الوقت �ان ليك توفر لك �ة معهد Xاص �لتكو�ن يف التدبري احمليل؟ 

  .  ٕاطار اجلهوية املوسعةيعين تد�روا جماالت تدبري اجلهوية يف
  .وشكرا السFيد الوز�ر

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .شكرا. مرح�ا.. اللكمة �لسFيد الوز�ر ٕاذا ٔ�راد

السؤال احلادي عرش موضوJه Jدم �رقHة املوظفني dلشواهد احملصل 
Jلهيا، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من مجموJة الكونفدرالية اPميقراطية 

  .ؤال�لشغل لتقدمي الس

        ::::املس�شار السFيد م�ارك الصادياملس�شار السFيد م�ارك الصادياملس�شار السFيد م�ارك الصادياملس�شار السFيد م�ارك الصادي
        ....طيب، شكرا السFيد الرئ?سطيب، شكرا السFيد الرئ?سطيب، شكرا السFيد الرئ?سطيب، شكرا السFيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،السFيدات والسادة املس�شار�ن،

طبعا ق�ل ما نطرح السؤال، البد ما نعلنو التضامن دÎلنا dمس اwموJة 
الكونفدرالية اPميقراطية �لشغل مع أ#ساتذة املتدربني يف معركهتم، Xاصة 

  .ومHة تعرف خصاصا �وال يف أ#طر الرتبويةؤ�ن املدرسة العم
بعد مOع �رقHات املوظفني dلشواهد احملصل Jلهيا، ºسائلمك، : سؤال

السFيد الوز�ر، عن سèب Jدم تنظمي م�ارÎت �لرتقHة اخلاصة حباميل 
  الشواهد يف امجلاJات الرتابية؟ 

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .ؤالاللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة Jىل الس

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
�وال هاذ املوضوع هذا ميكن نقولو Éهيم إالدارات لكها، واملشلك كنظن ٔ

هو ٔ�ن يش وا�د تيدXل مبسFتوى معني ورمبا  -إالخوان لكهم JارفHنو -
بعض املرات ك?شهد اكع بpٔن ما عندو حىت يش مسFتوى �ٓخر من ¤ري 

ٕاما تيمكل اPراسة  هذاك ا�يل دXل به، ووا�د العام وال Jامني من بعض
 ذاك اPبلوم ق�ل وÉيقول Ô ال، هذاك (déjà)دÎلو، ٕاما كتكون عندو 

(l’échelle) خرى�  . dش دXلت?ين Xاصك �رقHين وتد�رين فوا�د املرتبة ٔ
سFنوات، ا�يل دXل  4ٔ�و  3هذا مشلك وقع فHه حسم هنايئ مOذ 

ٕاىل �ني فfح  فوا�د العمل معني Éيبقى فاملعني دÎلو (l’échelle)فوا�د 
ٕاذن .. مOاصب ٔ�خرى، وك?شارك فهيا õجميع املوظفني dش يدوز لهذيك

  .هاذ املسÕٔp هاذي راه ما ميكن لناش حنلوها
وdل¨سFبة لٔ§ساتذة املرضبني، واXا مايش شغايل µشوية ٔ�خرى، ولكن 

�] تنظن ٔ�حسن �اRة هام هاذ الناس ميشFيوا يدXلوا dش . �لكمتوا Jليهٔ
، راه إالماكنيات دÎل التوظيف راه راس العام، ٕان شاء يقراو مع روسهم

وظيفة غتكون حملوÕ فهذاك، راه Éيضيعوا  8000وال  7000هللا، راه اك�ن 
وقهتم ورمبا غيضيعوا حىت املسFتق�ل دÎهلم، هذا نداء هلم dش ميشFيوا 

  . �رجعوا لٔ§ماÉن دÎل اPراسة دÎهلم
  .وشكرا لمك
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        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . ة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHباللكم

        ::::املس�شار السFيد م�ارك الصادياملس�شار السFيد م�ارك الصادياملس�شار السFيد م�ارك الصادياملس�شار السFيد م�ارك الصادي
        . . . . شكرا السFيد الوز�ر Jىل ردمكشكرا السFيد الوز�ر Jىل ردمكشكرا السFيد الوز�ر Jىل ردمكشكرا السFيد الوز�ر Jىل ردمك

ٕاال ٔ�نه املوضوع دÎل �رقHة �اميل الشواهد، نذÉرمك، السFيد الوز�ر، 
سFبق لنا در] اتفاق مع وزار�مك لرتقHة �اميل  J2007ىل ٔ�نه يف سFنة 

  . موظف 3200ٔ�ن öريق ٔ�كرث من  الشواهد، واسFتطعنا µشلك جامعي
فٕاىل كنا، السFيد الوز�ر، كنعتقدو Rازمني Jىل ٔ�نه ما ميك¨ش ٔ�ي �منية 
حملية �كون فاملسFتوى ٕاال ب�منية املوارد الèرشية، فكHف ميكن حنرمو هاذ 
املوظفني ا�يل Éونوا نفسهم بنفسهم ومشاوا �للكيات يقراوا، والعناء دÎل 

ادة ا�يل ما قدرا°ش توفرها هلم امجلاJة ا�يل اPراسة والعمل واXذاوا شه
  ÉيÆدموا فهيا، Éيف ما ميكن حنرمومه من الرتقHة؟

لٕالشارة، السFيد الوز�ر، الرتقHة دÎل هاذ املوظفني ال تتطلب ٕاماكنيات 
مادية من امجلاJات الرتابية، Jالش؟ ٔ#نه ٕاىل در] م�اراة مايش يف 

ارت م�ارÎت حلاميل الشواهد، القطاJات لكها، ٔ#نه القطاJات أ#خرى د
امجلاJات الرتابية بو�دها ما دار°ش املبارÎت من هنار ا�يل خرج املرسوم 
املشؤوم ا�يل مOع الرتقHة dلشواهد، امجلاJات الرتابية بو�دها ما دار°ش 

يف القطاJات أ#خرى تداروا امf`ا]ت و�رقاوا الناس . �مf`ا]ت
  . دار°ش هنائيا dلشهادة، احOا يف امجلاJات ما

قلت الرتقHة dلشهادة هو حق مك�سب، Xاصة ؤ�نه الناس كمتيش 
لهذا، السFيد الوز�ر، قلنا ند�رو م�ارÎت وند�رو حتويل . تتعذب dش تقرا

، ¤ادي 8، 7، 6دايل املناصب دÎهلم ا�يل ما Éيلكفش �زاف، وا�د سمل، 
درمه،  600 وال 500ند�رو ليه حتويل دÎل املنصب ¤ادي يزتاد وا�د 

وٕاىل اكن ذاك املوظف Éي�سفد من التعويضات Jىل أ#عامل الشاقة وامللوثة 
ما غيزتاد لو حىت يش سFن�مي، معناه ٔ�نه الرتقHة دÎلو ما كتلكفش هنائيا 
املزيانية دÎل امجلاJات، واك�ن العديد من الرؤساء عندمه الرغبة، مل ال 

قHة؟ وهكذا نعطيو احلقوق دÎل وزار�مك ٔ�هنا تق�ل حتويل املناصب دÎل الرت 
من ¤ري احلقوق . ما6هيا، واحOا تنطلبو حوافز ٔ�خرى، السFيد الوز�ر

املك�سFبة، هذا حقو مىش قرا، احOا تنطلبو احلوافز لهاذ الطامق الèرشي 
dش ميكن التمنية احمللية Éيف التصور دÎلنا اكملني، ٕاىل ما اعطيناش 

�نه منشFيو بعيد يف التمنية دÎل بالد]،  �هØم �لموارد الèرشية ¤ري ممكنٔ
لهذا هاذ املسÕٔp مل`ة وما كتطلèش ٔ�شFياء كثري dلعكس كتطلب ٕارادة 

  .سFياسFية فقط
  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شارشكرا السFيد املس�شار

 .اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب، ٕاذا ٔ�راد

        ::::السFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXليةالسFيد وز�ر اPاXلية
يش لقاء مفصل حول هاذ املسÕٔp هاذي، املوضوع شاسع، ورمبا Xاصو 

  .ٔ#ن صعيب نتذاÉرو Jليه مبناقشة Rدية يف دقHقة وال دقHقة ونصف
  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسFيد الوز�ر Jىل مساشكرا �لسFيد الوز�ر Jىل مساشكرا �لسFيد الوز�ر Jىل مساشكرا �لسFيد الوز�ر Jىل مسامهمهمهمهته يف هذه اجللسةته يف هذه اجللسةته يف هذه اجللسةته يف هذه اجللسة

ون¨fقل ٕاىل السؤال املوRه ٕاىل السFيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
Pd مØلياتاملهين، حول �هXا.  

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صاÕ واملعارصة لتقدمي 
 .السؤال

        ::::املس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكمل
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        احلضور الكرمي، احلضور الكرمي، احلضور الكرمي، احلضور الكرمي، 

  .شكرا لمك
تضطلع اPاXليات بدور ٔ�سايس يف حماربة الهذر املدريس، و°سامه 

اJل يف توفري الرشوط الرضورية �لمن`در�ن من القرى ٔ�يضا µشلك Éبري وف
وdلنظر ٔ#مهية هذه املؤسسات اPاXلية فٕاننا، السFيد . ومن املناطق النائية

هل معلت : الوز�ر احملرتم، نطلب مOمك اجلواب Jىل °ساؤلنا أ#ول وهو
وزار�مك Jىل الرفع من Jدد اPاXليات؟ مث هل معلت وزار�مك Jىل تpٔهيل 

  PاXليات املتواRدة dململكة؟ وتطو�ر ا
  .شكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة Jىل السؤال

السFيد XاP �رRاوي، الوز�ر النتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن السFيد XاP �رRاوي، الوز�ر النتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن السFيد XاP �رRاوي، الوز�ر النتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن السFيد XاP �رRاوي، الوز�ر النتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
        ::::املهيناملهيناملهيناملهين

        . . . . شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س
        ....شكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتم

        السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من املؤكد ٔ�ن اPاXليات تلعب دور Éبري يف °شجيع ا6متدرس واحلد من 
الهدر املدريس، ويف هذا الصدد بذلت حكومة صاحب اجلالÕ جمهودات 
Éبرية �لرفع من Jدد أ#اكدمييات يف السFنوات أ#Xرية، وكذÔ متكني Jدد 
�كرب من �سFتفادة من هذه اPاXليات، سواء Jىل مسFتوى إاليواء ٔ�و ٔ

 مسFتوى إالطعام، يظهر ذÔ من Xالل مجموJة من املؤرشات Jىل
وإالحصائيات، حبيث ٔ�نه ٕاذا رجعنا ٕاىل هذه إالحصائيات سFيظهر هذا 
الزتايد املسFمتر يف Jدد اPاXليات وJدد املسFتفHد�ن، حبيث ٔ�نه يف املومس 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

20 

 )2016 ينا�ر 5( 1437 ربيع أ#ول 24

 426اكن هناك Jدد اPاXليات ال �زيد Jىل  2009- 2008اPرايس 
داXلية،  832هناك حوايل  2016-2015ومس اPرايس Xالل امل. داXلية

، ومن املتوقع Xالل %95يظهر ٕاذن ويربز بpٔن هناك ºسFبة زÎدة تقارب 
  .داXلية Rديدة 49هذه السFنة ٔ�ن يمت ٕا�داث 

يف Jدد املسFتفHد�ن، حبيث  -كام ٔ�رشت ٕاىل ذÔ  -كذÔ هناك تطور 
�رمس  78.256من  ٕانتقل ٕاجاميل Jدد املمنو�ني واملمنو�ات PdاXليات

�رمس املومس اPرايس  149.737ٕاىل حوايل  2008-2007السFنة اPراسFية 
، مع العمل ٔ�ن املسFتفHد�ن من هذه اPاXليات يمت يف ٕاطار 2015-2016

إاليواء ٔ�و يف ٕاطار إالطعام املدريس، حبيث ٔ�ن هناك Jدد Éبري ÖسFتفHدون 
  .كذÔ من إالطعام املدريس

  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسFيد رئ?س اجلل السFيد رئ?س اجلل السFيد رئ?س اجلل السFيد رئ?س اجلل 
يف ٕاطار التعقHب، ٔ�عطي اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق 

  .أ#صاÕ واملعارصة، فليتفضل ٔ��دمه

        ::::املس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكملاملس�شار السFيد موالي عبد الرحمي الاكمل
        ....شكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�ر

dل¨سFبة لٔ§رقام اليت قدممت ٕاىل قار]ها مع أ#هداف ا�يل رصدتوها يف 
الثقة يف املدرسة العمومHة وتعممي التعلمي  ٕاJادة: الرب]مج احلكويم، وا�يل يه

وحماربة ظاهريت دÎل الهدر املدريس والتكرار، يف الواقع ٔ�نه نصطدم، ٔ#نه 
  . ل?س هناك حتسني ول?س هناك تpٔهيل dل¨سFبة �®اXليات

هناك مشالك يف dل¨سFبة لٕالطعام وdل¨سFبة �لتجهزيات وdل¨سFبة 
]مج احلكويم اÈي وضعته احلكومة �لصيانة وdل¨سFبة لالكتظاظ، ٕاذن الرب

  .مل حتقق ولو جزء Öسري �لتخفHض من هذه املشالك
مل °سامه يف �ل .. ٕاذن املشالك الزالت مطرو�ة، وXاصة dل¨سFبة

املشالك، وXاصة dل¨سFبة �لرب]مج اÈي ٔ�كد Jىل ٔ�نه سFيقوم �dٕداث 
ين، شFباكت مدرسFية تضم :نوÎت وٕاJدادÎت ومدارس ابتدائية و�كو�ن �

مOعدمة " القرى التعلميية الرتبوية"هاذ النوع ٔ�و هاذ القرى كام ºسميه 
ول?ست موجودة، وكذÔ مل تؤXذ بعني �عتبار ٕاºشاء ٔ�و مواÉبة مع هذا 

 Ôدار الطالبة"سكن �لمدرسني وإالداريني وكذ " Ôٕاليواء إال]ث، وذ
لقروي، فالعامل هبدف احلد من �خfالالت اليت يع?شها التعلمي يف العامل ا

القروي ميلء dالخfالالت، مهنا اخلصاص املهول dل¨سFبة �لممتدرسني، 
dل¨سFبة لٔ§طر الرتبوية وكذd Ôل¨سFبة لهاذ املشلك دÎل اPاXليات، 

  ..الزلنا نعاين من

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب

        ::::الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر السFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر السFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر السFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر 
قلت ؤ�Éرر بpٔن السؤال يتعلق PdاXليات، وسpٔبقى مرتبطا هباذ 
املوضوع، حبيث ٔ�رشت ٕاىل املؤرشات واليت تبني بوضوح بpٔن هناك تقدم 
ملموس، سواء Jىل مسFتوى املسFتفHد�ن من اPاXليات ٔ�و Jىل مسFتوى 

مع ذÔ الوزارة تبذل  Jدد اPاXليات، وهاذ إالحصائيات يه Rد واحضة،
جمهودات ٔ�خرى، خصوصا انطالقا من هاذ املومس اPرايس، حHث مت تزنيل 
تدابري ذات أ#ولوية امل¨سجمة مع الرؤية إالسرتاتيجية �لمêلس أ#Jىل 

وحتس?هنا ومن مضن هاذ الربامج ما �لتعلمي، وهناك Jدة �رامج لتطو�ر أ#داء 
لعدد احلايل، وكذاك متكني Jدد ٔ�كرب يتعلق dٕجناز Jدد داXليات ٔ�كرب من ا

  .من التالمHذ من �سFتفادة من Xدمات هذه اPاXليات
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

السؤال املوايل، موضوJه حضاÎ النظامني أ#ساسFيني، اللكمة ٔ#�د 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق �سFتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::ويمويمويمويماملس�شارة السFيدة Xداملس�شارة السFيدة Xداملس�شارة السFيدة Xداملس�شارة السFيدة Xدجيجيجيجية الز ة الز ة الز ة الز 
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        إالخوة وأ#خوات املس�شارات،إالخوة وأ#خوات املس�شارات،إالخوة وأ#خوات املس�شارات،إالخوة وأ#خوات املس�شارات،

وضعت اجلامعة احلرة �لتعلمي ملفا حول ف@ات حضاÎ النظامني 
، واتفقت النقاdت لكها Jرب احلوار 2011مOذ  2003و 85أ#ساسFيني 

القطاعي Jىل ٔ�ن يصفى هذا امللف dتفاق مجيع النقاdت، ولكن حلد ا#ٓن 
  .ناك ٔ�ي جواب ؤ�ي ٕاجراء ٔ�و ٔ�ي تدبري ملموس Jىل ٔ�رض الواقعل?س ه 

  �رى، ما يه إالجراءات اليت تعزتمون القHام هبا السFيد الوز�ر؟

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة �لسFيد الوز�ر لٕالRابة Jىل السؤال

        ::::السFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
        . . . . رة Jىل هذا السؤالرة Jىل هذا السؤالرة Jىل هذا السؤالرة Jىل هذا السؤالشكرا السFيدة املس�شاشكرا السFيدة املس�شاشكرا السFيدة املس�شاشكرا السFيدة املس�شا

موضوع هاذ السؤال من مضن �ºشغاالت اPامئة �لوزارة، حبيث ٔ�ن 
Jدد املوظفني ا�Èن مت توظيفهم يف السلمني السابع والثامن يبلغ حوايل 

، 27.038إالJدادي  -موظف، مضهنم ٔ�ساتذة التعلمي الثانوي 30.113
، تظهر هاذ 960، ملحقو �قfصاد وإالدارة 1323امللحقون الرتبويون 

  .إالحصائيات ٔ�ن هناك ان��اه ودراسة هتم هذه الف@ة
املعنيون dٔ#مر مرتبون لكهم �اليا يف السمل العارش وال يتوفرون Jىل 

، 11سFنوات من ٔ�Rل الرتشFيح �لرتيق ٕاىل اPرRة أ#وىل �لسمل  10ٔ�قدمHة 
مع ذÔ ملف هذه الف@ة مازال قHد اPرس يف ٕاطار احلوار �جØعي 
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القطاعي وdلت¨سFيق مع القطاJات احلكومHة املعنية، وزارة الوظيفة العمومHة 
وحتديث إالدارة ووزارة �قfصاد واملالية، وهناك ا#ٓن جلنة مشرتكة بني 
وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين ووزارة الوظيفة العمومHة تنكب Jىل 

اد احلل املناسب لهذا دراسة هاذ املوضوع dٕمعان مع اجلهات ا<تصة ٕالجي
  .امللف �كHفHة هنائية ويف ٔ�رسع وقت ممكن

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق �سFتقاليل يف ٕاطار 

  .التعقHب

        ::::املس�شارة السFيد Xداملس�شارة السFيد Xداملس�شارة السFيد Xداملس�شارة السFيد Xدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
        السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،

�وال، ٔ�Jلن تضامين مع أ#ساتذة املتدربنئ.  
Jىل  2013قطاعي اöهتªى واتفقت مجيع النقاdت مOذ :نيا، احلوار ال

سFنوات  6مبعىن  17/6س?Oاريوهات مfعددة، ٔ��دها يقول برضورة ٕاعامل 
  .سFنة دÎل أ#قدمHة العامة 15يف أ#قدمHة �لتقHد يف Rداول الرتقHة مع 

، اك�ن 7ولكن املشلك ا�يل اك�ن هناك من [ dلكورÎ ومىش �لسمل 
، ٕاذن ما ميك¨ش وا�د �9يل عندو مسFتوى اعطاوه ، اd8لكورÎ السمل 

، ما اكي¨ش JداJ Õىل هاذ املسFتوى هذا، لك 9ووا�د  8ووا�د  7عندو 
يش عندو dاكلورÎ ٕاما �اصل Jىل البالكورÎ، ٕاذن القانون أ#سايس دÎل 

�غفل هذا اجلانب، ما ميك¨ش ٔ�] ببالكورÎ تعطيين  2003ودÎل  85ٔ8 
 Îنني وال  5وجيي وا�د موراF7س  Îنني تعطيه ببالكورFٕاذن هذا 9س ،

  .ل?س Jدال
سFنني dش ترتىق، ٕاال  6مث كذÔ ما ميك¨ش لك الف@ات كتعطيوها 

هاتني الف@تني، ما ميك¨ش، Jلام، السFيد الوز�ر، ٔ�ن هاتني الف@تني العريضتني 
�لف مسFهتدف ٔ�و مfرضر اكن البد ٔ�ن يعاد النظر يف هذا  30اليت تتعدى ٔ

  .امللف
دÎل  4اعطي�هيم  7¤ري ٕاىل اعطييت هلم هاذ اليش واعطيت ملالني  مث

دÎل النقط جزافHة، ودرتوا ٕاعامل  3اعطي�هيم  8النقط جزافHة ومالني 
ويدXلوا يف احلصيص ا�يل اك�ن مع إالخوان دÎهلم، ما قلنا لكش  16/15

��دث يل مOاصب وال يش �اRة، يف نفس احلصيصٔ .  
وري ٔ�ن يفعل هذا التدبري، ٔ#öمك اتفقمت مع ٕاذن ٔ�] dل¨سFبة ليا رض 

النقاdت، وال س9F مع اجلامعة احلرة �لتعلمي داXل وزارة التعلمي، Jىل تفعيل 
هذا الس?Oاريو، ٕاذن ما اكºشوفش الش املالية وما ك¨شوفوش حىت Jالش 
وزارة حتديث القطاJات، ٔ#ن لو اكنت وازرة حتديث القطاJات كنتوا 

 6وا كتد�روا النظام أ#سايس، ما ميك¨ش ف@ة تعطيوها °سFتدعيوها ميل كنت
سFنني دÎل أ#قدمHة، اكنت هنا  10سFنني دÎل أ#قدمHة وف@ة تد�روا لها 

�شFنو غتد�ر ٔ dاP ات، مايش حىتJاصها �كون وزارة حتديث القطاX

 statutوازرة حتديث القطاJات؟ هل سFنعيد النظر يف يش �اRة دÎل 
  .هاذي ف@ة عريضة مfرضرة البد ٔ�ن تنصف. الوال النظام أ#سايس؟ 

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيدة املس�شارةشكرا السFيدة املس�شارةشكرا السFيدة املس�شارةشكرا السFيدة املس�شارة

 .اللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب

        ::::السFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسFيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
. حنن نتفق Jىل اعتبار هذه الف@ة مضن ٔ�معدة النظام التعلميي يف املغرب

هذا املوضوع شائك، وهو نتاج �راكامت لعدة سFنوات، وكام قلت هناك 
جلنة بني وزارة  - كام قلت -دراسة لهذا امللف جبدية و�لك ثبات، وهناك 

الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والشؤون إالدارية تعمل Jىل ٕاجياد احللول 
  .املناسFبة ٕالهناء املوضوع يف ٔ�رسع وقت ممكن، ٕان شاء هللا

        ::::لسFيد رئ?س اجللسةلسFيد رئ?س اجللسةلسFيد رئ?س اجللسةلسFيد رئ?س اجللسةاااا
�شكرمك، السFيد الوز�ر، Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسةٔ.  

ون¨fقل ٕاىل السؤال املوايل، موRه ٕاىل السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
�جØعية، وموضوJه تعديل اتفاقHة الضامن �جØعي لفائدة اجلالية 

  . املغربية هبولندا
صاÕ واملعارصة، فليتفضل اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق ا#ٔ 

��دمه، السFيد الرئ?س تفضلٔ. 

        ::::املس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،
        السFيدات الوز�رات،السFيدات الوز�رات،السFيدات الوز�رات،السFيدات الوز�رات،

        ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شارات،
هاذ السؤال Éهيم، السFيد الرئ?س، املغاربة دÎلنا يف هولندا، وJىل 

فهيم Éيتلمكوا dٔ#مازيغية،  %80ا حسب إالحصائيات الرمسية يف هولند
اجليل الثاين والثالث ما Éيتلكموش، ما Éيفهموش العربية، Éهيرضو dٔ#مازيغية 

  .والهولندية
السFيد الوز�ر Éيفهم أ#مازيغية، ؤ�] كنتلكم dٔ#مازيغية، ٕاذن هاذ 

  ) الlم dلريفHة(السؤال هاذ املوضوع 
"d ثْامزيْغْت َFيْوَرْغ س ِ ّFَْس اسÖذا ��يَثَْمثْنَْغ  ��ذاْغَفهَْمن  ��نَْفَسْفهاْم، dش  ��ش 

يَّدRان ذي هوالندا ��امن .  ْض، السFيد الوز�ر، االتفاقHة نَض� ماين ثَو�
?Oَْغ َمْش`ال زَ  اواْر را ذي جملس كْ �جØعي يَدRان واّسِ وايم ْخياس ºَس�

نيْ  نني ºَّشِ ْFَْر°َسc امني روخ ماJ ،اَوْر  املس�شار�ن را ذي جملس النواب ºَس�
يَثَْمثْناْغ ذي هولندا Jاذ ¤اَسْن املُْشلك ٔ�ْكْوذاْن  ��ذي املوضوع وا، ولكن 

َدْن ز  ْJاْن تْقاRيْوذاْن يَْد
�
ºَْساْن Xاصة ا ��ل  تَق�َ ْFاملُسX ْغَْن ذا ذي ملغرب، د
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ذدRا ذا أ#رامل ٕاخل   ��َضاْوَحْن  ��ون    ْذي?ّينِ Îز�
ْقسFيْغ، السFيد الوز�ر َشس� ��وْغ  ، ماين ثَْوضاْم ذي املفاوضات، Xاصة �ٓز�

ما¤ا . ٔ�نه يَْدRا َرْخ�ا، يَْدRا َرْخ�ا روخ ذي ثَْساَعتّا ٔ�نه َوثَْوْقَعْم يش االتفاقHة
ّال؟ ���ْن نيْغ  öٔpَضْطَم ��يَثْامثْنَْغ  ��  "َوثَْوْقَعْم يش االتفاقHة؟ واش 

    ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  ...باليت السFيد الوز�ر.. اللكمة

        ::::السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسFيد عبد السFيد عبد السFيد عبد السFيد عبد 
        ........شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
ٓ السFيد الوز�ر، ٔ�] . باليت ٔ� السFيد الوز�ر، باليت ٔ� السFيد الوز�ر �

  .مازال ما اعطيتكش اللكمة السFيد الوز�ر، مازال
.. ، مازالأ#خ.. انتوما كتعرفو Jىل ٔ�ن أ#مازيغية لغة وطنية يف اPسFتور

Ô ش نقولd مايش مرتمج [�اسكت ٔ� سFيدي، هللا �ريض Jليك، هللا .. ٔ
  . �ريض Jليك، الوز�ر راه فهم و¤ادي جياوب Jىل السؤال

�سFيدي اسكت، ما عندõش اللكمة، ما عندõش اللكمةٔ.  
  .تفضل السFيد الوز�ر

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعية
        ....شكرا السFيد الرئ?س احملرتمشكرا السFيد الرئ?س احملرتمشكرا السFيد الرئ?س احملرتمشكرا السFيد الرئ?س احملرتم

        لسFيد املس�شار،لسFيد املس�شار،لسFيد املس�شار،لسFيد املس�شار،اااا
ك¨شكرك، وكنت dغي، كنت كنمتىن ٔ�ن جيي ليا بعدا السؤال 
�س�سمحمك، ¤ادي جناوب ٔ ،Ôولكن، مع ذ ،ٔpكون �يö شd ،مازيغية#ٔd
µرسJة �dلغة العربية، ومن بعد ¤ادي öمكل إالRابة �dلغة أ#مازيغية، نظرا 

هولندا هام  من املغاربة ا�يل Xدامني يف %80لكون ٔ�نه ٔ�] مfفق معمك 
�صلهم من املناطق الريفHةٔ.  

جواJ dىل السؤال، ٔ�وال، ف9 خيص ٔ#طمنئ إالخوان دÎلنا يف املغاربة 
املقميني هبولندا، ؤ�طمنئ الرٔ�ي العام ٔ�ننا تقدمOا كثري، توصلنا مجليع احللول 
ف9 خيص املفاوضات مع هولندا، اكنت مفاوضات عسرية، دامت شهور 

�يل �رٔ�سFهتا وزارة ال�شغيل والشؤون �جØعية، Jديدة، مفاوضات ا
حبضور ممثلني عن dلطبع الصندوق الوطين �لضامن �جØعي، وزارة 

  . الشؤون اخلارجHة والتعاون ووزارة املغاربة املقميني dملهجر
اتفقOا Jىل امجليع، واكن رىض دÎل امجلعيات، واملغاربة راضيني Jىل ما 

بقى املشلك فقط، ا#ٓن واقف مشلك سFيايس، ما . توصلنا ٕاليه من �لول
خيص الو�دة الرتابية دÎل بالد]، بغاوا يفرضوا Jلينا ٔ�ن اخلريطة دÎل 
املغرب �كون م�تورة من أ#قالمي الصحراوية، وهو ما رفضناه dلطبع، هاذ 
اليش كنتلكمو dمس مجيع املغاربة، ٔ#ن ما اك�ن مغريب وا�د، ؤ�ساسا 

يف هولندا، ما �رضاوش وما ميك¨ش يق�لوا ٔ�ن املغرب يتفصل  املغاربة دÎلنا

من الصحراء دÎلو، ا�يل حضينا من ٔ�Rلها، ÔÈ، س¨�قى احOا ممتسكني 
هباذ املطلب ٔ#نه مشلك وطين، مfفقني Jليه مجيع املغاربة، وما اكي¨ش 

  .مغريب وا�د ك?شك يف الو�دة الوطنية
  . الوقت املتبقى يلوامسحوا ليا نتلكم �dلغة أ#مازيغية يف

  : الlم dلريفHة"
ا االتفاقHة ]لضامن �جØعي مّ ْهتَ السؤال يوRه السFيد املس�شار احملرتم �َ 

ْمَعن املغرب ْذ هوالندا َ . ْجيَ º ِْنعَ  نيْ ّش ل ِجنَ لول، öَاك� املفاوضات، نَْتَوص� ُ̀ داد نَلْ
  :�لول �مة

نَ : ٔ�وال ْFس�ْ مجيع املغاربة ٕايغايَْدRا احلقوق ٔ º ��َسْن، يعين قّميَن احلقوق 
يف مجيع . مفا بعد 2016ام بعض التنازالت، هتام املر�T االتفاقHة هتْ 

Éيْذَسْن َساِملْرصاد، نْدافَع 
�
ْني نَْبْد ا قَْدَمْن الهولنديني، ºَّشِ

�
�قرتا�ات ا

 �� ْ زاّمار Xَاحلُقوق ٕاميغرابَني� ْöيْغ ٕاَجيْهنار ذي املنصة، و ِّOَم ���ْغ، ٔ#ن  �ºَْسَمح ذي نٔ
 Rِْني َسالَْم ْندافَع، ٔ#ن ºَّشِ ْFاسX�ا ٔ َخس�

�
َمْغرايب ا ��، الكرامة  ْ احلقوق ٕاميغرابَني�

 �� ���ْغ، سالُْحكومة  ْني شعب وا�د َوöَْزمار ٔ�ºَْسَمْح ذا ن �ْغ، ºَّشِ ْعب ٔ�ن �ْغ، َسالش� ن
Îميَْن مَ . واواْو ِذقِّ �� ْ ا ٕاميَْغرابَني� غَ فَٕاَخيس� ��ْنِ�ريي الثقة ذي احلكومة fْضاْمOني،  ْFس

ني  ºَْسْن، ºَّشِ ��وْرْث  ºَْسْن، الثقة ذي ثَم� �� Rَْسْن، ¤اَسْن الثقة ذي الَْمº ��
ذاَوْم¨َْسَمحْ  ��اْر    ".ٕا�كHْذَوْم، َوöَْزم�

  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  . اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن
  .الرئ?س، تفضل السFيد

        ::::املس�شار السFيد نHèل شFيخياملس�شار السFيد نHèل شFيخياملس�شار السFيد نHèل شFيخياملس�شار السFيد نHèل شFيخي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،السFيد الوز�ر،
        السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،

        السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
، هو 2011كام نعمل مجيعا، من أ#مور املهمة اليت Rاء هبا دسFتور 

غاربة الرتسFمي دÎل ا�لغة أ#مازيغية، ا�يل وا�د العدد Éبري من املواطنني امل
  .يتلكموهنا

dملوازاة مع ذÔ، نص اPسFتور Jىل قانون تنظميي سFيصدر، املتعلق 
�عترب بpٔن هذا موضوع ٔ [��كHفHة �رسFمي هذه ا�لغة أ#مازيغية، وdلتايل، ٔ
ي¨�غي ٔ�ن نfèعد فHه عن املزايدات، وي¨�غي ٔ�ن نfèعد فHه عن Xلق بعض 

ذ الورش املهم دÎل السوابق، ا�يل رمبا سFُتؤدي ٕاىل ال�شوÖش Jىل ها
  .الرتسFمي دÎل ا�لغة أ#مازيغية، بعيدا عن املزايدات

امجليع يعمل، وdملناسFبة راه مااكي¨ش  -كنظن  - ٔ�] كنظن، يف هاذ القاJة 
. احOا كنتلكمو هنا dش نفهمو بعضنا البعض. البث داd، البث �èس
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�6متس -كنظن  -العربية ٔ [�من امجليع ٔ�ن نfèعد  امجليع هنا ُحيسFهنا، ف�التايل، ٔ
عن املزايدات يف هذا املوضوع حىت ÖسFت�ب الوضع القانوين اÈي ٔ�رشت 

  .ٕاليه
  .شكرا السFيد الرئ?س

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .نقطة نظام؟ تفضل اليس العريب.. ¤ري ٔ�] ال ميكن يل، امسح

        ::::املس�شار السFيد العريب احملريشاملس�شار السFيد العريب احملريشاملس�شار السFيد العريب احملريشاملس�شار السFيد العريب احملريش
        السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،

، السFيد الرئ?س، ما اكºش Jليمك تعطيوا ا�رتاما يف احلقHقة �لمداXالت
مOذ بدينا .. هاذي معروفة يف. نقطة نظام حىت يعقب السFيد الرئ?س

ت¨شFتغلو يف هذه املؤسسة واحOا تنعرفو ميل تتكون اللكمة عند ٔ�ي 
  .مس�شار من املس�شار�ن ما �ميك¨ش تعطي نقطة نظام

ذ الطرح دÎلنا :نيا، السFيد الرئ?س، هاذ املوضوع دÎل أ#مازيغية وها
لهاذ السؤال dٔ#مازيغية والسFيد الرئ?س ا�يل رشح املضامني دÎل هاذ 

من هاذ الناس ما  %90السؤال وحض Jالش بغى يطرحو dٔ#مازيغية ٔ#ن 
فاش  2011ٔ#ن اPسFتور يف .. تيفهموش العربية، وهاذي مسؤولية دÎل

ش اكن Jىل احلكومة d 2014و 2013و 2012تعدل اPسFتور، ويف 
جتيب هاذ القانون، وهاذي مسؤولية مايش دÎل الربملان ومايش دÎل ذاك 
املواطنني، املسؤولية دÎل احلكومة يه ا�يل تعطلت وما رسJا°ش هباذ 

  .القانون ا�يل اكن Xاصو جيي فوقfو
ولهذا، السFيد الرئ?س، Jليمك ٔ�ن تعطوا اللكمة �لسFيد الرئ?س �مكل 

  .التعقHب دÎلو

        ::::لسةلسةلسةلسةالسFيد رئ?س اجل السFيد رئ?س اجل السFيد رئ?س اجل السFيد رئ?س اجل 
        . . . . شكرا السFيد العريب، شكرا ٔ� الشكرا السFيد العريب، شكرا ٔ� الشكرا السFيد العريب، شكرا ٔ� الشكرا السFيد العريب، شكرا ٔ� اليسيسيسيس العريب العريب العريب العريب

  : ¤ادي نعطي لو اللكمة ¤ري ٔ�] بغيت نوحض نقطتني

�] ما ميك¨ش مننع وا�د هيرض بوا�د ا�لغة رمسية : النقطة أ#وىل -ٔ
  موجودة يف اPسFتور، هاذي وا�د؛

احOا Jارفني بpٔن النظام القانون التنظميي مازال ما خرج، : :نيا -
ل مرة، هاذ اليش حىت يف جملس النواب اكنت ولكن مايش ٔ�و 

فا÷ �ريض Jليمك، لك ما راج، سواء .. هناك سابقة ٔ�و Jدة
dٔ#مازيغية ٔ�و dلعربية، ¤ادي تصدر يف اجلريدة الرمسية دÎل 

 . اwلس، لكها ¤ادي يقراوها و¤ادي يعرفوا ٔ�شFنو اك�ن
 .اللكمة لرئ?س الفريق

    ::::ززززاملس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزواملس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزواملس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزواملس�شار السFيد عبد العز�ز بنعزو
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

  ) الlم dلريفHة(

ذ�ر�ن �ٓضاْن ٔ#نه " ���ْغ ذي هوالندا، السFيد الوز�ر، �َٓضاْن، رمبا  ن ��ملغاربة 
ْضيش َشْك ثَق�اَيثْ ٔ�ودي  ْني Jاْذ َونَّوِ احملامك ذي هوالندا ثَْوشاَسْن احلق، ºَّشِ

يْو Jاذ َوثَْوْقَعْم ٕايْك احلكومة  ْض ¤احلُلول، َكنِّ الهولندية، Jاْذ وِك?ْس¨fَْوْقَعْم نَو�
ْوشFي¨ََس¨ْْت احلق  ��يش، ٕاذن مايَدRّانْْت احللول ث?Oا، ذيين احملامك الهولندية 

لَْمغاْربَة
�
ارا املوضوع ٔ�ق�اْث ذي الربملان الهولندي، الربملان الهولندي �َاك� هنْ �� . ا

د، وا ُملمتس امللمتس ٕاحلكومة هنولندا dش ٔ�َذلْغان االتفاقHة من Rانب وا�
]لربملان الهولندي، اهنارا وز�ر الشغل والشؤون �جØعية ذي هولندا 
نَلغى َمOاÎ ذي اجلانب  ��Îَوّدي قَويَد� بو ذي املصل`ة ْهنولندا  ��يَن�اَسْن 
ْن ما ٔ�ال؟ ٔ#ن  َذْمَضار� ��ْن، ثَْس¨َْث ما¤ا  َذْمَضار� ��وا�د، ما¤ا؟ ما¤ا ٔ#نه 

اْر هوالندا، مHْنثَق�ار االتفاقHة امللحقة االتفاقHة،  اÖَْس ثَض� ز� ��الت¨سFيق إالداري، 
تَْك التحقHق ذي املمتلاكت ذأ#رصدة َ]لْمغارة  ��:؟ ثَق�ا هولندا ¤اْس احلق 

بْذاْن ذي  ���ْغ ذي املغرب،  ن ��ني 2002 كِّ ���اÕ السFيد الوز�ر، ذي  89، 
  ا ما َو¤اُمكْ بو َرْخ�ا؟َ]لْمغاربة، واش ¤اُمكْ َرْخ� 240ذ�ن  2013

 ،Îنا َجْن املكfب ذي زنقة ٔ�زرو ذا ذي ٔ�ْرdط ني�ْين ٕا�َكfَْلك�َفْن ْمسَ
�
ذ�ن ا

�َسْن ٔ�ْكراºَْسْن ذي  مكُْ  ما َوÉيذمكُْ ما تْ¨َّساقَْن ٕا�ِكذْ  يَقْن يش؟ ي?Oَا ْ�راقَ�َ¨ ّFتْ¨َس
�ْرويص ��دRّاَسْن Xاْس  ْنَنثْ ذي هولندا، ْختَ َFس� َجْن الَْعَداْد املغرب �َْكَس¨

�
، ا

ياسة :بتة ذي احلكومة الهولندية °شلك  ِّFيَْذَوْر ٕاْجي َ]لس Î[ملغاربة، روْخ ما[َ
َجْن ا6هتديد ذاَمْقران Xاملغاربة 

�
�ْغ ذي هولندا�� ا   .ن

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد الرئ?س، شكرا، شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س، شكرا، شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س، شكرا، شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س، شكرا، شكرا السFيد الرئ?س

  .مك من الوقتاللكمة �لسFيد الوز�ر �لرد ف9 تبقى ل

        ::::السFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعيةالسFيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جØعية
ال dيق الوقت، راه كنêاوبو dلعربية وأ#مازيغية، Xاصنا وقت 

  .مضاعف

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�رشكرا السFيد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Jىل املسامهة

        ::::املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة ccccرÎ حلرشرÎ حلرشرÎ حلرشرÎ حلرش
  .Xيل السFيد الوز�ر جياوب...

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
�ٓه؟  

        ::::املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة ccccرÎ حلرشرÎ حلرشرÎ حلرشرÎ حلرش
السFيد الوز�ر اس�Oفذ الوقت دÎلو يف أ#مازيغية والرتمجة دÎلها، ٕاذن 
داd ¤ادي جياوبنا Jاود dلعربية وغيêاوبنا dٔ#مازيغية، واحOا õكونفدرالية ما 
عند] حىت مشلك ٔ�نه يتلكم dٔ#مازيغية، ولكن نفهمو �ٓش غيقول Jاود 

  .غنبقاو ºسFتعملو ا�لغة أ#مازيغية غنحتاجو نرتمجو السFيد الوز�ر، ٔ#نه ميل
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        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
الفريق �سFتقاليل، اليس ا�لبار، اwلس سFيد نفسه، اللكمة لرئ?س 

  .تفضل

        ::::املس�شار السFيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السFيد عبد السالم ا�لبار
        السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،السFيد الرئ?س،

�ظن ٔ�ن Lم العقالء يزنه عن العبث، ال ٔ��د مOا يف هذا اwلس ينكر ٔ
ف ٔ�و ÖسFتصغر ا�لغة أ#مازيغية، يه لغة رمسية يف اPسFتور، ¤ري ٔ�و ÖسFتخ

�ن حق املس�شار اÈي ال يتقن ا�لغة أ#مازيغية، ما ذنبه ٕاذا فرط وقرص ٔ
اwلس عن ٕاجياد �رمجة حىت تعم الفائدة؟ وٕاال فالرRاء، السFيد الرئ?س، ٔ�ن 

دة، بل نوفر الرشوط الالزمة ل�رشيف ا�لغة أ#مازيغية، يه ل?ست لغة زائ
لها Éرامهتا ولها رRاالهتا ولها Rذورها يف التارخي، حنن مغاربة ٔ�مازيغ ¤ري ٔ�ننا 

  .öرفض ٔ�ن متس هذه ا�لغة ٕاذا اسFتخففOا هبا عندما ال ترتمج
النقطة الثانية، السFيد الرئ?س، ٔ�س�سم`ك dش تق�لين شوية، هللا 

تلفزة، ٕاذا مل جيازيك خبري، مسعت ا�لحظة ٔ�ن اجللسة ¤ري م�ثوثة Jرب قOاة ال 
  .�كن م�ثوثة فلنا موقف �ٓخر

  .شكرا السFيد الرئ?س، ؤ�س�سمح

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
dل¨سFبة �لنقطة أ#وىل، السFيد الرئ?س، . دا�زة.. dل¨سFبة �لنقطة أ#وىل

¤ادي نوصل هذا ملكfب اwلس و¤ادي ندرسو هاذ اليش يف أ#سFبوع 
املشلك، ٔ�حHا] Éيوقع هنا  القادم، ٕان شاء هللا، طبعا ٕالجياد احلل لهذا

  .ؤ�حHا] ٔ�خرى Éيوقع يف جملس النواب
  .هللا �ريض Jليمك، Îاله تفضل، تفضل، نقطة نظام، تفضل

        ::::املس�شار السFيد عبد امحليد فاحتياملس�شار السFيد عبد امحليد فاحتياملس�شار السFيد عبد امحليد فاحتياملس�شار السFيد عبد امحليد فاحتي
¤ري dش وا�د اPقHقة ºسامهو يف هاذ النقاش، إالشاكل اليوم، السFيد 

�d ن نت`دث�لغة أ#مازيغية ٔ�و ال الرئ?س، السادة املس�شار�ن، ل?س هو ٔ
هل سFنخرج مكغاربة مرشوع حقHقي، يعطي : إالشاكلية اليوم. نت`دث هبا

ٕالدراج ا�لغة أ#مازيغية يف اPسFتور معىن حقHقي؟ هل سFندر�ا يف �راجمنا 
التعلميية µشلك حصيح؟ هل سFندر�ا يف مس�شفHاتنا ومصاحلنا �جØعية 

  ومرافقOا �جØعية؟
رتفع Jىل هذا النقاش ومنشFيو لعمق النقاش ÔÈ، فpٔرجو ٔ�ن ن

الصحيح، القانون التنظميي تpٔخر، كنا öمتىن ٔ�ن öكون حسمنا يف هذا أ#مر 
وصادقOا Jىل القانون التنظميي، ö ÔÈرجو ٔ�ن نرتفع عن النقاش ومنشFيو يف 

  .معق القضاÎ الكربى

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . السFيد املس�شار، الرساÕ وصلت

  .ظام تفضيل أ#سFتاذة�ٓخر نقطة ن

        ::::املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة املس�شارة السFيدة ccccرÎ حلرشرÎ حلرشرÎ حلرشرÎ حلرش
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

 ،Ôوه انمت كذfلقXمام وا�د الوضع، و�هو ا#ٓن احOا مكس�شار�ن ٔ
�] لست ضد ٔ�ن السFيد بنعزوز يتلكم dٔ#مازيغية، ولست . السFيد الرئ?سٔ

ف ضد ٔ�ن �رد السFيد الوز�ر �dلغة أ#مازيغية، ولكن من حقي حىت ٔ�] نعر 
�] Jالش درت هاذ . ونفهمٔ Tيل حىت هام ما فهموش، ٕاذن ق�يÎإالخوان د

املالحظة؟ ٔ#ن السFيد الوز�ر اضطر dش جياوب ويرتمج جوج مرات 
�] كنعترب بpٔن الوقت دÎلو مازال ما اس�Oفذو، ) donc(فسؤال وا�د، ٔ

و ٔ#ن داJ dاود ¤ادي جياوب اليس بنعزوز و¤ادي يعاود يرتمج لنا، غيêاوب
�dلغة أ#مازيغية ويرتمج لنا Jاود �dلغة العربية، هذا هو اليشء ا�يل بغيت 

  .نقولو، ٔ#ن لست ضد ا�لغة، dلعكس، ولكن من حقي نفهم

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

الوقت دÎل السFيد الوز�ر اس�Oفذه، ؤ�شكرك Jىل املسامهة يف هذه 
  .اجللسة

وز�ر الطاقة املنتدبة Pى ون¨fقل �لسؤال املوRه �لسFيدة الوز�رة 
واملعادن واملاء والب?@ة امللكفة dملاء، حول بناء سد dجلهة الرشقHة، اللكمة 

  .. ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق
هاذ اليش ا�يل اك�ن، حول مؤمتر أ#طراف الثاين والعرش�ن حول 

يتفضل املناخ، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق �سFتقاليل، فل 
��د مOمك لتقدم السؤالٔ.  

        ::::املس�شار السFيد ر�ال املاكوياملس�شار السFيد ر�ال املاكوياملس�شار السFيد ر�ال املاكوياملس�شار السFيد ر�ال املاكوي
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السFيدتني الوز�رتني،السFيدتني الوز�رتني،السFيدتني الوز�رتني،السFيدتني الوز�رتني،

        السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
        السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،السFيدة الوز�رة،

بالد] ¤ادية تنظم فهناية هذه السFنة تظاهرة �مة Rدا مfعلقة مبؤمتر 
املت`دة حول املناخ، وهذا �دث حفد ذاتو، ٔ�وال،  أ#طراف يف اتفاقHة أ#مم

هو اJرتاف dلعمل واwهود ا�يل Éيقوم به املغرب يف جمال احلفاظ Jىل 
الب?@ة، وdلتايل يتطلب تنظميه جمهود ٔ�كرث من طرف احلكومة، هذا هو 
املوضوع دÎل السؤال ديال]، ويف الشق الثاين من السؤال طبعا مOاسFبة 

ن مOاسFبة دÎل اPول لتقدمي املنجزات دÎلها Jىل حبال هاذي كتكو
 ÕالR ن�املسFتوى الب?يئ والت`دÎت ا�يل وضعت Jىل نفسها، كنعرفو ٔ

ا�يل اكنت يف فرºسا ٔ�Jلن Jىل ٔ�نه املغرب ¤ادي  21املX Rالل اPورة 
�رفع من ºسFبة الطاقات املتêددة يف إالنتاج الطايق �لمغرب، عندمك، 

د العدد دÎل الربامج وعندمك اسرتاتيجية، بغينا نعرفو السFيدة الوز�رة، او�



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

25 

 )2016 ينا�ر 5( 1437 ربيع أ#ول 24

�شFنو يه أ#شFياء ا�يل ¤?سFتفدها املغرب، ا�يل ¤�سFتفدها بالد] من هاذ ٔ
  التظاهرة هباذ املناسFبة؟

ٕاذن شقني، الشق أ#ول مfعلق dلتنظمي، واش اكينة ٕاجراءات؟ واش 
لشق الثاين اك�ن ت¨سFيق Jىل املسFتوى احلكويم ٕالجناح هاذ التظاهرة؟ وا

  .يتعلق dملنجزات البي£Hة يف بالد]
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
 .اللكمة �لسFيدة الوز�رة لٕالRابة Jىل السؤال

السFيدة حكالسFيدة حكالسFيدة حكالسFيدة حكميميميمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والب?والب?والب?والب?@@@@ة، امللكفة dلب?ة، امللكفة dلب?ة، امللكفة dلب?ة، امللكفة dلب?@@@@ةةةة
        ....شكرا �لسFيد الرئ?سشكرا �لسFيد الرئ?سشكرا �لسFيد الرئ?سشكرا �لسFيد الرئ?س

        السادة والسFيدات املس�شار�ن،السادة والسFيدات املس�شار�ن،السادة والسFيدات املس�شار�ن،السادة والسFيدات املس�شار�ن،
        السFيد املس�شار، السFيد املس�شار، السFيد املس�شار، السFيد املس�شار، 

هو احلدث، احلدث التارخيي اPبلومايس املنا¤  22نعم مقة أ#طراف 
هاذ احلدث . ، ٕان شاء هللا حبول هللا2016ا�يل ¤ادي يعرف املغرب يف 

�ٓالف  10دÎل الصحفHني،  3000ٔ�لف زا¥ر ٔ�و مشارك،  30كنتظرو فHه 
  . مشارك من اwمتع املدين

، مكغاربة، مايش Éوزارة الب?@ة، مكغاربة، ٕاذن �دث ا�يل ¤ادي خيلينا
لكنا رضوري Jلينا dش ºشارÉو dش نوRدو هاذ احلدث وdش جنحوه، 
ٔ#ن ¤ادي يعطي ٕاشعاع، ٔ�وال، Éبري �لمغرب ¤ادي يعطي �لمغرب الفرصة 
dش يبني املشاريع الكربى دÎلو، و�لكمتوا Jلهيا، املشاريع الطاقHة، املشاريع 

دامة، ٔ#ن املغرب ولو ٔ�]ن ما در]ش �زاف، ولكن اك�ن دÎل التمنية املسFت
عند] وا�د �سرتاجتيات ا�يل dينة يف مجيع القطاJات، مايش ¤ري يف 

يف  22اكنت �رسFمي دÎل مقة أ#طراف .. الب?@ة املاء الفال�ة ٕاخل، اشFتغلنا
، حبيث اكن هذا العمل مقنا به Éوزارة الب?@ة، ا#ٓن تتوج هذا 2014ل9 
مل حتت الرÎدة دÎل صاحب اجلالÕ، نرصه هللا، ا�يل هو ك?رشف الع

وا#ٓن ¤ادي  J22ليه، اشFتغلنا در] خريطة طريق دÎل التوجHد دÎل مقة 
نبداو يف خريطة الطريق املغربية ا�يل ¤ادي نوRدوها اكملني، مكؤسسات، 

نة �رملان، مس�شار�ن، اwمتع املدين، القطاع العام، القطاع اخلاص، اكي 
ºسمة من هنا حىت ل مقة  X10.000ارطة طريقة ا�يل ¤¨سFتق�لو فهيا 

�لف ºسمة يف مقة أ#طراف 30أ#طراف ؤ.  

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
يف ٕاطار التعقHب، اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من ٔ�عضاء الفريق 

 .�سFتقاليل، فليتفضل ٔ��دمك مشكورا

        ::::املس�شار السFيد ر�ال املاكوياملس�شار السFيد ر�ال املاكوياملس�شار السFيد ر�ال املاكوياملس�شار السFيد ر�ال املاكوي
        ....الوز�رة Jىل هذا اجلوابالوز�رة Jىل هذا اجلوابالوز�رة Jىل هذا اجلوابالوز�رة Jىل هذا اجلواب    شكرا السFيدةشكرا السFيدةشكرا السFيدةشكرا السFيدة

يف الشق أ#ول املتعلق dلتنظمي، كنمتىن ٔ�نه �كون فعال وا�د الت¨سFيق 
وجمهود دÎل مجيع أ#طراف املعنية dٕجناح هذه التظاهرة املهمة لبالد]، ويف 
اجلانب الثاين �لكمتوا Jىل Xارطة الطريق دÎل املغرب dل¨سFبة لهاذ 

اذ Xارطة الطريق �كون فهيا وا�د شوية التظاهرة، عند] ختوف من ٔ�ن ه
دÎل املشالك، وهنا بغيت نطرح Jىل القطاع ا�يل ك�سهروا Jليه، السFيدة 
الوز�رة، ٔ#ن عندمك وا�د ا#ٓلية موضوJة رهن ٕاشار�مك ويه وا�د 
الصندوق Xاص، الصندوق الوطين محلاية وحتسني الب?@ة، ا�يل فHه رصيد 

مليار  70مليون درمه، يعين  700 اكن 2014دÎلو تقريبا حىت حلدود 
ٔ#ن سFنوÎ املزيانية كتوضع  900ٔ�و  800دÎل السFن�مي، داd ميكن راه ٔ�كرث 

  . فHه دمع لهاذ الصندوق dش تد�روا بيه Jدد دÎل املشاريع
معلتوا وا�د العدد دÎل االتفاقHات مع جامJات حملية، مع الوزارات 

يل داTX يف إالسرتاتيجية دÎلمك، ٕالجناح وا�د اwموJة دÎل الربامج ا�
 Î13اله  2013ولكن فاش ك¨شوفو إالجناز يف هذا الصندوق كنلقاو يف 

مليون  700مليون دÎل اPرمه من  27، 2014مليون دÎل اPرمه، يف 
مليون دÎل اPرمه، ٕاذن اك�ن  160اكنت  2012دÎل اPرمه، مع ٔ�ن يف 

ا#ٓلية ا�يل واضعاها اPوÕ رهن يش مشلك ما عرفOاهش يف اسFتعامل هاذ 
ٕاشار�مك dش تنجحوا املشاريع دÎلمك، ولكن ما اكيناش، ٕاذن �لزتامات 
دÎلمك املالية جتاه الرشاكء دÎلمك Jىل املسFتوى الوطين ما قادري¨ش تلزتموا 
�هيا dش تنجحوا املشاريع دÎلمك، dش نب?Oوا صورة ٕاجيابية لبالد] يف هاذ 

غيكون يف هاذ السFنة سFنة دÎل �نتÆاdت، وا�يل ¤ادي املؤمتر ا�يل 
  .�كون فهيا أ#شغال كثرية، وXاصنا مكfكوºش يش نقطة سوداء فهيا

  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لسFيدة الوز�رة �لرد Jىل التعقHب

واملاء والب?واملاء والب?واملاء والب?واملاء والب?@@@@ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة السFيدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن السFيدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن السFيدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن السFيدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::dلب?dلب?dلب?dلب?@@@@ةةةة

        . . . . شكرا �لسFيد املس�شارشكرا �لسFيد املس�شارشكرا �لسFيد املس�شارشكرا �لسFيد املس�شار
امسح يل نصحح Ô .. عندك أ#رقام حصي`ة، ولكن dش ج�تهيا ا�يل

  .يش حوجيات
وال  800مليون دÎل اPرمه ومايش  700حصيح الصندوق ا#ٓن فHه 

مليون دÎل اPرمه من اجلباية دÎل البالس�Hك،  200، ولكن Rاتنا 900
ٕاذن .. اكºش عند] احلق dش نترصفو فهيا ٕاال من بعد سFنة، هاذيا�يل ما 

فاش رجعت ٔ�] ك¨سهر  2013ٔ�واخر  2013ٕاىل ارجعنا �لحساdت دÎل 
  . مليون دÎل اPرمه 400و J300ىل هاذ القطاع اكنت عند] وا�د ما بني 

در] اPراسات در]  2014ا#ٓن ٔ�شFنو وقع يف هاذ السFن�ني؟ يف 
�نØ كتعرفوا dش Xاصك تد�ر اPراسة وتد�ر دفا�ر حتمالت االتفاقHات، و ٔ
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وتوصل �لمبلغ ا�يل Xاصك ختصص للك مدينة مدينة ٔ�و لك مطرح دÎل 
النفاÎت، ٔ#ن كهترض Jىل مطارح النفاÎت وJىل حمطات دÎل الفرز، 

dش �كون عندك ) É)l’estimationيخصك تد�ر اPراسات dت تد�ر 
�واخر 2014وصلو لهاذ اليش اسFتغرقOا dش ن. ٔ�شFنو يه اللكفةٔ ،2014 

Jاد توثقوا االتفاقHات مع مجيع الرشاكء، ا#ٓن االتفاقHات لكهم عند ا#ٓمر 
dلرصف ا�يل هو وز�ر الطاقة واملعادن، ا�يل ¤ادي يوثقهوم و¤ادي نبداو 

  .يف أ#شغال

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيدة الوز�رةشكرا السFيدة الوز�رةشكرا السFيدة الوز�رةشكرا السFيدة الوز�رة

ٕاىل السFيدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة ن¨fقل ٕاىل السؤال املو�ة 
واملعادن واملاء والب?@ة، امللكفة dملاء، حول بناء سد dجلهة الرشقHة، اللكمة 

  .ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املس�شار السFيد الطيب البقايلاملس�شار السFيد الطيب البقايلاملس�شار السFيد الطيب البقايلاملس�شار السFيد الطيب البقايل
        ....شكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?سشكرا السFيد الرئ?س

        ،،،،السFيدات الوز�رات احملرتماتالسFيدات الوز�رات احملرتماتالسFيدات الوز�رات احملرتماتالسFيدات الوز�رات احملرتمات
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال خيتلف اثنان يف Éون بالد] حققت ٕاجنازات هامة و�مة Rدا يف 
جمال تدبري املوارد املائية، وذÔ بفضل سFياسة السدود املتبعة مOذ القرن 

لصعيد املايض، جعلت من بالد] املغرب مرجعا، بل ومÐاال حيتذى به Jىل ا
القاري واجلهوي، لكن رمغ لك هذه إالجنازات املهمة ورمغ لك هذه 
اwهودات املبذوÕ يف هذا اwال احليوي، مفازالت اجلهة الرشقHة يف ٔ�مس 
احلاRة ٕاىل بناء سد، وXاصة µسهل Éرواو الك�ري املمتركز dٕقلمي اPريوش، 

  .ا املائيةقد ميكن ساكنة املنطقة بل واجلهة õلك من �منية موارده
ما يه ٕاسرتاتيجيتمك ومpٓل ٕا�داث سد هبذه : سؤالنا السFيدة الوز�رة

  املنطقة؟
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .اللكمة �لسFيدة الوز�رة لٕالRابة Jىل السؤال

السFيدة رشفات اليدري ٔ�فHالل، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن السFيدة رشفات اليدري ٔ�فHالل، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن السFيدة رشفات اليدري ٔ�فHالل، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن السFيدة رشفات اليدري ٔ�فHالل، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::واملاء والب?واملاء والب?واملاء والب?واملاء والب?@@@@ة، امللكفة dملاءة، امللكفة dملاءة، امللكفة dملاءة، امللكفة dملاء

        ....السFيد الرئ?سالسFيد الرئ?سالسFيد الرئ?سالسFيد الرئ?سشكرا شكرا شكرا شكرا 
        السFيد املس�شار،السFيد املس�شار،السFيد املس�شار،السFيد املس�شار،

�وال ت¨�غي ºشكرك Jىل هاذ السؤالٔ.  
dلفعل بالد] اخنرطت يف مسلسل التحمك وتعبئة املوارد املائية 
dخلصوص عن طريق امل¨شpٓت املائية الكربى، السدود، حبيث كنتوفرو 

سد تقريبا يف  12سد Éبري dٕالضافة ٕاىل  J140ىل ب¨Hة مائية Rد �مة و
  . جنازطور االٕ 

لك هذه امل¨شpٓت مكOت البالد من تpٔمني �اجHاهتا من املاء، سواء 
املاء املوRه لالسFهتالك الèرشي ٔ�و املاء املوRه dٔ#ساس ٕاىل �منية الفال�ة 

  .املسقHة
مOطقة اجلهة الرشقHة حظيت بعناية الزمة ف9 خيص الربجمة، ٕاذ اكنت 

املد�ري 6هتيئة املوارد ٕا�دى ٔ�وىل أ#حواض املائية اليت ٔ�خرجت ا<طط 
املائية، ٔ�نتج العديد من املشاريع مهنا dٔ#ساس سد احلسن الثاين، سد 
مرشع حامدي، سد Jىل واد زا، سد ٔ�يضا صفHصف، مث سد محمد 
اخلامس، ا�يل لك هاذ امل¨شpٓت مكOت من تعممي �زويد املنطقة الرشقHة 

، dٕالضافة ٕاىل �منية dملاء الصاحل �لرشب ؤ�يضا دور امحلاية من الفHضا]ت
  .الفال�ة املسقHة

هناك ٔ�يضا Jدة سدود يف طور إالجناز، ا�يل غتعرفها املنطقة، 
dخلصوص سد Dماينوت، سد صفHصف وسد الركزية ا�يل عندو دور ٔ�يضا 

  .ف9 خيص �منية الفال�ة املسقHة
ف9 خيص السد Jىل واد Éراو، dلفعل اكن هناك سد صغري ا�يل هو 

ا�يل كتعرفوه، السFيد املس�شار، وا�يل ٔ�صبح يعاين من ظاهرة سد ٔ�فسو 
التو�ل، حنن ا#ٓن بصدد حتيني دراسات من ٔ�Rل احلد من معاجلة هاذ 

  .ظاهرة التو�ل ؤ�يضا تعلية هاذ السد حىت يقوم dٔ#دوار املنوطة هبا
يف ٕاطار ٔ�يضا تزنيل مضامني ا<طط الوطين �لامء، Jدة سدود مربجمة 

ٕاقلمي اPريوش سد عزميان، مث سد لقصوب ٔ�يضا وتعلية سد dٔ#ساس يف 
�ظن هاذ املشاريع لكها سوف تؤمن �اجHات املنطقة من . محمد اخلامسٔ

املياه لاكفة �سFتعامالت، وسوف ٔ�يضا تقوم بpٔدوارها ف9 خيص احلد من 
ظاهرة التو�ل، ٔ#ن مOطقة تتعرف وا�د ظاهرة التو�ل بوا�د احلدة 

سامهة يف الفال�ة، �منية الفال�ة Jىل صعيد حوض قصوى، ؤ�يضا امل 
  . ملوية

  .شكرا لمك السFيد املس�شار

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  .يف ٕاطار التعقHب، ٔ�عطي اللكمة �لسFيد املس�شار

        ::::املس�شار السFيد الطيب البقايلاملس�شار السFيد الطيب البقايلاملس�شار السFيد الطيب البقايلاملس�شار السFيد الطيب البقايل
شكرا، السFيدة الوز�رة احملرتمة، Jىل هذا اجلواب القمي، ٕاال ٔ�نه 

هل ٔ�هنا : لسدود اليت س�Oجز مسFتق�ال öريد مOمك�لتوضيح، öريد فقط هذه ا
  سوف �كون Jىل املدى القريب ٔ�و املتوسط ٔ�و البعيد؟ 

ٕاذن öريد حتديد الظرفHة الزمOية ٕالجناز هذه السدود، مث ٔ�يضا ٔ�ريد ٔ�ن 
�نورمك هبذه املنطقة اليت حنن بصدد الlم عهنا ٔ�هنا �متزي خبصوبة �ر�هتا، هاذ ٔ

رنوها مبنطقيت ٔ�ملريÎ ومورسFيا إالسFباني�ني، ا�يل اليش معروف، نقدرو نقا
اكنتا dٔ#مس ال يشء، ولكن بفضل جر ماء السقي �لمنطقfني ٔ�صبحتا 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

27 

 )2016 ينا�ر 5( 1437 ربيع أ#ول 24

  .املزودتني الرئ?سFي�ني �لسوق أ#ورويب
ٕاذن ف�غينا ٔ�يضا جنعلو من هاذ املنطقة دÎل Éرواو منوذج لهاذ املناطق 

  . ورة متاما لهذه املناطقإالسFبانية حبمك اجلوار دÎلها، حبمك ٔ�هنا جما
مث ٔ�يضا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول Ô، السFيدة الوز�رة، ٔ�نه �dٕداث وبناء سد 
dملنطقة فسوف öكون حصلنا Jىل توفري التغذية مث ٔ�يضا öكون قد XلقOا 

  .مOاصب �لشغل

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتمشكرا السFيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لسFيدة الوز�رة �لرد Jىل التعقHب

 Fالس Fالس Fالس Fى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?@@@@ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة السP ى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?يدة الوز�رة املنتدبةP ى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?يدة الوز�رة املنتدبةP ى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?يدة الوز�رة املنتدبةP يدة الوز�رة املنتدبة
        ::::dملاءdملاءdملاءdملاء

ف9 يتعلق بRٓpال ٕاجناز هاذ املشاريع، ٔ�وال، ختضع ملنطق التخطيط 
الق�يل، هناك خمطط حيدد ا#Rٓال الزمOية للك مرشوع مرشوع عندما 

 وتصل ٕاىل °س�Oفذ مجيع امل¨شpٓت املوجودة �اليا يف مOطقة معينة دورها 

، Jاد كنربجمو سد dتفاق (la saturation)�د ال�شFبع، وا�د النوع دÎل 
ا�يل ٔ�سايس هو ٔ�نه خنرجو م¨شpٔة مائية �كون مfفق . مع مجيع أ#طراف

Jلهيا مع الفرقاء ا�يل غيد�روها وا�يل ¤?سFتغلوها، ٔ�عين dٔ#ساس قطاع املاء 
ل?ش نèين سد وخنليه  الصاحل �لرشب والقطاع الفال� dٔ#ساس، ما ميكن

�ن لك اجلهات أ#خرى ٔ�و الرشاكء ا#ٓخر�ن Jاد يب¨Hوا امل¨شpٓت ٔ þظر ريf¨ي
  . امللحقة هباذ السدود

Jىل ٔ�ي، هناك خمطط حيدد �ٓفاق ا#Rٓال الزمOية للك مرشوع 
مرشوع، مث ٔ�يضا هناك املالية العمومHة، هل تتحمل هاذ امل¨شpٓت؟ ٔ#هنا 

  .ت مالية خضمةمشاريع ملكفة وتتطلب ٕاماك]
  .شكرا السFيد املس�شار

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السFيد الوز�رةشكرا السFيد الوز�رةشكرا السFيد الوز�رةشكرا السFيد الوز�رة

¤ري بغيت نذÉر اwلس ٔ�ن م�ارشة بعد هذه اجللسة راه اك�ن Rلسة 
  .°رشيعية

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


