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  ).2009بريل أ 14( 1430 آلخرربيع ا 17الثال4ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        .املستشار السـيد محمد فضييل، اخلليفة األول للرئيس    ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

ربعني األمسة و ااOقيقة اخلالثانية و الساعة من  اابتداء ،ساعتان: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال

  .مناقشة األسـئU الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
  بسم هللا والصالة والسالم عىل رسو\ وحصابته أمجعني

  .fمس هللا أفتتح اجللسة
قبل الرشوع يف تناول األسـئU الشفهية طبقا ملقتضيات اOسـتور 

ملوقر سـيكون عىل موعد والقانون اOاخيل للمجلس، أخربمك أن اpلس ا
مبارشة بعد جلسة األسـئU الشفوية مع جلسة معومية ختصص لwراسة 

  :والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية
  يتعلق fملناطق احملمية؛ 22.07أوال، مرشوع قانون رمق  -
يتعلق fلتقييس والشهادات fملطابقة  412.06نيا، مرشوع قانون رمق  -

  و�ع�د؛
يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية لسـنة  23.07ا، مرشوع قانون رمق 4لث -

  ؛2003
يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية لسـنة  33.07مرشوع قانون رمق  -

  ؛2004
يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية لسـنة  52.07مرشوع قانون رمق  -

  ؛2005
السـنة املالية لسـنة يتعلق بتصفية مزيانية  18.08مرشوع قانون رمق  -

2006.  

قبل اOخول يف جدول األعامل، أعطي اللكمة للسـيد األمني ليتلو عليمك 
  .ما ورد عىل اpلس من مراسالت فليتفضل السـيد األمني مشكورا

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني اpلساملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني اpلساملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني اpلساملستشار السـيد عبد اللطيف اسطنبويل، أمني اpلس
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  سادة الوزراء،ال 
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

  : املراسالت اليت توصلت هبا رئاسة اpلس

  :توصلت رئاسة اpلس من السـيد الوزير األول برسالتني
األوىل، تتعلق fسـتدعاء السـيد محمد وحالو من حزب التقدم 

لرمحوين و�شرتاكية مللئ املقعد الشاغر ا�ي اكن يشغ� املرحوم محمد ا
مبجلس املستشارين برمس الهيئة الناخبة ملمثيل امجلاعات احمللية fجلهة 

  .الرشقية
الرسا¦ الثانية تتعلق fسـتدعاء السـيد امليك حلريزي من التجمع الوطين 
لألحرار مللئ املقعد الشاغر ا�ي اكن يشغ� املرحوم مصطفى عاكشة 

 امجلاعات احمللية جبهة مبجلس املستشارين برمس الهيئة الناخبة ملمثيل
  .ورديغة- الشاوية

كام توصلت رئاسة اpلس كذ¬ بقرار للمجلس اOسـتوري حيمل رمق 
يرصح من خال\ بشغور املقعد ا�ي اكن يشغ� السـيد إبراهمي  09/750

أبو زيد مبجلس املستشارين بصفته عضوا عن هيئة ممثيل الغرف املهنية جبهة 
  .ال¦ امل¹ \ عامال عىل إقلمي أسا الزاكالسامرة إثر تعيني ج-لكممي

كام توصلت رئاسة اpلس مبراسU من إدريس مرون، رئيس الفريق 
احلريك، خيرب من خاللها اpلس، بقرار الفريق احلريك انتداب املستشار 
السـيد معر أدخيل ليشغل منصب رئيس جلنة املالية والتجهزيات 

  .مستشار السـيد إبراهمي أبو زيدوالتخطيط والتمنية اجلهوية، خلفا لل 
وكذ¬ مبراسU للمستشار السـيد إدريس احلسـين خيرب من خاللها 
اpلس املوقر بتقدمي اسـتقالته من الفريق احلريك، ومن مراسU أخرى من 
املستشار السـيد حسن أوتغلياست خيرب من خاللها اpلس بتقدمي 

  .اسـتقالته من الفريق احلريك كذ¬
ن املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي خيرب من ومن مراسU م

  .خاللها اpلس بتقدمي اسـتقالته من الفريق احلريك
كام توصل اpلس برسا¦ من السـيد الوزير امللكف fلعالقات مع 
الربملان، جاء فهيا ويه اليت تتعلق جبلسة األسـئU الشفهية ليومه الثال4ء 

  .2009أبريل  14

  Ç اإلمامسالم Åم بوجود موال
وبعد، نظرا لاللزتامات الرمسية الطارئة، يرشفين أن أبلغمك طلب لك 
من السـيدة وزيرة الصحة والسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، 
بتأجيل تقدمي األسـئU الشفهية املوÏة إلهيام واملدرجة يف جدول أعامل 

  .إىل جلسة الحقة 2009أبريل  14جلسة يومه الثال4ء 
 Uكام توصلت الرئاسة من نفس الوزارة برسا¦ يف موضوع جلسة األسـئ

  :جاء فهيا 2009أبريل  14الشفهية ليومه الثال4ء 

  سالم Åم بوجود موالÇ اإلمام،
وبعد، يرشفين أن أبلغمك أن السـيد اكتب اOو¦ Oى وزير اإلساكن 

سـيجيب عن السؤال والتعمري والتمنية اpالية، امللكف fلتمنية اpالية، 
وأن السـيد الوزير .الشفهـي اآلين املوجه إىل السـيد وزير التجارة اخلارجية،
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املنتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية املقمية fخلارج، سـيجيب 
عن السؤال الشفهـي املوجه إىل السـيد وزير �تصال الناطق الرمسي fمس 

  .احلكومة
ير التشغيل والتكوين املهين سـيجيب عن كام أبلغمك أن السـيد وز

السؤال الشفهـي املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
  .احلديثة

  .وتقبلوا بقبول فائق التقدير و�حرتام

كام توصلت الرئاسة برسا¦ موÏة إىل السـيد رئيس جملس املستشارين 
  : جاء فهيا

  :من فريق التجمع واملعارصة

  .إخبار بتعيني رئيس للفريق: املوضوع
  سالم Åم بوجود موالÇ اإلمام،
، قد 2009أبريل  14إن فريق التجمع واملعارصة، اpمتع صبيحة الثال4ء 

اختار املستشار السـيد أمحد الكور رئيسا للفريق، وÇطقا رمسيا fمسه، �ا 
ن اOاخيل فاملرجو من السـيد الرئيس، إخبار اpلس هبذا القرار طبقا للقانو

  .للمجلس

  .وتقبلوا فائق التقدير و�حرتام

  .إمضاء املستشار احملرتم السـيد محمد الكور

األسـئU، السـيد الرئيس، األسـئU الشفهية والكتابية اليت توصلت هبا 
  .إىل غاية يومه الثال4ء 2009يناير  5رئاسة اpلس ابتداء من 

  سؤ�؛ 76: عدد األسـئU الشفهية -
  سؤ�؛ 48: سـئU الكتابيةعدد األ -
  سؤ�؛ 33: عدد األسـئU اليت مت حسهبا -
  .أسـئU 6: عدد األسـئU اليت مت حتويلها -

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تتعلق بتسـيري اجللسة؟ تفضل... شكرا للسـيد األمني، قبل اOخول

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  رتم،السـيد الرئيس احمل

أرجوك السـيد احملتسب أدىل بأن عبد الرحمي الرشقاوي قد قدم السـيد 
األمني أدىل fسـتقالته من الفريق احلريك، لكن مع لك األسف أدىل ب 

والتحاقه به بفريق �حتاد اOسـتوري إىل ما قلهتاش أÇ كنقولها يف  50%
  .بالصتمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

اسـتقاالت، تداولنا فهيا وأخربÇ شكرا، fلفعل املكتب توصل بعدة 
اpلس بذ¬، هذه �سـتقاالت سـتأخذ طريقها طبقا للقانون، وسـيعلن 
الحقا عن الفريق املنظم إليه طبقا للقانون اOاخيل، وأنت قد أعلنت 

  .انضاممك إىل فريقك
ننتقل اآلن إىل إحاطة اpلس علام، وأخربمك بأننا توصلنا بسـبعة 

من القانون اOاخيل للمجلس،  128لبداية طبقا للامدة إحاطات، اللكمة يف ا
  .للسـيد رئيس الفريق احلريك فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السـيدات والسادة احلضور،

غريب اآلن، اإلحاطة دçلنا تتعلق بأكرب حدث اج�عي يعيشه اpمتع امل
ويتعلق األمر fإلرضاب الشامل أو ا�ي ياكد أن يكون شامال عىل 
مسـتوى قطاع النقل، هذا القطاع ا�ي جعل املغرب يدخل يف ركود 
شامل، مس البادية واملدينة، كام مس امجلاعات واألشخاص، سواء تعلق 

fسـتقبال  األمر بتنقالهتم أو برشائاهتم أو بذهاهبم إىل أعامهلم ومدارسهم، أو
السلع إىل املواð وتفريقها داخل املغرب أو تصديرها، مما أثر بشلك fلغ عىل 
لك يشء داخل املغرب، فال وقود ميكن أن نزتود به، وال خرض يف 
األسواق خصوصا األسواق يف البادية ميكن أن جيد فهيا الناس ما يريدون 

  .هذا وضع شاذ
ريد أن خنرج منه مرفوع الرأس، هذا وضع ال نريده pمتعنا، هذا وضع ن

fلطبع حنن كجميع الفرقاء وكجميع األرس نعترب عىل أن املوت يف الطرقات 
  يه حرب دائرة وحرب رضوس، جيب أن نعاجلها، لكن كيف؟ 

وهنا مربط الفرس، العالج ال جيب أن يكون مبحاو¦ اسـتعامل دامئ 
حقيقي ي�ىش يؤدي إىل املوت، العالج جيب أن يكون fسـتعامل دواء 

  .ومتطلبات املريض
هل اسـتوىف قانون السري يف املغرب املعمول به اآلن : إننا نريد أن نقول

لك املقتضيات؟ هل يطبق؟ امجليع يعرف أنه ال يطبق، يكفي أن نطبقه أن 
  .نضع اآلليات لتطبيقه لنخرج من هذه األزمة ومن هذه الورطة

اجل املرض جاءت جاءت احلكومة مع األسف الشديد عوض أن تع
مبدونة مررهتا برسعة داخل جملس النواب دون أن نصل إىل احلد املطلوب 

  .من التوافقات
وإذا كنا سنرشع pمتع يرفض قانوÇ معينا فإنه يصبح لغوا ما نقوم به 
داخل الربملان، جيب علينا أن نضع قوانني يقبلها اpمتع ألهنا معمو¦ \ 

كه fلكيفية الالزمة والاكفية وإقناعه و�سـ�ع ولصاحله، وfلتايل جيب إرشا
  .إليه
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جاءت هذه املدونة إىل جملس املستشارين وأرادت احلكومة مع األسف 
الشديد، بأغلبية دفعت إىل مترير هذا القانون أو مرشوع القانون بطريقة 
غري معقو¦ وغري مقبو¦، إذ أدى هذا الضغط إىل حماو¦ فرض عدم احرتام 

ام اOاخيل داخل اpلس، مما أدى يف آخر حلقة من حلقات حىت النظ
اللقاءات إىل هتديد رئيس اللجنة ا�ي ينمتي للفريق احلريك، فقط ألنه يريد 
أن يطبق النظام اOاخيل وتريد بعض األطراف أن مترر القانون رغام عىل 

  .امجليع
إننا نرفض هذا التعامل، جيب أن تبقى املؤسسة وخصوصا جملس 

ستشارين ا�ي يعترب الغرفة العليا أعىل من النقاشات الشخصية واحلادة امل 
  .يف بعض األحيان والثنائية عىل اخلصوص

نريد pلسـنا أن يكون هو ذ¬ املاكن ا�ي تتقارع فيه األفاكر حول ما 
جيب أن نصل إليه دون ضغوط من أي اكن وإذا تنازلنا عن هذا، فالشارع 

  .لهو ا�ي يضغط وهذا ما حص
لقد تفاعلنا يف الفريق احلريك مع حركية الشارع ومع حركية املهنيني واpمتع 
املغريب وطلبنا بإيقاف متابعة اOراسة يف هذا النص، عىل اعتبار أنه يف 
الربملان ال ميكن لنا إال أن نعلق أو نوقف اOراسة وعىل احلكومة أن تسحبه 

من أجل وضع تصور شامل إىل أن جتد الطريق املقنع للمجمتع املغريب 
يشارك فيه امجليع ويقتنع به امجليع من أجل وضع مدونة، إن كنا فعال يف 
حاجة إىل مدونة، أو تنقيح ت¹ اليت نعمل هبا، ووضع اآلليات عىل تطبيقها 
فهـي ال تطبق عىل الوزراء، وال تطبق أيضا عىل الربملانيني، وال تطبق عىل 

فهـي ال تطبق عىل أحد، حىت املواطن  القضاة، وال تطبق عىل العسكريني
درمه، وال تطبق عليه، إذن نريد أن نقول عودوا بنا إىل  20العادي كيعطي 

وضع اللمسات الرضورية واآلليات الرضورية من أجل تطبيق القانون القامئ 
  .اآلن

ونريد أيضا أن يسامه يف حتسني الوضع �ج�عي ما سـنقوم به مجيعا 
  .وشكرا للجميع

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
شكرا، إذا مسحمت حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
السادة الوزراء، حيرض معنا يف هذه اجللسة، السـيد Çئب رئيس جملس 
الشـيوخ الربغواي األسـتاذ سكسـتو بريا لكينوا ا�ي يقوم بزçرة معل 

Çوهبذه املناسـبة نعرب لسـيادته عن ترحيبنا وتقدير ،Çملواقف  لبالد
الرباغواي يف اجتاه قضية وحدتنا الرتابية، وكذ¬ تنوهينا اخلاص fملسار 

  .اOميقراطي لهذا البw الصديق
  .ولهذا أرجو منمك الرتحيب به بدورمك، مع ممتنياتنا التوفيق لزçرته

عندÇ اإلحاطات األسـتاذ، تفضل اليس العلوي يف إطار نقطة .. اللكمة
  .نظام

  :محمد تيتمحمد تيتمحمد تيتمحمد تيتىنىنىنىن العلوي إدري العلوي إدري العلوي إدري العلوي إدرييسيسيسيساملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 

  .شكرا السـيد الرئيس
لقد توصلت الرئاسة من الفريق �سـتقاليل برسا¦، ومع اكمل األسف 
السـيد األمني مل يقرأ الرسا¦ عىل أنظار اpلس ويه املتعلقة برئاسة اللجنة 

  .املالية
إذن اكن رضوري أهنا تقرأ الرسا¦ عىل اpلس، fش اpلس يعطي رأيه 

  .افهي
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، غري الرسا¦ اليس العلوي مادازتش يف املكتب ميكن ندرسوها 

  .األسـبوع املقبل إن شاء هللا
اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية يف إطار إحاطة 

  .اpلس علام األسـتاذ التدالوي تفضل يف إطار نقطة نظام تفضل

        ::::تشار السـيد سعيد التدالويتشار السـيد سعيد التدالويتشار السـيد سعيد التدالويتشار السـيد سعيد التدالوياملس املس املس املس 
  السـيد الرئيس،

كام تفضل اليس إدريس مرون رئيس الفريق، مع اكمل األسف موضوع 
الساعة واحلدث الكبري وحذاري منه، هو أننا تقدمنا كفريق بطلب سؤال 
حموري تليه مناقشة يف هذا املوضوع �fات دçل النقل ألنه النقل مرتبط 

اOاخيل، مرتبط بواحد العدد دçل األمور، ما fلفالحة، مرتبط fالقتصاد 
كيخصناش نتالعبو fالقتصاد الوطين، راه هاذ Çقوس اخلطر اآلن، راه احنا 
كنتالعبو مااكنش احلق عند احلكومة ترفضو، جتي بلك جشاعة وتعرب عىل 

  .موقفها هنا، هذا غري معقول حيددÇ يف إحاطات
رأي العام الوطين، والرأي اإلحاطة هو إحاطة اpلس ومن خال\ ال

احلكومة حتمل .العام الوطين يعيش أزمة دçل اخلزب حذاري من هذا اخلطر،
  .مسؤوليهتا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اليس التدالوي، هللا خيليمك ملا نتوصل fلسؤال دçلمك احملوري املتعلق 
 مبشالك النقل سـيربجمه اpلس وسنناقشه، اآلن مااكينش يف الربجمة، هللا

  .خيليمك ألمتس الهدوء وألمتس أن نتتبع جدول األعامل
اللكمة لرئيس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية، فليتفضل إلحاطة 

  .تفضل. اpلس علام بقضية طارئة

  :املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين،
بقا للقانون اOاخيل، أريد يف البداية أن أؤكد أننا يف إطار اإلحاطة ط 

مكجلس ترشيعي، مكجلس مؤسسة دسـتورية، من الرضوري أن تكون لنا 
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املسافة الالزمة جتاه اجلهاز التنفيذي، هذا اجلهاز التنفيذي املسؤول عن 
تدبري احلياة اليومية واحلياة العامة للمواطنني، وحنن هنا من أجل أن نقول 

  . إطار اختصاصاتنا يف جمال املراقبةلكمتنا يف
نعتقد أن حدثني fرزين اكÇ يف الساحة الوطنية يسـتحقان �نتباه 

  :يسـتحقان �ه�م يسـتحقان أن نقف عندهام
احلدث األول، وهو اإلرضاب حول مدونة السري، هذا اإلرضاب ا�ي 

ات خاضه لك املهنيني عىل اختالف مشارهبم قد نقول لسـنا مع التجاوز
ولكننا مع احلق يف �حتجاج املنظم واملسـئول، اآلن نعيش وضعا من 
مسؤولية احلكومة وأقول أنه كشف هذا احلدث جبانب حدث وقف 
مسلسل انتخاfت التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية، كشف 

  :شـيئني أساسـيني كشف
  أوال، الهشاشة السـياسـية للحكومة؛

  .ته احلكومة يف التعامل مع هذين احلدثني4نيا، �رتباك ا�ي عرف 

نعم قلنا داخل جلنة املالية جيب أن نتعامل fحلذر الالزم مع مرشوع 
  .مدونة السري

جيب أن ننصت لنبض الشارع، لكن عوملنا بصمت خيتلج داخ� يشء 
  .من عدم �ه�م برأي الربملاين واملستشار

مك يف مدونة السري، اليوم من مسؤوليتنا مكجلس أن نقول وحنن نتح
جيب أن تكون لنا الشجاعة لنقول، أن املدونة ال تتفق وتقاليدÇ ووضعنا 

  .�قتصادي ووضعنا �ج�عي وثقافتنا �ج�عية
جيب أن تكون لنا الشجاعة لنقول أن نضع جانبا مرحليا حىت نصل إىل 

  .نص يتسم fلواقعية وfلقبول من طرف املهنيني
حول وقف مسلسل انتخايب مت وفق الضوابط املسأ¦ الثانية 

اOميقراطية، مت بعد حمك القضاء، مت بعد أن طبقت احلكومة القانون من 
ومتت األشـياء التقطيع  1963من ظهري التعاضد  26خالل الفصل 

�نتخايب، لواحئ الناخبني، حتديد أçم �قرتاع، حتديد أماكن �قرتاع وقبل 
ساعة صدر علينا بالغ، بالغ جمهول الهوية  36عن  يوم �قرتاع مبا ال يقل

أعتربه جمهول الهوية ألن ليس من حق مترصف أن يؤجل �نتخاfت هبذه 
  .األمهية

السؤال ا�ي نطرحه من أجل انتخاfت التعاضدية وتدركون أن هذه 
�نتخاfت جاءت بعد مسلسل فساد عرفهتا هذه التعاضدية، خريا فعلت 

، لكن اآلن هناك توجه حنو اسـمترارية الفساد والتسرت عىل احلكومة بقرارها
الفساد، ومن حيمي الفساد واملفسدين؟ من يدمع الفساد فهو مفسد، ومن 

  .يتسرت عىل الفساد فهو مفسد
�¬، حنن حنتج من هذا املنرب ألن هذا سـيؤثر مسـتقبال عىل 

حنن مقبلون �سـتحقاقات القادمة، حنن مقبلون عىل �نتخاfت املهنية، 
عىل �نتخاfت امجلاعية، لست أدري ملاذا حساسـيتنا جتاه أي اسـتحقاق 

يف هذا البw؟ ألن نصل يوما إىل اسـتحقاق دميقراطي بعيد عن اللوبيات، 
  بعيد عن الضغوطات بعيدا عن املصاحل، بعيدا عن �متيازات؟

لسل حنن من منربÇ، من موقعنا، نعترب تأجيل �نتخاfت مسا fملس 
ا�ي توافقت عليه اإلرادات السـياسـية داخل البw، مبا فيه إرادة جال¦ 
املf ¹لريق ببÇw إىل الفضاء اOميقراطي ا�ي فيه حوار امجليع وتوافق 
امجليع، �¬ نشجب هذا العمل ونطالب بأن تسري �نتخاfت يف توÏها 

  .يف ظل الشفافية واOميقراطية وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  .شكرا السـيد رئيس الفريق

اللكمة اآلن للسـيد رئيس فريق �حتاد اOسـتوري ليحيط اpلس علام 
  .بقضية طارئة، فليتفضل

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .شكرا السـيد الرئيس

إىل مسحتوا، كام جاء عىل لسان الزميل دçيل األخ احملرتم حىت احنا اكن 
وهذا السؤال هذا خبصوص هذا القضية تقدمنا بواحد السؤال حموري، 

دçل املدونة، ولكن احلكومة ما اسـتجبتش وهذه من أخطاء احلكومة ليل 
كتخلينا أننا نديروا اإلحاطات، ما كناش نديروا اإلحاطات اليوم، كنا 
Çل مدونة السري، واخرتçد Çحمورية اخرت Uل األسـئçجوج د Çاخرت 

خوان دçل املعارضة لكن احلكومة ما الرçضة، وهذا اكن fتفاق مع اإل
  .اسـتجباتشاي

السـيد الرئيس، خبصوص املدونة هل اكن عىل احلكومة أن تسـمتر يف 
جتاهل مطالب املعارضة بتأجيل النقاش حول مرشوع مدونة السري إىل أن 
يسقط الضحاç ويتوتر اجلو �ج�عي وتترضر مصاحل املواطنني املغاربة 

لنقل اليت أدت إىل ارتفاع أسعار اخلرض والفواكه، بفعل إرضاfت قطاع ا
  .واضطراد الزتايد fلوقود مما هدد بشلل حركة املرور والنقل

مليار دçل اOرمه السـيد  2فقد خرس �قتصاد الوطين ما يقارب 
الرئيس، مفن يتحمل هذه اخلسارات الناجتة عن سوء تدبري احلكومة 

  قيادة اإلصالحات؟للملفات الكربى، وجعز احلكومة عىل 
ومن املسؤول عن ماعاÇه الفقراء من لهيب األسعار نتيجة إرضاfت 
النقل؟ وما يعانيه اآلن الكثري من املنتجني خصوصا الفالحني ومريب 
اOجاج ا�ي أتلفت سلعهم، مثال فأقالمينا اجلنوبية انعدمت فهيا املواد 

كومة مترير هذا الغذائية واخلرض عىل اخلصوص، فبعد أن اسـتطاعت احل
املرشوع مبجلس النواب يف ظروف غامضة بدمع من أغلبيهتا العددية اليت 
صوتت ضد إرادة الشعب، نهبنا احلكومة منذ بداية املناقشة مبجلس 
املستشارين إىل رضورة تأجيل املناقشة حول هذا املوضوع حىت يفسح 

 .العامf Uلقطاع اpال أما,ا لتعميق احلوار معنا ومع املهنيني والنقاfت
إال أن احلكومة مسـتعينة بأغلبيهتا العددية أرصت عىل جتاهل هذه 
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املطالب، بل فقد أكد بعض مكوÇت األغلبية عىل رضورة مترير هذا 
املرشوع خمتلقة �¬ مربرات كثرية، فعىل احلكومة واألغلبية حتمل اكمل 

ر وخسائر فادحة املسؤولية السـياسـية ف. أ4ره تعنهتا من احتقان وتوت
  .حتملها الشعب املغريب

فلصاحل من اكن هذا التعنت احلكويم؟ وقد نهبنا يف حينه أن مرشوع 
هذه املدونة جاء مبضامني عديدة بعيدة لك البعد عن الواقع املغريب، 
وأوحضنا للحكومة واألغلبية داخل اللجنة أن العقوfت احلبسـية املبالغ فهيا 

احلكومة، أقول هل شـيدت احلكومة السجون هل شـيدت : جتعلنا نتساءل
الاكفية السـتقبال معتقيل حركة السري والغرامات املالية الضخمة؟ واليت 

  .تتجاوز يف الكثري من األحيان احلد األدىن لألجور
  هل تدخل مضن سـياسة احلكومة لتفقري السائقني وترشيد أرسمه؟

 ç هذه إننا نقول للحكومة هبذه املناسـبة أن ابتاكراتك ç حكومة
احلكومة عفوا أو ç حكومة كيف كيف، تنحرص يف الزçدة يف الرضائب 
واOعائر، ألهنا ابتكرت طريقة جديدة جتعل لك من حيمل رخصة السـياقة 

  .حمكوم عليه مسـبقا fلرساح املؤقت
ونقول لها أيضا اكن عليك قبل أن تأيت هبذا املرشوع، أن تبين 

الستيعاب اآلالف من السائقني والسائقات  السجون يف لك قرية أو مدينة
  .سواء ,نيني أو غري ,نيني من خمتلف رشاحئ هذا الشعب

  السادة املستشارين، 
إننا يف �حتاد اOسـتوري بعد أن استنفذÇ لك الوسائل املتاحة Oينا 
لتوقيف هذا املرشوع، فكرÇ يف طلب التحكمي املليك السايم، نسجل 

ادر عن السـيد رئيس جملس املستشارين، واعتربÇه fرتياح البالغ الص
انتصارا ملنطق العقل والتبرص، وانتصارا أيضا إلرادة الواقع، إننا إذ نشكر 

 12السـيد الرئيس ا�ي تفاعل بإجيابية مع الرسا¦ اليت وÏناها \ بتارخي 
، واليت طالب هبا فريق �حتاد اOسـتوري مع إخواننا يف 2009مارس 
تأجيل املناقشة وسنبقى صامدين بلك ما أوتينا من قوة ضد هذا احلركة ب 

  .املرشوع ا�ي هو ضد إرادة الشعب املغريب
وإننا حنمل احلكومة واألغلبية مسؤولية ضياع الوقت، ونطالهبا بأن 
جتيد اإلنصات لصوت املعارضة البناء وآراء املهنيني ومطالهبم حىت ال يتكرر 

  .ن جتنبه fحلوارهذا الهدر ا�ي اكن fإلماك
ونؤكد أننا نريد قانوÇ حيافظ عىل حقوق مسـتعميل الطريق وحيد من 
حرب الطرق وقابل التنفيذ يف جممتع مغريب، ونريده أيضا قانوÇ وطنيا 
وليس مسـتوردا من اخلارج، ألن هذا القانون مسـتورد من اخلارج السـيد 

  .الرئيس
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد رئيس الفريق شكرا

اللكمة اآلن للسـيد رئيس فريق التجمع واملعارصة يف إطار إحاطة 
  .اpلس علام فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

هتا وتعيشها بالدÇ إىل أحيط جملسـنا املوقر علام fحلا¦ الطارئة اليت عاشـ
حد الساعة، والناجتة عن إرضاب النقل وانعاكساته السلبية عىل �قتصاد 

  .الوطين وعىل املواطن بصفة عامة
إننا يف فريق التجمع واملعارصة نمثن عاليا قرار السـيد رئيس جملس 
املستشارين وجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية املتعلق 

  .ف دراسة مرشوع قانون مدونة السريبوق
إن هذا القرار يربز ويؤكد ملن الزال يشكك يف ذ¬ دور جملس 
املستشارين يف اpال السـيايس واOسـتوري لبالدÇ، ومدى حصة اختيار 

  .املغرب للثنائية الربملانية
  السـيد الرئيس، 

قشة لقد كنا يف فريق التجمع واملعارصة مع جل فرق اpلس خالل املنا
العامة ملرشوع مدونة السري داخل اللجنة ا8تصة أول من دعا إىل المتعن 
والرتيث يف دراسة هذا املرشوع نظرا ألمهيته القصوى ألنه ينظم قطاعا 

  .حيوç يعترب الرشçن األسايس لالقتصاد الوطين
ولقد بدأ جليا أن احلركة �حتجاجية األخرية لكفت اقتصادÇ الوطين 

Uواملواطن يعترب هو الضحية األوىل نظرا لالرتباك الكبري ا�ي مبالغ طائ 
عرفته حركة النقل وللزçدات الصاروخية اليت عرفهتا أسعار اخلرض واملواد 
الغذائية داخل األسواق العمومية، وأعطت كذ¬ فرصة للمضاربني 
للتالعب والزçدة يف األمثنة وشلت حركة التصدير كام شلت احلركة يف 

  .ن القطاعات بل بلغت إىل حد فقدان أرواح برشيةعدد م
من خالل هذا املنرب، السـيد الرئيس، نؤكد عىل أن جملس املستشارين 
جبميع مكوÇته النقابية، املهنية، احلرفية، وممثل امجلاعات احمللية يف إطار 
تشاور موسع وواسع وfختاذ الوقت الاكيف، سـيعدل مث يعدل ويعدل هذا 

ار الترشيع ا�ي هو من اختصاص املرشع دون غريه، حىت القانون يف إط
يصبح هذا القانون متالمئا مع واقع بالدÇ �قتصادي و�ج�عي، وقابال 

  .للتنفيذ ويضمن يف نفس الوقت املعاجلة الناجعة ملعضU حوادث السري
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ايك من أجل إحاطة اpلس علام شكرا لمك، اللكمة اآلن للفريق �شرت 

  .فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
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  .شكرا السـيد الرئيس
عرفت التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارة العمومية معليات فساد كبرية 
عىل مسـتوى التسـيري والتدبري، سواء عىل مالية التعاضدية أو عىل 

مسـتوى تكريس الزبونية مسـتوى التالعب مبلفات املنخرطني أو عىل 
وقد اكنت هذه . واحملسوبية أو عىل مسـتوى التالعب fلصفقات

�ختالالت واخلروقات موضوع تقارير حكومية متعددة أرشفت علهيا 
مصاحل وزارة املالية والتشغيل، خالل مراحل سابقة كام أن هذا امللف 

  .وصل إىل القضاء ليبت يف مظاهره اإلجرامية
ريا بتعامل احلكومة احلالية اجلريء يف تعاطهيا مع هذا ولقد اسـتبرشÇ خ

امللف ا�ي هيم املال العام ومساهامت املنخرطني ومبادئ التعاضد، وقد 
 1963نوهنا مببادرة وزاريت املالية والتشغيل، إىل تفعيل مقتضيات ظهري 

والعمل عىل حل أÏزة هذه التعاضدية اليت أصبح الفساد مسترشç فهيا، 
نا اسـتحسننا األسلوب ا�ي تعاملت به احلكومة ف. خيص اإلرشاف كام أن 

املسـتقل والزنيه عىل تنظمي انتخاfت حرة، اكن من املفروض أن تنطلق يوم 
  .أمس �ثنني

لكن ومع اكمل األسف، فرمغ لك هذه اpهودات ورمغ ما أنفق من 
 أننا نفاجأ وقت ومن تعبئة املوارد البرشية من أجل تنظمي �نتخاfت، إال

يف آخر حلظة بإلغاهئا بطريقة مرجتU وال حترتم املنخرطني وال الرأي العام 
  .الوطين ا�ي يتتبع احلرص حبرص هذا املسلسل

فقد جلأت احلكومة خالل هناية األسـبوع إىل تعليق هذه �نتخاfت 
 Bبعدما متت لك اإلجراءات الهتيئية لها من إعداد للواحئ وتنقيحها وهت

رحشني لها، وإعالن توارخيها وأماكهنا وتعبئة إماكنية إجراهئا بأحسن امل
  .الظروف

إننا يف الفريق �شرتايك مبجلس املستشارين نسـتغرب هذا اإلجراء 
املتناقض مع التوجه ألتخليقي ا�ي سلكته احلكومة منذ بداية معاجلهتا لهذا 

يت سـبق إعدادها بشأن امللف، بل ويتناقض مع التقارير احلكومية ا8تلفة ال
  . التعاضدçت

  : ولهذا، فإننا نتساءل بلك مسؤولية
هل متكنت لوبيات الفساد وحتالفاهتا من الضغط عىل احلكومة هبذه 
القوة وإجبارها عىل اخلضوع لرغبهتا يف تأجيل �نتخاfت وبقاء الوضع 

  املتأزم؟ 
وقعت وهل جلأت احلكومة إىل إلغاء انتخاfت التعاضدçت بعدما 

التدخالت تريد التغطية عىل ما وقع من فساد طيU السـنوات هبا والتسرت 
عىل املسؤولني السابقني ا�ي رأينا كيف يتحركون هبسـتريç، مسـتخدمني 

  أساليب النفاق النقايب والسـيايس والهتديد �نتخايب؟
وهل وصلت احلكومة ومكوÇهتا اىل هذا املسـتوى من الضعف ا�ي 

بيات فاسدة من الضغط علهيا وإجبارها عىل التخيل عن تمتكن فيه لو 
  تدابريها التخليقية؟

إن ذ¬ سـيكون خطريا حىت ولو برزÇه يف الظرفية �نتخابية وما 
  .ينتج عهنا من محى وضغوط تكون يف أغلهبا غري رشيفة

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
حلركة اOميقراطية �ج�عية شكرا لمك، اللكمة اآلن للسـيد رئيس فريق ا
  .من أجل إحاطة اpلس علام فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين احملرتمني،

يرشفين أن أتناول اللكمة fمس فريق احلركة اOميقراطية �ج�عية يف 
ن النظام اOاخيل pلسـنا املوقر، من أجل م 128إطار مقتضيات املادة 

إحاطة اpلس علام بقضية طارئة تتعلق موضوعها fالرتفاع املهول ا�ي 
  .تعرفه أسعار املواد الغذائية األساسـية، ويتعلق األمر fخلرض والفواكه

ويرجع ذ¬ fألساس إىل اخلصاص احلاصل يف هذه املنتوجات 
املنظم من طرف هيئات نقابية يف قطاع fألسواق، وا�ي خلفه اإلرضاب 

النقل يف إطار اعرتاضها واحتجاÏا عىل بنود مرشوع مدونة السري 
املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر، اليشء ا�ي أسفر عن احتقان 
اج�عي ,ول، متثل كام سلفنا ا�كر يف ارتفاع أسعار اخلرض والفواكه، وندرة 

ية، وهو ما يعترب عبئا مضاعفا ينضاف إىل بعض املواد �سـهتالكية األساسـ 
  .القدرة الرشائية اليت وصلت إىل احلضيض fلنسـبة إىل املواطنني منذ مدة

Çهيك عن تعرث مصاحل عرشات اآلالف من املواطنني بسبب توقف 
وسائل النقل وجفاف خمزون حمطات الوقود بكثري من املدن، مثال آسفي، 

  .مراكش والعيون
رئيس، كنقو¬ بأن الطريق مقطوعة يف هذه الساعة، واآلن السـيد ال

الطريق مقطوعة بني التوامة أي ما ين مراكش وورزازات يف مجيع 
  .�جتاهات

ليكن يف علممك السـيد الرئيس، هذه مسائل خطرية جدا بعد لك هذا 
من املسؤول؟ وهل اكن بإماكننا تفادي ما حدث وما : يطرح السؤال

  حيدث؟
احلكومة بلك مسؤولية وحمكة وهيأت مناخا  أقول نعم لو ترصفت

سل. قبل عرض مرشوع قانون مدونة السري عىل الربملان، وانفتحت عىل 
الفاعلني األساسـيني كنقاfت ومكهنيني واكستشارة مع السادة املستشارين 
ألن يف احلقيقة كام جاء يف Hم دçل اإلخوان السادة رؤساء الفرق، فعال 

كنا كنعرضوا النقاش داخل جلسة اللجنة املالية، متفهموش ما تتفهموÇش ملا 
الوسائل اليل كنا كنرضوا هبا آنذاك، ألن هذا املرشوع مايش حتط البارح 
راه شهرين وهو كيتناقش، وكنا يف أول مرة طلبنا fش تكون جلنة مكونة 
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  . من املهنيني ومن السادة املستشارين
يكونوا، fش خنرجوا بواحد كذ¬، من التقنيني دçل الوزارة fش 

اخلالصة اليل يه يف احلقيقة واليل تفهمها اآلن السـيد الرئيس مشكورا، ليل 
أعلن عىل تعليق هذا املرشوع إىل حني القبول من طرف الهيآت ا8تصة، 
من هيآت نقابية ومجعيات وغريها وذ¬ بفتحها للحوار شفاف ومسـئول مع 

  .,نيي القطاع
ائر املادية الفادحة اليت عرفهتا بالدÇ، واألرضار لك ذ¬ لتفادي اخلس

اليت حلقت املواطنني وأثقلت اكهل األرس املغربية بسبب جعز احلكومة 
  .وعدم قدرهتا عىل احتواء الوضع املتأجج ا�ي عرفته الشوارع املغربية

  السـيد الرئيس، 
يسـية البارح أول يوم يف األسـبوع، �ثنني إىل تسارييت يف الشوارع الرئ 

دçل اOار البيضاء من بيهنا درب معر وما أدراك ما درب معر، لك يه 
احملالت مسدودة خوفا من التدهور أكرث، ولهذا أمحل املسؤولية عىل من 

  .وشكرا.. اكن يف هذه

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، آخر متدخل يف إطار إحاطة اpلس علام، السـيد رئيس الفريق 

  .عادلية، تفضل األسـتاذ تيتىن العلوي تفضل�سـتقاليل للوحدة والت

        ::::املستشار السـيد محمد تيتاملستشار السـيد محمد تيتاملستشار السـيد محمد تيتاملستشار السـيد محمد تيتىنىنىنىن العلوي إدري العلوي إدري العلوي إدري العلوي إدرييسيسيسيس
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس، 
الفريق �سـتقاليل يريد أن حييط الربملان ومن خال\ الرأي العام يف 

  :نقطتني أساسـيتني
ن يف النقطة األوىل يتعلق مبا جيري اآلن يف النقل والرضر احلاصل اآل

لقد وجه الفريق �سـتقاليل والنقابة املنمتية إىل الفريق �سـتقاليل . النقل
، رسا¦ إىل السـيد الوزير األول يطلب فهيا "�حتاد العام للشغالني"

توقيف املناقشة ف. خيص هذا القانون اآلن ليل أصبح كميس بصفة عامة 
  .�عي�قتصاد دçل البالد وليل اآلن تدهور الوضع �ج

وإننا هبذه املناسـبة أوال نشكر السـيد الوزير عىل �سـتجابة كام نشكر 
السـيد رئيس اpلس والسـيد وزير النقل والتجهزي fلقرار احلكمي ا�ي 
اختذوه لتوقيف املناقشة، وأعتقد أننا ميكن أن نقول، حنن املستشارين 

ن الثنائية أعضاء جملس املستشارين، أننا جد خفورين، ألنه ملاذا؟ أل
الربملانية اآلن أصبحت تنقذ املواقف اليت ميكن أن ترسب إما من الغرفة 
األوىل، إما جملس املستشارين أو جملس النواب، علام أن القانون صوت 

  .عليه يف جملس النواب، والفضل لكه يرجع اآلن pلس املستشارين
 خيص وهذا كيذكرين يف عدد من املواقف دçل جملس املستشارين ف.

مدونة الشغل وال ف. خيص التغطية الصحية وال ف. خيصص عدد من 
  .املواقف

وهذا يؤكد ألؤلئك ا�ين اكنو دامئا أعداء لهذا اpلس كيأكد هلم عىل 
أساس أن هذا اpلس هو مبا يسمى fلغرfل ا�ي ينقذ، مك من مرة، 

  .املواقف لصاحل الشعب املغريب
طالب يف إطار احلوار �ج�عي، يف إطار أÇ أوال لقد طالبنا ون

التشاور اOميقراطي أن يفتح احلوار مع هؤالء أرfب النقل ومع أحصاب 
من سـيارات األجرة من هذا، للوصول إىل  taxiالنقل اخلاص أي من 

مغزى أساسـية ميكهنا إنقاذ املوقف وميكهنا أن تدفع بنا للخروج مبدونة 
ن لنا يف املغرب مدونة سري، هادي أول مدونة السري، ألنين أذكر أنه مل يك

  .السري يف Åرخي املغرب
إذا تكون مدونة السري تسـتجيب أوال ملا جيري اآلن عىل الساحة ويف 
نفس الوقت أهنا حتل هاد األزمة، وهاد املشلك �قتصادي، علام أنه طريقة 

انهتـى  النقل يف املغرب يه طريقة جيب مراجعهتا، ألن هاد اليش دلكرميات
اآلن تيخصنا نظموا السري fلطريقة ليل تيخصها تنظم، وبطريقة العرصنة ليل 

  .غادية مع مدونة السري
إذا، لهذا أريد أن أذكر مرة أخرى، وأشكر مرة أخرى لك من اكن 
وراء توقيف املناقشة، أو إيقاف املناقشة ف. خيص هاد املدونة علام أنه 

  .ل هذا املشلكجيب الرجوع إىل طاو¦ احلوار حل
النقطة الثانية تتعلق fلتعاضدية، التعاضدية السـيد الرئيس، التعاضدية 
لقد اختذت احلكومة قرارا جريئا وهو حبل التعاضدية وإعادة انتخاfت 
التعاضدية، ومشينا يف هذه الطريقة وبدأت التسجيالت، وبدأ العمل، وبدأ 

  .تقدمي الرتشـيحات
اسـتعملت التعاضدية أو انتخاfت التعاضدية إال أننا فوجئنا، فوجئنا أن 

من fب احلزبية الضيقة، ومن fب النقابية الضيقة، لكون أنه يتفاجأ أعضاء 
اpلس اإلداري السابقني حبرماهنم من الرتشـيح، وهذا حق ليس بيد أي 
خشص يف البالد إال العدا¦، يه اليل كميكن لها حترم واحد اإلنسان من 

ا رسا¦ وطلبنا حتكمي السـيد الوزير األول، وبعد ذ¬ يمت دçلو، وارسلن...
  .والبقاء عىل عضو واحد 29عضو عوض  28الرتاجع عىل 

وهذا، حىت هو يؤكد مرة أخرى أن التعامل أن السـيد وزير التشغيل 
تعامل هبذا امللف من الطريقة احلزبية الضيقة، هذا ليس مشلك ال هيم ال 

هيم املنخرطني واملنخرطني الوحيدين هلم  احلكومة وال هيم أي خشص، هذا
احلق يف اختاذ القرار املناسب، واكن التصويت غادي يكون لكن فوجئنا 

  .عاود وهو بتأجيل أو بتأخري �نتخاfت
من  265اآلن، أريد أن أرجع ليشء ,م وهو القانون ف. خيص املادة 

ماي  05ل ، مبعىن إذا مل تمت �نتخاfت قب1963الظهري الرشيف ل 
فسـيصبح احلق للمجلس اإلداري القادم أن يرجع إىل مسؤوليته ريR يقول 
القضاء لكمته، فلهذا نمتىن أن من خالل هذا املنرب أن امجليع يفهم ويعمل 
عىل أساس أننا نريد بw دميقراطي، بw احلرçت، بw احلوار، بw النقاش 

  .وبw �سـتجابة ملطالب الناس
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  .رئيسوشكرا السـيد ال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا شكرا، اآلن نرشع يف معاجلة األسـئU الشفهية املدرجة يف جدول 

  :سؤ� 19أعامل هذه اجللسة، وعددها 
مهنا آنية موÏة للك من قطاع التجارة اخلارجية وقطاع اجلالية  3 -

  .املغربية
سؤ� عادية موزعة عىل قطاعات الطاقة واملعادن والصحة  16و -
تصال والتشغيل، والتكوين املهين، الصناعة والتجارة، كتابة اOو¦ و�

  .امللكفة fلتمنية اpالية
نسـهتل هذه اجللسة fلسؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير التجارة 
اخلارجية، حول حامية الصادرات الفالحية املغربية املوÏة حنو السوق 

: ن، للمستشارين احملرتمني السادةاألوروبية، ضد هتديدات املزارعني اإلسـبا
عيل قيوح، العريب سديد، الطاهر الفياليل، إسامعيل قيوح، بلعيد 

  .بنشميس، محمد كرمين
وسيتوىل اإلجابة عنه fلنيابة اكتب اOو¦ Oى وزير اإلساكن والتعمري 

  .والتمنية اpالية، امللكف fلتمنية اpالية
قدمي السؤال فليتفضل أحدمه اللكمة ألحد السادة املستشارين لت

  .مشكورا

        ::::العريب سديدالعريب سديدالعريب سديدالعريب سديد    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
السؤال دçلنا هو حول حامية الصادرات الفالحية املغربية املوÏة حنو 

  .ملزارعني اإلسـبانالسوق األوربية ضد الهتديدات، هتديدات ا
كام ال خيفى عليمك، السـيد الوزير، أن الصادرات املغربية املتوÏة إىل 
أسواق �حتاد األوريب متر عرب األرايض اإلسـبانية محمU عىل الشاحنات 

  .حبمك �تفاق اOويل بني السلطات اإلسـبانية واملغربية
الفالحية  ويف اآلونة األخرية ولكام تدهورت أمثان بعض املنتوجات

fلسوق األوربية وخصوصا مهنا احلوامض والطامطم املغربية، نفاجأ 
fلهتديدات و�حتجاجات وحىت اإلتالف ا�ي يتسبب يف خسائر فادحة 
لهذا املنتوج، ا�ي يتسبب يف خسائر فادحة لهذا املنتوج من طرف بعض 

  .امجلعيات ومنتجي الطامطم fجلارة اإلسـبانية
يد الوزير حول اإلجراءات اليت تعزتمون القيام هبا و�ا نسائلمك السـ 

محلاية وتسويق املنتوج املغريب وتفادي تكرار ما حدث يف السـنوات 
السابقة من سلواكت عدائية من قبيل اعرتاض طريق الشاحنات املغربية 

  .وإتالف حمتوçهتا؟ وشكرا

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم
د اكتب اOو¦ Oى وزير اإلساكن امللكف fلتمنية اللكمة اآلن للسـي

  .اpالية فليتفضل

السـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباSSSS، اكتب اOو¦ Oى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اOو¦ Oى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اOو¦ Oى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اOو¦ Oى وزير اإلساكن والتعمري 
        ::::والتمنية اpالية، امللكف fلتمنية الرتابيةوالتمنية اpالية، امللكف fلتمنية الرتابيةوالتمنية اpالية، امللكف fلتمنية الرتابيةوالتمنية اpالية، امللكف fلتمنية الرتابية

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارين،
  السادة الوزراء،
ن أنوب عن السـيد وزير التجارة اخلارجية ا�ي حال دون يطيب يل أ

حضوره املرض، و�¬ فهو يعتذر للمجلس، ونيابة عن السـيد الوزير 
ا�ي يشكر السادة املستشارين ا�ين تقدموا بطرح السؤال حول حامية 
الصادرات الفالحية املغربية املوÏة حنو السوق األوربية ضد هتديدات 

  .املزارعني اإلسـبان
وجواf عىل سؤال السادة املستشارين، فأود اإلشارة إىل أن ردود فعل 
املزارعني اإلسـبان تأيت يف سـياق املفاوضات اجلارية مع املفوضية األوربية 
بشأن مراجعة الربوتوكول الزراعي التفاقية الرشاكة بني املغرب و�حتاد 

الحية ومواد الصيد األوريب، واليت تريم إىل تعميق حترير تبادل املواد الف
البحري، وfلتايل حتسني ظروف ولوج الصادرات الفالحية إىل سوق 

  .�حتاد األوريب
وجتدر اإلشارة إىل أن تنظمي هذه الوقفات �حتجاجية ضد صادرات 
املغرب الفالحية تعزى، من Ïة إىل ختوف املزارعني من منافسة املنتوجات 

ب اخلرباء الزراعيني تفوق يف جودهتا الفالحية املغربية القوية، واليت حس
املنتوجات الفالحية اإلسـبانية، ومن Ïة أخرى تريم إىل الضغط عىل 
املفوضية األوربية قصد عرقU املفاوضات اجلارية خبصوص حترير املبادالت 

  .الفالحية
ويف هذا الشأن، فإن بÇw وإسـبانيا بصدد إحداث جلنة مشرتكة بني 

 ستنكب عىل تسوية اخلالفات اليت تنشأ بني اجلانبني ,نيي القطاع fلبدلني
  .يف هذا الشأن، وذ¬ حتت إرشاف وزارة الفالحة والصيد البحري

وبغية حتسني ظروف ولوج الصادرات الفالحية للسوق األوربية، قام 
السـيد الوزير السـيد عبد اللطيف معزوز بإ4رة إشاكليات تعرض املزارعني 

حية مع الوزيرة اإلسـبانية امللكفة fلتجارة اخلارجية اإلسـبان للصادرات الفال
مبناسـبة زçرهتا للمغرب خالل شهر مارس األخري، وطرح علهيا حبث هذا 
املوضوع مع السلطات اإلسـبانية لتسهيل انسـياب السلع املغربية يف أحسن 
الظروف، ومن جانهبا وعدت السـيدة الوزيرة بتدارس املسأ¦ مع املسؤولني 
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  . اإلسـبانيني بغية إجياد حل مناسب يف املوضوعاجلهويني
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير

  .اللكمة اآلن للمستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديد
  .شكرا السـيد الرئيس

كنشكرمك السـيد الوزير عىل النيابة دçلمك عىل معايل الوزير، وعىل 
çلمك، لكن كام تعلمون أن هاد املنتوج املغريب هو ليل كنصدروا اجلواب د

به الصادرات دçلنا الفالحية يف أورf، وكتعلموا كذ¬ أن هاد املنتوج 
كيطلب واحد املدة دçل fش نوجدوه، يعين أنه كيطلب واحد 

programme  ¦ش نوجدوه للتصدير، لهذا بغينا نتفاداو هاد املسأf
املشلك fش نزيدوا يف الصادرات دçلنا، ونزيدوا يف  واإلرساع حبل هذا

  .العمل دçلنا ونزيدوا يف اسـتوراد العمU الصعبة وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ؟...شكرا السـيد الوزير، هل لمك

إذا ننتقل إىل السؤال املوايل، السؤ�ن املواليان يمتحوران حول 
املوضوع أسـتأذن اpلس �سـتعدادات السـتقبال اجلالية، ونظرا لوحدة 

املوقر بعرضهام دفعة واحدة وبعد ذ¬ نعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة 
  :عهنام

السؤال اآلين األول موجه إىل السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير 
األول، امللكف fجلالية املغربية املقمية fخلارج، حول ترتيبات مومس العبور، 

عبد الرحمي الرماح، محمد دعيدعة، عبد : دةللمستشارين احملرتمني السا
السالم خريات، محمد بورمان، محمد عشاب، محمد عداب الزغاري، عبد 
امحليد فاحتي، عبد املا¬ أفرçط، محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد 

  .العاطفي، حسن ألكمي
  .فليتفضل أحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  ن الرحميبسم هللا الرمح

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
سؤايل هو موجه إىل السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف 

  .f2009جلالية املغربية fخلارج حول موضوع ترتيبات مومس العبور لسـنة 
  السـيد الوزير،

طهنم األم، يسـتعد مغاربة العامل كعادهتم لك سـنة ملومس العودة إىل و 

لربط الصU بذوهيم وقضاء عطلهم السـنوية، ونظرا لwور ا�ي تلعبه هذه 
الفئة من مواطنني إن عىل مسـتوى املسامهة يف القمية �قتصادية عرب 
حتويالهتم املالية أو عىل مسـتوى تسويق صورة املغرب كبw اختار السري 

  .يف طريق اOميقراطية وحقوق اإلنسان
ما هو التصور ا�ي أعدته وزارتمك : لسـيد الوزير عنلهذا نسائلمك ا

يف ظروف حسـنة ويسـتجيب عىل حنو أفضل  2009جلعل مومس العبور 
للتطلعات وانتظارات املغاربة املقميني fخلارج آخذا بعني �عتبار األزمة 

  املالية العاملية؟ 
  وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
   .شكرا لمك السـيد املستشار

السؤال اآلين الثاين يف نفس املوضوع، حول اسـتعدادات احلكومة 
إدريس مرون، : ، للمستشارين احملرتمني2009السـتقبال اجلالية لصيف 

محمد فضييل، الهامشي السموين، حلسن أمزوغ، إبراهمي فضيل، عبد القادر 
أقوضاض، عبد الكرمي اهلمس، حلسن بوعود، سعيد التدالوي، حسن 

مكدر، بوسلهام بيتة، عبد امحليد السعداوي، عبد اpيد  قيشوS، معر
  .احلناكري، عبد امحليد بنعلوش

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتة
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

لك صيف من اختاذ إجراءات من أجل �سـتعداد دأبت احلكومة عند 
السـتقبال أبناء اجلالية املغربية ببالدÇ من بالد املهجر، وهتB الظروف 

  .املناسـبة لقضاء عطلهم بني ذوهيم وأرسمه
إال أن هذه السـنة ختتلف عن fيق السـنوات األخرى بسبب اسـتعداد 

سـتحقاقات املقبU، جاليتنا لwخول يف شهر يونيو من أجل املشاركة يف �
مما يعين أن احلكومة مطالبة ببذل املزيد من اجلهد قصد حتقيق نسـبة مكثفة 
للمشاركة، عالوة عىل أن هذه السـنة أيضا تعد قاسـية عىل العديد من 
املهاجرين بسبب تداعيات األزمة العاملية اليت مست كربçت الرشاكت 

وات طو� هبا، مما واليت أصبحت تسـتغين عن العامل ا�ين قضوا سـن
أصبح هيدد مسـتقبلهم، ويدعو أكرث من عالمات اسـتفهام عىل مصريمه 

  .ومصري أبناهئم
من هذا املنطلق، نود السـيد الوزير أن نسائلمك ما يه اإلجراءات 
املتخذة من طرف احلكومة لتسهيل معلية العبور، وتشجيع اجلالية املغربية 

  �نتخاfت املقبU؟من دخول أرض الوطن قصد املشاركة يف 
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السؤال الثاين، ما يه مساعي احلكومة جتاه معاجلة وضعية املهاجرين 
  ا�ين فقدوا معلهم بسبب األزمة �قتصادية العاملية؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم

تفضل لإلجابة اللكمة اآلن للسـيد الوزير املنتدب امللكف fجلالية، فلي 
  .عىل السؤالني معا

السـيد محمد عامر، وزير منتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية السـيد محمد عامر، وزير منتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية السـيد محمد عامر، وزير منتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية السـيد محمد عامر، وزير منتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية 
        ::::املقمية fخلارجاملقمية fخلارجاملقمية fخلارجاملقمية fخلارج

  .شكرا السـيد الرئيس
بغيت كذ¬ نشكر السادة املستشارين عىل هاد السؤال اخلاص 

  .fالسـتعدادات دçل بالدÇ السـتقبال اجلالية املغربية fخلارج
أنه ف. خيص معلية العبور، بالدÇ يف العرش سـنوات األخرية نذكر 

وبفضل توجهيات جال¦ امل¹ محمد السادس نرصه هللا، قطعت خطوات 
,مة يف هذا اpال وحقت تطورات كبرية جدا عىل مسـتوى لك املصاحل 

  .ولك اخلدمات اليت تقدم للجالية
العبور،  fلنسـبة لهذه السـنة، �سـتعدادات ف. خيص معلية

�سـتعدادات جارية، يف األسـبوع املايض اجمتعت اللجنة ويه بصدد وضع 
الرتتيبات الهنائية عىل الربÇمج العام اليل خص fلعبور واليل غادين نعلنوا 
عليه يف األسابيع القليU املقبU، وخاصة أن �ه�م موجه إىل معاجلة 

ة املرتبطة مبشلك دçل �ختالالت اليل fنت يف معلية العبور، وخاص
النقل سواء النقل الطريق أو البحري أو اجلوي، حبيث من املشالك اليل 
تعرضت لها اجلالية املغربية fخلارج يه أنه عدد من املقاوالت دçل النقل، 
ورشاكت النقل ليل ما احرتما تش الزتاماهتا واليل اكنت مصدر عدد من 

، كذ¬ أن عدد من البواخر وخاصة �نزعاجات ومشالك للجالية املغربية
  .بعض البواخر اليل موجودة يف حا¦ غري مرضية

إذا، اللجنة الوزارية اليوم منكبة عىل حتسني هذه األمور، وعىل إجياد 
لك األجوبة للقضاç املطروحة، هناك كذ¬ معل مع أصدقائنا اإلسـبان يف 

وقميت معلية عبور  إطار اللجنة املشرتكة، وهاذ اللجنة املشرتكة اجمتعت،
  .2009، وغادية جتمتع يف شهر ماي، fش تدقق معلية العبور ل 2008

ما هو جديد هذه السـنة؟ وهو أنه fإلضافة معلية العبور، احلكومة 
أعطت أمهية كبرية ملا مسيناه اليوم معلية مواكبة إقامة املغاربة بأرض الوطن 

ة العبور واملهنجية ليل خالل فصل الصيف، فالنجاح اليل حققناه يف علمي
اعمتدÇ علهيا fش وضعنا برÇمج متاكمل لعملية العبور يف العرش سـنوات 
األخرية، يه نفس املهنجية اآلن ليل احنا تنعمتدوا علهيا fش نوضعوا برÇمج 

  .متاكمل ملواكبة إقامة املغاربة خالل فصل الصيف
هادي قبل أسـبوعني قدمت مرشوع برÇمج مواكبة اإلقامة للمجلس 

احلكويم ا�ي وافق عليه، واحنا اليوم بصدد مع مجموع الوزارات وضع 
اللمسات األخرية لهاد الربÇمج، وغادين نعلنوا عليه للرأي العام يف األسابيع 

  :القليU املقبU، وهاد الربÇمج كهيم أربع جماالت أساسـية
األول وهو لك ما يتعلق fجلانب اإلداري سواء املتعلق fخلدمات  اpال

  .اإلدارية أو املتعلق fلشاكçت والتظلامت دçل املواطنني دçل املهجر
واملكون الثاين هو املكون الثقايف والتعلميي، خنربمك أنه هذه السـنة 

ن وألول مرة غادي تنطلق قافU مغاربة العامل وليل غادية جتول عدد م
اجلهات ويه عبارة عن برÇمج ثقايف واقتصادي وفكري وفين كبري جدا، 
واملقصود منه هو كذ¬ �رتباط أو التقرب من املغاربة املواطنني للمهجر، 

  .وكذ¬ تقدمي عدد من األنشطة هلم
وكذ¬، ألول مرة إن شاء هللا غادية تفتح اجلامعة الصيفية لتعمل اللغة 

  .املغربية اليل بغاو خالل فرتة الصيف العربية ألبناء اجلالية
واملكون الثالث لهاد الربÇمج هو اجلانب �قتصادي، وخنرب عىل أنه 
غادية تكون كذ¬ تظاهرات كبرية كهتم �ستRر اليل كهيم دçل اجلالية 

  .وقضاç أخرى اقتصادية
وكذ¬ املكون الرابع وهو اجلانب التواصيل واإلعاليم، يف السـنة 

ية أخذينا عدد من املبادرات يف اpال دçل التواصل مع اجلالية يف عني املاض 
هاد العام هناك برامج كهيم التواصل . املاكن يف املناطق ليل كيتواجدوا فهيا

ولكن هناك برÇمج كذ¬ كهيم وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واليل 
  .ة fخلارجغادي يعاجل عدد من املواضيع ليل كهتم اجلالية املغربي

فالهدف من لك هذا هو متكني اجلالية املغربية fإلضافة إىل برÇمج 
، بربÇمج املواكبة fش تشعر اجلالية املغربية fألمهية وfألداء "عبور"

املتحسن اليوم اليل كتقوم به بالدÇ جتاه اجلالية املغربية واليل كيندرج يف 
قضاç اجلالية، سواء يف اOاخل أو إطار �ه�م الكبري ا�ي توليه بالدÇ ل

  .يف اخلارج
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير

  .اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل من أجل التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد املا¬ أفرçاملستشار السـيد عبد املا¬ أفرçاملستشار السـيد عبد املا¬ أفرçاملستشار السـيد عبد املا¬ أفرçطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدان الوزيران
  السادة املستشارون،

وساعة صدرمك السـيد الرئيس، وfش تسمحوا لنا يف البداية ألمتس 
واحد شوç دçل الوقت ألنين يف جزء من تعقييب غنخرج عىل السطر 
واحد الشوية، وأÇ أتساءل اليوم من خالل تعقييب هل يشلك هذا 
التعقيب أو السؤال يف حد ذاته أولوية مقارنة مع ما يعيشه املغرب اليوم من 
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درمه  15درمه ومعطيشة  20لبطاطا لاحتقان اج�عي وصلت فيه ا
  والاكزوال مااكينش؟

امسحوا يل راه ما غانعاودش هاداك اليش ألنه عندي نظرة أخرى، 
لألسف مسعنا واحد اخلطاب اليوم ا�ي اليوم هو ضد مدونة السري، 
سـبحان هللا العظمي، وfألمس القريب اكن هناك من مييش يف اجتاه، بل 

ت عىل مدونة السري، واليوم يأيت خبطاب آخر، ويطالب fإلرساع fلتصوي
  .حلساfت إنتخابوية ضيقة

وغادي نرجع ألنه عالش أÇ " إذا مل تسـتحيي فقل ما شئت: "وأقول
 20قلت هاد اليش ألنه املغاربة املقميني fخلارج، وعرفوا اليوم البطاطا ب

ور درمه، والنقل مااكينش وما اكينش يش حما 10درمه ولعرفوا معطيشة ب
مسؤول، مفا غاديش يدخلوا هنا، ربطت هاد املسأ¦، واآلن حنن يف حاجة 

  .إىل تعبئة شامU للك املغاربة
ونرجع لهاد املسأ¦ ألنه هاد اليش مايش دçل املزايدات، ألنه اليوم 
هناك إنفالÅت، راه إال مشات حىت شعلت هاد املرة، ما غادي حيبسها 

طرة املغاربة، وال النقاfت أيضا، وال حىت يش واحد، ألن ال األحزاب مؤ 
 ،Uش متبقاش مؤطرة الطبقة العامf تfاكين اليل كيحاول هيرس حىت النقا
وهاد اليش راه ميكن يؤدي ليش إنفالÅت اليل املغرب مايش يف حاجة لها 
خاصة أننا عندÇ إشاكالت اج�عية، إقتصادية، اكينة القضية دçل الوحدة 

  .اpال دçل املزايدةالرتابية، ومايش 
وكنت حىت أÇ كمنيش يف الطرح دçل كنا اليوم Çقشوها كيفاش حنلوا 
هاد املعضU، اليوم ندوزوا هاد نص الهنار كيفاش غاحنلوا هاد املعضU مايش 
من خالل ها هو اكن الترصحي يف التلفزة ال دçل السـيد رئيس املستشارين 

f ل السـيد الوزير، ولكن راهçقية األوضاع كيف يه عالش؟ ملاذا وال د
التساؤل؟ ألن تفقدات املصداقية يف اخلطاب، واليوم تنسمعوا واحد 
اخلطاfت فيش شلك، املغاربة راه تيعرفوا الصاحل من الطاحل، وغادي جيي 

  .اليوم دçل احملاسـبة دçل الفاسدين واملفسدين، ويف مجيع اpاالت
ملغربية، اجلالية املغربية ال جيب التعامل نرجع لهاد املسا¦ دçل اجلالية ا

معها مبنطق حسايب دçل أهنا كتدخل العمU الصعبة للبالد، وما يكفيش أننا 
داك اليوم الوطين للمهاجر، واليل كيكون  8جنيو فقط fش حنيوا يف شهر 

عىل .. فيه تواصل مع طبعا كتكون فيه واحد النوع من الهبرجة وأمسيتو
ويف الوقت اليل تتطرح فيه هاد اجلالية واحد العديد مسـتوى العمالت، 

دçل املشالك ليل تتلقاها، مايش غري العبور داخل الوطن، راه ميل كيمت 
جاي من البالد اليل هو فهيا ولبالد اليل تمير مهنا أنه خاص تكون واحد 
املواكبة دçل هاد املشالك دçل هاد اجلالية املغربية، وطبعا ألن كيطرحوا 

حد املشالك كبرية كتعلق fلتعامل دçل رجال اOرك، دçل امجلارك، دçل وا
رجال األمن، كيطرحوا أيضا العراقيل ليل تيلقاوها من خالل أنه ميل كيبغيوا 

  .يستمثروا يف البالد من خالل التعقيد دçل املساطر
إذا، فهاد الوضعية تقتيض أوال حتسني دçل البنية دçل �سـتقبال، 

مل معهم مبنطق دçل مواطنة اكمU مكغاربة، وأيضا حنسـنوا هلم األجواء التعا
دçل أهنم ميل جييوا للمغرب يلقاو واحد األجواء فهيا نوع من الشفافية 
واOميقراطية وأيضا حسن �سـتقبال fش نعطيو واحد الصورة حقيقية 

  .عىل التطور ليل كنا كنشدوه مكغاربة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  .شكرا لمك

  .اللكمة للفريق احلريك من أجل التعقيب عىل جواب السـيد الوزير

  :املستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارين،

اآلن أعطينا سؤال عن دخول املغاربة من اخلارج، اآلن جاوبنا جواب 
Çسؤال اليل هو اآلن اجلالية املغربية  معويم؟، هاد اجلواب العمويم عند

fخلارج ال تسـتفيد من اجلوازات لإلقامة fخلارج حىت ميل كيدخل هاد 
 laاملهاجر املغريب ميل كيدخل للمغرب لكي كيبغي خيرج خاصو يوجد 

carte de séjour ألن عندو يف السكىن املغرب، ملاذا ال نثري \ هذه ..
  .رج وشكرايأخذ جواز سفر بأنه ساكن fخلا

   ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك

  .السـيد الوزير، هل لمك الرد عىل هذه التعقيبات؟ تفضلوا

السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية املقمية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية املقمية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية املقمية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف fجلالية املغربية املقمية 
   fخلارجfخلارجfخلارجfخلارج

نطمأن السادة املستشارين، مايش كنقولوا عىل أنه ما اكينش مشالك، 
رام، اليل بغيت نأكد عليه عىل أن اpهودات اليل واOنيا عىل أحسن ما ي

تتبذلها البالد اليوم، جتاه اجلالية سواء ف. خيص معلية العبور أو معلية 
اإلقامة اجلديدة، يه جمهودات كبرية، وعىل أن النتاجئ دçل هاد العمل يه 

د نتاجئ تيلمسوها أفراد اجلالية، وأÇ يف اللقاءات اليل عندي مع اخلارج عد
من القضاç اليل قلتوها كيطرحوها، ولكن فيه كذ¬ اعرتاف بأن األشـياء 

سـنوات  10حتسنت، لكمك تتعرفوا معلية العبور كيفاش اكنت كمتر هادي 
يكفي أن اإلنسان يقارن التطور اليل حصل fش يبان املسافة اليل قطعناها 

  .يف اجتاه إجيايب
 جواب معويم، قلت اجلواب اليل جاوبت عىل السـيد املستشار مايش

أن اللجنة بصدد وضع الرتتيبات الهنائية، وغادين خنربوا اpلس والرأي العام 
بربÇمج تفصييل، وأن جملس املستشارين كذ¬ جملس النواب كيخصوا 
جلسات خاصة ومواضيع خاصة حول هذا املوضوع، وغادية تكون فرصة 
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  .fش نعطيوا لك التفاصيل ولك اإلجراءات
عىل أنه ف. خيص الربÇمج الثاين اليل كهيم مواكبة اإلقامة  كذ¬، قلت

 Uم القليçلوا يف األçمج جديد وغادين نعلنوا عىل التفاصيل دÇفهو بر
القادمة، احنا كوزارة fعتبار أننا مرشفني عليه مع مؤسسات ووزارات 

  .أخرى
وبغيت، كذ¬ السـيد الرئيس، نضيف عىل أن �ه�م اليوم اخلاص 
fجلالية، سواء يف اجلانب الثقايف أو اجلانب �ج�عي أو اجلانب املتعلق 
fالستRر أو اجلانب املتعلق بتعبئة الكفاءات أو اجلانب املتعلق fلعالقة مع 
اإلدارة املغربية، اجلالية بذاهتا بدأت تلمس بعض املكتسـبات، وبعض 

  .اإلجنازات وبطبيعة احلال أن الطريق مازال طويال
ولكين نأكد أن هناك إرادة أوال ملكية قوية، وأن هناك إرادة حكومية 
fش امللف دçل اجلالية يقطع خطواته إىل األمام وأننا Çخذوه مبا يلزم من 
اجلد وجناوبوا األشـياء اليل نقدروا علهيا، وتنظن عىل أن األشـياء عىل أرض 

  .الواقع تتحسن من يوم إىل آخر، وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
شكرا، ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير �تصال، وهذا 

  .السؤال ورد بشأنه طلب تأجيل، يؤجل طبقا لطلب رئيس الفريق
ننتقل إىل األسـئU املوÏة إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، 
: السؤال األول يتعلق بولوج التكوين املهين للمستشارين احملرتمني السادة

د اخلضوري، زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب، عبد الرحامن أشن، محم
  .محمد علمي وأبو بكر عبيد

  .فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون،
 يف إدماج الشـباب ا�ي انقطع عن لعب قطاع التكوين املهين دورا ,ام

اسـتكامل تعلميه العايل، واختار عىل أن حيصل عىل تكوين ,ين يؤه� 
لالخنراط بعدة أشاكل يف احلياة املهنية، لكن التوجه احلايل يف قطاع 
التكوين املهين أصبح ميزي بني املتبارين واختيارمه عىل أساس حصوهلم عىل 

  .زية معينةشهادة الباكلورç، وأحياÇ مب
مفا يه اOواعي السـيد الوزير احملرتم لهذا �ختيار؟ وكيف سـتحرصون 
عىل أن يسـتفيد الشـباب املغريب من التكوين املهين بأوسع شلك ممكن؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الرئيس احملرتم

ىل اللكمة اآلن للسـيد الوزير، وزير التشغيل والتكوين املهين لإلجابة ع
  .السؤال فليتفضل مشكورا

        ::::السـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا للفريق �شرتايك عىل طرح هذا السؤال اليل تنعتقد جد ,م 
  .خصوصا fلنسـبة ملنظومة التكوين املهين

 Uل مجموعة من الشـباب محçكام جاء يف سؤالمك تتطرحوا إشاكل د
  .ات خصوصا الباكلورç اليل تريغبوا يف ولوج منظومة التكوين املهينالشهاد

للتوضيح، منظومة التكوين املهين كتسـتقبل الشـباب احلاصل عىل 
الباكلورç كام كتسـتقبل الشـباب غري احلاصل عىل الباكلورç، أي بقية فئة 

ن الشـباب إما ليل انقطعوا عن اOراسة أو اليل رغبوا يتبعوا مشار ,ين م
خالل اإلماكنيات اليت توحهيا منظومة التكوين املهين للحصول عىل تكوين 

  .تيسهل إندماج يف سوق الشغل
جيب التوضيح هنا أن الس¹ املتخصص أو التقين املتخصص ليل 
تيقتيض احلصول عىل شهادة الباكلورç، وبقية األسالك داخل منظومة 

هين وإنعاش الشغل، أو بقية التكوين املهين، تعلق األمر مبكتب التكوين امل 
منظومة التكوين املهين العمويم، توضع لها بفعل، واحنا كنتفقوا معمك 
الضغط ليل أصبح عىل الرغبة دçل الشـباب لوجل مؤسسات التكوين املهين 
خصوصا يف التقين املتخصص، أمام أنه آفاق نسبيا واعدة ف. خيص 

  .�ندماج داخل سوق الشغل
جسلنا أن هناك ضغط عىل مجموعة من الشعب اليل  يف هاد اجلانب،

دçل املتبارين حول مقعد واحد، وكذ¬  4كيوصل بعض األحيان إىل 
عىل متباري، خصوصا أن يف التقين املتخصص جيب  20بعض األحيان إىل 

التوضيح هنا أهنا كتحتاج كذ¬ لكفاءات ,نية وملسـتوى معني، خصوصا 
ن املهين كرنتبطو خصوصا يف القطاعات الواعدة أننا اليوم يف منظومة التكوي

اليل كتطلب بعض الكفاءات املهنية، وكتطلب واحد �سـتعدادات عىل 
لك حال يف معلية �نتقاء يمت احلرص علهيا للحفاظ كذ¬ عىل واحد 

  .اجلودة دçل التكوين
لكن، مبقابل هذا، هنا كذ¬ القطاع اخلاص ليل كيسامه بدورو يف هاد 

وملساعدة الفئات ذات اOخل احملدود أو الفقرية من ولوج إىل . مةاملنظو 
نظام التكوين املهين اخلاص ألنه كيطلب مصاريف، يف إطار ا8طط 
اإلسـتعجايل دçل التكوين املهين، اليوم اOو¦ تسامه يف نفقات التكوين يف 

طاع القطاع اخلاص يف إطار واحد تنظمي العرض ما بني القطاع العمويم والق
  .اخلاص

Çهيك عىل هذا fلنسـبة لبقية الفئات، هناك بقية التخصصات 
املسـتوçت األخرى دçل التكوين املهين اليل كيوجلوها الشـباب، متفقني 
هناك واحد الضغط دçل الولوج ويف إطار ا8طط اإلسـتعجايل اليل توضع 
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تكوين  كنسـهتدفوا 2012وكذا يف إطار اإلسرتاتيجية ليل وضعناها يف أفق 
ألف شاب وشابة من داخل منظومة التكوين املهين العمويم  750حوايل 
  .واخلاصة

كذ¬، يف هاد السـياق دçل تنويع العرض، وشعورا كذ¬ fلرغبة 
املزتايدة للشـباب، هناك اليوم برÇمج لتمنية التكوين خصوصا وهنا جيب 

وين حباجيات التأكيد يف القطاعات الواعدة من أجل الوصول إىل ربط التك
سوق الشغل املتجددة، فهناك مجموعة من املعاهد سرتى النور خالل 

كتعلق مبعهد  2011عىل وجه اخلصوص،  2010السـنوات املقبU يف 
متخصص يف ,ن الطريان، يف ,ن السـيارات، ويف املهن املرتبطة fلنسـيج 

  .واملوضة و�بتاكر يف قطاع النسـيج واأللبسة
املبارçت اليل كتجرى طبقا للقانون يف إطار واحد ليل نأكدوا لمك أن 

التنافس ما بني الشـباب يمت انتقاء، حصيح ميكن يل أن أؤكد ¬ أنه مايش 
يف هاد احلدود بل هناك من محU اإلجازات ا�ين يلجون من جديد 

دçل  4500منظومة التكوين املهين، تقريبا السـنة املاضية اكنت واحد 
  .اليل التحقوا مبنظومة التكوين املهين، وشكرا الشـباب محU اإلجارة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير

  .اللكمة اآلن للتعقيب للفريق �شرتايك

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الوزير

احنا ما تنشكوش يف �جهتاد دçلمك واإلرادة دçلمك إلدماج مجيع 
تيتواجد خارج اجلو دçل اOراسة، خارج اOراسة  الشـباب املغريب ليل هو

ليتكون ,نيا، اليل تنالحظو السـيد الوزير أنه ليل رأينا هو أنه يف التكوين 
املهين اكين مسـتوçت اكين مسـتوçت حتتاج لواحد املسـتوى درايس 
معني، واكين مسـتوçت اليل تميكن لها يتلقن فهيا التكوين املهين واحد 

  .بسـيط، هادي واحد النظرية األوىلاملسـتوى واخا 
النظرية الثانية، أن هناك خصاص يف العامل القروي، هناك املهن اليل 

،Sمليدان الفالf عندها عالقةmécanique agricole   مجيع املسائل
اليل تتحتاÏا امليدان الفالS ال من السقي إال آخره، خاص إدماج واحد 

Oراسة ألسـباب معينة، وخصوصا يف العامل الطبقة من التالميذ ليل غادروا ا
القروي fش تصاوب هلم واحد اpموعة داملدارس fش يتكونوا يف املناطق 
دçهلم من أجل واحد املهنة fش يؤديوها ويصبحوا فاعلني ومنتجني يف 

  .املنطقة دçهلم
هادي مسائل تنالحظوها وتنشوفوا أنه هاد الربط دçل العامل القروي 

çل الشخص املكون fملنطقة دçلو وجتعلوا يبقى يف املنطقة دçلو والربط د
مااكينش، ما تنحسوش به يف الربامج دçل التكوين املهين، ولكن خاص 
التلميذ اليل خرج من املدرسة ألسـباب متعددة بغا يتكون ,نيا خاص يلقى 

فني مييش، عىل حسب املسـتوçت بطبيعة احلال غادي يتكون يف هاد 
ع أو يتكون يف قطاع آخر حلقاش هو آخر حاجة تيلتجأ لها الواحد القطا

  .fش يكون املسار احلياة دçلو املهنية وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

  هل لمك رد عىل التعقيب؟

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا، يف ثواين السـيد الرئيس

دçل fلنسـبة للبادية أÇ نبغي نوحض لمك  fلنسـبة للموضوع اليل طرحتوا
أنه يف إطار ا8طط اإلسـتعجايل يف ميدان التكوين املهين أجنزÇ دراسة 
حول احلاجيات دçل األحواض الفالحية ف. خيص الكفاءات املهنية ومت 

 60التوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع وزارة الفالحة، تسـهتدف تكوين ما يناهز 
  . العامل القروي fلتدرج املهينألف شاب وشابة يف

وfلنسـبة للتدرج املهين كوسـيU من وسائل دçل التكوين ال يقتيض 
الشهادة بل هو موجه fألساس للشـباب اليل كينقطعوا عن اOراسة لظرف 
ما، نضيف نقطة أخرى يه املتعلقة كذ¬ fلنسـبة لإلجازات أو fلنسـبة 

ية واإلصالح اليل كتعرفوا منظومة للشـباب دçل الباكلورç، اليوم مع تمن 
اجلامعة املغربية بإحداث اإلجازات املهنية، فرص التكوين كذ¬ غادي 
ترتفع، أي أن اجلامعة املغربية بدأت كتحدث إجازات ,نية وكذ¬ منتظر 
أن منظومة التكوين املهين يه األخرى تصبح تعطي إجازات ,نية وهادي 

السـيد وزير الرتبية الوطنية واليل اآلن هناك �تفاقية ليل كنا وقعناها مع 
  .تدابري من أجل اإلخراج دçلها إىل حزي الوجود، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه لمك السـيد وزير التشغيل والتكوين 
إدريس : املهين حول سـياسة التكوين املهين للمستشارين احملرتمني السادة

رايض، عبد اpيد املهايش، أمحد التويزي، نور اOين براكع، عادل ال
املعطي، أمحد بومكوك، نبيه حلسن، امحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد 
اجلغريي، احلسن احلداوي، حلبيب الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي 
 بنديدي، عبد القادر المنييل، البشري أهل حامد، محمد اجبيل، عبد امحليد

  .أبرشان، عيل أساكيت، أمحد الpوي
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح هذا السؤال

  :املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير،
 ،Çها سوق الشغل ببالدÏت اليت تواçيف إطار �سـتجابة للتحد
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ملتخرجني من مدارس التكوين بدأت وزارتمك تعمتد سـياسة مكية لتكوين ا
املهين، السـيد الوزير، إىل أن هؤالء اخلرجيون ال جييدون املراكز الاكفية 
للقيام fلتداريب التطبيقية، وأفواج كثرية ç معايل الوزير فشلت يف 
�ندماج يف سوق الشغل، نظرا ألهنا مل جتري تداريب معلية داخل املراكز 

  .واملقاوالت، السـيد الوزير
بدول مماثU، فإن اإلدارة املسؤو¦ عن التكوين معايل الوزير، يه اليت و 

تبحث عن أماكن التدريب للطلبة واخلرجيني وإعادة تأهيلهم fملقاوالت مع 
  .األسف، كام أهنا تقدم تسهيالت لفائدة املقاوالت املسـتقبلية للمتدربني

  ب للخرجيني؟ معايل الوزير، ملاذا ال تعمل الوزارة عىل توفري التداري
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة اآلن للسـيد الوزير لإلجابة عن السؤال

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرح سؤال أعتربه خشصيا من 

سيته األمهية مباكن، نظرا كام قلمت التحدçت اليت تواجه املغرب يف دمع تناف 
وتقويهتا والرفع من جودة التكوين، يعين تكوين بدون مترس ,ين مايش هو 
تكوين، وfلتايل القانون حيث وهو واحض يف هذا اpال أنه من الرضوري 
عىل املتدرب أن يقيض واحد املدة من العمل دçلوا كام جاء يف سؤالمك 

  .داخل املقاو¦ للتدريب
كوين املهين وأÇ أقصد fألساس إىل جيب اإلشارة كذ¬ أن منظومة الت

اخذينا بعني �عتبار الربامج أو منظومة التكوين املهين دçل مكتب 
التكوين املهين إلنعاش الشغل أو برامج التدرج املهين، لك هذه الربامج يف 
املغرب جتري برشاكة وبرشاكة مع املهنيني وامجلعيات والفيدراليات وجامعة 

  .التقليدية إىل غري ذ¬الغرف وغرف الصناعة 
fلنسـبة ملنظومة التكوين املهين، يمت التخطيط fلنسـبة ألعداد أوال 
جيب التأكيد أننا يف املغرب نتيجة احلاجيات �قتصاد الوطين نظرا لتطور 

إىل تكوين  2002واحد النسـيج �قتصادي كنا يف حاجة ماسة ابتداء من 
  .والرفع من مسـتوى وترية التكوين

جاء يف السؤال السابق للفريق �شرتايك، طرحت مسأ¦ اإلقبال وكام 
أكرب عىل منظومة التكوين املهين أÇ ميكن يل نشاطرمك الرأي أنه يف بعض 
احلاالت تكون صعوfت دçل يف بعض مراكز دçل التكوين اليل ما 
تيكونش فهيا نسـيج اقتصادي الستيعاب لك الطلبة أو الشـباب املتدرب 

راكز، بطبيعة احلال متنح اOو¦ مبقتىض القانون عدة تسهيالت يف ت¹ امل
  .للمقاوالت عند اسـتقبالها للمتدربني

جانب آخر، هناك حرص حىت داخل منظومة التكوين املهين مع 
املهنيني أننا خنطط معهم وأحرض ألترأس مثال أشغال اpلس اإلداري دçل 

اللجن اليل كرتفع عليه  مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل وكذ¬ لك

  .هناك واحد العمل مع املهنيني ومع الفيدراليات دçل املهنيني
جانب آخر، تقدمنا اليوم يف املقاربة هناك مقاربة تشاركية هناك اآلن 
املهنيني يسامهون يف تسـيري بعض املراكز بل وصلنا اليوم إىل التقدم يف 

ا دçل التكوين املهين إىل إطار ا8طط اإلسـتعجايل ليل تلكمت عليه سابق
إبرام اتفاقيات رشاكة مع جامعات ,نية مبارشة مينح لها لك جانب املتعلق 

أذكر من هنا املركز أو . fلتكوين البيداغوr والتدريب وكذا إىل غري ذ¬
املعهد اليل سـيحدث Ofار البيضاء املتخصص يف ,ن الطائرات، هذا 

fلتايل هنا غادي حنرصوا عىل احلاجيات تصاوبناه وسـيكون مع املهنيني، و
ليل مطلوبة وربطوه fحلاجيات مع سوق الشغل وfلتايل كذ¬ مسأ¦ 

  .اجلودة
وأÇ أشاطرك الرأي أن شاب غري ممترس أي ما خداش التداريب 
املهنية يف املقاو¦، إما صناعية أو جتارية أو فالحية أو يف جمال الصناعة 

        .ج يف سوق الشغل بسهو¦، وشكراالتقليدية يصعب عليه يندم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير

  هل هناك تعقيب السـيد املستشار؟

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  السـيد الرئيس،

معايل الوزير أÇ بدوري تنشكرمك عىل ما قلتو لينا واسـتفدÇ منمك 
عايل الوزير أوال وقبل حوجيات اليل مه ,مني جدا، غادي ندخل معمك م

لك يشء، تلكممت عىل غرف الصناعة التقليدية، احنا غرف الصناعة 
التقليدية اليل لعبوا لينا واحد اOور ,م جدا ألن الفضل دçل غرف 

 les apprentisالصناعة التقليدية راه احنا واخذين واحد العدد كثري دçل 
الصناعة التقليدية ولوال  دçل الناس ليل يف التكوين املهين، لوال غرف

املعامل دçل الصناعة التقليدية ولوال الصناع الصغار دçل الصناعة التقليدية 
رمبا التكوين املهين دçلمك ما غاديش جيرب فني مييش، يعين الصناعة التقليدية 

  .فهيا الفنيات وفهيا اخلدمات
التكوين  منيش معامك بعيد، جتيبوا بعض التالميذ ليل دوزوا سـنتني يف

املهين كيجيو مثال إىل معمل اليل هو دçل الزرايب، وامحلد t معنا 
مستشارين برملانيني تيقوموا هباذ الواجب دçل الزرايب وتيحاولوا fش 
يصلحوا، لكن مع األسف داخل املدرسة دçل التكوين املهين متيتعلموش 

فش أشـنو هو الزرايب فهيا الزرايب، ما اكينش فهيا الزرايب كيجي تلميذ متيعر 
وÅجيي املعمل دçل الزرايب وتينوض صاحب املعمل وتيدير جمهوده، ولكن 

ال حىت داك  la pratiqueال  la théorieما كيجربش عند التلميذ ال 
  .املهن fش غادي يمتىش وتيحاول fش اعرفو

 Çمعايل الوزير، ورامك كتعرفوها وأç نرجع إىل اخلدمات اليل يه صعيبة
ور بمك ألنمك وt امحلد هنار جيتو إىل هذه الوزارة كتديروا اpهود مرس 



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

15  

 )2009 أبريل 14( 1430 خرربيع اآل 17

معايل الوزير، هللا يكون يف  دçلمك fش تنقذوا، ولكن كرث عليمك الشغل
 technicienعونمك، أن بغيت نقول ليك اخلدماتية فهيا مجيع احلرف من 

  .وسـيلكس وإصالح الراديو من الثالجات إىل آخره
 تفاصيل بسـيطة، التلميذ ملا تيدوز سـنتني يف املدرسة أÇ غادي نعطيمك

 la théorieيف التكوين املهين كيدوزها تقريبا tç تياخذ يش شوية من 
فني إدوز  un stageكيسايل ديك السـنتني، كتقولو ليه أودي سري دوز 

، stageفني؟ مطلقينش يش مدارس ليل غادي يدوز فهيا  stageهاذ 
  .اليل يه ,مة fla pratiqueش يتعمل فيه 

 le courant électrique est un أÇ كنعرف بأنه الضوء
déplacement d’électrons  ولكن إىل بغيت نقبطl’appareil  ونعرب

  .يرضبو الضوء priseداك الضوء يف 
çإذا هناla pratique  كنعرف  ،ماعندهومش Çمعايل الوزير، أ

الواجب سـنتني معا ذوك التالميذ  املعلمني األساتذة اليل تيقوموا بذاك
 la كيعطي ومه يش حاجة ويش حاجة، ولكن إىل عطيتيه 

théorieغريun transfo qui transforme le courant alternatif 
en courant continu واعطيه ،l’appareil وعطي transfo  واعطيه

كيشدو  يعرب، التلميذ كتعطيوه اOبلوم يف آخر السـنة، هذاك اOبلوم اليل
يعين تيبغي مييش خيدم به ولو أنه يبغي مييش خيدم به مكيعرفيش كيفاش 

  .يعرب الضوء
السـيد الوزير، هللا جيازيمك خبري، أن هاد التالميذ دçلنا وليداتنا 

يعين دير  la pratiqueأو   la théorieمكيكونوش سـنتني يعين ب
  ...دير هاد وكيخرجو فاشلني.. هاد

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم

  السـيد الوزير، هل لمك رد عىل التعقيب؟

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

بغيت أن أؤكد أن منظومة التكوين املهين أو اخلرجني ميكن أن أتفق أنه 
البعض، ولكن ال ميكن اجلزم ألن منظومة التكوين املهين وهاد الشـباب 
اليل خترجوا من منظومة التكوين املهين، هام اليوم ليل كيحركوا جعالت 
�قتصاد الوطين، هام ليل كيتواجدوا يف املقاوالت، بطبيعة احلال أي خرجي 
ك. اكن من اجلامعة من أي ماكن، من الرضوري يف ملا كيدخل للمقاو¦ 

دçلها  كيكون واحد التكيف مع حاجيات املقاو¦ وآالهتا وطرق العمل
  .والتسـيري دçلها إىل غري ذ¬

لكن، املسأ¦ دçل اجلودة دçل التكوين مسأ¦ مطروحة دامئا وميكن يل 
أن أؤكد أنه اليوم حنن بصدد دراسة تقيمي جودة منظومة التكوين املهين 
لكها، من أجل البحث كذ¬ عىل نقط الضعف ونقط القوة للتقدم، لكن 

دماج يف سوق الشغل وهذا ليل جاوبنا فيه نؤكد جانب آخر بصفة عامة اإل
املستشار احملرتم، أنه هناك ضغط اليوم أكرب عىل منظومة التكوين املهين 

  .ألن أكرث حظوظ دçل ولوج سوق الشغل يف السـنوات األخرية أكرث
جانب آخر، ذكرمت الصناعة التقليدية، احنا tç وقعنا أÇ وزمييل اكتب 

ليدية هادي تقريبا واحد الشهر ونصف عىل اتفاقية اOو¦ يف الصناعة التق 
ألف شاب يف جمال التدرج املهين مع مجيع جامعات  60كتسـهتدف تكوين 

غرف الصناعة التقليدية عىل الصعيد الوطين، وحرصنا كذ¬ يف إطار هذه 
املنظومة واحد اpموعة دçل املساطر نضبطوها، من حيث اجلودة من 

حقوق املتدرب، من حرص كذ¬ عىل حيث احلرص عىل احرتام 
  .التحسيس، عىل طرق دçل التعويض اىل غري ذ¬

فهذه Ïود تبذل، ال نقول مثالية، أكيد ال زالت هناك Ïود خصها 
تبذلها سواء املهنيني سواء غرف الصناعة التقليدية من أجل تسهيل 

م كنكونوا الولوج، بل أكرث fلنسـبة لبعض املقاوالت نقدر نقول ولو أننا اليو 
عندÇ بعض القطاعات اليت ال نكون فهيا خصوصا يف هاذ املهن الواعدة اليت 

  .اليوم كتواجد يف املغرب وستسـمتر
ولهذا، جاء ا8طط اليل غادي نواكبوا به الربÇمج ا�ي مت إعداده لتمنية 

ألف منصب شغل، احنا  220ختلق  2015القطاعات الصناعية يف أفق 
ءة ,نية ليل نكونوها يف جماالت جديدة وتطوير كفا 220خصنا واحد 

جماالت أخرى ووضعنا كذ¬ fش التكييف داخل املقاو¦ وضعنا واحد 
النظام حتفزيي للمقاو¦، من أجل ما يسمى ذاك التدريب قبل اإلدماج، 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير

مبعاÇة مجموعة من العاطلني حاميل ننتقل إىل السؤال املوايل أيضا املتعلق 
مبارك السـباعي، موالي : الشهادات العليا، للمستشارين احملرتمني السادة

إدريس العلوي، عبد السالم الودي، عبد الصمد عرشان، محمد برطين، 
  .حسن زهري وعبد الرحمي كوfيب
  .اللكمة لألسـتاذ حسن زهري

        ::::املستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهري
  رتم،السـيد الرئيس احمل

  السـيد الوزير احملرتم،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  السـيد الوزير، 
الزالت مجموعة كبرية من العاطلني تعاين من البطا¦، واملؤسف أن جند 
من بني هؤالء داكترة وجمازين وحاميل شهادات ودبلومات عليا، يف 

أفنوا  ختصصات ,مة أكيد أن البالد يف حاجة إىل خدماهتم، هؤالء ا�ين
زهرة العمر يف التحصيل واملعرفة، فال جدوى أن نرصف األموال وأن نعمل 
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ونكون شـباب ذو مؤهالت عالية، فقط لينضافوا إىل طوابري البطا¦، 
ليصبحوا عا¦ عىل اpمتع وعىل أرسمه ا�ين حضوا fلغايل والنفيس لتعلمي 

  .أبناهئم
ات اإلسـتعجالية اليت �ا، فإننا نسائلمك السـيد الوزير، عن اإلجراء

  تنوون اختاذها إلجياد حلول Çجعة لهذه املعضU؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم

  .اللكمة اآلن للسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين فليتفضل

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
هذا السؤال اليل كيرتدد مرارا  شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرح

داخل قبة الربملان وكذا كيعكس �ه�م Oى الرأي العام بقضية التشغيل 
  .بصفة عامة

يف البداية، جيب اإليضاح أنه التعامل مع امللف دçل العطا¦ اليوم يف 
املغرب، جيب أن يمت التعامل معه بواحد التعامل مشويل، أننا هناك بطبيعة 

درات احلكومية اليت مت اختاذها من أجل التخفيف من حدة احلال املبا
البطا¦ يف صفوف محU الشهادات العليا، هناك مثال القانون املايل لسـنة 

  .من محU الشهادات 1300مت من خال\ إدماج حوايل  2008
من املناصب  %10القانون املايل احلايل سيمت إدماج تقريبا واحد 

حضوها هناك ضغط ورغبة دçل هاد الشـباب احملدثة ألنه هناك fش نو 
للوظيفة العمومية وليس غري الوظيفة العمومية بفعل التكوينات هنا fش 
كنقول املسا¦ دçل الشمولية دçل املسأ¦ أي الشمولية دçلها من خالل 

  .إصالح منظومة الرتبية والتكوين كلك
دçل العطا¦ اليوم نقدر أن أؤكد ¬ أنه بقدر ما عندÇ واحد نسـبة 

مرتفعة يف صفوف الشـباب محU الشهادات غري املمهننة fش نأكد علهيا، 
عندÇ يف املقابل واحد اpموعة دçل احلاجيات يف سوق الشغل ومجموعة 
من القطاعات اليل حمتاجة واحد كفاءات معينة، واليل كتطلب اOو¦ اليوم 

pش تسـتجب لت¹ احلاجيات، أهنا تمنح واحد اf تÇل اإلماكçموعة د
واملوارد املالية، سواء يف التكوين التاهييل أو التكوين من أجل اإلدماج إىل 

  .غري ذ¬
: 2009و  2008منصب شغل، يف  1300: 2008فبالتايل، سـنة 

منصب شغل، خصوصا يف القطاعات اليل عندها خصاص دçل  1000
  .ءات مت تكويهناالتوظيف يف ت¹ الكفاءات اليل تلكمنا علهيا ويه كفا

لكن، اليوم كنظن التحدي الكبري ا�ي أمامنا يه دçل املنظومة دçل 
الرتبية والتكوين، الرفع من قدرهتا الرفع من جودة وكذ¬ مواكبة احلاجيات 

  .املسـتجدة دçل سوق الشغل
أجنزÇ دراسات وألول مرة، مهنا اOراسة اإلسترشافية لسوق الشغل 

 Ï72.000ات للملكة، أعطتنا حاجيات دçل تقريبا تقريبا يف واحد ثالث 
كفاءة بطبيعة احلال مايش لكهم شواهد عليا، شواهد خمتلفة من العامل من 
املتخصص من املهندس إىل غري ذ¬، اليوم يف املغرب متلقاش بعض 
الكفاءات معينة، مجموعة من املهن fلرمغ من تأثري اليل اكين دçل األزمة 

  .يف الوترية، ولكن ما اكينش واحد كفاءات معينةاليوم، اخنفاض 
يعين .إذن هذا جمهود يبذل، بذلته اOو¦ هذي تقريبا يف ظرف سـنتني

نسمهيا مبادرة لالسـتجابة لهذاك الطلب ألنه اكنت واحد مجموعات  2300
وقعات اتفاقية مع احلكومة السابقة إلدماÏا يف الوظيفة العمومية، وهناك 

zا حنن يف وزارة التشغيل والتكوين املهين دçل إعادة الربامج اليت نقرت 
تأهيل و�ندماج يف سوق الشغل، وبطبيعة احلال لهذا أكدت عىل مسأ¦ 
الشمولية امللف، إصالح املنظومة دçل التكوين سواء اجلامعي، سواء 
التكوين اجلامعي، التكوين اجلامعي اليوم بدأت اإلجازات املهنية فيه هذا 

�ي بذل يف إصالح منظومة التعلمي العايل جد ,م وخصنا دامئا اجلهد ا
  .نربطوا تكويناتنا fحلاجيات املسـتجدة دçل سوق الشغل

سوق الشغل اليوم بدأ بواحد وثرية رسيعة، عندك التكوين اليوم غدا 
ميكن ميصبحش وfلتايل هنا كتدخل املسأ¦ دçل التكوين والتكوين 

حلكومة تدابري كام قلت وكام أكدت اليت الزتمت هبا املسـمتر وfلتايل أخذت ا
مت إدماج . احلكومة السابقة دçل إجياد حلول للشـباب محU الشهادات

جتري بعض القطاعات معينة اسـتكامل  2009يف  2008سـنة  1300
  .إجراءات إلدماج ما تبقى من هاد اpموعات

قول هذي هل سـتفي لك الشـباب حاميل الشهادات يف املغرب؟ أÇ كن
إجراءات حمدودة ألنه اكين الضغط، وحىت الوظيفة العمومية نتلكمو بلك 

اليوم كنطالبوا مبردودية، ال . رصاحة، من حقها اليوم أهنا تقلب عىل كفاءات
أخفيمك العديد من الزمالء يف احلكومة fلنسـبة لهيم يف بعض األحيان 

املنظومة دçل خصهم كفاءات ,نية معينة ويف املسـتقبل ميكن إصالح 
غدا الوظيفة العمومية تصبح حىت يه توظف حبالها حبال . الوظيفة العمومية

الشـبه العمويم حبال القطاع اخلاص يعين بكفاءات معينة، مايش فقط 
ختصصات معينة وهنا اpهود ا�ي يبذل اليوم يف إصالح منظومة التعلمي 

  .واجلامعي والتكوين املهين وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  .شكرا، هل Oيمك تعقيب؟ تفضلوا

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

السـيد الوزير، كنشكرك عىل اإلجابة دç¬ ولكن السؤال دçلنا اكن 
واحض السـيد الوزير، يف احلقيقة املآيس اليل كنشوفوها يوميا أمام الربملان، 



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

17  

 )2009 أبريل 14( 1430 خرربيع اآل 17

أمام الوالçت، كذ¬ أمام الوزارات ويف الشوارع احتجاجات جد  كذ¬
  .مؤملة

ف. خيص اOاكترة دçلنا والناس دçلنا اليل قراوا وليل كيفام جاء يف 
السؤال دçلنا فناو الشـباب دçهلم يف إطار اOراسة والتكوين، لكن 

  .لألسف السـياسة دçل حكومة التناوب ما اكنتش يف الصممي
  الوزير، السـيد 

اعطتينا واحد العدد دçل األرقام ف. خيص التشغيل، لكن معطيتيناش 
السـيد الوزير األرقام دçل الناس اليل كميشـيوا للتقاعد، الناس اليل كميشـيوا 

  .للتقاعد كميشـيوا أكرث من هاد اليشء ومكنعوضومهش
الرشيف للفوسفاط اليل اكن  أÇ كتجربة دçيل، موظف يف املكتب

، واآلن رجع إىل 90ويف  88دçل اليد العامU يف  5000أكرث من  كيخدم
دçل اليد العامU، إذا مااكينش عندÇ واحد املنظور دçل  1800رمبا  2000

  .خلق مناصب fش Çخذوا الرغبة دçل هاد الوليدات دçلنا
إىل رجعنا إىل التكوين، السـيد الوزير، هذا كنقولوا هو هذا التكوين 

ليل خلقوا سـيدÇ هللا يرمحه احلسن الثاين، آنذاك fش يوظف به املهين ا
الناس اليل فشلوا يف اOراسة دçهلم اكن خلق لهيم التكوين املهين fش 
وجلوا هاد املهن fش يعطيوا هام رغبهتم، ولكن اآلن كنشوفو يف وزارة 

 13أو  moyenne  12التشغيل والتكوين املهين إىل ما عندك 
moyenne  ميكنتش ليك توجل للتكوين، وهذوك الناس اليل ما ما

  توفقوش يف التعلمي دçهلم فني غادي ميشـيو السـيد الوزير؟
إذن هذا احنا كنخلقوا البطا¦، واحلسن الثاين هللا يرمحه اكن قال بأنه 
هاذوك الناس اليل متوفقوش fش يتبعوا اOراسة دçهلم هام األولني يكونوا 

ا قلبنا اآلية ورجعنا الناس ليل هام متوفقني هام ليل يف التكوين ولكن احن
 de 13أو  12كندخلهم، واحنا كنشوفو يف مجيع املدن الناس إىل عندك 

moyen  راك تدوز وبقييت يفd’attente la liste  ومشييت ورمبا
  .متدوزش يف هاذ املسائل

 ولهذا، السـيد الوزير، احنا تنلحو fش السـياسة احلكومية تأخذ واحد
املنظور دçلها ف. خيص تشغيل اليد العامU، ألن يف احلقيقة احنا كنشوفو 
غري يف بعض امجلاعات اكين اكتظاظ يف بعض امجلاعات ولكن حىت بعض 
امجلاعات يه يف حاجة ماسة لبعض املوظفني، دامئا احنا البيبان مسدودين 

  .ف. خيص التشغيل
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك، السـيد الوزير، هل لمك رغبة يف الرد عىل التعقيب؟ تفضلوا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس عىل تفهممك

أود التأكيد fلنسـبة خصوصا للتقنيني املتخصصني ليل تلكميت علهيم 

قين من اخلرجيني سـنوç، والت %20دçل التكوين املهين، ال يشلكون إال 
املتخصص ألن اكين ,ن من الرضوري خصها واحد املسـتوى، ما ميكنش 
واحد الرشكة جات اسـتقرت يف اpال التكنولوجيات احلديثة ونقول ليه 

هذا جيب أن نتفق، ألنه اكين واحد اجلانب ....غادي ندخل ليك واحد 
  .دçل التنافسـية وجانب كذا

 %80محU الباكلورç  اليل كيسـتقبلومه التكوين املهين ليسوا 80%
دçل اخلرجيني، إضافة لهاذ هناك برÇمج اليل عطيناه يف هاذ احلكومة هاذ 
اآلن أعطيناه واحد اOمع قوي هو برÇمج التدرج املهين، ليل نعطيك جوج 

  .ألف كنسـهتدفوا اآلن تكويهنم 120الفالحة والصناعة التقليدية : القطاعات
أوال نتفق، مناصب الشغل ال ختلق وارجع كذ¬، وهنا ميكن أن نتفق 

من أجل مناصب الشغل، ختلق وهنا أتذكر بشلك واحض يه مناصب 
الشغل املنتجة، حنن نريد أن نوظف ونشغل، املنتج مايش نوضفوه 

وجيلس، هذا اجلانب مايش حصيح حىت fلنسـبة  un salaireونعطيوه 
  .اليل كتخدموا

مبنظومة لكها اليوم اليل كنبذلوا فلهذا، قلت أنه ك. جاء املسأ¦ مرتبطة 
بعض اجلهود من أجل حتسيهنا يه منظومة التكوين ومنظومة التكوين 
كلك، ال اجلامعي وال التعلميي والرفع من اجلودة هذا هو الرهان والرفع من 

اعطييت مثال دçل . �ستRر، راه من الصعب أننا خنلقوا مناصب شغل
الهيلكة دçل العديد من املؤسسات لتقوية  مؤسسة معومية اليوم اكينة إعادة

تنافسيهتا، هذا ال يعين واحد اجلانب �ج�عي خصها تلعبوا املقاوالت، 
هنا متفق معاك من الرضوري، وهذا هو ا�ي غادي يرفع من اإلماكنيات 

  .دçلنا
  .وشكرا، وشكرا السـيد الرئيس عىل تفهممك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ملسامهة وننتقل إىل السؤال املوايل موجه إىل شكرا لمك، شكرا عىل ا

السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، حول األخطار اليت 
عبد الكبري : هتدد صناعة النسـيج ببالدÇ للمستشارين احملرتمني السادة

برقية، محمد السويس املوساوي، عبد العزيز عزايب، العريب القباج، اكيف 
قيوح، محمد بزنيدية، عبد اللطيف أبدوح، وسيتوىل اإلجابة الرشاط، عيل 

  .عنه fلنيابة وزير السـيد التشغيل والتكوين املهين
  .فليتفضل أحد السادة املستشارين لرشح السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ،أخوايت إخواين املستشارين
لقد سـبق للفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية أن نبه إىل الرتاجع 
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ا�ي عرفته صادرات النسـيج الوطين والصعوfت اليت fت يعرفها يف 
تسويقه زçدة عن التدابري اليت اختذها �حتاد األوريب حول املنتوجات 
دçل النسـيج املسـتوردة من الصني، وذ¬ ف. يتعلق بتسعة أصناف من 
هذه املنتوجات، واليوم نقف عىل واقع مرير لقطاع النسـيج، يتجىل بوضوح 
يف التقليص املهول لساعات العمل وترسحي العديد من اليد العامU، رمغ ما 
اكنت تعانيه من عدم احرتام احلد األدىن من األجور، زçدة عىل ما ترتب 

رس العامU عن ذ¬ من إغالق العديد من املعامل وترشيد العائالت واأل
  .fلقطاع

  :�ا، نسائلمك السـيد الوزير
ما يه التدابري اإلسـتعجالية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه حفاظا وضامÇ للعيش  -

  الكرمي للطبقة العامU يف هذا القطاع؟
وهل مت التفكري يف وضع إسرتاتيجية معلية لالنفتاح عىل أسواق  -

  ل؟ جديدة لرتوجي املنتوج للحفاظ عىل مناصب الشغ
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك، اللكمة اآلن للسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين لإلجابة عىل 

  .السؤال، فليتفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا للفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية عىل طرح هذا السؤال

نعتربه آين نظرا ألنه يمت متابعته مايش فقط من  يف الواقع ميكن أن
طرف الناس املهنيني وكذ¬ املسـتخدمني يف القطاع، ولكن حىت احلكومة 
هناك اليوم جلنة دçل اليقظة اليت جتمتع fنتظام واليل كمتثل فهيا املهنيني، 

  .والقطاعات احلكومية املعنية اليل كتابع لك املؤرشات
ت دçل آ4ر األزمة العاملية عىل بعض القطاعات ملا fنت لينا املؤرشا

  .املصدرة
هنا جيب التأكيد عىل القطاعات املصدرة، ألن يف قطاع النسـيج، هناك 

fلنسـبة . قطاعات مصدرة وهناك قطاعات اليت تشـتغل مع السوق اOاخيل
لينا الحظنا يه القطاعات املصدرة بأنه هناك واحد �خنفاض دçل الطلب 

م، انكامش اليل كيعرف �قتصادçت دçل �حتاد األوريب واخنفاض ,
معوما واخنفاض العمU دçل بعض اOول اليل كنتعاملوا معها أو اليل 
كتعطينا الطلبيات ألن بعض املهنيني ما ميكنش يبداو çخذوا الطلبيات 

fملقارنة غادي يبداو  %30ويه العمU دçل ذاك البw نقصات تقريبا بواحد 
çخلسارةf خذو اخلدمة.  

هذا املؤرش اكنت موضوع أوال استشارة مع منظامت املركزçت النقابية، 
ليك حنافظ أوال عىل احلد األدىن �ج�عي وحنافظوا عىل مناصب الشغل، 
ومت تأكيد بإجامع املركزçت النقابية عىل رضورة احلفاظ عىل حقوق 

  .األجراء، وهنا احلكومة تتفق مع هذا املوقف

كذ¬، املهنيني أكدوا أنه ال رغبة هلم يف ترسحي عامهلم، لكن هاملعطيات 
يعين ما عنديش طلب وهاد اليشء ال يعين لك القطاع، اكين اليوم 
قطاعات يف النسـيج اليل عندها واليل اسـتطاعت إعادة الهيلكة منذ مدة 

 قطاع النسـيج واأللبسة، اجلw وقطاع: واكين قطاعات مترضرة. وهيأ نفس
أجزاء السـيارات، هادو ثالث قطاعات اليل ركزÇ علهيم، إىل حد اآلن مت 
توقيع مجموعة من �تفاقيات مع املهنيني ومع الكنفدرالية العامة للمقاوالت 

وزارة : واpموعة املهنية لألبناك والوزارات املعنية f(CGEM)ملغرب 
قيات فهيا ثالثة املالية وزارة التشغيل إىل غري ذ¬، مقتىض هذه �تفا

  :جوانب
اجلانب دçل دمع التنافسـية وفيه جانب كذ¬ ملنح إماكنية، اليوم 
املهنيني آش كيطالبوا؟ كيطالبوا بواحد السهو¦ تكون عندمه واحد السـيو¦ 
مالية، من أجل مواÏة بعض اإلكراهات املتعلقة fألداء دçل املزودين أو 

  .غري ذ¬
يل ركزت عليه، مت توقيع اتفاق مبقتضاه يف جانب الشق �ج�عي ال

تتحمل اOو¦ وهذا غالف مايل مشويل اليل رصدت اOو¦ دçل مليار 
، اليل ترصد fش ملواÏة آ4ر األزمة، شعار أسايس كنا فيه 300درمه و

  واحضني هو احلفاظ عىل مناصب الشغل، كيف؟
طين من واجبات �شرتاك Oى الصندوق الو  %100اOو¦ ستتحمل 

للضامن �ج�عي، fملقابل املقاو¦ اليت ميكن أن تسـتفيد من هذه 
اإلجراءات خصها تكون يف وضعية سلمية اجتاه الصندوق الوطين للضامن 
�ج�عي واجتاه كذ¬ اجلانب اآلخر دçل الرضائب إىل غري ذ¬، ويه 

  .إجراءات اليل اآلن دخلت حزي التنفيذ
هنيني، وقريب انطلقوا يف هذا العمل أن كذ¬، اآلن كنشـتغلوا مع امل 

املعامل دçلنا ما هتبطش الريدو متغالقش وهو أننا خنلقوا فرص دçل 
التكوين والتكوين املسـمتر داخل ت¹ املقاوالت بدمع من اOو¦ من جديد 

  .300خارج الغالف دçل مليار و
الشغل، هذه اإلجراءات هذا ال مينع أننا الحظنا، وهذا يف إطار مدونة 

ختفيضات يف ساعات العمل للعديد من املقاوالت، واليوم املقاوالت البعض 
مهنا ألننا كرنصدوها بشلك يويم، بعض املقاوالت اليت أغلقت اكنت عندها 
صعوfت قبل من األزمة مايش حىت جات األزمة ميل جات األزمة، 

ل، كنالحظوا أن املقاوالت جلأت البعض مهنا إىل ختفيض ساعات العم
لكن أكدÇ عىل املقاوالت ختفيض ساعات العمل ولكن احلفاظ عىل األجر 
�ج�عي ا�ي كيخول األجري واألجرية احلقوق �ج�عية دçلو اليل 
كيعطهيا ليه الصندوق الوطين للضامن �ج�عي والتعويضات العائلية 

  .والتعويض عن املرض، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .زيرشكرا السـيد الو 
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  .يف إطار التعقيب، اللكمة للفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
نشكر السـيد الوزير عىل اإليضاحات اليت تفضلمت هبا، وال جيادل اثنان 
بأن قطاع النسـيج هو قطاع هام وحيوي، إال أنه حيتاج إىل بعض 

الية، إذ البد من تبسـيط املساطر اإلصالحات الرضورية وامللحة واإلسـتعج
البنكية ملنح القروض للمستمثرين يف هذا القطاع، حىت يتأهل وذ¬ من 
أجل الصمود ضد املنافسة الرشسة للمنتوجات الصينية عىل وجه 
اخلصوص، مث البد من التفكري يف بعض اإلعفاءات الرضيبية خصوصا يف 

  .هذه القرتة الصعبة اليت جيتازها القطاع
سـبق لنا يف �حتاد العام للشغالني أن وÏنا مذكرة إىل السـيد  ولقد

الوزير األول من أجل إنقاذ العديد من املؤسسات املهددة fإلفالس، وإننا 
  نسجل بإجياب جتاوب احلكومة مع هذا الطلب مكرحU أوىل ممتنني أن 

جية تصل يف إطار احلوار املفتوح اجلاد واملسؤول إىل إجياد صيغة وإسرتاتي 
  .إلنقاذ هذا القطاع

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد املستشار

  .السـيد الوزير هل لمك رد عىل تعقيب؟ ال رد لمك
هبذا سـنكون قد أهنينا اجللسة ا8صصة لألسـئU الشفوية، وسرنفع 
اجللسة إن شاء هللا ملدة عرش دقائق، وسرنجع ف. بعد للبت يف جلسة 
الترشيع، كام تعلمون فwينا ست مشاريع قوانني سـنبت فهيا بعد حني، 

  .شكرا للجميع
 ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


