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        798798798798حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 فربا�ر 14  (1433 ربيع أ!ول 21الثال7ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الرابعاخلليفة  ،ٔ�محدو ٔ�دبداالش>يخ  الس>يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال ، ابتداء من الساOة Oات ومخس وعرشون دقFقةثالث سا: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  .بعد الزوال أ!ربعنيواQقFقة 

   .مZاقشة أ!س>ئX الشفوية ::::Vدول أ!عاملVدول أ!عاملVدول أ!عاملVدول أ!عامل

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

        ::::املس�شار الس>يد الش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسةاملس�شار الس>يد الش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسةاملس�شار الس>يد الش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسةاملس�شار الس>يد الش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئBس اجللسة
  .ف املرسلنيdسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رش 

�Oلن عن افgتاح اجللسةٔ.  
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اQس>تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 
اQاxيل Cلس املس�شار�ن، خيصص اCلس هذه اجللسة ٔ!س>ئX السادة 

  .كومة Oلهيااملس�شار�ن ؤ�جوبة احل
ق�ل الرشوع يف تناول أ!س>ئX الشفهية املدرVة يف Vدول أ!عامل، 
�عطي اللكمة �لس>يد أ!مني ٕالطالع اCلس Oىل ما Vد من مراسالت ٔ

  .اللكمة �لس>يد أ!مني، تفضل. وٕاOال�ت

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلس
  .شكرا الس>يد الرئBس

�شار�ن �رسا� من الس>يد رئBس احلكومة توصلت رئاسة جملس املس 
يطلب من xاللها اسرتVاع مشاريع القوانني اليت مل تمت املصادقة Oلهيا من 
طرف اCلس حىت �متكن احلكومة من ٕاOادة دراس>هتا والتداول dشmٔهنا يف 

  .ضوء مقgضيات الرب�مج احلكويم
 كام توصلت رئاسة اCلس مبراسX من رئBس الفريق �س>تقاليل

�لو دة والتعادلية يطلب من xاللها ٕاOادة �رتBب ٔ�س>ئX الفريق، املو�ة 
�لس>يد وز�ر �قgصاد واملالية، بتقدمي السؤال املتعلق ¡ملنازOات عند القFام 
ٕ¡جراءات الترصحي ¡لس¨ل العقاري Oىل السؤال ا!ٓين املتعلق ¡الس�¤رات 

  .أ!جZبية ¡ملغرب
ة والكgابية اليت توصل هبا جملس ٔ�ما ¡ل®س>بة لٔس>ئX الشفهي
  :فربا�ر 14املس�شار�ن ٕاىل ±اية يومه الثال7ء 

  سؤ�؛ O :40دد أ!س>ئX الشفهية -
�س>ئO :7 Xدد أ!س>ئX الكgابية -ٔ.  

  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .تفضل الس>يد املس�شار .شكرا الس>يد أ!مني

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايض
  .الرئBسشكرا الس>يد 

  السادة الوزراء،
�خوايت، ٕاخواين،ٔ  

يف ٕاطار نقطة نظام، الس>يد الرئBس، حول ما Vاء Oىل لسان أ!خ 
خبصوص ٔ�ن الس>يد رئBس احلكومة طلب ¡ش �رجع مجموOة القوانني، 
تنطالبو، الس>يد الرئBس، هل �لس>يد رئBس احلكومة احلق يف ٔ�ن �رجع هذه 

  القوانني من جملس املس�شار�ن؟
  .لس>يد الرئBسشكرا ا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس>يد الرئBس

ال ±ري يف ٕاطار هاذيك الرسائل ا�يل اكنت تناقشت يف املكgب وراه 
درست يف ... اختذ فهيا القرارات املناس>بة فقط فÂ خيص هاذ الرسائل

يف ٕاطار  يف ٕاطار ماذا؟... املكgب واختذت القرارات املناس>بة وراه متت
 خيليمك، هاذوك الرسائل Vاو �لمكgب، راه اOمل السادة ال�س>يري؟ ال، هللا

�عضاء اCلسٔ.  
  ...تفضيل يف ٕاطار

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خيت،

يف هذا إالطار، توصلنا كذÊ مبراسX يف املوضوع ولكن مل حتدد 
يل ففريقZا وضع مقرت ات قوانني والفريق م�شÌث مقرت ات قوانني، و¡لتا

  .بدراسة هاته املقرت ات قوانني
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
هللا خيليك،الس>يدة الرئBسة، هللا خيليك، راه نقط نظام تيداروا يف 

  .ٕاطار ال�س>يري، هللا خيليك هللا خيليك
  .شكرا الس>يد أ!مني

م اQاxيل، توصلت الرئاسة من النظا 128ا!ٓن طبقا ملقgضيات املادة 
  .اللكمة �لفريق احلريك. طلب ٕا اطات 8ب 

        ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
  .dسم هللا الرمحن الرحمي
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  .شكرا الس>يد الرئBس
  السادة الوزراء،

  الس>يدة املس�شارة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

إال اطة دÐلنا، الس>يد الرئBس، س�gلكم Oىل ما ميكن ٕانقاذه مما ختلف 
ا�يل ÑيوÑ Qيتعزى وا�يل Ñيكسب "Ñيقولوا . xل العامل القروي ا!ٓندا

والفالح ملا Ñمييش µرشي البذور يف بداية الس>نة Ñينخرط م�ارشة " Ñيرتزى
  .يف وا د دفرت التحمال�Ùيل يه الرشوط املناخFة

ٕاذن الصقFع ا�يل وقع، هذا ٔ�قدار دÐل إالÜ مق�و� ومحمود Oلهيا، لكن 
�نه �كون  لول فÂ خيص املاش>ية، ٕانقاذ املاش>ية، ٔ!ن  ا�يل كنطلبو هؤ

�xريا، يف التلفزة ملا طلعوا Ñينقذوا بقوافل إالنقاذ . املاش>ية يه جFب الفالحٔ
الناس ا�يل يف الثلوج، قال وا د يف التلفزيون وك®سمع، قال احZا كنحتاجو 

امئ Oىل الغطاء والعلف �لهبامئ، ما قالش بغيت ما �لك يف Ñريش، س>بق اàهب
  .راسو، ٔ!ن هذاك هو �زطامو، ٕاىل ٔ�دى خروف ٕاىل السوق Ñيلقى الفلوس

ولهذا، الس>يد الرئBس، ا!ٓن وا د العدد دÐل احلقول حترقت، ابغينا 
والس>يد وز�ر الفال ة متنZBا �كون هنا، ¡ش تعمل  "صو�Ñوص"رشكة 

العام  لك Oام كرتحب املاليري معنا، هاذ "Sonacos"وا د الرب�مج، احZا 
ٕاىل ما رحب�شاي معنا يش ¡س ما اكن، ïرشي اîرة وند�رو وا د الصفقة 

، ¡ش تد�ر وا د الصفقة وطنية مع )ADA(مع الواك� لتمنية الفال ة 
الفال ة، وتد�ر معلية السلوVة وتعطهيا بوا د اàمثن مZاسب ا�يل �كون فFه 

�ش Oىل ، اOالش ٔ�� قصدت السلوVة؟ ما دوي )la subvention(وا د 
�لف قZطار ا�يل �لكم Oلهيا الس>يد الوز�ر، ٔ!ن معلية الشعري ا�يل  600ٔ

س>بقت ما جن�þش، الشعري ما وصلش �لفال ة وامىش ٕاىل املطاحن 
  .ؤ�صبح بلبو�

ٕاىل معلنا . ولهذا، ٔ�� �لكمت وقلت ٕاىل اكن يش ٕانقاذ، نقذو الفالح
ماليني دÐل  4ٔ�لف هكgار دÐل السلوVة، غتعطينا  100 :معلية dس>يطة

ماليني دÐل الرؤوس ما بني أ!بقار وأ!غنام  10أ!طنان، ٕاىل فرقZاها Oىل 
س>ن�مي ٔ�و  30طن للك رٔ�س، وال تعطات �لفالح ب  2,5وإالبل، كتعطينا 

سائل ا�يل خصنا ند�روها، الس>يد هذه يه امل  .س>ن�مي راه ±ادا تنفعو 25
  .الرئBس، ونقذو

مقFوس، وما نعولوش  هٔ� د، العامل لكاحZا ما كنحملو املسؤولية حىت 
. Oىل يش دو� من اخلارج 
رشيو من عندها يش  اVة، راه لكيش 	لوك

ولهذا، خصنا نعمتدو Oىل ٔ�نفس>نا و
شجعو الفال ة دÐلنا، وراه ¡يق احلال، 
ما خصناش نبZBو اQنيا ظلمة، راه ¡يق احلال و¡يق ميكن لنا ٔ�ن ننقذ ما 

  .ميكن ٕانقاذه
  .يد الرئBسشكرا الس> 

        

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ا!ٓن لفريق التþالف �شرتايك . شكرا �لس>يد املس�شار احملرتم
  يف ٕاطار طلب إال اطة، حسبوه؟
  .اللكمة ا!ٓن �لفريق الفFدرايل

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  الس>يد الرئBس،

  الس>يدان الوز�ران،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،

م ٕاىل اس>تحضار كثري من القمي الوطنية اليت صنعت جمد حنتاج اليو 
اQو� املغربية، قمي التضحية من ٔ�Vل احلرية و�س>تقالل، وقمي النضال من 
 X لتكون نرباسا لنا يف املر Xميقراطية واحلق يف املواطنة الاكمQل اV�ٔ

  .الراهنة
 حنتاج اليوم ٕاىل وطنية لك الطيف الس>يايس و�ج�عي واملدين

و�ر�اكز Oىل امحلوالت الكربى �لثوابت الوطنية، àمت� لك ٔ�س>باب 
� رتاز يف موا�ة من ال µس�س>يغون ٔ�ن نواصل بناء مغرب �لمغاربة، 
 دد معامله أ!ساس>ية اQس>تور اجلديد خبياره اQميقراطي كثابت وطين 

  .Vديد
ق حنتاج ٕاىل مZطق اQو� يف ممارسة وتدبري الشmٔن العام ضام� �لح

امجلاعي �لمغاربة يف وطن يضمن أ!من وأ!مان والعزة والعBش الكرمي لاكفة 
املواطنني يف موا�ة �حg¨اVات واخلطا¡ت والشعارات املغرضة ���ن 
µس>تغلون البؤس والفاقة واحلاVة الفgعال التو�رات �ج�عية حقدا Oىل 

  .طياس>تقرار اQو� وحبثا عن ٔ�س>باب لتقويض املسار اQميقرا
ٕان ما  دث يف Ùزة وال بين مالل وسال واجلديدة يتطلب ح� 
التوازن الرضوري بني مدى خروج �حg¨اج عن مساره الطبيعي وبني 
تدxل ٔ��زة اQو� �لحفاظ Oىل أ!من العام، ال ينفي ٕاطالقا ٔ�ن يف ثناÐ ما 

  .ٕالضفاء �رتباك Oىل املشهد الوطين  دث ٔ�Ðد قذرة، ïسعى
ي ٔ�و التقليل مما جرى يف Oني ا�لوح وجرف امللþة ويف ٕان التعاط

املضيق ¡حللول ماكن اQو� ملوا�ة مظاهر اج�عية مmٔلوفة مZذ عقود من 
مس هبيبة اQو� وانتقاص  ،طرف من نصبوا ٔ�نفسهم ٔ�وصياء Oىل ا!ٓخر�ن

من دورها يف ممارسة السلطة العامة و�فذة مطO Xىل اCهول واملmٔساة، 
 مر X س>ياس>ية من Ùرخي بالد� من بناء اQو� وانتظارات وحنن يف

املواطنني املغاربة من املؤسسات الس>ياس>ية تفوق املمكZات، حنتاج ٕاىل 
الفعل امليداين القادر Oىل ٕانتاج احللول، واحلكومة مدعوة ٕاىل حتمل 
مسؤوليهتا اكمX يف موا�ة هذه الظواهر املفgعX ومعاجلة امللف �ج�عي 
رمغ املؤرشات السلبية لالقgصاد الوطين اليت قد	ا الس>يد وز�ر �قgصاد 

  .واملالية ¡ٔ!مس
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ٕاننا �ريد دو� قوية مبؤسساهتا ورVاالهتا القادر�ن بدورمه Oىل صون 
 240هبة اQو� وÑرامة املواطن ٔ�ي� وVد، îا فٕاننا نmٔسف �لمغاربة ٔ�لـ 

 Comaritو Comanavبواخر الفر
يس يف ) Sète(احملتجز�ن يف مFناء 
املفلسة يف غياب الرشوط أ!ساس>ية �لحياة، مما يتطلب تدابري OاXV حلل 

  .هذا إالشاكل
) جملس النواب(ونmٔسف ٔ�يضا ٔ�ن ختزتل هيبة املؤسسة ال�رشيعية 

 ني يرص وز�ر  "العقد رشيعة املتعاقد�ن"وس>يادة اQو� ٔ�يضا يف مZطق 
املدرب الوطين لكرة القدم محمي بقFد  الش>باب والرÐضة Oىل اعتبار راتب
  ...رسية العقد اîي �ربطه ¡جلامعة، îا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .الس>يد املس�شار، هللا خيليك، راه اك�ن �لزتام ¡لوقت

 21شكرا الس>يد املس�شار، هللا خيليك، راه اك�ن الوقت، اك�ن عند� 
  . سؤال، هللا خيليك

سؤال،  21رون، الزتموا ¡لوقت، راه عند� هللا خيليمك السادة املس�شا
صايف حنيد Ê . الوقت ±ري اكف، ¡ش ما نضطرو نقطعو Oىل يش ٔ� د

  .دقFقة من السؤال
  .ا!ٓن اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔحرار، تفضل الس>يد الرئBس

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفFداملس�شار الس>يد محمد املفFداملس�شار الس>يد محمد املفFداملس�شار الس>يد محمد املفFد
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئBس
  وزراء،السادة ال

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�حFط جملس>نا املوقر بقضية طارئة هتم طلب اج�ع طارئ �لجنة ٔ
التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عية حبضور وز�ر الش>باب والرÐضة 
ملناقشة موضوع اخلروج املذل ملنتخبنا الوطين من ٕاقصائيات ٔ'س ٕافريقFا 

الغابون وغي®Fا �س>توائية، واîي Vاء بطلب من لٔمم اليت نظمهتا دوليت 
  . مجموOة من الفرق الربملانية مب¨لس>نا املوقر

ويف هذا إالطار، راسلت جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة و�ج�عية 
 2012م�ارشة الس>يد الوز�ر املعين املسؤول Oىل القطاع بتارخي فاحت فربا�ر 

ت¨ابة لهذا الطلب، ٕاال ٔ�ننا فوج+نا من ٔ�Vل �س>  02/12مبراسX حتت Oدد 
لكجنة ب�Zظمي يوم درايس لفرق أ!±لبية مب¨لس النواب يوم أ!ربعاء املايض 

من ٔ�Vل مZاقشة موضوع الرÐضة dشلك Oام، حFث همين  2012فربا�ر  8
هذا ا�لقاء موضوع ٕاقصاء فريقZا الوطين يف اQور أ!ول من هذه 

  .إالقصائيات
   الس>يد الرئBس،

دى فريق التجمع الوطين لٔحرار، ومZذ مدة، برضورة ا رتام لقد �
املؤسسات اQس>تورية، وطالب ±ري ما مرة برضورة ٕاعطاء أ!س>بقFة من 

طرف احلكومة �لمؤسسة ال�رشيعية من ٔ�Vل مZاقشة لك القضاÐ وا!ٓراء 
  .اليت ïس>تmٔ,ر ¡ه�م الرٔ�ي العام الوطين

dشدة هذا السلوك ±ري املسؤول îا، فٕاننا من موقعنا مكعارضة، ند�ن 
�لحكومة يف خشص وز�ر الش>باب والرÐضة اîي تعامل ¡نتقائية بني 

لطلب ا�لجنة  مؤسسات الربملان، حFث اكن من أ!Vدر Oليه �س>ت¨ابة
 �احملرتمة اليت اكن لها الس>بق يف طلب مZاقشة هذا املوضوع، وفق م�دٔ

ديد �لمؤسسة اQس>تورية احلاكمة واحملاس>بة اليت Vاء هبا اQس>تور اجل
املنتخبة، حFث تعترب ا�لجنة مؤسسة دس>تورية لها أ!س>بقFة حبمك اQس>تور 
والقانون اQاxيل يف مZاقشة هذا املوضوع، Oىل حضور يوم درايس اكن 
هدفه �لتفاف Oىل الرٔ�ي العام الوطين وحماو� ±ري الئقة من أ!±لبية 

ى شعارا س>ياسوÐ ±ري مرغوب احلكومFة اجلديدة لكسب الس>بق اîي يبق
  .فFه يف الظرفFة احلالية

  الس>يد الرئBس، 
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔحرار، نندد مبثل هذه السلواكت ±ري 
املق�و� ون®�ه احلكومة ٕاىل رضورة التعامل مع املؤسسات اQس>تورية �لك ما 

جلديد يليق من اجلدية واملسؤولية و� رتام، وفق مقgضيات اQس>تور ا
ووفق ما Vاء به الترصحي احلكويم ومبا الزتم به الس>يد رئBس احلكومة 

  .احملرتم
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لفريق اQس>توري. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايض
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

جامOة / ئBس، مت ٕا داث مZطقة صناعية حرة بmٔوالد بورمحةالس>يد الر 
�لف  30ٕاقلمي القZيطرة، هذه املنطقة س>توفر ٔ�زيد من  /Oامر السفليةٔ

مZصب شغل م�ارش، ¡ٕالضافة ٕاىل عرشات ا!ٓالف من فرص العمل ±ري 
  . بارشة، وهذا املرشوع قد دش>نه صاحب اجلال� نرصه هللا ؤ�يدهامل 

  :رشوع ٔ�صبح 	ددا ¡لفشل لس>بÌني اثننيالس>يد الرئBس، هذا امل 
�وال، �حgاكر والريع اîي �لكم عنه رئBس احلكومة، هناك رشكة ٔ
وا دة ووحFدة حتتكر ٔ�شغال البناء داxل املنطقة الصناعية، تفرض ٔ�سعار 
مرتفعة Oىل املس�مثر�ن ا�îن ٔ�صبحوا ي�ساءلون عن رس مZح هذا �حgاكر 

هذا الوضع الغريب جعل بعض  .ة املس�مثروغياب قواOد املنافسة وحري
املس�مثر�ن يغادرون ويت2لون عن �س�¤ر يف املنطقة، هذه الرشكة 

  .)Edonia(احملتكرة من ٕاس>بانيا ٕامسها 
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 الس>يد الرئBس، 
نطلب من رئBس احلكومة فgح حتقFق يف هذا املوضوع وٕاطالع الرٔ�ي 

  واش اك�ن يش لويب؟العام Oىل احلقائق ومن يقف وراء هذا �حgاكر، 
بين حسن، جيب ٔ�ن �كونوا ٔ�ول -الرشاردة-7نيا، ٔ�بناء �ة الغرب

املس>تفFد�ن من فرص الشغل املتوقعة هبذه املنطقة، Ñيف ميكن حتقFق هذا 
واحلكومة مل تعمل حىت ا!ٓن Oىل تmٔهيلهم ) ٔ�ي ïشغيل ٔ�بناء املنطقة(الهدف 

طلوبة، ومل ال ٕا داث لولوج مZاصب العمل بتكو�ن 	ين يف التخصصات امل
  .معهد مgخصص لتكو�ن ش>باب املنطقة حىت ال تفوت الفرصة Oلهيم

Oالش تنقول ٔ�� هاذ اليش الس>يد الرئBس؟ ٔ!ن بBين وبZBك، الس>يد 
بين حسن اكنوا -الرشاردة-الرئBس، هاذ املنطقة هاذي معروفة، �ة الغرب

-الرشاردة-الغرب تيقولوا يه املغرب النافع، راه وزارة التخطيط رتÌت �ة
بين حسن يه أ!وىل يف الفقر، ٕاذن هاذ املرشوع ٕاذا فشل فني ±ادي 

  ميش>يو ٔ�والد هاذ املنطقة؟
ولهذا، نلح ¡ش �كون �كو�ن ويتكونوا ٔ�والد املنطقة، ٔ!ن ٔ�نمت شفgو 
اجلرحية، شفgو الفFضا�ت، شفgوا اجلفاف، لك مرة تتجي يش اكرثة لهاذ 

يف هذه اجلهة  -ال قدر هللا-±ادي �كون اكرثة املنطقة، ٕاذن ±دا ٔ�و بعدو 
  .بين احسن- الرشاردة-دÐل الغرب

  .شكرا الس>يد الرئBس.ا�لهم ٕاين قد بلغت

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن لفريق أ!صا� واملعارصة. شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  الس>يد الرئBس،
من النظام اQاxيل، ٔ�حFط جملس>نا Oلام، ومن xالÜ  128طبقا �لامدة 

الرٔ�ي العام الوطين، بقضية ¡لغة اQقة واحلساس>ية، مرتبطة مبا ٔ�صبحت 
مدن اململكة من انفالت ٔ�مين، وٕان اخgلفت ٔ�س>بابه ومظاهره من تعرفه 

مدينة ٕاىل ٔ�خرى ٕاال ٔ�نه يفرض ٔ�ن يطرح Oىل طاو� احلكومة معاد� معقدة 
بني حتصني املك�س>بات اليت رامكهتا بالد� يف جمال توس>يع دا;رة وشا;كة، ما 

احلرÐت وبني املنطق أ!مين واحلنني ٕاىل لغة العصا اليت مل تعد مس�سا±ة 
  .يف مغرب اليوم

�مام هذه املعاد� الصعبة وما ïس>توج�ه ا�لحظة الس>ياس>ية من تعاط ٔ
gقان، جيب Vاد ومسؤول مع واقع اج�عي بلغ درVة الهشاشة  د �ح 

Oىل احلكومة ٔ�ن تتحمل اكمل مسؤوليهتا وت�سلح مبا �كفي من الش¨اOة 
والصالبة لتوظيف لك إالماك�ت ٕالخراج مZاطق واسعة وف+ات عريضة من 
دا;رة اàهتمBش والفقر والبؤس وإالقصاء، ٔ!نه مل يعد مس�سا±ا اليوم ٔ�ن نربر 

ٔ!ن امجليع يعمل قمية  هذا الواقع �ج�عي املرتدي بضعف ٕاماك�ت اQو�
أ!موال الطائX اليت هتدر وتضيع يف ثناÐ الفساد وال�سرت Oىل اجلرامئ، م=ل 
تبديد املال العام واàهترب الرضييب والتالعب امجلريك والال مساواة يف توزيع 

الرثوات وإالماك�ت اليت ظلت ف+ة قليX من احملظوظني ïس>تفFد مهنا مقابل 
غاربة ا�îن فرض Oلهيم قرسا وظلام إالقصاء واàهتمBش السواد أ!عظم من امل

وٕالغاء ٕا
سانBهتم وÑرامهتم،وحرماهنم من ٔ�ن يعBشوا مغاربة �رؤوس مرفوOة 
  .حتت مشس هذا الوطن

  الس>يد الرئBس، 
ٕان ïشخيصنا لهذا الواقع املر ومgابعتنا ملا ٔ�صبحت تعرفه بعض املدن، 

�ن ن®�ه احلكومة ٕاىل ٔ�ن لBس هناك  يدفعنا، يف فريق أ!صا� واملعارصة، ٕاىلٔ
  . لالس>مترار يف ٕانتاج الCم والوعود جماال

وسmٔضيف لكمة ٔ!ن احلرص،الس>يد الرئBس، يذل رقاب الرVال ٔ!ن 
خطورة الوضع اليوم تفرض Oلينا مجيعا ٔ�ن ن®gج ممارسة Vديدة وٕاطالق 
م�ادرات ملموسة لٕالVابة Oىل هذا الغليان وسد الطريق Oىل لك من 

لت Ü نفسه املس ¡س>تقرار ؤ�من هذا الوطن، مبا ال يؤ,ر Oىل سو 
املك�س>بات اليت رامكها املغرب يف جمال حرية التعبري واحلق يف �حg¨اج 
السلمي، وهنج ٔ�سلوب احلوار جيعل املواطنني رشاكء حقFقFني يف لك 

  .املبادرات احمللية
ملن ïسÌب  الس>يد الرئBس، جيب حتديد املسؤوليات وإالشارة ¡ٔ!صبع

  .يف هذا الوضع
  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لفريق �شرتايك. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس>يد الرئBس
  .dسم هللا الرمح الرحمي

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

واطنني مبدينة Ùزة، ها حنن بعد أ! داث اليت رافقت احg¨اVات امل
نالحظ ٔ�ن نفس السZBاريو تقريبا يتكرر مبدينة بين مالل، وٕاننا يف الفريق 
�شرتايك نعيد نفس ما Oرب� Oليه سابقا من ٔ�ننا حريصون Oىل ٔ�من 
املواطنني وممتلاكهتم ومصاحلهم بنفس القدر اîي حنن حريصون فFه Oىل 

م ومع التعبري عن �ٓماهلم و�ٓال	م مرشوعية مطاàهبم ومع رشعية احg¨ا�
  .¡لوسائل السلمية واحلضارية

ولقد ت��عنا جواب الس>يد وز�ر العدل واحلرÐت ٔ�مس االثنني يف 
جملس النواب وهو يد�ن عنف احملت¨ني ضد ممتلاكت اQو� وضد 
املواطنني وضد ٔ�نفسهم كذÊ، وهو ما نتقامسه معه وٕان اكن حىت أ!مس 

الاكمل Oىل اQو� ؤ��زهتا، ومع ذÊ فZحن نفهم ونتفهم القريب يلقي ا�لوم 
تغري موقع الوز�ر اîي يفرض خطا¡ �ٓخر، وٕان كنا �متىن ٔ�ن يعزز هذا 
اخلطاب مبعطيات موضوعية حول أ! داث اليت �رصد واقع احلال وتنصف 
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  .املترضر�ن من أ! داث
دور� يف  وٕاننا يف الفريق �شرتايك مب¨لس املس�شار�ن، وانطالقا من

املعارضة �حتادية يف تنFÌه احلكومة، فٕاننا نثري �ن��اه ٕاىل ٔ�ن احملرك 
أ!سايس لهذه احلراكت �حg¨اجFة املتنامFة يف Oدد من املدن املغربية 
يبقى ¡ٔ!ساس اج�عي ن�F¨ة �رامك اخلصاص، لكن املقاربة السلمية ملعاجلة 

لمواطنني حول Vدية التناول الوضع يف نظر�، يه ٕاعطاء ٕاشارات قوية �
احلكويم �لقضاÐ �ج�عية عوض الرتكزي Oىل �نفالÙت اليت الزالت 
حمدودة، واليت خناف ٔ�ن تؤججها املقاربة أ!مZية ٔ�و ٕاطالق الوعود 

  .والتطمينات اليت تتاليش وترتك �7ٓرا تؤجج ٔ�وضاع �حgقان و�حg¨اج
ملس>تحيل يف بدا�هتا، فٕاننا نعطي وحىت ال �هتم بmٔننا نطلب من احلكومة ا

�م=d Xس>يطة عن بعض التدابري ±ري امللكفة، واليت اكن من املمكن ٔ�ن ٔ
�كون لها ¡لغ أ!,ر يف امgصاص غضب املواطنني وثقهتم يف Vدية العمل 

مفا اîي مينع ٕاOالمZا العمويم م=ال من تغطية احg¨اVات  .احلكويم
مالل ويف ±ريهام ويف ٕاعطاء اللكمة  املواطنني املرشوOة يف Ùزة ويف بين

�لمواطنني ليعربوا عن مطاàهبم ومشالكهم؟ وما اîي مينع هذا إالOالم من 
مواÑبة أ! داث املؤسفة اليت وقعت وتغطيهتا �لك موضوعية وٕا�راز حىت 
xلفFاهتا ٔ�و اس>تغاللها من طرف البعض؟ وÑيف �ريدون من املواطنني ٔ�ن 

ات احلكومة وإالOالم الرمسي يتعامل معهم يتعاملوا مبصداقFة مع ترصحي
� يتþدث عن عودة الهدوء دون ٔ�ن حيرتم حق Fمبنطق ويل �لمصلني ح

  .املواطن اQس>توري يف املعلومة ويف معرفة ما وقع
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة �لفريق �س>تقاليل يف ٕاطار طلب . الس>يدة الرئBسة هللا خيليك

ي ïسحبوها؟ ال ما ابقاش الوقت، ±ادي ن®gقلو إال اطة، السحب، ±اد
Xلٔس>ئ.  


رشع ا!ٓن يف معاجلة أ!س>ئX الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 
التجهزي والنقل، : مهنا �ٓنية مو�ة لقطاOات 9سؤ�،  21اجللسة وOددها 

ال�شغيل، الصناOة والت¨ارة، الثقافة، الوظيفة العمومFة، �قgصاد واملالية، 
التجهزي، ال�شغيل، الوظيفة العمومFة، : سؤ� OادÐ مو�ا لقطاOات 11و

الشؤون اخلارجFة والتعاون، الصþة، الطاقة واملعادن، الس>يا ة، الصناOة 
  .التقليدية، �قgصاد واملالية


س>هتل Vدول ٔ�عامل هذه اجللسة ¡ٔ!س>ئX املو�ة لقطاع التجهزي 
ة النظر يف طريقة تفريغ امحلوالت والنقل، والسؤال ا!ٓين أ!ول حول ٕاOاد
اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن . اخلاصة ¡حلبوب يف مFناء اQار البيضاء

  .من فريق التجمع الوطين لٔحرار لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد xريي بلاملس�شار الس>يد xريي بلاملس�شار الس>يد xريي بلاملس�شار الس>يد xريي بل2222ريريريري
  .شكرا الس>يد الرئBس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ار�ن،ٔ�خيت،ٕاخواين املس�ش
السؤال يتعلق حول العبء اîي يتحمM املس>تورد�ن من احلبوب 
ويه، الس>يد الوز�ر، الطريقة ا�يل Ñيقوموا هبا بmٔن البد من ٔ�ن املس>تورد 

ما كBسمحوش هلم ¡ش من ) les silos(¡ش يدxل ذاك احلبوب �لصوامع 
  . الباخرة ٕاىل الشاحZة ٔ�و القطار

يل كتحتكر هاذ الصوامع، وكذÊ ولهذا، ٔ!ن هناك رشكة وا دة يه ا�
دÐل التخز�ن ) le stockage(أ!مثنة املرتفعة والفرق ما بني أ!مثنة دÐل 

يف املرىس وxارج املرىس ا�يل كتضاعف، وكذÊ أ!مثنة دÐل الوزن وا�يل 
ٔ!ن ك®شوفو أ!مثنة دÐل الوزن ٕاىل " Marsa Maroc"كذÊ كتحتكرو 

درامه  4رمه �لطن، ويف وسط املرىس بـ جFنا نوزنو xارج من املرىس بد
  .هذا احgاكر.. �لطن، وهاذ أ!مثنة خمصناش ند�رو

ولهذا، ٔ!ن هاذ اليش Ñي�سÌب يف �رتفاع دÐل أ!مثنة Oىل املواطن 
وOىل الكساب، ال من الناحFة دÐل �س>ترياد دÐل احلبوب وال من 

 . الناحFة دÐل الTٔ ا�يل ك�س>توردو املس>تورد�ن
ذا، كنطلبو من الس>يد الوز�ر ¡ش ٔ�ن املراجعة دÐل هاذ إاللزامFة وله

دÐل ٕادxال الطريقة املبارشة ٕاىل الخر،احZا مع ٔ�ن مميك®ش ¡ش تزنل هاذ 
xلهم ذاملواد تزنل يف أ!رض، ٕاىل ما اxامهش من الباخرة م�ارشة ميكن يد

د ما يدxلهم يف اWازن، الصوامع، ولكن ¡ش تلزمك ٔ�نك الب، �لم2ازن
تفرغش م�ارشة ¡ش تفهم الس>يد الوز�ر، هذا Oالش بغيت نطرح هاذ 

  . السؤال
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة Oىل السؤال

        ::::الس>يدعبد العز�ز ر¡ح، وز�ر التالس>يدعبد العز�ز ر¡ح، وز�ر التالس>يدعبد العز�ز ر¡ح، وز�ر التالس>يدعبد العز�ز ر¡ح، وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  �شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس 
ك®شكر الفريق احملرتم Oىل طرح هذا السؤال وا�يل كنعتربو ٔ�نه 	م، 
ملاذا ٔ�نه 	م؟ �جتاه ا�يل ماش>ية فFه اQو�، ق�ل ما جتي هاذ احلكومة، 
¡ش ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى، هذه احلكومة تmٔيت يف س>ياق �س>مترارية مع 

امحلد O Yلهيا اتفاق اكمل، الت¨ديد، �خgيارات الكربى دÐل البالد دÐلنا 
ميكن لنا خنتلفو حول التزنيل، حول احلاكمة، حول أ!ولوÐت، ف�التايل يف 
ٕاطار هذه �س>مترارية اك�ن وا د التوVه Qى احلكومة ٔ�ننا نقصو ما µسمى 
�لكفة ا�لوBVس�Fك، اللكفة دÐل ا�لوBVس�Fك ا�يل Ñيتعلق هبا النقل بطبيعة 
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  .ري ذÊ من لك اجلوانب دÐل هذا ا�لوBVس�Fكاحلال، التخز�ن، ٕاىل ±
وبطبيعة احلال Êî ا!ٓن اك�ن س>ياسة ا�لوBVس�Fك ا�يل ¡ٕالضافة ٕاىل 

ح Oىل السادة والس>يدات املس�شار�ن رت الس>ياسة املينائية وا�يل كنق
احملرتمني ٔ�نه ممكن �كون حمط نقاش داxل اCلس لعرضها وملناقش>هتا، 

Ðلها و�اكمل الرصا ة حىت  اVة ما مقدسة، احZا نتذاÑرو Oىل إالجيابيات د
مس>تعد�ن �زيدو فهيا ويتضح ٔ�هنا ٕاجيابية ا!ٓن ٔ!ن ±ادي حتاول ما ٔ�مكن ٔ�هنا 
تنقص من اللكفة دÐل ا�لوBVس�Fك يف العملية الت¨ارية ٔ�و ال حىت يف 

، %10ا�يل اكينة ا!ٓن، منش>يو لـ  %20العملية الصناعية ٕاىل ٔ�قل من 
ٕاىل نقصنا من اللكفة بطبيعة احلال تنافس>ية املقاوالت  %15منش>يو لـ 

املغربية ¡ش Ñيوصل ٔ�يضا املنتوج عند املواطن املغريب ٔ�Ñيد ٔ�نه ±ادي 
  .يوصل بوا د اللكفة ا�يل يه مق�و�

 2فÂ يتعلق هبذا املوضوع، ؤ�عطي املثال دÐل اQار البيضاء، اك�ن 
البواخر، يعين Ñميش>يو  الوسائل دÐل ٕاما الناس Ñياxذوا م�ارشة من

ا!ٓن . �لشاحZات، مازال معمول به، وٕاما ٔ�هنم Ñميش>يو µش>تغلوا الصوامع
ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك احZا ماش>يني يف اجتاه حتر�ر هذا امللف، ا�يل ابغى 

  .µس�مثر اليوم يف الصوامع، يف املوا] ويف املناطق ا�لوBVس�FكFة مرح�ا به
) ONCIL( ة الوطنية ا�يل يهرشاكت، اك�ن الرشك 2ا!ٓن عند� 

واك�ن ا!ٓن رشاكت  ،املكgب الوطين �لحبوب والقطاين، ا�يل عندو الصوامع
xاصة، ٔ�� امشBت زرت اQار البيضاء، يعين امليناء، واطلعت Oىل ذاك 
�س�¤ر الك�ري ا�يل قام به اخلواص فÂ يتعلق ¡لصوامع ¡ش ميكن لنا 

غات ختتار متيش عن طريق الشاحZات ٔ�و اب نعطيو �لرشكة ا!ٓن �خgيار،
القطار ٕاذا توفر ذÊ مرح�ا، ابغات ٔ�هنا متيش �لصوامع مرح�ا، مع ٔ�ن 
اQراسة تقول ٔ�نه من أ!فضل من �حFة اجلودة، من الناحFة الصحية، من 
�حFة حىت اللكفة، من �حFة حىت الزمن، من مصلحهتم ٔ�هنم ميش>يو 

�لصوامع كرنحبو من حFث الزمن وحىت �لصوامع ٔ!نه ملا Ñميش>يو م�ارشة 
البواخر املكوث دÐلها، ٔ!نه ¡ش ميكن لها تفرغ Oىل مس>توى الشاحZات 
Ñياxذ لها وقت ولك ساOة كزتيدها يف الرصيف الباخرة ٕاال وÑيتقام Oلهيا، 
�ش>نو كتد�ر الباخرة؟ كتلكف الناس ا�يل Ñياxذو كزتيدها Oىل اللكفة دÐل ٔ

تايل الفكرة دÐل ٔ�ننا منش>يو �لصوامع يه الفكرة الرشكة املس>توردة، ف�ال 
  .اجليدة

ولكن احZا مس>تعد�ن ٕان شاء هللا ٕاذا بغينا �زيدو اس�¤رات يف ٕاطار 
ٕان شاء  احZا مس>تعد�ن Ü مزيد من التنافس ند�رو خمازن من نوع �ٓخر،

  .هللا يف مجيع املوا] دÐل اململكة

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
Fن نتطرق ٕاىل تعق�ب ٔ� د السادة املس�شار�ن، �رحب يف هذه ق�ل ٔ

�رئاسة اQكتور  ،اجللسة بوفد الشعبة الربيطانية Qى �حتاد الربملاين اQويل
فربا�ر  17و 12، واîي يقوم �زÐرة معل لبالد� ما بني "ٔ�ندري مورµسون"

  .، مفرح�ا ¡لوفد الربيطاين مب¨لس املس�شار�ن2012
  .شار�ن يف ٕاطار التعقFبا!ٓن اللكمة ٔ! د السادةاملس� 

        ::::املس�شار الس>يد xريي بلاملس�شار الس>يد xريي بلاملس�شار الس>يد xريي بلاملس�شار الس>يد xريي بل2222ريريريري
الس>يد الوز�ر، ك®شكروك Oىل إالVابة،كنمتناو يتحقق هاذ اليش ٔ!ن 
ما يقال بعض املرات ملا احZا نطرحو سؤال يف الربملان يقال ٔ�ن أ!جوبة 

كنمتىن،  .دÐل الوز�ر ولكن ملا منش>يو يف التطبيق كنلقاو خمالف îاك اليش

اليش،احZا تنقولو ٔ�ن حفاظا Oىل هاذ املواد  وز�ر، بmٔن يطبق هاذالس>يد ال
  .التخز�ن، كنقولو ±ري ¡لطريقة املبارشة

و7نيا كنقول أ!مثنة، ما ميك®ش، هذا احgاكر ¡ل®س>بة ال �لمزيان، ٔ!ن 
Oىل درامه و�را بدرمه،  4أ!مثنة ما عندbش فني ±ادي توزن، كتوزن ب 

يه ا�يل  "مرىس املغرب"درامه، مايش  4 درامه، مgكو
ش 2أ!قل �كون 
جتي وتطبق هاذ أ!مثنة وٕاىل ابغاو ٔ�س>يدي جييو العدد يطرحوه، ا�يل ابغى 
µس�مثر متاك يد�ر يف وسط املنافسة يف وسط املرىس وذيك الساOة يبقى 

أ!مثنة وا د، فني ما ابغى مييش يوزن ولكن حتت الترصف دÐل امليناء، 
Fا بغينا ±ري التخفZاكر، هذا هو ا�ليا بغينااحgش �ح
  .ض، مFكو

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
غيجي سؤال �ٓخر حول س>ياسة املوا]، ا�يل ميكن يل نقول لمك مل يعد 

 ماكن احZا مس>تعد�ن هناك احgاكر يف املوا]، وحىت ٕاىل اكن يف يش
�زولو �حgاكر، التوVه ا!ٓن دÐل س>ياسة احلكومة ٔ�نه ممنوع اقgصاد الريع، 
ممنوع �حgاكر، ممنوع لكفة ٕاضافFة ا�يل مايش معقو� Oىل الرشاكت وOىل 
املواطن، هذا توVه واخgيار ماشني فFه، وراه ابدينا أ!س>بوع املايض راه 

م ±ادي نتلكمو معمك Oىل النقل، منش>يو يف هاذ �لكمنا معمك Oىل املقالع، اليو 
  .�جتاه

والت يه رشكة وطنية، Ðك رشكة وطنية " Marsa Maroc"اليوم 
معومFة ولكن اك�ن ا!ٓن رشاكت مgعددة، يف اQار البيضاء، موجود�ن يف 

)Tanger Med(ا ا!ٓن طار ني وا د الع، اZال ـــــــــــــــدد ديــــــح
)les terminaux(،  س�مثرواµ وا د العدد �لخواص ا�يل مس>تعد�ن جييو

�قرتح Oليمك، ٔ ��ٔ Êيك ¡ش �كون التنافس، مع ذFس�BVيف لك ما هو لو
وراه تذاÑرت مع الس>يد الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان واCمتع املدين 
�نه املؤسسات دÐلنا مرح�ا جتي لك مرة ¡ش تتþاور مع املنتخبني، ٔ

، )L’ANP(، جتي "Marsa Maroc"و الرشاكت دÐلنا بمس>تعد�ن جني 
جييو لكهم يتþاوروا معمك، نطرحو Oلهيم، الهدف يف هناية املطاف هو 

املنتوج اàهنايئ  ٔ�و اكن مواطن ا�يل Ñيوصل Ü املواطن، سواء اكن مقاوال
  .واحZا مس>تعد�ن لهاذ اليش
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        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر
اللكمة ٔ! د . اين، موضوOه تدبري قطاع املوا] ببالد�السؤال ا!ٓين الث

  .السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔحرار

        ::::املس�شار الس>يد توفFق املس�شار الس>يد توفFق املس�شار الس>يد توفFق املس�شار الس>يد توفFق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

Ðىل اكفة املس>توO ي تلعبه املوا] الوطنيةîور الطالئعي اQمام ا�ت ٔ
�قgصادية و�ج�عية، اكن من الطبيعي ٔ�ن يتعدد املتدxلون يف القطاع 
املينايئ من ٔ�Vل ٕارساء دOامئ تدبري يعمتد Oىل احلاكمة واملردودية ليك تلعب 

  :هذه املوا] دورها املنوط هبا، حFث تتدxل Oرب ا!ٓليات التالية
 مد�رية املوا] وامل� العمويم والبحري؛ -
 ية �لموا]؛الواك� الوطن   -
، ٕاضافة ٕاىل القطاع Marsa Marocالقطاع اخلاص عن طريق رشكة  -

الش>به معويم اîي يتدxل فFه املكgب الرشيف �لفوسفاط واملكgب 
 .الوطين �لصيد واملكgب الوطين �لحبوب والقطاين

  الس>يد الوز�ر،
¡لنظر ٕاىل جحم هذا الرصيد املتطور ومراOاة لتنوع وخضامة أ!قطاب 

Xxصبحت  املتد�يف قطاع املوا]، تبني لنا ¡مللموس ٔ�ن موانZkا الوطنية ٔ
Oىل سFÌل املثال مFناء ٔ�اكد�ر، العيون ومFناء (تعرف اكتظاظا قوÐ ومgنوOا 

موا] ٔ�خرى ذات أ!مهية احمللية واWصصة ٔ�ساسا يف الصيد ) اQار البيضاء
بو ٕاليه، البحري، ٔ�صبحت xدماهتا ضعيفة Vدا وال �رىق ٕاىل ما كنا نص 

و¡لنظر ٕاىل تنوع Oدد املتدxلني يبدو ٔ�ن املوا] الوطنية الزالت مل �رق 
  .بعد ٕاىل ما كنا نطمح ٕاليه

ما يه الس>بل الكفXF ٕالOادة النظر يف س>ياسة  :ٔ�س>ئلتنا، الس>يد الوز�ر
تدبري قطاع املوا]؟ وهل هناك تقFمي حلصيX معل الواك� الوطنية �لموا] 

Oلام ٔ�ن بالد� لها  ؟ا دون املس>توى اîي كنا نطمح ٕاليهاîي يبدو لنا ٔ�هن
Oىل ) Halieutis(اسرتاتيجيات 	مة يف اCاالت �قgصادية مكخطط 

  .اخلصوص
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  ئBس،الس>يد الر 

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

�� فقط فعال احZا كنمتناو . 
شكر الفريق احملرتم Oىل طر ه هذا السؤالٔ
�هنا �كون الرصا ة بعضياتنا، الواك� الوطنية ومن بعد ±ادي نتلكم Oىل ٔ
 ��اجلواب، الواك� الوطنية Vاء يف الCم دÐلمك Oىل ٔ�نه دون املس>توى، ٔ

  . ىن تعطى لنا مؤرشات ٔ!نه الهدف يه احلاكمة اجليدةكنمت
عند� وا د العدد دÐل املؤسسات وحىت داxل اQس>تور ا!ٓن نص 
Oىل وا د العدد دÐل املؤسسات أ!خرى س>ت®شmٔ ودامئا اكن النقاش 

ملعارضة وال من اCمتع ا طرفالعمويم، ال من طرف احلكومة وال من 
يعين من ) C’est un coût(ٔ!هنا لكفة املدين، هذه املؤسسات نظرا 

الناحFة املالية والÌرشية، البد ٔ�ن أ!دوار دÐلها �كون كتوازي اللكفة دÐلها 
�و رمبا ٔ�حسن ¡ش ميكن �كون مردوديةٔ.  

احZا مس>تعد�ن ٕاىل اتضح بmٔن الواك�، نظرا �pور املهم ا�يل كتقوم به، 
دون املس>توى، احZا  -كام قلمت  -ؤ�� ±ادي نتلكم Oليه، ٕاذا اتضح 

مس>تعد�ن Oىل ٔ�ننا نقويوها ونؤهلها، ولكن البد ٔ�ن تعطى لنا مؤرشات ¡ش 
اكنت كتظهر  ،نب®Fو Oلهيا، ٔ!نه حنن من موقع أ!±لبية، سابقا موقع املعارضة

لنا ٔ�مور، من موقع أ!±لبية ميكن تظهر لنا ٔ�مور ٕاجيابية، وهذا هو التاكمل 
  .بني أ!±لبية واملعارضة

ياسة املينائية يف البالد دÐلنا مقZنة بmٔمر�ن ٔ�ساس>يني، نبغي السادة الس> 
ٕاىل امسحتو يل ... املس�شار�ن �كونو واحضني، مقZنة ٔ�وال ¡لقانون دÐل

 15.02¡لقوانني ±ري ¡ش نعطهيا لمك ¡لضبط ¡ش ما نغلطش، ¡لقانون 
املتدxلني، دÐل  3اك�ن هاذ القانون ا�يل Ñيmٔطر، وهذا  دد أ!دوار دÐل 

، يف املكgب الوطين اكن سابقا لك يشء )ODEP(ٔ!نه اكن سابقا يف 
مgداxل، اشكون ا�يل Ñيد�ر القوانني؟ اشكون ا�يل Ñينظم؟ اشكون ا�يل 
Ñيد�ر الرشاكت وÑيد�ر ٕافراغ امحلوالت؟ اشكون ا�يل Ñيد�ر الس>ياسة؟ 
 اكن لكيش مgداxل، اليوم القانون  دد اشكون ا�يل غيد�ر التقZني

غيد�ر الس>ياسة العامة  اشكون ا�يل .الواك�والتنظمي، ٕاىل ±ري ذÊ، يه 
دÐل اQو�؟ يه الوزارة، من xالل املد�رية، اشكون ا�يل ±ادي يبارش 

وا�يل Vاء " Marsa Maroc"اخلدمات املينائية؟ يه هاذ الرشاكت حبال 
ية يف السؤال Oىل ٔ�هنا xاصة، ما يش xاصة، ±ري ¡ش نصححو هاذ القض 

  .ٔ!نه اك�ن رشاكت ٔ�خرى xاصة ا�يل ا!ٓن بدٔ�ت ïس>تقر يف البالد دÐلنا
و¡لتايل هذا التاكمل بني الس>ياسة العامة دÐل اQو�، بني التقZني 
والتنظمي دÐل الواك�، بني الرشاكت اخلاصة، ٔ�عطا� ا!ٓن وا د احلرÑية 

د�ر، ؤ�� مgفق Ñبرية، ؤ�صبح هناك ٕاق�ال Oىل املوا]، مع ذÊ ¡س>تZrاء ٔ�اك
Ð ا ±ادي نتابعوه، املوا] ا!ٓنZمعك، وا!ٓن احY تصل ٕاىل اس>تعامل وا د 

، مازال اك�ن وا د العدد دÐل املوا] ما وصل�ش، %70حىت  35%
  .¡ٕالضافة Oىل ٔ�نه اك�ن ا!ٓن مشاريع ميكن لنا نتذاÑرو Oلهيا

ملد�ري دÐل ¡ٕالضافة ٕاىل هذا القانون، اليوم اك�ن ما µسمى ¡Wطط ا
تmٔهيل املوا] : ، هاذ اWطط املد�ري فFه جوج حواجي2030املوا] دÐل 

املوجودة، مهنا املوا] ا�يل �لكمتو Oلهيا، وٕاضافة موا] Vديدة، �مكلو 
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املتوسط، منش>يو من املتوسط �مكلوه ¡ش �كون عند اQو� دÐلنا تنافس>ية 
 ...لمحيط أ!طليسOىل مس>توى الت¨ارة العاملية، ومنش>يو ٔ�يضا � 

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ا!ٓن ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقFب

  :اااااكشاكشاكشاكشوووواملس�شار الس>يد حسن عاملس�شار الس>يد حسن عاملس�شار الس>يد حسن عاملس�شار الس>يد حسن ع
  .شكرا الس>يد الرئBس

  الس>يد الوز�ر،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
 اك�ن بعض �س>تحقاقات ا�يل ما ميكZاش ،الس>يد الوز�ر، ٕاىل امسحتو

ما نتلكموش Oلهيا، ولكن ميل كنتلكمو Oىل الواك�، ٔ�وال نتلكم Oىل ٔ�ش>نو 
يه العقلية وفلسفة ٕا داث الواك�، xاص الناس ا�يل كBسريوا الواك� 

  .يفهموا
ٕاىل امسحتو الس>يد الوز�ر، ٔ�ن الواك� ما معموالش ¡ش تدxل الفلوس 

الواك� هنا ¡ش �pو�، راه اك�ن ٕادارة الرضائب كتدxل الفلوس �pو�، 
املرىس  كBس>تعملوا ولكن ا�يلïساOد املس�مثر�ن يف املرايس وxارج املرايس 
  ...¡ش تواÑهبم يف الس>ياسة دÐل التصد�ر،ٕاخل

مع أ!سف هاذ اليش ما تنالحظوهش يف العقلية دÐل الناس ا�يل 
كBسريوا الواك�، وOىل سFÌل املثال، ق�ل ما ندوي Oىل بعض املرايس ا�يل 

  . م مشالك اكQاXx وبوVدور، ±ادي نتلكم Oىل ٔ�اكد�رفهي
يف ٔ�اكد�ر عند� مشلك دÐل ٔ�وال السومة الكرائية �لم2ازن، هاذ 

مرات، ملاذا؟ واش هكذا ±ادي 
ساOدو ٔ�ر¡ب  2السومة تضاعفت ب 
املراÑب والناس دÐل الصيد البحري ا�يل Ñيعانيو مشالك Ñبرية؟ رسو 

Ðل البواخر، اليوم املشلك د)les stationnements ( اZاكد�ر، واح�يف ٔ
ق�ل  ٔ�شهر هاذي بضعة، ٔ�اكد�ر راه )l’esprit(كندويو مرة Oاود 7ين Oىل 

الس>يد الوز�ر، راه شدوا بواخر دÐل ٔ�Oايل البþار وغرقومه،  ان�، ما �كونوا
الواك� ٔ�غرقهتم، مع العمل ٔ�ن اك�ن ¡خرة، ا�يل هاذو �س ا�يل عندمه مشالك 

وابقاو واقفني متاك وشداهتم الواك� وغرقهتم يف ... ية ٔ�و ورث ٔ�و ٕاخلماد
البحر، هاذي حىت من �حFة التلوث راه كتطرح مشلك، مع العمل ٔ�ن يف 

�جZبية و¡قFة متاك واقفة، Ñيفاش ) saisi(امليناء دÐل اQاXx اكينة¡خرة ٔ
  ميكن لنا 
شدو بواخر مغربية نلوحوها؟

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس>يد املس�شار

هللا خيليمك، السادة املس�شارون والسادة الوزراء، الزتموا ¡لوقت، 
  . عند� مشلك الوقت

  .شكرا الس>يد املس�شار، هللا خيليك، تفضل الس>يد الوز�ر يف دقFقgني

  :الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
¡ش نوحض، مع اليس ٔ�خZوش، وز�ر الفال ة والصيد البحري، اتفقZا 

بالد� اليوم يف اعتقادي مع املوا] ومع .  ٔ�ننا 
سقو يف هاذ املوضوعOىل
النقل البحري ا�يل Ñيعرف ا!ٓن مشالك واحZا ا!ٓن كنتابعو مع الصيد 
البحري، خص �كون عند� س>ياسة حبرية مgاكمX، اك�ن دول ا�يل xالقة 

  .وزارة دÐل البحر، واتفقZا ¡ش منش>يو يف هذا �جتاه
¡ملوا]، اك�ن وا د العدد دÐل املوا] ا!ٓن كتصلح، احZا فÂ يتعلق 

بغينا نعطيو الوضعية و
رشحو لمك، مFناء بوVدور اجلاهز اجلديد دÐل 
دÐل . الصيد، ودÐل العراxش يف الصيف ٕان شاء هللا ±ادي �كون موجود

دÐل ٔ�اكد�ر اك�ن توVه ا!ٓن دÐل معلية . طرفاية واQاXx احZا ماش>يني
  .ح، ميكن  ا� xاصةإالصال

املسmٔ� الثانية ا�يل Ñيخص �كونو واحضني فهيا، ا!ٓن كنþاولو نقFو مجيع 
املوا]، امشZBا يف هاذ �جتاه، كنقFومه من الرمX ا�يل بدات كزتحف، 
وxاصة يف املناطق ا�يل كتعرف رمال كثرية، واحZا ا!ٓن كنقلبو Oىل هاذ 

لبواخر ا�يل يه ±ارقة، وميكن يل الس>ياسة Ñيفاش نتعاملو معها، مث من ا
¡ش حنيدو هاذ البواخر من  )appel d'offre(نقول لمك ا!ٓن اك�ن قرار 

، وميكن يوصل لها )plus fluides(طرف رشاكت ¡ش هاذ املوا] تبقى 
  .إال
سان

وامشZBا يف اجتاه ٔ�ن املوا] دÐل الصيد مايش من اخgصاصنا، غمنش>يو 
يد البحري، فmٔعطيناه أ!±لبية وابقى يف نعطيوها �لمكgب الوطين �لص 

ٕان شاء هللا ±ادي نفوتو أ!±لبية أ!خرى يف ٕاطار وا د الرشاكة  2012
ٔ!ن ¡ش �كون عندو هو Ñيتحمك يف املوا] دÐلو، �ٓنذاك جنلسو معهم 

  .و
شوفو ٔ�ش>نو يه اخلدمات ا�يل ميكن لنا حنس>نوها
�طمئنمك ٔ�نه اك�ن زÐرات دامئة لهاذ املو ٔ ��ا]، جمرد ٔ�نه الضوء ما ؤ

شاOلش متاك راه Ñيمت االتصال ¡ش ميكن لنا نعاجلو هاذ اليش، و¡لتايل ٔ�ي 
مقرتح ¡ش املوا] دÐلنا �كون مZافسة توفر اخلدمة ملصلþة املقاو�، احZا 
مس>تعد�ن ٕان شاء هللا ٔ�ننا نقومو هبا، ولكن ابغيت تعطيي هاذ املعطيات 

  .ا 
شوفو مع الواك� ٕان شاء هللا�يل ٔ�رشتو لها ¡ش ميكن لن

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
. السؤال ا!ٓين الثالث موضوOه الرب�مج الوطين �لطرق ¡لعامل القروي
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس>يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس>يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس>يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس>يد ٕا�راهمي بنديدي
  الس>يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات 
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

تعترب الطرق الرشايني الرئBس>ية �لتمنية �قgصادية و�ج�عية من 
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ويف . xالل مسامههتا يف الرفع من تنافس>ية ال®س>يج �قgصادي و�ج�عي
هذا إالطار، Vاء الرب�مج الوطين �لطرق ¡لعامل القروي من ٔ�Vل فك 

Oدة مZاطق مبختلف �ات اململكة، وٕاذا اكنت احلكومة قد العز� عن 
الزتمت من xالل �ر�جمها ¡لقFام بدراسات حتليلية ٔ!,ر الرب�جمني، ٔ�ي 
أ!ول والثاين �لطرق ¡لعامل القروي، وبوضع �رÑيبة �ر�مج 7لث هيدف ٕاىل 
توس>يع معلية فك العز�، فٕاننا نؤكد Oىل رضورة جتاوز سلبيات تطبيق 

�جمني السالفي اÑîر ا���ن شا�هتام مجموOة من اخلروقات و��زالقات الرب
  .اخلطرية املمتثX يف اس>تغالهلام خلدمة أ!جZدة �نت2ابية حلزب معني

ويف هذا الصدد، 
سائلمك الس>يد الوز�ر، عن التدابري اليت س�2gذوهنا 
ر�جممك لقومي احنرافات الرب�مج الوطين �لطرق ¡لعامل القروي وعن �

  املس>تق�يل يف هذا اCال؟ 
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر. شكرا

  :الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس>يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السادة والس>يدات املس�شار�ن احملرتمني،
��لكم Oىل ٔ�نق�ل . 
شكر الفريق احملرتم Oىل طرح هذا السؤالٔ 

الس>ياسة الطرقFة، ٔ��لكم Oىل هاذ القضية دÐل ٔ�ن هذا اكن خيدم حزب 
معني، ٔ�� كنبغي نوحض ٔ�مام الرٔ�ي العام، بالد� ما ميكن لها �زيد ٕاال ٕاذا 

�� ما Oارفش واش هاذ اليش اكن، ٔ�� غند�ر التقFمي . ا�هت~ى هذا املنطقٔ
 22لثاين ا�يل ٔ�xذ ا!ٓن دÐل �ر�مج العامل القروي، دÐل الرب�مج أ!ول وا

مليار دÐل اQرمه، هاذي ٔ�موال أ!مة، غند�رو التقFمي و
شوفو ما ٔ�جنز وما 
مل ينجز، ؤ�ش>نو يه احلا� دÐلو،واحZا مس>تعد�ن مرة ٔ�خرى ٔ�ننا ند�روه 

  .جامOات
�عتقد بmٔنه العامل القروي اليوم، فك عزلته، كام قلت البار ة يف ٔ ��ٔ

لنواب، ال تتعلق فقط ¡لطرق، خصنا منش>يو الغرفة أ!وىل يعين يف جملس ا
ا!ٓن يف ما µسمى ا!ٓن ¡لرب�مج املندمج، احZا كند�رو الطرق Ñوزارة 
التجهزي، الفال ة كتد�ر املساÊ الطرقFة، وزارة اQاxلية عندها �ر�مج 

احZا اكنت  مليار، 2حىت يه يف حوايل ) PNAT(دÐل اàهتيئة الرتابية 
  .�ن مشاريع ٔ�خرى يف ٕاطار رشااكتمليار تقريبا، واك 22

كنعتقد الس>ياسة الطرقFة ٕاىل ٔ�ضفZا اجلبال، و¡ملناس>بة ٔ�� عندي 
ٕاحساس، يعين ما عندµش Oلمية خصها دراسة، Oاد طلبت مهنم يد�روا 

ما يبقاش فقط ) structurel(دراسة، ٔ�ن اجلو البارد ±ادي يويل هيلكي 
البناء دÐلنا، س>ياسة طارئ، فٕاىل اكن غيويل هيلكي مبعىن س>ياس>ية 

�عتقد جيب ٔ�ن يعاد فهيا  ،التعمري، مواقع اQواو�ر، الطريقة دÐل التعاملٔ

  .النظر ٔ!نه هذا قدر، اك�ن مZاخ يتغري جيب ٔ�ن نxٔmذه بعني �عتبار
�ؤكد لمك بmٔنه ±ادي ند�رو التقFمي دÐل هاذ الرب�مج ٔ ��ٔ ،Êîو

 ïس>تفد، ميكن يل نقول لمك الطريق، ؤ�يضا ±ادي منش>يو �لمناطق ا�يل مل
 %50 وصل ل �Yات من xالل إالحصائيات ا�يل عندي، Ð 4اك�ن 

فÂ خيص فك العز� من الناحFة الطرقFة، فاحZا ±ادي حناولو هاذ املرة 
ند�رو التوازن وبعد ذÊ ±ادي 
شوفو اشكون ا�يل مس>تعد�ن ¡ش يد�روا 

ملس�شار�ن اك�ن جامOات رشاكة، ؤ�س�سمح ٕاذا قلت لٕالخوان وأ!خوات ا
وقعت رشااكت ولكن مل تؤد ما Oلهيا، ف�التايل ٔ�نه ¡ش ميكن لنا نتقدمو، راه 

 رشااكت،مايش ساهÑ ،Xيخص ٔ�يضا امجلاOات ا�يل هام اس>ناو  15%
امضاو معنا رشاكت ٔ�ننا ميكن لنا ٕان شاء هللا ٔ�نه منش>يو يف هاذ �جتاه 

  .دÐل العامل الطريق

  :ةةةةالس>يد رئBس اجللسالس>يد رئBس اجللسالس>يد رئBس اجللسالس>يد رئBس اجللس
  .اللكمة ا!ٓن ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا

  :املس�شار الس>يد جامل بوهنرياملس�شار الس>يد جامل بوهنرياملس�شار الس>يد جامل بوهنرياملس�شار الس>يد جامل بوهنري
البد، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن جندد لمك اàهتنئة والبد ٔ�ن نقول لمك بmٔن العامل 

  :مشالك ٔ�ساس>ية ثالث ٔ�زمات،القروي يعBش ثالث 
راه كتد�ر  املشلك أ!ول دÐل الكهر¡ء، ٕاىل ما اكن�ش الكهر¡ء الناس

  ذاك الفgاشة وكتد�ر الشمع؛
املاء الصاحل �لرشب، ٕاىل ما اك
ش املاء الصاحل �لرشب الناس كتحفر 

  البري؛
أ!طفال ما Ñميش>يوش  ،ولكن ٕاىل ما اكن�ش الطريق وطاحت الش>تا

�لمدارس، الناس ما كمتشBش ت�سوق، وهذا نعBشه ا!ٓن، ا�يل ÑيعBشو 
. �يل شهر ونصف والناس يف عز� Ùمةٕاقلمي تنغري يف مZطقة ٔ�وزيغنت، ا

و�زيدمك Oلام، الس>يد الوز�ر، خنربمك بmٔن هاذ إالقلمي يف هاذ املنطقة يه يف 
�نت2ا¡ت ال�رشيعية ا�يل Vابوا هلم صناديق �قرتاع ¡لهيليكوبرت، ها هام 

  .مازالني Oاµشني هاذ أ!زمة اليوم
عارضة وOانBمت ما نعانيه الس>يد الوز�ر، لقد كنمت يف أ!مس القريب يف امل

حنن ا!ٓن، وو دة املعا�ة تو د الشعوب وتو د الناس، أ!عراف والتقاليد 
عندمك،  احتط .امللفاتتلزمZا ¡ن نعطيمك شB+ا من الوقت ليك تدرسوا لك 

، 1640الس>يد الوز�ر، ±ري االثنني ا�يل فات وا د امللف حتت Oدد 
دÐل امجلاOات  3لف Ñيجمع حطيناه يف احلكومات السابقة، وهاذ امل

¡لطرق، جامOة �ٓيت بلقامس، ق�ائل �ٓيت Oال، ق�ائل حودران وق�ائل 
املعاز�ز، ها ٔ�نمت يف سلطة القرار، ٔ�متىن ٔ�ن تxٔmذوا بعني �عتبار هاذ 

  .امللف، الس>يد الوز�ر
  .وشكرا

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .لتعقFباللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار ا. شكرا الس>يد املس�شار
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  :الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
±ادي نقول �لس>يد املس�شار يعين إال
سان خيدم وطنه وبpه من موقع 
املعارضة ويتحمل املسؤولية و�كون أ!مر ٔ�µرس، ويتحمل املسؤولية لينفع 

ٕاذا اكنت  ينجز، خصوبpه من موقع التدبري و�كون أ!مر ٔ�شد ٔ!نه 
  .ري جيب ٔ�ن �كون ¡ٕالجنازاملعارضة �كون ¡الحg¨اج، فالتدب

�� يف اعتقادي ٔ�ن هذه القضية، ٔ�� نقول Ê صدقا ±ادي ٔ ،Êîو
�كون من خFانة أ!مانة ٔ�نه إال
سان يتعامل مع اQواو�ر يعين حياس>هبا من 
موقع مZتخبهيا، ±ادي �كون ظمل مايش ٔ!ن املنتخب هو يف املعارضة مييش 

 ٔ�� كنقول اك�ن مZاطق ا!ٓن ا�يل حياسب ق�يX �اكملها ومZطقة �اكملها، 
، اك�ن ٔ�قالمي  %50، اك�ن مZاطق ا�يل وصلت  %80 ٕاىل %70وصلت 

اكنت مس>تعدة �لرشاكة ٔ�ننا نعطيوها  ٕاذا العقل واملنطقا�يل مل ïس>تفد، من 
حقها حبال ا�يل اxذاو ا!ٓخر�ن وا!ٓخر�ن ±ادي �كون معهم رصحي، اكينة 

ي®gظر حىت  %70ربة، ا�يل ٔ�xذ ٔ�ولوÐت جيب ٔ�ن �كون رص اء مع املغا
يصل Oليه أ!خ دÐلو وامجلاOة أ!خرى، ند�رو نوع من التوازن، لكن ٔ�يضا 

  .Ñيخص رضوري ا�يل الزتم dيش رشاكة ٔ�نه يلزتم هبا كام جيب
�ؤكدها، وصلين من وا د العدد دÐل املنتخبني ٔ ��أ!مر الثاين، وهذا ٔ

دÐل يش  ±ري �لفريماتامشات  ٔ�هنأ�نه بعض الطرق تدارت حلسا¡ت 
Êودي ما ميك®ش يل نعرف اخلريطة ... �س، ٕاىل ±ري ذ��� كنقول هلم ٔٔ

 le système d'information(دÐل املغرب، مازال ما عند�ش وا د 
géographique( شوفو ٕاذا عند�
، النظام املعلومايت راه احZا ±ادي 

فني كتصايب، إالماكنيات، ميكن 
شوف الطريق ا�يل كتصايب ¡لضبط 
شاء هللا، ولكن اعطيو� هاد القضية هاذي،  ٕان Ü نوصلوهاد اليش ±ادي 

�قولها ؤ�حتمل مسؤولييت، ومعنا إالخوان دÐل احلكومة لن نق�ل ٔ�بدا ٔ�ن ٔ
تدxل القضاÐ دÐل احلسا¡ت الس>ياس>ية يف تقد�ر �سرتاتيجيات دÐل 

  .البالد، ٔ!نه ±ادي �كون من الظمل ولBس من العدل
واملسmٔ� الثانية ٔ�قولها، ٕاذا اكن هناك ٔ�ي xلل، طريق اكن xاصها تدار 
وما تدارïش ما عرفZاش ٔ�و تدارت جبودة ٔ�قل، ٔ�� رهن إالشارة ليك نقوم 
¡حلساب ؤ�ول من جيب ٔ�ن يؤدي احلساب هو الوز�ر، ¡ش �كونو 

  .واحضني، مايش هام أ!طر

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
�كون عندمك إالVابة تنظروا �لشاشة  ميلنلمتس  .الوز�رشكرا الس>يد 

�قاطعمكٔ ��  .من ٔ�Vل التوقFت ¡ش بال ما ٔ�حرج ٔ
اللكمة ٔ! د السادة . السؤال الرابع موضوOه حتر�ر قطاع النقل

املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل لتقدمي السؤال، اللكمة ٔ! د السادة 
  .املس�شار�ن

  :املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفFليد بلفFليد بلفFليد بلفFل
  الرئBس،الس>يد 

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

مZذ س>نوات تعود ٕاىل الس>يد �هنمية Ñوز�ر �لنقل سابقا وحنن 
سمع عن 
بتحر�ر هذا القطاع يف ٔ�Vل  ووOد� وٕاىل اليوم،حتر�ر قطاع نقل املسافر�ن 

  .س>نوات طبقا ملرشوع قانون الزال مل �ر النور ٕاىل هذه ا�لحظة 3
احملرتم الهدف من اس>تغالل رخص نقل  وٕاذا اكن الس>يد الوز�ر

املسافر�ن بعد اس>تقالل بالد� هيدف ٕاىل �كرمي املقاومني ولك ا�îن 
حتول بعد ذÊ ٕاىل نوع من  -مع أ!سف -سامهوا يف رفع راية الوطن، فٕانه 

الريع و�مgياز ±ري الواحض، اليشء اîي يطرح ïساؤالت عريضة Qى 
اجلديدة مZذ اعتالء صاحب اجلال� الشعب املغريب يف ظل التو�ات 

نرصه هللا عرش البالد والرامFة ٕاىل �منية اج�عية م�سارOة حقFقFة، وحماربة 
لك ٔ�شاكل الريع والفساد، ومن مضن هذا التوVه احلرص Oىل ٕاOادة تmٔهيل 
قطاع النقل �لمسافر�ن مبا حيقق الهدف �ج�عي النFÌل اîي اكن يف 

  .بداية �س>تقالل
، الس>يد الوز�ر احملرتم، ن®gظر اليوم حتر�را فعليا لقطاع نقل ٕاننا

املسافر�ن لتحقFق �اكفؤ الفرص وتقوية املناOة �ج�عية وتوفري رشوط 
مZافسة م�نية Oىل إالنصاف والعدا�، حىت يتحقق تطو�ر هذا القطاع مبا 
خيدم مصاحل املواطنات واملواطنني من �ة وµسامه يف مسارات التمنية 

  .�قgصادية و�ج�عية لبالد�
îا، 
سائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، عن خطوات وزار�مك املس>تق�لية 
لتحقFق ïرسيع فعيل يف وترية حتر�ر نقل املسافر�ن بعد حتر�ر قطاع نقل 

  .البضائع
  .وشكرا

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر. شكرا

  :الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس>يد الرئBس، 
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة واملس�شار�ن،
�� كام وOدت يف اجللسة . ٔ�شكر الفريق احملرتم Oىل طرح هذا لسؤالٔ

 - ٕان شاء هللا- السابقة بmٔن فÂ يتعلق ¡لرمال ٔ�و املقالع بصفة Oامة ٔ�ن 
وع س>نفgحها �لنقاش العمويم، فقريبا ٕان شاء هللا، ٔ�Oدمك قريبا س>يفgح موض

حتر�ر النقل �لنقاش العمويم واملؤسسايت ٕان شاء هللا، هذا توVه، لكن 
بطبيعة احلال هذا Ñيدxل يف مصلþة البالد دÐلنا وا�يل .. هذه فرصة ¡ش

�قول لمك ملاذا، . ±ادي ٔ�فاج+مك هبا ا!ٓن لن �كون Oىل حساب ٔ�ي طرفٔ
ٔ!ن ا�îن اكنوا µش>تغلون يف ٕاطار النظام السابق املبين Oىل 

و¡ملناس>بة، مزÐن إالخوان وأ!خوات يعرفوا اك�ن جوج ٔ�نواع .لرخصا
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دÐل الرخص، اك�ن الرخص ا�يل كتعطهيم جلنة وطنية مايش وزارة النقل 
اك�ن . من xالل ملف Ñيوصل هلم وكتدرسو ا�لجنة ا�يل هو دÐل احلافالت

 رخص ا�يل كتعطهيم وزارة اQاxلية بطبيعة احلال دÐل الطاÑس>يات، اك�ن
جوج أ!نظمة وهاذ املوضوع مع ٕان شاء هللا وزارة اQاxلية ±ادي �قشوه، 

  .بطبيعة احلال التحر�ر س>يكون مgدرج
فكميكن يل نقول لمك اك�ن جوج، اك�ن �جتاه دÐل النقل Oرب 

اxذاو الرخص، �كونو رص اء مع الرٔ�ي العام،  والناس ا�يل احلافالت،
وا�يل ا!ٓن ±ادي منش>يو يف اجتاه  اxذاو الرخص وفق وا د املنطق سابق،

دÐل ٔ�ن يويل دفا�ر التحمالت وطلب عروض وفق خطوط وتدار فهيا 
Êا غمنش>يو يف هاذ �جتاه، وهذا ا�يل ...رشوط املنافسة، ٕاىل ±ري ذZاح

  .موجود يف القانون اîي س>نعرضه Oليمك
ا�يل اكن عندمه رخصة، تعطى هلم مر X دÐل التكFف مع النظام 

د، مميك®شاي وا د دار طلب، رÐيض ٔ�عطي Ü، مقاوم، فقري، اجلدي
العقل يقول جيب ٔ�ن ند�ر ما هو . مgعددة، هذا واقع موجودالعتبارات 

ٕاىل مكmFٔديوش يش  اVة �pو� يؤدوها، ٕاىل  موجود تدبريا حس>نا،
حيرتموها، لكن ا�يل ±ادي جيي Vديد ±ادي  مااكي®ش وا د الرشوط تقZية،

  . يدxل هاذ النظام
جوج ٔ�نظمة ±ادي يبداو µش>تغلوا ملر X انتقالية حىت يتالقاو بعد 
مخس س>نوات ويويل عند� نظام وا د، وهكذا غنكونو قد  افظنا Oىل 

انفgحنا ٕاىل نظام دميقراطي يف اCال دÐل النقل، ولكن واÑبنا  حقوق امجليع،
اتو بالد� ليك ي®gقل ٕان شاء هللا ٕاىل هذا التوVه ا�يل ابغ النظام اجلديد

  .دÐل �قgصاد، دÐل التنافس>ية، ولBس �قgصاد دÐل الريع

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .ا!ٓن اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

  :املس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
سؤالنا يmٔيت يف س>ياق واحض وهو حماربة �مgيازات واقgصاد الريع 

 نقل املسافر�ن، حنن نبقى يف قطاع النقل ¡QرVة أ!وىل، لBس فقط يف
Oىل مس>توى س>يارات أ!جرة ونقل املسافر�ن ٔ!ن احلكومة السابقة يبقى لها 
طبعا الس>بق ٔ�هنا فgحت حتر�ر الشاحZات ومر يف ظروف Oادية، فه~ي 

Êىل دفا�ر حتمالت، ٕاىل ±ري ذO مثهنا �لحكومة ... تعمتد�وهذه خطوة 
مدعوة ٕاىل تفعيل هذه الوترية بناء Oىل احلوارات  السابقة، واحلكومة احلالية

اليت اكنت حمايدة ملدونة السري، حFث دعو� ٕاىل حتر�ر قطاع النقل، فهو 
م=ال، الس>يد الوز�ر، ال . قطاع Ñبري ولكZه ±ري 	يلك، ميلء ¡خلروقات

يعقل صاحب املmٔذونية يف نقل املسافر�ن ال يؤدي الرضيبة واملكرتي يؤدي 
  .الرضيبة

مث ال يعقل، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن 	نيي القطاع ال µس>تفFدون من القطاع 
 ،Êىك من ذ�واخلارVني عن القطاع فهم µس>تفFدون من القطاع، بل أ!

الس>يد الوز�ر، هو عندما نتþدث عن املقاوم ٔ�و عن ٔ�بناء الشهداء وشهداء 
لكم وهذا عندو  15لكم عن  100و دتنا الرتابية، فٕاننا نتþدث عن 

نتþدث عن �س>تZrاء داxل  و�كن  ني اكملني،، راه واقفني مشلك
لكم مبعىن  �1000س>تZrاء و�مgياز داxل �مgياز نتþدث عن مmٔذونية 

�نه �كرتهيا مببالغ ïس>يل ا�لعاب وال يؤدي ٔ�ي يشء مقابل هذا �مgيازٔ.  
لهذا، الس>يد الوز�ر، جيب ٔ�ن يفgح نقاش وطين صائب هبدوء، حنن ال 

جنهز Oىل امgيازات ٔ� د وال �ريد ٔ�ن نقيص ٔ� د داxل اCمتع ولكن  �ريد ٔ�ن
  .جيب ٔ�ن نعيد توزيع الرثوات داxل قطاع النقل مبنطق معقول

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Oىل التعقFب. شكرا الس>يدة املس�شارة

  :الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
�يل هو اكن مفgوح سابقا بطبيعة احلال اîي فgحناه اليوم، واالنقاش ... 

ولك من ٔ�دى لهذا الوطن xدمة جيب ٔ�ن µشكر، بطبيعة احلال هذا 
�متىن ٔ�ن جند الس>ند من اكفة الفرقاء، لن �كون ٔ ��النقاش جيب ٔ�ن µس>متر ؤ

  .فFه ٕاال اخلري �لجميع، ٕاال اخلري �لجميع
ح والتغيري يف ٕاذا اكن يف اCال الس>يايس ٔ�ن البالد دÐلنا دارت إالصال

ٕاطار �س>تقرار و�س>مترارية، كنظن Ñيخصنا يف اجلانب �قgصادي، مبا 
فFه اقgصاد الريع ٔ�ن �كون ثوريني من ٔ�Vل ٔ�ن نصل ٕاىل الهدف، ولكن 
�يضا ٔ�ن نواÑب ما هو موجود ٔ!نه فFه Vانب اج�عي جيب ٔ�ن نxٔmذه بعني ٔ

  .الت مZذ البداية�عتبار، وÊî امجليع س>يلزتم ¡Qفرت دÐل التحم
لكن ٔ�قول ا�يل غيجي Vديد غيكون وفق طلب دÐل العروض وامجليع 
جيب ٔ�ن يؤدي �pو�، ال القدام وال اجلدد، وامجليع سوف يؤدي �pو� 
وفق العدا� ومن xالل اQراسات، اخلط ا�يل هو مرحب كثريا غيكون 

�كرث من ذÊ .عندو مثن واخلط ا�يل مرحب ٔ�قل غيكون عندو مثنٔ، 
س>نعرض Oليمك وهذا �لنقاش، ا�يل ±ادي xÐذ خط مرحب xÐد خط ٔ�قل 

، نتعاونو Oلهيا، حFث اك�ن ا�يل )La péréquation(دار ــــــرحبية ¡ش ت
Ñمييش �لخطوط املرحبة واك�ن اخلطوط الغري مرحبة، ف�التايل املواطن 

  .مكBس>تافدش
Ñس>يات ا�يل ¡ٕالضافة لهاذ النقل دÐل احلافالت والنقل دÐل الطا

خصنا نفgحوه مع وزارة اQاxلية، اك�ن النقل املزدوج يف العامل القروي، وٕان 
شاء هللا يف مارس املق�ل الس>يد رئBس احلكومة اكنت Vلسة وا!ٓن التوVه 
ا�يل ماش>يني فFه ٔ�نه هاذ النقل املزدوج ±ادي نفgحوه وغنمكلو اQراسات 

وا مهنا وليداتنا واملعطلني ا�يل تدارت Oىل مس>توى أ!قالمي ¡ش µس>تافد
وا�يل حمتاVني و
س>تاج�و لوا د احلاجFة يف العامل القروي ٔ!ن فك العز� 
فFه الطرق ولكن فFه ٔ�يضا النقل، يعين جبو�م، وفFه ٔ�يضا الكهر¡ء ¡ش 

، وا د املنظومة دÐل )Un package(ميكن ٕان شاء هللا �كون وا د 
لنقل وا�يل فهيا ٔ�يضا يعين الطرقات وا�يل اخلدمات ¡لعامل القروي ا�يل فهيا ا
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  .فهيا الكهر¡ء ¡ش 
س>تاج�و �لþاجFات دÐل العامل القروي

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
السؤال اخلامس موضوOه تmٔخر الر الت اجلوية، �لمس�شار�ن . شكرا

عبد امحليد السعداوي، عبد الرحمي العاليف، الهامشي : احملرتمني السادة
 ٔ�اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن . زاكغ، محمد فضييلالسموين، بنارص 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

  الس>يد الوز�ر،
لقد تعدد �حg¨اVات Oىل رشكة اخلطوط اجلوية امللكFة من ق�ل 

راء تmٔخر الر الت لساOات طوال، مما جيعلهم حمارص�ن يف الزبناء وذÊ ج
�روقة املطار، أ!مر اîي يتكرر مع  لول فصل الصيف، ٔ�ي مومس عودة ٔ

�بناء اجلالية ٕاىل ٔ�رض الوطنٔ.  
ٕان م=ل هذه املشالك ïسامه ب®س>بة Ñبرية يف دفع العديد من ٔ�فراد 

سفرية والس>ياحFة xالل اجلالية املغربية املقمية ¡خلارج ٕاىل تغيري و�هتم ال 
العطل الصيفFة، بل أ!مر ال يقgرص Oىل Vالي�Zا بل حىت Oىل الر الت 
اQاxلية، حFث يتعني Oىل املسؤولني عن رشكة اخلطوط اجلوية امللكFة 

التدابري من ٔ�Vل ضامن حسن سري الر الت يف مواOدها اختاذ اكفة 
نا تتوفر Oىل مواصفات الس>يد الوز�ر، نفgخر بmٔن مطارات  وٕاذ كنا،. احملددة

ما ينقصها هو حسن املعامX و�س>تق�ال يف وVه  املطارات اQولية، فٕان
  .زبناهئا

لهذا، نطالب املسؤولني عن رشكة اخلطوط امللكFة املغربية مراجعة 
س>ياس>هتا يف التعامل مع زبناهئا، xاصة يف ظل املنافسة وحتر�ر قطاع 

Qي تعرف مطارات اîىل النقل، ففي الوقت اO ول أ!خرى حتس>نا سواء
صعيد البناÐت ٔ�و اخلدمات من ٔ�Vل Vلب الزبناء، فٕان مطاراتنا ترتاجع ٕاىل 

Xب سوء املعامÌسd الوراء.  
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

  :الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر لٕالVابة عن . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال

  :الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزيوالنقلوالنقلوالنقلوالنقل
  الرئBس، الس>يد

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

 -ٕان شاء هللا- 
شكر الفريق Oىل طرح هذا السؤال وغتكون مZاس>بة 
حسب  22ٔ�عتقد ٔ�ول مؤسسة معومFة ا�يل غتجي �لم¨لس املوقر يوم 

، وا�يل بطبيعة )la RAM(اخلطوط اجلوية امللكFة االتفاق، يه رشكة 
قلنا البد ٔ�ن �كون يوم �لمناقشة Oىل   ولكناحلال اكن الطلب من فريقني

اعتبار ٔ�هنا م� املغاربة ؤ�هنا م� لBس م� سهل ٔ!نه مرتبط ¡لس>ياسة 
لكن مرتبط ٔ�يضا ¡لس>يادة دÐل  �قgصادية �لبالد و¡لس>ياسة الس>ياحFة،

البالد، bرشكة وطنية اليت جيب ٔ�ن �كون مفgوح النقاش فهيا ٔ�مام 
xياÑ سامهوا يف القرار املنتخبني وا�يلBذوا القرار الس>يايس وا�يل ك

  . الس>يايس
و±ادي �كون مZاس>بة مايش فقط ¡ش �قشو القضية �ج�عية ا�يل 
يه مطرو ة �لنقاش وا�يل وصلت فهيا الرشكة ¡تفاق مع النقا¡ت Oىل 
�ساس �كون بطريقة سلسX وبmٔقل رضر وما تبقى مع الفرقاء �ج�عيني ٔ

لو نعاجلوه، لكن ±ادي �كون مZاس>بة ٔ�يضا ¡ش نتþدثو Oىل والنقا¡ت حناو 
 .اخلدمات

فقط جيب ٔ�ن ٔ�ذÑر ٔ�ن العقدة الرب�مج ا�يل اكنت بني اQو� وبني 
الهدف مهنا مايش  ،ان� OارفFهنا ،اخلطوط امللكFة وا�يل خضت فهيا ٔ�موال

فقط ¡ش الرشكة تبقى مZافسة هكذا ماليا، لكن ٔ�ن �كون مZافسة من 
جودة اخلدمات، هذا هو التوVه، هذه يه أ!وىل، جودة اخلدمات،  حFث

 ،Êل املساÐا لها لوا د العدد دZBوهاذ جودة اخلدمات بطبيعة احلال مش
داxل فهيا التكو�ن، داxل فهيا الطريقة دÐل ا رتام املواعيد، داxل فهيا 

�يضا ٔ�ن رشكة ٔ)RAM ( 
 le(س>ية تويل ملكفة ¡ملهام دÐلها الرئBس>ية، ¡لفر
cœur du métier( ل الطريانÐرشكة دb الش فهياxاحلواجي ا�يل ما دا ،

يعين ٔ�هنا ±ادي تعطهيا �لمناو� ٔ�و ٔ�هنا تفوهتا، حبال م=ال يف جمال الس>يا ة 
ميكن �كون . ا!ٓن الفZادق مت تفو�هتا، ال Oالقة لرشكة الطريان ¡لفZادق

بني الس>يا ة وبني  عندها س>ياسة مع الس>يا ة ¡ش ميكن �كون ارتباط
النقل اجلوي وحىت النقل البحري، ولكن ا�يل Ñيفهم يف اجلو مغادµش يفهم 
�يضا يف الس>يا ة، فgيخصنا منش>يو فµ Âسمى بقلب املهمة الرئBس>ية ا�يل ٔ

فٕاذن ماش>يني يف هاذ �جتاه ٕان . تتدار لها الرشكة حىت ال ننوع التضخم
  .شاء هللا وتعاىل

 �كون معروضة Oليمك،املدونة ا�يل يه ±ادي أ!مر ا!ٓخر وهو ٔ�نه 
، ¡يق 126احZا اكنت املدونة عرضت، وصلنا يف جملس النواب ٕاىل املادة 

مادة، فٕاذن ¡لتايل ±ادي تعاود �رجع مدونة الطريان  120تقريبا وا د 
هذا املوضوع دÐل حقوق  هاذ املدونة فهيا مZصوص حول. املدين

لبند دÐل عند التmٔخر ٔ�و عند إاللغاء، املسافر�ن، فهيا مZصوص وا د ا
التعويض املقابل عن التmٔخر وإاللغاء، ٔ!نه سابقا ما اك
ش قانون تيقول ٔ�ش>نو 
يتدار، ميكن تعطيك الفZدق ولكن ماك
ش مقنن يعين يف هذا املوضوع 
هذا، ف�التايل ±ادي �كون مقنن كام هو سا;ر Oىل املس>توى العاملي ٔ�نه 

لحق ¡ملسافر البد ٔ�ن يتحمل مسؤولية طرف عندما �كون هناك رضر ي
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بطبيعة احلال يه الرشاكت يعين ا�يل يه اجلوية وOىل رٔ�سها  1والطرف رمق 
  .الرشكة الوطنية

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس>يد الوز�ر

ا قد طرحZا هذا السؤال Oىل الس>يد وز�ر النقل السابق، يف احلقFقة كن
ولكZنا اليوم ومادامت أ!مور Oىل  الها، نود مساءلتمك لعلمك جتدون  لوال 

  .�جعة لهذه إالشاكلية
  الس>يد الوز�ر، 

ٕان تxٔmري الر الت ٔ�مر Oادي يف مجيع دول العامل ٕاذا اكنت اس>تZrائية 
xٔmري فٕان الرشاكت املعنية تقدم ولBست كقاOدة، وحىت ٕاذا وVد هذا الت

ؤ�س>يق لمك ٔ�م=X من . xدمات اس>تZrائية، ختفف Oىل زبناهئا معا�ة ال�تxٔmري
�ورو¡، حFث �كون رهن ٕاشارة الزبناء هاتفا جما� من ٔ�Vل ٕاخ�ار من مه ٔ
يف انتظارمه، وكذÊ وج�ات أ!لك مع الرOاية �لمس>نني، ٔ�ما ¡ل®س>بة 

ية فال تعري ٔ�ي اه�م لزبناهئا رمغ ارتفاع لرشكة اخلطوط امللكFة املغرب 
�سعارها مقارنة مع ¡يق الرشاكت أ!خرى، ٕاذ يتعذر Oىل املرء اس>تفسار ٔ�ي ٔ

  .مسؤول ٔ�و موظف ¡ملطار Oىل سÌب التxٔmري، فال جتد ٔ�ي جواب
الس>يد الوز�ر، م=ال املسار دÐل بعض الطا;رات كتكون ±ادية �pار 

يف فاس ) mV)l’escaleٔ بعض املرات دارت ¡رµس، ٕاال ٔ�ننا نفا-البيضاء
  . بدون ٕاشعار

ليال !ٔاكد�ر، كتد�ر  10وكذÊ وا د الطيارة �متيش �ٓخر طا;رة مع 
،  11ونصف،  10تي2ليوها حىت  10ٔ�اكد�ر خصها خترج مع -اQار البيضاء

الطا;رات ا�يل اكنوا ±ادي جييو من ٔ�ورو¡ ¡ش دÐل ا�ليل، تيجيو اكع  12
µسمهيا طا;رة الشطابة، ما بقاïش  هاذيك الطا;رة، اللك ٔ�صبحلكهم جتمعهم 

جييو ¡ش جتمع  �متيش يف وا د الوقت معني، ٕاىل ت�س>ىن اكع الطا;رات
 .دوك املسافر�ن

  .شكرا الس>يد الوز�رو 

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل التعقFب. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التالس>يد وز�ر التججججههههزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
بقدر ما ٔ�تفق ٔ�نه قد �كون هناك xلل ما، ولكن لBست هذه يه 

بطبيعة احلال جيب . الصورة Oىل الرشكة الوطنية، لBست يه هذه الصورة
�عتقد خصنا نعملو ٔ ���ن يذÑر إال
سان إالجيابيات ؤ�ن يذÑر السلبيات، ٔٔ
ٕاحصاء دÐل حشال 
س>بة التmٔخر ودÐل إاللغاء، وكام قام املكgب الوطين 

 le taux de(كك احلديدية بدراسة حول ما µسمى بـ �لس

satisfaction( يضا نطلبو ٕان شاء هللا تعمل�، مبعىن 
س>بة �رتياح، ٔ
  .دراسة حول 
س>بة �رتياح

�� نقول لمك خشصيا، حىت ولو كنت يف املعارضة سابقا، ٕاذا كنت خمريا ٔ
نية، ما �لسفر بني الرشكة الوطنية ورشكة ٔ�جZبية تنختار الرشكة الوط 

نقولهاش ٔ!نين كزنيد، ٔ!نه اك�ن الرشكة دÐلنا وميكن نقولو املالحظات دÐلنا 
  .وندافعو Oلهيا

�� تنعتقد اك�ن 
س>بة من الصح فÂ تقول، احلقFقة، ولكن لBست يه ٔ
�نه النقل اجلوي ٔ�نت ما يش خمري فFه، ٔ Â<ية  ال، والس�لك احلقFقة Oىل ٔ

Fان تتmٔخر الطا;رة من إالقالع، اك�ن اجلو فZعطيك م=ال اك�ن ٕاما بعض أ!ح 
Ñيmٔ,ر Oىل هاذ اليش، اك�ن ٕارضا¡ت، اك�ن وا د العدد دÐل أ!مور، احZا 
ميكن لنا نعملو دراسة و
شوفو ٔ�ش>نو يه ال®س>بة دÐل التmٔخر وال إاللغاء 
ا�يل هو فFه اخلطmٔ الÌرشي، مبعىن ٔ�نه ما داروش الواجب دÐهلم، ٔ�ما ٕاذا 

  .ار فهذا يقع يف اكفة الرشاكت العامليةاكن هناك اضطر 
) transit(، ما عند� ما ند�رو، واحض ٔ�نه )transit( ــفÂ يتعلق ب

دÐل الناس ±ادي  3م�ين Oىل دراسة اللكفة، ما ميك®ش ±ادي يزنلو 
و±ادي نديومه، ت®gظر حىت �كمتل العدد ¡ش ميكن �كون  3�رÑبومه ب 

X ر .  
ا ±ادي جيي ٕان شاء هللا ±ادي يعطيمك xاص نعرفو وا د القضية، مل

الر X الوا دة مك ïساوي، وÊî البد ٔ�يضا، والطريان هو نقل xاص ما 
هو نقل xاص تياxذ بعني �عتبار ... يش نقل اعتيادي، لك ساOة ٔ�و لك

بطبيعة احلال احلاجFات، ولكن مضن دراسة اللكفة، ٔ!نه اك�ن وا د 
  .عاملية يف اCال دÐل النقل اجلويالتنافس>ية دولية بني الرشاكت ال

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة

شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة، ون®gقل 
ا!ٓن ٕاىل السؤال ا!ٓين املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين 

اللكمة . نية	 - حول تعممي التغطية الصحية Oىل مجموOة من الف+ات السوس>يو
  . د السادة املس�شار�ن من فريق التþالف �شرتايك لتقدمي السؤال!ٔ 

        ::::املس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقد تضمن �ر�مج احلكومة ٔ�هدافا طمو ة خبصوص تعممي التغطية 
=ل السائقني والصناع 	نية، م - الصحية Oىل مجموOة من الف+ات السوس>يو

التقليديني والبþارة، اليت ال �متتع حلد ا!ٓن بmٔي تغطية، وكذÊ أ!ش2اص 
  .املامرسني ملهن حرة ٔ�و الت¨ار الصغار واملتوسطني والطلبة

وا!Ñٔيد ٔ�ن تعممي التغطية الصحية س>يكون من ٔ�مه إالجنازات لولوج 
ا ٔ�ن هناك صعو¡ت احلداثة الفعلية اليت يطمح ٕاàهيا شعبنا، وا!Ñٔيد ٔ�يض
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  .قانونية وتقZية ومالية ٕالجناز هذا املرشوع الك�ري
ونود مZمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن تقدموا لنا و�لرٔ�ي العام تصورمك 
لهذا املرشوع واملدى الزمين التقرييب ٕالجناز هذا الورش، وكذا ÑيفFة تغلبمك 

يت تنوون العمل هبا، Oىل الصعو¡ت املطرو ة واحللول التقZية والقانونية ال
  .الزتاما برب�مج احلكومة خبصوص هذا املوضوع الهام

  .وشكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر لٕالVابة Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس>يد عبد الوا د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد عبد الوا د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد عبد الوا د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد عبد الوا د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
  .رئBس فريق التþالف �شرتايك شكرا الس>يد .شكرا الس>يد الرئBس

قضية التغطية الصحية وتعممي التغطية الصحية من دون شك Oىل ٔ�نه 
�مه ورش ¡ل®س>بة لبالد� يف املس>تق�ل، ٔ!نه ±ادي يعطي مالمح دÐل ٔ
وا د ال®سق ا�يل حق من احلقوق أ!ساس>ية لٕال
سان احلق يف الصþة، 

  .±ادي ميكن يتعمم Oىل مجيع املواطنني
عطي صورة �لوضع احلايل،  اليا التغطية الصحية إالج�ارية ا�يل بغيت ن

ك�شمل املmٔجور�ن دÐل القطاع العام والقطاع اخلاص تقريبا كتغطي ما 
ماليني 
سمة، مث هناك نظام xاص دÐل القوات املسلþة  9يقرتب من 

�لف دÐل املغاربة، والنظام دÐل املساOدة  200امللكFة ا�يل تيعين مليون ؤ
ا�يل تعزتم احلكومة، بعد التجربة ا�يل متت يف ) RAMED(لطبية ا

�لف 
سمة، وعند�  500املاليني و 8ٔ�زيالل، ¡ش يتعمم ا�يل ±ادي هيم ٔ
ماليني دÐل املواطنني ا�يل هام حرفFني، صناع تقليديني،  10ٔ�كرث من 

فال ة، ٕاىل ±ري ذÊ ا�يل ما كBشملهمش هاذ النظام، وخصنا منش>يو يف 
 .ج ٕالرشاbهم يف النظام دÐل التغطية الصحيةالتدر 

وOىل هذا أ!ساس، هناك بعض املشاريع ا�يل متت صياغهتا وهناك 
 5بعض الف+ات ا�يل مت الضم دÐلها �لتغطية الصحية، وهذه الف+ات يه 

الهيئة دÐل احملامني ¡ملغرب، والف+ة دÐل الصياد�  :دÐل الف+ات ا�يل يه
نني واملس�مثر�ن املغاربة املقميني ¡خلارج، وا!ٓن اك�ن و	نيي الصþة، والفZا

نقاش فÂ يتعلق مبهنيي النقل الطريق، مث مطرو ة املسmٔ� دÐل الطلبة ا�يل 
  .خص هتمهم كذÊ التغطية الصحية

فÂ يتعلق ¡لصياد�ن التقليديني، هناك قرار ا�يل ٔ�xذه الصندوق 
طور اQراسة ا�يل ±ادي حتدد الوطين �لضامن �ج�عي، وا!ٓن احZا يف 

  .لنا املس>هتدفني والطريقة دÐل مضهم �لنظام دÐل الضامن �ج�عي
وما يتعلق ¡لطلبة دÐل التعلمي العايل كذÊ هناك مرشوع قانون 
مgعلق هبم ا�يل هو يف ال®سق دÐل تقدميه �لهيئة ال�رشيعية ¡ش تعطي 

  .رٔ�هيا
دمي مقرتح قانون ا�يل متت املصادقة ¡ل®س>بة �لمهنيني دÐل النقل مت تق

  ...Oليه يف

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر، ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن �مكل نقgطعو Ê يف التعقFب

        : : : : الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
  .نعم س>يدي، ٕاىل ابقى يش وقت ٔ�عقب، نعطي هذه املعلومات

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .ر�ن يف ٕاطار التعقFباللكمة ٔ! د السادة املس�شا

O املس�شار الس>يد محمدO املس�شار الس>يد محمدO املس�شار الس>يد محمدO ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
شكرا الس>يد الرئBس وشكرا �لرئاسة واملكgب Oىل طرح هذا السؤال 

  .ٕ¡عطاء الصبغة ا!ٓنية
�حترس لكون ٔ�نه . شكرا الس>يد الوز�ر Oىل املعطيات ا�يل اعطيتو�ٔ ��ٔ

يف  هذا املشلك دÐل التغطية الصحية، اخنراط ¡ٔ!خص الصناع التقليديني
الضامن �ج�عي مZذ بداية هذه املؤسسة، تقريبا والوزراء املتعاق�ني Oىل 
هذه احلكومات السابقة، مZذ حكومة التناوب التوافقي، اكنت التغطية 
الصحية هو شعار امجليع، ٕاال ٔ�نه ¡ل®س>بة �لصناع التقليديني واملهنيني 

نيني ا!ٓخر�ن والت¨ار الصغار جFتو الس>يد الوز�ر ¡ملعطيات حول امله 
اكلصيد البحري واملmٔجور�ن والنقل وأ!طباء واحملامFني، هذا معل ج�ار، 
لكن ف+ة الصناع التقليديني هناك معاد� ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نتþدث عن ال�شغيل 
وعن البطا� فهناك من حيمي هذه البطا� مه الصناع التقليديني واملهنيني 

مفا .. ا�îن �ربون، مه ا�îن يقرونالصغار مه ا�îن يعولون هذه البطا�، مه 
ماليني ا�يل ±ادي ميكن  9دور هاد القطاع املهم اîي µشمل تقريبا فوق 

  .هلم µس>تفFدوا من التغطية الصحية ومن الضامن �ج�عي
مZذ بداية هذه املؤسسة واحZا نتلكم Oىل ٔ�نه قطاع الصناOة التقليدية 

املليك من صاحب اجلال� نرصه  جيب ٔ�ن حيظى ¡مgياز ووصلنا ٕاىل التحكمي
هللا، ٕاال ٔ�نه �متىن لمك الس>يد الوز�ر التوفFق Oىل ٔ�نه الشعار دÐل الترصحي 

ق�ل ما �مكل هاذ املؤسسة �كون هاذ احلكويم والشعار دÐلمك Oىل ٔ�نه 
املرشوع ٕان شاء هللا امكل، ٔ!نه احZا تنطالبو �خنراط دÐل الصناع 

�ر العام دÐل الضامن �ج�عي وقلنا ما ميك®ش التقليديني وVلس>نا مع املد
، قلنا خص �كون وا د ال®س>بة مالمئة %22الصناع التقليديني خيلصوا 

  .درمه 600درمه وال  xp�500ل الفردي دÐهلم، ٔ!ن ما ميك®ش خيلص 
 .شكرا الس>يد الرئBس.�متىن لمك،الس>يد الوز�ر،التوفFق

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .د الوز�ر �لرد Oىل التعقFباللكمة �لس>ي. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
¡ل®س>بة ملا Vاء Oىل لسان الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�عتقد Oىل ٔ�نه ما 
اكينة يف نية حىت يش وا د ¡ش يقيص ٔ�ي مواطن من نظام التغطية 
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الصحية، ولكن البد ٔ�ن �كون واعيني بmٔن هناك عوائق ذات طابع ïرشيعي 
ممكن  M، ولكن عند الطابع التقين، كBسهل xÙذ املسامهة من عند  وهذا

   .املmٔجور�ن ٔ!ن اك�ن تنظمي، كBسهل xÙذها من عند بعض احلرف
�ما ¡ل®س>بة �لصناع التقليديني، ¡ل®س>بة �لصياد�ن، ¡ل®س>بة �لطلبة، ٔ
¡ل®س>بة لوا د العدد دÐل الناس Ñي2دموا ال�شغيل اîايت دÐهلم وا�يل حىت 
هام عندمه احلق ¡ش �كون عندمه هاذ النظام، خصنا نلقاو الصيغة ¡ش 
يمت جتميع هذه أ!موال، ¡ش يف ٕاطار املسامهة دÐهلم يتعطامه إالماكنية 
دÐل املسامهة Oىل قد اxQل دÐهلم وٕاىل خص يتدxل التضامن دÐل 
اCموOة الوطنية bلك خصها تتدxل، خص دراسة تقZية، خص ïرشيع، 

  .ا منش>يو ¡لتدرجي لهاذ أ!مر هذاخصن
�� معك بmٔن خص الصناع التقليديني، حبال الفال ة، حبال الفقراء دÐل ٔ
هاذ الشعب، هام ا�يل تعطامه أ!ولوية يف التغطية الصحية، واحZا Oازمني 
ٕان شاء هللا يف ٕاطار هاذ احلكومة بmٔننا نوصلو لهاذ الن�F¨ة ق�ل هناية 

  .الوالية
  .وشكرا

  :رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
السؤال الثاين موضوOه تنايم ظاهرة ïشغيل اخلادمات . شكرا

القارصات و�عتداء Oلهين، اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من فريق 
  .أ!صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ت تطالعنا خمتلف املنا�ر إالOالمFة Oىل اس>مترار وتنايم ظاهرة الزال
ïشغيل اخلادمات القارصات و�عتداء Oلهين، وذÊ يف رضب مفضوح 
Wتلف العهود واملواثيق اQولية اليت صادق Oلهيا املغرب يف جمال حماربة 

  . ïشغيل لٔطفال القارص�ن
عيات العامX يف جمال ورمغ امحلالت التحسBس>ية اليت تقوم هبا بعض امجل 

حامية حقوق أ!طفال، فلقد �زايدت حمن اخلادمات القارصات يف البيوت 
املغربية، بعدما تعددت ٔ�شاكل �عتداء اليت يتعرضن لها واليت ا�هتت يف 
بعض احلاالت ¡لقgل والتصفFة اجلسدية، ولكنا نتذÑر الصور الصادمة 

  .شغالهتنلفgيات تعرضن �لتعذيب بوحش>ية Oىل ٔ�يدي م 
ٕاال ٔ�ن املت��ع لهذه الظاهرة اخلطرية يالحظ مع اكمل أ!سف ٔ�ن ïسليط 
الضوء Oلهيا �كون لٔسف مZاس>باتيا، ورمغ صدور النص القانوين املنظم 

هل  :لهذا اCال واCرم ل�شغيل القارصات، فٕاننا 
سائلمك، الس>يد الوز�ر
نوين �لþد من هذه هناك س>ياسة تتZÌاها حكومgمك يف ٕاطار هذا النص القا


سانية؟االٕ الظاهرة ±ري   

  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
�ظن . شكرا �لس>يد املس�شار احملرتم Oىل طرح هذا السؤال ا�يل 	مٔ

اه ا�يل امشات فFه احلكومة ا�يل س>بقت بmٔنه اQس>تور دÐل اململكة و�جت
و±ادية فFه هاذ احلكومة وهو املالءمة دÐل ال�رشيع مع نص اQس>تور ا�يل 
تيحمي الطفو�، وا�يل �مينع العمل Oىل القارص�ن والقارصات ا�يل ما 

  . واصلي®ش لسن الرشد
القانون ا�يل تقدم وا�يل هو يف ٕاذن، من هاذ الباب اك�ن املرشوع دÐل 

 ïشغيل أ!طفال لس>ياق دÐل املصادقة Oليه، وهاذ املرشوع هذا Ñيجرما
س>نة، مث Ñينظم إالطار التعاقدي دÐهلم، Ñيجعل  15ا�يل عندمه ٔ�قل من 

Oىل ٔ�نه اكينة Oالقة معل، مايش  اVة ا�يل ما عندهاش س>ند قانوين، مث 
س>نة بدون موافقة ٔ�ولياء ٔ�مورمه وكذÊ  18مينع ïشغيل أ!طفال دون 

�مور املراق�ة وإالجراءات الزجرية يف  ا� حئ Êدد أ!جر والتعويض وكذ
  .خمالفة املقgضيات، ويقgدي ¡ملعايري اQولية يف هذا اCال

اCلس احلكويم وافق .. يظهر يل بmٔن هذا القانون ا�يل دxل من طرف
، وهو ا!ٓن عندمك يف الربملان، ٕاذن خصنا خندمو O2011ليه يف ٔ�كتو�ر 

¡ش خنرجوه حلزي الوجود، وطبعا 
ش>تغلو Oليه ¡ش نفعلوه فعال،  امجيع
وطبعا مواÑبة . وجنعلو ٔ�ن ïشغيل القارصات والقارص�ن يصبح xارج القانون

مع ذÊ خص �كون إالجراءات املصاح�ة ا�يل خصها �كون ¡ش أ!طفال 
ا�يل يف هاذ السن ميش>يو يقراو، ميش>يو يتعلموا، ونعطيومه إالماكنيات ¡ش 

  . �كون عندمه مصري ±ري مصري xادمات البيوت
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئBس

احZا در� ٕاشارة �لنص القانوين، الس>يد الوز�ر، ٔ!ننا نعرف ٔ�ن الرتسانة 
قوية، ولكن املشلك يبقى دامئا يف  -تبارك هللا  -املغرب  القانونية يف

املامرسة، ٔ!ن ٕاذا رجعنا �لرتسانة القانونية املغربية ±ادي نلقاو مجموOة دÐل 
املامرسات متارس ويطالها القانون، ولكن مشلكتنا احZا يف املغرب هو ٔ�ننا 

  . انفعاليون ومZاس>ب�Fون
Ðا;رة دQا بغينا خنرجو من هاذ اZكونو دامئا اح�ل ٔ�ننا �كونو انفعاليني و

ال حندث ردة الفعل ولكن ند�رو الفعل، احZا دامئا كند�رو رد الفعل، 
  .كتناىم الظاهرة
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  الس>يد الوز�ر،
مسmٔ� اخلادمات القارصات يف املغرب راه والت موضة، والو يش 

، مع ا رتايم ٕال
سانية (caniche)يش  هبم، حبالها حبال و د�ن Ñي��اهاوا
والت الناس كتباىه ٔ�ن عندها . ٕال
سان، هاذ اليش ا�يل xاصنا نوصلو Üا

طفX كت2دم عندها يف اQار، خصنا نعرفو جسامة املوضوع ¡ش ما 
يعين ٔ�ننا نعBشو احلا� ونعرفو Ñيفاش ٔ�ن وا د اCموOة دÐل .. نتجردوش

س>نوات كت2دم  7الناس ك�سمح لف�ات ٔ�Ñبادمه، واش تتصور ٔ�ن ب®ت 
Qانوتيف اþو مثانية كت�سخر ومتيش �ل�  .ار؟ س>بع س>نوات ٔ

الس>يد الوز�ر،احZا ما طرحZاش السؤال من ٔ�Vل طرح السؤال، 
  . ولكن لعمق الاكرثة

  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
ا!ٓن اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . تفضل الس>يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::�ن امله�ن امله�ن امله�ن املهينينينينالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو 
�شاطر لك ما قاÜ الس>يد املس�شار حول ٕادانة هذه الظاهرة، ولكن ٔ ��ٔ
حلد ا!ٓن ما عند�ش ïرشيع يف هاذ اCال، خصنا نبداو ¡ل�رشيع، وخصنا 

  .نعملو لك يف ماكنه Oىل تطبيق هذا ال�رشيع
ما ميك®ش �كونو بالد ا�يل كتعBش ±ري ¡àمتين، خصنا ندوزو �ل�رشيع، 

س>نة،  15ال�رشيع ±ادي حيرم اش>تغال أ!طفال ا�يل عندمه ٔ�قل من ومبا ٔ�نه 
  .خصو يتطبق وخصو تعطاه الوسائل ¡ش يتطبق ويدxل يف إالطار دÐلو

نبداو هباذ اليش و�مكلو ¡لرتبية و�مكلو بتحسBس املواطنني و�مكلو 
مبساOدة الوا�Qن ا�يل Ñيعطيو ف�ات ٔ�Ñبادمه ±البا مضطر�ن ¡ش µش>تغلوا، 

ظهر يل خصنا نتعاونو مجيع، هذا مشلك جممتع اكمل، مايش ±ري دÐل وÑي 
  . احلكومة لو دها

  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
وا!ٓن . 
شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

ن®gقل ٕاىل السؤال ا!ٓين املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الصناOة والت¨ارة 
  . رسيع وترية �سرتاتيجية الصناعيةحول ï  ،والتكZولوجFات احلديثة

  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من الفريق الفFدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOة
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

يعترب قطاع ال®س>يج وأ!لÌسة ٔ� د حمراكت �قgصاد الوطين، حFث 

يف مزيان  %14,6من الناجت اQاxيل اخلام الصناعي وب µ 13%سامه بنحو
  . من فرص الشغل يف القطاع الصناعي %49,4أ!داءات، ومبا �زيد عن 

±ري ٔ�ن هذا القطاع يعاين من مجموOة من نقط الضعف الهيلكية واليت 
تعرقل dشلك Ñبري تطور الصناOة الوطنية وجتعلها عرضة لتقلبات الظرفFة 

  :مواطن الهشاشة هبذا القطاع، نذÑرومن بني . اQولية
من رمق  %70و 50متحور العروض حول املناو� حبصة ترتاوح ما بني  - 1

�كرث من (املعامالت إالجاميل وارتباطها القوي بعدد حمدود من العمالء ٔ
 ؛)من قمية صادرات بعض املقاوالت جتري مع معيل وا د 80%

شطة القطاع Oىل سوق �حتاد أ!ورويب  - 2�، واîي µس>تقطب �ركزي ٔ

من صادراتنا، خصوصا فر
سا وٕاس>بانيا، ا�لتان متثالن لو دهام  97%
 ؛68%
 ضعف اندماجFة القطاع؛  - 3
�لف درمه xالل الفرتة املمتدة من  125(ٕانتاجFة Vد هزيX �لقطاع  - 4ٔ

�لف درمه 472مقارنة مع املتوسط الصناعي الوطين  2008ٕاىل  2000ٔ.( 
ر ٕاىل Ñون هذه الصناOة تظل املشغل ويبقى هذا املعطى Vد مقلق ¡لنظ

 . %44القطاع الصناعي Oىل الصعيد الوطين بــ  أ!ول يف
وٕاىل Vانب هذه �خgالالت الهيلكية، هناك ٔ�يضا ضعف وسائل 
التغطية ضد خماطر الرصف عند �س>ترياد ٔ�و التصد�ر وضعف �ندماج 

  .يف قZوات التوزيع اQولية

سائلمك، الس>يد الوز�ر، ،Êî  عن التدابري وإالجراءات اليت جيب

القFام هبا لت¨اوز هذه �خgالالت ومعاجلة تدهور العجز الت¨اري ودمع 
  .اàمنو �قgصادي

  . شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة عن السؤال. شكرا

        ::::التكZولوجFات احلديثةالتكZولوجFات احلديثةالتكZولوجFات احلديثةالتكZولوجFات احلديثةالس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناOة والت¨ارة و الس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناOة والت¨ارة و الس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناOة والت¨ارة و الس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناOة والت¨ارة و 
  .شكرا الس>يد الرئBس

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . الس>يد املس�شار ٔ�وال شكرا Oىل طرحمك لهذا السؤال

السؤال ا�يل قدممت، الس>يد املس�شار، هو يف احلقFقة يعكس ٔ�ن هذا 
ال�شخيص ¡ل®س>بة لقطاع ال®س>يح موجود، ؤ�±لب املفردات دÐلو مgفق 

ٔ!نه �لكمتو Oىل املناو�، وهذا حصيح، �لكمتو Oىل الرتكزي Oىل  Oلهيا
Oاملني، وxليو� نقولو الرتكزي Oىل السوق أ!وروبية وهذا حصيح، ضعف 

  . �ندماج يف القطاع وكذÊ ضعف إالنتاجFة
فهاذ اللكامت املفgاحFة تعكس فعال ٔ�ن القطاع هو قطاع فFه وا د 

ن نقولو ٔ�نه ا�يل ٕاجيايب ٔ�ن هاذ ال�شخيص، العدد من إالشاكليات، ا�يل ميك
Oىل لك  ال، لٕالنصاف وهو وا د ال�شخيص ا�يل تدار، ا�يل هو 
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موجود، وإالجراءات ا�يل موجودة ا!ٓن Oىل مس>توى جتاوز إالشاكليات 
دÐل قطاع ال®س>يج ا�يل ٔ�رشتو لٔمهية دÐلو Oىل مس>توى ال�شغيل وOىل 

الوطين لٕالقالع الصناعي ا�يل هو  موجودة يف امليثاق ،مس>توى الصادرات
اك�ن، وا�يل بطبيعة احلال احلكومة Oازمة Oىل ٔ�ن تمت أ!جرٔ�ة دÐل 

  . إالجراءات دÐلو
  : فميكن لنا ٕاذا بغينا نقولو، الس>يد املس�شار، ¡ش نلخص

املسmٔ� أ!وىل، هو ٔ�ننا يف هذه املر X حنن ملزمون بتحصني مجموOة 
دÐل املناو� اكينة، اك�ن عند� وا د العدد من املك�س>بات، هاذ القضية 

دÐل أ!سواق ت®gعاملو معها، خصنا حنصنو فهيا املك�س>بات دÐلنا، ولهذا 
اك�ن وا د العدد دÐل ا!ٓليات ا�يل مديورة يف ٕاطار تنويع أ!سواق 

عن ٔ�سواق Vديدة، عند� ٔ�سواق دÐلنا التقليدية خصنا نبقاو  والبحث
O الل فهيا، ولكن تنقلبوx خرى وهاد اليش تيدار من�ىل ٔ�سواق ٔ

وال حىت ¡ل®س>بة �لواك� املغربية  "مغرب التصد�ر "، ال حبالمؤسسات
لتمنية �س�¤رات، وا�يل حىت القطاOات وحىت امجلعيات تتقوم هبا، و�كفي 

ند�ل Oىل هذه القضية ٔ�ن وا د العدد دÐل أ!مور تيد�روها حىت الوزراء 
  .ا�يل اكنوا س>بقوا

املسmٔ� الثانية فÂ خيص اجلوانب الهيلكية، عند� وا د اCموOة دÐل 
الربامج ا!ٓن اليت �روم ¡ش نوليو يف �ندماج دÐل القطاع، عند� هذه 

مزودي املدxالت، عند� اCمعني، عند� املوزOني، در� دÐل القضية 
  ...اCموOة دÐلوا د الرب�مج ؤ�Oلنا Oليه، وا�يل ±ادي يدxلوا فFه وا د 

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ا!ٓن ٔ! د السادة . شكرا الس>يد الوز�ر، ا�هت~ى الوقت

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOة
  .شكرا الس>يد الرئBس

كنا ن®gظر من اجلواب دÐلمك، الس>يد الوز�ر، تقولوا لنا فني وصل 
كنا ن®gظر مZمك ٔ�يضا تقولوا لنا فني . د�راWطط نتاع تنويع ٔ�سواق التص

وصلت املسmٔ� نتاع تعز�ز عروض اقgناء املواد أ!ولية، ٔ!ن هذا القطاع 
�يضا عندو ٕاشاكل فÂ خيص املواد أ!وليةٔ .  

كنا ٔ�يضا ن®gظر من جوا�مك تقولوا لنا فني وصلت املسmٔ� نتاع التعريف 
  . والرتوجي بعرض ال®س>يج املغريب

®gظر من جوا�مك، الس>يد الوز�ر، تقولوا لنا املسmٔ� املتعلقة كنا ٔ�يضا ن 
Oامل، وتقين ل  1000¡لتmٔطري، حFث ٔ�نه هذا القطاع كنلقاو 	ندس ل 

 O25امل وتقين ل  O170امل، يف  ني يف فر
سا كنلقاو 	ندس ل  125
  .Oامل

كنا ن®gظر مZمك تقولوا لنا فني وصلت املسmٔ� املتعلقة مبراجعة  ،ٔ�يضا
رسوم امجلرÑية بناء Oىل الطلب ا�يل اكن تقدمت به امجلعية املغربية لصناOة ال

  .ال®س>يج وأ!لÌسة
كنا ٔ�يضا ن®gظر مZمك تقولوا لنا فني وصلت املسmٔ� املتعلقة مبساطر 
قواOد امل®شmٔ مع �حتاد أ!وريب، حFث ٔ�نه ٔ�يضا هناك ظاهرة ا�يل يه 

، وكذÊ التالعب )La sous-facturation(اخلفض من قمية الفواتري 
 ٔmد امل®شOمبساطر قوا)Règles d’origine.(  

كنا ن®gظر مZمك تعطيو� ٔ�جوبة واحضة Oىل �خgالالت، لٔسف اكن 
  .جوا�مك ±ري مقZع

  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف دقFقgني �لرد Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::وز�ر الصناOة والت¨ارة والتكZولوجFات احلديثةوز�ر الصناOة والت¨ارة والتكZولوجFات احلديثةوز�ر الصناOة والت¨ارة والتكZولوجFات احلديثةوز�ر الصناOة والت¨ارة والتكZولوجFات احلديثة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
الس>يد املس�شار، وا د العدد أ!مور ا�يل قلتهيا فهيا Vانب ا�يل هو 

�� قلت Ê اك�ن وا د العدد دÐل  .حصيح وVانب ا�يل مايش حصيحٔ
إالجراءات ا�يل تدارت يف امليثاق Oىل مس>توى تنويع الصادرات، Oىل 

ر�ها، ٔ�� اهرضت Oىل مجموOة دÐل الربامج، مس>توى وا د الربامج ا�يل د
لٔسف مازال ما دxل�ش فهيا الرشاكت دÐل ال®س>يج، اك�ن وا د الشق 
�كويين ا�يل تيدار ولكن املشلك، الس>يد املس�شار، مايش موجود يف 

، )La sous-factuartion(بعض إالشاكالت ا�يل ميكن نعاجلوها حبال 
ي، وهاد اليش خصنا نقولوه �لناس املشلك يف قطاع ال®س>يج مشلك هيلك

  .دÐل ال®س>يج ونقولوه �لناس املواطنني
�ما ¡ش نقولو بmٔن اQو� ميكن لها من xالل وا د اCموOة دÐل أ!مور ٔ
تتدxل هبا ±ادي حتل إالشاكل دÐل القطاع دÐل ال®س>يج ±ري حصيح، وهو 

قض معه، ٔ!نه ٔ�ساسا حىت ال�شخيص ا�يل درتوه ان� الس>يد املس�شار ي�Zا
) La sous-facturation(ميل تتقولوا املناو� راه مايش املشلك دÐل 

±ادي حنلو املشلك دÐل املناو�، هذا مشلك دÐل حتول Ñبري خصو يمت يف 
  .القطاع دÐل ال®س>يج

وهاد القضية اQو� مس>تعدة متيش فهيا . امسحوا يل الس>يد املس�شار
الناس دÐل قطاع ال®س>يج ¡ش  رشيطة ¡ش �كون وا د الت¨اوب من

ميكن لنا ند�رو �ندماج ا�يل �لكمت Oليه وا�يل ما Oلهيش xالف، ملا 
غيوقع �ندماج غتوقع قمية مضافة و�ميكن لقطاع ال®س>يج µس>متر بطبيعة 
احلال يف ٔ�داء اQور دÐلو Oىل املس>توى �قgصادي ويبقى فعال القطاع 

  .املشغل يف البالد
املس�شار، ±ادي �كونو حبال يش وا د ا�يل تيعاجل  ±ري هذا، الس>يد

وا د اCموOة ، )Les symptômes(وا د اCموOة دÐل الظواهر دÐل 
  .احللول ا�يل يه  لول مؤقgة دÐل

  .وشكرا الس>يد الرئBس
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        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة

شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة،  .شكرا

حول حامية  ،ٕاىل السؤال ا!ٓين املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الثقافةون®gقل ا!ٓن 
اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من الفريق اQس>توري  .الفZان املغريب
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد ادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ادرµس الرايض
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

ا السؤال Vاء بناء Oىل واقعة Oاشها فZانني من الس>يد الرئBس، هذ
أ!سامء الوازنة يف املغرب، اكن بصدد ر X ل�سجيل بعض أ!عامل الفZية 
ببريوت، ٕان هذ�ن الفZانني ٔ�رغام Oىل �نتظار ثالث ساOات يف املطار 
الس>يد الوز�ر، كذÊ مت ٕالغاء التmٔشرية دÐهلم ؤ�لزما، وهذا هو بBت 

عهد، هذا التعهد، الس>يد الوز�ر، يقيض بعدم حتقFق ٔ�ي القصيد، بتوقFع ت 
�ي ما جييبوا حىت رÐلٔ ،pر¡ح مادية من هذا الب�ٔ.  

�ïساءل ما معىن ٔ�ن تتعرض رموز ثقافFة وفZية مغربية �لتضييق ٔ
� حنن يف املغرب 
س>تق�ل فZانني ٔ�Vانب ¡àمثر واحلليب داxل Bوإالهانة، ب

مالية خFالية وٕاقامات فاخرة دون قFد ٔ�و  الطا;رة، وبعد ذÊ نعطهيم م�الغ
�� وهللا ما كنعرفها ±ري Ñيقولوا يل "و�
يس جعرم" "هيفاء"رشط، م=ل ٔ ،

وحىت فZانني من اQرVة الثالثة، يف  ني ) Elton John(واك�ن ... بعض
�ن Vل الرموز الفZية املغربية يف  ا� بطا� Ùمة، هذا ال يعين ٔ�ننا ضد ٔ�ي ٔ

  .اء مغريب ٔ�و عريب ٔ�و دويلفZان م�دع، سو 
الس>يد الوز�ر، لقد رصحمت أ!س>بوع املايض ٔ�ن الثقافة يه س>ياسة 

ولتحقFق هذه أ!مZية وحىت نتصاحل مع . ٔ�فقFة جيب ٔ�ن ïشمل لك اCمتع
الفن والثقافة والهوية املغربية متاش>يا مع ما ورد يف الترصحي احلكويم، هل 

الفZان املغريب ورد �عتبار ٕالبداOه  �Qمك تصور واحض قابل �لتطبيق محلاية
  وحتسني ٔ�وضاOه �ج�عية؟ 

  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
ا!ٓن اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس>يد محمد أ!مني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد أ!مني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد أ!مني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد أ!مني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  الس>يد الرئBس،

  أ!فاضل، حرضات املس�شارات واملس�شار�ن
بداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�توVه ٕاىل السادة املس�شار�ن عن فريق �حتاد 
اQس>توري بصادق شكري Oىل تفضلهم بÌسط هذا السؤال اîي يمن عن 
اه�	م ¡ملبدOني والفZانني املغاربة، وهنا البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن �مثني املبدOني 

  .وزارة الثقافةوتبو�هئم املاكنة �عتبارية الالزمة هو يف صلب اه�مات 
وخبصوص مضمون سؤالمك، الس>يد املس�شار، املتعلق حبامية الفZان 
املغريب من املنافسة أ!جZبية ٔ�و التذكري بmٔن املغرب �ربطه Oدة اتفاقFات 
تعاون يف اCال الثقايف والفين مع العديد من اQول أ!جZبية، مهنا مرص 

ان وفر
سا وٕاس>بانيا و±ريها، وتبعا Êî فٕان لك والبحر�ن والكويت ولبن
املشاراكت الثقافFة والعروض الفZية �لمبدOني املغاربة يف هذه أ!قطار حتظى 
 �بنفس امحلاية القانونية اليت تلقاها العروض أ!جZبية ¡ملغرب طبقا ملبدٔ

  .امحلاية املتباد� كام ينص Oلهيا القانون اQويل
التفاقFات وعند تنظمي وزارة الثقافة ٔ!
شطة اوا
س¨اما مع روح هذه 

ثقافFة وفZية xارج الوطن، مبا فهيا ٕاقامة حفالت ٔ�و ال�سجيل يف 
أ!س>توديوهات، فٕان اجلهات املس>تضيفة تطبق م�دٔ� التعامل ¡ملثل هبذا 

  .اخلصوص
اليت يقوم هبا بعض  ٔ�ما فÂ يتعلق ببعض املبادرات اخلاصة والفردية

يف اخلارج، فعىل الفZانني املعنيني ¡ٔ!مر ا رتام القوانني  الفZانني املغاربة
  .اجلاري هبا العمل يف البp املضيف

فÂ خيص حامية الفZانني املغاربة من مZافسة الفZانني أ!Vانب داxل 
وxارج املغرب، ٔ�ود التÑٔmيد Oىل ٔ�ن بعض اQول العربية، و¡ٔ!خص مرص 

قZني وتنظمي احلقل إالبداعي، حبيث م=ال رامكت جتربة ممتزية يف جمال الت 
جتمتع خمتلف التنظÂت النقابية والفZية يف هيئة مو دة متثل خمتلف 
أ!صناف إالبداعية وهذه الهيئات املو دة متثل خمتلف أ!صناف إالبداعية، 
ويه اليت حترص Oىل ضامن حقوق الفZانني، وهكذا م=ال يف مرص ٕاىل 

  .ة يفرد اقgطاع لفائدة نقابة الفZاننيVانب �قgطاOات الرضيبة العادي
�ما يف املغرب، فٕان القطاع الفين مل حيقق بعد لك هذه الرتاكامت، ال ٔ
Oىل الصعيد القانوين وال Oىل الصعيد التنظميي، ¡لنظر ٕاىل تعدد الهيئات 
املمثX �لمبدOني وضعف الرتسانة ال�رشيعية يف هذا اCال، 
س>تغل هذه 

ة ٔ�خرى Oىل ٔ�ن وزارة الثقافة تعمل مع لك املبدOني املناس>بة �لتÑٔmيد مر 
  .والفZانني Oىل هذا الورش إالصال� القانوين والتنظميي

        .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .تفضل الس>يد املس�شار. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرµس الرايض
  الس>يد الرئBس،

ث احZا اهرض� ٔ�شكر الس>يد الوز�ر، ولو مل يقZعين �لك رصا ة، حبي
Oىل ٔ�ساس ٔ�نه خصو حيمي املغاربة ٔ�و الفZانني املغاربة كام كتحمي دول 
�خرى م=ال الفن دÐهلم، نعطيمك م=ال حبال القانون ا�يل اك�ن وا�يل اهرضتو ٔ

اك�ن البطاقة الفZية سلمت لبعض الفZانني من طرف . Oليه ±ري مفعل
�ة الربملان، هذه البطاقة صاحب اجلال� نرصه هللا والبايق سمل هنا حتت ق 
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كذÊ اQمع اWصص . ا!ٓن ا�هتت صالحFهتا ٔ!ن مدهتا اكنت ثالثة س>نوات
  .الزال مgعرث ومل جيد طريقا �لتنفFذ 2009لٔغنية املغربية مZذ 

�قول �لرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن الفZانني املغاربة لكهم، تصوروا عندمه، ٔ
مليون س>ن�مي، مع العمل ٔ�ن  450 يوم، احلصة دÐهلم 350حصة املغاربة لكهم 

� يmٔيت فZان، الس>يد الوز�ر، ٔ�و فZانة ٔ�جZبية يؤدي عرضا Fاملفارقة الغريبة ح
دقFقة �ٓعباد هللا فقط ويxٔmذ مليار الس>ن�مي، مبعىن ٔ�ن  45من أ!±اين ملدة 

  .هاذ الفZانني املغاربة لكهم Ñيديو هاذ اليش ا�يل قلت لمك
عر ¡لغربة والغنب يف وطنه، ا!ٓن ويف هذه ا!ٓن، ٕان الفZان املغريب µش

ا�لحظة، الس>يد الوز�ر احملرتم، يدفن ٔ� د الفZانني من مدينة الر¡ط وهو 
املرحوم عبد الصمد الطويل، ٕاذ نتقدم هبذه املناس>بة أ!àمية بmٔحر التعازي 

املليون دÐل  12ٔ!رسته الك�رية والصغرية، هاذ الفZان املتوىف ا!ٓن بذمgه 
مل تؤد �لمس�شفى وجعزت أ!رسة دÐلو ¡ش ïسدد هاذ ا�Qن هذا،  الس>ن�مي

�ش وقع؟ تصوروا معي الفZانني ٔ�ي ٔ�رسة الفن ورمغ إالماكنيات احملدودة ٔ
ا�يل عندمه هام ا�يل Ñيجمعوا التربOات ل�سديد هاذ ا�Qن، هل هذه يه 

  حامية الفن والهوية الوطنية؟ 
س>تدراك �خgالالت اليت ندعومك، الس>يد الوز�ر، ٕاىل إالرساع ال

  .تنعكس Oىل الوضع �ج�عي وإالبداعي �لفZان املغريب يف لك اCاالت
  .وشكرا الس>يد الرئBس ٕاذا ٔ�طلت

        ::::الس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافة
الس>يد الرئBس، وزارة الثقافة يف ٕاطار احلكومة اجلديدة رشعت �كFفFة 

رتبطة بقانون ïشارÑية مع لك الفرقاء Oىل اس>تصدار النصوص التنظميية امل
وٕاOادة النظر يف بطاقة الفZان وتوس>يع جمال  2003الفZان اîي صدر س>نة 

التعاضدية الوطنية �لفZانني، وكذÊ العمل Oىل التفكري يف نص تدxل 
املنظمة من طرف فZانني  ريع أ!
شطة الفZية تنظميي ينظم اقgطاOات من

Zمع الفQ ٓلية�  .انني املغاربةٔ�Vانب داxل املغرب لفائدة صندوق ٔ�و 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا، 
شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

وا!ٓن ن®gقل ٕاىل السؤال ا!ٓين املوVه ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Qى 
رئBس احلكومة، امللكف ¡لوظيفة العمومFة وحتديث إالدارة حول تفعيل 

عبد هللا عطاش، : �لمس�شار�ن احملرتمني السادة نتاجئ احلوار �ج�عي،
اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . عبد إالاله احللوطي، محمد رماش

  .تقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماش
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يmٔيت هذا السؤال . بعة احلوار �ج�عيسؤالنا حمدد ودقFق، �رتبط مبتا

¡لطبع يف ٕاطار س>ياق اج�عي وحتول س>يايس ممتزي، ويmٔيت بعد مرور ما 
، فٕاذا اكنت 2011ٔ��ريل  26يقارب س>نة Oىل احلوار �ج�عي أ!xري يف 

هناك مجموOة من القضاÐ قد متت مZاقش>هتا ومطارحهتا ومعاجلة ٔ�جزاء Ñبرية 
وOة من القضاÐ مازالت Oالقة ومن مضهنا السؤال اîي فهيا، فٕان هناك مجم

نتقدم به مكجموOة �حتاد الوطين �لشغل ¡ملغرب يف الغرفة الثانية من 
xالل سؤال، الس>يد الوز�ر احملرتم، حول اQرVة اجلديدة اليت Vاء هبا 

  .االتفاق
¡لطبع Vاءت هاته اQرVة Oىل ٔ�ساس ٔ�هنا تفgح ا!ٓفاق لالحgباس 

gات احمللية، و�حOامجلا Êة وكذFل قطاع الوظيفة العمومxي يمت داîقان ا
Oىل ٔ�ساس ٔ�ن يفgح هذا أ!فق �لرتيق من xالل فgح درVة Vديدة، ومZذ 
ذÊ التارخي بدٔ�ت ٔ�س>ئX كثرية تطرح وOىل مس>توى مجموOة من القطاOات 

  .الوزارية تفرس هاته اQرVة اجلديدة
 
  :سائلمك عنيف هذا الس>ياق، الس>يد الوز�ر، 

�وال، ÑيفFة هذا �ع�د؛ٔ  
  ؛701/01/2012نيا، التفعيل واملفروض حسب النقاش اîي مت يف 

  7لثا، املس>تفFد�ن من هذا التغيري؛
 ؟وÊî، مفا معىن هذه اQرVة اجلديدة ومفهو	ا؟ وما Ùرخي مفعولها

  وكذÊ الف+ات اليت س�س>تفFد مهنا؟ 
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس>يد رئBس الس>يد رئBس الس>يد رئBس الس>يد رئBس 
  .اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة. شكرا

الس>يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف الس>يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف الس>يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف الس>يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف 
        ::::¡لو¡لو¡لو¡لوظظظظيفة العمومFة وحتديث إالدارةيفة العمومFة وحتديث إالدارةيفة العمومFة وحتديث إالدارةيفة العمومFة وحتديث إالدارة

  الس>يد الرئBس احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الهام حول احلوار ٔ�شكرمك Oىل طرحمك لهذا السؤال  يف البداية،
�ج�عي، ويف هذا الس>ياق وٕاميا� من احلكومة برضورة �رس>يخ وتعميق 
هنج ال�شاور واحلوار مع الرشاكء �ج�عيني، فقد ¡درت ٕاىل زÐرة السادة 
أ!مZاء العامني �لمركزÐت النقابية أ!كرث متثيلية مبقرات هذه أ!xرية، حFث 

والتباحث يف شmٔن املقاربة اليت ي®�غي  شلكت هذه الزÐرة فرصة �لتواصل
اع�دها لتmٔسBس حوار اج�عي بناء وممثر وحول املواضيع الهيلكية، متاش>يا 
مع روح اQس>تور اجلديد لبالد� يف ضوء تو�ات الرب�مج احلكويم، كام 

املشرتك من ٔ�Vل ٕارساء دOامئ مر X  رضورة العمل مZاس>بة لتÑٔmيداكنت 
نرص الÌرشي ٔ�ساس إالصال ات اليت ïس>تجيب Vديدة، جتعل من الع 

  .لتطلعات املواطنني
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وOالقة مبوضوع سؤالمك، البد من إالشارة ٕاال ٔ�نه تنفFذا ملضامني االتفاق 
بني احلكومة السابقة واملركزÐت النقابية، قد مت  2011ٔ��ريل  26املوقع يف 

درمه، الرفع من  600ٕاصدار مجموOة من النصوص، مهت رفع أ!جور ب
  .من حصيص الرتيق درمه، الرفع 1000ىل إ  600احلد أ!دىن �لمعاش من 

وموازاة مع ذÊ، فقد مت تنفFذ مجيع اتفاقات احلوار �ج�عي 
  .القطاعي، كام ٔ�ننا بصدد ٕاصدار النصوص اليت هتم موظفي قطاع الصþة

فÂ هيم �لزتام املتعلق ٕ¡ داث درVة Vديدة ¡ل®س>بة لٔطر والهيئات 
ال µسمح مسارها املهين ¡لرتيق سوى مرة وا دة ٔ�و مرتني، فال يفوتين  اليت

يف ٕاطار تفعيل بعض االتفاقات  2011ٔ�ن ٔ�ذÑر بmٔنه قد مت xالل س>نة 
القطاعية ٕا داث درVات Vديدة لفائدة موظفي وزارة العدل واملهندسني 

  .واملهندسني املعامريني
ات ٔ�خرى تقررت يف ٕان ٕا داث درVة Vديدة هو الزتام من بني الزتام

ٕاطار جو� ٔ��ريل �لحوار �ج�عي، س>تعمل احلكومة Oىل تنفFذها يف 
  . ٕاطار من احلوار وال�شاور مع الرشاكء �ج�عيني
ٕاصالح ٔ�نظمة التقاOد،  :ومن ٔ�مه هذه �لزتامات، خنص ¡Ñîر

املراجعة الشامX �لنظام أ!سايس العام �لوظيفة العمومFة، ٕاصالح مZظومة 
  .ٔ!جورا

وخgاما، ٔ�Vدد التÑٔmيد Oىل حرص احلكومة Oىل مواصX ال�شاور مع 
اكفة الفرقاء �ج�عيني من ٔ�Vل حتقFق هذه إالصال ات العميقة يف 

�حسن الظروفٔ.  
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
ا!ٓن اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::هللا عطاشهللا عطاشهللا عطاشهللا عطاش    املس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبد
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السادة والس>يدات املس�شار�ن،
الس>يد الوز�ر، ٔ�وال وق�ل لك يشء اQرVة فهيا ٕاشاكل واك�ن xالف 
بني الوزارات، وxاصة وزارة الرتبية الوطنية ووزارة حتديث القطاOات، 

  . خصمك حتلوا هاذ إالشاكل
gة اجلديدة؟ ا!ٓن ما طرحVرQش>نو يه ا�وش Oلينا ٔ�ش>نو هو احلل؟ ٔ

وا!ٓالف دÐل املوظفني ي®gظروهنا، ويه ±ادي حتل وا د إالشاكل Ñبري 
  .دÐل هاذ �حgقان ا�يل اك�ن دÐل مجموOة من الف+ات

املسmٔ� الثانية، الس>يد الوز�ر احملرتم، يف ٕاطار احلوار �ج�عي نعم 
ٔ!مور عندها ارتباط ٔ!ن احلوار �ج�عي من تنعرفو ٔ�ن هناك مجموOة من ا

��ريل لٓن دا¡ راه قريب لس>نة، ال احلكومة السابقة اس>مترت يف املهام  26ٔ
دÐلها، وٕا داث جلن تقZية لت��ع املسائل دÐل احلوار �ج�عي وتنفFذها، 
ال احلكومة اجلديدة ابدات Oىل أ!قل حوار ٔ�ويل يف هاذ القضية دÐل 

والت��ع دÐلو واملسار دÐلو فني وصل، ٔ!ن �س>مترارية  2011دÐل االتفاق 
±ادي �كون اس>مترارية دÐل احلكومة، اس>مترار اQو� مميك®ش توقف يش 

  .ٕاذن، Oىل أ!قل اك�ن هناك مسائل خصها التنفFذ. اVة ون�س>ناو
�لكمت، الس>يد الوز�ر، هناك مجموOة Ñبرية من املسائل خصها التنفFذ 

تفعيل، ويه اكينة ٔ�صال، اكينة مربجمة يف املزيانيات السابقة وخصها ال 
درمه  600وخصها التفعيل و¡لتايل ال جيوز انتظارها، نعطيك ٔ�م=X مهنا 

دÐل الزÐدة مجموOة دÐل موظفني دÐل قطاع التعلمي ¡يق مgوصلوش هبا، 
 توصلوا ومجموOة دÐل موظفني دÐل وزارة الرتبية الوطنية دÐل قطاع التعلمي

  .درمه 50درمه ٔ�و  150درمه ٔ�و  100هبا �قصة ٕاما �قصة 
هاذ القضية دÐل التعويض Oىل املناطق النائية والصعبة مت االتفاق 

  .Oلهيا، خصها التفعيل دÐلها
هاذ القضية دÐل املmٔسسة دÐل هاذ احلوار Oىل أ!قل يبدا احلوار ¡ش 

 إالشاكالت ±ادي CموOة دÐلاميل يدxل قانون املالية، حFث ٔ�ي وا د 
حتل يف قانون املالية، واحZا بغينا Oىل أ!قل نربÑو مع النقا¡ت ¡ش حنلو 
مجموOة من إالشاكالت ا�يل خصها حتل يف قانون املالية، مغن�س>ناوش حىت 

  ...من بعد قانون املالية ±ادي نبداو ند�رو Oاو7ين لقاءات

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . شارشكرا الس>يد املس� 

  .التعقFب يف دقFقgني

الس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوظظظظيفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .الس>يد الرئBس احملرتم
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ترب كام س>بق ٔ�ن ٔ�رشت يف جوايب، فٕان ٕا داث درVات Vديدة تع 
 ٕاجراء من بني إالجراءات أ!خرى اليت الزتمت هبا احلكومة السابقة

  .وس>تعمل احلكومة احلالية Oىل تنفFذها ب�شاور مع اكفة أ!طراف املعنية
فÂ يتعلق هبذا إالجراء، فٕان وزارة الوظيفة العمومFة وحتديث إالدارة 

ف أ!نظمة مZك�ة Oىل دراسة املوضوع، حFث يمت القFام جبرد ودراسة خمتل
اجلاري هبا العمل، سواء مهنا املشاركة بني الوزارات ٔ�و اخلاصة،  أ!ساس>ية

كام قلت راه مشلك تقين وفFه . بغاية حتديد أ!طر والهيئات املس>هتدفة
خصنا ندرسوه ¡ش نعرفو ¡لضبط Ñيفاش ±ادي ند�رو التدبري دÐل هاد 

  .اQرVات يف املس>تق�ل ٕان شاء هللا
 X مت دراسة هذا املوضوع يف ٕاطار جلن تضم ٕاذن يف املرBأ!وىل س

ممثلني عن لك من وزاريت الوظيفة العمومFة وحتديث إالدارة و�قgصاد 
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واملالية من �ة وممثلني عن لك قطاع من القطاOات املعنية من �ة 
�خرى، ويف املر X الثانية وفور ا�هتاء معل ا�لجن املذÑورة سBمت ال�شاور ٔ

  .النقابيةمع املركزÐت 
وفÂ خيص املشالك ا�يل ذركتومه، ٕاىل اكن عندمك مشالك ا�يل xاصة 

  .¡رشوين هبا ؤ�� مس>تعد ¡ش نعاو�مك يف هاذ املشالك هاذي

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوOه الصعو¡ت اليت يعرفها معل الهيئة املركزية 
 د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صا� اللكمة !ٔ . �لوقاية من الرشوة

  .واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  أ!خت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

الس>يد الرئBس، يبدو ٔ�ن العهد اQس>توري اجلديد وما فþgه من �ٓفاق 
جمال ماكحفة الرشوة من xالل  رح�ة لت2ليق احلياة العامة، xاصة يف

'ٓلية لتعز�ز  ،ٕا داث الهيئة الوطنية �لزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا
الرتسانة ال�رشيعية واملؤسساتية ملاكحفة الفساد اîي ظل µشلك نقطة 

  .سوداء وجحر Oرثة ٔ�مام لك اخليارات و�سرتاتيجيات التمنوية
لهيئة 	مة ماكحفة وحماربة الرشوة ؤ�مام هذا املس>ت¨د اîي ٔ��ط هبذه ا

ولBس �قgصار Oىل الوقاية، µس>توجب من احلكومة ٕاOداد مقاربة واحضة 
ودقFقة ïس>توعب البعد �سرتاتيجي لس>ياسة ماكحفة الفساد وتدرج مضن 
�ولوية أ!ولوÐت العملية ذات أ!,ر الفوري واملبارش، يلمتسه الرٔ�ي العام ٔ

ص بتفعيل �ٓليات ٕانفاذ القانون وحتصني اجلهاز الوطين واملرتبط Oىل اخلصو 
القضايئ ¡الس>تقاللية والتخصص الالزمني لالطالع بدوره يف ماكحفة 
الفساد واملفسد�ن، واع�د مقاربة قطاعية وïشارÑية وفعا� مس>تحرضة �لبعد 
اجلهوي ومس>تلزمات احلاكمة الرتابية، ولBس فقط �خgصار Oىل ٕارساء 

  .مZصوص Oليه يف اQس>تورهذه الهيmٔة كام هو 
ويف هاذ الصدد، ؤ�مام حمدودية معل الهيئة املركزية �لوقاية من الرشوة 
سابقا، اليت ظلت Oاجزة Oىل حتقFق أ!هداف املرجوة مهنا وفشلها يف 
املسامهة يف ختليق احلياة العامة، و¡لنظر �لصالحFات اQس>تورية 

وطنية �لزناهة والوقاية من واملؤسساتية اليت ٔ�صبحت �متتع هبا الهيئة ال

سائلمك، الس>يد الوز�ر، الرشوة وحمار�هتا:  

ما هو الرس يف �رددمك ٕالOالن م�ادرة وطنية لتقFمي التجربة املغربية 
وذÊ يف ٔ�فق  ؟الفاشX حسب لك التقار�ر واملؤرشات الوطنية واQولية

هذه رضورية حىت تضطلع الاع�د اسرتاتيجية واحضة وتوفري إالماك�ت 
ا!ٓلية اجلديدة بوظائفها وتطو�ر معلها ومZحها صالحFة التحري وإال ا� Oىل 

  .القضاء يف لك ملفات الفساد بدل �قgصار Oىل صالحFة �س�شارة
ويف هذا الشmٔن، الس>يد الوز�ر، البد من ٕاOادة النظر يف بعض 
 املشالك ا�يل يه ما ميكن ٔ!ي اس�¤ر من �س�¤رات ا�يل كت®gج يف

  ... املغرب ٕاال ٕ¡Oادة النظر يف مشالك حماربة الرشوة من �ة
  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .دقائق 3اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة يف . شكرا الس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوظظظظيفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .مالس>يد الوز�ر احملرت 
  الس>يدات والسادة املس�رشون احملرتمون،
�شكرمك Oىل طرحمك لهذا السؤال الهامٔ .  

وجوا¡، وبغض النظر عن ïشخيص ظاهرة الفساد اليت ٔ�¡نت عن 
تعدد وجود مظاهر الرشوة والفساد، فٕان هذه الظاهرة لها �7ٓر سلبية Oىل 

Ñ اصة وكذاx ىل املواطن بصفةOصاد الوطين و�ج�عي وgرامة �ق
املواطن، فإالجراءات اليت مت اختاذها يف السابق �لþد من هذه ا!ٓفة اكن 

  .لها تmٔثري، واحZا مgفقني، Vد حمدود Oىل التقليص من هذه الظاهرة
ومن بني هذه إالجراءات ا�يل اختذت يف املايض يه ٕا داث الهيئة 

 يف -مع أ!سف- املركزية �لوقاية من الرشوة، واليت ظل دورها مZحرصا 
تقدمي �س�شارة و�قرتا ات املرتبطة هبذه املعضX، اليشء اîي مل 
µسامه يف تقليص الرشوة، فاملقاربة املعمتدة اكنت تفgقد لس>ياسة مشولية 

  .ومZدجمة وفعا� ملاكحفة هذه ا!ٓفة، واحZا مgفقني Oىل هاذ ال�شخيص
 القطاع ٕان احلكومة احلالية جتدد الزتا	ا بوضع ٔ�سس احلاكمة اجليدة يف

العام، وإالدارة بصفة xاصة، بت®س>يق Ùم مع اكفة الفعاليات املعنية ملا لهذه 
  . ا!ٓفة من انعاكسات سلبية Oىل حFاة املواطن

، 167و 36وا
س¨اما مع مقgضيات اQس>تور، وxاصة الفصلني 
س>تþدث الهيئة الوطنية �لزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا، مع 

املبادرة والت®س>يق وإالرشاف لضامن  :يدة، ؤ�ذÑر مهنااخgصاصات و	ام Vد
ت��ع تنفFذ س>ياسات حماربة الفساد؛ املسامهة يف ختليق احلياة العامة؛ 

  .�رس>يخ م�ادئ احلاكمة اجليدة
ويف هذا إالطار، فٕان احلكومة مZك�ة Oىل ٕاOداد مرشوع قانون مgعلق 

الربملان، ٕ¡ داث هذه الهيئة، واîي س>يعرض يف ٔ�قرب ا!Vٓال Oىل 
والهدف مZه هو �رتقاء ¡لهيئة ٕاىل هيئة مس>تقX وتعز�ز دورها ملاكحفة 

  .الفساد والرشوة
و¡لرمغ من ذÊ، فٕانين ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة واعية بعدم قدرة الهيئة 
لو دها �لتصدي لهذه ا!ٓفة وٕان احلكومة وا
س¨اما مع �ر�جمها اîي 

 اختاذ ٕاجراءات فعا� ملاكحفة لك الزتمت به ٔ�ماممك Oازمة لك العزم Oىل
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�شاكل الفسادٔ.  
ويف أ!xري، ٔ�هن~ي ٕاىل Oلممك ٔ�نه يف ٕاطار املشاورات وا�لقاءات أ!ولية 
اليت مقت هبا مع Oدد من الفعاليات يف هذا اCال، اكن يل لقاء xاص مع 
هذه الهيئة، وذÊ لتقوية جسور التعاون وال�شارك وٕاOداد �ر�مج معل 

  .مشرتك معها

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس>يد الرئBس

ال 
شك، الس>يد الوز�ر، يف معلمك اجلاد، و¡ملناس>بة ٔ�هنئمك Oىل الثقة 
م، ٕاذن املولوية يف خشصمك، وت®شكرمك Oىل هاذ اجلواب ا�يل اكن Vد 	

امعلتو �د �يد لهاذ اجلواب، ٕاال به فٕانين ٔ�ïساءل ٕاىل مىت س>يظل �هبو 
  املال العام يصولون وجيولون بدون مgابعة وال عقاب؟ 

احg¨اVات الشارع املغريب وينذر سؤال عريض يؤرق املغاربة وتلخصه 
�كوارث اقgصادية واج�عية ٕاذا مل تت2ذ تدابري يف ٔ�قرب الوجود، وxاصة 

وس>ياس>يني  س>بة املفسد�ن و�هيب أ!موال العمومFة من مسؤولنيحما
وبعض رؤساء جمالس امجلاOات، واسرتVاع املاليري من اQرامه اليت مت هنهبا 

  .املغربية Oرب ٕا ا� امللفات الكربى اليت مل جتد ٕاىل يومZا طريقها �لمþامك
و، وهنا واللك يعمل ٔ�ن Oىل سFÌل املثال جملس فاس جبميع الوسائل دÐل

دµش منيش يف هذا النطاق ا رتاما �ل¨لسة العامة وا رتاما �لتعهدات اما±
 .ا�يل ٔ�عطينا لبعض إالخوة ا�يل Oاهد�مه ما ±ادµش منش>يو يف هذا النطاق
 9ٕاذن من ٔ�مه مر�كزات اليت وردت يف اخلطاب املليك التارخيي ل 

  :مارس يف هذا الشmٔن
ربط ممارسة السلطة واملسؤولية تقوية �ٓليات ختليق احلياة العامة و  -

  العمومFة ¡ملراق�ة واحملاس>بة؛
دسرتة هيئة احلاكمة، كام قلمت، اجليدة وحقوق إال
سان وحامية  -

  احلرÐت؛
   ؛تعز�ز وتÑٔmيد اس>تقالل القضاء -

اقgصادي ٔ�و ٔ�ي اس�¤ر  ٔ!ن ال ميكن ٔ!ي ازدهار ٔ�مه النقط،وهذا من 
مارات العربية يعين رس جنا£ا يه القضاة ٕاال ¡لقضاء، Oىل سFÌل املثال االٕ 

  ...والقضاة ا�يل عندمه مه مغاربة، ومن xالل

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
تفضل الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  . التعقFب

        

الس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس>يد الوز�ر املنتدب Qى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوظظظظيفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  ئBس،الس>يد الر 
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

مرة ٔ�خرى ٔ�ؤكد ٔ�ن ماكحفة الفساد ¡لن¨اOة املطلوبة مسؤولية امجليع، 
وتتطلب تضافر �ود اكفة الفعاليات واملؤسسات، من حكومة و�رملان 
وجممتع مدين، وذÊ نظرا الïساع دوا;ر الفساد، وطبعا يبقى ٕارساء الهيئة 

وقاية من الرشوة وحمار�هتا املنصوص Oلهيا يف اQس>تور الوطنية �لزناهة وال
رمغ ٔ�مهيته ٕاجراء من بني مجموOة من إالجراءات اليت تلزتم هبا احلكومة مضن 

  .�ر�جمها ملوا�ة الرشوة وماكحفة الفساد
ؤ�ذÑر Oىل اخلصوص اع�د �ر�مج وطين �لزناهة وس>ياسة ماكحفة 

 ٕاطار خطة وطنية مZدجمة، الفساد Oىل مس>توى القطاOات احلكومFة يف
والقضاء حىت هو يف هاذ اخلطة الوطنية املندجمة ويف هذه �سرتاتيجية 

  .الوطنية
وهو حتيني وتmٔهيل ال�رشيع املرتبط حبامية املال العام،  ،إالجراء الثاين

وماكحفة إال,راء ±ري املرشوع، تقوية مؤسسات الرقابة واحملاس>بة وٕايالء 
يل توصياهتا وتقار�رها، وكنظنو ٔ�ن يف هاذ الوقت احلايل العناية الالزمة لتفع 

  .التقار�ر عندها انعاكس ٕاجيايب Oىل تدبري املالية العمومFة
وضع مFثاق وطين ملاكحفة الفساد مع ïشجيع مشاركة معوم املواطنني 

  .وخمتلف الفاOلني �قgصاديني و�ج�عيني ومZظامت اCمتع املدين
ٕاجراءات ٔ�خرى ٕاكOادة الثقة بني إالدارة  وموازاة مع ذÊ، هناك

: واملواطن، وهذا س>يقلص من هذه الظاهرة، ٔ�ذÑر Oىل سFÌل املثال
الالمتركز ... تÌس>يط املساطر، إالدارة إاللكرتونية، مراكز التواصل، ٕاخل

  .إالداري، فلك هذه إالجراءات ±ادي متكن من التقليص من هذه ا!ٓفة
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
ا الس>يد الوز�ر، و
شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته معنا يف هذه شكر 

  .اجللسة
ا!ٓن ن®gقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الشؤون اخلارجFة 
والتعاون حول الت®س>يق بني امللحقني �قgصاديني وغرف الت¨ارة 

اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي . والصناOة
  .ؤالالس

        ::::املس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان دور امللحقني �قgصاديني مبختلف السفارات املغربية ¡Qول العربية 
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وأ!جZبية طبقا �لقوانني أ!ساس>ية املنظمة لهذه املهامت، يعترب دورا فعاال 
جسور التعاون بني اقgصاد� الوطين واقgصادÐت هذه البpان، يف مد 

والتعريف مبا �زخر به املغرب من ٕاماكنيات وفرص �س�¤ر، وهو دور 
تواصيل بني رVال أ!عامل احملليني ونظراهئم العرب وأ!Vانب عن طريق 

�قgصاديني، ا�îن يقومون بدور الت®س>يق واالتصال بني امللحقني 
إالنتاجFة وتوفري بنك معلومايت يف اCال �قgصادي وأ!سواق القطاOات 

ٕاال ٔ�ننا نالحظ غياب الت®س>يق بني  .µس>تفFد مهنا رVال أ!عامل ،اخلارجFة
  .هؤالء امللحقني �قgصاديني وغرف الت¨ارة والصناOة واخلدمات ¡ملغرب

هذا التدابري اليت س�2gذوهنا لتك=يف  îا، 
سائلمك، الس>يد الوز�ر، عن
وما يه املعايري املعمتدة من طرف وزار�مك لتعيني هؤالء امللحقني  الت®س>يق،

يف �س>تفادة من جتربة الغرف املهنية يف هذا  وهل تفكرون �قgصاديني؟
 امليدان؟

 .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة Oىل السؤال. شكرا

الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة     الس>يد يوسف العمراين،الس>يد يوسف العمراين،الس>يد يوسف العمراين،الس>يد يوسف العمراين،
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا الس>يد الرئBس
  شكرا الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

�شاطرمك الرٔ�ي فÂ خيص ٔ�مهية اQور �لمس�شار ٔ ��يف احلقFقة ٔ
كام تعلمون ٔ�ن اQبلوماس>ية . �قgصادي وكذÊ املس�شار الت¨اري

�pبلوماس>ية املغربية، ؤ�ريد ٔ�ن �قgصادية ا!ٓن ٔ�صبحت من أ!ولوÐت 
�ريد الت®س>يق ولكن حنرص  ،Êبعد من ذ��قول ٔ�ننا حنن �ريد ٔ�ن نذهب ٔٔ
كذO Êىل املشاركة دÐل مجيع الفاOلني �قgصاديني، مبا فهيم غرف الت¨ارة 

  .يف لك املفاوضات اليت خيوضها املغرب مع اخلارج
مع الوالÐت املتþدة  ٔ�وال املفاوضات ا�يل مقنا هبا ،وهذا مت من xالل

اكنت املشاركة دÐل قطاع رVال أ!عامل والغرف  ،(FTA)فÂ خيص
� كنا نتفاوض مع Fسايس، نفس اليشء ح�الت¨ارية ٔ�ساس>ية، ٔ!نه دورمه ٔ
�حتاد أ!وريب يف الوضع املتقدم، ٔ!ن القمية املضافة دÐل املهنيني ٔ�ساس>ية 

الربملان أ!وريب نفgخر ٔ�ن اليوم يف لك املفاوضات، واليوم كذÊ يف ٕاطار 
�عضاء من جملس املس�شار�ن ؤ�عضاء من جملس النواب مه اليوم يف ٔ
الربملان أ!وريب، µش>تغلون مع بعض �pفاع Oىل اتفاقFة التبادل احلر ٔ�و 

  .االتفاقFة الفالحFة مع �حتاد أ!وريب
 ٕاذن، اQور دÐل املس�شار�ن �قgصاديني ٔ�سايس، ولهذا حنن يف

وزارة اخلارجFة ا!ٓن لنا xلية �لتكو�ن �لمس�شار�ن �قgصاديني، ٔ!ن ما 
  . هيمنا اليوم هو اك�ساح ٔ�سواق Vديدة، Vلب اس�¤ر Vديد

�ن نتغري يف وزارة اخلارجFة، وا!ٓن لنا يف ٔ Êلينا كذO العامل تغري، فاكن

مثر�ن، ٔ!ن النظام اجلديد لوزارة اخلارجFة �ٓليات ملواÑبة رVال أ!عامل واملس� 
ا!ٓن حىت العمل اQبلومايس تغري، ٔ!ن اليوم املهم هو Vلب �س�¤ر، 

  . مواÑبة رVال أ!عامل �لبحث عن ٔ�سواق Vديدة وعن Vلب �س�¤رات
املهم هو Ñيف ميكZنا حنن ٔ�ن نواÑب هذا التطور اجلديد لسحق ٔ�سواق 

يقFا ا!ٓن لها منو Vديدة يف ٕافريقFا، ا!ٓن أ!ولوية يه يف ٕافريقFا، ٔ!ن ٕافر 
اقgصادي 	م، ويه مZاس>بة �pبلوماس>ية املغربية ٔ�ن �كون موجودة طبعا 
من xالل احلوار الس>يايس، ولكن كذÊ من xالل تواVد رVال أ!عامل 

  .يف قطاOات خمتلفة

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::الس>يد موالي احلسن طالبالس>يد موالي احلسن طالبالس>يد موالي احلسن طالبالس>يد موالي احلسن طالباملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس>يد الرئBس

شكرا لمك كذÊ الس>يد الوز�ر، حبيث ٔ�نه لك ما �متناه هو هذا ا�يل 
±ري عندي وا د إالشارة يف هذا املوضوع، فÂ . قلتو لنا الس>يد الوز�ر

�قgصاديني نعتربمه احZا Ñسفراء يف اCال �قgصادي خيص هاذ امللحقني 
رة ٔ�يضا، فالعالقة دÐهلم مع الغرفة الت¨ارية والغرف ومه يف وسط السفا

فهذا هو ما �متىن ٔ�ن �كون  bلك، اليت نعتربها حىت يه قاطرة �لتمنية،
ٕاما من  وكذÊ يف اخgيار هاذ امللحقني �متىن ٔ�ن خيتاروا. الت®س>يق بBهنم

، ٔ!هنم عندمه ٔ�كرث كفاءات يف وزارة الت¨ارة والصناOة وٕاما من ٔ�طر الغرف
  .املوضوع هذا

 .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاون
�شاطرمك الرٔ�ي، ا!ٓن لنا ٔ�اكدميية دÐل اQراسات اQبلوماس>ية، ٔ ��فعال ٔ

املغريب جيب ٔ�ن �كون ممتكن لBس �pفاع عن قضاÐ �كون اQبلومايس 
 Y ٕالجياد اس�¤رات،وامحلد Êفاع عن مصاحل املغرب وكذp� و�وطنية ٔ

  .عند� ا!ٓن نتاجئ 	مة
�دعو وندعو لك الفاOلني ٔ ��التكو�ن ٔ�سايس و�زويده جبميع املعطيات، ٔ

Mوا معنا يف التكو�ن ويف ٕالقاء حمارضات، وهذا نعمÑشارµ ن�لك س>نة  ٔ
وجنمع يف لك س>نة لك امللحقني �قgصاديني بت®س>يق مع املقاوالت 

)CGEM( ،)Maroc Export(،  غرف الت¨ارة، ن�شاور لتد�ر Êكذ
�قgصادية من  �سرتاتيجية، ٔ!ن ا!ٓن اQبلوماس>ية املعرفة وكذÊ لضبط

  .أ!ولوÐت
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، ٕاذا اكن وضع مgقدم مع �حتاد أ!ورويب هوا!ٓن ٕاذا اكن املغرب عند
اتفاقFات جتارية مع اخلليج، و±ريها، هذا يبني ٔ�ن العمل �قgصادي  هعند

ا!ٓن كام هو الشmٔن ¡ل®س>بة مجليع اQول ٔ�صبح من ٔ�ولوÐت اQبلوماس>ية 
  .املغربية

  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .شكرا، 
شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

ن ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الصþة حول اخلصاص يف منر ا!ٓ 
اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صا� واملعارصة  .أ!طر الطبية
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد Oابد شكFلاملس�شار الس>يد Oابد شكFلاملس�شار الس>يد Oابد شكFلاملس�شار الس>يد Oابد شكFل
  الس>يد الرئBس،

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
طق اململكة، الس>يد الوز�ر، كام تعلمون، خصاصا تعBش مجموOة من مZا

مهنا، وهو أ!مر اîي يضاعف  وxاصة املتخصصة Ñبريا يف أ!طر الطبية،
�و �نتظار لوقت ٔ Xمن معا�ة املواطنني ويضطرمه ٕاىل قطع مسافات طوي

  .طويل من ٔ�Vل الولوج �لعالج
العالج  فاملواطن املغريب الزال يعاين dشلك Ñبري  ني ي®شد حقه يف

نظرا CموOة من العوامل، ٔ�مهها اخلصاص اîي تعرفه مس�شفFاتنا يف املوارد 
الÌرشية وتوزيعها ±ري املالمئ و±ري العادل بني اجلهات وبني الوسط احلرضي 

  . والوسط القروي
وٕاذا اكنت احلكومة قد الزتمت يف �ر�جمها احلكويم بتوفري اخلدمات 

ضمن الولوج املتاك¦ ٕاىل اخلدمات الصحية الصحية الالزمة �لعموم dشلك ي
أ!ساس>ية، ووضع رشوط حتفزيية ل�شجيع التعاقد مع ٔ�طباء القطاع اخلاص 

  .لسد اخلصاص املس¨ل يف بعض املناطق
îا، 
سmٔلمك، الس>يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت س�2gذوهنا لت¨اوز 

ا بطريقة اخلصاص احلاصل يف أ!طر الطبية وضامن توزيع ما هو مgوفر مهن
  .Oاد� بني سا;ر �ات اململكة، وحنن ال حنملمك مسؤولية الوضع الراهن

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

        ::::الس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصþة
  الس>يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

البداية ٔ�شكر فريق أ!صا� واملعارصة لطر ه لهذا السؤال، وهنا  يف
ملعاجلة مشلك البد من التÑٔmيد ٔ�ن وزارة الصþة بذلت جمهودات Ñبرية 

اخلصاص اîي تعرفه املنظومة الصحية Oىل مس>توى أ!طر الطبية، وهذا 
،Xة �راكامت لس>نوات طوي¨Fس وليد اليوم، بل هو ن�Bاخلصاص ل 

 ا هناك ٕاÑراه �ٓخر يت¨ىل يف حمدودية املناصب املالية اليت متنح¡ٕالضافة لهذ
  .�لوزارة لك س>نة

و¡لرمغ من لك هذه إالÑراهات، فالوزارة معلت Oىل الرفع من Oدد من 
 515بلغ Oدد التوظيفات  2008أ!طر الطبية ب®س>بة 	مة، خفالل س>نة 

مت  2010طبBب ويف س>نة  636ٕاىل  2009طبBب، وارتفع هذا العدد س>نة 
فقد  -2011ٔ�ي س>نة - طبBب، ٔ�ما xالل الس>نة املاضية  456توظيف 

  . طبBب 814بلغت املناصب املفgو ة 
�ما خبصوص أ!طر الطبية املتخصصة، فالوزارة ٔ�عطت اه�ما xاصا ٔ
لهذه الف+ة ¡عتبار دورها الهام يف الرفع من مس>توى جودة اخلدمات 

 286هذا إالطار، فقد مت توظيف ويف . الصحية والطبية املقدمة �لمواطنني
طبBب  235و 2009مgخصص س>نة  251، 2008طب�Bا مgخصصا س>نة 

  .2010مgخصص س>نة 
طبBب اخgصايص،  224فقد مت تعيني  2011و¡ل®س>بة �لس>نة املاضية 

وقد مت توزيع هؤالء أ!طر Oىل خمتلف مZاطق اململكة لسد اخلصاص يف 
ناطق النائية والقرى، وهاذ اCهود مهنم يف امل  %57هذه الف+ة من أ!طباء، 

س>نعمل Oىل تعز�زه وتدعميه هذه الس>نة ٕان شاء هللا من xالل املناصب 
  .2012املالية اليت س>متنح لوزارة الصþة يف ٕاطار مزيانية 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد Oابد شكFلاملس�شار الس>يد Oابد شكFلاملس�شار الس>يد Oابد شكFلاملس�شار الس>يد Oابد شكFل
احZا ما كناش يف  اVة، وامسح يل تنعرفو القدرة .كرا الس>يد الوز�رش

دÊÐ،و¡خلصوص ٔ�ننا شهد�ك يف بعض الربامج، احZا ما كناش حمتاVني 
¡ش تعطينا أ!رقام دÐل ماذا وظفمت، ماذا توظفوا يف الس>نوات 
املاضية،احZا يف  اVة ٔ�ش>نا يه الس>ياسة اجلديدة ا�يل ±ادي تقوم هبا 

  اجلديدة يف قطاع الصþة ا�يل هو ٔ�مه يشء عند املغاربة؟  احلكومة
احZا تنعرفو بmٔن مZاطق، ٔ�نت ك�شوف بال ما منش>يو بعيد، ك�شوف 
يف التلفزيون Ñيفاش Ñيعانيو، ت®شوفو حىت هنا قريب �pار البيضاء وقريب 
�لر¡ط وقريب اك�ن سFÌطارات بنZBامه، خرس� Oلهيم الفلوس، ٔ�طباء 

وما تيحرضوش، ما تيجيوش، والو مس�شفFات ٕاال ¡ش كBشدوا أ!جرة 
لو دوز ال�ن سZBا ٔ�و دوز �لسFÌطار العسكري ٔ�و  يدوز يعطيوه ورقة يقولوا

  .هاذ اليش، وأ!طباء ±ري موجود�ن، هذا هو اQور ا�يل كن®gظرو مZمك
جFتو، حكومة Vديدة، �ر�مج Vديد، صفقZا لمك، فهذا هو الفساد 
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�طباء، ٔ�� مايش كنقول أ!طباء لكهم، ولكن أ!طباء احلقFقي، ٔ�ن موظفني و ٔ
  .اكينني موجود�ن

7نيا، احلا� الراهنة تتلزم Oىل احلكومة لكها ¡ش ٕاذا اكنت ±ادي 
، 2000ختصص لمك يش وظائف، ختلق ٔ�كرب Oدد، ٔ�نمت ما حمتاجF®ش 

يف هاذ الس>نة دÐل املمرضني، Ñيفاش ±ادي  8000±ادي يتخرجوا عندمك 
ممرض ا�يل  8000. 4000ٔ�و 3000 م؟ ٔ�قل يشء خصهم يعطيومكتعملوا هب

�لف  16±ادي يتخرجوا عندمك  2016±ادي يتخرجوا، الس>نة املق�X يف ٔ
   .ممرض، Ñيفاش ±ادي تعملوا هبا؟ هاذ اليش راه اصعيب

�مك توVدوا الوسائل الكفXF ¡ش حنس>نو هاذ احلا� ا�يل �احZا كنمتناو ٔ
  .Oاµشني هبا املغاربة

  .راوشك

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقFب،تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الصþةالس>يد وز�ر الصþةالس>يد وز�ر الصþةالس>يد وز�ر الصþة
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

قلمت من ق�ل، أ!رقام ا�يل  مفوازاة مع توظيف وتعيني أ!طباء، ا�يل
 ة، ٔ�وال ق�ل ٔ�ن ٔ�xربك ¡ٕالجراءاتاعطيتك حسب املناصب املالية املتا 

أ!ربعة ٔ�و امخلسة اجلديدة يف احلكومة احلالية، ±ري بغيت تدقFق يف بعض 
  . أ!رقام

�ردو �عتبار �ل®ساء والرVال دÐل القطاع، ا�يل Ñيقوموا  ٔ�وال خصنا
بدور هام و	م Vدا، وما ميك®ش ند�رو لكيش يف نفس الكفة، ٔ�نه لكيش ما 

  .  تBس>يفط، هذه النقطة أ!وىلتي2دمش، لكيش ±ري
±ري ¡ش . �ٓالف راه ما اكيناش الس>يد املس�شار 8النقطة الثانية هاذ 
 :ندوزو دا¡ لٕالجراءات

إالجراء أ!ول هو ٕاقرار التعويض املايل اWصص لالش>تغال ¡ملناطق 
ل�شجيع هذه أ!طر لالس>تقرار مبقرات  النائية، ا�يل ±ادي نعملو Oليه

   ؛التعيني
دبري الثاين، الرفع من وترية بناء دور �لسكن لفائدة 	نيي الصþة الت

العاملني هبذه املناطق النائية، àمتكFهنا من ٔ�داء واجهبا يف ظروف ت�سم 
  ؛¡الرتياح والطمmٔنZBة

إالجراء الثالث هو متكني املدراء اجلهويني، ا�يل ٕاىل يومZا ما Ñيقوموش 
ة، هاذ املدراء اجلهويني ±ادي �متكZوا هباذ اQور، ا�يل اكنت تقوم به الوزار 

من تدبري املوارد الÌرشية من xالل معليات التنقFل والتعيني والتوزيع 
حسب اخلصاص واس>ت¨ابة حلاجFات وانتظارات الساكنة حمليا وفق مقاربة 
ïشارÑية مع املنتخبني واملواطنني واCمتع املدين، وذÊ يف ٕاطار دمقرطة 

  .عالجالصþة وٕاOادة متوقع ال

  .ؤ�xريا، ٕارشاك القطاع اخلاص، هنا ما ميك®ش ندxل يف التفاصيل
ؤ�xريا، ±ادي نعملو هاذ الس>نة Oىل اقgناء مس�شفFني مgنقلني، فهيم 
�طباء وكفاءات، س>يجوالن املغرب، وxاصة يف املناطق النائية والبوادي ٔ
والقرى، هاذ�ن املس�شفFني س>يكو�ن جمهز�ن بنفس الطاقات الÌرشية 

  . ملعدات لتقريب الصþة من املواطننيوا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
شكرا لمك الس>يد الوز�ر، 
شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته معنا يف 

  . هذه اجللسة
وا!ٓن ن®gقل ٕاىل السؤال املوVه �لس>يد وز�ر الطاقة واملعادن حول ٕاOادة 

در عبد القا: اس>تعامل املياه العادمة، �لمس�شار�ن احملرتمني السادة
 ٔ�قوضاض، عبد امحليد السعدواي، عبد اCيد احلناكري، عبد هللا ٔ�بو زيد، 

اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار تقدمي السؤال، . حلسن بلبرصي
  .تفضل الس>يد املس�شار

�ٔ املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

اس>تعامل املياه العادمة ٕا دى اOQامات الرئBس>ية لتطو�ر ïشلك ٕاOادة 
الفال ة العرصية، وذÊ من xالل ٕاقامة حمطات ملعاجلة وٕاOادة اس>تعامل 
هذه املياه، ويه جتربة دش®هتا بالد� من xالل ٕاعطاء �نطالقة لبعض 

  . املشاريع الهامة يف هذا اCال يف بعض اجلهات من اململكة
بذول يف هذا �جتاه، فٕان Oدة مZاطق من بالد� ورمغ واCهود امل 

الزالت تعرف خصاصا يف هذه احملطات، مما يفgح الباب لالس>تعامل 
العشوايئ لهذه املياه العادمة يف Oدة جماالت، مهنا Oىل اخلصوص سقي 
اخلرضاوات، ويه وضعية بقدر ما لها من انعاكسات سلبية Oىل البB+ة فٕاهنا 

خطرية Oىل املواطنني من xالل اس>هتالbهم مرحشة خللق مضاعفات 
  . �لمنتوVات املسقFة هبذه املياه، فضال عن اخلطورة Oىل مس>تعملهيا

ويف هذا إالطار، نود مساءلتمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، عن 
اسرتاتيجيتمك املس>تق�لية يف تدبري هذه املياه العادمة، وما يه الربامج 

  تصفFهتا؟ املسطرة ٕالقامة حمطات ملعاجلهتا و 
كام 
سائلمك عن مدى ٕاOدادمك Qراسات ؤ�حباث لتقFمي مدى خطورة 

  . اس>تعامل هذه املياه Oىل حFاة املواطنني وحميطهم البBيئ
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر لٕالVابة Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال
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        ::::واملاء والبBواملاء والبBواملاء والبBواملاء والبB++++ةةةةالس>يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن الس>يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن الس>يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن الس>يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن 
  .شكرا الس>يد الرئBس

  . شكرا �لسادة املس�شارون احملرتمون Oىل هذا السؤال القمي
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد �لس>يد املس�شار احملرتم Oىل ٔ�ن وترية التمنية الصناعية 
و�ج�عية اليت عرفهتا بالد� ختلف ¡لفعل وراءها Oدة ٕاشاكليات بيFkة، 

ائية وïسعى احلكومة ٕاىل معاجلهتا Oىل خمتلف والطلب مزتايد Oىل املوارد امل
  . املس>توÐت

وفÂ خيص ٕاOادة اس>تعامل املياه العادمة، وهو السؤال ¡لضبط،  ددت 
�سرتاتيجية الوطنية �لامء يف احملور املتعلق ب�منية العرض، تعبئة تقريبا 

، والقابX 2030مليون مرت مكعب من املياه املصفاة يف ٔ�فق  300
ل يف Oدة جماالت م=ال يف الفال ة وكذÊ يف ري املسا ات لالس>تعام

  ...اخلرضاء ومالعب الغولف، ٕاخل
وVاء الترصحي احلكويم ؤ�كد Oىل هذا التوVه، حFث يضمن ٕاOادة 
اس>تعامل املياه العادمة بعد معاجلهتا، وهذا يف ٕاطار احملور الثالث من 

�لبB+ة واملوارد  احلكويم اخلاص ¡لتدبري املس>تدام واملسؤولالترصحي 
مZذ الس>نة املنرصمة يف هذا  2011الطبيعية، اQراسات ا�يل ٔ�جنزت س>نة 

مليون مرت مكعب،  750املوضوع، جحم املياه العادمة يف املغرب �زداد ا!ٓن 
  . ±ادي �كون جحم هذه املياه ٔ�كرث من مليار مرت مكعب 2030ويف ٔ�فق 

 %8ياه املصفاة اكنت بوهذا كذÊ ¡ل®س>بة �لمياه املصفاة، ف®س>بة امل 
 اليا، وس>تصل ٕان شاء هللا ٕاىل  %20وا!ٓن وصالت ل 2005س>نة 

�فق يف  40%ٔ2020 .  

س>بة  ،X3¡ل®س>بة الس>تعامل هذه املياه املعاجلة، ال®س>بة ا!ٓن ضئي% 

من هذه املياه يه ا�يل ïس>تعمل يف الري ٔ�و يف ري املسا ات اخلرضاء ٔ�و 
 2020يف ٔ�فق س>نة  %11هللا ٕاىل يف مالعب الغولف، وس>تصل ٕان شاء 

حمددة ليك  ، ولنا �رامج كثرية ودراسات واسرتاتيجية2030يف ٔ�فق  %30و
  . نصل ٕاىل هذه أ!هداف

 .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
ا!ٓن اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقFب

�ٔ املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض
  .د الرئBسشكرا الس>ي

  الس>يد الوز�ر،
حصيح هاذ النوع دÐل املشاريع Vد 	مة ا�يل اكنت تدش®ت من طرف 
صاحب اجلال� نرصه هللا يف كثري من املناطق، حبال وVدة، الناظور، 

ولكن مازال ما شفZاش بطريقة دقFقة Ñيفاش هاذ املياه ا�يل ... مراbش، ٕاخل
من احملطات ا�يل عرفZا،  كتصفى ما تعطاïش حىت يف يش حمطة Oىل أ!قل

طبعا �لمسا ات املسقFة، حلد الساOة .. مازال ما عرفZاش Ñيفاش ±ادي
  . احملطة تدارت

ولكن ¡ملقابل، بغيت نقول بmٔنه تيخص ïرسعوا هباذ النوع دÐل احملطات 
دÐل التصفFة يف الك=ري من املدن ا�يل يه  اليا معرضة لهاذ النوع دÐل 

O الل هاذx دم رصفها يف هاذ املشاريع، اليشء ا�يل تيوضعنا التلوث من
�مام ïساؤل Ñبري حول هاذ املياه العادمة ا�يل تBس>تغلوها الناس يف ٔ
الفضاءات دÐل املدن يف سقي الك=ري من ٔ�نواع اخلرضاوات ا�يل كنعرضو 
هبا احلياة دÐل املواطنني لوا د ميكن وا د املرض خطري ا�يل ما ان�هبنا 

�ن حىت �ة معينة وضعت يش دراسة حول هاذ املياه ٔ�و لوش، ٔ!نه ما اك
حول هاذ اخلرضة ا�يل ïسقى هباذ املياه، ٔ!نه هاذي مFاه ملوثة مسمومة، 

النعناع، البطاطا، املاطBشة، : Ñيد�روا Oلهيا الناس وا د العدد دÐل الزراOة
O لهاÐلها واخلطورة دÐاش النتاجئ دZىل وكتباع يف أ!سواق، ولكن ما عرف

 .الصþة دÐل املواطن، ا�يل يه الصþة دÐل املواطن ق�ل لك يشء
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
شكرا الس>يد املس�شار، تفضل الس>يد الوز�ر �لرد Oىل التعقFب، ٕاذا 

  .اكن �Qمك تعقFب

        ::::الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبB++++ةةةة
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
Fقة حول هذا املشلك اîي ٔ�رشت ٕاليه، ٔ!نه ما عندµش معلومات دق 

هذا مشلك البB+ة واملاء وكذÊ مشلك الصþة العمومFة، ولكن سmٔتطرق 
  .Ü مع املصاحل يف الوزارة، وميكن جناوبك يف وا د اجللسة بي®Zا

ولكن ا�يل ميكن يل نقول Ê هو ٔ�نه الهدف أ!ول دÐل احلكومة هو 
ند� ٕاضافة Oىل احملطات ا�يل موجود�ن بناء حمطة معاجلة املياه، وا!ٓن ع 

 30حمطة ملعاجلة املياه موجودة، وعند� تقريبا وا د  49ا!ٓن  عند� ا!ٓن،
مرشوع يف ٕاطار إالجناز، وهذا الهدف دÐلو ٔ�وال هو املشلكة البيFkة ما 

  .تبقاش، يعين �كون املاء معاجل
خصو اس�¤ر مفن الناحFة دÐل اس>تعامل املياه املعاجلة، هذا مشلك تي

Vديد، ٔ!نه اك�ن �س�¤ر أ!ول �لمحطة، و�س�¤ر الثاين لتوزيع 
نعطيك م=ال، �ٓخر م=ال ميكن يل نعطيك هو يف  .واس>تعامل هاذ املياه

هاذي وا د الشهر�ن اكن تدشني وا د احملطة يف مدينة مراbش، حمطة 
ياه املعاجلة Ñبرية، ا�يل دش®ت، وا!ٓن هاذ احملطة بدٔ�ت توزع الس>تعامل امل 

Oىل املسا ات اخلرضاء وxاصة Oىل مالعب الغولف يف مراbش، ا!ٓن 
مالعب �لغولف ا�يل هام مزود�ن هبذه املياه، واملالعب أ!خرى  2اك�ن 

  . رامه  اليا، يعين يف هذا الشهر ±ادي µس>تعملوا هاذ املياه املعاجلة
�وال بناء فٕاذن هاذ الس>ياسة ٔ�ظن عندها وا د �سرتاتيجية واحضة، ٔ

حمطة املعاجلة، 7نيا الزتويد واس>هتالك واس>تعامل هاذ املياه املعاجلة �لسقي 
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  .والرعي ال يف اCال القروي ٔ�و يف اCال احلرضي
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة

شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية.  

 وا!ٓن ن®gقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الس>يا ة حول تدبري
اللكمة ٔ! د السادة . مزيانية املندوبيات التابعة �لمكgب املغريب �لس>يا ة

  .املس�شار�ن من فريق أ!صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  .املولوية ٔ�وال البد ٔ�ن هن» الس>يد الوز�ر Oىل الثقة
البد ٔ�ن هن» ٔ!ول اج�ع مع املهنيني ا�يل اكن رصحي من ٔ�ول  ،7نيا

الوزراء ا�يل اOرتفوا ¡ٔ!زمة، ومن ٔ�ول لقاء مع املهنيني الس>ياحFني اOرتف 
¡ٔ!زمة وحبث عن احللول، وبدٔ� احللول مع املهنيني، يعين Ñبداية ال ميكن لنا 

ا�يل مازال، خصنا Oىل أ!قل ٔ�ن �كون يف املعارضة ونعارضو يش ٔ�مور 
�شهر Oاد ميكن لنا  4ٔ�شهر ٔ�و  3يوم، يعين  100نعطيو �لحكومة وا د ٔ
  .وهذه شهادة مكهين ذيك الساOة �راق�ومه،

7نيا، هتنئة Oىل الش¨اOة ٔ!ن ٔ�xذ إالجراءات يف بعض اجلهات واتصل 
  .ببعض املسؤولني، ٔ�ي بعض السلط ٕالجياد  لول يف هذا امليدان

يف ظل أ!زمة اخلانقة اليت يعBشها القطاع : �حFة السؤالٔ�ما من 
الس>يا�، و¡لرمغ من إالماكنيات املسخرة �لهنوض هبذا القطاع، ويف 
مقدمهتا املندوبيات التابعة �لمكgب الوطين �لس>يا ة يف اQاxل ٔ�و يف 
اخلارج، واليت ٔ�نيطت هبا 	مة رفع التþدÐت �سرتاتيجية �لس>يا ة 

، وموا�ة تداعيات الظرفFة اQولية الصعبة اليت 2020ية اجلديدة لرؤ
تتطلب من خمتلف املتدxلني والساهر�ن Oىل تدبري شؤون القطاع، ٔ�ي 
�وال العمل Oىل حتقFق هذا أ!فق واس>تغالل لك إالماك�ت اليت ي�Fحها هذا ٔ

  .القطاع لالقgصاد الوطين
مكgب الوطين املغريب ؤ�مام الرها�ت املعقودة Oىل املندوبيات التابعة �ل 

الهادفة ٕاىل مضاعفة Oدد الساحئني  �2020لس>يا ة ودورها يف تزنيل رؤية 
الوافد�ن Oىل املغرب، ومضاعفة Oدد السفرÐت احمللية ثالث مرات، ٔ�ي 
من �ة يعين الس>ياح ا�يل ±ادي �رجعوا ثالث مرات، من �ة ٔ�خرى 

�لف  470، وٕا داث )le taux de remplissage(حىت يف نطاق ٔ
  .مZصب شغل م�ارش Vديد ومضاعفة Oائدات الس>يا ة


سائلمك يف هذا الشmٔن، الس>يد الوز�ر، حول إالماك�ت املالية 
املرصودة àمتويل هذه املندوبيات، وطريقة توظيف وتدبري املال العام من 
طرف املكgب الوطين �لس>يا ة، وما مدى جناOة وفعالية هذه املندوبيات 

�لمنتوج الس>يا� الوطين، ومسامههتا يف ïسويقه  ودورها يف الرتوجي
 والتعريف به وطنيا، وكذا مرة ٔ�خرى دور املكgب الوطين �لس>يا ة؟

  .وشكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ا!ٓن �لس>يد الوز�ر لٕالVابة Oىل السؤال. شكرا

        ::::الس>يد حلسن  داد، وز�ر الس>يا ةالس>يد حلسن  داد، وز�ر الس>يا ةالس>يد حلسن  داد، وز�ر الس>يا ةالس>يد حلسن  داد، وز�ر الس>يا ة
  الس>يد الرئBس احملرتم،

  والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات 
�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم ¡لشكر اجلزيل �لسادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ
Oىل طر£م لهذا السؤال واîي يتعلق ¡ملندوبيات الس>ياحFة ¡خلارج 

  .وطريقة تدبري املزيانية دÐلها
البد ٔ�ن ٔ�ذÑر بmٔن هاذ املندوبيات هاذو Ñيلعبوا وا د اQور 	م يف 

�ر و�منية الس>يا ة ببالد� وحتسني الصورة دÐل املغرب Ñو�ة س>ياحFة تطو 
يف أ!سواق املس>هتدفة، واملهام دÐلها ترتكز ٔ�ساسا Oىل ضامن Oالقة القرب 
مع وسائل إالOالم، حبيث ٔ�هنا عندها Oالقات دامئة مع الصþافة اQولية ومع 

  ...لس>يا�رؤساء ومد�ري حتر�ر اجلرائد من ٔ�Vل الرتوجي �لمنتوج ا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
الس>يد الوز�ر، �Qمك سؤ�ن، السؤال أ!ول يتعلق بتدبري مزيانية 
املندوبيات التابعة �لمكgب املغريب �لس>يا ة، والسؤال الثاين املندوبيات 

  .الس>ياحFة ¡خلارج

        ::::الس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ة
كة و¡ل®س>بة �لمهمة دÐلها كذÊ هو ربط Oالقات القرب مع ش>ب.مgفق

الرتوجي ل�سويق املنتوج املغريب، ضامن كذÊ اليقظة يعين ¡ل®س>بة لوضعية 
أ!سواق من ٔ�Vل �كFيف �سرتاتيجية دÐل البالد يف مFدان الس>يا ة 
والقFام كذÊ بدور الوس>يط ما بني املهنيني ا�يل يف املغرب واملهنيني ا�يل 

  .يف اخلارج، وكذÊ ت��ع �سرتاتيجية دÐل الرتوجي
ل®س>بة �لمزيانية دÐل هاذ املندوبيات املتواVدة ¡خلارج، املزيانية دÐل ¡

مليون درمه للك  4,8مليون درمه مبعدل تقريبا  68ال�س>يري دÐهلم كتبلغ 
  :مZدوبية، ويتوزع هذا الغالف كام ييل

مليون درمه خمصصة لٔجور دÐل املوظفني وأ!عوان، ا�يل هام  40 -
ا�يل هام مرمسني  41موظف، ا�يل من بBهنم  57يبا يصل Oددمه إالجاميل تقر 

  ؛من أ!عوان احملليني 16و
كذÊ هناك م�الغ التدبري، ا�يل يه مgعلقة ¡لكراء وكذÊ حتمالت  -

مليون  2مليون درمه، ٔ�ي مبعدل  28الكهر¡ء والهاتف، وهذه تصل تقريبا 
  .درمه للك مZدوبية

رصودة �لمندوبيات وOدد وخبصوص العالقة ما بني هذه املبالغ ا�يل م
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الس>ياح املتوافد�ن، جيب إالشارة هنا بmٔن معل القرب ا�يل كتقوم به هاذ 
ومكعدل فٕان . املندوبيات هو املصدر الرئBيس �لس>ياح ا�يل Ñيجيو �لمغرب
س>ن�مي فقط، 50دخول لك ساحئ �لمغرب يتطلب مZا رصف نصف درمه، 

�ورو، ٔ�ي  800رصف ولكن Oلام بmٔن الساحئ ا�يل Ñيدxل �لمغرب هو Ñئ
�الف درمه عند لك ولوج �لمغرب 10تقريبا ٔ.  

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس>يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس>يد الوز�ر Oىل أ!رقام واجلواب ا�يل هو 	م

قFقة Vد 	مة و�هتم مليون درمه هاذي ح  68ٔ�ما من �حFة مزيانية 
)les délégations( سويق املنتوجï ة دور املندوبيات هوFما من �ح�ٔ ،

الس>يا�، كام قلمت، عن طريق رVال إالOالم، كام قلمت، وو®ء السفر 
¡لتقس>يط وxاصة مهنم صانعي الر الت ¡مجلX، والت®س>يق مع السفارات 

يف �س�¤ر يف املغرب  واQبلوماس>يني، وحىت ïشجيع املس�مثر�ن الراغبني
العريب معوما ويف املغرب ¡خلصوص، ومساOدهتم ¡لنصاحئ والتفسريات 

  .وïسهيل وتÌس>يط وïرسيع املساطر إالدارية
ٕاذن بت®س>يق مع مجيع اجلهات املعنية ¡ٔ!مر، ويف هذا الشmٔن البد من 
ٕاOادة النظر يف طريقة رصف أ!موال املرصودة �Opاية، ما يش من طرف 

ندوبيات حفسب، ولكن من طرف املكgب الوطين �لس>يا ة، ٔ!ن كام امل 
كتعرفوا، الس>يد الوز�ر، دامئا الس>يد الوز�ر من �ة مكسؤول حكويم، هو 
رئBس اCلس إالداري واملد�ر العام �لمكgب الوطين هو الصارف، ٔ�ي ا�يل 

 .Ñيرصف أ!موال
ثال قرٔ�� يف ٕاذن، يف هاذ النطاق هذا، الس>يد الوز�ر، Oىل سFÌل امل 

بعض اجلرائد بmٔن ±ادي تعطي وا د ال®س>بة مائوية Vد هائX ملراbش، احZا 
ما يش ضدها، ولكن ±ري ٕالOادة النظر، الس>يد الوز�ر، ولتذكريمك يعين 

مليار ا�يل يه مرصودة مكزيانية �لس>يا ة، يف  60ٔ�و  55بغض النظر Oىل 
عين يف نطاق ٕاجياد مليار دÐل الس>ن�مي يعين حملاربة ي �60زادت  2009

، رصفت مهنا يعين 2009- 2008 لول لٔزمة الس>ياحFة ا�يل بدٔ�ت يف 
30 xش لو دها، واملغرب لكه ما اbلو هنائيا، ذمليار يف مراÐاش احلق د

�ضوا  2010مليار �لصندوق دÐل اQو�، ويف دجZرب  30ورجعت 
يع مليار، ٕاذن تنطلبو من الس>يد الوز�ر ٕانصاف مج  30واxذاو ذاك 

  ...اجلهات

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
تفضل الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ة
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

يعين ¡ل®س>بة �لوزارة فه~ي يف ٕاطار الت®س>يق مع مجيع �ات املغرب، 
 ٔ��قوم جبوالت ولكن لBست هناك �ة مفضO Xىل �ة ٔ�خرى، ¡لعكس ٔ �

يف مجيع �ات املغرب ٔ!نصت �لفاOلني و�لتعامل معهم والتفاOل مع املشالك 
  .دÐهلم

¡ل®س>بة لرصف أ!موال ا�يل يه موجودة ¡ل®س>بة �لمكgب الوطين 
ل�سويق الس>يا ة، فهذا الرصد هذا يمت حسب معايري، هذه املعايري تتو¯ 

ة، كذÊ وجود تواصل ٔ�و وجود يف جزء مهنا الطاقة �س�Fعابية جلهة معين
�نه مسmٔ� تعبئة الفاOلني يف ٔ Êطا;رات ا�يل كتوصل لهاذيك اجلهة، وكذ
�ة معينة من ٔ�Vل مواÑبة املكgب الوطين �لس>يا ة، وكذÊ مواÑبة 

  .املندوبيات الس>ياحFة املوجودة Oىل املس>توى اQويل
ا، ٕاذن لBس هناك تفضيل، ولكن هناك معايري ٔ�ساس>ية Vدا حنرت	

واللك يعرفها ونظن ٔ�نه ¡ل®س>بة مجليع �ات املغرب ٔ�هنا Ñو�ات س>ياحFة 
يه 	مة ¡ل®س>بة لنا، و�رصد لها أ!موال يف ٕاطار املعايري احملددة من طرف 

  .املكgب

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
السؤال الثاين املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الس>يا ة موضوOه املندوبيات 

  . د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايكاللكمة !ٔ . الس>ياحFة ¡خلارج

        ::::حفFحفFحفFحفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يد الرئBس

  زماليئ،
  السادة الوزراء،

يعترب قطاع الس>يا ة من القطاOات الهامة اليت راهن Oلهيا املغرب 
يف ٔ�ول خمطط ثاليث  لتكون قاطرة لتمنية اقgصاده، وهكذا مZذ الس>تZBات

مت ٕاعطاء أ!ولوية لقطاع الس>يا ة، ومن بعد مت  67-65عرفه Ùرخي املغرب 
  ...، ٕاخل2010ٕاعطاء هذه أ!ولوية يف رؤية 

احلقFقة Oىل ٔ�ن وزارة الس>يا ة تقوم بوضع س>ياسة دOائية بصفة Oامة 
 Ü ولك�لرتوجي املنتوج الس>يا� املغريب، واملكgب الوطين املغريب �لس>يا ة ٔ

gب الوطين املغريب �لس>يا ة يتوفر Oىل املك . املرشع ٔ�نه ينفذ هذه الس>ياسة
مؤخرا اطلعنا Oىل ٔ�ن هناك س>ياسة Vديدة من ٔ�Vل  مZدوبيات يف اخلارج،

  . ٕاOادة ان�شار هاذ املندوبيات يف اخلارج وٕا±الق مZدوبيات ٔ�خرى
±ري �لتذكري، الس>يد الوز�ر، Oىل ٔ�ن يف ال�سعينات املغرب اكن يتوفر 

ملزيانية دÐل املكgب الوطين املغريب مZدوبية �لس>يا ة، واكنت ا O22ىل 
 55مليار س>ن�مي، ا!ٓن مزيانية املكgب الوطين املغريب �لس>يا ة  �9لس>يا ة 

مZدوبية فقط، يف ذيك الساOة يف ال�سعينات اكن عند�  13مليار، وعند� 
موظف يف املكgب الوطين املغريب �لس>يا ة،اكنت عند� التحوالت  417
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Qاxل، ٔ!ن وزارة الس>يا ة ما اكن�ش عندها تاع ان نتاع املندوبيات 
املندوبيات �ٓنذاك، ا�يل اكنت عندو املندوبيات هو املكgب، ٕاذن ا!ٓن 
ك®شوفو Oىل ٔ�ن ٕاOادة �ن�شار يشء مجيل ولكن جيب مضاعفة هاذ 
اCهود ¡ش نتواVدو يف أ!سواق الس>ياحFة ا�يل ا!ٓن كتعرف وا د اàمنو 

Êصاد، ٕاىل ±ري ذgيف �ق .  
. عند� ا!ٓن ٕاشاكلية مطرو ة، ٔ�نه مسعنا ٔ�نه سBمت ٕا±الق مZدوبية كندا

، )G8(رÐل، الس>يد الوز�ر، هذا خطÑ ٔmبري، كندا راها يف �مZدوبية مو 
مليون 
سمة، كندا فهيا Vالية مغربية Vد 	مة، هذه  34كندا راها فهيا 
�لف،  54املهاجر�ن ا�يل  لوا Oىل كندا  2010اجلالية ±ري يف ٔ10,5 

اكنوااملغاربة مه أ!وائل، الثانيني مه اجلزا;ريني، الثالثني مه الفر
س>يني، عند� 
متوقع نتاع اجلالية املغربية يف اخلارج dشلك Vد 	م، حFث ٔ�ن عند� �ئبة 

 ، مغربية،)Mme Houda-Pépin(يه  )Québec(امجلعية العامة نتاع 
رÐل �غرب فþgه يف مو ¡ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن ا!ٓن هناك مركز ثقايف ا�يل املو

ي يف ــــوا�ل) Berri( ارع�و يف شـارع 	م، ا�يل ه�د يف ش²وا�يل Ñيتواج
(le vieux Montreal) ،بريÑ واملندوبية نتاع  ا�يل هو موقع س>يا�

تاعنا يف مورÐل كتواVد يف وا د الشارع هائل ا�يل هو Ñبري ا�يل ن الس>يا ة 
كندا ؤ�xذ� الشواهد نتاعنا  ٔ!ن احZا درس>نا يف ،(Mc Gill)امسيتو 

  .وكنعرفو السوق الكZدية
ٕاذن، ما يه إالجراءات اليت س>تقومون هبا يف هذا الصدد، الس>يد 

  الوز�ر؟ 
 .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ة
  .رتمشكرا �لس>يد املس�شار احمل

كام قلت بmٔن املندوبيات دÐل الس>يا ة يه يعين املهمة دÐلها يه القرب 
والرتوجي واليقظة والوساطة والت��ع وإالخ�ار حول قضاÐ الس>يا ة، ولكن 
هذه إالشاكلية دÐل ٕاOادة ان�شار هاذ املندوبيات خصنا التÑٔmيد بmٔنه اك�ن 

يعين ٔ�نه مل حتقق بعض املندوبيات ا�يل مgواVدة عرشات الس>نني، ولكن 
النتاجئ املرجوة مهنا، ومهنم Oىل وVه اخلصوص مZدوبية الس>يا ة مبدينة 

رÐل �كZدا ٔ!نه Oدد الس>ياح ا�يل Ñيجيو� من كندا يتضاءل س>نة عن �مو 
ٕاذن، راه اك�ن �راجع Ñبري Vدا وهذا ال µشجع Oىل إالبقاء Oىل هذه . س>نة

  .املندوبية
والسادة املس�شارون احملرتمون، الس>يد الرئBس احملرتم والس>يدات 

يف قطاع الس>يا ة ٔ�عطتنا وا د أ!هداف ا�يل يه  2020الرؤية دÐل 
طمو ة Vدا ¡ل®س>بة �لس>يا ة املغربية، ولكن أ!سواق الرئBس>ية ا�يل اكنت 

كزتود� ¡لسواح يف أ!سواق التقليدية كتعرف وا د الوضعية اقgصادية 
س>نوات dسÌب أ!زمة  4ٔ�و  3م ا�يل يه صعبة Vدا، وهاذي ±ادي تدو 

Êب ان�شار البطا�، ٕاىل ±ري ذÌسdاملالية و .  
ٕاذن هاذ الوضعية كتحمت Oلينا بmٔننا منش>يو لٔسواق ا�يل يه واOدة 
وا�يل يه صاOدة وا�يل ±ادي ïشلك مصدر منو دÐل الس>يا ة ببالد� 

  .x2020الل العرشية أ!xرية ¡ش نوصلو �لرؤية دÐل 
ر، احZا ±ادي 
س>هتدفو دول ٔ�ور¡ الرشقFة، ±ادي ويف هذا إالطا


س>هتدفو دول BRIC  ،روس>يا Êا�يل يه الربازيل والهند والصني وكذ
هذه اQول يه ا�يل ±ادي تضمن التطور دÐل الس>يا ة يف العرش س>نوات 

Xاملق� .  
ٕاذن مادام ٔ�ن املالية العمومFة كذÊ كتعرف ا!ٓن ضائقة Ñبرية، وما 

ا خنلقو مZدوبيات ونوسعو الش>بكة دÐل املندوبيات يف تBسمþلناش بmٔنن
اخلارج، فهذا Ñيحمت Oلينا ٔ�نه ند�رو عقلنة دÐل التدبري، ولهذا فاحZاÐ ±ادي 
منر ٕاىل ٕاOادة ان�شار هذه املندوبيات، املندوبيات اليت ال حتقق النتاجئ وا�يل 

هاذيك  ما حققهتاش ملدة س>نوات واك�ن هناك �راجع الس>ياح الوافد�ن من
البالد املس>تضيفة ±ادي يمت ٕا±القها ¡ش يمت فgح مZدوبيات Vديدة يف 

  .البpان ا�يل يه واOدة

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن، تفضل الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد حفFاملس�شار الس>يد حفFاملس�شار الس>يد حفFاملس�شار الس>يد حفFظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس>يد الوز�ر Oىل اجلواب دÐلمك

�احلقFقة Oىل ٔ�ن مZدوبية مو Ðا حبال رZل ٕاذا ما حقق�ش نتاجئ، راه اح
رÐل فهيا �، ٔ!ن املندوبية دÐل مو "طاحت الصمعة Oلقوا احل¨ام"ٕاىل تنقولو 

س>نني، فهيا موظف وا د وفهيا  4موظف وا د، املندوب ما فهياش هاذي 
، Ñيف ±ادي �كون هاذ املردوية نتاع هاذ )agent local(اكتبة وا دة 

� احZا ت Bد ا�يل ا!ٓن يف املندوبية، بO8®شوفو السوق ا�يل هو واG  ا�يل
  . ٕاىل ±ري ذÊ %10فFه 
س>بة اàمنو 

هاذ القصة وقعت لنا ملا كنت مسؤول مركزي �ٓنذاك يف وزارة 
الس>يا ة، وقلنا Vات نBت ضعف املردودية نتاع املندوبية دÐل 

(Stockholm)سدوهاµ س>تق�ل . ، قالوا
كنت مZدوب يف ٔ�اكد�ر، كنا 
�س>بوعيأ 18 )Charters ( ة، وميكن يل نقول لمكFد�فZول إالسكQمن ا

 ،"فني Ñرورس"من  4 ،"س>ميو
س س>بBس"من عند ) charters( 11±ري 
وك®س>تق�لو "4فFلامت "ومن فZلندا ك®س>تق�لو  ،"فريتBس ±زيوغت"من  3
  ."هور�كومات"

املشلك مايش يف هذا، املشلك يف تدبري هاذ املندوبيات، الس>يد 
�لف  60هذا ±ادي �كون �لك رصا ة، مع العمل Oىل ٔ�ن اك�ن الوز�ر، و ٔ

�لف مغريب هيودي يف مو  50رÐل، و�مغريب مسمل ±ري يف مو ٔ�رÐل، ٕاذا 
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  ...اس>تق�لنا ±ري هاذو راه
يعين املقاربة، الس>يد الوز�ر، خص يتعاد فهيا النظر، وخص ٔ�ن 

OQعاملو مع اg®ادة النظر، ٔ!ن تOائية ا!ٓن خص ٕاOQشلك الس>ياسة اd اية
�  اليا خصنا محالت نتاع العالقات العامBة ـــــــــتقليدي ®س>ييك، ب

)les relations publiques( ن املغرب راه مايش�، خصنا نبZBو Oىل ٔ
    ،)les démarcheurs(هو تو
س، مايش هو مرص، خصنا ند�رو 

)Les démarcheurs ( يا ا�يل عندهاÑال ــــــــــــــدي 10كام دارت �ر
)les démarcheurs ( س عندها
، ا!ٓن 5، مرص عندها 6يف ٔ�ملانيا، تو

� �رÑيا يف  5كBس>تق�لوا  أ!�راكBملاين، ب�كنا احZا  1987نتاع املليون ساحئ ٔ
 30مليون ساحئ، ا!ٓن ïس>تق�ل  2,7فايتBهنا، �رÑيا اكنت ك�س>تق�ل فقط 

 ... يعين �زاف ما يتقال، الس>يد الوز�ر، واحZا. مليون ساحئ

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر �لرد Oىل التعقFب يف . شكرا الس>يد املس�شار

  .دقFقgني

        ::::الس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ةالس>يد وز�ر الس>يا ة
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم .شكرا

�� نبغي نؤكد بmٔنه كندا لBست سوق يعين يف تطور Ñبري ¡ل®س>بة ٔ
لونيا، يه ال�ش>يك، يه �لسواح، ولكن أ!سواق ا�يل يه 	مة ا!ٓن يه بو 

الصني، وهاذو ٔ�سواق واOدة، ا!ٓن ما عند�ش مZدوبية م=ال يف فارسوفFا، 
خصنا خنلقو مZدوبية يف فارسوفFا، ما اكيناش اع�دات Vديدة، جيب ٕاOادة 

  . ان�شار املندوبيات ا�يل اكينة
موسكو م=ال يف روس>يا، هو سوق ا�يل يه يف تطور Ñبري Vدا، جيب 

د دÐلنا يف روس>يا، بغينا ندمعو الوجود دÐلنا يف �كني، ٔ!ن تقوية الوجو 
الصني سوق واOدة Ñبرية Vدا، وبغينا ندرسو ÑيفFة الوجود دÐلنا يف الربازيل 
ويف الهند وكذÊ يف ÑورÐ، هذه ٔ�سواق لكها واOدة، وهذه يه أ!سواق 

نوات ا�يل ±ادي ٔ�هنا تؤ,ر Oىل الس>يا ة والتطور دÐلها ¡ل®س>بة �لعرش س> 
  . املق�X وهاذي مسmٔ� 	مة Vدا

�� تنظن ٔ�نه انتظر� وقت طويل ¡ش املندوبية دÐل مو ٔ�رÐل ٔ�هنا 
تعطينا النتاجئ، ما اعطاïش النتاجئ، ٔ�� تنظن ٔ�ننا خصنا منش>يو ٔ!سواق 

�خرى ؤ�سواق Vديدةٔ .  
¡ل®س>بة لطريقة العمل ا�يل كنقومو هبا يف ٕاطار ال�سويق، تعمتد Oىل 

تفضل به املس�شار احملرتم، سواء ¡ل®س>بة لالع�د Oىل إالنرتنBت ٔ�و  مجيع ما
 كـــــــــٔ�و Oىل العالقات العامة ٔ�و كذل) O)Pluri-rédactionnelىل 

)le démarchage( اهZٔنه ما حققmولكن راه خصنا نعرفو ب ،Êٕاىل ±ري ذ ،
ن بفعل يف الس>نوات املاضية ا�يل اكن تطور Ñبري Vدا يف مFدان الس>يا ة اك

  . املندوبيات وبفعل كذÊ املكgب الوطين �لس>يا ة
ؤ�ظن ٔ�نه ا!ٓن حنن يعين يف �راجع، ملاذا؟ ٔ!نه هناك ٔ�زمة Ñبرية Vدا يف 

أ!سواق التقليدية، جيب ٔ�ن منر ٕاىل أ!سواق الصاOدة، وٕاىل بغينا منرو لهاذ 
ما  أ!سواق الصاOدة، خصنا البد ٔ�نه ند�رو ٕاOادة �ن�شار، خصوصا ٔ�نه

  . ميكZليناش ا!ٓن ٔ�ننا 
س�مثرو يف xلق مZدوبيات Vديدة
  .وشكرا الس>يد الرئBس

    ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة

شكر الس>يد الوز�ر Oىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة .  

وا!ٓن ن®gقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر الصناOة التقليدية حول 
معر مكدر، عبد : رتمني السادةمmٓل الصناع التقليديني، �لمس�شار�ن احمل

اللكمة ٔ! د . دخFل، عياد الطييب، سعيد ٔ�رزيقي�ٔ امحليد السعداوي، معر 
  .السادة املس�شار�ن يف ٕاطار تقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الفرصة ¡مسي و¡مس الفريق اîي  بداية، الس>يد الرئBس، ٔ�غتمن هذه
�ïرشف �رئاس>ته ٔ�ن ٔ�قدم اàهتاين �لس>يد الوز�ر Oىل الثقة املولوية اليت حظي ٔ
هبا Oىل رٔ�س هذه الوزارة، ا�يل يه فعال وزارة شعبية وقريبة Vدا من 

  . املواطن ا�يل يه وزارة الصناOة التقليدية
Vد صعبة، ويه  ٕاال ٔ�ن هذه الوزارة رمغ ٔ�مهيهتا، فٕاهنا تعBش ظروف

تعد من ٕا دى املكو�ت أ!ساس>ية �لشخصية املغربية إالبداعية ومبثابة 
  .وس>يط بني املايض واحلارض

ولكن هذه الظروف، الس>يد الرئBس، الس>يد الوز�ر، اليت تعBشها 
بعض احلرف، ٔ�دت هبا ٕاىل التوVه حنو �نقراض، وذÊ جراء إالهامل 


شطهتم وٕاثقال اîي طالها من �ة وOدم ïشجيع ٔ�حصا�ٔ Xىل مواصO هبا
اكهلهم ¡لرضائب من �ة ٔ�خرى، هذا زاد من معا�هتم يف اخلسا;ر اليت 
يتك�دوها من جراء ٔ�حوال الطقس والظروف املعBش>ية اليت شهدهتا العديد 

  .من املدن
أ!مر، الس>يد الوز�ر، اîي يدعو� ملساءلتمك �لرفع من مس>توى هذا 

حصائيات تتوفرون Oلهيا من ٔ�Vل مساOدة القطاع، هل هناك دراسة وإ 
وٕاعفاء بعض الصناع التقليديني من الرضائب، وكذÊ مZحهم ٔ�و ïسهيل 

  مZح قروض بنكFة ملواÑبة ٔ�شغاهلم؟
 .وشكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالVابة Oىل السؤال. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::وز�ر الصناOة التقليديةوز�ر الصناOة التقليديةوز�ر الصناOة التقليديةوز�ر الصناOة التقليديةالس>يد عبد الصمد قFوح، الس>يد عبد الصمد قFوح، الس>يد عبد الصمد قFوح، الس>يد عبد الصمد قFوح، 
  .شكرا الس>يد الرئBس
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  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

¡لفعل بغيت ¡Qور دÐيل ¡ش 
شكر الفريق احلريك والس>يد 
املس�شار احملرتم Oىل وضعه لهذا السؤال املهم، اîي سوف ٔ� اول ٔ�ن 

ام احملافظة Oىل ٔ�جFب Oليه يف ثالث حماور، كام Vاء يف السؤال، ا�يل ه
احلرف املهددة ¡النقراض، وكذÊ ٕاحصاء الصناع ٕاىل Vانب الشطر 

  .الثالث اîي يتطرق ٕاىل اجلانب الرضييب
الس>يد املس�شار، جيب إالشارة  ،فÂ خيص احلرف املهددة ¡النقراض

ٕاىل ٔ�ن وضع بعض احلرف مرتبط ٔ�ساسا ¡لتطور دÐل اCمتع والتحوالت 
ية، ٔ!نه هاذ اليش ماÑيخصش ±ري املغرب فقط ولكن هيم دÐل السوق العامل 

مجيع اQول ا�يل عندها الصناOة التقليدية يف مرتبة مgقدمة فÂ خيص 
  .�قgصاد دÐلها

هاذ املشلك �بع ¡خلصوص من التغيري دÐل ٔ�ذواق ٔ�مناط �س>هتالك، 
و¡لتايل العالقة بني العرض والطلب، هذا هو قانون السوق، العرض 

  .والطلب يتغري بطبيعة احلال كتغري معه املوضة وتتغري معه الطلبات
هاذ اليش اكمل، هاذ أ!س>باب، ماÑيعنBش ٔ�ن الوزارة ماكهتمتش 
¡حلرف دÐلها أ!صيX، ¡خلصوص العتبار امحلو� الثقافFة واحلضارية وما 

   .ختزتنه من جاملية وٕابداع
 حلرف، الس>يد املس�شار،ويف هذا الس>ياق، ٔ�درج حمور احملافظة Oىل ا

لتمنية الصناOة التقليدية يف بالد�،  2015مضن ٔ�مه احملاور دÐل الرؤية دÐل 

توثيق التقZيات احلرفFة أ!ول هو : وذÊ من xالل ورشني ٔ�ساس>يني
أ!صيX، والشطر الثاين العمل Oىل تلقFهنا لٔجFال الصاOدة من xالل 

ة رامك ت��عمت، الس>يد املس�شار، اàهناية وهبذه املناس>ب.،�ر�مج التدرج املهين
ا�يل أ!ساس دÐلها هو الرتوجي وكذÊ ٕادماج هاذ  "صنعة بالدي"دÐل 

الش>باب وحتبBب احلرف دÐل الصناOة التقليدية Oامة، و¡خلصوص احلرف 
  .ا�يل يه 	ددة ¡النقراض

ويف هذا الصدد، مت وضع جرد �لحرف املهددة ¡النقراض، وكذÊ وضع 
مج معل اس>هتدف بداية توثيق مخسة حرف، هذا يف البداية ¡ش �كونو �ر�

  :مgفقني
أ!وىل يه الرتصيع اQقFق �لخشب بفاس ا�يل كتعترب العامصة دÐل هاذ  - 

 احلرفة؛
 والتذهيب؛ ال�سفري دÐل الكgب - 
 خزف مكZاس؛ - 
 الرسج التقليدي؛ - 
 .الزليج التطواين - 

  .	ددة ¡النقراض ٔ!نه هاذو من احلرف ا�يل فعال مصنفة بmٔهنا
مت كذÊ ٕارساء مZظومة معلوماتية، تعمتد تقZية مسعية برصية يف توثيق 
وتوصيف هذه احلرف، وهباذ املناس>بة بغيت ¡ش نعلن بmٔنه ±ادي �كون 

�ر�مج ٕاشهاري مواÑب لتحسBس املواطن املغريب بmٔمهية هاذ احلرف 
رف هو مسؤولية دÐل واحملافظة Oلهيا، ٔ!نه مسmٔ� دÐل احلفاظ Oىل هاذ احل

 .املغاربة مجيعا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئBس

ا�يل كنطلبو  شكرا الس>يد الوز�ر Oىل جوابه، ٕاال ٔ�ن، الس>يد الوز�ر،
�ن كام ٔ�رشمت Ü يف جوا�مك حول مZمك يف هاذ احلكومٔ Â<ة اجلديدة، والس

، ولكن، الس>يد 2015امحلو� الثقافFة واحلضارية وتطو�ر احلرف ٕاىل غضون 
الوز�ر، ا�يل كنطلبو ٔ�ن هاذ �ر�مج دÐل الوزارة دÐلمك هو �ر�مج 	م 
ومحمود، ٕاال ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن يمت يف ظروف ا�يل الصناع التقليديني اليوم 

�ن عن احلصول Oىل قروض بنكFة، ؤ�ن Vل احلرف دÐل الصناOة Oاجز 
التقليدية ؤ�نمت Oىل Oمل هبذا، الس>يد الوز�ر، Ñورشات اQ¡±ة واخلزف ا�يل 

  .كتفgقر ٔ!دىن الرشوط الصحية ا�يل كBش>تا±لوا هبا هاذ الصناع التقليديني
�متىن لمك ٕاذن ا�يل كنطالبو مZمك، الس>يد الوز�ر، ؤ�نمت يف بداية مشوارمك و 

هو ��ك�اب Oىل الوضعية الصحية وظروف العمل  ،التوفFق يف هذه الوزارة
لهؤالء الصناع التقليديني ومساOدهتم �لحصول Oىل قروض بنكFة وٕاعفاهئم 

  .من الرضائب
  .وشكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Oىل التعقFب. شكرا

        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية    الس>يد وز�ر الصناOةالس>يد وز�ر الصناOةالس>يد وز�ر الصناOةالس>يد وز�ر الصناOة
  .شكرا الس>يد املس�شار

¡لفعل لك ما ٔ�ىت يف تعقFبمك حصيح، وحنن Ñوزارة، بطبيعة احلال، مع 
احلكومة لكها Oازمة Oىل حتسني الوضعية دÐل الصناع التقليديني سواء يف 

  .القطاع �ج�عي، مبا فهيم من ٔ�رشمت ٕاليه
دÐل تنظمي احلرف سوف �كون مZاس>بة، ٔ!نه رمبا يف Oلممك بmٔنه القانون 

رجع مادام هناك حكومة Vديدة ودس>تور Vديد و�رملان Vديد خبصوص 
جملس النواب، ٕاذن رجع �لوزارة و±ادي �كون هاذي مZاس>بة ٕالOادة اQراسة 
دÐل هاذ القانون دÐل احلرف ا�يل ±ادي نتطرقو فFه مجليع املواضيع ا�يل كهتم 

بmٔنه املنتخبني واملمثلني دÐل مmgٔكد�ن، الس>يد املس�شار،  الصانع، وÑونوا
الصناOة التقليدية واملنتخبني Oامة، ±ادي �كونوا يف الصممي دÐل امجليع ا�يل 

  .±ادي جيي، سواء يف التعديالت ومجيع �س�شارات
ا�يل  جيب إالشارة ٕاىل ٔ�نه فÂ خيص إالحصائيات، وهاذي مسmٔ� 	مة،

- زمور- سال- الر¡ط دÐلدÐل الصناع يه اجلهة  متت حىت ا!ٓن إالحصاء
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س>يفت-زOري، مراbشÙ -د�Ù ،ار البيضاء الكربى، الغرب- احلوزQزيالل، ا�ٔ -
   .عبدة- ورديغة، داك�- بين حسن، الشاوية- الرشاردة

-بوملان، مكZاس-كام توVد إالحصائيات املتعلقة ¡جلهة الرشقFة بفاس
- ، العيوندرOة-ماسة- Ùو�ت، سوس-احلس>مية-تطوان، Ùزة-ÙفFاللت، طن¨ة

الكو�رة، يف مرا لها - سامرة، وادي اîهب-الساقFة امحلراء، لكممي- بوVدور
  .اàهنائية

الوزارة ا!ٓن بصدد تفريغ املعطيات املتوفرة وتصنيفها ق�ل ٔ�ن يمت 
رشها 
كد لمك بmٔنه ±ادي �كون يف mٔ يف غضون الس>نة اجلارية، وهاذ اليش كنعاود ن

ٔ!نه Ñيف ما اكن احلال القرارات ٔ�و  تناسق وتنامغ واس�شارة مع احلرفFني،
Mقرتا ات ا�يل ±ادي تت2ذ لن �كون فعا� ٕاىل ما رجعنا �لصانع ومن ميث�.  

يف أ!xري، يف اجلانب الرضييب، الس>يد املس�شار، ٕاذا مسحمت يل، 
 .الس>يد الرئBس، Ðك ما مكلنا الوقت

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
�خرى¡يق عند� . ا�هت~ى الوقت الس>يد الوز�رٔ Xس>ئ�ٔ.  

        ::::الس>يد وز�ر الصناOة التقليديةالس>يد وز�ر الصناOة التقليديةالس>يد وز�ر الصناOة التقليديةالس>يد وز�ر الصناOة التقليدية
  . ٕاذا مسحوا يل

فÂ خيص هاذ اجلانب، من xالل جرد الرضائب والرسوم املعمول هبا، 
الرضيبة Oىل اxQل، الرضيبة املهنية، : فٕان القطاع خيضع لٔصناف ا!ٓتية

الرضيبة Oىل النظافة ا�يل Ñي2لصها لك وا د �لجامOات والبÐpت، الرضيبة 
  ...Oىل القمية املضافة، مث رسوم الطبع

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة

شكرمك Oىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة. شكرا الس>يد الوز�ر .  

السؤال ا!ٓين . قطاع �قgصاد واملاليةلوا!ٓن ن®gقل ٕاىل أ!س>ئX املو�ة �
ا وردتن. أ!ول حول تطبيق املراجعة الرضيFÌة Oىل مجيع املبيعات العقارية

رسا� من رئBس فريق التجمع الوطين لٔحرار بتmٔجFل السؤال ٕاىل Vلسة 
  .الحقة

السؤال الثاين، موضوOه املنازOات عند القFام ٕ¡جراءات الترصحي 
اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل . ¡لس¨ل العقاري

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز الفFاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفFاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفFاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفFاليل
Bس،الس>يد الرئ  

  الس>يد الوز�ر، 
µش>تيك العديد من املواطنني عند القFام ٕ¡جراءات الترصحي ب�سجيل 
عقاراهتم Qى ٕادارة ال�سجيل نظرا ل�شكFك هذه أ!xرية يف أ!مثان املرصح 
هبا، اليشء اîي يطرح العديد من املشالك Qى اكفة ٔ�طراف العقد، Oلام ٔ�ن 

  . يف ظروف ال ïشوهبا شائبةالعديد من هذه العمليات �كون سلمية ومتر 

ما يه إالجراءات اليت تنوي الوزارة القFام  :وOليه، 
سائلمك الس>يد الوز�ر
هبا لضامن الثقة والشفافFة بني املرصح �مثن العقار ومصاحل ٕادارة ال�سجيل عند 
الترصحي ب�سجيل العقار Qهيا، وذÊ حامية ملصاحل مجيع أ!طراف املكونة 

  لعقود ال�سجيل؟ 
  .كرا الس>يد الوز�روش

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالVابة Oىل السؤال

�زار �ركة، وز�ر �قgصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر �قgصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر �قgصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر �قgصاد واملالية���        ::::الس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  الس>يد الرئBس،

  السادة املس�شارون،
�ريد ٔ�وال، ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل �لو دة ٔ

  .م اîي هيم مجيع املواطننيوالتعادلية Oىل تقدمي هذا السؤال الها
ويف هذا إالطار، ٔ�ريد التذكري بmٔن الهدف أ!سايس اîي طرحgه Oلهيا 

ويف هذا إالطار،  .احلكومة وهو العمل Oىل زرع الثقة بني املواطنني وإالدارة
من xالل السؤال اîي طرحمت فهناÊ رضورة توضيح ما يمت القFام به يف 

املتعلقة ¡ل�سجيل العقاري، وما يه كذÊ  هذا إالطار ¡ل®س>بة �لترصحيات
  إالماكنيات املتا ة ¡ل®س>بة �لمواطنني من ٔ�Vل اQفاع عن حقوقهم؟

�وال، ي®�غي التذكري بmٔن مراجعة أ!مثان املرصح هبا يف عقود التفويت ٔ
  .ختضع ملعايري وقواOد مZصوص Oلهيا يف املدونة العامة �لرضائب

�ن اك�ن ٕاماكنية ملف�ش الرضائب ٔ�ن 7نيا، بmٔن هذه املدونة تنص Oىلٔ 
يعمد ٕاىل تصحيح املبالغ وأ!مثان الناجتة عن إالقرارات اليت يديل هبا 
اخلاضعون �لرضيبة فÂ خيص واج�ات ال�سجيل، ٕاذا تبني Ü بmٔن أ!رقام 

  .املرصح هبا ال تطابق القمية الت¨ارية لٔمالك املتعلقة هبا
جعة ويه، ٔ�ساسا، العمل كذO Êىل ٔ�ن 7لثا، فٕان الغاية من هذه املرا

�كون هناك نوع من الشفافFة ؤ�ن �كون هناÊ كذÊ من �ة ٔ�خرى حماربة 
  .لك هترب رضييب

�ما، كام تعلمون، فهناÊ ٕاماكنية ٕاذا تبني ٔ!ي مواطن بmٔن وقع حFف ٔ
¡ل®س>بة ملا قدم من ترصحي، ف�ٕاماكنه ٔ�وال ٔ�ن يقوم ¡تباع وا رتام املسطرة 

ة ا�يل يه مZصوص Oلهيا يف القانون، ا�لجوء ٕاىل ا�لجنة احمللية لتقد�ر التوا�ي
الرضيبة اليت يرتٔ�سها قاض وµشارك يف ٔ�شغالها ممثل �ل2اضعني �لرضيبة، 
�كون Ùبعا �لفرع املهين ا!ٔكرث متثيلية �ل®شاط اîي �زاول فFه الطالب، وٕاذا 

  .اقgىض احلال ميكن ٔ�ن يصل كذÊ ٕاىل ا�لجنة الوطنية
وا�يل ٔ�سايس يف هذا إالطار وهو ٔ�نه ¡ل®س>بة لهاذ املدونة، ف�ال®س>بة 
�لتقد�رات الرضيبة الصادرة يف القضاÐ املتعلقة بواج�ات ال�سجيل �كون 

�لف  50هنائية، ٕاذا اكن م�لغ الواج�ات أ!صلية املرتتب Oلهيا يقل ٔ�و µساوي ٔ
  . عمليةدرمه، ٔ�ي ٔ�ن املواطن الصغري فهو ال يمت ٕارضاره هبذه ال 

 .وشكرا
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        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز الفFاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفFاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفFاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفFاليل
�� Vد مرسور ٔ�ن ٔ�مسع من الس>يد الوز�ر ٔ�ن مهه هو xلق ثقة ما بني ٔ

  . املسؤولني وكذÊ أ!طراف املتنازOة
ل®س>بة لهذه إالدارة العادي فقط، الس>يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن ا!ٓن ¡

هو ال�شكFك و�س>تZrاء هو Oدم ال�شكFك، واملفروض ٔ�نه خصو �كون 
العكس، ٔ!ن املواطن املغريب هو ٔ�هل ٔ�ن �كون فFه الثقة ؤ�ن نعمتد 
ترصحياته، مه ينطلقون من البداية من سوء النية، يعين يف إالدارة دÐل 

  .ال�سجيل
ا�يل كذV Êاء فهيا من مضن النصوص وترنجع �لمدونة العامة �لرضائب و 

واîي خيول �pو� حق الشفعة مىت تينب لها ٔ�ن ما  143ا�يل فهيا الفصل 
رصح ±ري حقFقي، ولكن مع أ!سف ال يعمل هبذا الفصل، ال يعمل به، وكنا 
�متىن، ٔ!نه مسعنا Oدة مرات ٔ�نه هذا الفصل Vاء خطmٔ، يعين يف السالف، كنا 

Vاءت املدونة ومجعت القوانني µسحب هذا الفصل، �متىن ٔ�نه من بعد ما 
�عرف ٔ ��مادام ٔ�نه ال يعمل به ٕاال يف بعض احلاالت النادرة والنادرة Vدا، ؤ
صعوبة تطبيق هذا الفصل ٔ!نه فFه صعوبة Ñبرية وµس>تحيل ٔ�ن اQو� تطبقه، 

   .ت�شفع ٔ�ي  اVة مت الزناع فهياه وٕاال خص املالية ¡ش اQو� تقFل اàهنار لك
الس>يد الوز�ر، هاذي ٔ�ش>ياء ما ميكن لها ٕاال ختلق وا د النفور ¡ل®س>بة 
�لمس�مثر�ن، وراه ٕا دى العمليات ا�يل تت2يل احلقل دÐل العقار يوقف هو 

والغريب هو ٔ�نه الس>يد الوز�ر ممكن العمل ببعض ... هاذ ال�شكFك يف مجيع
ٔ!ن حىت ... Ðلامللفات ا�يل يه خضمة وÑبرية وجتنZÌا وا د العدد Ñبري د
  .املراجعة وقgاش تتكون؟ املراجعة تتكون يف ٔ�ش>ياء dس>يطة

  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا الس>يد املس�شار Oىل تعقFبه.شكرا الس>يد الرئBس

بدء ٔ�ن ٔ�ؤكد ما قلته من ق�ل بmٔن الهدف دÐل هاذ  ٔ�ريد ¡دئ ذي
احلكومة هو العمل Oىل ٔ�ن نÌين الثقة ما بني امللزمني ومد�رية الرضائب اليت 

  . تتلكف ¡ل�سجيل
�ي مراجعة ٔ Êست هناBٔن لmا واحضا، ب+Bقول ش��ن ٔٔ Êريد كذ�هنا ٔ

طرح ٕايل، حبمك السؤال اîي . �كFفFة تلقائية للك املبيعات وما يمت تقدميه
من  %30فاملعطيات اليت توصلت هبا تبني بmٔن املراجعة تمت يف ٔ�قل من 

  . الترصحيات اليت تقدم
ٕاذن، هذه الفكرة ا�يل اكينة وا�يل يه فكرة مgداو� عند امجليع بmٔن مجيع 

الترصحيات يمت ٕاOادة النظر فهيا من طرف مد�رية الرضائب، هذا يشء ±ري 
  . حصيح، ¡ش نتفقو Oلهيا

كن ¡لرمغ من ذÊ، فmٔ� معمك بmٔن من الرضوري ٔ�ن نعمل ٔ�وال من ول
�Vل العمل Oىل ٔ�ن �كون هناÊ معايري واحضة وشفافة ¡ل®س>بة �لجميع، و�ٔن ٔ
نعمل كذO Êىل تقليص السلطة التقد�رية لٕالدارة يف هذا اCال، ¡ش �كون 

  . طننينوع من الشفافFة وتقوية هاذ Oالقة الثقة ما بني إالدارة واملوا
و7لثا، بغيت نؤكد بmٔن xالل هاذ الس>نة ±ادي ند�رو وا د امللتقى 
ٕالOادة النظر يف الس>ياسة الرضيFÌة، وسmٔدعو، ٕان شاء هللا، السادة 
املس�شار�ن �لحضور معنا يف هذا امللتقى، ا�يل ±ادي �كون فرصة ¡ش ميكن 

ميكن �كون  لنا 
شوفو مجيع إالشاكليات املطرو ة، ونت¨اوز سوء الفهم ا�يل
 .ما بني املواطن وما بني ٕادارة الرضائب

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
السؤال الثالث ا!ٓين وموضوOه �س�¤رات أ!جZبية ¡ملغرب،  .شكرا

  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد محمد �رOاه الس>باعياملس�شار الس>يد محمد �رOاه الس>باعياملس�شار الس>يد محمد �رOاه الس>باعياملس�شار الس>يد محمد �رOاه الس>باعي
  الس>يد الرئBس،

  سادة الوزراء،ال 
  الس>يدة والسادة املس�شارون،

  .سؤايل موVه ٕاىل الس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
متكن املغرب من اس>تقطاب جحم 	م من �س�¤رات أ!جZبية ¡لرمغ من 
الظرفFة �قgصادية واملالية املضطربة اليت شهدها �قgصاد العاملي وما رافقها 

ملو�ة لالس�¤ر، وقد بلغ جحم �س�¤رات من تدين يف جحم رؤوس أ!موال ا
 %16مليار درمه، ¡رتفاع بلغ  20ما يناهز  2011املس>تقطبة xالل س>نة 

، متثل فهيا رؤوس أ!موال الفر
س>ية و�س>بانية 2010مقارنة مع س>نة 
، ٕاضافة ٕاىل اس�¤رات ٔ�خرى xاصة ¡ل®س>بة �pول اخلليجية، جعلت 49%

  .إالفريقFة يف جمال اس>تقطاب �س�¤راتاملغرب Oىل رٔ�س البpان 
هذه إالجنازات احملققة مل �كن وليدة الصدفة، بل اكنت ن�F¨ة مZطقFة 
�لس>ياسة العمومFة الرش>يدة اليت اعمتدت، واليت حتول املغرب بفضلها ٕاىل 
قطب اس�¤ري هام ومغري، ±ري ٔ�ن التحوالت الس>ياس>ية و�قgصادية 

احلراك الس>يايس اîي ïشهده املنطقة، ٕاضافة و�ج�عية اليت نتجت عن 
ٕاىل التقلبات والالس>تقرار اîي µشهده �قgصاد العاملي Oامة وأ!وريب 
dشلك xاص، تدفعنا ٕاىل التوجس من مس>تق�ل �س�¤رات أ!وربية 

  .¡ملغرب
ما مدى تmٔثري أ!زمة العاملية بوVه Oام  :îا، 
سائلمك الس>يد الوز�ر

مع العمل ٔ�ننا  ؟xاص Oىل �س�¤رات اخلارجFة ¡ملغربوأ!وربية بوVه 
�راهن Oلهيا يف توفري فرص �لشغل وتعز�ز خزينة اQو� من العمX الصعبة.  
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  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكراالس>يد الرئBس

  الس>يد الرئBس،
  ون،الس>يدة والسادة املس�شار 

�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس>يد املس�شار Oىل سؤاÜ الهام املتعلق ٕ¡شاكلية ٔ
ؤ�ؤكد، كام Vاء يف تدxلمك، بmٔن .�س�¤رات أ!جZبية املو�ة ٕاىل بالد�

املغرب اس>تطاع xالل الس>نوات املاضية من تقوية قدرته جللب �س�¤رات 
O ري دليلxن يصبح حمطة لالس�¤ر والتصد�ر، و�ىل ذÊ وهو أ!جZبية ؤ

من �س�¤رات املو�ة ٕاىل  10%ٔ�نه اليوم املغرب اس>تطاع ٔ�ن µس>تق�ل 
مZطقة الرشق أ!وسط وشامل ٕافريقFا، وهو حسب املؤسسات اQولية هو 
من بني الثالثة ٔ�فضل و�ة لالس�¤رات أ!جZبية املبارشة يف ٕافريقFا xالل 

Vال� امل�  هذه الس>نوات أ!xرية، وxري دليل Oىل ذÊ هو تدشني
لصنع الس>يارات ببالد� يف طن¨ة، وا�يل مكن  "رونو"ملرشوع Ñبري مكرشوع 

كذÊ املغرب من ٔ�ن يصبح قطبا لصناOة الس>يارات Oىل الصعيد اQويل، 
وهذا µشلك ¡ل®س>بة لنا مصدر خفر ٔ!نه س>ميكن بالد� ٔ�وال من ٔ�ن يصبح 

من تنويع صادراتنا ومن من املصدر�ن الك�ار �لس>يارات، و¡لتايل ٔ�ن ميكZنا 
  .تنويع تنافس>ية اقgصاد�
،Êولية  ولكن رمغ ذQن أ!زمة ا�وكام Vاء يف تدxلمك، من الطبيعي ٔ

وخصوصا ٔ�ن تmٔثري هذه أ!زمة وأ!زمة اليت تعBشها مZطقة أ!ورو، فه~ي 
ف�ال®س>بة ملنطقة أ!ورو كام  .س>يكون لها انعاكسات Oىل �قgصاد الوطين

�ي �راجع يف اàمنو، يعين 2012تظر ٔ�ن تعرف ا�كامشا س>نة تعلمون مفن املن ٔ ،
، ؤ�ن يؤدي ذÊ ٕاىل التقليص من اس�¤راهتا %-0,5منو سليب دÐل 

أ!جZبية xارج املنطقة أ!وربية، و¡لتايل ذÊ س>يكون Ü انعاكسات Oىل 
  .بالد�

العمل Oىل مواصX  ومن ٔ�Vل موا�ة هذا التþدي، فاحلكومة Oازمة Oىل
اعترب فهيا املغرب من  2011س>نة ح مZاخ �س�¤ر، ا�يل كام تعلمون ٕاصال

من طرف البنك اQويل البp اîي اس>تطاع  (Doing Business)طرف 
�ن حيقق ٔ�كرث إالصال ات يف العامل، وي®�غي ٔ�ن نواصل يف نفس الوتريةٔ.  

يف نقطة 7نية وهو ال�رسيع يف وترية الس>ياسات القطاعية من ٔ�Vل 
 اليت الرؤÐ ومن ٔ�Vل كذï Êسهيل وتÌس>يط املساطر إالداريةتوضيح 

  .س>متكZنا من Vلب �س�¤رات
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقFةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقFةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقFةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقFة
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ارون،السادة املس�ش

 Üن يقو��عتقد بmٔنه ٔ�تBمت ¡لتعقFب Oىل السؤال وتطرقمت ٕاىل ما اكن �لفريق ٔٔ
يف هذا الباب، Oلام بmٔنه ٕاذا حصلنا Oىل هاته الن�F¨ة فالفضل �رجع ٕاىل 

  .القرارات امللكFة وتطبيق احلكومة السابقة ¡ل®س>بة لهذا القطاع
ملس�مثر�ن لقد حصلنا Oىل 
س>بة م+وية 	مة ¡ل®س>بة جللب ا ،فعال

أ!Vانب، ولكن حتدثمت يف �ٓخر تدxلمك، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه سوف �كون 
، وس>تكون انعاكسات مالية ¡ل®س>بة �لمس>تق�ل، �2012راجع ¡ل®س>بة لس>نة 

�عتقد بmٔنه �ٓن أ!وان ا!ٓن وOىل احلكومة ٔ�ن تقوم ¡Qور اîي جيب ٔ�ن تقوم ٔ
وµس>تغلون هذه أ!زمة به جللب �ٔكرث من ذÊ، ٔ!نه هناك مس�مثر�ن �ريدون 

  .ليmٔتون ٕاىل بعض اQول اليت حتقق هلم بعض إالجيابيات وبعض املناس>بات
و¡ل®س>بة �لمس�مثر�ن أ!Vانب، الحظنا بmٔنه هناك ٔ�رايض اQو� ٔ�عطيت 
لبعض اخلواص، ولكن جيب Oىل احلكومة ٔ�ن حتدد مثن الرشاء ومثن البيع، 

ؤ�صبحت مضار¡ت مادية ٔ!نه هناك ٔ�رايض �pو� سلمت بmٔمثان خبسة 
ومالية ¡ل®س>بة لٔمثنة، ٔ�عتقد بmٔنه Oىل وزارة املالية ٔ�ن حتدد حىت مثن بيع 

  ...هذه أ!رايض لنكون يف مس>توى
  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر ٕاذا اكن �Qمك . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .تعقFب

        ::::اليةاليةاليةاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالس>يد وز�ر �قgصاد واملالس>يد وز�ر �قgصاد واملالس>يد وز�ر �قgصاد وامل
  .شكرا �لس>يد املس�شار Oىل تعقFبه .شكرا الس>يد الرئBس

ؤ�ريد يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�نه ¡ل®س>بة �لعمل احلكويم جللب 
 Ü ل الس>يد املس�شار، فاملغربxاء يف تدV بية، فكامZس�¤رات أ!ج�
قدرات وٕاماكنيات وفرصة، ٔ!ن املغرب، امحلد Y، اس>تطاع ٔ�ن حيقق تطورا 

يف ٕاطار �س>تقرار، و�س>تقرار هو يشء ٔ�سايس ¡ل®س>بة ٔ!ي س>ياس>يا 
  .مس�مثر، اكن وطين ٔ�و اكن ٔ�جZيب

واحضة ¡ل®س>بة �لمس>تق�ل، لنا  ةومن �ة ٔ�خرى، كذÊ احلكومة لها رؤي
كذÊ اخgصاصات نود ٔ�ن �كرسها ونقوهيا و
شجعها، لنا كذÊ س>ياسة 

أ!جZبية، ولنا كذÊ رضيFÌة من ٔ�Vل حتفزي كذÊ �س�¤رات الوطنية و 
مZظور من xالل اجلهوية املتقدمة من ٔ�Vل ٔ�ن نفgح ¡ب �س�¤ر جبهات 

�خرى حىت نصل ٕاىل منو مgوازن داxل بالد�ٔ .  
ولكن من �ة ٔ�خرى، ي®�غي كذÊ من xالل تفضلمك بطرح السؤال 
خبصوص ٔ�مالك اQو�، فFنبغي التذكري ٔ�ن من بني أ!مور اليت رشعنا يف 

هبا يف ٕاطار توVه احلكومة اجلديدة وهو ٔ�ن نفgح هذا الورش املتعلق  القFام
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¡لعقارات دÐل اQو� وÑيفFة ربط ما يقدم كدمع ¡لنتاجئ اليت س>نحصل Oلهيا، 
 Êالل العقار، اكن ذx من Êف، اكن ذFالل الكx نا منZوهذا ما س>ميك

ٕاطار الرخص من xالل اQمع اîي يقدم يف ٕاطار دمع أ!سعار، اكن ذÊ يف 
اليت تقدم، لك ذÊ ي®�غي ٕاOادة النظر يف املقاربة اليت كنا نعمل هبا حىت 

  . نصل ٕاىل النتاجئ املرجوة
 .وشكرا 

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

السؤال الرابع وأ!xري مضن هاته اجللسة واملوVه لمك الس>يد الوز�ر، 
اللكمة ٔ! د السادة . ةموضوOه رضورة اàهنوض ¡الس�¤رات اخلاص
  .املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد بناملس�شار الس>يد بناملس�شار الس>يد بناملس�شار الس>يد بنججججيد أ!منييد أ!منييد أ!منييد أ!مني
  .شكرا الس>يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  . ترصانظرا لضيق وقت البث القانوين سÑٔmون خم 

ٕاذن ¡ملوازاة مع �ك=يف جمهودات اQو� يف جمال �س�¤رات، ٔ�صبح 
ياسة واحضة جلعل القطاع اخلاص فاOال حمورÐ يف الوضع يفرض هنج س> 

  . مسلسل ٕا داث الرثوات ومZاصب الشغل
وOليه 
سائلمك، الس>يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت تنوي الوزارة 
اختاذها من ٔ�Vل مالءمة إالطار القانوين واملؤسسايت املنظم �لقطاع ووضع 

   وسائل اàمتويل الالزمة وتعز�ز ب®Fات �س>تق�ال؟
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئBس

  الس>يد الرئBس،
  السادة املس�شارون، 

  الس>يدة املس�شارة،
�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس>يد املس�شار Oىل سؤاÜ الهام املتعلق بتطو�ر القطاع ٔ

ذا إالطار، ميكن التذكري بmٔن القطاع ويف ه. اخلاص و�س�¤رات اخلاصة
يف ٕا داث فرص الشغل ويف xلق القمية املضافة،  حمورÐ ااخلاص يلعب دور

ويف هذا إالطار فال ميكن �لحكومة ٕاال ٔ�ن تعمل من ٔ�Vل تطو�ر 
  :�س�¤رات اخلاصة من xالل

  حتسني احلاكمة وحماربة املضاربة و�حgاكر والريع؛ -1
  ٕالدارة ومZاخ أ!عامل؛من xالل حتسني جناOة ا -2

 ïرسيع إالصالح العميق الشامل ملنظومة العدا�، ٔ!ن هو أ!ساس؛ -3
العمل Oىل مواصX حتديث املنظومة القانونية، ال من حFث وضع  -4

مFثاق Vديدة لالس�¤ر حىت �كون الرؤية واحضة ¡ل®س>بة للك مس�مثر 
املناطق  ولكن كذÊ من xالل وضع التجهزيات التحتية الالزمة، خصوصا

الصناعية املندجمة واملناطق الفالحFة الصناعية اليت من شmٔهنا ٔ�ن ïشلك حمفز 
  . لالس�¤رات يف بالد�

 .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة ٔ! د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس>يد الوز�ر.شكرا الس>يد الرئBس

، خ�رية "اكرولينا فرويند"السؤال املطروح يف س>ياق ما قالته  يف احلقFقة
عندما يعرف البp : "اقgصادية ورئBسة مZطقة الرشق أ!وسط،  ني قالت

حاكمة جFدة، فٕان �س�¤رات العامة �زيد من جحم �س�¤رات اخلاصة، 
  ...". ٔ!هنا توفر ش>باكت الطاقة والطرق وا�لوBVس�Fك

سؤالنا، الس>يد الوز�ر، ونقول البد من ïشجيع يف هذا إالطار Vاء 
القطاع اخلاص هنا من ٕاعفاءات رضيFÌة مشجعة، وكذÊ البد من تفعيل 
أ!دوات وا!ٓليات اليت اكنت موضوOة bصندوق ٕانعاش �س�¤رات، 
وكذÊ مسامهة اQو� يف بعض النفقات لتمنية �س�¤ر يف القطاOات 

ري ذÊ، مث كذÊ تفعيل صندوق احلسن الصناعية، م=ل الس>يارات ٕاىل ±
الثاين �لتمنية �قgصادية و�ج�عية dشلك واحض يف هذه القطاOات، مث 

، 98.12من قانون املالية  17كذÊ إالعفاء من الرسوم امجلرÑية مبقgىض املادة 
مث إالعفاء من الرضيبة Oىل القمية املضافة  ني �س>ترياد يف ٕاطار املادة 

  . دونة العامة �لرضائبب من امل-123
لهذا س>نكون، الس>يد الوز�ر، ٕاذا ما معلنا Oىل تفعيل مجيع الوعود، فٕاننا 
س>ن¨د م=ال فقط صندوق ٕانعاش �س�¤رات س>يدمع م=ال ¡لعقار ب®س>بة 

. من هذه أ!�زة %5، مث الب®Fات التحتية اخلارجFة قد µسامه ب 20%
gب ٕانعاش �س�¤رات وكذÊ التكو�ن، الس>يد الوز�ر، حFث فقط مك 

  . من �لكفة التكو�ن املذÑور ¡ل®س>بة �لمس>ت2دمني µ20%سامه ب®س>بة 
ٕاذن، ٕاذا ما معلنا Oىل تفعيل لك هذه املياكنزيمات املوضوOة �ٓنفا وïشجيع 
هذا إالطار اخلاص، فٕاننا س>نكون قد نضع ٔ�ش>ياء قد تقFنا من ��كامشات 

 Â<ٔثري من اخلارج، السmٔيت كتmن هناك اليت قد ت�ؤ�نمت تذÑرون مZذ قليل ٔ
 . 2012ا�كامشا س>يخمي Oىل 

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر �لرد Oىل التعقFب. شكرا
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        ::::املس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
Xمكل ±ري امجل�ال، ... الس>يد الرئBس، مايش اللكمة يف السام كتوقفها، 

  ... ك�سايلالس>يد الرئBس، امجلX كتكون مفFدة ميل

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
. لك املس�شار�ن يقولون مجل مفFدة. حنن ملزمني ¡لوقت، هللا خيليك
  .تفضل الس>يد الوز�ر. هللا خيليك النظام اQاxيل واحض

        ::::الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئBس

 ٔ�ن شكرا الس>يدة املس�شارة Oىل تعقFهبا املهم، واîي ٔ�كد Oىل رضورة 
يمت تفعيل لك ا!ٓليات املتا ة من ٔ�Vل تطو�ر وïشجيع �س�¤رات اخلاصة 

  . والقطاع اخلاص

�ريد التذكري هنا بmٔن اليوم ا�يل هو رضوري وهو ٔ�ن �كون هناÊ مقاربة ٔ
مشولية ؤ�ن �كون هناÊ كذÊ مقاربة مZدجمة ؤ�ن ندرج اجلانب الرتايب، ٔ!ن 

اعتبارها ٔ�هنا بعيدة ٔ�و لBست لها  ال يعقل ٔ�ن بعض اجلهات ا�يل يه ميكن
التجهزيات التحتية الاكفFة ٔ�ن يمت يف هذا إالطار تطبيق نفس اجلباÐت 
¡ل®س>بة جلهات ٔ�خرى وهذا هو الهدف،  الهدف وهو ٔ�ن ندxل اجلانب 
اجلهوي والرتايب ¡ش ٔ�ننا نفgحو ٕاماكنيات وفرص شغل يف اجلهات ا�يل يه 

و¡لتايل، مفا Vاء يف تدxلمك فهو .الهدففهيا صعوبة دÐل اàمنو، هذا هو 
  . يدxل يف هذا املنظور اîي �ريد تطبيقه يف املس>تق�ل

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  . والس>يدة والسادة املس�شار�ن Oىل مسامهتمك شكرا السادة الوزراء

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


