
 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2012ٔ��ريل  17( 1433جامدى أ!وىل  25
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  )2012 ٔ��ريل 17  (1433 جامدى أ!وىل 25 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساIرئHس ل اخلليفة أ!ول ،د فوزي بنعاللالس>يد محماملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال الساNة ، ابتداء مندقLقةوست عرشة  ثالث ساNات: التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت
  . عد الزوالب أ!ربعنيواUقLقة 

  .م]اقشة أ!س>ئY الشفوية::::Xدول أ!عاملXدول أ!عاملXدول أ!عاملXدول أ!عامل

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

        ::::املس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئHس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئHس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئHس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئHس اجللسة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  الوز�ر�ن احملرتمني،الس>يد�ن 
  الس>يدتني املس�شارتني احملرتمjني،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اUس>تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اUاxيل Iلس املس�شار�ن، خيصص اIلس هذه اجللسة ٔ!س>ئY السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

ٔ!س>ئY الشفهية املدرXة يف Xدول أ!عامل، ق~ل الرشوع يف تناول ا
ٔ�عطي اللكمة �لس>يد أ!مني ٕالطالع اIلس Nىل ما Xد من مراسالت 

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

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلس
  .شكرا الس>يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة ٔ�عضاء اIلس، 
ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس �ل�س>بة لٕالNال�

  :املس�شار�ن
  :يقيض مبا ييل 842/12توصلت الرئاسة بقرار اIلس اUس>توري حتت رمق 

�رفض طلب الس>يد رئHس جملس املس�شار�ن املتعلق بوضعية الس>يد   - 1
  ٔ�محد الكور والس>يدة سعاد لغامري؛

شار�ن يرصح Nىل احلال بعدم ق~ول طلب الس>يد رئHس جملس املس�  - 2
محمد املنصوري، ٕا�راهمي : �لترصحي gشغور مقاNد ٔ�عضاء اIلس السادة

فضيل، العريب الهرايم، محمد عبده عز ا�Uن، محمد ٔ�بو اخلدادي، جواد 
وهيب، موالي ٕادر س احلس>ين Nلوي، الطيب العلوي موالي أ!مني، 

ر Nالل العزيوين، عبد القادر لرب�يك، محمد طري£ش، عبد الوا¡د الشاع
يوليو  29وجامل �ن ربيعة، وبعدم ©عتداد بnٔي تغيري طرٔ� ابتداء من §رخي 

 .Nىل تnٔليف الفرق داxل هذا اIلس 2011

كام توصلت الرئاسة مبراسY من الوز�ر امللكف �لعالقة مع الربملان، 
خيرب من xاللها اIلس طلب الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن لربجمة السؤال 

. لوزارته م~ارشة بعد السؤال املوXه لقطاع العدل واحلر°تالفريد املوXه 
ومبراسY 5نية خيرب من xاللها اIلس طلب الس>يد وز�ر اUاxلية بتقدمي 
جواب مو¡د عن السؤالني املتعلقني بتوفري أ!من محلاية املواطنني وممتلاكهتم 

  . موضوعهاموالسؤال املتعلق �رتفاع ¹س>بة اجلرمية وسط اIمتع نظرا لو¡دة 
�ل�س>بة لºٔس>ئY الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : ٔ��ريل 17ٕاىل «اية يوم الثال5ء 

  سؤ©؛  N :47دد أ!س>ئY الشفهية -

 ٔ�س>ئY؛  N :9دد أ!س>ئY الكjابية -

 . ٔ�جوبة N :9دد أ!جوبة الكjابية -
 .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .منيشكرا الس>يد ا!ٔ 

من النظام اUاxيل، توصلت الرئاسة gس>بع  128طبقا ملقjضيات املادة 
ٕاذن اللكمة �لفريق احلريك �ل�س>بة لٕال¡اطة، الفريق . طلبات ٕا¡اطة
  .احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئHس،
  الس>يد الوز�ر،

  ن احملرتمون،الس>يدة والسادة املس�شارو
يف ٕاطار اجلهود املبذو¾ من طرف اUو¾ من X�ٔل تnٔمني اخلدمات 
الصحية، قامت احلكومة gسلسY من إالجراءات، نذÀر مهنا نظام التnٔمني 
إالج~اري اÄي وضع لفائدة أ!شÃاص العاملني بnٔعامل حرة واملتقاNد�ن 

نظام املساNدة واملقاومني ؤ�عضاء HXش التحر�ر والطلبة وصوال ٕاىل تعممي 
وهو نظام وطين �لتnٔمني الصحي لفائدة املعوز�ن ) RAMED(الطبية 

ا�Äن ال يتوفرون Nىل دxل قار والفقراء ا�Äن ال قدرة هلم Nىل الولوج 
  . �لعالج

ٔ�زيالل، مت تقLمي -جبهة §د¾ 2008ٕاذ بعد التجربة اليت انطلقت س>نة 
لصعو�ت و©خjالالت اليت هذه التجربة ق~ل تعمميها ومت حرص العراقLل وا

حتول دون جناح هذا الرب�مج احليوي وإالسرتاتيجي، وذÒ هبدف تصحيح 
  . هذه ©خjالالت ق~ل تعممي هذا النظام

ٕاال ٔ�نه، الس>يد الرئHس، �لرجوع ٕاىل الرشوط اليت جيب اس�Lفاهئا من 
X�ٔل احلصول Nىل بطاقة ©س>تفادة اليت تدوم صالحLهتا ثالث س>نوات، 

ل هلم احلق يف ©س>تفادة من مصاريف اخلدمات الالزمة طبيا واليت ختو 
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تتطلب سY العالXات، جند ٔ�ن Nددا Àبريا من املواطنني xاصة �لعامل 
القروي ال يتوفرون Nىل عقود زواج وال Nىل بطائق التعريف الوطنية و«ري 
xاضعني، وهذه ٔ�مه نقطة، ويه ٔ�ن هذه الفÛة من املواطنني Xلها «ري 

ضع لنظام احلا¾ املدنية، �هيك Nىل املعلومات ذات الصبغة السوس>يو xا
اقjصادية، مما يعين حرمان العرشات من املواطنني وٕاقصاهئم من ال�سجيل 

  .يف لواحئ املس>تفLد�ن
  الس>يد الرئHس احملرتم،

اس>تحضارا �لهدف أ!سايس من نظام املساNدة الطبية املمتثل يف متكني 
ن الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية، فٕان احلكومة مطالبة الفقراء واملعوز�ن م

بت£س>يط املساطر حىت âمتكن Xل الرشاحئ الفقرية من ©س>تفادة من هذا 
النظام ©جäعي، وذÒ من xالل العمل Nىل متكني املواطنني ا�Äن ال 

) RAMED(يتوفرون Nىل الو5ئق املطلوبة من ©س>تفادة من بطاقة 
  . لوج ٕاىل اخلدمات الصحيةوNدم حرماهنم من الو 

كام ي�~غي وضع Xدو¾ زم]ية مضبوطة Nىل املس>توى اجلهوي واحمليل 
قصد تنفLذ �ر�مج التعممي وكذا توفري ا!ٓليات إالدارية واملوارد ال£رشية 

  . الرضورية وب�Lات ©س>تق~ال çمتكني املواطنني من هذه اخلدمة العمومLة
�مج وطين لتnٔهيل القطاع جناح هذا النظام يتطلب كذÒ وضع �ر

الصحي وتوفري الب�Lات ©س�شفائية والعتاد الطيب القادر Nىل اس�Lعاب 
  . جحم الطلبات املرتتبة عن تفعيل هذا النظام

  .وشكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
اللكمة �لفريق الفLدرايل، تفضل الس>يد . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .الرئHس

        ::::س>يد محمد دعيدNةس>يد محمد دعيدNةس>يد محمد دعيدNةس>يد محمد دعيدNةاملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا الس>يد الرئHس

  الس>يد الوز�ر،
  الس>يد§ن والسادة املس�شارون،

طبقا  ، رشفين ٔ�ن ٔ�تدxل �مس الفريق الفLدرايل �لو¡دة واUميقراطية
ٔ!حLط جملس>نا والرٔ�ي العام  ،من النظام اUاxيل 128ملقjضيات املادة 

عديد من املسريات الوطين Nلام بnٔن بالد� تعرف يف ا!ٓونة أ!xرية ال
والوقفات احìjاXا Nىل ما �ٓلت ٕاليه أ!وضاع ©جäعية �لعديد من الفÛات 

  . واIموNات
نظم املنتدى املغريب من X�ٔل  2012ٔ��ريل  15خفالل يوم أ!¡د 

احلقLقة وإالنصاف مسرية ٕال5رة ان�~اه احلكومة مللف إالدماج ©جäعي 
ت هيئة إالنصاف واملصاحلة اليت لضîا° س>نوات الرصاص وتنفLذ توصيا

  . متت املصادقة Nلهيا من طرف السلطات العليا �لبالد
وٕاذا اكن املغرب قد تصاحل مع ماضيه من xالل املقاربة الشمولية لهيئة 

إالنصاف واملصاحلة يف ٕاطار العدا¾ ©نتقالية من X�ٔل طي صفîة مايض 
عديد من امللفات أ!ساس>ية ©òهتااكت اجلس>مية حلقوق إال¹سان، فالزالت ال

مل âراوح ماكهنا بعد، وNىل رٔ�سها ملف الشهيد املهدي �ن �ركة، اÄي 
بnٔنه ال يندرج مضن أ!ولو°ت،  -�لك ٔ�سف  -رصح ٔ�¡د وزراء احلكومة 

وهو ما يعاÀس التوXه العام �لقوى احلية واUميقراطية العازمني Nىل الصمود 
احلقLقة، وحماس>بة لك املتورطني من وإالرصار ٕاىل ¡ني ÷شف احلقLقة، لك 
  . X�ٔل املصاحلة مع املايض وبناء املس>تق~ل

كام ٔ�ن العديد من حضا° هذه ©òهتااكت الزالوا يعانون من ٔ�وضاع 
اجäعية مnٔساوية، تتطلب ¡ال NاXال جلرب أ!رضار الفردية وامجلاعية 

ذات الصY �لضîا° وٕادماþم اجäعيا وحصيا وتنفLذ خمتلف ©لزتامات 
ؤ�جرٔ�ة املقjضيات اUس>تورية اجلديدة اخلاصة حبقوق وواج~ات املواطنة 

  .واحلر°ت أ!ساس>ية وتوس>يع احلقوق ©قjصادية و©جäعية
كام نظم عامل وNامالت إالنعاش الوطين وقفات احìjاجLة ٔ�مام الربملان 

دماج من X�ٔل ©س>تìابة حلقوقهم يف أ!جر املنصف واحلياة الكرمية واالٕ 
و©س>تفادة من مقjضيات نظام املساNدة الصحية لضامن حقهم يف الولوج 

  .�65.00لÃدمات الصحية طبقا ملقjضيات القانون رمق 
  .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة �لفريق ©شرتايك. شكرا الس>يد الرئHس

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيد
  .شكرا الس>يد الرئHس

  وز�ر، الس>يد ال
  السادة املس�شارون،

  الس>يد§ن املس�شار§ن،
 رشفين ٔ�ن ٔ�تدxل �مس الفريق ©شرتايك مبìلس املس�شار�ن من 
X�ٔل ٕا¡اطة جملس>نا املوقر Nلام مبعا�ة الفال¡ني مع ©حjاكر وسوء تقد�ر 

اليت تعمتد معايري Xد  (Cosumar)م]توج الشمندر من طرف رشكة 
در، مما يرض بnٔوضاع الفال¡ني و�القjصاد جمحفة يف حتديد مثن الشمن

  .الوطين اÄي âرâكز Nدة قطاNات م]ه Nىل هذا املنتوج وهذه الصناNة
وليكن يف Nمل احلكومة ٔ�ن مثن الشمندر اÄي ¡ددته رشكة 

(Cosumar)  د ضعيفة، ال توازي  30مل �زد م]ذX س>نة ٕاال ب�س>بة
Yملواد إالنتاج واليد العام ، �هيك عن املعايري اIحفة ©رتفاع الصارو

  .اليت تن£ين Nىل ¹س>بة احلالوة اليت ال دxل �لفالح فهيا
وٕانين، �مس الفريق ©شرتايك، ٕاذ ٔ�ندد هبذا اçهنج ©حjاكري و«ري 
املنصف واملرض �لفال¡ة الوطنية و©قjصاد الوطين، فٕانين ٔ�دعو احلكومة 

الغ، xاصة ؤ�هنا رفعت ٕاىل حتمل مسؤوليهتا من X�ٔل رفع هذا الرضر الب
  .شعار حماربة الريع والفساد
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، �ٕالضافة ٕاىل (Cosumar)كام ٔ�نين ٔ�نبه احلكومة ٕاىل ٔ�ن رشكة 
أ!رضار السابقة، تعمل Nىل حتديد اçمثن حبضور مجعية م]تجي الشمندر 
السكري، ويه ٕاطار Xامد ال تتìدد هيالكه، كام معدت الرشكة ٕاىل xلق 

  .  شلك حتايال يرض �ملنتìني احلقLقLنيمجعيات ٔ�خرى ومهية، مما 
¡ذف بعض  ،ومن بني املشالك الك~رية اليت �س>ب£ت فهيا الرشكة

املعامل من X�ٔل نقص التلكفة، مما نتج عنه ترضر الفال¡ني من فرض القلع 
املبكر Nلهيم، وكذا ترضر �يق الفال¡ني املتnٔخر�ن اÄي يفسد ٕانتاþم، 

 .حىت ال�س>بة أ!كرب من التلكفةويبقى التعويض هزيال ال يغطي 
ؤ�ثري ان�~اه احلكومة كذÒ ٕاىل ٔ�ن الفال¡ني وم]تجي الشمندر بعدة 
þات بلغ هبم الترضر وانعدام املردودية ٕاىل درXة اس>تغناهئم عن زراNة هذا 

  .املنتوج اÄي ال غىن لالقjصاد الوطين عنه
لرشكة ويف الوقت اÄي يطالب فLه الفالحون �حلوار مع مسؤويل ا

ورفع احليف عهنم، فٕان هذه أ!xرية ال تبايل مبعا�هتم و�ٔ!رضار اليت 
يتعرضون لها س>نو° وتتعرض لها رشاحئ واسعة من العامل وNائالهتم وNدة 

  .قطاNات مرتبطة هبذا امليدان
  .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
املعارصة، تفضل اللكمة لفريق أ!صا¾ و . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .الس>يد الرئHس

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشششش
يف ٔ�ول Xلسة معومLة Iلس املس�شار�ن واليت تزتامن مع جتاوز 

يوم من معرها، قرر� يف فريق أ!صا¾ واملعارصة  100احلكومة احلالية ل 
   .ٔ�ن خنصص هذه إال¡اطة ٕال5رة ©ن�~اه لبعض ما Nايناه يف ٔ�داء احلكومة

ولعلمك الحظمت، الس>يد الرئHس، بnٔن فريق أ!صا¾ واملعارصة الزتم 
ٔ�شهر املنرصمة لفضيY الصمت، اقjناNا م]ا بnٔن  4ٔ�شهر ٔ�و  x3الل 

احلكومة يف ٔ�مس احلاXة لبعض الوقت يك âرتب ٔ�ولو°هتا ويك تدرس 
 . امللفات املعروضة Nىل Xدول ٔ�عامل بالد�

 هذه الفرتة السابقة من مظاهر ©رتباك و�لرمغ من الك�ري مما Nايناه يف
والتلكؤ ؤ�حLا� التخبط يف ٔ�داء احلكومة، وا¹شغال الك�ري من وزراهئا يف 
خرXات ٕاNالمLة «ري مسؤو¾ ؤ�حLا� خوض بعض الوزراء ملعارك 

©لزتام بفضيY  -�لرمغ من ذÒ  - دوòكشوتية، ال تقدم وال تؤخر، �ٓ"ر� 
  . الصمت

يوم، ¡ان الوقت ليك ن�~ه وليك  100املدة الاكفLة، وا!ٓن، وقد مرت 
نثري ان�~اه احلكومة ٕاىل ملîاحLة واس>تعìالية ٕاNادة النظر يف الك�ري من 
اجلوانب املرتبطة بnٔداهئا ويف الك�ري من اجلوانب املرتبطة مبهنجية اش>تغالها، 

ك�ري ٔ!نه ال ميكن لب% �زدمح فLه Xدول ٔ�عام# �لك�ري من ©نتظارات و�ل 
من القضا° ٔ�ن âكرس احلكومة ٔ�و بعض مكو�هتا لك هذا الوقت �لخرXات 

والهدف من ذÒ هو . إالNالمLة وملعارك دوòكشوتية، ال تقدم وال تؤخر
ٕا5رة ©ن�~اه ملظاهر ©رتباك و©رجتالية اليت طبعت هذه أ!شهر أ!وىل 

 -مع أ!سف  -من ٔ�داء احلكومة، واليت تعكس ٔ�و تث£ت ٔ�ن بعض ٔ�عضاهئا 
مل يتÃلصوا بعد من دهشة البداية، ومل �متك]وا من عبور ضفة املعارضة 

  .و©نتقال ٕاىل موقع املسؤولية واحلمك
ٕان املائة يوم أ!وىل من معر هذه احلكومة جعلتنا نعHش ¡لقات 
مjعددة ومjنوNة من ا�لخبطة ومن ©رجتال، جتلت §رة يف التنافر 

ات و©نتقادات بني الوزراء ٔ�نفسهم، وجتلت، من والتطاحن وتبادل االهتام
مجY العرشات من أ!م�Y اليت تعكس ¡ا¾ ©رتباك، يف تلكؤ احلكومة يف 
ٕاخراج القانون التنظميي، وقد اكنت # أ!ولوية القصوى، املتعلق 
�خjصاصاهتا واملتعلق بتوزيع املهام بني ٔ�عضاهئا، م�لام جتلت gشلك صارخ 

ة «ري املسؤو¾ اليت تعاجل هبا احلكومة امللفات املتعلقة يف هذه الطريق
  . ب�شغيل خرجيي اجلامعات املغربية

وهنا نثري السؤال املتعلق مبعىن ©لزتام، ماذا يعين ٔ�ن �كون رشيك 
احلزب القائد �لحكومة اليوم قد عقد الزتاما x�ٔالقLا وس>ياس>يا ووقع حمرضا 

اجع عن هذا ©لزتام؟ òريد ٔ�ن نفهم ؤ�ن مع مجموNات املعطلني واليوم يمت الرت 
ننور الرٔ�ي العام الوطين حول معىن ©لزتام ومفهوم ©لزتام أ!xاليق 

  . والس>يايس
م�لام كذÒ نود ٔ�ن نثري ©ن�~اه ٕاىل السؤال املتعلق بعدم فعالية 
أ!þزة، وهذه ا�لخبطة اليت Nايناها مبناس>بة حضور رئHس احلكومة املغربية 

  ...الرا¡ل ٔ�محد �ن بYجلنازة 

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
. ٔ�رجوك، الوقت اòهت*ى، شكرا الس>يد الرئHس. شكرا الس>يد الرئHس
  .اللكمة �لفريق ©س>تقاليل

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز الفLاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفLاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفLاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفLاليل
  .امحلد + والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ،الس>يدات والسادة املس�شارون
 رشفين، �مس الفريق ©س>تقاليل، ٔ�ن ٔ�حLط جملس>نا املوقر Nلام بقضية 
طارئة تتعلق بظاهرة الشغب يف املالعب الر°ضية الوطنية، xاصة Àرة 
القدم، حLث ٔ�صبحت الظاهرة �يسء لصورة بالد� وIهوداهتا يف التnٔهيل 
 الر°يض، ٕاضافة �لخسا.ر الفاد¡ة اليت تتك~دها اUو¾ Nىل مس>توى

امل�شnٓت العامة ؤ�يضا �ل�س>بة �لمواطنات واملواطنني، رمغ ٕاقرار قانون 
املتعلق ب�متمي مجموNة القانون اجلنايئ يف العنف املرâكب ٔ�ثناء  09.09

املبار°ت ٔ�و التظاهرات الر°ضية، واليت ٔ�كدت احلكومة Uى تقدميه من 
وم طرف الس>يد وز�ر العدل السابق Nىل ٔ�ن ٕاقرار هذا القانون �ر 
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بتخصيص عقو�ت جزائية رادNة يف حق أ!شÃاص ا�Äن يقومون �رâاكهبا 
ومضاعفهتا يف حق املد�ر�ن واحملرضني Nلهيا �عتبارها ت�]اىف مع أ!xالق 

  . وا!ٓداب العامة ومع قمي حقوق إال¹سان
كام ٔ�ن القانون املذÀور يعاقب املسؤولني Nىل أ!¹شطة الر°ضية ا�Äن 

ري املقرة ملنع ٔ�عامل العنف ٔ�ثناء املبار°ت والتظاهرات مل يتÃذوا التداب
الر°ضية، وكذÒ نفس القانون املذÀور اعمتد مضن فلسفjه Nىل املقاربة 
الوقائية بتدابري ا¡رتازية مكنع ولوج امل�شnٓت الر°ضية �ل�س>بة لºٔشÃاص 
ا�Äن يوXدون يف ¡ا¾ سكر ٔ�و حتت تnٔثري مواد خمدرة وا�Äن حيملون 

ت ¡ادة ميكن اس>تعاملها يف ٔ�عامل الشغب، والقارص�ن ومه كثريون يف ٔ�دوا
 .املالعب

والشك، الس>يد الرئHس، ٔ�ن لهذه الظاهرة ٔ�س>باب مjعددة، تظهر 
�5ٓرها يف فضاءات مالعبنا الر°ضية، ولعل صورة ما ¡دث يف املرÀب 
الر°يض محمد اخلامس دليل قاطع Nىل هذه اخلالصات، مما ٔ�صبح يتطلب 

 .ز دراسة شامY ٔ!س>باب الظاهرة وXذورها اIمتعيةٕاجنا
كام ٔ�صبح أ!مر يتطلب الك�ري من احلزم يف حتصني مالعبنا يف 
التطبيق الصارم �لقانون، ؤ�يضا من xالل احلرص Nىل توفري جتهزيات 
¡ديثة ويف مقدمهتا جتهزي لك مرافق املالعب �لاكمريات اخلاصة �ملراق~ة، 

مغناطHس>ية �لîد من ظواهر العبث �ملداخLل من واعäد بطائق دخول 
طرف جتار السوق السوداء وبعض العنارص املسؤو¾ عن تنظمي اUخول 
�لمالعب، كام جيب التعامل حبزم مع املنحرفني املندسني بني امجلاهري 

  .الر°ضية املؤطرة من طرف مجعيات احملبني وأ!نصار
لفقLد الشاب محزة البقايل والفريق ©س>تقاليل، ٕاذ يرتمح Nىل روح ا

حضية إالرهاب الكروي و�متىن الشفاء العاXل �لجر5 سواء املتفرXني ٔ�و 
  ... عنارص قوات أ!من ٔ�و املساNدة

الس>يد الرئHس، ٔ�طلب م]مك قراءة الفاحتة Nىل روح الشاب البقايل 
  .اÄي ذهب حضية هذا احلادث، قراءة الفاحتة الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضلوا. الس>يد املس�شار، اòهت*ى الوقت

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
ِحمي ِن الر7 ْمحَ ِ الر7 ِ َرِبّ  gِْسِم ا:7 نِ الَْحْمُد ِ:7 ْمحَ ِحِمي َماÒِِ  الَْعالَِمَني الر7 يَْوِم  الر7

كَ  7°
=
�ِن ا ّUَِك  ا 7°

=
َتِعُني اْهِد�َ نَْعُبُد َوا اَط  ¹َس>ْ َ اَط الِرصّ َتِقَمي ِرصَ �َن  الُْمس>ْ ِ 7Äا

اِلّنيَ  ْم َوَال الض7 ْم «َْريِ الَْمْغُضوِب Nَلَْهيِ نَْعْمَت Nَلَْهيِ   .�ٓمني .�<

     العاملني س>بîان ربك رب العزة عام يصفون وسالم Nىل املرسلني وامحلد + رب 

  :الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .شكرا

... يق اUس>توري، اليس املهايش، ٕا¡اطةٕاذن منر ٕاىل �ٓخر ٕا¡اطة �لفر 
  .�ٓخر ٕا¡اطة، اح]ا يف أ!xري، ٕاذن ما اك�ن ¡د يف ©حتاد اUس>توري

¹رشع ا!ٓن يف معاجلة أ!س>ئY الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه 
سؤ©، اثنان مهنا �ٓنيان موþان لقطاع الصîة  20اجللسة وNددها 

د° موزNة Nىل قطاNات الصîة، سؤ© Nا 18والعالقات مع الربملان، و
اUاxلية، العدل واحلر°ت، السكىن والتعمري، الرتبية الوطنية، الطاقة 

  .واملعادن، الصناNة التقليدية
¹س>هتل Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا!ٓين املوXه ٕاىل الس>يد 

اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن من . وز�ر الصîة حول أ!خطاء الطبية
 .س>تقاليل، تفضل الس>يد املس�شارالفريق ©

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز الفLاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفLاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفLاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفLاليل
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
يعاين العديد من املواطنني حضا° أ!خطاء الطبية من Nدم ٕانصافهم 

طر يف ٕاثبات وجبرب رضرمه وحتديد املسؤوليات وذÒ ن�ìLة تعقLد املسا
اخلطnٔ الطيب، لتتحمل اجلهات اBطئة وامل�س£~ة يف أ!رضار مسؤولياهتا 
الاكمY، س>C ؤ�ن هذا اخلطnٔ ي�س£ب يف ٕاثقال اكهل العائالت وقد تصل 

  .احلا¾ ٕاىل ال�رشد لعدم قدرة الضîا° وذوهيم Nىل التكفل �لعالج
لية لتîديد هاته ما يه التدابري املس>تق~  :Äا، ¹سائلمك الس>يد الوز�ر

املسؤوليات وسد الفراغ ال�رشيعي يف ٕاثبات اخلطnٔ الطيب لتوضيح أ!مور 
  وٕانصاف املترضر�ن حضا° أ!خطاء الطبية؟ 

  .وشكرا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

  ::::الس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصîةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصîةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصîةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصîة
  .رتمشكرا الس>يد الرئHس احمل

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

ٔ�تقدم يف البداية �لشكر ٕاىل الفريق ©س>تقاليل �لو¡دة والتعادلية Nىل 
طر¡ه لهذا السؤال املتعلق �لتدابري املس>تق~لية لتîديد املسؤوليات ٔ�ثناء 

  . وقوع أ!خطاء الطبية
ية حقوق املرىض واملرتفقني، معدت ويف هذا الصدد، وسعيا م]ا محلا

وزارة الصîة Nىل âكر س مجموNة من احلقوق أ!ساس>ية �لمرىض من xالل 
املتعلق �ملنظومة  N34.09دد من النصوص القانونية، قانون إالطار رمق 

و�شلك هذه . الصحية وعرض العالXات والنظام اUاxيل �لمس�شفLات
  . الاكفLة املتعلقة حبقوق املرىض النصوص الضام�ت ال�رشيعية والتنظميية

ويويل النظام اUاxيل �لمس�شفLات ماكنة xاصة حلقوق òزالء 
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املؤسسات إالس�شفائية ٔ�ثناء ق~وهلم ٔ�و ٕاقامهتم �ملس�شفى، ويتعلق أ!مر 
حبق املساواة واحلق يف إالNالم، ٔ�ي ٕاNالم املرىض وNائالهتم بصفة مس>بقة 

ميكن ٔ�ن تنجم عن أ!عامل الطبية بطبيعة أ!خطار والتداعيات اليت 
  . واجلراحLة اليت س>يخضعون لها

كام ٔ�¡اط هذا النظام املريض بضام�ت Nدة، تتìىل يف املوافقة املس>بقة 
 Cات، كام حيمل هذا النظام املسؤولية �لمؤسسة إالس�شفائية فXلعال�

ملني يتعلق بتدبري اBاطر وتفادي ¡دوGا وتقليص �5ٓرها Nىل املرىض والعا
  .والزوار Nىل ¡د سواء

ٔ�ما فC خيص التدابري املتÃذة محلاية ووقاية املواطنني من أ!خطاء 
الطبية، فهناك Nدة ٕاجراءات مjبعة يف هذا الشnٔن Nىل الصعيد�ن إالداري 

  : والقضايئ، ونذÀر مهنا
ٔ�وال، التفHjش اUوري اÄي ختضع # املصîات اخلاصة، واÄي يقوم به 

  ارة الصîة والهيئة الوطنية لºٔطباء واملكjب الب%ي �لصîة؛ممثلون عن وز
5نيا، املراق~ة اليت ختضع لها املس�شفLات العمومLة كذÒ، واليت تقوم 
هبا املف�ش>ية العامة لوزارة الصîة قصد حتسني ظروف ©س�شفاء وتnٔهيل 

  الب�Lات والتجهزيات الطبية؛
وþة ضد ترصفات 5لثا، البحوث والتحر°ت gشnٔن الشاك°ت امل

أ!طباء، واليت تقوم هبا وزارة الصîة �ل�س>بة لºٔطباء العاملني 
�ملس�شفLات العمومLة، والهيئة الوطنية لºٔطباء �ل�س>بة لºٔطباء املامرسني 

  يف القطاع اخلاص؛
رابعا، العقو�ت التnٔدي£Lة اليت تتÃذ يف حق أ!طباء اليت يث£ت ٕاxالهلم 

  ع اخلاص ٔ�و العام؛�لزتاماهتم سواء �لقطا
xامسا، ينص القانون يف مجموNة من الفصول Nىل حق املترضر�ن من 

  .أ!خطاء الطبية يف ا�لجوء ٕاىل املساطر القضائية

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن . الس>يد الوز�ر، اòهت*ى الوقت، شكرا

  .يف ٕاطار التعقLب، تفضل الس>يد املس�شار

        ::::س>يد عبد السالم ا�لبارس>يد عبد السالم ا�لبارس>يد عبد السالم ا�لبارس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا الس>يد الرئHس

  الس>يد الوز�ر،
ٔ�ظن ٔ�ننا كنا òمتىن، خصوصا، من هذه احلكومة واليت ٔ�نمت عضو فهيا، 

هناك فراغ ". املسؤولية �حملاس>بة"وقد رفعت شعار مع املغاربة مجيعا 
�رشيعي، الس>يد الوز�ر، واملؤسف هذا الفراغ ال�رشيعي �س>تغI رشاكت 

حنن هنا ال نوXه اçهتمة ٕاىل . تتîايل حتايال قاتال Nىل املصابنيالتnٔمني ل 
Òب و¡ده، بل ٕاىل الفراغ ال�رشيعي كذHالطب .  

كنا òمتىن ٔ�ن ¹سمع ٔ�ن هناك تدابري �جعة ومرسNة ورضورية، تدابري 
Àيف نق~ل ٔ�ن مريضا جلnٔ ٕاىل الطبHب Nىل . زجرية ٕاليقاف هذا املسلسل

مدة؟ هذا «ري مق~ول، هذا يلطخ مسعة رXليه ليخرج معاقا ٔ�و ج�ة ها
©جهتادات اليت تبذلها وزارة الصîة وتلطخ كذÒ مسعة ب%� اÄي شق 

  . طريقه حنو مس>تق~ل ٔ�فضل
الس>يد الوز�ر، ٔ�متىن ٔ�ن À�ٔون، نظرا لضيق الوقت، فهذا موضوع 
شائك، ٔ!ن Xل أ!رس املنكوبة واليت âك~دت خسا.ر يف ٔ�¡د ٔ�فرادها تبقى 

ع، و«الب أ!حLان ما  س>تغل ضعفها وفقرها ليمت التîايل Nلهيا عرضة �لضيا
  . بتعويضات ال �سمن وال تغين من جوع

ملاذا ال نفكر مجيعا بnٔن جنعل ٔ�ن املصاب يبقى Nىل âاكليف املصîة اليت 
قامت �لعملية؟ صعب Xدا ٔ�ن نضبط اخلطnٔ الطيب، س>C ؤ�ن ٔ�رسة الطب 

  .ٔ�رسة وا¡دة
  .شكرا الس>يد الرئHس

        : : : : س>يد رئHس اجللسةس>يد رئHس اجللسةس>يد رئHس اجللسةس>يد رئHس اجللسةال ال ال ال 
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف . شكرا الس>يد املس�شار، اòهت*ى الوقت

  . ٕاطار الرد Nىل التعقLب

        ::::الس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîة
ا�يل ميكن يل نقول هو ٔ�ن الصعوبة يف حتديد املسؤولية عن هذه 
أ!خطاء، الس>يد املس�شار احملرتم، يه Àون ال�رشيع املغريب مل يتعرض 

رشيعات �لمسؤولية الطبية، بل âر÷ها �لقواNد العامة يف كغريه من ال� 
املسؤولية املدنية وبقLت «ري واحضة xاصة يف ظل التطور العلمي يف 
مLدان الطب، ويبقى القضاء الطريق الوحLد اÄي يلnìٔ ٕاليه املترضر يف 

  . «البية احلاالت لتîديد جحم الرضر ونوع املسؤولية
قمت ٕاىل ذÒ الس>يد املس�شار لك هذا يفرض Nىل القايض، وتطر 

احملرتم، âكLيف القواNد القانونية لضامن حقوق وواج~ات لك من الطبHب 
  . واملريض، ؤ�� ٔ�تفق معك يف ما قلته الس>يد املس�شار

  .شكرا

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

ٕاذن السؤال الثاين املوXه كذÒ �لس>يد وز�ر الصîة وموضوNه 
اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع . يةالس>ياسة الصح 

  .الوطين لºٔحرار، تفضل اليس املهايش

        ::::املس�شار الس>يد عبد اIيد املهااملس�شار الس>يد عبد اIيد املهااملس�شار الس>يد عبد اIيد املهااملس�شار الس>يد عبد اIيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

، متزي احلكومات يف Xل اUول بني الس>ياسة الس>يد الوز�ر احملرتم
 مجموع إالجراءات �لîد من أ!مراض واحليلو¾ العالجLة، واليت âمتثل يف
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دون ان�شارها، وبني الس>ياسة الصحية الوقائية اليت لها مفهوم شامل يقjيض 
ت�س>يق þود مجموNة من الكفاءات والقطاNات املتدX!ٔ Yxل حتسني 

  . ظروف HNش الساكن وتوفري الرشوط لتحسني املس>توى الصحي
لتكرار أ!رقام واملؤرشات الصحية الس>يد الوز�ر احملرتم، ال داعي 

ببالد�، ٔ�نمت وxرباء الوزارة وق~لمك الرٔ�ي العام الوطين مطلعون Nىل أ!رقام 
اUا¾ Nىل N�ٔداد املصابني بnٔمراض مزم]ة خمتلفة وبnٔمراض خطرية، ؤ�نمت 
ٔ�درى �ل�سب املئوية اليت  شلكها هؤالء مقارنة مع Nدد الساكن، ٔ�نمت 

الء فاتورة العالXات ومطلعون Nىل جحم إالنفاق Nارفون ٔ�يضا حبجم «
  . العمويم يف هذا اIال

الس>يد الوز�ر، من حق]ا ٔ�ن ن�ساءل عن جعز الس>ياسة العمومLة يف 
حتسني املؤرشات الصحية والس£ب يف نظر� واحض، ذÒ ٔ�ن احلكومة ت�~ع 
س>ياسة NالجLة تتدxل بعد ¡دوث أ!مراض بتوفري املراكز واملس>توصفات 

ملوارد ال£رشية و«ريها من ٕاماكنيات لوHXس�LكLة وgرشية، لكن هذا النوع وا
  . من التدxل «ري اكف ملعاجلة الوضع

 Yة ٕاىل س>ياسة وقائية من س>ياسة حصية شامXف]حن يف ¡ا ،ÒÄ
�س>هتدف حتسني حميط HNش الساكن �لرفع من مس>توى اçمتدرس، 

 الثقافة الغذائية وٕادxال جماالت الصîة يف الربامج الرتبوية وحتسني
والتحسHس وتوفري اخلدمات أ!ساس>ية والطرق والتجهزيات أ!ساس>ية 

 . وحتسني البÛHة احمليطة �ٕال¹سان
حصيح، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن الس>ياسة الصحية تقjيض تدxل ٔ�طراف 
مjعددة، لكن التوXه إالسرتاتيجي والتîذ�ر �لعواقب يبقى من اخjصاص 

  . وزارâمك
�ر احملرتم، ما يه حماور س>ياس>تمك الصحية من X�ٔل Äا، الس>يد الوز

  حتقLق �ر�مج الصîة �لجميع؟ 
  .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîة
  .شكرا الس>يد الرئHس احملرتم

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

يف البداية، ٔ�شكر فريق التجمع الوطين لºٔحرار Nىل هذا السؤال، 
ويه م]اس>بة ٔ!xربمك بnٔن الرب�مج احلكويم اÄي قدمه الس>يد رئHس 
احلكومة ٔ�مام جملسمك املوقر خبصوص قطاع الصîة انطلق من رضورة وضع 

  :ذÀر مهنا، �ٔ 2016ٔ�هداف واقعية وطمو¡ة وقابY �لتحقLق يف ٔ�فق 
تعز�ز ثقة املواطن املغريب يف م]ظومjه الصحية يف ظل مقاربة   - 1

  حقوقLة ويف ٕاطار �شاريك مع لك املتدxلني من xالل م]اظرة وطنية؛

جتويد القطاع بتحسني ©س>تق~ال وتوفري اخلدمات الصحية gشلك  - 2
Nادل، يضمن الولوج املتاكS ٕاىل اخلدمات الصحية أ!ساس>ية وxاصة يف 

 ة واملس>تعìالت؛الوالد
جعل أ!دوية أ!ساس>ية يف مjناول الفÛات ©جäعية ذات اxUل  - 3

احملدود، من xالل وضع س>ياسة دوائية هتدف ٕاىل توفري أ!دوية جبودة 
Nالية وب�سعرية Nاد¾، وٕاNادة النظر يف مسلسل الرشاء العمويم لºٔدوية 

 Lات العمومLة؛واملس>تلزمات الطبية وحتسني طرق تدبري أ!دوية �ملس�شف 
توفري xدمات القرب يف اIال الصحي واملمتثY يف الرNاية أ!ولية  - 4

Nرب تدعمي ش>بكة العالXات أ!ساس>ية xاصة �لوسط القروي، مع ©عäد 
Nىل الو¡دات الطبية املتنقY و©عäد كذÒ وâك�يف العمل �لقوافل 

رة ؤ!ول مرة Nىل الطبية املتخصصة �ملناطق النائية، كام س>تعمل الوزا
اقjناء مس�شفLني مjنقلني جبميع التخصصات والتجهزيات الطبية وأ!دوية، 

 وا��Tن س>يجوالن لك م]اطق اململكة، xاصة مهنا املناطق وعرة الولوج؛
ٔ�جرٔ�ة وتفعيل اخلريطة الصحية اليت س>تقوم Nىل توزيع Nادل بني  - 5

 اجلهات؛
املس>تعìالت،  تنظمي وحتديث العرض ©س�شفايئ، وxاصة قطاع - 6

مع ٕا¡داث نظام فعال لٕالنقاذ واملس>تعìالت Nىل الصعيد الوطين وصيانة 
سHمت عام قريب ٕا¡داث ٔ�ربع ٔ�قطاب  ،ويف هذا الصدد. التجهزيات الصحية

þوية منوذجLة �لمس>تعìالت �لك من مس�شفى الفارايب بوXدة، 
دي Uار البيضاء، واملس�شفى احمليل س>ي�املس�شفى اجلامعي ا�ن رشد 

بنور، وقطب رابع جبهة مرا÷ش بتجربة فريدة وXديدة ويه ٕادxال ٔ!ول 
مرة يف املغرب مروحLة طبية س>تعمل Nىل نقل احلاالت ©س>تعìالية 

 .وxاصة �ملناطق اليت تعرف صعوبة يف الولوج
والوزارة يه ا!ٓن بصدد âرمجة هذه أ!هداف ٕاىل ٕاجراءات وتدابري 

وس>تكون لنا فرصة . ب العاXل ٕان شاء هللاق~ل البدء يف تفعيلها يف القري
ل£سط هذا الرب�مج أ!س>بوع املق~ل مبناس>بة م]اقشة املزيانية الفرعية لوزارة 

 . الصîة ٔ�مام ا�لجنة الفرعية Iلسمك املوقر
  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::عبد اIيد املهاعبد اIيد املهاعبد اIيد املهاعبد اIيد املهايشيشيشيشاملس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  الس>يد الرئHس،

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
¹شكرمك Nىل جوا�مك، وòمتىن صادقني ٔ�ن يتحقق ما جÛمت به من مرشوع 

  . يف قطاع الصîة
الس>يد الوز�ر احملرتم، ميل طرح]ا هاذ السؤال كنا نتîدث عن 
الس>ياسة الصحية، مبعىن الوقائية، �ش نقربو السؤال �لرٔ�ي العام م�ال 
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مميك�ش ند�رو مس>توصف ولكن جبانبه مس>تودع �لنفا°ت، هاذ اليش ا�يل 

ما ميك�ش عند� مس>توصف Àيجي وا¡د . كنقول لمك التاكمل مبفهوم مشويل
املريض يف احلا¾ �ش مييش �لمركز إالس�شفايئ وما اكيناش 

)l'ambulance .( ٔ�نه اك�ن املس>توصف وما اكيناش Òما ميك�ش كذ
ÒÄ، كهنرضو Nىل الس>ياسة . يدوزوا ذاك املريض الطريق م]ني «ادي
 .الصحية gشلكها العام

م�ال فC خيص التحسHس، الس>يد الوز�ر احملرتم، ك�شوفو يف بعض 
الق]وات د°ل بعض اUول ٔ�نه اكينة لقطات ٕاشهارية حتث املواطنني ٔ�ش>نو 

يف Nدة . ٕاخل... §لك، ٔ�ش>نو ما §لكش، رد �Ò من هاذي، عنداك هاذي
]وات، الق]اة د°لنا الرمسية ما اكي�ش فهيا هاد اليش، اكنت بعض الربامج ق 

ا!ٓن، الس>يد الوز�ر احملرتم، نلمتس م]مك �ش . يف وا¡د الوقت وما ابقا�ش
  . التلفزة املغربية �شارك يف محY التحسHس

كذÒ يف هاذ املرشوع ا�يل ج~توه لكو òمتىن ¡اXة وا¡دة، الس>يد 
ه ما نبقاوش ميل وا¡د ميرض يويل حبال امىش ٕاىل الوز�ر، كنمتناو ٔ�ن

ٕاىل وصلنا لهاذ الن�ìLة . مصîة xاصة احبال امىش �لس£Lطار د°ل اUو¾
  . راه «ادي òكونو خبري ٕان شاء هللا

  .شكرا الس>يد الرئHس

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

  .عقLبNىل الت 

        ::::الس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîة
ا�يل ميكن يل التÀٔnيد Ò، ما «اد ش . مjفق مع الس>يد املس�شار احملرتم

نطول، «ادي حناولو ٕان شاء هللا معمك ومع مجيع املتدxلني ومع الفرقاء د°لنا 
�ش نعملو اليد يف اليد �ش الهدف أ!مسى هو نوصلو مع املواطن املغريب 

، ٕاىل املس�شفLات، ٕاىل العالXات، حسب الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية
  .مرضهم، حسب ¡اXاهتم ولHس حسب ٕاماكنياهتم املادية

  .شكرا

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

نصل ٕاىل �ٓخر سؤال موXه ٕاىل الس>يد وز�ر الصîة، موضوNه 
اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن . اخلدمات الطبية �ملس�شفLات العمومLة

  .ٔ!صا¾ واملعارصة، تفضل الس>يد املس�شارمن فريق ا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نHيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نHيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نHيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نHيت
  .شكرا الس>يد الرئHس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
  الس>يد الرئHس،

  الس>يدان الوز�ران،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

الغالية اليت حظيمت هبا  الس>يد الوز�ر احملرتم، بداية ٔ�هنئمك �لثقة املولوية
من ق~ل صاحب اجلال¾ نرصه هللا ؤ�يده، وهذا راجع ٕاىل البحث عن 
الرXل املناسب حىت نضعه يف املاكن املناسب، òمتىن لمك التوفLق يف _متمك 
 Òكونوا كذâكونوا عند حسن ظن صاحب اجلال¾، وâ الس>يد الوز�ر حىت

  .عند حسن الشعب املغريب
رب القطاع الصحي من بني ٔ�مه القطاNات اليت لها الس>يد الوز�ر، يعت

ارتباط وثيق هبموم فÛة Àبرية من املواطنني، xاصة ذوي اxUل احملدود، 
من مشالك ال حرص لها، جتعل  - مع اكمل أ!سف  -واÄي الزال يعاين 

اخلدمات اليت تقد_ا املس�شفLات العمومLة دون املس>توى املطلوب، حبيث 
املواطنات يعانون من ارتفاع âاكليف الكشف وإالقامة الزال املواطنون و 

وأ!دوية والزالت اخلدمات املقدمة، xاصة Nىل مس>توى ٔ�قسام 
واملس>تعìالت رديئة وبئHسة، مل ولن تؤدي، ٕاذا اس>متر احلال Nىل ما هو 

  .Nليه، ٕاال ٕاىل املزيد من فقدان ثقة املواطن يف م]ظومjه الصحية
، كثريا ما تغنت احلكومات السابقة كذÒ، الس>يد الوز�ر احملرتم

وتبجحت من X�ٔل ٕا¡داث املس>توصفات الطبية يف العامل القروي ورصفت 
�هظة و�لتايل بقLت هذه املس�شفLات  Nىل هذه املس�شفLات ٔ�مو©

  . عرضة �لضياع
و�لتايل، الس>يد الوز�ر، Xاءت احلكومة gشعار حماربة الفساد و�لتايل 

Nىل بناء هذه املس>توصفات وبقLت ¡ربا Nىل هذه م~الغ مالية رصفت 
ورق، و�لتايل من اÄي سjHحمل املسؤولية، الس>يد الوز�ر، يف بناء هذه 

تطوان، و�لتايل بقLت - املس�شفLات؟ وâ�ٔلكم Nىل ٕاقلمي وزان þة طنìة
هذه املس�شفLات تتعرض لالهنيارات، نعم ٔ�س>يدي، و�لتايل xاوية Nىل 

ولون املنتخبون دامئا ؤ�بدا لالنتقادات من عروشها، وفقط يتعرض املسؤ 
طرف الساكنة، و�لتايل هذا املنتخب ال حول # وال قوة، و�لتايل بقLت 
هذه املس�شفLات xاوية فار«ة ورصفت Nلهيا ٔ�موال �هضة، و�لتايل بقLت 

  .معرضة �لضياع
ا aو�لتايل، الس>يد الوز�ر، ملاذا هذه احلكومة ٕاىل ما اك¹ش عنده

)Une étude ( ل ٕارسالها ٕاىل هذهX�ٔ يف املس>تق~ل أ!طر الطبية من
املس�شفLات، ملاذا يمت بناء هذه املس�شفLات بnٔموال �هظة رصفت و�لتايل 

  جيب حماربة الفساد كام Xاء يف شعار احلكومة؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîة
  .شكرا الس>يد الرئHس احملرتم
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  الس>يد الوز�ر احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

كام تعلمون . يف البداية، ٔ�شكر فريق أ!صا¾ واملعارصة Nىل سؤاهلم املهم
ف~الرمغ من اIهودات اليت تبذلها الوزارة س>نو° لتHسري الولوج ٕاىل اخلدمات 

ذه اIهودات تبقى حمدودة نظرا لبعض �ملس�شفLات العمومLة، فٕان ه
املشالك اليت تعاين مهنا املؤسسات ©س�شفائية من þة، قY املوارد 

 100ؤ�� مjفق معك الس>يد املس�شار احملرتم اك�ن (ال£رشية، بعد املسافة 
من بني مس�شفى صغري وÀبري ا�يل مسدودة ٕاىل يوم]ا هذا، ما اكي��Lش 

طلب Nىل العالج من þة ٔ�خرى، اليشء اÄي وكرثة ال) املوارد ال£رشية
يؤدي يف العديد من احلاالت ٕاىل تذمر املرىض من تباطؤ معلية الولوج ٔ�و 

  .احلصول Nىل املواعيد يف �Xٓال معقو¾
ٔ�ما خبصوص âاكليف الكشف ٔ�و إالقامة املطبقة كام ¡ددها القرار 

ت اليت تقد_ا املشرتك بني وزاريت الصîة واملالية احملدد لتعاريف اخلدما
 30املس�شفLات واملصاحل التابعة لوزارة الصîة، ترتاوح يف مجملها م�ال بني 

اليت ) Scanner(درمه �س>تg]اء âاكليف الكشف بواسطة þاز  300و
  .درمه 1000 -  700تصل حىت 

درمه، والبد من  80ٔ�ما إالقامة �ملس�شفى فقد ¡ددت تعرفهتا ب 
�ن ¡اميل شهادة ©حjياج وا�يل دا� بطاقة إالشارة هنا ٔ�ن املرىض املعوز

"RAMED " ،دة الطبية، هاذ املشلك ما بقاش مطروح متاماNنظام املسا
ا�Äن ميثلون ¹س>بة Àبرية من زبناء املس�شفLات العمومLة سHس>تفLدون من 

  .xدماهتا بصفة جمانية
ٔ�ما خبصوص اخلدمات املقدمة داxل مصاحل املس>تعìالت، فاملؤرشات 

مليون  3ة مبصاحل املس>تعìالت �سìل ٔ�ن Nدد زوارها انتقل من املتعلق
، وهذا ©رتفاع يف Nدد 2010ٔ�لف  100مليون و 4ٕاىل  2009يف  800و

 les(الزوار يفرض Nىل الوزارة هنج مقاربة NالجLة ت�سم �لقرب والرسNة 
urgences de proximité ( الت القرب، ما يش هاذìمس>تع ،

و يف املدن، يعين املس>تعìالت خصهم �كونوا يف املس>تعìالت ا�يل ت�شوف
يف .. املس�شفLات احمللية، وال يف اUواو�ر ا�يل ما فهياش مس�شفLات

التكفل مكنطلق ٔ�سايس ٕالNادة Àرامة املواطن وثقjه يف اخلدمة اليت توفرها 
هذه املصاحل، مع ٕاNادة تنظمي وهيلكة _ام هذه املصاحل �لك مس>تو°هتا وفق 

  .ة ويف ظروف ؤ�وقات معقو¾معايري جLد
) قلهتا من ق~ل ما «اد ش نعاودها(ويف هذا الصدد، س>تعمل الوزارة 

ٔ�قطاب þوية منوذجLة �لمس>تعìالت، قلنا اUار البيضاء،  N4ىل ٕا¡داث 
هذا القطب الرابع جبهة . س>يدي بنور، وXدة، ومرا÷ش مبروحLة طبية

ة �ملناطق اليت جتربة منوذجLة يف املغرب، xاص ىلمرا÷ش س>يعرف ٔ�و
  ).Hélicoptère(لكم �لــ  300تعرف تضار س وعرة، وذN Òىل حمور 

        

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس>يد الرئHس

ال نبغي نذÀر، الس>يد الوز�ر، ك�شكروك Nىل هذه إالXابة، ولكن ماز 
الس>يد الوز�ر، بnٔن الوضعية د°ل املس�شفLات العمومLة �لمملكة حتتاج ٕاىل 

اح]ا ال نلومك، الس>يد الوز�ر، وٕامنا كنلومو . عناية فائقة ووقفة تnٔمل
اBطط د°ل احلكومة السابقة ا�يل مل �كن لها نظرة �لمس>تق~ل، ٔ!ن هاذو 

يوها وال نصنعوها �ش ٔ�طر طبية وممرضني وممرضات، مميك�ش �ٓ¾ ¹رش 
  .حنطوها يف املراكز الصحية واملس�شفLات

ٔ�� ابغيت نقربك Nىل الواقع املر د°ل ٕاقلمي §زة، ا�يل اكن Àهيدد أ!من 
 60ممرض وممرضة، و 200د°ل إالقلمي، ا�يل وصلنا ٔ�نه اك�ن خصاص د°ل 

  .من أ!طباء اخلاصني 6طبHب من الطب العام و
ٔ��ساءل Nالش âراجع يف اخلدمات من بعد ما اكنوا ٔ��، الس>يد الوز�ر، 

عند� مس�شفLات حملية يف لك من §هY وواد ٔ�مليل و§زة ؤ�كنول، والت 
مس>توصفات حرضية مع قسم �لوالدة، ٕاذن هناك âراجع يف اخلدمات، 

ٕاذن هاذ الطبHب ميل ك�ساءل معه . غياب دميومة، غياب املس>تعìالت
انية ٔ�نه يلزتم معنا يف العطل �ش ينقذ وتلمتس م]ه من الناحLة إال¹س

موقف، Àيقول Ò ٔ�� ما عند ش تعويض، هذا راجع لٕالطار القانوين ا�يل 
  .«ادي به

الس>يد الوز�ر، عند� الثقة فLك Àونك رXل املهنة، ابغيناك �شلك 
طبHب يف  60وا¡د ا�لجنة ا�يل «ادي جتي لٕالقلمي، ٔ!ن ميل كهنرضو Nىل 

ممرضة، هذا راه حىت يش وا¡د ما  200ص، وال الطب العام يف اخلصا
Àيعطينا يش ٕاXابة، ابغيناك �شلك وا¡د ا�لجنة وال تقوم بوا¡د الز°رة 

  . لٕالقلمي �ش حناولو نعاجلو املشلك د°ل الصîة
وحىت من احلادثة د°ل السري ا�يل وقعت يف الطريق د°ل احلس>مية يف 

Nات وس>يارات إالسعاف والوقاية تزيي ٔ�وسيل، يعين لوال اليقظة د°ل امجلا
املدنية والت�س>يق واخلفة ٕاليصال املصابني ٕاىل املس�شفى، ك�شكرو أ!طباء 
ا�يل اكنوا ¡ارض�ن ذاك الوقت واملمرضني ا�يل قاموا �ٕالسعافات أ!ولية، 
ٔ!نه Àون اكنت يش ٕاصا�ت خطرية ما «ادي يوصل حىت وا¡د، وòمتناو 

Àروا Nلهيا، الس>يد الوز�ر، ٔ�هنا âكون يف هاذ املروحLة الطبية ا�يل كتذا
  .املناطق اجلبلية �ش يمت ٕاسعاف املواطنني بوا¡د الرسNة

ٕاذن كنìدد امللمتس د°يل، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه تقوم بوا¡د الز°رة 
لٕالقلمي وتعطي ٕاXابة �لمنتخبني، واح]ا يف ج]بك نتعاونو مكحس>نني 

  .ومكنتخبني �ش حنلو هاذ املشالك

        ::::Hس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار
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        ::::الس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîةالس>يد وز�ر الصîة
ٔ�وال �ش نواNدك بيل «ادي ند�ر ز°رة خشصيا، اكنت مربجمة . شكرا

  .ولكن سnٔؤكد Nلهيا اليوم
5نيا ٔ�� ا�يل ميكن يل نوحض ٔ�نه يف مLدان الصîة يف هذا اIال، يف هذا 

يث عن ٕاجياد احللول الاكمY واجلوهرية القطاع، ٔ�ي ب% ال ميكن احلد
واجلذرية، ما اكي�ش، ولكن ا�يل ميكن ٔ�ن يقال هو العمل Nىل حتسني وNىل 
جتويد اخلدمات، واح]ا هذا هو اUور د°ل الوز�ر وال Àوزارة لكها، وهذا 

لمواطن املغريب ٔ�فعال، ما خصوش �وNد، مايش وNد شفوي، وٕامنا خص 
، "RAMED"قوية ا�يل قلت لمك، ابدينا بــ ٔ�قوال، واح]ا بصدد ٕاشارات

  .واح]ا مjابعني �ملس>تعìالت واح]ا «اديني معمك ٕان شاء هللا
حتسني ©س>تق~ال وتوفري اخلدمات الصحية gشلك Nادل، وأ!دوية 

، أ!دوية اجلنHسة، ا�يل génériques 79ا�يل «الية م�ال عند� يف املغرب 
حىت يش ب% ولكن اح]ا الب% الوحLد «الية ٔ�كرث، هذا ال يعقل، ما اك�ن 

ا�يل فLه هاذ اليش، وxاصة �لمرىض املعوز�ن وهو اليشء اÄي اخنرطت 
، وهذا التحسن "RAMED"فLه بالد� بعد تعممي نظام املساNدة الطبية 

  .هو ما س>نîاول معمك معاجلته يف غضون الس>تة ٔ�شهر املق~Y ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
الوز�ر، و¹شكر الس>يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف شكرا الس>يد 

  .هذه اجللسة
ن�jقل ٕاىل سؤال �ٓخر موXه ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان واIمتع املدين حول اUمع املايل مجلعيات اIمتع املدين، �لمس�شار�ن 

هللا ٔ�بو  ، عبدعبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي: احملرتمني السادة
  .تفضل الس>يد املس�شار احملرتم. قوضاضالقادر�ٔ زيد، محمد فضييل، عبد 

        ::::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 الرئHس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

وقد ÷شفمت، . يعترب اIمتع املدين مكون ٔ�سايس �لمجمتعات املعارصة
يد الوز�ر، مؤخرا ٔ�ن Nدد امجلعيات الناشطة يف اIمتع املدين يبلغ حنو الس> 
فقط  %10ٔ�لف مجعية، وهو رمق _م Xدا، ٕاال ٔ�ن املثري �لìدل هو ٔ�ن  70

من اUمع اBصص  %80مليون درمه، ما يعادل  �90س>تحوذ Nىل 
من هذه أ!xرية ال تقدم ٔ�ي وثيقة لترب�ر مصاريف  %�79لجمعيات، ؤ�ن 

  .ا عن أ!¹شطة اليت تقوم هبادمعه
ٔ�ال âرون، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه من الرضوري ٔ�صبح مراجعة املعايري اليت 

  ر املال العام؟داكنت تعمتد يف توزيع اUمع ٕان مل نقل ه
ٔ�لHس من حق امجلعيات املتواXدة يف املغرب العميق والقرى النائية اليت 

من اUمع عوض متركز ت�شط بوسائلها اخلاصة وال£س>يطة من ©س>تفادة 
  اجلزء ا!ٔكرب م]ه يف املدن الكربى؟ 

  .شكرا. الس>يد الرئHس، ٔ�حjفظ ببايق الوقت �لتعقLب

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر. شكرا

الس>يد احلبHب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع الس>يد احلبHب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع الس>يد احلبHب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع الس>يد احلبHب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  .الس>يد الرئHسشكرا 

شكرا الس>يدات والسادة املس�شار�ن من الفريق احلريك احملرتم Nىل 
. هاذ التìاوب مع رسا¾ احلكومة يف اIال د°ل احلاكمة يف اIمتع املدين

حنن بنH]ا معلنا وخرXاتنا إالNالمLة إالجيابية Nىل تقدمي املعلومة �لمجمتع 
اس>بة، وانطلق]ا يف ذÒ من تقر�ر املغريب، Nىل تفعيل م~دٔ� املسؤولية واحمل

من طرف املندوبية السامLة �لتخطيط، وا�يل Àيقدم هاذ  2009ٔ�جنز م]ذ 
أ!رقام الصادمة حول اجلوانب املظلمة يف تدبري الشnٔن د°ل اIمتع املدين، 
مع العمل لٕالنصاف ٔ�ن جوانب القوة وجوانب التnٔلق وجوانب اخلدمة املدنية 

ن يف اجلانب السليب هناك ٔ�مور ٔ�رشمت ٕاçهيا ويه Àبرية وكثرية Xدا، لك
  :صنفني خطري�ن

أ!ول، فعال اك�ن Nدم âاكفؤ الفرص يف الولوج �لمتويل العمويم، وهذا 
  ٕاشاكل، ٕاشاكل تعرب عنه ٔ�رقام صادمة، ٔ�رشمت ٕاىل بعضها؛ 

وٕاشاكل �ٓخر يتعلق gشفافLة رصف هذه ©عäدات ا�يل يه Àبرية 
فهيا اçمتويل أ!ج]يب، ٔ�ما ٕاذا ٔ�ضيف اçمتويل  وÀبرية Xدا وما دxلناش

  . العمويم �لمتويل أ!ج]يب، ف]حن ٔ�مام ٔ�رقام Àبرية Xدا
من  %�10كفي ٔ�ن تعلموا، السادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�نه ٔ�قل من 

 352امجلعيات ا�يل كتلقى متويالت ٔ�ج]بية يه ا�يل كترصح ؤ�ن حوايل 
مليار، ومه ٔ�قل  14يناهز  2011°ل مجعية من هاذ الصنف، يعين املبلغ د

مبعىن ٔ�ننا ٔ�مام ٕاشاكل Àبري مرتبط �حلاكمة و�لشفافLة، ٔ�ما  %10من 
  . موضوع الزناهة وٕاعامل احملاس>بة هذاك موضوع �ٓخر

فلهذا، احلكومة اليوم Nازمة وXادة و¡ازمة يف ٔ�ن تقوي دور اIمتع 
° د°ل بالد�، لكن ٔ�يضا املدين وت£ين مزيدا من ٕاجنازاته واخنراطه يف القضا

بنفس الرصامة واحلزم يه Nازمة Nىل ٔ�ن حتل قواNد اUس>تور ؤ�حاكم 
اUس>تور حمل التنفLذ والتطبيق وNىل رٔ�سها يعين موضوع الربط بني 

  .املسؤولية واحملاس>بة
مجموع التدابري ا�يل غمنش>يو فهيا ٕان شاء هللا وN�ٔلناها لٕالخوان د°لمك يف 

  : ار نقاش املزيانيةجملس النواب يف ٕاط
ٔ�وال توحLد معايري اUمع وحتقLق âاكفؤ الفرص، هذا يشء ٔ�سايس Xدا، 
ٔ!نه فعال اكينة معايري قطاعية، لكن ماكي�ش س>ياسة معومLة وم]ظور 
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مشرتك عن مجيع القطاNات ا�يل Àميكن لو خيلينا فعال نعتربو ٔ�ن العامل 
  عايري Nاد¾؛ القروي وأ!حLاء الفقرية واملدن، هناك م]ظومة مل

  س�ìjه ٔ�يضا يف ٕاطار اعäد مسك احملاس>بة يف تطبيق القانون؛ 
س�ìjه ٕاىل تفعيل دور اIلس أ!Nىل �لحسا�ت، �ملناس>بة هاذي 

  ...فرصة 
  .ميكن يف التعقLب ٕان شاء هللا. شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .التعقLب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::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
¹شكرمك، الس>يد الوز�ر، Nىل التوضيîات اليت ٔ�تHمتو� هبا، وبقدر ما 
حنيي فLمك م~ادرâمك من X�ٔل تصحيح إالخjالالت اليت اكنت هتم مجعيات 

من هنا ٔ�ود . اIمتع املدين، واليت نص اUس>تور اجلديد رصا¡ة Nىل ٔ�مهيهتا
ن X�ٔل متكني الس>يد الوز�ر ٔ�ن ٔ��ساءل معمك عن التدابري اليت س�Ãjذوهنا م

Xل امجلعيات من ©س>تفادة من اUمع حىت âمتكن من احلصول Nىل مقرات 
  .والولوج ٕاىل أ!نرتنHت

كام تعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن هناك مجعيات ٔ!بنائنا ببالد املهجر، 
ت�شط يف تعلمي ا�لغة العربية واUبلوماس>ية املوازية واملتعلقة �لو¡دة الرتابية، 

س>يق من طرف احلكومة، بò yHرى �ملقابل N�ٔداء الو¡دة بعيدة Nىل ٔ�ي ت� 
الرتابية يدمعون مجعياهتم من X�ٔل ال�شو ش يف لك ملتقى حيرض فLه 

  .املغرب لطرح مزامع ©نفصاليني
س>يدي الوز�ر، لقد ¡ان الوقت من X�ٔل التفكري يف هذه امجلعيات 

الوطنية من ودمعها وâزويدها من طرف وزارة اخلارجLة مبس>تìدات قضي�]ا 
  . X�ٔل التصدي للك مغالطات اخلصوم

و�لرجوع ٕاىل إالحصائيات اخلاصة ب¹ٔnشطة امجلعيات، فٕان أ!رقام اليت 
Nربمت عهنا واملبالغ املالية اليت �س>تفLد مهنا امجلعيات احملظوظة،واليت �ملقابل 

  . ال تقدم طبيعة ¹شاطها وxدماهتا حىت �متكن املواطنون من مواÀبة ٔ�شغالها
¹سائلمك، الس>يد الوز�ر، عن امجلعيات ال£س>يطة �لعامل القروي اليت 
تلعب دورا _ام يف اçهنوض بnٔوضاع املرٔ�ة والفjاة القروية، وكذÒ يف اIال 

  ©جäعي ما يه إالجراءات اليت س�Ãjذوهنا من X�ٔل دمعها؟ 
  .وشكرا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .الوز�ر، تفضلوااللكمة لمك الس>يد . شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدين
لتÀٔnيد ما ذهبت ٕاليه بداية هو ٔ�نه احلكومة اليوم Xادة يف وضع م]ظومة 
¡ديثة ومjطورة لضبط معلية اçمتويل يف اجتاه ٔ�وال ٕاقرار معايري Nاد¾، 

العاملني يف اIال وضبط اçمتويل العمويم ليك يذهب ٕاىل اكفة املغاربة 

املدين بطريقة معقو¾ ومسؤو¾ وحمرتمة، و�لتوازي مع ذÒ وضع م]ظومة 
¡ديثة مjطورة وgرشاكة مع اكفة املؤسسات اUس>تورية د°لنا، ٔ�عين اIلس 

ٔ�ننا تويل عند� . ٕاخل... أ!Nىل �لحسا�ت، بنك املغرب، مكjب الرصف
Iهود إالجيايب وحتمي املغرب من ٔ�ي اليوم وا¡د املنظومة ت�~عية دقLقة âمثن ا

  . اxرتاقات ميكن لها ٔ�ن �س>تعمل املال العام بطريقة «ري معقو¾
هذا اليوم س>ياسة معومLة واحضة، ٕارادة حكومLة معلنة، وٕان شاء هللا 
هاد اليش «ادي ند�روه يف ٕاطار هنج �شاريك، ما «اد ش ند�روه 

ند�روه بوضوح، مع �لغموض، ما «اد ش ند�روه يف الظلمة، «ادي 
الربملانيني، مع اIمتع املدين يف ٕاطار هنج �شاريك واحض من X�ٔل ٕاقرار 
م]ظومة Nاد¾، رصحية، شفافة، òزهية، جتعل الفاNل املدين فاNل يف صلب 

  . الس>ياسات العمومLة ويف ٕاطار حتقLق التمنية ٕان شاء هللا لبالد�
  .وشكرا لمك

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
. الوز�ر، و¹شكر الس>يد الوز�ر Nىل جوابه Nىل السؤالشكرا �لس>يد 

ون�jقل ٕاىل أ!س>ئY املوþة ٕاىل قطاع اUاxلية، السؤال أ!ول حول ٔ�زمة 
اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن من . النقل احلرضي وم]ح رخص النقل

  .فريق التîالف ©شرتايك

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيم
  الس>يد الرئHس،

  دة الوزراء،السا
  الس>يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شارون،

سؤالنا اليوم يتعلق �ٔ!زمة اليت يعHشها النقل احلرضي ومسnٔ¾ م]ح 
رخص النقل داxل املدن، هذا السؤال كنا قد توþنا به م]ذ شهور 
�لحكومة السابقة ومل òمتكن من �رجمته يف حLنه، واليوم يبدو لنا ٔ�نه ميكن 

ضا° ا!ٓنية املطرو¡ة Nىل احلكومة احلالية معاجلهتا، وذÒ اعتباره من الق
�رتباط مع ما ٔ�ثري مؤخرا حول رخص النقل Nرب الطرق ومع رضورة القطع 
مع اقjصاد الريع اÄي يعترب م]ح رخص النقل ملن ال  س>تحقها ٕا¡دى 

  . مظاهرها
فكام هو معلوم، فٕان ٔ�«لب املدن املغربية تعHش ٔ�زمة ¡ادة يف النقل 

حلرضي، ولس>يارات أ!جرة الصغرية دور هام ؤ�سايس يف التخفLف من ا
هذه أ!زمة، «ري ٔ�ن هذا القطاع يعHش مشالك البد من التصدي لها 

وقد تبني ٔ�ن م]ح الرخص يف هذا القطاع ال  س�]د دامئا ٕاىل . ومعاجلهتا
معايري موضوعية بل ٔ�ن الرخص ميتلكها «ري املهنيني و«ري املامرسني لعملية 
النقل، و¡دثت تالعبات يف م]ح الرخص، جعلت Nدد هائل من الرخص 
ميتلكها ٔ�شÃاص ال Nالقة هلم �لنقل، بل يقومون �كراهئا �لمامرسني الفعليني 
و�كjفون فقط بتلقي سومة الكراء دون ٔ�ي þد يذÀر، �هيك عن ©بزتاز 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2012ٔ��ريل  17( 1433جامدى أ!وىل  25

 اÄي يتعرض # املكرت�ن من طرف مالك الرخص، م�ل التحمك الاكمل يف
الس>يارة وم]ه اس>تÃالص تعويضات التnٔمني يف ¡ا¾ ¡دوث ¡ادثة وòزع 

 . الرخصة حسب املزاج لكون املكرتي ال �متتع بnٔي حامية قانونية
لك ذÒ ٔ�خرج هذا التدبري، ٔ�ي م]ح الرخص، عن ٔ�هدافها ©جäعية 
أ!صلية، وهذا  يفرض مراجعة شامY لطريقة تدبري م]ح رخص س>يارات 

رية، xاصة ورخص النقل احلرضي بوXه Nام، Nلام ٔ�ن املعنيني أ!جرة الصغ
خيوضون م]ذ مدة وقفات احìjاجLة ٔ�مام العامالت والوال°ت من X�ٔل 

  .ٕاجياد ¡ل ملشالكهم املرتامكة
مفا اÄي تنوون القLام به، الس>يد الوز�ر، ملعاجلة هذا املوضوع وتصحيح 

  الوضع يف هذا القطاع؟
  .وشكرا الس>يد الوز�ر 

        ::::س>يد رئHس اجللسةس>يد رئHس اجللسةس>يد رئHس اجللسةس>يد رئHس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد احمند العنرص، وز�ر اUاxليةالس>يد احمند العنرص، وز�ر اUاxليةالس>يد احمند العنرص، وز�ر اUاxليةالس>يد احمند العنرص، وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد الرئHس

  .شكرا �لس>يد املس�شار Nىل وضعه لهذا السؤال
فعال، ٔ�� مjفق معمك بnٔن هذا مشلك �ٓين ومشلك البد من تدارسه، 

 2ٔ!جرة البد ٔ�ننا نوحضو لكن ق~ل إالXابة Nىل مسnٔ¾ رخص س>يارات ا
  . حواجي

ٔ�ن هناك اخjيار�ن، فعال اك�ن اخjيار ا�يل Àيجعل من هذا القطاع ا�يل 
هو ٔ�سايس يف املرفق العمويم د°ل النقل، يعين مزاو¾ ÷جميع املزاوالت ٔ�و 

مع أ!سف ٔ�و حسن احلظ  –الشق ©جäعي، وهذا ©خjيار هو اÄي 
  .ه فLه املغربجتهو اÄي ا –

اكنت الرخص تعطى  1963ق~ل س>نة : بغيت «ري نعطي بعض املرا¡لا
. من طرف املصاحل الب%ية، القايد، Nىل حسب الطلب، ا�يل Xا تjHعطاه

خرج الظهري أ!ول ا�يل Àينظم هاذ القطاع وفرق ما بني  1963يف 
والس>يارات الصغرى، مث بدٔ�  - ٔ�ي الكربى  - الس>يارات من النوع أ!ول 

ية و¡ددت معايري مضبوطة Uراسة الوضعية ©جäعية، تنايم هاذ القض 
اكنوا الكوطات Àيتعطاو �لعامالت، لك عام¾  1999وابدينا حىت لس>نة 

وٕاقلمي عندها وا¡د الكوطا، كتدرس الطلبات وكHسفطهم �لوزارة ا�يل 
بدٔ� âاك"ر د°ل هاذ س>يارات أ!جرة و«ادي  99مث بعد . كتعطي الرخص

  .ادي �شوفوا بnٔن احلا¾ فعال تنامت gشلك رسيعنعطي بعض أ!رقام و«
بدٔ�ت املشالك ما بني املس>تفLد�ن من الرخص ومن  2002يف س>نة 

 س>تعملون الرخص ٔ�ي ٕاما املهنيني ٔ�و السائقني وبدٔ�ت بعض التق]ينات 
وم�ال وضعت الوزارة بعض الرشوط وكذÒ وا¡د العقد تعاقد منوذ{ ما 

âكون وا¡د احملافظة Nىل احلقوق  بني مول الرخصة ومن  س>تغلها حىت
  . د°ل الطرفني

ولكن اليوم xالفا ملا قLل، اك�ن ا�يل Àيقول ٔ�ن هناك نقص، ٔ�� كنقول 
لمك بnٔن اليوم Nدد من املدن املغربية ال ميكن ٔ�ن �س>توعب س>يارة وا¡دة، 

ٔ�لف يف  53لــ  1990ٔ�لف يف  17لــ  1960س>يارة يف  1600راه دز� من 
اليوم، مبعىن ٔ�ن هناك وهاذ اليش ا�يل تيجعل، راه ٔ�لف  75و  2000

قلتوها يف السؤال د°لمك، ٔ�ن يف بعض املدن هناك ٕاشاكليات ما بني موالني 
الطاÀس>يات الك~ار ا�يل Àيخصهم خيدموا xارج املدن والطاÀس>يات الصغار 

  .ا�يل Àيخصهم خيدموا داxل املدن ٔ!ن اك�ن اكتظاظ وجتاوز� احلدود
شغلني يف الوزارة Nىل وضع âرتH~ات Xديدة وقانون Xديد ا!ٓن، حنن م� 

ليك �كون âاكمل ما بني مجيع املتدxلني يف املرفق العمويم د°ل النقل 
العمويم، ٔ!ن اك�ن احلافالت، اك�ن الطرامواي دا� واك�ن الس>يارات، 

  .وس>يخرج هذا ٕاىل الوجود يف القريب العاXل ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة يف ٕاطار التعقLب. الس>يد الوز�ر شكرا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد ¡ااملس�شار الس>يد ٔ�محد ¡ااملس�شار الس>يد ٔ�محد ¡ااملس�شار الس>يد ٔ�محد ¡ا{{{{
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئHس
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�وال شكرا الس>يد الوز�ر Nىل جوا�مك Nىل هذا السؤال، بطبيعة احلال 

لسؤال، لكن بغيت ¹شري، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن هذا رامك مjفق معنا Nىل هذا ا
القطاع د°ل النقل احلرضي ¡ان الوقت ٕالNادة النظر يف هيلكته، ٔ!نه ال 
�رىق ٕاىل مس>توى اململكة املغربية ٔ!نه يف مجيع اUول تنلقاو نوع د°ل النقل 
 Òة امجلالية د°ل الس>يارات ا�يل تتد�ر النقل وكذLاحلرضي يعين من الناح

¡ة ا�يل تيلقى سواء اكن املواطن املغريب ٔ�و كذÒ الساحئ، �ل�س>بة لنا الرا
اح]ا النوع د°ل أ!شاكل د°ل الس>يارات د°ل النقل احلرضي سواء اكن 
يعين النوع الصغري وحىت �ل�س>بة �لîافالت الكربى داxل املدن، يعين من 

©هäم Àبري الناحLة البي�Lة �لمغرب ٔ�و احلكومة د°لنا ا!ٓن كتعطي وا¡د 
�لبÛHة، ÒÄ ٔ�� ت�شوفو Nىل ٔ�ن هاذ الوضع د°ل هاذ النقل احلرضي، يعين 
ٔ�وال هو يعين جمال ل�شغيل هاذ الش>باب ¡اميل الشهادات، هاذي النقطة 

 .أ!وىل
والنقطة الثانية �ل�س>بة ا�يل اس>تافدوا من هاذ النوع م]ذ هاذ الس>نني 

 يوم]ا هذا، ٔ�ن ذوي احلقوق ما ٕاىل 1963ا�يل قلتو، الس>يد الوز�ر، من 
كHس>تافدوش، كنلقاو الصعوبة ميل تjHوىف أ!ب د°هلم، تيلقاو الصعوبة 
�ش حتول هلم هاذيك الرخصة، و لكن اح]ا° ابغينا �ش òكونو يعين 
كنواÀبو العامل وâمنش>يو يف ٕاطار التìارة العاملية وNىل ٔ�ن مجيع أ!مور حتولت 

رتسانة د°ل الس>يارات د°ل النقل داxل املدن Nىل ٔ�ن �كون عند� وا¡د ال
âكون يف وا¡د املس>توى و«ادي âكون فرصة �لش>باب د°لنا ¡اميل 
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  . الشهادات
وكذÒ ذÒ فC خيص العامل القروي، كذÒ، الس>يد الوز�ر، خصمك 

  . تن�هبوا ٕاىل النقل يف العمل القروي
  .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس>يد الوز�ر. ملس�شارشكرا الس>يد ا

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد املس�شار

فعال إالشاكلية معقدة، راه مايش ملف ساهل، فLه ٔ�وال ما يتعلق 
�لوضع القانوين، ٔ�ش>نو ابغينا؟ دا� Nاد قلتوها ¡اميل الشهادات، واش 

خصنا نفصلو  ابغيناه يبقى اجäعي ٔ�و ابغيناه ٔ�نه يويل _ين، راه هذا اخjيار
  .فLه، واح]ا تندرسوه ا!ٓن

ما بني مجيع وسائل النقل، من ¡افالت، من  - كام قلت  -التاكمل 
Òديدة، من س>يارات أ!جرة كذX ة ٔ�ي اجلودة، وهاذ . وسائلLفLوالك

اليش ا�يل جعل الوزارة ٔ�ن م]ذ س>نوات ٔ�هنا بدٔ�ت يف بعض التحفزيات 
ن التغيري ا!ٓن ممكن âكون فLه لتغيري الطاÀس>يات ا�يل موجود�ن، م�ال �ٔ 

درمه، ابديناها يف املدن الكربى ا�يل فهيا  50.000معاونة تصل ٕاىل 
الطاÀس>يات الصغار واملدن الكربى اكUار البيضاء، الر�ط، سال، طنìة، 

  .ٔ�اكد�ر، وس>يعمم
 Yولكن هاذ إالشاكلية ا!ٓن ما حنن بدراس>ته وهو وا¡د املنظومة شام

ذا مرفق معويم، امليثاق د°ل امجلاNات يقول ٔ�ن هذا �لنقل احلرضي، ٔ!ن ه
مرفق معويم ÷جميع املرافق، جيب ٔ�ن حنافظ Nليه، جيب ٔ�ن âكون # 
اجلودة، يف نفس الوقت تيخصنا ¹شوفو هاذوك اشكون هام ا�يل ميكن هلم 
يدxلوا ٕاىل هذا امليدان، ٔ�ش>نو يه العالقات ا�يل ما بني مول الرخصة 

لرخصة، سواء اكن _ين ٔ�و اكن سائق، حىت حنافظ وا�يل «ادي  س>تعمل ا
  . �لمس>تعملني Nىل احلقوق د°هلم

وبدٔ�ت بعض إالجراءات، ملا حتدثت Nىل التعاقد اçمنوذ{ ا�يل تيخضع 
�لمصادقة د°ل وزارة اUاxلية �ش ميكن لنا Nىل أ!قل هاذوك السائقني 

حنن سا.ر�ن يف �كون عندمه حامية اجäعية وâكون عندمه بعض احلقوق، و 
هذا اIال، وٕان شاء هللا س�jقدم مبنظومة اكمY ومبرشوع اكمل يف هذا 

  .امليدان
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
السؤال الثاين املوXه كذÒ ٕاىل الس>يد وز�ر . شكرا الس>يد الوز�ر

اUاxلية موضوNه وضعية املهندسني �مجلاNات احمللية، ملس�شاري الفريق 
  .لس>يد املس�شار احملرتمتفضل ا. احلريك

        ::::املس�شار الس>يد ٕادر س مروناملس�شار الس>يد ٕادر س مروناملس�شار الس>يد ٕادر س مروناملس�شار الس>يد ٕادر س مرون
  .شكرا الس>يد الرئHس

  الس>يد الوز�ر،
هذا سؤال كنا حطيناه قدمي واكن البد من التحيني د°لو، فاح]ا 
كنحينوه ٔ!ن أ!وضاع ا�يل حتط فهيا ما يش يه أ!وضاع احلالية، ا!ٓن 

«ادي جيعل دور عند� دس>تور Xديد ٔ!نه دمع الالمركزية بقوة، وا�يل 
امجلاNات احمللية �كرب ويزتايد، وهاذ اليش يفرض Nلينا ٔ�ننا هن� # من 
املوارد ال£رشية، كام وÀيفا، ما هو حباXة ٕاليه، لك امجلاNات احمللية، يشء لن 
�كون �لسهل، ا!ٓن يف امجلاNات احمللية نعHش ظروفا صعبة Nىل اعتبار 

ني، حىت وا¡د ما رايض Nىل الوضع إالرضا�ت املتتالية م]ذ ٔ�زيد من س>ن�
  .د°لو، ال املواطن ال املوظف

ت�سولو الس>يد الوز�ر عن ما مه قامئون به ا!ٓن من X�ٔل جتاوز هذا 
الوضع؟ وهل يفكرون، وحنن Nىل ٔ�بواب ©نتÃا�ت اجلديدة �لجامNات 
احمللية لتعمل يف ٕاطار النظام اجلديد، هل يفكرون يف وضع �ٓليات Xديدة 

معومLة Xديدة �لجامNات احمللية اليت تعمتد ا!ٓن Nىل الوظيفة ووظيفة 
  العمومLة د°ل اUو¾ واليت ال تäىش ٔ�بدا مع ما هو مطلوب حمليا؟

  .شكرا. هذا هو سؤايل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم. شكرا الس>يد الرئHس

  السادة والس>يدات املس�شار�ن،
فعال هذا سؤال اكن يف وضعية ختتلف فC ق~ل الس>نوات 

اكنوا املهندسني يعين د°ل  2006وا!ٓن، حصيح ٔ�ن ق~ل  2006/2008
ملا يقع Nىل الصعيد املركزي، عن  -ٕاذا حص التعبري  -امجلاNات §بعني 

هندسني د°ل الوظيفة العمومLة، واكنوا  ش>تكون وهذا حقا مل âكن هناك امل 
مت تغيري  â2006رقLة �ٔ!قدمLة، مل âكن هناك ©مîjا�ت املهنية، لكن م]ذ 

إالطار التنظميي املعمول به ؤ�صبحت ا!ٓن الرتقLة �ٔ!قدمLة م�ال ا!ٓن راه 
مبا  سمح به  2011يعين دوز� الرتقLات د°ل س>نة  2011اح]ا وصلنا يف 

 Cف Òبطبيعة احلال م]اصب الشغل واحلصيص املوجود يف املزيانية، وكذ
  .يتعلق �لرتقLة �المîjا�ت املهنية كذÒ ا!ٓن صارت م]تظمة

ٔ�ضف ٕاىل ذÒ ٔ�ن هناك بعض ©مjيازات وبعض أ!مور ا�يل 
ٔ�عطيت، م�ال ٔ�ن هناك ٕالزامLة التنظمي الس>نوي لالمîjا�ت ا!ٓن ٔ�صبح 

، واك�ن %33ٔ�صبح  %25ٕاج~ار°، هناك الرفع من احلصيص ا�يل اكن 
كذÒ م]ح وا¡د أ!قدمLة اعتبارية للك املهندسني يف الرتبة ويف اUرXة 

  .س>نوات اليت تعطى هلم 3د°ل 
لكن، هذا ال �كفي يف نظري ٔ!ن فعال جيب ٔ�ن تعاجل وضعية 
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و املوظفني د°ل املهندسني يف ٕاطار القانون أ!سايس د°ل العاملني �ٔ 
امجلاNات احمللية ا�يل ا!ٓن اكينة اUراسة د°لو، وتقدمت الصيغة �لنقا�ت 
لتعطي رٔ�هيا، لكن ن�jظر امليثاق ٔ�و القانون التنظميي اجلديد �لجامNات ٔ!ن 
س>يnٔيت كذÒ ببعض املقjضيات اليت س>يكون لها التnٔثري Nىل هذا القانون 

  .أ!سايس
أ!سايس جيب ٔ�ن âراعى هذه الوضعية، ال لكن يف ٕاطار هذا القانون 

�لمهندسني وال �لعاملني يف امجلاNات، ا�يل اليوم كنعرفو احملدودية Àون فÛة 
من املوظفني يه §بعة مجلاNة معينة فال ميكن ٔ�ن تترصف، جيب ٔ�ن �كون 

وا¡د و  30وا¡د القانون ٔ�سايس ا�يل تيعطي احلق مايش خندمو «ري Nىل 
معلقة، خندمو Nىل امجليع يعين املوظفني د°ل ) À)le pyramideيبقى ذاك 

ن�jظر حفسب القانون  -كام قلت  -امجلاNات احمللية وهذا القانون أ!سايس 
  . التنظميي ليك ندxل �ٓخر ا�لمسات Nليه وس>يقدم �لمصادقة ال�رشيعية

  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
. ىل التعقLبما اكي�ش تعقLب، ما اكي�ش الرد N. شكرا الس>يد الوز�ر

  .شكرا
اللكمة ٔ!¡د . السؤال الثالث، موضوNه حوس>بة ٔ�قسام احلا¾ املدنية

  .السادة املس�شار�ن من الفريق اUس>توري، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد حلسن ن£Lهاملس�شار الس>يد حلسن ن£Lهاملس�شار الس>يد حلسن ن£Lهاملس�شار الس>يد حلسن ن£Lه
  الس>يد الرئHس،
  الس>يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
اطن م]ذ والدته ٕاىل تلعب ٔ�قسام احلا¾ املدنية دورا ¡اسام يف حLاة املو 

والعمل اÄي تقوم به هذه أ!قسام هو العمل القاNدي �لمعامالت . وفاته
والو5ئق إالدارية اليت حيتاþا املواطن طيY حLاته، من بطاقة التعريف 
الوطنية، بطاقة الناخب، وجواز السفر ورخصة الس>ياقة و«ريها من 

  .الو5ئق
تعمل بطرق تقليدية، حLث يمت ٕاال ٔ�ن ٔ�قسام احلا¾ املدنية الزالت 

ال�سجيل يف جسالت ترتامك ومعرضة لٕالتالف، كام ٔ�ن هذه أ!قسام يصعب 
Nلهيا ٔ�داء _ا_ا بطريقة مرنة ويف لك م]اطق املغرب نظرا ٔ!هنا ال تعمل 

  .بنظام معلومايت، ولهذا ال ميكن مركزهتا
الولوج مفىت س>تعمل احلكومة Nىل حوس>بة ٔ�قسام احلا¾ املدنية ل�سهيل 

  ٕاىل الو5ئق �لمواطن يف ٔ�ي ماكن اكن؟ 
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

  :الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

  :الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد املس�شار. شكرا الس>يد الرئHس

بطبيعة احلال ملف احلا¾ املدنية، معمك احلق، ملف خضم وملف 
ساس ٔ!ن احلا¾ املدنية يه الوثيقة أ!ساس>ية يف مجيع مرا¡ل احلياة ح 

قررت ٔ�هنا  2008إالدارية د°ل الشخص، وهذا ا�يل جعل الوزارة يف س>نة 
من بني الرب�مج التîدييث د°ل العمل إالداري ٔ�ن هاذ امليدان د°ل احلا¾ 

شهر  من 22املدنية س>يكون من العنارص أ!ساس>ية، وانطلقت فعال يف 
مليون درمه  600اخلطة لرمقنة احلا¾ املدنية وخصص لها دمع  2008مايو 

  .لهذه العملية
صعبة ٔ!ن مايش رشاء �رامج موجودة ٔ�و  - كام قلت  - لكن العملية 

)logiciel ( موجود يف دو¾ ٔ�خرى «ادي جنيبوه وحنطوه وخندمو به، مايش
ناك معلومات مسnٔ¾ ٔ�ننا س>ندxل �س X�ٔانب xارXني عن إالدارة وه 

حساسة ٔ!ن احلا¾ املدنية يه الشخص، يه العائY، يه وا¡د العدد د°ل 
أ!ش>ياء، فnٔول ٕاجراء مت âكو�ن وا¡د اIموNة د°ل الفاNلني احملليني 

مقاو¾ ا�يل شارÀت يف التكوينات �ش ميكن لها �شارك  50املغاربة، وا¡د 
ٔ�ش>نو ا�يل ابغات الوزارة، يف العروض، وفرس� لها ٔ�ش>نو هو ا�يل ابغيناه، 

مليون ¹سÃة د°ل احلا¾  45ويه العملية أ!وىل ويه رمقنة ما يفوق 
مليون ¡ا¾، يه  45ٕاىل يوم]ا هذا، اك�ن  1915املدنية، يه ا�يل اكينة من 

  . الرمقنة د°لها، ويه التخز�ن د°لها ٔ!ن ما ميك�ش لها تضيع
صنا نلقاو لها احلفاظ âلكمت Nىل اUفاâر ٔ!ن هذا هو احلفاظ، Àيخ 

كذÒ املعلومايت، وكذÀ Òيف ميكن، مايش «ري òرمقوها وند�روها خمزونة 
وموجودة، Àيف ميكن اس>تعاملها عن بعد، يعين ٔ�ن املواطن حىت من دارو 

°xذ ال�سÃة د°لو، وهنا تطرح  من ©نرتنHت ٔ�و Nرب الربيد ميكن #
ملدنية تبقى مسؤوليته اكينة، مشالك قانونية ٔ�خرى ٔ!ن ضابط د°ل احلا¾ ا

ٕاىل ما اxذيناش قانون تنقولو شكون هو صاحب املسؤولية، واش هاد 
الضابط ٔ�� «ادي نعطيه املسؤولية وهو ما ابقاش يتحمك حىت يف يش 

  .¡اXة، وا¡د املوظف ٔ�و وا¡د ا!ٓ¾ يه ا�يل كتعطي
Nىل د°ل املاكتب، معمناها  6ٕاذن، التجربة أ!وىل ابد�هنا يف وا¡د 

مليون د°ل هاذ  4,5د°ل الرمقنة ٔ!ن فهيا  %10اUار البيضاء اليت كمتثل 
  .ال�سخ، وا!ٓن حنن Xاهز�ن �لمر¡Y الثانية لتعممي هذه الرمقنة

موازاة كذÒ راه اح]ا تنÃدمو Nىل الكLفLة �ش ميكن املواطن  ،ولكن
تبقاشاي  س>تغل وÀيفاش ميكن لنا القوانني ا�يل خصها تتغري لكها �ش ما 

  . املسؤولية، يعين تويل املسؤولية مضبوطة وحمدودة
  .وشكرا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
هناك تعقLب؟ ٕاذن لHس هناك تعقLب ولHس . شكرا الس>يد الوز�ر

  . هناك رد Nىل التعقLب
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السؤ©ن الرابع واخلامس جتمعهام و¡دة املوضوع، أ!ول حول توفري 
اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن من  .أ!من محلاية املواطنني وممتلاكهتم

  .الفريق الفLدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس>يد وز�ر اUاxلية،

يتعرض املواطنون يف كثري من أ!حLان ٕاىل معلية السطو والرسقة 
تلف املدن وأ!قالمي من طرف حمرتيف الرسقة، وهو ما جيد امjعاضا Uى مبخ 

املواطنني ا�Äن يطالبون ٕ�جراءات ٔ�كرث فعالية لتوفري أ!من وحملاربة هذه 
  . ا!ٓفة اليت ٔ�صبحت م]�رشة gشلك واسع مبختلف املدن والقرى املغربية
فٕاننا  وٕاذ ندق �قوس اخلطر ونعرب عن ختوف]ا من ©نفالت أ!مين،

ندعو احلكومة ٕاىل بذل املزيد من اجلهد محلاية ٔ�رواح وممتلاكت املواطنني 
وتوفري أ!من وأ!مان مبختلف املناطق املغربية وâك�يف امحلالت اçمتش>يطية 
gشلك دوري وقار ولHس م]اس>بايت، وòمثن اIهودات املبذو¾ من طرف 

  .رXال أ!من والقوات املساNدة ورXال اUرك
Ò¹سائلمك الس>يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري اليت للك ذ ،

س>تقومون هبا من X�ٔل حامية ٔ�من املواطنني بوضع �رامج ٔ�كرث فعالية و�حجة 
  . ملعاجلة هذه الوضعية اليت تتطلب التعجيل مبعاجلهتا

  .وشكرا

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

يتعلق �رتفاع ¹س>بة اجلرمية وسط  السؤال الثاين يف نفس املوضوع
  .اللكمة �لتجمع الوطين لºٔحرار. اIمتع

        ::::املس�شار الس>يد عبد اIيد املهااملس�شار الس>يد عبد اIيد املهااملس�شار الس>يد عبد اIيد املهااملس�شار الس>يد عبد اIيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئHس

  . يف نفس الس>ياق ا�يل Xاء به السؤال ا�يل ق~ل مين
الس>يد الوز�ر احملرتم، لقد ٔ�حضى ارتفاع ¹س>بة اجلرمية وسط اIمتع 

ني واملواطنات ؤ�صبح امجليع مjخوفا Xدا من ©رتفاع املغريب يؤرق املواطن
املغرب اكن يرضب به املثل يف أ!من، . ق~ول لهذه الظاهرة املشH]ةامل «ري 

حLث اكنت أ!þزة أ!م]ية حريصة لك احلرص Nىل اس>ت�~ابه و�سامه 
gشلك Àبري يف حامية أ!شÃاص وممتلاكهتم، لكن ارتفاع اجلرمية تعدى Xانب 

  .التعدي Nىل ممتلاكت الغري ليصل ٕاىل جرامئ احملارمالرسقات و 
ذÒ ٔ�ننا ٔ�صبحنا نقرٔ� يومLا يف الصحف ذحب أ!بناء وا!ٓ�ء وأ!_ات 
وإالخوة وأ!خوات وسلواكت وممارسات م]افLة لقمينا وحضارتنا و§رخينا، 

�يسء لسمعة هذا الب% و�%ينامLة اليت  سري هبا وأ!وراش الكربى اليت 
 لك اجلهبات ©قjصادية و©جäعية والس>ياس>ية، اليشء اÄي فjحها Nىل

 س>تدعي فjح حوار وطين جريء ملعاجلة هذه إالشاكلية وفق مقاربة 
Xديدة ب�شارك مع مجيع القطاNات احلكومLة دون اس>تg]اء ومجعيات اIمتع 

  .املدين
  :سؤالنا، الس>يد الوز�ر احملرتم، يف شقني

ٕ�عطائنا املعطيات الرمسية حول تطور الشق أ!ول ويتعلق بطلبنا 
  ¹س>بة اجلرمية لتنو�ر الرٔ�ي العام الوطين؛

الشق الثاين، ما يه الس>بل الكفYL حملاربة اجلرمية وسط اIمتع 
والتقليص مهنا وحمارصة النقط السوداء xاصة اليت يnٔوي ٕاçهيا اIرمون وفق 

  مقاربة مشولية؟
  .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::ةةةةالس>يد رئHس اجللسالس>يد رئHس اجللسالس>يد رئHس اجللسالس>يد رئHس اجللس
اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالXابة Nىل السؤالني . شكرا الس>يد املس�شار

  .املتعلقني �رتفاع ¹س>بة اجلرمية يف ست دقائق، تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد الرئHس

شكرا الس>يدان املس�شاران Nىل طرحكام لهذا السؤال ٔ!ن فعال أ!من 
ذه الوزارة من ٔ�ولو°هتا هو فعال قضا° أ!من هو أ!مهية هو أ!ولوية، وه

  .د°ل املواطنني
رمبا ق~ل ٕاعطاء بعض املعطيات، البد من توضيح بعض أ!مور اليت 
تعرفوهنا، السادة املس�شارون، و لكن البد من التذكري هبا، ٔ!ن �لفعل ملا 
كتوقع جرمية يف � يف مدينة ف~ال�س>بة �لمحيط اUا.ر هبا هذاك هو 

لكن، عندما نتîدث Nىل صعيد دو¾ ومقارنة مع . لك الك~ري، حصيحاملش
ما يقع يف دول ٔ�خرى لHس هناك جممتع ٔ�و دو¾ xال من إالجرام، وعندما 

هذا ما خصناش  –تقع هذه املقارنة �ٔ!رقام، ميكن يل نقول لمك ٔ�ن رمبا 
. ٔ�ن الوضعية د°لنا فه*ي لHست مقلقة ولHست خطرية -نقولوه �ش نعسو

 اUول اIاورة ا¡دا� راه ميكن نعطيمك أ!رقام، وراه موجودة يف «ري
أ!نرتنHت xارXة، ك�شوفوا ٔ�ن املقارنة املغربية الشعور �الرتياح فهو 
موجود، ؤ�كرب مؤرش Nىل هذا رمبا وهو ٔ�ن ما ك�شوفوش حبال ا�يل 
ك�شوفوه يف دول ٔ�خرى املس�مثر�ن Àيغادروا gس£ب أ!من ٔ�و تيغلقوا 

  .الت د°هلم، ولكن هذا مLعف�Lشاي من ©هäم �ٔ!مناحمل
ا!ٓن ما نقوم به، حصيح ٔ�ن اجلرمية، بدٔ�ت أ!رقام، ولكن عندما نتîدث 
عن اجلرمية راه خصنا òكونو تنعرفو ٔ�ش>نو ابغينا كذÒ، راه اجلرمية كمتيش 

د°ل ) le piratage(من الرسقة د°ل الس>يارة، من السطو Nىل حمل، من 
)les ordinateurs( ال ا�يل�، هذه جرمية كذÒ، وٕاىل ٔ�عطيتمك الرمق م

قضية ا�يل ٔ�حLلت Nىل  508.000: 2011عند� اح]ا° اليوم هو يف س>نة 
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اك�ن  508.000مصاحل أ!من، سواء الرشطة ٔ�و اUرك املليك، يف هاذ 
، وهذا طبيعي 2010لكيش، اك�ن ارتفاع فعال د°ل العدد �ل�س>بة ل 

ارتفاع كذÒ د°ل الساكنة ود°ل التجمعات السك]ية،  كذÒ ٔ!ن هناك
لكن ما هو ٕاجيايب وهو ٔ�ن هناك ختفLض ملا  سمى يف املقار�ت 
وإالحصائيات اUولية، الشعور �ٔ!من، ٔ!ن نقصت اجلرامئ اYB �ٔ!من ا�يل 

 2011ما بني  %2كتخوف، ا�يل جتعل ٔ�ن إال¹سان Àيتخوف، نقصت ب 
  .2010و

وم، وهاذ اليش كتعرفوه، ٔ�ن عند� مشلك يف املغرب، كذÒ جند الي
وهو املشلك د°ل املوارد ال£رشية د°ل املصاحل د°ل أ!من م]ذ س>نني، ٕاىل 
ٔ�عطيتمك أ!رقام وتتعرفوها د°ل رXال الرشطة ا�يل موجودة مقارنة مع ما 
هو موجود يف دول ٔ�خرى، راه رمبا ذاك اليش لكو ا�يل عند� يف املغرب 

ما هو موجود يف مدينة ٔ�و مدين�ني يف þة ٔ�خرى، فهذا كذÒ   ساوي
وس�~قى نعاجله  2012- 2008وحنن بدٔ�� نعاجله يف خمطط .. مشلك جيب

  .يف خمططات ٔ�خرى
وهناك كذÒ ما ميكن ٔ�ن ¹سميه ببعض البؤر احلساسة، نعطي املثال 
مبؤسسات التعلمي، اليوم مؤسسات التعلمي وجوار مؤسسات التعلمي يه 

ذÒ حمط وكذÒ فضاءات لتاك"ر هذا إالجرام، وعند� خمطط مع ك
املسؤولني عن التعلمي، مع السلطات احمللية، اك�ن جلان ٔ�م]ية خمصصة، اك�ن 

، )la précaution(دورات، يعين ٔ�ش>نو هو ا�يل تنعملوه؟ وهو ٔ�وال 
زي حناولو ٔ�وال الوقاية، يعين ٔ�نه �كون الظهور د°ل الفرق أ!م]ية، سواء �ل

ٔ�و بدون زي، سواء راÀبني ٔ�و راXلني، �كونوا يف الشارع، تHشوفومه 
  ...الناس، ٔ!ن هذا تيîد من وا¡د النوع د°ل

واك�ن كذÒ ٔ�ننا تنقومو �ملعاجلة د°ل القضا° املطرو¡ة، اهرضت لمك 
، ميكن يل نقول لمك ٔ�ن املعدل د°ل القضا° ا�يل ¡لت N508.000ىل 

من هذه القضا° لكها وXدت  %85يث ٔ�ن كذÒ معدل Xد مريض، حب 
احلل د°لها يف �Xٓاالت رسيعة و�Xٓاالت ال تتعدى املعدالت ا�يل يه 

  .موجودة دوليا
هناك بعض املؤسسات احلساسة كذÒ ا�يل يه وطنية، ٕاما مرتبطة 
�القjصاد الوطين، ٕاما مرتبطة �ٕالسرتاتيجية د°ل البالد، كتوليد الكهر�ء، 

ا!ٓن كذÒ حنن داxلني يف هاذ امليدان ٔ!ن خصنا . اكلفوسفاط، ÷كذا
حنميو هاذ املؤسسات من إالجرام كذÒ، يه ا�يل كتكون موXه لها 

  .العمليات إالجرامLة
هذا لكه جيعل بطبيعة احلال ٔ�ن احلاجLات، رمغ اIهودات اليت قامت 
هبا الوزارة واملصاحل أ!م]ية يف هذه الس>نوات أ!xرية، من حتديث، من 

دxال âك]ولوجLات Xديدة، من التكو�ن د°ل العاملني يف هذا امليدان، إ 
من دمع القدرات ال£رشية مبا هو ممكن وما �سمح به القوانني املالية، «ري 
اكيف وجيب ٔ�ن ¹س>متر بدمعمك، بدمع هذه املؤسسة الربملانية، ٔ!ننا نعتقد ٔ�ن 

اس��رية ٔ�و  أ!من هو ٔ�ولوية لك أ!ولو°ت د°ل الربامج، سواء اكنت

اكنت âمنوية، وÀيف ما اكن احلال ميكن يل نقول لمك بnٔن اIهود اÄي تقوم به 
مصاحل أ!من مشكورة جيب ٔ�ن ¹ش>يد به، وهذه يه املناس>بة �ش ¹ش>يد 
مبا يقومون به ٔ!ن املغرب يف مس>توى يعين ال ٔ�قول ممتاز ولكن يف مس>توى 

قام مع ٕاس>بانيا ومع «ريها، جيعلنا نxٔnذ مقارنة، ما ابغي�ش نعطيمك أ!ر 
  . و«�شوفوا بnٔن وضعنا ٔ�حسن �ك�ري مما هو يف هاذ اUول

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة �لفريق الفLدرايل يف ٕاطار التعقLب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد املاÒ ٔ�فر°طاملس�شار الس>يد عبد املاÒ ٔ�فر°طاملس�شار الس>يد عبد املاÒ ٔ�فر°طاملس�شار الس>يد عبد املاÒ ٔ�فر°ط
  .شكرا الس>يد الرئHس

¡رتام للك رXال أ!من ورXال البد يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم بتحية تقد�ر وا
اUرك والقوات املساNدة Nىل ما يبذلونه من جمهودات يف ظل انعدام 
الرشوط ا�لوجس�LكLة واملوارد ال£رشية بل وحىت املادية اليت تتعلق 

  .بnٔوضاعهم ©جäعية
ٔ�قول لمك، الس>يد الوز�ر، ٕاذا كنمت تقولون بnٔن هذا الوضع لHس مقلقا، 

ق، وٕان ما ي�رش �جلرائد  شلك اليشء ال£س>يط، ٔ!ن فٕانه يدعو ٕاىل القل
هناك العديد من املترضر�ن من معليات الرسقة وال�شل ويف بعض أ!حLان 

  .حىت القjل، ال يتوþون ٕاىل خمافر الرشطة �لترصحي هبذه العمليات
بل اخلطري اليوم هو ٔ�نه يف العديد من املناطق يضطر الساكن ٕاىل 

ما ٔ�حتدث عن ا�لìان الشعبية هناك بعض âكو�ن جلان شعبية، وعند
خ]يفرة، Nني : ا�لìان الشعبية يف بعض املناطق تطرح ٔ�كرث من �ساؤل

ا�لوح، ٕاىل «ري ذÒ، وهاته الظاهرة جيب مواþهتا �لرصامة و�جلرٔ�ة 
املطلوبة ٔ!نه ال جيب ٔ�ن âكون Uينا دولتان، وا¡د الناس �«ني يد�روا ٔ�من 

  .ريوسهم�د°هلم 
ا فLجب معاجلة هذه الظاهرة من xالل ٔ�س>باهبا ٔ!ن أ!من مث ٔ�يض

احلقLقي هو أ!من ©جäعي، هو توفري رشوط العHش الكرمي للك 
املغاربة، ومن هنا نقول بnٔن ا¡رتام العHش الكرمي يتطلب ٔ�ن نوXد املقعد 
�لطفل �ملدرسة ؤ�ن نوXد السكن الالئق للك املغاربة، ؤ�ن نوXد ٔ�يضا 

وري وال�شغيل، ٕاىل «ري ذÒ من إالشاكالت ©جäعية التطبHب الرض 
  ... اخلطرية اليت تنذر بnٔومخ

«ري وا¡د القضية، الس>يد الوز�ر احملرتم، لقد راسلنامك ووþنا ٕاليمك 
مراسY من م]طقة معينة بعريضة د°ل الساكن حيتجون Nىل ال�سHب 

املراسY، وهذا وانعدام أ!من، ومل âلكفوا ٔ�نفسمك حىت إالXابة Nىل هاته 
  .السلوك òرفضه رفضا �§ ولمك واسع النظر الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
لمك اللكمة يف التعقLب، التجمع الوطين لºٔحرار، تفضل اليس . شكرا

  .بلÃري
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        ::::املس�شار الس>يد xريي بلÃرياملس�شار الس>يد xريي بلÃرياملس�شار الس>يد xريي بلÃرياملس�شار الس>يد xريي بلÃري
  .شكرا الس>يد الرئHس

لقة، حقLقة ما Xاء به الس>يد الوز�ر، رمبا هاذ أ!رقام لHست مق
ف]تnٔسف Nىل هاذ اجلواب ٔ!ننا نعHش يف املغرب ونعرف ٔ�ن معدل اجلرمية 
ارتفع �ك�ري Nىل ما اكن يف املايض، وهذا البد �لحكومة ٔ�ن تتÃذ التدابري 
الالزمة محلاية املواطنني وكذÒ أ!Xانب ٔ!ن شف]ا ا!ٓن هناك اجلرمية 

  . املنظمة، كذÒ يه ا�يل Nاد دxلت �لمغرب
ال زمLيل، هناك �سHب وNدم أ!من، راه اك�ن، الس>يد وكذÒ كام ق

ولهذا اح]ا كنحييو رXال أ!من واUرك والقوات املساNدة، ولكن  .الوز�ر
هنا البد من حتسني الوضعية د°هلم من وسائل العمل وكذÒ ظروف 
العمل ا�يل Àيعملوا فهيا، ولكن هذا مايش مربر ٔ�ن يبقى أ!من د°لنا خطر 

حىت إال¹سان وىل ا!ٓن أ!زقة ا�يل كتكون فار«ة راه مكLقدرش Nىل اIمتع، 
هيرض يف الهاتف وال يف يش س>يارة يبقى Xالس، ٔ!ن إال¹سان Àيكون 

الناس ب السالح أ!بيض، هاذي  4ٔ�و  3«ادي ما تيفLق حىت تيجيوه 
  ...راها والت ظاهرة كثرية �زاف، الس>يد الوز�ر، خصنا

واطنني ا�يل ما Àيرصحوش هبذه اجلرامئ وهنا كنحملو املسؤولية حىت �لم
ٔ!ن رمبا ٔ�نمت أ!رقام ا�يل اعطيتوها Nىل حسب الترصحي، ولكن اك�ن Nدد 
ا�يل ما Àيرصحش، وهذا كريجع لطريقة التعامل رمبا عند الرشطة ٔ�و عند 
اUرك، القضية سري وا{ وسري وا{ حىت املواطنني تH~قاو عندمه ذاك 

نا ٔ�ن التعامل مع املواطن ال عند الرشطة وال عند امللل، حىت ذاك امللل بغي 
رXال اUرك والقضية د°ل الترصحي �جلرامئ ابغينا âكون وا¡د إالدارة 

  . مواطنة
ٔ�متىن، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تتÃذوا إالجراءات الالزمة حىت خيرج املغرب 

  . من هذه املشلكة العويصة
  .شكرا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .لس>يد الوز�راللكمة لمك ا. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  الس>يد الرئHس،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
حصيح . قلت يف البداية فعال بnٔن راه هناك خصنا نتفقو Nىل املفاهمي

حىت ٔ�� يف الشارع د°يل ٕاذا يش وا¡د تعدى ومات وا¡د راه تنقول 
لكن هنا  اجلرمية راه مقلقة والشارع خميف وما ميك�ش يدxل لو يش ¡د،

نتîدث عن دو¾، عن كذا و ثالثني مليون د°ل الساكنة، Nىل �ٓالف 
د°ل املدن وهاد أ!رقام راه مايش تتطيح «ري هكذاك، راه ٔ�رقام موجودة 

رمق gس>يط، دو¾ قريبة رسقة الس>يارات، ما اكي�ش ا�يل ما . ومضبوطة
ام]ا ٔ�لف قد 164يف املغرب،  1543الس>يارة وال يرصح هبا،  ت�رسقش #

هنا ميل كنقطعو، راه مايش تنقول هاد اليش �ش نقول بيل راه اح]ا 
ممتاز�ن، تنقول ٔ�ن فعال ولو �كون جرمية وا¡دة ٕاىل وXد� Àيفاش ٔ�ننا 
نتصداو لها وحنيدوها فهذا البد نعملوه، ولكن راه ما خصناش كذò Òكونو 

  . âهنولو
تقول ها ٔ�ش>نو وقع، ٔ�� مjفق معمك، �لفعل الصîافة ملا ت�رش ما يقع، ك 

ٔ�لف  100، ما كتقولش بnٔن اك�ن 4، راه رسقوا 3، راه ماتوا 2راه ماتوا 
  .ٔ�لف راه خبري وNىل xري، وهذا طبيعي، ٔ!ن لHس دورها 500و

فلهذا، ٔ�قول ٔ�ن جيب فعال ٔ�ن نتعامل مبوضوعية، ٔ�ن نتعامل بعقالنية، 
فLه اçمنو، فLه وا¡د جنلسو، وقلتوها بnٔن هذا معل د°ل امجليع، فLه الرتبية، 

العدد د°ل أ!مور ا�يل يه كتجعل ٔ�ن أ!من تيويل مواÀب ومصاحب، 
ٔ�لف رشطي �لمغرب، راه  55وتيخصنا كذÒ جنهزو املصاحل د°ل أ!من، 

ٔ�لف �ش  55خصنا فعال لك صباح نقولو هلم هللا يعطيمك الصîة، ٔ!ن 
لعدد يف مدينة مليون، يف الوقت ا�يل اك�ن تقريبا نفس ا �30شد كذا و

  .�ر س، هذا موجود وهذا واقعنا وتيخصنا حنس>نوه وتيخصنا نبذلوه
ٔ�ما قضية ا�لجن الشعبية ٔ�و ا�لجن ٔ�و من �ريد ٔ�ن  سطو، راه خرج 
البالغ وقلناها هذا ال ¹سمح به بتا§، هذه دو¾ عندها مقوماهتا، عندها 

تطاول Nىل قانوهنا، عندها مؤسساهتا، ال ميكن ٔ�ن �سمح ٔ!¡د �ٓخر ٔ�ن ي 
  . اخjصاصات اUو¾، وهذا لن ¹سمح به ٔ�بدا

  .وشكرا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
السؤال السادس املوXه كذÒ �لس>يد وز�ر اUاxلية، اÄي هو . شكرا

اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صا¾ . موضوNه احلاكمة أ!م]ية
  .واملعارصة، تفضل الس>يد الرئHس

        ::::احلكمي ب�شاماحلكمي ب�شاماحلكمي ب�شاماحلكمي ب�شامشششش    املس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبد
  .شكرا الس>يد الرئHس احملرتم

  الس>يد وز�ر اUاxلية احملرتم،
لعلمك س�jفقون معنا يف التÀٔnيد Nىل ٔ�ن ٕا¡دى ٔ�عظم املك�س>بات 
اUميقراطية اليت حققهتا بالد� هو احلسم يف ©خjيارات الوطنية الكربى، 

عز�ز دو¾ ويف صلب هذه ©خjيارات الوطنية الكربى هناك ٕارادة راخسة لت
احلق واملؤسسات وتوس>يع جمال احلر°ت الفردية وامجلاعية وضامن ممارس>هتا، 
وتعز�ز م]ظومة حقوق إال¹سان �لك ٔ�بعادها، والس>C بدسرتة توصيات هيئة 

اكن اخلطاب املليك ل . ذات الصY ةيو©لزتامات اUول إالنصاف واملصاحلة 
اUس>تور اجلديد عندما من  23مارس ¡اسام يف هذا املوضوع، الفصل  9

نص Nىل جترمي اكفة ©òهتااكت اجلس>مية واملمهنìة حلقوق إال¹سان اكن ٔ�يضا 
من اUس>تور ٔ�يضا ٕاذ نص Nىل ٕا¡داث اIلس أ!Nىل  54¡اسام، الفصل 

  .لºٔمن يف ٕاطار تفعيل م~ادئ احلاكمة أ!م]ية
لس>يد الحظنا، الس>يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن الرب�مج احلكويم ا�يل قدم ا
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رئHس احلكومة مل يدقق يف الك�ري من اجلوانب املرتبطة بتحصني وٕا"راء 
وٕاغناء هذه ©خjيارات الكربى والس>C يف هاذ اIاالت ا�يل âلكمت 

Nىل âرتHب  -فC يبدو  - Nلهيا، ولكن املؤكد ٔ�ن هناك ٕاجامع د°ل امجليع 
حìjاز ٔ�قىص العقو�ت Nىل جرامئ ©خjطاف و©خjفاء القرسي و©

و©عتقال التعسفي �لك مظاهره وNىل اجلرامئ ضد إال¹سانية واعتبار لك 
  . ذÒ جرامئ ال �سقط �لتقادم

ولٕالشارة توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة xلصت ٕاىل التÀٔnيد Nىل ٔ�ن 
Xة لرتش>يد احلاكمة أ!م]ية، �عتبارها رضورة ملîة من بالد� يف ٔ�مس احلا

X�ٔل صيانة وحامية وتوطيد هاذ ©خjيار الوطين، والقطع مع مايض 
  .©òهتااكت اجلس>مية حلقوق إال¹سان

�لتذكري ٔ�يضا، ٔ�وصت هيئة إالنصاف واملصاحلة برضورة تفعيل املراق~ة 
التقار�ر أ!م]ية املتعلقة  والتحقLق الربملاين يف اIال أ!مين وتوضيح و¹رش

جبميع أ!þزة، كام ٔ�وصت بتفعيل املراق~ة الوطنية وتقLمي الس>ياسات 
العمومLة يف خمتلف اIاالت أ!م]ية، ؤ�وصت كذÒ ٕ�شاNة ثقافة حقوق 

  .إال¹سان يف صفوف العاملني يف هذه املرافق أ!م]ية ا�Äن حنيهيم �ملناس>بة
  :ٔ�ن ٔ�طرح معمك بعض أ!س>ئYؤ�ود، الس>يد الوز�ر احملرتم، 

ما يه التدابري وإالجراءات اليت تعزتم احلكومة احلالية القLام هبا لتفعيل 
 م]يةا!ٔ توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة Nىل مس>توى âرش>يد احلاكمة 

  تطبيقا لهذا النفس اUس>توري اجلديد؟
هل من املق~ول ٔ�ن òرى مسرية ٔ�مام الربملان لضîا° س>نوات الرصاص 

�لمنتدى املغريب �لحقLقة وإالنصاف، مازالوا يطالبون بتفعيل توصيات و 
  هيئة إالنصاف واملصاحلة؟

ما هو موقف احلكومة؟ هل ¡ان الوقت �لمصادقة Nىل االتفاقLة 
 Cاما مع تعهدات ب%� فìفاء القرسي ا¹سjولية املتعلقة بتجرمي ©خUا

jمتسك مببادئ حقوق إال¹سان كام يه مç� لهيا دوليا؟يتعلقN عارف  
مث، الس>يد الوز�ر احملرتم، املوقف ا�يل Nرب عنه الس>يد وز�ر العدل 
احملرتم ق~ل ٔ�°م فC يتعلق ٕ�شاكلية ٕالغاء عقوبة إالNدام، هل هو موقف 

ٔ�م هو موقف خشيص وموقف  ؟يعرب عن املوقف الرمسي �لحكومة يف لكيهتا
  احلزب اÄي ي�متي ٕاليه؟

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس>يد رئHس اجل الس>يد رئHس اجل الس>يد رئHس اجل الس>يد رئHس اجل 
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا

  ::::لس>يد وز�ر اUاxليةلس>يد وز�ر اUاxليةلس>يد وز�ر اUاxليةلس>يد وز�ر اUاxليةا
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم. شكرا الس>يد الرئHس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يدة املس�شارة معذرة،

ٔ�وال البد من التذكري ٔ�ن فعال هذه الوزارة يف الشق املتعلق هبا، ٔ!ن 

مة أ!م]ية، مبا يتعلق بتوصيات هيئة السؤال املطروح فC يتعلق �حلاك
  . إالنصاف واملصاحلة، يعين واسع

يف الشق املتعلق هبذه الوزارة، فjنفLذا �لتوجهيات امللكLة السامLة 
املتعلقة �ملفهوم اجلديد �لسلطة، وتنفLذا جلزء من توصيات هاذ هيئة 

Nىل إالنصاف واملصاحلة، اòهتجت وزارة اUاxلية س>ياسات ٔ�م]ية تن£ين 
املبادئ املتعارف Nلهيا لهذه احلاكمة الرش>يدة يف امليدان أ!مين، ٔ�ي ٔ�ن ما 
نقوم به ا!ٓن وبدٔ��، وهذا ما يش Nاد تنقومو به يعين م]طلق، وهو يف 
الشق أ!ول مراجعة النصوص ال�رشيعية ملالءمهتا تدرجييا مع ال�رشيعات 

  .ٔ!من واحلر°تاUولية املعرتف هبا واملعمو¾ Nامليا فC يتعلق �
ماذا حناول؟ وهو Àيف نوافق ما بني اس>ت�~اب أ!من، احلفاظ Nىل ٔ�من 
املؤسسات واملمتلاكت وأ!فراد، ويف نفس الوقت دون حرمان أ!فراد من 

  .احلر°ت د°هلم، سواء اكنت فردية ٔ�و جامعية
املسnٔ¾ الثانية، اجلزء الثاين اÄي كذÒ هو حنن م]ك~ون Nليه ويه ٔ�ن 

كو�ن د°ل لك من يتعاملون ٔ�و يعملون داxل احلقل أ!مين وهو الت
التكو�ن Nىل م~ادئ حقوق إال¹سان، Nىل ا¡رتام املواطن، Nىل ا¡رتام 
حريته وحقوقه، وكذN Òىل نبذ العنف، مع ٕادxال هذه املادة يف التكو�ن 
د°ل الرشطة القضائية، ولكن كذÒ مع جترمي التعذيب، اÄي ا!ٓن صار 

  .ذÒ وصار يعمل بهيدرس ك
املسnٔ¾ الثالثة ويه ٕاòزال عقو�ت ٕادارية وعقو�ت كذÒ قانونية Nىل 
لك عون، سواء د°ل اUاxلية ٔ�و يف مصاحل أ!من، اÄي ث£ت ٔ�نه فعال 
ختطى هاذ املبادئ ٔ�و قام ٔ�و سامه يف العنف اIاين ٔ�و يف خرق حقوق 

  .إال¹سان ٔ�و أ!فراد
أ!xري فC يتعلق بعقوبة إالNدام، احلكومة  منيش م~ارشة �لسؤال د°لمك
، وعندما س>يكون التداول يف هذا س>تعلن امل تتداول يف هذا، مل تعط موقف

  . عن موقفها رصا¡ة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشششش
Nىل هذا اجلواب وNىل هذا الوضوح شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم 

والرصا¡ة يف إالXابة Nىل وا¡دة من ٔ�دق إالشاكليات املطرو¡ة Nىل 
بالد�، و¹سìل يف الفريق �Nزتاز الزتاممك �لرشوع يف مراجعة النصوص 
ال�رشيعية، وقلمت ومالءمهتا مع ال�رشيعات اUولية يف مادة احلاكمة أ!م]ية، 

� Iìنانوهذا يشء نصفق # و¹سjم .  
ؤ�ود �ملناس>بة ٔ�ن ٔ�ذÀرمك �لزتام �لحكومة يف خشص الس>يد الوز�ر احملرتم 
 Yxمتع املدين يف املداIاحلارض معنا، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا
اليت ٔ�دىل هبا يف يوم درايس نظمه زمالؤ� يف الفريق الفLدرايل حول املبادرة 
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 ، ٕاذ الزتم �مس احلكومة بnٔن احلكومة س>تطلعال�رشيعية الشعبية ق~ل ٔ�سابيع
الرٔ�ي العام الوطين يف غضون أ!سابيع القليY املق~Y بnٔج]دة واحضة 
وبرب�مج واحض مضبوط من الناحLة الزم]ية فC يتعلق ٕ�خراج القوانني، 
سواء القوانني التنظميية ٔ�و القوانني العادية املرتبطة �لتزنيل اUس>توري 

ام الزتم مشكورا الس>يد الوز�ر احملرتم �مس احلكومة Nىل ٔ�ن اجلديد، م�ل
احلكومة، وهذا التعبري د°لو حفظته عن ظهر قلب بقدر ما ٔ�جعبين، ٔ�ن 

  .احلكومة تلزتم �عäد ٔ�وسع تnٔويل دميقراطي ممكن �%س>تور اجلديد
يف املوضوع ا�يل اح]ا âلكمنا فLه ا!ٓن، اكفة اIاالت املرتبطة �حلاكمة 

م]ية مبفهو_ا الشامل، ولكن قال Nىل قاNدة التوفLق بني ¡اXة بالد� ٕاىل ا!ٔ 
اس>ت�~اب أ!من وبني ¡اXة جممتعنا ٕاىل توس>يع هامش احلر°ت وحتصني 
املك�س>بات يف جمال احلر°ت ويف جمال احلقوق، هذه ٕاشاكلية معقدة ولكن 

ت اUقLقة، حنن نثق يف اÄاكء امجلاعي �لمغاربة Nىل معاجلة هذه إالشاكال
ولكن òريد الزتاما واحضا من احلكومة حول اجلدو¾ الزم]ية املتعلقة ب�]فLذ 

  .وٕاخراج هذه النصوص القانونية والتدابري املرتبطة بتعز�ز احلاكمة أ!م]ية
مث ¹شكرمك كذÒ ٔ!نه تبني لنا ا!ٓن بnٔن املوقف ا�يل س>بق �لس>يد وز�ر 

، وا¡دة من اخلرXات العدل ٔ�ن Nرب عنه، ويه وا¡دة من الفلتات
إالNالمLة ا�يل سامها الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ق~ل قليل 
بnٔهنا ٕاجيابية، يه لHست اجيابية يف يشء، طاملا ٔ�هنا ال تعكس وþة نظر 
احلكومة �لك مكو�هتا، ال ميكن ٔ�ن حيسب �لحكومة بnٔهنا ضد املنحى 

  . خjفاء القرسي وٕالغاء عقوبة إالNداماحلقويق الرايم ٕاىل جترمي التعذيب و©
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
لمك اللكمة الس>يد الوز�ر �لرد Nىل التعقLب، . شكرا الس>يد املس�شار

 .ما فHش
السؤال السابع موضوNه تقLمي نتاجئ املبادرة الوطنية �لتمنية ال£رشية، 

، تفضل الس>يد اللكمة ٔ!¡د السادة املس�شار�ن من فريق أ!صا¾ واملعارصة
  .املس�شار، اليس احملريش

        ::::املس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملريشيشيشيش
  الس>يد الرئHس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقد ٔ�عطى صاحب اجلال¾ محمد السادس نرصه هللا انطالق املبادرة 
واطن يف قلب الوطنية �لتمنية ال£رشية، ويه ورش اجäعي Àبري جعل امل

اهäمات الس>ياسة العمومLة يف ٔ�فق توفري العHش الكرمي # وحماربة لك 
  .مظاهر الفقر وإالقصاء واçهتمHش والهشاشة ©جäعية

س>نوات  7لقد مر Nىل انطالق املبادرة الوطنية �لتمنية ال£رشية ٔ�زيد من 
Xه أ!م�ل ويه م]اس>بة لتقLمي معل احلكومة يف جمال تطبيق املبادرة Nىل الو 

وكذا جحم املشاريع املنجزة والفÛات واملناطق املس>هتدفة ومساء¾ اجلهة 
  .احلكومLة املسؤو¾ Nىل تنفLذها ومjابعهتا

ويف هذا إالطار، ٔ�ثري ان�~اهمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن حتديد 
الصعو�ت والتîد°ت اليت رافقت تطبيق مشاريع املبادرة وكذا ضامن 

اريع ومتكني الرشاكء احملليني من إالسهام يف متويل املشاريع اس>مترارية املش
  . وهو ما س>يÃلق يف نظر� دينامLة مjواصY لتحقLق أ!هداف املسطرة

ÒÄ، ¹سائلمك، الس>يد الوز�ر، ما اÄي مت حتقLقه يف ٕاطار املبادرة 
  الوطنية �لتمنية ال£رشية؟

اليت اNرتضت تطبيق 5نيا، ما يه التدابري املتÃذة لتفادي الصعو�ت 
  بعض املشاريع املربجمة؟

كذÒ نطالبمك، الس>يد الوز�ر، بتوفري املوارد ال£رشية الالزمة يف مجيع 
العامالت، xاصة احملدثة x�ٔريا لت�~ع هذه املشاريع اليت مت ٕاجنازها ٔ�و يف طور 

ومة ٕاقلC احملدثة x�ٔريا مل تن�~ه احلك 13إالجناز، ٔ!نه، الس>يد الوز�ر احملرتم، 
ومل تعتين احلكومة ومل âلكف ال احلكومة السابقة وال احلالية عناء ©هäم 
بتوفري أ!طر، ال Nىل مس>توى القطاNات اخلارجLة وال Nىل مس>توى رؤساء 
أ!قسام ٔ!ن مازال بعض العامالت احملدثة �س>تعني ببعض املوظفني وبعض 

  . ٔ�طر امجلاNات القروية
 ينرصو وN�ٔلن Nىل إال¡داث د°لها، العام¾ ا�يل اهمت س>يد� هللا

عام¾، ا!ٓن تفjقر ٔ!gسط أ!ش>ياء، ال وجود وال اهäم  13إال¡داث د°ل 
  . ٔ!ي þة من اجلهات هبذه أ!قالمي

Äا، نثري ان�~اهمك، الس>يد الوز�ر، ونطلب م]مك ©هäم هبذه أ!قالمي 
  ...و�يق أ!قالمي �ش ميكن لنا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. كرا الس>يد املس�شار، ٔ�رجوكش

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد الرئHس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،

بطبيعة احلال ورش املبادرة الوطنية �لتمنية ال£رشية فهو ورش Àبري، 
الفلسفة د°لو واحلجم د°لو ورش ميكن ٔ�ن يفjخر به املغرب، مايش «ري يف 

والنتاجئ د°لو ا�يل «ادي نعطهيا Nرب بعض أ!رقام، لكن يف اجلرٔ�ة ا�يل دxل 
ملا Xاء  2005هبا املغرب ٔ!ن ٔ�� اكن يل الرشف حرضت يف احلكومة يف 

هذا الورش وحىت يف احلكومة البعض م]ا مل �كن # تصور حقLقي Àيف 
، وا!ٓن و+ امحلد ٕاذا x�ٔذ� الفرتة ميكن ٔ�ن يäىش هذا الورش وي�~لور

ٔ�لف مرشوع لفائدة  22جند ٔ�ن ما حتقق هو  2010-2005أ!وىل د°ل 
مليار درمه، شارÀت  14مليون مس>تفLد �س��رات مالية تفوق  5ٔ�كرث من 

ماليري، هذا مؤرش تي£ني  8ماليري، وهذا Nالش شارÀت ب  8املبادرة ب 
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ص ود°ل اIمتع املدين واUويل كذÒ، بnٔن الثقة د°ل املسامهني اخلوا
من هذا الغالف املايل، وهذا  %41املسامهني اUوليني هو ا�يل Xاب 

  .كذÒ يف ¡د ذاته ن�ìLة ٕاجيابية
مرشوع اÄي xلق  3700فC يتعلق �ملشاريع املدرة �%xل، هناك 

 40.000مليار ٔ�هنا ختلق  14ر ب دم]صب �لشغل وهذا � 40.000
  .ىن ٔ�ن النتاجئ فعال موجودة وموجودة �كرثةمرشوع، مفع

النتاجئ أ!خرى النوعية ويه ٔ�ن امجلاNات املس>هتدفة واملناطق 
 %21ٕاىل  %36ٔ�ي òزل من  %41املس>هتدفة نقص فهيا معدل الفقر ب 

يف الوقت ٔ�ن املناطق «ري املس>هتدفة �لتمنية ال£رشية ما اòزل الفقر ٕاال 
  .تnٔثريها كذÒ ، يعىن ٔ�ن هذه املبادرة لها%28ب

ف~طبيعة احلال هذا ا�يل جعل هاذ الثقة وهاذ ©نضامم املك�ف ا�يل 
جعل ٔ�ن املر¡Y الثانية زادت توسعت، حبيث ٔ�نه ٔ�ضافت وا¡د امليدان 
�ٓخر ا�يل ما اك¹ش يف التجربة أ!وىل ٔ�ال وهو مLدان التnٔهيل امجلاعي د°ل 

  .Nدد من امجلاNات
لها توصل لهاذ اليش وهو ٔ�ن فهيا  حصيح ٔ�ن هاذ العملية �ش ميكن

مjابعة مدققة، ال من املصاحل املركزية وال من املصاحل إالقلميية، ؤ�حسن 
دليل هو ٔ�ن س>نو°، لك س>نة، ٕاال ومجموNة د°ل ©فîjاصات من 

ٕاقلمي  83التفHjش>ية د°ل املالية ومن تفHjش>ية وزارة اUاxلية كزتور 
وا¡د، وز°دة Nىل مراق~ة  وتصادق Nىل احلسا�ت ومل �رفض حساب

الفاNلني ا!ٓخر�ن ا�يل كHسامهوا �لفلوس د°هلم، سواء اكنوا دوليني ٔ�و 
وطنيني، ا�يل Àيخصهم  شوفوا ٔ�ش>نو Àيتدار �ملشاريع د°هلم، وهناك ¹رش 

  .لهذه املعطيات لكها
�لطبع اهرضتوا Nىل أ!قالمي اجلديدة، حصيح ٔ�ن أ!قالمي اجلديدة 

مي السابقة، كام هو الشnٔن �ل�س>بة �لمصاحل اخلارجLة أ!خرى �س>تعني �ٔ!قال
  .وتدرجييا س>تعوض هذه احلا¾، س>تصلح

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .هناك تعقLب؟ تفضل اليس احملريش. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملراملس�شار الس>يد العريب احملريشيشيشيش
نكر الس>يد الوز�ر احملرتم، حنن ال ننكر ما قامت به وزارة اUاxلية، ال ن 

اUور اÄي تقوم به املبادرة الوطنية �لتمنية ال£رشية، Nىل س£Lل املثال، 
يعين اUور  -بني هذه أ!قالمي  - الس>يد الوز�ر، وزان ٕاكقلمي ¡ديث مؤخرا 

أ!سايس ا�يل لعبته وزارة اUاxلية عن طرق املد�رية د°ل التمنية ال£رشية 
 2ه العام¾ تقريبا ب توصلت هذ 2011و 2010دور _م ٔ!ن ما بني س>نة 

مليون، ويه ا�يل عند� صايف، املصاحل اخلارجLة ما عند�  600مليار و
حىت ¡اXة، ال مصاحل، ال دمع من الوزارة املعنية، �يق القطاNات غياب 

ا�يل توصلنا هبا من وزارة اUاxلية اح]ا حلد  600مليار و 2§م، هاذ 
فروا لنا ٔ�طر، توفروا لنا الساNة ما طلبناش âزيدو�، ولكن طلبنا تو 

مصاحل، ٔ!ن هاذ املبلغ ¡لينا به مشالك _مة Nىل مس>توى املدينة، در� به 
مشاريع مدرة �%xل، واس>تفادت م]ه Nدد من الساكنة Nىل مس>توى 
إالقلمي، ولكن مبجهود د°ل فرد وا¡د ال �كفي، ٔ!نه هاذ العملية خصها 

ظف امجلاNة ال ميكن # ٔ�ن  سهر تواÀهبا وا¡د العملية د°ل أ!طر، ٔ!ن مو 
  .Nىل تنفLذ املبادرة الوطنية Nىل مس>توى إالقلمي

لهذا، ٕاذا ما اك¹ش التدxل د°لمك ود°ل احلكومة ورئHس احلكومة 
 مسؤول Nىل التعيني د°ل املدراء إالقلمييني ويف ٔ�قرب ا!Xٓال، ٔ!ننا،

Nىل رٔ�سها وزان الس>يد الوز�ر، ندق �قوس اخلطر، ٔ!ن أ!قالمي احملدثة و
تفjقر ٔ!gسط أ!ش>ياء، ٔ!نه املصاحل اخلارجLة ا�يل يواÀهبا وا¡د اUمع من 
الوزارات املعنية التابعة هلم «ري موجودة يف وزان، اك�ن العام¾ فقط، ما 

  .اكي�ش يش ¡اXة ٔ�خرى من «ري العام¾
 لهذا، الس>يد الوز�ر، نرتXامك، ومن xاللمك احلكومة، ٔ�ن تتدxلوا، ٔ�� ما

بغي�ش ندxل يف التفاصيل د°ل أ!قالمي أ!خرى، ولكن وزان البد من 
  .©هäم والعناية د°لمك ود°ل احلكومة ويف ٔ�قرب ا!Xٓال

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
تفضل الس>يد الوز�ر �لرد Nىل . الس>يد املس�شار، اòهت*ى الوقت، شكرا

  .التعقLب

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد الرئHس

لس>يد املس�شار، وهذه م]اس>بة فعال �ش نوحض وòزيد نوحض شكرا ا
ٔ�� مjفق معمك . ٔ�كرث الفلسفة واملفهوم د°ل املبادرة الوطنية �لتمنية ال£رشية

ٔ�ن البد خص يعين xلية د°ل الت�~ع ود°ل املصاح~ة د°ل املشاريع، ٕاىل 
مااكن�ش موجودة خصها âكون، ولكن ¡ذاري راه «ادي خنرجو من فلسفة 

لتمنية ال£رشية متاما، ٕاىل كنا كرندوها يعين مرفقا خصنا نعطيوه املوظفني ا

ويوظف وهذا مايش يه الفلسفة د°لو، ٔ!ن الفلسفة �شارÀية، كنجيبو 
الفكرة، كتجي من عند الناس وت�jعاونو معهم وتنقلبو Nىل الرشاكء ا�يل 

ىل ما Àيد�روا الفلوس وâكون ©لتقائية ولكن Nىل ٔ�ساس ٔ�ن املرشوع إ 
اكنوش §يقني به الناس ا�يل شارÀوا فLه و�ٓم]وا به �ش ي�~عوه «ادي يفشل، 

  .«ادي يفشل
 ،فلهذا وXد� بعض احلاالت ا�يل فعال بعض املشاريع كتواþم حLنا

املشلك د°ل ال�س>يري، د°ل مصاريف ال�س>يري Àيفاش ميكن هلم  سريوا، 
 ولكن مايش يف ؤ�دxلنا وا¡د التعديل ٔ�ن ممكن ¹سامهو يف ال�س>يري

املوظفني ¹سامهو �ش ميكن لو يوقف Nىل ٔ�رIX، �ش ميكن هاذ املرشوع 
ما نب�Lوشاي وا¡د املnٔوى �لش>باب ٔ�و الفjيات م�ال ومLلقايش �ش يولك 
هاد اليش هذا، البد نعطيوه يف البداية، ٕامنا املوظفني خصها متيش وجتي، 

�ش ما خنرجوهاش  ولهذا هاذ املشاريع خصها �شاف و¡دة بو¡دة ٔ!ن
Nىل الس>ياق د°لها وٕاال «ادي تويل ذيك الساNة مصاحل د°ل اUو¾ 
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ندxلوها �لمزيانية العامة وا�يل ابغى ي£ين يش ¡اXة ويد�ر لها ال�س>يري 
ؤ�� مس>تعد ¹شوفو هاذ القضية د°ل . د°لها، هذا مايش هو الفلسفة د°لو

  . و¡ةوزان وأ!قالمي اجلديدة وحنلو املشالك املطر 
  .وشكرا

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

اللكمة ٔ!¡د . منر ٕاىل السؤال الثامن، موضوNه رفع اçمتثيلية ال�سائية
  .السادة املس�شار�ن، الس>يدة املس�شارة تفضيل من الفريق ©شرتايك

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

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  سادة الوزراء،ال 

  السادة املس�شار�ن،
موضوع سؤالنا هو الرفع من اçمتثيلية ال�سائية Nىل مس>توى املؤسسات 

حصيح، يف العقد السابق بالد� واملغرب مقنا بعدة ٕاصال¡ات . املنتخبة
حصيح . 19س>ياس>ية يف ٕاطار املساواة واملناصفة Nرب اUس>تور ويف فصلها 

 2009زي ©جيايب Nىل مس>توى انتÃا�ت كذÒ ٔ�نه اكنت هناك �ٓليات �لمتي
�لجامNات احمللية وNىل مس>توى ©س>تحقاقات أ!xرية ال�رشيعية، حLث 

Nىل  N16%ىل مس>توى امجلاNات احمللية ؤ�كرث من  %12,9وصلنا ٕاىل 
مس>توى الربملان، لكن ما وقع مؤخرا يف الرتÀيبة احلكومLة جيعل املرٔ�ة وبعض 

افون ٔ�ن نرتاجع يف هذا املبدٔ� املساواة وم~دٔ� الرXال املغاربة يف ب%� خي
  .املناصفة

 Òينا كذU ،لهيا املغربN ينا الزتامات دولية، من معاهدات صادقU
الزتامات يف ٕاطار أ!لفLة يف هدفها الثالث واليت تلزم اUول اليت �ش>تغل 
يف هذا إالطار Nىل اçهنوض بnٔوضاع ال�ساء وNىل تواXد ال�ساء يف الثلث 

  .مراكز القراريف 
الزتامات كذÒ وطنية دس>تورية، والزتامات كذN Òرب ا�لجنة اجلهوية 
ا�يل وضعها صاحب اجلال¾، وامسحوا يل «ادي نقرا لمك وا¡د الفقرة يف هذا 

تعمتد ٔ�تعمتد ٔ�تعمتد ٔ�تعمتد ٔ�منمنمنمناط اقرتاع وحمفزات م]اس>بة لضامن اط اقرتاع وحمفزات م]اس>بة لضامن اط اقرتاع وحمفزات م]اس>بة لضامن اط اقرتاع وحمفزات م]اس>بة لضامن : "التقر�ر حول اجلهوية املتقدمة

خخخخبة �لجامNات الرتابية وماكâبة �لجامNات الرتابية وماكâبة �لجامNات الرتابية وماكâبة �لجامNات الرتابية وماكâهبهبهبهبا ا ا ا حصول ال�ساء Nىل ثلحصول ال�ساء Nىل ثلحصول ال�ساء Nىل ثلحصول ال�ساء Nىل ثلثثثث مقاNد اIالس املنت  مقاNد اIالس املنت  مقاNد اIالس املنت  مقاNد اIالس املنت 
، معناه ٔ�ن هناك الزتامات دولية "وهيئاهتا أ!خرى طبقا ٔ!هداف أ!لفLةوهيئاهتا أ!خرى طبقا ٔ!هداف أ!لفLةوهيئاهتا أ!خرى طبقا ٔ!هداف أ!لفLةوهيئاهتا أ!خرى طبقا ٔ!هداف أ!لفLة

  .وطنية، دس>تورية وجلنة ملكLة �لتفكري يف املساواة واملناصفة
  الس>يد الوز�ر، 

سؤالنا، واحلكومة هت� لقوانني م]ظمة لالس>تحقاقات املق~Y، امجلاNات 
اذا تنوون القLام به ٕالنصاف املرٔ�ة املغربية وتواXدها يف الرتابية واجلهات، م
  املؤسسات املنتخبة؟

  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر. شكرا الس>يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يدة املس�شارة احملرتمة

 2007ٕاىل  فعال ٔ�تفهم هواجس الس>يدة املس�شارة، ٔ!ن السؤال �رجع
وبطبيعة احلال مل يxٔnذ بعني ©عتبار لك ما وقع، ولكن أ!مر �يق، أ!مر 

لن �كون  ه�يق هو هو، هو يعين ٔ�ن بغيت «ري نnٔكد لمك ؤ�طمئنمك، ٔ�ن
هناك âراجع، هناك ٔ�وال ضامنة ملكLة، هناك تعلCت ملكLة ؤ�مام الشعب 

  .املغريب، هناك اUس>تور، هناك القوانني املوجودة
عال ٔ�ول �درة قامت هبا احلكومة، ويه ٔ�ن xالل انتÃا�ت أ!xرية ف

ا�ىل  30ا�يل  %10ال�رشيعية ويه التغيري د°ل ذاك احلصة ا�يل اكنت 
، مث ق~ل مهنا �لطبع اكنت امجلاNات وراه ذÀرتوها يف السؤال 60ٔ�صبحت 

د°لمك ا�يل فعال اxذات احلكومة يعين ٕاجراءات حتفزيية ا�يل جعلت ٔ�ن 
  .%12,6فاصY يش ¡اXة ٕاىل  0ٔ�و  1املرٔ�ة تدوز من ذاك 

فC يتعلق م�ال بقانون جملس املس�شار�ن، والقانون راه ٔ�ماممك ٔ!نه 
تصادق Nليه، القانون التنظميي، ؤ�متىن ٔ�ن مايش ٔ�ننا حنققوه، نلقاو ا!ٓليات 
�ش حنققوه، ٔ!ن امىش Àيعطي املناصفة، حبيث ٔ�ن ذاك القانون تيقول 

املس�شار�ن ا�لواحئ تيخص �كون يعين امرٔ�ة رXل ٔ�و رXل امرٔ�ة، جملس 
Yمفعىن ٔ�ن هذه م]اصفة شام.  

©نتÃا�ت اجلهوية، فعال ذÀرتو �لنص ا�يل هو موجود واخلطاب د°ل 
 %33 س>يد� وا�يل م]صوص Nليه كذÒ مضنيا حىت يف اUس>تور، وهو ٔ�ن

تنفLذية ال ميكن ٕاال ٔ�ن يف اIالس، يف املاكتب، ٕاىل «ري ذÒ، وحنن �ٓ¾ 
نرتمج هذه املعطيات يف املشاريع د°ل القوانني ا�يل هام ا!ٓن يف ٕاطار 

  .حتضري، ا�يل «ادي تقدم �لربملان
بطبيعة احلال Àيبقى ٔ�ن �لك رصا¡ة هاذي خصنا òكونو واعيني هبا، 
اك�ن وا¡د العدد د°ل إالجراءات التحفزيية، اك�ن ذاك الصندوق د°ل 

املرٔ�ة، اك�ن حتفزي أ!حزاب الس>ياس>ية ا�يل كرتحش ٔ�كرب Nدد  �سهيل ولوج
د°ل ال�ساء، هاذ اليش لكو مز°ن، ولكن راه تيخصنا مجيعا ¹س>تغلو هاذ 
ا!ٓليات ونعملو Nىل شان ٔ�ننا نوصلو �لمناصفة احلقLقLة ا�يل يه موجودة يف 

خصنا  س>نني 10س>نني ٔ�و  5اUس>تور، ولكن رمبا ؤ�� ٔ�متىن، كنîمل، رمبا يف 
نوصلو بدون متيزي وال بدون Àوطا، ٔ�ن املرٔ�ة §xذ ماكòهتا ا�يل Àيعطهيا 

  . اUس>تور ا�يل يه املناصفة ولكن �لولوج ٕاىل احللبة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .هناك تعقLب؟ تفضيل الس>يدة املس�شارة. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
¹سìل �لك ارتياح هذه ©لزتامات احلكومLة، . شكرا الس>يد الوز�ر
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  .وòمتىن ٔ�ن جتد احلكومة ونتعاونو من X�ٔل وضع ا!ٓليات
نقطة x�ٔرية، الس>يد الوز�ر، هو ٔ�نه الزتمت احلكومة �ملقاربة ال�شارÀية، 
ا!ٓن حنن نعمل بnٔن هناك قوانني هت� لالس>تحقاقات، وحلد الساNة مل تمت 

ب الس>ياس>ية من X�ٔل التفكري يف هذه ا!ٓليات، املقاربة ال�شارÀية مع أ!حزا
ٔ!نه هذه ا!ٓليات يه ا�يل والت دا� طار¡ة لنا ٕاشاكلية، هذه �ٓليات هناك 
مقرت¡ات يف أ!حزاب الس>ياس>ية من X�ٔل وضع �ٓليات �لمتيزي إالجيايب، ٔ!نه 
و° لºٔسف الزالت يف ب%� عقليات ا�يل ما ك�شجعش Nىل ولوج املرٔ�ة 

ولوþا �لمؤسسات املنتخبة، و�لتايل جيب التفكري يف �لس>ياسة وNىل 
ا!ٓليات مجيعا ومقاربة �شارÀية مع أ!حزاب الس>ياس>ية çهتييء هاته القوانني 

 .اليت تنظم ©س>تحقاقات املق~N Yىل مس>توى امجلاNات الرتابية
  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يدة الرئHسة

        ::::اUاxليةاUاxليةاUاxليةاUاxليةالس>يد وز�ر الس>يد وز�ر الس>يد وز�ر الس>يد وز�ر 
�لفعل، الس>يدة املس�شارة، لن حنيد عن القاNدة املعمول هبا م]ذ 
س>نوات فC يتعلق �لنصوص املتعلقة �النتÃا�ت، حنرض املسودات 
�لفعل، حنرض ٔ�رضية العمل وس>يقع ال�شاور حولها مع أ!حزاب ق~ل ٔ�ن 

  .تnٔيت ٕاىل هنا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .شكرا �لس>يد الوز�ر

سؤال التاسع كذÒ موضوNه مصري اBططات التمنوية �لجامNات ال 
  .تفضل اليس السعداوي. احمللية، �لفريق احلريك

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئHس

  الس>يد الرئHس،
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ن امجلاNات احمللية يه العمود الفقري للك  ال ٔ�¡د ينازع، واللك  شهد،

âمنية حملية، وهذا Nرب اBططات امجلاعية �لتمنية اليت تعترب �ٓلية _مة لتnٔهيل 

احلاكمة احمللية وتnٔهيل دور امجلاNات احمللية، وهذا واحض Xليا يف امليثاق 
يل امجلاعي ا�يل خصه مباكنة _مة، ال من �حLة التوجهيات وال املضامني ا�

وضعت لها حمددات زم]ية وٕاجرائية لتقوميها وٕاNدادها مبنظور �شاريك، 
جيعل مهنا خمططات جممتعية، تن£ين Nىل اخلصوصيات احمللية و�ٓفاق لك 

  .جامNة
الس>يد الوز�ر، اUليل Nىل هذا ٔ�ن وزارâمك قامت بعدة لقاءات þوية 

ول يف «اية أ!مهية، وا�يل هاذ ا�لقاءات خصصت لتوضيح الرؤية ح
، 2015اBططات امجلاعية وعززهتا �ملنظور ورؤية امجلاNات احمللية يف ٔ�فق 

ؤ�ن اليوم فقط هذه امجلاNات الرتابية اليت �ش>تغل مبخططات Nىل املدى 
  .القريب

الس>يد الوز�ر،ٔ�س>باب الزنول ووضع فريق]ا لهذا السؤال، وهو حنن 
ابغينا نعرفو فني Nىل مقربة س>ن�ني من انتÃاب ماكتب امجلاNات احمللية، 

 C<ات احمللية، والسNداد د°لها �ل�س>بة �لجامNططات وإالBوصلت هاذ ا
ٔ�ن اBططات يه تعد مبثابة xارطة الطريق �لتمنية احمللية؟ وكذÒ السؤال 
العريض ويه ©عäدات املالية الرضورية لتنفLذ هذه اBططات ومضامLهنا 

يف حصة امجلاNات احمللية يف  كذÒ يف ظل مجود، وÀ�ٔرر هناك مجود،
  .املزيانية العامة، واليت مل �س>تحرض هذه املس>تìدات

  .وشكرا الس>يد الرئHس

    ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد الرئHس

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
  ،الس>يدة والسادة املس�شارون

بطبيعة احلال هاذ املسnٔ¾ د°ل اBطط التمنوي امجلاعي متت املnٔسسة 
، وحصيح ٔ�نه 36، ودxل يف امليثاق امجلاعي يف الفصل 2009د°لو يف 

يشء _م وXديد، Xديد ٔ!ن اكنت اBططات سابقا، ولكن ما اكن يقع، ملا 
Bططات امخلاس>ية، ملا تنعاينو حىت تيكون اBو¾ تتعمل اUطط اكنت ا

امخلايس وتنعيطو �لجامNات، ٔ�ش>نو «ادي §xذي من هنا، ٔ�ش>نو «ادي 
  . تد�ري؟ ما اكي�ش ختطيط �ملعىن د°ل التخطيط احلقLقي

مث بدٔ�ت تظهر احلاXة امللîة �لعمل د°ل املشاريع د°ل امجلاNات ا�يل ال 
ميكن لها لك س>نة âكون Nاد تنفكرو يف يش ¡اXة، �ٓش «ادي ند�ر هاذ 

لنا البد هاذ امجلاNة �كون عندها وا¡د الرؤية ووا¡د اBطط، الس>نة؟ ق 
جامNة ا�يل فهيا  1536ولكن معلية صعبة وشاقة ٔ!ن مايش �لسهو¾ يف 

  .العدد د°ل امجلاNات القروية ا�يل هاذ اليش �ل�س>بة هلم Xديد
ٕاىل يوم]ا هذا، احلاXة أ!وىل ا�يل  2009فلهذا، هاذ املر¡Y لكها من 

هبا ويه Àيف يمت تفسري هاذ العملية، ؤ�ش>نو يه ا!ٓليات؟ Àيفاش اهمتينا 
ميكن  ش>تغلوا الرؤساء د°ل امجلاNات بدون تدxل �ش ما جيHش يش 
وا¡د يفرض Nلهيم؟ ورصد لهذه العملية التكوي�Lة ا�يل متت مع اجلامعات، 

مليون  563مع املندوبية السامLة �لتخطيط، مع Nدد من الفاNلني، ما يفوق 
مليون، ومهت يعين التكو�ن  236مه، سامهت فهيا وزارة اUاxلية ب در

 560اك�ن  1100فاليوم اك�ن من هاذ . ٕاقلمي 52جامNة يف  1100ٔ�و غطت 
  .خمطط جامعي ا�يل هو مصادق Nليه
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الشق الثاين د°ل السؤال، ومعمك احلق، ٔ!ن اBطط مايش «ري حنطو 
ر، ونقولو شكون ا�يل «ادي جيي وا¡د العدد د°ل العمليات ا�يل خصها تدا

ميولها؟ ال، راه يف نفس الوقت عندما �كون اBطط ويه مقارنة املشاريع مع 
م]ابع اçمتويل، وNىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون اçمتويل ذاتيا ٔ�كرث، �لطبع ال ميكن ٔ�ن 

ذايت ولكن جيب ©عäد Nىل املوارد اÄاتية، مث Nىل % �100كون 
ملا كنخططو راه تند�رو �رامج، تند�رو مشاريع  الرشاكة مع القطاNات، ٔ!ن

ا�يل ال هتم فقط امجلاNات، ا�يل ميكن هتم قطاNات وزارية ٔ�و كذا جيب ٔ�ن 
  .âكون رشاكة معها يف �ب اçمتويل

هذه يه إالشاكلية ا�يل مطرو¡ة، ا�يل فعال يف ٕاطار العمل راه تنعاونو 
Òات �ش نتفاداو هاذ اليش هذا واحلكومة كذNولكن املهم يف هذه امجلا ،

س>نوات ا�يل ميكن لها حترك، ملا كنوصلو �لس>نة  3العملية ويه ٔ�نه Nىل 
س>نوات ٔ�خرى ٔ�ن  3، ميكن لنا ند�رو (C'est glissant)الثالثة راه ميكن 

امجلاNة ما كتولHش لك Nام يه مش>نوقة، واش «ادي تعطيوين، âزيدوين 
اريع ا�يل ميكن �كون شوية، ٔ�و ال تنقصو يل شوية، عندها وا¡د املش

  .اçمتويل د°لها مضمون
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  هناك تعقLب؟. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئHس

شكرا الس>يد الوز�ر، ك�شكرومك Nىل هذه التوضيîات ا�يل قدمjوها 
   .�لمìلس املوقر ومن xال# الرٔ�ي العام الوطين

كذÒ نود ٔ�ن ننوه �لك اIهودات اليت تقومون هبا لتnٔهيل الشnٔن 
امجلاعي �لبالد، ولكن، الس>يد الوز�ر، نود التÀٔnيد Nىل ٔ�ن ٕاجناح هذه 
اBططات يظل رهينا �ملوارد املالية اBصصة �لجامNات احمللية، وxاصة مهنا 

ة املضافة ال âكفي امجلاNات الفقرية والقروية، ٔ!ن الحظنا ٔ�ن احلصة من القمي
ٕاال لسد العجز مبزيانية امجلاNات وòكjفي فقط بوضع توازن يف مزيانية 
ال�س>يري، مما يتعذر Nىل امجلاNات التفكري يف املشاريع وٕاجناز اBططات اليت 

 . متت �رجمهتا
كذÒ، الس>يد الوز�ر، ما ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ثري ©ن�~اه ٕاليه وهو Nدد من 

رة ومل يقم حتصيل هذه املوارد، والس>C امجلاNات امجلاNات اليت لها موارد قا
القروية الغابوية، ا�يل «البا يف ظل هذه أ!زمة العاملية وNدم تصد�ر 
م]توXاهتا مل âمتكن من سد ©كتفاء اÄايت وٕاماكنية تغطية مزيانية �سهيل 
ال�س>يري �لجامNة، ويف ¡ا¾ معوزة، وجيب النظر ٕاىل حصة هذه امجلاNات، 

ها هذه امجلاNات القروية، يف الرفع من احلصة من الرضيبة Nىل وما ٔ�كرث 
  . القمية املضافة

  .وشكر الس>يد الوز�ر

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  . شكرا الس>يد املس�شار.شكرا الس>يد الرئHس

رد اÄاتية فكLدxل فهيا بطبيعة احلال حقLقة عندما ٔ�حتدث عن املوا
الشق املتعلق بتحويل اجلزء اBصص من الرضيبة Nىل القمية املضافة، لكن 
هنا اBطط Àياxذ أ!مهية د°لو لكها، ٔ!ن ٔ�ش>نو يقع اليوم؟ ملا �كون هذا 
التحويل، ٕاذا مل âكن هناك مشاريع حقLقLة مدروسة مصادق Nلهيا و�كون 

 çفق ٔ�هنا �س>تحق اjمتويل، ف~الطبع تيويل نوع من املساومة، واش «ادي م
òزيدك؟ واش ما «اد ش òزيدك؟ يعين حىت هذا اجلزء يxٔnذ بعني ©عتبار 
يف هذه أ!ش>ياء وâكون الطلبات واملشاريع د°ل املزيانيات ذاك الساNة 

  . عندها الوزن د°لها حىت ٔ�مام السلطات ا�يل كتعطي هاذ اليش
 ٔnات، اك�ن �لطبع هنا جيب ٔ�ن نNذ بعني ©عتبار التفاوت د°ل امجلاx

امجلاNات ا�يل عندها موارد، اك�ن ا�يل ما عندهاش، هاذ اليش لكو Àيدxل 
يف وا¡د النوع د°ل التوازن ولكن Nىل أ!قل �كون âرش>يد د°ل 

  . ©س>تعامل د°ل هاذ املوارد ٔ!نه âمتيش ملشاريع �ينة وواحضة
د°لمك ا�يل اهرضتوا Nىل امجلاNات ا�يل  اجلزء الثاين د°ل التعقLب

عندها موارد وما كتدxلهاش وكذا، هذا شلك �ٓخر جيب ٔ�ن يدرس Nىل 
¡دة، ٔ!ن هناك مشلك 5ين وهو د°ل املداخLل د°ل امجلاNات، واش 
كتدxل املداخLل د°لها لكها، ؤ�ش>نو هام إالجراءات ا�يل خص �ش ميكن 

Lمتكن من املوارد د°لها، وفâ رجعو لو يف فرصة لهاò ري ما يقال وميكن�ه الك
  . ٔ�خرى

  .شكرا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
السؤال العارش موضوNه ©س>تعداد . شكرا الس>يد الوز�ر

لالس>تحقاقات املق~Y، ٔ!¡د السادة املس�شار�ن من الفريق ©س>تقاليل، 
  .تفضل اليس أ!مني

        ::::املس�شار الس>يد بنجيد أ!منياملس�شار الس>يد بنجيد أ!منياملس�شار الس>يد بنجيد أ!منياملس�شار الس>يد بنجيد أ!مني
  .ميgسم هللا الرمحن الرح

  الس>يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

 ،Yٕاال ٔ�شهر قلي Y~ابية املقÃمل تعد تفصلنا عن ©س>تحقاقات ©نت
اليشء اÄي يتطلب من اكفة الفعاليات الس>ياس>ية ©خنراط اللكي من 

لعات X�ٔل ٕاجناح ظروف هذه ©س>تحقاقات وجعلها يف مس>توى تط
وانتظارات الشعب املغريب، واليت اكنت مطلبا ملîا مجليع القوى الس>ياس>ية 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

23 

 )2012ٔ��ريل  17( 1433جامدى أ!وىل  25

  . احلية ببالد� وفعاليات اIمتع املدين
ما يه ©س>تعدادات اليت تنوون  :الس>يد الوز�ر احملرتم Äا، ¹سائلمك

اختاذها لكسب رهان ©س>تحقاقات ©نتÃابية يف ظل التحوالت اليت 
  تعHشها بالد�؟

  .ٔ�حjفظ ببايق الوقت. را الس>يد الرئHسشك

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضلوا الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  . شكرا الس>يد الرئHس

  الس>يد املس�شار،
  الس>يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شار�ن،

�لطبع، حصيح ٔ�ن ©س>تحقاقات حتتاج ٕاىل Nدد من إالجراءات 
ة، مهنا العملية، التنظميية، لكن راه إالجراءات بدات حىت ق~ل، القانوني

حىت يف الس>نة املاضية، ٔ!ن ما نذÀرش «ري القانون التنظميي د°ل جملس 
النواب ولكن كذÒ صادق الربملان، وهاذ الغرفة �Äات صادقت Nىل 

اNات القانون التنظميي Iلس املس�شار�ن، Nىل القانون التنظميي املتعلق �مجل
احمللية، �النتÃا�ت، هاذو لكها âرسانة د°ل القوانني اليت تدxل يف 

Y~التحضري لالس>تحقاقات املق . 
�لطبع ٔ�ن هناك قوانني ٔ�خرى، ٔ�ن هناك قوانني تنظميية، حنن ا!ٓن 
¹ش>تغل Nلهيا، القانون التنظميي د°ل امجلاNات احمللية، القانون التنظميي د°ل 

مرتبط مع  هقانون التنظميي ملالية امجلاNات، هذا لكاجلهة املتقدمة، وال
ؤ�ذÀر ٔ�ن هاذ النصوص لكها املتعلقة �النتÃا�ت س>تكون فهيا . ©نتÃا�ت

  . اس�شارة مع الفرقاء الس>ياس>يني ق~ل عرضها Nىل الربملان
مرسوم املتعلقة هبذه  20هناك كذÒ ٕاضافة ٕاىل هذه القوانني، ما يفوق 

كهنرضو Nىل ©نتÃا�ت احمللية ت�ساو بnٔن يعين وا¡د  ©نتÃا�ت، ٔ!ن ملا
 ،Òٔجور�ن، ٔ�ر�ب العمل، ٕاىل «ري ذnا�ت، املهنية، املÃالعدد د°ل ©نت
فٕاذن هذه âرسانة لكها جيب ٔ�ن âكون ¡ارضة وحمرضة ب�شاور، ٔ�ؤكد هذا 

  . مرة ٔ�خرى
اxذينا بعض إالجراءات املس>تعYì، فعال ا�لìان، جلنة اUاxلية يف 
جملس املس�شار�ن وجلنة اUاxلية يف جملس النواب مشكورة صادقت Nىل 
وا¡د املرسوم بقانون ا�يل Àيتîدث، هاذ اللكمة ما ت�~غHش نقولها، Nىل 
ٕاهناء _ام جملس املس�شار�ن، يف الواقع «ري تيعطينا الفرصة ٔ�ننا �xذو 

بقانون ال  مبرسوم، حنددو مبرسوم التارخي د°ل إالهناء، ٔ�ما هذاك املرسوم
�هن*ي ٔ�ي يشء، يقول حفسب ٔ�ن ميكن يتعلن عن التارخي مبرسوم و«ادي 

  .جيي بطبيعة احلال �لمصادقة
ملاذا؟ ٔ!ن اك�ن وا¡د العدد د°ل إالجراءات ا�يل ميكن لنا ¹س>بقوها 

من هنا �لصيف ويه ©نتÃا�ت املهنية ا�يل عندها مشلك د°ل ا�لواحئ 
اش «ادي تعدهلم؟ اك�ن قضية ممثيل د°لها، واش «ادي تعاودمه؟ و 

املnٔجور�ن واك�ن يشء Xديد وهام امجلعيات املمثY ٔ!ر�ب العمل أ!كرث 
مث «ادي جتي �لطبع ©نتÃا�ت . متثيلية، ا�يل «ادي يدxلوا ٔ!ول مرة

امجلاعية، انتÃا�ت املاكتب د°ل امجلاNات، ©نتÃا�ت اجلهوية وx�ٔريا 
   .انتÃاب جملس املس�شار�ن

حنن ا!ٓن يف التحضري لوا¡د الرؤية شامY لهذا لتîديد Xدو¾ زم]ية 
بوقت اكيف ا�يل  سمح ٕ�جراء هذه ا�يل «ادي �كون إالNالن عهنا 

  . ©نتÃا�ت يف وقهتا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضل اليس أ!نصاري. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصاري
  .ئHسشكرا الس>يد الر 
  السادة الوزراء،
  الزمYL والزمالء،

امسحوا يل، الس>يد الوز�ر، �ش نتقدم لمك �لشكر اجلزيل Nىل هذه 
أ!جوبة، وا�يل تعمد� يف الفريق ©س>تقاليل طرح هذا السؤال لرفع ما 
يعرفه اIمتع �رمjه من ارتباك وتضارب يف ا!ٓراء حول موNد ©س>تحقاقات 

�Äن يتضاربون يف حتديد هذا املوNد هو ٔ�وال ما Xاء املق~Y، ومرجع ٔ�ولئك ا
يف اخلطاب املليك سابقا من ٔ�نه ي�~غي ٕاجراء احملطات ©نتÃابية املق~Y يف 

  . 2012موNدها ق~ل هناية 
مث كذÒ ال خيفى Nىل ٔ�¡د ما  س>تلزم ذÒ من اس>تعدادات Xد 

اليت هتم  هامة، وقد ٔ�رشمت ٕاىل بعضها، ؤ�عتقد ٔ�ن هذه القرارات احلامسة
اIمتع �رمjه تزنيال �%س>تور اجلديد وما تعرفه بالد� من حتوالت دس>تورية 

  . وس>ياس>ية معيقة، البد من قرارات �شارÀية بني مجيع الفرقاء الس>ياس>يني
وقد ٔ�رشمت كذÒ ٕاىل ٔ�ن هذا يقjيض سن Nدد Àبري من القوانني، من 

ن التنظميي اخلاص مضهنا ٕاNادة النظر يف القوانني ©نتÃابية والقانو
�مجلاNات، وكذÒ دون ٔ�ن نقفز Nىل ٔ�مه قانون تنظميي ن�jظره وهو القانون 
املتعلق �جلهات، وما يتطلب ذÒ من تقطيع ٕاداري مع ©رتباك كذÒ ٔ�و 
التضارب اÄي ٔ�¡دثه القانون التنظميي اÄي صادق Nليه الربملان بغرفjيه، 

جنة ©س�شارية قد س>بق لها ٔ�ن þة، يف ¡ني ٔ�ن ا�ل  16واÄي ٔ�كد Nىل 
 .þة 12سلمت جلال¾ امل� اقرتا¡ا ب 

ؤ�مام هذا، وحتفزي مجيع الساكنة ٔ�و الناخ~ني والناخ~ات من X�ٔل 
©خنراط يف العمل الس>يايس اÄي هو لب التحول الس>يايس، البد يف 
نظر� ٔ�ن âكون هناك خريطة طريق واحضة املعامل، ؤ�ن تقول احلكومة Nىل 

ل بوادر هذا التوXه ليك يعرف لك وا¡د موقعه، وتعبئة املواطنني من أ!ق
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X�ٔل ٔ�ن ال نفاnXٔ �لعزوف، وxاصة ٔ�ننا نعرف ٔ�ن ٔ�مام]ا حمطات Xد صعبة، 
فnٔمام]ا العطل الصيفLة ؤ�مام]ا شهر رمضان وهناك اUخول املدريس وهناك 

  .كذN Òدد Àبري من احملطات أ!خرى أ!ساس>ية
رب، نود الس>يد الوز�ر �لك رصا¡ة، والرصا¡ة ٕاذن ٔ�مام هذا التضا

املعهودة فLمك و�جلرٔ�ة املتطلبة، ٔ�ن تقولوا من xالل هذه الق~ة �لرٔ�ي العام 
ٔ��ن  سري هذا ©جتاه �ل�س>بة �لمحطات املق~Y اليت تتحمك يف املسار 

  الس>يايس ببالد�؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .لس>يد الوز�رشكرا الس>يد املس�شار، اللكمة لمك ا

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم .شكرا الس>يد الرئHس

بطبيعة احلال هناك معل وهناك ٕاجراءات وهناك قوانني وهناك �شاور 
وهناك �Xٓاالت قانونية وهناك �Xٓاالت �لمصادقات، هاذ اليش لكو جيب ٔ�ن 

  . يؤxذ بعني ©عتبار
Òهناك، ؤ�رشمت ٕاىل ذ Òالس>يد املس�شار احملرتم، يعين لكن كذ 

اخلطاب املليك اÄي هو خطاب �لفعل موجود، ولكن م~ين كذN Òىل 
انتظارات الشعب املغريب وNىل الرؤية د°ل الشعب املغريب اÄي ¹ش>تغل 

Òيف ٕاطاره كذ.  
ولهذا، اليوم ٕاىل ¡د الساNة وزارة اUاxلية لHس لها بعد §رخي، ف]حن 

 Hىل السN دث عن ¹ش>تغل ا!ٓنîت، عندما نتCLاريوهات ٔ!ن هناك تق[
ٔ�°م كام ميكن ٔ�ن يxٔnذ شهرا ٔ�و  5ال�شاور، ال�شاور ميكن ٔ�ن يمت يف 

مصادقة القانون كذÒ ال نتحمك . شهر�ن، وهذا الحظناه يف حمطات ٔ�خرى
  . يف �Xٓاالهتا لكها

فلهذا، حنن ا!ٓن بصدد وضع هذه اخلطة، ؤ�قولها رصا¡ة وقلهتا �لس>يد 
احلكومة س�jقدم �لحكومة �لرؤية ٔ�و �لسH]اريو ٔ�و السH]اريوهات،  رئHس

ٔ�ي عندما تبدٔ� هذه ©س�شارة، و�ٓنذاك س>نعلن عن التارخي �ملدة الاكفLة 
ٕالجراء ©نتÃا�ت حىت ال يفاnXٔ ٔ�ي اكن، حىت ال حيرج ٔ�° اكن، ٔ!ن املهم 

âكون مسامهة  ويه ©نتÃا�ت ٔ�هنا تنجح، ٔ�هنا âكون فهيا املشاركة، ٔ�هنا
ؤ�ن �كون الفاNلني الس>ياس>يني مقjنعني بnٔن هذه يه مصلîة البالد وجيب 

  .ٔ�ن نذهب ٕاçهيا
  .وشكرا

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

السؤال احلادي عرش موضوNه املوارد املالية «ري املس>تعمY �مجلاNات 
  .، تفضلاللكمة ٔ!¡د املس�شار�ن يف الفريق ©شرتايك. الرتابية

        ::::املس�شار الس>يد حفLاملس�شار الس>يد حفLاملس�شار الس>يد حفLاملس�شار الس>يد حفLظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
  .شكرا الس>يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

تعاين ٔ�«لب امجلاNات احمللية املغربية نقصا يف التجهزيات أ!ساس>ية 
رة يف املشاريع املهيلكة، Nلام دوخصوصا يف املرافق ©جäعية والثقافLة ون

  . مالية مجمدة Xد هامة ٔ�هنا تتوفر Nىل اعäدات
وقد بلغت هذه املوارد املالية «ري املس>تعمY الناجتة عن فوائض 
امجلاNات احمللية احلرضية والقروية وفوائض جمالس العامالت وأ!قالمي 

مليار درمه، اكن من  23: 2010وفوائض جمالس اجلهات خبصوص س>نة 
ٔ�ن �رجمهتا تلبية املفروض ٔ�ن توظف يف مشاريع _مة، س>بق لهذه اIالس 

حلاجLات املواطنني، Nلام ٔ�ن مزيانية اUولية تعاين من جعز Àبري، بلغ س>نة 
 N ،57لام Nىل ٔ�ن العجز احلقLقي هو %6,1مليار درمه، ٔ�ي  51: 2011

من  %20احملمدية وخوصصة  (les sels)مليار، ٕاذا اس>تg]ينا البيع نتاع 
  .البنك الشعيب املركزي

مليار درمه،  52ة نتاع هذه امجلاNات بلغت تقريبا Nلام ٔ�ن هذه املزياني
وهذه املزيانية كتجزٔ� وكتقسم يف الفوائض نتاعها «ري املس>تعمY، حLث ٔ�ن 

س>تعمY امل «ري امجلاNات احمللية كتجي يف اUرXة أ!وىل، حLث ٔ�ن الفوائض 
مليار  25,4مليار درمه، من مزيانية ٕاجاملية ا�يل اكنت كتبلغ  9,63يه 
  . درمه

 2010س>تعمل �ل�س>بة ل امل «ري كذÒ امجلاNات القروية الفائض نتاعها 
 10مليار درمه، جمالس العامالت وأ!قالمي اليت اكنت مزيانHهتا  6,6ا�يل هو 

مليار  4,67مليار درمه الفوائض ا�يل اكنت «ري مس>تعمY مجمدة ا�يل يه 
مليار درمه،  4,2اكنت  2010درمه، جمالس اجلهات ©عäدات نتاعها يف 

  . مليار درمه 2,6س>تعمY يه امل «ري الفوائض نتاعها 
الس>يد الوز�ر، ٔ�ش>نو يه إالجراءات ا�يل تنوون القLام هبا، xاصة مع 
املد�رية العامة �لجامNات احمللية حلث ا!ٓمر�ن �لرصف من رؤساء جامNات 

�يل قروية وحرضية وكذÒ من �ٓمر�ن �لرصف يف جمالس العامالت وأ!قالمي ا
هام العامل، وكذÒ من �ٓمر�ن �لرصف يف جمالس اجلهات ا�يل هام الوالة، 
ٔ�ش>نو إالجراءات ا�يل ميكن تتÃذ �ش هاذ الفوائض ما تبقاش مجمدة، وا�يل 
ميكن ٔ�هنا ختلق وا¡د اUينامLكLة اقjصادية و«ادي ختيل امجلاNات ٔ�هنا تطبق 

 يه التمنية ©قjصادية وا¡د البند ا�يل Àيدxل يف ©خjصاصات نتاعها ا�يل
  . و©جäعية نتاع امجلاNات نتاعها

  .وشكرا

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

        



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2012ٔ��ريل  17( 1433جامدى أ!وىل  25

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد الرئHس

  .شكرا الس>يد املس�شار
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

عض أ!رقام ٔ!ن ٔ�� �لطبع �xٓذ ٔ�عتقد ٔ�ن س>نحتاج ٕاىل تدقLق ومقارنة ب
ونيف ا�يل  24مليار ٔ�ي  25أ!رقام اليت تعطى يل من املصاحل املهمتة، 

حتدثمت Nلهيا يبدو ٔ�هنا اعäدات م]قو¾ ولHست ٕاعäدات ملغية، اكنت 
©عäدات املنقو¾ كام Xاء هنا ف~طبيعة احلال ال ميك]نا اس>تعاملها ٕاال عند 

يف احلقLقة الزتامات قامت هبا امجلاNات واكنت  ٔ!ن يه ،ٕالغاء الصفقات
هناك مشاريع ٔ�و صفقات اليت تفوق مدة ٕاجنازها الس>نة ٔ�و اليت عرفت 

ولكن قانونيا فه*ي قامئة ال ميكن ٕالغاؤها وتبقى مرصودة  ...بعض التعرث ٔ�و ٔ�و
ٕاىل ¡ني ٕالغاء الصفقة وهناك ٕاجراءات بطبيعة احلال ال ميك]نا خنليو الصفقة 

س>نني ٔ�و كذا، راه اك�ن ٕاجراءات ا�يل ك�سمح ٕ�لغاء الصفقات  10كتعا�ن 
  .ا�يل ت�شوفو ٔ�هنا ما متك�شاي، هذا اجلانب أ!ول

اجلانب الثاين، فعال ٔ�ن فC يتعلق �لفائض وهو حسب أ!رقام اليت 
ماليري د°ل اUرمه،  4ٔ�عطيت يل، جبميع امجلاNات الرتابية وهو يف ¡دود 

ت ويصادق Nلهيا يف الشهور أ!وىل من الس>نة ٔ!ن هذه تربمج من امجلاNا
تربمج ملشاريع ٔ�خرى، ولكن كام قلت رمبا هذه أ!رقام ٔ�� ٔ�عرف ò�ٔمك مدققني 
يف بعض أ!مور ٕاذا اكن xالف يف أ!رقام ميكن ٔ�ن òراه ونفصل فC هو «ري 

  . مس>تعمل وما هو الزتامات امجلاNات ا�يل ما ميك]لهاش تتÃىل Nلهيا
  .وشكرا

        : : : : لس>يد رئHس اجللسةلس>يد رئHس اجللسةلس>يد رئHس اجللسةلس>يد رئHس اجللسةاااا
  .شكرا لمك تعقLب الس>يد املس�شار؟ تفضلوا

  ::::املس�شار الس>يد حفLاملس�شار الس>يد حفLاملس�شار الس>يد حفLاملس�شار الس>يد حفLظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
 .شكرا الس>يد الرئHس

شكرا الس>يد الوز�ر Nىل إالXابة د°لمك، و�لك رصا¡ة ٔ�� فعال â�ٔلكم 
Nىل الفوائض ٔ!ن الفائض تيكون د°ل الس>نة املوالية، ولكن الفوائض ا�يل 

مك م�ال اكن حصل يل الرشف �ش ¹ش>تغل معمك نعطي. يه دامئا م]قو¾
بوملان، -بوملان ملا كنمت رئHس þة فاس-كنائب ونويل رئHس جملس þة فاس

©عäدات، الس>يد الوز�ر، ا�يل �رجمناها �ٓنذاك، �ل�س>بة نعطي م�ال ٕالقلمي 
مليون، حلد الساNة مازال  50صفرو �رجمنا احلائط د°ل واد ٔ�اكي �رجمنا 

�ل�س>بة �لمشاشة . ثين عرش س>نة وهو فائض، ولكن ينقل، ا2000من 
مليون، مشاريع ا�يل ما زالني ¡افظيهنا عن ظهر قلب، د°ل واد  160

  . ٔ�اكييIَ داروا لو حتويل اعäد، يد�روه يف ¡اXة ٔ�خرى
ٔ�� ملا طرحت هاذ السؤال، يعين هاذي اعäدات مالية مجمدة، فوائد 

ر درمه، ولكن الفوائد ا�يل يه مرتامكة، ا�يل مليا 4اكينة ا�يل كتبلغ وا¡د 
كام قلت Nىل ٔ�ن املزيانية . مليار وا�يل املغرب يف ٔ�مس احلاXة لها 24كتبلغ 

نتاع اUو¾ تعاين من وا¡د العجز Àبري وخطري وا�يل هاد الس>نة ولو الربجمة 
Xات ٔ�ن ما«ادâكو¹ش، يعين غيكون العجز وا¡د القدر د°ل هذا ولكن 

ìjيعاين من وا¡د . اوزغيكون مÀ الس>يو¾ السوق املايل يف املغرب Òكذ
مليار وxلق]ا وا¡د اUينامكLة  24الس>يو¾ Àبرية نتاع املال، ٕاىل خضينا هاذ 

اقjصادية يف امجلاNات راه اح]ا «ادي خنففو من العجز ومن الضائقة املالية 
  .ا�يل Àيعرفها املغرب ¡اليا

ه ما ساهالش، ٔ�� Àيف ما قلت مليار س>ن�مي، را 2400هاذي راها 
كنعرفمك الس>يد الوز�ر وكنعرف القدرات د°لمك وكنعرف النوا° د°لمك دامئا 
احلس>نة ٔ�ن الزم هاذ امللف خصو يتعطى لو وا¡د العناية xاصة، وحتدثوا 
السادة الوالة والعامل �ش حيرÀوا يف أ!قالمي د°هلم وحيرÀوا يف عوض ما 

مليار س>ن�مي �عسة،  2400خنلقو أ!وراش، راه نعطيو لٕالنعاش الوطين، 
هذا ا�يل اكن، و¹شجعو حىت الرشاكة، ٕاىل اكنت امجلاNات ماعندهاش 
إالماكنيات وأ!طر التق]ية، ٕاىل «ري ذÒ، ¹شجعو الرشاكة مابني 

) ONEP(املؤسسات العمومLة، اكينة الرشاكة ا�يل يه ا!ٓن موضوNة مع 
اكنت هاذ الرشاكة مع  2010 ، وا�يل يف)ONE(ومع ) ONCF(مع 

مليار درمه، هذا Xانب،  1,74مليار س>ن�مي ٔ�ي   174امجلاNات احمللية 
واح]ا عند� اليقني ò�ٔمك «ادي حترÀوا هاذ امللف ا�يل «ادي يعود �خلري Nىل 

  . امجلاNات وNىل املغرب واملزيانية العامة
  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .س>يد الوز�رتفضل ال . شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxليةالس>يد وز�ر اUاxلية
  .شكرا الس>يد املس�شار

فعال اك�ن اجلانب د°ل أ!رقام وهرض� Nلهيم وكذا ©لزتامات، واك�ن 
Xانب د°ل احلاكمة داxل امجلاNات، ؤ�� مjفق ٔ�ن البد ٔ�نه خص يتعاد فLه 

د النظر ٔ!ن ال يعقل ٔ�ن تبقى املشاريع كتجر ٔ�و ©نتقاالت مjتالية، ؤ�عتق
ٔ�ن يف القانون التنظميي د°ل مالية امجلاNات ا�يل «ادي جيي «ادي �كونوا 
فLه كذÒ ٕاجراءات مدققة ٔ�كرث �لîد من هذه الظاهرة، ٕاضافة ٕاىل التكو�ن 

  . ا!ٓن د°ل العنرص ال£رشي ا�يل بدا Àيعطي ا!ٔلك د°لو
  .وشكرا

  :الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
N ىل مسامهته القمية يف شكرا الس>يد الوز�ر، و¹شكر الس>يد الوز�ر

  .هذه اجللسة
ون�jقل ٕاىل السؤال املوXه �لس>يد وز�ر العدل واحلر°ت حول تفعيل 

اللكمة �ليس أ!نصاري، . من قانون املسطرة اجلنائية 41مقjضيات املادة 
  .تفضل
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        ::::املس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصاري
  .شكرا الس>يد الرئHس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  الزمالء احملرتمني،
طرح هذا السؤال  الس>يد الوز�ر، لقد ارتnٔينا يف الفريق ©س>تقاليل

ٔ!مهيته وكام تعلمون Àوز�ر �لعدل واحلر°ت ومكîام سابق ممارس ٔ�ن قانون 
س>نوات قد  7املسطرة اجلنائية اÄي دxل ¡زي التطبيق م]ذ ما يقرب من 

ئ لضامن حقوق أ!فراد Xاء بعدد Àبري من ا!ٓليات ومن املساطر واملباد
واIمتع، وكذÒ قرينة الرباءة واحملامكة العاد¾ واملالءمة مع االتفاقLات اUولية 

  . يف جمال حقوق إال¹سان
كام ٔ�ن قانون املسطرة اجلنائية حيسب # ٔ�نه Xاء ببدائل من X�ٔل احلد 

ت اليت ٔ�عط 41املادة . 41من العقو�ت السالبة �لحرية، ومن ٔ�مهها املادة 
احلد ٔ�وال  –بطبيعة احلال  –إالماكنية �لتصاحل بني أ!فراد وكذÒ من X�ٔل 

ٔ�و ختفLف العبء عن احملامك ورحب الوقت، مث كذâ Òرك القضاء لريكز 
جمهوداته Nىل القضا° اجلنائية ٔ�و اجلنحية الشا.كة، مث كذÒ �لîد من 

ٔ�فراد اIمتع، البطء يف البت يف امللفات وكذÒ احملافظة Nىل الوئام بني 
وxاصة لكام تعلق أ!مر بnٔفراد NائY وا¡دة ٔ�و ين�س>بون ٕاىل ق~يY ٔ�و دوار 

وx�ٔريا احلد من ©كتظاظ اÄي تعرفه املؤسسات . ٔ�و � مشرتك
  . السجنية

ٕاال ٔ�ننا òرى Nىل ٔ�رض الواقع، وكام تعلمون الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تفعيل 
يه، وكنمت يف ذÒ الوقت قد هذه املادة بقي دون الطمو¡ات وما ٔ�رش� ٕال 

. ٔ�بديمت Nدة �ٓراء وساندمت هذا إالجراء xالل م]اقشة قانون املسطرة اجلنائية
وبطبيعة احلال نود، ومن xالل هذه اجللسة وهذا السؤال، ٔ�ن نعرف ما 
يه اUواعي اليت ٔ�دت ٕاىل Nدم تفعيل هذه املادة Nىل الرمغ من ٔ�مهيهتا وما 

  توxاه املرشع من �رشيعها؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد مصطفالس>يد مصطفالس>يد مصطفالس>يد مصطفىىىى الرمLد، وز�ر العدل واحلر°ت الرمLد، وز�ر العدل واحلر°ت الرمLد، وز�ر العدل واحلر°ت الرمLد، وز�ر العدل واحلر°ت
  .شكرا الس>يد الرئHس

الس>يد املس�شار احملرتم، رئHس الفريق، ٔ�شكرمك Nىل هذا السؤال املهم 
ليت ارتnٔى مرشع ؤ�شاطرمك لك ما تفضلمت به خبصوص العدا¾ التصاحلية ا

قانون املسطرة اجلنائية ٔ�ن يوXه ٕاçهيا الناس ؤ�ن جيعلها س£Lال بديال عن 
  .العدا¾ القضائية اليت تصدر أ!حاكم إاللزامLة

حصيح، ٔ�� من موقع النائب الربملاين، ؤ�نمت الس>يد املس�شار من موقع 
اجلنائية  املس�شار الربملاين ٔ�يضا، سامهنا يف م]اقشة مرشوع قانون املسطرة

، وكنا نعول، Àبايق النواب 2003اÄي دxل ¡زي التنفLذ س>نة 
من  41واملس�شار�ن وكذÒ احلكومة واحلقوقLني، Nىل ٔ�ن �كون �لفصل 

قانون املسطرة اجلنائية دورا _ام يف ٕارساء العدا¾ التصاحلية، لكن لºٔسف 
لبدائل مازال الشديد أ!رقام املتوفرة تبني ٔ�ن إالق~ال Nىل هذا النوع من ا

اكن  2008خشص، يف  2418متتع مبسطرة الصلح  2007يف س>نة : حمدودا
اكن  2011، يف 2634اكن  2010، يف 1722اكن  2009، يف 3465
، هذه أ!رقام �ل�س>بة Iموع حمامك اململكة، و�لنظر ٕاىل ¹س>بة القضا° 2569

ٔ�و الغرامة ٔ�و هام اجلنحية الراجئة ٔ�مام احملامك واليت يمت البت فهيا �حل£س 
  .معا، هذه أ!رقام تبقى ٔ�رقاما دون مس>توى ما كنا نطمح ٕاليه

ما يه أ!س>باب اليت ٔ�دت ٕاىل : يبقى ٔ�ن نعرف وجنيب Nىل �ساؤلمك
من  N41دم إالق~ال Nىل الصلح بني أ!طراف وملاذا مل يمت تفعيل هذه املادة 

  ق~ل þة النيابة العامة؟ 
لºٔسف الشديد  - ٔ�مهها وهو ٔ�ن الناس �لطبع هناك ٔ�س>باب مjعددة، 

ويف ٕاطار الزناNات القامئة  س>هتدفون يف الغالب اÄهاب بعيدا يف  -
التقايض واس>تصدار ٔ�حاكم قضائية بعيدا عن م]طق التصاحل اÄي ي�~غي 

 .ٔ�ن  سود بني مكو�ت اIمتع
  .5نيا، املسطرة ¹س£Lا معقدة

يف هذه املسطرة، لHس # 5لثا، ¹شري هنا ٕاىل ٔ�ن الس>يد وÀيل امل� 
ٕامنا يعطي وÀيل امل� حق املبادرة حyL �كون  41حق املبادرة، ٔ!ن الفصل

التنازل مكjوب يف غياب املش>تيك ٔ�و يف ¡ا¾ Nدم وجود مش>تكني، فقط 
  . �كون لوÀيل امل� حق دفع الناس ٕاىل التصاحل

  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .س�شارتفضل الس>يد امل . شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصارياملس�شار الس>يد محمد أ!نصاري
  .شكرا الس>يد الرئHس

  الس>يد الوز�ر،
مكامرس، ٔ�تفق معمك يف بعض املنا� ولكن ٔ�عتقد ٔ�ن اIمتع املغريب 
اÄي هو معروف بتìذر ثقافة التصاحل نظرا ملا ي�سم به من قمي وقمي 

�مكن ٕاسالمLة، ٔ�عتقد ٔ�ن املشلك أ!سايس، وهذا تعرفونه ٔ�كرث مين، هو 
يف Nدم توفر العدد الاكيف يف النيابة العامة من موارد gرشية ٕالعطاء الوقت 
الاكيف، ٔ!ن عندما نقول التصاحل، هو تقارب وþة النظر وٕاعطاء الوقت 
الاكيف ليك يت£ني لºٔطراف ٔ�ن الطرف اÄي �ريد ٔ�ن يقرب وþة النظر هو 

ة العامة من طرف لHس مع هذا ٔ�و ذÒ، وتعرفون ٔ�ن إال¡االت Nىل النياب
الضابطة القضائية يعد �لعرشات، يف بعض أ!حLاء �ملئات، ودرس امللفات 

  .�كون يف ظروف ت�سم �لضغط النفيس Nىل قضاة النيابة العامة
وبطبيعة احلال هذا ال يتnٔىت م]ه التوصل ٕاىل تفعيل هذه املادة، وحنن 
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ن وNاش Nددا Àبريا نعول Nليمك كثريا، ٔ�وال ٕاك¹سان ممارس، حمايم، قد Nا�
من احملطات يف م�ل هذه القضا°، مث كذÒ ٕاك¹سان حقويق �مjياز، و5لثا 
÷شخص م�ش>بع �لقمي الن£YL ومهنا القمي إالسالمLة من X�ٔل âرس>يخ ثقافة 
التصاحل ؤ�مه ماكن ميكن ٔ�ن òرخس فLه و¹سدي xريا Àبريا لºٔطراف هو عند 

  . وâرممي التصدNات حماو¾ ؤ�د ت� اخلالفات داxل احملامك
  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس>يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر°تالس>يد وز�ر العدل واحلر°تالس>يد وز�ر العدل واحلر°تالس>يد وز�ر العدل واحلر°ت
ٔ�شكرمك الس>يد الرئHس Nىل ما ٔ�صبغمت به Nىل العبد الضعيف من 

فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�ن النيابة العامة . ٔ�وصاف، ٔ�رجو ٔ�ن À�ٔون يف مس>تواها
م مببادرة ٕاجراء الصلح بني أ!طراف، ليك تقو  41يدها مغلو¾ مبقjىض املادة 

يف الفقرة أ!وىل نظرا ٔ!نه حyL حيرض أ!طراف ي�~غي �لمترضر ٔ�ن �كون 
هو املبادر ويطالب �لصلح وحLنئذ تبدٔ� هذه املسطرة، وٕامنا النيابة العامة 
ميكهنا ٔ�ن تلتجئ ٕاىل م~ادرة الصلح حyL يغيب املترضر ٔ�و حyL �كون هناك 

ي�~غي ٔ�ن نقو# رصا¡ة عيب يف النص ي�~غي مراجعته، ؤ�� ال تنازل، هذا 
ٔ�عتقد س>يدي ٔ�ن خشصا مjرضرا يطلب الصلح ولكن النيابة العامة تغلق 
هذا الباب، هذا يشء «ري مق~ول و«ري مرفوض وال ميكن ٔ�ن ¹سمح به 

  . مطلقا
فضال عن ذÒ س>يدي، ٔ�نه حyL تقع خصومات، ي�~غي ٔ�ن يقوم اIمتع 

ل�سديد بني الناس وردم الهوة بHهنم حىت ٕاذا ما ٔ�صبح الصلح وحياول ا
حقLقة اجäعية بني الطرفني، يبقى فقط ٔ�ن يقول القضاء لكمته �لتصديق 
Nلهيا، ال تطلبوا وال ت�jظروا من النيابة العامة من ٔ�ن âكون يه اليت تتحول 

فوق من þة اهتام ٕاىل þة توفLق وþة يعين ٕا�رام مصاحلات، هذا يشء ي
  . ٕاماك�هتا حىت ولو ضاعف]ا رXال و¹ساء النيابة العامة �لعرشات

ي�~غي ٔ�ن يقوم اIمتع، ؤ�قول اIمتع، ٔ�ن يتدxل ؤ�ن  سدد ؤ�ن حياول 
Nىل التقريب بني الناس حLنئذ ميكن ٔ�ن نتصور ٔ�ن هذه املقاربة التصاحلية 

 عند� يف اليت ي�~غي ٔ�ن âكون بديال �لمقاربة اجلزائية س>تìد لها ماك�
  . Nدالتنا

 .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
ون�jقل ٕاىل السؤال . شكرا الس>يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه اجللسة

املوXه ٕاىل الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHة حول اخلصاص يف 
اللكمة ٔ!¡د السادة . املاء الصاحل �لرشب يف بعض م]اطق اململكة

  .أ!صا¾ واملعارصة، تفضلاملس�شار�ن من فريق 

        

  :املس�شار الس>يد عبد الرحمي عاملس�شار الس>يد عبد الرحمي عاملس�شار الس>يد عبد الرحمي عاملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
�لرمغ من اIهودات الك~رية اليت بذلت من X�ٔل âزويد خمتلف م]اطق 

العديد من اجلهات  اململكة �ملاء الصاحل �لرشب، نالحظ مع ذÒ ٔ�ن
الزالت تعاين من صعو�ت Àبرية يف الوصول ٕاىل املاء الصاحل �لرشب، 
خصوصا �لعامل القروي واملناطق النائية واجلبلية اليت الزالت _مشة ن�ìLة 
الس>ياسات احلكومLة املتعاق~ة اليت زادت يف تعميق مشالك املغرب العميق 

ل�ساء وأ!طفال يف البوادي يقطعون والزالت ا. وٕاقصائه من لك مثار التمنية
مسافات طويY من X�ٔل الوصول ٕاىل املاء اÄي  شلك ٔ�وىل ٔ�ساس>يات 

  .احلياة الكرمية
Àيف تفرسون هذا الفشل  :الس>يد الوز�ر ويف هذا الصدد، ¹سائلمك

احلكويم املتواصل يف توفري g�ٔسط رشوط حLاة املواطنني يف املناطق 
  مه مكو�هتا وركزية ٔ�ساس>ية من راك.زها؟النائية واليت  شلك املاء �ٔ 

وما هو �ر�مج حكومjمك لضامن âزويد اكفة م]اطق املغرب �ملاء الصاحل 
  �لرشب؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHةالس>يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHةالس>يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHةالس>يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHة
  .شكرا

 gسم هللا الرمحن الرحمي.  
  الس>يد الرئHس احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال ٔ�شكر الس>يد املس�شار احملرتم Nىل هذا السؤال، وNليه جفوا� Nىل 
سؤالمك حول اخلصاص يف املاء الصاحل �لرشب، وxاصة يف املناطق القروية 

âزويد الساكنة �ملاء الصاحل  ٔ�و املناطق النائية، حلد الساNة تعرف وترية
 �2011لرشب وترية رسيعة وتقدم ملموس، حLث جسلت ٕاىل ٔ�واخر س>نة 

يف الوسط القروي من âزويد الساكنة �ملاء الرشوب، وقد  %92معدل 
مليار درمه  13بلغت ©س��رات املهمة اليت رصدت لهذا الرب�مج حوايل 

ج الوطين لزتويد القرى �ملاء ويه اكنت بداية وا¡د الرب�م 1995ما بني 
  .مليون ¹سمة 12,3ولفائدة ساكنة قروية تناهز  2011الرشوب و 

وكام x�ٔربمك، الس>يد املس�شار، ٔ�ن املكjب الوطين �لامء الصاحل �لرشب 
 5بتلكفة مالية تناهز  2016و 2011قد سطر كذÒ �ر�مج �لفرتة ما بني 

من التغطية  %96رى ٕاىل ¹س>بة مليار درامه، يتو¨ م]ه بلوغ الزتويد �لق
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 Òٔ�قل ¹س>بة للك ٕاقلمي من ٔ�قالمي اململكة %80وكذ.  
وكذÒ هناك �ر�مج ٕاضايف سطره املكjب مع مد�رية امجلاNات احمللية 
بوزارة اUاxلية، وهذا الرب�مج لزتويد التجمعات السك]ية واUواو�ر الش>به 

ج الغالف د°لو املايل هو عزو¾ البعيدة عن امل�شnٓت املائية، هذا الرب�مامل
ٕاقلمي، وهذا  22دوار يف  1349مليون درمه، وهيم âزويد  725تقريبا 

ٔ�لف  550الرب�مج «ادي �كون ٕان شاء هللا لفائدة ساكنة قروية تناهز 
¹سمة، ومتويل هذا الرب�مج «ادي �كون gرشاكة ما بني املكjب الوطين 

، ووزارة اUاxلية Nرب مليون درمه �273لامء الرشوب، هو «ادي ميول 
  .مليون درمه 452مد�رية امجلاNات احمللية وأ!قالمي وامجلاNات مببلغ يناهز 

وهناك Nدة �رامج ٕاضافLة لزتويد املناطق النائية �ملاء الرشوب، مهنا 
اك�ن هناك �رامج منوذجLة ا�يل ميكن يل نعطيمك توضيîات ٕاضافLة يف 

  .التعقLب

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب، . لس>يد الوز�رشكرا ا

  .تفضل

        ::::املس�شار الس>يد Nابد شكLلاملس�شار الس>يد Nابد شكLلاملس�شار الس>يد Nابد شكLلاملس�شار الس>يد Nابد شكLل
  الس>يد الوز�ر،
  الس>يد الرئHس،

  السادة وأ!خت املس�شارة،
الس>يد الوز�ر، ميل ت�سمعو اجلواب د°لمك، اح]ا ما تنكروش بnٔنه اك�ن 

اش مشلك يف جمهودات، ولكن ميل ت�سمعو اجلواب د°لمك ٔ�ننا ما بق
املغرب، لكيش عندو املاء، ؤ�� ٔ�متىن من الس>يد الوز�ر بnٔنه °xذ الس>يارة 
د°لو، ما منش>يوش بعيد من العامصة وحىت داxل اUار البيضاء، و¹شوفو 

  . بnٔنه اكينني الناس  ش>تكون من قY املاء
خصنا نقولو الواقع ونقولو بnٔن اك�ن م]اطق ا�يل اس>تطعنا بnٔنه حنققو فهيا 

  .ذ اليش، ولكن اك�ن م]اطق ا�يل الزالت حمتاXة ٕاىل هاذ اليشها
اح]ا تنعرفو بnٔن املاء مادة حLوية ومادة _مة لبالد�، تنعرفو بnٔن 
املشلك احلقLقي هو ها املاء ج~ناه، ولكن املس>هت� الضعيف gشîال «ادي 
خيلص؟ gشîال «ادي يدxل املاء؟ gشîال «ادي خيلص �لرشاكت؟ هذه 

يه ما اعطيناهاش ©هäم، ٔ!نه املسكني يف ¡اXة ٕاىل املاء ٔ�ش>ياء ا�يل 
  ... ولكن ما اعطيناهش حىت الوسائل �ش  رشيه ٔ�و �ش

، %30ا�يل ا!ٓن بلغت " الغHس"5نيا، اح]ا تنعرفو بnٔن ¹س>بة التو¡ل 
خصوصا يف السدود القدمية، وتنعرفو كذN Òىل وجود �ر�مج يف معلية 

. فة، هذه ٔ�ش>ياء ا�يل احلكومة مازالت مل تن�~ه هلمال�شìري �لîد من هذه ا!ٓ 
وÄا اح]ا �قني تنعرفو هو ٔ�ن بالد� الزالت حمتاXة �ش تليب الطلب د°ل 

  .السادة الساكنة يف هذه املادة الرضورية �لحياة
òمتىن م]مك بnٔنه جتيو� بربامج، وتقولوا لنا بnٔنه يف اجلهة الفالنية ٔ�و يف 

وت�متناومك ٔ�نه خترجوا و�شوفوا احملالت ا�يل �قني . حلق]اإالقلمي الفالين هاش 
فهيم الناس ٔ�والدمه تيخرجوا من املدرسة ومييش �رفد السطل ومييش جييب 

  .لواUيه املاء
  .وشكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس>يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÛHة
  .ملس�شارشكرا الس>يد ا

«ري �ش نوحض كنت يوم امجلعة يف ٔ�رفود، تنقلت مشHت ٕاىل الطاوس 
يف ج]وب ٔ�رفود من بعد طلعت امشHت ٕاىل بوذنHب يف طريق بوعرفة 
ورٔ�يت مشاريع كثرية، والتقLت مع املنتخبني د°ل اجلهة والناس املسؤولني 

  . مبصاحل املاء
ع ٔ�حناء املغرب، ميكن يل نقول Ò بnٔنه املاء الرشوب م]�رش يف مجي

د°ل القروي يه مليون  %8يعين ذاك  %92ولكن اح]ا قلنا وصلنا لــ 
¹سمة تقريبا ما خصهاش تبقى، ٔ�� مjفق معك، حىت ذاك ٔ�لف  200و

  .¹سمة خصنا ٕان شاء هللا يف املس>تق~ل نوصلو هلم املاءٔ�لف  200مليون و
ن وعندي هنا وا¡د اجلدول ا�يل تيعطي ¹س>بة الزتويد يف لك ٕاقلمي، اك�

، اك�ن م�ال أ!قالمي اجلنوبية ا�يل %63بعض أ!قالمي ا�يل اك�ن أ!رقام 
، ولكن راه اح]ا قلنا يف الرب�مج د°لنا ٕان شاء هللا يف هناية %100وصلها 
يف الزتويد د°ل املناطق  %80ٔ�قل ¹س>بة «ادي âكون يه  2016

اطرك الرٔ�ي ؤ�� ٔ�ش. %100القروية، ٔ�ما يف املناطق احلرضية الزتويد د°لو 
  . ٔ�ن املاء هو ٔ�سلوب ٔ�سايس �لتمنية ال£رشية والتمنية ©قjصادية

 Òولهذا، ٔ�متىن من السادة املس�شار�ن ٕان شاء هللا �ش يدافعوا كذ
Nىل مزيانية وزارة املاء �ش âكون مزيانية ©س��ر مزيانية _مة وا�يل 

مجيعا وxاصة حتقق أ!هداف د°لمك وNربمك أ!هداف د°ل املواطنني 
  .�ملناطق القروية والنائية

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر، و¹شكرمك Nىل مشاركتمك يف هذه اجللسة

نواصل مع السؤال املوXه ٕاىل الس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة 
اللكمة ٔ!¡د . املدينة حول حصيY الرب�مج الوطين ملدن بدون صفLح

  .شار�ن من فريق التجمع، تفضل الس>يد املس�شارالسادة املس� 

        ::::املس�شار الس>يد محمد Nدالاملس�شار الس>يد محمد Nدالاملس�شار الس>يد محمد Nدالاملس�شار الس>يد محمد Nدال
  .شكرا الس>يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،
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دش�ت بالد� يف العرشية أ!xرية �ر�جما وطنيا جلعل مدننا املغربية 
ÒÄ مد� بدون صفLح Nرب مرا¡ل مjعددة، حLث عبnٔت احلكومة السابقة 

مجيع إالماكنيات املتا¡ة من X�ٔل ٕاجناح هذا الرب�مج الوطين احملوري 
والهيلكي يف نفس الوقت، ذÒ ٔ�نه س>يجعل مدننا املغربية مد� بدون سكن 

بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة السابقة بذلت جمهودات صفLحي، وهنا ال
رثات تعرتض _مة يف هذا الباب، ٕاال ٔ�نه مع مرور أ!°م بدٔ�ت بعض التع

هذا الرب�مج الوطين، حLث مل âكمتل مجموNة من املدن املربجمة �راجمها اليت 
سطرهتا يف جمال التnٔهيل احلرضي حملاربة السكن العشوايئ وٕاجياد السكن 

  .الالئق للك مواطن ومواطنة يف ٔ�فق هذه العرشية الثانية
طين ملدن سؤالنا، الس>يد الوز�ر احملرتم، ما يه حصيY الرب�مج الو 

  بدون صفLح؟
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد محمد ن£Lل بنعبد هللا، وز�ر السكالس>يد محمد ن£Lل بنعبد هللا، وز�ر السكالس>يد محمد ن£Lل بنعبد هللا، وز�ر السكالس>يد محمد ن£Lل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس>ياسة املدينة والتعمري وس>ياسة املدينة والتعمري وس>ياسة املدينة والتعمري وس>ياسة املدينة
  .شكرا الس>يد الرئHس احملرتم

  الس>يد املس�شار احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

�ر�مج مدن بدون صفLح �ر�مج هام Xدا ٔ�مثر فعال نتاجئ _مة، 
ن نعترب سامهت gشلك ملحوظ يف حتقLق ٕاجنازات، وهذه إالجنازات ميكن �ٔ 

ٔ�لف ٔ�رسة ٔ�ي حوايل مليون  348ٔ�هنا تتجسد يف Àون ٔ�ن الرب�مج هيم 
من هذه  84مدينة،  85ونصف مواطنة ومواطن موزNة Nىل مس>توى 

اليوم حتتاج ٕاىل  84ن ٔ�هنا مدن بدون صفLح، ٔ�عتقد ٔ�ن هاذ املدن مت إالNال
اكنت س>نة xاصة Xدا، ورمبا ٔ�ن بعض ٔ�حLاء  2011مراجعة ٔ!ن س>نة 

  .الصفLح Nاود رجعت يف بعض ضوا� املدن
ٔ�لف ٔ�رسة ا�يل  170يف هذا إالطار، Àميكن لنا نقولو بnٔنه بقت وا¡د 

ت املعاجلة د°ل ٔ�وضاعها، ٔ�لف ٔ�رسة مت 178حتتاج ٕاىل املعاجلة، Nلام بnٔنه 
  .مدينة بدون صفLح 44وهاذ اليش ا�يل مكن من ٕاNالن 

 Òلكمو فهيا  600ٔ�لف و 13اليوم كذjٔ�رسة معنية يف ا�لحظة ا�يل ت�
بو¡دات يف قLد إالجناز ويه يف طور الرتحLل، و¹س>بة تقدم الرب�مج Nىل 

كتعرف تفاوت ما مدينة، ميكن نعتربو بnٔنه  41مس>توى املدن املتبقLة، يعين 
  .%100و 10بني 

هناك ٔ�س>باب ا�يل كتجعل ٔ�ننا كنعانيو من ٕاÀراهات ا�يل من الرضوري 
  :ٔ�ننا نوقفو Nلهيا

إالÀراه أ!ول، هو �س>مترار وحسب إالحصاءات، الزتايد املضطرد 
لºٔرس املعنية، كتحيص قد وقد د°ل أ!رس، وملا كتجي �لتنفLذ كتوXد 

  .ل هذه أ!رسنفسك ٔ�مام Nدد مزتايد د°

الصعوبة د°ل âرحLل هذه أ!رس، Nدد من هذه أ!رس âرفض احللول 
املقرت¡ة، ٔ�و ٔ�هنا âريد ٔ�ن �س>تفLد Nدة مرات، ٔ!نه أ!والد كربوا وأ!رس 

  . يف Nدد من املدن هوالت مرÀبة، وهذا ٔ�مر ا�يل كنعانيو م]
¹سمة  1000رة وصعوبة تعبئة العقار، ملا تعª عقار معني ل دالن

 Ò يخرجواÀه وLوا¡د ٕاضايف، كتويل املرشوع ا�يل  300وكتد�ر �ر�مج ف
ما ابقاش مjناسب مع ذاك أ!مر، ف~التايل تيويل  هٔ�نت امشHيت Nىل ٔ�ساس

  . عندك مشلك يف بلورة احلل املقرتح
كذÒ هناك مشلك مرتبط مبîدودية دxل بعض أ!رس، ا�يل احللول 

ت ا�يل كتقدم اUو¾ ال متكهنا من ٔ�هنا ا�يل مقرت¡ة لها �لرمغ من املساNدا
تلج، فÒT نطمح ٕاىل ٔ�ننا نوXدو ¡لول Nىل هذا املس>توى، اجلواب 
املتقدم اÄي ¹سعى ٕاىل بلورته هو جتاوز هذه ©خjالالت وâك�يف 

  . العرض السكين
اليوم رمبا ما بقاش مطلوب م]ا ٔ�ننا نبقاو يف س>باق ضد الزمن مع هذه 

ة واحلكومة âكون عندها قدرة Nىل âك�يف العرض الظاهرة، xاص الوزار 
السكين وNىل ٔ�هنا تفjح رشوط م�ساوية للك املواطنات واملواطنني، xاصة 
حمدودي اxUل، من X�ٔل ٔ�هنم  س>تفLدوا، ورمبا ٔ�ننا س>نقارب هذا أ!مر 
يف ٕاطار س>ياسة املدينة ا�يل كنمتناو ٔ�هنا âكون ك�شلك �ل�س>بة لنا مدxل 

  .Xديد لهذا أ!مر

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  . هناك تعقLب؟ تفضل الس>يد املس�شار. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد محمد Nدالاملس�شار الس>يد محمد Nدالاملس�شار الس>يد محمد Nدالاملس�شار الس>يد محمد Nدال
  .شكرا الس>يد الرئHس

  . شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم
نعم، الس>يد الوز�ر، هذا �ر�مج و�ر�مج لعدة س>نوات، وâ�ٔلكم Nىل 

من املدن اليت اكنت  احلصيY، ؤ�عتقد ٔ�ن احلصيY «ري مشجعة ؤ�ن مجموNة
مربجمة ٔ�هنا س>تكون مدن بدون صفLح اكن ذÒ جمرد شعار، ٕاال جLنا 
�xدو بعض املدن كäرة، اكUار البيضاء، ÷عدة مدن ال داعي ÀÄرها، 

  . مازالت بصفLح
وكذÒ اNرتفمت، الس>يد الوز�ر، م]ذ توليمك _ام هذه الوزارة ٔ�ن هناك 

ٔ�لف سكن س>نوي، رمغ املبالغ  400خصاص Àبري يف السكن قد يصل ٕاىل 
الضخمة اليت رصدهتا اUو¾ xالل العرشية أ!xرية مازال الوضع صعب 

  ومازال ما در�ش تغطية شامY مجليع املدن، ؤ�ش>نو هو احلل؟ 
كذÒ الهيلكة اليت Xاءت هبا احلكومة اجلديدة ٔ�ضافت عبارة د°ل 

إالطار ماذا N�ٔددمت  س>ياسة املدينة ٕاىل قطاع السكىن والتعمري، ويف هذا
�لمدن اليت ال يتواXد هبا السكن الصفLحي يف ٕاطار مقاربة ٕاNداد خمططات 
اçهتيئة وحام�هتا من السكن الصفLحي، خصوصا املتواXدة �ملناطق اجلبلية 
وذات الطابع القروي؟ ؤ�ش>نو هو النصHب د°لها من املزيانية العامة؟ مدينة 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

30 

 )2012ٔ��ريل  17( 1433جامدى أ!وىل  25

ٔ�ش>نو هو النصHب د°لها؟ ٔ�ش>نو ما عندهاش مدن صفLح وال �س>تفLد، 
  اجلزاء د°لها؟ 

  .شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم

        : : : : الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر السكالس>يد وز�ر السكالس>يد وز�ر السكالس>يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس>ياسة املدينة والتعمري وس>ياسة املدينة والتعمري وس>ياسة املدينة والتعمري وس>ياسة املدينة
  . شكرا الس>يد املس�شار

Nىل ٔ�ي ¡ال اح]ا ٔ�والد اليوم، و�لتايل ملا نعاجل مشلك د°ل مدن 
خصنا ننطلق من ما �سعى ٕاىل القLام به هذه احلكومة يف ٕاطار  الصفLح

©رâاكز Nىل اIهودات اجلبارة اليت بذلت يف عهد احلكومات السابقة، ٔ!نه 
ٔ�لف ٔ�رسة ا�يل اكنت معنية  178ال ميك]نا القول بnٔن هاذ اIهود اكمل 

  . �لرب�مج د°ل مدن بدون صفLح هذا مايش �ليشء الهني
ٔ�نه اليوم، وهذا �لضبط ما  شلك �ل�س>بة لنا مدxل مغا�ر مث ٔ�عتقد 

ملعاجلة هذا املوضوع، ا�يل مطلوب م]ا Àوزارة اليوم هو ٔ�ن نقارب املشلك 
ٔ�لف،  400السكين يف ٕاطار البحث عن تقليص العجز ا�يل مايش د°ل 

ٔ�لف و¡دة سك]ية، واح]ا ¹سعى ٕاىل ٔ�ن نقلصه ٕاىل  840العجز اليوم د°ل 
  . هناية هذه الفرتة د°ل هاذ احلكومةٔ�لف يف 400

 Yاكمjىل س>ياسة مN ٔنه ٔ�حسن مقاربة هو ٔ�ن تتوفر احلكومةnونعتقد ب
لتك�يف العرض السكين وتنويعه وتوجهيه �خلصوص ٕاىل الفÛات أ!قل 

وتوفر هلم كذÒ رشوط م]اس>بة �لولوج ٕاىل السكن، ٔ!نه هذه  دxال
وا¡د ا�يل ساÀن يف الكراء  م]اس>بة �ش نقولو �لمواطنات واملواطنني،

Nام يف � فقري من أ!حLاء د°ل املدن اBتلفة د°لنا، وا�يل  25هاذي 
د°ل  10درمه يف بHت صغري، وساÀن فLه هو و 1300ٔ�و  À1200يÃلص 

القوم، هذاك معرو ما «ادي  س>تافد من بقعة ٔ�رضية ٔ�و من سكن 
  . اجäعي، ٔ!نه ما ساك�ش يف مدن صفLح

جäعية تقjيض ٔ�ن âكون لنا س>ياسة مjاكمY موþة �لفÛات العدا¾ ©
املعوزة �اكملها ؤ�ن ال نظل يف ظل هذا الس>باق ضد الزمن ٔ!نه gشلك ما 
عندما نعاجل مدن الصفLح، نعاجل السكن «ري الالئق، نعاجل السكن 

 �ٓجLو هللا خيليمك، راه ٔ�نمت: "العشوايئ، معليا ؤ�ننا نقول ملن يقوم هبذا أ!مر
خص âكون عند� اجلرٔ�ة ٔ�ننا نقولو بnٔنه هاذ أ!مر هذا، ". «ادي �س>تافدوا

من بعد هاذ اIهود ا�يل تبذل وبعدما حناولو نعاجلو امللفات العالقة، خصنا 
نوþو س>ياس�]ا يف اجتاه مغا�ر Nىل ٔ�ساس ٔ�ن احلكومة مطالبة �لعدا¾ 

  . اخلدمة العمومLة©جäعية و�ملساواة بني املواطنات واملواطنني يف 
  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، و¹شكر الس>يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة

ن�jقل مع السؤال املوXه ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية حول Nدم 
اللكمة . مسا�رة املقررات اUراس>ية �لتغيريات اUس>تورية اليت عرفهتا اململكة

ادة املس�شار�ن من فريق أ!صا¾ واملعارصة، تفضل الس>يد ٔ!¡د الس
  .اليس بومنر، تفضل. املس�شار

        ::::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 الرئHس
  الس>يدان الوز�ران،

ال خيفى Nليمك، الس>يد الوز�ر، ٔ�مهية اUور الك~ري اÄي تلعبه املدرسة 
إالحساس �ملسؤولية وâمنية يف âكر س قمي املواطنة وٕاشاعهتا وâرس>يخ 

دNامئ اIمتع اUميقراطي احلدايث من xالل تث£Lت قمي احلوار واملبادرة 
  .و©¡رتام والزناهة واملساواة و«ريها من القمي إال¹سانية

يف هذا الس>ياق تربز ٔ�ولوية âكLيف �رامج الرتبية Nىل املواطنة Nىل 
لربامج اUراس>ية من X�ٔل مقjضيات اUس>تور اجلديد وتضمني حمتو°ته يف ا

مواÀبة لك املنظومة التعلميية الوطنية ومعلية الت�ش>ئة �لتحوالت اUس>تورية 
  . والس>ياس>ية Bتلف أ!وراش إالصالحLة اليت تعرفها بالد�

عن مدى حضور هذه  الس>يد الوز�ر وتnٔسHس>يا Nليه، فٕاننا ¹سائلمك
  . ريةاملضامني واملقjضيات اجلديدة يف املقررات اUس>تو 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئHس،
  الس>يد املس�شار احملرتم، 

  السادة املس�شارون،
عرضو م~ارشة بعد مصادقة الشعب املغريب Nىل اUس>تور اجلديد ا�يل 

Xال¾ امل�، اهمتت وزارة الرتبية الوطنية ٕ�دراج لك املقjضيات اجلديدة 
  . ا�يل Xات يف اUس>تور اجلديد يف مادة ©جäعيات

ٔ�كتو�ر ا�يل  10بتارخي  145وهكذا ٔ�صدرت الوزارة مذÀرة حتمل رمق 
كتقول بnٔنه البد من ٕادراج لك أ!ش>ياء اجلديدة يف اUس>تور يف اUروس 

ة �ملواطنة، ومت ٕاNداد دليل âربوي ا�يل كHرشح النقط الرئHس>ية ا�يل املتعلق
  . �رزت يف اUس>تور اجلديد

، ق~ل جميء 2011نونرب  24ويف هذا الباب، نظم يوم درايس بتارخي 
هذه احلكومة، ملناقشة هذا اUليل واملصادقة Nليه، ومت اعäده من طرف 

ض املتدxلني يف املنظومة الهيئة الرتبوية املكونة من املف�شني وبع
البيداغوجLة الرتبوية، ودxل هذا اUليل �لتدر س كذÒ يف مراكز 
التكو�ن، ومت مراسY دور ال�رش ا�يل كتصدر الكjاب املدريس املتعلق 
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�جلانب ©جäعي يف هذا الكjاب املدريس، Nىل ٔ�ساس يمت حتيH]ه 
هاذ الكjاب املدريس و . �ملقjضيات اجلديدة �%س>تور يف الكjاب املدريس

«ادي يربز يف اUخول املدريس املق~ل هاذ إالصال¡ات، هاذ التحيني ا�يل 
دxل Nىل الكjاب املدريس xاصة الكjاب املتعلق �الجäعيات، وا�يل 
Àيتدرس يف سن إالNدادي �UرXة أ!وىل ٔ!نه يف هاذ املس>توى هذا Àيتفهم 

  . هاذ املقjضيات اجلديدة يف اUس>تور
ذÒ، اك�ن بعض املؤرشات يف الس� ©بتدايئ كذÒ، �ش ومع 

يفهموا الوليدات والبنات ٔ�نه اك�ن دس>تور والفصل د°ل السلط، ولكن «ري 
م~ادئ ٔ�ولية، ولكن املهم يف إالNدادي، وتوصلنا هباذ الكjب املصحîة 
وا!ٓن معروضني Nىل ا�لجنة املركزية البيداغوجLة ا�يل «ادي تعطي 

ل هاذ املوضوع د°ل الكjاب املدريس، و�لتايل «ادي يصدروا املصادقة د°
  .2013 -2012هاذ الكjب يف اUخول املدريس 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .تفضلوا الس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::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 الرئHس

  .  إالXابة ؤ�ننا نفكر بطريقة وا¡دةشكرا الس>يد الوز�ر ٔ�وال Nىل
الس>يد الوز�ر، ٔ�� ٔ�ذÀرمك ٔ�ننا، ٕاذا تذÀرمت، يف ©جäع د°لمك ا�يل در� 
معمك يف ٕاطار إالحتاد العام اUميقراطي �لشغالني، هذاك ©جäع ا�يل ما 

من مضن أ!فاكر ا�يل كنا «ادي جنيبو Ò، الس>يد الوز�ر، هاذ  ،مكلش
ٔ!ن اUميقراطية ... مرشوع حىت اح]ا مjاكمل يف ٕاطارعند� . املرشوع

شكون سقط، اشكون جنح و امايش يه ©نتÃا�ت وصناديق ©قرتاع و 
اUميقراطية يه سلوك، والسلوك اشكون ا�يل Àيقوموا واشكون ا�يل 
Àيnٔسسو؟ اخلال° ٕاما أ!رسة وٕاما املدرسة، مبا ٔ�ن وا¡د اIموNة د°ل أ!رس 

لت عن هذا اUور، ولºٔسف، كتبقى املؤسسة التعلميية يف هاذ البالد خت
  . ٔ!هنا مؤسسة اUو¾، ٔ!ن اUو¾ يه الراعية �لجميع

ٕاذا كنمت، الس>يد الوز�ر، تفكرون هبذه الطريقة، وهذه الطريقة ٕاجيابية، 
ٔ!ن اUس>تور ا�يل توضع ما توضعش لنا اح]ا، توضع لºٔجLال القادمة 

س>ناش جLل، جLل من X�ٔل اUميقراطية، هو وأ!جLال القادمة ٕاذا ما ٔ�س 
مايش دميقراطية من X�ٔل هذا اجليل، ولكن اجليل ا�يل ميكن # يد�ر هاذ 
اUميقراطية، ٔ!ن هناك وا¡د الزمخ Àبري ٔ�و هناك حترك Àبري يعرفه املغرب، 
ٕاذا ما ٔ�سس>ناش جLل قادر Nىل اس�Lعاب هاذ التغريات اليت عرفها املغرب 

  . يف الرمY ٔ�ننا كنك~و املاء
  .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  . هناك تعقLب الس>يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا

ٔ�� ٔ�شاطر، الس>يد الرئHس، الس>يد املس�شار، ٔ�� ٔ�شاطر لك ما قلتوه 
اش>تغلنا فLه، وا!ٓن يف هاذ الباب، و�لتايل معمك احلق ٔ�نه هاذ املوضوع هذا 

اح]ا �ش>تغال Nىل مس>توى الكjاب املدريس مع اخلرباء والناس املتدxلني 
  . يف املنظومة الرتبوية

ولك]نا Nىل اس>تعداد بnٔن ¹سمع مجليع املقرت¡ات، وÒÄ ٔ�� مس>تعد 
 154نوضع رهن ٕاشارة الس>يد املس�شار احملرتم اUليل ا�يل صاي£]ا واملذÀرة 

، وٕاذا اكن عندمك مالحظات مرح~ا هبا ولكن ق~ل هناية ا�يل âلكمنا Nلهيا
شهر يونيو، ٔ!نه شهر يونيو «ادي نعطيو املوافقة �لنارش�ن �ش خيرجوا 
الكjاب ا�يل «ادي تدxل فLه لك هاذ املس>تìدات املتعلقة �Uس>تور ا�يل 

  .Àيحمك ا!ٓن العمل الس>يايس يف بالد�، ال ا!ٓن وال يف املس>تق~ل
  .شكرا

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
شكرا الس>يد الوز�ر، و¹شكر الس>يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ن�jقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس>يد وز�ر الصناNة التقليدية حول مجمع 
الصناNة التقليدية بطنìة، واÄي سH]وب عنه الس>يد وز�ر العالقات مع 

  . تفضل الس>يد املس�شار. الربملان

        ::::الس>يد بنجيد أ!منيالس>يد بنجيد أ!منيالس>يد بنجيد أ!منيالس>يد بنجيد أ!مني    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس>يد الرئHس

  السادة الوزراء،
تعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن طنìة من املدن املغربية العريقة الزاخرة 
بnٔنواع الرتاث و�محلو¾ احلضارية الضاربة يف ٔ�عامق التارخي، وتتìىل جاملية 
إالبداع احلضاري يف الرتاث الصناعي التقليدي اÄي  شهد �لصانع 

نìاوي �ملهارات و�حلس إالبداعي الرفLع، كام ٔ�ن طنìة تضم Nدد Àبريا الط 
  . اÄائعة الصHتمن احلرف الف]ية واخلدماتية 

ؤ!Xل احلفاظ Nىل مورو5تنا احلضارية، فقد فكرت الوزارة الوصية 
مشكورة يف صيانة وجتديد فضاءات وواþة مجمع الصناNة التقليدية بطنìة، 

هامة ت�سجم مع الرغبة يف ٕاجناز معلمة حضارية ورصدت ÒÄ ٔ�مو© 
كام ٔ�ن جتديد بناء اIمع يnٔيت يف س>ياق . تناسب جمد ؤ�صا¾ عروسة الشامل

املواÀبة امليدانية ل¹ºٔشطة امللكLة السامLة املمتزية مبناطق الشامل معوما 
  . وبطنìة Nىل وXه التîديد

طالقا ت� لكن، ومع اكمل أ!سف، فٕان جتديد اIمع مل يعكس إ 
الرغبات الن£YL �لمسؤولني، حبيث وقع ارتباك ملحوظ يف معلية التìديد 
والتجميل والصيانة، كام وقع xلط يف اخjيار أ!لوان وأ!شاكل، وانفرط 
عقد التناسق الفين وامجلايل مما جعل العارفني بnٔمور البناء يندهشون لهذا 
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  .©رتباك يف اÄوق ويف التنفLذ
ما يه أ!س>باب اليت ٔ�دت ٕاىل Nدم  :الس>يد الوز�ر Äا، ¹سائلمك

التوفLق ٕاطالقا يف معلية التìديد؟ هل �ٕالماكن وضع تصور معامري �ٓخر 
  واس>ت�]اف ٔ�شغال التìديد بطريقة ف]ية ٔ�كرث دقة وصوا�؟ 

  .شكرا الس>يد الرئHس

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((عالقات مع الربملان واIمتع املدين عالقات مع الربملان واIمتع املدين عالقات مع الربملان واIمتع املدين عالقات مع الربملان واIمتع املدين الس>يد الوز�ر امللكف �لالس>يد الوز�ر امللكف �لالس>يد الوز�ر امللكف �لالس>يد الوز�ر امللكف �ل
        ::::))))وز�ر الصناNة التقليديةوز�ر الصناNة التقليديةوز�ر الصناNة التقليديةوز�ر الصناNة التقليدية
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئHس
شكرا �لفريق ©س>تقاليل Nىل هاذ السؤال املوXه ٕاىل احلكومة gشnٔن 

  . مجمع الصناNة التقليدية بطنìة
  :وابه Nىل ما ييلالس>يد الوز�ر اÄي يعتذر لظرف طارئ، يؤكد يف ج

ٔ�ن تnٔهيل ب�Lات إالنتاج وال�سويق �لمنتìات د°ل الصناNة التقليدية 
ا�يل تعترب مبثابة وا¡د التعاقد وطين بني  2015ك�شملها وا¡د الرؤية د°ل 

  . احلكومة وخمتلف الفاNلني �لهنوض هبذا القطاع احليوى يف اقjصاد بالد�
ملوضوع يمت يف ٕاطار رشاكة أ!مر ا!ٓخر يؤكد بnٔنه العمل يف هذا ا

ثالثية، ا�يل فهيا الوزارة وا�يل فهيا واك¾ âمنية ٔ�قالمي شامل اململكة وفهيا الواك¾ 
وأ!هداف ا�يل هاذ الرشاكة توخت ٔ�ن حتققها، . إالس>بانية �لتعاون اUويل

  :ٔ�هداف ٔ�ربعة ٔ�ساس>ية
بnٔنه ٔ�وال، ٕاصالح الوضع ا�يل فعال ٔ�كدمت Nليه وا�يل اك�ن فLه ٕاجامع 

  وضع مرتدي، يف ٕاطار ٕاNادة الهيلكة؛
أ!مر ا!ٓخر هو الز°دة يف Nدد احملالت الس�Lعاب Nدد ٔ�كرب من 

  الصناع التقليديني؛
  وأ!مر الثالث هو حتسني احمليط واجلاذبية د°ل اIمع؛ 

يف ٕاطار رفع رمق املعامالت  هوx�ٔريا طبعا هو ٔ�نه هاذ اليش ينعكس لك
ضع د°ل الصناع التقليديني ©جäعيني وحتسني العائد Nىل الو 

  . و©قjصاديني
ٔ�يضا يؤكد الس>يد الوز�ر بnٔنه هاذ أ!مر اكن يف ٕاطار هنج ال�شارك ومل 
�كن فLه ٔ�ي ٕانفراد، واكن يف ٕاطار �شارك يعين طيY لك املرا¡ل د°ل 
التعاطي مع هاذ امللف، وصوال ٕاىل اعäد التصممي مت بطريقة �شارÀية، 

Lىل اكفة أ!طراف املعنيةوقعت فN ولهذا هاذ املهنجية اكن من . ه املصادقة
مفروض تعطي وا¡د التحفة معامرية ومعرانية لتضاف لهاذ العروس د°ل 

  .الشامل وâكون قطب جLد ومجيل يف م]اخ ٔ�مجل ا�يل هو هاذ املدينة
اليوم، ٕاذا الس>يد املس�شار يؤكد بnٔن هناك اخjالالت ٔ�و ٔ�ن هناك 

ر مل تصل ٕاىل حتقLق هاذ املطلوب، فاحلكومة مس>تعدة وXاهزة بعض أ!مو 

ليك تتواصل gشnٔنه مLدانيا من X�ٔل ٔ�هنا توقف Nىل ٔ�ي اخjالل ميكن لو 
يطال هاذ املسار ا�يل طبعه ال�شارك وطبعه احلوار وطبعه إالرشاك د°ل 
مجموNة من أ!طراف، مشاركة مjنوNة، ٕاذا اكن ٔ�ي xلل فاحلكومة Xاهزة 

واصل مLدانيا لتصحيح أ!مر واخلروج هبذا املرشوع فعال ٕاىل حتقLق ٔ�هنا تت
  . أ!هداف اليت رمست #

  .شكرا لمك

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

        ::::املس�شار الس>يد بنجيد أ!منياملس�شار الس>يد بنجيد أ!منياملس�شار الس>يد بنجيد أ!منياملس�شار الس>يد بنجيد أ!مني
  .شكرا الس>يد الوز�ر

ٔ�وال فقط كتعقLب �ل�س>بة اح]ا ما نصيناش ٔ�و ٔ�رش� Nىل ٔ�ن هناك 
لعكس ٔ�نه هو حقLقة مت �شارك مجيع الفاNلني، الرئHس اخjالالت، بل ا

د°ل الغرفة ؤ�عضاء الغرفة، ؤ�� ٔ�ول سؤال د°يل ا�يل وضعته يف هاذ 
الربملان ويف هاذ اIلس املوقر وهو ٕاNادة الهيالك د°ل مجمع الصناNة 

  . التقليدية
حقLقة الوزارة مشكورة ٔ�نه يف ٕاطار التعاون اUويل إالس>باين، متت 

االتفاقLة من X�ٔل جتديد وهيلكة اIمع د°ل الصناNة التقليدية، ٕاال ٔ�ننا  ذهه
ا�يل فهيم الصور د°ل  (les panneaux)اح]ا تفاnXٔ� ٔ�نه ميل وقعوا ذوك 

الشالكة د°ل اIمع د°ل الصناNة التقليدية ٔ�نه ال يليق لت� البصمة د°ل 
 حضاري وحيافظ Nىل الصانع التقليدي املغريب، ابغيناه �كون يف شلك

الرتاث وNىل أ!صا¾ املغربية، هذا هو البHت د°ل القصيد، ٔ�ما اح]ا مع 
  . إالصالح

ولكن أ!شغال ا�يل يه مقرر ا!ٓن ٕاجنازها مل تتìاوز إالNادة د°ل الرتممي 
وكنت رئHس د°ل الغرفة . والزتيني، وكتبقى طبعا هذه احللول ٔ�هنا âرقLعية

ية بطنìة، وحقLقة ٔ�نه هاذ اIمع سعى ٕاىل Nدة د°ل الصناNة التقليد
ٕاصال¡ات âرقLعية، Xاء وا¡د الوقت يف وا¡د احلكومة ويف وا¡د الوزارة 
ا�يل حمسوب Nلهيا من دا� �لفوق ٔ�نه âكون ضد املسائل الرتقLعية، ابغينا 
�كون وا¡د اIمع Nىل مس>توى مدينة طنìة، ٔ!ن املطلوب من الوزارة 

ع واحلكومة ٕاجياد ¡لول لبناء وا¡د اIمع د°ل الصناNة الوصية Nىل القطا
التقليدية ومرÀب د°ل الصناNة التقليدية يف طنìة من X�ٔل الرفع من اليد 
العامY، وهاذي يه ا�يل كتبحث Nليه احلكومة، وxاصة ٔ�ن مدينة طنìة 

*ي، مع امليناء املتوسطي ا�يل اك�ن دا� ¡اليا ومع ٕاNادة هيلكة امليناء الرتفهي 
اك�ن هناك Nدد د°ل السواح ا�يل Àيتوþوا ٕاىل مدينة طنìة، وxاصة ا�يل 
Àيتقدموا Nىل طنìة Nرب البواخر العا�رة �لقارات، ا�يل تيوصل دا� ¡اليا 

  .ٔ�لف ساحئ س>نو° والرمق مزتايد 100العدد د°ل السواح 
ٕاذن هاذ العدد د°ل الس>ياح ٕاذا وXد� هلم وا¡د اIمع يف املس>توى 

Xد� هلم وا¡د املرÀب صناعي يف املس>توى، ٔ�ول ¡اXة ما «ادي يتوþوا وو
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ٕاال «ادي يتوþوا ٕاىل املسائل د°ل الصناNة التقليدية، �ش تقوية اليد 
العامY، هذا هو الهدف، ابغينا من احلكومة ٔ�نه الوز�ر يوقف Nىل هاذ 

ني يف هاذ اIمع د°ل الصناNة التقليدية، وهذا طلب طبعا من مجيع الفاNل
  .اIال هذا
  .شكرا

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  تفضل الس>يد الوز�ر، هناك رد Nىل التعقLب؟. شكرا

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدين الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدين الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدين الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع املدين 
        ::::))))وز�ر الصناNة التقليديةوز�ر الصناNة التقليديةوز�ر الصناNة التقليديةوز�ر الصناNة التقليدية

  .شكرا الس>يد الرئHس

Iهنوض هبذا اçىل ٔ�نه املطلب د°ل اN فقونjالف حو#، حنن مx مع ال
العمل امىش بطريقة جLدة، اك�ن بعض املالحظات، والس>يد الوز�ر يؤكد 

  .Nىل ٔ�نه Xاهز �لتعامل معمك م~ارشة ومLدانيا لتصحيح ما ميكن تصحيîه
  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسةالس>يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر، وشكرا ملسامهتمك

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


