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  م5ة والعرش�نالثا اجللسةحمرض 

  ).2016 ينا�ر 26( 1437 ربيع الثاين 15الثال9ء : التارخي

 عبد إالاله احللوطي، اخلليفة الثاين لرئ?ساملس�شار الس<يد : الرئاسة
Jلسا.  

ساعتان ؤ�ربعة عرشة دقLقة، ٕابتداء من الساPة الرابعة واOقLقة  :التوقLت
  .الرابعة والثالثني

  .م5اقشة اWٔس<ئY الشفهية :ول اWٔعاملTد

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

 :الس<يد عبد إالاله احللوطي، رئ?س اجللسة املس�شار
  .fمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

�Pلن عن افhتاح اجللسةٔ.  
شارة اجلديدة اليت وقqل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة lلس<يد اWٔمني، kرحب fملس� 

  .التحقت بنا يف هذا اJلس، الس<يدة جناة مكري
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  الس<يدات املس�شارات احملرتمات، 
  السادة املس�شارون احملرتمون، 

من اOس<تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال ب~ٔحاكم الفصل 
 ٔW لس هذه اجللسةJلس املس�شار�ن، خيصص اJ يل�س<ئY السادة اOا

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا
�عطي اللكمة lلس<يد اWٔمني ٕالطالع ٔ ،Yس<ئWٔل �نتقال ٕاىل هذه اqوق

  .اJلس Pىل ما Tد من مراسالت ٕاPال�ت، فليتفضل مشكورا

  :املس�شار الس<يد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  . اWٔمنيfمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل النيب
من النظام اOا�يل Jلس املس�شار�ن، حنيط  175طبقا Wٔحاكم املادة 

اJلس Pلام �fٕا� الفريق �شرتايك ملقرتح قانون يتعلق �fٕداث الواك� 
  . الوطنية lلجيولوجLا

�ما fل¡س<بة لٔ س<ئY اليت توصل هبا مكhب اJلس، فه�ي اكلتايلٔ:  
   ؛سؤ� P :55دد اWٔس<ئY الشفهية
  .سؤ� P :17دد اWٔس<ئY الكhابية
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  . شكرا الس<يد اWٔمني احملرتم

و§س<هتل Tدول ٔ�عامل هذه اجللسة Wٔfس<ئY املو¥ة لقطاع الوظيفة 

  . العمومLة، واليت جيمعها و�دة املوضوع
إالدارة  �ر�مج احلكومة حملاربة الفساد يف"السؤال اWٔول اWٓين موضوPه 

، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اOس<توري "العمومLة
 .اOميقراطي �ج¯عي، لتقدمي السؤال

  :الس<يد سعيد زهري املس�شار
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  الس<يد الرئ?س، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن، 
  الس<يد الوز�ر، 

�ولوµت ٔ�ي جممتع يطمح ٕاىل  الشك ٔ�ن حماربة الفساد إالداري يعترب منٔ
التقدم وال¸ء وا·متركز يف مصاف اOول املتقدمة، ف~ٔ¶لب اOول تتدهور 
رÁهبم يف مؤرش التمنية جراء تفيش هذه الظاهرة، واملغرب كذP ºاىن 

  .ويعاين من هذه اWٓفة اليت هتدد �قhصاد ٕان مل نقل هتدد السمل �ج¯عي
لزتمت يف �ر�جمها احلكويم ٔ�مام الربملان فقد س<بق lلحكومة احلالية ٔ�ن إ 

  .بعدة ٕاجراءات وتدابري ·هتدي وختليق إالدارة وحماربة الفساد
  Îا §سائلمك عن ماذا هذه إالجراءات وما يه النتاجئ اليت حتققت؟

  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
 .شكرا الس<يد املس�شار

اربة الفساد السؤال اWٓين الثاين موضوPه إالسرتاتيجية الوطنية حمل
إالداري، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س<تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس<يد عبد اlلطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس<يد الرئ?س

حملاربة الفساد إالداري سطرت احلكومة ٕاسرتاتيجية وطنية هامة يف 
Ð من هذا الش~ٔن، وذº هبدف حماربته واس�ÑصاÐ من اJمتع، ملا 

�الق5ا مكجمتع، ٔ�و Pىل الربامج التمنوية �انعاكسات سلبية سواء Pىل قمينا ؤ
 .الوطنية وكذا الزتاماتنا اOولية

Îا §سائلمك الس<يد الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون 
اختاذها لضامن التزنيل السلمي لهذه إالسرتاتيجية يف حماربة لك ٔ�شاكل الفساد 

  إالداري؟
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

السؤال اWٓين الثالث موضوPه إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد، 
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  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي السؤال

  :الØشري العبدالوي ذاملس�شار الس<يد محم
  .سشكرا الس<يد الرئ?

  الس<يد الوز�ر احملرتم،
  ،السادة والس<يدات املس�شار�ن املس�شارات

فعال تعرف إالدارة املغربية مجموPة من املامرسات والسلواكت الفاسدة 
رمغ اJهود اlيل كتقوم به احلكومة، اعمتدت احلكومة مؤخرا ٕاسرتاتيجية 

  .حملاربة الفساد
ية وعن اWٓفاق دµل §سائلمك الس<يد الوز�ر عن ماهية هذه إالسرتاتيج 

  التزنيل؟
  وشكرا الس<يد الوز�ر

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

السؤال اWٓين الرابع موضوPه إالسرتاتيجية احلكومLة ملاكحفة الفساد، اللكمة 
  .�Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب lلشغل لتقدمي السؤال

  :ء اليحياوياملس�شارة الس<يدة فاطمة الزهرا
  .شكرا الس<يد الرئ?س

بناء Pىل �لزتامات احلكومLة وٕاعامال ملقhضيات اOس<تور �ربط 
املسؤولية fحملاس<بة، §سائلمك الس<يد الوز�ر عن م~ٓل إالسرتاتيجية احلكومLة 

  املتعلقة مباكحفة الفساد؟
  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يدة املس�شارة

ضوPه، مربرات تعطيل ورش حماربة الفساد، السؤال اWٓين اخلامس مو 
  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق الصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس<يد العريب احملريش
  الس<يد الرئ?س احملرتم،

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

كومة يف حمار�هتا الس<يد الوز�ر السؤال دµلنا هو ٔ��ن وصلت احل
lلفساد، �اصة ؤ�ن احلكومة واحلزب اlيل تيقود احلكومة بنا محلته 

Pىل حماربة الفساد، ٔ��ن وصلمت يف حماربة  �2011نتâابية يف انتâاfت 
  الفساد؟

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

 السؤال اWٓين السادس موضوPه ٕاسرتاتيجية احلكومة حملاربة الفساد يف

  إالدارة العمومLة؟
اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب لتقدمي السؤال
يبدو ٔ�نه الزال �نتظار، ن¡hظر ٔ�ن يلتحق ٔ��د السادة الربملانيني من 
الفريق احملرتم، ومنر ٕاىل السؤال السابع، موضوPه ٕاسرتاتيجية حماربة الفساد، 

  .سادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة �Wٔد ال 

  :املس�شار الس<يد مqارك الس<باعي
  .شكرا الس<يد الرئ?س

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

متاش<يا مع مقhضيات اOس<تور اجلديد، ٔ�ولت احلكومة يف �ر�جمها ٔ�مهية 
يع، من �الل تقوية ٔ�دوار �اصة حملاربة لك ٔ�شاكل الفساد واقhصاد الر 

مؤسسات الرقابة وÁكرéس اس<تقاللها وتفعيل توصياهتا والعمل Pىل ختليق 
  .احلياة العامة و§رش قمي الزناهة والشفافLة وربط املسؤولية fحملاس<بة

�طلقت احلكومة مؤخرا ٕاسرتاتيجية حماربة ٔ ºة ذ�ومن ٔ�Tل ٔ�جرٔ
ويY الس<يد الوز�ر، الفساد، هذا الورش الهام اÎي ظل ي¡hظر ملدة ط

مليون درمه وéشمل مجيع القطاPات احلكومLة  796س<يلكف اخلزينة مليار 
  .بدون ٕاس<ت5íاء

  :ومن ٔ�Tل تنو�ر الرٔ�ي العام الوطين، §سائلمك الس<يد الوز�ر
  ما يه ٔ��رز ٕاجراءات ٕاسرتاجتية حماربة الفساد؟ 

  وهل من مواòبة ٕاPالمLة لهذه اخلطة حىت يعرفها امجليع؟
Tدو� زم5ية يف تفعيل هذه اخلطة، مع العمل ٔ�نه ال يبقى يف  وهل من

  زمن هذه احلكومة ٕاال بعض اWٔشهر؟
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

وبعد التõاق السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 
ال اWٓين، السادس املغرب، يتقدم ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤ 

  .اÎي موضوPه ٕاسرتاجتية احلكومة حملاربة الفساد يف إالدارة العمومLة

  :الس<يد µسني غمنوين املس�شار
  .شكرا الس<يد الرئ?س، ونعتذر

  الس<يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس<يدات املس�شارات احملرتمات،
  ،الس<يد الوز�ر احملرتم
 يقوم هبا املغرب يف جمال ختليق احلياة العامة وحماربة رمغ اجلهود اليت

الرشوة والتصدي Wٔفعال الفساد، فٕان مؤرشات الرشوة يف تفامق، مما جيعل 
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  .بالد� تhØعد عن حتقLق ٔ�هداف االتفاقLة اWٔممية ملاكحفة الفساد
مفõاربة الفساد ٕاذن ٔ�ولوية fلنظر 9Wٔرها السلبية Pىل املس<تويني 

و�ج¯عي اليت تعرقل �س�úر وتقلص من تنافس<ية �قhصادي 
  .املقاوالت

كام تعاين إالدارة املغربية معوما من اخhالالت Pديدة تتûىل يف تعقLد 
املساطر وكرثة الو9ئق إالدارية وتفيش الفساد إالداري fٕالضافة ٕاىل املركزية 

  .اليت ال زالت تطبع مسار اختاذ القرار إالداري
الوزارة لتقليص من لكفة ýس<يري املرافق إالدارية لتحسني مفا يه خطة 

��ر ٔ Ð داهئا والرفع من مس<توى عقالنية العمل إالداري وفعاليته مما�مس<توى ٔ
  Pىل حتسني م5اخ اWٔعامل وتقوية تنافس<ية �قhصاد الوطين؟

òيف س<تعمل احلكومة، الس<يد الوز�ر، وفق ٕاسرتاتيجيهتا اجلديدة Pىل 
تحسني �دمة املوطن، إالدارة �لكرتونية، Áكرéس حماربة الفساد ل 

�القLات الوظيفة العمومLة، تقوية �الشفافLة، الوصول ٕاىل املعلومة، تعز�ز ٔ
الرقابة واملسائY، تقوية املتابعة والزجر وتعز�ز تدبري طلبيات العمومLة 

  وحتسني التواصل؟
  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

 Yس<ئWٔىل اP ابةTة، لٕالLلس<يد وز�ر الوظيفة العمومl ٓنWواللكمة ا
املتعلقة �س<ياسة احلكومة يف حماربة الفساد، وكذº يف إالدارات العمومLة، 

  .فليتفضل ٕاىل املنصة مشكورا

املنتدب Oى الس<يد رئ?س احلكومة ملكف  الوز�رالس<يد محمد مqديع 
  :fلوظيفة العمومLة وحتديث إالدارة

  .م هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني�س
  الس<يد الرئ?س احملرتم،

  ،الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
امسحوا يل يف البداية، ٔ�ن ٔ�تقدم fلشكر اجلزيل، lلس<يدات والسادة 
املس�شار�ن Pىل طر�م لهذه اWٔس<ئY املتعلقة حبصيY احلكومة يف جمال 

العامة ومضامني إالسرتاجتية الوطنية ملاكحفة الفساد  ختليق احلياة
 Yس<ئWٔدد اP رمج يفÁ ل تزنيلها، هذا �ه¯مT�وإالجراءات املتâذة من ٔ

  .ويف محو·هتا ويف حمتواها
ي~ٔيت هذا �ه¯م كذº يف ٕاطار س<ياق وطين، Pام متزي بتحقLق 

قراطيا ، واملغرب يعرف انتقاال دمي2011مك�س<بات هامة، خصوصا م5ذ 
وبناء مؤسساتيا وحتوال دميقراطيا، سواء Pىل املس<توى �قhصادي ٔ�و 

  .�ج¯عي ٔ�و الس<يايس
  ،حرضات الس<يدات والسادة

ال ýس<تقمي ٔ�ية س<ياسة معومLة ٕاال بتوفري ب?Ñة ýس<تجيب لرشوط 

الشفافLة والزناهة، يقوم فهيا اJمتع املدين والقطاع اخلاص وإالPالم بدور 
  .من اع¯د س<ياسة واحضة وم5دجمة ملاكحفة الفساد الرشيك الفعال

  حرضات الس<يدات والسادة،
لكنا مجمعون Pىل ٔ�ن حماربة الفساد ٔ�صبحت ٔ�ولوية fلنظر ل 9ٓر 
السلبية لهذه اWٓفة Pىل املس<توى �قhصادي و�ج¯عي وPىل مس<توى 

  .ثقة املواطنني يف إالدارة
بادرات احلس<نة يف هذا اJال فعىل الرمغ من اJهودات املرتامكة وامل 

  .فٕاهنا مل حتقق اWٔهداف امل¡شودة fلشلك املرغوب
قqل اخلوض يف هذا املوضوع، حرضات الس<يدات والسادة، البد من 
حتديد مضمون الفساد املقصود به يف هذا املرشوع، وهو اÎي �ددته 

 2007ة اتفاقLة اWٔمم املتõدة ملاكحفة الفساد اليت صادق Pلهيا املغرب س<ن
ويه اWٔشاكل اليت تتضمن fٕالضافة ٕاىل الرشوة، �خhالس، اس<تغالل 
النفوذ، الغدر، اس<تغالل ýرسيب املعلومة �قhصادية، الوساطة، إال�راء 
¶ري املرشوع، تنازع املصاحل، �بزتاز، احملاfة، احملسوبية، تبديد املمتلاكت 

سوى الرشوة و�خhالس ٕاخل، Pلام ٔ�ن ال�رشيع اجلنايئ املغريب مل جيرم 
  .واس<تغالل النفوذ والغدر

  حرضات الس<يدات والسادة،
مqارشة بعد تعي?هنا ٔ�عطت هذه احلكومة ٔ�ولوية �اصة حملاربة الفساد 
حLث قامت مبتابعة تنفLذ بعض إالجراءات املربجمة سابقا وتدابري ٔ�ملهتا 

 ويف نفس الطبيعة إالس<تعûالية �ٓنذاك نظرا lلظرفLة وفق الرب�مج احلكويم
  .الوقت ٕاجراء تقLمي lلوضع الراهن وا·هتيؤ مبنظور Tديد ملاكحفة الفساد

  :وهكذا مت القLام ب
تفعيل مqدٔ� مqاراة التوظيف fلوظيفة العمومLة و§رشها fلبوابة  -

  ؛الوطنية
  ؛ٕاصدار القانون التنظميي واملرسوم اخلاص fلتعيني يف املناصب العليا -
  ؛لق مباكحفة غسل اWٔموالتعديل القانون املتع -
  ؛مراجعة املنظومة القانونية lلصفقات العمومLة -
ٕاصدار القانون املتعلق fلهي~ٔة الوطنية lلزناهة والوقاية من الرشوة  -

  ؛وحمار�هتا
  ؛املصادقة Pىل مرشوع قانون احلق يف احلصول Pىل املعلومات -
  ؛ٕاصدار القانون املتعلق fملقالع -
  ؛ملتعلق حبرية اWٔسعار واملنافسةٕاصدار القانون ا -
  ؛مرشوع تعديل قانون الترصحي إالجqاري fملمتلاكت -
ٕاصدار القانون التنظميي lلاملية اÎي س<ميكن الربملان من �سط مراقqته  -

  ؛الاكمP Yىل موارد املزيانية ونفقاهتا وفق املعايري املعمتدة Pامليا
  ؛بيات العمومLةٕاصدار مرسوم يتعلق lfلجنة الوطنية lلطل  -
تطبيق مqدٔ� اWٔجر مقابل العمل من �الل �قhطاع من ٔ�جر  -

  ؛املرضبني
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  ؛حماربة التغيب ¶ري املرشوع -
  ؛ٕا�داث الرمق اWٔخرض lلتبليغ عن الرشوة -
  .ودمع املف�ش<يات الرتابية واحملامك املالية واJلس اPWٔىل lلحساfت -

  حرضات الس<يدات والسادة،
بادرات السالفة اòÎر، فقد ٔ�fنت معلية ال�شخيص Pىل الرمغ من امل 

اليت مت القLام هبا من �الل حتليل املؤرشات الوطنية املمتثY يف تقار�ر الهيئة 
املركزية lلوقاية من الرشوة واOولية مكؤرش ٕادراك الفساد والبارومLرت العاملي 

  :واملتعلق بقLاس مس<توى الفساد Pىل الصعيد الوطين ما ييل
م5ذ ب يظل �شلك Pام حسب مؤرش ٕادراك الفساد يصنف املغر 
  .يف املراتب الوسطى fلنظر lلنقط احملصP Yلهيا مقارنة بعدد اOول 2002

�ما Pىل املس<توى القطاعي ف?س<ت¡hج من �الل fرومرت اOويل lلفساد ٔ
وتقر�ر الهيئة املركزية lلوقاية من الرشوة ٕاىل ٔ�ن قطاPات الصõة واWٔمن 

اPات الرتابية ت~ٔيت من بني إالدارات اWٔكرث تعرضا lلفساد، ويه والعدل وامجل
  .القطاPات اليت م5حت لها ٔ�مهية �اصة يف هذه إالسرتاتيجية

كام ٔ�ن من بني العوامل املعيقة لالس�úر ي~ٔيت الفساد يف املرتبة الثالثة 
بعد البريوقراطية وصعوبة ا·متويل وذº حسب التقر�ر التنافيس العاملي 

  .lلمنتدى �قhصادي العاملي 2015-2016
lلهيئة املركزية lلوقاية  2014ف! خيص اOراسة الوطنية حول الفساد ل 

من الرشوة حيتل الفساد املرتبة اWٔوىل يف ا§شغاالت املواطنني بعد 
احلاجLات الرضورية لع?ش املواطن ٔ�ي بعد ال�شغيل والصõة والتعلمي 

  . والسكن
 Jىل الرمغ من اP هودات املرتامكة واملبادرات السابقة يف هذا وهكذا

اJال واليت حققت مك�س<بات قانونية ومؤسساتية وٕاجرائية فالزال هناك 
  :ضعف يف النتاجئ احملققة وذº راجع لعدة ٔ�س<باب

 Yوال، غياب رؤية ٕاسرتاتيجية وطنية م5دجمة ب~ٔهداف واحضة قاب�ٔ
  ؛lلقLاس
  ؛موضوعي لظاهرة الفسادPدم حتديد الربامج من م5طلق ýشخيص  -
  ؛Pدم رصد إالماك�ت املالية والØرشية الالزمة ٕالجناز املشاريع -
  ؛وPدم اس<هتداف اJاالت اWٔكرث عرضة lلفساد -
�ريا -� .لغياب التقائية هذه املشاريع والربامج ،ؤ

لهذا مت ٕاPداد مرشوع ٕاسرتاتيجية وطنية ملاكحفة الفساد ومت إالرشاف 
تضم ممثلني عن Pدة قطاPات وزارية، ٕاضافة ٕاىل اJمتع  Pليه من طرف جلنة

املدين من �الل مجعية �رملانيني مغاربة ضد الفساد ومجعية 
"transparency"  املغرب وكذا القطاع اخلاص ممثل يف الكونفدرالية

 .العامة ملقاوالت املغرب ٕاضافة lلهيئة املركزية lلوقاية من الرشوة
  الس<يد الرئ?س احملرتم،

  ،ات الس<يدات والسادةحرض 
ٕان إالسرتاتيجية اليت صادقت Pلهيا جلنة إالرشاف �رئاسة الس<يد رئ?س 

احلكومة واليت تعترب اWٔوىل من نوعها لها رؤية، لها ٔ�هداف، لها مرجعيات، 
�ٓليات لضامن دميومهتا وتزنيل  ºاس ولها كذLلقl ٓليات�لها راك.ز، لها 

  .مشاريعها
، لها 2025ساد �شلك ملموس يف ٔ�فق لها رؤية Áروم احلد من الف 

تعز�ز وثقة املواطنني يف املؤسسات من �الل جعل الفساد يف  :هدفني
  .م5حى تنازيل �شلك ملموس و�شلك مس<متر

9نيا، ثقة ٔ�و تعز�ز ثقة اJمتع اOويل لتحسني صورة املغرب، لها ٔ�ربع 
  :مرجعيات
  ؛التوجهيات امللكLة السامLة .1
  ؛مضامني اOس<تور .2
  ؛الرب�مج احلكويم مضامني .3
 . و�لزتامات اOولية lلمغرب .4

  :لها مخس راك.ز
   ؛احلاكمة .1
   ؛الوقاية والزجر .2
  ؛التواصل .3
  ؛التوعية .4
  .والتكو�ن والرتبية .5

حمورا اسرتاتيجيا لتفعيل الراك.ز امخلس، تقدر Áلكفهتا  16تتكون من 
مليون درهام، موزPة Pىل ثالث مرا�ل، Pىل  800املالية حبوايل مليار و
  .مدى عرش س<نوات

وس?مت عند اkهتاء لك مر�Y، ٕاجراء تقLمي حول مس<توى تقدم اجناز 
املشاريع املربجمة، وحتقLق النتاجئ املسطرة  يف لك مر�Y بناء Pىل مؤرشات 
القLاس اليت اعمتد�ها لقLاس مدى Tدوى هذه إالسرتاتيجية، وfلتايل 

 T�لها مت ýسطريها، التد�ل لتحسني وجتويد وýسقمي اWٔهداف اليت من ٔ
 39اكملؤرش العاملي ٕالدراك الفساد اÎي ن~ٔمل ٔ�ن ي¡hقل من النقطة العددية 

  .2025يف ٔ�فق  P100ىل  60، ٕاىل P100ىل 
، اÎي ن~ٔمل ٔ�ن kرتقي به )Doing Business(مؤرش م5اخ اWٔعامل، 

 WEF: World(رتبة، مؤرش التنافس<ية العاملي،  20نقطة ٔ�و  20ب 
Economic Forum ( قل به ٕان شاء هللا، بh¡رتبة 25ن.  

  حرضات الس<يدات والسادة،
  :لتحقLق ٔ�هداف هذه إالسرتاتيجية، مت اع¯د مهنجية مqنية Pىل

�وال، ٕاعطاء اWٔولوية lلمûاالت اWٔكرث عرضة lلفساد، اليت يه قطاPات ٔ
  الصõة، واWٔمن، والعدل، وامجلاPات الرتابية؛

  .لية وذات الت~ٔثري املبارش Pىل الفساد9نيا، الرتكزي Pىل إالجراءات العم 
مرشوPا  �239رامج رئ?س<ية لضامن �لتقائية، و 10وهكذا، مت حتديد 

  .قطاع 17موزPة Pىل 
 Yات يف تزنيل بعض املشاريع املربجمة يف املر�Pوقد رشعت بعض القطا
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  :اWٔوىل من هذه إالسرتاتيجية، ومن ب?هنا
  ة الوطنية lلطلبيات العمومLة؛ٕاPادة تنظمي وحتديد اخhصاصات اlلجن -
  الرمق اWٔخرض lلتبليغ عن الرشوة؛ -
  وضع اكمريات lلمراقqة l?رك املليك؛ -
�ذ املواعيد وتقدمي الشاكµت بقطاع الصõة؛ -�ٔ  
�ذ املواعيد الجhياز امõhان الس<ياقة؛ -�ٔ  
  املراقqة fلاكمريا ملراكز �مõhا�ت؛ -
  .الرشطة كتجربة منوذجLةوضع نظام معلومايت ٕالدارة مصاحل  -

  حرضات الس<يدات والسادة،
لضامن جناح هذا الورش املهيلك الهام، س?مت ٕا�داث جلنة وطنية 
ملاكحفة الفساد حتت رئاسة الس<يد رئ?س احلكومة، الختاذ مجيع التدابري 

  :املوازية لتزنيل هذه إالسرتاتيجية، واملمتثP Yىل اخلصوص يف
  ية واملالية الالزمة؛ٔ�وال، توفري املوارد الØرش  -
  اع¯د خمطط تواصيل حول املرشوع؛-
  �نفhاح Pىل التعاون اOويل؛-
  .اع¯د التعاقد لتنفLذ الربامج-

وضام� Oميومة واس<مترارية �راجمها، س?مت ٕا�داث صندوق ملاكحفة 
الفساد، ميول ب¡س<بة من غرامات اWٔحاكم املرتبطة بقضاµ الفساد، واسرتداد 

ومن ¥ة ٔ�خرى، يقرتح ·متويل مشاريع هاته إالسرتاتيجية ما  احملجوزات،
مليون درمه Pرب احلساfت اخلصوصية lلخزينة، اكلصندوق  429يعادل 

اخلاص fلطرق، وصندوق حتديث إالدارة العمومLة، وصندوق اOمع لفائدة 
  .اWٔمن الوطين وصندوق اخلدمة اWٔساس<ية لالتصاالت

ملواòبة إالسرتاتيجية Pىل املس<توى  كام س?مت اع¯د خمطط تواصيل
الوطين واOويل، lلتعريف fٕالسرتاتيجية وJfهودات املبذو�، واليت §سعى 

  :من �اللها
�وال، اخنراط اكفة إالدارات والهيئات؛ٔ  

  اخنراط اJمتع املدين وإالPالم يف ¥ود ماكحفة الفساد؛ -

  الثقة؛ التعريف Jfهودات املبذو� والنتاجئ احملققة لبعث -

  دمع ثقة اJمتع املدين واملس�مثر�ن والرشاكء �قhصاديني اOوليني؛ -

التعريف fٕالسرتاتيجية وJfهودات املبذو� من �الل ق5وات  -
التعاون اOويل الثنايئ واملتعدد اWٔطراف ومع اكفة الهيئات اOولية 

  .املعنية مباكحفة الفساد Pىل املس<توى القاري والعريب واOويل
  رضات الس<يدات والسادة،ح

ريب يف ٔ�ن ٕاجناح هذه إالسرتاتيجية الطمو�ة والنYLØ اWٔبعاد، لن ال
يت~ٔىت ٕاال fالخنراط إالرادي والتام للك املتد�لني من هيئات معومLة 
ومؤسسات ؤ�حزاب ونقاfت وجممتع مدين وفاPلني اقhصاديني واكفة 

 ٔWىل املواطنات واملواطنني، هذا هو الرشط الرضوري واP لقضاءl سايس

هذه اWٓفة اليت ما فhئت تنخر جسم جممتعنا وصورتنا ٔ�مام العامل اليت لن 
  .kرضاها لب?� وملؤسساته

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
  .شكرا لمك

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر احملرتم

ة اWٔوىل يف ون¡hقل ٕاىل التعقLبات Pىل جواب الس<يد الوز�ر، واللكم
ٕاطار التعقLب lلفريق اOس<توري اOميقراطي �ج¯عي، فليتفضل 

  .مشكورا

  :املس�شار الس<يد سعيد زهري
  .§شكرمك الس<يد الوز�ر Pىل ردمك

موظف ش<بح لٕالدارة العمومLة،  1700من ٕاجراءات Dطرد ٔ�زيد من ..
ة الثانية lلمرافق العمومLة ¶ري ٔ�ن الالحئ.. ٕاكجراء ٔ�ول lلقطع مع ممارسة هذا 

  .مل تعلنوا Pلهيا
  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
 .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة يف ٕاطار التعقLب Pىل رد الس<يد الوز�ر lلفريق �س<تقاليل

  :املس�شارة الس<يدة �دجية الزويم
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  ،الس<يد الوز�ر
ٕان حكومhمك الزتمت مباكحفة الفساد، حLث Tاءت يف ترصحيها 

�هنا تعزتم Pىل تقوية مؤسسات الرقابة واحملاس<بة وÁكرéس "حلكويم أ
اس<تقاللها وتفعيل توصيات تقار�رها، Pرب توطيد دور املف�ش<ية العامة 

نظومة القانونية املؤطرة لتد�لها وكذا تفعيل امل lلاملية، من �الل حتديث 
  .مقhطف من الترصحي احلكويم "دور املف�ش<يات العامة lلوزارة

زتممت بوضع مLثاق وطين ملاكحفة الفساد واع¯د �ر�مج وطين كام ال
lلزناهة وس<ياسة ماكحفة الفساد Pىل مس<توى القطاPات احلكومLة يف ٕاطار 

  .خطة وطنية م5دجمة
ورصحمت ب~ٔن حماربة الفساد س?سهم �رحب نقطتني يف معدل ا·منو، ما 
 �متخض عن ذº من نتاجئ هامة Pىل �قhصاد الوطين وPىل سوق

  :الشغل، لكن لٔ سف §سûل يف الفريق �س<تقاليل ما ييل
عفا هللا عام "واع¯د س<ياسة  ،سادPدم القدرة Pىل حماربة الف  -
 ، مما يطرح ال�ساؤل هل هذا الشعار اكن جمرد محY انتâابوية؟"سلف
9نيا، Áراجع معدل ا·منو لظروف نعلمها مجيعا، مما ٔ�صبح éس<تدعي  -

 النقطتني املوعود هبام؛ٕاحلا�ا òبريا يف رحب 



�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

6 

 )2016 ينا�ر 26( 1437 ربيع الثاين 15

الت~ٔخر يف املصادقة Pىل إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد، عقد  -
 .2016ينا�ر  14يوم فقط، مبعىن بتارخي  12ٔ�ول اج¯ع لها قqل 

Pىل lلحساfت وكذا تقار�ر لت احلكومة تقار�ر اJلس اWٔ عò Iيف فَ 
مفهومة يف التعامل مع  املف�ش<ية العامة lلحكومة، حLث §سûل انتقائية ¶ري

  هذه التقار�ر؟
ما يه إالجراءات اليت مقمت هبا لتحقLق الزتاممك fلعمل Pىل الرفع من 

  Lن?هتا وPىل ٕاحاكم الت¡س<يق يف خمتلف اWٔ¥زة اKتصة؟
�ني تتõدثون، الس<يد الوز�ر، عن الشفافLة يف الصفقات العمومLة، 

سوف éس<تغرب مما  ،رضفلك من يعمل هبذه الصفقات وكنان?شها وòيف حت
  .تقولون، Wٔهنا تبقى دون شك Pىل املقاس

�ني تتõدثون عن قانون الولوج lلمناصب العليا، اللك يعمل òيف يعني 
  .الناس يف املناصب العليا

  ..ولهذا فٕاننا نقول

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا، شكرا الس<يدة املس�شارة احملرتمة

  :املس�شارة الس<يدة �دجية الزويم
�لفمت موPدمك مع التارخيا..�  .مسحوا يل، الس<يد الوز�ر، ٔ�kمك ٔ

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا، شكرا الس<يدة املس�شارة احملرتمة

واللكمة يف ٕاطار التعقLب Pىل جواب الس<يد الوز�ر لفريق العدا� 
  .والتمنية

  املس�شار الس<يد نLØل ش<يخي
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  الس<يدان الوز�ران احملرتمان، 
  لس<يدات والسادة املس�شار�ن، ا

ال éسعنا هبذه املناس<بة ٕاال ٔ�ن ننوه Jfهودات اليت بذ·هتا هذه احلكومة 
  .يف ٕاطار حماربة الفساد م5ذ تنصيهبا

�� غنكhفي مبثال وا�د، ٔ ،YNمWٔل اµر وا�د العدد دòالس<يد الوز�ر ذ
ذ fحث، متي lلسP دµل اجلامعة قqل ما جني لهاذ القqة، Oٔس<تا¡ ٔ�� كن 

كنعرف òيفاش اكنوا òيتوظفوا العمداء وòيفاش اكنوا òيتوظفوا رؤساء 
اجلامعات، وكنعرف �اليا òيفاش òيتوظفوا هاذ العمداء وهاذ رؤساء 
اجلامعات، وميكن نقول لمك ب~ٔن صدور دµل النصوص املتعلقة fلتعيني يف 

من ٔ�والد  املناصب العليا اكن لها دور òبري fش وا�د العدد دµل اWٔطر
الشعب اlيل والو òيوصلوا لهاذ املسؤوليات، هاذي مس~ٔ� ي¡qغي ٔ�ن نقر هبا 

  .وي¡qغي ٔ�ن نعرتف هبا وال ي¡qغي ٔ�ن نبخس احلكومة يف ٔ�داهئا يف هذا اJال
املس~ٔ� الثانية، حنن نؤكد معمك، الس<يد الوز�ر، ب~ٔن حماربة الفساد يه 

ولكهنا Lمة دµل امجليع، يه  Lمة دµل احلكومة OfرTة اWٔوىل، حصيح،
املهمة دµل اWٔحزاب الس<ياس<ية، يه املهمة دµل اJمتع املدين، يه املهمة 

  .دµل املدرسة العمومLة، يه املهمة دµل املواطنني مجيعا
ºÎن  ،و�ي¡qغي ٔ�ن تتضافر ¥ود امجليع بعيدا عن املزايدات من ٔ�Tل ٔ

Lا ورو�ا Tديدة ýرسي دا�ل جنعل من حماربة الفساد سلواك ونفسا يوم 
�وصال اJمتعٔ.  

�ريد ٔ�ن ٔ�خمت ؤ�ؤكد، الس<يد الوز�ر، فعال حنن مhوجسون ومhخوفون، ٔ
فعال ٔ�بديمت مجموPة من إالجراءات اليت تدل Pىل ٔ�kمك س�hابعون تزنيل هاذ 
اKطط ٔ�و هاذ إالسرتاتيجية، ولكن حنن مhخوفون بعد شهور ٔ�و بعد 

لتقLمي ٔ�مام معطيات رمبا ما Áكو§ش يف س<نوات ٔ�ن جند ٔ�نفس<نا بعد ا
  .املس<توى دµل إالنتظارات

ºRل  ،فNمWٔاللمك احلكومة، ٕاىل التزنيل ا�ندعومك من اWٓن، ومن 
لهذه إالسرتاتيجية يف مجيع املس<توµت، سواء اWٔفقLة ٔ�و القطاعية، Wٔنه، كام 

املس~ٔ�  و Pىل الفساد ما ت¡hلكموش Pىل وا�دمذòرمت يف لكمتمك، ميل كنتلك
اlيل مرتبطة fلرتف، كنتلكمو Pىل وا�د اWٔخطبوط اÎي ينخر �قhصاد 

  .الوطين، وجيعل من لك جمهود Áمنوي دون Tدوى
ºRل ٕاجناح هذه إالسرتاتيجية ،فT�  .Pلينا ٔ�ن نتعب~ٔ مجيعا من ٔ

  .شكرا الس<يد الرئ?س

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  . ٕاطار التعقLب لفريق �حتاد املغريب lلشغل fملغربواللكمة كذº يف

  املس�شار الس<يد محمد زروال
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  السادة الوزراء، 
  الس<يدات والسادة املس�شارات واملس�شارون، 

 µسمون حقا دس<تورý يفò ،س<تغرب، الس<يد الوز�ر�ٔ ��يف احلقLقة ٔ
تربها س<بة يف حق ، هذه كنع "فساد"اlيل هو حق إالرضاب ك�سمويه 

واضعي اOس<تور، وس<بة يف حق الشعب املغريب اlيل صوت Pىل هاذ 
  .اOس<تور

الس<يد الوز�ر، الفساد يف املغرب �ٓفة ب¡Lوية جتذرت Pرب اWٔجLال ن�ûLة 
ٕافساد احلياة الس<ياس<ية lلتحمك يف لك اJاالت، وهكذا تطرق الفساد ٕاىل 

يصعب معها التحمك فLه، رمغ إالدارة وٕاىل اJمتع حىت وصل ٕاىل مس<توµت 
  .إالرادة العليا ولك احملاوالت اجلادة lلقطع مع هذه اWٓفة

 ،Yات الشعبية، ويف طليعهتا الطبقة العامÑها يه الفµكرب حضا�ولعل ٔ
اليت حضت واكحفت من ٔ�Tل هذا الوطن، واكن ٔ�ملها òبريا ٔ�ن تنصف بعد 

  .س<نني طويY من �س<تعامر الغامش
وفر Wٔبناهئا لك ٔ�س<باب احلياة الكرمية، يف ظل Pدا� اكن ٔ�ملها ٔ�ن ي
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اج¯عية يف ٔ�حضان وطن ي�سع lلجميع بدون ٕاقصاء ٔ�و هتم?ش، ولكن 
  .خLبة اWٔمل اكنت òبرية

يف " الزبونية"و" احملسوبية"و" الرشوة الØس<يطة"ما يصطلح Pليه ب 
حتمك  الوظيفة وإالدارات العمومLة، ما يه ٕاال نتوءات لفساد ٔ�معق ؤ�خطر،

يف مفاصل اOو� ؤ�صبح يعيق التمنية ويوسع هوة الفوارق �ج¯عية 
  .واJالية

  الس<يد الوز�ر، 
�كتفاء مبõارصة هذه الظاهرة اخلطرية فقط مبقhضيات قانونية 

 le jargon(و�fٕداث هيئات ووضع اسرتاتيجيات هو مبثابة يف 
syndical ( كنطحنو املا"كنقولو ."  

يه مس~ٔ� ٕارادة س<ياس<ية خملصة، جيب ٔ�ن Áكون قضية موا¥ة الفساد 
جممتع وقضية وطن، جيب حماربة الفساد fٕزا� ٔ�س<باب ٕانتاTه وجتدده 

وfٕشاPة ٔ�جواء الثقة بني لك مكو�ت الوطن، ٔ�فرادا وجامPات وخنب 
ومؤسسات، وتعز�ز دور هيئات الوساطة احلزبية مهنا والنقابية واملدنية 

طنية يف احلرص واحلفاظ Pىل نعمة �س<تقرار واق�سام املسؤولية الو 
واق�سام لكفة إالصالح Wٔال �كون ذº قدرا Pىل الطبقات الشعبية وٕاقرار 
دميقراطية حقLقLة وÁرس<يخ قمي الزناهة والشفافLة لربط Pادل lلمسؤولية 
 Yلطبقات الشعبية، ويف طليعهتا الطبقة العامl قيLحملاس<بة وٕانصاف حقf

  .ومعوم امل~ٔجور�ن
  .والسالم Pليمك

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة

  :الس<يد العريب احملريشاملس�شار 
  الس<يد الرئ?س، 
  الس<يد الوز�ر، 

الس<يد الرئ?س، اح5ا ت¡hضام5و مع الناس دµل احلس<مية والناظور Pىل 
µت¡شكرو الفاجعة د ºيل توىف، وكذlىل الطفل اP ل الزلزال، وتنرتمحو

احلس<مية Pىل الزµرة دµلو والوقوف دµلو - تطوان- الس<يد رئ?س اجلهة طنûة
  .خشصيا مع الضõاµ يف ٕاقلمي احلس<مية

  الس<يد الوز�ر احملرتم، 
�� �لك رصا�ة زعام ما فهم�ش �ٓش من فساد اlيل تتلكموا Pليه؟ٔ 

ة Pالنية رصح ب~ٔنه مايش هو اlيل تيõارب الفساد، الس<يد رئ?س احلكوم
الفساد هو اlيل تيõاربو، الس<يد رئ?س احلكومة هز الراية البيضاء يف 

  . احملاربة دµل الفساد
  الس<يد الوز�ر احملرتم، 

بىن امحلY دµلو  2011احلزب اlيل تيقود احلكومة يف �نتâاfت دµل 

يف  88§س<بة ا·منو، كنا يف املرتبة يف  7ل  P5ىل ٔ�نه ¶ريحب جوج نقط من 
، الفساد Áزاد ب 91اWٓن فني وصلنا؟ lلمرتبة . لس<يد الوز�را، 2011س<نة 

  درTات، �ٓش من فساد تتلكمو Pليه ٔ�لس<يد الوز�ر؟ 3
هنا اWٓن، الس<يد الوز�ر، فني كنتو هاذي مخس ?إالسرتاتيجية اlيل Tايب 

، 2025ية يف ٔ�فق س<نني؟ ساالت الوالية دµلمك Pاد Tايبني ٕاسرتاتيج 
  .دµل الشهور 7وىل  6غنõاربو الفساد، ؤ�ن¯ بقت يف العمر دµلمك 

  الس<يد الوز�ر، 
òونوا واقعيني مع املغاربة، الفساد الس<يد رئ?س احلكومة هو اlيل قال 

Pلن الراية البيضاء، وقال، ما قادرش حنارب الفساد، وقال ااحلقLقة، و 
5ا تنعرفو، الس<يد الوز�ر احملرتم، �ٓش واقع الفساد هو اlيل تيõاربين، Wٔن اح 

الفساد ت?hدار وòيفاش يف بالد�، �ٓش واقع يف إالدارات دµلنا، òيفاش 
ت?hحمى وشكون اlيل تيحميه، يف الوقت اlيل قال الس<يد الرئ?س احلكومة 
يف الرب�مج احلكويم ¶ادي حيارب الفساد وغيكون يف ج5ب املواطنني، 

الفساد شكون ما بغا �كون، ولكن اWٓن اللك وا�ا �كون اlيل تيحمي 
 .خيت] يف العفاريت وال¯س<يح، وتيعلق الفشل دµلو Pىل ٔ�مور واهية

  الس<يد الوز�ر، 
بغينامك Áكونوا رص�اء مع املغاربة، وتقولوا lلمغاربة ب~ٔن اح5ا يف الوالية 

 ، اlيل الربيع العريب اكن لصاحل هاذ احلكومة، واOس<تور2016- 2011دµل 
املغريب اكن لصاحل هذه احلكومة، و�خhصاصات والصالحLات اكنت 
لصاحل الس<يد رئ?س احلكومة، ولكن إالرادة ما òيناش، إالرادة احلقLقة fش 

لس<يد الوز�ر، هذا هو اlيل بغينامك تقولوا احناربو الفساد ما òيناش، 
اها fينة يف lلمغاربة، وهذا هو الواقع، Wٔن املغاربة رامه ت?شوفوا، احلقLقة ر 

  ..الشارع، راه املواطن ميل مييش تيقيض احلواجي دµلو راه òيعرف òيفاش 

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .د املس�شاريشكرا، شكرا الس< 

  .واللكمة lلفريق احلريك يف ٕاطار التعقLب
  :املس�شار الس<يد مqارك الس<باعي

  .شكرا الس<يد الرئ?س
  الس<يد الوز�ر، 

، الس<يد الوز�ر، واlيل يف الترصحيات ك¡شكرومك Pىل اجلواب دµلمك
يف احلقLقة هللا �كون يف عواkمك، ولهاذ إالسرتاجتية fش تتغلبوا Pلهيا، .. قال

ب~ٔنه ٔ�صبحت من  -òيفام قلتوا، الس<يد الوز�ر -الس<يد الوز�ر، ال ف! خيص 
�ولوية اWٔولوµت دµلمك يه حماربة الفساد والرشوةٔ.  

الرشوة وPىل الترصحيات fملمتلاكت  وتذاòرتو، الس<يد الوز�ر، Pىل
هللا يعاوkمك، .. رمغ هاذ اليش لكو، الس<يد الوز�ر، راه مزال �اص.. وPىل

وهذا هو اlيل تنطلب، Wٔن ٔ�ن¯ درتو جمهودات òبرية، اlيل كنبغيو ýرسعوا 
، هذا هو اlيل تنطلبو م5مك، 25هبا fش ما ختليوهاش لنا تطلع حىت ل 
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  .عاوkمكالس<يد الوز�ر، وهللا ي
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لفريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف ٕاطار التعقLب

  املس�شار الس<يد µسني غمنوين
الس<يد الوز�ر، إالسرتاجتية مزµنة، ولكن ما غن�س<ناوش حىت ل 

�كرث من  %14، مبا هو 2015ت يف ارشكة سد 5783، 2025ٔ2014 ،
�اصنYNمWٔل اµل اليوم، وغنعطيك وا�د اجلوج دµادرات دqواك� : ا م

الرشاكت واقفني، . Áمنية اWٔقالمي اجلنوبية، اليوم ما فهياش حىت يش موظف
الس<يد املد�ر . ما اكي¡ش ؟تصارع ¶ادية متوت، إالفالس اك�ن، مع من هترض

  .قدشبو�دو مسكني، هللا يعاونو، هرض� معه، ولكن هللا يعاونو، ما ي
مدينة لكممي، مجيع الرشاكت اlيل �دموا يف مدينة : نعطيك املثال الثاين

لكممي يف التصممي دµل الرب�مج دµل ا·هتيئة دµل املدينة، رامه اليوم يف 
مليون، هاذ الرشكة  600مليار و 5احملمكة، اكينة رشكة وا�دة ك�سال 

 ce(ت~ٔ�ذوا �دام، واش ما ك�شوفوش ب~ٔنه ¶ادي  380ك�شغل ٔ�كرث من 
qu’on appelle le bâton du pèlerin ( شوفوا هاذ الناسý ومتش<يوا

وتقولوا هلم ٔ�جLوا جنلسوا لٔ رض، ٔ�ش<نو هام املشالك دµلمك؟ ونفكو 
  .املشلك

�لف  50دµل اخلدامة،  10رشكة، ند�رو لها  5783م5ني ك¡سمعو ٔ
نقولوا لس<يد الوز�ر، fش اوا�د خرجت lلشارع، òيفاش ¶ادي ميكن لنا، 

) un problème de survie(هنرضو Pىل ٕاسرتاجتية، واح5ا عند� 
  . اليوم، راه ما ميك¡ش

ٕاذن، هللا جياز�مك خبري، البد ما تتواصلوا مع اجلنوب، و§شوفو 
املشالك، ومع املغرب لكو، و§شوفو املشالك اlيل نقدرو حنلوها، ٔ�ن¯ 

µنة إالسرتاجتية، مزµن òوزارة، ونفكو هاذ املشالك وند�رو ٕاسرتاجتية، مز
Wٔهنا كتعطينا ٔ�مل، ولكن اليوم ما عند�ش الوقت، اليوم الرشاكت دµلنا 

  .ك?سدوا
  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

واللكمة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب يف ما تبقى Ð من 
  .الوقت، فليتفضل

حلكومة، امللكف fلوظيفة العمومLة الس<يد الوز�ر املنتدب Oى رئ?س ا
  :وحتديث إالدارة

  .شكرا الس<يد الرئ?س

Pىل الردود وPىل �خنراط مجيعا يف هاذ  اشكرا بعد.. ٔ�ظن ٔ�ن الفساد
�§شغاالت اlيل Pربوا Pلهيا الس<يدات والسادة املس�شار�ن، ولكن �اصنا 

Lب فØن الفساد مايش وليد اليوم، ومل ت�س�ه هذه نعرفو مجيعا ولنقر ٔ
ر وتعمق ذاحلكومة، فهذا فساد مس�رشي م5ذ قرون وم5ذ عهود، وجت

: وراه مايش اليوم، نقولووÁرخس، ومت التطبيع معه Pىل مس<توµت مhعددة، 
فني كنتوا؟ معلنا مqادرات، كام معلوها حكومات قqل م5ا، مqادرات 
جريئة، قوية، �الصة، مhقدمة، ولكن، النتاجئ ماعطاýش، Wٔن املشلك 

 . يش مشلك دµل قواننيما
�اليق، اجلانب السلويك، اجلانب دµل الرتبية، Wٔوال، اك�ن اجلانب ا�ٔ
اجلانب دµل التحس?س، اجلانب دµل �خنراط، اجلانب دµل القابلية 

  .واWٔهلية دµل مجيع مكو�ت اJمتع
نقر مجيعا ٔ�ن إالصالح Ð مقاومني، Ð مقاومني، هذا حصيح، ولكن، 

�قوى من هذه املقاومةٕاراداتنا ٔ.  
اليوم، التدابري اlيل معلنا، واlيل ماعطاýشاي، نقر هبا مجيعا، ما 

  .عطاýشاي النتاجئ اlيل كنا كنتو�او
اليوم، جLنا بتصور �ٓخر، مقاربة Tديدة، ٕاسرتاتيجية م5دجمة، لها �ٓليات 

امن دµل التزنيل والتطبيق واملراقqة والقLاس و�لزتام يف التزنيل دµلها، بض
Pالش جqتوها اليوم؟ ٕامىت : إالماكنيات املالية والتكوي¡Lة، وجنيو نقولو

  بغيتوا جنيبوها؟ Pالش ما جنيبوهاش اليوم؟ 
 ��هذا تصور نلزتم به، وkمتىن، ٕان شاء هللا، ٔ�ن §رشع يف التزنيل، وبدٔ
يف تزنيj، ولكن، راه مايش هاذ املرشوع مرشوع دµل حكومة، مرشوع 

جيب ٔ�ن  -كام قلت يف املدا�Y  -وع دµل جممتع، امجليع دµل وزارة، مرش 
ينخرط فLه وéسامه فLه هذا مرشوع دµل جممتع، لنحسن مجيعا من صورة 
ب?� Pىل املس<توى اOويل، ل¡سامه يف دمقرطة الولوج ٕاىل اخلدمات 

  العمومLة fٕنصاف، وهاذي مسؤولية دµلنا مجيعا
لكن اليوم كنظن ٔ�ن اJمتع املدين لكنا مطالبون بتوفري هذا املناخ، و 

واملواطنون بصفة Pامة، واملؤسسات لكها تطالب fلشفافLة وOfميقراطية، 
�ظن ٔ�ن اجلو موات مجيعا، ولنتعب~ٔ، ومايش القضية ن¡hقدو ٕايه، ن¡hقدو ٔ
التصور، ن¡hقدو املقاربة، ولكن، جنمتعو Pىل املرشوع ليك ننجõه، و§سري به 

  .قدما، ٕان شاء هللا
  .شكراو 

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد الوز�ر

وال زلنا كذº مس<متر�ن مع الس<يد وز�ر الوظيفة العمومLة يف سؤال 
9من، موضوPه تØس<يط املساطر وحتسني اخلدمات لفريق اWٔصا� 

 .واملعارصة، فليتقدم ٔ��د السادة املس�شار�ن لطرح السؤال
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  :املس�شار عبد الكرمي اهلمسالس<يد 
  .س<يد الرئ?سشكرا ال 

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

  الس<يد الوز�ر، 
  سؤالنا حول م~ٓل الزتاماÁمك بتØس<يط املساطر وحتسني اخلدمات؟

  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر

وظيفة العمومLة الوز�ر املنتدب Oى رئ?س احلكومة، امللكف fل الس<يد
  :وحتديث إالدارة

  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم، فريق اWٔصا� واملعارصة
  الس<يد املس�شار، 

وعيا من احلكومة ب~ٔمهية تØس<يط املساطر إالدارية، ف~ٔعطت م5ذ 
تنصيهبا دفعة قوية لهذا الورش، مضن �ر�مج لتØس<يط املساطر مhعدد 

  .الس<نوات
مسطرة، يف ٕاطار  100وع بتØس<يط وقد مت ٕاعطاء �نطالقة lلرش 

مقاربة Tديدة تقوم Pىل تØس<يط وتوحLد املساطر، وقد مت حلد اWٓن تدو�ن 
  .مسطرة، ختص املواطن واملقاو� 73وتØس<يط 

مسطرة، هتم ٔ�ساسا الو9ئق  f29ل¡س<بة lلمواطن، مت تØس<يط 
  .الشخصية وجمال الرضائب وامجلارك ٕاىل �ٓخره

مسطرة ختص Pىل سLØل املثال،  44ط وfل¡س<بة lلمقاو�، مت تØس<ي
ٕا�داث الرشاكت ونقل امللكLة ؤ�داء الرضائب ٕاىل �ٓخره و نقل احلصص 

  .�ج¯عية
fل¡س<بة لٕالدارة إاللكرتونية، اليت تلعب دورا هاما يف تØس<يط 

  .املساطر، ونعتربها وس<يY �جعة لضامن جودة اخلدمات
ٕالطار من وضع Pىل يف هذا الصدد مك5ت اجلهود املبذو� يف هذا ا
 :اخلط مجموPة من اخلدمات ذات قمية مضافة، نذòر مهنا

�دمة ٕايداع ملفات �مõhا�ت رخص الس<ياقة والبطاقة  -
 الرمادية؛

�دمة الش<باك إاللكرتوين لطلب السûل العديل؛ - 

�لق بوابة ٕالكرتونية �اصة fل�شغيل العمويم؛  - 

�دمة الشاكµت Pرب اخلط؛ - 

�ذ مواعيد الفحوصات  -� fملس�شفLات العمومLة Pرب اخلط؛ٔ

�دمة الش<باك إاللكرتوين لطلب الو9ئق، ٕاخل -....  

لك هذه املبادرات مزيت ومك5ت املغرب من احhالل Áرت?ب Pاملي 
جLد، فضمن تقر�ر البنك اOويل حول م5اخ اWٔعامل، انتقل املغرب من 

  .2015ٕاىل  2014من  75ٕاىل  80الرتبة 
لٕالدارة إاللكرتونية، متكن املغرب من  وكذº وبفضل هذه اJهودات

درTة يف مؤرش اWٔمم املتõدة جلاهزية احلكومة  28حتقLق تقدم Lم ب 
دو�، كام حصل ٔ�يضا  P193امليا من بني  82إاللكرتونية، ٕاذ احhل املرتبة 

 26املغرب Pىل تقدم مؤرش اخلدمات إاللكرتونية عن بعد، ٕاذ تقدم ب 
، 2014س<نة  30ٕاىل الرتبة  2012س<نة  56درTة، م5تقال من الرتبة 

  .ليحتل الرتبة اWٔوىل Pىل الصعيد إالفريقي
  .شكرا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا lلس<يد الوز�ر Pىل ٕاTابته

  .واللكمة يف ٕاطار التعقLب �Wٔد السادة املس�شار�ن

  :عبد الكرمي اهلمسالس<يداملس�شار 
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  الس<يد الوز�ر احملرتم، 
fلعقل بغينامك ٔ�ن¯ ك¯رسوا، كنت رئ?س جامPة قqل ما تويل وز�ر، ¶ري 

ذيك التجربة اlيل عش�هيا وذيك العراقLل اlيل ٔ�ثناء ممارسة ýس<يري الش~ٔن 
احمليل، بغيناك تعمل اجلهد دf ºµش حتل مجموPة من إالòراهات واملساطر 

�ن املٔ ،ºµنت ك¯رس املهام د�واطن fش اlيل كتعرث، òرئ?س جامPة ؤ
يوصل lلو9ئق إالدارية فاح5ا الناس دµل اجلالية ميل òيجيوا فرتة إالTازة، 

  .òيدوز شهر اكمل ¶ري fش جيمع الو9ئق دµلو، و�رجع µOر املهجر
ٕاذن هنا واش ما فكرتوش، Dحكومة، fش ýسهلوا املساطر لهاذ 

قال اWٔخ اlيل  كام -الناس ٔ�وال؟ ¶ري يف اWٔوراق إالدارية، ٔ�ما �س�úر 
فاملقاول òيع?ش اكبوس دµل الو9ئق من اليوم اlيل  -س<بق5ا عن املقاوالت 

ك?شد الصفقة ٕاىل يوم املصادقة Pلهيا، مث بدء اWٔوراش، فكLع?ش اكبوس، 
مقاو� حتترض يف مجيع اJاالت،  5000راه fلفعل راه òيقول اك�ن ٔ�كرث من 

 اlيل شادة صفقات مع وزارة ال اlيل شادة صفقات من عند التعلمي، ال
التجهزي، ٕاذن هنا òيفاش kردو الثقة، ال lلمس�مثر ال lلمواطن، إالدارة؟ ٕاذن 

�اص يتدار وا�د اJهود، ٔ�ن¯ الزتمhوا Pىل حتسني هاذ اخلدمات.  
جوازات السفر، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن اWٓن املواطن اWٔج5يب واlىل òيا�ذ 

يك، يعين ما الفرق ٔ�نه ٕاىل در� وا�د جوار السفر من الش<باك اWٔوتوماتي
اJهود، وصلنا اح5ا مكغاربة ودر� هاذ التجربة Pىل املس<توى الوطين، Pىل 
اWٔقل هذاك املواطن اlيل òيجي من �را جيدد جواز السفر دµلو ٔ�وال 
�ذ µ نه�مس�مثر مغريب وال مواطن مغريب يعيطوا لو Pىل يش سفر مفاجئ ٔ

éسافر يقوم fملهمة دµلو، Pالش هاذ التعرث وهاذ جواز السفر دµلو مييش 
  العراقLل؟ 
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حصيح املسائل اWٔم5ية ��ذوها بعني �عتبار، ولكن ýرسيع الو9ئق 
اس<تعنوا fلتûارب، امحلد n، .. مNل هذا �اصنا ند�رو وا�د اJهود ووا�د

اك�ن كفاءات، اك�ن الرشاكت اlيل ميكن تعطيمك جتارب، ومتيش تبحث 
  .ب يف اOول اWٔج5بيةوتقل

�ا� اWٓن òيد�روا عقد الزواج  1000اOامنارك، الس<يد الوز�ر، اك�ن 
يف الك5?سة، وهذا هو اlيل خطري، ما لقاوش �ل ما بني وزارة اخلارجLة 

ٕاذن هنا �اصك .. ووزارة العدل، يش òيصيفط لوزارة اخلارجLة، يش
ا وýشوف احلاالت ٔ�نه تتد�لو، وما òره�ش مييش الس<يد الوز�ر l?امنارك مت

  . �ا� دارت عقد الزواج يف الك5?سة 1000
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

fلطبع الس<يد الوز�ر ما بقالوش وقت، اس<تغرق الوقت دµلو لكو يف 
  .اجلواب Pىل السؤال

ز�ر امللكف ون¡hقل ٕاىل السؤال التاسع، كذº موTه ٕاىل الس<يد الو 
fلوظيفة العمومLة وحتديث إالدارة، موضوPه إالسرتاتيجية التوقعية لتدبري 

  .املوارد الØرشية fلوظيفة العمومLة
اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س<تقاليل لتقدمي 

 .السؤال

  :املس�شار الس<يد ر�ال املاكوي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئ?س، 
  الوزراء،  السادة

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

يعترب،طبعا، حتسني اخلدمات العمومLة وجتويد ٔ�داء الوظيفة العمومLة 
�سايس fل¡س<بة lلتمنية �قhصادية و�ج¯عية يف بالد�، ولكن الوظيفة ٔ
العمومLة يف شقها املتعلق fملوارد الØرشية عندو وا�د اJموPة دµل 

  :õدµت كربىالت
�وال، اك�ن النقص يف العدد دµل املناصب املالية احملدثة س<نوµ، مقارنة ٔ
مع العدد دµل احملالني Pىل التقاPد، مث اك�ن ٔ�صال وا�د اخلصاص òبري يف 

  .Pدد من القطاPات �ج¯عية، Pىل رٔ�سها الصõة والتعلمي
هاذ التõدµت، والتعامل اlيل كتقوم بيه احلكومة اWٓن، اlيل òيظهر مع 

òيâلق وا�د العدد دµل املشالك، مهنا ما نع?شه اليوم مع اWٔساتذة 
املتدربني ومع املمرضني اlيل ما وجلوش lلوظيفة العمومLة رمغ احلاTة ٕاىل 

ºذ.  
وfلتايل السؤال دµلنا هو، ٔ�ش<نا يه إالسرتاتيجية اlيل كتعمتدها 

ر Pىل قطاع الوظيفة احلكومة، خصوصا انتومLا يف الوزارة اlيل ك�سه
  العمومLة، إالسرتاتيجية التوقعية لتدبري املوارد الØرشية يف الوظيفة العمومLة؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر لٕالTابة Pىل السؤال

الوز�ر املنتدب Oى رئ?س احلكومة، امللكف fلوظيفة العمومLة  الس<يد
  :دارةوحتديث االٕ 

  .شكرا الس<يد الرئ?س
  الس<يد املس�شار، 

رشية بطريقة ٔ�جنع بد ٔ�نين قqل ما نعطيمك التصور لتدبري املوارد الØ ال
بد نذòر ببعض اJهودات اlيل قامت هبا إالدارة ف! خيص تدبري ؤ�حسن، ال

  .املوارد الØرشية
فhعرفون ٔ�ن النظام اWٔسايس العام lلوظيفة العمومLة اÎي يؤطر 

، ومل 1958وظفني ٔ�و يؤطر الوظيفة العمومLة بصفة Pامة هو قانون م5ذ امل
يعرف تعديالت Tذرية تتالءم والتطورات إالدارية واملتطلبات اJمتعية، 
حصلت بعض التعديالت رمبا مل ýسامه يف ا§سûامه، بل �لقت فÑوية، حنن 

  .ملوظفنياWٓن مطالبون مبراجعهتا وت~ٔطريها ومالءمهتا من ٔ�Tل ٕانصاف اكفة ا
وال ميكن ولن يت~ٔىت هذا ٕاال fملراجعة الشامl Yلنظام اWٔسايس العام 
lلوظيفة العمومLة، اlيل هو ورش òبري وهام Tدا، وقد اkهتينا من املسودة 
اWٔوىل، واليت يه اWٓن يف طور اOراسة Pىل مس<توى اWٔمانة العامة 

  .lلحكومة
ل املرجعية lلوظائف اعمتد� يف هذه املراجعة Pىل، اع¯د اOالئ

  .والكفاءات
9نيا، ت?سري �نتقال من تدبري �رÁكز Pىل إالطار ٔ�و اOرTة، ٕاىل تدبري 

  يقوم Pىل الوظيفة؛

  اع¯د مقاربة النوع؛ -

توظيف التكو�ن املس<متر وتعممي التوظيف Pرب املباراة، مع ٕاماكنية  -
 التوظيف عن طريق التعاقد؛

 .Îي ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�توسع فLه ش?Ñا مادمع م5ظومة احلرòية، وهنا الشق ا -
اWٓن، بعد اOراسات وما تبني ٔ�ن هناك قطاPات ýش<تيك من اخلصاص 
وقطاPات تعج fملوظفني، كام هناك ¥ات Áمتركز فهيا الوظائف و¥ات 
تفhقر ºÎ، لهذا اعمتد� احلرòية ٕاكطار ٕالPادة توزيع املوظفني، ومت اع¯د 

  .يj من �الل هذه الس<نةهذا املرسوم، وس?مت تفعيj وتزن 
اWٓن، حقLقة هناك ٕاشاكلية يف تدبري املوارد الØرشية، حبيث Pدة 
موظفون �زاولون Lام ال تتالءم، ٔ�وال، مع ٕاطارمه وال مع Áكو�هنم، فامل~ٔمول 
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توظيف املوظفني اجلدد Pىل ٔ�ساس اخلدمات الوظائف ول?س Pىل ٔ�ن يمت 
�ساس الشهاداتٔ. 

  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  .واللكمة يف ٕاطار التعقLب �Wٔد السادة املس�شار�ن

  :املس�شار الس<يد ر�ال املاكوي
عطيتو، اح5ا طبعا ما اشكرا الس<يد الوز�ر Pىل هاذ املعطيات اlيل 

كنكروش ٔ�نه اك�ن جمهود مس<متر كتقوم به احلكومة فهاذ اليش دµل اWٔنظمة 
، ولكن طرحت السؤال دµيل Áلكمت اWٔساس<ية دµل الوظيفة العمومLة

�زاف Pىل ما يتعلق Wٔfرقام دµل املوظفني يف الوظيفة العمومLة، وعند� 
ت شوية كتخوف، ذاك اليش Pالش طرح5ا هاذ ابعض اWٔرقام يه بد
  . السؤال الس<يد الوز�ر

عند� يف السابق يف احلكومة السابقة اكنت §س<بة التوظيف تقريبا 
 - م5صب مايل س<نوµ، ولكن اكنت اPWٔداد  20.000املعدل دµل وا�د 

اكنت اPWٔداد دµل  -الس<يد الوز�ر، ٕاىل ان�هبتوا لنا شوية هللا �رمح الوا�Oن 
اlيل اكنت  6000-  5000الناس اlيل كتخرج lلتقاPد قليY يف �دود 

كتخرج lلتقاPد، يعين اكن الصايف اlيل òيتضاف lلوظيفة العمومLة تقريبا 
  .موظف ٕاضايف 12.000-13.000

-  20.000اليوم راه تعكست اWٓية، اليوم وىل عند� معدل دµل 
دµل املناصب املالية حمدثة، ولكن ال¡س<بة دµل املوظفني اlيل  22.000

، وابتداء من الس<نة املقò16.000 - 17.000 Yqيخرجوا lلتقاPد راه تقارب 
ليش اlيل كتخرج lلتقاPد، رمغ هاذ ا 20.000غنبداو §شوفو تقريبا 

  . كتقرتحوا اWٓن ف! خيص التقاPد ما ¶ادéش حيل لنا املشلك
دµل املوظفني اليوم يف إالدارة العمومLة عندمه  %54عند� ٔ�كرث من 

س<نة، يعين �الل الس<نوات املقYq إالدارة العمومLة مقP Yqىل  45ٔ�كرث من 
ومLة، ذاك افhقاد وا�د العدد دµل اخلربات واPWٔداد دµل الوظيفة العم

اليش fش تنقول ب~ٔنه اWٔسايس ٔ�نه يتدار جمهود يف العدد دµل املوظفني 
  .إالضافLني ٕاىل بغينا حنس<نو العمل دا�ل الوظيفة العمومLة

جود اWٓن Lم ؤ�سايس، ولكن اlيل ٔ�حسن م5و و التدبري دµل ما هو م
 ٔ�وال هو حنلو املشالك دµل القطاPات املهمة اlيل تعاين خصاص يف الصõة 

يف التعلمي، وامحلد n، بالد� òونت هاذ الناس هاذوا، �اصهم �كونوا يف 
املس�شفLات و�كونوا يف املدارس اlيل كتعاين �كتضاض وكتعاين وا�د 
  .العدد دµل املشالك، بال ما نتلكم Pىل ا·متركز الالمتركز اlيل مازال مشلك

  .شكرا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .رتمشكرا الس<يد املس�شار احمل

Áروجي "ومنر ٕاىل سؤال �ٓين موTه ٕاىل الس<يد وز�ر االتصال، وموضوPه 
، واللكمة �Wٔد "خطاب التطرف والعنف والكراهية fملواقع إاللكرتونية

  .السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال
  .الس<يد الوز�ر ..تفضل، امسح يل باليت

?س احلكومة، امللكف fلوظيفة العمومLة Oى رئ  املنتدبالس<يد الوز�ر 
  :وحتديث إالدارة

شكرا Pىل هاد اجلودة دºµ وPىل الكرم دºµ، ميكن الس<يد 
  ..املس�شار احملرتم معاجلة ٕاشاكلية صناديق التقاPد

ال ميكن معاجلة ٕاشاكلية صناديق التقاPد fلتوظيف، ٕاشاكلية صناديق 
  .التقاPد مس<تقP Yىل هذا اWٔمر

  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  ..بقاش عندك الوقت الس<يد الوز�ر، الس<يد الوز�رام

  الس<يد الوز�ر احملرتم،
�عتقد ب~ٔنه الوقت اKصص lلسؤال اس�5فذته، ؤ�طلب من اlلجنة ٔ
املعنية، Wٔن تبني ب~ٔن اكينة قضاµ مhعددة، سواء تتعلق fلوظيفة العمومLة 

اlيل òيطر�ا املتقاPد�ن اWٓن كرث ٔ�و fملس<تقqل دµل املتقاPد�ن وإالشاكالت 
ا�Rlن يغادرون الوظيفة العمومLة، كنظنوا ب~ٔنه فرصة نظرا لهاذ احليوية دµل 
هاذ النقاش ٔ�ن اlلجنة اKتصة نتابعو هاذ املوضوع هذا و§س<تدعيو الس<يد 
الوز�ر lلجنة، و�كون اJال ٔ�كرث lلنقاش، Wٔن رمبا القضية دµل طرح سؤال 

  .دقائق رمبا ال �كفي لهذه القضية 3وجواب يف ظرف 
و§شكر الس<يد وز�ر الوظيفة العمومLة وحتديث إالدارة Pىل مسامهته 

  .القمية معنا يف هذه اجللسة
ؤ�عطي اللكمة lلس<يد املس�شار من فريق اWٔصا� واملعارصة، فليتفضل 

  . مشكورا

�محد تو�زي لس<يداملس�شار أ:  
  .شكرا الس<يد الرئ?س
ان توصل بوا�د العدد دµل القوانني ف! خيص هاذ fلفعل راه الربمل

راه  -كام يف Pلمو  - املشلك دµل التقاPد، الس<يد الرئ?س، الس<يد الوز�ر 
  .Tاي قوانني Tاوا ¶ري البارح

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

�رية التنايم املضطرد الس<تغالل Wٔش<بكة نالحظ م5ذ هاذ الس<نوات ا
�نرتن?ت من طرف بعض املواقع إاللكرتونية ومواقع التواصل �ج¯عي 
لرتوجي خطاب التطرف والكراهية والعنف ضد املواطنني واملؤسسات، يف 
خرق سافر ملقhضيات اOس<تور واملواثيق اOولية حلقوق إال§سان يف هذا 
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  .امليدان
عن إالجراءات وت~ٔس?سا Pىل ذº، §سائلمك، الس<يد الوز�ر احملرتم، 

العملية اليت س<تâذوهنا lلتصدي ملثل هاذ اخلطاfت، حامية lلمجمتع 
  واملؤسسات من خطر التطرف وال�شدد وإالرهاب؟

  .شكرا الس<يد الوز�ر

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا lلس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر، فليتفضل مشكورا

  :مسي fمس احلكومةالس<يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال الناطق الر 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

Pىل طرح  هٔ�شكر، الس<يد الرئ?س، الس<يد املس�شار احملرتم، ؤ�شكر 
هذا السؤال، Wٔنه فعال هذا مشلك مطروح بفعل ان�شار �نرتن?ت 

  .وان�شار ش<باكت التواصل �ج¯عي
�لف 40يف يوم وا�د تنظمي ٕارهايب مع اWٔنصار دµلو اس<تاطعوا حيطوا ٔ 

س<نني الش<باكت  10هاذي . تويت يف التويرت Pامليا، fش تبان لنا اخلطورة
  .�ج¯عية اكنت يف �نطالق دµلها وان�شار �نرتن?ت اكن حمدود

�و اWٔخ دºµ الصغري، ٔ�نت ما ٔ ºµو الب¡ت د�ٔ ºµاليوم، ��ن د
ملغرب، Pارفش حىت وا�د ا·هنار لقLتيه مىش لوا�د املنظمة ٕارهابية �ارج ا

  . فهذا مشلك، مشلك òبري
املوا¥ة دµلو، ٔ�وال، من الناحLة اWٔم5ية Wٔن هاذي قضية دو� �لك 
املؤسسات، قضية جممتع، اJمتع املدين، قضية التيارات اOي¡Lة املعتد�، 
هاذي قضية امجليع، ف~ٔم5يا اWٔ¥زة اWٔم5ية راه كتتابع، ووا�د من العنارص 

  ..هو هاذ املتابعة دµل هاذ الش<باكت Wٔنه اWٔساس<ية دµل �ش<تغال
9نيا، قانونيا هاذي س<ن�ني احلكومة صلحت املنظومة القانونية fش 
التحريض ٔ�و اOفع لاللتõاق مبنظامت �ارج املغرب حىت هو خضع lل�شديد 

  .Pىل املس<توى القانوين
9لثا، Pىل املس<توى اOيين، وزارة اWٔوقاف والشؤون إالسالمLة، 

العلمي اPWٔىل، الرابطة احملمدية، العلامء، دار احلديث احلس¡Lة، Pدد  اJلس
من املؤسسات ؤ�يضا اJمتع املدين اOعوي، اك�ن عند� اWٓن يف املغرب 

  .تيارات دي¡Lة معتد�، حىت يه معنية، وبدات كتطلق مqادرات فهاذ اليش
طة ٔ�يضا فكرWٔ ،µن التطرف، اك�ن التطرف اlيل عندو �لفLة مرتب

بت~ٔويالت دي¡Lة مhطرفة فهيا الغلو، ويعاجل fالعتدال، اك�ن اlيل عندو �لفLة 
�و عنرصية، وهذا هو السØب .. عرقLة ٔ�حLا� دµل �نقسام، وحىت هؤ

Pالش يف القانون الصõافة احلايل وفالتعديل دµل القانون اجلنايئ مٔ � 
بث خطاfت فهيا وا�د الفراغ دµل ýشديد جترمي املرتبط fلتحريض ٔ�و 

  .التطرف ٔ�و فهيا ا·متيزي العنرصي ٔ�و ٔ�ي يشء
مث �امسا، اك�ن املقاربة القضائية، راه فعهد هاذ احلكومة حترòت 

مhابعات، ولهذا fل¡س<بة ٕالينا ال ýساهل وال ýسامح مع §رش الفكر دµل 
التطرف والفكر دµل العنف والفكر دµل إالرهاب والفكر دµل الطائفLة 

دµل العنرصية، Wٔن هاذ اليش خطر Pىل اJمتع، وهاذي قضية  والفكر
  .امجليع، حنن معبئون لها Wٔهنا قضية �س<تقرار فوق لك يشء

  .شكرا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد الوز�ر احملرتم

  . اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :تو�زي الس<يد ٔ�محد املس�شار
  الس<يد الوز�ر، 

 الواقع قلتوها Pىل ٔ�ن اWٓن ملا Tا �نرتن?ت وتوتري وا�د العدد دµل يف
�صبحت يف الواقع òبرية Tدا، تلعب دورا òبريا Tدا ، الوسائط دµل إالطارٔ

ف! خيص بناء الرٔ�ي، وكذº العدد الكqري Tدا من التنظ!ت اليت 
!ت ýس<هتدف بالد�، بالد� مس<هتدفة من طرف Pدد òبري Tدا من التنظ

إالرهابية، Pالش؟ Wٔن حمسود�ن اح5ا يف م5طقة فهيا kزاPات اlيل يه كثرية 
Tدا، يف م5طقة اح5ا يف الواقع اح5ا الب? الوحLد يف الواقع اÎي ينعم 
fالس<تقرار يف هاذ العامل اlيل فLه اlيل ك¡شوفو �ٓش òيطرا من Pىل طول 

  .العامل العريب إالساليم
املسائل القضائية، الزجرية،  - دة Pىل ما قلمت زµ -وfلتايل البد من ٔ�ن 

املسائل التثقLفLة، اOور اWٔسايس اlيل �اص تقوم به وزارة اWٔوقاف 
كذº، هاذ اJال اOيين  طرحوالشؤون إالسالمLة ف! خيص هاذ املٔ  وال

يف الواقع حىت هو فLه ٕاشاكل، Wٔن اJال اOيين اlيل هو حمفوظ جلال� 
Pدد òبري Tدا من الفhاوى،  ملؤم5ني، نالحظ اWٓن ف! خيصاملOٔ Pمري ا

اليت تصدر دا�ل وا�د العدد دµل املواقع بصفة تلقائية، وهاذوك الفhاوى 
اlيل يف الواقع ال ٔ�ساس لها ديين يف م5طوق5ا يف هنجنا ومهناج5ا اlيل هو 

، ي�سم fالعتدال وي�سم fل�سامح، ما عندو يف الواقع موقع دا�ل املغرب
ولكن ٔ�نه يصل ٕاىل الشعب املغريب، يصل Ð جزء òبري Tدا من اJمتع 

Wٔن اك�ن حىت اWٔمLة .. املغريب اlيل هو يف الواقع òيتصõاب لو هاذ اليش
  .يف املغرب املس�رشية ٔ�نه دغيا òيLíق

وfلتايل يف وزارة االتصال وحنن يف صدد يف الواقع ن¡hقل يف صدد 
لتصويت والبت يف قوانني ٔ�ساس<ية يف ما خيص الربملان املغريب، يف صدد ا

  . مLدان الصõافة، وذòرتوا فهيا حىت هاذ املواقع إاللكرتونية
 ،ºل احلكومة وحرصنا كذµن �كون احلرص د�kمتىن يف الواقع ٔ

كربملان، وحرص امجلعيات Pىل ٔ�نه هاذ اخلطاب ال ميكن ال�سامح فLه، يف 
�و حىت هوµتيا، ٕاذ ٔ�ن التطرف لك وا�د يدعي التطرف، سواء اكن دي¡Lا ٔ

فLه وفLه، التطرف من هاذ اجلهة والتطرف من ذيك اجلهة اWٔخرى، جيب 
�ن حنافظ يف هذا الب? Pىل هذه الطم~ٔن?5ة وPىل هاذ السالمة دµلو وهاذ ٔ
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 .ال�سامح اÎي عرف به طوال الس<نني
  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار
�و ثالث ثواين ال متكن الس<يد الوز�ر من الرد Pىل  ؤ�عتقد ٔ�ن 9ني�نئ

ºىل ذP قدرة Ð ب، ٕاال ٕاذا اكنتLالتعق.  

  :الس<يد وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي fمس احلكومة
  ..يف هاذ الثاني�ني

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .اkهتت الثاني�ني

  :الس<يد وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي fمس احلكومة
الفhوى  –ال هاذي مزµن، �اصمك ýسمعوا هاذي  –ٔ�ذòر fلفhوى .. 

حول اجلهاد اليت صدرت مؤخرا عن Pلامء املغرب، واكنت حمط ٕاشادة 
Pاملية، املغرب اليوم فاPل يف موا¥ة الفكر دµل التطرف، مايش فقط ¶ري 

  .يف املغرب بل دوليا
  .والسالم Pليمك

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا، شكرا الس<يد الوز�ر

  .P Ðىل ٕاشاكلية الوقت و�لزتام بهونعتذر 
ون¡hقل ٕاىل السؤال اWٓين املوTه lلس<يد الوز�ر امللكف fلنقل وموضوPه 

، اللكمة �Wٔد "هتديد اWٔرامل ومhقاPدي السكك احلديدية fل�رشيد"
  .السادة املس�شار�ن من الفريق �س<تقاليل لتقدمي السؤال

   :املس�شارة الس<يدة مLنة عفان
  س،الس<يدالرئ?

  السادة الوزراء، 
  الس<يدات والسادة املس�شارون، 

 12/2011لقد تعهدت ٕادارة السكك احلديدية من �الل املذòرة 
بتفويت دور املكhب الوطين lلسكك احلديدية لقاطنهيا، وبناء ما ال يقل 

، ٕاال ٔ�ن هذه الوعود مل جتسد Pىل 2015و�دة سك5ية يف ٔ�فق  1000عن 
، وfلتايل ٔ�صبح مصري هؤالء اWٔرامل ٔ�رض الواقع حىت يوم5ا هذا

ومhقاPدي السكك احلديدية مبدينة اجلديدة Lدد�ن fل�رشد والضياع، 
و�اصة بعد صدور احلمك �بتدايئ القايض fٕفراغهم من هذه اOور 

  .س<نة 25واملساòن اليت يقطنوهنا م5ذ ٔ�كرث من 
Wٓنفة اòÎر، Îا §سائلمك الس<يد الوز�ر، مىت س?مت تنفLذ بنود املذòرة ا

حفاظا Pىل òرامة هؤالء اWٔرامل ومhقاPدي السكك احلديدية، ا�Îن ٔ�ف5وا 
  زهرة معرمه يف العمل هبذا القطاع؟

  .شكرا الس<يد الوز�ر

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر، فليتفضل مشكورا

ب Oى وز�ر التجهزي والنقل الس<يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتد
  :واlلوT?س�Lك، امللكف fلنقل

  .شكرا الس<يد الرئ?س
  .شكرا الس<يدة املس�شارة احملرتمة

�òيد ٔ�ن املوضوع اlيل تفضليت وطرحhيه هو موضوع اlيل عندو بعد ٔ
اج¯عي، لكن التعامل دµل إالدارة املكhب الوطين lلسكك احلديدية بعيدا 

و نصوص قانونية، عندو تعهد دµل اWٔعوان اlيل عن البعد �ج¯عي وعند
، تعهد�ن مكhوبني ومصحõني 1990اكنوا ك?سك5وا فهاذ املساòن م5ذ 

ومصادق Pلهيام، ب~ٔنه ملا �مكلوا اشغال دµهلم يف املكhب �اصهم يفرغوا 
  .اWٔماòن، فٕاذن هاذي ٔ�ماòن وظيفLة

مجيع الوزارات ملا ٔ��دثت اlلجنة البني وزارية بني  1998احلكومة دµل 
�ددت اOور واWٔماòن اlيل يه قابl Yلتفويت، ويف املقابل �ددت اOور 
واملساòن اlيل يه ¶ري قابl Yلتفويت، وهاذو دµل اجلديدة اlيل Áلكميت 
Pلهيم �ددهتم اlلجنة البني وزارية ب~ٔهنم دور ¶ري قابl Yلتفويت، املكhب ال 

  .يق، بعيدا Pىل البعد �ج¯عيميكن ٕاال ٔ�ن يعمل Pىل تزنيل وPىل التطب 
�� خشصيا، Tلست مع هاذ الناس اlيل تفضليت هبم هاذي Pامني ٔ
ونصف، و�اولنا نلقاو يش �اTة حqية، ؤ�قول حqية، يف ٕاطار اKرج اlيل 
ممكن، لكن إالشاكل اlيل عند� هو املساòن �ج¯عية اlيل اكن �اصها 

ذاك اWٔرض، اlيل اكن من املفروض Áكون يف اجلديدة، Wٔنه اكن الزناع Pىل 
يد�روا هلم فهيا املساòن �ج¯عية، الوPاء العقاري ما تصفاش، هو اlيل 

�خر إالماكنية ٔ�هنم يبداوأ.  
الس<يد املد�ر العام تيقول يل ٔ�هنم ¶ادي يبداوا يف القريب العاTل يف 

lيل بناء هاذ اOور �ج¯عية، اlيل جزء مهنا ملا يقدم هؤالء إالخوة ا
Áلكميت واWٔخوات اlيل Áلكميت Pلهيم، ميكن هلم éس<تافدوا من هاذ املساòن 

  .�ج¯عية دµل املكhب
  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شارة الس<يدة مLنة عفان
  الس<يد الوز�ر، 

اlيل هو ¶ادي يمت فLه البناء دµل هاذ واش ممكن حتددوا لنا الوقت 
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اOور لهاذ الناس، Wٔهنم داf راه هام حمكت Pلهيم احملمكة fش يفرغوا 
  املنازل، ٔ�ش<نوا املصري دµهلم؟

الشارع، ومهنم امرٔ�ة ٔ�رمWٔf Yطفال دµلها، وراه ٔ�ن¯ Pارفني التقاPد 
درمه، واش ¶ادي يع?شوا  4000و 3000دµهلم حشال òيتقاضاوا، ما بني 

  هبا، �كريوا هبا، ٔ�ش<نو ¶ادي يد�روا هباذ القدر هذا؟
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يدة املس�شارة احملرتمة

  .مة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLباللك

الس<يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واlلوT?س�Lك، امللكف 
  :fلنقل

  .نعم، شكرا الس<يد الرئ?س
هو اlيل ميكن، الس<يدة املس�شارة، نتعهد به هو ٔ�ن هاذ إالخوان 

مللف واWٔخوات اlيل هام fلفعل معنيني، س~ٔحرص خشصيا ٔ�نين نتابع ا
دµهلم، اكن ¶ادي خيرجومه فوا�د الوقت اlيل اكن، نقدر نقول º دج5رب، 
وحرصت خشصيا Pىل ٔ�نه ذيك الفرتة، مايش fش ٕاخرجو عباد هللا، Pىل 
�ساس ٔ�نه fلفعل، مادام اWٔمور اlيل يه حqية ما تفامهناش Pلهيا، ما ٔ

  .ت دµل القضاءاتفامهوش مع املكhب Pلهيا، املس~ٔ� مش
املسطرة القضائية راها ¶ادية، ¶ادي حنرصو، ٕان شاء هللا رب  اليوم،

العاملني، fش نصفLو يف ٔ�قرب وقت، املرشوع راه Tاهز، نصفLو �ٓخر 
  .اlلمسات Pىل الوPاء العقاري، وٕان شاء هللا رب العاملني يبدا البناء

اح5ا ٕاىل اك�ن يش �االت، الس<يدة املس�شارة احملرتمة، اlيل يه 
ميكن lلبالد ٕاال ٔ�هنا تتحملها، ؤ�قول، اس<ت5íائيا، فيش �االت اج¯عيا، ال 

اlيل ميكن Áكون وا�دة وال جوج، اOو� راه ما غميك¡ش ختذل اWٔبناء 
  .دµلها يف مNل هذه احلاالت �س<ت5íائية Tدا Tدا Tدا

  .شكرا الس<يد الرئ?س

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .نا يف هذه اجللسةشكرا الس<يد الوز�ر، و§شكره كذP ºىل مسامهته مع 

ون¡hقل ٕاىل السؤال املوايل املوTه ٕاىل الس<يد وز�ر السكىن وس<ياسة 
رضورة ٕاPادة هيلكة اWٔحLاء السك5ية الناقصة التجهزي "املدينة، وموضوPه 
، واللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من الفريق "والت~ٔهيل احلرضي

  .�س<تقاليل لتقدمي السؤال

  :يف ٔ�بدوحاملس�شار الس<يد عبد اlلط 
  .شكرا الس<يد الرئ?س

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

  الس<يد الوز�ر احملرتم، 
لقد س<بق lلحكومات ٔ�ن الزتمت Pfٕادة هيلكة اWٔحLاء السك5ية 
الناقصة التجهزي لت~ٔهيلها حرضµ، اس<تûابة ٕاىل رضورة حتسني ظروف 

º من �الل ٕاجناز التجهزيات اWٔساس<ية الالزمة سكن اWٔرس املعوزة، وذ
  .لتحسني الطابع املعامري والفضاءات احلرضية

Îا، §سائلمك الس<يد الوز�ر عن ماهية اخلطوات اليت قطعهتا الوزارة يف 
  هذا الباب، وفاء ملا الزتمت به؟

  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  . لٕالTابة Pىل السؤال اللكمة lلس<يد الوز�ر

  :الس<يد محمد نLØل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس<ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس<يد الرئ?س

  .شكرا lلس<يد املس�شار احملرتم
اJهودات املبذو� Pىل مس<توى ٕاPادة الهيلكة يه جمهودات òبرية وòبرية 

�رية، حبيث س<نة ا T15دا، ويتعني ٔ�ن نقر مبا مت القLام به طيY تقريبا ال Wٔ
اتفاقLة رشاكة ومتويل اlيل مت تفعيلها، ويه هتم  495حوايل  2002ٔ�نه من 

  .§سمة، مبعىن، ٔ�ننا حس¡5ا اWٔوضاع دµل هذه اWٔرس 1.100.000ناهز ما يُ 
وف! يتعلق هبذه احلكومة Îfات وهاذ املبالغ السابقة، اكنت كهتم، 

  .مليار دµل اOرمه 11.5اكنت تصل ٕاىل 
�لف §سمة اlيل اكنوا معنيني بربامج،  360يتعلق هباذ احلكومات، ف! ٔ

داملليار دµل  3.3دµل املليار، مهنا  6.3والقمية دµل املشاركة العمومLة فهيم 
وزارة السكىن، من �الل صندوق التضامن lلسكن، وتعلمون ٔ�ن التد�ل 

يف  هنا هيم ٔ�ساسا حتسني الفضاء دµل الع?ش دµل الساكن، ٕادما¥م
ال¡س<يج احلرضي، ٕاد�ال Pدد من التجهزيات العمومLة واملرòبات 
�ج¯عية، ومعليا بذº تصبح الساكنة املعنية يف وضعية اlيل كتخرج من 
إالقصاء وكتخرج من ا·هتم?ش وكتويل م5دجمة، ل?س فقط يف ال¡س<يج 
احلرضي، لكن كذº يف ال¡س<يج �ج¯عي، وبذº ميكن ٔ�ن نقول ب~ٔهنا 

 1.5ما يناهز اليوم  -كام قلت  - اlيل مك5تنا ٔ�ننا حس<نا الوضع دµل  س<ياسة
 . مليون دµل ال¡سمة

  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس<يد عبد اlلطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس<يد الرئ?س
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  .شكرا الس<يد الوز�ر
احلقLقة §شاطرمك الرٔ�ي ف! خيص اJهودات اlيل قامت هبا ٔ�وال، يف 

احلكومات املتعاقqة واحلكومة احلالية، هذا ما فLه شك، Wٔنه فعال يه 
ٕاشاكلية معيقة وٕاشاكلية مhعددة اWٔوTه، الهدف دµل السؤال دµلنا 
Wٔfساس هو نلفhو ان�qاهمك لبعض املناطق، اlيل رمبا ٔ�هنا ما اكن�ش عندها 

ýس<تافد من هاذ اJهودات اlيل تداروا، .. ظ fش Áكون من مضناحل
وكنقصد OfرTة اWٔوىل املقاطعة دµل النخيل مفراDش، ٔ�� كنمتىن الس<يد 
الوز�ر òون زرتوها، Wٔن يه م5طقة Lمة Tدا، يه م5طقة النخيل، ولكن 
اOا�ل دµلها Pامر بوا�د اJموPة دµل اWٔ§سûة احلرضية اlيل Tد 

ش<ية، اlيل يه عبارة عن دواو�ر اlيل وصلها البين واك�ن اlيل فاهتا مhال
اكع، والناس òيع?شوا فوا�د الوضعية مزرية وòيع?شوا فوا�د الوضعية دµل 
�ا� �نتظار، وما عرفوا ٔ�ش<نو هو املصري، واش ¶ادي يبقاوا متا؟ واش 

م غيكون ¶ادي يرت�لوا؟ ٔ�ش<نو املصري دµهلم؟ لو عرفوا ¶ري املصري دµهل
عندمه بعدا وا�د �طمئنان نفيس، حىت العنوان اlيل عندمه يف البطاقة 

  .الوطنية هو عنوان مؤقت، ما عرفوا واش ¶ادي يبقى وال ¶ادي �زول
�ن هاذ الساكنة يه ٔ�¶لب?هتا الساحقة يه يف فÑة فقرية، معوزة ٔ ºمث كذ

 ٔWيل حىت التجهزيات اlلتايل كتع?ش فوا�د الظروف اfدا، وT ساس<ية ¶ري
ٕاذن بقت فوا�د .. مhوفرة، حىت العمومLة مهنا، ال املدرسة، ال الصõة ال

النطاق ضيق وبقت كذا، وهنا اOواو�ر من مضهنا مNال ذاك دوار اlلباط، 
موالي عزوز، بوم5قار، الكحييل، الفâارة، وا�د اJموPة دµل اOواو�ر 

ت ان�qاهمك لهذه اlيل كنبغي من هذا السؤال، الس<يد الوز�ر، هو نلف
املنطقة هاذي، fش حىت يه éشملها وا�د اجلانب دµل �ه¯م اlيل 
òهيمتوا به خبصوص هذا املوضوع هذا، نظرا لهاذ الطلب دµهلم امللح، واlيل 

  .دام طويل هاذ احلا� دµل �نتظارية
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .لكمة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLبوال

  :الس<يد وز�ر السكىن وس<ياسة املدينة
فعال، ٔ�� معمك، الس<يد املس�شار، ف! يتعلق مبنطقة النخيل، مبراDش 
معوما، Wٔن هناك يف بعض املناطق ت~ٔخر Pىل مس<توى تفعيل الربامج، مNال 

قدمية دµل مراDش، لكن ف! يتعلق fل¡س<يج العتيق ومبا جياور املدينة ال
م5طقة النخيل، فعال، هناك دواو�ر كثرية، ما كتبا§ش lلعيان ٕاال اKتصني 
اlيل òيد�لوا fش òيعرفوها فني اكينة، ويه ما ميك¡ش Áكون �رامج معنية 

  .Pfٕادة الهيلكة كام §سمي ٕاPادة الهيلكة، كام نقارب ٕاPادة الهيلكة
ناس فqالصهتم وكند�لو هلم الطرقان ٕاPادة الهيلكة معناه ٔ�ننا كنâليو ال 

وكند�لو هلم املا وكند�لو هلم الضو وكند�لو هلم إال�رة العمومLة وكند�لو 

ºهلم التجهزيات ٕاىل ¶ري ذ.  
 Pو ت�ال ميكن ٔ�ن نقوم بذº يف م5طقة النخيل، مبعىن ٔ�ن هؤالء ٔ

اء يف اOواو�ر Pلهيا ٔ�ن Áكون معنية بربامج ٕالPادة إالساكن ٔ�و ٕاPادة إاليو 
م5اطق ٔ�خرى، والبعض مهنا معين بربامج، البعض اWٓخر ¶ري معين حلد 
اWٓن بربامج، لكن Pلينا ٔ�ن نتابع ومس<تعد�ن ٔ�ننا ن�qعو معمك دوار بدوار 

  .òيف ميكن ٔ�ن يدمج يف ٕاطار الربامج املوجودة

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

ز�ر السكىن وس<ياسة املدينة، ون¡hقل ٕاىل السؤال الثاين املوTه lلس<يد و 
، واللكمة �Wٔد السادة "ٕاشاكلية اOور اWٓيl Yلسقوط"وموضوPه 

  .املس�شار�ن من الفريق �س<تقاليل لتقدمي السؤال

 :املس�شار الس<يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  السادة الوزراء، 
  زماليئ اWٔعزاء، 
  الس<يد الوز�ر، 

احلكويم بتحسني سكن املواطنني  الزتمت احلكومة يف الرب�مج
  .واملواطنات fملباين املهددة لالهنيار يف اWٔ§سûة القدمية fملدن العتيقة

وTد�ر òÎfر ٔ�نه س<بق lلحكومة ٔ�ن ٔ��رمت Pدة اتفاقLات Pىل الصعيد 
  . الوطين، ومن هاذ االتفاقLات هناك اتفاقLة اليت وقعت مبدينة فاس

ذا النوع من املباين، §سائلمك الس<يد ؤ�مام Áزايد اKاطر احملدقة هب
  : الوز�ر

  ما يه املقاربة املعمتدة حلل ٕاشاكلية البناµت اWٓيl Yلسقوط؟
  وما يه حصيY ٕاجناز االتفاقLات املربمة يف هذا الش~ٔن؟ 

  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر

  :نةالس<يد وز�ر السكىن وس<ياسة املدي 
  .شكرا لمك الس<يد املس�شار احملرتم

كام قلمت، املدينة دµل فاس يه اlيل معنية ب~ٔمه �ر�مج ف! يتعلق 
مبõاربة اWٓيل lلسقوط ومبعاجلة ال¡س<يج العتيق، وهناك �ر�جمان، �ر�مج 

  .من املباين التارخيية 27مزنل، و�ر�مج 9ين هيم  3666ٔ�ول هيم 
Pىل ٕاعطاء �نطالقة لهذ�ن ؤ�رشف صاحب اجلال� مqارشة 

الرب�جمني، اWٓن ال ٔ�Áلكم عن الربامج السابقة، كنتلكم Pىل هاذ اليش اlيل 
من  27معلناه يف ٕاطار هاذ احلكومة، وتعلمون مqارشة ب~ٔنه ف! يتعلق ب 
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املباين التارخيية، تقريبا اح5ا Pىل وشك �kهتاء مهنا، وجلنة ت�qع س<تجمتع 
  . ٕاىل ذº، وهذا ٕاجناز هائل يف �د ذاتهقريبا من ٔ�Tل الوصول 

ف! يتعلق fلبيوت، اWٔشغال ¶ادة Pىل قدم وساق مبقاربة تعمتد ٔ�ساسا 
اOمع املبارش والت~ٔطري التقين لٔ رس وٕاد�ال Pدد من املهن اليت ýش<تغل 
وتع?ش معليا من هاذ اJهود اlيل مqذول من ٔ�Tل ٕاPادة Áرممي البيوت، 

ب، معاجلة اجلبص، ٕاىل ¶ري ذº من اWٔمور اليت تدعميها، معاجلة اخلش
  . نقوم هبا، مما ٔ��دث مبدينة فاس دينامLة دا�لية وحرòية اقhصادية Lمة

fلطبع يف بعض احلاالت بعض البيوت ýشكو ٔ�و بعض اWٔرس ýشكو، 
�لف درمه lلب?ت، وهو ٔ�كرب جمهود  P80لام ب~ٔنه وصلنا ٕاىل دمع يصل ٕاىل ٔ

  .الرتاب الوطين اlيل در�ه Pىل امhداد
�عرف ب~ٔن املدينة العتيقة دµل فاس fيق فهيا اش<تغال وfيق ٔ ºمع ذ

  .فهيا �اصنا نبذلو جمهود، وºÎ س<نواصل Pىل ٔ�ي �ال هذا اJهود

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  . اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس<يد احلسن سليغوة
شكرا الس<يد الوز�ر Pىل إاليضا�ات، وميكن يل نقول º ب~ٔن حىت 
وا�د ما ميكن لو ينكر اJهودات اlيل قامت واlيل تعملت يف مدينة فاس، 

  . س<نوات 3والس<! م5ذ توقLع االتفاقLة فهاذ املدة دµل 
Wٔن  90%وال  9ف! خيص البناµت التارخيية، امحلد n، ٕاىل ما قلناش 

  . �، حفظه هللا، س?مت التدشنيصاحب اجلال
املشلك اlيل òيوقع داf �اليا وهو fل¡س<بة lلبناµت اlيل العدد دµهلم 

كام Tات يف االتفاقLة، وكتعرفوا ب~ٔن هاذ املنازل اlيل اWٓن  3363ٔ�كرث من 
كتوTد مفوالي عبد هللا، فاملرين?ني، فاس اجلديد، وبال ما نقول º شكون 

اسفدوا من هاذ الرب�مج، Wٔن اlيل ك?س<تافد من هاذ هام الساكنة اlيل òيت
�لف درمه اlيل ¶ادي ميكن لها  80الرب�مج ٔ�كرثية فهيم ما òميلكوش ذيك ٔ

  Áمكل اتفاقLة، فني املشلك òيتوقع؟ 
ميل كنقولوا . املشلك òيوقع يف البناµت بعض املنازل اlيل هام òبري

PائY،  20راه ساكنة فهيا  م5ازل كربى راه مايش ساكنة فهيا PائY وا�دة،
µ يل هو  80اله ولكن كرتصد هلمlيل كنلقاو مزنل اlلف درمه، الوقت ا�ٔ

�لف درمه، حقLقة اWٔس<بقLة كتجي lلمâاطر واملسائل  80صغري وكتزنل لو ٔ
  .من ٕازا� اخلطر

بوصفمك رئ?س اlلجنة Pىل املس<توى يف ما خيص ٕاجناز هاذ املشاريع، ال 
نلقاو لها احلل، والس<! هناك مشالك حمسوبة Pىل  بد من هاذ الساكنة ما

�ا� دµل املنازل اlيل  40رؤوس اWٔصابع، مNال يف فاس اجلديد اك�ن وا�د 
يه òبرية، وفهيا Pدة ٔ�رس ك�سكن فهيا، òميكن لنا نتûاوزو Wٔن هاذ االتفاقLة 

رق ما درمه اlيل كنقولوها lلعائY وlلمزنل، فميكن نلقاو الف 80.000اlيل فهيا 

دµل  8بني مزنل صغري ومزنل اlيل هو òبري، وميكن لنا نقولو ب~ٔن فهيا وا�د 
  ..م5ازل يف قلب ذاك املزنل، Wٔن كام كتعلموا

 .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

  :الس<يد وز�ر السكىن وس<ياسة املدينة
، كام الحظتيوا من دون شك و�شلك موضوعي املشلك Pىل ٔ�ي �ال

مايش ساهل، Wٔنه تعلمون ٔ�ننا حصينا Pىل مس<توى وطين ما �زيد Pىل 
من املساòن اWٓيl Yلسقوط، فqالتايل ما يطبق بفاس من الطبيعي  43.000

وزان من ٔ�Tل ٔ�ن بتارودانت، بٔ�ن �كون هناك ال¯س بدبدو fلشاون، 
درمه  80.000، وعندما نصل ٕاىل هاذ املبلغ دµل كذº تطبق نفس املعايري

اlيل هو ٔ�كرب مqلغ مبراDش، وا�د العدد من اWٔحLاء، ملا كنوصلو لهاذ املبلغ 
هذا اWٔخqار Áروج �رسPة، فqالتايل مجيع املواطنني ومجيع اWٔرس املعنية 
كتقول k ،ºريد نفس الرشوط اليت طبقمتوها يف املاكن الفالين ٔ�و يف 

  .الفالنية املدينة
�Pمل بz~ٔن هناك �االت اج¯عية م~ٔساوية وب~ٔن هناك رµضات ٔ ��كام  -ؤ

دµل  6، 5، 4اك�ن وا�د صغري اك�ن اlيل òبار، اك�ن اlيل فهيم  - نقول 
دµل اخللق اlيل òيع?شوا، نعمل هذه اWٔوضاع، ولكن  40، 30، 25اWٔرس 

  .�رية من ٔ�مر� حقLقLةنقوم مبا هو ممكن، Wٔن ٕاىل فرز� الناس غنصدقو يف 

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر احملرتم

  .و§شكرك كذP ºىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة
ون¡hقل lلسؤال املوTه lلس<يد وز�ر الرتبية الوطنية، وموضوPه 
احûhاTات مجموPة من الفÑات يف إالدارة والتدرéس، اللكمة مو¥ة من ٔ��د 

مجموPة الكونفدرالية اOميقراطية lلشغل لتقدمي  السادة املس�شار�ن من
  .السؤال

  :املس�شار الس<يد عبد احلق �?سان
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  السادة الوزراء، 
  السادة والس<يدات املس�شارون احملرتمون واملس�شارات احملرتمات، 

امسحوا يف البداية ٔ�ن ٔ�جسل fس<تغراب، بل ؤ�ن ٔ�س�5كر، ما فاه به 
املنتدب Oى رئ?س احلكومة امللكف fلوظيفة العمومLة، الس<يد الوز�ر 

، واعتبار �قhطاع من اWٔجور "فسادا"واÎي يتعلق fعتبار إالرضاب 
  ". حماربة lلفساد"

بد ٔ�ن ٔ�مر لطرح السؤال املتعلق بقطاع الرتبية والتعلمي واlيل òيعرف ال
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ويتعلق اWٔمر احûhاTات JموPة من الفÑات اlيل يف إالدارة ويف التدرéس، 
Pىل سLØل اòÎر ب~ٔساتذة التعلمي �بتدايئ املترضرون من النظامني 

، املساPدون إالداريون اlيل fقLني 2003ودµل  1985ني دµل ياWٔساس< 
، امللحقون الرتبيون وملحقو إالدارة و�قhصاد، 5حلد الساPة يف السمل 

 6ون يف السالمل من �املو الشهادات من القطاع املشرتك، املوظفون املرتب
  .واlيل حلقهم وا�د احليف، ؤ�يضا اWٔساتذة املتدربون 9حىت ل 

نود، الس<يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن توافو� fخلطوات اليت قامت هبا وزارÁمك 
من ٔ�Tل �س<تûابة lلمطالب املرشوPة لهذه الفÑات وkزع هاد الفhيل دµل 

  .قطاعهاذ �حûhاTات وهاذ التوÁرات اlيل اكينة فال
  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا lلس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر لٕالTابة Pىل السؤال

الس<يد �اO �رTاوي، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  : املهين

  .شكرا الس<يد الرئ?س
  .شكرا الس<يد املس�شار

ا السؤال وكذº يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس<يد املس�شار Pىل هذ
اكفة الرشاكء �ج¯عيني Pىل اJهودات املبذو� ٕاىل Tانب الوزارة لالرتقاء 
fملوارد الØرشية هبذا القطاع احليوي، فهناك اس<مترار مقاربة ýشارòية، هتدف 
ٕاىل ٕاجياد احللول املمك5ة واملتا�ة، وبطبيعة احلال الوزارة والنقاfت م5خرطة 

  . يف حوار مفhوح
م اWٔسايس هو موضوع دامئ lلحوار مع النقاfت التعلميية، هناك النظا

مرا�ل مhقدمة يف هذا الصدد، وال يفوتين التذكري هنا fملذòرة الوزارية رمق 
اليت ٔ��دثت جلان اليقظة وفض الزناPات Pىل املس<توى املركزي  111

 واجلهوي واحمليل لتذليل الصعوfت و�ل املشالك اليت ختلق بعض اWٔجواء
  .من التوÁر

وهناك ٕاذن مقاربة ýشارòية fس<مترار، تمت Pىل املس<توى املركزي وPىل 
  .املس<توى احمليل، بفضلها مت �ل الكNري من املشالك

من مضهنا تP اليت .. هناك بعض امللفات مطرو�ة lلنقاش بتعاون مع
�شار ٕا·هيا الس<يد املس�شار وهناك جلان تق5ية مشرتكة بني وزارة الرتبية ٔ

طنية ووزارة املالية ووزارة الشؤون إالدارية، تعمل Pىل ٕاجياد احللول الو 
  .املناس<بة يف الوقت املناسب

  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا lلس<يد الوز�ر

اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من مجموPة الكونفدرالية اOميقراطية 

 .lلشغل lلتعقLب

  :املس�شار الس<يد عبد احلق �?سان
  . لس<يد الوز�ر، Pىل اجلواب الال جوابشكرا، ا

عطيتو� لكامت فضفاضة و{م، اك�ن احلوار واك�ن جلنة دµل �ل أ�ن¯ 
الزناPات، لكن الواقع مايش هو هذا، وهاذي يه املعضY دµل هاذ 
احلكومة ٔ�هنا كتقول º اك�ن احلوار، ولكن احلوار اÎي ال يفيض ٕاىل نتاجئ 

  .ن ٔ�ن §سميه حواراوٕاىل �ل املشالك، فال ميك
Áلكمت لمك، الس<يد الوز�ر، Pىل اWٔساتذة اlيل ترضروا من النظامني 

ذ توظفوا، Lذ والتالم L، وقراوا التالم 8و 7اWٔساس<يني اlيل توظفوا يف السمل 
واملعمل اlيل قراه fيق يف ) échelle 11( وTا ٔ�س<تاذ معه والتلميذ وصل ل

  .10وال  9السمل 
Pىل املساP يضا�د�ن إالداريني اlيل ميل درتوا ميل طلعتوا ل Áلكمت ٔ

درمه احلد اWٔدىن لٔ جور يف الوظيفة العمومLة هام اكنوا فايتني  3000
  .، وحلقهم حLف òبري5درمه، وبقاوا يف السمل  3000

�املو الشهادات اlيل هام يف القطاع املشرتك، ٔ�س<تاذ �داه توظف 
اWٓخر حبالو حبالو قرا هو وµه عندو شهادة إالTازة ٔ�وال املاسرت Áرىق هبا، 

هذاك Áرىق وهذا ما Áرقاش، وهذا òيرضب يف الصممي يف اOس<تور اlيل 
òيقول املساواة ما بني املواطنني، فqاWٔحرى ما بني املوظفني، fٕالضافة 
لهاذوك املتدربني واش اك�ن يش جواب؟ واش هذاك املرسوم تلغى وال 

  مازال؟

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .د املس�شار احملرتم، شكراشكرا الس<ي

 .واللكمة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

  :الس<يد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
�عتقد ب~ٔنه هناك ٔ�رقام تبني ب~ٔن هناك لقاءات دامئة مع الرشاكء ٔ

سايس فقط هناك fل¡س<بة lلجنة النظام اWٔ  �2014ج¯عيني م5ذ ٔ��ريل 
 7، جلنة ٕاصالح املنظومة 2016ينا�ر  20لقاء، اكن �ٓخرها يف  28

اج¯ع، وهذه  16اج¯ع، نقابة مف�يش التعلمي  18اج¯Pات، اlلجنة التق5ية 
�ج¯Pات يه فرصة لتبادل الرٔ�ي والعمل Pىل دراسة امللفات قصد 

  .اخلروج حبلول ممك5ة التطبيق
  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .الس<يد الوز�رشكرا 

  .و§شكره كذP ºىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ون¡hقل ٕاىل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل واlلوT?س�Lك، والسؤال اWٔول 
املوTه Ð حول تعرفة الطرق الس<يارة، اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من 
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 .الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :محد شد�ٔ املس�شار الس<يد 
  .محن الرحميfمس هللا الر 

  الس<يد الرئ?س، 
  السادة الوزراء، 

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ  
تعرف ýسعرية الطرق الس<يارة تفاو�ت òبرية، ويتûىل ذº بني اجلهات 
واWٔقالمي املرتبطة �ش<بكة الطرق الس<يارة، ف�سعرية الطريق الس<يار الرابط 

املسافات جبهات بني بين مالل و�رش<يد تعترب Tد Tد مرتفعة fملقارنة مع 
اWٔخرى، مما يضطر معه املسافر�ن ٕاىل تفضيل الطريق الوطنية، واليت 

  . تعرف حوادث مميتة لٔ سف
  :وPليه §سائلمك الس<يد الوز�ر

 ما يه املعايري املعمتدة يف حتديد ýسعرية الطرق الس<يارة؟ 
  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .رتم، يف ٕاطار إالTابة Pىل السؤالاللكمة lلس<يد الوز�ر احمل

  :الس<يد عز�ز رfح وز�ر التجهزي والنقل واlلوT?س�Lك
  .fمس هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئ?س، 
  ، السادة الوزراء

�شكر املس�شار احملرتم Pىل طرح هذا السؤالٔ .  
بطبيعة احلال يف حتديد التعريفة اك�ن هناك معايري نعمتد Pلهيا تق5ية، 

 ٔ��توTه من �اللمك ٕاىل الرٔ�ي العام، البالد دµلنا كنعرفو إالماكنيات لكن ٔ �
املالية اlيل عندها، امحلد n، الثقة يف البالد دµلنا تزتايد يوما بعد يوم، 
املؤسسات املالية، الرشاكء اlيل �الومه òيد�لوا معنا رشاكء يف ٕاجناز 

µل النقل، مهنا الطرق املشاريع الكربى، و�اصة مشاريع الب¡Lات التحتية د
  .الس<يارة

مليار دµل  40نبغي نقول lلرٔ�ي العام من �اللمك ٔ�نه غنوصلو ل 
اOيون دµل الرشكة الوطنية lلطرق الس<يار، fش شفhوا البالد دµلنا، 

مليار دµل اOرمه، ولكن fش  40امحلد n، سعيدة والعامل يفhخر هبا، 
اهتا احلكومة احلالية واحلكومات السابقة �ذابطبيعة احلال مجيع اOيون اlيل 

 مهنا مىش لالس�úر، ما مشاش fش يتدار هبا يش حواجي ٔ�خرى ريجزء òب
  .¶ري صاحلة

òيلومرت يف الطريق  100لكن اlيل نبغي نؤكد ٔ�نه ملا كتقارن ما بني 
òيلومرت يف الطريق العادية، ما اكي¡ش مقارنة ال من حLث  100الس<يار و

حLث السالمة، ال من حLث �س<هتالك دµل البزن�ن، ال الوقت، ال من 

من حLث الرا�ة، فqالتايل òميكن يل نقول º والعامل اليوم مس<تعد خيلص 
  .fش éرشي الرا�ة دµلو واWٔمن دµلو والسالمة دµلو

ºRن اكن طلب من اكند�رو هاذ التعريفة، اح5ا  ،فWٔ ذينا قرار�
ن دµل وTدة وبعض املقاطع اlيل عندمك واكن طلب ٔ�يضا من إالخوا

الية Tدا، فاح5ا غند�رو وا�د اOراسة وبديناها وTد� لها ¶òيعتربوا ٔ�هنا 
 la régulation de(املعطيات دµلها، fش ند�رو ما éسمى ب

tarification( ننا�، اlليل مع ا·هنار، مقاطع، اح5ا ¶¡شوفو fش خيلينا ٔ
  . جنذبو ٔ�كرب Pدد من املس<تعملني

، 3900طع دµل بين مالل، كنâربمك ب~ٔن املعدل اWٓن وصلنا ل املق
fش ميكن لو  7000، 6000مايش هو اlيل مطلوب، �اصنا نوصلو ل 

  .�كون مhوازن ماليا
املقطع دµل �رش<يد خريبكة هذا òيعرف وا�د إالقqال òبري Tدا، وصلنا 

  .عربة يف اليوم 5750لتقريبا 
ليش وحنالو §شوفو ند�رو تعريفة فاح5ا غنا�ذو بعني �عتبار هاذ ا

م5اس<بة، لكن نبغي نقول lلرٔ�ي العام تP مسامهة املواطنني �رحبهم لراحهتم 
س<! اح5ا كنوTدو Dهم يف Áمنية الطرق الس<يارة، والوالتقليص من اس<هتال

  .òيلومرت يف املس<تقqل ٕان شاء هللا 2000اWٓن مشاريع خضمة دµل 

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .الوز�رشكرا الس<يد 

 .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس<يد ٔ�محد شد
  .شكرا الس<يد الوز�ر

ما تيخفى Pىل حىت وا�د اJهودات اlيل تتقوم هبا احلكومة واOو� يف 
هذا الصدد هذا، ولكن، الس<يد الوز�ر، �اصنا ��ذو بعني �عتبار هاد 

�سمى fملقطع النخبوي، Pالش؟ Wٔن تقريبا املقطع fلضبط، Wٔنه ٔ�صبح òي 
التعريفة دµلو مقارنة مع املغرب لكو تقريبا تعريفة خمالفة lلمغرب، بغينا ٔ�ننا 

  .ن�ساواو لكنا مع التعريفة Pىل الصعيد الوطين
�ل احملدود والطبقة Oىل ذوي اP نه ممنوع�اكينة مس~ٔ� ٔ�خرى هو ٔ

LØالش؟ يف سP ،ن الوسطى اس<تعامل هاذ اخلطWٔ ،ل املثال الس<يد الوز�ر
درمه، تقريبا ýساوي  150تقريبا ) aller-retour(تقريبا التعريفة دµل 

البزن�ن اlيل ¶ادي يقدر éس<تعملو، ممكن ٔ�� تنقول ب~ٔن ٕاىل اكن وا�د 
اOراسة معمقة، ورمبا التõليل دµلمك، نلقاو ب~ٔن ٕاىل نقصنا من التعريفة دµلو 

µل د�Oانبرمبا ¶ادي �رتفع اT ل الطريق الس<يار، هذا من.  
دµل  6اك�ن اس�úرات اlيل حتطت فهاذ الطريق الس<يار، مNال اك�ن 

شغلت وا�د .. احملطات دµل البزن�ن اlيل تتعرف وا�د ال¡س<بة Pالية
ال¡س<بة دµل اليد العامY واWٔطر دµلها، يه تقريبا ¶ادي متيش لٕالفالس 

  .اذ الطريق الس<يار Wٔن تقريبا ش<به فار¶ةٕاىل بقLنا فهاذ الوترية fش ¶ادي ه
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اك�ن وا�د اكينة مس~ٔ� ٔ�خرى، الس<يد الوز�ر، وهذا �اص نعرفوه ب~ٔن 
النقطة سوداء ف! خيص اWٔمن دµل هاذ الطريق، مرة مرة تنلقاو ب~ٔن اك�ن 

  .بعض التد�الت الال ٔ�م5ية فهاذ الطريق Wٔن تقريبا ش<به فار¶ة
فعال ٔ�ن تعطيوا العناية Oراسة التعريفة لهذا، الس<يد الوز�ر، بغينامك 

هاذي، Wٔهنا تقريبا خمالفة Pىل التعريفة Pىل الصعيد الوطين، وهذا رمبا ¶ادي 
éشجع اس<تعامل هاذ الطريق ٔ�كرث من الطريق الوطنية، ويف نفس الوقت، 

بين مالل،  -الس<يد الوز�ر، عند� وا�د ال�ساؤل الطريق الس<يار Wٓسفي 
 فني وصلت اOراسة دµلو؟فاس،  -بين مالل 
  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

  :الس<يد وز�ر التجهزي والنقل واlلوT?س�Lك
ما ميكن kWٔمك م5تخبني دµل اWٔمة ٕاال تدافعوا Pىل املواطنني، ويف .. 

ميكن لها ختيل الناس éس<تعملوا هذا  نفس الوقت كتقرتحوا بعض ٔ�فاكر اlيل
  .املنتوج الوطين

اح5ا غند�ر هاذ اOراسة هاذي و¶¡شوفوا . فكام قلت اك�ن طلبات
�ش<نو يه التعريفة املناس<بة، لكن ��ذوا بعني �عتبار مرة ٔ�خرى Pىل ٔ�نه ٔ
هذه Lام اكنت اللكفة دµل الطريق الس<يار ال مقارنة مع الطرق اWٔخرى، 

 ٓWننا ا�ن، امحلد n، كام الحظمت، اس�úرات خضمة يف الطرق الوطنية، رمغ ٔ
يعين اك�ن بعض اOول ك�س�مثر يف الطرق الس<يارة وكتâيل الطرق الوطنية 
كتâلهيا شوية ضعيفة fش الناس جييوا lلطرق الس<يارة، اح5ا ما مش?5اش 

ت فهاذ �جتاه، كتâيل الطرق اWٔخرى اlيل افهاذ املهنج، اكينة دول مش
  .قريبة لها ضيقة fش الناس خيتاروا الطريق الس<يار

اح5ا مش?5ا يف التوازن، امحلد n، ولكن ��ذو هاذ اليش بعني 
�عتبار، اOراسات لكها املقاطع اlيل Áلكمتوا Pلهيا اWٓن �اصY و¶¡شوفو 

  .القرار مس<تقqال

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد الوز�ر احملرتم

الثاين، موضوPه املساº الطرقLة fلعامل القروي،  ون¡hقل ٕاىل السؤال
واللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ حرار لتقدمي 

  .السؤال

  :حلسن ٔ�دعي الس<يداملس�شار 
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمات، 

لقروي ضعفا يف وترية إالجناز، حLث يعرف ٕاصالح املساf ºلعامل ا
يع?ش العامل القروي عز� كربى رمغ جمهودات احلكومة، حLث جند ٔ�ن 

  .بعض املساº تعرف �ا·هتا تدهورا òبريا
  الس<يد الوز�ر احملرتم، 

ما يه ٕاسرتاجتيتمك lلرفع من وترية ٕاجناز املساº القروية وامليض يف فك 
  العز� عن ساكنة العامل القروي؟

  .كراوش

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

  :الس<يد وز�ر التجهزي والنقل واlلوT?س�Lك
  .نعم، شكرا، الس<يد املس�شار

كنظن مايش فقط هاذ احلكومة ولكن اOو� قطاع العامل  ،ولكن
ظن كتعرفوها، فني القروي هو العامل القروي اسرتاجتي، �س�úرات فLه كن

ان فني ولينا، الفال�ة فني كنا فالضو، فني ولينا، فاملاء فني ولينا، الطرق
  .. البد ،ولينا

�� دامئا كنبغي �عتدال يف احلمك Pىل اWٔش<ياء، نقولو ٔ ºÎ ،حصيح
حتقق ما حتقق، ولكن راه مازال اك�ن اخلصاص، اح5ا در� جرد، وزارة 

خصاص يف العامل القروي مبا فLه املناطق ٔ�لف òيلومرت  50التجهزي يف 
اجلبلية، وزارة اOا�لية دارت وا�د اجلرد، اتفق5ا، مجعنا، در� �ر�مج اليوم 

مليار دµل  l50لعامل القروي، ٔ�عطى �نطالقة دµلو Tال� املP، دµل 
مليار دµل اOرمه �اصة fلطرق، وراه اWٓن وزرعت Pىل  36اOرمه، 

Wٓن راه قامئ اWٓن لتõديد اWٔولوµت يف امجلاPات، ٕان شاء مجيع اجلهات، ا
س<تفداýش ýس<تافد تعطاها اWٔولوية، اlيل اهللا، fش امجلاPات اlيل ما 

حمارصة يف اجلبال تعطى لها اWٔولوية، جزء اlيل فات تدار ¶ري fلتوف5ة يعاود 
  .يتقاد fش يويل صامد ٔ�مام الظروف الطبيعية

اه دµل جزء مما ٔ�جنز سابقا س<يصبح Pىل مث ٔ�يضا مش?5ا يف �جت
حساب وزارة التجهزي والنقل، Wٔن حنن بصدد ٕاPادة هيلكة الش<بكة 
الطرقLة، اWٓالف من الطرق دµل العامل القروي غتويل �بعة lلوزارة، 

  .وfلتايل الصيانة دµلها Áكون �بعة l?و� ول?س lلجامPات الرتابية

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  . شكرا
  .لكمة lلس<يد املس�شار ٕاىل اكن عندو تعقLبال

  :املس�شار الس<يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا، الس<يد الوز�ر احملرتم، Pىل جوا�مك

ونغتمن هذه املناس<بة لنمثن جمهودات احلكومة يف جمال تقوية الش<بكة 
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الطرقLة، والتجمع الوطين لٔ حرار يتفهم ٔ�ن احلاجLات كثرية وكثرية Tدا، 
دودة Tدا، رمغ ذº ٕاkمك تبذلون جمهودات ýشكرون والوسائل املادية حم

  .Pلهيا
  الس<يد الوز�ر، 

ٕان ٔ�س<باب kزول هذا السؤال، هتدف Wٔfساس ٕاىل ýرسيع وترية ٕاجناز 
الربامج الوطنية لفك العز� عن العامل القروي واملناطق النائية وال�رسيع 

الطرق القروية  حلا� املهرتئة JموPة منب�5فLذ االتفاقLات املوقعة يف ظل ا
  .اليت تعرض مس<تعملهيا لٔ خطار

كام ٔ�ن تدهور وضعية هذه الطرق يؤ�ر سلبا Pىل كثري من م5ا� 
احلياة، من قqيل حرمان اWٔطفال من مhابعة دراس<هتم وكذº صعوبة 

  .الولوج، ولوج اخلدمات الصحية وإالدارية
الزµرة �فLاللت، الس<يد الوز�ر، §شكرمك Pىل - ف! يتعلق جبهة درPة

التفقدية اليت مقمت هبا لهذه اجلهة، واليت وقفمت �اللها Pىل مجموPة من املشالك 
اليت تعرفها الش<بكة الطرقLة، واليت وPدمت �اللها بتوفري لك إالماكنيات 
 ºرب ٕاصالح الطرق املوجودة، وتوفري مساP الJلهنوض هبذا اl الرضورية

ج¯عية هبذه اجلهة، اليت حتتاج ٕاىل Tديدة ýسامه يف التمنية �قhصادية و�
اOمع واملواòبة و�ه¯م، سواء ف! يتعلق fلطرق ٔ�و ب5Øاء الق5اطر اليت تعد 

�ساس<ية لفك العز�، خصوصا ٔ�µم الفLضا�تٔ Yوس<ي.  
وخبصوص ٕاقلمي تنغري، ويف ٕاطار العدا� اJالية، ٔ�ýساءل، الس<يد 

وع اÎي ٔ�طلقه صاحب اجلال�، الوز�ر، عن نص?ب هذا إالقلمي من املرش 
 36مليار درمه، خصصت مهنا  55اخلاص ب�منية العامل القروي بتلكفة تبلغ 

  .مليار درمه lلطرق
 ºن الوقت قد �ان ملعاجلة ٕاشاكلية املسا��ال Áرون، الس<يد الوز�ر، ٔٔ
الطرقLة جببل صاغرو، اليت تقhيض ربط سفõه الشاميل fجلنويب، ومن مت 

ر حبوض مكون؟ ؤ��ن وصل حتيني اOراسات املتعلقة ربط حوض املعيد
وما  اليت Áربط تنغري fلنقوب Pرب ٕاكنيون؟ f1521لطريق إالقلميية رمق 

اÎي يعوق إالمضاء Pىل االتفاقLة اخلاصة ب5Øاء طريق �ٓيت هاين مرورا 
  �متفhوشت ٕاىل جامPة Áمني؟

 هذا، ون�ساءل عن مصري الشطر الثالث اخلاص ب�ش?Lد الطريق
  املدارية الرابطة بني بوملان وقلعة مكونة؟

  الس<يد الوز�ر،
نغتمن هذه املناس<بة كذº لنطالب احلكومة بتوس<يع وتقوية الطريق رمق 

، الرابطة بني الرش<يدية وورزازات والرش<يدية ومLدلت، والرش<يدية 10
  والريصاين fجتاه ٕاقلمي زاòورة Pرب ٔ�لنيف و�زار�ن؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا، شكرا الس<يد املس�شار احملرتم، واجلواب lلس<يد الوز�ر

  :والنقل واlلوT?س�Lك التجهزيالس<يد وز�ر 
�شكر، الس<يد املس�شار احملرتم، Pىل التوازن، يعين احلديث عن ما ٔ ��ٔ
قامت به اOو�، احلكومات، لك حكومة كتقوم Ofور دµلها، احلمك 

قت ٔ�شكرك Pىل ٔ�نك Áلكمت Pىل لكن، يف نفس الو و lلشعب املغريب، 
�مور حيتا¥أ.  

�نمت تعلمون ٔ�ن هذه اجلهة fخلصوص اس�مثر فهيا يف الطرق ٔ�كرث مما ٔ
وهذا رمبا Tا وقهتا، مايش حىت .. س<نة املاضية، Wٔfرقام Wٔهنا 15اس�مثر يف 

  .ال ٔ�لوم ٔ�ي طرف، Tا وقهتا
طها مع اح5ا اWٓن، التصور اlيل عند� لهاذ اجلهة fخلصوص ٔ�ن kرب 

�اكد�ر بطريقة سلسة، مع مراDش، وتالحظون �س�úر الضخم اWٓن Pىل ٔ
ت كتبان، امس<توى ت?شاك، مليار ونصف دµل اOمه، وامحلد n، النتاجئ بد

�ن kربطها مع وسط الب? من �الل بين مالل، تنغري يف اجتاه بين مالل، ٔ
، بدينا كنقادو الطرق �ذينا دµل ٔ�نه املناطق الس<ياحLةاوشفhوا القرار اlيل 

دµلها، �اصة تود¶ا، اWٓن اlيل تبدو مجيY الطرق دµلها، مث ٔ�يضا ٔ�ن kربطها 
�يضا مع فاس ومك5اس ومع وTدة، فاح5ا غنõددو اWٔولوµت، Wٔن ميل ٔ
حس5Øا لقLنا املاليري، ف~ٔن¯ Pارفني إالماكنيات دµل البالد، كنõاولو نوزعوها 

  .بطريقة Pاد�
¶ادي جيي من بعد، òيتلكم Pىل التوزيع العادل lلمشاريع  السؤال اlيل

التمنوية Pىل البالد، اlيل ¶ادي §رشحو فLه ٔ�ش<نو يه املقاربة، املقاربة مqنية 
Pىل، ٔ�وال، هاذ إالماكنيات نوزعوها بطريقة Pاد�، ٔ�نه اك�ن وا�د النوع من 

lة، حوار مع املنتخبني، واملقاطع اLت، نوع من الشفافµولوWٔلكمتوا اÁ يل
  .Pلهيا لكها مقاطع حتظى، ٕان شاء هللا، fاله¯م

�مLل ٕاىل ٔ�نه من تنغري ٕاىل بين مالل، تفhح لمك �ٓفاق التعامل ٔ ��ٔ
مراDش، بين مالل، : دµل اجلهات 4التûاري، fخلصوص التواصل مع 

  .اOار البيضاء والرfط
رى اlيل وهذا يشء Lم، دون ٔ�ن نلغي، بطبيعة احلال، احملاور اWٔخ

  ..بدينا فهيا fملناس<بة، الطريق العارشة، بدينا فهيا، راك شفhوا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا lلس<يد الوز�ر، شكرا lلس<يد الوز�ر

و�ٓخر جوابه هو موضوع سؤال فريق العدا� والتمنية حول العدا� 
ح اJالية يف املشاريع الطرقLة الكربى، فليتقدم ٔ��د السادة املس�شار�ن لطر 

  .السؤال

  :مال مLرصة�ٔ املس�شارة الس<يدة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  شكرا الس<يد الرئ?س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
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�رية Pىل مس<توى العدا� Wٔهودات اليت بذلت يف الس<نني اJرمغ ا
قLة الكربى، فٕان مجموPة من اWٔقالمي اJالية يف مشاريع الب¡Lات التحتية الطر 

واملناطق مل تنل حظها الاكيف، ٕاذ ال تصلها ال طرق س<يارة وال طرق رسيعة 
  .وال ش<باكت سكك �ديدية

Îا، §سائلمك الس<يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات اليت تعزتم وزارÁمك 
 اختاذها لتحقLق ٔ�قىص مس<توµت العدا� اJالية يف املشاريع الطرقLة

  الكربى؟ 
 .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر

  :والنقل واlلوT?س�Lك التجهزيالس<يد وز�ر 
�شكر الس<يدة املس�شارة احملرتمة Pىل طرح هذا السؤال، وٕان اكن ٔ
حيتاج ٕاىل وقت ٔ�كرب Wٔن فLه ٔ�رقام وفLه اتفاقLات ٕاىل ¶ري ذº، لكن ٔ�ش<نو 

�ذينا فهاذ املوضوع؟ هو ٔ�نه شدينا اخلريطة ٔ�ش<نو تدار يف ايه املقاربة اlيل 
الس<نوات السابقة والعقود السابقة، وشدينا ٔ�ش<نو يه الب¡Lات التحتية اlيل 
موجودة، مفش?5ا يف �جتاه دµل هاذ النوع من Pدا� توس<يع املشاريع 

  .التمنوية
عين املساواة، fش kكونو ولكن نبغي نؤكد الرٔ�ي العام، العدا� ال ت

دµل املاليني و¥ة  5دµل املاليني وال  4واحضني، ¥ة اlيل عندك فهيا 
�ذ نص?ب دµلو Áاكفؤ، ¥ة ٔ�و µ ن لك وا�د�عندك ٔ�قل، العدا� هو ٔ
مدينة تعترب بوابة املغرب، �قhصاد املغريب س�5ال الكNري Wٔن يه حبال 

قاد هذاك الباب ما òيعن?ش قادي�Lه وا�د اOار عندها وا�د الباب ميل كت
فقط lلب?ت اlيل �دا الباب، وٕامنا حبال مNال ملا كنتلكمو Pىل طنûة، ملا 
كنتلكمو Pىل الناظور، ملا كن�5لكمو Pىل اOار البيضاء، ملا كنتلكمو Pىل 

هللا . مراDش، ملا كنتلكموا Pىل ٔ�اكد�ر، هاذي بواfت س<ياحLة واقhصادية
  . افLة موجودة وقدر هللا يف هاذ القضية¶الب، هكذا يف اجلغر 

يف نفس الوقت مش?5ا لالجتاه دµل اجلهات اWٔخرى، اWٓن ٔ�ش<نو  ،لكن
كند�ر؟ كمنش<يو كنتفاوضو مع اجلهات، وامحلد n، اlيل مش?5ا lلجهوية Wٔن 

�فLاللت - اWٓن غيويل عند� تصور خمططات دµل اجلهات، بدينا درPة
 ٔ� 5ش<نو يه اWٔولوµت اlيل نقدو ند�رو يف كنتفاوضو معها fش §شوفو 

س<نني،  5س<نني، اWٓن مش?5ا لوTدة، اتفق5ا ٔ�ش<نو غند�رو يف  10س<نني ٔ�و 
س<نني و¶¡شوفو òيفاش ميكن لنا جنمعو ا·متويل، عند�  10ٔ�ش<نو غند�رو يف 

اWٓن اجلهة الثالثة غند�رو، ٕان شاء هللا، قqل يونيو غند�رو مجيع اجلهات 
  . fش نوزعو

ا وا�د القرار هو ٔ�نه اlيل ما عندمهش السكة واlيل ما عندمهش �ذينا
املطارات، سامهنا يف النقل اجلوي يف انتظار، ٕان شاء هللا، الطرق الس<يارة 

�عطى التعل!ت fش منش<يو السكك ٔ Pال� املT ،والسكك احلديدية
دµل الطرق  (les couloirs)احلديدية lلجنوب، اح5ا �دد� مجيع 

غنâليومه lلحكومات املقYq، تلقى kزع امللكLة تدار  )(exhaustifالس<يارة 
(le couloir)  راسات موجودة، توفرت إالماكنيات وحتددتOموجود، ا

اWٔولوµت إالسرتاتيجية نبداو هبا، ٕان شاء هللا، fش اجلهة ��د احلق 
  .دµلها، يف ٕاطار التوزيع العادل lلمشاريع التمنوية

  :الس<يد رئ?س اجللسة
 .شكرا lلس<يد الوز�ر

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :د Pيل العرسيالس<ياملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس<يد الرئ?س
  السادة الوزراء،

  إالخوة واWٔخوات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني، 
ويه  قلت fل¡س<بة lلحكومة احلالية يه حكومة ٕاصال�ات حقLقLة،

حكومة تتõىل وÁك�سب ثقة شعبية òبرية، وfلتايل ٔ�ن لك الشعب املغريب 
من طنûة ٕاىل الكو�رة �راهن Pىل هذه احلكومة لرتيس قمي Pدا� حقLقLة 

  . جمالية
طبعا ال ننكر اJهود اÎي بذلته احلكومة، ال ننكر اJهود اÎي بذلته 

اWٔقالمي، بعض اجلهات، الوزارة املعنية، لكن، لٔ سف الشديد، ٔ�نه بعض 
  .ال زالت ýشعر fلغنب

  الس<يد الوز�ر، 
kريد من هذه احلكومة ٔ�ن ال تنقيض وال�هتا قqل ٔ�ن Áريس نظاما lلعدا� 
اJالية يف توزيع املشاريع الطرقLة الكربى، تقوم Pىل ٔ�سس Pلمية Áراعي 

Lات اOميوغرافLة، Áراعي املسا�ة اجلغرافLة، Áراعي اخلصاص، Áراعي احلاج 
  . التمنوية، Áراعي املؤرشات �قhصادية

املواطن املغريب معوما مل يعد �رىض ب~ٔن  2011طبعا بعد دس<تور 
�كون مواطنا مغبو� يف وطنه، بعض املواطنني عندما خيرجون من ٔ�قا·ميهم 
ويطلعون Pىل املشاريع الكربى éشعرون بنوع من الغنب، بل ٔ�ن بعضهم 

 جتدد وتغري اكينة هناك ٕاماكنية تق5ية لتõال �متىن لو اكنت تP الطرق اليت
  .ٕاىل املناطق املغبونة

 40.000ن~ٔ�ذ Pىل سLØل املثال ٕاقلمي �و�ت، هذا إالقلمي اÎي فقد 
�سØب ضعف الب¡Lة التحتية كام  2014و 2004من الساكنة بني ٕاحصاء 

ن وòيفا، هذا إالقلمي اlيل اWٓن عندو طريق وطنية وا�دة مير Pلهيا ٔ�كرث م
عربة يومLا، وفهيا حوادث مميتة يومLا، طريق وحLدة ضيقة، حىت  11.000

 Pدم وجود مسP بØعذرة �سhن جيلهبا إالقلمي م��س�úرات اlيل ميكن ٔ
الئق ٔ�و طريق الئقة، هذا خصاص òبري fٕالقلمي، kرجو م5مك ٔ�ن تلتفhوا 
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لطرقLة العرصية لٔ قالمي اليت مل تنل حظها من التمنية اJالية، من الش<بكة ا
  .لرنيس Pدا� جمالية حقLقLة
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

  :والنقل واlلوT?س�Lك التجهزيالس<يد وز�ر 
يق بني Pىل ٔ�ية �ال، ما ٔ�ظن ٔ�نه مازال يف بالد� ميك5نا نتلكمو Pىل تفر 

املواطنني، وٕان اكن كنظن اWٓن دس<تور Tديد، م5طق Tديد، حاكمة 
Tديدة وPدا� يف البالد دµلنا، املغرب اليوم، امحلد n، منوذج لك مرة 

  .كنتقدمو يف املؤرشات
�Pرتف ب~ٔن �و�ت �اصو عناية �اصة، مjN مNل بعض اWٔقالمي، ٔ ��ٔ

µا دT يلlا هاذ املرشوع اT الشP يل وهاذ اليشlل العامل القروي ا
غيعطي ٔ�مهية لبعض اWٔقالمي، هاذ اليش Pالش اWٓن اح5ا اWٓن طلق5ا مجيع 
اخلطوط دµل الطرق الس<يارة lلمغرب اكمل، بعد ذº ٕاسرتاتيجية، ٔ�ن¯ 
كتعرفوا الطرق الس<يارة ما òيقررش فهيا وز�ر، ؤ�حLا� مايش احلكومة، 

، فqعد ال�شاور كنõددو فLه ختضع ٕاىل م5طق اسرتاتيجي، ٔ�حLا� س<يادي
  .اWٔولوµت

�وىل §شوفو ٔ�ش<نو يه الب¡Lة التحتية  -كنعتقد  - اlيل Lم ٔ Yمكر�
. بعد ذº، ٕان شاء هللا، ندوزو لهاذ الب¡Lة التحتية املهيلكة. املالمئة، ٔ�وال

�و�ت اWٓن كندرسو ازدواجLة الطريق ما بني فاس و�و�ت، مث كندرسو 
  .مقطع lلطريق الس<يارواش ميكن ند�رو م5و 

كنبغي نقول lلسادة املس�شار�ن ٔ�نه ما òرهناش ند�رو الطرق املزدوTة، 
ولكن الصيانة دµلها ملكفة، ºÎ حنن نفضل يف الوزارة ٕاىل قدر� ند�رو 

مواصفات "هاذ الطريق الس<يار ولو مبواصفات ٔ�قل، Wٔن اك�ن ما éسمى ب 
ل الفلوس ¶ري fش ند�رو ، يؤدي املواطنني ¶ري شوية دµ"مس<توى 9ين

الصيانة Wٔهنا ملكفة Tدا وٕان اكن �و�ت حيتاج ٕاىل عناية، ؤ�عتقد هناك 
ٕاجامع Pىل هذا اWٔمر، واWٓن راه عند� الرشاكة اlيل غند�روها مع إالقلمي، 

  .ٕان شاء هللا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد الوز�ر

سة، ونعتذر P Ðىل و§شكره Pىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجلل 
  .مقاطعة جوابه، نظرا الkهتاء الوقت

والسؤال املوايل موTه lلس<يد وز�ر الصõة، وموضوPه سوء توزيع 
اع¯دات الصõة، مقدم Ð من فريق اWٔصا� واملعارصة، فليتقدم ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس<يد عبد الرحمي الاكمل
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  الس<يد الوز�ر احملرتم، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني، 
  ، الس<يد وز�ر الصõة احملرتم

حيظى الوسط احلرضي fملغرب fحلصة اWٔوفر من ¥ود احلكومة يف 
اJاالت �ج¯عية Pىل حساب العامل القروي، الس<! يف قطاع الصõة، 

من �ع¯دات املالية  %75ية املتوفرة ٔ�ن حLث تؤكد املعطيات إالحصائ 
  .اKصصة لقطاع الصõة ترصف fملدن

  : Îا §سائلمك الس<يد الوز�ر
  ما يه دواعي فشل احلكومة يف احلد من هذه �خhالالت؟ 

وما اÎي تعزتمون القLام به يف ما تبقى من معر احلكومة lلتخفLف من 
املالية واخلدمات الصحية بني التفاو�ت املسP Yûىل مس<توى �ع¯دات 

  الوسط احلرضي والعامل القروي؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر

  :الوردي وز�ر الصõة احلسنيالس<يد 
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  .ت¡شكرك، الس<يد املس�شار احملرتم، لطرحمك هذا السؤال
ملتعاقqة دامئا كتعرف ب~ٔن اكينة تفاو�ت وفوارق ٔ�وال، مجيع احلكومات ا

  .بني العاملني احلرضي والعامل القروي، وتتõاول ما ٔ�مكن تصحح هاذ الوضع
م5ذ مع احلكومة اlيل دازت اlيل خرجت القانون  ،9نيا، م5ذ س<نني

واحلكومة احلالية اlيل خرجت املرسوم التطبيقي دµل اخلريطة  34.09
  .مات الصحية طبقا lلخريطة الصحيةالصحية، فhوزيع اخلد

¶ري اlيل غنذòر ٔ�نه رمغ  ،دات ت�qعها املالية اlيل رشت لهاولهذا �ع¯
 7س<نني وال  6اJهودات م5ذ عقود ٔ�� تنظن واحلكومات مNال هاذي م5ذ 

دµل املوارد الØرشية Áمتيش lلعامل القروي،  %70حىت ل  %67س<نني 
 نية اOو� Áمتيش lلعامل القروي، ولكن ٔ��دµل اWٔدوية مزيا %32اWٔدوية 

حلكومة، راه اكن هاذ اليش وداf امايش فشل  75مhفق معك ٕاىل كنت 
  :اك�ن وغيكون Pالش؟ س<بØني

السØب اWٔول، يف املغرب ما ¶ادéش تصحح الوضع يف مدة قصرية، 
السØب اWٔول هو طبيعة اش<تغال ومعل الوزارة، يه الرتاتLØة، ما معىن 

LØات الرتاتLات اجلهوية، املس�شفLات إالقلميية، املس�شفLة؟ يعين املس�شف
اجلامعية موجودة يف املدن، ويه اlيل فهيا ٔ�كرث من املوارد الØرشية، اlيل 
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  ..فهيا التجهزيات البيوطبية الغالية وامللكفة وهاذ اليش �اصو ٔ�موال، يعين
وزارة الصõة  9نيا، ف! خيص املوارد الØرشية، �اصك تعرف ب~ٔن مزيانية

املهنيني، ولهذا فني  دµل  Á(les salaires)متيشدµل املزيانية راه  63%
، تبارك هللا، يف 5اك�ن ٔ�كرثمه؟ اك�ن يف املس�شفLات اجلامعية داf عند� 

املدن الكربى، املس�شفLات اجلهوية، وهاذ اليش اlيل اك�ن، ولكن تنõاولو 
طبية ما التجهزيات البيو  -لت ق –! خيص ما ٔ�مكن نتدارòو تدرجييا ف

ميك¡ش يتصحح، ال داf وال من داP fام وال من داP fامني، �اص شوية 
 .دµل الوقت fش يتصحح

  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  .واللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس<يد عبد الرحمي الاكمل
  .�ر احملرتمشكرا الس<يد الوز

هنا ت?qان ب~ٔنه غياب العدا� �ج¯عية، ما دام ٔ�نه .. ¶ري fل¡س<بة Wٔمسو
دµل الساكنة يف العامل القروي، ٕايوا �اصها تعطاها  %45يف املغرب اكينة 
  .دµل املزيانية، هذا ٔ�ضعف إالميان 45%ٔ�ضعف إالميان 

ى، الفقر من ¥ة ٔ�خرى، ٔ�نه احلا� دµل الفقراء òيتجمعوا يف القر 
 µيل ما عندهومش مادlوالهشاشة راه اك�ن �زاف هام يف العامل القروي، ا
fش التطب?ب وال العالTات، صعيب fش يوجلوا lلâدمات الطبية 

  .وإالس�شفائية
من ¥ة ٔ�خرى، الس<يد الوز�ر، هناك نعطيك منوذج fلعامل القروي 

يدي ا�راهمي دµل امجلاPة اlيل كنحظى ٔ�� �رشف رئاس<هتا يف وا�ة س< 
اله ، 2014µدµل الساكن حسب إالحصاء دµل  30.000مراDش، عند� 

دµل الفراملية، واOواور لكهم دار التوزيع دµل  5اكينة طب?qة وا�دة و
مجموPة دµل اOواور هنار اWٔربعاء، مجموPة دµل اOواور هنار امخل?س التوزيع 

بغا يتعاجل وتيجي وتيلقى هاذ دµل اWٔس<بوع، هذا يعين صعيب ٔ�نه إال§سان 
  . التوزيع

�يضا fل¡س<بة لٔ دوية، نفس اليشء، اك�ن خصاص، fل¡س<بة ل ٓليات ٔ
  .الطبية ٔ�و إالس�شفائية �قصة

) RAMED1(عند� مشلك، �ٓخر الس<يد الوز�ر، وهو مشلك دµل 
دµل  %70تيع?شها املغرب لكو، �اصة عند� ) RAMED( بطاقة

اWٔداء . Wٓن، اlيل fينني دا�لني يف هشاشةا منالبطاقات ما مسحوfش 
ديوش، ما عندمه �س<تطاPة fش خيلصوا، ٕاذن ~ٔ الناس معوز�ن فقراء ما تي

هذاك العدد كنطلبو fش ٔ�نه ýشوفوا òيفاش حتلو هاذ املشلكة، املشلك 
  .اWٓن يف �ا� دµل املرض fش éسحبوا بطاقهتم وهام

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

اlيل ما يتعفاوش Wٔهنم فقراء؟ ٕاذن كنطلبو م5مك fش يتعفاوا، Pالش 
¶�شوفوا احلل òيفاش املشلك Wٔنه تد�روا حبث fش تلقاومه فقراء 

البطاقة اWٓن ما مسحوfش،  %70ويتعفاوا، وهنا اWٓن راه وا�د اJموPة 
  .وٕاىل قلنا يف الوا�ة راه اكينة يف املغرب لكو

قاو ٕاذن كنطلب م5مك fش حنلو هاذ املشلك، ٕان شاء هللا، fش تل
  .يش �ل fش البطاقة دµل ٔ�مسو

  .شكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر lلرد Pىل التعقLب

  :الس<يد وز�ر الصõة
دµل العامل  %45 احLث ٔ�نت قلت لي Á75%منيش يف اجتاه  ميل..

ري القروي، هذا ال يعين ٔ�نين تنربر هاذ اليش اlيل اك�ن داf ،fلعكس ¶
تنقول º داf فهاذ الوقت اlيل اكينني هاذ املس�شفLات اجلامعية 

رمبا .. واملس�شفLات اجلهوية ما ميكن لكش متيش تد�ر مس�شفى Tامعي
غيبان مع املدة، وليين متيش تد�ر مس�شفى Tامعي يف م5طقة صغرية ما 
ميك¡ش ال اlيل غمييش لها وال òيفاش غند�رو لها، �اص �كون Pاود 9ين 

دµل املوارد الØرشية �اص خيدم، هذا هو  1400 بن?5اه ¥ز�ه در� Ð ٕاىل
  ..املنطق رمبا مع املدة ¶ادي

دéسمرب  18، اlيل �اصنا نعرفو ٕاىل �دود )RAMED(ف! خيص 
الش بغيناه اكن الساكنة  دفاéس<ت )RAMED(كنا اح5ا بغينا هاذ  2015

يعين دز� �كNري  ٔ�لف، 223مليون و 9مليون وصلنا ل  8.5املس<هتدفة 
�عطي وا�د النقطة Pىل هاذ اخللل يه هاذ الناس ٔ ��هاذ اليش، ؤ

  ..ن القانونلكالفقر، و .. الهشاشةد
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

ون¡hقل ٕاىل السؤال الثاين، وٕاذا اكنت هناك بقLة يف التعقLب lلس<يد 
  .التعقLب الثاينالوز�ر ميكن ٔ�ن يضيفها ٕاىل 

ٕاذن السؤال الثاين موضوPه حول وضعية مس�شفى محمد اخلامس 
fحلس<مية، واللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس<يد نLØل اWٔندلويس
  . شكرا الس<يد الرئ?س

  الس<يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  احملرتمني،  السادة والس<يدات املس�شار�ن
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  الس<يد الوز�ر احملرتم، 
كام هو �ال العديد من املس�شفLات �ربوع اململكة، يعرف مس�شفى 
محمد اخلامس العديد من �خhالالت اليت تفامق وÁزيد من معا�ة املرىض 

  .وذوهيم
Îا §سائلمك عن إالجراءات اليت اختذمتوها واليت س�âhذوهنا lلõد من 

  املعا�ة عن هؤالء املرىض؟ هذه �خhالالت وختفLف 
  .وشكرا

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر

  :الصõة وز�رالس<يد 
  .شكرا الس<يد الرئ?س

  .شكرا lلس<يد املس�شار احملرتم
رس�ر، اlيل  300رس�ر،  300مس�شفى احلس<مية يه مس�شفى دµل 

طب?ب  70اlيل فLه  من اWٔطر الطبية 348ت?ش<تغلوا فLه ٔ�كرث من 
�طباء Pامون، اlيل فLه مجيع التخصصات، ؤ�� غنقول º  10مhخصص ؤ

  .بعûا� Wٔن زرتو هاذي املرة اخلامسة ؤ�� Áمنيش Ð تنعرفو مزµن
املس�شفى، بعûا�، بال ما نطول Pليك، هذاك املس�شفى �اصو 
�كون مس�شفى Tديد، �اص ذاك املس�شفى البالصة فاش Tا وال 

¶زنيدو فLه، اك�ن الرتممي، احلكومة السابقة اكنت رصدت وا�د  òيفاش
مليون، زد� Pليه يش �ركة، fيق يف ذاك  35الغالف مايل دµل 

دµلو ) les poutres(إالش<تغال، وٕاذا به هاذي ٔ�سابيع �ربو� بيل ذاك 
�ٓخر ٕاىل ) marché(¶ادي الزالزل وهاذ اليش ما اك§ش، �اصنا Pاود 9ين 

وليين احلس<مية ýس<تاهل .. ا ¶ادي �كون هاذ اليش مايش fش�ٓخره، واح5
.. الساكنة دµلها وال ذاك اليش قدمي وقدمي Tدا واملوقع دµلو ما ميكن º ال

رسة ما اك�ن فني kزيدو وال فني مع اجلبال راك شفhيه ميل اك�ن هذاك املد
اليش  ¡Lو، هذاك الرتممي اح5ا غمنش<يو فLه، التجهزيات ¶زنيدو فهيم ذاكنب 

  .اlيل fيق، ولكن �اص بناء وٕا§شاء وجتهزي وýشغيل مس�شفى Tديد
�ريا �هكhارات شوية بعيدة Pىل املدينة، اح5ا يف نقاش مع  9�ذينا أ

الس<يد العامل ومع الس<يد الوايل ومع املنتخبني fش، ٕان شاء هللا، غيكون 
  .بناء مس�شفى Tديد يف احلس<مية

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .لوز�رشكرا الس<يد ا

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :الس<يد نLØل اWٔندلويس املس�شار
  .شكرا الس<يد الوز�ر

وهاذي يف احلقLقة م5اس<بة ٔ�ننا §شكرو الس<يد الوز�ر Pىل اJهودات 
اليت يقوم هبا فهاذ القطاع احليوي واحلساس، لكن، الس<يد الوز�ر، ف! 

س�شفى دµل احلس<مية �شلك ٔ�سايس، فكام يتعلق fلسؤال دµلنا وامل 
س<نوات،  10تعلمون ٔ�ن هاذ العملية دµل إالصالح اس<تغرقت ما �زيد عن 

، ويه 2009، مث الساكنة م5ذ 2009يف الشطر اWٔول اlيل اkهت�ى يف 
ت¡hظر الشطر الثاين ٕالصال�ه، فqالتايل كنلمتسو Wٔنه فعال اك�ن معل، ولكن 

ه العملية جيعل املواطنني فعال يف معا�ة هاذ الت~ٔخر ٔ�و البطء يف هذ
  . حقLقLة

L ٕالضافة ٕاىل نقطةfهناك ٕاشاكلية  ،مة، الس<يد الوز�ر، ويه املواعيد
�و  3حقLقLة، حبيث جند بعض التخصصات اlيل عند� فعال ٔ�طباء، ٔ4 

�شهر، مما �زيد من معا�ة  6دµل اWٔطباء يف �ني ٔ�ن املواعيد تصل ٕاىل ٔ
بعض التخصصات احلساسة Tدا، وهاذ اWٔمر هاذ  يفاملرىض، �اصة 

الوضعية اكمY جتعلنا ٕاذا كنا فعال فهاذ اWٔمور اlيل يه رمبا ٔ�ساس<ية وحLوية 
5ظومة حصية fل¡س<بة لهاذ املنطقة اlيل م ء ٔ�و òيف حنرض وا�د �يòيف هن 

اWٓن كام تعرفون، الس<يد الوز�ر، تعرف هزات ارتدادية مبعىن ٔ�ننا �اصنا 
لو وقعت اكرثة  -ال قدر هللا  - وا�د التصور لتدبري الكوارث  Áكون عند�

  .ما
 " :){م Wٔfمازيغية( وهباذ املناس<بة ٔ�تقدم طبعا fلتعازي

�
 ّينِ  ياْجن �َ وْ ا

 
�
  انْ فI وَ تْ ا

�
  وْش امُ و�َ جُ Wٔنه ا

�
بعض املصابني  غْ خا�َ ¶َ  fٕالضافة ٕاىل املصابني، ىفI وَ تْ ا

يش �االت كربى، ولكن الس<يد  وجتيت ف5متىن، ٕان شاء هللا، ٔ�نه وٕان اكن
 ذْ ٕاخىص ��  الوز�ر

�
َ  جْ يريي ا  فْ تI ن

�
ي ذزالية �اصة لْ املنطقة زِ  جْ كري معيق Wٔنه ا

  غْ ا�¶َ õة، ٕاخص �� ّصِ لاجلانب �َ 
�
َ  جْ يريي ا َ ور fش �� َص تI ن يعا من وان َمج عَ مْ ن

   )9اَ Lَ طقَ نْ ٕاساكنة �ملِ  ي املس<توىذٔ�Tل تقدمي �دمات حصية 
  .وشكرا

  :اجللسة رئ?سس<يد ال 

  .شكرا الس<يد املس�شار
  .اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب lلس<يد الوز�ر

  :الصõة وز�رالس<يد 
بعûا� fش نقول نؤكد ب~ٔن احلس<مية �اصها مس�شفى Tديد، اlيل 

µ ،لوµذينا االه رصد� الغالف املايل د�هكhارات واح5ا يف نقاش، Wٔن  9
  .ت?qان يل صغري

ة اlيل غنذòر هبا، الس<يد املس�شار احملرتم، يه �ر�مج النقطة الثاني
التمنية اJالية املندجمة، اlيل توقعت ٔ�مام صاحب اجلال� ٔ�كتو�ر املايض، 

مليون درمه، هذا هو Lم Tدا،  340واlيل وزارة الصõة ت�سامه فهيا ب 
  .اlيل غيكون فLه Pدة مس�شفLات كذº، مبا فهيم دµل اOم

�ريا، تن�ذاك اليش اlيل قلت يل fلشلõة، وليين امسح يل،  كد ٔ�ن~ٔ ٔ
��جناوبك fلعربية، Wٔن عندما يقال Pىل هذاك .. اما بغي�ش fش م.. ٔ
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�ؤكد ٔ�ماممك، ال . الطفل، هللا �رمحو، اlيل توىف، ال Pالقة Ð مع الزلزالٔ
  .Pالقة، ¶ري fش نوضعو اWٔمور يف نصاهبا

اlيل نقزوا خوفا من الرشامج،  2الناس اlيل Tاوا lلمس�شفى، فهيم  15
مرا �امY ااك�ن  ،معلية جراحLة، رامه fقني �عسنيهربوا، هترسوا، فhحوا 

حىت يه، شدها شوية Tات وخرجت، واكينني �ٓخر�ن fجلبص وهذا، 
  ..يعين

س<نني، اكن عندو  8هذاك اOري، هللا �رمحو ويوسع Pليه، 
)l’épilepsie(يجò ي يف �االت ٕاىل ، مرض الرصع مرض مزمن، واكن

�ٓخره، جفا الزتامن دµلو فذاك اlيل وقع، ما �اصناش Pاود 9ين، ¶ري ..
لو .. مايش ت¡هترب وال يش �اTة، غي fش ما يوقعش وا�د الهلع، وا�د

يعين، ذاك الطفل، هللا �رمحو ويوسع Pليه، هاذ ا·هنار، . اكن ٔ�مسيتو غنقولها
  .ال Pالقة Ð مع هاذ الزلزال اlيل وقع

  .ا لمكشكر 

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .شكرا الس<يد الوز�ر

  .و§شكره كذP ºىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
�ري املوTه lلس<يد وز�ر ال�شغيل والشؤون Wٔقل ٕاىل السؤال اh¡ون
�ج¯عية، وموضوPه القانون املتعلق fلنقاfت، املطروح من طرف 

  .ن لتقدمي السؤالالفريق �شرتايك، فليتقدم ٔ��د السادة املس�شار�

  :عبد امحليد فاحتي الس<يداملس�شار 
  الس<يد الرئ?س، 
  الس<يد الوز�ر، 

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

سؤالنا يتعلق مبضمون الفصل الثامن من اOس<تور، اÎي �دد �شلك 
  .Pام ٔ�دوار النقاfت، ولك5ه Áرك التفاصيل والكLفLات والرشوط ٕاىل قانون

  صل هذا املرشوع قانون النقاfت؟ٔ��ن و 

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
   .شكرا

  .اللكمة lلس<يد الوز�ر

  :الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج¯عية السالمالس<يد عبد 
  .شكرا الس<يد الرئ?س

بغيت §شكر الس<يد املس�شار احملرتم Pىل وضعه هاذ السؤال، وهو 
  .يةfلطبع ٔ�درى Wٔfمور، نظرا ملسؤوليته النقاب 

كام قلمت، الس<يد املس�شار احملرتم، fلطبع هذا قانون النقاfت يعترب من 
بني القوانني املنصوص Pلهيا يف اOس<تور، fلطبع قانون Pادي مايش قانون 

بقة اكنت هي~ٔت تنظميي، واكن هناك، ما يش ٔ�ول مرة، اكن احلكومة السا
  . PارفLنومرشوع قانون، وان¯

بتصور Tديد، ٔ�عطى ٔ�دوار Tديدة lلنقاfت  ملا Tاء اOس<تور اجلديد
يف تنظمي وت~ٔطري الطبقة العامY، وتلعب دور Dرشيك وكقوة اقرتاحLة يف 
املقاو�، ارت~ٔينا ٕاPادة صيا¶ة هاذ القانون، وهو ما مت fلفعل، كنا، سلمنا 
بعض املبادئ العامة lلنقاfت اWٔكرث متثيلية، ومن ب?هنا، النقابة اlيل 

�ريةكمتثلوها، فWٔت املهنية اfاâل �نتqهيا ق.  
اح5ا fلطبع، هاذ القانون هذا éسعى ٕاىل عقلنة العمل النقايب Pىل 
 ºت، كذfلنقاl ري من تقدمي إالماكنيات ما يلزم من إالماكنياتNٕاعطاء الك

سري اOميقراطي lلنقاfت Pىل غرار ما هو معمول به تقريبا يف قانون � ال 
س<يوضع .. مة ختتلف، وان شاء هللا، س<يõال PىلاWٔحزاب، ¶ري فقط امله

يف اWٔ¥زة دµل التداول، املسار ال�رشيعي دµلو، fش kمتناو ٔ�نه يمت 
�رية، احلالية عفواWٔل ممت الوالية ال�رشيعية اqليه قP املصادقة.  

  :اجللسة رئ?سالس<يد 
  .الس<يد الوز�ر شكرا

  .اللكمة �Wٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :عبد امحليد فاحتي الس<يداملس�شار 
  الس<يد الوز�ر، 

نه احلاTة قامئة Wٔ احلاTة اليوم لطرح هاذ السؤال،  ¶ري lلتوضيح، اح5ا
  لقانون النقاfت، Pالش؟

�وال، Wٔنه النقاfت اليوم، يف حقLقة اWٔمر ال حيمكها قانون، اك�ن قانون ٔ
املرحوم مqارك  اlيل ٔ�ول حكومة بعد �س<تقالل، اlيل موقعو 57دµل 

الباكي، ولك5ه يتõدث عن النقاfت املهنية بصفة Pامة، ل?س عن النقاfت 
  .املؤطرة لٔ جراء

حنن اليوم مفروض Pلينا مكؤسسات، ال تنفLذية وال  ،املس~ٔ� الثانية
ýرشيعية وال قضائية، ٔ�ن حنرتم الوثيقة اOس<تورية، اعتبارا لسموها واعتبارا 

  .lلس<ياقات اليت ٔ�نتجهتا
من اOس<تور Pرب بصفة Pامة عن  8اليوم هناك الفصل  ،املس~ٔ� الثالثة

  .دور النقاfت، ولك5ه Áرك التفاصيل Wٔدوار النقاfت lلقانون
ºÎ، ت، موظفني، مفfيل كتؤطرها النقاlنه هاذ النخب ا�طروح اليوم ٔ

مس<تâدمني، ٔ�جراء، يه خنب ٔ�ساس<ية دا�ل اJمتع لها ٔ�دوار ٔ�ساس<ية، 
 جيب ٔ�ن نعطهيا هاذ إالطار القانوين حىت حندد òيفLة اش<تغال هاذ وfلتايل

  .النقاfت فهاذ اJال دµل الت~ٔطري دµل الشغل
حنن جمربون اليوم، جمربون  57س<نة من القانون دµل  60كذº بعد 

اليوم Pىل إالTابة Pىل اWٔعطاب اlيل ك?شكو مهنا احلقل النقايب، واOليل 
تنقLب يف بالد�، ضعف التنقLب، اlيل يعترب يشء Pىل هاذ اليش ضعف ال 

مؤسف يف احلقLقة، اlيل من املفروض ٔ�نه القانون جيي fش جييب Pىل 
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مجموPة دµل اWٔس<ئY، جييب Pىل جتديد النخب دا�ل املركزµت النقابية، 
جييب Pىل الشفافLة دا�ل املركزµت النقابية، جييب Pىل ٔ�نه املركزµت 

fمتع يف النقابية، النقاJل ا�ت اليوم Pىل غرار اWٔحزاب، لها ٔ�دوار كربى دا
  . الت~ٔطري والتكو�ن ويف اOميقراطية ال�شارòية

ºÎ، الس<يد الوز�ر، حصيح اكن هناك مرشوع يف عهد احلكومة 
س<نني دوز� ومازال ما Tاش هاذ  4السابقة، ولكن لٔ سف الشديد راه 
ي ؤ�سايس حىت ما نبقاوش مكركزµت القانون، بغينا هاذ القانون Wٔنه جوهر 

 20هاذ  يف ، لٔ سف، يه املؤسسات الوحLدة اlيل ما تطورýشنقابية
�رية اlيل لك املؤسسات كتعرف تطور fس<ت5íاء النقاfت، Wٔس<نة ا
لٔ سف، اlيل ما عرف�ش تطور، Wٔنه اlيل لك وا�د òيجهتد حسب 

¶ري اOميقراطية  ، حسب الق5اPات دµلو اOميقراطية ٔ�ودµلو الق5اPات
  .òيجهتد

وfلتايل احلاTة قامئة اليوم لهاذ احلقل النقايب ٔ�نه نعقلنوه ونق5نوه fش ما 
Wٔنه ٔ�صبحنا يف وضع ال حنسد Pليه،  fلبنانيبقاش éشار لنا كنقاfت 

  .وfلتايل حنن حباTة ماسة اليوم لهاذ القانون
  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  .شكرا الس<يد املس�شار

  .لكمة lلس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Pىل التعقLبال

  :ال�شغيل والشؤون �ج¯عيةوز�ر الس<يد 
�� التعقLب هو حننٔ، Lىل لسان السP اءT ي لك ما��شاطر الرٔٔ �� د ـــــٔ

لول املس�شار احملرتم، وحىت املرشوع دµل القانون دµل النقاfت ي~ٔيت حب
  .الهاذ إالشاكليات اlيل طرحهت

التنقLب، الس<يد املس�شار، مايش �اصة fملغرب، ظاهرة ٔ�ما ضعف 
fس<ت5íاء بعض اOول قليP Yىل الصعيد العاملي، هناك اجتاه دµل .. يعين

ضعف التنقLب، هذا راجع ٔ�ساسا ٕاىل �9ٓر اWٔزمة �قhصادية واملالية، 
يف وقت اWٔزمة òيكون الناس ما تيكو§ش  - ان¯ نقابيني  -وكتعرفوا ب~ٔن 

نفس الوقت كذº ما  Pىل النقاfت هاذي ظاهرة معروفة، ويف القqول
يعين البد ما نعرتفو كذº بوا�د اOور اlيل لعبوه  ،�اصش نلومومه

النقاfت رمغ ضعفها، امحلد n، لعبت هاذ اOور، ودور ال éس<هتان به، وٕان 
نقاfت قوية عندها  -كام قلت  - اكن اح5ا §سعى ٕاىل ٔ�ن Áكون عند� حقLقة 

ثيلية، عندها قدرة اقرتاحLة، عندها ٕاماكنيات، هاذ اليش �اصنا نوفروه، مت 
Wٔن هاذي مؤسسات دµل اOو�، واح5ا يف �اTة ٕاىل هذه املؤسسات، ال 
ميكن لبالد� ٔ�ن تع?ش fس<تقرار ٕاىل ما اك§ش عند� مؤسسات قوية نقابية 

دو� حزبية حكومLة �رملانية ٕاىل ¶ري ذº، هاذي يه ب? املؤسسات، 
  .املؤسات

  .وشكرا

  :الس<يد رئ?س اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

شكرا lلس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني Pىل مسامههتم يف هذه 
  .اجللسة

 .ورفعت اجللسة


