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  )2009ماي  26( 1430 جامدى األوىل 30الثال5ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
اخلليفة اخلامس لرئيس  ،عيل سامل شاكف السـيد املستشار ::::رئاسة اجللسةرئاسة اجللسةرئاسة اجللسةرئاسة اجللسة

  .اFلس
اRقيقة ابتداء من الساعة الثانية و  ،ن ومخسة ومخسون دقيقةاساعت::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  . ربعني بعد الزوالاألو الثانية 

  .مناقشة األسـئY الشفوية ::::املاملاملاملجدول Wعجدول Wعجدول Wعجدول Wع

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

        ::::املستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عيل سامل شاكف، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمني، 
من اRسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اRاخيل  56أحاكم الفصل معال ب

Fلس املستشارين، خيصص اFلس هذه اجللسة ألسـئY السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
، ترحام عىل حضا� اجللسة، أدعو اFلس املوقر للوقوف لتالوة الفاحتة

  .احلادث املؤمل ا�ي شهدته السهرة اخلتامية ملهرجان موازين
  :تالوة الفاحتة

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، الرمحن الرحمي، ما� بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، الرمحن الرحمي، ما� بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، الرمحن الرحمي، ما� بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، الرمحن الرحمي، ما� "
يوم اRين، إ�ك نعبد وإ�ك نسـتعني، إهد� الرصاط املسـتقمي، رصاط يوم اRين، إ�ك نعبد وإ�ك نسـتعني، إهد� الرصاط املسـتقمي، رصاط يوم اRين، إ�ك نعبد وإ�ك نسـتعني، إهد� الرصاط املسـتقمي، رصاط يوم اRين، إ�ك نعبد وإ�ك نسـتعني، إهد� الرصاط املسـتقمي، رصاط 

  .آمني" م وال الضالنيم وال الضالنيم وال الضالنيم وال الضالنيا�ين أنعمت علهيم، غري املغضوب علهيا�ين أنعمت علهيم، غري املغضوب علهيا�ين أنعمت علهيم، غري املغضوب علهيا�ين أنعمت علهيم، غري املغضوب علهي
سـبحان ربك، رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، و امحلد 

  .� رب العاملني

واآلن أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اFلس عىل ما جد من 
  .مراسالت، تفضل السـيد اآلمني
        ::::السـيد أمحد حا¤، أمني اFلسالسـيد أمحد حا¤، أمني اFلسالسـيد أمحد حا¤، أمني اFلسالسـيد أمحد حا¤، أمني اFلس

سـيد� محمد وعىل آ§ وحصبه بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل 
  .وسمل

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني، 
املراسالت اليت توصلت هبا رئاسة اFلس لإلعالن عهنا، توصلت 

  : رئاسة جملس املستشارين °لنصوص الترشيعية التالية
يث املبدأ عىل يوافق مبوجبه من ح  04.09مرشوع قانون رمق : أوال

بني حكومة اململكة  2008يونيو  8تصديق Wتفاقية املوقعة °لر°ط يف 
املغربية وحكومة أندونيسـيا، لتجنب Wزدواج الرضييب، ومنع الهترب 

  .اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل اRخل
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل  05.09مرشوع قانون رمق : 5نيا

غربية عىل ميثاق منظمة املؤمتر اإلساليم، املوقع بدااكر يف تصديق اململكة امل
  .2008مارس  14موافق  1429ربيع األول  7

من الظهري  92بتغيري وتمتمي الفصل  05.06مرشوع قانون رمق : 5لثا
 12موافق  1383جامدى األخري  24الصادر يف  1.57.187الرشيف رمق 

  .بادل، بسن نظام أسايس للتعاون املت 1963نونرب 
  .يتعلق °ألمالك امجلاعية 02.09مرشوع قانون رمق : رابعا

  .كذ� توصلت رئاسة اFلس من الفريق احلريك

  .طلب تأجيل: املوضوع
  سالم Ìم بوجود موال� اإلمام؛"

وبعد؛ يرشفين أن ألمتس من سـيادتمك تأجيل السؤال الشفهـي املربمج 
ق °Õطط Wسـتعجايل واملتعل 2009ماي  26خالل جلسة يوم الثال5ء 

للتعلمي، املوجه للسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
Yوالبحث العلمي إىل جلسة مقب.  

  ."تفضلوا السـيد الرئيس بقبول فائق التقدير وWحرتام

  إدريس مرون
  .رئيس الفريق احلريك مبجلس املستشارين

  .تجمع واملعارصةكذ� توصلت رئاسة اFلس من فريق ال 

  إىل الفاضل احملرتم 
  .السـيد رئيس جملس املستشارين

  .اسـتدراك: املوضوع

  سالم Ìم بوجود موال� اإلمام"
وبعد؛ عالقة °ملوضوع املشار إليه أعاله، يرشفين السـيد الرئيس 
احملرتم، أن أطلب منمك تأجيل السؤال الشفهـي املوجه إىل السـيد وزير 

اء والبيئة، حول موضوع خطر خطوط التوتر العايل إىل الطاقة واملعادن وامل
  .جلسة الحقة

  ."وتفضلوا بقبول أمسى عبارات التقدير وWحرتام

  أمحد الكور: إمضاء
  .رئيس فريق التجمع واملعارصة 

  .كذ� توصلت رئاسة اFلس من الفريق Wشرتايك
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  .إىل السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم

  .ح سؤال شفويتأجيل طر : املوضوع

  حتية تقدير واحرتام؛"
يرشفين أن ألمتس من سـيادتمك تأجيل السؤال الشفهـي املوجه إىل 
السـيد وزير Wتصال حول موضوع مرشوع قانون الولوج إىل املعلومات، 

ماي  26للمستشارة زبيدة بوعياد من الفريق Wشرتايك ليوم الثال5ء 
2009.  

  .ير وWحرتاموتقبلوا السـيد الرئيس فائق التقد

  .رئيس الفريق اRكتور محمد اخلضوري
 19عدد األسـئY الشفوية اليت توصل هبا جملس املستشارين ابتدءا من 

  :منه 26إىل غاية يوم الثال5ء  2009ماي 
  أسـئY؛ 10: عدد األسـئY الشفهية 
  .أسـئY 03: عدد األسـئY الكتابية 

  .شكرا سـيدي الرئيس، ولمك اللكمة

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
  .شكرا السـيد األمني

 6من النظام اRاخيل، وردت عىل الرئاسة  128يف إطار املادة 
اإلحاطة األوىل من طرف فريق التجمع واملعارصة، . طلبات إحاطة

  .فليتفضل السـيد الرئيس إلحاطة اFلس علام، تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس
  .ميبسم هللا الرمحن الرح

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين، 
إذا كنا ال ننكر األدوار التثقيفية والرتفهيية اليت تلعهبا املهرجا�ت، 
كوسـيY فعاà لتالحق احلضارات والتعريف °ملوروث الثقايف وWجÞعي 

وجي للمجمتعات والكيا�ت البرشية، فضال عن كوهنا أحضت أداة فعاà لرت 
  .املنتوج السـياå والفين

هذا اRور ا�ي ترمجته °متياز مجموعة من املهرجا�ت، واليت اكن 
آخرها êرجان موازين يف الر°ط، وا�ي اسـتطاع أن جيمع ثY من الفنانني 

  .واملبدعني من خمتلف بقاع املعمور
لكن، املعضY أهيا السادة، تمكن يف الاكرثة اإلنسانية اليت أعقبت 

مواطنا ومواطنة، فضال  11ملهرجان يف يومه األخري، واليت ذهب حضيهتا ا
  .عن عرشات اجلرî واملعطوبني

ومن هذا املنطلق ندق �قوس اخلطر حول اإلنزالقات التنظميية اليت 

ميكن أن تصاحب ضعف تأطري هذه املهرجا�ت، واليت ميكن أن ختلف 
  .املزيد من الكوارث واآلالم ال قدر هللا

ندعو املنظمني وبنفس املناسـبة، إىل التفكري يف عدم برجمة هذه  كام
املهرجا�ت يف هذه الفرتة من السـنة، واليت تزتامن عادة مع فرتة اختبارات 
التالميذ والطلبة، مما قدر يؤثر عىل نتاجئهم ويضعف من اFهودات اليت 

  .بذلوها طيY السـنة
لكية السامية، واليت تلكف من يف هناية املطاف، فإننا نمثن املبادرة امل 

مبصاريف عالج ودفن جثامني الضحا�،  -وكعادة جاللته الكرمية–خاللها 
أما حنن، مفن هذا املنرب ال منú إال أن نرفع أيدينا للعيل القدير، سائلني عز 

  .وجل أن يلهم ذوهيم الصرب والسلوان وحسن املآب، وشكرا

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

اإلحاطة الثانية لفريق احلركة اRميقراطية WجÞعية، تفضل السـيد 
  .رئيس الفريق

        ::::املستشار السـيد أمحد أمبارك السـباعياملستشار السـيد أمحد أمبارك السـباعياملستشار السـيد أمحد أمبارك السـباعياملستشار السـيد أمحد أمبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ§ وحصبه 
  .أمجعني

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  تشارين احملرتمني، أخيت، إخواين املس 
يف بداية األمر، نقدم تعازينا اخلالصة ألرس حضا� êرجان موازين، 
سائلني هللا أن يتغمدمه برمحته الواسعة، وأن يلهم ذوهيم الصرب والسلوان، 

  .وإن � وإ� إليه راجعون
من القانون اRاخيل، يرشفين أن  128السـيد الرئيس، طبقا للامدة 

علام، بأننا يف حزب احلركة اRميقراطية WجÞعية  أحيط اFلس املوقر
وبلك أسف معيق، تعامل اإلعالم العمويم ا�ي  - مرة أخرى –نسجل 

يسـتخلص موارده من جيوبنا وجيوب املواطن املغلوب عىل أمره، نسجل 
  .التعامل غري اRميقراطي يف تفضيل أحزاب عن أخرى بدون وجه حق

  السـيد الرئيس، 
لينا الفهم، أي و	ة جيب أن حنتمك إلهيا؟ وما يه اجلهة لقد اسـتعىص ع 

اليت تسهر عىل اسـمترار هذا العبث ا�ي نتابع أطواره عن كثب قبل أ�م 
  .من امحلW Yنتخابية اليت انطلقت قبل أواهنا

ومرة أخرى عرب اإلعالم العمويم، وخنص °�كر هنا بر�مج حوار ا�ي 
امج احلوارية األخرى اليت تبهثا القناة الثانية، تبثه القناة األوىل، وبعض الرب 

فنحن نتساءل عن املعايري املعمتدة يف اسـتدعاء األحزاب، حيث اكنت يف 
وقت قريب المتثيلية الربملانية يه الفيصل، لكن املغاربة شاهدوا قبل أ�م 
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قليY مشاركة حزب ال متثلية §، وهو حديث العهد °لعملية Wنتخابية، 
فرس هذا املعطى؟ وكيف نفرس حرمان حزبنا من املشاركة يف هذه فكيف ن 

  الربامج، مع العمل أننا لنا متثيلية يف الربملان؟ 
عىل احلكومة أن تتحمل مسؤوليهتا يف حتقيق تاكفؤ الفرص بني 
األحزاب السـياسـية املغربية، فللمغاربة احلق يف اإلطالع عىل تصورات 

كام هلم احلق يف التعرف عىل نقد املعارضة، احلكومة يف تسـيري الشأن العام، 
ورأهيا يف أفق مغرب دميقراطي متطور، وأما إن اكنت احلكومة نفسها حتت 
ضغط 	ة ما، تسعى إىل كمت صوت املعارضة، وإىل توجيه الناخب 
والتأثري عليه، فإننا نرصح بلك قوة بأن املغاربة ليسوا بقارصين، ومه أذىك مما 

  .تتصوره احلكومة
  لسـيد الرئيس،ا

لقد �ضلنا والزلنا، وحتملنا الرض°ت تلو األخرى، وها حنن مسـمترون 
وسنسـمتر، ونؤكد لمك من هذا املنرب أننا سـنواصل Wحتجاج بلك الطرق 
املرشوعة من أجل حتقيق العداà اإلعالمية اليت كنا إىل وقت قريب نضمهنا 

  .لعموم املغاربة
املغاربة أرادوا أن جيعلوها رمزا  لكن، الواقع أثبت أهنا مú لبعض

للشعارات البائدة، املغرب هلم ال لغريمه، ضاربني عرض احلائط شعاراهتم 
الر�نة يف ختليق احلياة العامة وحتسني صورة املشهد السـيايس املغريب، 
فارضني واكلهتم الصورية عىل اإلعالم العمويم، وهبذه الوسائل سـنقنع 

  .صناديق Wقرتاعاملغاربة °لتوجه غدا إىل 
  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .، اإلحاطة الثالثة للفريق احلريك128دامئا يف إطار املادة 

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

مبا أن هناك إحاطات يف نفس املوضوع، الفريق د�لنا كيسحب 
  .شكرااإلحاطة د�لو، 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .إذن، اإلحاطة الرابعة للفريق اRسـتوري، تفضل السـيد الرئيس

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

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  الزمالء األعزاء،
ة بلغ إىل علمنا أن العامالت واألقالمي قد توصلت بالحئة صادرة عن وزار 

اRاخلية تضم أسامء ارتأت الوزارة أن متنعهم من الرتشـيح لالنتخا°ت 
امجلاعية، كام علمنا أن بعض الوالة والعامل ورجال السلطة رفضوا طلبات 
ترشـيح بعض األسامء ألسـباب ال عالقة لها مبدونة Wنتخا°ت وال عالقة لها 

بزناهة °لقانون، وإننا نعترب هذا السلوك الالمرشوع رضر يلحق 
Wنتخا°ت، كام أنه خرق للقانون ول�سـتور، وانهتاك حلقوق املواطن يف 

  .الرتشـيح
وإذا ما اكنت هناك شـهبات، كام تروج بعض الصحف، فإن الفاصل 
هو القانون، وال ميكن أن متنع احلكومة أ� اكن من الرتشـيح مادامت تتوفر 

  .تفيه رشوط األهلية املنصوص علهيا يف مدونة Wنتخا°
وإذا اكنت هناك شكوك حتوم حول بعض ممارسات األشخاص جيب 
اللجوء إىل مقاضاة هؤالء األشخاص ومتابعهتم، أما الطريقة اليت تهنجها 
احلكومة فهـي غري قانونية، وهذا تناقض رصحي وخرق للقانون واألعراف 

  .وخروج عن الصواب
سـبوع نقول للسـيد وزير اRاخلية، ا�ي رصح داخل هذه القبة األ

الفارط، أن األمور ستسري وفق القانون، ونطلب منه أن يلزتم بوعده إذا 
  .كنا يف دوà احلق والقانون

يف موضوع Wنتخا°ت املقبY، السـيد الرئيس، ويف نفس السـياق 
الحظنا وحنن بصدد اإلعداد خلوض للحمW Yنتخابية، أن هناك أخطاء 

اللواحئ Wنتخابية العامة عىل ضوء مادية كثرية جدا، شاهبت معلية مراجعة 
  .املسـتجدات القانونية اجلديدة

فبالفعل اعترب القانون أن السكىن واإلقامة الفعلية يه أساس القيد يف 
اللواحئ Wنتخابية، وهناك الكثري من املواطنني يف خمتلف مناطق املغرب 

وال بأي  فوجئوا بعد قيدمه يف اللواحئ Wنتخابية ومل يبلغوا بأي تشطيب
قرار يتعلق بقيدمه، ومه مقميون ويتوفرون عىل لك الرشوط اليت نص علهيا 
القانون، فهيم من اكن مقيدا وفهيم من مت تقييدمه خالل املراجعة األخرية، إال 
أن بعضهم تقدموا Rى املصاحل اÕتصة للحصول عىل البطاقة أو الشهادة 

لواحئ Wنتخابية، ومت السـيد اإلدارية، ففوجئوا بعدم وجود أسامهئم  °ل
  .الرئيس إسقاطهم دون أي سبب قانوين

ولهذا، فإننا هنيب °حلكومة إىل رضورة إجياد حل السـتدراك األخطاء 
املادية، وهذه السلواكت احلكومية تغذي العزوف وحترم الناخب من حق 

  .التصويت والرتشـيح
ار مذكرة ولهذا، نؤكد مرة أخرى عىل السـيد وزير اRاخلية، إلصد

من مدونة  27حتث رؤساء اللجان اإلدارية لتدارك هذه األخطاء وفق املادة 
Wنتخا°ت، وقد تقدم فرقنا بطلب عقد جلنة اRاخلية يف اجÞع مسـتعجل 
ملناقشة هذه املواضيع، ألن مثل هذه السلواكت احلكومية إذا ما أضفنا لها 

فاشY تعرب بوضوح عن عدم املذكرة املشهورة، أقول املذكرة املشهورة وال
  .قدرة احلكومة لتدبري ملف Wنتخا°ت

  .شكرا السـيد الرئيس
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  .شكرا، اإلحاطة اخلامسة للفريق الفيدرايل، تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتي
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين ، 
ة البد °مس إخواين يف الفريق الفيدرايل للوحدة واRميقراطية، يف البداي

أن نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة إىل ذوي وعائY الضحا� êرجان 
  .موازين، وا�ي نعتقد أنه للبرش °لتأكيد أسـباب يف هذا احلدث املؤسف
هو إحاطتنا اليوم تتعلق مبا يشغل الوطن اليوم، ما يشغل وطننا اليوم و 

يونيو يأيت يف سـياق رغبة  12يونيو، نعتقد أن اسـتحقاق  12اسـتحقاق 
  .امجليع يف أن تسري بالد� يف أن ترخس يف مسارها حنو اRميقراطية

أن ترخس لبنة جديدة يف بناء املؤسسات واRميقراطية واحلق والقانون، 
د ، وما ملسـناه من ابتعا2007شـتنرب  7الزلنا نعيش إىل اليوم تداعيات 

املواطن عن السـياسة وعن املؤسسات السـياسـية، كنا نعتقد أن هذه 
يونيو سـتكون مناسـبة ليسـتعيد املواطن الثقة يف  12احملطة القادمة يوم 
  .مؤسساته السـياسـية

إال أنه لألسف الشديد، املواطن معذور، عندما نرى اليوم، رمغ أن 
الرمسية وبرصحي  املؤسسات العليا يف البالد رصح أكرث من مرة يف اخلطب

العبارة، أن املؤسسة امللكية تسري يف اجتاه حتصني بالد� وبناء اRميقراطية، 
إال أن ما نراه اليوم من محالت انتخابية سابقة ألواهنا، من مصادرة إرادة 

  .املواطن من خالل الرتحال السـيايس
كذ�، من خالل اإلعالم العمويم ا�ي ترك جما§ جماال حلرث لون 

يس لواحد، نراه من خالل اإلشهار السمج ا�ي قامت به وزارة سـيا
اRاخلية لهذه Wنتخا°ت، نراه من عدة مظاهر مشينة، نعتقد أن بالد� يف 

  .غىن عهنا
لألسف الشديد، بالد� حتتاج إىل تضافر لك اجلهود، ونعتقد أن لك 

àوRمن  األحزاب السـياسـية فهيا مناضلون رشفاء، نعتقد أن مؤسسات ا
برملان من حكومة من قضاء فهيا رجال نزهاء ورشفاء، وهذا لكه حتت 
اإلرادة السامية لصاحب اجلالà، إال أنه لألسف الشديد تغلب الغث عىل 

  .السميد، تغلب الفاسد عىل الصحيح
��، من هذا املنرب نناشد مواطنينا، نناشد مؤسساتنا، نناشد 

ميتثلوا إىل الصدق، أن يسـتجيبوا لرغبة  أحزابنا، أن ميتثلوا إىل القانون، أن
يونيو، حمطة يف  12املواطن، حىت تسـتطيع بالد� أن ختلق من حمطة 

  .سـياق بناء دوà احلق والقانون واملؤسسات
  .شكرا

        

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

  :سؤW 16هذه اجللسة، وعددها 
مو	ة للك من قطاعات التشغيل، Wقتصاد واملالية، : مهنا آنية 7

  .الطاقة واملعادن
موزعة عىل قطاعات الرتبية الوطنية، الطاقة : أسـئY عادية 10

  .واملعادن، التجهزي والنقل، الشؤون Wقتصادية والعامة
ونسـهتل هذه اجللسة °لسؤال املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية 

لمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، حول كيفية تدارك اخلصاص والتع
أمحد الكور، محمد : املهول يف األطر التعلميية، للمستشارين احملرتمني السادة

طريبش، محمد العقاوي، ميلود �رص، محمد بوخلدادي، امليلودي عفوت، 
الرشقاوي،  عبد القادر لربييك، أمحد اRيبوين، محمد عبده عز اRين، أمحد

موالي إدريس احلسـين العلوي، العريب الهرايم، عبد السالم أحدوش، 
خريي بلخري، عبد السالم بلقشور، محمد بلحسان، احلو املربوح، عبد هللا 

  .عباد، محمد طلحا، العلمي التازي، محمد عبو، وامليك احلريزي
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::ستشار السـيد محمد العقاويستشار السـيد محمد العقاويستشار السـيد محمد العقاويستشار السـيد محمد العقاويامل امل امل امل 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني، 

السـيد الوزير احملرتم، ال خيفى عليمك أن احلكومة محلت مرشوعا 
  . طموحا لالرتقاء °لعملية التعلميية

بذوà يف هذا اإلطار، إال أن هناك العديد من رمغ اFهودات امل 
الصعو°ت اليت تعرتض سري هذه العملية، فباإلضافة إىل البنيات األساسـية 
الضعيفة والقليY، هناك إشاكلية كبرية تمتثل °ألساس يف اخلصاص ا�ي 
يعرفه قطاع الرتبية الوطنية بشلك عام، يف املوارد البرشية، خصوصا األطر 

من خمتلف املسـتو�ت، واليت من شاهنا أن تساعد عىل إجناح هذا التعلميية 
  .الرب�مج الوطين الطموح، ا�ي يعد فيه العنرص البرشي النواة الصلبة

حيث تبني من خالل احلركة Wنتقالية األخرية، أن العديد من مناطق 
اململكة تعرف تناقضات متباينة، مفهنا من يعرف خصاصا فادحا، ومهنا ما 

ف فائضا كبريا، اليشء ا�ي يسـتدعي تدخال عاجال لتحقيق التوازن يف يعر 
  .هذا الباب

ما يه الطريقة اليت سـتعمتدوهنا ملعاجلة هذا : السـيد الوزير احملرتم
  .اخلصاص يف األطر التعلميية اليت يعرفها القطاع؟ وشكرا
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  .شكرا السـيد املستشار

  .لإلجابة عىل السؤالاللكمة لمك السـيد الوزير 

السـيد أمحد أخشيشن وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي والبحث العلمي والبحث العلمي والبحث العلمي 

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني، 
عىل الرمغ من اFهودات املبذوà يف جمال تدبري املوارد البرشية يف 

دريس، فإن القطاع مازالت توا	ه صعو°ت كبرية يف هذا قطاع التعلمي امل
اFال، تعود من 	ة إىل عدم مواكبة املناصب املالية السـنوية للحاجيات 
املرتتبة عن توسع العرض الرتبوي، ومن 	ة أخرى للوقع السليب املرتتب 
عن احلراكت Wنتقالية، وا�ي يؤدي إىل انعدام التوازن بني مناطق 

كام ورد يف سؤال السـيد املستشار، حيث تعترب بعض املناطق  اململكة،
  .نقط عبور أو جهرة، وتعد مناطق أخرى نقط اسـتقطاب

فاحلراكت Wنتقالية تسري دامئا يف اجتاه Wنتقال من املناطق القروية 
والنائية يف اجتاه املدن وضواحهيا، مما يضعنا أمام إشاكلية جوهرية، تمتثل يف 

توفري أسـتاذ قار للك قسم ومبختلف مناطق اململكة، وبني التوفيق بني 
  .Wسـتجابة ملتطلبات مرشوعة للمدرسني

بعد هذا التشخيص، أود أن أتطرق Fموعة من التدابري املتخذة أو 
اليت ستتخذ من طرف الوزارة من أجل جتاوز الصعو°ت اليت حتدثت 

  :عهنا
ية، وهو ما ملسـناه أول هذه التدابري هو توفري مناصب مالية إضاف 

ابتدءا من هذه السـنة، أي السـنة األوىل لتفعيل الرب�مج Wسـتعجايل، 
حيث بلغت املناصب كام يعرف السادة املستشارون، احملدثة هذه السـنة 

خالل العرش سـنوات  3800منصب، عوضا عن معدل ال يتجاوز  6400
  .األخرية، أي منذ بداية تطبيق عرشية اإلصالح

شاكلية احلراكت Wنتقالية جيب مقارنهتا يف إطار إسرتاتيجية إن إ: 5نيا
جديدة، تسـتحرض املصلحة الفضىل للمتعمل يف املقام األول، وذ� من 
خالل العمل عىل توطني املناصب املالية °ملؤسسات التعلميية، مع توفري 
الظروف املالمئة لعمل األساتذة وحتفزيمه عىل Wسـتقرار يف املناطق 

  .ةالصعب
 -وهو ما تعمل الوزارة عىل حتقيقه بتنسـيق مع خمتلف رشاكهئا من قبيل

سكن  10.000تنفيذ التعل8ت امللكية السامية، من خالل إحداث  -طبعا
لفائدة املدرسـيني °لوسط القروي عىل مدى األربع سـنوات اليت يغطهيا 

فا غال 2009الرب�مج Wسـتعجايل، وا�ي خصصت § برمس السـنة املالية 
تفعيل اإلجراء  –كذ� –مليون درمه، وطبعا 80ماليا إجامليا بقمية 

احلكويم املتعلق مبنح تعويضات للمدرسني العاملني °ملناطق الصعبة والنائية 
  .°لوسط القروي

تغطية جانب من اخلصاص °للجوء إىل الساعات : اإلجراء الثالث
  .اإلضافية

طة ببعض اإلختالالت اليت تشوب معاجل املشالك املرتب: اإلجراء الرابع
مهنجية التخطيط وحتديد احلاجيات، من خالل هنج ختطيط تصاعدي 

–ينطلق من املؤسسة التعلميية، وصوال إىل املصاحل املركزية اÕتصة مرورا 
°لنيا°ت اإلقلميية واألاكدمييات اجلهوية، قصد ضبط وحتديد  -طبعا

  .اخلصاص يف املوارد البرشية
اصY تفعيل التدابري الرتشـيدية املمتثY يف إعادة Wنتشار عىل وأخريا، مو 

مسـتوى نفس امجلاعة أو اإلقلمي، وإمتام ساعات العمل املطلوبة لهيئات 
التدريس عن لك سú، ويف أكرث من مؤسسة عند Wقتضاء، وطبعا 

طبعا  –إعطاء األولوية يف تعيني اخلرجيني مبناطق اخلصاص الفعيل، وغريها 
  .اإلجراءات الرتشـيدية من –

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب 

        ::::املستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس

نشكر السـيد الوزير احملرتم عىل املعلومات اإلضافية اليت نور� هبا، 
لسـيد الوزير، يف جحم الرتاجع املهول ا�ي جس: ولكن ال جيادل أحد، ا

نظامنا التعلميي، وا�ي تبذلون فيه قصارى 	ودمك من أجل الريق به، 
  .وإعادة Wعتبار جمددا للتعلمي العمويم من حيث اجلودة كام وكيفا

يف هذا إطار، نذكر السـيد الوزير احملرتم، عىل أن اخلصاص يف األطر 
ساسـية يف تدهور التعلمي ببالد�، وخاصة يف العامل الرتبوية يشلك معضY أ

  .القروي
ومما يزيد األمر اسـتفحاال، هو Wكتظاظ املزتايد يف أعداد التالميذ، 
وكذا تداخل الربامج التعلميية لعدة مسـتو�ت يف نفس الفصل، بل إن 
أسـتاذ اللغة العربية أحيا� جيد نفسه مضطرا لتدريس مواد أخرى مل يمت 

  .لها تأهي:
ومن 	ة أخرى نالحظ فائضا كبريا يف العديد من التخصصات، 

  .وخاصة األدبية مهنا وخاصة يف املدن الكربى
لهذا، فالرجاء، السـيد الوزير احملرتم، أن تأخذوا هذه املعطيات يعني 
Wعتبار، وأن تدجموها يف تصورمك اإلصالå الشامل، ملا فيه خدمة للتعلمي 

  .سـتوى اRرايس ألبنائنا، وشكراالعمويم والريق °مل 
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

منر للسؤال املوايل املوجه أيضا إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي 
العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، حول توسـيع املؤسسات التعلميية، 

السالم الودي، عبد امبارك السـباعي، عبد : للمستشارين احملرتمني السادة
  .الصمد عرشان، حسن زهري، عبد الرحمي الكو°يب

  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال

        ::::املستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهرياملستشار السـيد حسن زهري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة،
  إخواين املستشارين، 

واإلعدادي والثانوي  تعاين عدة مؤسسات تعلميية من التعلمي األسايس
من مشالك ال تطاق، وتتجىل يف Wكتظاظ ا�ي يفوق لك املقاييس 

  .املتعارف علهيا، والكفيY بتلقني منتوج تربوي يف ظروف مواتية
وتزداد املشلكة معقا °لنسـبة للمدارس املوجودة °لعامل القروي، حبيث 

، اكلكهر°ء واملاء أن العديد مهنا تفتقر إىل املرافق األساسـية والرضورية
  .إخل...واملراحيض واملالعب الر�ضية 

ويف هذا الصدد، نعترب بأن جناح أي نظام تعلميي رهني بتحقيق Wكتفاء 
ا�ايت من املؤسسات الرتبوية والعنرص البرشي، إضافة إىل توسـيع 
املؤسسات املوجودة وتزويدها °ملرافق الرضورية حىت تمتكن من استيعاب 

ملتدفقة علهيا لك سـنة من التالميذ ا�ين بلغوا سن المتدرس هبذا األعداد ا
  .الشأن

�ا، نسائلمك السـيد الوزير عن اإلجراءات اليت اختذمتوها مبناسـبة 
املومس اRرايس احلايل، واإلجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها يف املومس 

  اRرايس املقبل؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

 2السؤال اليل وضعو السـيد املستشار احملرتم، كيحيل يف الواقع عىل 
نتطرق للك واحدة فهيا، ألن  إشاكليات يف عالقة مع بعضها، غادي حناول
  .املقاربة د�هلم ملوا	هتا مقار°ت ختتلف نسبيا

اإلشاكلية األوىل مرتبطة بشلك عام °خلصاص يف املقاعد الرتبوية، 
واإلشاكلية الثانية افتقار املؤسسات إىل التجهزيات األساسـية، °إلضافة إىل 

  .تردي ما هو موجود
ه اآلن، ال °لنسـبة للخصاص وال طبعا هذا الوضع اليل حنا كنعيشو

°لنسـبة لرتدي التجهزيات واألوضاع املادية د�ل املؤسسات، هو نتيجة 
ترامك اخلصاص اليل مت تسجي:، كام ذكرت يف مرد اجلواب عىل السؤال 
األول ملدة سـنوات، واليل يعترب فعال اليوم فاتورة مؤجY، عىل اعتبار أن 

القطاعات WجÞعية األخرى، هو أن احلق  الفرق ما بني قطاع التعلمي ولك
د�ل لك تلميذ يف مقعد تربوي هو حق أوال خشيص، ألن لك تلميذ ما 

  .كيلقاش بالصتو يف املدرسة غادي نضطروا نلقاولو يش حل آخر
فبالتايل، اليوم هاد الرتامك اليل وقع د�ل اخلصاص ملدة سـنوات، احنا 

، وكيفام اكن احلال، إىل خلينا هاد مقبلني عىل مبارشته مبقار°ت جديدة
الفاتورة كرتامك، راه غادي تبقى غادية وكزتيد تكرب، وميكن جيي الوقت اليل 

  .غادي يسـتحيل املوا	ة د�لها
°لنسـبة للخصاص يف املقاعد الرتبوية هو خصاص هيلكي، °لرجوع إىل 

للمردودية أوال المنو املضطرد ألعداد املمتدرسني، وطبعا للتحسني املرتقب 
  .اRاخلية للمنظومة

مؤسسة  1100بشلك موجز، ملوا	ة هذا اخلصاص اليوم، برجمنا بناء 
توسـيع  - كذ�  –جديدة يف غضون الثالث سـنوات املقبY، ومبارشة 

  .2009مؤسسة حالية برمس السـنة احلالية  1700
مليون درمه هاد  230مليار و 2كيفام كتعرفو مت رصد إعÞدات تفوق 

ة يف إطار هاد الرب�مج د�ل البناء وإعادة التوسـيع، ومعليا إىل حدود السـن
هاد الهنار اليل كنتلكمو فيه كيفام كتعرفو، مت إطالق معلية طلب العروض 
اRولية لبناء هاد املؤسسات اجلديدة، وطبعا هاد املوضوع هذا سيمت تدبريه 

سيمت تدبريها  ابتدءا من اآلن عىل املسـتوى الوطين، أي يف إطار صفقات
بناءا عىل عروض دولية، وليس كام اكن يف السابق بإجياد أجوبة حملية عىل 

àحا àلك حا.  
°لنسـبة للنقطة الثانية اليل يه تأهيل املؤسسات وجتهزيها، هنا كذ� 
مت إطالق بر�مج وطين من طرف صاحب اجلالà مبدينة فاس منذ 

د�ل  2تني والغرض منه أسابيع، هاذ الرب�مج غادي يسـمتر ملدة سـن 
  :األمور
املسأà األوىل، إعادة اإلصالح وإعادة تأهيل لك اRاخليات، عىل  -

مسـتوى لك الرتاب الوطين، °إلضافة إىل إعادة إصالح وتأهيل ما يفوق 
مليار درمه، رصد� لها  3جحرة دراسـية، وبتلكفة إجاملية تقدر ب 10000

نرصدو لها السـنة املقبY إن شاء مليون، وغادي  200هذه السـنة مليار و
  مليون إضافية؛ 800هللا مليار و

النقطة الثانية، طبعا °لنسـبة لهاد اليش د�ل تأهيل املؤسسات  -
وجتهزيها، هو كذ� وضع برامج للصيانة الوقائية، ألن كيف ما تيعرف 
السـيد املستشار يف السابق اكن ميل كتحصل أعطاب داخل املؤسسة 

نراجعوا النيابة، ونراجعوا يف بعض احلاالت األاكدميية إىل كنضطروا أننا 
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  .ماكنش حىت الوزارة، °ش ميكن لنا نتدخلو °ش نوجدو حل
ابتدءا من هذه السـنة وابتدءا من هذا األسـبوع °�ات، سيمت تأسيس 
داخل لك مؤسسة مجعية Ìبعة Fلس التدبري، سـيولك لها الرصف املبارش 

تبطة °لصيانة د�ل هاديك املؤسسة، °لطبع يف البداية د�ل اإلعÞدات املر 
غادي توقع واحد العدد د�ل املشالك، ألن هادي أطر ما متعوداش °ش 
ترصف مزيانيات من هذا النوع، ولكن °لنسـبة لنا راه مااكينش يش حل، 

، اليل فيش مدرسة مدرسة، °آل°ء "أهل مكة أدرى بشعاهبا"مرة أخرى 
يذ، °ملدرسني °لتالميذ، يتفقوا هام بيناهتوم كيفاش يرصفو وأولياء التالم 

هاديك املزيانية، واش يصلحو الزجاج وال يصلحو الطوابل وال يصلحو 
الساحة، واليديرو مناطق خرضاء، إمنا احلل اليل احنا فيه اآلن، كيبني 
بشلك قطعي بأن إىل اسـمترينا يف العامل القروي مبؤسسات ثالثة أر°عها 

ش الضوء ومفهياش املاء ومفهياش املراحيض، راه ماميكنش لينا نتلكمو مفهيا
  .عىل التعلمي

  .شكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

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

يف احلقيقة اليل هو شايف واكيف، ال  كنشكرو السـيد الوزير عىل جوابه
ف8 خيص اجلواب د�ل السؤال األول، وال كذ� يف اجلواب د�ل السؤال 
الثاين، ال ف8 خيص التحفزيات اليل غادي تعطى لألساتذة يف البوادي، 

  .كذ� املعلمني، واحنا كنعرفو، ألن البوادي يف احلقيقة صعبة وصعبة جدا
زير، املعا�ة اليل كيعانيوها هاد املعلمني اليل احنا كنعرفو السـيد الو 

كميشـيو حىت للجبال وكميشـيو، ال يف التنقل د�هلم وال يف السكن وال كذ� 

  .هذا مناكرينوش.. ف8 خيص
كيفام جا يف اجلواب د�لمك، السـيد الوزير، بأن فعال هذه وراثة 

جامعة إال وفهيا لك جامعة  -امحلد �  -ورثتوها، ألن احنا كنعرفو اليوم 
إعدادية، اليل مااكنتش قبل، اليل اكنت قبل، اكنت تقريبا إقلمي �� فيه 

  .جوج إعداد�ت أو ثالثة
وهذا لكه جمهودات اليل كتقوموا هبا السـيد الوزير، لكن السـيد الوزير 
احنا كنعرفوا اإلكتظاظ الكثري اليل اكين يف واحد العدد د�ل املؤسسات 

.. فل، واش هاد املعمل يك غيدير حىت يصحح، رمغ أنط 45اليل كتفوق 
: واكينة وسائل أخرى السـيد الوزير، ألن اكين واحد العدد د�ل األقسام

القسم األول والثاين والثالث، وتنشدومه وتنرشكهم، واش هاداك املعمل أش 
  .غادي يدير، واش يقري األول، وال الثاين وال الثالث، هذا لكه

لسـيد الوزير، كنعرفو التغيبات املسـمترة بدون مربر ز�دة عىل هذا، ا

للمعلمني، كندوي عىل املعلمني د�ل البوادي، كيفام قلنا بأن يف حقيقة، 
ولكن هاذي راها êنة رشيفة، ميل وجليت هاد املهنة °ش تعمل الوليدات، 

واكد (خاصك تقوم هبا وإال كيفام قلتو السـيد الوزير، مييش اإلنسان حبالو 
  ).مل أن يكون رسوالاملع

هللا جيازيمك خبري السـيد الوزير، احنا كنبغيومك متشـيو فهاذ Wجتاه، ألنه 
سـنو�  primeكيفام حفزتو املعلمني °ش يلتحقو بعملهم، ويكون عندمه 

مثال إىل اكن ما كيتغيبش، وإىل اكن متيديرش هاد املسائل، راه هادي 
علمني ما تيلتحقوش، وهذا êمة أحسن ما نبقاو نزيدو البنا�ت، وامل
 .كيشجع إما عىل المتدرس، وإما عىل Wنقطاع

راه واحد العدد د�ل الوليدات اليل كنشوفومه دا°، واحنا عند� عدد 
د�ل الشاك�ت كرؤساء جامعات من السادة آ°ء التالميذ، احنا كنطلبومه 

جيي واحد  °ش يرجعوا وليداهتم، ولكن كيقول � أودي، ميل كيجي املعمل،
كيسد علهيم، عىل الوليدات  4أقسام وال  3يف املدرسة لكها، وتيسد عىل 

هذا مشلك السـيد الوزير، ولهذا راه أنÞ واعيني . اآلخرين يف قسم آخر
به، ألن يف جوابمك واعيني هباد املسائل، وكنشكرومك عىل معلمك د�لمك، 

  .وهللا يعاونمك، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيد املستشارشكرا ال 

  .اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلميالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

الواقع مايش تعقيب، ألن أعتقد بأن السـيد املستشار طرح واحد العدد 
كنظن مافهياش شك إطالقا،  د�ل اإلشاكليات اليل احنا متفقني علهيا،

بغيت فقط غري نرجع لواحد املوضوع أن احملور األسايس اليل كيدور حو§ 
. هاد القضا� لكها اليل متت اإل5رة د�لها، °لنسـبة للعامل القروي °لضبط

املشلك فهيا مايش هو آشـنو اليل كيطرا اآلن؟ املشلك فهيا أن المنوذج 
  .نا يف العامل القروي، راه ما اليق لوالود�ل املدرسة اليل عرفناها اح 

كنا اعتقد� يف واحد الوقت بأننا غادي جناوبو عىل الطلب املرشوع 
د�ل األطفال يف المتدرس، وحنطو هلم واحد الصندوق د�ل الوقيد احدا 
اRوار، وجنيبو األسـتاذ وجنمعومه لكهم يف قسم واحد، وكنا كنتصوروا بأن 

  . نقربو التالميذ ميكن هباد القضية غادي
اآلن اكتشفنا بأن هاذ القضية مايش حصيحة، مغاديش ميكن لنا نضمنو 
متدرس جيد يف العامل القروي، إىل مااكنتش فيه الرشوط اليل اكينة يف 

أو  12أقسام، فهيا  10املدينة، يف املدينة آش كنلقاو؟ كنلقاو مدارس فهيا 
  .أسـتاذ، وفهيا إدارة وكمتىش 13

عند� هاد المنوذج يف العامل القروي، راه األطفال د�لنا يف  إىل مااكنتش
  .العامل القروي مغيقراوش، هذا °ش نكونوا واحضني
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واحنا يف اÕطط Wسـتعجايل بدينا جتربة اليل عطات نتاجئ جديدة جدا 
يف امجلاعة د�ل معطركة يف املنطقة د�ل فكيك، اليل يه املدارس امجلاعية 

يف حدود السـنتني املقبY، وطموحنا أن يف  50نبنيو مهنا املندجمة، غادي 
حدود اجليل املقبل، يويل هذا هو المنوذج د�ل املدرسة يف العامل القروي، 

قسم، وفهيا  12أي مدرسة يف امجلاعة، فهيا السكىن د�ل األساتذة، وفهيا 
كتنتظم اإلطعام °لنسـبة للتالميذ لكهم، وفهيا داخلية صغرية، والباقية لكها 

  .حول النقل املدريس °ش جنيبو التالميذ للمدرسة
راه إىل مدر�ش هاد اليش يف العامل القروي، غادي يبقى هاد التفاوت 
اليل كنشوفوه اآلن يوميا ما بني التالميذ اليل كيقراو يف العامل القروي واليل 

ة § هام حضية هاد املشالك لكها، إىل غري تغيب األسـتاذ وال مااكنتش راشق
°ش ميكن لنا نتغلبو . °ش يقري، وال وقع ليه يش مشلك مغاديش يقراو

عىل هاد اليشء خصنا نرجعو ملواصفات الفعل الرتبوي، أي مؤسسة قامئة 
  .ا�ات °ملواصفات املتعارف علهيا، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، كام نشكرمك عىل مسامهتمك معنا

ئY اآلنية املو	ة إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين وننتقل إىل األسـ 
املهين، واليت تتناول موضوع تأثري األزمة العاملية عىل سوق الشغل ببالد�، 
ونظرا لوحدة املوضوع، أسـتأذن اFلس املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد 

  .ذ� نعطي اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عهنا
حول تداعيات األزمة العاملية عىل التشغيل  السؤال األول يف املوضوع،

أمحد الكور، محمد بلحسان، : ببالد�، للمستشارين احملرتمني السادة
مصطفى الرداد، محمد بوداس، عبد السالم أحدوش، محمد العقاوي، محمد 
عبده عز اRين، أشـنلكي احلسني، أمحد السـنييت، خريي بلخري، محمد 

، عبد امحليد البوجادي عابد شكيل، مفيد، محمد طريبش، مصطفى تومة
محمد املنصوري، عالل عزيويت، العلمي التازي، امليلودي عفوت، محمد 

  .البطاح، أمحد الرسغيين، أمحد اRيبوين، امليك احلريزي، حلسن العواين
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  .رمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا ال
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين، 
°مس التجمع واملعارصة، ال خيفى عىل أحد التأثري البالغ ا�ي خلفته 
األزمة املالية العاملية عىل إقتصاد�ت دول العامل، وما تسـببت فيه من تراجع 

  .تصاد العامليملحوظ يف Wق 
وبالد� ليست مبعزل عىل تأثريات هذه األزمة، خاصة °لنسـبة لقطاع 

  . السـياحة والقطاعات املرتبطة °لتصدير، وعىل اخلصوص قطاع النسـيج
وإذا اكنت نسـبة البطاà ببالد� تظل مرتفعة، فإن تداعيات األزمة 

ىل وقت قريب خناف أن تزيد من ارتفاع هذه النسـبة لتطال مواطنني اكنوا إ
يتوفرون عىل مناصب شغل قارة، لينضافوا بذ� إىل عداد العاطلني من 

  .الساكنة النشـيطة °ملغرب
وحلد الساعة الزالت اآلراء متضاربة حول جحم وعدد املواطنني ا�ين 
فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات األزمة العاملية، �� نسائلمك السـيد الوزير 

  : القطاعاحملرتم، بصفتمك وصيا عىل
ما هو جحم تأثري هذه األزمة املالية العاملية عىل التشغيل ببالد� إذا  -

اكن هذا التأثري وارد؟ وهل Rى وزارتمك املوقرة إسرتاتيجية ملوا	ة هذه 
  .األزمة وإبعادها عىل سوق التشغيل ببالد�؟ وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار
س املوضوع حول تأثري األزمة العاملية عىل الشغل السؤال الثاين يف نف

محمد اخلضوري، زبيدة بوعياد، عبد : °ملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة
الرحامن أشن، عيل سامل شاكف، محمد العلمي، محمد حتيفة، موالي احلسن 
طالب، معر مورو، دحامن اRرمه، عبد الوهاب بلفقيه، سعيد رسار، 

حسن القامسي، سالمة حافظي، محمد نقاد، بوشعيب احملجوب دابدا، 
  .هاليل، أبو بكر عبيد

  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال ، تفضيل السـيدة املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين، 
ة واقتصادية حادة، مما أثر عىل إقتصاد�ت اRول عرف العامل أزمة مالي

الكربى وأرخت بظاللها عىل العامل وتواز�ته، وإذا اكنت احلكومة يف خشص 
السـيد وزير املالية ترصح غري ما مرة بأن تأثريات هذه األزمة حمدودة عىل 
Wقتصاد الوطين، فقد الحظنا أن عدة قطاعات بدأت تتأثر بتداعيات 

ومن بني هذه القطاعات نالحظ أن قطاع التشغيل بدأ يتأثر  هذه األزمة،
من جراء الركود ا�ي تعرفه مجموعة من اFاالت املشغY، وتراجع إماكنيات 

  .وفرص الشغل
مفا هو تقيميمك، السـيد الوزير، آل5ر األزمة العاملية عىل التشغيل 

5ر؟ وهل الزلمت ببالد�؟ وما يه اإلجراءات اليت اختذمتوها ملوا	ة هذه اآل
  .ملزتمني خبلق فرص الشغل اليت الزتمت هبا احلكومة يف بر�جمها؟ وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة
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السؤال الثالث يف املوضوع، حول مصري عامل ومسـتخديم املؤسسات 
 :الوطنية واألجنبية املتأثرة °ألزمة العاملية، للمستشارين احملرتمني السادة

عبد اللطيف أومعو، أمحد الرمحوين، محمد اخلضوري، مصطفى الاكنوين، 
جناح عبد العزيز، العريب خربوش، أمحد الشوفاين، حسن العزوي، حلسن 

  .أكوجاكل، محمد الزعمي، محمد صاحل مقزية، محمد وحالو
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::لرمحولرمحولرمحولرمحوينينينيناملستشار السـيد أمحد ااملستشار السـيد أمحد ااملستشار السـيد أمحد ااملستشار السـيد أمحد ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين، 

تزداد تأثريات األزمة العاملية املالية اتساعا، وتشمل °لتدرجي جماالت 
خمتلفة، ومهنا سوق الشغل ا�ي عرف تقلصا كبريا يف عدد من الب�ان، 

ية عن واكن من نتاجئ هذه األزمة يف بالد� توقف عدد من الرشاكت العامل 
 . العمل، أو تقليص أنشطهتا، أو جتميدها إىل حني

ومن الطبيعي، أن يكون �� تأثري مبارش عىل شغيY هذه 
  . املؤسسات، وذ� بترسحيها مما يعمق من أزمة البطاà ببالد�

إضافة إىل ذ�، تعرف عدد من املؤسسات اإلنتاجية الوطنية املرتبطة 
ضها إىل اإلغالق والبعض اآلخر إىل °لتصدير أزمة خانقة، واضطر بع 

تقليص نشاطها وWحتفاظ حبد أدىن من اليد العامY أو بتخفيض عدد 
ساعات العمل، مما § انعاكس مبارش عىل آالف األرس وعىل سوق الشغل 

  .بصفة عامة
  :أمام هذا الوضع، نسائل معاليمك السـيد الوزير عن

  شغل ببالد�؟ ماذا تأثري األزمة العاملية عىل سوق ال   -
وما يه التدابري املتخذة للحد من التأثريات السلبية إلغالق أو  -

تقليص نشاط املؤسسات األجنبية ببالد� واملؤسسات اإلنتاجية الوطنية 
  املرتبطة °لتصدير؟ 

وهل Rى احلكومة بر�مج اسـتعجايل إلنقاذ آالف العامل  -
  صري؟ واملسـتخدمني العاطلني، أو مه معرضون لهذا امل

  .وشكرا السـيد الوزير

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

السؤال الرابع يف نفس املوضوع، حول تأثري األزمة Wقتصادية عىل 
عبد احلق التازي، محمد : سوق الشغل، للمستشارين احملرتمني السادة

السويس املساوي، العريب القباج، اكيف الرشاط، تيتىن العلوي، خدجية 
لزويم، عبد العزيز عزايب، محمد سعيد كرم، أمحد بومكوك، اإلدرييس ا

  .احلسـين
  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب القباج القباج القباج القباج
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين،
 àاملغربية حا Yمن التخوف واحلذر عىل إثر الهزة تعيش الطبقة الشغي

  .اليت عاشها ويعيشها العامل، و°خلصوص العامل Wقتصادي
مبزيد من Wطمئنان  2009ويف الوقت ا�ي كنا نتطلع إىل سـنة 

واألمل للرفع من القدرة الرشائية وحتسني األوضاع املادية وWجÞعية، ها 
املئات من العامل حنن نعيش مآيس عىل إثر الترسحي ا�ي تعرض § 

والعامالت يف العدد من القطاعات اإلنتاجية، و°خلصوص قطاع النسـيج، 
  .اخلياطة وأجزاء السـيارات

فعال، حنمد هللا أنه منU علينا بسـنة ممطرة، جاءت °خلري والربكة عىل 
  . الفالحني، نتيجة مومس فالå جيد

ة احلكومية ويف هذا اإلطار، السـيد الوزير نسجل °عزتاز Wلتفات
الرامية إىل دمع قطاع النسـيج، واخلياطة هبدف احتفاظها مبناصب الشغل، 
والهادف إىل متكني هذا القطاع من غالف مايل لتعويض شغيY هذا القطاع 

  .عن ختفيض ساعات ألسـباب اليت ارش� إلهيا سابقا
وهبذه املناسـبة السـيد الوزير، نسائلمك عن ما أقرته احلكومة، وما يه 

جراءات اليت تقوم هبا وزارتمك لتجنب آ5ر هذه األزمة عىل رصيد اإل
الشغل والقوة الرشائية للمواطنني بصفة عامة والشغيY بصفة خاصة؟ 

  .شكرا

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

اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل األسـئY األربع، حول موضوع 
  .سوق الشغل، تفضل السـيد الوزير تأثري األزمة العاملية عىل

        ::::السـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أغغغغامامامامينينينين وزير التشغيل والتكوين املهين وزير التشغيل والتكوين املهين وزير التشغيل والتكوين املهين وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارين احملرتمني،

يف البداية، أود أن أنوه مببادرة الفرق الربملانية اليت طرحت هذا 
هÞم °لغ، °لفعل أن السؤال، أو هذه األسـئY حول موضوع حيظى °

املغرب عىل غرار بقية اRول تأثر، وكام هو معروف °آل5ر د�ل األزمة 
  .Wقتصادية واملالية العاملية

بطبيعة احلال األثر د�ل األزمة مس عىل وجه اخلصوص القطاعات 
املصدرة، ويف هذا الصدد، جيب التوضيح يف البداية أننا نتابع مجيعا 

ديد من األحيان تطالعنا أرقام كبرية جدا، كأننا نتعامل مع الصحف، ويف الع
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واحد السوق قار، سوق الشغل دامئا فيه ما يسمى مبناصب الشغل 
احملدثة، ومناصب الشغل اليت يمت فقداهنا، و°لتايل كيبقى واحد الصايف 
ا�ي يمت إحداثه، وسـنربز من خالل األثر د�ل األزمة عىل القطاعات 

جابة عىل أسـئلتمك، علام عىل أننا كنتعاملو دامئا بشفافية ويف املصدرة يف اإل
احرتام ملؤسساتمك الترشيعية، وكذ� من خاللمك Fموع الرأي العام 

  .الوطين
يف البداية أود أن أشري أن Wقتصاد الوطين، تأثر كبايق Wقتصاد�ت 

األزمة، العاملية، °ألزمة Wقتصادية العاملية، حيث مست تداعيات هذه 
كام جاء يف بعض األسـئY د�ل السادة املستشارين والسـيدة املستشارة، 
القطاعات املصدرة عىل وجه اخلصوص بفعل Wنكامش Wقتصادي اليل 
كتعرفو واحد مجموعة د�ل األسواق التقليدية، اليل كتعامل معها املقاوالت 

صناعة أجزاء  الوطنية خصوصا يف قطاعات النسـيج واأللبسة واجل� وقطاع
  .السـيارات، ومؤخرا الحظنا تأثري قطاع اإللكرتونيك

وجيب التذكري هنا، أن احلكومة اختذت قبل بداية أثر األزمة عدة 
  .احتياطات ملوا	ة األثر د�ل األزمة عىل Wقتصاد الوطين

ولك هذه اإلجراءات اكنت يف القانون املايل اليل صادق عليه جملسمك 
مليار درمه Rمع WستWر أو  135الف مايل د�ل املوقر، بتخصيص غ

  .2009مزيانية WستWر العمويم برمس القانون املايل 
اختاذ مجموعة من اإلجراءات لتعزيز الطلب اRاخيل، مبا فهيا التدابري اليت 
اختذت يف إطار جوالت احلوار WجÞعي لتحسني اRخل، مواصY كذ� 

منية املربجمة، كام تعلق األمر °Õطط أو امليثاق تنفيذ مكو�ت خمططات الت 
الوطين للتمنية الصناعية اليل أعلن عنه مؤخرا، بلك التدابري املالية اليت 

  . يتطلهبا
كذ�، تطلب األمر °لنسـبة للمخطط األخرض أو بقية اÕططات 
األخرى يف الصناعة التقليدية أو يف السـياحة، أي لك الربامج املربجمة لن 

 .مت توقيفهاي
كذ�، اكن هناك إجراء جد êم لتتبع تطورات األزمة Wقتصادية 
وتأثرياهتا عىل القطاعات، يف هذا الصدد مت إحداث جلنة اليقظة 
اإلسرتاتيجية، اليل كضم لك من القطاعات املالية، التشغيل، التكوين 

الفالحة، املهين، التجارة والصناعة، الشؤون Wقتصادية والعامة، السـياحة، 
اجلالية املغربية °خلارج، واىل بنك املغرب، °إلضافة إىل مجموعة من الرشاكء 
Wقتصاديني عىل وجه اخلصوص، Wحتاد العام ملقاوالت املغرب، رئيس 

  .اFموعة املهنية لألبناك واملؤسسات العمومية األساسـية
ت دور هذه اللجنة اليقظة اإلسرتاتيجية، هو تتبع ورصد مبؤرشا

مضبوطة حاW àقتصاد الوطين، تعلق األمر °لصادرات، تعلق األمر 
°ملالية العمومية، تعلق األمر بلك القطاعات، واختاذ اإلجراءات الالزمة يف 
سـياق أسايس، هو اليل تلكمت عليه، احلفاظ عىل تنافس املقاوà، لكن 

  .احلفاظ كذ� عىل مناصب الشغل

د�ل الترضر د�ل قطاعات النسـيج يف هذا اإلطار، ملا مت الرصد 
واأللبسة، قطاع اجل�، وقطاع صناعة أجزاء السـيارات، اختذت احلكومة 

فرباير يمتحور حول دمع هذه القطاعات،  24إجراء اليل مت التوقيع عليه يوم 
  .للحد من تداعيات األزمة عىل مسـتوى مناصب الشغل هبذه القطاعات

وهو التحمل د�ل اRوà للنفقات  وهذا Wتفاق يتضمن حمور اجÞعي
من كتY األجر لفائدة  %20أي  W100%جÞعية، د�ل املقاوالت تقريبا 

املقاوالت الوطنية، ولكن رشيطة أن تكون يف وضعية سلمية مع الصندوق 
  .الوطين للضامن WجÞعي، وكذ� مع إدارة الرضائب

لشغل واحلد من هذا اإلجراء، الهدف منه هو احلفاظ عىل مناصب ا
تداعيات األزمة، وعكس ما قيل، كذ� هذا Wتفاق حيد بشلك مضبوط 
Wتفاقية، أن املقاوà اليت تسـتفيد من هذا اإلجراء ال ميكن لها التقليص أو 

ويف حاالت  %5املرصح هبا،  %5الترسحي من اليد العامY إال يف حدود 
بعض احلاالت اخلاصة،  إما ا�هاب للتقاعد، أو حاالت اخلطأ اجلسـمي أو

وهذا ما مسح، ميكن لنا نقولها، من احلد من تداعيات األزمة، ومسح لهذا 
  .املقاوالت املترضرة أهنا تواصل اشـتغالها

مليون  74إىل حدود اليوم، أو حدود هذا األسـبوع مت رصف ما يناهز 
 192درمه، كدمع اRوà لهذه املقاوالت، وموزعة عىل  82101درمه، و
يف  23مؤسسة يف إنتاج اجل�، و 13إنتاجية يف قطاع النسـيج،  مؤسسة

وهذا إجراء ميكن لنا نقولو أنه أسهم يف احلد من . صناعة أجزاء السـيارات
  .التأثري عىل سوق الشغل

احملور الثاين د�ل هذا اÕطط اليل مت الوضع د�لو أو هذه Wتفاقية، 
صعو°ت مالية، أي سـيوà يف  هو حمور مايل لمتكني املقاوالت اليت تعاين

املالية د�لها من خالل دمع الصندوق املركزي للضامن، احملور التجاري وحىت 
هو êم، وهو كذ� دمع هذه املقاوالت الكتشاف أسواق جديدة لتقوية 
حضورها التجاري، وهنا كتحمل اRوà العديد من نفقات السفر، العديد 

  .ري ذ� لفائدة هذه املقاوالتمن نفقات املعارض التجارية، إىل غ
وميكن نقول، ومن بعد غادي نوصلوا لهيا، أن هذا اإلجراءات املتخذة، 
بدأت تعطي بعض النتاجئ، ألن جسلنا مؤخرا قطاع النسـيج واأللبسة واحد 

مقارنة الشهر املايض، وهذا جاء °لفعل  W46%نتعاشة نسبية د�ل 
  . بواحد حتسن نسـيب يف هذا القطاع

اتفاقية أخرى، بطبيعة احلال ذكروا أحد السادة املستشارين، أنه  كذ�
تقليص ساعات العمل، °لفعل، العديد من املقاوالت يف إطار مدونة 
الشغل جلأت إىل تقليص ساعات العمل، °لفعل أن الطلبيات د�لها 

  .نقصت
إجراء آخر خذيناه Rمع هذه القطاعات وهو اجلانب د�ل دمع برامج 

 %100خالل تú الساعات اليل تقلص، اRوà تتحمل النفقات  التكوين
د�ل املقاوالت اليت تسـتويف الرشوط، وكتحمل نفقات التكوين اليل 

يوم، °لنسـبة للتقنيني  15درمه ملدة  4500كتبلغ تقريبا °لنسـبة للعامل 
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ألف  20درمه، °لنسـبة لألطر د�ل هذه املقاوالت حىت  9000اÕتصني 
  .درمه لليوم الواحد كتكوين 2000عدل درمه، امل

وهذا اإلجراء الهدف منه، هو الرفع كذ� من القدرات اإلنتاجية، 
وحتضري ما بعد األزمة ألن اكينة أزمة، واكين ما بعد األزمة، وللحفاظ 

  .كذ� عىل مناصب الشغل
°لنسـبة للمعطيات األخرى املتوفرة Rينا، واليل طلبتوها يف أسـئلتمك، 

عىل مسـتوى وزارة التشغيل من خالل مندوبية وزارة التشغيل جسلنا 
مؤسسة عىل الصعيد الوطين اليل جلأت إىل  41والتكوين املهين، أن هناك 

مؤسسة أخرى مشالك  18التقليص من ساعات العمل وكام عرفت 
  .وصعو°ت خمتلفة

وميكن القول هنا جيب الرتكزي بوجه اخلصوص، حىت يف قطاع يف قطاع 
واأللبسة من خالل معلية الرصد والتتبع، أن هناك اختالفا حسب  النسـيج

-زمور- سال-اجلهات، هناك بعض اجلهات ترضرت أكرث، ويه 	ة الر°ط
سال ألهنا كتعامل مع واحد السوق، يه - زعري، أو هذا اجلهة د�ل الر°ط

السوق اإلجنلزيي اليل عرفت العمY د�لو كيفام سـبق معروف واحد 
، فهذا اليل تسجل livre sterlingد�ل العمY  %30ل Wخنفاض د�

°لنسـبة لهذه املنطقة اليل عرفت العدد د�ل تقليص ساعات العمل، والعدد 
د�ل املشالك والصعو°ت اليل عرفهتا هذه املقاوالت °لنسـبة أكرب من مدن 

  .أخرى
°لنسـبة ملؤرشات د�ل الصندوق الوطين للضامن WجÞعي، و°غي 

ف هنا شوي، ألنه كطلع بعض الصحف، وكتشري أنه حسب الصندوق نوق
الوطين للضامن WجÞعي، الترصحيات °ألجور، الترصحيات °ألجراء، 
املعلن عهنا خالل شهر أبريل أي خالل الشهر املايض، بلغت وتقلصت 
بواحد النسـبة كبرية، جيب التوضيح هنا أن التقليص أو الترصحيات Rى 

  :ين للضامن WجÞعي، كمت بطريقتنيالصندوق الوط
اكين الطريقة اإللكرتونية اليل كيقوم هبا الترصحيات، واكينة الطريقة اليل 

، البوردرو °ش  borderauكمت، كيعرفها اإلخوان النقابيني °خلصوص، ب
ميكن § يتحسب كيطلب واحد ثالث شهور أو أربعة شهور، و°لتايل لك 

اس لها من الصحة، أو األرقام املتداوà ال أساس املؤرشات املنشورة ال أس
  .لها من الصحة

ونعطي مكؤرش انطالقا من الرصد د�ل الصندوق الوطين للضامن 
WجÞعي °لنسـبة لبعض القطاعات، ألنه جاء يف تساؤالتمك خصوصا 
القطاعات املصدرة، وبعض القطاعات إىل بغينا نقولو د�ل مؤسسات 

، 2009املغرب، يف صناعة النسـيج ما بني شهر فرباير اRولية العامY يف 
  .من العدد املرصح به %8جسلنا نقص د�ل  2008مقارنة مع 

 -2008ما بني فرباير  %13اإللكرتونيك، جسلنا اخنفاض مبعدل �قص 
، - 10 %، °لنسـبة ألجزاء السـيارات املو	ة للتصدير 2009فرباير 

مقارنة مع  %3جسلنا ارتفاع  °لنسـبة للسـياحة، وعىل عكس ما يقال،

، °لنسـبة للبناء واألشغال العمومية جسلنا ز�دة 2008وفرباير 2009فرباير 
، °لنسـبة لصناعة أجزاء %9+، °لنسـبة ملراكز النداء جسلنا %1د�ل 

من مناصب  %24جسلنا ز�دة   aéronautiqueالطائرات أو الطائرات 
  .%24جسلنا ز�دة  الشغل احملدثة، °لنسـبة للمناطق احلرة

أش كتقول هذه األرقام، أن هناك مناصب شغل حتدث وأن هناك 
مناصب شغل، وهذه قاعدة معروفة، والفائض، أو ما يسمى اليل كيبقى 

  .مهنا، هو اليل يش كينقص ويش كيبان أنه واخذ وترية أحسن
 بقى اإلشارة أنه، كيفام فآخر اجÞع د�ل جلنة اليقظة اإلسرتاتيجية د�ل

ماي، جسلنا فيه أنه °لنسـبة لقطاع النسـيج واأللبسة، بدا  19يوم الثال5ء 
كيعرف واحد Wنتعاشة طفيفة مقارنة د�ل جحم الصادرات د�ل شهر أبريل 

  .%41شهر أبريل مع شهر مارس تقريبا د�ل 
°ملقارنة مع نفس الفرتة، كذ�  %24°لنسـبة لقطاع السـياحة جسلنا 

السـياحة يف هذ احلدود، قررت جلنة اليقظة  ولكن ما بقاش قطاع
ماي جسلنا فيه أنه °لنسـبة لقطاع  19اإلسرتاتيجية د�ل يوم الثال5ء 

النسـيج واأللبسة، بدأ كيعرف واحد Wنتعاشة طفيفة مقارنة د�ل جحم 
، °لنسـبة %41الصادرات د�ل شهر أبريل مع شهر مارس، د�ل تقريبا 

°ملقارنة مع نفس الفرتة، كذ� مبقاش  %24 لقطاع السـياحة جسلنا واحد
قطاع السـياحة يف هذ احلدود، قررت جلنة اليقظة اإلسرتاتيجية ختصيص 

مليون درمه من طرف اRوR àمع املنتوج السـياå  300واحد اRمع د�ل 
الوطين، ويه إجراءات °ألساس تصب يف اجتاه احلفاظ عىل مناصب 

نه كيخلق مناصب شغل مبارشة وأخرى غري الشغل هبذا القطاع احليوي، أل
  .مبارشة جد êمة

°لنسـبة لتطورات سوق الشغل بصفة عامة، استنادا للمعطيات 
املتوفرة من املندوبية السامية للتخطيط آخر تقرير د�لها، تشري إىل 

 4عىل الصعيد احلرضي،  %14، %9.6اسـتقرار معدل البطاà الوطين يف 
  .عىل الصعيد الوسط القروي

عند� مؤرش آخر، وهو أداء مبادرة التشغيل خالل هذه الفرتة د�ل 
عىل سبيل املثال حقق نسـبة د�ل " إدماج"يناير، فرباير، مارس، بر�مج 

فرصة إدماج، رمغ هذا األثر يف بعض القطاعات عىل وجه  193ألف و 16
  .قطاع الصناعة %24، %60اخلصوص، قطاع اخلدمات 
شارين، بقيت لكمة قصرية يف األخري، كام قلت السـيدات والسادة املست 

  املغرب متأثر، لكن اكين هناك إجراءات هل يه اكمY؟ 
هذا هو موضوع النقاش اليل ميكن يكون يف هذه اجللسة معمك، لكن 
جيب علينا كذ� حتضري ما بعد فرتة األزمة، ويه اليت سـتكون حامسة، 

صوصا اÕططات تعلق األمر يف جلب استWرات أخرى للمغرب، خ
املوضوعة اليوم، Wقتصادية املوضوعة، والتمنوية املوضوعة، وكذ� علينا 
رهان آخر وأسايس من دروس هذه األزمة، وهو تعزيز شـبكة امحلاية 
WجÞعية ببالد�، وميل كنقول تعزيز شـبكة امحلاية WجÞعية ببالد�، 
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نرسع حكومة، رشاكء  أقول وأكررها أمام جملسمك املوقر، هو رضورة أن
اقتصاديني واجÞعيني، يف إخراج التعويض عن فقدان الشغل ا�ي سيمت 
تدارسه يف اجÞع اFلس اإلداري املقبل للصندوق الوطين للضامن 

  .WجÞعي يف أواخر يونيو القادم، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ألول لفريق شكرا السـيد الوزير، ومنر إىل مرحY التعقيبات، التعقيب ا

  .التجمع واملعارصة، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد الوزير، كنشكرمك جزيل الشكر عىل مجموعة من املعطيات اليل 
دليتوا هبا ف8 خيص اإلجراءات اليل كتقوم هبا احلكومة د�لنا ملوا	ة هذه 

ا اجلواب د�لمك السـيد الوزير، عندي بعض األزمة، غري هنا ف8 خيص هذ
  :املالحظات

الشارع ما كيعرفش هذا اليشء اليل قلت، مع األسف ميكن  - 1
ماكينش تواصل ما بني العمل احلكويم واFمتع د�لنا بصفة عامة، ولهذا 
كنطلب منمك تبذلوا املزيد من اجلهد °ش تبلغوا، °ش يكون واحد 

  رة والشارع؛التواصل ما بني احلكومة املوق
عندي مالحظة أخرى، وهو اإلجراءات تقدمتوا بواحد اFموعة  - 2

 200من اإلجراءات، اليل غادي تسـتفيد هبا واحد اFموعة أو ما يزيد عىل 
مقاوà، وهنا كتدليو ببعض الرشوط اليل يه غالبا ما حترم واحد العدد 

ا مكنتخبون د�ل املقاوالت، هنا كن عىل يقني السـيد الوزير، أننا بصفتن
نالحظ ويالحظ الشعب املغريب، أن املقاوà د�لنا بدأت تشـتغل بزناهة، 
وهذا اليشء ميكن لمك تطالعوا عليه، أ� أقول العكس، أن عدد د�ل 
Wخنراط Rى صندوق الضامن اإلجÞعي ارتفع يف هذه السـنوات األخرية، 

ملقاوالت Wخنراط ألنه تنلقوا اكنت مراقبة من طرف احلكومة، كنلقوا جل ا
 .%100تقريبا . د�ل الشغيY د�هلم

أ� كنشهد عىل هذا اليشء، ألن كعيشو ونشـتغلو يف هذا اFال، 
  .وتنعرفوا عليه،عند� عليه بعض املعطيات

السـيد الوزير، املالحظة الثالثة وهو أن هذه اإلجراءات ماكينش 
ة األوروبية، °سـمترار تواصل، فاحنا نالحظ دا° غري من خالل جارتنا القار 

عرض القنوات التلفزية، °سـمترار كنشوفو واحد العدد د�ل WجÞعات، 
  .واحد العدد د�ل اللقاءات، ما بني Wخنفاض يف هذا اخنفاض يف كذا

ألنه هو راه مجيل، والبد ميتقاسو القطاعات لكها، اليوم كنسميو ثالث 
ها مرتبطة ببعضها، ولهذا والبد قطاعات، ولكن لنا اليقني أنه القطاعات لك 

  .إذا تقاست وحدة غادي يتقاسو اآلخرين
اليل كيجعلنا السـيد الوزير نتقدمو هبذا السؤال يف هذا الوقت هذا، 
احنا مقبلني عىل مومس فالå، كام أشار إىل ذ� أحد زماليئ، ونعيش 

ج حاليا واحد احملطة êمة جدا اليل هو النشاط السـيايس، اليل غادي يرو
نسبيا واحد شوية د�ل Wقتصاد دالبالد د�لنا، هذا Wنتخا°ت أي 

يونيو وما يتلهيا، غادي تنشط النشاط Wقتصادي  W12سـتحقاقات د�ل 
د�لنا يف البالد، وكذ� أ� كنخاف السـيد الوزير من بعد املومس 

  .الفالå، وWسـتحقاقات املقبY، أنه حنسوا °ألزمة أكرث
يد الوزير، مانطولشاي وكنمتىن لمك املزيد من التوفيق، ولهذا السـ 

وكنطلب مرة أخرى منمك السـيد الوزير ما حترمشاي ذاك املقاوالت بديك 
الرشوط اليل كتصعبو عىل املقاوالت اليل يه مازال ما عندهاش رفع اليد، 
أو ما عندهاش الرباءة د�ل صندوق الضامن WجÞعي أو الرضيبة، ألن 

 .ذه املقاوالت ما ختليوهومش ميوتوا، وشكرا السـيد الوزيرساعدوا ه

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، التعقيب الثاين للفريق Wشرتايك، تفضيل السـيدة 

  .املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

اءات شكرا السـيد الوزير عىل هاته األجوبة وعىل مجموعة من اإلجر 
اليل قامت هبا احلكومة يف هذه السـنة األخرية ملواكبة هذه األزمة، وتأثريها 
عىل املسـتوى الوطين من حتقيق اÕططات، وجلنة اليقظة اإلسرتاتيجية 

  .للتتبع، ومن اإلجراءات األخرى
لكن، قلمت السـيد الوزير، بأن األرقام املتداوà ال أساس لها من 

ا نقرأ ونرى لك ما ينرش، لكن الولوج للمعلومة الصحة، حنن مكنتخبني، طبع
يف غياب قانون اليل كينظم الولوج للمعلومة، كيجعلنا احنا مكنتخبني نتعامل 

من  %45مع األرقام اليت تنرش، واألرقام اليت تنرش اليل كتقول مثال بأنه 
مناصب الشغل يه فقدت خالل هاته السـنة، هذه أرقام ميل كنقروها، 

êوà، و°لتايل أنمت كتقولو بأنه هذه األرقام ال أساس لها من  احنا كنلقوها
  : الصحة، و°لتايل كتطرح، مسأà د�ل التواصل د احلكومة

  أوال، مع املنتخبني؛
  .مع لك املواطنني °ش يعرفوا ما يقع يف الساحة: 5نيا

مالحظة 5نية، هو أننا طبعا نمثن ماجاءت به احلكومة ف8 خيص 
 للمقاوالت، لكن حنن مع رشوط هذه املقاوالت، ملا كيجي سـياسة اRمع
وكيقول لنا بأن واحد النسـبة جد ضئيY من املقاوالت  CNSSاملدير العام 

، ملا كيجي CNSSيه اليت تسجل املأجورين عىل مسـتوى Wخنراط يف 
عند� مدير الرضائب وكيقول لنا بأنه اكينة إشاكلية ف8 خيص مجع املوارد 

ية، بأنه اكينة إشاكل يف بعض املقاوالت، و°لتايل حنن مع املقاوالت الرضيب 
الشفافة، حنن مع تشجيع املقاوالت اليل كتشـتغل بشفافية، واليل يه 
كتؤدي املواطنة د�لها اكمY وذ� بتخليص الرضائب د�لها، حنن كذ� مع 

مت املقاوà اليل يه تطبق مدونة الشغل، هذه يه املقاوالت اليل خص ي
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تشجيعها وخص يمت دمعها من أجل التمنية أكرث لبالد�، وتشجيع املقاوالت 
  .اليل كتشـتغل بلك ثقة، وبلك فعالية وكفاءة واحرتام القانون، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة

  .التعقيب الثالث لفريق التحالف Wشرتايك

        ::::املستشار السـيد أمحد الرمحواملستشار السـيد أمحد الرمحواملستشار السـيد أمحد الرمحواملستشار السـيد أمحد الرمحوينينينين
  .الرئيس شكرا السـيد

أوال، نشكر السـيد الوزير عىل جوابمك وعىل التوضيحات اليت 
قدممتوها لنا خبصوص هذا املوضوع، وحنن ال ننفي أن احلكومة êمتة هبذا 
املشلك وبلك النتاجئ السلبية لألزمة املالية العاملية، سواء من اجلانب 

هيا أن اإلقتصادي أو اإلجÞعي، ولكن نقول بلك رصاحة أن احلكومة عل
  .تقوم مبجهود أكرب للتقليص من اآل5ر السلبية لألزمة

 åم احلكومة أن التشغيل يف القطاع الفالÞة أخرى، نثري اه	ومن 
متأثر بدوره، خاصة ف8 يتعلق °ملزروعات املو	ة للتصدير، ومكثال عىل 

املوجه أساسا للتصدير، حيث  الكبارذ� نقص الطلب عىل منتوج جشرة 
درمه للكيلو يف السـنة املاضية إىل  20مثن هذا املنتوج من حوايل  اخنفض

درامه هذه السـنة، مما انعكس سلبا عىل املزارعني، و°لتايل عىل العامل  7
الزراعيني، وعىل الشغل يف املناطق القروية اليت تتواجد هبا هذه الزراعة 

àة مكناس وعبدة وداك	مثال �� .  
سـيR Yمع املزارعني حىت يمتكنوا من تشغيل وندعو إىل التفكري يف و 

اليد العامY الفالحية، خاصة يف هذا الوقت ا�ي تنقص فيه فرص الشغل 
  .يف هذه املناطق

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .التعقيب الرابع واألخري للفريق Wسـتقاليل

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب القباج القباج القباج القباج
كرا السـيد الوزير عىل اإليضاحات، لكن نتساءل أين حقنا كشغيY؟ ش

طبعا احنا مكركزية نقابية تفهمنا الوضعية، ويف إطار الرشاكة اتفقنا مع 
العديد من املؤسسات °حلفاظ عىل املؤسسة، وذ� °الشـتغال ثالث 

  .أر°ع حصة، أو نصف حصة
قدمته لواحد العديد  السـيد الوزير، بطبيعة احلال يف إطار اRمع اليل

من املؤسسات، مت إغفال واحد العديد من املؤسسات من اRمع، مما أدى 
  .إىل ترشيد العديد من العامل

أكرث من هذا السـيد الوزير، السؤال ماذا أعطيمت للشغيY؟ أقول 
التعاسة، ملاذا أقول التعاسة؟ لكون العديد من العامل هلم ديون مع األبناك 

ا�ي اقتنوها عن طريق القرض، هاد العامل، األبناك لكهم يف إطار اRور 
قدمت هبم دعاوي من أجل اإلفراغ، دعاوي من أجل سلهبم من اRور 

  .د�هلم
اليل مطلوب من احلكومة °سـتعجال السـيد الوزير حاال، هو يف إطار 
األزمة، خصنا لكنا نذوق األزمة، مايش غري 	ة ذوقها و	ة مذوقهاش، 

حتمل مسؤوليهتا وتوقف احملاكامت، احملاكامت ضد هذه خص احلكومة 
من الشغل % 50الشغيY اليل فقدت الشغل د�لها، أو فقدت نسـبة د�ل 

د�لها ال ليشء، ألن اكين األزمة، وطبيعة احلال تعرضت للتعاسة أكرث من 
  .ذ�

هناك بعض العديد من العامل، نعطي مكثال عامل مثال احلافالت د�ل 
ست الرشكة عطومه جوج فرنك، والعامل اآلن لكهم يف احملامك مكناس، فل 

  .ومعرضني °ش يتحجز لهيم اRور د�هلم
ولهذا، كنلمتسوا °ش احلكومة حاال السـيد الوزير، °ش توقف هاد 
احملاكامت د�ل اإلفراغ، كذ� بطبيعة احلال تذاكرتو عىل هناك مناصب 

األسـبقية لهاد الشغيY اليل  الشغل، أمتىن من احلكومة، عىل األقل تعطي
فقدت الشغل د�لها، علام أننا مكركز�ت نقابية، قلنا ما ميكن قو§ ف8 خيص 
التعويض عن فقدان الشغل، اآلن الكرة يف معسكر احلكومة، نمتىن من 
احلكومة، هذه سـنوات السـيد الوزير واحنا كناقشو هذا املوضوع د�ل 

  .التعويض عن فقدان الشغل
�ت النقابية لكها بطبيعة احلال عربت عىل Wرتياح د�لها هبذا واملركز

املطلب، نمتىن أن يتحمل، كام أرشمت صندوق الوطين للضامن WجÞعي 
  .مسؤوليته، هذه طبيعة احلال حاà إسـتعجالية، املفروض طبقا للقانون

كذ�، خاص واحد اRمع لواحد القطاع êم جدا، قطاع د�ل الصناعة 
دية، ألن ملا متست السـياحة، القطاع د�ل الصناعة التقليدية pْ التقلي

واحد اRقة قاسـية، وكذ� مشلك السـيارات راه اكين مسؤول، حىت 
 TVAاحلكومة كتحمل واحد املسؤولية كبرية، ملا طالبنا بعدم الز�دة يف 

رمبا مع األسف احلكومة متجاوبتش معنا، ، leasingذاك اليشء د�ل 
  .املسائل اليل أدت كذ� إىل أن سوق السـيارات اخنفضوهذه من 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك السـيد الوزير للرد عىل التعقيبات األربع، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيدة املستشارة والسادة املستشارين احملرتمني عىل املالحظات 

  .هباد�هلم اليت نأخذ 
نبغي غري نوحض أن مايش قطاع السـيارات داخل املغرب ا�ي تأثر، 
قطاع صناعة أجزاء السـيارات املوجه للتصدير، أما البيع والرشاء يف 

  .السـيارات يف املغرب، فرمق املعامالت جيد داخل السوق الوطين
اإلشاكل اليل اكين يه صناعة أجزاء السـيارات املوجه للتصدير يه 
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وتراجعت بفعل تأثري األزمة، نبغي نضيف التوضيح كذ� أننا اليت تأثرت 
رصد�، وهنا °ش كنبني اRور د�ل جلنة اليقظة اإلسرتاتيجية، كرنصدو 
انطالقا من املؤرشات مضبوطة، ما يه القطاعات اليت ترضرت برمق 
معامالهتا يف تصديرها إىل غري ذ� °ش كتأخذ اRوà اإلجراءات اRامعة، 

  . كنسميوها دمع موجه ومضبوطيعين كام
فلام جسلنا يف األشهر األخرية اخنفاض يف قطاع اإللكرتونيك، تقرر يف 
اجÞع جلنة اليقظة اإلسرتاتيجية األخري، دمع هذا القطاع اليل كيشغل 

  .أجري وأجرية 6500تقريبا واحد 
°لنسـبة للمعلومات املتداوà °رتباط مع ما قا§ السـيد املستشار 

م، املتعلق خباصة اجلانب د�ل التواصل، حنن مع املعلومة أن يمت احملرت 
تداولها، اإلشاكل كيف يمت معاجلة املعلومة؟ وميكن نعطيمك مؤرشات د�ل 
الصندوق الوطين للضامن WجÞعي، أ� قرأت حصف أمس، واخذ آخر 
مؤرش د�ل شهر أبريل، وبنات عليه عدد مناصب الشغل املفقودة، وال 

بتاÌ أن تبين عىل هذا املؤرش، جيب أخذ عىل األقل أربعة أشهر عاد ميكن 
تبين، كام قلت، ألنه الترصحي Rى الصندوق الوطين للضامن اإلجÞعي، 

  :هناك طريقتني
  الطريقة اإللكرتونية، اليل كتقوم هبا بعض املقاوالت؛

كيطلب واحد ثالث  le bordereau والطريقة اليل كام قلت، اليل ب
  .أو أربعة أشهر شهور

مثال يف قطاع النسـيج، مثال خالل شهر أبريل °ش نبني °لضبط 
 lesأشـنو بغيت نقصد، خالل شهر أبريل، �� فقط عند� وصلوا 

bordereaux  يف النسـيج، واحنا يف املغرب عند� ما  367د�ل àمقاو
  .مقاوالت 709يناهز 

أبريل تبين عدد  و°لتايل، ال ميكن بناءا عىل مؤرشات د�ل شهر
املناصب املفقودة، هذا ال يعين بتاÌ أننا يف احلكومة أويف قطاع التشغيل، 
أننا ال نقول بأن القطاعات غري مترضرة، وقلت بأنه °لنسـبة للقطاعات، 

  .خصوصا جبهة الر°ط ومتارة وسال تأثرت بشلك كبري
ا ماال عاما بقى كيفية مساعدة أو دمع املقاوالت املترضرة، ألن اRمع هذ

وجه °ألساس والقناعة اليل اكنت عند احلكومة ملا وضعتو، يه احلفاظ عىل 
مناصب الشغل وتنافسـية املقاوà بطبيعة احلال، وهنا اكن من الرضوري 

  .دمع املقاوالت اليت حترتم احلقوق WجÞعية والقانون اجلاري به العمل
ية د�ل بعض هناك إشاكليات، كام قال السـيد املستشار، حقيق 

املقاوالت ترضرت، وهناك صعو°ت أهنا ال ميكن أن تسـتفيد من اRمع 
 %5اÕصص، ألن هناك قواعد وضعت اليل كتفرض عدم ترسحي أكرث من 

  .من األجراء املرصح هبم، كذ� تكون وضعية قانونية، إىل غري ذ�
Þع بقت اإلشارة، أنه احنا عازمني مع فرقائنا WجÞعيني خالل Wج

املقبل، اليل كنتظرو نعقدوه يف أواخر يونيو، د�ل جلنة اRراسات د�ل 
الصندوق الوطين للضامن WجÞعي، لتدارس مرشوع القانون، وفعال وقع 

  .توافق اليوم متقدم
كذ� املرشوع اجلديد كيمتزي أنه يعطي لألجري ا�ي فقد مع: تعويضا 

ÞجW عية أي التغطية الصحية، ملدة سـتة أشهر، حيافظ عىل حقوقه
واحلقوق WجÞعية، التعويضات العائلية د�ل األطفال، ويمت مصاحبته من 
طرف الواكà الوطنية إلنعاش التشغيل، وكذ� مكتب التكوين املهين 
إلعادة اندماج يف سوق الشغل، كنعتقد هذا أصبح من األولو�ت ومن 

  .دروس هذه األزمة، وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
شكرا السـيد الوزير، وننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير 
اإلقتصاد واملالية، حول تأثري تراجع حتويالت العامل املغاربة °خلارج عىل 

: ، للمستشارين احملرتمني السادة2009التواز�ت املاكروإقتصادية ملزيانية 
عزايب، تيتىن العلوي،  �¤ الفخاري، محمد السويس املوساوي، عبد العزيز

مصطفى القامسي، فوزي بنعالل، عبد امحليد بلفيل، محمد لفحل، محمد 
بزنيدية، يوسف التازي، محمد العزري، العريب احملريش، عبد الغاين 

  .ماكوي، محمد سعيد كرم، أمحد بومكوك، إدريس احلسـين
وسيتوىل اإلجابة عن هذا السؤال °لنيابة السـيد وزير التشغيل 

  .تكوين املهين، فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤالوال 

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزايبيبيبيب
بسم هللا الرمحن الرحمي وصيل وسمل و°رك عىل سـيد� محمد وعىل آ§ 

  .وحصبه
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارون،
ائقة اليت يولهيا صاحب اجلالà املú ال خيفى علينا مجيعا العناية الف

ألبناء جاليتنا املقمية °خلارج، وكذا احلرص الشديد عىل معاجلة قضا�ها 
  .اRاخلية واخلارجية بشلك يرىق إىل طموحاهتا وتطلعاهتا

وهكذا، مفن الطبيعي أن يسـمتد تدبري احلكومة لهذا القطاع احليوي 
امللكية األكيدة يف هنج السـياسة  ا�ي يسـمتد مقوماته األساسـية من الرغبة

املتجدرة واخلالقة، تصون كرامة وحقوق املهاجرين املغاربة، كام ال جيادل 
اثنان يف مدى تشبث أبناء اجلالية بوطهنا األم ا�ي هو املغرب، ومسامههتا 
يف مد جسور جديدة لالقتصاد الوطين، ز�دة عىل األدوار الطالئعية 

مسـتوى التمنية Wقتصادية وWجÞعية، واملتجلية الرائدة اليت تلعهبا يف 
أساسا يف دمعها الراخس للتواز�ت املاكرو اقتصادية عرب التحويالت املالية 
السـنوية اليت جسلت يف العقد األخري ارتفاعا ملحوظا، و°لتايل فهـي تغطي 

  .ثلث جعز املزيان التجاري
من حتويالت العمالت و°لتايل، هكذا تسامه يف تمنية الرصيد الوطين 
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الصعبة ز�دة عىل Wدخار الوطين، من حتويل ادخار املهاجرين ا�ي ميثل 
نسـبة حمرتمة من ودائع األبناك، ز�دة عىل خلقها لعدة مشاريع مدرة ل�خل 

  .وحمدثة ملناصب الشغل وغريها
لكن، يف ظل األزمة املالية العاملية، عرفت هذه التحوالت تراجعا 

  .2010سـيؤثر بشلك جيل عىل مزيانية  ملحوظا، مما
  : �ا نسائلمك السـيد الوزير

 ؟ 2010ما هو جحم تأثريات هذا الرتاجع عىل مزيانية  -

وما يه التدابري اليت سيمت اختاذها ملوا	ة هذا النقص ا�ي  -
  .تسبب يف هذا الرتاجع؟ وشكرا السـيد الرئيس

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

  .مك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤالاللكمة ل

السـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أغغغغامامامامينينينين وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير  وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير  وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير  وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير 
        ::::Wقتصاد واملاليةWقتصاد واملاليةWقتصاد واملاليةWقتصاد واملالية

يسعدين أن أنوب عن زمييل وزير Wقتصاد واملالية يف اإلجابة عن 
هذا السؤال اآلين، وكام جاء يف طرحمك السـيد املستشار احملرتم، تعترب 

اربة القاطنني °خلارج من أمه مداخيل املغرب من العمY حتويالت املغ
عىل سبيل املثال حوايل  2008الصعبة كام أثري، حيث شلكت خالل سـنة 

من مجموع املداخيل اجلارية يف مزيان  %16من النتاجئ اRاخيل اخلام و 8%
  .مليار درمه 53األداءات، وقد بلغت تú املداخيل ما يناهز 

، جسلت هذه التحويالت ترجعا 2009من سـنة  وخالل الربع األول
، وذ� بفعل الظرفية الصعبة اليت تعرفها اقتصاد�ت دول %15.5قدره 

Wحتاد األورويب، نتيجة األزمة املالية اليت اجتاحت جل اRول الصناعية 
أو األوربية خالل السـنة املاضية، حيث من املتوقع أن يشهد منوا يف 

عىل سبيل املثال، تراجعا حادا خالل سـنة  اقتصاد�ت منطقة األورو
  .حسب آخر توقعات صندوق النقد اRويل %4.2قدر بناقص  2009

، 2009ومالحظ أن جحم هذه التحويالت خالل الربع األول من سـنة 
°لرمغ من ذ� يبقى نسبيا إجيابيا مقارنة مع متوسط السـنوات األخرية، 
وذ� بفضل مجموعة من التحفزيات واإلجراءات الرامية إىل تقوية أوارص 

  .ارتباط املغاربة القاطنني °ملهجر °لوطن األم
ابية اليت سامهت يف اسـتقرار التحويالت، ومن مضن العوامل اإلجي

اسـتقرار املاكرو اقتصادي للمغرب، ختصيص نسـبة هامة من رأسامل 
املؤسسات والرشاكت العمومية اليت مشلهتا اخلوصصة جلاليتنا املغربية املقمية 
°خلارج، حبيث شارك املغاربة املقميني °خلارج يف مجيع عروض بورصة 

الشطر الثاين من حتويل الرشكة الوطنية للنقل  القمي، وخصص هلم °لاكمل
من مشرتي أسهم القطاع العمويم احملول إىل القطاع  %22وميثلون اليوم 

  .اخلاص عن طريق بورصة القمي °Rار البيضاء

متكني أفراد اجلالية من فتح حسا°ت °لعمY الصعبة و°Rرمه القابل 
  .للتحويل Rى األبناك املغربية

اربة املقميني °خلارج من Wسـتفادة من لك املزا� اليت يسـتفيد متكني املغ
  .مهنا املستمثرون األجانب عىل مسـتوى الرصف

و°إلضافة إىل هذه العوامل اإلجيابية، فإن مؤسسات خمتصة مكؤسسة 
احلسن الثاين للمغاربة املقميني °خلارج، تلعب دورا هاما يف تمثني أوارص 

  .رج مع الوطن األم، مبا يف ذ� الروابط WقتصاديةWرتباط جباليتنا °خلا
هذا، وحسب توقعات مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية، و°لنظر إىل 
الب�ان األوروبية املتأثرة °ألزمة العاملية، تشلك مصدر أسايس للتحويالت 
املغاربة يف اخلارج، من املنتظر كام سـبق القول، أن تسجل عائدات املغاربة 

، حيث 2008مقارنة مع سـنة  %15اطنني يف اخلارج اخنفاضا يف حدود الق
مليار درمه حىت مومس سـنة  45أن مبلغ التحويالت سيناهز حوايل 

  .، شكرا2009

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

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب القباج القباج القباج القباج
  .يرشكرا السـيد الوز

بطبيعة احلال كام تعلمون، لك سـنة يف شهر يونيو يعقد Wحتاد العام 
فرنسا لقاءات مع خمتلف الوزارات، طبعا -للشغالني °ملغرب  فرع بلجياك

هناك العديد من املشالك اليت يمت Wسـتجابة إلهيا، مشلك تعشري 
  ...السـيارات، مشلك الطالق، إخل

لك السـيد الوزير، اليل بطبيعة لكن، الزالت هناك العديد من املشا
بعد دخول إخوا� من   juilletاحلالغادي نعاودو نطر|ا لمك يف بداية شهر

بلجياك وفرنسا، مثال °لنسـبة لإلخوان د�لنا يف بلجياك، طالبنا عدة مرات 
°ش يكون نفس Wسـتفادة اليل كيسـتفدو مهنا العامل يف فرنسا يسـتفدو 

ون أن الصندوق الوطين للضامن WجÞعي أو مهنا العامل يف بلجياك، لك
وزارة الشغل البلجيكية، مسـتعدة متام Wسـتعداد Rراسة هذا املشلك 
د�ل العامل د�ل بلجياك، حبيث أنه فرنسا كيجي هنا كيدخل للسبيطار 
يداوا، يدير راديو، وما يؤدي حىت حاجة، اإلخوان د�ل بلجياك خاصوا 

  .وضوهيؤدي عاد يرجع لبلجياك يع
هذا، بطبيعة احلال احلكومة البلجيكية مسـتعدة °ش تدرس معمك هذا 

  .امللف، كتسـىن غري الرد من احلكومة املغربية
، ROYAL AIR MAROCد�ل  قضية السـيد الوزير، مشلك
أن األمثنة د�ل اخلطوط املغربية مث طالبنا اخلطوط امللكية املغربية، طالبنا 

ا كيجي للمغرب كيؤدي واحد التذكرة أرخص خيالية، مثال كتلقى أجنيب مل
من املغريب اليل كيجي للمغرب، ولهذا خص كذ� اخلطوط امللكية 
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  .تشاركمك السـيد الوزير
راه مميكنش أنÞ كتقومو بواحد العمل، واخلطوط امللكية املغربية كتقوم 

  .بعمل آخر، راه مفروض علهيا أهنا تسامه يف السـياسة احلكومية
خيص تطبيق األحاكم، هناك السـيد الوزير واحد املشلك كذ�، ف8 

مزمن، هناك واحد اFموعة د�ل اإلخوان يف اخلارج عندمه دور سكنية، 
اكريهنا، كيجيوا يف آخر السـنة بدال °ش يتسارى ويرÌحوا، كيوليو يف 

  .احملامك، الش؟ °ش يسرتجعوا األكرية
هذا امللفات د�ل  كنمتنوا من احلكومة خصوصا وزارة العدل، °ش

العامل، إخواننا يف اخلارج، تأخذوها بعني Wعتبار، وتكون األسـبقية ف8 
خيص تطبيق األحاكم، °ش هذا الناس يرÌحوا، وجييو يؤديو العطY د�هلم 

  .يف أحسن الظروف
  . شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يف إطار الرد عىل شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير Wقتصاد واملاليةالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير Wقتصاد واملاليةالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير Wقتصاد واملاليةالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، نيابة عن وزير Wقتصاد واملالية
اليل نبغي نؤكد للسـيد املستشار احملرتم أن مجموعة من املالحظات، 
اليل قلهتا أو Wقرتاحات يه من مصمي العمل اليل كتقوم به القطاعات 

ية أو يف إطار اللجنة الوزارية اليت يرتأسها احلكومية مع الوزارة امللكفة °جلال 
  .الوزير األول

نبغي نشري كذ� غري كإجراء اليل اختذهتا جلنة اليقظة اإلسرتاتيجية يف 
آخر اجÞع لها Rمع أو شعور مهنا من التأثري د�ل األزمة عىل العامل 

  :املغاربة القاطنني °خلارج هو
  مراجعة تلكفة التحويالت؛: أوال
خاصة للراغبني يف WستWر °ملغرب من  ،وضع إجراءات حتفزيية: 5نيا

  أفراد اجلالية املغربية °خلارج؛
املواكبة WجÞعية ألفراد اجلالية املترضرين بشلك مبارش °ألزمة : 5لثا

  .Wقتصادية

كنظن أن هاد امللف والقضا� اليت تتعلق مبا يتعلق األمر °لضامن 
ية WجÞعية أو بعض اإلجراءات األخرى، هناك اآلن WجÞعي أو امحلا

خمطط اليل صادق عليه اFلس احلكويم يف إحدى اجÞعاته ليمت تفعي:، 
  .تعلق األمر °لعديد من اجلوانب د�لو

كذ�، ف8 يتعلق °تفاقية الضامن WجÞعي، احنا ولو كنجاوب عىل 
من أجل حتيني Wتفاقيات  وزير املالية، يف قطاع التشغيل وضعنا خمطط

د�ل الضامن WجÞعي مع لك اRول اليل كرتبطنا هبا اتفاقيات، اكنت آخر 
  .اتفاقية اليل حيننا يه Wتفاقية مع امجلهورية الفرنسـية، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، كام نشكرمك السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين 

نا يف هذه اجللسة، وننتقل إىل األسـئY املو	ة إىل قطاع عىل مسامهتمك مع 
Yالطاقة واملعادن وعددها ثالثة أسـئ:  

السؤال اآلين األول موجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن، حول 
اآل5ر السلبية ألسالك الكهر°ء ذات الضغط العايل، للمستشارين احملرتمني 

ية، محمد العايدي، محمد العزري، �¤ خفاري، عبد الكبري برق : السادة
الطاهر الفياليل، جامل برنبيعة، محمد لفحل، خدجية الزويم، عزيز الفياليل، 

  .بنعيىس بزنروال، محمد سعيد كرم، أمحد بومكوك، إدريس احلسـين
  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال

        ::::املستشار السـيد املصطفى الرداداملستشار السـيد املصطفى الرداداملستشار السـيد املصطفى الرداداملستشار السـيد املصطفى الرداد
  .ة والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي والصال

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة، 
  إخواين الوزراء،

  السادة املستشارين احملرتمني،
تعترب الطاقة عامال أساسـيا للتمنية WجÞعية، ورضورة المتتع °حلق يف 
الطاقة حيمت تأمني احلاجيات األساسـية للك املسـهتلكني، دون أن يعرض 

  .لكةحصة املواطنني للهت
ويف هذا الصدد، تؤكد منظمة الصحة العاملية عىل خطورة األسالك 
الكهر°ئية ذات الضغط العايل وآ5رها السلبية عىل الصحة العامة، ولكن 
لألسف جند العديد من املدن واألحياء واألزقة تعربها أسالك كهر°ئية 

  .ذات الضغط العايل، مما هيدد حصة املواطنني °خلطر احملدق
يه التدابري املزمع اختاذها محلاية حصة  ما: لمك السـيدة الوزيرةنسائ

  .املواطنني من خطورة وعواقب هذه األسالك؟ شكرا

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

  . اللكمة لمك السـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنخخخخرضاء وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةرضاء وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةرضاء وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةرضاء وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  د الرئيس احملرتم،السـي

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
يف البداية بغيت نذكر بأن اخلطوط الكهر°ئية ذات اجلهد العايل من 
املنشآت األساسـية لنقل الكهر°ء ما بني مناطق اإلنتاج ومناطق 

  .Wسـهتالك
وهذا كيجعلهم كيلعب دور êم وحيوي يف اإلسرتاتيجية ويف تأمني 

تلف مناطق اململكة، ولتغطية الطلب املزتايد عىل الكهر°ء تزويد خم 
ورضورة ربط حمطات اإلنتاج اجلديدة مبراكز Wسـهتالك، كيمت تشييد هذه 
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اخلطوط الكهر°ئية طبقا ملعايري التقنية املعمتدة عىل الصعيد الوطين، مبمرات 
افات خارج اFال احلرضي، بعيدة عن لك جتمعات سكنية، مع احرتام املس
  .القانونية، ومراعاة لك رشوط السالمة والوقاية لألشخاص واملمتلاكت

غري أن التوسع والضغط العمراين ا�ي تشهده خمتلف املدن، يؤدي يف 
بعض األحيان إىل خلق جتمعات سكنية جديدة حماذية للخطوط الكهر°ئية 

Y بيهنا وبني ذات اجلهد العايل، دون مراعاة واحرتام املسافات القانونية الفاص
  .البنا�ت، وهو ما يتناىف مع رشوط السالمة واألمن الالزمة

فبغيت أيضا نؤكد، بأن يمت إعداد ملف تقين للك مرشوع من مشاريع 
اخلطوط الكهر°ئية ذات اجلهد العايل، وكيمت إحالته عىل مجيع السلطات 

واملؤسسات  احمللية واإلقلميية واجلهوية، ومجيع املصاحل اخلارجية لإلدارات
  .املعنية قصد دراسة وإبداء الرأي يف هذا الشأن

وهبذا يمت التنسـيق بني مصاحل الوزارة واملكتب الوطين للكهر°ء ومجيع 
  .املصاحل األخرى املعنية هبذه اخلطوط الكهر°ئية

كام يمت األخذ بعني Wعتبار، مجيع املالحظات والرؤية املسـتقبلية للك 
فهيا خمطط الهتيئات والتعمري للمدن قبل مترير اخلطوط  القطاعات املعنية مبا

  .الكهر°ئية ذات اجلهد العايل
ونؤكد أيضا بأن املكتب الوطين للكهر°ء، كيعقد عدة اجÞعات ببعض 
العامالت من أجل إجياد احللول لهذه الظاهرة املمتثY يف جتاوزات رشوط 

لها عن موافقته إلجياد السالمة من طرف أر°ب املباين، واليت عرب من خال
أي حلول مناسـبة، واسـتعداده Rراسة لك احللول املمكنة يف إطار التعاون 

  .مع األطراف املعنية °ألمر، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد املصطفى الرداداملستشار السـيد املصطفى الرداداملستشار السـيد املصطفى الرداداملستشار السـيد املصطفى الرداد
  .ة عىل اإليضاحاتشكرا السـيدة الوزير 

فعال إجياد احللول السـيدة الوزيرة، تيبقى °أل�دي د�لمك السـيدة 
الوزيرة، ألنه ميل، كام قلتو، تيجي مجمع سكين اليل هو يكون كرتاعي فيه 
الرشوط د�ل التعمري، وال مكرتاعاش، تيبقى البد من التدخل د�لمك، يه 

يئ، °ش ميشلكش خطر حتويل مسار هذه األمعدة وهاد التيار الكهر°
  .عىل املواطنني

فعال، إذا قلنا بأن احلكومة كتبذل واحد اFهود كبري °ش حتد من 
اخلطر من األمراض عىل املواطنني، فهذا يعين شلك آخر مكهيمتولوش 

  .املواطنني، ولكن هو تيخلق أمراض للمواطنني
الوزيرة  احنا يف بعض األحياء وبعض األزقة، التيار الكهر°يئ السـيدة

تمير عىل بعد مرت أو مرتين من النوافذ د�ل العامرات والشقق د�ل 

الساكنة، كذ� املستشفى العسكري هنا °لر°ط مار فوق منه التيار 

  .الكهر°يئ
اكين هناك احرتام للمسافات القانونية، ولكن ميل تيمت البناء متيبقاش 

  .احرتام للمسافة القانونية، فبالتايل جيب التدخل
هنا أمعدة داخل األحياء ووسط األزقة، إىل مىش ال قدر هللا وقعت 

  .حادثة سري، ودخلت شاحنة يف يش أمعدة، املواطنني هتلكوا
فنطلب منمك السـيدة الوزيرة التدخل العاجل للحد من هذا اخلطر، 

  .وشكرا

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

  .إطار الرد عىل التعقيباللكمة لمك السـيدة الوزيرة يف 

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  السـيد املستشار احملرتم،

حبال اليل أكدت يف اجلواب د�يل، فإن الوزارة واملكتب الوطين 
للكهر°ء عندمه مسؤولية êمة، وكيلعبوا اRور د�هلم يف هاد اFال °ش 

إطار الربامج د�ل السكك د�ل  كياخذوا مجيع اإلجراءات القانونية، يف
  .املراكز د�ل هاد اخلطوط الكهر°ئية د�ل اجلهد العايل

ولألسف يف بعض احلاالت، حبال اليل قلت كيكونو جتاوزات وكنوقفو 
ضدها، وكنمتناو °ش تكون تعبئة مشولية من مجيع املسؤولني احملليني 

اء العشوائية، اليل كتكون واإلدارة املركزية، °ش يرفضوا املشاريع د�ل البن
يه اليل جات من بعد الطريق السú د�ل الكهر°ء، واليل تيكون هو يف 
إطاره تعمالت دراسات تقنية، وتعملوا محالت °ش Ìخذوا الرأي د�ل 
مجيع املشاريع والساكنة اليل يه دايرة بديك املنطقة، قبل ما يتعمل البناء 

  .د�ل هاد اخلط الكهر°يئ
هادي مسؤولية امجليع، واحنا كوزارة غادي نلعبوا املسؤولية ولهذا ف 

د�لنا، وكنمتناو °ش مجيع املتدخلني اآلخرين يكونوا واعيني أيضا °Õاطر 
اليل كيو	و لها األشخاص والبنا�ت، ميل كيخليو اإلذن د�ل البناء، اليل 
 كيكون خارج املسؤولية د�ل وزارة الطاقة وحدها، هادي مسؤولية

جامعية، وغادين حناولو إن شاء هللا، جنمع امجليع يف إطار هاد املشلك، 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

السؤWن املواليان يمتحوران حول موضوع الكهربة القروية، ولهذا 
الغرض نسـتأذنمك بعرضهام دفعة واحدة، وبعد ذ� نعطي اللكمة للسـيدة 

  .امالوزيرة لإلجابة عهن
السؤال اآلين األول يف املوضوع، حول بر�مج كهربة العامل القروي، 

أمحد الكور، عالل عزيوين، أمحد حا¤، : للمستشارين احملرتمني السادة
محمد طاحلا، محمد بلحسان، املصطفى الرداد، محمد العقاوي، محمد عبده عز 
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يد، محمد اRين، احلسني أشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي بلخري، محمد مف 
طريبش، مصطفى تومة، محمد برطين، عبد امحليد البوجادي، عبد هللا 
عباد، ميلودي عفوت، عبد السالم بلقشور، عبد الفتاح عامر، احلو 
املربوح، العلمي التازي، محمد القندويس، محمد املنصوري، امليك احلريزي، 

  .وسـيدايت شاكف
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال

        ::::ر السـيد العلمي التازير السـيد العلمي التازير السـيد العلمي التازير السـيد العلمي التازياملستشااملستشااملستشااملستشا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

°لطبع هاد السؤال اليل تيطرحو فريق التجمع واملعارصة، هو تهيم 
الكهربة يف العامل القروي، هاد السؤال تطرح عدد نو°ت، السـيدة الوزيرة 

القروي، والكهر°ء إال دخالت  يه عىل عمل من املشالك اليل اكينة يف العامل
للعامل القروي، تميكن لها تسامه يف التمنية عىل لك حال نتاع العامل القروي، 
تميكن لها ختلق مناصب شغل، ختلق مشاريع اقتصادية صناعية إىل آخره، 

من طرف املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وحىت من طرف املقاوالت 
  .الكربى

يل أعدته احلكومة، ولكن للكهربة يف العامل اكين هناك بر�مج وطين، ال
القروي، هاد الرب�مج أعتقد بأنه اكين هناك واحد الشوية د�ل التعطيل 

  .يف اإلجناز نتاع هاد املرشوع
لهذا، السؤال اليل تنطرحوا عىل السـيدة الوزيرة احملرتمة، احلقيقة بغيت 

هاد امليدان  نقول بأنه السـيدة الوزيرة قامت بواحد اFهود جبار يف
مشكورة، ومن خالل السـيدة الوزيرة تنشكروا احلكومة عىل اFهودات 

  .اليل بذلت
  : ولكن، هناك السؤال اليل مطروح دا° اآلن

ما يه °لطبع النسـبة العامة اليت متت ربطها °لشـبكة الوطنية للكهر°ء  -
  اآلن؟ 

عين وما هو بر�مج احلكومة مسـتقبال، مايش مسـتقبال سـنني، ي -
  عاجال، رمبا يف الشهور املقبY؟

ما يه الربامج يف هاد الباب، اليل الزال الساكن يف العامل القروي اآلن 
تيطلبو ثالثة حواجي، ومز�ن اليل جا السـيد وزير التجهزي، أوال وهو 
تيطلبو املاء الصاحل للرشب، تيطلبو الكهر°ء، وتيطلبو املسا�، مبقاوش 

  .سا�تيطلبو الطرق، غري امل 
لهذا، هاد الثالثة نقط اليل كهتم العامل القروي، تنطلبو من السـيدة 
الوزيرة °ش تعطينا عىل لك حال اجلواب عىل هاد العامل القروي يف امليدان 
د�لها، يه عندها زوج دامليادين، ميدان نتاع الكهر°ء وكذ� حىت املاء، 

  .وشكرا

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

السؤال الثاين يف املوضوع حول الكهربة القروية للمستشارين احملرتمني 
عبد الرحمي الرماح، محمد دعيدعة، عبد السالم خريات، محمد : السادة

بورمان، محمد العشاب، محمد عذاب الزغاري، عبد امحليد فاحتي، عبد 
  .أفر�ط، محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد العاطفي، حسن ألكمي املا�
  .ليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد املستشارف 

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدة الوزيرة،
  إخواين املستشارين،

  .جه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادنسؤايل هو حول الكهربة القروية املو 
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

تنفيذا للتعل8ت امللكية السامية الهادفة إىل الهنوض °لعامل القروي، 
عىل خمطط  1995غشت  02سـبق Fلس احلكومة أن صادق بتارخي 

الكهربة القروية الشمويل، هذا اÕطط ا�ي مل يمت متويل أشغا§ °لرشاكة 
 امجلاعات واملساكن واملكتب الوطين للكهر°ء، لإلرساع يف كهربة العامل بني

  .2007القروي وتعمميها جبميع املساكن القروية يف أفق 
و°لرمغ من التوجه احلكويم ا�ي ما ف� يتحدث عن WهÞم °لعامل 
القروي، وا�ي يعترب الكهر°ء أحد عنارصه األساسـية، فإنه مل يمت حتقيق 

هدف تعممي الكهر°ء عىل مجيع املناطق وامجلاعات، وأخص °�كر  بلوغ
  .امجلاعة القروية لسـيدي رضوان املنتسـبة جغرافيا Rائرة وزان

علام أن امجلاعة قامت جبميع اإلجراءات اإلدارية واملالية يف هذا الشأن، 
وراسلت اجلهات املعنية واملمتثY أساسا يف املكتب الوطين للكهر°ء 

قامس، حيث الزالت ساكنة هذه املنطقة اجلبلية تعاين إىل حدود  بسـيدي
اآلن من حرماهنا من حقها يف الكهر°ء، °لرمغ من األمهية اليت يكتسـهيا 

  .هذا القطاع يف حتقيق التمنية الشامY للعامل القروي
دوار اRادا، : فاالمتداد اجلغرايف لهذه امجلاعة، يشمل عدة دواوير مهنا

Ìدà، السـيY، الشاوية، مسـتورة، الزالت تنتظر الربط  السـباعيني،
°إلضافة إىل اسـتثناء بعض الساكن  6709الكهر°يئ، موضوع Wتفاقية رمق 

يف اRواوير املسـتفيدة من الكهر°ء برمس بر�مج الشطر الثاين والثالث، 
دوارا، حيث يصل عدد الكوانني غري املسـتفيدة هبا  20وعددها حوايل 

اكنون، أما عن مركز امجلاعة وا�ي اسـتفاد من مرشوع  300حوايل 
PPER Projet Pilote de l’Électrification Rurale) (  للكهر°ء

، فإن مجموعة من املساكن به الزالت تفتقر إىل الكهر°ء، وما 1980سـنة 
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يقلق الساكن عن Wنقطاعات الكهر°ئية املتكررة، واليت تتسبب يف 
  .الكهر°ئية، وغريها، واخلصاص يف العدادات الكهر°ئية أرضار °لتجهزيات

لهذا نسائلمك السـيدة الوزيرة احملرتمة، عن مآل مرشوع إمتام الربط 
الكهر°يئ هبذه امجلاعة، علام أن مرشوع الكهربة القروية الشامل عىل وشك 

  الهناية؟
ق وما يه اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذها وزارتمك لبلوغ هدف حتقي

  الرب�مج الوطين للكهربة القروية؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة لمك السـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤالني معا

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
لبداية، بغيت نذكر مرة أخرى بأن بر�مج الكهربة القروية الشمويل يف ا

قد قطع أشواطا هامة، وحتققت يف إطاره إجنازات كبرية مكنت من تعممي 
  .الشـبه الشامل للكهربة يف لك املناطق القروية

ويف هذا اإلطار، بلغ عدد اRواوير املسـتفيدة منذ انطالق الرب�مج يف 
ألف دوار، مما مكن من  35، حوايل 2009مارس  حىت هناية 1996يناير 

ألف مسكن، وبلغ WستWر  881إيصال الكهر°ء إىل ما يزيد عىل مليون و
  .مليار درمه 17اإلجاميل منذ انطالق الرب�مج حوايل 

 %18وقد مكنت هذه اإلجنازات من رفع نسـبة الكهربة القروية من 
  .2009س هناية شهر مار  %96إىل ما يقارب  1995سـنة 

أما ف8 خيص املشاريع املربجمة يف إطار بر�مج الكهربة القروية 
 119دوار إضافية، تضم  3000الشمويل، فإنه سيمت هناية الرب�مج كهربة 

ألف مسكن عن طريق الربط °لشـبكة الكهر°ئية الوطنية، واملكتب 
ذ مجيع الوطين للكهر°ء يف إطار دراسة مشولية لتقيمي هذا الرب�مج سـيأخ

  .األخرية %4التدابري لتغطية 
وخبصوص جامعيت بين لكة وسـيدي رضوان بإقلمي سـيدي قامس، فقد 
اسـتفادت من كهربة مجيع اRواوير اليت مت إحصاؤها يف إطار بر�مج 

مسكن  7518دوار أي  92الكهربة القروية الشمويل، والبالغ عددها 
  :شطر الرب�مج، اكلتايلبواسطة الربط °لشـبكة الكهر°ئية موزعة حسب أ

مسكن، متت برجمهتا يف إطار  2360دوار، كيضم  23جامعة بين لكة  -
الشطر األول والثاين والثالث من بر�مج الكهربة القروية الشمويل، أجنزت 

  باكملها ووضعت حتت التوتر؛
مسكن، متت برجمهتا يف إطار املرحY األوىل والثانية  1213دوار تضم  27 -

الرابع للرب�مج الكهر°يئ الشمويل، أجنزت باكملها ووضعت  من الشطر

  حتت التوتر؛
مسكن، متت برجمهتا يف  2802دوار تيضموا  18جامعة سـيدي رضوان،  -

إطار الشطر األول والثاين والثالث من بر�مج الكهربة الشمويل، أجنزت 
  باكملها ووضعت حتت التوتر؛

رجمهتا  يف إطار املرحY األوىل مسكن، متت أيضا ب 1143دوار تضم  24 -
والثانية من الشطر الرابع للرب�مج الكهربة القروي الشمويل، أجنزت باكملها 

  ووضعت حتت التوتر؛
د�ل اRواور جبامعة بين لكة، ودوار واحد جبامعة سـيدي  2إىل جانب  -

  .رضوان، ا�ين متت برجمة الكهر°ء بواسطة األلواح الشمسـية املنفردة
لنسـبة ل�واوير اليت تتعدى تلكفة كهربهتا املسكن الواحد سقف أما °

ألف درمه، كام هو الشأن °لنسـبة  27الرتشـيد املعمول به واحملدد يف 
Rواوير املشار إلهيا أعاله، فتجدر اإلشارة إىل أن املكتب الوطين للكهر°ء 

حاà  ال يرى مانعا يف كهربهتا بواسطة الشـبكة عوض األلواح الشمسـية، يف
ما إذا رغبت امجلاعات املعنية يف ذ�، رشيطة أن تتحمل التاكليف الزائدة 
عن السقف املعمول به، إضافة إىل مسامههتا العادية وأداء ما بذمهتا من 

  .متأخرات للمكتب الوطين للكهر°ء، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ول لفريق شكرا السـيدة الوزيرة، منر إىل حصة التعقيبات، والتعقيب األ

  .التجمع واملعارصة

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

تنشكروا السـيدة الوزيرة عىل هاد املعطيات اليل عطاتنا، حقيقة هناك 
واحد الرب�مج وطين طموح، واليل عالين غادي يوصل °ش يتمكل، هناك 

إىل دا°، واحد WستWر  1976ألف دوار اليل اسـتفدت منذ  35°لطبع 
مليار درمه، هاديش êم جدا، ولكن اكين كذ� مرحY أخرى،  17نتاع 
  .دوار اآلن اليل يه يف طريق اإلجناز 6000ويه 

دوار  6000السؤال اليل تنطرح عىل السـيدة الوزيرة، فوقتاش هاد 
املناطق اليل رمبا التغطية  ميكن هلم يمكل، عىل قبل هناك اكين بعض

-55، ولكن اكين بعض احملالت اليل رامه °قيني يف %90وصالت حىت 
مثال إقلمي خنيفرة، مثال امجلاعة نتاع آيت والل يف مكناس، آيت  60%

والل اكين هناك واحد العدد نتاع اRواوير اليل مازالني حمتاجني إىل 
  .الكهر°ء

 احلكومة، تعطيو� واحد Wطمئنان لهاذ بغينا السـيدة الوزيرة وكذ�
اليل ميكن لنا نوصلوه للساكن، فوقتاش غادي يكون عندمه التغطية ب 

  .مثال؟ وشكرا 95%
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .التعقيب الثاين للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .شكرا السـيد الرئيس

وزيرة عىل اإليضاحات اليل اعطاتنا، ولكن حنن كنشكروا السـيدة ال
نتساءل، كام ذكر� سابقا أن جامعة سـيدي رضوان يف املركز دخلها الضوء 

، 1980، واRواوير املوجودين داخل املركز ما عندمهش الضوء من 1980
رمغ املراسالت للجهات املسؤوà °إلقلمي حول الكهربة القروية مل جيبنا 

عدة السـتخالص ما يف ذمهتا، ولكن السـيدة الوزيرة، أحد، امجلاعة مسـت
مكيشعلش  1980احنا هاد اليش كنتعزوا به، ولكن املواطن راه من 

الضوء، واحد يشعل الضو حداه، وواحد ميشعلش الضو، راه هذا ال 
  .ميكن

وكنأكدو لمك السـيدة الوزيرة، رمغ اإلحلاح بإحداث واكà اسـتخالص 
ي رضوان، دا° هاد العدد اليل ذكريت، راه واحد فواتري الكهر°ء مبركز سـيد

العدد كبري اليل ذكريت د�ل عدد الساكنة، هاد الساكنة راها °ش متيش 
لكم، راه خاصها يكون  35لكم أو  30ختلص الضو يف وزان، كتبعد ب 

عندها اسـتخالص متا، راه املواطن يف العامل القروي ماعندوش، إال كيخلص 
  .فرانك، راه ما غايبقالوش 1000درمه وتغذي ب  20درمه ومىش ب  50

وكذ� السـيدة الوزيرة احملرتمة، الفريق د�لنا الفريق الفيدرايل للوحدة 
واRميقراطية، كنا طلبنا عقد يف جلنة الفالحة، حبضور السـيد املدير العام 

  .للمكتب الوطين ملدة تفوق ثالثة أشهر، ولكن حلد الساعة ال جواب
ة، اإلنسان خاصو يدافع عىل املواطن، املواطن إال السـيدة الوزير 

ماكنش عندو الضو واملاء، راه ما عندو والو، وعند� اRواور اليل ذكريت 
دوار ما يطلقوش  20أشهر °ش دازت املقاوà، عالش هاد  8راه هادي 

  هلم الضو د�هلم؟ ما هو السبب؟ 
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيد املستشارشكرا ال 

  .اللكمة لمك السـيدة الوزيرة للرد عىل التعقيبني

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
شكرا السـيد الرئيس احملرتم والسادة النواب احملرتمني عىل التعقيب اليل 
جاوا به، واليل كيأكد مبدى أمهيهتم °لكهربة القروية يف اململكة، واليل يه 

  .أولو�ت الوزارة واملكتب الوطين للكهر°ء أيضا من أمه
فاملكتب الوطين للكهر°ء حبال اليل قلت، يف صدد الهت� الهنايئ 

 13، أي تقريبا R1996راسة والتقيمي د�ل هاد الرب�مج اليل بدا من 
اليل  %4سـنة، °ش حيدد بصفة دقيقة املراكز اليل يه غري مكهربة داك 

، 2010ت زمين قصري، اليل ميكن مييش حىت °قة، و°ش يربجمها يف وق
  .و°ش مجيع املناطق تكون فهيا الكهر°ء إن شاء هللا

ف8 خيص املناطق حبال اليل قلت، اليل األمثنة د�لها كتفوق السقف، 
فاملكتب مسـتعد °ش جيمتع مع مجيع املسؤولني يف عني املاكن، °ش 

°ء د�ل هاد املناطق °ألمثنة يشوف معهم إىل اكنوا قابلني التغطيات والكهر
اليل يه تعطات، فاحنا يف اسـتعداد لتمكيل الكهربة القروية د�ل اململكة 
إن شاء هللا يف أحسن الظروف، بعدما قطعنا هاد األشواط املهمة، واليل 

  .عطات نتاجئ امحلد � جد إجيابية ملعظم الساكنة يف اململكة
اسـتعداد أيضا، دا° نشوف مع ف8 خيص اللجنة الفالحة، فاحنا يف 

مدير املكتب الوطين للكهر°ء، °ش تكون جلسة اليل تعطي مجيع 
التوضيحات ف8 خيص هاد الرب�مج الوطين، اليل كهيم مجيع املواطنني وممثيل 
األمة أيضا، واحنا يف اسـتعداد وغادي حناولو حنددو اجÞع إن شاء هللا 

  .بل، وشكرايف آخر يونيو أو يوليوز يف املسـتق 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة نسجل هذا Wسـتعداد، ونشكرمك السـيدة وزيرة 

  .الطاقة واملعادن عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة
ومنر إىل األسـئY املو	ة إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، وعددها 

Yأربعة أسـئ:  
زي والنقل، حول األوراش السؤال األول املوجه إىل السـيد وزير التجه

اليت تعرقل السري عىل الطرق خالل فصل الصيف، للمستشارين احملرتمني 
أمحد الكور، محمد طريبش، محمد العقاوي، ميلود �رص، محمد أبو : السادة

اخلدادي، امليلودي عفوت، عبد القادر الربييك، أمحد اRيبوين، محمد عبده 
ريس احلسـين العلوي، العريب عز اRين، أمحد الرشقاوي، موالي إد

الهرايم، عبد السالم أحدوش، محمد برطين، احلو مربوح، محمد بلحسان، 
  .عابد الشكيل، خريي بلخري، محمد طاحلا، عبد الفتاح عامر

  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  سادة الوزراء،السـيدة وال 
  السادة املستشارين،

  السـيد الوزير احملرتم، 
املالحظ أن العديد من األوراش يمت فتحها عىل الطرقات مبختلف 
املدن والقرى، سواء املتعلقة ببناء الطرق أو إصال|ا أو ترمميها، تبارش 
هذه األعامل يف بداية حلول فصل الصيف، هاد األمر السـيد الوزير، 

، يؤدي إىل عرقY معلية السري عىل الطرق مما خيلف استياء السـيد الرئيس
 Yى مسـتعميل الطرق، مع العمل أن فصل الصيف يزتامن مع العطR معيقا
السـنوية، سواء °لنسـبة للمواطنني داخل الوطن أو °لنسـبة للمهاجرين 
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  .ال�ين يتوافدون عىل املغرب خالل فصل الصيف لقضاء العطY السـنوية
خيلق ضغطا واكتظاظا ملحوظا يف حركة السري، و°لتايل  هاد األمر

فالقطاعات اليت تقع عىل أمه الطرق والشوارع بسبب األشغال، تثري عدة 
  .مشالك Rى املواطنني

�ا نساءل السـيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات اليت تعزتمون القيام هبا 
  .شكرا مسـبقاحلل هذا املشلك ا�ي نشاهده دامئا مع بداية الصيف؟ و 

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد كرالسـيد كرالسـيد كرالسـيد كرميميميمي غالب وزير التجه غالب وزير التجه غالب وزير التجه غالب وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون احملرتمون،

تقوم  أريد أن أشري يف إطار اجلواب عىل أن، أوال غالبية املشاريع اليت
هبا وزارة التجهزي والنقل، توجد أوال خارج املدن، فاألشغال اليت تمت داخل 
املدن واليت تعرقل السري ال عالقة لها بوزارة التجهزي، أحيا� تتدخل وزارة 
التجهزي يف إطار رشااكت، ولكن تكون حاالت يعين حمدود، عادة ما 

اف لرئيسها Wختصاصات يف جمال امجلاعات احلرضية يه حتت اإلرش 
  .ورؤساهئا أو جمالسها، هذا من �حية

من �حية أخرى، األشغال كذ� اليت تقوم هبا هذه الوزارة عادة ما 
تكون طرق جديدة أو أوراش جديدة، فعادة ما تكون يف حمرم جديد بعيد 
عن حركة السري، مث يبقى يف أوراش أخرى، األوراش املتعلقة خصوصا 

طرق، °ألوراش املتعلقة °لصيانة الطرقية أو بطبيعة احلال يف قطاع ال
توسـيع الطرقات، وهناك تكون عىل الطريق احلايل، فهناك إجراءات اليت 

  :نقوم هبا للتقليص من التأثري عىل حركة السري، من مضهنا

  وضع عالمة التشوير املؤقت لألوراش؛: أوال -

ن حتديد أو إجناز طريق منحرف للسامح لزبناء الطريق أ: 5نيا -
يسـتعملوا هذا الطريق املنحرف للسامح للمقاوà أن تقوم °ألشغال عىل 

تيكون  déviationالطريق، وعادة يكون يعين هاد الطريق املنحرف يعين 
يف مسـتوى يعين عايل، يتالءم مع حركة السري أو مسـتوى حركة السري، 
 فإذا اكنت مثال طريق وطنية تتكون هاد الطريق املنحرف مبنية ومعبدة

  .ومكسـية °لزفت د�لها، °ش يعين حركة املرور متر يف ظروف حسـنة
كذ� تؤخذ بعني Wعتبار حركة السري يف تنظمي األشغال، يعين حىت يمت 

  .تقليص ما أمكن من التأثري عىل مسـتعميل الطريق
كذ�، يف بعض األحيان أو يف بعض األماكن أو يف بعض اجلهات اليت 

ربية، مع Wكتظاظ اليل تيكون عىل الطرقات يف تعرف رجوع اجلالية املغ
فصل الصيف، بعض األوراش نوقفها طيY فرتة الصيف، وهذا مثال ما 

. ما بني طنجة وتطوان 2نقوم به يف أشغال توسـيع الطريق الوطنية رمق 
نوقف األشغال خالل فصل الصيف، ليعين حذف أي تأثري عىل حركة 

àحىت نتفادى أي تأثري سليب عىل تلكفة السري، وننظم األشغال مع املقاو 
  .الورش

نفس اليشء مقنا به °لطريق السـيار ما بني تطوان والفنيدق حيث مت 
  .توقيف األشغال للتقليص من التأثري عىل مسـتعميل الطريق

خفالصة ال�م، هو أننا حناول ما أمكن أن نقلص من التأثري عىل 
كذ� وإجناز الطريق  حركة السري، بوضع عالمة التشوير، وبوضع

املنحرف، وبتحضري مجيع الرتتيبات للتقليص من التأثري عىل املسافرين 
  .ومسـتعميل الطريق

وهاد اإلجراءات تمتيش إىل حد أنه يف بعض األحيان نوقف يعين حىت 
  .األوراش خالل فرتة الصيف

لكن جيب التذكري، بأنه طبيعة بعض اإلجنازات وبعض األشغال، متنع 
ن �حية اجلودة أن نقوم هبذه األشغال يف فصل الشـتاء، مثال أشغال علينا م

اخلرسـنة، عندما تكون املسـتوى د�ل الربودة جد مرتفع أو األشغال د�ل 
التكسـية، الفرشة األخرية د�ل الطريق ال تتالءم كذ� مع التساقطات 
 úاملطرية أو الثلجية، ففي بعض األحيان مفن الرضوري أن نقوم بت

شغال يف فرتة الصيف، و�� نقوم بلك ما هو الزم للتأثري من األ
  .السلبيات عىل حركة السري، وشكرا

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

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
زير، أكيد السـيد الوزير أنمك تقومون بأشـياء كثرية، غري أن السـيد الو 

لكم وما  150أعمل أن مثال اإلشارات غائبة، تميكن � السـيد الوزير متيش 
تصيبش إشارة، تميكن � تدخل للمدينة وما تعرفش واش غادي تدخل 
لهاد املدينة وال األخرى، هذه األ�م أي� حلنا وارحتلنا، إال وأننا جند 

  .صعو°ت كثرية حىت نصل إىل حمل اليل هو كنا غاديني ليه
السـيد الوزير، نبغيمك تعرفوا بأن يف الطرق الرئيسـية، بدون ما تتكون 
اكع أشغال، العر°ت، اجلرارات، فهاد الوقت، اآلالت د�ل احلصاد، مع 
دور الطريقات د�لنا كيفاش غادي ميكن يكون عند� السري، وميكن لنا 

راه تيخص نقولوا بأننا راه احنا ميكن لنا نعملوا يش حاجة يف ميدان السري، 
السـيد الوزير، أ� ما تنقصش من األعامل د�لمك، ولكن تنقول لمك البد ما 
تشوفو هاد األشـياء اليل يه صبحت �قصة للمغرب، اليل هو يف الراكب 

  .د�ل اRول املتقدمة
إذا جينا هندرو السـيد الوزير عىل الطريق السـيار، أخريا إىل كنت 

ي تشوف يش حاجة اليل ما يش ما¤ من اRار البيضاء للر°ط ،غاد
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معتادة، فعال العافية شاعY، قال � تيحرقو داك الزبل، ومايش °لهنار، 
ومايش يف احلال خسون، ومايش، اكنوا يديروه يف يش حاجة أخرى، أو 
حيولوه حملالت آخرين، تيحرقوه يف عني احملل، العافية شاعY واإلنسان 

  .يار د�ل املغرب املتقدمغادي، ودخاخن، وهادي مايش الطريق السـ 
أ� أمتىن منمك، وتنعرف حمبتمك لهاد املغرب ولهاد البالد، حبزممك أنمك 
تعملوا لك ما هو يف اسـتطاعتمك، °ش ميكن لنا نكونو يف املسـتوى د�ل 
املدونة د�ل السري اليل بغينا نديروها، ومنشـيو فهيا، وما نكونوش احنا� 

  .السري يف بالد�هباد الوسائل د�لنا تنعرقلو 
  .وشكرا السـيد الوزير

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
إذن، ف8 خيص تنظمي السري واجلوالن، الوقت ما تيسمحش °ش 

املستشار  ندخلو يف مجيع الرتتيبات اليل تتاخذ، ميكن يل نشري للسـيد
احملرتم عىل أن خالفا ملا جاء يف pمه، أنه ال توجد إشارات عىل 
الطرقات، اليل نقولمك عىل أنه توجد اآلالف من اإلشارات عىل الطرقات، 
واكين إشارات اليل يه اإلشارة د�ل السالمة الطرقية، أو ما نسميه 

املتعددة °لتشوير العمودي، إشارات حتديد الرسعة، وإشارات األخطار 
واملنعرجات، وهادوا لك املواطنني تيشاهدو هاد اإلشارات عىل الطرقات، 

  .اليل كتحذر من األخطار د�ل احلوادث، وجيب احرتاêا
اكين إشارات كذ� د�ل اإلرشاد، اليل كتعطي معلومات عىل األماكن 

  .اليل كتعرب مهنا الطرقات، إىل غري ذ�
رة، تقوم لك يوم بتدعمي أو دمع هذه وتنقول عىل أن احلكومة أو الوزا

اإلشارات أو بتعويض اإلشارات اليل كتعرض للتخريب، أحد الظواهر اليل 
كنعيشوها هو التخريب أو رسقة هذه اإلشارات، السـتعامالت متعددة، 
وهناك مزيانية سـنوية اليل كترصف، Rمع ولتعزيز هاد اإلشارات، ولتعويض 

  .يباإلشارات اليت مت تعرضها للتخر 
ف8 خيص الطرق السـيارة بصفة عامة أو السري يف الطرق، يعين هناك 
امحلد � مسـتوى عايل د�ل التجهزيات األساسـية يف جمال الطرق السـيارة، 
مبسـتواها ا�ي هو أحسن من مسـتوى اليل هو موجود عىل الطرقات 

  .الوطنية أو الطرقات اجلهوية
م حلركة السري، وحسب لكن، هذا أمر طبيعي، ألنه لك حمور § جح

احلجم حلركة السري يكون حتديد مسـتوى عرض الطريق، أو مسـتواها عىل 
حسب املسـتوى د�ل حركة السري تيكون املسـتوى مالمئ د�ل الطرق، 
ود�ل الطرق السـيارة املرتبطة هبا، وهاد اإلشاكالت مثال اليل طرحتو 

ها، ال برشكة الطرق د�ل احلرائق، ال عالقة لها من �حية األسـباب د�ل 

السـيارة وال °ملقاوالت وال °لوزارة، هادو حرائق يعين كتندلع بطريقة يعين 
ألسـباب طارئة د�ل بعض املسـتعملني اليل تريميو مثال الهناية د�ل 

  .السـيجارة، واليل كتشعل فهيا العافية
واحنا °لعكس تندخلو مع الوقاية املدنية °ش نوقيو من هاد األمور، 

  .ش نطفيو مثل هذه احلرائقو°

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

السؤال الثاين موجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، حول قطاع 
محمد أبو الفرج، محمد بزنيدية، محمد : النقل، للمستشارين احملرتمني السادة

بلحسن خريي، مجل برنبيعة، رفيق بنارص، التيجاين حباشيش، مصطفى 
ارة، صاحل وR دادة، بلعيد بنشميس، العريب سديد، عيل قيوح، مي

إسامعيل قيوح، رضا بوطيب، الطيب املوساوي، محمد سعيد كرم، أمحد 
  .بومكوك، وإدريس احلسـين

  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  ارين،إخواين املستش

فتحت وزارة التجهزي والنقل العديد من األوراش اليت اكن لها الوقع 
اإلجيايب عىل املواطنني، و°خلصوص عىل êنيي قطاع النقل بصفة عامة، إذ 
ال خيفى عىل أحد التطور املياكنييك واآليل وكذا العلمي ا�ي عرفه هذا 

ائع والتطور الهام يف القطاع ببالد�، انطالقا من معلية حترير قطاع نقل البض
جمال اإلعالميات، حيث عرف امتحان احلصول عىل رخصة السـياقة طريقه 
حنو املكننة وجتنب تدخل العنرص البرشي يف Wمتحان النظري، غري أنه 
بقي الورش املتعلق °لفحص التقين للسـيارات متعرثا، ومل يعرف تقدما عىل 

  .بصفة عامةغرار °يق املشاريع املهيلكة لقطاع النقل 
إذ عرفت مرحلته Wنتقالية تباطؤا، ولتفادي هذا التأخري نسائلمك 
السـيد الوزير عن املدة املتبقية لتجاوز هذا املشلك، وإن كنا نعمل أنه يوجد 
يف مراح: الهنائية، خاصة ما تشهده بعض املراكز من طوابري للسـيارات 

التقين ال يص: والشاحنات واحلافالت، حيث أن طاليب شهادة الفحص 
اجلديدة، سـيدي بنور، : اRور إال بعد ثالثة أ�م، ومكثال عىل ذ� مدن

  .شكرا السـيد الوزير. وجدة، متارة، وغريها

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال
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        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

مقنا يف جمال النقل بعدد من اإلصالحات الهيلكية لتنظمي النقل من  فعال
جديد، ال ف8 خيص امتحا�ت رخصة السـياقة، وال ف8 خيص احلامل 
لرخصة السـياقة ا�ي أصبح حامل إلكرتوين، وال ف8 خيص طريقة تنظمي 
ا النقل بصفة عامة، ونقل املسافرين، وأحد اإلجراءات الكبرية اليت مقنا هب

  .يه اإلصالح اخلاص مبراكز الفحص التقين
وأذكر بأنه قبل ثالثة سـنوات تقريبا، اكن الفحص التقين، وكنعرفو بأنه 
الفحص التقين كريهن السالمة د�ل السـيارات ود�ل العر°ت، و°لتايل 

د�ل  %20د�ل النقل، وكيسبب يف حوادث السري حبيث أنه تقريبا 
  .ية املياكنيكيةحوادث السري ترجع إىل الوضع 

مفن الرضوري أن يكون الفحص التقين يف املسـتوى املطلوب، فهذا 
الفحص التقين اكن لكه صوري وومهي، حبيث اكن تطبع وصفة الفحص 

  .التقين بدون ما تمت أي معلية د�ل املراقبة
اآلن بعد ثالث سـنوات من اإلصالح، اللك يشهد بأنه أصبحت 

لعر°ت مراقبة فعلية، مراقبة شفافة، مراقبة املراقبة د�ل الفحص التقين ل
حترتم مجيع الضوابط، الهندسـية للمياكنيك د�ل السـيارات، مت ارتفاع كبري 
يف مسـتوى تكوين التقنيني، ومت إدخال عدد من اإلصالحات التنظميية 
للتأكد من فعلية املراقبة من 	ة، ومن شفافية هذه العملية للمراقبة، حىت 

 إصداره من طرف هذه املراكز مت تغيريه، وأصبح وصل الوصل ا�ي يمت
  .يعين يقاوم أي إماكنيات د�ل الزتوير

فلك هذا أدخل إصالح، ومت تشكيل أو إعادة تنظمي هذه املراكز إىل 
شـباكت، مل نعد نرخص اآلن مبراكز فردية، ألن اكتشفنا أنه العدد د�ل 

ن املراقبة الفعلية لتú املراكز كثري، وكيصعاب عىل الوزارة °ش متكن م
املراكز، اآلن املراكز منظمة عىل شلك شـباكت، وهاد الشـباكت تقوم يه 

  .نفسها °ملراقبة، ونقوم حنن مبراقبة الشـباكت، و°ملراكز د�ل الفحص التقين
فامحلد �، هذه العملية أعطت مثارها، ويعين لك املهنيني يشـيدون هبا 

  .ويسـتحسـنوهنا، وشكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  .شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
شكرا السـيد الوزير عىل التوضيحات إال أن الواقع كتعرفوه آلسـيد 
 àنتقالية، خاصة يف بالد حبال بالد�، يعين حىت احلاW الوزير، أن املراحل

دية، أ� أعترب أهنا حاà مرتدية °لنسـبة ملا هو موجود يف املياكنيكية فعال مرت 
البالد، وأنمت عندمك إحصائيات اليل عارفيهنا أكرث مين، ولكن كيبقى عىل أن 
هذه املراحل Wنتقالية خصها تدبر بواحد النوع من Wحتياط، عالش؟ 

ألن اكين بعض منعديم الضمري من هاذ أحصاب املراكز، وهو أنه حىت يف 
اذ اليشء د�ل النوبة، ألن ميل كنجيو نبدلو واحد احلاجة يف هنارها اكمY ه

كتجي صعيبة شوية، و°لتايل كيوقعو مشالك، مشالك خاصة وأننا كنعرفو 
  .عىل حساب البالد

امجليع يعرتف عىل أن فعال الوزارة د�لمك حتارب الرشوة، هذا العنرص 
�مج احلكويم اكين فيه حماربة البرشي حصيح، إذا كنا °غيني حناربو، الرب

الرشوة، إىل اكنت يش وزارة اليل بدأت كتحارب يف الرشوة، فعال يه 
  .الوزارة د�لمك

مع العمل أهنا اكنت من بني الوزارات اليل اكنت فهيا الرشوة بزاف، دا° 
يه اليل بدأت حماربة الرشوة، واحلد من العنرص البرشي يف واحد العدد 

ذ اليش احنا امجليع فرحان به، °لطبع فرحانني به، و°غينو د�ل احلواجي، ها
غري يف هذه املراحل Wنتقالية السـيد الوزير، خاصنا نتعاملو معها °لسمية 
د�لها مرحY انتقالية، خاصنا نتعاملو معها معامY، ألن حىت يف بعض 
املسائل األخرى مايش غري فقطاع النقل، غادي نعطيو غري أمثY د�ل 

نفلونزا الطيور، هذاك الرب�مج د�ل وزارة الفالحة كذ�، حىت هو وقع أ
واحد العدد د�ل املشالك اليل الناس مل يسـتطيعوا أهنم يف املرحW Yنتقالية 
يوجدو ديك املشاريع د�هلم، واآلن رامه يشـتكون عىل الصعيد الوطين، 

، وبرامج يه êمة يعين هادو حواجي، الربامج راه مز�نة د�ل احلكومة كلك
  .وكتحمر الوجه يعين، وكنطمحو لهيا مكواطنني

ولكن يف نفس الوقت نراعيو هذه املراحل Wنتقالية، حناولو عىل 
أساس أننا نتعاملوا معها عىل األقل بواحد شوية الليونة، ريW �خذوا 

  .الطريق
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .الوزير يف إطار الرد عىل التعقيبشكرا، اللكمة لمك السـيد 

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

بغيت غري نغتمن الوقت د�ل التعقيب، °ش فعال نعقب عىل التدخل 
د�ل السـيد املستشار، °ش نقول بأن فعال املراحل Wنتقالية تيخصها 

رات، حىت توصل �خذوها بعني Wعتبار، ونتالمئوا معها ونواكبوا التطو 
  .لواحد Wسـتقرار جديد

طبعا، هنا أشري إىل أن يف هاذ املرحY اآلن، األخرية اليل عند� يف 
املراكز د�ل الفحص التقين، عند� واحد اإلجراء êم جدا، اليل مبين عىل 

  .شـبكة د�ل اإلعالميات اليل كرتبط ما بني مجيع املراكز
كتنظمي، ولكن كذ� كشـبكة اآلن مجيع املراكز يه شـباكت، يعين 

د�ل اإلعالميات، فليل غادي يكون اآلن يف طور التنفيذ هو أنه ميل 
تمييش واحد السـيد ملركز الفحص التقين، كيتسجل يف املركز د�ل الفحص 
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التقين، وتيعمل املراقبة د�لو، إىل صدر عىل أنه خصو يغري واحد الهيلك 
لحو، هو مضطر °ش يرجع أو يغري العجY أو عندو يش عطب خصو يص

إىل نفس املركز °ش يعين يصلح السـيارة د�لو أو يتأكد من اإلصالح 
د�لو، وإىل مىش ليش مركز آخر، اليل اكن تيوقع سابقا، ميل اكن كريفض 
املركز د�ل الفحص التقين °ش حيرر أو يسمل الوصل، كمييش إىل مركز 

ن ما خيضع للمراقبة، آخر، وبطريقة من الطرق تيحصل عىل الوصل بدو 
  .وبدون ما يصلح السـيارة د�لو

يف حني أنه اآلن ميل كيتسجل يف الشـبكة د�ل اإلعالميات، هو 
مضطر °ش يراجع لنفس املركز، وإىل مىش ليش مركز آخر، املركز 
اآلخر غادي يطلب منه °ش يرجع إجبار� إىل نفس املركز، فبالتايل غادي 

د�لو فعليا، عاد يتسمل الورقة، فهاذو من  يكون مضطر °ش يصلح العربة
مضن األمور اليل أضفت شفافية وêنية عالية عىل املركز د�ل الفحص 

  .التقين بصفة عامة
أما ف8 خيص حماربة الرشوة، فعال عدد من اإلجراءات مت اختاذها، 
ومثال اإلجراء املقبل اليل غادي منشـيو عليه، هو يف Wمتحان د�ل رخصة 

اقة اليل اآلن هو عن طريق الكومبيوتر، اكن سابقا °لورقة السـي
  .و°ألسـتاذ، إىل آخره

إذن ما اكنتش فيه نسـبة كبرية من املوضوعية، اآلن عن طريق 
، %100موضوعي  الكومبيوتر، هو أسـئY وأجوبة ومعدل، فبالتايل هو

اآلن غادي منرو لالمتحان األحادي، ما غاديش يبقى امتحان يف واحد 
اعة، فهيا نفس األسـئY تطرح، والتالميذ تيجوبوا عىل نفس السؤال، ال، الق

لك تلميذ أو لك مرحش غادي يدوز Wمتحان، واألسـئY فردية غادي 
جتيلو، واألسـئY اليل غادي جتيلو مايش يه األسـئY د�ل املرتحش اآلخر 

ري اليل يف جانبه، فهذا غادي جييب شفافية كبرية جدا يف Wمتحان النظ
  .لرخصة السـياقة ، وشكرا

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

السؤال الثالث املوجه دامئا إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، مت طلب 
تأجي: من طرف واضعيه، و°لتايل تطبق يف حقه مواد النظام اRاخيل، 

لبطائق السؤال الرابع املوجة إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، حول تسلمي ا
إدريس الرايض، : الرمادية ورخص السـياقة، للمستشارين احملرتمني السادة

عبد اFيد املهايش، نور اRين براكع، عادل املعطي، حسن نبيه، أمحد 
الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، احلبيب الزوييك، معر اجلزويل، 

د، محمد جبيل، عبد إبراهمي بنديدي، عبد القادر المنييل، البشري أهل حام
امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد ال�وي، أمحد التويزي، محمد Ìضومانت، 

  .حسن اوتغلياست، عبد الرحمي الرشقاوي، املهدي زركو
  .فليتفضل أحد املستشارين لبسط السؤال ، تفضل

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  زمالء األعزاء،ال

يعاين املواطن من التأخري ا�ي تسببه إدارة النقل يف إجناز البطائق 
الرمادية ورخص السـياقة اجلديدة، مما يؤدي إىل Wزدحام °إلدارات 
املعنية، ويسبب يف مشالك كبرية يزيدها تعقيدا سوء Wسـتقبال والتدبري 

  .السـ�
  .شكرا السـيد الرئيس

ي يفوق سـتة أشهر؟ هل هناك حل للتخفيف ملاذا هذا التأخري ا�
  .عىل املواطن؟ شكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

جمال  إذن هذا من اإلصالحات اليل جات هبا وزارة التجهزي والنقل يف
  .التدبري العميل لرخصة السـياقة ود�ل الورقة الرمادية

كنذكر بأنه قبل يعين أربعة أو مخسة سـنوات اكنت الورقة الرمادية، 
أوال عىل شلك ورقة، مث حترر °ليد، مل تكن حترر ولو °لكومبيوتر، ونفس 
اليشء °لنسـبة لرخصة السـياقة، رخصة السـياقة اكنت ورقة، ومكتوبة 

ريقة يدوية، يف بعض مراكز الفحص التقين اكنت حترر عن طريق كذ� بط
الكومبيوتر، هذا اكن تيعين بأنه مل يعد موجود يف وزارة النقل، نظام 

  .معلومايت حيتوي عىل املعلومات املرتبطة °لسائقني و°لعر°ت
فأدخلنا موجة أوىل من اإلصالحات إلدخال املعلوميات، ولتحضري 

، حىت تكون لنا بنك les fichiersنية، يعين اجلداد�ت اإللكرتو
  .املعلومات مجليع السائقني ومجليع العر°ت

مث دخلنا يف املوجة الثانية د�ل اإلصالح، °عÞد احلامل اجلديد 
اإللكرتوين، سواء °لنسـبة لرخصة السـياقة، وسواء ف8 خيص يعين الورقة 

  .الرمادية
بقا يف فرتة انتقالية، حبيث أن وهنا حنن كام قال السـيد املستشار سا

يعين وجد� اآلن يعين مجيع الرتتيبات عىل مجيع مراكز الفحص التقين، أذكر 
مركز للفحص التقين، وهاذ اإلجراء ال يطبق فقط يف بعض  63بأنه Rينا 

مراكز الفحص التقين، بل يطبق عىل الشـبكة الوطنية لكها د�ل مراكز 
  .الفحص التقين

يف فرتة انتقالية، حبيث أن الوقت الرضوري ملعاجلة  وحنن اآلن فعال
املعطيات عىل الكومبيوتر بطريقة جديدة يتطلب مدة زمنية أطول، ألنه 
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نتأكد مع إدخال املعلومات بصحية هذه املعلومات، وهذا يتطلب مدة 
أطول، ألنه اإلجراء فيه فائدة أطول أو أكرب من الناحية د�ل املراقبة، د�ل 

  .لومات، إىل آخرهجودة املع
فهذا سيتطلب منا أن نعيد النظر يف الوسائل البرشية، والعديد من 
المكبيوترات، وهناك بر�مج لإلصالح حىت تكون مالمئة ما بني الضغط 
اليل اكين، خصوصا يف مراكز الفحص التقين د�ل اRار البيضاء والر°ط، 

  .مع الوسائل البرشية املتاحة لنا
الرب�مج اليل عند�، هذا الرتامك اليل حصل لقY وإنشاء هللا حسب 

املوارد البرشية، غادي نعوضه إنشاء هللا ونسـتدركه يف غضون إنشاء هللا 
هناية شهر يوليوز، فبعد شهر يوليوز حسب الرب�مج إنشاء هللا، غادي 
تكون الزمنية لتسلمي رخصة السـياقة أو الورقة الرمادية يف حدود سـبعة 

  .أ�م
و إنشاء هللا الهدف اليل غادي نمتناو أننا نوصلو إليه قريبا بعد وهذا، ه

  .ممت منتصف الصيف املقبل، وشكرا

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

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  .شكرا للوزير احملرتم

ه يتحقق، ألن خاصك تعرف السـيد هاذ اليشء اليل جيتو به نمتناو أن
الوزير، أن ذاك البطاقة املؤقتة تتعطيوها وعندها األجل د�ل شهرين، 
واكين اليل مدد هذه البطاقة عرشة مرات، هادي احلاجة األوىل، 5نيا 
إشاكلية المتديد ختلق اكتظاظ للمواطنني أمام مراكز الوزارة وهذا ما يفتح 

شـبوهة، وهاذ اليشء راه اكين السـيد الباب أمام الرشوة وممارسات م 
الوزير، خصك تسمع يل يش شوية، هناك أيضا من هو قاطن °لقنيطرة 
مثال، والبطاقة د�لو تتكون يف العيون، وهاذ املشالك اكينة، هذه لكها 
مشالك ظهرت مع املرشوع اليل جبتو، إلصالح إدارة النقل °ملعلوميات، 

ن يريد بيع سـيارته، اكين اليل كيبيع وشكون الضحية؟ هو املواطن هناك م
  .السـيارة د�لو، وال يسـتطيع البيع د�لها نظرا لعدم وجود البطاقة الرمادية

السـيد الوزير، عوض أن يبقى املواطن هو الضحية، أو بني األخذ 
  والرد، ملاذا ال متنح البطاقة الرمادية املؤقتة صاحلة لسـنة عوض شهرين؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  .شكرا السـيد املستشار

  . اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ال أشكر السـيد املستشار عىل مالحظته ألهنا حصيح أننا نعيش . شكرا

إشاكل، أ� ال أنفيه، أقول أنه حنن يف فرتة انتقالية، وأننا بصدد، إنشاء هللا، 
فري الوسائل البرشية واإلماكنيات املادية °ش نتغلبوا عىل هاذ الرتامك د�ل تو 

 Yالتأخري اليل وقع واليل تيجعل عىل أنه بعض املواطنني ينتظرون مدة طوي
  .جدا، غري مقبوà السـتالم البطائق

أشري فقط عىل أنه الورقة الرمادية، أو سواء ف8 يتعلق °لبطاقة 
األمر °لورقة الرمادية أو برخصة السـياقة، راه ممكن املؤقتة، سواء تعلق 

  .القيام جبميع العمليات بطريقة مرشوعة اكمال
ليس من الصحيح عىل أن تكون مثال معلية البيع أو الرشاء بورقة 
رمادية، ميكن أن تمت معلية البيع أو الرشاء °لورقة املؤقتة، أو السـياقة ميكن 

يعين هاذ الورقة املؤقتة يه ورقة طبيعية أن متر كذ� °لورقة املؤقتة، 
عادية، مجيع املساطر ومجيع األمور ميكن أن تمت °لورقة املؤقتة، تعلق األمر 

  .برخصة السـياقة أو °لورقة الرمادية
هذا فقط لتفسري للمواطنني بأنه الورقة املؤقتة حتل حمل الورقة 

الوسائل البرشية راه الهنائية، ولكن تيبقى املشلك مطروح، وأ� قلت ليمك 
احنا تهنيؤها اآلن، والوسائل املادية تهنيؤها اآلن، °ش إنشاء هللا تكون 
واحد العملية السـتدراك هاد التأخري، و°ش إنشاء هللا مع هناية يوليوز 
نكونو تغلبنا عىل هذا التأخري، ونرجعو لواحد احلاà عادية إنشاء هللا اليل 

Wنتقالية، °ش املدة الزمنية تكون يف حدود  غادي تكون انهتت فهيا الفرتة
  .سـبعة أ�م ف8 خيص الورقة الرمادية ورخصة السـياقة، وشكرا

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

السؤال اخلامس املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، حول وضعية 
إدريس  :الطرق املترضرة من الكوارث، للمستشارين احملرتمني السادة

الرايض، عبد اFيد املهايش، نور اRين براكع، عادل املعطي، حسن نبيه، 
أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، امحد الزوييك، معر 
اجلزويل، إبراهمي بنديدي، عبد القادر المنييل، البشري أهل حامد، محمد 

محد التويزي، جبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد ال�وي، أ
  .محمد Ìضومانت، حسن أوتغلياست، عبد الرحمي الرشقاوي، املهدي زركو

  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال

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

  السادة الوزراء،
عرفت بالد� خالل بداية هذه السـنة كوارث طبيعية، اكن لها وقع كبري 

ت التحتية الطرقية، وتدمري القناطر، وإتالف املسا� عىل ترضر البنيا
والطرق القروية يف 	ات وأقالمي خمتلفة، ماذا فعلت الوزارة السـيد الوزير 
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إلصالح هذه الطرق؟ وكيف تعاملت مع املناطق واألقالمي اليت ترضرت 
  بنياهتا الطرقية؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ارشكرا السـيد املستش

  .اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

حصيح أنه هذه السـنة اللك يعمل عىل أهنا عرفت تساقطات مطرية جد 
  .اسـتثنائية، لكنا عشـنا من املراحل اليت عرفت الفيضا�ت

بطبيعة احلال  لكن هذه السـنة يه حقيقة سـنة جد اسـتثنائية، واكن لها
إجيابيات êمة عىل القطاع الفالå وعىل Wقتصاد املغريب، وامحلد هللا 
علهيا، لكن بطبيعة احلال اكن لها كذ� مثن، ف8 خيص بعض التصدعات 
عىل الشـبكة الطرقية وعىل البنية التحتية بصفة عامة، فضال عىل التأثري 

  .السليب يف بعض األحيان عىل املواطنني
البد من أن أشري عىل أن °لرمغ من احلجم الكبري اليل اكنت ليه هناك، 

هذه األرضار والفيضا�ت، التدخالت د�ل الوزارة مكنت من التخفيف 
من Wنعاكسات عىل مسـتعميل الطريق، مفا يه نوعية التدخالت د�ل 

  الوزارة اليل كتقوم هبا؟
أرضارا، ونقوم أوال تندخلو فورا لإلصالح األويل، عندما تكون هناك 

بذ� °لوسائل ا�اتية للوزارة، كنوضعو عالمة التشوير، ألنه ميل كتكون 
الفيضا�ت، ميكن مثال إىل قدر هللا، يش عربة تعبهيا امحلY د�ل الواد، إذن 

  .البد من قطع الطرقات أو القناطر
تنوضعو قناطر اإلغاثة، ألن هذه السـنة سقطوا بعض القناطر، سـتة 

يل اكنت لكها قناطر قدمية جدا، والبعض كرتجع للقرون °لضبط، ال
الوسطى، والبعض كرتجع للوقت د�ل امحلاية، وخصوصا امحلاية اإلسـبانية 

  .يف أقالمي الشامل
قناطر لإلغاثة،  3إذن اكنت قناطر متالشـية جدا، إذن وضعنا 

 التدخل êم ورسيع د�ل الوزارة حبيث تنوقفو قنطرة مؤقتة يف فرتة قصرية
ساعة، يعين يف يومني كنوقفو قنطرة، كنعيدو  48جدا اليل ما كتعداش 

  .حركة السري يعين ملسـتعميل الطريق كام اكنت سابقا
اآلن ف8 خيص، يعين هاذو اإلجراءات األولية اليل كنقومو هبا، مث اكين 
اإلجراءات ف8 بعد يعين األحداث األوىل، اليل يه تقيمي األرضار، القيام 

 100سات، والقيام °ألشغال الهنائية، وهذه السـنة خصصنا عوض °Rرا
مليون د�ل  350مليون د�ل اRرمه اليل كنخصصوا سـنو� لألرضار، 

اRرمه يعين ضاعفنا املزيانية إلصالح أرضار الفيضا�ت ثالث مرات 
 100مليار سـنتمي عوض  35مليون د�ل اRرمه، يعين  350ونصف، 

ا يف العديد من اإلصالحات، مثال الطريق الوطنية مليون درمه، وانطلقن
ما بني بوعرفة وفكيك، تغيري املسار، إعادة بناء قنطرة اليس عبو  17رمق 

لكحل، بناء قنطرتني عىل واد نكور يف واد Ìزوراخت يف إقلمي احلسـمية، 
بني احلسـمية واكسـيطا بناء قنطرة اليل أثرت بزاف  2والطريق الوطنية رمق 

ن يف واد إيلكي، يف إقلمي ميسور، وهذا فضال عن اإلصالحات عىل الساك
  .13ورمق  2ورمق  1األخرى عىل الطريق الوطنية رمق 

مليون د�ل اRرمه إلصالح هاذ أرضار د�ل  350خالصة القول، 
الفيضا�ت، اليل احنا بصدد القيام هبا حاليا خالل هاذ املزيانية د�ل سـنة 

  .؟ وشكرا2010و 2009

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرااملستشار السـيد إدريس الرايضيضيضيض
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير احملرتم،
حصيح أنمك تقودون محY ممهنجة لرتهيب املواطنني من حوادث السري 

اإلشهار ا�ي  املميتة يف هذه األ�م °�ات، املواطنون يشاهدون لك يوم
حول حوادث السري، لك هنار تيبينو لينا حادثة،  M2تقوم به قناة 

عالش؟ ألن اكنت املدونة معلقة، وهذه األ�م والو يف اإلشهار ما اكينة غري 
كتعملها من غري حوادث  M2حوادث السري، مبقات حىت يش حاجة 

  .السري
كن حاà الطرق هذا األمر، السـيد الوزير، نقدرو نتفقو معمك عليه، ل

املزرية سبب رئييس لهذه احلوادث، الفيضا�ت مثال اليل وقعت يف 
  .بين حسن، دمرت مقاطع كبرية من الطرق والقناطر- الرشاردة- الغرب

وأعطيمك أمثY السـيد الوزير، الطريق ما بني سـيدي حيىي وبلقصريي 
ة دمرت، ما بني سوق األربعاء وموالي بوسلهام دمرت، ما بني القنيطر 

 Yوموالي بوسلهام دمرت، ما بني بلقصريي وحد كورت دمرت، واألمث
  .كثرية

السـيد الوزير، اكن واحد WجÞع مع وزير اRاخلية، وحرضو فهاذ 
WجÞع، حرض فيه وزير اإلساكن، وزير الفالحة، ومن بعد زارتنا وزيرة 

نا، اكن الرتبية الوطنية، عالش زراتنا؟ °ش تواسينا، مايش °ش جتيب لي 
  .عليمك حترضوا فذاك WجÞع أوال

- مث اكنوا اجÞعات السـيد الرئيس، السـيد الوزير، يف 	ة الغرب
بين حسن، وكنا كنمتناو أنمك تكونو حارضين معا�، عالش؟ ألنه - رشاردة

أنمت فبل ما تكونو وزير راه كنمت مدير د�ل مديرية من مدير�ت التجهزي، 
راه ميل كنت مدير  4×4	ة،  16ح، عند وكنت ديك الساعة، استسم

كنت مولف تركب علهيا، وكنت تدور تشوف هاذ الطرقان هاذوا، 
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عالش؟ وهللا العظمي السـيد الوزير كهنرض معاك وأ� موضوعي، إىل تقدر 
ومتيش،  4×4دا° Ìخذ . متيش يف هاذ الطرقان هاذوا دا° اليل رسدت �

حفرة،  15ا بني حفرة وحفرة، يف الساعة، عرفت م 20وهللا ما تفوت 
  .مايش حفرة، مخسة عرش حفرة

إذن، عالش ما جتيش عند� للقنيطرة؟ عالش ما جتيش يشوفوك 
  .لكم 40الناس؟ ألن ما بني القنيطرة والر°ط حشال؟ 

سـيد� كيدير سـياسة القرب، وانمت كشاب تنبغيومك وتنحبومك وتنقدرومك 
ج، ألن الساكن د�ل القنيطرة، أقسم وتنحرتومك، بغينامك متشـيو يف هذا الهن

� °� ال متذمرين، عالش؟ بسبب عدم ز�رتمك، وزير الفالحة جاء، 
للناس ا�ين ترضروا غادي ينقصها من نوار  %50أشـنو دار؟ قال 

الشمس وا�رة، وزير اإلساكن جاء، أعطى بقع للناس املترضرين، شكون 
حبوه، تنقدروه وتنعزوه، هو اليل بقى ماجاش؟ بقى واحد الوزير اليل كن 

  .أنمت السـيد الوزير
إضافية للقنيطرة، وبغيتمك تزوروا .. هللا خيليمك إال خاص واحد مسيهتا

  .هاذ املسائل هادي بعينمك وتشوفوها
  .شكر السـيد الرئيس

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::يد وزير التجهيد وزير التجهيد وزير التجهيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقلالسـ السـ السـ السـ 
شكرا للسـيد املستشار عىل هذا التعقيب، ولو أنه تيخرج من السؤال، 

  .وتيتلكم عىل القناة الثانية واألوىل وحوادث السري وحاà الطرق
°لنسـبة حلوداث السري إىل اكنت القنوات التلفزية كتبني اآلن املسـتوى 

ذا تغطية األحداث اليل د�ل حوادث السري، هذا ليس إشهار أو دعاية، ه
كتوقع مع األسف، اليوم عدد د�ل حوادث السري، وعند� نتلكم عىل هذا 
األمر، ما كنتلكموش، ما تنعملوش واحد امحلY لصاحل مدونة السري أو كذا 
أو غريها، كنتلكموا عىل واحد الواقع مغريب ما عندو عالقة ال مع حكومة 

  .انونوال مع حزب، وال مع إصالح، وال مع ق
د�ل  4123هاذو مغاربة تميوتو عىل الطرقات د�لنا بأعداد ال حتىص، 

، 11قتيل يف اليوم، ولينا نقولوا  10الناس، كنا هنا يف هاذ القاعة تنقولوا 
  .، إىل غري ذ�12ويف السـنة املقبY غادي نبداو نقولوا 

ن، ف8 خيص هاذ األمر، هذا راجع لتنظمي النقل، لعدم إحرتام القانو
ف8 خيص حاà الطرق، ألن السـيد . وهذا قلناه ورشحناه، ونعطيمك مثاال

املستشار تيقول، صلحوا لينا الطرقان، إىل صلحتوا حاà الطرقان ما 
علميا، مع األسف، إذا اكن األمر حصيح راه . غاديش يبقاو حوادث السري

يارة تنصلحو الطرقان منذ سـنوات وعقود من الزمان، وكنبنيو الطرق السـ 
وكنبنيو الطرق املزدوجة، والطرق القروية، وتوسـيع الطرقات، وال تزال 

  .أرقام حوادث السري ترتفع
إذن اإلشاكل أشـنو هو؟ اإلشاكل د�ل السلواكت د�لنا، د�ل الطريقة 

  .د�لنا °ش ك�رسو السـياقة عىل الطرقات
اكنة أمس كنت يف إطار سـياسة القرب يف أاكدير ويف Ìرودانت ويف أر 

ويف شيشاوة ويف إمنتانوت، لز�رة الطريق السـيار أو أشغال الطريق 
أاكدير التلكفة د�لها  -أاكدير، الطريق السـيار مراكش -السـيار مراكش

  .مليار د�ل اRرمه 8غادي تكون إنشاء هللا 
أشـنو هو التأثري د�لها عىل السالمة الطرقية؟ غادي تنقص من عدد 

قتيل يف السـنة، عالش؟ ألنه الطريق اليل هو  35حوادث السري بتقريبا 
 75أاكدير، فيه تقريبا  -إمنتانوت، شيشاوة - مميت جدا، ما بني مراكش

  .قتيل يف السـنة، لك سـنة تقريبا يف املعدل
التأثري د�ل الطرق السـيارة تينقص °لنصف، إذن اكين تأثري مايش 

اعد ولكن كتساعد مااكينش، ما كنفيش أنه البنية التحتية كتساعد، كتس
 35مليار د�ل اRرمه، غادي ينقص  8قليل، الطريق السـيار اليل تيلكف 

  .%4أو  3لك سـنة كيتفامق ب 4120، يف حني أنه هاذ 4120قتيل عىل 
إذن خالصة القول، جيب أن نقوم بلك جمهود ف8 خيص البنية التحتية، 

  .آخرهونقوم بذ� يف الطرق السـيارة، يف الطرق املزدوجة إىل 
نقطة êمة لتوضيح األمور، لك ما هو داخل املدن هو حتت املسؤولية 
د�ل امجلاعات احمللية مايش عند�، ولكن إىل بغينا نعيدو النظر، ونقلصو يف 
أعداد حوادث السري، ما علينا إال أن نغري السلواكت د�لنا، والطريقة د�ل 

وهذا يف إطار إحرتام قانون  التنقالت د�لنا، وWحرتام د�ل قوانني السري،
  .السري اليل غادي يكون إنشاء هللا قانون السري املقبل، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، كام نشكرمك السـيد وزير للتجهزي والنقل عىل 

  .مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة
وآخر سؤال مربمج يف جدول أعامل هذه اجللسة، موجه إىل السـيد 

ر املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤون Wقتصادية والعامة، الوزي
حول املضار°ت وغياب مراقبة أسعار املواد الغذائية، للمستشارين 

أمحد الكور، أمحد حا¤، أمحد مفيد، أمحد الرسغيين، : احملرتمني السادة
د إبراهمي احلب، معر بنونة الوريدي، األمني اRراق، عالل العزيوين، محم
  .العقاوي، محمد عبده عز اRين، أمحد اRيبوين، عابد شكيل، العلمي التازي

  .فليتفضل أحد املستشارين لطرح السؤال، تفضل

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

°لطبع هذا السؤال سؤال êم جدا، والسـيد الوزير مشكور أوال عىل 
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  .لبية اRعوة، وجيي جياوب عىل هذا السؤالت 
الز�دة يف املواد الغذائية اكنت صاروخية، ولكن Ìبعة عىل لك حال 
للز�دة اليل وقعت يف املواد األولية عىل الصعيد العاملي، ولكن هناك 
احلكومة مشكورة عىل أوال اRمع اليل اكن يف نطاق صندوق املقاصة، 

مليار،  36يف السـنة املاضية ووصلت حىت مليار  24حيث اكن املقرتح 
واحلكومة وا	ت عىل لك حال املشلك د�ل الصندوق، وهاذ اليشء 
خاص امجليع يعرتف هباذ اليشء اليل تدار، وهاذ اليشء اكن مفيد جدا، 
حيث شكون اليل اسـتفاد؟ اسـتفاد عىل لك حال الطبقة الضعيفة اليل 

ذي عىل لك حال نعرتفو هباذ املسـتوى نتاع الرشاء د�لها حمدودة، ها
  .اجلانب

دا° اآلن الطابع أشـنو يه؟ التدابري اليل احلكومة اختذت عىل لك حال 
°لنسـبة لهذا املشلك نتاع الز�دة، نتاع املواد اليل يه خارج الصندوق 

  .د�ل املقاصة، واليل يه ترض عىل لك حال الطاقة الرشائية نتاع املشرتي
يش ونديروه عىل التاجر الصغري، ذاك كذ�، ما خصناش جنيبو لك

ساعة، ما  20البقال هو اجلندي اFهول اليل تيعمل يف احلانوت د�لو ملدة 
  .تيعرف حىت يش واحد، ومايش هو مول الز�دة

ولهذا، إىل خاص املراقبة، تيخص املراقبة أوال يف اسـترياد املواد اليل 
رمبا املراقبة، وهاذ اليش  تسـتورد، مث رمبا املتاجر الضخمة يه اليل خصها

وقع يف دوà، يف فرنسا وقعت، ورئيس احلكومة عيط عىل واحد العدد 
يف فرنسا، وطلب مهنم  Les super marchésنتاع أر°ب املتاجر 

  .خيفظوا من الرحب د�هلم، °ش الطاقة الرشائية تيبقى يف واحد املسـتوى
كن ما تبقاش تقيس لهذا هاذ اليشء تنطلبوه كذ� للحكومة تديرو، ول

سـنتمي  2يل دامئا ذاك التاجر الصغري، أو ذاك اخلضار الصغري، راه هو زاد 
  .يف واحد املادة، وشكرا

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

  .اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

    السـيد نزاز بركة، الوزير املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤونالسـيد نزاز بركة، الوزير املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤونالسـيد نزاز بركة، الوزير املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤونالسـيد نزاز بركة، الوزير املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤون
        ::::Wقتصادية والعامةWقتصادية والعامةWقتصادية والعامةWقتصادية والعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة املستشارون احملرتمون،

أشكر السادة املستشارين احملرتمني عىل تفضلهم بطرح هذا السؤال 
  .الهام حول مراقبة األسعار وحماربة املضاربة

فبداية، أود أن أشري إىل أن املواد الغذائية املدمعة، كام جاء يف تدخل 
حملرتم، اكين السكر والقمح، مل تعرف أي ز�دة، بل أن السـيد املستشار ا

احلكومة رفعت من الغالف املايل اÕصص للمقاصة ملوا	ة الز�دات اليت 
°لنسـبة لهذه املواد، وذ� للحفاظ عىل اسـتقرار مثن  2008جسلناها سـنة 

  .القمح، وكذ� مثن السكر
، السعر املرجعي كام أنه خالل هذه السـنة، حددت احلكومة، كام تعلمون

درمه اليل هو السعر اRويل،  180درمه للقنطار عوض  270لبيع القمح يف 
ألنه وقع تراجع يف السعر اRويل، ولكن احلكومة اعتربت بأن من الرضوري 
أنه هذه السـنة، اليل امحلد � اكين واحد الصابة êم، أن الفالح الصغري 

  .يسـتفد من هذه الصابة
أكرب  %50د واحد السعر يكون يف املسـتوى د�ل و°لتايل أننا حند

من السعر اRويل، عىل أساس أن اRوà تتحمل الفرق بيهنم، °ش ذاك 
املواطن املغريب ما يمتش املس °لقدرة الرشائية د�لو، ويبقى سعر اRقيق 
والسعر كذ� د�ل اخلزب يف املسـتوى اليل تنعرفوه اليوم، ويف نفس 

  .لقدرة الرشائية د�ل الفالح الصغريالوقت أننا حنسـنو ا
°لنسـبة للمواد الغذائية احملررة أسعارها، حصيح أهنا عرفت ارتفاعات 

، وذ� 2009، وكذ� خالل األشهر األوىل من سـنة ê2008مة سـنة 
نتيجة أوال عن ارتفاعات األسعار يف األسواق اRولية مثل الزيوت الغذائية، 

من ترتبت عن الفيضا�ت والتساقطات  القمح الصلب ومشـتقاته، ومهنا
ومطلع  2008املطرية اليل تلكمنا علهيا، واليل عرفهتا بالد� يف أواخر 

، مما أدى إىل إتالف حمصول وخمزون العديد من أنواع اخلرض 2009
والفواكه يف احلقول، وكذ� اكنت صعو°ت يف الولوج إىل احلقول جلين 

  .العرض مقابل الطلبالWر، مما نتج عنه نقص كبري يف 
لكن، ابتداء من شهر أبريل املايض وخالل هاذ شهر ماي، كام سـبق 
أن توقعنا وأكد�ه أمام جملسمك املوقر، فقد عرفت أسعار العديد من هذه 

درامه  10املواد تراجعا êام، مثل مثال البطاطس اليل تراجع المثن د�لها من 
م، °لنسـبة للبصل اكنت البصY درامه للكيلوغرا 4للكيلوغرام إىل اليوم 

درمه، °لنسـبة  3.50درامه، اليوم تنصيبوها يف السوق  9تتوصل إىل 
  .درامه 4درامه يف شهر مارس املايض، اليوم وصل إىل  9للجزر مر من 

°لنسـبة لزيت املائدة كذ�، تراجع بثالث درامه، و°لنسـبة للزبدة 
�جت °لطبع وامحلد � عن درامه للكيلوغرام، هذا  15تراجع تسعريها ب

وفرة املنتوجات يف السوق، خصوصا °لنسـبة للمواد الفالحية، و�جت كذ� 
عن التدابري اليل قامت هبا احلكومة يف هذا اإلطار، من أمهها تفعيل جملس 
املنافسة، من أجل تكريس املزيد من الشفافية يف السوق، وخصوصا إعداد 

م قانون حرية األسعار واملنافسة، واليل مرشوع القانون ا�ي سـيغري ويمت
  .صادق عليه جملس النواب، وشكرا

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

  .اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::السـيد املستشار عابد شكيلالسـيد املستشار عابد شكيلالسـيد املستشار عابد شكيلالسـيد املستشار عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس
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بغيت نشكر السـيد الوزير عىل هذه األجوبة اليل أعطا� حول هذا 
شلك اليل مطروح نتاع الز�دة، ولكن أعتقد بأنه اليل تيخصنا، اكين امل 

واحد الطبقة نتاع التجار الصغار اليل يف ذيك امجلY اكنو مشاو رمبا حضية، 
تيخص رمبا يتعاد النظر يف بعض امللفات اليل اكنوا مشاوا حضية ألجل 

عىل لك حال ما  ،%300ارتفاع املواد، بعض املواد ارتفعت ب 
  .مشاي حيتفظوا بذوك العقو°ت Rاروا دوك الطبقات التاجرةخصه 

ولكن دا° اآلن احلكومة تيخصها العكس، ما خصناش، خاص الفالح 
عاود يسـتفد، بوجود احلكومة مشكورة عىل المثن اليل دارت للحبوب نتاع 

درمه للقنطار، ما خصشاي الفالح يبيع  270درمه، ولكن خاص هاذ  27
، يعين يبقى حمتفظني °لتدابري °لطبع اليل اختذت د�ل بأقل من هاذ المثن

امجلرك، اليل دارت ابتداء من الشهر املقبل، غادي رمبا حيمي هاذ الفالح 
  .°ش يبيع القمح بمثن مناسب، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

ر املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤون Wقتصادية ر املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤون Wقتصادية ر املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤون Wقتصادية ر املنتدب Rى الوزير األول امللكف °لشؤون Wقتصادية السـيد الوزيالسـيد الوزيالسـيد الوزيالسـيد الوزي
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد املستشار احملرتم،

كام ذكرت، فإن الهدف من هاذ العمل اليل مقنا به يف إطار التعديل يف 
القانون د�ل املنافسة ود�ل األسعار، أساسا، وهو أوال أننا نزيدو، رفعنا 

  مـألف دره 100لنسـبة للحد األقىص للغرامة رفعناها من من الغرامات، °

  .ألف درمه 300إىل  
  ة ـادة غري مرشوعـة، زيـرة الغش يف اجلودة أو يف المكيـواعترب� ألول م

يف األسعار، وأخريا كام جاء يف تدخل األخ املستشار احملرتم، حاولنا لك ما 
وبة ألخذ بعني Wعتبار احلجم أمكن أهنا تكون واحد املالمئة د�ل نظام العق

  .Wقتصادي للمخالف مع جتديد العقوبة يف حاà العود
الهدف األسايس، وهو هذاك التاجر الصغري °ش ما يمتش كذ�، 
نوصلو إىل واحد العقوبة اليل تفوت رمق املعامالت د�لو وترضوا يف العمل 

د�ل التجار  د�لو، إذن حاولنا ما أمكن �خذوا بعني Wعتبار مصاحل
  .الصغار

بغينا كذ� °لنسـبة للتجار أننا نوحضو ماهلم وما علهيم، °لنسـبة إلشهار 
األسعار، °ش ما نطيحوش يف هذيك اإلشاكلية اليل طرحتيو د�ل تتكون 
محY د�ل املراقبة، والتاجر الصغري ما تيكونش عارف أشـنو هام الضوابط 

  .اليل خاصو حيرتم
حد امحلY تواصلية، °ش نفرسو هاد اRورية اليل إذن غادي نعملوا وا

التجار الصغار مع الفيدرالية د�ل التجارة، وكذ� °لنسـبة للمراقبني اليل 
هام من وزارة اRاخلية، °ش هكذا يمت إحرتام هاذ اRورية إنشاء هللا، 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اشكرا السـيد الوزير، كام نشكرمك عىل مسامهتمك معن

هكذا نكون قد أتينا عىل هناية جدول أعامل هذه اجللسة، شكرا 
  .السـيدين الوزيرين، السادة املستشارين

    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


