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        762762762762حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 يونيو 14  (1432 رجب 11الثال3ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFلرئيس  األولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانيةدقيقة، ابتداء من الساعة  ة عرشت وأربعثالث ساعا: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .الثالثة واألربعني بعد الزوالواQقيقة 

   .مناقشة األسـئV الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::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

  وزير،السـيد ال
  السادة املستشارين احملرتمني،

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
من اQسـتور ووفقا ملقتضيات النظام اQاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

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

جدول األعامل، قبل الرشوع يف تناول األسـئV الشفهية املدرجة يف 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اFلس عىل ما جد من مراسالت 

  .اللكمة للسـيد األمني، تفضل. وإعال�ت

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلس
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية أحيط اFلس املوقر أننا سـنكون عىل موعد مبارشة بعد 
جلسة معومية، ختصص ل�راسة والتصويت جلسة األسـئV الشفهية مع 

  :عىل النصوص الترشيعية التالية
يتعلق حبامية أنواع النبا�ت واحليوا�ت  29.05مرشوع قانون رمق  - 1

املتوحشة ومراقبة �جتار فهيا، واحملال عىل جملس املستشارين من جملس 
  النواب يف إطار قراءة 3نية؛

متم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف يغري وي  07.10مرشوع قانون رمق  - 2
بشأن الصيد يف املياه الربية، واحملال عىل جملس  1340شعبان  12

  املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 3نية؛
مبثابة النظام األسايس لغرف الصناعة  18.09مرشوع قانون رمق  - 3

يف إطار قراءة التقليدية، واحملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب 
  3نية؛

  يتعلق £لنجاعة الطاقية؛ 47.09مرشوع قانون رمق  - 4
املتعلق  15.02بتغيري وتمتمي القانون رمق  20.10مرشوع قانون رمق  - 5

  .£ملوا¥ وبإحداث الواك§ الوطنية للموا¥ ورشكة اسـتغالل املوا¥
ت مع كام توصلت الرئاسة مبراسV من السـيد الوزير امللكف £لعالقا

الربملان، خيرب من خاللها اFلس طلب السـيد وزير الرتبية الوطنية والسـيد 
وزير �تصال بتأخري تقدمي األسـئV الشفهية املو¯ة لقطاعهيام إىل آخر 

وكذ² مبراسV من السـيدة رئيسة الفريق �شرتايك، خترب من . اجللسة
  .إىل الفريق �شرتايكخاللها اFلس £نضامم املستشار السـيد محمد الهبطي 

فµ خيص األسـئV الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  :يونيو 14إىل غاية يوم الثال3ء 

  سؤ�؛ 13: عدد األسـئV الشفهية -
  أسـئV؛ 4: عدد األسـئV الكتابية -
  .جوا£ن: عدد األجوبة الكتابية -

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد األمنيشكرا  

من النظام اQاخيل، توصلت الرئاسة بأربع  128طبقا ملقتضيات املادة 
طلبات إحاطة، اللكمة لفريق التجمع اQسـتوري املوحد، تفضل اليس 

  .الرايض

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

اليت  مسودة اإلصالحات اQسـتورية هناك نقاش وطين حول مرشوع
جاءت نتيجة التجاوب الكبري والعميق بني جال§ املÀ محمد السادس نرصه 

هذه �سـتجابة، السـيد الرئيس، اليت جعلتنا . هللا ومطالب اFمتع املغريب
نؤمن بأن جال§ املÀ محمد السادس نرصه هللا يضع مصلحة الوطن فوق 

  . لك �عتبارات
التجاوب وهذه اإلرادة امللكية القوية، جتعلنا كنخب سـياسـية إن هذا 

وأحزاب مطالبني £لرتفع عن املصلحة احلزبية الضيقة وهاجس التسابق 
األمعى عىل املقاعد، مث التحيل بثقافة سـياسـية جديدة هبدف الوصول إىل 

  . الوزارة األوىل
ن اليل إذن واحد اFموعة دا£ دÉل األحزاب، لك واحد تيقلب شكو

  .الوزير األول هغادي يكون عند
  السـيد الرئيس،

  :إن حتقيق هذه الغاية يلزم توفري مجV من الرشوط، يف مقدمهتا
أوال، انتخا£ت نزهية، تضمن متثيلية الشعب بلك مكو�ته، وأمهها 
الشـباب املغريب من خالل الحئة وطنية خاصة هبذه الفئة إلنصافهم، ألنه، 

راه غادي نرجعو غري  ،ا تدارتش الالحئة دÉل الشـبابالسـيد الرئيس، إال م



 2011201120112011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

2 

 )2011 يونيو 14( 1432 رجب 11

  احنا، £ش نكونو متفقني، ال يف جملس النواب وال يف جملس املستشارين؛
3نيا، �سـتقرار عىل مسـتوى التقطيع �نتخايب، ماذا نريد أو تريد 

  وزارة اQاخلية؟ 
حل، اللك يتحدث وينتقد ترحال الربملانيني، ويسموهنم الربملانيون الر 

لكن ال أحد يتحدث عن ترحال أخطر متارسه وزارة اQاخلية، اQاخلية 
كيف ميكن . كتجيب لنا، ميكن يل نقول ² دواوير وأحياء ما تنعرفومهش

لربملاين أن يؤطر دواوير وأحياء ال يعرفها؟ أنت ما تتعرفش واحد اQوار 
كيفاش غميكن ² تؤطره، ووزارة اQاخلية تتجي وتتجيب ² ذوك 
اQواور، واش مايش حرام؟ ويصعب عليه إقناع ساكهنا £ملشاركة، واش 

  هذا مايش ترحال أخطر؟
  السـيد الرئيس، 

ويشاع داخل األوساط السـياسـية أن التقطيع يوظف لتقوية حزب 
عىل آخر، وهذا ما يتداوæ السـياسـيون يف الرس، مفاذا تريد وزارة 

أم عالقات متفككة، ال جتعل  يقة بني الناخب واملنتخبث اQاخلية؟ عالقة و 
  املنتخب قادر عىل تأطري املواطن؟

3لثا، ما حيصل اآلن هو أن لك حزب ينظر مبنظور ضيق، ويقرتح ما 
حيقق æ أكرب عدد من املقاعد كيف ما قلت، إنه طموح مرشوع، السـيد 
الرئيس، لكن حذار أن يمت ذ² عىل حساب املصلحة العليا للوطن، ألن 

كثري من الíم عن الحئة إقلميية وعن اإلمسي أو األحادي، إال اآلن نسمع ال 
أننا نرى أن منط �قرتاع سـيضمن مشاركة أقوى للمواطنني، وهذا الرهان 

  .األكرب لإلصالحات لضامن اسـتقرار املغرب وتقدمه
مثال فرنسا، السـيد الرئيس، ال تقطيع منذ �بليون، واليل ما بغيناش 

بوا لنا تقطيع £ش يدوزوا واحد احلزب، هاذ اليش هاذ املرة لك مرة تيجي 
راه احنا ما بغيناهش، بغينا التقطيع اليل اكن واليل اتفقوا عليه األحزاب من 
حشال هذا، يبقى £ش يضمن املشاركة، وهاذ اليش راه يف مصلحة املغاربة 

  .واملغرب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . رتمشكرا السـيد املستشار احمل

قبل أن أعطي اللكمة لفريق األصا§ واملعارصة، أود أن أرحب بوفد 
عن امللتقى السابع ملوظفي الربملا�ت الفرنكفونية للمتوسط، من لبنان 

  .واجلزائر، موريتانيا وفرنسا
  .شكرا، إذن اللكمة لفريق األصا§ واملعارصة، تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد الرئيس، أعرتف لمك £مس فريق األصا§ واملعارصة بأننا لكام جئنا 
لهذا اFلس وفكر� يف اإلحاطة، املوضوع اøي نرغب يف إحاطة اFلس 

ومن خالæ الرأي العام الوطين علام، إال ونصاب حبرية ومبا يشـبه اQوخة، 
واملصائب اليت أصبح املغاربة فأي موضوع سـنختاره يف ضوء كرثة اهلم 

  يكتوون بنرياهنا؟ 
فهل سنتحدث عن اسـتقا§ احلكومة وانسحاهبا من التدبري العقالين 
واحلكمي للشأن العام، يف وقت انرصف وينرصف الكثري من وزراهئا إىل 
التدبري والتحضري النتخا£ت سابقة ألواهنا، مسخرين بذ² حبسب التقارير 

لسادة املستشارون أول بأول، مسخرين بذ² إماكنيات اليت ينقلها إلينا ا
  اQو§ يف خدمة أجندة انتخابية ضيقة؟

هل سنتحدث عن اتساع مساحات اإلرضا£ت اليت مشلت خمتلف 
القطاعات، واليت يؤدي اقتصاد� الوطين ويؤدي املواطنون من جراهئا مثنا 

   ؟£هظا
عي، من الطبيعي جدا حنن نفهم ونتفهم أنه يف سـياق هذا احلراك �ج�

ومن العالمات الصحية جدا أن تشهد خمتلف أشاكل �حتجاجات 
  . والتعبري عن املطالب �ج�عية هذه الطفرة النوعية غري املسـبوقة

لكيش هاذ اليش معقول ومفهوم ومرشوع، لكن أن تدير احلكومة 
اøي ظهرها للك هذه املطالب وأن تترصف اكلنعامة يف هذا الوقت اQقيق 

تهتيأ فيه بالد� لرحب اسـتحقاقات، الشك أهنا سـتؤسس ملرحV �رخيية 
  . نوعية، سرتهن مسـتقبل الب� ومسـتقبل أجياæ لعقود قادمة

هل سنتحدث كذ² عن امهتان كرامة املواطنني، وعن هذه احلكرة 
اøي يشعر هبا املواطنون عندما يتو¯ون إىل املستشفيات العمومية وال 

  اإلهانة تلو اإلهانة؟  يلقون إال
هل سنتحدث، السـيد الرئيس احملرتم، عن ما أصبحنا نعاينه وعايناه 
البارحة فقط يف مدينة احلسـمية من جراء إقدام بعض رجال الرشطة عن 

هم سالحا ومتلفظني بíم  ىل�عتداء ع مواطنني عزل، مشهرين يف ̄و
  ". األو£ش" ،"سـبليونأنمت ارÉفة أوالد ال : "لكه محو§ عنرصية، من قبيل

حنن ال نقبل أن هتان كرامة املواطنني، وبقدر ما نمثن وحنيي عاليا 
اFهودات الضخمة اليت يبذلها رجال األمن مبختلف أصنافهم، لكن ال نقبل 
أن هتان كرامة املواطنني يف مملكة محمد السادس، املغاربة لكهم سواسـية أمام 

يف هذا اجلزء الغايل من الوطن بأهنم  القانون، وال نقبل أن ينعت املواطنون
 Vأوالد السـبليون، وهو ما تسبب يف خروج اآلالف من املواطنني لي
البارحة إىل الشوارع، منددين هبذا السلوك األرعن، ونطالب وزارة اQاخلية 

  .أن تفتح حتقيقا عىل وجه الرسعة يف هذا املوضوع
اÉ اليت تشغل تالحظون، السـيد الرئيس، بأن هناك ازدحام للقض

الرأي العام الوطين، ونود حقيقة أن نسأل احلكومة عن هذا املنطق الغريب 
اøي تترصف به، يف وقت تتطلب البالد أن تكرس اجلهود من أجل 
التصدي للقضاÉ احلقيقية، وأن نفوت الفرصة عن أولئك اøين يزجعهم أن 

حراز املزيد من يكون املغرب قد خطى لك هذه اخلطوات العمالقة £جتاه إ
  . التقدم عىل  طريق توطيد خياره اQميقراطي
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل، تفضل اليس 

  . دعيدعة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  . شكرا السـيد الرئيس
من القانون اQاخيل Fلس املستشارين، حنيط  128يف إطار املادة 

 ،2011ماي  25لسـنا املوقر ومن خالæ الرأي العام الوطين أنه بتارخي جم 
املتعلق £ملنظومة  34.09صادق جملس املستشارين عىل القانون رمق 

  . الصحية وبعرض العالجات
 µولية املتعلقة £لصحة، السـQوأخذا بعني �عتبار أحاكم �تفاقيات ا

و�ج�عية والثقافية ودسـتور  العهد اQويل اخلاص £حلقوق �قتصادية
يف مادته الرابعة، ينص عىل  34.09املنظمة العاملية للصحة، فإن القانون رمق 

  . الوقاية الصحية، خاصة ما يتعلق بآليات اليقظة واألمن الصحي
ومبا أن احلق يف احلفاظ عىل الصحة من مسؤولية اQو§، فإننا 

ية والصيد§، إما لطمأنة املواطنني أين وزارة الصحة ومديرية األدو : نتساءل
أو العمل عىل حسب مجموعة من األدوية اليت تتوفر عىل مادة 

(parabène) ،واليت الزالت تتداول إىل يومنا هذا داخل الصيدليات ،
دواء، واليت مت التأكد من كوهنا وراء اإلصابة £ألمراض  400والبالغ عددها 
  الرسطانية؟ 

ىل أن الربملان الفرنيس، امجلعية الوطنية، يوم ويف هذا اإلطار، نشري إ
صادق عىل حذف هذه األدوية، واليت تتعلق £لعديد من  2011ماي  3

، (drill)كدواء  (la toux)األدوية خاصة £لسعال : األمراض، نذكر مهنا
(rhinathiol) أمراض األمعاء مثل ،(motilium) أمراض القلب ،

أدوية مضادة للحمى،  ،(zinnat) (cozaar)والرشايني كدواء 
) Biafine(مسـتحرضات التجميل ومسـتحرضات خاصة £ألطفال ك 
 (maalox)وغريها، أدوية خاصة £لقرحة وأمراض املعدة ك 

   .، وغريهام(gaviscon)و
فهل سـتخرج وزارة الصحة عن مصهتا لتنوير الرأي العام الوطين والعمل 

ليات أم أن لوبيات صناعة عىل حسب هذه األدوية من التداول يف الصيد
 األدوية سـتحول دون ذ²؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق �سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،

  ن،السادة املستشارون احملرتمو
سـبق لنا يف الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، وانسجاما مع روح 

من النظام اQاخيل Fلسـنا املوقر، أن أمطنا اللثام عن مجV من  128املادة 
املشالك اليت ما انفك يتخبط فهيا الفالح املغريب الصغري واملتوسط جراء 

ا الطبيعة، واليت التساقطات املطرية �سـتثنائية والهامة اليت جادت هب
  . مهت جزءا كبريا من أرجاء اململكة

كام سلطنا الضوء عىل املنعطف احلرج اøي مير منه قطاع إنتاج 
لنفس األسـباب عىل مرأى ومسمع  -بطبيعة احلال-احلبوب يف البالد نتيجة 

من الوزارة الوصية، وزارة الفالحة والصيد البحري، الوزارة املعنية هبذا 
يت آثرت الركون إىل مصت رهيب، غري مبالية مبعا�ة الفالح القطاع، وال

الصغري واملتوسط، هذا الصمت اøي مل يزد امللف، اøي مل يفتح ومل يربح 
  .ماكنه، إال تعقيدا، ومل يزد الفالح الصغري واملتوسط إال حرية وإحباطا

  السـيد الرئيس، 
يعيد الفريق  أمام هذا املوقف املتصلب للوزارة والزمة الالمباالة،

�سـتقاليل مرة أخرى طرح هذا املوضوع ويعيد التأكيد عىل رضورة 
للغليان املزتايد للفالحني  لالتدخل العاجل ل�و§ من أجل وضع ح

املترضرين جراء هذه األمطار، واليت أثرت بشلك مبارش و£لغ عىل السعر 
ملواصفات اخلاص £لقنطار الواحد للقمح بنوعيه، هذا السعر اøي خيضع 

ومعايري حمددة، ولكنه لألسف اليوم ال عالقة æ £لسومة املرجعية وال 
  .درمه للقنطار 290£لتسعرية املرجعية واحملددة يف 

  السـيد الرئيس،
الظروف الطبيعية ال ميكن أن تكون مدعاة لفتح الباب عىل مرصاعيه 

سائغة للك مضارب، مهه اسـتغالل الفالح الصغري واملتوسط وجع8 لقمة 
حصيح أن اخلصوبة تأثرت، حصيح أن الوزن النوعي تقلص . بني فكيه

بشلك ملحوظ، ولكن هذا ال ينبغي أن يكون مربرا لتخيل الوزارة عن 
الزتا;ا جتاه الناس اليل يه وصية علهيم، واجتاه قطاع حساس، يعترب أكرب 

أكرب مسامه مسامه يف الرثوة القومية، أكرب مسامه يف الناجت اQاخيل اخلام و 
 %45يف سوق التشغيل، عىل اعتبار أن الفالحة تضمن قوت أكرث من 

  .من اليد العامV الوطنية
  السـيد الرئيس،

حنن ال نفهم موقف الوزير، وال جند لغيابه املتكرر عن القبة الربملان 
مربرا، وللتأكيد لقد سـبق لنا أن طرحنا سلسV من األسـئV حول هذا 

لب لعقد اللجنة ا?تصة Qراسة التدابري واخلطوات املوضوع، وتقدمنا بط
املتخذة حلل هذا املشلك الهام وحل مشالك أخرى ال تقل أمهية، من قبيل 

للخواص  SODEAو SOGETAالتقيمي املرحيل لعملية تفويت أرايض 
  .يف إطار الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  السـيد الرئيس، 
ق �سـتقاليل عندما يثري مرة أخرى هذا عندما أثر� أو إن الفري
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املوضوع، فإنه جيدد طلبه للجنة ا?تصة لالنعقاد من أجل تدارس آ3ر 
األمطار عىل وضعية قطاع احلبوب وكذ² عىل الوضعية �ج�عية 

ومحل لك املسؤولني  -بطبيعة احلال-للمزارعني الصغار والكبار واملتوسطني 
 هذا الباب، لك من منطلق تو¯ه عىل حتمل مسؤوليهتم اكمV يف

  . واختصاصاته
  .وشكرا

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

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
مهنا آنية مو¯ة لقطاع الصحة والرتبية  3سؤ�،  20اجللسة، وعددها 

الصحة، الرتبية الوطنية، : ة لقطاعاتسؤ� عادÉ مو¯ 17الوطنية، و
السـياحة، الطاقة واملعادن، �تصال، الصناعة والتجارة، الثقافة، الشؤون 

  .�قتصادية والعامة، حتديث القطاعات العامة
نسـهتل جدول هذه اجللسة £لسؤال اآلين األول املوجه إىل السـيدة 

املواد �سـهتالكية  وزيرة الصحة حول التسمامت الغذائية الناجتة عن فساد
األساسـية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اQسـتوري 

  .املوحد

        ::::املستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
ناه إىل السـيد الوزير األول وليس لوزيرة الصحة  هذا السؤال قد ̄و

نه هيم املراقبة، و£خلصوص حنن مقبلني عىل فصل الصيف، ونعرف أن أل
فصل الصيف تكون درجة احلرارة مرتفعة جدا، وتسبب كذ² مشالك 

  . خبصوص عدم املراقبة يف املواد الغذائية
ونعرف أن اليوم، وهذا اøي جعلنا نطرح هذا السؤال، وهو البعض 

اQسـتورية والفساد وغري يسـتغل هذه الوقفات واملطالبة £إلصالحات 
ذ²، أهنم يسـتغلون هاذ الناس ألن املراقبة أصبحت منعدمة، وأصبح 
العديد يبيع عدة مأكوالت خفيفة وكذ² عدة مواد غذائية اليت تباع يف 
األزقة ويف الشوارع ويف مقرات غري صاحلة، وهذا هو اøي جعلنا أننا ال 

  .نرتك اFال لهذه املشالك
، مبا أنمك متثلون احلكومة، فكيف يعقل يف هذا اFال أن السـيدة الوزيرة

نرى هناك شاحنات، يعين وسائل نقل غري متوفر فهيا الرشوط لنقل بعض 
املواد، مثال اكملياه املعدنية، املرشو£ت الغازية وبعض احلليب وغري ذ²، 

درجة وعدم توفرها عىل  45يف واحضة الهنار ويف درجات حرارة تصل إىل 
  . ات ليك تصل إىل الزبناء وإىل املتاجرمربد

السـيدة الوزيرة، ما يه اإلجراءات اليت سـتقوم هبا احلكومة ملراقبة 
  هؤالء؟ 

  .وأمتىن أن يكون جوا£ يف املوضوع

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

        ::::السـيدة Éمسينة £دو، وزيرة الصحةالسـيدة Éمسينة £دو، وزيرة الصحةالسـيدة Éمسينة £دو، وزيرة الصحةالسـيدة Éمسينة £دو، وزيرة الصحة
  . الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد املستشار،
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين،

حصيح، السـيد املستشار، أن جملسمك املوقر دامئا £خلصوص عند 
  . حلول فصل الصيف هتمتون £لسالمة الغذائية

حصيح كذ²، السـيد املستشار، عىل أن هناك عدة متدخلني يف هذا 
اك وزارة الصحة، وزارة اQاخلية، وزارة الفالحة، وزارة اFال، فهن

  . الصناعة، ومصلحة الغش وامجلارك، امجلاعات احمللية
غري يف األول بغيت نعطيمك غري بعض اإلحصائيات، اليل دامئا أذكر هبا 

، خفالل هذه السـنة مت 2010واليل يه ;مة، هذه معطيات دÉل سـنة 
  . مهنا وقعت £ملنازل %42ايئ جامعي، حا§ دÉل تسمم غذ 1500تسجيل 

حصيح، أرشمت عىل أنه النقل دÉل البضائع ودÉل املواد الغذائية ال 
 %15مهنا وقعت £ملنازل،  %42تسـتجيب دامئا ملعايري السالمة، إذن 

يف اFال احلرضي، يف حني شلكت نسـبة  %80مهنا يف أماكن العمل، و
  . رشو£ت الغذائية، خصت امل %6,5تسمم املواد املعلبة 

  إذن أشـنو يه، بعجا§، اإلجراءات اليل مقنا هبا؟ 
أوال، وزارة الصحة عندها واحد املركز حملاربة التسمم واليقظة اQوائية، 
اليل اكين هناك تميكن للمواطنني التدخل عرب الهاتف، اكين هناك رمق 

اكين ، و 0801000180080100018008010001800801000180اقتصادي اليل هو رهن إشارة املواطنني، اليل هو 
هناك تتبع احلاالت الو£ئية، اكين ثالثة دÉل اإلجراءات والتدابري اليل يه 

 :;مة
أوال، اكين هناك اتفاقية ما بني وزارة الصحة واQاخلية والفالحة، اليل 

ار، هتدف أوال إىل تعزيز املراقبة الصحية للمطامع وحمالت ذنيه اتفاقية إ
 املأكوالت اجلاهزة؛

سـيق مع تبين إسرتاتيجية موحدة للمراقبة، وتتبع 3نيا، تقوية التن 
 .اجلوانب الصحية لهتييء املأكوالت

3نيا، مت إحداث اخللية الوطنية لليقظة الصحية، اليت تضم مصاحل 
وزارة اQاخلية ووزارة الفالحة ووزارة الصحة، واليت ترتكز ;مهتا، سواء 

ت التسمم الغذايئ عىل الصعيد املركزي أو احمليل، عىل متابعة لك حاال
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  . واختاذ اإلجراءات الرضورية
لك هذه اإلجراءات، السـيد املستشار احملرتم، توجت بإحداث، منذ 

، بإنشاء املكتب الوطين للسالمة الغذائية اليل تترشف عليه 2010يناير 
وزارة الفالحة، واليل هو تيقوم مبراقبة املواد الغذائية خالل مجيع املراحل 

  .ن احلقل إىل املسـهتÀاليت متر هبا م

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

        ::::املستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخري
شكرا السـيدة الوزيرة عىل اجلواب، ولكن حنن نعرف أن هناك جلنة 
وزارية هتمت هبذا اFال، ولكن حنن اآلن نرى أن هناك مشالك كثرية، البد 

للجن £ش تقوم وما تبقاش جلن مومسية إال يف شهر رمضان، هناك لهذه ا
من اøحب الرسي، واش  %50اøحب الرسي، نعرف أن يف املغرب اآلن 

احلكومة قدرت تنقص من هذا العدد؟ منشـيو غري ل�ار البيضاء راه يف 
  وسط املدينة أمام املأل وأمام هذه املراقبة، واش تقدر تدير يش حاجة؟ 

ت اخلفيفة اليل بدون رخصة هناك يف الشوارع، املياه املعدنية املأكوال
درجة قدام مول احلانوت، واضع املياه الغازية واملعدنية،  45تنشوفوها يف 

  أين يه املراقبة؟ 
هذا اليل كنطلبو اآلن £ش خص هاذ املراقبة خترج من اآلن قبل ما 

 الصيف، خصنا نوقعو يف مشالك، ألننا الصيف راه احنا فيه، ومايش غري
  . تبقى دامئة

ولهذا اليل كنطلب من السـيدة الوزيرة اآلن كمتثيل احلكومة، واحنا 
كنهبو اآلن احلكومة £ش تقوم £Qور دÉلها للحفاظ عىل السالمة دÉل 

  . الصحة دÉل املواطنني
  .وشكرا

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

املوجه أيضا إىل السـيدة وزيرة الصحة، موضوعه منر إىل السؤال الثاين 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع  .وضعية قطاع الصحة

  .اQسـتوري، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد أبرشانيد أبرشانيد أبرشانيد أبرشان
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارين،

  السـيدة الوزيرة،
ألف نسمة وتعرف  40غرب مدينة تقطهنا أزيد من سـيدي حيىي ال

هذه املدينة اليت تبعد عن املنطقة . حركة فالحية وغابوية قوية جدا

كيلومرت فقط، ال تتوفر عىل مستشفى جمهز  5الصناعية أوالد بورمحة ب 
وال عىل قسم مسـتعجالت وال تقوم هبا الصيدليات £حلراسة الليلية، 

 ،كيلومرت إىل القنيطرة للعالج 35قطع مسافة ومعظم الساكن يضطرون إىل 
حىت يف حا§ �سـتعجاالت ألن ساكن سـيدي حيىي، السـيدة الوزيرة، 

  . يفتقرون إىل وجود أطباء اختصاصيني
السـيدة الوزيرة، كيف سـتعمل الوزارة عىل معاجلة هذا الوضع غري 

  الطبيعي؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .مة لمك السـيدة الوزيرة احملرتمةشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللك

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

  السـيدات املستشارات،
  السـيد املستشار،

فسؤالمك، السـيد املستشار، يسـهتدف عىل اخلصوص وضعية القطاع 
  . الصحي بسـيدي حييي الغرب

إذن غري عىل املسـتوى اجلهوي، السـيد املستشار، تتوفر هذه اجلهة 
من مجيع الفئات الطبية والمتريضية واإلدارية والتقنية،  موظف 1773عىل 

اكين هناك كذ² الوحدات الصحية اليل كتشهد تواصل ألشغال الهتيئة 
  . مضن بر�مج تدبري صيانة املÀ العقاري

كذ² اجلهة تتعرف مستشفى اإلدرييس، اليل هو مقبل عىل إحداث 
ات جديدة للرفع فيه ختصصات، ولكن هو اآلن مقبل عىل إحداث ختصص

من طاقته �ستيعابية وتأهيل بنايته وعرصنة جتهزياته، وهو مرشوع اليل 
  . اآلن هو يف طور اQراسة األولية

مت إطالق كذ² معلية تأهيل بنيات وجتهزي مجيع دور الوالدة هبذه 
اجلهة يف إطار األولوية اليت أعطيت لتقليص عدد وفيات األم والطفل، كام 

أشغال هتيئة وتأهيل مجيع ا?تربات واملراكز �ستشفائية  مت الرشوع يف
  . £جلهة

، £ألدوية واملسـتلزمات 2011مت تزويد كذ² هذه اجلهة، برمس سـنة 
ألف درمه، إذن ما يزيد عىل  261مليون و 23الطبية، بغالف مايل دÉل 

 مليون ألف درمه اسـتفادت هذه اجلهة فµ خيص األدوية، وحلد اآلن مت 23
  . %83تسلمي نسـبة 

تتوفر الب�ية حاليا عىل مسـتوى جامعة سـيدي حييي الغرب عىل مركز 
 11أطباء،  2أرسة، يعمل به  10حصي حرضي مع وحدة للتوليد من 

تقنيني متخصصني، ويمت حاليا كذ² دراسة تأهيل املؤسسة  2ممرض، 
  .الصحية احلالية ليمت حتويلها إىل مستشفى حميل

الصحي دÉل سـيدي حييي الغرب، اآلن اكين هناك إذن هاذ املركز 
رسير  68دراسة £ش يتأهل إىل مستشفى حميل بطاقة استيعابية دÉل 
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وختصصات أساسـية، مهنا الطب الباطين، اجلراحة العامة، التوليد وطب 
األطفال، مع �ع�دات الالزمة إلجناز هذه اQراسة، إذن مع �ع�دات 

نة املاضية، عىل أساس أننا نرشع يف بناء هذا متت برجمهتا خالل السـ 
  .املستشفى احمليل عن قريب

إذن حصيح عىل أنه اكين هناك رمبا نقص عىل صعيد مجيع اجلهات، 
ولكن ميكن لنا نقولو أن عىل مسـتوى جامعة سـيدي حييي الغرب اكين 

  .هناك جمهود كبري اليل بذل £لنسـبة لهذه امجلاعة
  .شكرا

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

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد أبرشانيد أبرشانيد أبرشانيد أبرشان
أشكرك يف البداية عىل جوابك السـيدة الوزيرة، وأؤكد كذ² بأن 
مدينة متوسطة مثل سـيدي حييي الغرب، ال ميكن أن تظل بدون مركز 

تدخالت  للعالجات األولية �سـتعجالية، هناك حوادث سري حتتاج إىل
اسـتعجالية أولية، وهناك حاالت مرضية أو ال قدر هللا حاالت تسمم أو 

Vغريها حتتاج إىل تدخالت مسـتعج.  
ونطالبك، السـيدة الوزيرة، ونناشدك بأن تعجيل بإحداث قسم أو 

  .وحدة لتقدمي العالجات، ومل ال بإحداث مستشفى حميل
  .وشكرا السـيدة الوزيرة

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

منر إىل السؤال الثالث موضوعه أوضاع قطاع الصحة، اللكمة ألحد 
  .السادة من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيد
  السـيدة الوزيرة،

  السادة املستشارين،
نظرا ألمهية قطاع الصحة ببالد�، فإن الرها�ت املطروحة عليه كبرية 

تعددة، حيث أن األمر يتعلق بصحة املواطنني وسالمهتم، والسـµ وم 
  . املعوزين وذوي اQخل احملدود مهنم

لهذا، ووعيا منا £آلمال املعقودة عىل هذا القطاع لتوفري اخلدمات 
الصحية وتأمني العالجات للمرىض، فإننا يف الفريق �شرتايك كأحد 

والربامج اليت تتقدمون هبا منذ  مكو�ت األغلبية، ندمع ونساند ا?ططات
  . أن توليمت هذه احلقيبة

لكنه عىل أرض الواقع، ال زال اخلصاص كبريا، سواء تعلق األمر £لبنية 
التحتية من مسـتوصفات ومراكز استشفائية أو £ملوارد البرشية من أطباء 
 وممرضني، وما حا§ إقلمي أسفي ومنطقة عبدة إال منوذج ملا تعرفه بالد� يف

  . هذا اFال
ففي الوقت اøي كنا ننتظر فيه حتسني األوضاع، مت إغالق 
املسـتوصف الوحيد اøي تتوفر عليه جامعة خلرض لتحرم الساكنة من 

مفىت تعود،  .اخلدمات اليت اكن يقد;ا هذا املسـتوصف عىل تواضعها
السـيدة الوزيرة، األمور إىل نصاهبا؟ وهل من إجراءات وآجال لتحسني 

  اخلدمات الطبية معوما؟هذه 
  .وشكرا

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

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارون،

السـيد املستشار احملرتم، بغيت نقول عىل أن املنظومة الصحية عرفت 
ة ملحوظة، وهذا هو ما عكسـته عدة مؤرشات ومعطيات واحد احلركي

  :، فغري بعض األرقام، السـيد املستشار2007مقارنة مع سـنة 
  ؛%48£لنسـبة للمزيانية، فعرفت زÉدة تقدر ب  -
خرجي من مجيع الفئات  6870£لنسـبة للموارد البرشية، مت توظيف  -

 700منصب لك سـنة، عوض  2000، مبعدل 2010و 2008ما بني سـنة 
 منصب يف السـنوات املاضية؛

مليون درمه  700£لنسـبة لألدوية، انتقلت املزيانية ا?صصة لها من  -
  .2011مليون درمه خالل سـنة  700إىل مليار و 2007اليل اكنت يف 

£إلضافة إىل التكفل اFاين بعدة أمرض مزمنة، اكلسكري والسل 
رشاكة مع مجعية وأمراض القصور اللكوي واألمراض النفسـية والرسطان ب 

  .لال سلمى
ويف هذه السـنة، وألول مرة أضفنا التكفل اFاين بأمراض مزمنة 

، أمراض الضغط اQموي والطالسـمييا Cأخرى، كأمراض الكبد من نوع 
  .والهميوفيليا، اليل هاذو اكنوا مرضني اليل اكنوا متاما منسـيني

مهنا، وإىل جانب هذا، فهناك أوراش أخرى رشع يف إجناز البعض 
ويتعلق األمر £خلريطة الصحية، £لسـياسة اQوائية، مبؤسسة احلسن الثاين 
لألعامل �ج�عية، النظام اQاخيل للمستشفيات، تعممي نظام املساعدة 
الطبية قبل ممت هذه السـنة وبر�مج الصحة £لعامل القروي وإحداث مراكز 

  .استشفائية جامعية جديدة
  السـيد املستشار، 

نسـبة ملالحظتمك حول املركز امجلاعي خلرض، أ� اتصلت هذا فقط £ل 
الصباح £لسـيد املندوب، وأكد يل عىل أن هذا املركز، فهو يقدم خدماته 
الصحية بدون انقطاع، وأكد لنا عىل أنه يتوفر عىل طبيب وممرض، ومل يمت 
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متاما إغالقه، فإذا كنمت تتوفرون، السـيد املستشار، عىل معلومات أخرى، 
� حيa توصلت £لسؤال وقفت عىل هذا املركز الصحي، وهذا ما مت أ

  .التأكيد عليه
£لنسـبة  2010£لنسـبة للمشاريع يف طور اإلجناز يف إطار مزيانية 

جلهتمك، السـيد املستشار، فسيمت إعادة هتييء وترممي وجتهزي قسم حصة األم 
كرمي والصويرة والطفل، ترممي وجتهزي املركز الصحي بلك من سـيدي عبد ال

  .القدمية، وترممي وجتهزي املركز الصحي مع دور الوالدة يف جامعة حسمي
، فسيمت بناء وجتهزي 2011أما £لنسـبة للمشاريع املربجمة يف إطار مزيانية 

عبدة لعالج داء الرسطان، وهناك برامج -املركز اجلهوي £لنسـبة Qاك§
  .كثرية، مفا ابقاليش الوقت أنين نرسدها لكها

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::املستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
يف احلقيقة لقد سـبق أن طرحت عليمك عدة أسـئV فµ خيص إقلمي 

املزرية اليت يعيشها آسفي، وإن دل هذا عىل يشء فإمنا يدل عىل احلا§ 
  .القطاع

السـيدة الوزيرة، فµ خيص جامعة حلرض، أ� كرئيس جامعة، وأعيش 
يوميا هناك، الطبيب املسؤول ذهب يف عطV سـنوية، وأغلق املسـتوصف 
بصفة هنائية ملدة تفوق شهر، والساكن اكنوا مضطرين للتنقل ملدينة آسفي 

اء احلوامل هن كذ² مضطرات لكم عن املنطقة، النس 70اليت تبعد حبوايل 
  .للتنقل ملدينة آسفي رمغ املسافة البعيدة

 µالسـيدة الوزيرة، يف احلقيقة اكين هناك قضية ويه من األمهية مباكن ف
خيص لسعات العقارب، ولو أن هذه القضية مل تكن يف السؤال، ولكن البد 

  . من توفري بعض سـيارات اإلسعاف ليك تكون يف الوقت املناسب
  .كرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة الوزيرةش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا 
القمية يف هذه اجللسة، ونتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير السـياحة 
والصناعة التقليدية حول رضورة مالءمة أسعار العروض السـياحية للقدرة 

  .لرشائية للمواطننيا
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا§ واملعارصة لبسط 

تفضل السـيد املستشار، هل هناك من £سط للسؤال؟ ماكينش  .السؤال
  .اليل يقدم السؤال؟ إذن نتجاوز

السؤال الثاين املوجه كذ² إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة 

السـياحة اجلبلية، اللكمة ألحد السادة التقليدية، موضوعه سـبل تشجيع 
  .املستشارين من فريق التجمع اQسـتوري، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدال
لقد وضعت بالد� خمططا كبريا وخضام إلنعاش وتطوير قطاع السـياحة 

 �، واعمتدت æ آليات حديثة ومتطورة من أجل أن )2020رؤية (يف بالد
من منافسة اQول السـياحية الكربى، سواء مهنا املتواجدة  يمتكن املغرب

عىل البحر األبيض املتوسط أو بعض اQول اإلفريقية املعروفة مبآثرها 
  .التارخيية

وألجل هذا الغرض، اعمتد املغرب إسرتاتيجية جديدة، تعمتد عىل 
 إرشاك املواطنني املغاربة أيa وجدوا من خالل إنعاش بعض أنواع السـياحة

  . اليت مل تكن معروفة بشلك كبري وعىل رأسها السـياحة اجلبلية
تعلمون، السـيد الوزير، أكرث من غريمك ما تزخر به بالد� من إماكنيات 
طبيعية خضمة ومتنوعة من جبال وغا£ت جبال األطلس الكبري واملتوسط 

  .والصغري، جبال بين يز�سن والريف
اتيجية وزارتمك إلنعاش ²ø، نسائلمك، السـيد الوزير، عن إسرت 

السـياحة اجلبلية من أجل تنويع املنتوج السـياe الوطين ومتكني ساكنة 
تÀ املناطق من تروجي منتوجاهتم التقليدية وإنعاش املقاوالت السـياحية 
الصغرى وحتريك جعV �قتصاد يف تÀ املناطق واليت تعيش اليوم هتميشا 

  .طنيةوإقصاء واحضا من بر�مج التمنية الو 
  .شكرا

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

        ::::السـيد Éالسـيد Éالسـيد Éالسـيد Éرسرسرسرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا السادة املستشارين عىل طرح هذا السؤال حول موضوع 
الل الرثوات الطبيعية السـياحة اجلبلية، واليت يف إطار الهنوض هبا واسـتغ

الهائV اليت تتوفر علهيا بالد� يف هذا اFال، مت اع�د مشاريع هتم العديد 
، وذ² يف إطار خمطط 2003من املناطق القروية يف اململكة منذ سـنة 

فضاء �سـتقبال السـياe، موزعة £لنسـبة للمناطق اجلبلية عىل الشلك 
  :التايل
يف، ويشمل فضاءات �سـتقبال فضاء �سـتقبال السـياe الر  -

  ؛السـياe بشفشاون، احلسـمية و�زة ووزان
فضاء �سـتقبال السـياe األرز، األطلس املتوسط، حيث يمت  -

تطوير هذه الفضاءات £سـتغالل نقط �سـتقطاب املمتثV يف غا£ت 
  .وحبريات إفران، خنيفرة، صفرو واحلاجب وبوملان

  :كبري، ويتألففضاء �سـتقبال السـياe األطلس ال  -
أوال، من فضاء �سـتقبال السـياe األطلس الكبري األوسط يف 
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  إقلميي أزيالل وبين مالل؛ 
3نيا، فضاء �سـتقبال السـياe األطلس الكبري الرشيق يف مرتفعات 

  إملشـيل؛
3لثا، فضاء �سـتقبال السـياe األطلس الكبري الغريب، اøي يغطي 

  .أقالمي احلوز وشيشاوة
ز�سن، ويمت تطوير ي�سـتقبال السـياe الرشيق وبين مالل  فضاء -

  . هذا الفضاء يف السعيدية والناظور ومنامج جرادة وكرسـيف
 2020وتمثينا للمجهودات السالفة اøكر، مفن املرتقب أن تسفر رؤية 

عىل إنشاء فضاءات سـياحية جبلية جديدة مبختلف ¯ات اململكة إىل 
رامية إىل العمل عىل الرفع من جودة اخلدمات جانب اختاذ عدة إجراءات 

  .السـياحية £ملناطق اجلبلية وتدعمي أنشطة الرتفيه السـياe هبا
ويف إطار جمهودات القطاع للهنوض اقتصادÉ واج�عيا هبذه املناطق، 
مت التوقيع عىل اتفاقيتني يف يونيو املنرصم، تتعلق األوىل بتطوير املنتوجات 

براز قمية منتوجات الصناعة التقليدية والفالحة احمللية، احمللية من خالل إ
وزارة الفالحة والصيد البحري، : ومت إبرا;ا مع ثالث قطاعات وزارية

الوزارة املنتدبة Qى الوزير األول امللكفة £لشؤون �قتصادية والعامة، 
  .وكتابة اQو§ امللكفة £لصناعة التقليدية

كة الثانية، فمت توقيعها مع القرض الفالe أما £لنسـبة التفاقية الرشا
 eاملغريب وتقيض بمتويل املشاريع السـياحية يف فضاءات �سـتقبال السـيا

  . £ملناطق القروية
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدالاملستشار السـيد محمد عدال
  .لسـيد الوزيرشكرا السـيد الرئيس، شكرا ا

يف البداية نشكرمك عىل اجلواب دÉلمك وال نشك يف مصداقية معلمك 
وتصورمك اøي جئمت به، أما أسـباب نزول سؤالنا هو من أجل حتسيس 

  : احلكومة برضورة تشجيع السـياحة اQاخلية من خالل
أوال، استjر املؤهالت الطبيعية اليت تزخر هبا مملكتنا، خصوصا يف 

  طبيعية اجلبلية؛املناطق ال 
3نيا، سن سـياسة مندجمة واحضة خاصة بسـياحة اجلبال والغا£ت، غري 

  ؛ 2020واحضة £لنسـبة إلينا يف رؤية 
كذ² توجيه الساحئ الوطين إىل �سـتفادة من مؤهالت ب�ه الطبيعية 
وختصيص مراكز سـياحية إيوائية هبدف اكتشاف مغربنا الغين بطبيعته 

  .ومآثره التارخيية
ىل سبيل املثال إقلمي خنيفرة يتوفر عىل مؤهالت سـياحية قليV جدا ع

 200يف املناطق الوطنية، اكلغابة، كغابة األرز اليت تبلغ مساحهتا أكرث من 

  .ألف هكتار، ومل تسـتغل، عىل األقل أن حتمى من عصابة الهدر والقطع
ما أم  عيون، وما أدراك 47كذ² عيون أم الربيع اليت يبلغ عدد منابعها 

الربيع، واøي ننتظر منمك دمع اإلقلمي بدراسة معمقة واسعة يف مسـتوى عايل 
لتكون هذه معلمة وحمطة سـياحية ;مة، و£ملناسـبة ندعومك السـيد الوزير 
إىل زÉرة هاته املناطق، أوال لتقفوا عىل جحم املؤهالت الطبيعية الضخمة 

  .سـتوى الالئقوضعف البنية التحتية وغياب مرافق سـياحية يف امل 
السـيد الوزير، أود أن أخربمك بأن ساكن إقلمي خنيفرة مازالوا يعيشون 
مغربني، املغرب النافع وغري النافع، وهذا مصطلح اسـتعامري غري الئق، 

  . فات العرص دÉلو
كذ² يعيش اإلقلمي يف إطار الزÉرة امللكية مشاريع وإجنازات ;مة 

  ...مي تصوراتونسجل غياب وزارة السـياحة يف تقد
  .شكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أرجوك السـيد املستشار، راك فيت الوقت د²É، تفضل السـيد 

  .الوزير

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
يه  2020أ� أطمئنمك، كام ذكرت عدة مرات الهدف من إسرتاتيجية 

هوية املوسعة ليك يمتكن القطاع السـياe أن ينرش منافعه �خنراط يف اجل 
  . عىل مجيع مناطق اململكة

ذكرت بأن يف املناطق اجلبلية اكين فضاءات �سـتقبال السـياe، هاذ 
الرب�مج اليل كنشـتغلو عليه، مدينة خنيفرة داخV، كام ذكرت هو يف 

ج كنخدمو مع بر�مج فضاءات سـياحية دÉل األطلس املتوسط، اكين بر�م
  . السلطات احمللية ومع الفاعلني احملليني

لك هاذ املعطيات اليل اعطيتينا أو املمزيات الطبيعية دÉل اجلهة 
عارفيهنا ودرسـناها، وتلكمت مع الناس املهمتني، الناس احملليني، احنا اآلن 
كام قلت هذا واحد العمل اليل كيخصو ينطلق، احناÉ كميكن لنا نرافقو 

لني يف لك ¯ة £ش يعززوا اجلهة دÉهلم تويل كو¯ة سـياحية، ولكن املسؤو
وزارة السـياحة مميكنلهاش تبقى من الفوق متيش يف لك ¯ات اململكة، 
كنعطيو برامج وكنعطيو دراسات وكنطلبو من الفاعلني، املسؤولني، 
السلطات احمللية £ش يكون واحد �شـتغال حميل اليل كيعاو� احناÉ £ش 

  .لو وندمعو عليهنمك
 -كام قلت-هاذ اليش اليل طرا حىت يف ¯ة خنيفرة، واكين بر�مج 

كيدخل يف بر�مج فضاءات �سـتقبال السـياe يف هذه املنطقة هاذي 
  . اليل إن شاء هللا غادي نشوفو النتاجئ دÉلو يف املسـتقبل القريب

  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ريق األصا§ جاهزين لبسط السؤال؟ شكرا السـيد الوزير احملرتم، ف

  .تفضل

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  .السـيد الوزير

  السادة املستشارين،
  .هاذ السؤال كنا من قبل أرش� لو ولكن البد من التذكري

لعل من أمه خصائص املنتوج السـياe املغريب أنه منتوج مرتفع التلكفة 
 موجه £ألساس للمسـهتÀ الوطين، وهو األمر اøي جيعل منه منتوجا وغري

هشا، معرضا ألقىص أنواع األزمات مبجرد أبسط التقلبات اليت تعرفها 
  .الساحة السـياسـية أو �قتصادية اQولية

كام أن منتوج كنوز بالدي يبقى حربا عىل ورق يف بعض احلاالت، 
و آخر أسـبوع ابدات بعض التحراكت ولكن البد من �عرتاف بأن حاليا أ

من طرف املكتب الوطين املغريب للسـياحة، اليل هو مشكورا عىل العمل 
الالئق اليل هو ابدينا تنالحظوه، يف هاذ النطاق هذا عند� بعض األمور 
اليل يه تالحظت، السـيد الوزير، أوال لوحظ تراجع عن املشاركة من 

ديد من الفنادق حرصت مشاركهتا طرف العديد من الفنادق، £لنسـبة للع
يف الرب�مج خالل فصل الصيف فقط، وأ� كام قلت سابقا رمبا حىت يف 
الصيف بعض اإلخوة رمبا تيخدموا غري شهر يف الشامل، رمبا مغاديش ميكن 
هلم يطبقوا هاذ المنط، هنا² فنادق رصحت أهنا غري معنية أصال برب�مج 

يف املوقع �لكرتوين ككنوز بالدي ال  كنوز بالدي، األسعار املعلن عهنا
حترتم من طرف بعض الفنادق، الفنادق بعضها ال تطبق بأمانة التخفيضات 

  .اليت يقد;ا بر�مج كنوز بالدي
يف هذا النطاق، وعليه، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، عن توجه 

ة وزارتمك فµ خيص إعادة النظر يف أسعار الفنادق واملنتوجات السـياحي
  . حىت تصبح يف متناول املسـهتÀ املغريب

كام نسأل السـيد الوزير عىل األرقام اليل تترصحو هبا عن طريق اجلرائد 
يه رمبا أرقام جد مرتفعة يف الزÉدات، واحنا تنعرفو بأن املغرب حاليا بلك 

  . رصاحة يعيش أزمة سـياحية خانقة
  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم

خبصوص �ه�م بقطاع السـياحة اQاخلية، اليل هو كام ذكرت عدة 

 احلكومة ، وهاذ القطاع اليل تويل 2020æمرات من أولوÉت إسرتاتيجية 
أمهية £لغة، خصوصا يف ظل مؤهالت السوق احمللية، حيث مت وضعها يف 

اخلاصة £لقطاع £ع�دها كأحد الربامج الست ذات  2020صلب رؤية 
  .األولوية يف هذه اإلسرتاتيجية

يف هذا اإلطار، مت اع�د رافعتني رئيسـيتني للهنوض هبا، األوىل دمع 
القها يف إطار خمطط بالدي، وذ² للمتكن من وتمثني املبادرات اليت مت إط

£اكدير،  ودار إميي إجناز السـبع حمطات املتبقية عىل غرار حمطة إفران، ويه
- ، اQار البيضاء الكربى، مراكشءاملهدية، سـيدي العابد، راس املا

  . تطوان-وطنجةاحلوز -�نسـيفت
ح وسـتقدم هذه احملطات منتوجا مالمئا الحتياجات وعادات السـيا

درمه للشقة £إلقامة  400و 200املغاربة بأسعار جد مناسـبة ترتاوح ما بني 
 100درمه £لقرى السـياحية وما بني  500و 300السـياحية، وما بني 

 .درمه للموضع £لنسـبة للمخµت 150و
و3نيا، وضع بر�مج وطين للقرى السـياحية يف الهواء الطلق، وذ² 

وإجناز وحدات جديدة مندجمة مبرافق ترفهيية بتطوير جودة املنتوج احلايل 
  .مالمئة

 2020وسـميكن هذا الرب�مج من حتقيق أحد األهداف املسطرة لرؤية 
  . أال ويه تثليت عدد الرحالت احمللية إن شاء هللا

وفµ يتعلق بكنوز بالدي، فوعيا £لتعرثات اليت أصبحت تشهدها هذه 
ديدة لتحديد خمتلف أنواع العملية، مت كام ذكرمت إطالق دراسات ج

املسـهتلكني املغاربة ومتطلباهتم، مما سـميكن عام قريب من وضع حزي التنفيذ 
، تسـتجيب بشلك أفضل للحاجيات املتنوعة 2011معلية لكنوز بالدي 

  . للمواطنني
  .وشكرا

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

        ::::د عزيز اللبارد عزيز اللبارد عزيز اللبارد عزيز اللباراملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
السـيد الرئيس راين مازال يل دقيقة حمتفظ هبا من األول، اسـتعملت 

  .غري جوج دقائق عوض ثالثة
حقيقة كنوز بالدي كام أرش�، كنشكرو مرة . شكرا السـيد الوزير

أخرى املكتب الوطين للسـياحة اليل دار لك ما يف اجلهد دÉلو إلعادة 
ملدن العتيقة، وخاصة حىت الربجمة النظر يف هاذ الشأن هذا وخاصة يف ا

دÉل رمضان كرمي إن شاء هللا، اليل هو شهر من الشهور اليل تنسـتدعيو 
من هاذ املنرب جل املواطنني £ش يتنفعوا £ملدن عىل سبيل املثال اكملدينة 

  .العتيقة فاس اليل يه مدينة عتيقة ودينية
هنا ... ام اليل رمباهو املشلك دÉل الغالء، السـيد الوزير، ودÉل األرق

عند� بعض األمور اليل الزم جنيو هبا، وخص الوزير، ولو تنعرفو اليد 
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قصرية والعني بصرية كيف تيقولوا أو عني احلكومة بصرية ولكن ما تتدير 
رضيبة، إذن البد  21حىت  20والو، األمثنة يف الفنادق السـياحية تيخلصوا 

  :من إعادة النظر يف
ة اسـهتالك املاء والكهر£ء والغاز وغريها من التخفيض من فاتور -

املصاريف، وهنا كنسـتغل الفرصة حىت السـيدة الوزيرة ها يه هنا، هاذي 
املرة الثالثة واحنا كهنرضو مع السـيدة الوزيرة ومازال اليل معنية £ألمر ما 

  بغاتش تعيد النظر يف هاذ املشلك؛
روض ا?صصة اإلعفاء والتخفيض من الفوائد البنكية عن الق -

  لالستjر يف القطاع السـياe؛
التخفيض من حتمالت الصندوق الوطين للضامن �ج�عي وما  -

، اليوم، السـيد الوزير، £مسمك و£مس احلكومة رامه )CNSS(أدراك ما 
و ـــــــــألن دا£ تيبلوكي ل،ـتيقلبوا كيف كنقولو £Qارجة عىل اجوى منج

)les comptes(   هم ومغيصيبوش £ش خيدموا العاملني، وهنا للرشاكت لك
  تيقولوا للعاملني نرشدومه وخيرجوا عىل برا؛

احلد من احلصار املرضوب عىل احلسا£ت البنكية املوجه لالستjر  -
يف القطاع السـياe بتنظمي محالت دولية ل�عاية يف العديد من األسواق، 

وا املهنيني يف لك ميدان رشيطة إرشاك املهنيني القادرين، إذن خصمك ترشك
  من امليادين؛

وقبل األخري، أغتمن هذه الفرصة ألوجه النداء جلل  ،ويف األخري
املسؤولني £حلكومة وعىل مسـتوى مجيع القطاعات ليك يعملوا بشلك واقعي 
يف إطار التضامن احلكويم من أجل حل عاجل ملشالك الشـباب حىت نضع 

رات اليت تعم الوطن، واليت ترض حدا لهذه املسريات املتكررة والتظاه
  .بشلك كبري £القتصاد الوطين عامة و£لقطاع السـياe عىل وجه اخلصوص

إذن السـيد الوزير يف هاذ النطاق هذا، البد من إعادة النظر، احنا 
تنعرفو، السـيد الوزير، تتحاولوا تديروا لك ما يف ¯دمك ولكن احلكومة إىل 

شلك من املشالك �قتصادية الهامة اليل ما أعادتش النظر وشافت هاذ امل 
السـياحة كتشغل اللك يف اللك أي كتشغل اليد العامV، الصناعة 
التقليدية، اخلضار، اجلزار، اليد العامV يف مجيع الوسائل دÉلها، إذن هنا 
ننادي مرة أخرى احلكومة £مس السـيد وزير السـياحة ووزيرة الطاقة إىل 

ن ألن مميكنشاي املنشآت �قتصادية تتسـتافد إعادة النظر يف هذا الشأ
صناعة سـياحية ما  ، والسـياحة اليل يه قطاع%25عىل األقل ب 

  . تسـتافدش
  .وشكرا السـيد الوزير والسـيدة الوزيرة

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

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
اوب عىل هاذ اليش اكمل، ولكن غادي نبدا احنا صعيب عيل جن

£ملوضوع األول هو اكن األمثنة ودÉل املوضوع دÉل كنوز بالدي، خصنا 
نعرفو £ش حنلو هاذ املشلك خصنا نكونو موضوعيني ومنشـيو للمشلك 

اكملني مميكنش  هبذاته، املشلك اليل عند� يف األمثنة، واليل كنعانيو من
؟ ألن مرشوع بالدي كام تعلمون، السـيد مرشوع بالدي حيلو، عالش

 هاملستشار، يه اتفاقية مع الفاعلني ألن القطاع اخلاص لك واحد عند
الفندق دÉلو وكنفرضو عليه اليوم يف واحد الوقت اليل هو كريحب فيه، 

، اكين %60و 50حيث هو املومس السـياe £ش يدير ختفيضات دÉل 
�س جمهودات، اكين �س اليل مكريدوش علهي �ا، عندك احلق وجاو

كيتشاكو ولكن ما عند� حىت قانون، حىت يش حاجة اليل ميكن لنا نفرضو، 
  .ميكن لنا غري نتداولو معه

شقة السـنة  4000فعالية كبرية ولكن  هاآلن تيبقى ولو ماكنش عند
يف ليايل املبيت يف السـياحة اQاخلية، يعين  %10املاضية تدارت، تزاد 

 هكام قلنا تندرسوه £ش تكون عند. يجة اليل أحسن من قبلاكين واحد النت 
فعالية ولكن أمه حاجة اليل خصنا نعرفو يف هاذ املشلك دÉل األمثنة ألنه 
مشلك حقيقي، كنلقاو راسـنا كمنشـيو خنلصو، وعشـناها اكملني، كمنشـيو 

 ادرمه احنا مكغاربة ولكن غري واحد من عىل بر  2000خنلصو الفندق ب 
  . درمه 800درمه و 700الواكالت واألنرتنيت كيخلصو بكيدوز من 

هذا كام قلت مرة أخرى جمهود، من ¯تنا كنشـتغلو عليه اليوم مع 
هذا مايش غري  ،كام قلت ،الفيدرالية دÉل واكالت األسفار ألن خص تكون

 Éعند الفاعلني ولكن كذ² عقلية املواطن، خصنا نبداو نتعلمو حىت احنا
ألسفار £ش نعطيومه ذاك القوة £ش هام ميشـيو ندوزو من واكالت ا

حيجزوا عدد كبري من الشقق، ميكن هلم يتشطروا عىل األمثنة دÉهلم ألن غري 
كيعمر الفندق العام  4000و 3000تيجي ذاك الفاعل األجنيب تيجيب معه 

، احنا املواطنني كمنشـيو مبارشة %40و 30اكمل، تيقول لو دير يل 
ك، مكميكنش ² تدير، إذن خصنا نشـتغلو يف للفندق وكتكون بوحد

  .رشاكة مع الفيدراليات ا?تصة £ش نلقاو بر�مج يف هذا النطاق
يف ¯ة األرقام اليل قلت يل يف األول، األرقام اليل جات هاذ السـنة 

يف شهر ماي  -3دÉل �رتفاع حىت لشهر ماي، اكن عند�  %6يه 
، %6ناير حىت ماي، عند� زائد بنفسو، ولكن املعدل السـنوي من شهر ي 

وهاذ األرقام هاذي احناÉ اQو§ الوحيدة، غادي نقول ²، السـيد 
املستشار، احنا مع األسف اQو§ الوحيدة اليل كناخذو غري األرقام دÉل 
البوليس، كنشوفو دول أخرى وتقريبا لكها كفرنسا اليل يه الرائد يف هذا، 

ة تنضغطو عىل نفسـنا وخصنا األرقام كيديروا غري إحصائيات، احنا بقو 
تكون حصيحة ومكزنيدوش فهيا، مكميكنش لنا نزيدو رمق واحد، تمنشـيو 
�خذو الرمق دÉل البوليس وتنقولو األرقام، ما عند� ما نزيدو فهيا ما نقصو 

ألن كون اكنت يف يدينا كون راه زدت فهيا حبال اليل  -مع األسف-فهيا 
  .خرهذاك موضوع آ... كزييدوا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف 
هذه اجللسة، وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن 

ط املاء من التجمعات الساكنية، للمستشارين انق دواملاء والبيئة حول بع
يد السعداوي، محمد فضييل، عياد احملرتمني السادة إدريس مرون، عبد امحل 

  . الطييب، محيد كوسكوس
  .امسح يل يف إطار التسـيري هللا خيليك... تفضل السـيد

        ::::املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  ...السـيد وزير الرتبية الوطنية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .أجلت إىل آخر اجللسة، تفضل اليس مرون

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  .لرئيسشكرا السـيد ا

  الزمالء، 
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

السؤال دÉيل تيتعلق £لضبط £لسـياسة اليل كيهنجها املكتب الوطين 
للامء خبصوص العقد دÉل الرشاكة اليل كيعملها مع امجلاعات احمللية يف العامل 
القروي، العقد اليل كتكون دامئا املكتب الوطين كيفرض عىل امجلاعات أهنم 

لسقاÉت العمومية، النتيجة أشـنو يه؟ السقاÉت العمومية كتدار، يديروا ا
الساكن يرفضوهنا، اآلن يف مناطق خمتلفة يف املغرب املشاريع اليت أجنزت، 
ومت رصف أموال كبرية لها، مل تعد قامئة، هاذوك السقاÉت هترسوا، الشـبكة 

يل من دÉل املاء، القنوات إما أزيلت، إما كرست، إما أتلفت، و£لتا
سـنحاسب عىل هاته الوضعية اليت يعيشها العامل القروي فµ يتعلق 

  خبصوص املاء؟
  السـيدة الوزيرة،

دÉل اQفاتر، أرسلهتم ² هاذ الصباح للوزارة د²É،  2جبت ² 
وامللف . واحد يتعلق مبشلك املاء، كتا£ وصورة تظهر ما أقوæ وتؤكد عليه

األسـبوع املايض عليمك حول القطاع  الثاين يتعلق £لسؤال اليل وضعتو
الكهر£يئ، فقط أذكر عىل أنين وجدت لمك أيضا ملف £لصور واملواقع اليل 

إخل، ولكن سؤايل اليوم يتعلق مبا قلته ... فهيا مشالك، األمعدة اليت تتساقط
  . حول املاء
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيدة الوزيرةشكرا لمك السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك ال 

        ::::السـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيد املستشار احملرتم،

فµ خيص هاذ امللفات اليل تلكمت علهيم اآلن وقلت بأنك حطيتهيم يف 
عتبار، ونعطيومك مجيع املعطيات اQقيقة يف غادي �خذومه بعني � ،الوزارة

  .أقرب وقت إن شاء هللا مبا أهنم خاصني وغادي يسهل علينا اإلجابة علهيم
فµ خيص السؤال دÉلمك، السـيد املستشار احملرتم، عىل القضية دÉل 
املاء يف بعض املناطق، بغيت نأكد مرة أخرى بأن كتعمتد اإلسرتاتيجية 

طار عىل إجناز نقط للزتويد عبارة عن �فورات معومية، املعمتدة يف هاذ اإل
نسمة، ويف  500حيث يمت إجناز �فورات عىل األقل لساكنة ال تتعدى 

  . مرت 500حميط ال يتعدى 
وبغيت أن أؤكد مرة أخرى بأن إجناز هذه النافورات يمت بتنسـيق �م 

مقاربة مع الساكن املسـتفيدين واملنتخبني والسلطات احمللية يف إطار 
تشاركية، اليل كتاخذ بعني �عتبار القبول الضمين للساكنة املسـتفيدة، 

  .حيث يمت توقيع حمارض بني مجيع األطراف يف هذا الصدد
واسـتجابة للطلب املزتايد خالل السـنوات األخرية للساكن القرويني 
قصد ربط منازهلم بشـبكة التوزيع بدال عن الزتويد عن طرق النافورات 

ة، وضع املكتب مقاربة مهنجية إلجناز وتسـيري مشاريع الزتويد عرب العمومي
  :اإليصال الفردية حسب احلاالت التالية

أوال، اسـتعداد الساكنة إلجناز وتسـيري منشآت التوزيع انطالقا من 
جتهزيات املكتب، حيث يلزتم املكتب بتقدمي اQمع التقين إلجناز األشغال 

املعنيني من طرف الساكنة بتوافق مع من ¯ة وبدمع وتأطري املسريين 
  امجلاعات احمللية من ¯ة أخرى؛

3نيا، طلب الساكنة وامجلاعات دÉل تدخل املكتب إلجناز وتسـيري 
منشآت التوزيع، وقد وضع املكتب بتنسـيق مع املديرية العامة للجامعات 

زيع، حيث احمللية لوزارة اQاخلية الرتكيبة املالية املعتدمة إلجناز منشآت التو 
درمه بتسهيالت  3500يمت حتديد مسامهة الساكنة يف مبلغ جزايف، قدره 

 .لألداء هبا
مفرة أخرى اليل بغيت نأكد عليه هو أن هاذ العمل دÉل النافورات 
كيتعمل £لتنسـيق التام مع املسـتفيدين ومع امجلاعات احمللية، و£إلرادة دÉهلم 

  .  دÉلو£ش يسريوه أو يلكفوا املكتب £لتسـيري
 .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  . شكرا السـيدة الوزيرة

أنت تؤكدين ما قلته، أ� متفق معمك، هاذ اليش اليل كيتدار، ولكن 
 دÉل الساكن ال ينخرطون، وأعرف ما أقول، ومعلنا اج�عات مع ممثلني
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  . املكتب، الساكن ال ينخرطون يف هذه النقطة بتا�
والنتيجة يه ضياع ملال دÉلمك ودÉل امجلاعات ودÉل اQو§، اآلن 
كيخصمك تغريوا السـياسة دÉلمك واإلسرتاتيجية دÉلمك فµ يتعلق £لزتويد 
£ملاء، ألن الناس كيقو²، أسـيدي، اربطين هللا خيليك مبارشة، أما غادي 
منيش للسقاية راه اكين العيون، اكين العيون الش أ� غادي منيش نرشي 

  . املاء
مليار سـنتمي، لكها  3وامللف اليل وجدت لمك، السـيدة الوزيرة، هيم 

ضاعت، فيه الصور، فيه لكيش املعطيات اليل أعتقد أنه من الرضوري 
سمعولناش �خذوها بعني �عتبار عوض أننا ندخلو يف حوار اليل ان� ما ت 

، خصها (la finalité)واحنا ما نسمعوش لمك، راه خص الساكنة ألهنا يه 
تسـتافد، أما نديرو مشاريع ال يسـتفيد مهنا أحد، هذا مرفوض متاما، ال 

  . أخالقيا وال دينيا وال فكرÉ وال معليا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .رةشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزي

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

اليل بغيت مرة أخرى نأكد عليه هو أن اFهود اليل دارتو بالد�، واليل 
داروه احلكومات املتتالية حىت اآلن لزتويد العامل القروي £ملاء، ما عندو أي 

�، واملغرب كيتعطى مكثال يف مثل يف العامل والب�ان اليل كتقدم حبال بالد
مجيع املناظرات £ش يتخذ املثال دÉل العمل دÉلو يف الربامج دÉل بعض 

  . الب�ان اليل مازال ما وصالتش لهاذ املسـتوى هذا
، والعامل القروي وصلنا %100وبغيت نذكر بأن املدن دÉلنا مغطية ب 

£ستjرات  ، واكين برامج اآلن من طرف املكتب2010يف آخر  %91ل 
خضمة يف السـنوات املقبV اليل غادي متكن من رفع من هاذ النسـبة دÉل 

  . 2015يف أفق  %95الزتويد £ش توصل إىل 
فاجلهود مبذو§، ومرة أخرى فµ خيص النافورات، هذا معل كيتعمل 
مع املتدخلني، مع الساكنة ومع امجلاعات احمللية، واحنا مسـتعدين رمغ هاذ 

ها £ش نشوفو مع امجلاعات احمللية املشالك اخلاصة ببعض املناطق األعامل لك 
  . ونصيبو هلم احللول املناسـبة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 . الوزيرة احملرتمة ةشكرا السـيد

منر إىل السؤال الثاين املوجه كذ² إىل السـيدة وزيرة الطاقة، موضوعه 
للفريق �سـتقاليل،  توزيع استjرات مرشوع الطاقة الشمسـية، اللكمة

  .تفضل اليس بلحسان

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة الوزراء،
  أخيت وإخواين املستشارين،

يف ظل �رتفاع املزتايد ألمثنة الطاقة والوعي العاملي £حملافظة عىل 
� إسرتاتيجية طاقية جديدة، تعمتد عىل الطاقات البيئة، هنجت بالد

املتجددة للتخفيف من جحم الفاتورة الطاقية عىل املزيانية العامة ل�و§، 
  . من حاجاهتا الطاقية %90خاصة وأن بالد� تسـتورد أكرث من 

ويف هذا اإلطار، يندرج املرشوع املغريب للطاقة الشمسـية اøي 
، واøي اعترب 2009نرصه هللا يف نونرب أعطى انطالقته صاحب اجلال§ 

حبق مرشوعا طموحا، سيسامه ال حمال يف التخفيف من التبعية الطاقية 
  . لبالد� للحفاظ عىل البيئة

ولعل املالحظ أن املشاريع املربجمة، أخذت بعني �عتبار املناطق اليت 
 لها لك املؤهالت السـتقبال هذه املشاريع، خاصة مدة التشميس، ولكن

لألسف مل يسـتفد إقلمي الراشـيدية من أي مرشوع من هذه املشاريع رمغ 
توفره عىل مؤهالت طبيعية، تسـتجيب بشلك كبري لهذا النوع من 

  .املشاريع
كام نرى رضورة إحداث معهد ل�راسات واألحباث املعدنية £ملنطقة 

  . £لنظر لتوفرها عىل مؤهالت كبرية يف اFال الطايق واملعدين
نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما يه األسـباب اليت تقف وراء إقصاء øا، 

  هذه املناطق من اسـتقبال هذه املشاريع؟ 
وهل Qى احلكومة إرادة يف برجمة مشاريع للطاقة الشمسـية هبذه 

  املناطق مسـتقبال؟
  .وشكرا

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

        ::::سـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةال ال ال ال 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
يف البداية، بغيت نذكر، كام جاء يف سؤال السـيد املستشار احملرتم، 
بأن بر�مج العمل احلكويم اليوم يف إطار اإلسرتاتيجية الطاقية كيعطي 

لتوجهيات امللكية السامية لتطوير الطاقات املتجددة أولوية ;مة تبعا ل 
والنجاعة الطاقية، وهاذ التمنية هاذي غادي تعطي دفعة قوية النطالق 

 -إن شاء هللا-جديد من الناحية �قتصادية و�ج�عية وفرص العمل 
  .بفضل هذه املشاريع الكربى
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 ينرصو، فµ خيص املرشوع الضخم للطاقة الشمسـية اليل سـيد�، هللا
، هاذي مرحV أولية يف إطار 2009نونرب  2أعطى �نطالقة دÉلو يف 

اسـتعامل الطاقات املتجددة، واليل غادي متيش تدرجييا بإماكنيات القطاع 
£ش يدخل هاذ الطاقات املتجددة يف النسـيج الطايق الوطين، فابدينا هباذ 

شامل اململكة إىل ميغاواط عىل مخس مواقع من  2000الفرتة األوىل دÉل 
  .جنوب اململكة يف مناطق اليل عندها مجيع املؤهالت

هذا ما كيعنيش بأن املناطق األخرى ما عندهاش، عندها مؤهالت 
دÉل الطاقات املتجددة كيعطي  13.09أيضا، واكين يف إطار القانون دÉل 

يكون إنتاج دÉل الكهر£ء من الطاقة الشمسـية يف أي منطقة فرص £ش 
اململكة، ال من طرف اخلواص إذا اسـتجابوا للطلب أو من طرف من 

فالباب مفتوح اليوم ملشاريع عىل مجيع . اQو§ بعد هاذ الرب�مج األويل
  .املناطق، وال سـµ منطقة حبال الراشـيدية

-معلنا أيضا عدة اتفاقيات مع اجلهات، ومن مضهنم ¯ة مكناسو 
املتجددة والنجاعة الطاقية £ش تكون �فياللت مع الواك§ الوطنية للطاقات 

تمنية اسـتعامل مصادر الطاقات املتجددة للجهة مأخوذة بعني �عتبار، 

وبتقيمي املاكمن الرحيية والشمسـية القابV لالسـتغالل ووضع خرائط دÉل 
  .املوارد يف هاذ املنطقة

مفرة أخرى، هذه حمطة أولية وغادي يكونوا برامج أخرى يف املسـتقبل 
، والنقل أيضا 2020و 2015ما ننجزو هاذ الرب�مج الضخم ما بني  بعد

  .دÉل هاذ الكهر£ء خصو يتخذ تدرجييا يف املسـتقبل
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

كروش اFهودات اليل كتقوم هبا ن، احنا ما كن حقيقة، السـيدة الوزيرة
وزارتمك عىل الصعيد الوطين، ولكن يف السؤال دÉلنا احنا، السـيدة 
الوزيرة، اليل تنأكدو عليه هو إقلمي الراشـيدية ما خصمكش تنساوه ألن 

يف  (un couloir)مؤهالت ال مشسـية وال الطاقة الرحيية، ألن اكين  هعند
متا اليل  (le couloir)نب زايدة، راه اكن واحد مناطق جبل العيايش جبا

اليل الرحي تقريبا فيه عىل  (couloir)اQراسات اليل أعطت بأنه اكين 
  . طول السـنة

واليل كنمتناو وكزنيدو نؤكده، السـيدة الوزيرة، ما تنساوش هذاك 
اإلقلمي، ألنه راه منيس بعدا من واحد اجلوانب، ولكن ما دام كيتوفر عىل 

عطيات دÉل الطاقة الشمسـية والطاقة الرحيية، كزنيدو نؤكدو £ش هاذ امل 
  .ما تنساوهش

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار، لمك رد عىل التعقيب السـيدة الوزيرة؟

        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارون احملرتمون،
حبال اليل قلت وحبال اليل جاء أيضا يف ~م السـيد املستشار، 

  . فالعمل غادي يبقى مسـمتر يف املسـتقبل إن شاء هللا
احنا يف بداية املطاف وبداية مشاريع خضمة، ومجيع اجلهات، إن شاء 
هللا، ميكن لها تسـتافد، والسـµ اجلهات اليل عندها مؤهالت من الطاقة 

حيية، ومن مضهنم منطقة الراشـيدية، وغادي يكون الشمسـية أو الطاقة الر 
  .اخلري يف املسـتقبل إن شاء هللا

  .وشكرا

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

  .هذه اجللسة
ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة 

حول سـبل تشجيع املؤسسات اخلاصة ملزاو§ ;ام والتكنولوجيات احلديثة 
قطاع الربيد، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �شرتايك، 

  .تفضل

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  أخوايت، 
  إخواين املستشارين،

، إال أن 1924رب نومف 25لقد ظل قطاع الربيد £ملغرب خيضع لظهري 
هذا القطاع ومعه قطاع املواصالت بصفة عامة قد عرف عدة حتوالت يف 
السـنوات األخرية، وظهرت عدة رشاكت خاصة متارس تقريبا نفس 
اختصاصات بريد املغرب، بل أصبحنا نتلكم أيضا عن خوصصة هذا 

  .القطاع
مارس  2بتارخي  373/98و£لرجوع إىل مرسوم وزارتمك حتت عدد 

، يتضح أن املؤسسات اخلاصة الراغبة يف احلصول عىل تراخيص 1998
ملزاو§ بعض ;ام قطاع بريد املغرب، ليست لها تعويضات قارة وال جزافية 

  . من املرسوم 11عن العمليات اليت تقوم هبا حسب الفصل 
فهل تشجعون هبذا اإلجراء مبادرات القطاع اخلاص لتطوير هذا 

  القطاع؟ 
ت اليت ستتخذوهنا يف سبيل تاك� الفرص بني مجيع وما يه اإلجراءا

  املتدخلني يف هذا القطاع؟
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  .شكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رىضىضىضىض شا شا شا شايميميميم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  ات والسادة املستشارون احملرتمون،السـيد
  . شكرا السـيد املستشار عىل هذا السؤال

هو غري £ش نوحض احلا§ الراهنة اليوم، اكين بريد املغرب، وبريد 
، (le courrier)املغرب تيقوم بواحد اخلدمة معومية فµ يتعلق £لرسائل 

ا تيقوم احتاكر يف هذا امليدان هذا، واحنا تنعرفو بأن هو أيض هوعند
، فاين ما اكنت يش منطقة آنية (service universel)£خلدمة الشمولية 

وال قروية وال جبلية، تيلزتم £ش يوصل ذاك الرسائل اليل ترسلومه 
  .املواطنني لآلخرين

وما عند� أي تصور £ش يكون خوصصة هذا القطاع، £ش نكونو 
و اFال اليل تيتعلق واحضني، اكين فتحنا واحد اFال نتاع املنافسة، ه

اQويل الرسيع، هاذ خدمة الربيد اQويل الرسيع اليوم مفتوحة خبدمة الربيد 
 �نتاع الرشاكت يف جانب بريد املغرب اليل تيقوموا هباذ  6للمنافسة، وعند

واحد املنافسة اليل منافسة  -تنظنو- العملية هاذي، وحقيقة احنا اكينة اليوم 
  . £Qور دÉلو رشيفة ولك متعهد تيقوم

إال أن £ش نرجعو øاك املرسوم اليل حددتوه، اليل تلكمتيو عليه، 
واش تيقول ذاك املرسوم، تيقول بأن بقوة القانون لك رشكة اليل حصلت 
عىل ذاك، تتعمل ذاك املزاو§ نتاع خدمة الربيد الرسيع، خصها تؤدي واحد 

رسV، وأيضا إضافة عىل اإل�وة 3بتة، شهرية، عن لك إرسالية واردة أو م
من اإل�وة  %30ذاك اإل�وة الثابتة تتكون واحد اإل�وة جزافية تساوي 

  ).الثابتة
الين تمييش هاذ املال هذا؟ تمييش £ش يدمع اخلدمة األساسـية، اليل 
تلكمت علهيا يف األول، حيث بريد املغرب ملزم £ش يعمل اخلدمة 

قبة والتفتيش، ميكن حقيقة نتذاكرو األساسـية، وأيضا ملزم £ش يعمل املرا
ونقولو واش هذا هو متدخل؟ وأيضا تيعمل املراقبة والتفتيش؟ فهذا حقيقة 

  . واحد السؤال اليل مطروح اليوم
ولهذا احنا كوزارة راه احنا يف صدد القيام بواحد اQراسة حول اخلدمة 
الشمولية، و£ش نعرفو ذاك الساعة واش خص تكون واحد املؤسسة 

رج بريد املغرب اليل تتقوم هباذ املراقبة والتفتيش، كيف خلقنا الواك§ خا
  .الوطنية لتقنني املواصالت، اليل حىت يه تقنن هاذ اخلدمة هاذي

  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
  .، شكرا السـيد الوزيرشكرا السـيد الرئيس

إال أنين أريد أن أبلغ لمك، كام تعلمون، أن املغرب قد اخنرط يف 
املنظومة اQولية فµ خيص تشجيع املبادرة اخلاصة، وكذا إصداره مؤخرا 

  . لقوانني املنافسة وحماربة �حتاكر
وهبذا، اøي نطلب منمك حىت تكون املنافسة رشيفة يف هذا املوضوع 

  . ع الربيد يساير هذه املسـتجدات حىت نكون منصفنيعىل أن قطا
  .وشكرا السـيد الوزير

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

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

ل، نتاع الربيد الرسيع، يف أ� كام قلت فتحنا هاذ اFال هو األو 
املسـتقبل ميكن لنا نفتحو جماالت أخرى، ولكن نعطيمك جتربة نتاع ب�ان 
أخرى، ذاك الرسائل حىت يش رشكة ما تتبغي تدخل لهاذ امليدان هذا، 
و�خذ ذاك الرسا§ وتوصلها لواحد املنطقة �ئية، حيث تيعرفوا بأن ذاك 

م واحد القدرة مالية عالية جدا، الرسا§ غادي تطيح اليوم وغادي تلكفه
ولهذا احنا تنفهمو هاذ القضية، تنفهمو كيفاش نشجعو اQيناميكية نتاع 

  . السوق، وغادي نبقاو حارضين عىل مجيع املسـتجدات
  .وشكرا

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

  . هذه اجللسة
ؤال املوجه إىل السـيد وزير الثقافة حول عدم إخراج ننتقل إىل الس

املراسـمي التنظميية املتعلقة بقانون الفنان، اللكمة لليس أبدوح، السـيد 
  .املستشار أبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح
  السادة الوزراء،

يونيو  19بتارخي  71.99السـيد الوزير، يعترب إخراج قانون الفنان رمق 
إىل حزي الوجود مكسـبا ممتزيا عرفته الساحة الثقافية والفنية  2003

وقد اسـتبرش الفنانني خريا بصدور هذا القانون واعتربوه تكرميا . £ملغرب
واه�ما Fموع فناين املغرب، إال أنه تأخر صدور النصوص التنظميية 

  :لتطبيقه، خصوصا يف اFاالت امخلس التالية
  بطاقة الفنان؛ -
 ج�عي؛اجلانب � -
 املقاو§ الفنية؛ -
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 واك§ اخلدمات الفنية؛  -
 .رشوط وظروف معل الفنان -

فبالنسـبة لبطاقة الفنان، السـيد الوزير، فهـي وحدها اليت صدرت 
مبرسوم، لكهنا بقيت يف نظر الفنانني جمرد بطاقة هوية للتعريف £لفنان، 

ن ببعض وينتظر املبدعون مرسوما جلعلها ذات وظيفة معينة وتسمح للفنا
 . �متيازات، كام هو احلال يف قطاعات أخرى، يسوقون مثال الصحافة

من  13£لنسـبة للجانب �ج�عي، ورمغ أن الفقرة الثانية من املادة 
قانون الفنان تلزم احلكومة بإحداث آلية لمتويل اخلدمات �ج�عية اخلاصة 

خلق إطار تعاضدي £لفنانني، إال أنه كذ² هؤالء مه اøين £دروا إىل 
خاص هبم، لكهنم يعانون من غياب دمع مناسب لقيام هذه التعاضدية مبها;ا 
�ج�عية، وعدم وجود إطار قانوين محلايهتا وضامن املنحة السـنوية، فتبقى 

  . رضورة وجود مرسوم لتنظمي اجلانب �ج�عي
إصدار ومن أجل تشجيع �ستjر يف اFال الثقايف والفين، البد من 

مرسوم كذ² خيص املقاو§ الفنية، ومتكني املقاولني يف هذا اFال من 
اإلماكنيات و�متيازات لتصويره، مع إصدار املرسوم اخلاص بواك§ 
اخلدمات الفنية كوسـيط بني الفنان واملقاو§ لتسهيل ;ام الفنان والتعامل 

  . £لشفافية املرجوة
ريا من ظروف العمل املرتدية كام يعاين كذ² الفنان املغريب كث

والسيئة، والبد من إصدار كذ²، ويف انتظار إصدار مرسوم، يسعى إىل 
ضبط التعامل املهين يف القطاع الفين ووضع سمل لألجور، وإلزامية تضمني 

  . العقود لك التفاصيل املرتبطة بعمل الفنان
الفنانني،  تلمك، السـيد الوزير احملرتم، يه مجموعة من انتظارات ينتظرها

وقد اقرتح فريقي، الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، طرح هذا السؤال 
  . عىل سـيادتمك، وهو يتعلق مبآل املراسـمي التطبيقية لتفعيل قانون الفنان

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::ش، وزير الثقافةش، وزير الثقافةش، وزير الثقافةش، وزير الثقافةييييالسـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنساالسـيد بنساململململ مح  مح  مح  مح 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارون، 

  . شكرا للسـيد املستشار عىل هذا السؤال
مت تفعيل قانون الفنان بإحداث بطاقة الفنان اليت أ�حت �سـتفادة 
. من التغطية الصحية اليت ختصص لها الوزارة سـنوÉ مبلغ مليوين درمه

حاليا، ويف إطار العمل التشاريك مع الفاعلني، عىل إعداد والوزارة منكبة 
مشاريع القرارات التطبيقية مع القطاعات احلكومية املتعلقة مبختلف اFاالت 
اليت سـتوفر خدماهتا لفائدة الفنانني، وأيضا العمل عىل إحداث آليات 

للتعامل داخل منظومة الشغل يف اFال الثقايف والفين، مسـتوحاة من 
  . م قانون الشغلأحاك

بطاقة الفنان، اكن البد من ترشـيدها وعقلنهتا نظرا للفوىض اليت اكنت 
تعمها فµ قبل، كيف ذ²؟ أن البطاقة اليت ال حتمل توقيع الوزير الويص 

مث ننتظر إن شاء هللا أن . عىل هذا القطاع ال صالحية لها وال اسـتعامل
وير هذه البطاقات، أي خنطو خطوة أخرى للحيلو§ دون انتحال أو تز 

  . جبعلها تصدر عن دار السكة
أما فµ خيص التغطية الصحية، فألول مرة يف �رخي الفنانني تعطى 
للتعاضدية الوطنية للفنانني سـنوÉ مليوين درمه، ومت ذ² حىت بأثر رجعي، 

، لكن حنن ننتظر أن 2011و 2010و 2009ألهنم تقاضوا برمس سـنة 
  .  هو متعارف عليهيوافو� حبصيلهتم، كام

وهذه التغطية الصحية، طبعا، للك فنان احلق يف �خنراط فهيا، بأداء 
درمه يف السـنة ليس أكرث، ولكن أ� أعترب بأن هذا املكتسب هو  700

مكسب أسايس والبد من أن نفخر به، وأعتقد أن الفنانني عىل العموم 
  . تقبلوا بكثري من �بهتاج والفرح هذا اإلجناز

ية أخرى ويه املتعلقة £لقطاعات، حنن لسـنا وحد� عىل اخلشـبة، قض 
هناك مثال إذا اكن للفنان احلق يف النقل البد من عقد رشاكة مع وزارة 

  . النقل، كذ² الشأن حىت £لنسـبة للصحة وللخدمات األخرى
و£لتايل حنن اآلن يف إطار إعداد هذه املراسـمي ليك تكون عىل شالكة 

  . وفقنا يف إجنازها واسـتصدارها املراسـمي اليت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب السـيد املستشار؟ اليس برقية، 

  .تفضل

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

شكرا ملعايل الوزير لهذه اإليضاحات، علام بأن ما مقنا به داخل هذه 
ن طويل إلخراج هذا القانون إىل حزي الوجود، الغرفة اكن دور ;م ومنذ زم

  . 2011، وحنن اآلن يف سـنة 2003إال أننا نتحدث اآلن من خالل سـنة 
معايل الوزير، لكام اتصلنا £لفنانة، اكنوا من رجال الفن التشكييل، 
سوف يأتون يف يوم من األÉم لتشخيص وزارة الثقافة بلوحة غريبة، أو إذا 

حية سـتكون مرسحية خاصة £لنسـبة لوزارة الثقافة اكنوا من أحصاب املرس 
  .أو إذا اكنوا مغنني سوف يأتون بأغنية خاصة لهذه الوزارة

املرجو، معايل الوزير، وهذه يف لك مناسـبة ال نريد وال نريد هنائيا أن 
نسمع من وزير معني يتحدث بأنه ليس وحده فوق اخلشـبة، وأنه هناك 

ول دامئا بأنه هاته السـياسة حكومية، وجيب وزارات أخرى معنية £ألمر، نق
عىل الوزارة املعنية £ألمر أن تقوم £Qور اøي جيب أن تقوم به داخل 

  . احلكومة حلل املشالك
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هل عدم التنسـيق هو مشلك الفنان اøي يعيش مشالك اج�عية، 
حصية حقيقية؟ هناك بعض الفنانة ضاعت حياهتم هنائيا، يعيشون أزمة 

حمضة، اليوم حىت املساعدات £لنسـبة للمرسحيات، حىت اقتصادية 
  . £لنسـبة للفنانني التشكيليني، حىت £لنسـبة للمغنيني، راه مشالك كثرية

هذه أضعف اإلميان وهو خترج النصوص التطبيقية لهاذ القانون £ش 
عىل األقل يسـتافدوا من واحد املرجعية قانونية، وأظن بأنه، معايل الوزير، 

  . ور يف هذه القضيةأن لمك د
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار احملرتم، هناك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟

        : : : : السـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافةالسـيد وزير الثقافة
يعين تعقيب بسـيط هنا، أوافقمك عىل لك ما قلمت، هذا شعور أمح8 
كذ²، وال أعترب أننا قد فصلنا يف لك يشء، أو أننا حققنا لك يشء، لك 
ما هناك أن هناك قطاعات، مثال احلق يف النقل، هذا ال ميكن أن يمت إال 
بتعاون وتشارك بني الوزارتني، ولكن حنن نعمل يف هذا �جتاه، ولكن 

  . أ� أصدقك القول.. هذه اللوحة اQرامية اليت قدممتوها، رمبا فهيا يشء من
ي ، وحنن إما نشرت (CNSS)فµ خيص بعض احلاالت اليت ترفضهم 

العروض أو نكرم بعض الناس اøين نعرف أهنم يف حا§ حصية صعبة، يف 
لك املناسـبات، يف املهرجا�ت، يف العروض، وإىل ما ذ²، ومه شاهدون 

  . عىل ذ²
حنن ال نرصخ مبا نفعل، ولكن مه يعرفون هذا، وطبعا أ� £لنسـبة يل ال 

  . رأس هذه الوزارةشهر اليت قضيهتا عىل  20ميكنين أن أجيب إال عىل هاذ 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ننتقل إىل السؤال األول املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير 

حول اQمع ا?صص لصندوق  ،األول، امللكف £لشؤون �قتصادية والعامة
عبد امحليد السعداوي، عبد الرحمي : ين احملرتمني السادةاملقاصة، للمستشار 

  . العاليف، بنارص أزاكغ، الهامشي السموين، عبد القادر قوضاض
  . تفضل السـيد املستشار

  :املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  . شكرا السـيد الرئيس
  إخواين املستشارين،

  السـيد الوزير،
مه يف صندوق املقاصة، مليار در 15لقد معلت احلكومة عىل خض 

، 2011مليار ا?صصة للصندوق يف إطار قانون املالية ل 17تنضاف إىل 
وذ² قصد احلد من ارتفاع أسعار املواد األولية يف السوق العاملية، إال أن 
املالحظ هو عدم اإلنصاف يف �سـتفادة من دمع هذا الصندوق، حبيث 

ملسـتفيدون من خمصصات هذا أن األغنياء وأحصاب الرشاكت الغازية مه ا
  . %20، بيa الفئات املعوزة ال تسـتفيد إال ب %80الصندوق بأكرث من 

بإصالح هذا  2007وقد سـبق للحكومة أن الزتمت منذ سـنة 
إال أهنا مل تف £لزتاماهتا إىل  ..الصندوق ليؤدي اQور اøي من شأنه خلق

  .حد اليوم
ما يه األسـباب احلقيقية : وعىل هذا األساس، السـيد الوزير، نسائلمك
  وراء تعرث احلكومة يف إصالح صندوق املقاصة؟ 
  وهل هناك جدو§ زمنية من أجل إصالحه؟

  .3نية غادي خنلهيا للتعقيب 20السـيد الرئيس، بقي يل دقيقة و
  .شكرا

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

املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون     السـيد نزار بركة، الوزيرالسـيد نزار بركة، الوزيرالسـيد نزار بركة، الوزيرالسـيد نزار بركة، الوزير
        ::::�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيد الرئيس،

  السادة والسـيدات املستشارون احملرتمون،
أشكر السادة املستشارين احملرتمني من الفريق احلريك عىل تفضلهم 

  .بطرح هذا السؤال الهام املتعلق بصندوق املقاصة
ية، أريد أن أؤكد بأن احلكومة، كام قلنا وكام مقنا به، انطلقت يف البدا

يف إصالح صندوق املقاصة، وبغيت التأكيد بأن هاذ العملية انطلقت منذ 
، واكنت عند� عدة سيناريوهات اليل اكنت مطروحة £لنسـبة 2008سـنة 

  . لنا
السيناريو األول، وهو كام جاء يف التدخل السـيد املستشار احملرتم، 
وهو السيناريو اليل تيقول بأن هاذ اإلماكنيات املادية دÉل صندوق املقاصة 
تيخصها متيش فقط للفقراء، و£لتايل تيخصنا حنذفوه، تيخصنا نقولوها حىت 
لألخري، تيخصنا حنذفو الصندوق، نعطيو اإلماكنيات فقط للفقراء، ونرفعو 

  . األسعار £لنسـبة للمواطنني اآلخرين
يو £لضبط، ميل تنقولو إصالح املقاصة تيخصو يتوجه هذا هو السينار 

فقط للفقراء، تيخصنا نقولو كذ² بأن راه تيخصنا نرفعو األسعار، ميل 
  تنقولو نرفعو األسعار تيخصنا نشوفو عالش تنتلكمو؟ 

اليوم يف هاذ اإلطار دÉل هاذ السيناريو اليل تلكمنا عليه، أوال النقطة 
نسـبة لنا، وهو كيفاش غادي حنددو هاذ األوىل اليل يه مطروحة £ل 

واش اليل  ؟درمه يف الشهر هو الفقري 1000 هالفقراء؟ واش اليل عند
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  . خصنا حنددو ؟درمه هو الفقري 2000 هعند
درمه  2000إذا امشينا يف هاذ الطرح، ومنيش معمك إىل أنه نوصلو إىل 

ألرقام، نعتربه فقري، أوال كيفاش غادي ميكن لنا نضبطو هاذ اليش؟ £
غري  هكيفاش غادي حنددو هاذ اليش؟ نعرفو بأن هاذ السـيد حقا عند

  .درمه يف الشهر؟ هذا هو السؤال الكبري اليل هو مطروح 2000
درمه ها هو فقري  2000 هالنقطة الثانية، اعتربوا بأن اليل عند

درمه، منيش  3000واسـتطعنا حنققو هاذ اليش، واش اليوم اليل عنده 
 درمه، واش ميكن æ 3000 هدرمه، السـيد اليل عند 3000 معمك حىت لـ

بوطات تياخذ  2درمه يف الشهر،  É130خذ قنينة الغاز، البوطة الغاز بـ 
 æ لو فقط £ش أنه يواجه  %13يف الشهر، غادي متيشÉمن األجرة د

يولك وليداتو؟ كيفاش غادي يلبسهوم؟  السري دÉل البوطة، كيفاش غادي
  لص علهيم املدرسة؟ كيفاش غادي خيلص علهيم التنقل؟ كيفاش غادي خي

و£لتايل طرح إشاكلية حقيقية، فاألخ املستشار ميل طرحت بأن 
اكين، وعندك احلق بأن اكين مشلك بأن الفقراء ما تيسـتافدوش القسط 

  .الوافر £لنسـبة لهذه العملية، و²ø احنا مشينا يف السيناريو الثاين
أننا ما نفقروش الطبقات الوسطى اليل يه أساسـية السيناريو الثاين هو 

من  %60£لنسـبة لبالد�، ألنه يه يف احلقيقة يه اليل تسـتفيد ب 
صندوق املقاصة، األغلبية تمتيش للطبقات الوسطى، ولكن يف نفس الوقت 

  .أنه نبداو يف إطار اQمع املبارش املرشوط، وبدأ� يف بر�مج تيسري
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب السـيد املستشار؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك، وإن اكين احلديث عن إصالح 
صندوق املقاصة ليس وليد اليوم، بل هو مطلب منذ سـنوات، واللك 

لمراقبة من يعرتف بأن هذا الصندوق يسـهتÀ مالية اQو§ وال خيضع ل
  :طرف الربملان، إال أنين أريد احلديث عن �ختالالت التالية

ال يسـتفيدون من  ،أن ساكن املناطق اجلبلية والنائية £لعامل القروي
األموال الطائV لصندوق املقاصة، ألهنم يسـهتلكون، السـيد الوزير، غري 
ا احلطب يف التدفئة ويف الطبخ، وال يسـتعملون الغاز، كام أهنم م

تيسـتافدوش حىت من اQقيق، ألنه تينتج واحد شوية دÉل الفالحة دÉلو 
لهذا البد من . هو اليل تيالك مهنا، معناه هو ما تيسـتافدش من هاذ اليش

إجياد صيغة لمتكيهنم من اسـتفادة اQمع، ولو يسـتافدوا من دمع الكهر£ء 
  . القروية بواحد المثن مناسب

يتساوى يف �سـتفادة من دمع هذا  أنه من غري املعقول أنكام 
الصندوق األجري البسـيط واملواطن الضعيف مع األغنياء واألثرÉء يف هذا 

 Àل  25الب� وأحصاب النفوذ واجلاه، فال ميكن مقارنة من يسـهتÉكيلو د

اQقيق يف الشهر مع ممول احلفالت اøين يسـهتلكون أطنان يف الليV من 
  . اQقيق

 4السـيد الوزير، هنا تنشوفو اكين واحد اQار فهيا أما احملروقات، 
لرت دÉل احملروقات  100دÉل الطوموبيالت، تيسـهتÀ فوق ما يزيد عىل 

لرت، حىت إذا بدا غادي يف العقبة  5يف اليوم، وواحد كيسـهتÀ أقل من 
  . كيسكت الطوموبيل £ش متيش الطوموبيل غري £مور، ما يسـهتلكش

املرشو£ت وا?زبات اøين يبيعون احللوÉت ما أما أحصاب الرشاكت و 
درمه للكيلو، واش هاذو حىت هام غادي يسـتافدوا  300درمه و 200بني 

  معنا يف هاذ اQمع؟
  السـيد الوزير،

إن املطلوب منمك، إجياد حلول للمعايري، كيف تكون �سـتفادة، وعىل 
يس وحطان سبيل املثال، السـيد الوزير، إقلمي خريبكة، جامعة املفاس 

وأوالد عزوز وأوالد ابراهمي، هنا كنشوفو واحد جوج دÉل املواطنني 
تيسـتافدوا من خنشة دÉل اQقيق كيقسموها ملدة شهرين، أي لك مواطن 

كيلو دÉل اQقيق ملدة شهرين، أي معناها كيسـتافد من  25كيسـتافد من 
  . درمه، هاذي إشاكلية 12كيلو ونصف، كيسـتافد من  12

سـيد الوزير، أصبح رضوري اإلرساع بإصالح صندوق اآلن، ال 
م �نصياع دعاملقاصة من أجل القيام بدوره أال وهو دمع الرشاحئ الفقرية و 

  . للويب اøي يسـتزنف مالية اQو§ ويقف أمام إصالح هذا الصندوق
  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار، هناك رد السـيد الوزير؟

ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزيالسـيد الوزيالسـيد الوزيالسـيد الوزي
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
شكرا السـيد املستشار عىل التساؤالت، وكذ² النقط اليل طرحتيو 

  . و�قرتاحات اليل جات يف التدخل دÉلمك
  : أ� أوال بغيت نوحض ثالثة دÉل األمور
افدش بنفس املسـتوى واعطيتوا ميل تنقولو بأن العامل القروي ما تيسـت

 Qو �بعض املعطيات، أوال امحلد � املغرب تطور يف العامل القروي، وأ
اجلبل، وميكن يل نقول لمك بأن الغاز راه بدا ينترش يف العامل القروي، وامحلد 
�، وهذا كيبني بأن راه اكين واحد اجلدوى دÉل العمل، واكين تطور يف 

�  .بالد
ية، النقل، النقل £ش تمييش، £ش تميشـيو البضائع يف العامل النقطة الثان 

القروي، £ش تيوصلوا، الناس كيسـتعملوا املازوط Éك، ومخم معي، 
درمه، كون  7,12السـيد املستشار، بأن هاذ املازوط اليوم كيتباع ب 

درمه، بشحال غادي �خذو  11,60يتباع £لمثن دÉلو احلقيقي اليل هو 
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غادي �خذو الفواكه؟ بشحال غادي �خذو مجيع البضائع  اخلرضة؟ بشحال
اليل تتوصل للعامل القروي وتتوصل للجبال؟ اكن غادي يكون ارتفاع عىل 

النقط يف نسـبة التضخم، امحلد � يف بالد� التضخم ما  4األقل دÉل 
  .، وهذا رأفة عىل جيوب املواطنني ورأفة £لعامل القروي%1تيفوتش 

لية اليل طرحتيو يه إشاكلية حقيقية، كيفاش غادي نديرو 3لثا، اإلشاك
نوع من اإلنصاف £لنسـبة لصندوق املقاصة، وهو الرب�مج اليل تلكمت 

 �أرسة فقرية يف العامل  270عليه دÉل تيسري، اليوم ميكن يل نقول لمك عند
جامعة اليل كتسـتافد من اQمع املبارش يف واحد املتوسط  121القروي، يف 

Éدرمه، ألن السكر ما  100درمه يف الشهر، كتسـتافد من واحد  200ل د
ذكرتهيش راه تيالك، العامل القروي تيالكوا السكر، هاذي إيه متفق معي 

  . درامه للكيلو 5علهيا، إيوا راه حىت هو مدمع بـ 
درمه يف  100و£لتايل إذا در� هاذ العملية لكها تياخذوا عىل األقل 

æ درمه، ويف احلوارض الناس  300درمه، وصلوا  200 الشهر، تزادت
درمه، اليوم الفرق  400إذن قلصنا، اكن الفرق . درمه 500تيوصلوا لواحد 

  . درمه، إذن دخلنا يف إطار دÉل تقليص الفرق 200فقط 
هو اليل أسايس، وهو هاذ العملية إن شاء هللا غادي  ،وأخريا

ي £لنسـبة للفقراء غادي نوسعوها، غادي جنعلو أن مجيع العامل القرو
يسـتافدوا من هاذ اQمع املبارش املرشوط، ألن الهدف دÉلنا هو خنليو 

إخل، £ش ... وليداتنا، وليدات القرى، غدا يكونوا ;ندسني وغيكونوا أطباء
�  . أننا نبنيو املسـتقبل دÉل بالد

  .وشكرا

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

وعه التدابري الكفيV £لهنوض £لطبقات الوسطى، السؤال الثاين موض
اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا§، تفضل، تفضل اليس 

  .طريبش

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريببببشششش
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،
. سؤالنا لفريق األصا§ واملعارصة حول التدابري للهنوض £لطبقة الوسطى

إننا ندرك مجيعا وجنمع أو جتمع لك �قتصادÉت املعارصة عىل أمهية الطبقة 
الوسطى كقاطرة لتحريك العجV �قتصادية وصامم أمان يف وجه 

  . صورها�حنرافات و�نزالقات �قتصادية و�ج�عية جبميع أصنافها و 
وقد حظيت هذه الطبقة بنصيب وافر من �ه�م يف خمتلف خطب 
وتوجهيات صاحب اجلال§ املÀ محمد السادس نرصه هللا، كام أن 
حضورها اكن £رزا يف خمتلف الترصحيات احلكومية واQراسات 

  .اإلسترشافية اليت قامت هبا العديد من املعاهد واملنابر الوطنية
ديد، فإن هذه الطبقة عىل املسـتوى العميل مع األسف الش ،ولكن

ظلت تراوح ماكهنا، بل إهنا أصبحت تتعرض للتآلك شيئا فشيئا يف ظل 
  . لك السـياسات املتعاقبة

وعليه، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، عن التدابري واإلجراءات 
�سـتعجالية اليت تقوم هبا احلكومة للهنوض بأوضاع الطبقة املتوسطة 

عتبار إلهيا، انسجاما مع روح اخلطاب السايم، وكام أنه ال يغنينا وإعادة �
أيضا عدم �ه�م £لطبقات �ج�عية األخرى والرشاحئ �ج�عية 

  . األخرى وخاصة الطبقات الفقرية
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية ر املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزيالسـيد الوزيالسـيد الوزيالسـيد الوزي
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أشكر السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون من فريق األصا§ 

  . واملعارصة عىل تفضلهم بطرح هذا السؤال الهام
تدخلمك، حصيح أن الطبقات الوسطى تلعب واحد اQور  وكام جاء يف

أسايس يف �سـتقرار دÉل البالد ويف التطور �قتصادي و�ج�عي 
وكام جاء كذ² يف تدخلمك، تطبيقا وتنفيذا للتوجهيات امللكية . دÉل البالد

السامية، فقد أحدث السـيد الوزير األول جلنة وزارية للهنوض £لطبقة 
  .يت تعترب مبثابة العمود الفقري للك جممتع متوازن ومتضامنالوسطى، ال

ويف هاذ اإلطار، فبغيت نشكر مجيع األحزاب السـياسـية من املعارضة 
 �ومن األغلبية والنقا£ت كذ² اليل سامهت معنا يف هذه اQراسة، در
واحد اQراسة، واسـمتعنا للجميع، لك واحد أعطى �قرتاحات دÉلو، 

ذ² قربنا إن شاء هللا غادي نقدمو يف األسابيع املقبV واحد وانطالقا من 
التصور عام £لنسـبة لهذه اإلسرتاتيجية، وسأعطيمك أمه األمور اليل جات 

  . فهيا
أوال، الفكرة األساسـية، وهو عىل األقل هاذ الطبقات الوسطى خصنا 

اجلانب حنافظو عىل القدرة الرشائية دÉهلم، ما بغيناش نفقروها، إذن اكين 
اليل تيتعلق بدمع تقوية القدرة الرشائية عن طريق زÉدات يف اQخول 
£لنسـبة للموظفني واألجراء، وان� اعرفتيو آخر التدابري اليل اخذات 

درمه مجليع املوظفني والرفع دÉل احلد  600احلكومة يف هذا اFال، دÉل 
  . 2012ما بني هاذ السـنة ويناير  %15األدىن لألجور دÉل 

كذ² رفع الغالف املايل ا?صص للمقاصة مع التحمك يف معدالت 
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التضخم، اليل هو غادي ميكن يهنك القدرة الرشائية للمواطنني، تقوية 
امحلاية �ج�عية وآليات التضامن اليل تعد ضام�ت اسـمترار هذه الطبقة، 

   .إخل... حبال التأمني اإلجباري للمرض، سV العالجات اليل توسعت
  :النقطة الثانية، وهو توسـيع الفئات الوسطى عرب

أوال، النقطة األساسـية اليل تيخصنا تنحلو مجيع املشلك فهيا هو 
æ ل التشغيل، ألن �رتقاء �ج�عي ما ميكنÉمير إال  اإلشاكلية د

£لتشغيل، و£لتايل املعضV األساسـية اليل تيخصنا نوا¯وها ونشـتغلو فهيا 
السـبل لتطوير التشغيل يف بالد�، وذ² عرب  وهو البحث عىل

السـياسات القطاعية واإلسرتاتيجيات التمنوية يف إطار الرفع من �ستjر 
العمويم، تشجيع التشغيل اøايت، تشجيع إحداث تعاونيات، �قتصاد 

  . �ج�عي
لك ذ² سيسامه كذ² يف تطوير التشغيل يف بالد�، إصالح 

تكوين عىل اعتبار أن �رتقاء �ج�عي مير عرب املدرسة منظومة الرتبية وال 
  . £ألساس، وهو األسس األساسـية £لنسـبة لهذا العمل

وأخريا، تقوية اإلحساس £الن�ء للفئات الوسطى، £ش أن مجيع 
السـياسات العمومية يكون عندها واحد �سـهتداف دÉل الطبقات 

خاص للطبقات الوسطى، الوسطى، مثال £لنسـبة للسكن يكون سكن 
£لنسـبة للنقل كذ² مع هاذ اليش دÉل الطرامواي راه موجه أساسا 

  . للطبقات الوسطى
£لنسـبة كذ² للسـياحة اQاخلية، عرب إحداث مركبات سـياحية يف 
إطار خمطط بالدي، فهو موجه أساسا للطبقات الوسطى، وهذا غادي 

  . دهر يف بالد�جيعل أن الطبقات الوسطى إن شاء هللا غادي تز 
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طرياملستشار السـيد محمد طريببببشششش
شكرا للسـيد الوزير عىل إجابتمك حول هذا السؤال املتعلق £لطبقة 
الوسطى، اليل تعترب حقيقة يه اليت حتافظ عىل التوازن �قتصادي 

ألهنا تربط ما بني الطبقة العليا والطبقة و�ج�عي، ويعين أية توجه، 
السفىل، كام أرشت يف سؤايل أنه أيضا جيب احلفاظ والمتكن من �ه�م 
£لطبقة الفقرية حىت تلتحق هبذه الطبقة الوسطى وتصبح طبقة يعين 
متاكمV، وذ² بتوفري واحد اFموعة من الرشوط، من بيهنا كام أرشمت هو 

ة، اليل يه الصحة اآلن خصها تكون متوفرة للك السكن الالئق، مث الصح
مواطن مغريب، بل إضافة أيضا إىل التعلمي اليل يعترب أيضا الركزية 
األساسـية لتمنية هذه الطبقة الوسطى، وأيضا التعلمي يعترب أيضا هو العمود 
الفقري ألي جممتع من اFمتعات، وهو اøي يوجه وحيدد الرتبية و�جتاهات 

  . و�ج�عية �قتصادية

هذا خمطط بالدي كام أرشمت، السـيد الوزير، يف ردمك  ،كذ² أيضا
واحد البادرة قوية فµ يتعلق £حملافظة عىل ذيك القدرة  هوحقيقة ما £نش من

  . الرشائية أو ذاك التشجيع عىل السـياحة اQاخلية
 µومن املفروض أن هاذ السؤال خصو يتوجه للسـيد وزير السـياحة، ف

علق £لسـياحة، أنه يكون التشجيع دÉل مجيع الطبقات من أجل أيضا يت
حتريك السـياحة اQاخلية، ونالحظ يف هاذ السـنني األخرية أن املغاربة 
بدؤوا يلتجئون ويتو¯ون £Qرجة األوىل إىل �ه�م ببالدمه و£لسـياحة 

افظة اQاخلية، ف�² وجو£ عىل احلكومة تدعمي هذا القطاع من أجل احمل
eعىل القدرة الرشائية و�سـهتالكية يف امليدان السـيا .  

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .السـيد الرئيس
Éلو الهام، وبغيت نؤكد بغيت نشكر السـيد املستشار عىل التدخل د

يف هذا اإلطار بأن أوال £لنسـبة للعملية دÉل توسـيع الطبقات الوسطى من 
خالل متكني الفقراء من الولوج إىل الطبقات الوسطى، فهذا يدخل يف إطار 

  . املبادرة للتمنية البرشية
واحنا اليوم كنا يف إطار هذه العملية، ومن بعد اللقاء دÉل جرادة، 

جامعة قروية، وهذا غادي يزيد يطعم ويقوي  700ع إىل فهذا توس
 %15اإلماكنيات £ش نزيدو حند من الفقر اليل اخنفض كام تعلمون من 

  . %9إىل 
النقطة الثانية، £لنسـبة للصحة أ� معمك بأن الفقراء كذ² خصهم 

²øمن هنا آلخر هذه السـنة غادي تكون  ،إن شاء هللا ،يسـتافدوا، و
ساعدة الطبية، امحلد �، ميكن يل نقول لمك بأن الرشوط لكها تعممي دÉل امل 

توجدات مع وزارة اQاخلية ومع وزارة الصحة £ش ميكن لها تنطلق هذه 
العملية يف أحسن الظروف، واليل غادي تلعب واحد اQور أسايس كذ² 
لتقدمي اخلدمات الصحية £لنسـبة لهذه الفئات املعوزة، وميكن نعتربو بأن 

  . دخل غري مبارش اليل تيتعطى هلمهذا 
اليل بغيت نؤكد £لنسـبة للقدرة الرشائية، وغادي نعطيمك  ،وأخريا

مؤرش واحد، اليوم يف بالد� £لنسـبة للوظيفة العمومية انتقلنا املعدل دÉل 
درمه يف ظل هذه احلكومة  4500األجور قبل من هذه احلكومة، اكن 

نشوفو أشـنو هو التطور اليل  درمه مكعدل أجور، £ش 7000وصل إىل 
درمه، راه تنحاولو  600وقع، وحىت هاذ الزÉدة ميل تنديرو زÉدة دÉل 

آالف  10اليل عندو  %10، %10نقلصو الفوارق، ألن ميل كنا تزنيدو 
درمه،  200درمه يه  2000اليل عندو  %10درمه، و 1000درمه يه 
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  . درمه 3000وأقل أجر اليوم يف الوظيفة العمومية وصل ل 
هذا £ش نربهنو بأن اكين واحد اإلرادة حقيقية دÉل هاذ احلكومة £ش 
نطورو الطبقات الوسطى يف بالد�، و£ش نفتحو اFال إىل إعطاء نوع من 

  .القوة عىل الصعيد اFمتعي دÉل املوظفني
  .وشكرا

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

قتصاد �ج�عي Qمع التمنية احمللية السؤال الثالث موضوعه إنعاش �
  .واجلهوية، اللكمة ألحد السادة من الفريق الفيدرايل، تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السـيدة والسادة املستشارين،
 يشلك �قتصاد �ج�عي فرصة حقيقية للمنو �قتصادي يف ظل

مناخ مالمئ لمنو التجارة العاد§ واملنتوجات احمللية والفالحة العضوية، مما 
جيع8 £لتايل بديال مناسـبا يف ظل التحدÉت احلالية للعوملة واقتصاد 

  . السوق
إذ يعترب �قتصاد �ج�عي مصدرا حقيقيا ملناصب الشغل واQخل 

للتمنية البرشية من خالل للفئات املعوزة من الساكنة، كام يشلك عامال ;ام 

توزيع أفضل للرثوات يف مناطق جغرافية ;مشة، ال تتوفر عىل أنشطة 
  . صناعية وغري مسـتقطبة للمستمثرين التقليديني

ويسامه يف دمع التضامن والسمل �ج�عي عرب إدماج مجموعات ;مشة 
رة للتمنية كام يعترب قاط .ومقصية يف اFمتع، مثل النساء، الشـباب واملعاقني

احمللية عندما يرتكز عىل موارد ومؤهالت اجلهات، ويبلغ رمق معامالت هذا 
ألف  363تعاونية وأزيد من  7140ماليري درمه ويضم  7القطاع حوايل 

منخرط، ويه أرقام يف ارتفاع متواصل منذ انطالق املبادرة الوطنية للتمنية 
  .البرشية

ات ذات طابع مؤسسايت غري أن هذا القطاع يعاين من عدة إكراه
مفا يه اإلجراءات والتدابري اليت  .وقانوين ومايل، وأيضا تسـيريي و;ين

قامت هبا وزارتمك لتجاوز هذه اإلكراهات، وجعل قطاع �قتصاد 
  �ج�عي يلعب دوره الطالئعي يف التمنية والتضامن؟

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .رتم، اللكمة لمك السـيد الوزيرشكرا السـيد املستشار احمل

السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أشكر السـيد املستشار احملرتم من الفريق الفيدرايل للوحدة واQميقراطية 

  . تفض8 بطرح هذا السؤال الهامعىل 
وأتقامس معه الرأي بأن �قتصاد �ج�عي والتضامين يف ظل هذه 

ع أنه يصمد أمام هذه ااألزمة �قتصادية واملالية هو �قتصاد اليل اسـتط
األزمة، واليل أعطى إماكنية ألحداث فرص شغل، وكذ² لتحسني اQخل 

  . £لنسـبة للمنخرطني فيه
طار، فقد قامت الوزارة بوضع إسرتاتيجية للهنوض ويف هذا اإل

£القتصاد �ج�عي والتضامين، هاذ اإلسرتاتيجية الهدف مهنا أساسا وهو 
أننا نربزو أن �قتصاد �ج�عي قوي اليل لعب واحد اQور فعال يف 
حماربة الفقر والهشاشة والهتميش وإحداث فرص شغل، وبغيت نقول بأن 

  :راكئز 4ة مبنية عىل هاذ اإلسرتاتيجي
الركزية األوىل ويه الركزية القانونية، حبيث أننا وضعنا مدونة جديدة 
للتعاونيات £ش أننا غنبسطو املسطرة دÉل إحداث التعاونيات، ما يبقاش 
الرتخيص، غريجع فقط الترصحي، وهاذ العملية انطلقت وراه هو يف أطوار 

  .          املصادقة
يل يه أساسـية يه اإلشاكلية دÉل التسويق، ألن أنمت النقطة الثانية ال

كتعرفوا بأن املشالك الكبرية اليل مطروحة £لنسـبة للتعاونيات ومؤسسات 
ويف هاذ اإلطار، أوال، . �قتصاد �ج�عي وهو تسويق املنتوجات دÉلها

ابدينا نديرو معارض، معرض وطين ومعارض ¯وية، آخر معرض تدار 
ة طنجة األسـبوع املايض، وعند� معرض، إن شاء هللا، يف مؤخرا يف مدين

�فياللت، ودر� معارض - آخر الشهر يف مدينة مكناس، يف ¯ة مكناس
  . إخل... يف العيون ودر� معارض كذ² يف اجلديدة، يف الر£ط

وعند� كذ² ما يسمى £ألسواق املتنقV، در� اتفاقيات مع بعض 
 الشهر يديروا واحد السوق متنقل يف منطقة املدن عىل أساس أهنم مرة يف

معينة من املدينة £ش أن الناس تيعرفوا أن عندمه اإلماكنية أهنم يبيعوا 
  .املنتوجات دÉهلم يف تÀ املعارض

النقطة الثالثة كذ²، يف إطار التسويق، وهو أبرمنا اتفاقيات رشاكة 
 اكين أروقة خاصة مع األسواق املمتازة، هاذ األسواق املمتازة اليل هام

مبنتوجات التعاونيات، ميكن نقول لمك بأن اكين بعض التعاونيات اليل وصلوا 
ألف درمه يف الوقت اليل ما اكنوش تيبيعوا  400رمق املعامالت دÉهلم إىل 

  .ألف درمه يف السـنة بفضل هاذ العملية 40أكرث من 
و كذ² مع وكذ² اليل ميكن نؤكد يف إطار العملية دÉل التسويق وه

املطارات، در� اتفاقية £ش، إن شاء هللا، غتكون أروقة خاصة ببيع 
  .منتوجات التعاونيات وغنبداو يف مطار طنجة البوغاز

£لنسـبة للنقطة الثالثة، وطرحتو إشاكلية حقيقة، يه إشاكلية التسـيري، 
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، دÉل دمع هاذ "مرافقة"و²ø در� واحد الرب�مج امسيتو بر�مج 
نيات حديثة التأسيس، هاذ الرب�مج غادي نقدمو هلم دمع تقين، التعاو 

مساعدة تقنية ال من حيث احلاكمة وال من حيث اإلنتاج وال من حيث 
اسـتفادت  200تعاونية،  500التسويق، وراه البارحة قدمنا البطائق ل 
تعاونية £ش أنه نواكبومه  500البارح، وإن شاء هللا، غادي نوسعوها ل 

  .اQمع الاكيف ونعطيومه
  .شكرا، وامسح يل السـيد الرئيس

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

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

عىل أي، ال ميكن إال أن نمثن اFهودات اليل كتقوموا هبا، ولكن أيضا 
عة يف إجناز هاذ اليش مسأ§ أساسـية، نقول للسـيد الوزير بأنه الزمن والرس 

  : حيث أنه هناك أربع عوائق وإكراهات أساسـية
فهيا الطابع املؤسسايت، أي تعدد املتدخلني وضعف التنسـيق بني 

  الربامج؛ 
عائق قانوين، حيث جيب مالءمة األنظمة واملساطر لالقتصاد 

  �ج�عي والناشطني يف هذا اFال؛ 
   المتويل؛ مايل، صعوبة احلصول عىل

تسـيريي و;ين، قV الكفاءات يف جماالت التسـيري والتسويق وكذا يف 
  .معلية التكوين واQمع و�ستشارة

فاالقتصاد �ج�عي والتضامين يشلك حمرك خللق الرثوة وتوفري فرص 
ألف مؤسسة اقتصاد  200الشغل، جند مثال يف فرنسا أنه تسامه أكرث من 

  .من فرص الشغل املأجور بفرنسا %9 اج�عي وتوفري أكرث من
من  %12يف بلجياك، جند أيضا أنه هاذ �قتصاد �ج�عي يشلك 

من الناجت اQاخيل اخلام، يف الوقت اليل  %5املأجورين، ويسامه بنحو 
 %1يف املغرب أنه هاذ �قتصاد ال يشغل سوى  -لألسف  -كنوجدو فيه 

ج�عي والتضامين، وتبقى أيضا فقط من املأجورين مبؤسسات �قتصاد �
  . املسامهة دÉلو جد حمدودة عىل مسـتوى المنو

نظرا لهاذ األربع معيقات اليل أرشت لها يف البداية، ²ø نطلب منمك، 
السـيد الوزير، مزيدا من الرسعة والعمل عىل التغلب عىل هذه املعيقات 

  .تمنية البرشيةحىت يلعب هذا �قتصاد �ج�عي والتضامين دوره يف ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةييييالسـ السـ السـ السـ 
  شكرا السـيد املستشار، لمك رد عىل التعقيب؟

السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف £لشؤون �قتصادية 

        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل التدخل دÉلمك 

   .وعىل كذ² التشخيص اليل مقتو به
بغيت أوال نعطيمك الرمق األخري اليل عند� £لنسـبة لعدد التعاونيات، 

  .ألف 385تعاونية، وعدد املنخرطني وصل ل  8165وصلنا إىل 
 300النقطة الثانية وهو اكين واحد اإلقبال كبري، راه اكنت كتحدث 

، وهاذ السـنة غادي 909تعاونية يف السـنة، السـنة املاضية وصلنا إىل 
تعاونية جديدة، وهذا تيبني أنه اكين واحد اإلماكنية دÉل  1000نفوتو 

 .تطوير هاذ القطاع
النقطة الثالثة، تلكممت عىل التكوين، £لنسـبة للتكوين راه در� ماسرت 
خاص £القتصاد �ج�عي، در� اتفاقية مع اجلامعة دÉل احلسن األول يف 

كش، وراه األفواج سطات، در� اتفاقية كذ² مع القايض عياض يف مرا
األوىل خترجت هاذ السـنة، وهذا غادي يسامه يف حتسني التدبري واحلاكمة 

  .داخل التعاونيات
النقطة األخرية كذ² اليل طرحمت £لنسـبة للمتويل، يف إطار القانون 
اجلديد در� واحد األمر أسايس، وهو غادي يكون واحد السجل دÉل 

التجاري، وهذا غادي ميكن التعاونيات  التعاونيات، حبال اليل اكين السجل
الولوج إىل الصفقات العمومية، وغميكهنم كذ² من الولوج إىل األبناك وإىل 

  .�قرتاض، وهذا سيسامه يف تطوير هذا القطاع
  .وشكرا

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

  .هذه اجللسة
السؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Qى األول،  ننتقل إىل

امللكف بتحديث القطاعات العامة حول تنايم ظاهرة املوظفني األشـباح يف 
  .اإلدارات العمومية

  .اللكمة لفريق األصا§ واملعارصة، تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئيس،السـيد 
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين،
تشلك ظاهرة املوظفني األشـباح معضV حقيقية يف مجمل اإلدارات 
املغربية، وهو األمر اøي ال يساعد £ملرة عىل تطور أداء املرافق العمومية 
أو حىت ضامن �خنراط اإلجيايب للموظفني يف مجمل األوراش واQيناميات 

  .خللق الرثوات وجلب �ستjرات اليت تطلقها اQو§
و£لفعل، مفع بداية حكومة التناوب شلكت مبادرة حماربة املوظفني 
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األشـباح أحد أمه األوراش اليت مت رصدها وحماربهتا، لكن رسعان ما مخد 
وهيج وملعان هذه التجربة الرائدة، حبيث أصبحت إدارتنا من جديد حمفال 

زمالءمه اجلادين ويهنكون مزيانية  Fموعة من األشـباح اøين حيبطون
  .اQو§، هذا يف وقت تنتظر فيه حجافل العاطلني فرص معل دون جدوى

وجند هؤالء املوظفني األشـباح يف مجيع الوقفات �حتجاجية، يطالبون 
£لرتقيات والزÉدات وتلىب هلم طلباهتم عىل حساب املوظفني اجلادين 

  .موالوطنيني وا?لصني لعملهم ولوطهن
نتساءل عن من حيمي هؤالء ومن يشجعهم عىل هذا الفعل الال 
مقبول؟ وهل من إحصائيات للمبادرة اليت شلكت حملاربة املوظفني األشـباح 

  من قبل حكومة التناوب، أم مازالت دار لقامن عىل حالها؟ 
وامجليع يعي ازدواجية العمل، والقانون مينع الوظيفة والعمل احلر، 

£لوظيفة والعمل احلر، هذا أصبح جاري به العمل،  واسـتغالل النفوذ
وأصبحت هذه املعضV ال عالج لها، واحلكومة عاجزة لك العجز عىل حماربة 

  . هذه املشلكة
وتسامه بعض اإلدارات عىل تشجيع هذه املعضV بعدم توفري الفضاءات 
للعمل، وجند بعض اإلدارات ال تتسع لهؤالء املوظفني، حيث يصبح املرت 

موظف وال  3000مرت مربع يه اإلدارة واملوظفون أكرث من  200ملربع، ا
  .يتوفرون عىل ماكتب وال حىت مقاعد للجلوس

ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيد الوزير، عن املقاربة املعمتدة من 
قبل وزارتمك ملعاجلة معضV املوظفني األشـباح اليت أصبحت تعج هبا 

  . اإلدارات العمومية
  .لسـيد الوزيروشكرا ا

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

السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف 
        ::::بتحديبتحديبتحديبتحديثثثث القطاعات العامة القطاعات العامة القطاعات العامة القطاعات العامة

  .شكرا السـيد الرئيس
جوا£ عن هذا السؤال الهام، أود أن أشري يف البداية إىل أن النظام 
األسايس العام للوظيفة العمومية قد حدد بكثري من اQقة والوضوح حقوق 

  . املوظفني وواجباهتم
ويف هذا اإلطار، فإن حاالت التغيب عن العمل اليت يسمح هبا القانون 
تمتثل أساسا يف الرخص اإلدارية اليت متنحها اإلدارة يف نطاق الرشوط 

ات الصV، أما يف غري تÀ واآلجال احملددة يف املقتضيات القانونية ذ
احلاالت فإن لك تغيب غري مربر يعترب تغيب غري مرشوع يسـتوجب 

 . املساء§ واحملاسـبة
وسعيا مهنا إىل ترشـيد التدبري العمويم وختليق املرافق العمومية، ما 
فتئت احلكومة تعمل عىل حماربة تفيش ظاهرة التغيب غري املرشوع عن 

عن ذ² من إرضار مبصاحل املواطنني  العمل، وجتنب لك ما قد ينتج
  . وعرقV للجهود املبذو§ يف إطار برامج اإلصالح والتحديث

، 8/2005ويف هذا اإلطار، فقد أقر منشور للسـيد الوزير األول عدد 
عدة إجراءات، هدفت عىل  2005ماي  11، بتارخي 2005أي منذ سـنة 

 للمهام املنوطة هبم، اخلصوص إىل ربط أداء أجور املوظفني بقيا;م الفعيل
كام أحدثت لهذا الغرض . وحددت اإلطار العمليايت ملراقبة انضباط املوظفني

  . آليات تسهر عىل تتبع وتقيمي سري هذه العملية عرب خمتلف املراحل
قد أ£نت  2006واجلدير £øكر أن هذه العملية اليت انطلقت منذ سـنة 

وصل إلهيا يف هذا الصدد، حيث مت عن فعاليهتا، وهو ما عكسـته النتاجئ املت
بعد التثبت من التغيب عن العمل بصفة غري مرشوعة توقيف رصف أجور 

 101، 2007موظفا خالل سـنة  164، 2006موظفا خالل سـنة  80
  . 2009موظفا خالل سـنة  284و 2008موظفا خالل سـنة 

وانطالقا مما سلف، فإن التصدي للتغيب غري املرشوع بغاية وضع حد 
يئ لظاهرة املوظفني األشـباح، يتوقف £ألساس عىل تفعيل خمتلف هنا

اآلليات القانونية والتنظميية اجلاري هبا العمل، والزتام اكفة املسؤولني عن 
اإلدارة £لتطبيق السلمي مجليع آليات املراقبة والتتبع بلك ما يقتضيه األمر من 

  . حزم ورصامة
لقيام يف املسـتقبل القريب بتقيمي وتعزتم وزارة حتديث القطاعات العامة ا

عام للعمليات السالفة اøكر ومبشاركة لك األطراف املعنية بغاية بلورة تصور 
متجدد حملاربة ظاهرة املوظفني األشـباح، يكون أكرث رصامة وجناعة ومبا 
ينسجم مع بر�مج احلكومة الهادف إىل ترشـيد تدبري املرافق العمومية 

  . دةكأساس حلاكمة إدارية جي
  . شكرا السـيد الرئيس

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

        .بومنر

  ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بومنراملستشار السـيد عبد الكرمي بومنراملستشار السـيد عبد الكرمي بومنراملستشار السـيد عبد الكرمي بومنر
  السـيدان الوزيران، 
  اإلخوة املستشارين،

السـيد الوزير يتحدث عن القانون وحنن نتحدث عن الواقع، القانون 
ء واألرقام اليل اعطيتوها، السـيد الوزير، عىل املوظفني يشء والواقع يش

اليل مت املعاقبة دÉهلم هزيV جدا، مل تعطو� أرقام املوظفني األشـباح £ش 
  . نديرو املقارنة

أخطر من هذا، السـيد الوزير، احنا دامئا تندورو يف احلركة دÉل، 
الفساد اليل  مسأ§ الفساد، وهذا جزء مناملرشوع اليل كيدور اآلن هو 

  . تعيشه البالد
هاذ الناس، السـيد الوزير، اكينة فئتني، اكينة فئة األشـباح اليل 
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اختاروا أهنم يكونوا أشـباح وÉلكوا املال احلرام، والناس اليل عندها مشاريع 
سـنة، اكين اليل  17وتبيع وترشي يف الطوموبيالت، وكنعرفومه، اكين اليل 

البريو ما عندوش، وهاذو أطر، وفهيم �س سولتيه يف اإلدارة دÉلو حىت 
اليل زوجات دÉل مسؤولني كبار وجالسني يف اQار، وأخطر من هذا 
كيرتقاو، وميل كتكون املبارÉت الوظيفية هام األولني كيدوزوا قبل من 
الناس، وهام اليل كيعكزوا الناس خيدموا، هاذو األشـباح اليل اختاروا أن 

  . يكونوا أشـباح
السـيد الوزير، ما عندمكش األرقام دÉل األشـباح اليل احنا  مبا أنمك،

  .كنعرفومه وكنعايشومه يوميا
اكينة الفئة الثانية، اليت كتحمل فهيا احلكومة مسؤوليهتا واإلدارات، هام 
األشـباح رغام عن أنوفهم ألن اكينة واحد اFموعة دÉل اإلدارات اليل 

امل مع املوظفني الصغار كتفضل، وهاذو أغلبيهتم أطر، كتفضل التع
وكهتمش واحد اFموعة من املوظفني الكبار لسبب ما، سبب سـيايس وال 
إداري وال ما محلوش، وال اكين واحد اFموعة دÉل �عتبارات، هاذ 

  .املوظف اليل رغام عن أنفه يصبح شـبح، ومع مرور الوقت تعجبه الراحة
Fواحد ا �موعة دÉل املعطلني اليل يف حني، السـيد الوزير، احنا عند

كيغوتوا، عالش اليل ما نعرصوش؟ تدار معلية وتكون معلية جريئة، راه 
هذا هو التغيري، وميل كنبغيو نغريو راه ما كنبقاوش نراعيو، اكين الناس 
اليل مغطيني مبسؤولني كبار، نعرصو، وكام يقول املغاربة وQ النعجة Éلكو 

£ش هاذ الناس اليل جالسني يف اøيب، هذا هو اليل خصو يتدار، 
الشارع يتوظفوا، ألنه احنا كنعرفومه وكنعرفومه بأسامهئم وأسامء أزوا¯م، 
هاذو زوجات دÉل مسؤولني ما كتعرفش يه اإلدارة اليل يه خدامة فهيا 

  ... وميل كتجي
أ� كنعرفهم مؤخرا يف امجلاعات احمللية، السـيدة غادي تدوز من السمل 

وما معرها حرضت يف اإلدارة، يف حني أن موظفني  11إىل السمل  10
  . تيخدموا، وكنعرفو عالش كيفاش كيدوزوا ذوك الناس

 .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير

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

القطاعات القطاعات القطاعات القطاعات السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديثثثث    
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

اآلليات القانونية يه لكها موجودة حملاربة هذه الظاهرة، يبقى كيف 
   ؟حنارهبا

أوال فµ يتعلق £آللية، اآللية تلزم لك مسؤول عن اإلدارة أنه يرصح 
مرتني يف السـنة، خالل شهر ماي وخالل شهر نومفرب £ملوظفني اليل 

تايل حيa يثبت مسؤول عن إدارة كµرسوا معلهم فعال ويوقع عىل ذ²، و£ل 
بأن موظف ال ميارس مع8، هنا تبدأ املسطرة دÉل املساء§ مبا فيه العزل 

  . عن الوظيفة
ولكن حيa يصمت امجليع، وينبغي أن نكون مجيعنا مسؤولون، أنت 
جالس يف واحد اإلقلمي وكتشوف حسب ما تقول بأنه اكين سـيدات دÉل 

ذا أنت صامت عهنم؟ ملاذا مل تبلغ هبم؟ زوجات مسؤولني كبار، ملا
  . املسؤولية يه مسؤولية امجليع

و£لتايل أ� أوجه نداء من هذا املنرب، بأنه اليل كيعرف حا§ من هذه 
احلاالت ينبغي أن يبلغ هبا، ألنه بالد� كيخصها تقوم عىل الشفافية وعىل 

شار حمرتم، حتمل املسؤولية، واملسؤولية يه مسؤوليتنا مجيعا، أنت مست 
ومتثل الساكن وتدافع عن مصاحلهم، ويف إطار دفاعك عن مصاحلهم أن 
تقف ضد هذه الظاهرة، ال أن تستنكرها فقط وإمنا أن تعمل من أجل 
القضاء الهنايئ عىل هذه الظاهرة، اليل يه غش، اليل يه اسـتغالل، اليل 

  . يه عدم املسؤولية، اليل يه حضك عىل املغاربة
الد دÉل املساواة أمام القانون، لك واحد يقوم £لواجب ألنه املغرب ب

دÉلو، واليل £غي جيلس يف دارو يبقى يف دارو ولكن يتخىل عىل األجرة 
اليل كيتقضاها ملن يسـتحقها وملن يبحث عن العمل، هكذا خصنا نتعاملو 

  . مع األشـياء

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

التدابري �سـتعجالية و�سـتثنائية لتشغيل السؤال الثاين موضوعه 
الشـباب املعطل، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف فريق التحالف 

  .�شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا����
والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آæ وحصبه  بسم هللا الرمحن الرحمي

  . وسمل
  .شكرا سـيدي الرئيس

  سادة الوزراء،ال 
  السادة املستشارون احملرتمون،

أقدمت احلكومة مؤخرا، ويه مشكورة، عىل تعديل املرسوم املتعلق 
£لتوظيف، وذ² للمتكن من توظيف محV اQكتوراه واملاسرت، بشلك 

آالف من  4اسـتثنايئ، وهو إجراء هام سـميكن من إهناء معا�ة أزيد من 
ينتظرون الرشوع الفعيل يف معلية حاميل الشواهد العليا، واøين 

  . التوظيف
وبقدر ما نسجل £رتياح هذا اإلجراء، فإننا نسأل عن مصري £يق 
حاميل الشواهد من اFازين املعطلني، فرمغ أن احلكومة أعطت إشارة 
إلماكنية استيعاب عدد هام مهنم، فإهنا تبقى إشارة غري واحضة من حيث 

  . املسطرة واألرقام واآلجال
لوضع املتعلق خبصوص مسأ§ التشغيل يفرض تدابري اسـتثنائية فا
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وحلوال ولو مؤقتة للتخفيف من آ3ر البطا§ اليت تترضر مهنا أغلب 
العائالت املغربية، بل إن التوتر الناجت عن هذه الظاهرة هيدد مصاحل البالد 
واسـتقرارها، حيث أن خمتلف مناطق البالد تعيش احتجاجا يوميا 

وتعرف أبواب وزارات عديدة وقفات واعتصامات مسـمترة، للمعطلني، 
وحىت مقرات املعامل واملؤسسات العمومية أصبحت عرضة لهذه الظاهرة، 
وما يصاحب ذا² من تدخالت أمنية وعنف، مما يعرب عن درجة 
�حتقان �ج�عي اøي يسببه اسـمترار عدد هائل من املغاربة بدون 

  . رشب وبدون أي مصدر للعيش
ونود منمك، السـيد الوزير احملرتم، أن تقدموا لنا وللرأي العام كيفية 
تعامل احلكومة مع هذه الظاهرة املقلقة، واملبادرات اليت تنوون اختاذها 
ملعاجلة إشاكلية البطا§، سواء املتعلقة حبمV الشواهد العليا أو £يق الفئات 

ذات الطابع  من الشـباب املعطل، مع توضيح التدابري �سـتعجالية
�سـتثنايئ والتدابري ذات الطابع الهيلكي، والقادرة عىل توسـيع سوق 

  . الشغل يف القطاعني العام واخلاص عىل املديني القريب واملتوسط
 .شكرا السـيد الرئيس

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

ب Qى الوزير األول، امللكف بتحديب Qى الوزير األول، امللكف بتحديب Qى الوزير األول، امللكف بتحديب Qى الوزير األول، امللكف بتحديثثثث القطاعات  القطاعات  القطاعات  القطاعات السـيد الوزير املنتدالسـيد الوزير املنتدالسـيد الوزير املنتدالسـيد الوزير املنتد
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
أوال، أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل تقدميه لهذا السؤال اøي 
سـبق يل أن أجبت عىل مثيل æ، تقدم به فريقه احملرتم يف جملس النواب، 

لتكرار رمبا ولكن عىل أي حال ميكن أن أجيب عنه مرة 3نية، وإن اكن ا
  . ليس مفيدا يف مثل هذه احلا§

وأعتقد أن تساؤæ عن ما تعزتم احلكومة القيام به يف هذا الصدد، اكن 
ميكن أن يعرفه £عتباره يكون أحد مكو�ت احلكومة، و£لتايل حفزبه يعرف 
متام املعرفة ما تقوم به احلكومة يف هذا الصدد، سواء فµ يرجع للمناصب 

 مسـتوى قوانني املالية أو فµ خيص السـياسات اليت تتبعها اليت تفتح عىل
ألن التنشـيط  ،احلكومة يف إطار تنشـيط �قتصاد وترسيع جعV التمنية

Vامئة واملسـمترة واملتواصQي خيلق احللول اøقتصادي هو ا� .  
وال أعتقد أن التدابري �سـتثنائية أو الظرفية يه اليت ميكن أن حتل 

وكبرية ومعقدة، مثل معضV البطا§ اليت تشـتيك مهنا فئات معضV عامة 
عريضة من شـبابنا، ويه معضV متس دوال كثرية يف العامل، وخري دليل عىل 
اFهودات اليت تقوم هبا احلكومة، وأتلكم عىل هذه احلكومة يف واليهتا 

إىل  %13بالد� قد اخنفض من أزيد من     احلالية، أن معدل البطا§ يف
، وهذا يشء ال يتحقق بسهو§، هذا نتيجة ومثرة ملا هو مبذول من 9,1%

  . ¯د عىل مسـتوى القطاعات �قتصادية يف املغرب

أما £يق املعطيات األخرى، فأعتقد أنين قدمهتا يف األسـبوع املايض، 
  .وميكن لزمالئمك يف جملس النواب أن يزودومك هبا

    .شكرا سـيدي الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ا السـيد الوزير، هناك تعقيب السـيد املستشار؟ شكر 

        ::::املستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا����
  . شكرا سـيدي الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك

أقول لمك، السـيد الوزير، أن هللا جل جالæ حيب العبد امللحاح، 
²ø، سـيدي الوزير، هاذو شـباب حاميل الشهادات أو بصفة عامة مجيع 

د�، البد أن نطرح األسـئV عليمك إذا اقتىض احلال لك الشـباب هام أوال
يوم، ألن هاذو أوالد�، أوالد الشعب املغريب، و²ø ال تزنجعوا من هذه 
األسـئV، £لعكس أهنا أسـئV يف حملها وأن الشـباب املغريب ينتظر منا 

  . كربملان وكحكومة الكثري لفتح اFال لهؤالء الشـباب
، أنين أنتظر أن تعطوين أرقام يف هذا اFال أقول لمك، سـيدي الوزير

واحلكومة ال ننكر اFهودات اليت تقوم هبا يف هذا اFال، وكذ² فµ خيص 
القانون املايل عدد املناصب اليت جاءت يف القانون املايل، وحنن يف نصف 
السـنة من القانون املايل كذ²، هناك مناصب للشغل، ²ø نريد فقط أن 

ا، صوت هؤالء الشـباب جتاه احلكومة، ال ننكر مجيع اFهودات نسمع صوتن
  . اليت تبذلها

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديثثثث القطاعات  القطاعات  القطاعات  القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

  : أريد أن أرسد األرقام التالية تبعا لرغبة السـيد املستشار احملرتم،
£لنسـبة لعدد املناصب احملدثة يف القوانني املالية يف السـنوات األخرية، 
ومن املعلوم أن معدل عدد املناصب اليت اكنت تفتح يف قوانني املالية هو 

منصب، مفنذ بداية والية هذه احلكومة عدد املناصب احملدثة مت  7000
 23820، 2009سـنة  12228، 2008 ألف منصب يف سـنة 16إحداث 
  .2011خالل سـنة  18802و 2010يف سـنة 

£لنسـبة حلاميل الشهادات العليا، أي اQكتوراه واملاسرت، فقد حرصت 
احلكومة ومنذ بداية واليهتا عىل أن ختصص من بني هذه املناصب عىل 

سـنة  1250مهنا لألطر العليا، و£لتايل فقد مت ختصيص  %10األقل نسـبة 
، وخالل هذه السـنة اكن 2010سـنة  1537، 2009سـنة  1513، 2008

  . منصب 4304هناك جمهود إضايف، أي مت ختصيص ما قدره 
و£لتايل إذن يف هذا اإلطار، يف إطار الوظيفة العمومية، بذلت 
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احلكومة جمهودات مضاعفة عن ما اكن يف السابق، ومثل هذا التوجه اكن 
وميكن يف هذا اإلطار كذ² أن كذ² عىل مسـتوى القطاع اخلاص، 

أحيطمك علام بأنه يف إطار بعض الربامج اليت اعمتدهتا احلكومة، كربامج 
 228إدماج، تأهيل، مقاوليت، أنه يف إطار بر�مج إدماج مت إدماج حوايل 

ألف شاب  50ألف £حث عن العمل، فµ يتعلق بتأهيل إعادة تأهيل 
مقاو§، سامهت يف إحداث  3400اث وشابة، وفµ يتعلق مبقاوليت مت إحد

 .2010و 2008آالف منصب شغل، وذ² خالل الفرتة بني  10

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا عىل هذه اإليضاحات، والسؤال الثالث موضوعه عدم اجلرأة يف 
حماربة الفساد املايل وحماربة الرشوة، عن فريق األصا§ واملعارصة، تفضل 

  .السـيد املستشار

        ::::لسـيد عزيز اللبارلسـيد عزيز اللبارلسـيد عزيز اللبارلسـيد عزيز اللباراملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
لقد أصبح اللك جيمع عىل أن أمه مداخيل �قتصادÉت العرصية 
وحتقيق التمنية املسـتدامة، يمتثل يف أبسط جتلياته من خالل حماربة الفساد 

  . أصبحا ينخران �قتصاد املغريباملايل وحماربة الرشوة اøين 
ويف هذا الصدد، رفعت العديد من التقارير املتعلقة مبجموعة من 
احلاالت مبا يكفي من األد§ واحلجج والرباهني، لكن لألسف ظلت هذه 
التقارير تراوح ماكهنا، بل إن �هيب املال العام أصبحوا ميارسون حياهتم 

  .للقانون وآليات املساء§ الطبيعيةالعادية أمام املأل ويف حتدي صارخ 
من أمه املرتكزات اليت وردت يف اخلطاب املليك لتاسع مارس يف هذا 

  : الشأن

تقوية آليات ختليق احلياة العامة وربط ممارسة السلطة واملسؤولية  -
 العمومية £ملراقبة واحملاسـبة؛ 

 . دسرتة هيئات احلاكمة اجليدة وحقوق اإلنسان وحامية احلرÉت -
فرباير،  20نطالقا من هذه املرتكزات اليت تتجاوب وتطلعات شـباب ا

  . هنا² إذن عزم مليك للقضاء عىل الفساد واملفسدين £ملغرب
تقرير اFلس األعىل للحسا£ت هو جمرد صورة مصغرة عن الطريقة 

  . اليت تدبر هبا أموال الشعب يف جزء من املؤسسات العمومية
رب خطوة ;مة يف مسار عقلنة مراقبة رصف إن ما يقوم به اFلس يعت

املال العام، وعلينا حنن مكمثلني لألمة واألحزاب السـياسـية £ختاذ الالزم يف 
  .شأن امللفات املطروحة للتحقيق

فللك هذه �عتبارات، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات 
، وكذا حاالت اليت اختذهتا هذه احلكومة فµ خيص ملفات الفساد املايل

�رتشاء، وما أدراك ما �رتشاء، اليت كشفت عهنا مجموعة من التقارير، 
وعىل رأسها التقريرين األخريين للمجلس األعىل للحسا£ت؟ وما أعدت 

  حكومتمك حملاربة املفسدين واملرتشني؟
أما من �حية إحياء امللفات املوجودة فوق رفوف حممكة العدل اخلاصة 

مليار سـنتمي، مل يمت  140 يصل مجموع مبالغها إىل ما حوايل سابقا، واليت
  .مليارات مهنا 4إرجاع مهنا إال سوى 

حماسـبة املفسدين و�هيب املال العام، األموال العمومية، من مسؤولني 
فاس منوذجا، جيب : وسـياسـيني ورؤساء جمالس جامعية، عىل سبيل املثال

السرتجاع األموال املهنوبة، عىل  أن يمت عن طريق إقرار مصاحلة اقتصادية
األقل يرجعوا املاليري بل الباليري اليل هنبوا من مدينة فاس، بيع األرايض 

حىت مÀ اخلواص £لطرق ... دÉلها، اليل يه األرايض دÉل املÀ العام
  .اخلاصة دÉهلم

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .وزير لإلجابة عىل السؤالشكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد ال

السـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديالسـيد الوزير املنتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديثثثث القطاعات  القطاعات  القطاعات  القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل حامسه املتعلق مبقاومة الفساد 
والقضاء عىل الرشوة، وأرجو أن يكون هذا امحلاس هو السائد Qى امجليع 

بالد�، ويه معضV ليست وليدة يف موا¯ة معضV حقيقية تعاين مهنا 
اليوم، ولكن ما خنتلف فيه اليوم وهو أنه هناك إرادة قوية حملاربة الرشوة 

  . والفساد
هذه اإلرادة تتجىل يف الترصحيات واملبادرات واملواقف اليت تتخذ عىل 
مسـتوى عاهل البالد، وتتجيل كذ² يف املواقف واألعامل اليت تقوم هبا 

جىل أيضا يف عدد من املبادرات واألعامل اليت تقوم هبا حكومة املغرب، وتت
خمتلف التنظµت، من بيهنا التنظµت املؤسساتية، كام هو الشأن £لنسـبة 

  . للربملان، أو تنظµت اFمتع املدين مبختلف مشاربه
إذن هناك اليوم شعور معيق وإحساس خبطورة هذه اآلفة، خبطورهتا 

اFمتعي، عىل السلوكيات واألخالقيات،  عىل �قتصاد، عىل النسـيج
و£لتايل الشعور برضورة تضافر ¯ود امجليع للقضاء عىل هذه اآلفة، ولست 
حباجة إىل التذكري £لترشيعات ا?تلفة اليت مت سـهنا وإقرارها، وآخر قانون 
يوجد حاليا يف الربملان وهو القانون املتعلق حبامية الشهود واملبلغني واخلرباء، 

هذه آلية قانونية أساسـية، ألنه من سيبلغ عن الرشوة سـيصبح محميا و 
£لقانون، و£لتايل يسـتطيع أن يبلغ عن الرشوة، وهذا أحد األسلحة اليت 

  . اختذهتا احلكومة من أجل التصدي لهذا اQاء وللعمل عىل القضاء عليه
فلست اآلن بصدد تعداد ما مت القيام به، ولكن يبقى املهم ليس هو 

ن القوانني، ولكن املهم أساسا وهو أن يعقب سن القوانني، تÀ اإلرادة س
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القوية من اFمتع جبميع مكو�ته حملاربة الرشوة سعيا إىل القضاء علهيا قضاء 
 .اكمال

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::رررراملستشار السـيد عزيز اللبااملستشار السـيد عزيز اللبااملستشار السـيد عزيز اللبااملستشار السـيد عزيز اللبا
شكرا السـيد الوزير عىل اجلواب دÉلمك الهائل والشامل والاكمل، 
حقيقة احنا تتقولوا اكينة إرادة ألخذ إجراءات، احنا خشصيا ال نرى إرادة 
ألخذ أي إجراءات، وهاذ السؤال ما يش أول مرة طرحناه، ولألسف ما 

  . شفنا والو
جل  شعور العموم عىل السلوكيات، كام قلمت األخالقيات، راه

املواطنني، ما يش غري يف مدينة فاس، ولكن يف املغرب، داخل املغرب 
وخارج املغرب، لكهم تيقولوا اللهم إن هذا منكر، والناس مازال الرسقة 
£لعاليل وبيع املÀ العام وحىت اخلاص، وحىت الصفقات غري £لهواتف، 

يري، وحلد املرات يف السـنة £ملاليري والبال 3و 2والطرق واألزقة تتعاود 
اآلن ما اكين ال رقيب وال حسيب، حماسـبة املفسدين و�هيب األموال 
العمومية املسؤولني والسـياسـيني ورؤساء جمالس جامعة فاس جيب أن يمت 
عن طريق إقرار مصاحلة، قلناها سابقا، ولكن ما تنسمعو والو من هاذ 

  . اليش
شـبابية خالل ذ² ما تطالب به مجعيات اFمتع املدين واحلراكت ال 

احتجاجاهتا يف الشارع املغريب، يف فاس عىل سبيل املثال مرة أخرى مجيع 
الشعارات اليت مت رفعها يف جل املسريات املنظمة اكنت تطالب مبحامكة من 
متت عىل يده أوال بيع أرايض املÀ العام، حيث مل يتبق يف فاس إىل 

يل، وبيعه من أجل القليل، الرتايم عىل املÀ اخلاص بشـىت طرق التحا
�غتناء عن طريق سامرسة وخرباء يف السـيطرة عىل املÀ اخلاص، أي 
السـيد الوزير، لكيش تيعرف بأن املÀ اخلاص تمييش إذا اكن مثنو مليون، 

æ 100 تيقول æ درمه وال تدار )zone z(نـــــــــــــــــــــ، اليوم موقفي 
)le plan d'aménagement( ل فاس حىتÉيبيعوا ذاك الرشاكت  د

الكربى اليل هام اللواىل اليل تيسـتافدوا، إذن موقفني اقتصاد البالد، وقاتلني 
  .البالد أي املقاوالت الصغرى والصغرية واملتوسطة

بيع حىت املقابر، تدخلوا فهيم، التصممي املديري الساكن دÉل فاس 
ال يسـتطيع حتييد ... أين يمكن اخللل... والو هلكيش تيعاينوا، ما اكين من

مسطرة املتابعة إال إطفاء �ر الشارع املغريب، ال ميكهنا أن تمت إال مبتابعة 
  .وعقاب الناهبني واملفسدين

 . شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، أرجوك مسعنا، برااك، اليس اللبار هللا خيليك، 

  .تفضل السـيد الوزير

تدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديتدب Qى الوزير األول، امللكف بتحديثثثث القطاعات  القطاعات  القطاعات  القطاعات السـيد الوزير املن السـيد الوزير املن السـيد الوزير املن السـيد الوزير املن 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

لسان السـيد املستشار،  ىلعأ� فعال أسـتغرب من الرد اøي جاء 
و�هتامات اخلطرية اليت فاه هبا، واليت اكن ينبغي أن يكون هنا من جييب 
عهنا، و£لتايل ال أمÀ اجلواب، ولكن أستنكر ما اسـمتعت إليه، ألننا يف 

القانون واملؤسسات، و£لتايل حفيa تثبت الرشوة أو يثبت  دو§ يه دو§
  . الفساد، فهناك حمامك تصدر األحاكم الرضورية يف شأهنا

حمك يف قضاÉ  7035مت  2009وميكن أن أقول بأنه خالل سـنة 
، والقضاÉ اليت 8305متت متابعة واحلمك عىل  2010الرشوة، ويف سـنة 

عىل للحسا£ت، لك القضاÉ اليت حتتاج إىل حبهثا وحبث يف شأهنا اFلس األ
رة العدل، وقد اختذت وزارة العدل امتابعة جنائية أحيلت عىل وز

اإلجراءات األساسـية من أجل اسـتكامل البحث، ومن أجل عرض املهتمني 
  . إذا ثبتت يف شأهنم الهتم املنسوبة إلهيم ليحامكوا ولينالوا اجلزاء عىل ما فعلوا

هتم هكذا هبذا الشلك، ليس هذا هو دور هذا اFلس و£لتايل توزيع ال
املوقر، اøي دوره هو املراقبة السـياسـية عىل احلكومة وحماسبهتا، ولكن 
ليس هو توزيع الهتم هبذا الشلك عىل أساس أن الربملاين حيظى أو يمتتع 
£حلصانة، فليس احلصانة أن نهتم األشخاص كيفام اكن هؤالء األشخاص، 

  . طاء توجيه سؤال شفوي للحكومةوخصوصا حتت غ
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته الفعا§ يف 

  . هذه اجللسة
ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير �تصال حول أزمة اإلعالم 

ا§ واملعارصة العمويم، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األص
  .لتقدمي السؤال، اليس أدبدا تفضل

        ::::املستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـيخخخخ أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا
  .شكرا السـيد الرئيس

  . والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني بسم هللا الرحامن الرحمي
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
ة مسـتحمكة، طالت يعيش اإلعالم العمويم منذ فرتة غري يسرية أزم

أداءه عىل مجيع املسـتوÉت، اليشء اøي أدى إىل نفور املشاهد املغريب 
من هذا القطب املتجمد، وجهرته حنو قنوات أخرى جيد ضالته فهيا من 

هللا خيليك، ... خالل تنوع وغزارة وجودة براجمها، إىل احلد اøي أصبح معه
  .السـيد الرئيس، شوية الهدوء
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        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
  .شوية الصمت هللا خيليمك، تفضل اليس أدبدا

        ::::املستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـيخخخخ أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا
وجهرته حنو قنوات أخرى، جيد ضالته فهيا من خالل تنوع وغزارة ... 

وجودة براجمها، إىل احلد اøي أصبح معه املغاربة لألسف يعيشون اسـتال£ 
  . ثقافيا ولغوÉ خطريا

عاجلة هذه املعضV، وتعمل عىل تطوير وعليه، فإن احلكومة مطالبة مب
آليات اشـتغالها يف هذا الصدد عن طريق تقدمي منتوجات يف املسـتوى 
املنشود، تنسجم مع الواقع املعييش وجو �نفتاح والتعديدية اøي يعيشه 

  . املغاربة
كام أن التلفزة اجلهوية للعيون، واليت متثل جماال واسعا ترابيا، من طاطا 

ورسد، يه األخرى تعيش نوعا من امجلود والركود وضعف إىل حدود أ
الربامج وضعف كذ² جودهتا رمغ اFهودات الفردية املبذو§ من بعض 

  . الصحفيني
فللك هذه �عتبارات، نسائلمك، السـيد الوزير، عن التصورات اليت 
 تقرتحوهنا يف وزارتمك الوصية إلزا§ هذا امجلود اøي يعيشه اإلعالم العمويم

�وهل Qيمك إسرتاتيجية واحضة املعامل سـتطبق يف القريب  ،يف بالد
أم أننا سـنظل مجيعا، أغلبية ومعارضة، نتفرج عىل هذه املهز§  ؟العاجل

ألننا يف احلقيقة، السـيد الوزير، مللنا من طرح هذا السؤال  ؟اإلعالمية
  .مرات عديدة دون ملس حتسني عىل مسـتوى الواقع

رتمك يف جمال اإلعالم الرمقي، اøي أصبح يلعب دورا وماذا تقوم به وزا
;ام وخطريا يف نفس الوقت إن مل يمت اسـتغالæ بشلك جيد، ويف غياب 

  ترسانة قانونية تنظم هذا اFال؟ 
وأخريا، ماذا عن األوضاع املادية واملعنوية للعاملني يف جمال اإلعالم 

بدل دمعها وتقويهتا، والصحافة، حىت ال يكون الهاجس هو سلب احلرÉت 
عىل اعتبار أن الصحفي يف خمتلف املنابر، املرئية واملسموعة و�لكرتونية، 
هو العمود الفقري للك إصالح منشود، يتو� احلق يف الوصول إىل 

اخلرب مقدس "املعلومة و�شـتغال بلك حرية واسـتقاللية معال مببدأ 
اط الاكمل ألخالقيات ، مع �حرتام، طبعا، التام و�نضب"والتعليق حر

املهنة لتعزيز البناء اQميقراطي واملسامهة الفعا§ يف صناعة الرأي وتأطري 
 املواطنني؟ 

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

        ::::السـيد خاQ النارصي، وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالسـيد خاQ النارصي، وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالسـيد خاQ النارصي، وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالسـيد خاQ النارصي، وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومة
  .د الرئيسشكرا السـي

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
السـيد املستشار احملرتم، هذا السؤال اøي تفضلمت بطرحه، يطرح عيل 

إشاكال صعبا، ليس ألنه يثري العجز عن اجلواب، ولكن ألنه يتسم بطابعني 
  : اثنني

الطابع األول، طابع العمومية يف الصيغة الكتابية اليت توصلت هبا، 
 أراين مضطرا ألكرر جوا£ يتسم أيضا £لعمومية، طاملا أن احلصة و£لتايل

الزمنية املتوفرة Qينا ال تسمح £Qخول إىل معق القضاÉ اليت تفضلت 
  .بطر�ا السـيد املستشار احملرتم

السبب الثاين هو أنين أوضع أمام سلسV من األسـئV اجلديدة، ال 
  . ، و£لتايل هناك إشاكلعالقة لها £لسؤال الكتايب اøي وجه إيل

أعتقد أن اإلطار اøي نشـتغل فيه يف نطاق احملاسـبة واملتابعة واملراقبة 
الربملانية يه أن مند احلكومة £لقضاÉ اليت نريد أن نطرح، أما أن نطرح 
موضوع اإلعالم الرمقي واألوضاع املادية وأوضاع احلرÉت، ويعين مجموعة 

أ� مسـتعد جني £ش نقدم لمك لك األجوبة من القضاÉ، احنا مسـتعدين، و 
�  . الاكفية اليت تضعمك أمام الصورة الوفية احلقيقية ملا جيري يف بالد

أما فµ خيص القضاÉ العامة اليت تفضلمت بطر�ا، أود القول أن فلسفة 
احلكومة ووسائل اإلعالم السمعية البرصية العمومية يه �سـمترار يف 

ح، مسأ§ أساسـية، حىت ال يفهم بأن احلكومة جامدة �نفتاح ويف اإلصال
  . يف هذا اFال، أوال

3نيا، نسب املشاهدة نسب هامة، ومع األسف ما عنديش الوقت 
الاكيف، ولكن أعتقد بأنه ليس هناك ما يربر احلديث عن األزمة وعن 
النفور، وهذا هو احملور دÉل السؤال اøي تفضل به السـيد املستشار 

 .احملرتم
مث هاجسـنا كقطب معويم هو دمع وتشجيع اإلنتاج السمعي البرصي 
الوطين، و£لتايل ال جمال للحديث عن �سـتالب الثقايف، مث أن الربامج 
£للغة العربية واألمازيغية واQارجة لها حصة األسد يف اإلنتاج التلفزي، 

وطنية بلك و£لتايل ال ميكن أن نقول بأن هناك ميل إىل استبعاد الثقافة ال
  .روافدها

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بومنراملستشار السـيد عبد الكرمي بومنراملستشار السـيد عبد الكرمي بومنراملستشار السـيد عبد الكرمي بومنر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
غري £ش نكونو واحضني حىت ال نهتم £لعدمية، احنا مايش عدميني، 

حنا ما كنجيبوش الفراغ، ال، احنا  كنبان بأن وحنن أبناء هذا الوطن، ا
  .احنا ما عارفني والو
  السـيد الوزير،

ونسمعو ) (Sondageاحلديث عن القطب اإلعاليم الوطين، نديرو 
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إيه، نسـبة املشاهدة يف املقابالت دÉل املنتخب . املغاربة أشـنو تيقولوا
كهنرضو عىل املغريب، إيه اكينة، ولكن يش أمور ما اكيناش، عالش؟ ألن 

احنا القطب العمويم املغريب ال ينافس، هذا هو املشلك، ال . املنافسة
ينافس ألن املغاربة، احنا راه مواطنني مغاربة كنعرفو آش كيتقال و أش 

  .كيتدار، ما اكيناش منافسة
اليل تضاف يف السؤال، السـيد الوزير، املسأ§ دÉل اجلانب 

شلك، ألن املشلك �ج�عي حىت �ج�عي، هذا مسأ§ داخV يف امل 
  .هو من املشالك اليل كتقلل من قمية القطب العمويم الوطين

واش احنا ملزمني بأننا ندجمو ... فعال، اكينة واحد اFموعة دÉل
اإلنتاجات دÉل أمرياك الالتينية؟ راه احنا لسـنا ملزمني، املغرب اآلن يعيش 

  . فرتة دÉل التغيري
السـيد الوزير، وهذا دميا كنطرحو، واش القطب الغرض من السؤال، 

العمويم ملزتم هباذ احلركية اليل كيعيشها املغرب؟ هذا هو السؤال، هذا هو 
  .صلب السؤال

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي £مس احلكومة
  السـيد املستشار احملرتم،

أؤكد ²، حىت يكون جوايب جوا£ مبارشا، نعم، القطب العمويم 
ملزتم، ملزتم أمام احلكومة، أمام الرأي العام، أمام املواطنات واملواطنني 
اøي يشاهدونه بنسب مشاهدة هامة جدا، وملزتم أمام الضمري الوطين 

انتظارات املواطنات من أجل أن يوفر خدمة تكون يف مسـتوى تطلعات و 
  .واملواطنني

هل تتصورون أنين  –بطبيعة احلال –هناك نقائص، هناك جوانب 
غادي جني أماممك، السادة املستشارون احملرتمون، ونقول لمك راه احنا ما 

  . عند� حىت مشلك، ال
اكين مشالك ولنا الشجاعة لنعرتف هبا، واQليل عىل ذ² أن هناك 

وطين واسع داخل وسائل اإلعالم السمعية البرصية  - لكام يقا-نقاشا وحرااك 
إخل، وهذه ظاهرة حصية نعزت هبا، ونعترب بأهنا ... العمومية مع املسؤولني

  . مدخل لتحسني املنتوج الوطين
هذا جيب أن ننطلق منه لنقول بأننا حنن، كحكومة ووسائل اإلعالم 

Qامئ النتظارات السمعية البرصية العمومية، بأهنا يف نطاق �سـ�ع ا
املواطنني من أجل حتسني ما جيب حتسينه، ولكن ال ميكن أن نقول انطالقا 
من هذا، مايش ألننا كنقولو راه احنا خصنا حنسـنو، معىن ذ² بأن الواقع 
احلايل راه هو يف مسـتوى بئيس، هذا مايش حصيح، واQليل عىل ذ² 

قارب يف معدæ، وأقول غادي نعطيمك رمق، نسب مشاهدة القنوات املغربية ي

"æبني املغرب واجلزائر" (يف معد V50يقارب ) ما يش فقط يف املقاب% ،
وهذا من األرقام العليا يف العامل اليت اليوم مل تعد دو§ واحدة £سـتطاعهتا أن 

، %50تقول بأن نسب املتابعة £لنسـبة للقنوات الوطنية دÉيل راه كتوصل 
  . مل تكن قامئة يف املايض ألن اليوم هناك منافسة رشسة

إذ من الطبيعي أن املواطنني املغاربة، وهذا من £ب ممارسـهتم حلريهتم، 
أهنم ينظرون إىل القناة األوىل والثانية والقنوات املغربية األخرى وينفتحون 
كذ² عىل الفضائيات، وهذا أمر طبيعي، ال ميكن أن نتابعهم أو نقلل من 

  .حريهتم يف هذا اFال
  .را السـيد الرئيسشك

 :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يف هذه  هتشكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامه 

  . اجللسة
وننتقل إىل األسـئV املو¯ة إىل قطاع الرتبية الوطنية، وعددها أربع 

Vالسؤال اآلين األول موضوعه املنحة اجلامعية، ملستشاري الفريق . أسـئ
  .املستشار�سـتقاليل، تفضل السـيد 

        : : : : املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين احملرتمني،
  . سؤايل يتعلق £ملنحة اجلامعية

يعيش العديد من الطلبة احلاصلني عىل شهادة الباكلورÉ، وخاصة اøين 
ن القلق بسبب اخلوف من ال توجد مبدهنم لكيات ومدارس عليا، حا§ م

عدم حصوهلم عىل منحة تساعدمه عىل متابعة دراسـهتم وإعانهتم عىل التنقل 
تعجز أرسمه عىل حتملها، اليشء  والسكن وحتمل مصاريف اQراسة اليت

اøي يقع يف العديد من مناطق املغرب وتبقى امللفات رهينة مبارشهتا من 
يف الكثري من اإلكراهات Qى  طرف اإلدارات املعنية، اليشء اøي يتسبب

  .الطلبة وعائالهتم

ما يه اخلطوات اليت تنوي الوزارة  :السـيد الوزير احملرتم øا، نسائلمك
تفعيلها من أجل ترشـيد إجراءات احلصول عىل املنحة خاصة يف وقهتا 

  احملدد؟
  .شكرا السـيد الوزير

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ة لمك السـيد الوزير، تفضلواشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكم
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السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي العلمي العلمي العلمي

 .شكرا السـيد الرئيس
فعال أ� متفق مع السـيد املستشار ميل كيقول بأن قضية املنح يه أحد 
املعطيات األساسـية £لنسـبة إلجناح املسارات اQراسـية عىل مسـتوى 
التعلمي العايل، وكنظن بأن داخل هذه القاعة واحد العدد دÉل الناس 
ماكنش ميكن هلم يوصلوا اجلامعة كون ماكنتش املنح، فبالتايل هذه 
املالحظة يه مالحظة أساسـية ويه بدون شك اليل كتفرس ملاذا حىت يف 

رية، الفرتات اليل اكنت فهيا املزيانيات دÉل القطاع ال تتوفر عىل إماك�ت كب
  .أمهية كبرية جدا هاكن دامئا هذا املوضوع عند

اليل بغيت نقول بشلك موجز £لنسـبة ملا يمت القيام به يف هذا األفق 
دÉل اQفع £ش األبناء دÉل هاد البالد اليل من حقهم يسـتفيدوا من املنح، 
يتوفروا علهيا، بغيت نقول بأن السـياسة يف هذا اFال £لنسـبة للقطاع 

  .عىل ثالث اختيارات كتمكل بعضهاترتكز 
�ختيار األول كيعرفو السـيد املستشار وهو أن £لطبع مغاديش ميكنا 

دÉل الطلبة غادي ميكن يسـتافدوا من املنح، وهذا  %100نتصورو بأن 
هو الواقع £لنسـبة للب�ان لكها، فبالتايل من أجل ضامن حد أدىن من 

ذ سـنوات أن التحديد دÉل لواحئ اإلنصاف يف �سـتفادة، مت �تفاق من
مرتحشني للمنح يمت داخل جلن إقلميية، كيكون فهيا األطراف لكها بناء عىل 
واحد العدد دÉل املعايري كيعرفها اآلن امجليع اليل كتعطى فهيا األولوية فعال 
للتالميذ اليل حصلوا عىل الباكلورÉ، اليل من األرسة ما متوفرشاي عىل 

فية وكذ² املناطق اليل ما متوفرشاي فهيا مؤسسات إماك�ت مادية اك
هذا الرشط األول، و£لتايل  .جامعية £ش ميكن هلم ينتقلوا إىل مدن أخرى

هاذ اللجان اآلن تشـتغل بشلك عادي يف األقالمي لكها بدون أي مشلك 
  .يذكر

�ختيار الثاين هو اليل اشـتغلنا عليه احنا منذ ثالث سـنني، وهو 
درجيي دÉل قاعدة املسـتفيدين، نعطي جوج أرقام فقط، سـنة التوسـيع الت

عدد املسـتفيدين من املنح يف اجلامعة املغربية اكن اإلجاميل دÉهلم : 2008
ألف، أي  154طالب، هاذ السـنة هاذي احنا يف  673ألف و 100هو 

منذ سـنتني، طبعا أشـنو هو الغرض ميل كنقولو  %54بزÉدة دÉل 
عارفني هاذ اليش، الغالف املايل انتقل كذ² مبا يفوق الغالف املايل أنمت 

مليون دÉل اQرمه إضايف اليل خصصناها من املزيانية لهاذ املسا§  120
  .دÉل املنحة اعتبارا ألمهية املوضوع

�ختيار الثالث، وبدون شك هو األمه، ميل كرناجعو اآلن اللواحئ 
هاذ السـنة هاذي نسـبة  اليل كنتوصلو هبا من هاذ اللجان اإلقلميية،

 %�93سـتفادة £العتبار للطلبات اليت مت تقدميها، ترتاوح ما بني 
جوج دÉل الثواين، ... (إقلمي، بل أكرث من هذا 13اليت هتم  %100و

  ).السـيد الرئيس، املوضوع ;م

 3000£إلضافة إىل هذا، هاذ السـنة هاذي بشلك اسـتثنايئ خصصنا 
ليل كتجينا يف احلاالت اليل بعض احلاالت منحة لتدارك لك الطلبات ا

  . �ج�عية كيعرفوها السادة املستشارين ما اسـتفدتشاي من هاذ الطلب
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  . عىل رده شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير

حقيقة ذكرتو، السـيد الوزير، اللجان اإلقلميية، اللجان اإلقلميية دامئا 
تتفاعل مع اإلماكنيات املتوفرة Qى الوزارة للبت يف الطلبات، هاذ اليش 

واحد  همعروف، واكين بطء يف املعاجلة دÉل امللفات اليل كيتشاكو من
ا كإدارة مغربية، نمتىن أن العديد من الطلبة وهاذي ظاهرة يف اإلدارة دÉلن

  .يتحسن أداؤها
مت، السـيد الوزير، يه أرقام مشجعة، ولكن كتبقى ناألرقام اليت أعل 

نمتىن  ؟األرقام العامة احشال كمتثل يف النسـبة دÉل الطلبات بصفة عامة

  . األرقام تتحسن مسـتقبال
وإذا اكنت الوزارة تفتقر إىل اإلماكنيات، حقيقة يبقى رصاع، ولكن 

ا أمر يتعلق £حلكومة بصفة عامة، كيتعلق بتكوين واحد العنرص البرشي هذ
اليل هو ;م فإن �ستjرات جيب أن تكون قبل لك يشء يف العنرص 

تكوين األطر، ألن األمم ال ميكن أن تهنض بأوضاعها البرشي، وخاصة يف 
هاذ  بدون مؤهالت أبناهئا وأدمغهتم املتنورة، و£لتايل خص احلكومة ترعى

الشق دÉل املنح دÉل اجلامعة ألن هاذ املنح وخاصة املنح اإلضافية ألنه 
اكين الشطر الثاين من التعلمي، اكين اليل كياخذ منحة اليل يف مسـتوى 
معني، من بعد كيبغي مسـتوى 3ين وكيخصو منحة إضافية وكيلقى 
 صعو£ت، إذن هنا كحكومة وكوزارة خصنا نعملو عىل تعممي املنح بشلك

عام، مع تبسـيط املساطر لتحديد املعايري للولوج إىل املنح، عند� املعايري 
  .شوية شيئا ما معقدة، و£لتايل كتحول دون الوصول إىل النتاجئ املتوخاة

الىل كنمتناو، السـيد الوزير، ان� كتعملوا مشكورين واحلكومة كتعمل 
Éل احلصول مشكورة، ولكن اإلخوان الزمالء طلبوا بأن هناك مشلك د

عىل التعلمي يف اخلارج للطلبة اجلامعيني، هنا كيلقاو صعوبة يف الولوج إىل 
  .املنح £لنسـبة للتعلمي عىل مسـتوى اخلارج

و£لتايل كنمتناو أن احلكومة تعطيه لهاذ الشق ألهنم األبناء دÉلنا 
والبنات دÉلنا كيعانيو يف احلصول عىل املنح بصفة عامة، وكيكون الهدر 

دريس اليل من النتاجئ دÉلو أنه بالد� مكتوفرش عىل األطر الاكفية امل
  . واملؤهV نظرا النعدام املنح بشلك عام

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

        ::::ييييالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحثثثث العلم العلم العلم العلم
 .شكرا السـيد الرئيس

أعتقد من خالل التعقيب دÉل السـيد املستشار استشفيت بأن اكين 
أوال أ� مقلتش مكينشاي . بعض اجلوانب اليل ميكن اكين فهيا يش سوء فهم

اإلماك�ت واQليل عىل ذ² قلت بأن املزيانية دÉل املنح رفعنا مهنا 
سـنوÉ منذ ثالثة  املليار دÉل السـنتمي 12مليون أي  120منسوب 

سـنوات، بل األكرث من هذا قلت بأن عدد املمنوحني ارتفعت النسـبة دÉلو 
  .هاذي سـنتني، وهاذ جمهود غري مسـبوق يف �رخي هاذ البالد %54ب

املسأ§ الثالثة قلت بأنه �سـتجابة للطلبات اليت تصلنا، ترتاوح ما بني 
  . إقلمي 13£لنسـبة لـ  %100و 93%

ستشار أ3ر موضوع اليل هو �سـتفادة £لنسـبة للطلبة اآلن السـيد امل 
اليل كميشـيو يدرسوا يف اخلارج، املبدأ اليل وقفنا عليه مبدأ بسـيط جدا 
وأسايس، أوال التكوينات املتوفرة يف املغرب، متوفرة يف املغرب، والطلبة 
اليل كيدرسوا فهيا كنحاولو ما أمكن نوفرو هلم املنح، وما أعتقد بأن هذا 
اإلشاكل اآلن مطروح £لنسـبة للمغرب، لكن اكين هناك مجV من 
التكوينات وضعناها من خالل اللجان التقنية ا?تصة اليل كنعطيوها 
األولوية £لنسـبة لبعض املؤسسات اليل يه معروفة، والناس لكهم كيعرفوها 

 اليل كنسهرو عىل أننا نعطيو األولوية للطلبة اليل... فرنسا وأمرياك ويف
مسجلني يف هاد املؤسسات £ش ميكن هلم يدرسوا هبا عىل اعتبار أن 

�  .اQراسة هبا تشلك قمية مضافة أساسـية وحتتا¯ا بالد
البقية يش واحد مثال £غي مييش يدرس احلقوق يف فرنسا وال يف 
إسـبانيا، أ� ما متفقش £ش نعطيه املنحة، و£لتايل هاذ املسأ§ هاذي اآلن 

مغوض، املبدأ كيف ما قلت هو أوال �سـتحقاق، 3نيا ما بقاش فهيا 
  . اإلنصاف، و3لثا تاكفؤ الفرص £لنسـبة للجميع

  .شكرا السـيد الرئيس

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

السؤال الثاين موضوعه ضعف التأطري الرÉيض يف األحياء اجلامعية، 
د امحليد السعداوي، عبد معر أدخيل، عب: للمستشارين احملرتمني السادة

  . هللا أبو زيد، سـيدي صلوح امجلاين، سعيد التدالوي
  .اللكمة ² اليس معر

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

  .والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الوزير احملرتم،

لشـباب للتعبري عن مواههبم وجماال للتنافس تعترب الرÉضة متنفسا هاما ل 
الرشيف من أجل حصد النتاجئ واأللقاب، حيث أن العديد من األبطال 

و£لنظر . اQوليني مت اكتشافهم يف التظاهرات الرÉضية املدرسـية واجلامعية
إىل العدد الهائل اøي ختزتنه األحياء اجلامعية من شـباب مؤهل، قادر عىل 

العمل الوطين، فإن الوزارة مدعوة إىل تأهيل البنيات  محل املشعل ورفع
التحتية وتعزيز طامقها £ألطر املؤهV لتشجيع ظروف املامرسة الرÉضية هبا 

  .وكذا تنشـيط اللقاءات والندوات الرÉضية
وعليه، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، عن األدوار املمكن القيام هبا من 

أطري الرÉيض داخل احلرم اجلامعي وداخل طرف وزارتمك للمسامهة يف الت
  كذ² املؤسسة التعلميية بصفة عامة؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحثثثث العلمي العلمي العلمي العلمي
        .شكر السـيد الرئيس

ال أ� متفق مع املالحظة دÉل السـيد املستشار حول أمهية اجلوانب فع
املرتبطة مبامرسة الرÉضة £لنسـبة للحياة اجلامعية بشلك عام، ومتفق معه 
ميكن اكع كذ² £ش نقول بأن بدون شك هذا أحد مناe احلياة اجلامعية 

  . اليل وقع فهيا تراجع منذ عقود
ل دÉلنا احنا كيتذكروا بأن اكنت بدون شك أن الناس اليل يف اجلي

الرÉضة املدرسـية والرÉضة اجلامعية يف واحد الفرتة فعال رافد من الروافد 
األساسـية لتغذية الرÉضة الوطنية، وهاد اليش وقع فيه تراجع العتبارات ال 

  . جمال لإلطا§ فهيا
بغيت  ،لكن رمغ التقصري اليل هو ملحوظ ورمغ ضعف التجهزيات

لسـيد املستشار بأن مازلنا كنحصدو سـنوÉ واحد التألق فقط نبرش ا
حقيقي دÉل الرÉضيني اجلامعيني يف خمتلف املنتدÉت اليل كيسامهوا فهيا، 
أوال £تاكهلم عىل جمهوداهتم مه والفرق اليل كيشـتغلوا فهيا خارج الفضاءات 

مئا اجلامعية، ولكن كذ² ألن هذه الروح دÉل �ه�م £لرÉضة كتبقى دا
  .من املقومات األساسـية دÉل التنافسـية داخل الفضاءات اجلامعية

ما مت اختاذه من اختيارات أساسـية منذ حوايل سـنة ونصف يف أفق 
إعادة إحياء العمل دÉل املكتب الوطين لألعامل �ج�عية اجلامعية كريتكز 

جلهات عىل أربعة حماور، غادي نذكرها بعجا§، أولها تكثيف الرشااكت مع ا
ا?تصة املعنية £لتأطري الرÉيض، أساسا مهنم اجلامعات، وهنا أبرمنا واحد 
السلسV من �تفاقات يف األشهر القليV املاضية مع جامعة العاب القوى، 
كرة القدم، الريكيب، فنون احلرب، ما إىل ذ²، وكذ² مع الوزارة الوصية 

  .عىل القطاع اليل يه وزارة الشـباب والرÉضة
احملور الثاين، وهو تكثيف املشاركة يف خمتلف التظاهرات اإلقلميية 
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واجلهوية اليل كتوفر لنا، مثال أن هاد السـنة هاذي اكنت املشاركة يف 
 يف إسـبانيا، امللتقى دÉل الريكيب السـباعي يف مدينة" فيكو"امللتقى دÉل 

  .يف الربتغال، البطو§ العربية £لقاهرة "بورتو"
األساسـيتني، كرتتبط األوىل مبأسسة موعد سـنوي وطين اإلضافتني 

اليل هو امللتقى الوطين لأللعاب الرÉضية اجلامعية الكربى، اøي عرف 
هذه السـنة اQورة الثانية دÉلو يف مدينة سطات حتت الرعاية السامية 

  .لصاحب اجلال§
واحملور الرابع واألخري وبدون شك هو األسايس واليل كيجاوب عىل 

طرح دÉل السـيد املستشار، وهو الرفع من مسـتوى البنيات والتجهزيات ال
  . والتأطري

فان� كتعرفوا بأن قدمنا لصاحب اجلال§ منذ أسابيع الرب�مج دÉل 
e جامعي جديد، هاذ األحياء لكها ستتوفر عىل قاعات مغطاة،  14إنشاء 

ليل ابديناها، واحنا اآلن يف إطار توفري شـبكة دÉل القاعات املغطاة، ا
الثالثة األولني رامه يف طور اإلجناز واكين مخسة يف طور التأثيث 

  . مسـتقبال
£إلضافة إىل �سـتعانة خبربات دÉل واحد العدد دÉل الكفاءات 
الوطنية من مسـتوى عايل يف خمتلف اFاالت دÉل الرÉضة من أجل اQفع 

ستشار، واليل احنا متفقني لهاذ اليش اليل طرحتو واليل كتقرتحوا السـيد امل 
عليه وهو إعادة إحياء الرÉضة اجلامعية يف التألق اليل اكنت كتعرفوا يف 

  . السـنوات املاضية
  .وشكرا

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

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

  . عىل التوضيح £لنسـبة لهذا املوضوع ،السـيد الوزير ،وال نشكرمكأ
£لفعل احنا من خالل التجربة ومن خالل، بطبيعة احلال، �حتاكك 
تقريبا الشـبه اليويم مع الشـباب يف جل األحياء اجلامعية، لهذه األسـباب مت 

  . طرح هذا السؤال
جوابمك، السـيد و£لتايل، أوال نمتىن بأن ما مت الكشف عنه من خالل 

الوزير، نمتىن أن يكون يف أرسع وقت ممكن لكون £لنسـبة مجليع الطلبة 
اجلامعيني، إىل حد اآلن مه فقط قV، لك واحد تقريبا ياكحف مبجهوداته 
الفردية، ولكن نمتىن £لنسـبة لهذه الرشااكت و£لنسـبة كذ² للتنسـيق مع 

عية احلالية تفتقر إىل هذه وزارة الشـبيبة والرÉضة ألنه جل األحياء اجلام 
التجهزيات، تفتقر كذ² إىل املؤطرين واملؤهلني يف هذا امليدان، و£لتايل 

  . هناك، بطبيعة احلال، عزوف عن الرÉضة
الرÉضة، بطبيعة احلال، يه األساس، ألهنا أوال تساعد الشاب 

وتساعد تقريبا حىت £لنسـبة لغري الشـباب عن �بتعاد من الكثري من 
حنرافات وكثري ذ² من املشالك اليت يتخبط فهيا الشـباب يف هذا �

  . الزمن احلايل
و£لتايل نمتىن، السـيد الوزير، أن تلحوا ويكون هناك كذ² تتبع مع 
مجيع اجلهات املعنية ومع مجيع اجلهات اليت تربطمك معها رشاكة يف هذا 

فة كذ² املوضوع، أن تكون هناك �س مرشفة عىل هذا امليدان ومرش 
عىل هذا الطامق الضخم يف األحياء اجلامعية من أجل نصل إىل ما نمتناه يف 

Vالسـنني املقب .  
  .شكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار، هناك رد عىل التعقيب؟ 

السؤال الثالث موضوعه �سـتفادة من اQورة �سـتدراكية يف هناية 
عند إجراء �ختبارات املوحدة، اللكمة الطورين �بتدايئ واإلعدادي 

  .ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اQسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيب
وصىل هللا عىل أرشف املرسلني وعىل آæ وحصابته  بسم هللا الرمحن الرحمي

  .أمجعني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  شارين احملرتمني،زماليئ املست 

إن ما يتعرض æ تالميذ املؤسسات التعلميية، وأخص £øكر �بتدايئ 
واإلعدادي، عند غياهبم وعدم مشاركهتم بسبب عذر قاهر يف �متحا�ت 

من الرسوب وإضاعة سـنة اكمV من اجلهد والعناء، قد  ،املوحدة اجلهوية
عة دراسـهتم وزÉدة يكون سببا اكفيا يف عزوف عدد من التالميذ من متاب

ر املدريس، اøي ما فتئت احلكومة تعمل جاهدة من أجل دنسـبة اله
  . تقليصها أو احلد مهنا

ألجل لك هذه األسـباب وغريها، نتوجه £لسؤال إىل السـيد الوزير 
  :امللكف £لقطاع، وهو اكلتايل

هل تفكرون يف إجياد حل لهذه املشلكة اليت تواجه أبناء� يف تعلميهم 
خالل طرح مبادرة تعممي اسـتفادة التالميذ من اQورة �سـتدراكية، من 

وذ² للك من تعذر عليه الطورين �بتدايئ واإلعدادي كام هو الشأن يف 
  اQو§ �سـتدراكية اخلاصة £متحا�ت البااكلورÉ؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير،
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        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحثثثث العلمي العلمي العلمي العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس

يف احلقيقة أن سؤال السـيد املستشار يالمس أحد اجلوانب الرئيسـية 
واحلساسة يف املرشوع الرتبوي دÉل املدرسة املغربية، اليل هو أشـنو يه 

يمت اإلشهاد، و£لتايل �نتقال من طور إىل  املقاييس اليل ميكن عىل أساسها
  طور؟ 

طبعا، السـيد املستشار، المس هذا املوضوع من خالل جانب معني 
اليل هو احليف اøي يطال بعض التالميذ العتبارات قد تكون طارئة، 
كميكن يوقع هلم تعرث وما يسـتافدوش من اQورات �سـتدراكية، يف حني 

  .نسـبة للتالميذ دÉل البااكلورÉأن هاذ املوضوع متوفر £ل 
يف الواقع هذه املسأ§ حتيلنا إىل موضوع أكرب، هو ما يرتبط بنظام 
التقوميات وبشلك عام هاذ اليش دÉل �متحا�ت اإلشهادية، £ش نقول 
فقط، وغادي حناول نذكر ببعض احملطات، بأن احنا أمام إحدى مكو�ت 

مسـمتر، و£لتايل يف تغري، غادي نذكر املنظومة الرتبوية اليل يه يف تطور 

فقط السـيد املستشار بأن مثال الناس دÉل اجليل دÉلنا احنا ميل كنا 
كنقراو اكنت �متحا�ت فهيا، لكها احملطات اإلشهادية امتحان واحد، اكنت 

)CEP ( يف هناية �بتدايئ، الشهادة �بتدائية، ومن بعد)brevet( ،
كميكن تدوزو وميكن ما ) brevet(ء من بعد وىل ويف واحد اجليل اليل جا

Éلكيش ذاك الساعة اكن متفق بأن امتحان واحد،  .تدوزوش، والبااكلور
  .وتعطى نفس الفرصة للجميع وانهتـى

من بعد، طبعا، £ن بأن هاذ اليش هذا ما يش هو هذاك، فبالتايل 
علهيا، ترتكز  متت املراجعة دÉلو وبشلك عام، األنظمة اليل احنا اآلن نتوفر

  :عىل ثالث مكو�ت

  املكون دÉل �متحان الوطين، هذا اليل تلكم عليه السـيد املستشار؛ -

  املكون دÉل يش امتحان قد يكون ¯وي أو يكون إقلميي؛ -

  .املكون دÉل املراقبة املسـمترة -
وعىل حساب احملطة اليل احنا فهيا، األمهية دÉل أحد املكو�ت 

، هاذ التطور اليل احنا فيه اآلن، اليل كهيم هليش لكختتلف، لكن رمغ هاذ ا
هاذ املكو�ت لكها، £ش ما يبقاش هاذ احليف بأن امتحان واحد وكنحمكو 

  . فيه عىل مصري التالميذ
بغيت نقول بأن هاذ املسأ§ مايش مرتبطة فقط £Qورة �سـتدراكية، 

، هاذ هلمنط لكولكن مرتبطة برضورة املراجعة يف أفق التقومي دÉل هاذ ا
أشهر، اكينة جلان خمتصة كتشـتغل حول  9اليش ابديناه هاذي دا£ اآلن 

احملطات باكملها، يف أفق مراجعة نظام البااكلورÉ، يف أفق مراجعة النظام 
دÉل �نهتاء من الطور دÉل اإلعدادي، ويف أفق كذ² املراجعة دÉل 

  ملاذا؟ . النظام دÉل �نهتاء من الطور دÉل �بتدايئ
ألننا احنا ما تنشـتاغلوش مبعزل مع بقية العامل، وأنمت كتعرفوا،  ،أوال

 Vل الب�ان خالل السـنوات القليÉالسـيد املستشار، بأن واحد العدد د
املاضية، تراجعت عىل هاذ األنظمة اإلشهادية اليت كتنقلنا من طور إىل 

ما بقاش فهيا طور، اكين واحد العدد من املنظومات الرتبوية اآلن 
  . الباكلورÉ، ألن هذا يطرح أسـئV يف املسـتقبل £لنسـبة للمنظومة دÉلنا

نفس اليشء كذ² £لنسـبة لهاذ اليش دÉل �ع�د دÉل �متحا�ت 
اإلشهادية، واش امتحان موحد؟ واش امتحان ¯وي؟ واش امتحان عىل 

  مسـتوى املؤسسة؟ 
أن املراجعة سـتطال خمتلف فهذا لكه غري فقط اخلالصة دÉلو وهو 

  .املقومات، وليس فقط �سـتفادة من �متحا�ت �سـتدراكية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::املستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيب
شكرا السـيد الوزير عىل اإلجابة دÉلمك، واحنا الطلب دÉلنا هو احنا 

غري تطبيق القياس، مبعىن أن �متحان دÉل الباكلورÉ هو  تنطلبو
�متحان املوحد، فعال اكنت المنط دÉل �متحا�ت اكنت كتدوز مبراحل 
£ألقسام، اليوم اكين امتحان موحد دÉل البااكلورÉ، اكين امتحان موحد 

  . دÉل اإلعدادي، واكين امتحان موحد دÉل الشواهد �بتدائية
قل، السـيد الوزير، كنحمكو عىل أوالد املغاربة £لفشل واهنيار كيف يع

نعطيك مثال هاذ التلميذ، احنا كنعرفو اFهودات . حىت العائالت دÉهلم
دÉلمك عىل رأس ذاك الوزارة ما كنكروهاش، £حلق اكين معضV، احنا 
 مقبلني عىل �متحا�ت، تصور تلميذة أو ال تلميذ هو األول دÉل القسم،

جاء ووقع حا§ دÉل حادثة سري صغرية أثناء �نتقال دÉلو من املزنل دÉلو 
ذاك املادة  هللمدرسة، العامل، ولو هو جمهتد يف القسم، غادي تكون عند

السـنة اكمV، واش هذا منطق  نقط، امىش æ 5وال  4هو العامل دÉل 
  السـيد الوزير؟

لتعلمي، غادي نقول ² إىل غادي نتلكمو عىل العامل وغنتلكمو عىل ا
رئيسة دو§ فنلندا ملا اكن عندها اسـتجواب مع الصحافة، مهنم حصفي 

æ لمك؟ قالتÉل التقدم دÉالتعلمي، قال  فرنيس، قال لها أشـنو هو الرس د
æ لها 3نيا، قالت æ قالت Vالتعلمي التعلمي، 3لثا التعلمي، يف مخسة أسـئ .  

كنعيشو عيشة حا§، السـيد الوزير، يف  احنا أوالد املغاربة اليوم راه
السـنة الفارطة ما غادي نقولمكش املأساة اليل كتعيش العائV دÉلها، احنا ما 
كنتداكروش غري عىل هذيك التلميذة أو التلميذ، احنا كنتذاكرو عىل األرسة 

  . دÉهلم
كيف يعقل؟ احنا اكملني آ£ء وعند� أوالد� كيقراو، كيف يعقل، 

ا ـزير، أن هذه التلميذة وال التلميذ ما حرضش يف الثامنة صباحالسـيد الو 
، )هللا خيليك ابقى يل يف السؤال دÉيل، غادي خنترص، هللا جيازيمك خبري(
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كيف يعقل أن دا£ كتسد املدرسة يف الثامنة، واخا جتي يف أوقسمني كيقول 
هذا غري ² ال، احنا ما غادي ميكناش ألن ميكن ترسب األسـئV، متفقني، 

عادي وغري معقول، السـيد الوزير، راه ما ميكنش، احنا كنعرفو اFهود 
دÉلمك، واحنا كنطلبو منمك أنمك جتهتدوا فµ خيص هاذ �متحا�ت اليل 
مقبV ألن ما يبقاوش التالميذ لعبة يف يد الظرف والوقت، وخصوصا 

  ...ت مريضة والالبنات، أنمت كتعرفوا الظروف اليل كميروا مهنا، كتصبح بن
وشكرا السـيد الرئيس عىل واسع الصدر دÉلمك والصرب دÉلمك، وعىل 
لك هذا سؤال كهيم واحد الرشحية دÉل املغاربة، كنطلب من السـيد الوزير 

  .أنه يتعامل مع هذا السؤال وحيل لنا هذا املشلك
  .وشكرا

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

        ::::لسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحلسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحلسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحلسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحثثثث العلمي العلمي العلمي العلمياااا
  .شكرا السـيد الرئيس

أ� كنتفهم �نفعال دÉل السـيد املستشار، ولكن يف نفس الوقت 
كنعتقد بأن ما غاديش نفتحو نقاش جدي يف املوضوع، ألن اليل كيسمع 

  . راسوهاذ الíم كيعتقد بأن فعال أ� مايش، مسيب عىل 
أ� تلكمت بأن �نتقال يف احملطات اإلشهادية واقف عىل ثالث 
. مقومات، امسها املراقبة املسـمترة و�متحان اجلهوي و�متحان الوطين

وهاذ اليش هذا £ش النظارة ما ميشـيوش غالطني، هاذ اليش £لنسـبة 
Éل الطور لالمتحان دÉل الشهادة �بتدائية مثال، أي �نتقال يف الهناية د

هو �متحان اجلهوي واملراقبة املسـمترة �بتدايئ، املكونني األولني، اليل 
دÉل النقطة، فبالتايل حىت ميل كتوقع احلوادث اليل كيتلكم  %75يشلكون 

الثقل دÉلها راه ثقل نسـيب، فإذن ما منشـيوش عاود  ،علهيا السـيد املستشار
  . 3ين نغلطو الناس لكهم

  ... لتعرثات اليل كميكن تقعفبالتايل هاذ ا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أرجوك السـيد املستشار، هللا خيليك السـيد املستشار راه اخذييت  

  .وقتك يف الرد

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحثثثث العلمي العلمي العلمي العلمي
التعرثات اليل ميكن لها حتدث كميكن تكون، ولكن يف نفس الوقت هاذ 

 راه مؤسس عىل أمور اليل يه معقلنة، و£لتايل حىت املراجعة دÉلها اليش
ما كمتيش غري فقط ألننا أمام اختالالت، ال، ألننا أمام تطور طبيعي دÉل 
واحد املنظومة اليل ميل كتنضج الرشوط دÉلها، جيب مراجعهتا، وكيف ما 

لنسـبة سـنة من امتحان واحد يف يوم واحد £ 30ذكرت انتقلنا يف ظرف 
للجميع إىل نظام أكرث تركيب وأكرث تعقيد، وغادي ننتقلو غدا إن شاء هللا 

  . إىل حمطات أكرث تقدما
وأمتىن أ� خشصيا أننا غادي نوصلو واحد الوقت اليل غنسـتغناو عىل 
�متحا�ت لكها، ويويل النجاح شلك طبيعي وعادي، ألنه متوفر £لنسـبة 

  .للجميع
  .شكرا السـيد الرئيس

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

السؤال الرابع وآخر سؤال، موضوعه مدى مراقبة ومتابعة مؤسسات 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �سـتقاليل، . التعلمي اخلاص

  .تفضل اليس ميارة

        ::::املستشار السـيد النعم ميارةاملستشار السـيد النعم ميارةاملستشار السـيد النعم ميارةاملستشار السـيد النعم ميارة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  رون احملرتمون،السادة املستشا

حيظى التعلمي اخلاص ببالد� £ه�م مزتايد من طرف خمتلف الفرقاء، 
وهو ما جسدته احلكومة £ختاذ مقاربة التشاركية يف هذا القطاع، هتدف إىل 
حتفزي مؤسسات التعلمي اخلاص عىل تعبئة إماكنياهتا وتعزيز قدراهتا يف جمال 

من امليثاق الوطين للرتبية  18الرتبية والتكوين، حيث تقيض اQعامة 
والتكوين مبنح مجموعة من التدابري التحفزيية واإلجراءات التشجيعية لفائدة 
املؤسسات اخلاصة للتعلمي والتكوين من أجل تمنية استjراهتا يف املناطق 

  .واألسالك ذات األولوية
وعىل الرمغ من أن املرشع املغريب قد معل عىل إخضاع هذه 

قبة إدارية ومتابعة بيداغوجية من قبل الوزارة الوصية هبدف املؤسسات ملرا
ضامن احرتا;ا للرشوط والقواعد الواردة يف النصوص القانونية ودفاتر 
التحمالت، غري أن البعض مهنا يبقى بعيدا لك البعد عن املتابعة 
البيداغوجية ورقابة وزارة التعلمي، وتنترش فهيا بعض املظاهر السلبية اليت 

  .سلبا عىل املنتوج التعلميي لهذه املؤسسات تؤثر
السـيد الوزير احملرتم، نود منمك حصيV خمترصة عن مراقبة  فإننا ،وعليه

الوزارة ملؤسسات التعلمي اخلاصة، وعن اإلجراءات والتدابري اليت اختذت 
واليت ستتخذ لضامن احرتام هذه املؤسسات للرشوط والقواعد القانونية 

  .ق علهياوالتنظميية املتف
  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحالسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحثثثث العلمي العلمي العلمي العلمي
  .شكرا السـيد الرئيس
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فعال أ� كنشاطر السـيد املستشار يف التشخيص بشلك إجاميل اليل 
مبسأ§ أساسـية، اليل هو احنا أمام أحد الروافد اجلوهرية قام به فµ يرتبط 

دÉل منظومة التعلمي العايل، و£لتايل أشـنو هو اQور دÉل املراقبة واملتابعة 
  اليل ك�رسها اQو§ من خالل الصالحيات اليل موفرة لها؟

فعال ميل كنسـتحرضو األرقام دÉل العمليات اليت مت القيام هبا وعدد 
اليت تمت مراجعة بعض �ختالالت اليل كنوقفو علهيا، كنلقاو  املؤسسات

  . أرقام اليل يه حمدودة نسبيا
ولكن يف العمق ميل جينا نراجعو هاذ املوضوع هاذي اآلن ثالث 
سـنوات، لقينا بأن اخللل مايش يف قضية املتابعة، اخللل يف التصور اليل 

ني الوصاية وما بني عند� دÉل هاذ اليش دÉل أشـنو يه العالقة ما ب
املرشوع اليل اكين يف القطاع اخلاص، ووقفنا أن اخللل األسايس يمت يف أن 

  :املسطرة اليل اكنت متبعة اكنت يه اكلتايل، وكيعرفها امجليع
مرشوع £ش يدير مؤسسة، كنشوفو واش  هكيجي يش أحد عند

أدىن عىل الرشوط اإلدارية متوفرة، هاذ اليش كيعرفوا امجليع، وواحد احلد 
æ اتلك عىل هللا وكيبدا  مسـتوى البنيات والتجهزيات، ومن بعد كنقولو

خيدم، ومن بعد كنوليو دامئا يف ذاك السؤال الكبري، هاذو تالميذ وطلبة 
، إىل جينا نوقفو املرشوع غادي نوليو يف مشالك، واآل£ء واألولياء اكيقراو 

  . تايل كننساو اجلوهركيخلصوا الفلوس، واحد العدد دÉل القضاÉ، و£ل 
æ يف السؤال، وهو ما يه نوعية  رشتأأشـنو هو اجلوهر؟ هو اليل 

، هاذ املسأ§ هاذي اكن هاملرشوع الرتبوي اليل مؤسس عليه هاذ اليش لك
  فهيا خلل عىل املسـتوى التنظميي، أشـنو هو اخللل؟ 

اخللل وهو أن ميل كنشوفو املؤسسات دÉل التعلمي العام، اجلامعات، 
كنلقاو بأن عند� مسطرة الع�د املسا² من خالل احرتام دفاتر الضوابط 
الرتبوية، عند� مسطرة للتأكد من سالمة املسريين اإلداريني من خالل 

اليل كيعرفو امجليع، اللجن الوطنية  هاملبارÉت والرتشـيحات، وذاك اليش لك
راقبة دÉل التسـيري امل -طبعا–، عاد عند� هوانتقاء املرتحشني، وهاذ اليش لك

ما كناش كنديروه £لنسـبة  ههاذ اليش لك. اإلداري اليل ك�رسها اQو§
  .للقطاع اخلاص

اآلن، من بعد التنظµت اليل سطر�ها من خالل مجV من املراسـمي 
، واليل مبوجهبا وضعنا مساطر من أجل 2009هاذي سـنتني، من أبريل 

وخلق اجلامعات اخلاصة و�عرتاف  خلق اللكيات اخلاصة واع�د املسا²
£لشهادات دÉل هاذ املؤسسات، اآلن كنتوفرو عىل ضوابط اليل يه 
ضوابط واحضة، أي أن هاذ املؤسسات £ش ميكن لها تفتح، خصها تعمتد 
دفاتر حتمالت مرتبطة £جلوانب الرتبوية، و£لتايل املسا² يه اليت يمت 

 يـــ£ش نعرفو بأن هاذ السـيد اللاع�دها ومايش املؤسسات بشلك عام، 
األساتذة، واش التواز�ت اليل جايهبا يف  ه£غي يكون املهندسني واش عند

بر�مج العمل دÉلو يه هاذيك، واش املراقبة يه هاذيك، واش التداريب 
  . يه هاذيك أو ال

غادي خيلق واحد العدد دÉل العمليات دÉل  -طبعا-  هوهاذ اليش لك
األوضاع اليل احنا فهيا اآلن، وهاذ اليش هو اليل ابديناه دا£ إعادة ترتيب 

اآلن ثالثة أشهر، أي أن مؤسسة مبؤسسة كنطلبو مهنا £ش ختضع لهاذ 
  . الضوابط اجلديدة

وأمتىن أننا يف غضون هاذ السـنة هاذي نكونو تغلبنا عىل هاذ املوضوع 
  .بشلك هنايئ

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اك تعقيب؟ تفضل اليس اللبارشكرا السـيد الوزير، هن

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

  السادة الوزراء، 
يف احلقيقة، السـيد الوزير، ال يسعنا إال أن ننوه £Fهودات اجلبارة اليت 

  . تبذلوهنا يف التعلمي بصفة عامة ويف التعلمي اخلصويص بصفة خاصة
املزيد من الرتكزي واحلرص الكبري ألن املدرسة  غري أننا الزلنا نطمح إىل

اخلصوصية قد ال خيفى عليمك، وأنمت أدرى £ملوضوع، أصبحت مرفق جتاري 
القليل جدا  ليس إال، هتافت عىل بناء مؤسسات ال تسـتوعب حىت العدد

  .مما هو مسجل داخلها
 وهذا حيز يف أنفسـنا، ويف األجيال اليت ترتىب يف هذا املاكن الصغري
جدا واحملدود، �هيك عن املعدات واألدوات التعلميية، العلمية £خلصوص، 

ولسـمت، . تسـتعار لألخذ أو للموافقة عىل الرخص، وهذا حيز يف أنفسـنا
السـيد الوزير، سوف لن تعابوا، ألن املشلك جيب أن يتجند æ امجليع، من 

  .طامق التفتيش واملؤسسات، ولك من يسامه يف إعطاء ذ² الرتخيص
حنن مع تشجيع املؤسسات اخلصوصية، ولكن مع احرتام الضوابط 

لواجب دÉهلم الصحية والتعلميية حىت نفسح اFال للمفتشني £ش يقوموا £
  .عىل الوجه املطلوب

فأ� جد مرسور جبوابمك، وأنمك ممتكنني ووضعمت أيديمك عىل ماكمن 
العاجل، وهذا ليس  اجلرح، ونمتىن مجيعا £ش نسعاو إىل العالج واQواء

بعزيز عىل مقدرتمك وعىل اسـتعدادمك للقيام £لوجه الاكمل للتعلمي وفق 
  .السامية جلال§ املÀ نرصه هللالتوجهيات 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .د املستشار، إذن شكرا ملسامهتمكشكرا السـي

        ....نرفع اجللسة، وننتقل إىل اجللسة انرفع اجللسة، وننتقل إىل اجللسة انرفع اجللسة، وننتقل إىل اجللسة انرفع اجللسة، وننتقل إىل اجللسة ا????صصة للترشيعصصة للترشيعصصة للترشيعصصة للترشيع


