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  )2011 أبريل 12( 1432 جامدى األول 08الثال6ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس اGلسل اخلليفة األول ،السـيد محمد فوزي بنعاللاملستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

 الثانيةدقيقة، ابتداء من الساعة  ثالث ساعات وواحد وثالثون: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال الواحدة واألربعنيواTقيقة 
  .مناقشة األسـئY الشفوية: : : : عاملعاملعاملعاملجدول األجدول األجدول األجدول األ

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

        ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيد الوزير ،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

من اTسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اTاخيل  56معال بأحاكم الفصل 
Gلس املستشارين، خيصص اGلس هذه اجللسة ألسـئY السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 

للكمة للسـيد األمني إلطالع اGلس عىل ما جد من مراسالت أعطي ا
  .وإعال�ت

  .اللكمة للسـيد األمني، تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اGلس
بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  مان،السـيدة والسـيدان الوزيران احملرت 
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

توصلت رئاسة جملس املستشارين من السـيد الوزير األول مبشاريع 
  :القوانني التالية

 يتعلق �لتجميع الفال�؛ 39.10مرشوع قانون رمق  -
يتعلق �لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد  38.10مرشوع قانون رمق  -

 البحري؛
ثابة النظام األسايس لغرف التجارة والصناعة مب  56.09مرشوع قانون  -

 واخلدمات؛
املتعلق  15.02بتغيري وتمتمي القانون رمق  20.10مرشوع قانون رمق  -

 .�ملوا£ وبإحداث الواك¥ الوطنية للموا£ ورشاكت اسـتغالل املوا£
كام توصلت رئاسة اGلس خالل الفرتة الفاصY بني اTورتني بقرار 

اªي بت مبقتضاه يف الطلب  11/810ي، حتمل رمق للمجلس اTسـتور
اªي تقدم � بقصد الترصحي بشغور املقعد اªي اكن يشغ» املرحوم العلمي 
التازي، املنتخب سابقا عن هيئات ممثيل غرف الصناعة والتجارة واخلدمات 
جبهة مكناس ³فياللت، وقد رصح اGلس اTسـتوري بشغور املقعد اªي 

  .رحوم العلمي التازياكن يشغ» امل
كام توصلت رئاسة جملس املستشارين مبراسY من الوزير امللكف 
�لعالقات مع الربملان خيرب من خاللها اGلس طلب السـيدة وزيرة التمنية 
¿ج¾عية واألرسة والتضامن بتقدمي السؤال الفريد املوجه إىل وزارهتا يف 

  .بداية هذه اجللسة
س فريق التجمع اTسـتوري املوحد، خيرب من ومبراسY من السـيد رئي

خاللها اGلس طلب الفريق بتأجيل السؤال املوجه إىل السـيد وزير 
¿قتصاد واملالية حول تبديد أموال معومية ببعض املؤسسات البنكية إىل 

  .جلسة الحقة
و�لنسـبة لألسـئY الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :2011أبريل  12الثال6ء  إىل غاية يوم
  سؤ¿؛ 40: عدد األسـئY الشفهية -
  سؤ¿؛ 31: عدد األسـئY الكتابية -
  .سؤ¿ 19: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا لمك، ولمك اللكمة السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد األمني

 من النظام اTاخيل، توصلت الرئاسة بست 128طبقا ملقتضيات املادة 
طلبات إحاطة، اللكمة لفريق التجمع اTسـتوري املوحد، فليتفضل أحد 

  .السادة مشكورا
  .تفضل، Ç اللكمة

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس

  .�مس هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين،
يش اليوم وضعا ³رخييا دقيقا، وضع جيسد تالحق الرؤى بني جال¥ إننا نع 

  . املÒ وجتاوب املؤسسة امللكية مع تطلعات لك اكفة القوى احلية
اآلن، هناك، السـيد الرئيس، حراك متعدد األوجه، أتساءل كيف 
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  تتفاعل احلكومة والربملان مع هذا احلراك املتعدد األوجه؟
 املتواضع، أن نراعي التوÙات أوال، وجب علينا، حسب رأيي -

واملؤرشات اليت يتطلع إلهيا لك املغاربة عند مناقشتنا للك مشاريع القوانني 
املعروضة علينا، ألن هذه املشاريع أعدت يف فرتة مل تكن تسترشف مغرب 

  مارس؛ 09ما بعد 
6نيا، خبصوص حقوق اإلنسان، السـيد الرئيس، جيب توسـيع فهمنا  -

ذ ال يعقل أن يدافع املنتظم اTويل عن حقوق اإلنسان، حلقوق اإلنسان، إ
 äول الكربى، وعىل رأسهم الرئيس أو�ما، دون ¿نتباه إىل حضاTوقادة ا
الهجرة الرسية، فالسـيد الرئيس، هؤالء شهداء انهتاك حق الشغل وحق 

 .العيش الكرمي
واألدىه من ذÇ، السـيد الرئيس، كيف تناست املنظامت احلقوقية 

وطنية هؤالء الضحاä اªين يتجاوزون حضاä احلروب وحضاä الربيع ال
  العريب؟ فكيف ميكن إنصافهم وتعويض أرسمه من الرضر اªي حلق هبم؟

  :6لثا، إن لك معلية إصالح حتمل بداخلها خطورتني -
 اخلطورة األوىل، تتعلق �ملقاومة الطبيعية للتغيري؛ •
وىل، وتمتثل يف اإلنزالقات اخلطورة الثانية، ويه نتاج طبيعي لأل •

واTسائس، ألننا بدأ� نالحظ انتشار حراكت احتجاجية غامضة أو املطالبة 
حبقوق فهيا املوضوعي واملعقول، وفهيا ما هو غري معقول، وفهيا حق أريد به 

 ".انفالت للمطالب"�طل، وهذا ما نسميه 
رب من اآلن، اللك يراقب وال أحد يتحمل املسؤولية، هل هبذا الهت

املسؤولية سـنواجه املسـتقبل؟ وهنا أعرب عن قناعيت الشخصية، أقول، 
السـيد الرئيس، أعرب عن قناعيت الشخصية، وكأن املغرب ال توجد به 

  .قوانني ومؤسسات، وترخست Tى البعض أن املغرب مستباح ألي يشء
نعم، هناك ثغرات، ولكن ليست �حلجم اªي يتصوره البعض، اآلن 

حمل لك منا املسؤولية التارخيية، وإما أن حنتمك إىل املهنجية فإما أن يت
اTميقراطية بإجراء انتخا�ت مبكرة، شفافة ونزهية، تفتح اGال للك القوى 

وهذا لكه حىت . اGمتعية القدمية واجلديدة، ويف ذÇ فليتنافس املتنافسون
  . ال نرتك املغرب عرضة للمغرضني
  .م عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهاللهم إين قد بلغت، والسال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق احلريك، تفضل السـيد 

  .الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،

علام، ومن خال� الرأي العام الوطين، يرشفين أن أحيط اGلس املوقر 
  .بقضية إرضاب رجال التعلمي

السـيد الرئيس، إذا اكن اإلرضاب حق مرشوع، يكف» اTسـتور، 
 Çوالغرض منه هو إ6رة انتباه املسؤولني ومعاجلة مطالب املرضبني، وكذ
حث احلكومة عىل التعامل مع مطالهبم جبدية، إال أنه جيب أال يتعارض مع 

 22حة العامة، فاإلرضا�ت املتكررة واملفتوحة لرجال التعلمي منذ املصل
مارس من السـنة اجلارية مبختلف مناطق املغرب عامة، واألقالمي اجلنوبية 
بصفة خاصة، جتعلنا يف الفريق احلريك نتساءل عن مصري أبنائنا هبذه 
 املناطق؟ علام أهنا ترضرت بفعل أحداث العيون، مما ينذر بسـنة بيضاء،

األمر اªي جيب أن تأخذه احلكومة مأخذ اجلد، للسهر عىل احرتام السري 
العادي ل�راسة حىت يتسـىن لف	ات أكباد� من تدارك ما فاهتم من دروس 
ومواكبة نظائرمه �ملؤسسات اخلصوصية، علام أن بعض املرضبني يدرسون 

  .هبذه املؤسسات، األمر اªي يتعارض ومبدأ تاكفؤ الفرص
  لرئيس، السـيد ا

األمر اآلن يسـتلزم عىل احلكومة التدخل بشلك فوري ملعاجلة 
وتصحيح صريورة التعلمي، وهذا كذÇ يتطلب التعجيل بعرض مرشوع 
القانون التنظميي لإلرضاب وفق فلسفة تضمن هذا احلق وكذا املصلحة 

  .العامة للمواطنني
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شار احملرتم، اللكمة لفريق التحالف ¿شرتايك، شكرا السـيد املست 
  .تفضل السـيد املستشار

        ::::معومعومعومعوو و و و املستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أاملستشار السـيد عبد اللطيف أ
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

إحاطتنا علام تتعلق �ألوضاع بأقالمينا الصحراوية، املوضوع اªي نعتربه 
  .ية �لغة وأمهية قصوى وأولوية األولوäتيف فريقنا ذو أمه 

مرت اآلن مخسة أشهر عىل أحداث اكدمي إيزيك املؤملة، فقام وفد من 
حزبنا، حزب التقدم و¿شرتاكية، بزäرة األقالمي يوم امجلعة املايض ويوم 
السبت، الحظنا بعني املاكن كأن هناك تراجعا يف املسار الوارد يف 

ونرب املايض، هناك قلق ونفور وثأثر يرفضه املغاربة ن 6اخلطاب املليك ليوم 
  .مجيعا

األوضاع تزداد تفامقا بعني املاكن، وكذÇ الوضع يف تزايد ¿حتقان، 
البد من إشارات قوية تندرج يف إطار بلورة اخلطاب املليك السايم ليوم 

ضع املايض، الوضع حيتاج إىل إسرتاتيجية تمنوية مغايرة ملا هو عليه الو  6/11
البد . اآلن، الوضع حيتاج إىل توجيه آخر غري التوجيه احلايل بعني املاكن
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من تغيري املقار�ت السـياسـية اكمY، األمر يتطلب يف أقالمينا الصحراوية 
أقالمينا . املاكشفة واملصارحة واحلد من مقار�ت املساعدة و¿حتضان
يف األمد اجلنوبية يف حاجة من احلكومة إىل خمطط مسـتعجل وهادف 

آخر، ليس إىل مكتب دراسات " مارشال"القريب، حيتاج إىل خمطط 
  .ننتظر منه أن يوÙنا كيف سنمني هذه األقالمي

من خملفات األحداث املؤملة حدوث رشخ غري مقبول يف اGمتع، رشخ 
بني الساكنة والساكن يف الصحراء، لكهم مغاربة، وحقوق اإلنسان تنطبق 

اسـتثناء، مه ليسوا حباجة إىل تصنيفات عرقية أو  عىل لك املغاربة بدون
ذات أصول، شامل وحصراوي، مه مغاربة م¾سكون، البد من اTفاع عن 

  .متاسك وتقوية اجلسم ¿ج¾عي املغريب
 Çª ،هذا املنطلق املشـنج سـيؤدي إىل المتيزي و¿حتقار واإلهانة

يعيش دينامكية فإننا نظن أن اليوم وأكرث من أي وقت مىض، واملغرب 
اإلصالحات الشامY، وليك تظل قضية اسـتكامل وحدة ترابنا الوطين يف 
صلب املرشوع اTميقراطي، فإن املطلوب �سـتعجال هو اختاذ املبادرات 
الاكفية بإعادة الثقة وإحداث التعبئة الرضورية إلجناح $ام املرحY، من 

وفة، وذÇ جبرب خالل تصفية خملفات أحداث خممي اكدمي إيزيك املأس
الرضر اªي حلقت بعض الفئات من املواطنني، و¿حرتام التام حلقوق 
اإلنسان واحلق يف احملامكة العاد¥ وإطالق رساح لك من مل يثبت يف حقهم 

  .أهنم ارتكبوا ا)الفات
Çª، نثري ¿نتباه إىل وضعية البطا¥ اليت ترتامك يف أقالمينا الصحراوية، 

  .حل مسـتعجل حلاميل الشهادات ونطالب بإجياد
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لفريق األصا¥ والعارصة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

مبا أن هذه اTورة تنعقد يف سـياق دينامية وحراك سـيايس غري 
ثل يف رäح مسـبوق، تعيشه بالد�، وكذÇ احمليط اإلقلميي واTويل واملمت 

املطالبة �لتغيري واإلصالح، فإننا نود يف إطار اإلحاطة علام أن نثري بعض 
األسـئY اليل نعتربها جوهرية واملتعلقة بمنط تعامل هذه املؤسسة مع حميطها 
الوطين ومع ما ميوج به هذا احمليط من ديناميات، وما يطرحه من 

  .تساؤالت
ألجواء السلمية واحلضارية اليت وÇª، فإننا، أوال، بقدر ما نشـيد �

متر فهيا احلراكت ¿حتجاجية ببالد�، واليت برهنت عىل نضج اGمتع وقدرة 
املغرب عىل توفري هامش واسع للتعبري وضامن حق التظاهر، فإننا يف نفس 
الوقت جند أنفسـنا مطالبون بأن نطرح األسـئY الكربى املتعلقة هبذه 

  .امل احلكومة أيضااملؤسسة واملتعلقة بمنط تع

  السـيد الرئيس،
هل سنسـمتر يف العمل وفقا للمهنجية واألساليب : البد أن نسأل أنفسـنا

القدمية، واليت برهنت التجربة بأهنا تسـتوجب اآلن وأكرث من أي وقت 
مىض مراجعهتا مبا يف ذÇ طريقة طرح األسـئY، مبا يف ذÇ املبادرات 

ول هذه املؤسسة إىل ساحة للنقاش املطلوب منا أن نطلقها من أجل أن حن
  العمويم، إىل مؤسسة تعكس نبض الشعب وتتجاوب مع أسـئلته الكربى؟ 

هل سنسـمتع كذÇ إىل نفس طريقة طرح األسـئY وإىل تالوة الحئة 
  األسامء السادة املستشارين؟ 

إننا كذÇ نريد أن حنيي هذه الثY من السـيدات والسادة املستشارين، 
لغرفة األوىل اªين واظبوا عىل اTوام يف احلضور من األغلبية وزمالء� يف ا

أو من املعارضة، ولكن البد أن نطرح األسـئY املتعلقة هبذا الغياب 
  الالفت، ملاذا ال يمت حتريك وإعامل مقتضيات النظامني اTاخليني؟ 

هل سيسـمتر اGلس يف إدارة ظهره إىل األسـئY احلقيقية اليت يطر/ا 
  املغريب؟ الشارع 

هل تريد احلكومة أن تسـمتر يف مص أذاهنا وأن ال : مث من Ùة احلكومة
تتخذ من اخلطوات ومن اإلجراءات ومن املبادرات اجلريئة ما يساعد عىل 
إنضاج ظروف جناح هذه اTينامية اليت أطلقها جال¥ املÒ مبناسـبة خطاب 

ها األول أن مارس؟ أليس من املطلوب �لنسـبة للحكومة وكذÇ وزير  9
  ينصت لرأي املغاربة وأن يتفاعل مع هذه املؤسسة؟

لقد سـبق لنا، والحظمت ذÇ، أننا يف الكثري من املناسـبات طرحنا 
أسـئY جوهرية حول تفيش الفساد يف خمتلف املؤسسات واإلدارات، 
طرحنا أسـئY جوهرية حول مفهوم الزمن املتخلف Tى احلكومة، ودقينا 

دد من املطالب، واليوم جند بأنه آن األوان، ال من �قوس اخلطر حول ع
  . احلكومة وال من مؤسسة الربملان، أن يغريا من مهنجية معلهام

أمل حين الوقت بعد ليك تقدم احلكومة كذÇ قانون مايل تعدييل، ألن 
احلكومة شفنا كيفاش عاجلت مطالب محY الشهادات، حصيح أهنا عاجلت 

Ù مشلك، ولكهنا فتحت �ب Yمن عىل املغرب، والبد أن نطرح األسـئ
احلقيقية املرتبطة بتدبري الشأن العام، ألنه إذا مل نعاجل هذه املشالك عندئذ 
تصبح املطالبة حبل الربملان، تصبح املطالبة بإسقاط احلكومة مطلبني 

  . مرشوعني
والبد من هذه املؤسسة أن تعيد النظر وبشلك جذري يف أدوات ويف 

، ألننا حنن جزء من هذا الشعب، وجيب بعيدا عن أية مهنجية معلنا
 Òمزايدة، لسـنا نزايد يف هذا الصدد، ولكن البد أن نعيد النظر، وأن منت

أين هو اإلعالم العمويم ف9 . جرأة تقدمي النقد اªايت، ال من Ùة احلكومة
  يتعلق بتفاع» مع هذه اTينامية غري املسـبوقة اليت تعيشها بالد�؟

ا مل نر احلكومة تعلن عن تدابري وإجراءات مصاحبة ومواكبة يف ملاذ
  شـىت اGاالت؟

  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الرئيس، اللكمة للفريق ¿سـتقاليل، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة، 

  زير، السـيد الو 
  زمياليت، زماليئ، 

امسحوا يل أن أتطرق اليوم، �مس الفريق ¿سـتقاليل للوحدة 
والتعادلية، إىل النقاش السـيايس العام واحلراك اªي تعرفه بالد� خالل 
األسابيع األخرية، ذÇ النقاش اªي ليس هو وليد اليوم، إذ ظل حارضا 

من مضهنا حزبنا، وذÇ منذ �سـمترار يف أجندة القوى السـياسـية الفاعY، و 
جفر ¿سـتقالل عرب حمطات ³رخيية موثقة ميكن الرجوع إلهيا للك غاية 
مفيدة، قد تكون حمطة اليوم إحدى تÒ احملطات بلك تأكيد بفعل الروح 
املتجدد لعنرص الشـباب، الشـباب اªي هو حارض بقوة، واªي قاد يف 

حدة الرتابية مث اإلصالحات ³رخي املغرب معارك ¿سـتقالل مث معارك الو 
  .السـياسـية لبناء دميقراطي سلمي لوطننا

إننا، السـيد الرئيس، نريد أن نؤكد، إذا اكن األمر حيتاج إىل تأكيد، أن 
املفهوم اTميقراطي السلمي ينبين دامئا عىل وجود الرأي والرأي اآلخر يف ظل 

فيعة اليت ¿حرتام الرضوري لاكفة األطراف، واألخالق السـياسـية الر 
ستشد ¿نتباه إىل هذا اGلس أو إىل الربملان جبميع فعالياته السـياسـية، 

  واليت ال ماكن فهيا للتأويل أو الهتوين أو التأويل، ومل ال؟ 
وال ماكن فهيا لالبزتاز لترصيف مواقف عدمية يف حمطة جوهرية 

مارس  9لبالد�، خاصة بعد اخلطاب املليك السايم لصاحب اجلال¥ ليوم 
نقY نوعية $مة يف فتح نقاش  - كام يعمل امجليع  -، واªي يعترب 2011

وفرصة  - ال قدر هللا  -مسؤول وجاد لمتنيع بالد� من أية انزالقات 
لالبتاكر اخلالق واإلبداع واجلرأة الرضورية يف ظل سـيادة منطق املصلحة 

ل أدوات العليا للوطن وبعيدة لك البعد عن الغوغائية، وذÇ �سـتعام
حضارية يف انسجام ³م مع ³رخي بالد� املمتزي حبركية دامئة ومتجددة، قوا$ا 

  .التعاقد اTامئ والراخس من املؤسسة امللكية والشعب املغريب
إننا يف الفريق ¿سـتقاليل مؤمنون بقوة بقمية النقاش السـيايس الرايق 

 بناء حارض والرزين، املبين عىل مبادرات حقيقية ومسامهة فعلية يف
ومسـتقبل الوطن من طرف مجيع أبنائه، انطالقا من أي موقع اكنوا، ألننا 
مجيعا سـنكون مسؤولني عن هذا احلارض واملسـتقبل اªي أصبح يتطلب 
منا مجيعا أن نسامه يف بناء مغرب قوي، مغريب حدايث قامئ عىل احرتام 

قيقية، مآلها األقلية لرأي األغلبية والعكس حصيح يف إطار دميقراطية ح 
  . املصاحل العليا للوطن

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، اللكمة آلخر متدخل الفريق الفيدرايل للوحدة 

  .واTميقراطية، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد املاÇ أفرäاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرäاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرäاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرäطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

يق الفالين بإحاطة يترشف الفر "لقد شاء العرف أن نقدم إلحاطتنا بـ 
واليوم سأعكس اآلية، الشعب املغريب اليوم هو اªي " الشعب املغريب

حييطنا علام، مكؤسسة ترشيعية، وكأحزاب سـياسـية، من أجل إيقاف هذا 
الزنيف، الزنيف املتعلق بلك أشاكل الفساد اªي تعرفه بالد�، الفساد 

سات ببالد�، الفساد املايل من خالل الهنب اªي عرفته العديد من املؤس 
¿قتصادي والفساد ¿نتخايب من خالل اسـتعامل املال احلرام ومن خالل 

  .أيضا تزوير إرادة امجلاهري
حنن اليوم، و�لقدر اªي يطالب به الشعب املغريب، يطالب 
بإصالحات سـياسـية دسـتورية معيقة، تتعلق بفصل السلط، وتتعلق 

Tينا قضاء نزيه، شفاف، مسـتقل، �سـتقالل القضاء عىل أساس أن يكون 
Òألن العدل هو أساس امل.  

هبذا القدر أيضا يطالب املغاربة جبعل حد لسـياسة الال عقاب وجبعل 
حد للتسيب والفساد يف العديد من املؤسسات، سواء املالية، واليوم يف 
املغرب، وهاد اليش ما بقاتش يش حاجة اليل امدركة، املغاربة اليوم كيقراو 

معوا، ما بقاش غري هذا راه الصندوق الوطين للضامن ¿ج¾عي، هذا وكيس
راه الصندوق السـيا�، اليوم واحد العديد دäل اGالس دäل املدن، 
واحد العديد دäل امجلاعات يف املغرب، ولألسف أنه رمغ تقارير دäل 
اGالس اجلهوية للحسا�ت، واآلن �ش نرد املصداقية للعمل السـيايس، 
و�ش نردو املصداقية للمؤسسات جيب أن نرىق مجيعا إىل مسـتوى هذه 

إهنا حلظة ³رخيية ä إما أن نزيد إىل األمام، ä إما أن نعيد بالد� . اللحظة
إىل سـنوات مضت، كنا نعتقد أهنا سـتويل إىل ال رجعة، لكن اليوم املسأ¥ 

  . مايش تتعلق �ملزايدات
ا مجموعة من احلراكت، ليست شيئا مث هاته املطالب اليت تعرب عهن

جديدا، حنن داخل هذه املؤسسة طالبنا بأن تكون هناك ملكية برملانية، 
وطالبنا أيضا داخل هذه املؤسسة بأن جيعل حد للك أشاكل الفساد 

  .ببالد�
اليوم علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، وأيضا عىل اTو¥ أن تتحمل 

عاد  11دقائق و  4، نوصل ل 24دقائق و  3ي»K وصلت .. مسؤوليهتا
  ...ميكن
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هللا هيديك

        ::::املستشار السـيد عبد املاÇ أفرäاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرäاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرäاملستشار السـيد عبد املاÇ أفرäطططط
مث أيضا هناك الفساد اإلعاليم أيضا، ... أ� عارف هاذ الLم كيرضمك

واليوم من املفروض أن اإلعالم العمويم خصو يواكب هاذ النقاش اليل داير 
نعلن عن تضامننا مع رجاالت اإلعالم ببالد�، واªين  يف بالد�، و�ملناسـبة

من "خيوضون معركة حتت أرضية مطالب إصالح، اختاروا لها كعنوان كبري 
أجل إعالم معويم مواطن يف خدمة الشعب، يرخس قمي احلداثة 

وعلينا أيضا أن حنارب أولئك اªين " واTميقراطية والتعدد و¿ختالف
ب، وأن يكون يكون هناك توزيع عادل لرثوات يمتلصون من أداء الرضائ

  . البالد
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، �رااك من املزايدات اخلاوية، )tranquille(�رااك، اجلس وارىص 

  .�رااك من املزايدات
نرشع اآلن يف معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 

موÙة لقطاعات التمنية  مهنا آنية، 5سؤ¿،  20اجللسة، وعددها 
عرشة سؤ¿ عادä  15¿ج¾عية، الصحة، الرتبية الوطنية، ¿تصال، و

  .موÙة لقطاع ¿قتصاد واملالية، الصحة، الرتبية الوطنية، السـياحة والثقافة
نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال اآلين املوجه إىل السـيدة 

التضامن حول رضورة التكفل بعالج وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة و 
  . املعاقني وذوي ¿حتياجات اخلاصة

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¿سـتقاليل لبسط 
  .السؤال، تفضل الفريق ¿سـتقاليل، تفضل اليس العزايب

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  يرة، السـيدة الوز

  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارين،

سؤالنا حول رضورة التكفل بعالج املعاقني وذوي ¿حتياجات 
  . اخلاصة

السـيدة الوزيرة احملرتمة، تعاين العديد من األرس املغربية بسبب إعاقة 
أحد أفراد األرسة املغربية، وخاصة مهنا الفقرية وذات اTخل احملدود، من 

 تثقل اكهلها من أجل التطبيب والعالج، اليشء اªي حيمت املصاريف اليت
عىل احلكومة إجياد حل لهذه الفئة من املواطنني، صو� لكرامهتا وأخذا 

  .بيدها، وذÇ يف إطار التاكفل اGمتعي

ªا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة، هل مت التفكري يف خلق صندوق خاص 
  برعاية املعاقني والتكفل بعالÙم؟ 

  .راوشك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامنالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارين احملرتمني،

ريق الوحدة والتعادلية عىل طرح يف البداية أود أن أتقدم �لشكر إىل ف
هذا السؤال، وعىل ¿ه¾م اخلاص بوضعية األشخاص يف وضعية إعاقة، 
وخاصة ف9 يتعلق �لتوصل �لعالج وامحلاية الصحية و¿ج¾عية، خاصة 

اليل تيأكد الLم  2004أنه هناك البحث الوطين اليل تريجع ³رخيه إىل 
من مضن األولوäت دäل احلاجيات دäل  دäلمك، واليل تيقول فعال بأنه

من املسـتجوبني اليل تيقولوا أنه  %55.3األشخاص يف وضعية إعاقة هناك 
 Çاليل  %21,3الصحة والتوصل �لعالج هو األولوية، ومن مضهنم كذ

  . تيقولوا بأنه احلاجة األوىل دäهلم يه التوفر عىل األدوية من أجل العالج
املهام دäل الهنوض بأوضاع الصحة للك املواطنني هنا البد أن أدقق أنه 

واملواطنات هو $ام دäل وزارة الصحة، اليل يه مكفY بلك املواطنني 
واملواطنات، إال أن وزارة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامن، بصفهتا 
منسقة للسـياسات العمومية يف ميدان اإلعاقة، Tهيا كذÇ يف ا)طط 

äلها احملور املتعلق �لهنوض �لصحة البدنية واªهنية ¿سرتاتيجي د
  . لألشخاص يف وضعية إعاقة

  :دäل املسـتوäت 4ومن أجل ذÇ، نقوم بأعامل عىل 
أوال، عىل صعيد املساعدة التقنية هناك بر�مج لهذه املساعدة التقنية 

فة من أجل التوفري عىل األÙزة التعويضية وكذÇ يعين األداء دäل التلك
  .دäل احلصات دäل الرتويض الطيب �لنسـبة للمعوزين

كذÇ يف اجلانب الثاين هو اجلانب دäل الوقاية، ونتوفر عىل 
إسرتاتيجية وطنية للوقاية من اإلعاقة، وكنقومو بعدد من الربامج مبساعدة 

  .مجموعة من هذه القطاعات احلكومية
ئل اليل أجنزهتم دäل اTال 2اجلانب الثالث هو التحسيس من خالل 

وزارة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامن متعلقة �لفرتة دäل امحلل 
من مجموع احلاالت دäل اإلعاقة أو احلوادث  %22,8والوالدة، واليل كهيم 

  .املزنلية اليل يه كذÇ عندها نسـبة عالية
أما ف9 خيص التكفل �ملصاريف الطبية، إضافة إىل بر�مج التأمني 

إلجباري عىل املرض واملساعدة الطبية �لنسـبة للمعوزين، هناك كذÇ ا
مرشوع دäل خلق صندوق للتكفل حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، 
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واليل كرييم إىل حتسني الوضعية ¿ج¾عية وتوفري واحد العالج أفضل 
�لنسـبة لألشخاص املعاقني، وكيوفر كذÇ اإلنصاف وتاكفؤ الفرص ف9 

سـتفادة من اخلدمات العمومية، وهذا املرشوع دäل الصندوق هو خيص ¿
من مضن مرشوع القانون املتعلق بتعزيز حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 

  . وإن شاء هللا غادي توضع عن قريب عىل أنظار مؤسسـتمك املوقرة
 .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
فضل اليس شكرا السـيدة الوزيرة، هناك تعقيب السـيد املستشار، ت

  .اللبار

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارين،

أعود إليمك، األخت الفاضY، السـيدة الوزيرة، ألقول بأننا ومنذ توليمك 
وأنمت رافعني شعار مسؤولية وزارة التمنية ¿ج¾عية والتضامن واألرسة، 

العناية هبذه الفئة، الفئة الفقرية، يف إطار وعىل غرار اخلطا�ت املتتالية 
جلال¥ املÒ محمد السادس نرصه هللا، واªي اكنت هذه اخلطا�ت لكها 
تصب عىل حماربة الفقر والهشاشة، وأنمت ال يشك أحد يف جديتمك ومدى 

  .ية اليت عهدها املغاربة فيمكاسـتعدادمك لولوج هذا العمل بلك جدية وجد
  غري أننا، السـيدة الوزيرة هذا الصندوق مىت سريى النور؟ 

إن الوضعية ¿ج¾عية للمعاقني تؤسف، تؤسف، تؤسف كثريا، سـ9 
وأهنم ال يتوفرون عىل أرائك أو عر�ت للميش أو للتنقل عفوا أو أي دواء 

  .يتطلب تلكفة �هظة، ال طاقة لألرس هبا
و�مس الوطنية الصادقة أن نعاجل هذا املوضوع بلك اه¾م وأن  فأمتىن،

تنكب وزارتمك عىل خدمة هذه الفئة، فاآلن هناك فئة عريضة من املعوزين 
ومن املعاقني ال جتد ملجأ لها، سـ9 إذا اكن وضع وزارة الصحة يف املغرب 

وانعدام وضعا ال حيتاج إىل رشح، بقدر ما أن هناك انعدام األدوية الالزمة 
  .العناية الالزمة

فأ� كنشوف أن نمكل هاذ السؤال ألن هنا كنعاجلو ظاهرة اج¾عية، 
والشعب املغريب ينتظر من احلكومة، و�خلصوص وزارة التمنية والتضامن 
أن تقدم ما يف وسعها للتخفيف من معا�ة هذه الفئة، وليس بغريب عىل 

  .احلال، مع وزارة الصحة السـيدة الوزيرة �جهتادها، بتعاون، بطبيعة
 ،Yفأمتىن أن  يمت إخراج هذا الصندوق إىل حزي الوجود بصفة عاج
سـ9 اآلن هناك فئة متوت قهرا ألن غالء األدوية من Ùة، انعدام العناية 
الطبية من Ùة أخرى، واإلعاقة من Ùة 6لثة، فأمتىن أن يلقى نداؤ� هذا 

  .عزيز عليمك السـيدة الوزيرةحزيا كبريا من ¿جهتاد، وليس ذÇ ب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامنالسـيدة وزيرة التمنية ¿ج¾عية واألرسة والتضامن
شكرا السـيد املستشار عىل الLم دäلمك اإلجيايب، وشكرا كذÇ عىل 

املرشوع دäل الصندوق كنعمل بلك Ùدي دمعمك، وكونوا مقتنعني بأن هاذ 
إن شاء هللا من أجل أنه خيرج عن قريب جدا، واكين هناك أفق جد 
إجيابية، ألنه اكين املوافقة املبدئية دäل وزارة املالية ودäل أعضاء احلكومة 
ف9 خيص هذا املقرتح اليل مت تقدميه أمام جملس احلكومة يف إطار مرشوع 

األشخاص ذوي اإلعاقة، واآلن حنن يف الفرتات  قانون متعلق حبقوق
األخرية دäل وضع الهيلكة اإلدارية والقانونية دäل هاذ الصندوق، �ش 

  . خيرج، إن شاء هللا، إىل الوجود
 -إن شاء هللا  -وميكن يل نقول أكرث من ذÇ عىل أنه األفق دäل 

شلك واحد اجلهوية دäل إعطاء سلطات أكرب للمجالس احمللية، غادي ي 
 -الرافعة كذÇ �لنسـبة للهنوض بأوضاع األشخاص املعاقني اليل كتطلب 

تضافر اجلهود ما بني احلكومة وما بني اGالس احمللية وما بني كذÇ  -فعال 
مجعيات اGمتع املدين، اليل هباذ املناسـبة كنحيي حبرارة اTور الهام اليل 

ة، وخاصة مهنم اليل كيعيشوا كيلعبوه إىل جانب األشخاص يف وضعية إعاق
  . يف وضعية الهشاشة

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مشاركهتا الفريدة 

  .يف هذه اجللسة
ننتقل إىل األسـئY املوÙة لقطاع ¿قتصاد واملالية، والسؤال األول 

سادة املستشارين من حول بعض مشالك قطاع التأمني، اللكمة ألحد ال 
  .الفريق ¿شرتايك لبسط السؤال

  .تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاك
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة، 

  أخوايت، إخواين املستشارين،
قبل البدء يف طرح سؤايل حول قطاع التأمني بصفة عامة، البد، 

شري إىل أمهية هذا القطاع من حيث مرتبة املغرب السـيد الوزير، أن أ
عامليا، واملرتبة الثالثة عربيا بعد  53عامليا، حيث أن املغرب حيتل املرتبة 
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  .السعودية واإلمارات، واملرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا
كذÇ أمهية هذا القطاع تتجىل يف أنه القطاع الوحيد واألكرب يف جانب 

مليار درمه،  90مبلغ  2009والرمسY، حيث أنه وظف سـنة التوظيفات 
  .مليار يف األسواق ا)تلفة 90مليار درمه خاصة �ملعاشات و  110زائد 

كذاك أمهية هذا القطاع، ختصه رها�ت وهتمه رها�ت جد هامة، 
عىل ما أظن من القانون املتعلق  114خاصة اجلانب املتعلق بتطبيق الفصل 

  .اري عىل املرض�لتأمني اإلجب
إذن، هذا دفع احلكومة بصفة أساسـية إىل القيام بعدة دراسات، قامت 
هبا ماكتب دراسات متعددة، أجنبية ومغربية، مككتب اTراسات 

)Olivier (و)Eman et Actuariat( واليل أدوا إىل تشخيص القطاع ،
عقد بصفة عامة، وأحلوا عىل رضورة أن تتوفر احلكومة مع هذا القطاع عىل 

 .اªي حيدد املسؤوليات، ويرى كذÇ تمنية هذا القطاعبر�مج 
وكذÇ مت فتح نقاش موسع مع $نيي القطاع من أجل تشخيص 
أوضاعه وماكمن القوة والضعف فيه، وذÇ بغاية الوصول إىل توقيع عقد 

سـنوات، مع العمل أن هذه العقدة اكن  5بر�مج بني الطرفني، ميتد إىل 
السـنة الفارطة، ومت تأخريها بسـنة واألسـباب ال نعرفها،  جيب توقيعها يف
  .إجراء 70مبادرة خيزتلها  20واªي يتضمن 

إذن هاذ الرب�مج عندو عدة أهداف، مهنا خاصة تدعمي التواز�ت 
التقنية للرشاكت، تلبية حاجات الساكن من حيث جانب التأمني، منح 

هوي واإلقلميي واملسامهة يف إماكنية التوسع اخلار� خاصة عىل املسـتوى اجل 
مليار درمه، مث  400مليار درمه إىل  200متويل ¿قتصاد الوطين ب 

الرتكزي عىل حتسيس الساكن بأمهية منتوجات التأمني يف خمتلف منا� 
  .حياهتم

لكن هذا ا)طط ال ميكن يف نظر� أن ينجح إال �ع¾د مقاربة مشولية، 
التأمني، ألن عقد الرب�مج مت إغفال ومت  واليت نرى أن من أطرافها وسطاء

ر ــــــــــإحلاق رضر وإحجاف �جلانب نتاع الوسطاء، ألن فتحمت جمال كبي
)la banque assure( واك¥ اليل كتقوم  4231، األبناك اليل عندها

بتسويق منتوجات معينة خاصة �ألشخاص، خاصة �إلسعاف، وخاصة 
  . كذÇ �لقروض

 j)l’assurance deء األسفار جانب $م كذÇ مت منح لو
voyage( اليل مت منحها واحد ،Çامجلعيات نتاع القروض الصغرى كذ ،

التأمني اإلجباري املسـتقل، هذا لكو جانب �حلق ) L’AMI(اجلانب نتاع 
  .يف هذه الرشحية، واحد الرضر كبري

ني إذن، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت تنوون اختاذها لتحس
العالقة التجارية بني الوjء ورشاكت التأمني؟ وملاذا عدم الرجوع إىل 
النظام اªي اكن معموال به واحملدد لطرق األداء، وذÇ من أجل التغطية 

  التأمينية ألقىص ما ميكن من املواطنني؟
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد الوزير، لمك اللكمة

        ::::اTين مزوار، وزير ¿قتصاد واملاليةاTين مزوار، وزير ¿قتصاد واملاليةاTين مزوار، وزير ¿قتصاد واملاليةاTين مزوار، وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد صالح السـيد صالح السـيد صالح السـيد صالح 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
سعيد بلقيامك جمددا بعد افتتاح هذه اTورة الربيعية، وأشكر السادة 
املستشارين عن الفريق ¿شرتايك لوضعهم هذا السؤال املتعلق بقطاع 

  .ة أساسا ببالد�نعتربه من القطاعات األساسـية والواعد
اكنت سـنة دäل النقاش مع قطاع اليل هو قطاع التأمينات عىل  2010

أساس بلورة مرشوع بر�مج، وخالل هذه السـنة انطلقنا من منطلق 
سـنوات دوز�ها اليل اكنت خمصصة إلعادة تقنني دäل هذا  10أسايس، 

 10القطاع، وإعادة هيلكة املؤسسات اليل كتشـتغل يف هذا القطاع، 
سـنوات أعطت نتاجئ كبرية من �حية تقوية املؤسسات التأمينية، واكن من 
الرضوري أنه منر إىل حمطة جديدة، حمطة مرتبطة بطموحات أخرى، 
الطموحات األخرى أشـنو يه؟ هو أنه ابغينا جنعلو من املغرب قطب مايل 
Ùوي، وما ميكنش تتلكم عىل قطب مايل Ùوي وقطاع التأمينات خارج 

  .ه املهنجية وعن هذه املنظومةعن هذ
ولهذا اشـتغلنا يف إطار هذه املقاربة اليل كتعمتد عىل أن هذا القطاع � 
مقومات قوية للمسامهة يف متويل ¿قتصاد الوطين، وكذÇ � القدرة عىل 
مواكبتنا يف إسرتاتيجية أخذ مواقع خارج املغرب ملواكبة القطاع البنيك 

تيجيا هذا القطاع داخل يف واحد املنظور اليل والقطاع املايل، إذن إسرتا
  .عندو طموح

6نيا، القطاع اليل التطور دäلو النسـيب اكن ضعيف يف ب� مسـتوى 
التأمني الزال ضعيفا، ألن ثقافة التأمني ال توجد، ألن القوانني ال تسمح 
كذÇ مبواكبة هذا القطاع ليك يأخذ مساره بقوة، لك هذه اجلوانب عاجلناها 

 .نقطة 70هدف و 20إطار ما أمسيمتوه ب يف 
كيبقى العاملني داخل القطاع، الوسطاء هلم دور أسايس، أرشكنامه يف 
إطار هذه العملية، والهدف يف آخر املطاف هو أنه ميل كتكرب اخلزبة 
لكيش يسـتفيد مهنا، الوسطاء إذا وضعتيه يف واحد املوقع دäل أنه كينظر 

تيبقى تينظر من زاوية ضيقة يف الوقت اليل غري من ذاك الزاوية الضيقة، 
  . القطاع كيكون كيتغري

احنا حاولنا يف إطار هاذ الرب�مج هذا �ش يكون اTور دäهلم، يبقى 
دور أسايس، وأنه يكون هلم كذÇ اسـتفادة عرب التقنني، حبمك أنه 
مؤسسات التأمني تتحمل املسؤولية، ويف آخر املطاف أشـنو يه 

إىل جانب تقنني املؤسسات؟ هو أن ذاك املؤمن عليه ما  مسؤولية اTو¥
  . يضيعش

إذن يف إطار هذه املقاربة أعطينا للوسطاء كذÇ دور مع ¿لزتام 
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�ملواكبة، احنا خصنا نواكبو، ألن تنعرفو بأن التحول ما تيجيش من اليوم 
للغد، إذا ما عاونتيش الواحد ما ميكنلوش حىت هو ينسجم يف إطار وترية 

ديدة، وهذا هو ¿لزتام اليل اخذيناه، وهذا هو ¿لزتام اليل غادي ج
منشـيو فيه مع الوسطاء، حفاظا عىل مصاحلهم وحفاظا كذÇ عىل اTور 
اليل كيلعبوه يف إطار هاذ العملية دäل الوساطة، لكن ما بقاوش لوحدمه، 
 أصبحوا عندمه منافسني، ولكام كيزتاد منافس، خصك تقوي أكرث القدرة

  .دÇä وهاذ اليش اليل غادي منشـيو يف إطار املساعدة دäلو
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاك
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
احلقيقة عىل أن رشتيو عىل أن هذه خزبة ولك يش كيالك مهنا، احلقيقة 

أن خزبة واحدة وجاو �س، كيف اليل تنقولو حبال اليل تزنيدو الشحمة عىل 
  . يف ظهر املعلوف

األبناك يف املغرب ويف العامل، األبناك اليل يف احلجم ¿ستvري دäلها 
مليار سـنتمي، عند� بنك  380واحلجم دäلها اليل كتدير األر�ح دäل 

مليار سـنتمي  400ر سـنتمي ومليا 150دارها، البنوك لكهم داروا ما بني 
وسـيط تأمني وحنكو علهيم وحنذفو هلم من  2000رحب، وجنيو لواحد 

¿متيازات، مايش من ¿متيازات، من اليل تيعطهيم القانون القدمي نتاع 
77 .  

وسـيط التأمني اكن عندو احلق يفتح نقطة بيع واحدة خارج املدينة اليل 
 (la présentation)ق عندو، كيشـتغل فهيا، اآلن ما اصبحش هاذ احل

اليل يه األساس دäل التأمني، وهو أن األبناك اآلن والت كتدير هاذ 
  ...، إىل غري ذÇ(démarchage)العملية هاذي، والت تتصل وكتدير 

األبناك ظنيت عندها دور تبقى مقترصة عىل األبناك، األبناك اآلن 
جتيب يشء  غادي  (la banque)أشـنو كتدير؟ كنا ننتظر عىل أن

جديد، غادي جتيب لنا منتوجات جديدة، والو، املواطن اليل تياخذ كريدي 
�لسـيف عليه يدير تأمني عىل احلياة، املنتوجات دäلها اليل اكن من قبل 

كيف قلت  -�لعكس عاد تزنيدو .. كيقوم هبا الوسـيط، ألن األبناك ما جات
  . هذه مسأ¥ أساسـية. الشحمة يف ظهر املعلوف -

ذÇ الثقافة دäل التأمني ال توجد يف املغرب، ألن العيب واTور اليل ك
اكن خص الرشاكت اليل ما تيتواصلوش بطريقة إجيابية، وما كتواصلش 
�لشلك املطلوب مع املواطن، �ش تفرس لو أشـنو اTور دäل التأمني، 

هو  إىل غري ذÇ، ألن التأمني راه اTور دäلو اج¾عي، دور نفيس، وأشـنو
النفيس؟ الطمأنينة، السكينة نتاع الواحد كيأمن عىل األخطار، إىل غري 

Çذ ...  
لكن، السـيد الوزير، أ� عندي الثقة فيمك، وعندي الثقة يف املدراء 
دäل املديرية دäل التأمني، تنعرفومه �س يف واحد املسـتوى معني، أن 

دäل التأمني حمكتيو هاذ املوضوع غادي ³خذوه �جلدية، ألن راه الوسطاء 
علهيم أهنم يغلقوا وحمكتيو علهيم �إلعدام، وهاذ اليش مايش دäلمك، خصمك 
³خذوا هاذ النقطة يف عقدة الرب�مج اليل غادي تدار، أهنم يكونوا حلقة 
$مة من أجل تمنية القطاع، راه ما نتلكوش عىل البنك وما نتلكوش عىل 

)l’agence de voyage (دير والت كت اليل(l’assurance voyage) ،
هاذ اليش جانب راه اكين إحجاف، وراه بزاف دäل �س غادي يغلقوا 

  .وغادي يسدوا
 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .احرتم الوقت، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
لسـيد شكرا السـيد الرئيس، أ� احرتاما للوقت أعطيت الوقت دäيل ل 

  .املستشار
  .شكرا

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

السؤ¿ن املواليان جتمعهام وحدة املوضوع، األول يتعلق بإشاكلية متويل 
وتأطري ومواكبة وحتديث املقاوالت الصغرى واملتوسطة، للمستشارين 

عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، سعيد : احملرتمني السادة
  . بوري، بنارص أزاكغأرزيقي، محمد الك 

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة، 

  إخويت، إخواين املستشارين،
تعترب املقاوالت الصغرى واملتوسطة القلب النابض لالقتصاد الوطين، 

منه، إال أنه �لرمغ من أمهيهتا البالغة فهـي الزالت تعاين  %90إذ تشلك 
من اختالالت وإشاكالت عىل مسـتوى المتويالت البنكية برشوط تفضيلية 
عىل مسـتوى التأطري والتكوين والتحديث، وعىل مسـتوى مواكبهتا أيضا، 
كام نسجل غياب التواصل مع هذه املقاوالت بغية رشح خمتلف برامج 

  . وضعت لتأهيلهااحلكومة اليت 
  : أمام هذه اإلشاكليات، نسائلمك، السـيد الوزير، اكلتايل
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وضعمت بر�مج لتأهيل املقاوالت الصغرى واملتوسطة  2008يف سـنة 
، وبعد مرور هذه الثالث سـنوات تقريبا عىل 2012- 2008لفرتة ما بني 

رفع تنفيذ الرب�مج، ما هو تقيميمك لنجاح هذا الرب�مج؟ وما هو تصورمك ل
  عراقيل ومتويل وتأطري ومواكبة املقاوالت الصغرى والكربى؟

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  إذا مسحمت، السـيد الوزير، ممكن يلقى السؤال الثاين؟

        ::::قتصاد واملاليةقتصاد واملاليةقتصاد واملاليةقتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿السـيد وزير ¿السـيد وزير ¿السـيد وزير ¿
  .نعم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
        .تفضل الفريق ¿سـتقاليل لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
ألية ال مراء أن املقاوالت الصغرى واملتوسطة يه الرشايني ¿قتصادية 

دو¥ ومهنا ب�� املغرب، كام تعترب عامد ¿قتصادي الوطين واملصدر 
احلقيقي للرثوة واخلزان األكيد واملنتج لفرص الشغل، اليشء اªي يسـتدعي 
وبإحلاح اTفع �لشـباب احلامل للمشاريع يف عدة برامج تمنوية والسعي إىل 

  . األخذ بزمام املبادرة احلرة
ادر النجاح يف املقابل، هناك بوادر الفشل، نظرا إال أنه وكام تبدو بو 

لعدم متكن أغلهبم من ¿سـتفادة من الصفقات العمومية، زäدة عىل ارتفاع 
الفوائد البنكية وارتفاع الرسوم اجلبائية، مع غياب التساهل يف األداء 
وتعقيد املساطر اإلدارية وخاصة مساطر الرخص، �إلضافة إىل غياب 

موم املقاولني الشـباب، خاصة وأن املقاو¥ ويف خمتلف خلية اإلنصات هل
أطوارها ومراحل إنشاهئا إىل التطور والتوسع، ال تسـتغين يف أغلب األحيان 

  . عىل اTمع البنيك
ªا، نسائلمك، السـيد الوزير، هل هناك نية ملراجعة الفوائد البنكية 

ل للمشاريع لتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة لتشجيع الشـباب احلام
  التمنوية؟ 

  . وشكرا

  .السـيد الرئيس، أحتفظ �لوقت للتعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ما بقا والو، آش ابقى؟ تفضل السـيد الوزير يف ست دقائق

        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
  .نعطيه شوية من الوقت دäيل حىت هو

  .شكرا السـيد الرئيس
عىل طر/م هذا السؤال املتعلق أشكر السادة املستشارين من الفريقني 

بوضعية املقاوالت الصغرى واملتوسطة من اجلانب املتعلق �لمتويل واجلانب 
  . املتعلق مبواكبة إعادة الهيلكة ودمع التنافسـية

، هذه اسـمترارية لسـياسات اختذت 2008وما قبل  �2008لفعل منذ 
من املياكنزيمات يف اجتاه دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وضعت مجموعة 

للمواكبة، غري نبغي نوحض بأنه ما تقدمه اTو¥ يشء وما تقوم به املقاو¥ 
يشء آخر، ألن إعادة التأهيل ودمع املقاو¥ ليس مرتبطا بوضع اآلليات 
لوحدها من طرف اTو¥ بقدر ما يه مرتبطة كذÇ �ملقاو¥ يف حد ذاهتا 

  . ليت تضعها اTو¥ ملواكبة املقاوالتوقدرهتا عىل ¿سـتفادة من املياكنزيمات ا
جوج دäل اآلليات توضعت جديدة، واحدة تهتم جوج دäل الربامج، 
بر�مج امتياز Tمع املقاوالت الواعدة، السقف دäلو عىل مسـتوى اTمع يه 

مقاو¥ سـنوä، اإلجناز اليوم  50مليون دäل اTرمه، اكن هدف دäل  5
ين حصيY، أعتربها إجيابية، ولو أنه الهدف إذن اك. مقاو¥ سـنوä 33هو 

  . مقاو¥ سـنوä نوصلو لو 50مازال ما اسـتطعناش دäل 
اكين الرب�مج الثاين اليل هو بر�مج مساندة، واليل كهيدف إىل حتديث 

مقاو¥ سـنوä، وصلنا  500وحتسني تنافسـية املقاوالت، الهدف اكن 
  . مقاو¥ اليوم 271ل

أن املقاوالت بدأت تدخل يف هذه اTينامية إذن املؤرشات تبني ب
أشهر  6وبدأت تسـتفيد، التقيمي دäل النتاجئ ما ميكنش Ç تقميو بعد مرور 

  . أو سـنة
عىل مسـتوى املقاو¥، أ� اليل كهيمين أشـنو هو املردود �لنسـبة للمقاو¥ 
�سـتفادهتا من هذه املياكنزيمات، إذا حتسن األداء دäلها، إذا حتسنت 

نافسـية دäلها، إذا اكن  ابتاكر أكرث، اكنت تنافسـية أكرث، راه احنا الت 
جنحنا، ما اكنش هاذ اليش هذا، مبعىن أنه حىت هذه املياكنزمات يه 

  . مياكنزيمات غري اكفية
إىل جانب هذه املياكنزيمات، وضعت مجموعة دäل املياكنزيمات اليل 

أساس مواكبة املقاوالت  تهتم رأسامل اGازفة، اTو¥ وضعت ضام�ت عىل
�لنسـبة للمقاوالت اليل تتخلق أو �لنسـبة للمقاوالت اليل يه يف حاجة 

  . إىل إعادة الهيلكة
وضعنا مياكنزيم آخر �لنسـبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، واليل 
�لنسـبة يل جنح، عالش جنح ألنه � تأثري مبارش عىل مسـتوى املالية دäل 
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اليل  %20اك التخفيض من الرضيبة عىل اTخل دäل املقاو¥ اليل هو ذ
 400مقاو¥، واليل لكف �لفعل ملزيانية اTو¥ مليار و 2232اسـتفادت منه 

مليون دäل اTرمه عىل مسـتوى نقص املداخيل ف9 خيص الرضيبة عىل 
  . الرشاكت

إذن مجموعة من املياكنزيمات توضعت، كون ما اكنتش املقاو¥ الصغرى 
سطة حتسن أداؤها، ما يكونش األداء دäل ¿قتصاد الوطين واملتو 

كيتحسن، إذن هذا مؤرش أسايس �لنسـبة يل، أشـنو يه القدرة دäل 
احلفاظ عىل األسواق، أشـنو يه القدرة عىل غزو أسواق جديدة، أشـنو 

  . هو القدرة عىل متويل الطلبات
صغرى هذه لكها آليات اليل تتأكد يل، خشصيا، بأن املقاو¥ ال

واملتوسطة �ملغرب بدأت تعرف حتسن وحتسن أكيد، واش �لطبع اكين 
طرف اليل مازال خصو مساندة، اليل خصو مساعدة، إذا ابغى يساعد 
نفسو؟ اآلليات موضوعة، اليل تيبقى واش املقاو¥ قادرة كذÇ �ش تدخل 

 يف هاذ املياكنزيمات؟
الفائدة، غري �ش  تتبقى النقطة املتعلقة �لسؤال حول ختفيض نسـبة

نذكر ببعض البدهييات هو أن نسـبة الفائدة حيددها العرض والطلب، 
وحيددها كذÇ لك ما هو مرتبط �ملياكنزيمات املالية، التحمك يف التضخم، 
مجموعة دäل اآلليات املالية اليت تسـتعملها اTو¥ �ش معدالت الفائدة ما 

�لنسـبة للمقاوالت الصغرية  %7و 6تطلعش، معدل الفائدة اليوم ما بني 
  . واملتوسطة كنسـبة

اليل كيبقى هو أنه اTو¥ ما عندهاش إماكنية �ش ختفض، �ش تقول 
متيش عند القطاع اخلاص أو القطاع البنيك وتقول لو �لنسـبة للمقاو¥ 

  . %3أو  2الصغرى واملتوسطة دير لها 
ليل كنديرو، ها �ش كهنبطو معدالت الفائدة عرب مياكنزيمات الضامن ا

أنت دريت فواكرمي، ها انت دريت إعادة الهيلكة دäل املديونية دäل 
واTو¥ كتحمل ذاك العبء دäل الفرق، هاذو  %2املقاو¥، كتعطهيا ب 

  . هام املياكنزيمات اليل كيتسـتعملوا
لكن حتديد نسـبة الفائدة عىل مسـتوى السوق، هذا حيدده العرض 

املالية و¿قتصادية ل�و¥ والسـياسة التضخمية والطلب وحتدده السـياسة 
)inflationniste ( أو السـياسة غري التضخمية، احنا يف سـياسة غري

تضخمية، هذا هو اليل امسح لنا أن نسـبة الفائدة تبقى نسـبة منخفضة 
، %15نسبيا مقارنة مع دول نعرفها مجيعا، اليل معدالت الفائدة تصل إىل 

 كنا فيه يف التسعينات، بعض اTول مازال ، ذاك اليش اليل17%، 16%
فيه، امحلد � أظن بأنه نقز� واحد الوثبة أساسـية، اليل كيبقى هو أنه 
خصنا نزيدو حنسـنو أكرث األداء دäل ¿قتصاد الوطين �ش ميكن لنا نزيدو 
خنفضو أكرث نسب الفائدة، وهذا هو اليل كنعتقد أسايس يف السـياسات 

  . ية بشلك عام¿قتصادية واملال 
 . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، يف إطار التعقيب الفريق احلريك، تفضل السـيد 

  . املستشار

        : : : : املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
نشكرمك، السـيد الوزير، عىل املعلومات اليت تفضلمت هبا يف جوابمك عىل 

  . طتني هامتني يف تعقييب هذاسؤالنا هذا، إال أنين أريد أن أؤكد عىل نق 
األوىل تتعلق �ملشالك اليت يواÙها املغاربة املقميني �خلارج، واليت تمتثل 
�ألساس يف الصعو�ت اليت تعرتضها عند التعامل مع اإلدارة، و�خلصوص 
معاجلة ملفات ¿ستvر أو Tى األبناك، اليت ال هيمها إال الرحب من خالل 

  . ودائع الزبناء
ام أن اإلدارة ال ترد عىل امللفات املقدمة إلهيا إال بعد مرور فرتة طويY، ك

واللك يعرف بأن اجلالية حمارصة بضيق الوقت، إضافة إىل مشلكة لغة 
الو6ئق اإلدارية اليت ال تسمل إال �للغتني العربية والفرنسـية، علام أن جاليتنا 

، فهيا األملانية، فهيا الهولندية، توجد جبميع بقاع العامل، فهيا اللغة اإلسـبانية
  ... البلجيكية، إخل

أما املسا¥ الثانية، ويه صعوبة احلصول عىل الوعاء العقاري من أجل 
  . إحداث مقاوالت صغرى ومتوسطة من أجل إجناز مشاريع

  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق ¿سـتقاليل، تفضل اليس 

  .فؤاد

        ::::املستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديري
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير، 

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
السـيد الوزير احملرتم، كنت كرميا يف توزيع حصصك الزمنية عىل 
املستشارين، ولكنك كنت حشيحا يف جوابك عىل سؤالنا خصوصا يف 

املتعلق �ألبناك، وقد أصبت خبيبة أمل ال توصف وأ� أسـمتع إىل  الشق
  . جوابك

السـيد الوزير، احنا نعيش واحد الصحوة نوعية، واحد التحول كيفي، 
واعي، إرادي، عىل األقل إذا ما قدر�ش نكون جزء من هذا التحول 

  .فنكون صادقني مع أنفسـنا
بناك، أبناكنا ليست السـيد الوزير، مل تتلكم عىل األبناك ودور األ

مفخرة القتصاد البالد، بل يه ذل وقهر لرقاب العباد، هاذ األبناك ليست 
أبناك معل، مهها الوحيد واألوحد مواكبة أو خدمة ¿قتصاد الوطين من 
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خالل مواكبة ودمع املقاوالت معوما، واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
ىل الرحب وتكديس ومرامكة والصغرية جدا، يه أبناك جتارية حبتة، تسعى إ

 عــــــــــــــــو املاكسب، ¿نشغال دäلها هو اقتناص الودائـاملاكسب تل
)les dépôts(  ،بأمثنة خبسة وحتويلها إىل قروض إىل أحصاب احلاجة

  . أشخاص ذاتيني اكنوا أو معنويني، بأمثنة �هظة وبأسعار ملهتبة
هد وخري دليل عىل ما واحنا كنشوفو، السـيد الوزير، أن أصدق شا

أقول هو هاذ اخلرجات اليل كيديروها رؤساء مؤسسات بنكية يف ندوات 
حصفية، يعلنون للمإل أهنم حققوا هوامش رحب فاقت ثالث ماليري وأربعة 

  . ماليري درمه
هاذي نتاجئ $مة وملفتة للنظر، ولكن هاذ الناس عىل األقل اكنت 

ا نتيجة لالرتفاع املهول وغري املربر تكون عندمه اجلرأة يقولوا لنا بأن هذ
ألسعار الفائدة البنكية، واكن خصهم تكون عندمه الشجاعة كذÇ يقولوا لنا 
بأن مثن هاذ الثالثة ماليري وأربعة ماليري دäل اTرمه هو مك احلرäت 
املصادرة، عدد الزبناء اªين زج هبم يف السجون، عدد العائالت اليت 

بيوت وعدد السـيارات اليل جحزت وعدد طردت من الشقق ومن ال 
  . الرواتب اليت مت التحفظ علهيا، ويه املصدر احلقيقي لقوت هذ هالعائالت

حىت طريقة منح القروض، السـيد الوزير، للمقاوالت وحىت 
لألشخاص اªاتيني تشوهبا ¿نتقائية الشديدة، تتسـيدها اªاتية، تغيب 

ي، ـــــــــــــــــلبنك ال يقرض إال للغنعهنا املعايري واملصاديق املوضوعية، ا
)la banque ne prête qu’au riche( وتقرضه برشوطه هو، أي ،

رشوط الغين، أما صاحب احلاجة فإذا جاد عليه البنك وتكرم فبرشوط 
، السـيد الوزير، ما كنسمعوش %10كنسمعو عىل . تثقل الاكهل واTماغ

�ت، السـيد الوزير، ، �هيك عن الضام%12و %11و %10، %6عىل 
  . مرة القرض املمنوح 30، 20، 10ضام�ت تفوق 

بال ما نتلكمو عىل واحد مغارة عيل ��، واحد األمر غالبا ما تتحاشاه 
، هاذ الرسوم والواجبات (les commissions)األبناك هو هاذ العموالت 

املؤداة عن اخلدمات البنكية، من حسب وحتويل ودفع، حىت ¿بتسامة، 
 ،Çäالسـيد الوزير، داخل الواك¥ البنكية خصك تقلب كشف احلساب د

  .واش اقتطعوها وال ما اقتطعوهاش
هللا خيليك، السـيد الرئيس، راه اسـهتلكنا دقيقة يتمية يف السؤال، ما  

 .تزال لنا واحد اTقيقة، هللا جيازيك خبري، وهذا سؤال $م
  السـيد الوزير احملرتم،
ر هواجسها وآخر مهو$ا اTفع قدما �ملقاو¥ أبناكنا الوطنية، آخ

ومواكبة املقاو¥، و�عتبارمك وصيا عىل هاذ القطاع، قطاع األعامل وقطاع 
األبناك، البد من إعادة النظر يف املنظومة البنكية بطبيعة احلال، هنجا 

  . وأسلو� وتفكريا وممارسة
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف أربعة دقائقشكرا السـيد 

        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
شكرا السـيد الرئيس، أشكر السـيد املستشار عىل مرافعته، ولو أنين 
لست هنا ليك أدافع عن األبناك ألنين ال أشـتغل داخل األبناك، أ� أمثل 

ون الضوابط احلكومة وأشـتغل داخل احلكومة وأمعل يف اجتاه أن تك
القانونية و¿قتصادية واملالية غادية يف ¿جتاه، هاذي مرافعة أبلغمت هبا عرب 
هذا املنرب إحساسمك لألبناك، وأمتىن أن تكون لألبناك أذ� صاغية ليك 

  . تتجاوب مع ما حتسون به، هاذي سـياسات بنكية يف إطار نظام مفتوح
ا جيب أن نقوم به لتوفري احنا، �لفعل، إىل جانب بنك املغرب نقوم مب

الضام�ت الرضورية �ش ما يكونش هناك اسـتغالل ألوضاع معينة، �ش 
ما يكونش هناك ارتفاع ملعدالت الفائدة، هاذي يه السـياسة املالية وهاذي 
يه السـياسة ¿قتصادية والقوانني املواكبة، كنوضعو اآلليات �ش خنلقو 

 le)ن ـواحد النوع م املنافسة الرضورية �ش ما يكونش هناك
monopole)  لو عىل املسـتفيدين وعىلäاليل غادي يضغط عرب الوضع د

املقاوالت وعىل املواطن، هذا هو العمل اليل كتقوم به احلكومة، اليل كيبقى 
�لفعل هو أنه األشـياء ليست هبذا الشلك التجرييب، اكين هناك وقائع 

ممارسات كذÇ ختتلف، ختتلف، اكين هناك ز�ئن ختتلف، اكين هناك 
  . ولهذا كنظن بأنه من املوضوعية أن نكون موضوعيني كذÇ يف تقيمينا

أ� أعترب بأن املقاو¥ اليل كرتحب أو البنك اليل كريحب، هذا مؤرش 
إجيايب ليس مؤرش سليب، نمتىن أنه ما جنيوش يش هنار ونقولو بأنه أبناكنا 

  .لالقتصاد الوطينبدأت يف اإلفالس، هذا أخطر مؤرش �لنسـبة 
حصة نظامنا املايل، يعين حصة قدرة النظام املايل عىل مواكبة حاجيات 
¿قتصاد الوطين، أ� كنشوف المتويالت كذÇ اليل كتعطى Gموعة من 
القطاعات، واليل كتعطى كذÇ للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، غادي 

كنتلكمو، جنيب لمك يف فرصة أخرى معطيات مرمقة �ش نعرفو عالش 
  . �ش غري تقيمينا يبقى دامئا تقيمي متوازن وتقيمي موضوعي

 .شكرا السـيد الرئيس

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

السؤال الرابع املوجه إىل السـيد وزير ¿قتصاد واملالية موضوعه وضعية 
¥ متقاعدي اجليش، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا

  .واملعارصة لبسط السؤال

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
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من املعلوم أن قدماء العسكريني وقدماء احملاربني قد بذلوا جمهودات 
دة الرتابية، وأمام جبارة من أجل اªود عن حوزة الوطن واTفاع عن الوح

األوضاع ¿ج¾عية الصعبة اليت يعانون مهنا، و�لرمغ من اGهودات اجلبارة 
واملبذو¥ من طرف مؤسسة احلسن الثاين لألعامل ¿ج¾عية لقدماء 
العسكريني وقدماء احملاربني، اليت هتدف إىل حتسني ومواكبة أوضاعهم 

ن املواطنني الزالت تعيش أوضاعا املادية و¿ج¾عية، فإن هذه الرشحية م
صعبة، تنعدم فهيا أدىن رشوط العيش الكرمي، حبيث ترتاوح معاشاهتم بني 

درمه يف أحسن األحوال، ويقطن أغلهبم يف أحياء هامشـية  1000و 300
ال تتوفر فهيا أدىن رشوط العيش الكرمي، مما دفعهم إىل تنظمي العديد من 

ن املغربية حبثا عن آذان تصغي ملطالهبم الوقفات ¿حتجاجية مبختلف املد
  . وتهنض بأوضاعهم

أمام هذا الظمل واحلرمان، السـيد الوزير احملرتم، اªي يطال هذه 
الرشحية من املواطنني من قبل املسؤولني �لرمغ من اخلدمات اليت أسدوها 
دفاعا عن حوزة الوطن، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، حول اإلجراءات 

بري اليت تقومون هبا لرد ¿عتبار لهذه الفئة من متقاعدي اجليش والتدا
  وأراملهم؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

واملعارصة لوضعهم هذا شكرا للسادة املستشارين من فريق األصا¥ 
  . السؤال

نبغي نوحض أوال بأن قمية املعاش، وهذه من البدهييات، معاش التقاعد 
يسـتفيد منه أي أجري عند إحالته عىل التقاعد، تبقى مرتبطة بعاملني اثنني، 
كنعرفومه مجيع، مدة ¿خنراط بنظام التقاعد، واألجر املرجعي اªي يمت عىل 

  . أساسه احتساب املعاش
يه فئة عندها خصوصياهتا، قدماء العسكريني  -�لطبع  - هذه الفئة 

وقدماء احملاربني، أوال مت إحداث مؤسسة خاصة برعايهتم، ويه مؤسسة 
احلسن الثاين لألعامل ¿ج¾عية، كام مت وضع عدد من النصوص واألنظمة 

عنوية القانونية الرامية إىل حتسني ظروف عيش هؤالء ورعايهتم املادية وامل 
  : عرب متتيعهم ببعض املنافع و¿متيازات

 l’allocation(أوال، إعانة خاصة وفق رشوط تنظميية حمددة  -
spéciale (رجة األوىل،  قدماء احملاربنيTواألرامل واأليتام واألصول من ا

ميكن هلم ¿سـتفادة من إعانة خاصة، كتوىل ختويلها جلنة يرتأسها السـيد 
 10080درمه وطلعت ل  6000ة اكنت حمددة أوال يف الوزير األول، اإلعان

 درمه مؤخرا؛ 

بدات يف ) allocation d’appoint(اكين إعانة إضافية  -
 ؛ 2010درمه يف  1500درمه، دازت إىل  910، اكنت يف 2008

 la rente(اكين اسـتفادة دäل أرامل الشهداء من إيراد معري  -
viagère( ،1400  ،ألرامل ضباط الصف،  1800درمه ألرامل اجلنود

  درمه ألرامل الضباط؛  2200و

كذÇ ¿سـتفادة من الرعاية املعنوية واملساعدة املادية، مهنا إماكنية  -
¿حتفاظ يف مصاحل اإلدارة التابعة ل�و¥ واملؤسسات العامة وامجلاعات 
العمومية مبناصب لقدماء العسكريني وقدماء احملاربني، إضافة إىل األشخاص 

 ني بصفة مقاوم؛املمتتع

¿سـتفادة من جمانية العالجات الطبية واجلراحية املقدمة يف  -
 التشكيالت ¿ستشفائية املدنية أو العسكرية التابعة ل�و¥؛ 

¿سـتفادة من احلق يف التخفيض من تعاريف النقل العام وفق  -
 رشوط حمددة؛ 

 ؛ احلق يف إعادة تدريب $ين �ملؤسسات ا)تصة التابعة ل�و¥ -

كذÇ احلق �لنسـبة لقدماء احملاربني املصابني بزمانة عىل إثر عاهات  -
 احلق يف أÙزة التعويض أو اجلبارة الالزمة حلالهتم الصحية؛ 

حتويل اإلعانة اخلاصة إىل األرامل واأليتام، وعند عدم وجودمه إىل  -
 األصول من اTرجة األوىل؛ 

¿ج¾عية اليت تقد$ا وكذÇ �لطبع ¿سـتفادة التامة من اخلدمات  -
 .مؤسسة احلسن الثاين لألعامل ¿ج¾عية

إذن هناك مجموعة من املياكنزيمات واإلعا�ت اليت وضعت، السؤال 
اليل تيبقى مطروح، واش هاذ اليش اكيف أو غري اكيف؟ �لطبع أمام لك 
احلاجيات و¿حتياجات، الطلب دامئا موضوعي ومنطقي، لكن ما ميكناش 

أن هاذ الفئات مت إهاملها، واكين هناك سـياسة حكومية ملواكبة لك نقولو ب
  .هذا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب؟ تفضل اليس بومنر

        : : : : املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
  شارات،األخوات املست 

شكرا السـيد الوزير عىل الرد، احنا تنشكروك غري عىل الرد، حيث 
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ذاك اليش اليل جا، اكين يشء واحد اليل واقعي ومعروف هو التغطية 
الصحية، كتقوم هبا املصاحل الصحية دäل القوات املسلحة، $ام جاء يف الرد 

  . دäل السـيد الوزير
ات، هذا غري جزء، فيه أ� عندي اآلن، هذا ملف مطليب فيه توقيع

  .ألف توقيع، يعين ما ميكنش تغطي املغرب لكو
 1000درمه و 300السـيد الوزير، يف السؤال دäلنا جاء الرمق دäل 

درمه، يف  1000درمه و 300درمه، واش كتسـتوعبوا، السـيد الوزير، 
الرمق، حيث الرمق راه شيئا ما خمجل، واكين هاذ الرمق، راه ما تهنرضوش من 

درمه وحىت  1000درمه و 300راغ، احنا هاذ امللف اهريناه �Tراسة، الف
درمه، ميكن  1000درمه، راه مايش راتب يف هاذ البالد، راه  2000ل 

واحد من هاذ  600واحد تيجيبوا راتب دäل واحد يف هاذ البالد،  600
  .الناس

هاذ الناس، السـيد الوزير، اعطاو للبالد، حضوا بشـباهبم و�قيني 
يضحيو يف الكرب دäهلم، بغض النظر عن التغطية الصحية راه ما اكين ك 

تصور معي، السـيد الوزير، هاذ الناس اليل عاشوا واحد . حىت يش حاجة
الفرتات دäل ¿نضباط أهنم جنود، التكوين دäهلم �س منضبطني، هام 
 اآلن تيوقفوا وقفات احتجاجية، ألن وصل هبم، كيف ما تيقولوا يف اللغة

 1000العربية، بلغ السـيل الزىب، واحد اإلنسان دäل سـبعني سـنة وتيشد 
  .ساعة 24درمه يف هاذ البالد راه ميكن ما تدوزش ليه حىت  1000. درمه

بغض النظر، السـيد الوزير، عىل األرقام اليل اعطيتوا وعىل القانون، 
لها هاذي راه واحد الفئة عريضة من املغرب، فئة اسـتثنائية، خصها تعام 

�سـتثناء، ألن هاذ املبالغ اليل تياخذوا هاذ الناس راه ومصة عار يف جبني 
املغاربة، خاصة أهنم وصلوا لواحد السن اليل ما يقدرش يقلب عىل البديل، 

  .ما يقدرش خيدم، وهذا راه خطري، السـيد الوزير
لو ما اكنتش التغطية الصحية، يف نظرمك أشـنو غادي يكون مصري ذوك 

ن ما اكنتش املؤسسة العسكرية أو الصحة العسكرية كتكفل الناس، كو
بذوك الناس، كيفاش غادي يكون الوضع دäهلم، وتتعرف، السـيد الوزير، 
اإلنسان ميل تيخرج من القوات املسلحة، وخاصة الناس اليل اكنوا يف 
الصحراء، جايبني اكع األمراض معهم، عندو الLوي، عندو لكيش، اكع 

  .ا من الصحراءاألمراض تيجيهب
زäدة عىل أن الطبيعة دäل احلياة دäل ذوك الناس، تيجيبوا السكر، 
كيجيبوا الفشل اللكوي، لو ما اكنتش هاذ التغطية الصحية أشـنو اكن غادي 
يوقع؟ كنا غادي نكونو يف اكرثة، وأسـتعمل املصطلح، كنا غادي نكونو 

شلك دäهلم، أهنم أحضوكة، ألن هاذ الناس ما تيقدوش يشكيو، هذا هو امل 
ما تيقدوش خيرجوا للشارع كيف ما تيديروا املغاربة لكهم، وكميوتوا يف 

  . مصت، ونعرفهم، السـيد الوزير، ونتعامل معهم يوميا، راه خص يش حل
هاذ اليش اليل قلتو، السـيد الوزير، مزäن ولو أننا �سـتثناء التغطية 

ناس، راه يف دار احلق، الصحية، وأ� يرشفين أنين وT واحد من هاذ ال 

درمه واسـتغربنا أنه خيرج أطر، ومهنم  800هللا جيازيه خبري، اكن كيشد 
درمه حىت توىف عاد شفناها،  800درمه يف الشهر،  800هاذ الشخص ب 

عاد اكتشفنا أشـنو اكن كيشد، ما �Ç بناس آخرين، �س خدموا البالد 
  . وتيخرجوا لنا أطر يف هذه البالد، �س منضبطني

املفروض، السـيد الوزير، إعادة النظر، البحث عن الوسائل اكينة، 
نلتفت ملا يسمى �قتصاد الريع، رامك فهمتو الرسا¥، السـيد الوزير، اقتصاد 

 .الريع هاذ الناس هام اليل خصهم تكون عندمه األولوية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

إىل آخر سؤال، السؤال اخلامس موضوعه مؤرش سهو¥ أداء منر 
الرضائب، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا¥ واملعارصة، 

  .تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  تشارين،السـيدتني املستشارتني والسادة املس 
اªي  2010السـيد الوزير، حسب مؤرش سهو¥ أداء الرضائب لسـنة 

ب�،  183من أصل  126أصدره البنك اTويل، حل املغرب يف املرتبة 
، ويشمل هذا 2009مسجال بذÇ واحد الرتاجع كبري وملحوظ عن سـنة 

  :املؤرش عدة معايري، أمهها

ملؤسسات معيار عدد الرضائب ومجموع الرسوم اليت تؤدهيا ا -
  ¿قتصادية خلزينة اTو¥، واملساطر املتتبعة يف ذÇ؛

معيار الزمن، اªي حييل عىل عدد الساعات اليت يتطلهبا القيام  -
  بإجراءات أداء الرضائب؛

  .معيار نسـبة الرضائب املؤداة من مجموع األر�ح اليت حتققها الرشاكت -
ملؤرش يشلك ويف هذا اإلطار، نعتقد أن تراجع املغرب خبصوص هذا ا

نقطة سلبية، تقف جحر عرثة أمام اجلهود املبذو¥ لتشجيع ¿ستvر، سواء 
الوطين أو األجنيب، وتوفري املناخ املالمئ � وترسـيخ دعامئ األمن القانوين 
يف ميدان األعامل، �عتبار ذÇ من أبرز اخليارات اإلسرتاتيجية املرتبطة 

  .�لتمنية وتأهيل ¿قتصاد
ئلمك، السـيد الوزير، ما هو بر�مج احلكومة لتحسني هذا Çª، نسا

  املؤرش من أجل توفري املناخ املالمئ لالستvر؟
  .وشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
رتم لوضعمك هذا شكرا السـيد الرئيس، شكرا للسـيد املستشار احمل

السؤال، اليل يف الواقع ابدينا نعاجله مجيعا، عرب قوانني املالية املتتالية دäل 
هاذ الثالث سـنوات األخرية، ألنه احنا وأنمت اعترب� بأنه هذه من األشـياء 
اليل ال تعطي صورة إجيابية، وتشلك إشاكل يف العالقة ما بني امللزم 

  :صادقنا علهيا مجيعا، نبغي نذكر هبا واإلدارة، اخذينا تدابري اليل
 2010أوال، اإلقرارات واألداءات اإللكرتونية، دخلت يف التفعيل يف 

، هاذي القرارات إلكرتونية �لنسـبة %60، هذه اإلقرارات تشلك 2011و
من املداخيل الرضيبية دäل  %60للمقاوالت الكربى واملتوسطة، كتشلك 

  ...حية راك حيديت واحدالبالد، مبعىن راك من واحد النا
القرار الثاين اليل اخذيناه، واليل دخل حزي التنفيذ هو اإلقرار السـنوي 
مبجموع اTخل، بفرض إلزامية اإلدالء به قبل فاحت مارس، قلنا عالش غادي 
نديرو هاذ اليش؟ ألن ما خصش لكيش يتكدس يف آخر الشهر ويف آخر 

يل درتيه دäل الفروع، ما غادي مارس، ألنه وخا تدير اليل دريت والعدد ال
تقدرش تواجه الضغط اليل تيكون يف حاالت معينة دäل آخر الشهر 

  . واحلاالت دäل اإلدالء
قلنا كذÇ بأن رضوري أنه نبسطو حمتوى اإلقرارات بإعفاء مجيع 
اخلاضعني للرضيبة عىل القمية املضافة من إرفاق نسخ فاتورات الرشاء إىل 

  . لية اليل سهلت كثري كذÇ �لنسـبة للمقاوالتإقراراهتم، هذه مع 
 90آشـنو در� احنا عىل مسـتوى اإلدارة Tمع املوارد البرشية؟ خلقنا 

دäل املوظفني اليل كيخدموا يف هذه القباضات،  104قباضة جديدة، دخلنا 
اليل غادي يمت توظيفهم هذه السـنة، عىل أساس أهنم يبداو  220واكين 

  . وتسهيل هاذ العملية هاذيالعمل دäهلم Tمع 
إذن اكين تدابري، اكين تقدم، لكن اكين واقع هو أننا كنا كنبغيو حىت 
آلخر هنار عاد كمنشـيو نرصحو، وكنبغيو لكنا يف آخر هنار تقدم لنا اخلدمة، 
هنا فني اكين الصعوبة، إذن حىت املامرسات، هاذ اجلانب اإللكرتوين غادي 

  . يسهل
وعة دäل الترصحيات غادي يساعد، ولكن تيبقى اجلانب دäل تفريق مجم

حىت احنا خصنا نعاونو شوية ألنه فتح قباضات توظيف، هاذ اليش 
مزäن، ولكن راه عندو التلكفة دäلو،التلكفة دäلو غادي ترتمج برفع 
الرضائب، إذن خصنا نعرفو كذÇ إىل أي حد خصنا منشـيو �ش حنافظو 

ييب واخلدمة املقدمة للمواطن بشلك عام، عىل التوازن ما بني الضغط الرض 
هاذ التوازن مازال ما وصلنا لو وخصنا نوصلو لو، وهذا اجهتاد اليل 

 .تنحاولو كيف ما اكن احلال احنا بشلك متواضع نشـتغل يف داخ»
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب فريق األصا¥ واملعارصة؟

        ::::د امحيديد امحيديد امحيديد امحيدياملستشار السـيد امحماملستشار السـيد امحماملستشار السـيد امحماملستشار السـيد امحم
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،

فعال، السـيد الوزير، بلك رصاحة اللك يلمس التغريات اليل وقعت 
ف9 خيص وزارة املالية، وهذا ال خيفيه أحد، ولكن هناك عدة مشالك، 

يتلكم،  وخصوصا كام نتلكم مجيعا وتلكم مجيع اإلخوان، هناك الفساد ال
  . وهناك لويب مازال موجود يف مجيع اإلدارات وليس يف وزارة املالية

ولكن هناك طرق دäل تبليغ امللزمني اليل فهيا إشاكل، واحلقيقة ألن 
كيخصنا نتحملو املسؤولية، اكين الناس اليل ما تيتبلغويش، واكين الناس 

ملتوسطة، اليل ما كيعطيوش، وخصوصا تلكممت عن املقاوالت الكربى وا
ولكن حنن نتلكم عن الفئات املسـتضعفة واملقاوالت الصغرى، و�خلصوص 
ما نعانيه وأ� مكمثل دäل الصناع التقليديني اليل هناك عدة مشالك 
ورضائب مرتامكة، واليل تيعجزوا �ش غادي يأديوها، خصوصا كتكون ما 

  . إذن هذا مشلك، (les pénalités)ب  يسمى
عسفات اليت تسـتعمل ف9 خيص ¿سـتخالص وفعال هناك بعض الت 

Çفاحنا ... من طرف املسؤولني عن املالية من جحز وترهيب، إىل غري ذ
تنطلبو منمك، السـيد الوزير، وهو غادي يكون يش طريقة معينة لتبسـيط 
املسطرة دäل هاذ الناس هاذو �ش غادي يؤدون، ألن هاذ الناس وطنيني 

يؤدون، ولكن املبالغ اليل جتمعت علهيم فهـي وعندمه غرية عىل الوطن غادي 
  .مبالغ ملكفة و�هضة

ونرجع، السـيد الوزير، كام قلت بأن ملسـنا هذه السـنة بأن تغريت 
اإلسرتاتيجية دäل الوزارة عوض اكن الترصحي يف آخر مارس، فوصل إىل 
علمي ومجليع احلرفيني بأن الترصحي يكون يف آخر فرباير، هل هناك 

خصوصا دäل الوزارة إلعفاء هؤالء امللزمني من الغرامات ملدة إسرتاتيجية 
معينة؟ ألن اكين بزاف الناس اليل غادي ميشـيو عىل األواخر دäل مارس، 

ألنه غادي يكون ملزم دäل آخر فرباير غادي يكون مشلك .. إذن إذا اكن
  .كبري للناس اليل غادي تؤدي الغرامات ف9 خيص الترصحي �ألر�ح

 عدة مشالك اليل كنشوفوها، وهناك مشلك آخر، السـيد هذه يه
الوزير، وهو هناك بعض األخطاء ترتكب من طرف اإلدارة للملزم، ولكن 

  . حي� يقوم بشاكية كيجاوبوه بأنه خصك ختلص عاد امعل شاكية
 .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لوزيرشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد ا
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        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

هو يف الواقع حنن دامئا بني املطرقة والسـندان، املطرقة دäل رضورة 
احرتام، �حلرف، لك ما تتضمنه املدونة العامة للرضائب والقوانني دäلها، 

 la cour des( وكنعرفو أنه من وراء هذا اكين كذÇ املراقبة دäل
comptes(  ل تفهمäلس األعىل للحسا�ت، السـندان هو احملاو¥ دGا

  . وضع املواطن وامللزم
كنحاولو كيف ما اكن احلال أمام إشاكليات من هاذ النوع أنه نلقاو 
تربيرات، ولكن إذا خرجت يش حاجة ويقولوا بأنه مل حترتم، ما نقولوش 

  . يل كنسمعو اليومعاود 6ين بأنه راه اكين هناك إشاكليات من النوع ال
ولكن احنا كيف ما اكن احلال، وهذا توجه عام دäل إدارة الرضائب، 
أنه دامئا نكونو أقرب إىل امللزم �ش ما خنليوهش، ومعر يش ملف ما 
خنليوه يتجبد، نفضل حنسم بأي طريقة وال خنيل امللفات ترتامك، ما يف 

   .مصلحة إدارة الرضائب واTو¥ وال يف مصلحة امللزم
إذن اكين اجهتاد، اكين حماوالت، نمتناو أنه كذÇ تكون مساعدة من 
الطرفني، ألنه بدون مساعدة ما ميكنش دامئا اإلدارة تبقى يف مواÙة 
املواطن أو يف مواÙة امللزم، هاذ الثقافة ما مز�äش، خصنا منشـيو لثقافة 

غالب،  دäل املسؤولية املشرتكة، يش كيعاون يش، وميكن للواحد، هللا
يكون ما يف اخباروش، ما كيعرفش، هاذ اليش اكين، ألنه املواطن العادي 
أو الصانع التقليدي راه ما متبعش غري أشـنو تيخرج يف القوانني دäل املالية 
أو القوانني الرضيبية، حىت إذا مسعها أو يش واحد قالها لو، وال ميل غادي 

  . قبلمييش يرصح تيقولوا لو ال، راه خصك جتي شهر 
هاذ اليش كنعرفوه، هذا واقع كنعرفوه، ولهذا كنحاولو نتعاملو معه 
بطريقة مرنة، مع رضورة احرتام كذÇ ما هو مفروض علينا مجيعا، اليل هو 

  . القانون
  .شكرا

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

السؤال السابع موضوعه تنفيذ األحاكم القضائية ملستشاري التجمع 
  .ري املوحد، اللكمة ألحد السادة املستشاريناTسـتو 

        ::::املستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعواين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  زمياليت، زماليئ املستشارين احملرتمني،
السـيد الوزير، يف إطار الزناعات اليت تقع بني إدارة الرضائب واألغيار، 

 ميكن حلها ال عىل املسـتوى احمليل أو خصوصا األشخاص اªاتيني، واليت ال

املركزي، مما تفرض عىل األشخاص املترضرين التوجه إىل احملامك ا)تصة من 
  . أجل إنصافهم

وبعد اسـتصدار حمك لصاحلهم جيد املترضرون صعوبة كربى يف تنفيذ 
هذه األحاكم، واسرتداد ما مت أداؤه ملصلحة الرضائب حبجة عدم توصل 

  . ا يفيد إرجاع املبالغ موضوع احلمكهذه املصلحة مب
ªا، نسائلمك، السـيد الوزير، عن إماكنية تنفيذ األحاكم القضائية 
وإرجاع املبالغ احملصY ألحصاهبا؟ وما يه اإلجراءات اليت ستتخذوهنا من 

  أجل وضع قطيعة مع مثل هذه املامرسات؟ 
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تشار، اللكمة لمك السـيد الوزيرشكرا السـيد املس 

        ::::السـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملاليةالسـيد وزير ¿قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا للسادة املستشارين من فريق التجمع اTسـتوري املوحد، طرحمك 
  . لهذا السؤال كيوضعنا أمام إشاكل حنن نشـتغل عىل ح»

للتذكري فقط، اكن هناك $مة الوعاء و$مة التحصيل اكنوا مفرقني، 
نت تطرح مجموعة دäل اإلشاكالت، مت التوحيد دäهلم، ومنذ أن مت واك

التوحيد دäهلم بدأت إدارة الرضائب تتلكف هبذا التحصيل، بدأ� 
ودا� دز� للرضيبة عىل اTخل اليل  (IS)من بعد دز� لـ   (TVA)ب

  . مازال ما مكلناها
ä؟ اكين دا� اإلشاكل فني كيتطرح ميل كيكون هذا النوع من القضا

هناك تعارض اليوم ما بني القانون العام والقانون اخلاص بشلك آخر، ما 
بني مدونة التحصيل واملدونة العامة للرضائب، يف التنفيذ اكين هناك 
تعارض، ولهذا اإلدارة العامة للرضائب اليوم تشـتغل عىل حل هذه 

ط اليل اإلشاكلية، وهاذي تعطي أنه �لفعل هاذ النقط اليل طرحتو يه نق
  . يف التفعيل دäلها اكين هناك صعو�ت يف التنفيذ

إذن الهدف دäلنا هو أنه عىل مسـتوى القانون يكون توضيح ما بني 
قانون التحصيل واملدونة العامة للرضائب �ش يكون هناك تطابق اكيف، 
وما نبقاوش كنطيحو يف هاذ اإلشاكلية دäل التأخري اليل يه موضوعية، 

ن واجبنا أن حنل هذه اإلشاكلية اليت طرحت وظهرت ف9 بعد ونعترب بأن م
  . حبمك املامرسة

 .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السادة املستشارين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب؟

        ::::املستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعواين
  .شكرا السـيد الوزير
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جاء يف السؤال �ليل أوال نشكرمك عىل الرصاحة دäلمك و¿عرتاف مبا 
  . هو واقع، يعين موجود

اليل كيبقى، السـيد الوزير احملرتم، عىل أن مواطنون يلجؤون إىل احملامك 
�ش يسرتجعوا مبالغ مالية اليل كيكون سـبق هلم أهنم دفعوها سابقا، وملا 
كتصبح هذه األحاكم هنائية قابY للتنفيذ كنوقفو أننا ننتظر حىت جيينا قرار 

  . ملدير العام للرضائبدäل ا
كنعتقد عىل أنه القرار دäل هذا خطري جدا، وأنه إهانة هبذه األحاكم 
الصادرة �مس جال¥ املÒ، هذه أحاكم هنائية، هاذي أحاكم قابY للتنفيذ، 
هاذي أحاكم عندها خصوصية دäلها وعندها السلطة دäلها، ما ميكناش 

دير العام للرضائب يف الر�ط واحملامك ننتظرو حىت جيينا واحد القرار دäل امل
كتنفذ يف أاكدير وال يف طنجة وال يف فاس وال هذا، علام أن املبالغ اليل 

 6سـنوات أو  5حمكت احملمكة �سرتجاعها كتكون املسطرة اسـمترت واحد 
سـنوات، إذن ملا كنطالبوه هو �ملبالغ كزنيدو لو الفوائد وكزنيدو الغرامات، 

جي يطالب كياخذ غري القدر اليل هو أداه، ولكن من بعد ولكن هو ميل كي
سـنوات، كيظهر يل هذا إحجاف �ملواطنني، وما ميكناش نقبلو �ش  7أو  6

يكون قرار دäل املدير العام للرضائب اليل كيفوق القرارات دäل احملمكة 
Òاليل يه أحاكم صادرة �مس جال¥ امل .  

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
شكرا السـيد املستشار احملرتم، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته 
اجليدة يف هذه اجللسة، وننتقل إىل السؤال اآلين املوجه للسـيدة وزيرة 

  . الصحة حول دمع املستشفيات ومراكز الوالدة �لبنيات التحتية الرضورية
ل السـيد اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¿سـتقاليل، تفض

  .زاز

        ::::املستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زازاملستشار السـيد محمد زاز
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين،
  السـيدات املستشارات،

تعمم احلكومة يف اآلونة األخرية عرب وسائل اإلعالم بر�جما حتسيسـيا 
وم املواطنني، وخاصة النساء احلوامل، يربز أمهية اللجوء إىل موÙا إىل مع

  . املستشفيات واملراكز الصحية عند الوالدة
وإذا اكن الرأي العام الوطين يسـتحسن فكرة الرب�مج من حيث أمهية 
الوالدة حتت املراقبة الطبية، إال أن واقع احلال ببعض املستشفيات واملراكز 

مئنان، وخصوصا يف املناطق النائية والقرى اليت الصحية ال يبعث عىل ¿ط 

تفتقر إىل العنرص البرشي والبنيات األساسـية اكلزتويد �ملاء والكهر�ء لهذه 
املراكز واملستشفيات واملرافق الرضورية، ويف أقل األحوال النظافة وتعقمي 

  . أدوات ولوازم التوليد
التدابري املسـتقبلية اليت ªا، نسائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، ما يه 

تنوي احلكومة اختاذها للحد من عدد الوفيات الناجتة عن الوالدة، 
وخصوصا �لعامل القروي ودمع املراكز الصحية �ألدوات واملواد البرشية 

  الرضورية للحد من عدد وفيات النساء أثناء الوالدة؟ 
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرةشكرا السـيد 

        : : : : السـيدة äالسـيدة äالسـيدة äالسـيدة äمسمسمسمسينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحةينة �دو، وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات، 

  السادة املستشارين،
السـيد املستشار، تعلمون عىل أن وزارة الصحة وضعت خمططها دäل 

عدد وفيات كأولوية من األولوäت، ويه التقليص من  2008-2012
  .األ$ات واألطفال

فأريد أن أذكر بأن األرقام يه جد مشجعة اليت جعلت خالل هاذ 
السـنتني األخريتني املنتظم اTويل يصنف بالد� يف الصفوف العرشة األوىل 
من بني الب�ان اليت بذلت أكرث Ùود يف جمال تقليص وفيات األ$ات 

  .واملواليد أثناء الوالدة
يد املستشار، أن أذكر جملسمك املوقر عىل أن يف أريد كذÇ، السـ 

 100للك  227الرمق اªي اكن يتداول حول وفيات األ$ات، وهو  2007
ألف نسمة، فبعد البحث اªي قامت به املندوبية السامية للتخطيط انهتت 

وفاة  132إىل  227يف املسح األويل إىل تقليص عدد وفيات األ$ات من 
حية، ويف املسح األخري ألن هذا اكن غري  ألف والدة 100يف لك 

إعدادي، ففي املسح األخري واليل أعلنت عليه املندوبية السامية عىل آخر 
 100يف لك  112األرقام انهتت إىل أنه تقلص عدد وفيات األ$ات إىل 

يف األلف ف9 كنا ف9  35ألف والدة حية، وتقلص عدد وفيات األطفال إىل 
  .يف لك ألف والدة حية 47أو  42يزيد عىل 

إذن كنشوفو عىل أن تقلص هاذ عدد الوفيات خالل هذه السـنتني 
األخريتني بأكرث ما يفوق �لنصف، بطبيعة احلال املشوار مازال بعيد ألن 

وأكرث من ذÇ  2015ويف أفق  50إىل  2012هدفنا هو الوصول يف أفق 
دäل الوفيات يف لك  10، 8، 1أننا نوصلو حبال الب�ان األوربية ما بني 

  .ألف نسمة 100
كذÇ بغيت نشري أنه من بني األهداف اليل اكنت عند� أننا نوصلو يف 
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ألف والدة حتت املراقبة، هذا الهدف دäل  500هو نوصلو إىل  2012
ميكن يل نقول لمك عىل أننا وصلنا إىل  2010، حفسب النتاجئ دäل 2012
ل الوالدة حتت املراقبة، دä %96أي بنسـبة دäل  300ألف و 479

بطبيعة احلال بفوارق كبرية ما بني العامل احلرضي والقروي، كام اكن عىل 
بالد� الوصول إىل عدة مؤرشات اليل عاد حصلنا عىل األرقام دäلها، واليل 

انهتـى الوقت، السـيد الرئيس، واحلديث طويل ... غادي ميكن لنا نعطيومك
  . ويف التعقيب سأضيف

  .يد الرئيسشكرا السـ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل اليس ��

        : : : : املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

أشكر السـيدة الوزيرة عىل اجلواب دäلها، هاجس الفريق ¿سـتقاليل 
لوالدة، هو الهنوض �ألوضاع الصحية للمواطنني، خاصة املراكز الصحية ل

هناك اجهتاد للوزارة يف تقليص عدد الوفيات أثناء الوالدة، اجهتاد هو 
سـياسة الوزارة واجهتاد طيب، لكن غياب العنرص البرشي يف بعض 
املناطق النائية، خاصة مهنا امجلاعات القروية صعبة الولوج، وكذا سـيارة 
 اإلسعاف، ويه وسـيY للحد من الوفيات منعدمة يف بعض امجلاعات

ضعف ... كجامعة أيت أقبليب إقلمي أزيالل، كذÇ ميسور بوملان إخل
وسائل ولوازم التوليد احلديثة يف بعض املستشفيات، صيانة وتعقمي 

  .األدوات، لك هذا يتطلب ختطيط ومزيانية
اإلحصائيات اليل جيتو هبا، السـيدة الوزيرة، واألرقام تعرب عن النجاح 

العرش األوائل مضن يعين هاذ املسح، يه  دäل الوزارة، أصبحنا من اTول
إن هللا يف "يعين افتخار لب��، لكن لنا لك الثقة يف عطفمك عىل األمومة 

  ". عون العبد مادام العبد يف عون أخيه
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
 518السـيد الرئيس، غري بعجا¥ بغيت نقول بأنه مت افتحاص شكرا 

�لوسط القروي،  413يف الوسط احلرضي و 105دور للوالدة، من بيهنا 
هاذ دور الوالدة ابداو التأهيل دäهلم خالل السـنة املاضية، عىل أساس 
عىل أن لك دور الوالدة اكنت حرضية أو قروية، اكنت داخل املستشفيات 

ستشفيات سيمت تأهيلها لكها داخل مزيانية هاذ السـنة، �إلضافة أو خارج امل 

إىل أن وزارة املالية دارت واحد اGهود إضايف �لنسـبة Tمع وزارة الصحة، 
�لنسـبة لزتويد السـيارات اإلسعاف من هنا آلخر السـنة كذÇ لزتويد 

  .تنقYتقريبا أوال لك دور الوالدة بسـيارات اإلسعاف وكذT Çمع الفرق امل 
ف9 خيص املوارد البرشية، اآلن حنن يف إطار احلوار ال مع النقا�ت وال 
مع اTاكترة املقميني واTاخليني، اكين هناك حلول جديدة، فبالنسـبة لألطباء 
املقميني هام قابلني عىل أهنم يف السـنة األخرية من اTراسة دäهلم ميشـيو يعين 

  .املناطق ألهنم يقلصوا من هاذ اخلصاص يف هاذ
كذÇ حنن بصدد إمضاء اتفاقية مع القطاع اخلاص �ش يعاونو� يف 
املناطق اليل احنا حمتاجني �خلصوص ¿ختصاصيني، والعدد دäهلم غري 
اكيف أننا �ش يدمعو� يف هاذ املناطق، وهناك حلول أخرى اليل ميكن لنا 

بل يف مناظرة نقدموها لمك واليل غادي نقدموها كذÇ خالل األسـبوع املق 
  .حول دمع الصحة يف العامل القروي

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

السؤ¿ن املواليان جتمعهام وحدة املوضوع، األول يتعلق بنظام التغطية 
الصحية ªوى اTخل احملدود، والثاين يتعلق بنظام املساعدة الطبية 

رين من فريق األصا¥ للمعوزين، إذن اللكمة ألحد السادة املستشا
  .واملعارصة

        ::::املستشار السـيد محمد املنصورياملستشار السـيد محمد املنصورياملستشار السـيد محمد املنصورياملستشار السـيد محمد املنصوري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  يت املستشارين،اخو أ ،إخواين
يف إطار تفعيل مبدأ املساواة والتضامن وتكريس احلق يف الصحة 

اء وتعزيز التضامن وال¾سك ¿ج¾عي وماكحفة لك أشاكل اإلقص
والهتميش، الزتمت احلكومة بتنفيذ نظام املساعدة الطبية ªوى املدخول 

عىل انطالق  2008احملدود، كام أرشف السـيد الوزير األول يف بداية نونرب 
هذه العملية جبهة ³د¥ أزيالل كتجربة أولية عىل أساس تعمميها عىل �يق 

دودة ومل حتقق Ùات اململكة، لكن من املالحظ أن هذه التجربة ظلت حم
األهداف املرجوة مهنا، مما يضع تعممي هذه التجربة موضع تساؤل كبري، 
حبيث أن عدم تفعيل وأجرأة نظام املساعدة الطبية ªوي املدخول احملدود 
يف املناطق واجلهات كام � أثر سليب عىل املواطنني وحقهم يف الرعاية 

فائية عن القبول الصحية، حيث تراجعت العديد من املؤسسات ¿ستش
بشواهد ¿حتياج، مما يطرح إشاكلية ولوج العالج �لنسـبة لفئات أكرث 

  .فقرا وهشاشة، وخاصة ساكنة العامل القروي
ومن هذا املنطلق، نسألمك، السـيدة الوزيرة، ما يه العراقيل اليت 

نظام التغطية الصحية ªوي املدخول احملدود جلهة ³د¥ ... حالت دون ذوي
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؟ وما يه التدابري اليت تعزتمون القيام هبا من أجل متكني ذوي أزيالل
  اTخل احملدود من ولوج اخلدمات الطبية ببايق Ùات اململكة؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، ويف نفس املوضوع اللكمة للتجمع اTسـتوري 

  .املوحد، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد $$$$دي زركودي زركودي زركودي زركو
  . الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

حسب املعطيات احلكومية، فإن نظام املساعدة الطبية لفائدة حمدودي 
مليون مسـتفيد عىل الصعيد الوطين، هذه النسـبة  8,5اTخل يسـهتدف 

$ا أي معني لولوج من الساكن مل يعد أما %28من املغاربة اليت تقارب 
  . العالجات، خصوصا بعد أن مت إلغاء العمل بنظام شواهد الضعف

وأمام ¿رتفاع املهول ألسعار األدوية وتاكليف العالج، احلكومة مل 
تسـتطع حىت اآلن الرشوع يف تعممي هذا النظام عىل لك مناطق اململكة، 

ت الرضورية حىت يمتكن الفقراء وذوي اTخل احملدود من ولوج العالجا
  .واألساسـية عىل األقل

مفدونة التغطية الصحية دخلت حزي التنفيذ زهاء مثان سـنوات، 
، "الصحة للجميع"واحلكومة مل تنفذ بعد لك مقتضياهتا، وليك يتحقق شعار 

�عتباره مضن احلقوق ¿ج¾عية األساسـية لألفراد، من الالزم تسهيل 
نعديم اTخل إىل العالجات، ويف ولوج املعوزين وذوي اTخل احملدود، وم 

أرسع وقت ممكن، ألن الصحة ال تنتظر، والسـ9، السـيدة الوزيرة، يف 
األقالمي اجلنوبية، أنت تعرفني، السـيدة الوزيرة، أن املستشفيات يف األقالمي 

ال "اجلنوبية يف وضعية اكرثية، وطرحنا عليك السؤال مك من مرة، ولكن 
  ". حياة ملن تنادي

السـيدة الوزيرة، اآلن أين وصل نظام املساعدة الطبية لفائدة  سؤالنا،
  الفئات املعوزة؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، جواب السـيدة الوزيرة يف ست 

  .دقائق، تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارين،
فبالفعل فنظام املساعدة الطبية ªوي اTخل احملدود يعترب حبق مرشوعا 

مليون نسمة، كام  8.5جممتعيا طموحا، وهيم عند تطبيقه ثلث الساكنة، أي 
  .جيسد التضامن الوطين لفائدة الساكن املعوزين

فال بأس أن أذكر للسادة املستشارين احملرتمني أنه ألجرأة هذا النظام، 
كام تعلمون وكام جاء عىل لسانمك، فقد مت البدء بتجربة منوذجية جبهة ³د¥ 
أزيالل، وذÇ من أجل ¿سـتفادة حبصيY هذه التجربة بغية تعمميه عىل 

  . �يق Ùات اململكة
ذه التجربة فقد أسـند إىل وللوقوف عىل ماكمن القوة والضعف له

مكتب دراسات دويل $مة التقيمي وتقدمي ¿قرتاحات الرضورية يف أفق 
تعممي هذا النظام يف أحسن الظروف وبفعالية أكرب، فبالفعل قدم هذا 

، اªي خلص بأن التجربة المنوذجية 2010املكتب تقريره الهنايئ يف أبريل 
ساعدة الطبية، وهذه أمه نتاجئ مشجعة وذات آفاق واعدة لتعممي نظام امل 

  :التجربة
أغلبية املسـتفيدين عربوا عن ارتيا/م إلعفاهئم من شواهد  -

  ¿حتياج؛
مت كذÇ تقليص فرتة املواعيد للولوج إىل اخلدمات الطبية  -

 ¿ستشفائية، خاصة املسـتفيدين ذوي األمراض املزمنة،
بة هذا النظام كذÇ مكن املستشفيات من رفع مداخيلها بنسـ  -

10%. 
فعموما فإن هذه اTراسة أكدت عىل أن هذه التجربة جد مشجعة، علام 
أنه سـيؤخذ بلك ¿قرتاحات املتضمنة هبا خالل التعممي التدرجيي لهذا 

 .النظام
ويف هذا الصدد، ومن أجل إحاطته بلك الضام�ت الرضورية ألن 

رصه مرشوع جممتعي طموح، فأعطى صاحب اجلال¥ املÒ محمد السادس ن
هللا تعل9ته السامية كتابة للحكومة قصد تعممي هذا النظام عرب لك أرجاء 

  .اململكة قبل ممت هذه السـنة إن شاء هللا
مفن مث سـيرتأس الوزير األول مرة لك شهر جلنة مكونة من القطاعات 
احلكومية املعنية قصد ¿طالع عىل سري أشغال التعممي وفق برجمة زمنية 

  .حمددة
 ما سـبق، فإن ¿سـتعدادات جارية إلجناح معلية التعممي، وبناء عىل

  :ويف هذا السـياق مت إحداث ثالثة جلن
  جلنة حتديد األشخاص املؤهلني برئاسة وزارة اTاخلية؛

  جلنة التدبري واحلاكمة والمتويل برئاسة الواك¥ الوطنية للتأمني الصحي؛
  .وزارة الصحةوجلنة 6لثة اليل يه ملكفة بعرض العالجات برئاسة 

ومن أبرز إجنازات هذه اللجان، فمت عىل ضوء ما جاء يف التقرير دäل 
مكتب اTراسات اليل دار تقيمي التجربة، فمت تغيري املرسوم املتعلق بنظام 
املساعدة الطبية، تغيري كذÇ القرار املتعلق �السـ¾رة عىل ضوء النتاجئ 
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رة مع خالصة هذه دäل مكتب اTراسات، مت كذÇ تكييف ¿سـ¾
اTراسات التقيميية، مت كذÇ تطوير النظام املعلومايت، مت إجناز كذÇ دليل 
خاص بنظام املساعدة الطبية، مت كذÇ تقدير احلاجيات الرضورية من 
أجل التعممي من موارد برشية وجتهزيات وأدوية، مت كذÇ إعداد بر�جمني 

ثاين خيص وزارة الصحة، واªي للتكوين، األول خيص وزارة اTاخلية وال 
من موظفي وزارة  3000رشعنا اآلن يف تطبيقه، حيث هيدف إىل تكوين 

  .من $نيي الصحة مبختلف Ùات اململكة 5100اTاخلية و
وضع كذÇ، وهذه حىت يه واجدة، وضع اسرتاتيجيات للتواصل 
والتحسيس، مت كذÇ إعداد دورية توجه مجليع املسؤولني �ملصاحل 

مركزية من أجل توفري الظروف الالزمة واملوارد البرشية واللوجستيكية الال
لتقدمي اخلدمات الصحية وفق سY العالجات ا)و¥ للمسـتفيدين من نظام 

  .املساعدة الطبية
إذن تتشوفوا أن اليوم مجيع اإلجراءات اليل غادي تضمن جناح نظام 

ربة أولية، وغادي يكون املساعدة الطبية يه متوفرة، بطبيعة احلال كلك جت
هناك يف األول بطبيعة احلال ماكمن الضعف، ولكن هذا جيب أن نتعبأ لها 
مجيعا، وخصوصا أن ضامن إجناح هذه العملية هو إعطاء صاحب اجلال¥ 
تعل9ته السامية للحكومة بتوفري مجيع املوارد الكفيY لضامن وإجناح هذه 

  .العملية قبل آخر هذه السـنة
  .وشكرا

        ::::سـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةال ال ال ال 
شكرا السـيدة الوزيرة، ويف إطار التعقيب أعطي اللكمة لفريق األصا¥ 

  .واملعارصة، تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد أمحد شداملستشار السـيد أمحد شداملستشار السـيد أمحد شداملستشار السـيد أمحد شد
  شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرة،

  احلضور الكرمي،
نفها من السـيدة الوزيرة رمبا الصحة من أمه املطالب اليل ميكن أن نص 

  . أمه املطالب اجلوهرية
السـيدة الوزيرة تتحدث لنا عىل مجموعة دäل اإلجراءات، مجموعة دäل 
األشـياء اليل ممكن أهنا حتقق مسائل إجيابية، إال أهنا تتلكم رمبا من مدينة 
الر�ط العامصة، بغينا فعال أن السـيدة الوزيرة تدير واحد الزäرة ميدانية 

هيا ¿نطالقة دäل هذه العملية، �ش تعرف الواقع للجهة اليل تدارت ف
  .احلقيقي دäل هذه العملية اليل فعال واش معلية إجيابية أو سلبية

السـيدة الوزيرة، رمبا منذ انطالق هذه العملية ما مقتوش ولو مرة واحدة 
�لزäرة دäل هذه املنطقة �ش تعرفوا األشـياء اليل ميكن أهنا �ش ميكن 

ال ان¾ وال اللجن دäلمك وال األشخاص اليل تيشـتغلوا معمك، رمبا تواكبوها 
مكتب دراسات أجنيب ما غاديش يعرف الواقع دäلنا احلقيقي واملر، �ش 

  .ميكن أننا نقلو املسائل احلقيقية

السـيدة الوزيرة، رمبا تنتلمكو عىل واقع اليل فعال أنه مؤسف، تهنرضو 
 2اليل رمبا تيوصل عدد الساكن دäلها  عىل واقع دäل استشفاء يف اجلهة

مراكز $مة هو مركز دäل مدينة بين مالل، اليل  2مليون، عند� تقريبا 
بغيناك فعال أنمك تزوروه، ومن هذا املنرب أشكر الطامق الطيب واملمرضني 
واألعوان اªين يعملون يف هذه الظروف، اليل فعال ظروف غري عادية، 

د اGهود كبري يف غياب فعال أنه يكون عندمه واحد اليل فعال تيقدموا واح
املؤازرة دäل املوارد البرشية ومؤازرة دäل التجهزيات اليل فعال أن بعض 
األحيان تتغيب عىل واقع اليل تتلكمي عليه السـيدة الوزيرة، ويف نفس 

äاملعا�ة د Ç ل الوقت األدوية اليل فعال أننا تنحسو املعا�ة إذا ابغينا نقلو
أشخاص دäل املرىض غادي ميكن نتلكمو رمبا ساعات مث ساعات مث 
ساعات، �ش ميكن أننا نقلو Ç احلقيقة دäل التغطية الصحية اليل فعال 

  .أنمك تمتناو أنمك تطوروها
لهذا، ابغينا، السـيدة الوزيرة، وتنتلكمو عىل املراكز الصحية، فاش 

تزوروا، السـيدة الوزيرة،  كهنرضو عىل أننا بغينا نطورو الصحة، خصمك
املراكز الصحية اليل تسـتقبل املرىض، هذه املراكز الصحية يه فعال 
بدورها خصها معاجلة، اكين واقع مزري لهذه املراكز الصحية وبغينا فعال 

  . تتصوروا أن هذه املراكز الصحية فعال يف وضعية اكرثية
وا أن الواقع يف نفس الوقت املسـتعجالت اليل ميكن أنمك تبغيو تعرف

دäلها فهيا تقريبا بعض املرات جوج املمرضني اليل كيسـتقبلوا آالف دäل 
البرش، ورمبا هاد املمرضني واألطباء اليل اكينني متاك تتغيب علهيم أنه ميكن 
هاذ الهيجان دäل متطلبات املواطنني اليل فعال أهنا تبقى أن الوزارة غائبة 

. لوضعية دäل املطالب دäل املواطننيلك الغياب �ش ميكن أهنا حتسن ا
  . لهذا، ابغينا السـيدة الوزيرة تزنل للجهة �ش تقمي العمل دäلها

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لفريق التجمع اTسـتوري املوحد، تفضل اليس املهايش

        ::::املستشار السـيد عبد اGيد املهايشاملستشار السـيد عبد اGيد املهايشاملستشار السـيد عبد اGيد املهايشاملستشار السـيد عبد اGيد املهايش
  .شكرا السـيد الرئيس

  احملرتمة،السـيدة الوزيرة 
إن موضوع هذا السؤال يدخل يف احلقيقة مضن سـياق واسع يتعلق 
مبدى قدرة احلكومة عىل تزنيل الربامج وا)ططات عىل أرض الواقع 
وتنفيذها �Tقة املطلوبة ويف مواعيد حمددة ويف إطار الزتامات حمددة 

  . �ألرقام واملعطيات ومراحل اإلجناز
ا السؤال عىل السـيد الوزير األول حىت Çª، فإنه اكن بود� طرح هذ

ال يتعلق األمر فقط �ملساعدة الطبية لفائدة ذوي اTخل احملدود، فهناك 
برامج كثرية ومتعددة، من بيهنا برامج التشغيل اªايت وإنعاش الشغل، 

، خمطط )halieutis(مقاوليت، خمطط املغرب األخرض، ا)طط األزرق، 
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يل للرتبية الوطنية، خمطط الصناعة التقليدية انبثاق، الرب�مج ¿سـتعجا
، وكذÇ مغرب بدون صفيح، وغريها من الربامج اليت 2015رؤية 

  .اشـهترت هبا هذه احلكومة
السـيدة الوزيرة، يف الواقع يصعب علينا تتبع ومراقبة مدى تدبري 
احلكومة هذه امللفات والربامج �لشلك املطلوب ويف الزمن احملدد نظرا 

ملعطيات اTقيقة سواء من الناحية اإلحصائية أو من �حية الزتام لغياب ا
  .احلكومة جبدول زمين مضبوط

فنظام املساعدة الطبية، السـيدة الوزيرة احملرتمة، لفائدة ذوي اTخل 
احملدود مضن أجرأة وتفعيل أحاكم مدونة التغطية الصحية األساسـية اليت 

ليوسفي، وانتظر� خالل حكومة صادق علهيا الربملان أäم حكومة السـيد ا
اليس جطو وقد الزتم السـيد الوزير األول احلايل يف الترصحي احلكويم 
بتوسـيع نظام التغطية الصحية ليفوق املعوزين إىل الطلبة وفئات احلرفيني، 
وهكذا أذكرمك السـيدة الوزيرة وأذكر السـيد الوزير احملرتم بنص ما جاء يف 

واصل توسـيع نظام التغطية الصحية يف وسـن: "الترصحي احلكويم، قال
غضون األشهر القليY القادمة لفائدة الطلبة وأحصاب احلرف واملهن احلرة 

Yل السـيد الوزير األول ميل طلع وزير أول "واملسـتقäهذا الترصحي د ،
  .اكن الزتم هباذ اليش هذا، قال يف غضون أشهر قليY ها اليل غادي يوقع

الوزيرة أن جال¥ املÒ قد أعطى تعل9ته  اآلن وقد حتدثمت السـيدة
عىل اكفة مناطق اململكة حبلول هناية ) RAMED(السامية لتعممي جتربة 

، حنن اآلن يف الشهر الرابع من السـنة وليس هناك أي مؤرش 2011سـنة 
عىل انطالق هذا الرب�مج، خصوصا وأنمك، السـيدة الوزيرة، أكدمت أن 

جدا يف جتربة ³د¥ أزيالل، وهنا أجسل برسعة  العملية حققت نتاجئ إجيابية
  :أمرين اثنني

أوال، األمر األول عدم الزتام السـيد الوزير األول احملرتم مبا جاء يف 
  ترصحيه احلكويم؛

6نيا، بعد انتظار فئة املعوزين ملدة سـنوات عىل تنفيذ نظام املساعدة 
بناء عىل تعل9ت  الطبية، فهل سـتلزتمون، السـيدة الوزيرة، مبا رصحمت به

صاحب اجلال¥ حول تعممي جتربة Ùة ³د¥ أزيالل يف اكفة مناطق اململكة 
؟ ونلزتم حنن أيضا أننا سـنطرح عليمك، السـيدة الوزيرة، 2011حبلول هناية 

  . 2012نفس السؤال يف بداية 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، هناك تعقيب السـيدة الوزيرة؟ تفضل

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
بغيت نقول يف البداية عىل أنه احلكومة ملزتمة مبا الزتمت به يف البداية، 

وسـتنهتـي يف  2007فاحلكومة جاءت بترصحي حكويم عىل فرتة، بدأت يف 
، فننتظر لنقول إذا الزتمت احلكومة أم مل تلزتم؟ فاملؤرشات 2012

أ� قلهتا ما غاديش نعاود نكرر السـتعداد ولتعممي النظام املساعدة الطبية، ف
دقائق، السـيد الرئيس، نعاود  6أشـنو قلت من األول، إما إىل اعطيتوين 

نبدا، ألن املؤرشات كنت قلت لمك راه اكين تكوين، اكين جلان، اكين 
  .املزيانية، املوارد البرشية، هاذ اليش لكو راه احنا معبئني لها

زارة الصحة، يف املنظومة قلت كذÇ معلوم اكين ماكمن الضعف يف و 
الصحية، بطبيعة احلال، ولكن إىل انتظر� عىل أن يكون لك املؤرشات 
حتسنت يف بالد�، فإذا انتظر� ذÇ مفغاديش نديرو حىت يش تغطية 

عام، نتسـناو أنه يكون إصالح دäل منظومة  30عام،  20حصية، ننتظر 
ا بنظام املساعدة الطبية لكها عاد نبداو، ال هاذ الناس اليل غادي يسـتافدو 

مه اليل تيجيو دا� بشهادة ¿حتياج وأما تتخذ بعني ¿عتبار أو ال تتخذ، 
ä إما املراكز الصحية ¿ستشفائية اجلامعية تيقولوا هلم أديو واحد المثن ولو 

  .رمزي ولو مقادرش عليه
إذن غادي جتي ملعاجلة لك هذه اإلشاكليات، و�خلصوص ف9 يتعلق 

كفل �Gان �لنسـبة لألمراض املزمنة، إذن هذا مكسب $م و$م جدا، �لت
واليل إن شاء هللا غادي تعرف تعممي دäل هذه التجربة يف آخر هذه 

  . السـنة
غري بغيت نقول كذÇ عىل أنين زرت ما من مرة Ùة ³د¥ أزيالل، 
مايش غري املستشفى دäل بين مالل، بل زرت املستشفى دäل بين 

، زرت املستشفى دäل الفقيه بن صاحل، زرت املستشفى دäل مالل
أزيالل، وهناك مستشفيات أخرى وأعطينا وأعطى صاحب اجلال¥ 
¿نطالقة ملستشفى جديد يف هذه اجلهة، وسيمت توسـيع مستشفى دäل 
الفقيه بنصاحل، وسنرشع هذه السـنة ألنه غادي يدوز من مستشفى حميل 

اكين هناك ماكمن اخللل ولكن كنا نقولو عىل  إىل مستشفى إقلميي، معلوم
أنه بصفة عامة التجربة �حجة بلك املقاييس، واكن يل كذÇ لقاء مؤخرا 
مجعين مع السـيد رئيس Ùة ³د¥ أزيالل، اªي ينمتي إىل حزبمك السـيد 
املستشار، وعرب يل رئيس اجلهة عن ارتياحه لهذه التجربة والنفس اليل 

  .جابت كإجيابيات �لنسـبة للساكنة دäل هذه املنطقةأعطت �لنسـبة اليل 
فأ� جد متفائY عىل أن هذه التجربة غادي متكن الساكنة املعوزة دäل 
بالد� أهنا أخريا تلجأ إىل املصاحل الصحية �Gان، واآلن اكين هناك تفكري 

، إىل جانب )RAMED(كذÇ لوضع آلية جديدة 6لثة، إىل جانب دا� 
)L’AMO(،  ،أننا نوضعو آلية 6لثة لتشمل لك احلرفيني، لك املهن احلرة

  .لك �يق املواطنني املغاربة اªين مل تشملهم بعد التغطية الصحية
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مشاركهتا القمية يف 

  .هذه اجللسة
السـيد وزير الرتبية الوطنية حول  ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل
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جعل حصص تكوين رجال التعلمي خارج أوقات العمل، اللكمة ألحد 
  .السادة املستشارين من الفريق ¿سـتقاليل، تفضل السـيد ماكوي

        ::::املستشار السـيد عبد الغاملستشار السـيد عبد الغاملستشار السـيد عبد الغاملستشار السـيد عبد الغينينينين ماكوي ماكوي ماكوي ماكوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  ادة املستشارين،السـيدات املستشارات والس
جتمع العديد من األرس املغربية عىل ضعف املردودية الرتبوية والعلمية 
للتالميذ يف مجيع املسـتوäت اTراسـية يف بالد�، مما يبوئ تعلمينا مراتب 
متدنية بني األمم، وتÒ نتيجة طبيعية لهذا التعلمي، اªي تغيب فيه أحيا� 

ة الرتبوية، أقول عند بعض أفراد روح املسؤولية عند بعض أفراد األرس 
  .األرسة الرتبوية

إذ كيف يعقل أن يمت التفكري يف تكوين وإعادة تكوين األسـتاذ عىل 
حساب احلصص وساعات العمل ا)صصة للتالميذ، حىت أصبح مألوفا 
Tينا غياب األسـتاذ عن مع» بداعي حضور حصص التكوين، وذÇ عىل 

واألدىه من ذÇ . يتقاىض أجرة عىل ذÇ حساب تعلمي التالميذ، علام أنه
أن التلميذ مطالب يف هناية املطاف �ملقرر اªي جيب استيفاؤه، فكيف 
لهذا التلميذ أن يسـتوعب دروسه و¿متحا�ت تمت بشلك دوري، وتتوج 

  .يف الهناية مبوحد، ف9 بعض األساتذة يقضون فرتة أطول يف التكوين
ل التعلمي هبدف حتسني وضعه وإذا كنا مع اسـمترار تكوين رج

¿ج¾عي وحتصيل مردود جيد يرفع من مسـتوى تعلمينا، فيجب أن يكون 
ذÇ عىل حساب احلصص ا)صصة للتلميذ اªي هو احللقة األضعف يف 
املعاد¥، ويف مجيع املواد جيب التفكري يف معاجلة هذه اإلشاكلية ألهنا جزء 

  .من معضY تدين مسـتوى تعلمينا
سائلمك، السـيدة الوزيرة احملرتمة، ما يه التدابري العملية اليت ªا، ن 

تنوي وزارتمك العمل هبا إلنصاف التالميذ، وذÇ جلعل حصص تكوين 
  أرسة التعلمي خارج أوقات العمل، حفاظا عىل املالءمة بني احلق والواجب؟

  .ويف انتظار ذÇ تقبلوا فائق التقدير و¿حرتام
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزيرة

السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
        ::::وتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

شكرا السـيد الرئيس، وأشكر السـيد املستشار عىل اه¾مه مبوضوع 
دريس لفائدة التلميذات والتالميذ، هذا املوضوع اªي كام تأمني الزمن امل

تذكرون جعلنا منه أحد املسـتجدات األساسـية للمومس اTرايس اªي 
  .انطلق يف شـتنرب من السـنة املنرصمة، أو من هذه السـنة اTراسـية

بطبيعة احلال األمور اليت يشري إلهيا السـيد املستشار يه صعو�ت 
 الزمن ا)صص للتكوين داخل املنظومة، خصوصا حقيقية، جندها يف تدبري

بعد أن ارتفعت املزيانيات ا)صصة لهذا اGال، وارتفع كذÇ الطموح 
  .املرتبط �لرفع من قدرات العاملني داخل قطاع الرتبية والتكوين

فطرح منذ البداية كيفية التوفيق بني ختصيص وقت اكيف للتكوين 
ولألساتذة عىل وجه اخلصوص من Ùة،  املسـمتر للعاملني داخل القطاع

ومن Ùة 6نية احلفاظ عىل حق التلميذات والتالميذ يف ¿سـتفادة من 
الزمن املدريس اكمال غري منقوص، وهذا الهاجس هو اليل برر عىل أننا يف 

 2011- 2010املقرر دäل تنظمي السـنة اTراسـية �لنسـبة لهاذ السـنة هاذي 
عطاء بعض التوجهيات ف9 يتعلق بتنظمي خصصنا واحد الباب اكمل إل

التكوين املسـمتر، مهنا وضع آليات لتدبري التكوين املسـمتر عىل الصعيد 
اجلهوي واإلقلميي، ومهنا كذÇ بعض املبادئ اليت ميكن ¿سرتشاد هبا يف 
إطار تنظمي التكوين املسـمتر، مهنا عىل سبيل املثال ختصيص فرتة ما قبل 

راسة للتكوين املسـمتر ألن مفروض أن املوظفني ¿نطالق الفعيل ل�
 15شـتنرب، ولكن اTراسة ال تنطلق حىت  5كيسـتأنفوا العمل دäهلم هنار 

  .شـتنرب 16أو 
خالل شهر يوليوز كذÇ هناك إماكنية لتنظمي التكوين املسـمتر، تنظمي 
التكوين املسـمتر عىل صعيد املؤسسات التعلميية ألن هذا كميكنا من إحاكم 

ذا التدبري، تدبري الزمن املدريس لفائدة التلميذات والتالميذ، كذÇ ه
خالل عطليت منتصف األسدس األول واألسدس الثاين وأنصاف األäم 
�لنسـبة ألساتذة التعلمي الثانوي اليل مكيشـتغلوش هنار اكمل، �إلضافة إىل 
العطY الصيفية من خالل تنظمي جامعات صيفية وهذا ما دأبت عليه 

  . ملنظومة منذ سـنتني أو ثالثةا
  ...�إلضافة إىل ذÇ، نلجأ إىل صيغ جديدة للتكوين املسـمتر

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
انهتـى الوقت، يف التعقيب، شكرا السـيد الوزيرة، هناك تعقيب؟ 

  .تفضل اليس عبد الكبري

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
  د الوزير،السـي

  إخواين املستشارين واملستشارات، 
السـيدة الوزيرة، ما مقمت به من إصالحات �لنسـبة للتكوين ومساعدة 
األساتذة، هذا أمر $م حىت �لنسـبة لطريقة العمل، إال أنه ما نالحظه اآلن 
وهو مشلك عويص �لنسـبة ملسـتوى التالميذ، علام بأن التعلمي هو أفضل 

  .ألمة، والتعلمي يه مسؤولية امجليعاستvر �لنسـبة ل
 Yلنسـبة لألساتذة أوال، ومعض� Yيف الواقع ما نعيشه اآلن معض
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للوزارة كذÇ، معضY للوزارة ألهنا ال تمتكن �إلماكنيات الرضورية ملواÙة 
ما نعيشه كأمية يف املغرب، هذه يه املعضY اخلطرية اليت نعيشها، بلك 

تخىل عىل بعض ¿ستvرات ¿قتصادية وندمع رصاحة اكن من املمكن أن ن 
¿ستvر يف التعلمي ويف التكوين ألنه هذه يه األجيال الصاعدة ومسـتقبل 

  .األمة
املشلك املطروح، السـيدة الوزيرة، رمغ اإلصالحات اليت مقمت هبا 
�لنسـبة للتكوين املسـمتر لألساتذة يف بداية السـنة ويف آخر السـنة، هذا 

ألنه جيب أن يكون اسـمترار يف التكوين، هناك معضY، ولكن فكر ممتاز، 
ساعة، اليوم  18عدد احلصص اليت اآلن يؤديه األسـتاذ اكنت يف البداية 

ساعة، ما قامت به الوزارة وهو تقسـمي األوقات ألنه اكن  24عندو 
للتلميذ، ونتحدث عن املسـتوى الضئيل اآلن للتالميذ، اكنت من قبل 

ساعات، بعد ما تنرضبوها عىل أربعة دäل  6عض املواد احلصص �لنسـبة لب
  . ساعة 24األقسام كتعطي 

اليوم آش قامت به وزارة الرتبية الوطنية، قلصت احلصة دäل املادة 
ساعة، اليل  24الساعات �ش ختيل لألسـتاذ  4الساعات ل  6من 

 كنطالبو به، السـيدة الوزيرة، وهو التعلمي راه مايش هو اTرس، ولكن
الهتييء وإصالح فروض التالميذ، هذا معل إجيايب �لنسـبة لألسـتاذ، 
جيب أن نعتين أكرث من ذÇ �لنسـبة لألساتذة، تقليص حصص �لنسـبة 
لألسـبوع ولكن تقليص عدد األقسام اليت أصبحت اآلن العدد فهيا دäل 

  . التالميذ كيتاكثر، وهذا من املسـتحيل هنائيا أن يقوم األسـتاذ بعم» اجلاد
  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، لمك تعقيب السـيدة الوزيرة؟

لسـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية وتكوين األطر والبحلسـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية وتكوين األطر والبحلسـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية وتكوين األطر والبحلسـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية وتكوين األطر والبحثثثث    ا
        ::::العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسالعلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسالعلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسالعلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  . شكرا السـيد الرئيس
 غري �ش رمبا نمكل املعطيات املرتبطة هباذ املوضوع، إذن حبال اليل

قلت اكين اه¾م �ملوضوع واكين اجهتادات عىل صعيد األاكدمييات 
والنيا�ت من أجل التحمك يف تدبري الزمن ا)صص للتكوين وكذÇ الزمن 

  .ا)صص للتدريس
اكين كذÇ يف إطار بر�مج تأمني الزمن املدريس رضورة تعويض 

يدون من الساعات الضائعة عن التالميذ من طرف األساتذة اªين يسـتف 
التكوين، واكين كذÇ ¿شـتغال حاليا عىل صيغ جديدة للتكوين، اليل يه 

يف إطار املؤسسات  - حبال اليل قلت  -التكوين عن بعد والتكوين 
التعلميية، حبيث أننا لكام اقرتبنا من املؤسسات التعلميية لكام سهل علينا 

لحة األسـتاذ، علام نتحمكو يف تدبري الزمن والتوفيق بني مصلحة التلميذ ومص
بأن ¿ستvر يف تكوين األسـتاذات واألساتذة، من يسـتفيد منه �Tرجة 

  .األوىل؟ مه التلميذات والتالميذ
  .وشكرا

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

السؤال اآلين الثاين املوجه للسـيدة وزيرة الرتبية الوطنية موضوعه 
حد السادة املستشارين من الفريق احلريك، إرضاب رجال التعلمي، اللكمة أل

  .تفضل اليس معر

        : : : : املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

  السـيد رئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
إرضا�ت متتالية يف ظروف $مة من السـنة خيوض رجال التعلمي 

اTراسـية، إذ أن ¿متحا�ت عىل األبواب، األمر اªي قد ينعكس سلبا 
عىل التالميذ، وأخذت هذه اإلرضا�ت أشاكل فئوية واخلارس األكرب هو 
التلميذ رجل الغد، فأين احلكومة من إصالح التعلمي؟ فبجهة العيون 

إرضا� مفتوحا دون أن حترك احلكومة  بوجدور الساقية امحلراء تعرف
  ساكنا، مما يطرح أكرث من سؤال أي تعلمي نريد؟ 

فالوضعية املرتدية اليت آلت إلهيا املدرسة العمومية بعد سلسY من 
ا)ططات اإلصالحية، جعلتنا نسائلمك، السـيدة الوزيرة، عىل الشلك 

  :التايل
سة العمومية لرتىق أوال، مىت ميكن للحكومة أن تسرتجع بريق املدر 

  للمسـتوى املطلوب؟
6نيا، ما يه التدابري اليت ستتخذها احلكومة من أجل تفادي إرضا�ت 

  رجال التعلمي واإلنكباب عىل تسوية أوضاعهم؟
6لثا، إىل مىت يقوم رجال التعلمي هبذه اإلرضا�ت، مع العمل بأن هناك 

رة �لنسـبة البعض اليل كيعمل دروس خصوصية يف البيوت ويتلقى أج
للساعات اخلصوصية، ويتلقى كذÇ أجرة من اTو¥ ومن التعلمي بصفة 

  خاصة، وقامي بإرضاب؟ 
إذن نطلب، السـيدة الوزيرة، بأن أوال تكون حلول يف هذه املشالك 
املطروحة ويه مشالك كثرية وتعاين مهنا تقريبا جل األقالمي وبصفة خاصة 

ك تفتيشـية وحبث معيق ف9 خيص األقالمي اجلنوبية، نطلب أن تكون هنا
هذا املوضوع، ألن هناك بعض رجال التعلمي والبعض القليل من رجال 
التعلمي اليل ما بقاوش كيديروا التعلمي، والو جتار، والو يقومون حبرف 
أخرى ومبسائل أخرى اليت ال عالقة �لتعلمي وال عالقة لها كذÇ برجل 

األشاكل وهذه األعامل اليت يقوم هبا التعلمي، ورجل التعلمي مزنه عن هذه 



 2011201120112011دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

23  

 )2011 أبريل 12( 1432 جامدى األول 08

  . البعض
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

السـيدة اكتبة دو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة دو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة دو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة دو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

سـيد املستشار احملرتم عىل طرح هذا شكرا السـيد الرئيس، وشكرا ال 
السؤال أو إ6رة هذا املوضوع اليل يف احلقيقة يشلك مصدر قلق �لنسـبة 

  .إلينا مجيعا، أنمت وحنن وكذÇ األرس والتلميذات والتالميذ
اليل كنالحظوه، مع األسف هذه األäم األخرية، وخصوصا خالل هذه 

نقولها بال مبالغة، املغاالة يف  السـنة اTراسـية، هو نوع من املغاالة، ميكن
اسـتعامل حق اإلرضاب اªي يضمنه اTسـتور، واªي مازال يفتقر 

وبطبيعة احلال يف هذه احلاالت هناك من يدفع . للنصوص املؤطرة ملامرسـته
المثن، و�Tرجة األوىل التلميذات والتالميذ مه اªين يدفعون التلكفة دäل 

  . هذه اإلرضا�ت املتكررة
هذا اإلطار، قلت رمبا نشري لبعض املعطيات املتعلقة �لوضع النقايب يف 

نقابة، من  36داخل املنظومة، احنا مثال يف وزارة الرتبية الوطنية عند� 
ممثY يف احلوار ¿ج¾عي، ولكن إىل جانب هذه النقا�ت هناك  5مضهنا 

وفو العدد جلن وسكر³رäت وطنية ومنسقيات هتمت بفئات معينة، وملا كنش
دäل أäم اإلرضاب اليل كتعلن علهيا النقا�ت املشاركة يف احلوار 

 10¿ج¾عي، كنلقاو مثال بأن يف هذه السـنة النقا�ت امخلس أعلنت عىل 
... أäم دäل اإلرضاب، يف الوقت اليل املنسقيات والسكر³رäت وكذا

نة احلالية، يوم دäل اإلرضاب منذ بداية السـ  150أعلنت عىل تقريبا 
�إلضافة إىل اإلرضا�ت اليت يعلن عهنا يف األقالمي من طرف املاكتب 

Çاإلقلميية واجلهوية إىل غري ذ ...  
بطبيعة احلال احنا يف الوزارة �ش نواÙو هاذ الوضع هذا، أمه حاجة 
يه التشبث دäلنا بثقافة احلوار واإلنصات وكذÇ العمل عىل حل لك 

اليت تعرتض العاملني داخل القطاع يف مزاو¥ $ا$م، املشالك والصعو�ت 
وحبال اليل كتعرفوا مجيعا عدد كبري من املكتسـبات مت حتقيقها بتعامل مع 
النقا�ت التعلميية، وكذÇ ملفات متعددة مت حلها مبشاركة القطاعات 
احلكومية املعنية، السـيد الوزير األول ووزارة املالية ووزارة حتديث 

العامة، وما تبقى من القضاä هو اآلن يف املراحل األخرية دäلو القطاعات 
  . للحل

وبطبيعة احلال النقا�ت التعلميية عىل بينة من هذا املوضوع، حبيث أنه 
إذا جينا نعطيو كذÇ بعض اإلحصائيات حول ¿ج¾عات اليل كنعملوها 

 33ة أكرث من لقاء يف السـنة املاضية وهذه السـن 97مع النقا�ت التعلميية، 
لقاء، سواء عىل صعيد املديرية دäل املوارد البرشية أو عىل صعيد الاكتب 

العام، أو عىل صعيد الوزراء كذÇ، يعين �ب احلوار دامئا مفتوح والعمل 
  .جبد عىل حل املشالك كذÇ قامئ

  .رمبا يف الفرتة دäل التعقيب ميكن يل نضيف معطيات أخرى

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ا السـيدة الوزيرة، هناك تعقيب؟ تفضل اليس معرشكر 

        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  .شكرا السـيد الرئيس

  . السـيدة الوزيرة، أوال هذا مشلك تعطل كثري وكثري جدا
6نيا، حنن نبحث عن حل لهذه املشالك املطروحة، واليل حاليا كتعاين 

عيون بوجدور لوحدها غري �لنسـبة جلهة ال . مهنا تقريبا األقالمي اجلنوبية
ألف تلميذ �لنسـبة للمؤسسات العمومية، تفوق  60وصلت تقريبا يش 

رجل تعلمي، و�لتايل تصوروا معي بأن هذه  2500كذÇ تقريبا أكرث من 
املؤسسات لكها تقريبا تتوقف يف وقت واحد عن العمل ملدة غري معروفة، 

بة مجليع املتدخلني و�لتايل جيب ال �لنسـبة للحكومة بصفة عامة، �لنسـ 
  .بأهنم يتدخلوا من أجل حل هذا املشلك يف أرسع وقت ممكن

6نيا، من هو املترضر؟ املترضر األول واألخري هو التلميذ بصفة عامة، 
ومن بعد بطبيعة احلال يه العائالت دäل هاذ التالميذ، اليل املفروض بأن 

دروس  التلميذ يكون عندو وقت واملفروض كذÇ بأن تكون عندو
ويكون عندو اطالع شامل عىل هذه اTروس وهو مقبل عىل 

  .¿متحا�ت، إذن البد من تكثيف اجلهود
هناك بعض املعلمني واألساتذة اليل كيديروا اTروس يف بعض 
املؤسسات اخلصوصية من أجل دمع ما فات من الفروض �لنسـبة لبعض 

مه، عىل أساس التالميذ مشكورين، واليل واجب علينا كذÇ �ش نشكر
  .�ش نشجعهم ونتعاون معهم

  :6لثا، عند� جوج دäل النقط
أوال، ملاذا مل يمت الرتكزي عىل املنظور اجلهوي �لنسـبة لالنتقاالت؟ ألن 
الكثري من هاذ األساتذة شاركوا يف العديد من املشاركة من أجل ¿نتقال 

ن اªي يريد إىل Ùات أخرى، ومل تمت املوافقة، هناك كذÇ الكثري م
  .¿نتقال إىل اجلنوب ومل تعط � كذÇ املوافقة عىل هذه ¿نتقاالت

ملاذا كذÇ مل يمت التفكري يف التوظيف �لنسـبة لرجال التعلمي بصفة 
خاصة يف إطار Ùوي عىل أساس �ش لك أاكدميية أاكدميية يكون عندها 

وض لها احلق حبال تقريبا حبال اجلامعات، عىل أساس �ش يكون مف
  توظيف Ùوي من أجل التغلب عىل هذه املشالك؟

 Çإذن نمتىن، السـيدة الوزيرة، أن تراعوا هذه املشالك، وتراعوا كذ
  .احللول لهذه املشالك يف أرسع وقت

  .شكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  .شكرا السـيد الرئيس
بطبيعة احلال األفاكر و¿قرتاحات اليل جاء هبا السـيد املستشار، يه 
¿قرتاحات اليل احنا اآلن بصدد تفعيلها، أنمت تتعرفوا عىل أن عند� 

اول كذÇ أن نشـتغل يف اجتاه التوظيف اجلهوي، احلراكت اجلهوية، وحن
وإن اكن هاذ اليش ما غادي ميكن لو يمت بشلك هنايئ إال ملا يمت تفويض 
¿ختصاصات بشلك هنايئ لألاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، وهذا ما 

  .زلنا حباجة إىل توافق مع النقا�ت التعلميية يف هذا املوضوع
يف الوزارة معلنا مع النقا�ت التعلميية، معلنا  بغيت كذÇ نضيف بأننا

واحد اGهود كبري، �ش نؤطر هاذ املامرسة دäل حق اإلرضاب، ومعلنا 
واحد اآللية لالستباق ولفض الزناعات، بطبيعة احلال بتعاون حممك ويويم مع 

  . رشاكئنا ¿ج¾عيني
و يف هاذ مع األسف الشديد، إىل حد الساعة مازال ما قدر�ش نتحمك

الظاهرة هاذي، ونمتىن عىل أن النتاجئ اليت سوف يسفر عهنا احلوار 
¿ج¾عي بشلك هنايئ، ال القطاعية وال الوطنية وكذÇ صدور القانون 

  .التنظميي لإلرضاب، ال شك أنه سوف يسامه يف حل هذه اإلشاكالت
  .وشكرا

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

ال الثالث واألخري املوجه للسـيد وزير الرتبية الوطنية موضوعه السؤ 
مرشوع حتسني جودة التعلمي األسايس، اللكمة ألحد السادة املستشارين 

  .من الفريق الفيدرايل، تفضل اليس دعيدعة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة اكتبة اTو¥،

  ،السـيدات والسادة املستشارين
قبل التطرق إىل سؤالنا املوجه إليمك، أريد أن أشري إىل أن هذا السؤال 

، وأخريا قررت حكومتنا املوقرة اإلفراج عنه 2009يناير  21مت وضعه يف 
  .بعد اعتقال دام سـنتني وثالثة أشهر

عىل منح  2005فرباير  8لقد صادق البنك اTويل بتارخي : وسؤالنا هو
مليون دوالر أمرييك من أجل متويل مرشوع  80املغرب قرضا ماليا بقمية 

حتسني جودة التعلمي األسايس، ومن املفروض أن يكون قد مت ¿نهتاء من 
  . 2008يونيو  30هذا املرشوع بتارخي 

وهيدف هذا املرشوع إىل تدعمي اجلهود اليت قامت هبا احلكومة لضامن 

سـنوات  6ا بني تعلمي أسايس ذو جودة للك األطفال اªين يرتاوح سـهنم م
  :سـنة، وذÇ من خالل 14و

تعممي التعلمي األسايس للك األطفال يف سن المتدرس إىل حدود  - 1
  ؛2008سـنة 
حتسني وضعية ونوعية التعلمي بتقليص نسـبة التخيل عن اTراسة  - 2

  والتكرار وحتسني التحصيل؛
ية تقوية وتدعمي القدرات التنظميية وحتسني قدرة تدبري املوارد البرش  - 3

  .واإلدارية واملالية عىل لك األصعدة
  : ªا، نسائلمك، السـيدة اكتبة اTو¥، عن

أوال، ما يه اخلطوات اليت مت إجنازها خبصوص هذا املرشوع يف 
  التارخي احملدد �؟

6نيا، هل مت بلوغ لك األهداف املسطرة يف التارخي املعلن إلهناء هذا 
  املرشوع؟

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة احملرتمة

السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  .شكرا السـيد الرئيس، وشكرا السـيد املستشار احملرتم
بأن هاذ السؤال راه ما يش اكن معتقل عند�، يف البداية رمبا غنشري 

احنا مبجرد ما كنتوصلو �ألسـئY، يف نفس األسـبوع نقوم بإعداد األجوبة 
  .اخلاصة هبا، مفعذرة إذا اكن هذا السؤال قد تأخر كثريا

هو �لفعل هذا السؤال كهيم الوالية الترشيعية السابقة، ألنه تهيم هاذ 
، وبطبيعة احلال 2008إىل  2004اكن من اليل ) parsem( املرشوع دäل

هاذ املرشوع أو تدخل البنك اTويل اكن تدخال Tمع Ùود احلكومة 
املغربية يف إطار تطبيق مضامني امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، يعين ما 
اكنش يش مرشوع آخر من غري املشاريع اليل تشـتغل علهيا الوزارة، يعين 

ية اليت تقوم هبا احلكومة املغربية يف جمال الرتبية جاء Tمع اجلهود اإلصالح 
، ولكن 2008والتكوين، وحبال اليل قلتو اكن من املفروض أنه ينهتـي يف 

  . 2009تزاد واحد شوية، مشل كذÇ بعض الشهور يف سـنة 
وبطبيعة احلال مبا أنه اكن يسـهتدف حتقيق األهداف اليت جاء هبا 

، 2008، فالتقرير دäل اGلس األعىل دäل امليثاق الوطين للرتبية والتكوين
راه معل واحد العملية دäل التقومي مشولية اليل مهت القضاä اليل اكنت 

، اليل هو ال خيتلف، كام ) parsem(مربجمة لكها يف هذا املرشوع دäل 
أرشت إىل ذÇ، ال خيتلف متاما عن ما جاء به امليثاق الوطين للرتبية 

  . والتكوين
اليل كتذكروا التقومي اليل قام به اGلس األعىل للتعلمي، كيقول وحبال 
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بأن هناك تقدم ملحوظ يف جمال نرش الرتبية والرفع من مؤرشات المتدرس، 
هناك كذÇ تقدم يف مبارشة مراجعة الربامج واملناجه والكتب املدرسـية، 
 هناك تقدم يف ¿رتقاء حباكمة املنظومة من خالل إرساء الالمركزية

والالمتركز، ولكن كيشري إىل جانب ذÇ بأنه مازالت هناك إكراهات 
وصعو�ت مرتبطة �لهدر املدريس، بنسب التكرار، مبسـتوى التعلامت Tى 
التلميذات والتالميذ، وهذه الوضعية يه ما جاء الرب�مج ¿سـتعجايل من 

من خالل لك املشاريع اليل اكينة يف  - بطبيعة احلال - أجل تصحيحها 
  .الرب�مج ¿سـتعجايل

إذن، أعتقد بأنه هاذ املرشوع راه كيدخل يف اإلطار العام دäل 
السـياسة احلكومية يف جمال الرتبية والتكوين، وميكن أن نأخذ لك املؤرشات 

 .املرتبطة بإجنازه من تقرير دäل اGلس األعىل للتعلمي
  .وشكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عقيب؟ تفضلشكرا السـيدة الوزيرة، هناك ت 

        ::::املستشار السـيد عبد الصادق الرغيوياملستشار السـيد عبد الصادق الرغيوياملستشار السـيد عبد الصادق الرغيوياملستشار السـيد عبد الصادق الرغيوي
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيدة الوزيرة، يف احلقيقة رمغ أن هذا املرشوع اكن املفروض أنه 
، إال أنه مسأ¥ اجلودة يف التعلمي 2009وبقى ممتد إىل  2008ينهتـي يف 

 أن مازالت تطرح نفسها حبدة، وأعتقد أنه ال خيتلف اثنان يف املغرب عىل
مسأ¥ اجلودة الزالت مطروحة، بل أهنا تزداد إحلاحا، وخاصة اآلن امجليع 

  .يعرف أن مسـتوى التعلمي يف املغرب قد تدىن وتراجع وألسـباب متعددة
والسؤال دäلنا، وأ� أكرر ما قا� زمييل، السؤال دäلنا اليل بقى معتقل 

وألنه هاجس ملدة سـنتني وثالثة أشهر مازال مطروحا وسـيظل مطروحا، 
أسايس �لنسـبة لعموم الشعب املغريب، والهاجس دäلنا ما اكنش حول 
الغالف املايل أساسا، بل الهاجس دäلنا اكن حول مفهوم اجلودة، مادام أن 
اجلودة اآلن مطروحة ويه مطروحة عىل الشعب املغريب لكو وعند مجيع 

  . العائالت املغربية
ودة متت فهيا واحد اGموعة دäل Çª، أعتقد أنه معاجلة مفهوم اجل

Çت متعددة، ... الطرائق واألساليب والربامج، إىل غري ذäوعىل مسـتو
لكن نعتقد، حنن يف الفريق الفيدرايل، نعتقد أن مفهوم اجلودة يف التعلمي ال 
ميكن معاجلته بطريقة تقنية ووفق رؤية تقنية حمضة، وهذا ما يمت مع 

  .األسف
اغو�، أسـندت اTراسات البيداغوجية ملاكتب فعىل املسـتوى البيد

دراسات متت وأخرجت هذه اTراسات ليس وفق اخلصوصية املغربية، بل 
اسـتوردت مجموعة من املفاهمي من دول متعددة ويف سـياقات اج¾عية 
مغايرة، Çª نعتقد أن هاذ اجلوانب دäل اإلصالح عىل مسـتوى اجلودة، 

اقتصادي، البد أن تتداخل فهيا مجموعة من  البد أن تراعي احمليط السوسـيو

القطاعات احلكومية املهمتة، فال ميكن إصالح جهبة التعلمي دون أن يكون 
هناÇ إصالح عىل مسـتوى الصحة، عىل مسـتوى البنية التحتية، وخاصة 

  . يف الوسط القروي
Çª فنعتقد أن اجلودة مرتبطة بإصالح مشويل عىل مسـتوى مجموعة 

اليل كهيمها األمر، ألنه التعلمي يه مسأ¥ وطنية وأولوية 6نية  من القطاعات
  .بعد قضية الوحدة الرتابية

6نيا، قلت أنه أسـندت ملاكتب دراسات وبغض النظر عن الطريقة 
اليت أسـندت إلهيا، وبغض النظر عن املبالغ املالية اليت رصفت عىل هذا 

¿سـتعانة بكفاäت املسـتوى، أعتقد أنه اكن جيب اإلنصات، واكن جيب 
  .وبكفاءات مغربية ومبن يعنهيم األمر عىل هاذ املسـتوى دäل اجلودة 

6لثا، أنه اآلن ال ميكن كذÇ إنتاج جودة حقيقية بدون ¿ه¾م �ملوارد 
البرشية، و�ملطالب وامللفات املطلبية لنساء ورجال التعلمي، واليت رمغ 

اج¾ع يف السـنة  96ة أشارت إىل احلوارات املاراطونية، والسـيدة الوزير 
املاضية، وهذه السـنة ميكن يكون أكرث، رمغ هذه ¿ج¾عات املاراطونية 
إال أن املسـتوى دäل املردودية دäل ¿ج¾عات، نعتقد أنه مل يصل إىل 

  . مسـتوى طموح نساء ورجال التعلمي
اÇª Ç، نعتقد ونمتىن أنه يف إطار احلوار ¿ج¾عي أن تكون هن

اسـتجا�ت النتظارات نساء ورجال التعلمي حىت نسامه يف نفس جديد 
  .لإلصالح

  .شكرا السـيد الرئيس

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

السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¥ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  .را السـيد الرئيس، وشكرا للسـيد املستشارشك
السـيد املستشار، �لنسـبة لإلصالحات البيداغوجية القامئة حاليا، أنمت 
تعلمون جيدا بأن اخلرباء اªين يشـتغلون فهيا مه خرباء مغاربة، اكين تأطري 
دäل مكتب دراسات أجنيب، ولكن اخلرباء املغاربة مه اªين يشـتغلون عىل 

، وامحلد � اكين واحد ¿سـتحسان كبري من طرف هذه اإلصالحات
األساتذة املسـتفيدين من هذه التجارب اآلن اليل يه جارية، واليل مهت 
مجيع املؤسسات دäل التعلمي ¿بتدايئ، وغادي تعمم يف التعلمي اإلعدادي 

Yيف السـنة املقب.  
أمني اجلودة كذÇ دäل التعلمي يه احلفاظ وتأمني الزمن املدريس، وت

الزمن املدريس حنن حمتاجني لمك �ش تعاونو� عىل حتقيق هذا الهدف 
  . السايم اليل تلكموا عليه السادة املستشارين

اجلودة كذÇ يه يف توفري فضاءات جيدة وتوفري جتهزيات ديداكتيكية 
والتجهزيات املدرسـية، وهاذ اليش هو اليل، امحلد �، ان¾ كتعرفوا اكين فيه 
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 Gاسـتعامل التكنولوجيات احلديثة من أجل واحد ا Çهود كبري، هو كذ
مساعدة األسـتاذات واألساتذة، وهذا حىت هو فيه واحد اGهود كبري هو 
تكوين األسـتاذات واألساتذة، وهذا هو كذÇ املوضوع اليل تلكموا عليه 
السادة املستشارين قبل قليل، هو كذÇ برامج ومناجه جيدة وان¾ كتعرفوا 

ن التجربة دäل بيداغوجيا اإلدماج اليل ابدينا فهيا، بينت بأن هناك بأ
اختالالت كبرية يف املهناج املغريب عىل صعيد السÒ ¿بتدايئ، واكنت 
تنقيح دäل هذه املناجه من طرف الفاعلني الرتبويني أنفسهم، واحنا اآلن 

ل بصدد اإلعالن عن طلب عروض إلعداد كتب مدرسـية جديدة بعد إدخا
  .هذه التصحيحات اليت من شأهنا أن ترتقي �لمنوذج البيداغو� املغريب

إذن من هذه الناحية، السـيد املستشار، أنت راك وT اTار وعارف 
أشـنو يه اجلهود اليل كنقومو هبا، وخصنا، امحلد �، غري املزيد من اTمع 

هذه من طرف النقا�ت التعلميية، وكذÇ من طرف لك الفعاليات، ألن 
واحد املسؤولية جامعية، ال ميكن أن ننجح فهيا إال إذا معلنا اليد يف اليد 
خالل ما تبقى من الفرتة دäل الرب�مج ¿سـتعجايل، وبطبيعة احلال ف9 

Çتبقى من الزمن كذ.  
 .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة، ونشكر السـيد الوزيرة عىل مسامههتا يف 

  . ذه اجللسةه
ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه للسـيد وزير ¿تصال حول مراجعة 
قانون الصحافة وإعادة تأهيل احلقل اإلعاليم، للمستشارين احملرتمني 

، محمد عذاب الزغاري، عبد أومعوالعريب خربوش، عبد اللطيف : السادة
  . الرحمي الزمزايم، أمحد الرمحوين
  .شارين، تفضل السـيد الرئيساللكمة ألحد السادة املست 

        ::::املستشار السـيد العريب خربواملستشار السـيد العريب خربواملستشار السـيد العريب خربواملستشار السـيد العريب خربوشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين،

مارس املايض إشارة  9السـيد الوزير، أعطى اخلطاب املليك ليوم 
نطالق مسار إصالح جديد، بدأ �إلصالح اTسـتوري، واªي من ا

املفروض أن تواكبه إصالحات يف خمتلف اGاالت والقطاعات، ومهنا قطاع 
اإلعالم مبختلف مسـتوäته املكتوبة والسمعية البرصية واإللكرتونية، علام أن 

مول هبا لك هذه املسـتوäت تعيش اختالالت، ومل تعد الرتسانة القانونية املع
قادرة عىل مواكبة تطور هذا القطاع، عالوة عىل النواقص اليت يتضمهنا 

قانون الصحافة، واªي طرحت مسأ¥ مراجعته منذ سـنوات دون أن تمت 
  .هذه املراجعة

اليوم، السـيد الوزير، وبعد انهتاء احلوار الوطين حول اإلعالم وإصدار 
يف معلية املراجعة  توصيات مضن كتاب أبيض، رشعمت، السـيد الوزير،

املتعلقة بقانون الصحافة، وهذه املراجعة نأمل أن تشمل بشلك معيق 
اإلعالم العمويم املفروض أن يواكب بلك $نية ودميقراطية معلية اإلصالح 

  . اجلارية واملنتظرة
كام أن اإلعالم اإللكرتوين اªي يعرف أمهية مزتايدة يف املدة األخرية، 

اسـيا حلقل اإلعالم والتواصل، يعرف نوعا من عدم أصبح يعترب مكو� أس
التنظمي، مما يفرض تدقيقات قانونية لتحديد احلقوق والواجبات 

  .واملسؤوليات
ونود منمك، السـيد الوزير، أن تقدموا لنا وللرأي العام بر�جممك خبصوص 
مراجعة الضوابط القانونية حلقل اإلعالم و¿تصال واإلصالحات اليت تنوي 

مة إدخالها عىل هذا احلقل، يف مسـتوäته املكتوبة والسمعية البرصية احلكو 
  .واإللكرتونية، إلعادة تأهي» ليكون قادرا عىل مواكبة اإلصالح الشامل

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::، الناطق الر، الناطق الر، الناطق الر، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةالسـيد خاT النارصي، وزير ¿تصالالسـيد خاT النارصي، وزير ¿تصالالسـيد خاT النارصي، وزير ¿تصالالسـيد خاT النارصي، وزير ¿تصال
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

أود التقدم �لشكر لفريق التحالف ¿شرتايك عىل تقدمي هذا السؤال 
اªي سيسمح لنا بأن نوحض أين حنن من موضوع يسـتأثر �ه¾م الرأي 

  . العام عن حق
يف حماورة لك اجلهات اليت لها دلو تدلو فعال، رشعنا يف مشاورات و

به من أجل إغناء الرتسانة القانونية ملامرسة $نة الصحافة واإلعالم، والهدف 
هو الوصول إىل توافق متقدم، أقول متقدم، وتالحظون بأن الفضيY اليت 
نوظفها هنا تبتعد عن املقاربة املؤسساتية الرصفة، ألنه اكن مبسـتطاع 

يف برج من العاج تصوراهتا، وتعرضها للمسطرة الترشيعية  احلكومة أن هت¤
ويأيت إىل جملس املستشارين وجملس النواب وتمت املصادقة، أرد� أن 
نذهب أبعد من ذÇ، إىل إرشاك لك من � فكرة يفيد هبا هذا البنيان 

  .املؤسسايت واحلضاري امجلاعي
يع وترية هذا يمت يف سـياق مرحY ³رخيية حمددة، يه مرحY ترس 

اإلصالحات الكربى اليت يرعاها جال¥ املÒ، ال ميكن أن نتصور أن جال¥ 
املÒ فتح ورشا معالقا، هو ورش البنيان املؤسسايت واTسـتوري ويظل 
موضوع إصالح قانون الصحافة عىل الرصيف، يسـتحيل، مل تكن الظروف 
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ىل مناسـبة يف السـنوات اليت مضت من أجل نقاش معمق وجدي ويفيض إ
  .نتاجئ تكون مفيدة

اليوم، لنا القناعة بأن الظروف أحضت أكرث نضجا، ويه مفتوحة عىل 
نقاش جدي هيم الصحافة املكتوبة، الصحافة اإللكرتونية، الصحافة السمعية 
البرصية، لك هذه األوراش يف حاجة إىل أن تمت معاجلهتا جبرأة ومسؤولية 

  ...وإقدام، هاذي مسأ¥ مفروض
ع قانون الصحافة، علام أن قانون الصحافة ال خيزتل إشاكلية ونبدأ مبوضو 

اإلعالم لكها، هاذي إشاكلية معقدة ومركبة، تدخل فهيا عدة روافد، 
وسـنعاجلها تباعا، لكن هناك قانون � رمزية معينة، هو قانون الصحافة 

  .والصحفيني املهنيني، وهو اªي نبدأ به
  .شكرا السـيد الرئيس

        : : : : ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب؟ تفضل السـيد املستشار

        ::::أومعوأومعوأومعوأومعواملستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات، السادة املستشارين،

السـيد الوزير، بدون شك أن إعادة النظر يف قانون الصحافة يف أفق 
الد، ويعطي دفعة قوية متقدم ودميقراطي ملن شأنه أن يعزز الثقة يف الب

ملرشوعنا اإلصال�، اªي انطلق يف بداية هذه السـنة، لكن نالحظ أن 
ما قلته اآلن من أن األمر يتعلق �لبنيان املؤسسايت امجلاعي اTسـتوري، 
هاجسمك األسايس يف هذا البنيان، مفن Ùة نرى أن هناك خالصات 

من هذه القبة الربملانية إىل احلوار الوطين حول اإلعالم واGمتع اªي انطلق 
اآلن، وصل إىل إصدار الكتاب األبيض، خالصة هذا الكتاب تشري حنو 
رضورة إعداد ووضع آليات للمراقبة والتتبع والتقيمي، ومن Ùة 6لثة، 
مسؤولية احلكومة يف ضامن حقوق اإلعالم وحقوق الصحافة كجزء من 

ين يف إحداث اGلس حقوق اإلنسان، ومن Ùة رابعة آمال اجلسم امله
األعىل أو الهيئة الوطنية للصحافة اليت سـتضمن للجهاز الصحايف 
اسـتقالليته املادية واملعنوية، وتطلعه مبهامه الوظيفية املهنية يف جمال املهنية 

  . والتخليق واTفاع عن مقومات هذه املهنة
كيف ميكن التنسـيق بني لك هاذين املسـتويني؟ كيف ستتعامل 

مع هذه الهواجس اليت خناف إذا مل تمتكنوا من التحمك فهيا، خناف احلكومة 
أن تكون هناك تراجعات أخرى يف املسـتقبل، مع العمل أن هذا املوضوع، 
هذا القطاع وهذه الوظيفة وهذا البنيان، اªي مسيمتوه كذا، �لفعل بنيان 

  . جيب أن يكون مرتاصا وأحد األمعدة لبناء دو¥ احلق والقانون
  . اشكر 

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

  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير

        : : : : السـيد وزير ¿تصال، الناطق الرالسـيد وزير ¿تصال، الناطق الرالسـيد وزير ¿تصال، الناطق الرالسـيد وزير ¿تصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  . شكرا السـيد الرئيس

  :أود أن أطمنئ السـيد املستشار احملرتم، هناك تفاعل بني مسـتويني
ريكه هناك مسـتوى احلوار الوطين حول اإلعالم واGمتع، اªي مت حت

مببادرة مشكورة من عدد من الفرق الربملانية، وشاركت فيه وزارة ¿تصال، 
  . �إلضافة إىل املهنيني، هذا مسـتوى

هناك مسـتوى آخر، مسـتوى العمل الطبيعي املؤسسايت العادي، 
اªي تقوم به احلكومة، واªي تقوم به لك املؤسسات، ويف مقدمهتا 

  . املؤسسة الترشيعية احملرتمة
يوم، حنن نتوفر عىل خالصات أولية من طرف الهيئة املرشفة عىل ال 

احلوار الوطين، ويه مناسـبة ألتوجه إلهيا Ùارا وحتت هذه القبة احملرتمة 
بعبارات الهتنئة والشكر عىل اGهود اªي بذلته مشكورة من أجل إفراز 
مجموعة من اخلالصات، سـتكون حمط نقاش دميقراطي جدي بني لك 

لكن هذا ال يعين بأن املؤسسات اTسـتورية رفعت يدها عن  .الفرقاء
املوضوع، املغرب دو¥ منظمة، فهيا مؤسسات دسـتورية تدبر الشأن العام، 
يف مقدمهتا املؤسسة الربملانية، وعىل الربملان بغرفتيه أن هيمت �ملوضوع، وأن 

مة، يمت تقدمي خالصات هذا احلوار الوطين بكيفية رصحية و�ألهبة الالز 
وبعد ذÇ لك مؤسسة تقوم بعملها، املغرب عندو برملان، عىل الربملان أن 
يتحمل مسؤوليته يف أن يوظف خالصات احلوار الوطين، وعىل احلكومة 

  . أن تسـمتر يف ممارسة املسؤوليات اTسـتورية اليت تتوفر علهيا
وأعتقد بأننا سنمتكن من اسـتغالل جيد للخالصات القمية اليت جاء هبا 

حلوار الوطين، وأغىن النقاش الوطين الكبري من أجل الريق �ألداء ا
Çاإلعاليم املغريب من الناحية القانونية ومن �حية املامرسة كذ.  

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ايل املوجه إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة ننتقل إىل السؤال املو 

التقليدية حول األنشطة السـياحية لبعض املنتجعات املغربية، اللكمة ألحد 
  .السادة املستشارين من فريق اإلحتاد ¿شرتايك لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد الوزير،
  ملستشارات،إخواين املستشارين وا

إن اكنت الغاية من إقامة املشاريع السـياحية الكربى يه جلب أكرب 
عدد ممكن من السـياح إىل جانب جلب العمY الصعبة وإظهار جاملية 
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املغرب الطبيعية اليت يمتتع هبا وامحلد �، خاصة جلب املستمثر األجنيب، كام 
  . ةيه األهداف اليت بين علهيا املغرب يف سـياسـته السـياحي

وإذا رجعنا إىل الواقع، والLم �حلقيقة، ميكننا أن نقول توقيف الفساد 
  .قرب مدينة اجلديدة وأزمور العريقتني الظاهر يف منتجع مازااكن

لقد سامهت احلكومة يف القضاء عىل اGال األخرض مكتنفس لإلقلمي، 
ة فأنشأت بذÇ ثقافة ابتالء الساكنة �لقامر املفرط وتشجيع السـياح

اجلنسـية املفضوحة، ومل تسـتفد املنطقة من هذا املرشوع بل حتول من 
سـياحة إىل مرشوع عقار، حيث بلغ مثن اإلقامة فهيا ما بني مليار ومليار 
ونصف، يف حني يمت احلديث اآلن عن الشطر الثاين، حبيث من السـياحة 

  .إىل العقار
نامه حاال، يف إن كثريا من املواطنني مت إفالسهم و�عوا أمالكهم وسك 

الوقت احلايل، يف هاذ الاكزينو، اكزينو مازااكن، كام هو معروف إن 
الصحف الوطنية عىل ظهر صفحاهتا األوىل تشـتيك دامئا عن ما جيري 

  . داخل منتجع الفساد، معززة �لصور، ويه جبانيب
إن السـياحة املغربية تتربأ من سـياحة البغي والقامر يف هذا املنتجع، يف 

ملرشوع يلزمون اخلادمات واملغربيات �لتعري الاكمل أمام الاكمريات، هذا ا
هل حنن يف ب� إساليم عريب أم غري عريب وغري : السؤال املطروح

  إساليم؟ 
وهبذه املناسـبة، ألمتس من اإلخوان املستشارين احلارضين احملرتمني أن 

¥ نرصه يتضامنوا مع الرأي العام لساكن داك¥، رافعني إىل صاحب اجلال
هللا طلبنا حىت تزنع السلطات ا)تصة رخص القامر الفاحش والفساد 

Çالفاحش كذ.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، أرجوك، شكرا، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد äرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد äرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد äرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد äرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
وا يل أن أتقدم ببعض التوضيحات، أوال كام تعلمون مرشوع امسح

من منظوره الشمويل واملتنوع، يعد اليوم ) Mazagan(احملطة السـياحية 
، واªي 2010من أحد أمه املشاريع السـياحية اليت حتققت يف إطار رؤية 

مكن من خلق ثورة حقيقية عىل املسـتوى السـيا� و¿قتصادي 
  : اجلديدة، وذÇو¿ج¾عي يف إقلمي 

منصب  4000منصب شغل مبارش و 1600أوال، إحداث حوايل 
شغل غري مبارش، وسامه يف تشغيل مجموعة من الرشاكت احمللية، وهذا � 

 أمهية كبرية عىل اجلانب ¿ج¾عي أيضا يف هذه اجلهة؛
6نيا، خلق قمية مالية مضافة خلزينة امجلاعات احمللية من خالل الرضائب 

 م؛والرسو 

 رسير؛  63000لثا، رفع الطاقة اإليوائية لهذه الوÙة اليت بلغت اليوم  
وأخريا عزز مجموعة من البنيات اليت اكنت تعرف نقصا عىل املسـتوى 
الوطين، مثل قرص املؤمترات، مساÇ الكولف، النوادي اخلاصة �ألطفال 

 . وغريها
هذا املنتجع،  أما ف9 يتعلق بوجود بعض التجاوزات األخالقية داخل

فأود أن أشري، السـيد املستشار احملرتم، بأن وزارة السـياحة إىل اليوم مل 
تتوصل بأي قرار رمسي أو شاكية رمسية يف هذا املوضوع، كام أن هذا األمر 
هو من اختصاص السلطات احمللية ا)تصة اليت تدخل هذه احملطة يف 

أخاليق أو خدش للحياء  نفوذها، واليت تتعامل بشدة ورصامة مع أي جتاوز
عرب حتويل لك من يقوم هبذه املامرسات إىل القضاء وتطبيق العقو�ت 
املنصوص علهيا يف القانون، مع إلزام أحصاب هذه املؤسسات �حرتام 

  . مقتضيات القوانني اجلاري هبا العمل
ف9 خيص القطاع السـيا�، يويل القطاع السـيا� اه¾ما �لغا 

ياحية أو السـياحة عرب اخنراطه يف خطة التمنية السـياحية لألخالقيات السـ 
املسـتدامة، واليت هتدف أساسا إىل احلفاظ عىل القمي والثقافة والهوية 

عن إنشاء  2006وقد مت اإلعالن يف شـتنرب . والبيئة والتقاليد الوطنية
اللجنة الوطنية للسـياحة املسؤو¥، اليت تتكون من أمه الفاعلني السـياحيني 

تلف القطاعات احلكومية، ومن بني آليات التحسيس والتواصل للجنة وخم 
املذكورة، امليثاق املغريب للسـياحة املسؤو¥ اªي قام املكتب الوطين 
املغريب للسـياحة حبمالت إشهارية �، �إلضافة إىل دليل املسافر املسؤول 

، وحيدد اªي هيدف إىل احرتام حقوق اإلنسان والتقاليد احمللية واألخالق
  . ممارسات الساحئ املسؤول عند زäرته لبالد�

هذا �إلضافة إىل منح القطاع جلوائز السـياحة املسؤو¥، ومهنا جائزة 
القمي والتقاليد والثقافة اليت هتدف إىل ماكفأة لك مرشوع سـيا� يسامه يف 

  . التمنية وحيافظ عىل الهوية الثقافية املغربية
  .وشكرا

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
 .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب؟ تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليل
  السـيد الرئيس، 

  إخواين املستشارين احملرتمني،
بعدما مسعنا إىل جواب السـيد الوزير، اªي أشار فيه عىل أنه ال 
يتحمل أية مسؤولية، وعىل أننا حنن يف سؤالنا، فيه طلب الكرامة 

طنني واملواطنات، ولك ما رسدته فهو حقيقي، وإذا أردت، السـيد للموا
 Ç ل الصحف موجودة اآلن، ميكنäالوزير، أن تعرف احلقيقة فالصور د

  . معاينهتا كام هو معلوم
فعىل اªين يتحملون املسؤوليات بعد أداء القسم أمام املÒ، وعىل 
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ªهاب بعض موظفي اإلدارة مبجلس املستشارين أن يكفوا من ا
حىت ال ينخرطون يف تشجيع الفساد، ضد ما قا� السـيد ) Mazagan(إىل

الوزير، إن مل يقع حد لهذه الفضاحئ، السـيد الوزير، يف مغرب إساليم 
فسـتنتظرون مسريات شعبية ومسريات شعبية ومظاهرات حىت يقف هذا 

  . اليشء اªي تدافع عليه، السـيد الوزير
ن واملواطنة واحرتام اإلسالم، وحبيث ولهذا أمام طلب الكرامة للمواط

أن الوزارة دäل السـياحة ال تتحمل أي مسؤولية نطلب خشصيا اسـتقا¥ 
السـيد وزير السـياحة حىت يقع حد لهذا الفساد اªي هو من العيار الثقيل 

  . ومن احتقار املغاربة واملس بكرامهتم
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شار، لمك تعقيب السـيد الوزير؟ تفضلواشكرا السـيد املست 

        ::::السـيد  وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد  وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد  وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد  وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
أ� ما ذكرته هو اجلانب ¿قتصادي والصدى اإلجيايب اليل عندو هذا 
املرشوع عىل اجلهة اليل خلق عدة مناصب شغل والعديد من العائالت يف 

دة، اليوم كيولكوا أوالدمه وعايشني �ملدخول دäهلم اليل جاء من Ùة اجلدي
  . اشـتغاهلم يف هذا املرشوع

ما قلتش، ومعري ما قلت بأن ما عندي حىت مسؤولية، ما ذكرهتاش 
يف اجلواب دäيل، أ� �لعكس قلت التحدäت أو التجاوزات األخالقية 

ويف مجيع اTول  اليل موجودة مايش غري يف Ùة اجلديدة، يف املغرب
األخرى يه مسؤولية امجليع، مسؤولية وزارة السـياحة، مسؤولية 
السلطات احمللية ومسؤولية لك مواطن، ألن هنا واحد القضية دäل 
األخالق والرتبية كذÇ، لكنا مسؤولني علهيا وخصنا نشـتغلو اكملني علهيا، 

، ألن هذه ألن ما ميكناش خنليو املسؤولية عند واحد ومايش عند اآلخر
األمور تتبدى من الشارع ومن األرسة، وخصنا لكنا نشـتغلو �ش حناربو 

  . هبا
اكمجليع، تنمتىن تكون السـياحة دäلنا سـياحة نظيفة مسؤو¥، وكنشـتغلو 
وكنجهتدو اليوم �ش نكونو يف هذا النطاق، كام قلت السلطات احمللية 

ولكن احنا ميكن لنا كتدير اGهودات دäلها وتتعمل هاذ اليش برصامة، 
نتعاملو مع امللفات اليل كيتوضعوا علينا والقرارات اليل كيتوضعوا لنا، أو 
الشاكäت اليل كيجيو معنا، ما ميكناش نتعاملو مع لكامت، وإذا اكنت أي 
حاجة جات حتطت لنا يف امللف دäلنا وال يف املكتب دäيل فهيا مشالك 

كام  - ونتعامل معها، ولكن حلد اآلن  أخالقية، أ� األول نتحمل املسؤولية
حلد اليوم معري ما توصلت بيش قرار رمسي أو يش شاكية رمسية  - قلت 

  . يف هذا اGال

  .وشكرا

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

إذن هناك سؤ¿ن مواليان جتمعهام وحدة املوضوع، األول يتعلق برؤية 
مة ألحد السادة املستشارين، تفضل للسـياحة للفريق احلريك، اللك 2020

  .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد حيحيحيحيفظه بمنباركفظه بمنباركفظه بمنباركفظه بمنبارك
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
مقمت بسلسY من اللقاءات التشاورية مبختلف Ùات اململكة، وأخص 

ª� هب الكويرة من أجل إرشاك لك الفاعلني يف القطاعªة واد اÙ كر
السـيا� من أجل تفعيل مرشوع اإلسرتاتيجية السـياحية اجلديدة، اليت 

وقد انبنت هذه اإلسرتاتيجية عىل . تروم إىل إعطاء دفعة قوية للقطاع
تقسـمي الرتاب الوطين إىل مثان مناطق حسب خاصيات وممزيات لك 

 تنحرص يف ثالث خصوصيات، ويه املناطق الشاطئية منطقة، واليت
  . والثقافية والطبيعية

واعتبارا ملا سـبق، نود، السـيد الوزير احملرتم، مساءلتمك ما يه اخلطة 
واإلسرتاتيجية املعمتدة من أجل جعل اجلهات الvنية كجهة واد اªهب 

دات املالية الكويرة اليت حددمتوها يف تاكمل ³م، خصوصا ف9 خيص ¿ع¾
  من أجل ¿ستvر حىت نتفادى مغر� �فعا وآخر غري �فع؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

يف امليدان السـيا� من  2020امسح يل، الثاين يتعلق أيضا برؤية 
  .ضل السـيد املستشارفريق األصا¥ واملعارصة، تف

        ::::املستشار السـيد األمني طياملستشار السـيد األمني طياملستشار السـيد األمني طياملستشار السـيد األمني طييبيبيبيب علوي علوي علوي علوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة املستشارين والسـيدات املستشارات احملرتمات،
  : السؤال دäلنا هو

السـيد الوزير احملرتم، لقد راهنت بالد� منذ مدة عىل القطاع 
لمسامهة يف التمنية ¿قتصادية و¿ج¾عية �عتباره يشلك ركزية السـيا� ل 

أساسـية من راكئز ¿قتصاد الوطين، ويسامه مسامهة كبرية يف الناجت 
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  .اTاخيل اخلام ويف إحداث مناصب شغل
ويف هذا اإلطار، مت تسطري مجموعة من الربامج الهادفة إىل تطوير 

اليت اسـهتدفت الوصول إىل  2010تنافسـية القطاع، سواء من خالل رؤية 
اليت أعطى انطالقهتا صاحب   2020ماليني ساحئ، أو عرب رؤية  10

اجلال¥ محمد السادس نرصه هللا مؤخرا مبراكش مبناسـبة املناظرة الوطنية 
مليون ساحئ يف  20العارشة حول السـياحة، واليت تسـهتدف الوصول إىل 

إلحداث قفزة نوعية للقطاع يف  ، كام تعترب مبثابة خارطة الطريق2020أفق 
العرشية القادمة، إال أن تزنيل هذه اإلسرتاتيجية عىل أرض الواقع يفرض 
عىل احلكومة األخذ بعني ¿عتبار الصعو�ت واملشالك اليت واÙهتا رؤية 

، خاصة يف جمال اجلودة والتسويق وتكوين املوارد البرشية وخلق 2010
  .ملتدخY يف هذا اGالتناسق بني السـياسات القطاعية ا

وكنا، السـيد الوزير، نمتىن أن تقوموا بزäرة عىل صعيد اململكة إىل هذه 
املناطق السـياحية مبا خيص الريف وخاصة Ùة مكناس ³فياللت 
والراشـيدية وورزازات وزاكورة وتنغري، هذه املناطق اجلنوبية اليل يف 

ها واملناظر الطبيعية جتعلها يف احلقيقة يه ضعيفة، ولكن املآثر التارخيية دäل 
 Yماكنة قوية اليل تتجلب الساحئني إىل هذه املناطق، وجتلب واحد العم

  . صعبة $مة للوطن، وجتلب عدد هائل من السواح
وبغينامك، السـيد الوزير، ³خذوا بعني ¿عتبار هذه املناطق السـياحية 

توا زرتوا منذ توليمك وجتيو تزوروها ولو أ� يف احلقيقة ما معري شفتمك جي 
وزارة السـياحة، ما معري شفتمك جيتوا تزتوروا هاذ املناطق السـياحية 
اجلنوبية، اسـتقريتوا يف الر�ط وما تتجيوش تزوروا هاذ املناطق السـياحية 

  .�ش تعرفوا اخلصوصيات دäلها
Çª، نسألمك، السـيد الوزير، ما يه أبرز اخلطوط العريضة لرؤية 

ت احلكومة بعني ¿عتبار العقبات واملشالك اليت ؟ وهل أخذ2020
  يف هتيئهتا وتزنيلها إىل أرض الواقع؟ 2010واÙهتا رؤية 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق،  6شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير يف 

  .تفضل

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .كرا السادة املستشارين احملرتمني عىل سؤالمكشكرا السـيد الرئيس، ش

قد جاءت لتكرس  2020أوال أود أن أشري يف البداية إىل أن رؤية 
، ولكن هذه املرة �ع¾د مقاربة تصاعدية مبنية عىل 2010مكتسـبات رؤية 

  . القمية أو النوعية أكرث مهنا عىل المكية
ني مجيع األطراف املتدخY، كام أهنا تعترب مثرة للتعاون املشرتك والبناء ب

سواء مهنا القطاع العام أو اخلاص، حيث مكنتنا هذه الرشاكة البناءة مع 
احلرفيني من حتديد مجموعة من نقط الضعف اليت واÙتنا سابقا وتسطري 

  . كيفية حتسني اشـتغالنا يف املرحY القادمة
، 2020كام تراعي هذه الرؤية حا¥ الطلب اTويل واملنافسة يف أفق 

وتأخذ بعني ¿عتبار متطلبات السـياحة املسـتدامة واملسؤو¥ للمحافظة 
عىل موارد� الطبيعية والرتاثية، كام أهنا تنبين عىل توجه حاكمايت جديد 

  .كفيل بإعطاء اTينامية والقيادة الالزمتني للقطاع
 2020هذا، وتطمح هذه اإلسرتاتيجية إىل جعل بالد� يف أفق سـنة 

وÙات السـياحية العرشين األوىل عامليا إن شاء هللا عرب مضاعفة من بني ال
عدد الوافدين من السـياح األجانب، ومضاعفة ثالث مرات عدد املسافرين 

مليار درمه  140ألف رسير عرب اململكة وبلوغ  200املغاربة، مع إحداث 
  .ف9 يتعلق �لعائدات السـياحية

ف منصب شغل جديد أل 470وهتدف هذه الرؤية كذÇ إىل خلق 
مبختلف مناطق اململكة وÙاهتا ليشغل بذÇ هذا القطاع ما يفوق مليون 

  .مغريب ومغربية مع هناية هذا العقد إن شاء هللا
كام يتوقع ارتفاع الناجت اTاخيل اخلام السـيا� بنقطتني للوصول إىل 

دورا $ام يف مسلسل  2020مليار درمه، وسـتلعب رؤية  150حوايل 
ة املوسعة اªي اخنرطت فيه بالد� من خالل ¿رتاكز عىل مثان اجلهوي

جماالت ترابية، و�لتايل ضامن تمنية سـياحية واقتصادية متوازنة Gموع الرتاب 
  . الوطين

وسـميكن هذا التقطيع من أن تسـتفيد لك منطقة من مجموع إماكنياهتا 
سـتجابة لتطلعات الطبيعية والثقافية والرتاثية لتكون وÙات قادرة عىل ¿

السوق السـياحية اTولية، وسيتوفر لك جمال ترايب عىل خارطة طريق 
ستنفذ عرب حاكمة حملية، متنح لها الوسائل واإلماكنيات اخلاصة هبا، 
وسـتكون هذه اخلرائط موضوع عقود برامج Ùوية ستمت صياغهتا يف 

Yالشهور املقب.  
دمع من اTو¥ واجلهات هذا، وسيمت إجناز سـتة مشاريع كربى $يلكة ب

، وبر�مج تراث واملوروث 2020والقطاع اخلاص، وتشمل ا)طط األزرق 
احلضاري وبر�مج البيئة والتمنية املسـتدامة وبر�مج التنشـيط والرäضة 
والرتفيه وبر�مج السـياحة ذات الطابع احمليل، وأخريا بر�مج السـياحة 

  .2020اTاخلية واليت تعترب من أولوäت رؤية 
وخبصوص ¿ستvرات الكفيY بإجناز هذه اإلسرتاتيجية، مت اع¾د 

  :ثالثة تدابري، تمتثل يف
أوال، إحداث الصندوق املغريب للتمنية السـياحية بمتويل أويل من طرف 
اTو¥، �إلضافة إىل مساهامت من رساميل دولية، ويسامه هذا الصندوق 

، وسيسمح بتوجيه ¿ستvرات يف املشاريع السـياحية األساسـية ببالد�
 حنو منتوجات ووÙات سـياحية جديدة؛

 6نيا، تقدمي منح مالية Tمع ¿ستvر، خصوصا �ملناطق األقل تمنية؛
مليار درمه من المتويل البنيك اTاخيل  624لثا، رصد غالف مايل مببلغ 

  .2020للمشاريع اإلسرتاتيجية يف رؤية 
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، 2020يف جمال التدبري السـيا� يف أفق  وملواكبة احتياجات القطاع
سيمت إنشاء جيل جديد من مؤسسات التكوين السـيا� والفنديق، ذات 

فباإلضافة إىل إرساء بر�مج . مرجعية، تعمتد عىل أسلوب مبتكر للتدبري
 (Paul Bocuse)للرشاكة بني املعهد العايل اTويل للسـياحة وبني مؤسسة 

تكوين يف املطعمة من أجل دمع األنشطة بفرنسا الرائدة يف جمال ال  
معهد للتدبري السـيا� والفنديق من  -إن شاء هللا  - التطبيقية، سيمت إنشاء 

املسـتوى الرفيع ملواكبة احلاجيات يف جمال التدبري املتوسط والعايل للقطاع، 
واكن ذÇ خالل توقيع برتوكول للتفامه مع معهد لوزان يف سويرسا، وهناك 

مع املدرسة الفندقية جلنيف، ال	ان يعتربان مرجعا يف التكوين  أيضا رشاكة
  .الفنديق

هذا، وسيمت كذÇ إحداث مدرسـتني مرجعيتني عىل صعيد لك منطقة 
سـياحية، ختتص يف تكوين التقنيني والتقنيني ا)تصني يف الفندقة، املطعمة 

  .والسـياحة، وفقا لمنوذج تدبري مبتكر وفعال بإرشاك القطاع اخلاص
كام سـيوضع إطار حتفزيي لتدبري املوارد البرشية يف القطاع والرتوجي 
للمهن السـياحية من طرف القطاع اخلاص، وسيمت كذÇ تتبع ورصد مجيع 
التدابري املتعلقة �ملوارد البرشية والتكوين من طرف اللجنة اخلاصة �ملوارد 

ة، واليت العام داخل الهيئة الوطنية للقياد/البرشية والتكوين اخلاص
ستتلكف بقيادة السـياسة الوطنية للتكوين السـيا� بتنسـيق مع مجيع 

  .الرشاكء
كذÇ أريد أن أذكر السـيد املستشار احملرتم بأن هذا التدبري جاء بعد 

Ùة يف املغرب مع اجلهات احمللية والفاعلني يف لك  16رحالت وزäرات 
äل وزارة السـياحة اجلهة، اكن هناك سفر واكن انتقايل خشصيا مع فرق د

وكذÇ املهنيني وممثيل احلرفة اكلفيدرالية الوطنية للسـياحة والفيدرالية 
  .الوطنية للفندقة

  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للفريق احلريك، تفضل يف إطار التعقيب

        : : : : املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد حيحيحيحيفظه بمنباركفظه بمنباركفظه بمنباركفظه بمنبارك
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ات والسادة املستشارين احملرتمني،السـيد
نعمل مجيعا، السـيد الوزير احملرتم، أن املغرب هيدف حاليا أن يكون من 

األوىل عىل مسـتوى العامل، وهذا ما توحضه  20بني الوÙات السـياحية 
املتضمنة يف ا)طط األزرق اªي قدممتوه أمام يدي جال¥  2020رؤية 

  .نونرب املايض 30يده مبراكش يوم املÒ محمد السادس نرصه هللا وأ
ويف هذا السـياق، وكام ال خيفى عليمك تتوفر Ùة واد اªهب لكويرة 
عىل مؤهالت سـياحية كبرية، إال أهنا تعاين من مجموعة من املعوقات اليت 
حتول دون ازدهار هذا القطاع الواعد، حيث عدم منطقة سـياحية جمهزة 

ا�، كذا ضعف التجهزيات التحتية وانعدام ¿حرتافية يف القطاع السـي
واحتشام اTعاية السـياحية، هذا إىل جانب غالء تذاكر النقل اجلوي 
وغياب األنشطة السـياحية ذات الصبغة اTولية �لرمغ من أهنا اكنت 

، إال أهنا مل حتض، السـيد 2010موضوع مجموعة من التوصيات يف رؤية 
انب مشاريع أخرى اكنت مربجمة، الوزير احملرتم، �لتجاوب املطلوب، إىل ج
جبامعة العركوب، اªي مل يظهر �  نذكر مهنا، املرشوع السـيا� اكرتفرتت

  .حىت اآلن أي تطور يف التعاطي معه
ومن أجل حتقيق األهداف املرسومة يف إسرتاجتية وزارتمك، اليت 

¥ و�ملناسـبة نشـيد �ملشاريع املربجمة اخلاصة �جلهة، مبا فهيا إحداث واك
Ùوية للتمنية السـياحية، ندعومك، السـيد الوزير، إىل اجناز دراسات وجتهزي 
املناطق السـياحية املتوفرة �جلهة والقيام حبمالت دعائية وإشهارية إلبراز 
املنتوج السـيا� الصحراوي وإحداث مراكز التكوين الفنديق وتكوين أطر 

مرافقني خمتصني وتوفري املوارد البرشية الرضورية وتكوين مرشدين و 
  . �لسـياحة الصحراوية

  .وشكرا السـيد الرئيس احملرتم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لفريق األصا¥ واملعارصة يف إطار 

  .التعقيب

        : : : : املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

ا نشجعمك كشاب حقيقة، السـيد الوزير، كام قلنا لمك سابقا احنا دامئ
غيور وكتديروا لك ما يف Ùدمك، ولكن بلك رصاحة مايش انمت بوحدمك 

  .مسؤولني، راه احلكومة لكها مسؤو¥
يف البداية البد أن أشري إىل عدم اخنراط احلكومة يف تتبع وتأطري 
خمتلف الربامج املوÙة لقطاع السـياحية، كام هو معمول به يف ميدان 

عامل الصناعية، أي كام تتعرفوا املعامل الصناعية النسـيج والكهر�ء وامل
، إذن السـياحة ما عندها %25عندمه إعفاءات، ويف الكهر�ء عندمه 

  . والو
دäل  2020كتقولوا، السـيد الوزير احملرتم، بأن اليوم جيتوا بربجمة دäل 

 200حىت لـ  170مليار، واملاليني دäل اليد العامY دäل الشغل، و 24
  .ير وزيد وزيدألف رس 

إذن، السـيد الوزير، ما أعدت احلكومة احلالية يف األزمات حبال 
األزمات احلالية اليوم، اليوم كنعرفو بأن هذا األزمات يف ميدان السـياحة 
�خلصوص هو بدا من هاذي ثالث سـنني، بدا من األزمات ¿قتصادية 

أوال سؤال واش ، 2010العاملية اليل اكن املغرب مزäن، اليوم كنقولو يف 
  مليون حقيقة دäل السـياح واحد؟ 10وصلنا ل 

  6نيا، هاذ السـياح اليل وصلنا هلم أش من نوع دäل السـياح؟ 
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6لثا، السـياحة اTاخلية، حاليا اليوم من أولوية األولوäت اليل خصها 
تشجع جبميع الوسائل دäلها، حقيقة أ� عارفمك غادي جتاوبوا كام كتجاوبوا 

دي، كنوز بالدي احنا معمك وغادي نشجعمك جبميع الوسائل، كنوز بال
ولكن هنا الزم احرتام العقد ما بني الطرفني أي ما بني احلكومة وما بني 
أر�ب الفنادق وأر�ب املنشآت السـياحية، هذا النطاق كيفاش؟ ألن ما 

إذن ) selon disponibilité(يبقاوش يديروا هلم ذاك البند الصغري 
الشامل تيخدموا غري شهرين أو ثالث أشهر، ورمبا إىل جا يف  تنعرفو يف

  .هذه احلا¥ ألن هذا واقع اليل هو ملموس
مليار أو مليار دäل  24أما من الناحية دäل األبناك، كتقولوا لنا بأن 
سـنوات األبناك واش  3اTوالر، إذن من هنا، السـيد الوزير، واش هاذي 

حية أو امليدان السـيا�؟ إذن لكنا تنعرفو اليوم تتعامل مع املنشآت السـيا
، يف املؤمتر دäل 2002، ميل جال¥ املÒ نرصه هللا وأيده يف 2010بداية 

مراكش اكنت تشجيعات ال من الناحية دäل العقار، تسهيل وسائل العقار 
وتسهيل ¿ستvرات جبميع الوسائل، والتسهيالت حىت يف امليدان 

  . ¿قتصادي
يد الوزير، هاذ املستمثرين اليل استمثروا العرشات دäل اليوم، السـ 

اآلالف دäل األرسة، أشـنو تتدير هلم هذه احلكومة يف حا¥ األزمات؟ إذن 
  . واش تنكذبو عىل راسـنا؟ وال تنبغيو نبينو األمور اليل يه ما صاحلاش

إذن يف هذا النطاق هذا، السـيد الوزير، الزم خصنا هنرضو 
سـيد الوزير، السـيد الرئيس، هنا كخالصة قول الزم من إذن ال ... برصاحة

إعادة النظر، مايش كوزير لوحدمك، احنا تنعرفومك بأن السـيد الوزير تتدير 
لك ما يف Ùدمك، ولكن اخلطوط امللكية املغربية من أفلس ما اكين، 
اخلطوط امللكية املغربية حىت يف نطاق تبذير املال العام، ال يف الرحالت 

غرب وال داخل املغرب، تبذير املال العام، وجات للربملان وطلبت خارج امل
أبريل عاود 6ين غادي تطلب  25مليار دäل اإلعانة، جاية هنار  300

  .اإلعانة
إذن هاذ اخلطوط امللكية املغربية تنعرفو املشالك، زائد األبناك، زائد 

ا يف Ùدمك، احلكومة، زائد امليادين لكها، إذن السـيد الوزير ديروا لك م
نداء حىت للمغاربة �ش يشجعوا السـياحة الوطنية، ونداء للمهاجرين املغاربة 
خارج املغرب �ش يشجعوا عائالهتم والناس دäهلم ويفرسوا للعامل بأرسه 
بأن املغرب راه سلمي ومسمل، ألن كام عرفتو، السـيد الوزير، راه واحد من 

  . بية، تيقول هلم ال، يف التقاريراليل قالوا هلم غادي متشـيو ل�ول العر  2
إذن هنا تنقولو �ش يقولوا املغرب راه سلمي، دو¥ سـياحية �متياز، 
ثقافية، نداء للعامل بأرسه، من هذا املنرب بأن راه دو¥ سلمية، والسـياحة من 

  . أولوية األولوäت يف املغرب
  .وشكرا

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

 .شكرا، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا السادة املستشارون عىل تدخالتمك، أوال عىل املناطق اجلنوبية 
ميكن يل نأكد Ç، السـيد املستشار، بأن هذا اقتناع، مايش غري الوزارة 
ولكن بشلك خشيص أيضا، بأنه اكين مؤهالت طبيعية وثقافية وتراثية اليل 

ن لها جتعل من اجلهة وÙة سـياحية قوية، أ� مشيت لها عدة مرات يف ميك
Ùة يف املغرب، ومشيت كذÇ  16نطاق اجلو¥ التشاورية اليل در� يف 

مؤخرا Tمع البطو¥ العاملية للزتحلق عىل املاء، وخشصيا سامهت بنفيس يف 
 األنشطة، هذا لكو �ش يدخل يف نطاق التسويق ألن اكنت هناك واحد

التغطية كبرية عىل الصعيد العاملي، وابغينا خنلقو واحد اجلو مناسب، واليل 
  .غادي يعطي أحسن صورة عىل هذه اجلهة

اGهودات غادي تتواصل، أ� متفق بأنه ما اكينش منجزات سـياحية 
كبرية، �ش ميكن لنا نديرو منجزات خص مستمثرين نديومه للجهة، يكونوا 

اجلهة، واحنا اليوم نشـتغل معهم، واكين امحلد �  مقتنعني �ش يستمثروا يف
إقبال، إن شاء هللا مسـتقبال، اكين مشاريع اليل موجودة، كنعرفو بأن 
الظرفية ¿قتصادية الصعبة خلقت صعو�ت من Ùة ¿ستvر يف العامل 

غادي نشـتغلو �ش  -إن شاء هللا  -لكو، واألمور اآلن تتحسن، و�قتناع 
  . المي اجلنوبية كمتثل وعندها اTور دäلها يف السـياحة املغربيةتكون حىت األق

مليون، وأ� متفق  10السـيد املستشار احملرتم، قبل ما جناوبك عىل 
معك، الرصاحة خصها تكون مزäنة، اكين هناك واحد الظرفية صعبة اليل 
شوية اكن عندها واحد اآل6ر عىل العقلية وعىل التفكري دäل امجليع، 

وصا يف األسواق املالية، اليوم امحلد � هاذ الثقة بدات كرتجع، وال وخص
وضعنا عىل جانب هاذ األمور ¿ج¾عية اليل كتطرا أو اجليوسـياسـية اليل 
كتطرا اليل كنظنو غادي متر بطريقة رسيعة، ولكن اكين واحد اإلقبال، اكين 

كبو ¿ستvر املستمثرين، وأ� متفق معك بأن خص جمهودات تعمل �ش نوا
ألن اليوم نقط الضعف الكبرية يف املنتوج املغريب، اللك كيتلكم عىل املغرب 
بأنه Ùة عندها طاقات كبرية، نقطة الضعف األوىل دäلنا يه الطاقة 

  .اإليوائية، معناها ¿ستvر
مع األسف اليل كيجرى اليوم ألن اكنت جمهودات كبرية �ش جيي 

البنيك حىت هو تكون عندو ثقة يف هاذ ¿ستvر ¿ستvر، �ش القطاع 
يف هاذ املشاريع السـياحية، مع األسف اليل كيجري اليوم رجعنا سـنني إىل 

  . الوراء، مستمثرين امشاو حباهلم، خصنا لكنا يد يف يد نشـتغلو عليه
ولكن  9,4وال  9,3املليون كنظن أن وصلنا ل  �10ش جناوب عىل 
ج كيقول Ç وصلتو الهدف دäلمك، ولكن اليل ميكن يف العامل لكو غري كتخر 

املرات، وهذا  3لنا نفتخرو به يه املردودية دäل القطاع اليل تضاعفت ب 
املهم هو أشـنو  30، 15، 10، 20كنمتىن خاص تعرف ألن حشال ما قلنا 
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املرات، اليوم  3هو املدخول دäل القطاع، واليوم مدخول القطاع تضاعف 
دوالر معدل، وإىل جينا نشوفو يف ب�  800رب كيرصف الساحئ يف املغ

دوالر وهذا كيعطينا فكرة عىل شكون هاذ  250كتونس كيخرس غري
  .السـياح حبال اليل قليت، قمية السـياح اليل عند�

واحد الصورة اليل جيدة، دول أخرى  -امحلد �  - اليوم عند� 
وم كيطلب منا نكونو كتطلب منا رشاكة، ونذكر مهنا الب� تونس اليل الي

املوديل دäلنا حىت هو خيدموه عندمه، ولكن يف  رشاكة �ش يدخل معا� و
Ùة ¿ستvر والمتويل هاذي لكها نقط ضعف، متفق معك علهيا، اليل 

  . كنشـتغلو علهيا وإن شاء هللا غادي نشوفو نتاجئ قريبا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الوزير عىل مسامهته القمية يف  شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الثقافة حول أزمة . هذه اجللسة
حلبيب لعلج، خريي بلخري، احلو : املرسح املغريب، للمستشارين احملرتمني

  . املربوح، محمد القندويس، محمد املفيد
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل اليس العلج

        ::::شار السـيد حلبيب لعلشار السـيد حلبيب لعلشار السـيد حلبيب لعلشار السـيد حلبيب لعلججججاملست املست املست املست 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين،
السؤال دäلنا كيجي حول املرسح املغريب، هذا املرسح اªي عرف 
نوعا من الركود خالل السـنوات األخرية ،واªي ظهر جليا يف اGال 

رفه هذا القطاع، خصوصا يف املرس� من خالل الرتاجع الكبري اªي ع
جمال البنية التحتية أو عىل مسـتوى النص أو الفرق واGموعات املرسحية، 
واليت رمغ دمع وزارتمك، الزالت مل تصل إىل ما هو مطلوب يف هذا اGال، 
خصوصا إذا قارننا املنتوج املرس� املغريب مع منتوج العديد من اTول 

  .الثالثالعربية األخرى أو دول العامل 
ولعل هذا الرتاجع يف منظومة املرسح، السـيد الوزير، جعل العديد من 
الفنانني الرواد املغاربة وحىت الشـباب مهنم يزنحوا حنو السي� بلك أنواعها 
ضام� لقوهتم اليويم وخوفا من البطا¥ الفنية، مما سامه بشلك كبرية يف 

ن يلعب دورا اج¾عيا تعميق أزمة املرسح املغريب، اªي من املفروض أ
  .طالئعيا يف جممتع يعرف هنضة اج¾عية $مة

  السـيد الوزير،
ما يه السـبل اليت سـمتكننا من إعادة ¿عتبار للمرسح املغريب، بدءا 
�لبنية التحتية ومرورا �لنص املرس� وتكوين املمثلني الشـباب وتشجيعهم 

لثقة للجمهور املغريب يف عىل ¿جتاه حنو العمل املرس�؟ وختاما بإعادة ا

  . مرسحه الوطين ليلعب اTور املنوط به
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد بنسامل محيش، وزير الثقافةالسـيد بنسامل محيش، وزير الثقافةالسـيد بنسامل محيش، وزير الثقافةالسـيد بنسامل محيش، وزير الثقافة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات املستشارات،
  مني،السادة املستشارين احملرت 

حماو¥ لإلجابة عن سؤالمك القمي يعين عىل األقل جتدر اإلشارة إىل أن 
وزارة الثقافة تدرك أمهية املرسح يف املسامهة يعين يف حتقيق الهنضة الثقافية 
والفنية لبالد�، وÇª اكن املرسح من اGاالت األوىل اليت حظيت أو 

نقول فقط ما (ييل خصصت الوزارة بر�جما متاكمال Tمعها، هيم ما 
  ):اسـتطعنا فع» واألزمة قامئة فعال، عىل األقل هتوين وطأة هذه األزمة

ما يسمى بـ  1984أحدثت وزارة الثقافة يف : أوال، التكوين
)L’ISADAC ( أي املعهد العايل للفن املرس� والتنشـيط الثقايف، وهو

�ملرسح يف مؤسسة عليا تعىن بتلقني خمتلف الفنون والتقنيات املرتبطة 
ختصصات أساسـية اكلتشخيص والسينوغرافيا والتنشـيط الثقايف، وقد 
مكنت هذه املؤسسة من تطعمي الساحة الفنية بكفاءات جيدة و$مة، 
حيث ما لبث خرجيو هذا املعهد أن برزوا عىل الساحة املرسحية 

ية والتلفزيونية كذÇ والسي�ئية، كام تعمل الوزارة عىل رعاية ورشات تكوين 
يف الفنون والتقنيات املرسحية لفائدة الشـباب وامجلعيات يف خمتلف دور 

  . الثقافة عرب الرتاب الوطين
، واسـهتدافا للطفو¥ والشـباب، 2009- 2008واعتبارا من املومس 

أحدثت الوزارة مركزا منوذجيا للتكوين املرس� �لر�ط، مفتوحا يف وجه 
  . فوقالشـباب ابتداء من السـنة السابعة مفا 

وف9 خيص اTمع املرس�، أحدثت وزارة الثقافة نظاما خاصا Tمع 
األعامل املرسحية وإنتاجا وتروجيا، حيث يرصد سـنوä غالف مايل ملساعدة 
الفرق املرسحية عىل إنتاج أعاملها ف9 مسي برب�مج دمع اإلنتاج وتروجيه 

 .وتسويق أعام� اجلاهزة، ف9 مسي برب�مج دمع الرتوجي
ومن األدوات اإلجرائية ل�مع، أحدثت الوزارة جلنة وطنية النتقاء 
ودراسة املشاريع املرسحية، تتوىل هذه اللجنة دراسة املشاريع املرسحية من 
خمتلف اجلوانب القانونية واملالية والفنية، حيث يتألف امللف الفين من 

مق الفين النص املرس� والتصور اإلخرا� والرؤية السينوغرافية والطا
العامل �ملرشوع وختص اللجنة النص املرس� بدراسة مسـتفيضة، تشمل 
خمتلف عنارص الكتابة اTرامية من لغة وخشوص وحوار وحبكة درامية 

  .وأفاكر عامة وغريها
التنشـيط املرس�،  -سأقفز عىل بعض عنارص األجوبة  -وأخريا 
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رجانية، هنا أرسدها حبيث تنضم وزارة الثقافة مجموعة من التظاهرات امله
رسدا، وكام تدمع الوزارة عددا وافرا من التظاهرات واملهرجا�ت املرسحية، 
تنظمها امجلاعات احمللية وهيئات اGمتع املدين، مث طبعا تسهر الوزارة عىل 

  . متثيلية املغرب يف املهرجا�ت املرسحية العربية واTولية
¿ج¾عية، حبيث حترس الوزارة وأخريا، الرعاية التنظميية والقانونية و

عىل صياغة إطار قانوين وتنظميي للمامرسات الفنية يف الفن املرس�، 
وهكذا مت اسـتصدار قانون املهن الفنية ووضع نظام بطاقة الفنان وكذا نظام 

  . للرعاية الصحية لفائدة الفنانني
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل اليس حلبيب

  : : : : بيب لعلبيب لعلبيب لعلبيب لعلججججاملستشار السـيد حل املستشار السـيد حل املستشار السـيد حل املستشار السـيد حل 
شكرا السـيد الوزير عىل اإليضاحات اليل أعطيتوها لنا، هنا بغينا نبقاو 
يف واحد اGمتع ذا إماكنيات قليY وضعيفة، ولكن عندو إماكنيات برشية 

ما . خضمة، هذا الشـباب املتواجد يف خمتلف املدارس، يف خمتلف الثانوäت
ر الثقافة والتكوين دäلو يه الهواية اليت أعطيناه؟ هل هذا الشاب يف إطا

أعطيناه إلهام �ملرسح؟ هل هناك مرسح سـنوي؟ هل هناك مبارäت 
  املرسح؟ هل هناك تنشـيط للمرسح؟مرسح سـنوية؟ هل هناك قافالت 

حنن ال نطلب أن تكون للمرسح $نية، أو أن يكون املردود أكرث من 
إىل املقايه أن يسامه هذا النوع الثقايف من تكوين الشاب، بدل أن يذهب 

أنه أن ميارس املرسح وثقافة ) la drogue(أو أن يذهب �ش مييش يدير 
  .املرسح عىل الهواء الطلق

مليون  5هل، وأنمت وزير الثقافة، تنظرون إىل مدينة اTار البيضاء ب 
  البرش وما عندهاش مرسح؟

هل تنظرون إىل مدينة فاس عامصة علمية ذات تراث ثقايف قدمي ما 
  رسح؟عندهاش م 

كيف ترون مسـتقبل هذه البالد عندما ال نكون الشاب أنه ينال 
  اإلجازة يف األدب وما كيعرفش مرسحية واحدة؟

كيف تتصورون أنه الشاب بغيتيه أنه يتكون وأنه ال يعاجل أموره بصفة 
  موضوعية، بصفة ثقافية، بصفة يناقش فهيا اGمتع؟
ش ونوعية النقاش ونوعية أنرىض ما حيدث اليوم يف املغرب؟ كيفية النقا

  املطالبة �حلقوق؟ املطالبة �حلقوق يف الهنضة األوربية اكنت عرب املرسح؟
نمتىن أن نكون يف مسـتوى هذا احلدث، ألنه املشلك ما يش دامئا دäل 

املادة أكرث منه مشلك دäل التوجيه، ودäل الثقة يف الشـباب، عندما نتلكم 
  م ـاج إىل دعـق، حيتـاج إىل تصفيـة حيتـسن 18ر ـاب يف معـن اTمع، شـع

معنوي أكرث من أن حيتاج إىل املادة، ألنه هو ذاك القوة اليل كيعطيه الوزير 
أو كتعطيه الوزارة أو كيعطيه الب� دäلو من الناحية دäل اTمع املعنوي 

  .أكرب بكثري من اTمع املادي
، أن ال حنرص فلهذا، وجب أن ال حنرص مشالكنا يف امليدان املادي

مشالكنا يف املادäت، �لعكس أن ننطلق مع وزارة الرتبية الوطنية، مع 
وزارة الشـبيبة والرäضة، بأن جيد املرسح ماكنه يف الثقافة املغربية ويف 

  .تكوين الشاب املغريب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  زير؟شكرا السـيد املستشار احملرتم، هناك تعقيب السـيد الو 

        ::::السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
يف اTار البيضاء هناك مرسح يف طور البناء، ولكن أعتقد أن يف 
احلوارض الكربى هناك مسارح، أكرث من هذا نقول بأن ما من دار للثقافة 

أو قاعة كربى متعددة  (auditorium)تنشـهئا وزارة الثقافة إال وختصص 
بعا، �إلضافة إىل ¿ختصاصات ومن مضن هذه ¿ختصاصات املرسح ط 

Çالكوريغرافيا واملوسـيقى والغناء وما إىل ذ.  
لكن أ� أعترب بأن ف9 خيص الهيالك املهيلكة، أو املنشآت املهيلكة، 
حنن سائرون يف جعل هذه العملية متتد حىت إىل املدن الصغرى واملدن 
 النائية، ولكن أ� أصدقك القول، بأن هناك أزمة كام يف املرسح كام يف

وزارة . السي�، يه ليست أزمة بنيات وال هيالك، يه أزمة يف املواهب
الثقافة ال ميكهنا أن تصنع وال أن تفربك املواهب الفنية، ميكن أن تصاحهبا، 
ميكن أن تكتشفها وترعاها، ولكن املواهب الفنية يه مواهب حقيقة تكون 

  . عند الفنانني وتظهر وتربز وتفرض نفسها جبودهتا
أن الفرقة املرسحية اليت تعرتض عىل أن تنال دعام من وزارة  ونعترب

  الثقافة يه الفرقة الناحجة، ألهنا اسـتطاعت أن ختلق مجهورها، أن تكون
  Yان بل تكون �لتذاكر، وهناك أمثG� عوات فقط أوT� الفرجة ليست

قادرون أو عىل األقل ثالثة أمثY ال أكرث، أسوقها دامئا للقول بأن املغاربة 
بأن تكون هلم فن مرس� ممتزي، لكن لألسف الشديد يف الوزارة تعودت 

هذا هو املشلك حقيقة اªي نعاين منه ... فرق كثرية عىل طلب اTمع فاTمع
  .(l’assistanat)أي 

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

Yفريق األصا¥ واملعارصة يود تأجيل السؤال إىل اجللسة املقب.   
  .إذن أشكرمك عىل انتباهمك

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


