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

        ::::املستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرحامن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .، أعلن عن افتتاح اجللسةبسم هللا
  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
من اQسـتور ووفقا ملقتضيات القانون  100معال بأحاكم الفصل 

اQاخيل Cلس املستشارين، خيصص اCلس هذه اجللسة ألسـئ] السادة 
  . املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

أن نرشع يف تناول هذه األسـئ] وأجوبة احلكومة، أعطي اللكمة  وقبل
للسـيد أمني اCلس ليطلعمك عىل ما جد من مراسالت، فليتفضل السـيد 

  .األمني مشكورا

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اCلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اCلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اCلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني اCلس
  .شكرا السـيد الرئيس

 توصلت رئاسة اCلس مبراس] من الوزير امللكف �لعالقات مع
الربملان، خيرب من خاللها اCلس أن السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية 
الوطنية، امللكفة �لتعلمي املدريس ستتوىل اإلجابة �لنيابة عن السؤال الفريد 
املوجه للسـيد وزير الصناعة والتجارة حول موضوع حامية املنتوجات 

  . املغربية
ليت توصل هبا جملس املستشارين و�لنسـبة لألسـئ] الشفهية والكتابية ا

  :من شهر دجنرب 6إىل غاية يوم الثال3ء 
  أسـئ]؛  5: عدد األسـئ] الشفهية -
 سؤ ن؛ : عدد األسـئ] الكتابية -
 . جوا�ن: عدد األجوبة الكتابية -

 .شكرا السـيد الرئيس

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

اخيل للمجلس، أعطي اللكمة من القانون اQ 128طبقا ملقتضيات املادة 

إذن أشكرمك . للفريق احلريك من أجل إحاطة اCلس علام بقضية طارئة
واللكمة لفريق التجمع اQسـتوري املوحد أيضا من أجل إحاطة اCلس علام 

  . بقضية طارئة، إذن غري موجود
ننتقل إىل اإلحاطة الثالثة، ويتعلق األمر بفريق األصا� واملعارصة، أيضا 

  .  موجودغري
  . الفريق الفيدرايل، السـيد رئيس الفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون،

عىل  80حسب تقرير منظمة الشفافية اQولية، احتل املغرب املرتبة 
ب العديد من اQول اليت دو� ف® خيص مؤرش إدراك الرشوة إىل جان 183

رتبة منذ  40تعرف انتشارا واسعا للرشوة، حيث تراجع املغرب بأكرث من 
  . ، وهو ما يعين انتشار الفساد املايل و قتصادي واإلداري1999سـنة 

. إن معركة اQميقراطية اليوم �ملغرب تعين حماربة الفساد مبختلف أشاك´
 : فيدرايل نرى أنه من الرضوريويف هذا اإلطار، فإننا يف الفريق ال 

توسـيع دائرة التجرمي وأطراف الرشوة لتشمل حماو� ارتاكب جرامئ  -
 ختالس والغدر والرشوة  نتخابية والتعسف يف اسـتعامل ممتلاكت 

من  132الرشاكت التجارية، عىل غرار اجلرامئ األخرى، مبا يتفق مع الفصل 
  مبدأ املسؤولية اجلنائية الشخصية؛ املدونة اجلنائية اÁي يكرس بصفة عامة 

التنصيص عىل جترمي حماو� هترب املقاوالت من اÃصصات  جÂعية  -
ومسـتحقات العامل واعتبارها شÆ من أشاكل  غتناء غري املرشوع 

  واسـتغالل النفوذ؛ 
من  256 -1و 251و 248توسـيع دائرة أطراف الرشوة بتمتمي الفصول  -

املسـتخدمني العموميني األجانب وموظفي املنظامت  القانون اجلنايئ لتشمل
 من  تفاقية األممية؛  16اQولية جتاو� مع مقتضيات املادة 

اعÂد منظور متطور للحصانة الربملانية و متيازات القضائية، يسـتجيب  -
ملتطلبات سـيادة القانون وحتقيق العدا� ومساواة امجليع أمام القضاء مع 

 حلصانة و سـتثناء عندما يتعلق األمر جبرامئ الفساد؛ التوجه حنو رفع ا
 تفعيل دور احملمكة العليا حملامكة الوزراء؛  -
الرفع من فعالية املراقبة السـياسـية بتعزيز قدرة الربملان عىل توظيف  -

األدوات الرقابية املتاحة ´ ملتابعة تطبيق القوانني مع السلطة التنفيذية 
 ومؤسسات إنفاذ القانون؛ 

ملواكبة اQامئة Ãتلف التقارير اليت ترصد الفساد وطنيا ودوليا وجتاوز دور ا -
املساء� إىل ممارسة اسـتقصاء واسـتطالع احلقائق للوقوف عىل حقيقة ما 

  يثار من موضوعات وبياÕت مواطن الفساد؛
إعادة حتديد اختصاصات هيئة املراقبة املالية واإلدارية وحتسني مسـتوى  -
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  التنسـيق بيهنا؛

مراجعة اإلطار القانوين للهيئة املركزية للوقاية من الرشوة مبا يتالءم مع  -
 من  تفاقية األممية؛ 6مقتضيات املادة 

تضمني املرسوم اخلاص �لصفقات �لعمومية مقتضيات جديدة تتعلق  -
بإحداث آليات مسـتق]، تتوفر عىل سلطة تقريرية للحسم يف الشاكØت 

 قات العمومية؛والتظلامت املتعلقة �لصف

-  Ûتقوية دور العدا� �عتبارها الفاعل األسايس للك إسرتاتيجية تتو
 .ماكحفة الفساد، سواء عىل املسـتوى الوطين أو احمليل

 السـيد الرئيس،
إن ماكحفة الفساد وإرساء مبادئ احلاكمة اجليدة يسـتدعي مقاربة 

 والوطين جامعية وتشاركية، تستهنض اكفة الفعاليات عىل الصعيد اQويل
واجلهوي واحمليل من أجل بناء حتالفات ملناهضة الفساد جبميع أشاك´ وعىل 
مجيع مسـتوØته، مرورا مبجهود إعاليم وتواصيل هادف بتوسـيع دائرة 
اإلعالم والتواصل التحسييس �لوقاية من الرشوة وتفعيل اQور الوازن 

ية املشاركة بفعالية يف لوسائل اإلعالم يف تعزيز منظومة الزناهة ومتتيعها حبر 
  .معلية املساء� واحملاسـبة وفضح حاالت الفساد

إنه جزء من مجموعة من اإلجراءات والتدابري مضن مسـتلزمات املنظومة 
الوطنية للزناهة ليك تمتكن بالدÕ من مواìة واستئصال لك أنواع الفساد 

ف املايل والسـيايس و نتخايب و قتصادي، اÁي أصبح ينخر خمتل
مناó احلياة العامة، وليك يرحب املغرب نقطتان عىل مسـتوى المنو 

  . قتصادي
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن للفريق  شرتايك من أجل إحاطة اCلس علام . شكرا لمك
الفريق  سـتقاليل، اللكمة للسـيد رئيس الفريق . بقضية طارئة

  . سـتقاليل

        ::::سـيد محمد األنصاريسـيد محمد األنصاريسـيد محمد األنصاريسـيد محمد األنصارياملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  الزميالت والزمالء،

لقد ارتأى الفريق  سـتقاليل يف هذه اللحظة التارخيية أن يتدخل من 
أجل كذõ الوقوف عند ما يعرف مسار حياتنا السـياسـية من تطور 

نا الصادقة واحلارة لبالدÕ، مغتمنني هذه الفرصة ويف هذه القبة لتقدمي هتاني 
ملدينة فاس ولشـباب مدينة فاس من خالل فريق املغرب الفايس عىل ما 
حققه من إجناز öم �لنسـبة للرØضة الوطنية، وذõ بفوزه بكأس  حتاد 
اإلفريقي يوم األحد املنرصم وحتقيق إجناز يساير املسارات الهامة اليت تعرفها 

امليادين، وذõ بقيادة صاحب  بالدÕ يف خمتلف اCاالت ويف خمتلف
  .اجلال� املù محمد السادس حفظه هللا

ذõ  نتصار اÁي اكن مواكبا ومتابعا من طرف جال� املù، واÁي 
كذõ حظي �لهتنئة اخلاصة خبصوص هذا  نتصار، وذõ ملا عرفه الفريق 

ت بتعامل مع احلدث بروح وطنية عالية وأخالق رØضية مثالية، وذõ حت
أنظار ومساندة الشعب املغريب برمته، واCسد بتù احلشود اليت مألت 
مركب مدينة فاس واملتابعة الكبرية للك أقالمي ومدن اململكة لهذا احلدث 
الرØيض املهم، اليشء اÁي يعد مؤرشا عىل أن شعبنا شعب منتج وشعب 

ملنهتية مبدع مىت اكنت الظروف مالمئة ومواتية، وهو ما يسجل للحكومة ا
واليهتا اليت هيأت من خالل التجهزيات الهامة اليت قامت هبا ومنشآت 
رØضية وطرق وموا�، مما أهل بالدÕ لهذا  نتصار ولتصبح قب] لتظاهرة 

سـنة، واختيارها الحتضان  23رØضية وازنة مثل كأس إفريقيا يف أقل من 
  .امة دولياكأس العامل لألندية �عتبارها بطو� من البطوالت اله

إن الفريق  سـتقاليل هي� جمددا فريق املغرب الفايس، ومن خال´ 
الطامق اÁي سهر عىل حتقيق هذه النتاجئ، ويف مقدمهتم اإلطار الوطين 
الكفء السـيد رشـيد الطاويس اÁي قدم اQليل عىل أن الكفاءات الوطنية 

الرضوري، كام  منتجة ومبدعة لكام توفرت لها الظروف املواتية و عتبار
هي� لك الفعاليات مبدينة فاس وساكنة مدينة فاس ولك الشعب املغريب، 
وهي� يف املقدمة راعي األمة وقائدها صاحب اجلال� املù محمد السادس 
 Õيض ببالدØي وضع أسس املسار الصحيح للمجال الرÁنرصه هللا، ا

  .ة للرØضةبرسالته السامية التارخيية املوìة للمناظرة الوطني
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن للفريق احلريك من أجل إحاطة اCلس علام بقضية . شكرا

  .طارئة، تتخلون عهنا
إذن فريق األصا� واملعارصة، غري ... فريق التجمع اQسـتوري

  .إذن هبذا سـنكون قد انهتينا من اإلحاطات... الفريق  شرتايك. موجودين
دول أعاملنا املتعلق �ألسـئ] الشفهية املدرجة يف جدول نسـهتل اآلن ج

األوقاف، الرتبية : أسـئ]، موìة لقطاعات 6أعامل هذه اجللسة وعددها 
  .الوطنية، الصناعة والتجارة، الصناعة التقليدية

نسـهتل هذه اجللسة �لسؤال املوجه إىل السـيد وزير األوقاف 
. القانون اخلاص �سـتغالل املقابروالشؤون اإلسالمية حول إعادة النظر يف 

اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اQسـتوري املوحد لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد احسيسنيد احسيسنيد احسيسنيد احسيسن
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
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  السادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين املستشارون،

  السـيد الوزير،
عمل مجيع املغاربة بأننا نسعى مجيعا إىل تطوير جمال  كام هو يف علممك ويف

معراين يسـتجيب النتظارات املواطنني احلضارية وامجلالية واألمنية، إال أن 
هذا السعي احلثيث يقف أمامه عائق كبري، يمتثل يف وجود بعض املقابر 
القدمية يف وسط وقلب مدننا، ويه مقابر مرت علهيا عقود كثرية، بعضها مل 

خدم Qفن األموات، واألخطر من ذõ أهنا �تت تشلك أواكرا للجرمية تسـت
ولالجتار يف اÃدرات وهتك األعراض والرسقة، مما هيدد  سـتقرار األمين 

وهناك أيضا بعض املقابر اليت أصبحت تسـتعمل مكزب] أو . لبعض املدن
  .حلرضيمطرح للنفاØت يرض ببيئة املدينة وجباملها وببناهئا العمراين وا

ما يه التدابري اليت تعزتمون : بناء عىل ذõ، نسائلمك، السـيد الوزير
اختاذها بشأن املقابر القدمية، وعن احللول اليت تقرتحوهنا للحفاظ عىل 
قدسـية هذه األماكن واحلفاظ عىل حق املواطن يف مدينة مجي] آمنة بلك 

  شوارعها، مبا يف ذõ املناطق حيث تقع هذه املقابر؟
  .راوشك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لمك السـيد الوزير لإلجابة عىل . شكرا للمستشار احملرتم

  .السؤال، تفضلوا

        ::::السـيد أالسـيد أالسـيد أالسـيد أمحمحمحمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
، صاحب السؤال، الشكر لمك عىل وضع السـيد املستشار احملرتم

  . السؤال حول املشلك املتعلق �ملقابر
املقابر مسأ� öمة جدا يف حياة هذا املاكن اÁي ينقل إليه األموات، 
öم جدا يف حياة الناس، وسواء يف اCال احلرضي أو يف اCال القروي، 

شاكل قضية � ليس لها قانون خاص وليست ف® طرحمتوه من اإلأويه مس
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فهـي قضية امجلاعات احمللية �Qرجة 

 . األوىل حبسب القانون
وحنن منذ مدة وحنن نطرح هذه املسأ� ونعرف أهنا قضية حتتاج إىل 

امجلاعات احمللية، السلطة : معل جدي من طرف مجيع األطراف املعنية
قاف يف يشء وحيد، اÁي هيم وزارة امللكفة �لعمران، وتأيت وزارة األو 

األوقاف يه قضية القدسـية، مبعىن بعد متام هناية اQفن يف مقربة معينة أهنا 
حترص علهيا، ألن املذهب املاليك عىل اخلصوص ينص عىل أن إعادة 
اسـتعامل املقربة خيضع لرشوط öمة، رشوط أساسـية ورشوط يف بعض 

األعىل يتلقى من مضن ما يتلقاه من  õÁ، فاCلس العلمي. األحيان شديدة

  .األسـئ] املتعلقة �لفتوى قضية املقابر وجيد يف اإلجابة عهنا
هناõ جواب عام أرسـته جلنة الفتوى، ويتعلق بتأكيد احلرمة مضن 
املذهب املاليك، ولكن هذا اCلس ترك البت يف احلاالت اخلاصة أن تلقى 

راف املعنية ملراعاة املصلحة دون فهيا أسـئ] خاصة ويقع التعاون مع األط
املساس �لقدسـية، وهناõ يشء öم جدا ينبغي أن تمت الفتوى فيه إذا 
أمكن، وهو إعادة اسـتعامل املقابر ل'فن مرة أخرى، وهذا ´ طرق رشعية 

  .ممكنة
لكن ما سألمت عنه من قضية منظر املقابر وإعادة اسـتعامل املقابر 

احلرضي، هذا لكه يدخل يف اختصاصات  وحاالت املقابر داخل النسـيج
امجلاعات احمللية، علام بأن القانون اÁي ينص عىل جوانب هذه املسؤولية 
غري *م، ف(õ ينبغي مسـتقبال ويف القريب أن تعاجل هذه املسأ�، وتعاجل 
�خلصوص احلاجيات العقارية للمقابر، وإذاك ندخل يف إماكنية إعادة اQفن 

  .مت اQفن فهيا منذ مدة معينة، سـتحددها الفتوى أو تقرت+ايف األماكن اليت 
  .شكرا لمك

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

  .تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد احسيسنيد احسيسنيد احسيسنيد احسيسن
لكن، السـيد الوزير، . نشكرمك السـيد الوزير احملرتم عىل توضيحاتمك

ن جيدا أن املواطنون أصبحوا يعيشون يف حا� رعب جراء هذه تعلمو
املقابر القدمية واملهجورة، عىل سبيل املثال مقربة اQيسوري املوجودة مبدينة 

سـنة، حيث أصبحت عبارة عن  60ما يقارب منذ العرائش اليت مت إغالقها 
عرائش مزب] ومعقل مجليع أنواع اجلرامئ، إذ سـبق للمجلس الب'ي ملدينة ال

أن طالب لعدة مرات ببناء مسجد فوق هذه املقربة دون جدوى، كام هو 
الشأن أيضا مبقربة أخرى مبوالي عيل بوغالب �لقرص الكبري، هذه األخرية مل 
يبق لها أي ماكن ل'فن، بل أصبح األموات يدفنون فوق القبور القدمية، 

ذه املعطيات يف حني أن هناك مقربة جديدة مل تسـتغل بعد، وعىل ضوء ه
  .تتساءل الساكنة عن عدم اسـتعامل هذه املقربة اجلديدة

وما هيمنا اليوم، السـيد الوزير، هو إجياد حل مسـتعجل لهذه املقابر 
  .حىت ال تبقى نقطة سوداء من الناحية األمنية والبيئية �لنسـبة للساكنة

  .وشكرا

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

        ::::وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةوزير األوقاف والشؤون اإلسالميةوزير األوقاف والشؤون اإلسالميةوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد املستشار احملرتم،
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أوحض، إن اكن األمر حيتاج للمزيد من التوضيح، ليست هذه 
 - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - مسؤوليتنا، ولكن حنن مسـتعدون 

ليك نتعاون  للتدبري وللقيام بتنفيذ ما تنص عليه فتوى اCلس العلمي األعىل
  .مع األطراف اليت يعنهيا األمر مبارشة

ما ذكرمتوه بشأن هذه املقابر، حنن نعمل أنه جيري ويصح �لنسـبة 
õÁ، هذا يشء غري الئق، ال من . لعرشات ومئات املقابر داخل املدن

الناحية البيئية وال من الناحية العمرانية وال من الناحية األمنية وال من 
ية، حنن مسـتعدون للتعامل، لكن ينبغي للمخاطب األسايس الناحية اخللق 
حنن حلد اآلن الوزارة يه اليت تقرتح الÆم يف هذا املوضوع، . أن خياطبنا

حلد اآلن، لكن ليست يه املطلوبة بأن تكون يه اليت تطرح املوضوع، بل 
ينبغي أن يطرح عىل الصعيد الوطين من طرف السلطة املسؤو� عىل 

عىل صعيد لك  -إذا اكنت هناك تفاصيل  -لية، وأن يطرح امجلاعات احمل 
جامعة حملية، وإذاك ستتحمل الوزارة مسؤوليهتا �لتعاون مع اCلس العلمي 

  . األعىل للقول ف® ينبغي أن يكون وتقرتحه
وطبعا لن تسمح �نهتاك القدسـية، ولكن هذه القدسـية ينبغي أن حتدد 

احنا حىت لو أرسلنا .. إشاعهتا لكذا كذا حىت يف اجلانب اÁي ذكرمتوه من
هذا .. خطا� نثري فيه  نتباه للسلطات املعنية بأن املقابر جيري فهيا وجيري
  . ال يكفي، البد من ضوابط وقوانني، والبد من مزيانية إلصالح املقابر

  . شكرا

        السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة 
إطار نقطة  السـيد املستشار، هل لمك اللكمة يف. شكرا للسـيد الوزير

  . نظام؟ تفضلوا

        : : : : املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  السـيد الرئيس، 

الرأي العام يتساءل عن دسـتورية هذه اجللسات، نطلب منمك 
  . التوضيح كام جاء يف مداوالت مكتب جملس املستشارين

  . وشكرا السـيد الرئيس

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

ادة الوزراء، السـيدات والسادة املستشارين إذا مسحمت، السـيدات والس
احملرتمني، للتوقف عند هذا املوضوع، سـبق ملكتب جملس املستشارين أن 
اجمتع البارحة وتداول يف هذه النقطة اليت أ3رت عدد كبري من التساؤالت 
حول دسـتورية أو عدم دسـتورية هذه اجللسة أو جلسات جملس 

  . املستشارين
كتب، إىل أن جلسات جملس املستشارين تمت خلصنا، عىل مسـتوى امل 

يف إطار دورة اخلريف اليت افتتحت يف امجلعة الثانية من شهر أكتوبر طبقا 
ولقد سـبق ملكتب جملس املستشارين أن .  من اQسـتور 65ألحاكم املادة 

أصدر بالغا يف املوضوع، وإن طالبمت بذõ فسوف نوزع هذا البالغ عىل 
  .د بعث إىل مجيع وسائل اإلعالم الوطنيةمجيع املستشارين، ولق

فإذا مسحمت سأطلب من السادة املساعدين أن يطبعوا هذا البالغ، 
إذن غادي ... مت توزيعه، إذن نكتفي هبذا ونسـمتر. ويوزعوه عليمك حاال

  .وش به، غادي نأمر دا� �ش يوزعوه حااللنوزعوه للناس اليل ما توص
بتمك فإن البالغ سـيوزع، ولكن تلبية لرغ ... إذا أردمت القراءة

  . اسـتنتاجات املكتب سأقرؤها عليمك إن مسحمت يف دقيقة
املكتب اسـتنتج عىل أن اQسـتور، كام هو األمر �لنسـبة للنظام 
اQاخيل للمجلس، ال يقيد وال مينع ممارسة جملس املستشارين Qوره الرقايب 

اء öام احلكومة من خالل األسـئ] الشفهية يف الفرتة الفاص] بني انهت
  .وترشـيح رئيس جديد للحكومة بتشكيل األغلبية املقب]

3لثا، إن اسـمترارية جملس املستشارين يف أداء öامه اQسـتورية ليست 
مرتبطة بنتاجئ  نتخا�ت الترشيعية األخرية وتنصيب حكومة جديدة، عىل 

ل عكس جملس النواب، إذ يسـمتد اسـمتراريته ورشعية أعامهلم من خال
  .من اQسـتور 167مقتضيات املادة 

 ùال يمت عرب تسمية جال� امل ،Øرابعا، إن تشكيل احلكومة، دسـتور
من اQسـتور بل عىل أساس  47لرئيس احلكومة طبقا ألحاكم املادة 

  .من اQسـتور 88تنصيهبا وفقا للمقتضيات الواردة يف املادة 
من  87صل خامسا، إن مضمون ترصيف األعامل الواردة يف الف

اQسـتور يتوقف مع9 عىل صدور القانون التنظميي املتعلق �حلكومة، مما 
يتعذر معه  حتجاج بكون احلكومة احلالية يقترص معلها عىل ترصيف 

  .األعامل يف غياب حتديد قانوين ملضمون ترصيف األعامل وجماالته
رضة إن احلكومة احلالية، تبقى مسؤو� عن أعاملها ويه �لتبعية مع

ملساء� وحماسـبة جملس املستشارين، مادام اإلعالن القانوين عىل احلكومة 
  . اجلديدة مل يمت بعد

هبذا سـنكون قد سامهنا يف توضيح األمر، وهذا موقف مكتب جملس 
السـيد الوزير، ال ميكن فتح احلوار يف هذا ... املستشارين من األمر

  . املوضوع، أستسمح
السـيد الوزير، هللا  ،ال .يف هذا اCال سـمنر إلمتام برÕمج اCلس

... خيليك، هللا خيليك، أرجوك، هذا برملان، احنا احلكومة ما مطالباش
السـيد الوزير، أرجوك، أرجوك السـيد الوزير، أترجاك السـيد الوزير، ما 
عندكش اللكمة هللا خيليك، السـيد الوزير ما عندكش اللكمة، السـيد 

السـيد الوزير، أرجوك، مايش حمل املناقشة  ...الوزير أترجاك، هذا موقف
هنا، مايش حمل املناقشة، احنا ما فتحناش نقاش يف هاذ املوضوع، هللا 
خيليك، هذا رأي املكتب، احنا ال حنتاج إىل تصحيح، احلكومة ما 

  . حمتاجاش تصحح لنا
هللا خيليك، هاذي مؤسسة دسـتورية، مؤسسة دسـتورية لها سـيادة 

يح، هذا مايش موضوع املناقشة، هللا خيليك، أرجوك، وال حتتاج إىل تصح 
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أرجو ... أرجوك، عندÕ برÕمج مصادق عليه من طرف املكتب، ال ميكن
من السـيد الوزير أن يتفهم األمر، احنا عندÕ برÕمج دØل اCلس مصادق 

هللا خيليك السـيد الوزير،  ..عليه ونطبقه اآلن، ملا نريد فتح املناقشة الفقهية
  . مين أن أنرش بالغا فقد نرشت البالغ طلب

هللا خيليك، السـيد الوزير، السـيد الوزير، هذا ;م، هللا خيليك، ما 
اعطيتكش اللكمة، ما عندكش اللكمة السـيد الوزير، ما اعطيتكش اللكمة 

السـيد الوزير، راه ما طلبناش ... السـيد الوزير، أرجوك أنت صاحب
سـيد الوزير، احنا عندÕ برÕمج دØل البد من التوضيح ال ... املناقشة

  . اجللسة سنسـمتر فيه
أعطي اللكمة يف إطار السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير الرتبية 

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه ... الوطنية، موضوعه نتاجئ صندوق اخلدمة
إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث 

اللكمة ألحد . العلمي حول إجراءات دمع اCلس الوطين للرتبية الوطنية
الفريق  شرتايك، . السادة املستشارين من الفريق  شرتايك لتقدمي السؤال

  .اليس بوشعيب الهياليل تفضل

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

  السـيدة الوزيرة،
  ون،السادة الوزراء احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
إذا اكنت وزارة الرتبية الوطنية قد رفعت شعار األرسة واملدرسة معا 
من أجل مدرسة النجاح، وإذا اكنت مذكرة الوزارة حتث عىل إرشاك 
األرسة ممث] يف مجعيات آ�ء وأولياء التالميذ، فإن متثيلية األرسة عن طريق 

ا مصاحل الوزارة داخل اCالس اإلدارية للرتبية انتخا�ت أرشفت علهي
والتكوين، انبثق عهنا جملس وطين ممثل يف مكتب وطين ميثل مجيع ìات 
البالد وقام بعدة تظاهرات، مهنا مدينة مراكش وبين مالل والعيون 

إخل، يف غياب دمع مادي من وزارتمك، حيث يعترب أفقر ìاز ... وتطوان
رة، وõÁ بقيت األرسة إىل جانب املدرسة جمرد وطين ترشف عليه الوزا

  . شعار
Áا، نسأل السـيدة الوزيرة احملرتمة عن اإلجراءات الهادفة إىل دمع هذا 
اCلس الوطين مكمثل حقيقي لألرسة حىت يتحول الشعار املرفوع من أقوال 

  إىل أفعال، وما يه سـبل تفعيل التوصيات لألرسة يف هذا اCال؟ 
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل . شكرا للسـيد املستشار احملرتم

  .السؤال، تفضيل السـيدة الوزيرة

        

السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
        ::::والبحث العلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريس

  .رئيسشكرا السـيد ال
  السـيدات املستشارات، 

  السادة املستشارون احملرتمون، 
�لفعل، السـيد املستشار احملرتم، لك املرجعيات اليت نشـتغل علهيا يف 
قطاع الرتبية والتكوين تسـتحرض أمهية تقوية العالقة بني األرسة واملدرسة 

طين من أجل  رتقاء جبودة الفعل الرتبوي، سواء تعلق األمر �مليثاق الو 
للرتبية والتكوين أو �لقوانني واملراسـمي اليت حتدث الهيئات  ستشارية من 
قبيل اCلس األعىل للتعلمي اليل كيعرف المتثيلية دØل األöات واآل�ء أو 
كذõ جمالس األاكدمييات اليت يشارك فهيا ممثلو مجعيات األöات واآل�ء أو 

ذõ تعرف متثيلية مجعيات األöات جمالس تدبري املؤسسات التعلميية اليت ك
وكذõ يف الربÕمج  سـتعجايل، خصصنا جماال خاصا بتقوية هذه . واآل�ء

  . العالقة يف إطار الرشاكة والتعاون من أجل  رتقاء �ملدرسة املغربية
من ìة 3نية، لك اQراسات الوطنية واQولية تؤكد وتبني بوضوح 

 .صيل اQرايسأمهية دور األرسة يف دمع التح 
انطالقا من لك هذه املرجعيات، فقد معلنا يف الوزارة عىل تطوير هذه 
العالقة وتقويهتا وذõ من خالل، أوال، وضع ميثاق للعالقة بني األرسة 

صادقنا  -بطبيعة احلال-واملدرسة من أجل تنظميها وتأطريها، وهذا امليثاق 
�ء وما بني قطاع الرتبية عليه ما بني املمثلني دØل مجعيات األöات واآل

وبعد ذõ مت التشاور حو´  2010- 2009الوطنية يف اQخول املدريس 
والتوقيع عليه من طرف لك أو جل مجعيات األöات واآل�ء ورؤساء 

  .املؤسسات التعلميية عرب الرتاب الوطين
هذا من ìة، من ìة 3نية معلنا عىل تأسيس يوم وطين مجلعيات 

Õ بأن مبا أن األربعاء الثاين كيكون هو عيد املدرسة، األربعاء اآل�ء واعترب
الثاين من شهر شـتنرب، قلنا بأن األربعاء األخري من شهر شـتنرب يكون هو 
اليوم الوطين مجلعيات األöات واآل�ء وتكون هذه مناسـبة �ش املؤسسات 

مجعيات التعلميية اليل معندهاش مجعيات دØل اآل�ء تؤسسها واليل عندها 
ويه يف حاجة إىل جتديد ماكتهبا جتدد املاكتب دØلها وأنه يكون واحد 
احلوار ما بني األرسة التعلميية وما بني ممثيل األرس من أجل العمل عىل 

  . الهنوض بأداء املؤسسات التعلميية
كذõ هاذ السـنة هاذي، وحنن حنتفل للمرة الثالثة �ليوم الوطين 

بطبيعة -ء، عقدÕ واحد اللقاء وطين شارك فيه مجلعيات األöات واآل�
  ... املمثلون دØل األöات واآل�ء -احلال

شكرا السـيد املستشار وسوف أضيف بعض التوضيحات يف التعقيب 
  .إن شاء هللا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
. اللكمة للفريق  شرتايك، إذن ما فيه تعقيب. شكرا للسـيدة الوزيرة

  .بغييت تمكيل اجلواب دõØ، تفضيلالسـيدة الوزيرة إىل  

السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والبحث السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والبحث السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والبحث السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والبحث 
        ::::العلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريسالعلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريسالعلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريسالعلمي وتكوين األطر، امللكفة �لتعلمي املدريس

حنا تنخ'و للمرة الثالثة اليوم ابغيت نشري فقط بأنه يف هاذ السـنة و 
املمثلني دØل هذه امجلعيات  الوطين مجلعيات اآل�ء، معلنا واحد اللقاء مع

من أجل أن ننتقل إىل مرح] جديدة من أجل تقوية هذه العالقة وقلنا بأنه 
احنا حباجة اآلن إىل إحداث فضاءات جديدة عىل صعيد امجلاعات، 
امجلاعات الرتبوية عىل صعيد األقالمي وعىل صعيد اجلهات �ش تكون عندها 

ل التداول حول قضاØ املدرسة من ماكتب إقلميية وìوية وجامعية من أج
ìة، وقلنا كذõ أن �ش يكون العمل دØلنا كيعطي نتاجئ أننا حنددو 
احملاور األساسـية لالشـتغال خالل هذا املومس اQرايس، واكنت احملاور 
األساسـية اليل اتفقنا علهيا يه تأمني الزمن املدريس ألن �لرمغ من اجلهود 

ء عندمه مسؤوليات ف® يتعلق هباذ السهر عىل تأمني اليل مقنا هبا مازال اآل�
  .الزمن املدريس

واجلانب الثاين هو مرشوع املؤسسة، التعاون من أجل أن نرخس ثقافة 
مرشوع املؤسسة عىل صعيد املؤسسة التعلميية، هاذ اليش اتفقنا عليه 
واآلن اكين جلن تشـتغل عىل هاذ اجلانب هذا من أجل بلورته عىل أرض 

  .ع إن شاء هللالواق
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثاين املوجه للسـيد وزير الرتبية . شكرا للسـيدة الوزيرة

اللكمة . الوطنية، موضوعه نتاجئ صندوق اخلدمة األساسـية للمواصالت
ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::د لشكرد لشكرد لشكرد لشكراملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محم
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارين،

مت إحداث احلساب اخلصويص املسمى  2005مبوجب قانون املالية 
صندوق اخلدمة األساسـية للمواصالت، وذõ من أجل ضبط حسا�ت 
 العمليات املتعلقة مبسامهة مسـتغيل الشـباكت العامة للمواصالت املتوفرين

عىل تراخيص إحداث واسـتغالل هاذ الشـباكت يف öام وحتمالت اخلدمة 
األساسـية، ويتوىل الوزير األول öام اآلمر �لرصف، ولقد بلغت املوارد 

مليون  872ما قميته  2009املنجزة يف إطار هذا الصندوق برمس سـنة 
مليون درمه سـنة  935و 2008مليون درمه لسـنة  937درمه مقابل 

ص نفقات هذا احلساب لتحمالت وöام اخلدمة األساسـية وختصي 2007
واملتعلق بتعممي اسـتعامل ) Génie(للمواصالت، خاصة الربÕمج املسمى 

التقنيات اجلديدة لإلعالم والتواصل للمؤسسات التعلميية من أجل حتسني 
 .جودة التعلمي

واكنت األهداف  2006وكام هو معلوم فإن هذا الربÕمج انطلق سـنة 
مؤسسة تعلميية  8604احملددة يه اعÂد تقنية اإلعالم والتواصل ب 

ماليني  6لفائدة ) السـيد الرئيس، راه احنا كنلقيو السؤال هللا خيليك(
ويف . 2009و 2006أسـتاذ خالل الفرتة املمتدة بني  230.000تلميذ و

مت الرشوع يف مراجعة هذا الربÕمج يف أفق إعداد إسرتاتيجية  2009يناير 
جديدة، هتدف إىل تشجيع وتسهيل ثقافة بيداغوجية معمتدة عىل 
التكنولوجيات اجلديدة، ولهذه الغاية متت إضافة حمور رابع لهذا الربÕمج، 
يتعلق بتمنية اسـتعامل التكنولوجيات اجلديدة من أجل حتسني جودة التلقني 

  .تمنية الكفاءة املهنية لألساتذةو 
ويف هذا اإلطار، نسائلمك السـيدة الوزيرة، كفريق فيدرايل للوحدة 
واQميقراطية عن اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف إطار هذا احلساب اخلصويص 

  .والتلكفة اإلجاملية ملا مت إجنازه حلد اآلن
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيدة الوزيرة، õ اللكمة لإلجابة عىل . ملستشارشكرا للسـيد ا

  .السؤال، تفضيل

السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

�لفعل، السـيد . شكرا السـيد الرئيس والسـيد املستشار احملرتم
برÕمج إدماج التكنولوجيات احلديثة يف التعلمي اليل املستشار احملرتم، اكن 

من أولوØت  شـتغال من أجل يعين عرصنة ) Génie(هو اإلمس دØلو 
 .اCمتع املغريب وربطه مبجمتع املعرفة بشلك عام

عىل  2005/2006وبطبيعة حبال اليل أرشمت يف اQخول املدريس 
يف  -ية للمواصالتصندوق اخلدمة األساسـ -ضوء إحداث هاذ الصندوق 

من ) Génie(اQخول املدريس أعطى صاحب اجلال� انطالقة لربÕمج 
مدينة اQار البيضاء، وبدأت الوزارة تشـتغل يف هذا اCال، وخصص لهذا 

  . املرشوع غالف مايل قدره مليار درمه يف إطار هذا الصندوق
  أشـنو يه املنجزات إىل حد الساعة؟

  :إىل حد الساعة مت

  مؤسسة بقاعات متعددة الوسائط وربطها �ألنرتنيت؛ 3000جتهزي   -

 مدرسة ابتدائية حبقائب متعددة الوسائط؛ 7400جتهزي  -

مركز تكوين بقاعات متعددة الوسائط  49مؤسسة و 913جتهزي  -
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 .مربوطة �ألنرتنيت
  مت إحداث اÃترب الوطين للمضامني الرمقية؛  -
امني الرمقية يف شـىت رخصة السـتعامل املض 142.000مت اقتناء  -

 التخصصات اQراسـية؛
 أسـتاذ وأسـتاذة ومدير ومديرة ومفتشني كذõ؛ 144.000مت تكوين  -
�إلضافة إىل إحداث املركز املغريب الكوري، اليل هو مركز مرجعي  -

 .يف تكوين املكونني يف جمال تكنولوجيا املعلومات و تصال الرتبوي
مليون درمه  500د مت رصف تقريبا يف ما يتعلق برصف املزيانية، فق

مليون درمه من مزيانية الوزارة، وما تبقى من  230من هذا احلساب و
، فهذا الصندوق سوف خيصص )Génie(الغالف املايل اÃصص لربÕمج 

 .مؤسسة تعلميية، وهذه العملية اآلن يه يف طور اإلجناز 4105لتجهزي 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفريق الفيدرايل من أجل التعقيب. لوزيرةشكرا للسـيدة ا

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

  السـيدة الوزيرة،
هو  هأوال نشكرك عىل اإلجابة دõØ عىل هذا السؤال اليل الهدف من

  .أن نقف اليوم معمك عىل مدى جودة التعلمي ومسـتقبل املدرسة العمومية
 730لغ اليت مت رصفها من هذا احلساب البالغة يتضح من خالل املبا

مليون درمه، يتضح أنه �لرمغ من هذه اإلماكنيات، جودة التعلمي لألسف 
جزء اليوم من األرس، خاصة ذات اQخل املتوسط، تتجه إىل . يف تراجع

التعلمي اخلصويص مع ما يلكفه ذõ من مصاريف إضافية وعبء إضايف 
املغاربة ألن اجلودة يف التعلمي العمويم أصبحت  عىل املواطنني واملواطنات

  . متدهورة
ولهذا، البد من إ3رة  نتباه إىل إعادة  عتبار للمدرسة العمومية، إىل 
إعادة  عتبار جلودة التعلمي، ألنه فعال مسـتقبل املغرب يرتبط مبدى 

مل هو التكوين ومبدى جودة التعلمي ومبدى تكوين الكفاءات، ألنه اليوم العا
  .عامل املعرفة، واÁي ال ميù وسائل املعرفة ال ماكنة ´

وÁا، نرجو عىل أي من احلكومة املقب] أن تويل للتعلمي أمهية خاصة 
 Õآذا Õحىت ميكن أن نلج فعال عامل املعرفة، ونرجو منمك أيضا أن تعطو

 ).l’assurance(أØم حبال ذاك اليش نتاع  7صاغية، ولو بقي يف وقتمك 
  .أستسمح

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيدة الوزيرة من أجل الرد عىل . شكرا للسـيد املستشار

  .التعقيب، تفضيل السـيدة الوزيرة

السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

 .السـيد املستشار شكرا
اسـمتعت إليمك بإمعان، وبطبيعة احلال حبال اليل كتعرفوا احنا كTرسو 
املسؤولية دØلنا إىل آخر دقيقة بلك ما يتطلبه ذõ من حامس كام اكن 

  .األمر يف اليوم األول
بطبيعة احلال األمور اليل كتشريو لها، السـيد املستشار، يف تعليقمك 

اين منه األرس يه اإلشاكلية اليل احنا كنشـتغلو يه جودة الرتبية وما تع
علهيا يف إطار الربÕمج  سـتعجايل، اجلودة يه متعددة األبعاد، يه مايش 

اليل غيحلها، راه اجلودة مرتبطة جبودة الفضاءات، ) Génie(غري برÕمج 
جبودة المنوذج البيداغوU، جبودة املوارد البيداغوجية، جبودة األساتذة 

واخنراطهم يف القيام بعملهم، جبودة احلاكمة، ولك هذه األوراش  وتعبئهتم
أوراش مت  شـتغال علهيا بعمق، ويه اآلن امحلد W مفتوحة وفهيا تقدم 
كبري، وال شك أن الفريق احلكويم املقبل سوف يواصل هذا العمل اجلبار 

ىل اÁي بدأت نتاجئه تظهر يف امليدان، واليل لكام تقدمنا خطوات أكرب إ
األمام يبدو بأهنا تمتحور حول عنرصين أساسني، العنرص األسايس هو 
األسـتاذ بتكوينه واخنراطه وحتفزيه، والعنرص الثاين هو حاكمة املنظومة 
التعلميية اليل هو كذõ تبذل فيه جمهود كبري، ولكن مازال خصو واحد 

ع حول اCموعة دØل اإلجراءات اليل تتخذ، �إلضافة إىل تعبئة اCمت
املدرسة، واحنا كنا كنتلكمو عىل مجعيات اآل�ء، مجعيات اآل�ء فهيا ما هو 
معبأ وفهيا من هو غري معبأ، امجلاعات احمللية فهيا من هو معبأ وفهيا من هو 
غري معبأ، إذن هاذي من أجل مواص] املسرية البد من استهناض لك اهلمم 

 .اف اليت نبتغهيا مجيعاومواص] العمل بدون لكل من أجل حتقيق األهد
  .وشكرا

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

ننتقل إىل السؤال املوجه للسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
احلديثة حول حامية املنتوجات املغربية، وستتوىل اإلجابة �لنيابة عنه 

اآلن ألحد السادة  اللكمة. السـيدة اكتبة اQو� امللكفة �لتعلمي املدريس
  .املستشارين من فريق األصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد أاملستشار السـيد أاملستشار السـيد أاملستشار السـيد أمحمحمحمحد العاطفيد العاطفيد العاطفيد العاطفي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  إخواين، أخوايت املستشارين،
يف ظل  نفتاح  قتصادي اÁي شهده املغرب وكذا حترير األسواق 

ات األجنبية مبختلف أصنافها ومصادرها، فقد أصبحت الوطنية أمام املنتوج
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املنتوجات املغربية تعاين من منافسة رشسة، سواء داخليا أو حىت عىل 
مسـتوى التصدير، وذõ نظرا لضعف تأطري املنتجني وق] املعارض اليت 

ولك هذه األمور أدت إىل إغالق . تعرف هبذه املنتوجات داخليا وخارجيا
  . وترشيد الكثري من األرس املغربية العديد من املعامل

فبناء عليه، فإننا نسائلمك السـيدة الوزيرة، عن حصي] احلكومة املنهتية 
  .واليهتا ف® خيص حامية املنتوجات املغربية ومؤازرة املنتجني

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إلجابة السـيدة الوزيرة õ اللكمة يف إطار ا. شكرا للسـيد املستشار

  .عن السؤال

السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اQو� Qى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
نيابة عن السـيد وزير التجارة نيابة عن السـيد وزير التجارة نيابة عن السـيد وزير التجارة نيابة عن السـيد وزير التجارة ((((والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس 

        ::::))))والصناعة والتكنولوجيات احلديثةوالصناعة والتكنولوجيات احلديثةوالصناعة والتكنولوجيات احلديثةوالصناعة والتكنولوجيات احلديثة
  شكرا السـيد الرئيس، وشكرا للسـيد املستشار احملرتم،

ب عن زمييل، السـيد وزير الصناعة والتجارة يرشفين أن أنو 
والتكنولوجيات احلديثة، يف تقدمي اجلواب عن السؤال اÁي تفضل به 

  .السـيد املستشار احملرتم
إن تأهيل نسـيج مقاوالتنا وعرصنته هو الكفيل �لهنوض مبسـتوى 
تنافسيهتا وجعلها تسامه بشلك فعال وإجيايب يف حامية املنتوجات املغربية 

  . المنو  قتصاديويف 
ويف هذا اإلطار، اعمتدت احلكومة مقاربة جديدة وخطة معل عقالنية 
وطموحة، تسـهتدف دمع وتقوية تنافسـية املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

  ".مساندة"وبرÕمج " امتياز"برÕمج : وذõ من خالل برÕجمني
ت مقاو� ذا 50، فهو هيدف إىل مواكبة "امتياز"ف® خيص برÕمج 

" امتياز"دورات من برÕمج  3قدرات منو قوية سـنوØ، مت حلد اآلن إجناز 
مرشوعا لالسـتفادة من منحة امتياز �ست]ر  63واليت مسحت �ختيار 

وسـمتكن هذه املشاريع من خلق رمق معامالت . مليار درمه 1,3إجاميل يبلغ 
 5,7 مليار درمه وقمية مضافة إضافية تصل إىل 17,5إضايف، يصل إىل 

أما املبلغ اإلجاميل للمنح . منصب شغل 4537مليار درمه، فضال عن خلق 
  .مليون درمه 223فهو يبلغ  63اليت ستسـتفيد مهنا هذه املقاوالت 

مقاو�  500 ، اÁي يسـهتدف مواكبة"مساندة"ف® خيص برÕمج 
صغرى ومتوسطة سـنوØ، فإن حصيلته منذ الرشوع يف تطبيقه وإىل حدود 

  :برتشـيح حصيلته يه 2011ر أكتوبر منتصف شه
 712ترشـيح، حيث مت قبول ما يناهز 1228أوال، أنه اكنت هناك 

هذا من ìة ومن ìة أخرى، فإن املغرب . مهنا 338ملفا، مت توقيع عقود 
يعمتد نظاما للمراقبة، يقوم أساسا عىل احرتام املواصفات املغربية اإلجبارية 

املنتوجات اخلاضعة لهذه املواصفات عىل التطبيق، وجتري معليات مراقبة 

  :مسـتويني
أوال، عند  سـترياد، حيث يمت عرضها عىل اÃتربات اخلاصة وقد متت 

ملف اسـترياد، مت الوقوف عىل عدم مطابقة  56.571دراسة ما مجموعه 
  صنفا مهنا؛ 243

3نيا، عىل مسـتوى السوق اQاخيل، حيث جترى معليات املراقبة يف 
نقطة  7655اÃصصة للبيع، وهكذا فقد متت مراقبة أزيد من  لك األماكن

حا�  138، حيث أسفرت النتاجئ األولية عن متابعة 2010بيع خالل سـنة 
  . أمام القضاء لعدم احرتام املواصفات املغربية اإلجبارية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 اللكمة يف إطار التعقيب لفريق األصا�. شكرا للسـيدة الوزيرة

  .واملعارصة، تفضل السـيد املستشار

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

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  إخواين، أخوايت املستشارين،
السؤال جاء حول احلصي]، واألرقام وما جاءت به السـيدة الوزيرة 

ناء عىل واقع يشء والواقع يشء آخر، ألننا حيT نطرح السؤال، نطرحه ب 
حيT نتحدث عن حامية املنتوج املغريب، نتحدث عىل أربعة دØل . معاش
حامية  قتصاد الوطين، ضامن التنافسـية، وخلق نوع من السمل : األمور

إىل اكنت السـيدة الوزيرة كتعطينا هاذ األرقام، هاذ امللفات .  جÂعي
ة دØل الرشاكت وخاصة اآلن اليل معروضة عىل القضاء دØل واحد اCموع

يف النسـيج اليل وصلت درجة اإلفالس وأحياء صناعية بأمكلها، سدات، 
ويه موجودة احداÕ هنا يف الر�ط، ألننا عندما نتحدث عن احلصي] 
وتنقولو احنا أمام إشاكلية، مميكنش جناوبو عىل هاذ السؤال مبجموعة دØل 

نعطيو مثال مثال �إلنتاج األرقام، عندÕ املنتوج املغريب أصال ضعيف، 
الصيين اليل هو يف بعض احلاالت أكرث رداءة من املنتوج املغريب، وهو 
أيضا كيخلق واحد اCموعة من مناصب الشغل وكيسد مجموعة دØل 

  .املناصب الشغل وحدة أخرى
اإلشاكلية أكرب من واحد اCموعة دØل األرقام ولكها إىل الحظنا هذا 

وحنن نتحدث عن حقيقة، حقيقة دØل واحد  جمرد خطاب وتسويف،
اCموعة دØل العائالت ترشدت واسـتفادت مهنا واحد اCموعة أخرى ألن 
احلكومة ما اعطتناش حصي] حقيقية، احنا كنقولو الواقع أشـنو فيه، 
امللفات يف القضاء، واحد اCموعة دØل الرشاكت سدت هنا، املنتوج 

فس أقوى وهو الصني الشعبية اليل املغريب أصال ضعيف، ودخل منا
غطات املغرب، ما ابقاش املنتوج املغريب كيبان ولكن غري إىل غادي نبقاو 
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نكذبو عىل راسـنا، احنا ماكينينش يف السوق، اكين يف السوق إنتاج 
صيين، أشـنو دارت احلكومة يف هاذ اCال �ش أوال األمه من هاد اليش 

  .امن السمل  جÂعيهو حامية املنتوج املغريب وض هلك
السـيدة الوزيرة، السمل  جÂعي هو األصل، وعندÕ مجموعة من 

  . امللفات ومجموعة دØل األرقام اليل معروضة عىل القضاء
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيدة الوزيرة، ليس õ رد عىل التعقيب. شكرا السـيد املستشار

، موجه إىل السـيد اكتب اQو� Qى وزير ننتقل إىل السؤال املوايل
السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف �لصناعة التقليدية حول إدماج قطاع 

اللكمة ألحد السادة املستشارين من . الصناعة التقليدية يف نظام املواصفات
  .الفريق  سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
  .ن الرحميبسم هللا الرمح

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  األخوات املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

السـيد الوزير، إن اختيار قطاع الصناعة التقليدية من طرف احلكومة 
مضن اÃطط التمنوي  سـتعجايل كأولوية من األولوØت الوطنية Õجت عن 

شغل واملسامهة مؤهالت يف جمال اسـتقطاب  ست]ر وتوفري فرص ال 
كام أن اخنراط املغرب يف املنظمة العاملية للتجارة وإلزامه . الفعا� يف التمنية

�لعديد من اتفاقيات التبادل احلر يفرض عليه أخذ مجيع التدابري الالزمة 
ملواìة املنافسة اQولية وذاõ هبدف إجناح السـياسة املرسومة لتمنية قطاع 

  .الصناعة التقليدية
Õالسـمترارية حرف الصناعة التقليدية وتطويرها، يسـتوجب األمر  وضام

عرض منتوج يسـتجيب ملتطلبات وحاجيات السوق مع احرتام معايري 
  .اجلودة، اليشء اÁي يفرض وبإحلاح إدماج القطاع يف نظام املواصفات

هل هناك برÕمج سـنوي لوضع وتطوير  :Áا، نسائلمك السـيد الوزير
  عىل اكفة احلرف التقليدية؟املواصفات وتعمميها 

هل هناك تأطري يف صفوف الصناع التقليديني لمتكيهنم من  سـتفادة 
  من حق اسـتعامل عالمة املطابقة للمواصفات؟ 

  .وشكرا

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

  .السؤال، تفضل

Q و�Qالسـيد أنيس بريو، اكتب اQ و�Qالسـيد أنيس بريو، اكتب اQ و�Qالسـيد أنيس بريو، اكتب اQ و�Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، ى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، ى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، ى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو، اكتب ا
    ::::امللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليدية

  .شكرا السـيد املستشار احملرتم. شكرا السـيد الرئيس
كام يعمل امجليع تتوفر بالدÕ عىل رؤية واحضة خبصوص تمنية قطاع 

واليل فهيا أهداف " 2015رؤية "الصناعة التقليدية وهو ما اصطلح عليه 
عامالت، خبصوص التكوين، خبصوص فرص الشغل مرمقة خبصوص رمق امل

  .كام جاء يف سؤالمك
وأمه احملاور، إن مل أقل احملور الرئييس، هو ما يتعلق �جلودة، ألنه 
كذõ يف بالدÕ فهمنا أنه رحب رهان التنافسـية مير �لرضورة عرب اجلودة، 
 وأعتقد أن السؤال اÁي طرح من قبل، واÁي يتعلق �لتنافسـية مع عدد

من اQول، كذõ هاذ القطاع الصناعة التقليدية ليس كذõ مبعزل عن هذه 
لهذا، أخذÕ عىل عاتقنا تطوير اجلودة، الرفع من öنية . التنافسـية الرشسة

  .الصناع التقليديني، وهذا ما جعلنا نضع برÕجما خاصا �لنسـبة للمواصفات
ناعة التقليدية مواصفة خاصة �ملنتوجات دØل الص  138اآلن نتوفر عىل 

ألنه قبل ذõ وضعنا واحد التشخيص وحددÕ معايري اجلودة اليل مرتبطة 
بلك منتوج، وضعنا املواصفات املرجعية واملواثيق دØل اجلودة بلك فروع 
القطاع وسهرÕ عىل تطبيق هذه املواصفات، هذا هو اليل خالÕ أننا خرجنا 

فهيا واحد القفزة قوية  مواصفة وهاذ الثالث سـنوات األخرية اكنت 138
جدا خبصوص املواصفات اليل عرفهتا النسـيج، اليل عرفها اجل'، املعادن، 
احليل، اCوهرات، الشموع، األفرنة والفخار ولكمك تتذكرون ذõ اجلدال 
القوي اليل اكن حول الطاجني املغريب واجلواب دØلنا اكن هو بفضل 

نه كذõ تطبيق املواصفة اليل املواصفة، بفضل العالمة دØل مضمون، أل
يف بالدÕ اخذيناها نفس املواصفة يعين األكرث رصامة عامليا، يه اليل 
خالت أن الطاجني املغريب يعود إىل غزو األسواق العاملية كأسرتاليا 

  .كأمرياك وكأور�
إذن �لنسـبة لنا هذه القناعة ألنه ما ميكنش وهذه مسأ� اسـمترارية 

لنسـبة للقطاع مير �لرضورة عرب املواصفات وهذا هو وأقول مسأ� حياة �
 Øمج مسطر سـنوÕمج طموح، برÕبر Õمج اليل عندÕاليل خىل أن الرب
 Õالتحسيس، در Õوالصناع التقليديون منخرطون فيه، وأكرث من هذا در
التأطري ودرÕ كذõ املراقبة من طرف موظفني حملفني اليل عندمه هاذ 

  ملراقبة واش املنتوجات تسـتجيب للمواصفات أو ال؟ املسؤولية دØل ا
  .شكرا السـيد الرئيس وشكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 . اللكمة يف إطار التعقيب للفريق  سـتقاليل. شكرا السـيد الوزير

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

اليت بذلهتا احلكومة يف إطار  يف احلقيقة احنا ما كنكروش اCهودات
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العناية �لصانع التقليدي، عىل اعتبار أن الصانع التقليدي هو سفري املغرب 
... Qى سائر ب'ان املعمور، ألن عرف املغرب جبلبابه وقفطانه وطاجينه

وأÕ مع السـيد الوزير اÁي طرح واكن جمهتدا، جزاه هللا خريا، يف . إخل
  . دة للتدقيق ولتحفزي الصانع التقليديعالمة دØل اجلو  130وضع 

غري أننا يف الفريق  سـتقاليل نود هبذا السؤال أن نقول جيب العناية 
الفائقة �لصناعة التقليدية و�لصانع التقليدي، دعنا من املواصفات، أرى 
نشوفو الوضعية  جÂعية دØل الصناع التقليديني اآلن، راه يف وضعية 

لعكس هناك بعض احلرف اليت أصبحت تندثر، واند3ر قلقة ومزرية، بل �
أÕ أقول بأن العناية . هذه احلرف راه اند3ر لتارخينا وCموعة دØل اإلنسـية

  .�لصانع التقليدي يه العناية �لهوية املغربية
فرجاؤÕ، يف الفريق  سـتقاليل، أن نويل عناية كبرية جدا �لصناع 

جÂعي املزري واليد العام] اليت اكن الهدف التقليديني، نظرا لوضعهم  
مهنا اسـتنباط أو امتصاص غضب البطا�، فاآلن أصبحت هذه الصناعة 

  .تؤول إىل الزوال
أين هو اجللباب املغريب؟ أين هو الصانع التقليدي �ليد؟ هاذيك 
الغرزة وذيك العقدة ما بقاتش اآلن ألننا احنا ما كنفكروشاي يف إنعاش 

  .عة والعناية �لعنرص البرشي أساساهذه الصنا
أÕ ما كناقشاي، السـيد الوزير، ما تنكروش، وحىت يش واحد ما 

ساو العنرص البرشي، السـيد ن تينكر اCهودات املبذو�، ولكن راه احنا كن 
الوزير، واحناØ بسؤالنا تنأكدو عىل العناية �لصانع التقليدي إىل بغينا نزيدو 

ه اجلودة Õجتة عىل الصانع التقليدي، هاذ الصانع، نطورو هاذ الصناعة، را
املادة البرشية يه اليت تعطينا اجلودة، تعطينا املردودية، تعطينا املنافسة يف 

  .السوق العاملية
  .شكرا للسـيد الرئيس وأستسمحمك

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

  .عقيبالت 

السـيد الوزير املنتدب Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد الوزير املنتدب Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد الوزير املنتدب Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد الوزير املنتدب Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف 
        ::::�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس
هذا شق 3ين سؤال آخر، وأشكرمك عىل طرحه، ورمبا قد تتاح الفرصة 

  .إن شاء هللا يف مناسـبة أخرى اليل تلكمتو عىل العنرص البرشي
بق يل قلت عندÕ واحد الهدف دØل يف هذه القاعةو يف اللجان وسـ 

، وعندÕ هدف 2015مليار دØل اQرمه يف أفق  124رمق املعامالت دØل 
 60.000منصب شغل، وعندÕ هدف دØل تكوين  115.000دØل خلق 

يف التدرج املهين ويف التكون النظايم، وقلت كذõ أنه رمبا نتعداو 
مليار دØل اQرمه،  200و مليار دØل اQرمه، حنقق 124ونتجاوزو هاذ 

هذا ال قمية ´ إذا مل يسـتفد الصانع التقليدي، إذا مل هنمت �لصانع التقليدي يف 
  .مع9، يف فضائه، يف حياته، إذا مل نطمنئ الصانع التقليدي

لهذا، السـيد املستشار احملرتم، يف صلب  نشغال، يف صلب العمل، 
الصانع التقليدي دامئا حارضا، يف صلب  جهتاد اليل تلكمتو عليه اكن 

، هو 2015وهذا هو اليل خالÕ أن نضيف حمورا مل يكن موجودا يف رؤية 
السالمة املهنية، ما قمية هذا العمل، ما قمية هذا اإلبداع إذا اكن الصانع 

  التقليدي يترضر، إذا اكن الصانع التقليدي غري مطمنئ يف مسـتقب9؟
ستشار احملرتم، ورمبا السؤال الثاين هاذ اليش اليل خالÕ، السـيد امل 

سوف يتطرق إىل ذõ أن نطمئنه خبصوص متويل مشاريعه، أن نطمئنه 
  . ونعمل من أج9 يف فضاء مع9

كتعرفوا، السـيد املستشار، بأنه من بني األسـباب الكبرية دØل 
األمراض دØل الصناع التقليديني هو التلوث، ألهنم عديد، وخاصة جمال 

وا يسـتعملون أفران تقليدية ويسـتعملون مواد تكون مواد سامة، الفخار اكن
نا الصانع التقليدي تقريبا ن والربÕمج األسايس اÁي اشـتغلنا عليه واليل عاو 

من المتويالت �ش مير من األفران التقليدية إىل األفران  %60أكرث من 
يف جمال  الغازية، إضافة إىل لك ما مت القيام به خبصوص الصناع التقليديني

õوهرات، إىل غري ذCا .  
السـيد املستشار احملرتم، اجلالبة دØلنا مازالت عايشة والقفطان دØلنا 
مازال أحسن سفري يف دول العامل، راه مل تنقرض، اكين بعض املهن اليت 

öنة اكنت  40اكنت öددة، وهذا هو اليل خالÕ درÕ برÕمج خاص، 
غادي مييش، املكح] اكنت غادي متيش، öددة �النقراض، السفنج اكن 

اخلشب املرصع اكن غادي مييش، اخلريب اكن غادي مييش أو ما يسمى 
�لربواكر، ولكن درÕ برÕمج خاص ومعلنا وجبنا املنتوج، وأكرث من هذا 
اليش �ش هاذ اليش يعيش هناك التكوين عىل هذه املهن، الوقت اليل 

صانع واحد يف هاذيك احلرفة، اآلن اكن واحد الوقت أربعة صناع أو ال 
 Õصانع شاب اليل أقبلوا عىل هذه احلرف 100، 80، 60عند .  

. الصناعة التقليدية خبري، السـيد املستشار، ولمك أن تفتخروا وتعزتوا هبا
واآلن أقول لمك واحد القضية، املغاربة اباكو ملا شافوا ذõ املعرض اليل 

باكو املغاربة، ابلندن، ) Harrods(ها درÕه مثال يف أرىق املتاجر وآخر 
قالوا الشهادات دØهلم، أفتخر بأنين مغريب، الصناعة التقليدية جزء من 
الهوية دØلنا فعال، وهاذ اليش عالش املسؤولية علينا اكملني �ش حنافظوا 
علهيا، �ش نطوروها، �ش نفتخرو هبا، و�ش الصانع التقليدي نديروه فوق 

  . راسـنا دامئا
  . كرا السـيد املستشارش

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

سؤال أخري موجه لمك أيضا، السـيد الوزير، يتعلق مبآل اتفاقية متويل 
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معر مكدر، عبد امحليد : الصناع التقليديني، للمستشارين احملرتمني السادة
ادة اللكمة ألحد الس. السعداوي، معر أدخيل، سعيد ارزيقي، عياد الطييب

  . املستشارين، األسـتاذ عبد امحليد السعداوي

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

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،

  السـيد الوزير، 
لقد الزتمت احلكومة من خالل اتفاقية مع الصناع التقليديني، واليل 

مال نظرا ملا فهيا من مزاØ اكنوا الصناع التقليديني يعقدون علهيا عدة آ
للصناع التقليديني، وعىل رأس بنود هذه  تفاقية إشاكلية متويل صناع 

  . التقليديني من طرف األبناك
إال أنه، السـيد الوزير، نود معرفة مآل هذه  تفاقية اليل عقدوا علهيا 

الصناع الصناع التقليديني اآلمال دØهلم، وملاذا مل تفعل عىل أرض الواقع وأن 
التقليديني الزالوا يعانون من ضعف المتويل ويف حاجة إىل التحفزيات من 

  أجل تطوير ودمع الصناعة دØهلم؟ 
كذõ، السـيد الوزير، نود معرفة مآل هذه  تفاقية، وما يه 

  اإلكراهات اليت عاقت تطبيقها وتزنيلها إىل أرض الواقع؟
  . شكرا السـيد الرئيس

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة لمك السـيد الوزير. كرا السـيد املستشارش

السـيد اكتب اQو� Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اQو� Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اQو� Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف السـيد اكتب اQو� Qى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، امللكف 
    ::::�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية�لصناعة التقليدية

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم
رمبا السؤال تطرح هاذي احشال، هاذ اليش عالش رمبا �يق يعين ما 

اليل ميكن يل نقول بأنه إحدى . صوص هذا امللفاعرفتيش املسـتجدات خب
املشالك الكبرية اليل اكن كيعاين مهنا الصانع التقليدي، واليل اكن يف احلقيقة 

يدور يف حلقة مفرغة، هو المتويل، �ش يلجأ للمتويل خصو يرهن، خصو ك 
الضامÕت، ما عندوش الضامÕت إذن ما عندوش المتويل، إذن ما ميكنش 

يستمثر،  يمني، وما ميكنش ´ يطور، ما ميكنش ´ ا ميكنش ´يكرب، م ´

سـنوات، بدأ أوال مع وزارة  3هاذ اليش عالش هاذ العمل هذا بدأ منذ 
املالية، وهاذ اليش اليل خالÕ نوصلو لواحد احلل خللق صندوق الضامن، 
صندوق الضامن �لنسـبة للصناعة التقليدية اليل وضعت فيه وزارة املالية 

مليون درمه، و�لنسـبة لألبناك ملا تضمن واحد يه كتعطي سـبعة،  400
مليون درمه،  400مليار و 2مليون درمه ميكن لها ترفع لـ  400مبعىن أنه 

  .هاذي لكها تدخل يف إطار المتويالت املمكنة �لنسـبة للصناع التقليديني
د النقطة الثانية مع األبناك، و تفاقية اليل تلكمتو علهيا اكنت بع

مسلسل دØل  تصاالت والنقاشات واملفاوضات، وهنا امسحوا يل، 
عىل هذه  -حقيقة  -السـيد الرئيس، السـيد املستشار، أن أشد حبرارة 

مؤسسات بنكية اليل �قتناع وبقناعة وبرغبة كذõ جتاوبوا  3املؤسسات، 
 بواحد الرسعة كبرية جدا، وميكن يل نقول لمك أنه املنتوج اليل وصلنا ´

خبصوص هاذ المتويالت وهاذ اإلماكنيات دØل المتويل من طرف هاذ 
املؤسسات البنكية الكبرية جدا، غري كيتسخروا فقط، مبعىن أنه رفعوا عدد 
من الرسوم، عدد من التسهيالت اليل تعطات، عدد من اإلماكنيات اليل 

  .توفرت للصناع التقليديني
دØل التحسيس، وهنا �لنسـبة للتفعيل، كذõ هناك واحد اجلانب 

لكمك تتذكرون ذõ األسـبوع دØل الصناعة التقليدية اليل نظمناه يف شـتنرب، 
معرض عىل صعيد لك ìات اململكة،  24واليل تنظمت يف نفس الوقت 

ويف لك معرض معرض إال واكن واحد اجلناح خاص �لنسـبة لهاذ 
، وأشـنو يه املؤسسات البنكية �ش تفرس، �ش تورهيم أشـنو هو املنتوج

وميكن يل نقول لمك بأنه العدد دØل الصناع وجلوا لهاذ . اإلماكÕت
اإلماكنيات، رمبا رمبا، السـيد املستشار، وهنا ميكن يل نعطيمك احلق أنه 
مازال خصنا نزيدو حنسسو، مازال خصنا نزيدو نفرسو هاذ اإلماكنيات 

وجودة، وما ميكن املتاحة خبصوص المتويل، ولكن املنتوج موجود واألبناك م
سـنة واكين واحد  40إال أننا رمبا نزيدو نفرسو للصانع التقليدي، ألن ملدة 

احلاجز �لنسـبة للمتويل، هاذ احلاجز ترفع، رمبا اكين اليل ما يف علموش، 
  .اكين اليل مازال عندو ختوفات، وهذا هو العمل اليل خصنا نزيدو فيه

  . وشكرا السـيد املستشار احملرتم

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  . هل لمك تعقيب السـيد املستشار؟ تفضل. شكرا للسـيد الوزير

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

�ملناسـبة كنشكرو السـيد الوزير عىل لك اCهودات اليت بذلت يف هذا 
، إال أننا نود. القطاع لتحفزي الصناع التقليديني ولتحسيسهم والتواصل معهم

السـيد الوزير، متابعة هاذ التحسيس وهاذ التحفزي ألن نسـبة مئوية ضعيفة 
من الصناع التقليديني اليل أدركت هاذ اCهود، وحرام هاذ اCهود مييش 

  .�طل وال يسـتفيدوا منه رمغ مجيع هاذ اCهودات اليل بذلمت
اذ اليل كنطلبو، السـيد الوزير، هو  سـمترار ومتابعة هاذ التحفزي وه

  .التحسيس
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
؟ إذن �مسمك مجيعا أشكر السـيدات ...السـيد الوزير، هل لمك. شكرا

  . والسادة أعضاء احلكومة عىل مسامههتم، وأشكر امجليع
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


