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  )2012 ٔ��ريل 24  (1433 ا"ٓخرة جامدى 2 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل الثايناخلليفة ،الس?يد محمد فضييلاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال  الساKة ، ابتداء مندقHقة وعرشون ومثان ثالث ساKات: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  . بعد الزوال أ"ربعنيواUقHقة 

  .م[اقشة أ"س?ئ] الشفوية    ::::Zدول أ"عاملZدول أ"عاملZدول أ"عاملZدول أ"عامل

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

        ::::املس�شار الس?يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئDس اجللسة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س?يد املرسلني

  .هللا، K�ٔلن عن افiتاح اجللسةgسم 
  حرضات الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
من اUس?تور، ووفقا ملقiضيات القانون  100معال بnٔحاكم الفصل 

اUاxيل wلمuلس، خيصص اEلس هذه اجللسة ٔ"س?ئ] السادة املس�شار�ن 
  . ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا

اول أ"س?ئ] الشفهية املدرZة يف Zدول أ"عامل، وق�ل الرشوع يف تن
ٔ�عطي اللكمة wلس?يد أ"مني ٕالطالع اEلس Kىل ما Zد من مراسالت، 

  .فليتفضل الس?يد ٔ�مني اEلس مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس?يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلس
gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س?يد� محمد وKىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
  .كرا الس?يد الرئDسش

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

�ل�س?بة لٕالKال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  : املس�شار�ن

توصلت الرئاسة مبراس] من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب 
 املو�ة من xاللها اEلس طلب الس?يد وز�ر االتصال تقدمي أ"س?ئ]

لوزارته يف بداية اجللسة، ؤ�ن الوز�ر امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة 
سiDوىل إالZابة �لنيابة عن أ"س?ئ] املو�ة wلس?يد وز�ر التجهزي والنقل، 
ويلمتس تبعا ¢¡ ٕادراج أ"س?ئ] املو�ة لقطاع التجهزي بعد أ"س?ئ] 

  . املو�ة لقطاع الشؤون العامة
اسة مبراس] من فريق أ"صا¦ واملعارصة، يطلب من كام توصلت الرئ

xاللها حسب السؤال املوZه wلس?يد وز�ر االتصال حول واقع إالKالم 

  . العمويم من Zلسة أ"س?ئ] ليومه الثال5ء
�ل�س?بة لªٔس?ئ] الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : 2012ٔ��ريل  24ٕاىل »اية يوم الثال5ء 
  . سؤ 16: ٔ"س?ئ] الشفهيةKدد ا

  .لمك اللكمة الس?يد الرئDس. شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .شكرا wلس?يد أ"مني
من القانون اUاxيل wلمuلس، ٔ�عطي اللكمة wلفريق  128يف ٕاطار املادة 

  . احلريك من Z�ٔل ٕا�اطة اEلس Kلام بقضية طارئة

        ::::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
  .ئDسشكرا الس?يد الر 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٕاخويت املس�شار�ن،
  .³رشفين ٔ�ن ٔ�تدxل �مس الفريق احلريك بقضية طارئة

  الس?يد الرئDس،
لقد xلفت الز¶رة امللكHة املميونة ٕالقلمي خريبكة �5ٓرا طيبة يف نفوس 
الساكنة احمللية، وذ¡ ملا حيظى به هذا إالقلمي ا¢ي ح�اه هللا خبريات 

Kدة مشاريع الفوسفاط �رK الل ٕاطالقx اللته، وذ¡ منZ اية من طرف
جامKة قروية وحرضية، هتم اجلانب  Ã30منوية، واليت مهت ٔ�زيد من 

قiصادي وجÈعي والتمنوي، مما س?يÆلق Kدة م[اصب شغل قارة 
  . ومومسية ٔ"بناء املنطقة

Kائ] اليت ظلت تعDش  84كام وقف Zاللته Kىل جحم معا�ة ٔ�زيد من 
مبجمع الفردوس بقلب مدينة خريبكة، و�لضبط gشارع  2003[ذ س?نة م 

بدون ربطها gش?بكة املاء وال الكهر�ء وال حصولها Kىل  ،محمد السادس
الو5ئق القانونية، وقد ٔ�عطى Zاللته ٔ�مره السايم الفوري wلسلطات احمللية 

Hهنم من من Z�ٔل رفع الرضر Kىل الساكنة وربط املنازل �ملاء والكهر�ء ومتك 
  . الو5ئق القانونية

مع اكمل  - و�لفعل، Ñشلكت جلنة من Z�ٔل معاجلة املشلك، ٕاال ٔ�نه 
الزالت بعض العقليات مل تتغري، ٕاال ٔ�نه بعد اÔهتاء الز¶رة امللكHة  - أ"سف 

املباركة ٔ�صبحت �ٓليات اش?تغال هذه اwلجنة Zد بطيئة، بل ٔ�صبحت 
نونرب  5املصادق Kليه بتارخي تطلب رشوطا تعuزيية مل Ãكن يف التصممي 

وها هو، الس?يد الرئDس، التصممي ا¢ي صادقت . 991حتت رمق  2005
Kليه السلطات احمللية ببÛية خريبكة، ال توZد به املمرات اليت تطالب هبا 
اwلجنة احملدثة، وال ندري ماذا Ãريد هذه اwلجنة، وظل احلال Kىل ما هو 

  . Kليه
لطات احمللية صادقت ؤ�رشت Kىل بل الغريب يف أ"مر ٔ�ن الس

تصمميني خمتلفني لنفس املرشوع، أ"مر ا¢ي يدعوننا نطالب من هذا املنرب 
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Kىل ٕايفاد جلنة مركزية من Z�ٔل معاجلة وتصحيح عطب اwلجنة احمللية، حىت 
  . �متكن ساكن مجمع الفردوس من Ãزويدمه �ملاء والكهر�ء

عممي املاء والكهر�ء Kىل العامل ففي الوقت ا¢ي تعمل فHه احلكومة Kىل ت
القروي، جند بعض العقليات مل تتد�ر مفهوم اUس?تور اجلديد، وال ³سا�رون 
رãب التمنية ا¢ي �رKاه صاحب اجلال¦ نرصه هللا، ومل ³س?توعبوا املفهوم 

  .اجلديد wلسلطة، بل ³س?بحون ضد التيار
  الس?يد الرئDس،

�اطة م[ذ ٔ�زيد من س?نة، لقد س?بق لفريق[ا ٔ�ن تطرق ملوضوع هذه االٕ 
وتنفس ساكن مجمع الفردوس الصعداء، . دون ٔ�ن حترك اجلهات املعنية ساكنا

 æاللته مبعاجلة أ"مر، ٕاال ٔ�ن تZ لتعبري عن فرحهتم ملا ٔ�مرw بل خرجوا
الفر�ة مل تدم طويال بعدما ٔ�رصت هذه اwلجنة Kىل الÈطل وال�سويف، 

م[ذ ٕاعطاء صاحب اجلال¦ نرصه مiالعبني مبصري الساكن "ٔكرث من شهر 
  .هللا لتعلèته السامHة

ٔ�ن معلت اجلهات اêتصة  2007وقد س?بق ٔ�ثناء الز¶رة امللكHة لس?نة 
Kىل ربط ساكنة هذا اEمع �لكهر�ء، وبعد اÔهتاء الز¶رة تقطع Kلهيم 5ين 

  .املاء والكهر�ء، ورجعت �لمية ٕاىل Kادهتا القدمية

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
اللكمة يف نفس إالطار wلفريق الفHدرايل، . كرا wلس?يد املس�شارش

فليتفضل الس?يد الرئDس من Z�ٔل ٕا�اطة اEلس Kلام بقضية طارئة، 
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد العريب �îيشاملس�شار الس?يد العريب �îيشاملس�شار الس?يد العريب �îيشاملس�شار الس?يد العريب �îيش
  .شكرا الس?يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شارون،

w درايلHل �مس الفريق الفxميقراطية، طبقا ³رشفين ٔ�ن ٔ�تدUلو�دة وا
من النظام اUاxيل Eلس املس�شار�ن، ٔ"حHط الرٔ�ي  128ملقiضيات املادة 

العام Kلام ٔ�نه يف الوقت ا¢ي Ñس?تعد فHه الطبقة العام] لالحiفال وختليد 
فاحت ماي، Ñشن احلكومة حر� رشسة Kىل التظاهر السلمي ا¢ي ٔ�قره 

ك احلقوق واحلر¶ت النقابية الفردية اUس?تور، وقد جسلنا اس?مترار اÔهتا
  .وامجلاعية

لقد xلقت احلكومة مجموKة من نتظارات Kىل مس?توى حماربة الفساد 
. وٕاقرار العدا¦ جÈعية ورتقاء �لعنرص الîرشي õعنرص ٔ�سايس wلتمنية

وبدل تفعيل هذه نتظارات ٕ�جراءات معلية، جلnٔت ٕاىل تعطيل تفعيل 
والتضييق Kىل احلر¶ت النقابية يف بعض  2011ٔ��ريل  26 مقiضيات اتفاق

القطاKات واملؤسسات وموا�ة التظاهر السلمي wلمعطلني والعديد من 
الف÷ات جÈعية �لقمع الرشس مبختلف املدن ونتصار wلمقاربة أ"م[ية 

  .بدل التعاطي إالجيايب مع امللفات املطلبية wلشغي]

ة �لتوÃر والغليان ونعاكسات السلبية لªٔزمة يف هذه أ"جواء امل�سم
اUولية وتxٔnري اعÈد القانون املايل Kىل املقاو¦ الوطنية بصفة Kامة والطبقة 
العام] بصفة xاصة، تضع احلكومة من مضن ٔ�ولو¶هتا اùهتديد �القiطاع من 
ٔ�جور املرضبني وٕاخراج القانون التنظميي لٕالرضاب، وýٔن غياب هذا 

نون هو ا¢ي سامه يف Ãزايد درZة حiقان جÈعي واس?مترار القا
  .حuiاZات وإالرضا�ت يف العديد من القطاKات واملؤسسات

ٕان الفريق الفHدرايل ليؤكد ٔ�ن ٔ�س?باب هذا حiقان هو التضييق Kىل 
احلر¶ت النقابية وغياب مnٔسسة احلوار جÈعي وKدم ا�رتام االتفاقHات 

وxري دليل Kىل ٔ�ن احلوار يفيض ٕاىل نتاجئ هو قرار النقابة امجلاعية، 
اUميقراطية wلعدل بتعليق إالرضاب بعد التوقHع Kىل االتفاق بني النقابة 
والوزارة، �لرمغ من امليوKة اليت تعامل معها إالKالم العمويم البرصي مع 

اص ٕارضا� يف القطاع اخل 39هذا االتفاق، وكذ¡ تفادي اندالع ٔ�زيد من 
  .x2011الل س?نة 

ٕان الس?ياق احلايل ال ³شجع Kىل م[اقشة هذا املرشوع، وKىل احلكومة 
احلالية ٔ�ن تعمل، ٔ�وال، Kىل ٕازا¦ ٔ�س?باب التوÃر، ومهنا ا�رتام احلقوق 

من القانون اجلنايئ ا¢ي حيامك مبقiضاه  288النقابية و�ذف الفصل 
Uة اHىل االتفاقK املتعلقة  87ولية رمق املسؤولون النقابيون والتصديق

  .�حلر¶ت النقابية وحامية احلق النقايب
ٕان ٔ�ي قانون مرتقب ينظم هذا احلقل البد ٔ�ن حيمي حق ممارسة 
إالرضاب، وفقا ملنطوق اUس?تور واملواثيق اUولية ذات الص]، عوض ٔ�ن 
يمت تقHيده ويصبح ٔ�مرا مس?تحيال، كام ٔ�ن هذا النص القانوين البد ٔ�ن 

وطين حول النصوص القانونية املنظمة لالنتÆا�ت املهنية ³س?بقه حوار 
  .وقانون النقا�ت

ويف هذا إالطار، قررت الفHدرالية اUميقراطية wلشغل ختليد العيد 
أ"ممي حتت شعار حامية احلر¶ت النقابية دKامة ٔ�ساس?ية wلخيار اUميقراطي 

وابت أ"مة، ا¢ي ي��ع من ق[اKة ٔ�ن تفعيل خiيار اUميقراطي �ýٔد ث
يعمتد ٔ�ساسا Kىل ا�رتام احلق يف خiالف وحامية احلقوق النقابية 

wلشغي] املغربية وا�رتام احلر¶ت الفردية وامجلاعية، واحلق يف التظاهر 
  .وحuiاج wلمواطنني املغاربة

  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
يف نفس إالطار، اللكمة لفريق حتاد . شكرا wلس?يد املس�شار

  .اUس?توري من Z�ٔل ٕا�اطة اEلس Kلام بقضية طارئة

        ::::املس�شار الس?يد ٕادر³س الرااملس�شار الس?يد ٕادر³س الرااملس�شار الس?يد ٕادر³س الرااملس�شار الس?يد ٕادر³س الرايضيضيضيض
  .شكرا الس?يد الرئDس

  الس?يد الرئDس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،
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  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الس?يد الرئDس، Ôهبنا دامئا احلكومة ٕاىل النتاجئ السلبية ملهنجيهتا يف 

مع الوقائع واملس?تuدات اليت Ñشغل �ل الرٔ�ي العام الوطين، التعاطي 
فاحلكومة ال Ãلكف نفسها لزتام �لتواصل مع الرٔ�ي العام وõشف وتعرية 
لتباس وتقدمي التوضيات لطمnٔنة نفوس املواطنني ٕ�طالعهم Kىل حقائق 

  . أ"مور، وهذا حق دس?توري كف� دس?تور فاحت يوليوز للك املغاربة
ك ٔ�م�] صارxة Kىل هذا السلوك احلكويم ا¢ي يرضب حق وهنا

املواطن اUس?توري يف طالع Kىل املعلومات والوصول ٕاىل احلقائق، 
نذãر مهنا Kىل سHîل املثال ال احلرص، الس?يد الرئDس، تتحرك حراكت 

فاس، �زة، : احuiاجHة حتولت ٕاىل ٔ��داث عنيفة جبل م[اطق اململكة
، مسعنا عن جلان wلتحقHق يف xلفHة أ"�داث، ٕاال خريبكة، سال، احلس?مية

 æال واسع لاللتباس والغموض، رمغ ٔ�هنا متتEة و�ركة اiٔ�ن احلكومة صام
احلقHقة وال تقدم احلكومة ٔ�ي بيان wلرٔ�ي العام يوحض طبيعة تæ أ"�داث 

  .واخللفHات د¶لها
هناك ٔ�يضا مشلك خطري، ٔ�قول خطري وخطري Zدا، عن ترصحي 

ل ٕاس?باين، مفاده، الس?يد الرئDس، ٔ�ن �ٓالف أ"طفال الرضع املغاربة مسؤو
يمت هتر�هبم ٕاىل ٕاس?بانيا، ويتدث عن هتريب، ¶ ٔ�هيا السادة املس�شار�ن، 

ٔ�لف طفل  15ٔ�لف طفل يف الس?نة، وهناك جرائد مغربية تتدث عن  27
يمت هتر�هبم ٕاىل اخلارج عن طريق سiîة ومليلية، اليشء ا¢ي يعمق 

ساس Uى املواطن �نعدام أ"من ويدفع ٕاىل التخوف ٔ�ن يصبح لك إالح 
  . طفل مغريب �دد �الخiطاف والتصد�ر ٕاىل اخلارج

فقد يمت، الس?يد الرئDس، اس?تعامل هاذ أ"طفال يف إالرهاب، ٔ�قول 
إالرهاب ٔ�و إالKداد ملامرسات ال x�ٔالقHة ٔ�و xارZة عن القانون، ٔ�و Ñسخره 

واùهتريب وامجلاKات إالرهابية اUولية، ب�D من طرف ش?باكت اêدرات 
ي�شغل وزراء احلكومة يف املارãوتD[غ نتÆايب والس?يايس، والسعي وراء 
الترصحيات املثرية لالس?هتالك إالKاليم، وال من يطمنئ أ"م املغربية عن 
رضيعها، وال من �كشف احلقائق حول اخiطاف أ"طفال ؤ�بعادها اليت 

  .ملهتدد أ"من �لعا
ٕاخواين أ"عزاء، حنذر مث حنذر ٔ�ن يتحول هذا املشلك ٕاىل هتديد 
لªٔمن اUويل، فهل ت�iظر احلكومة ٔ�ن تتدxل �ات دولية لتنîهيها ملدى 
خطورة ان�شار هذه الظاهرة Kىل احلدود الوطنية، مما ميس gسمعة البÛ؟ 

  .ٕاذن »دا راه �ات دولية »ادي تتدxل يف هاذ املشلك
  .     لرئDسشكرا الس?يد ا

 :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
اللكمة ا"ٓن wلفريق شرتايك من Z�ٔل ٕا�اطة . شكرا الس?يد املس�شار

  .اEلس Kلام بقضية طارئة، الس?يدة رئDسة الفريق 

    

        ::::املس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس?يد الرئDس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
لقد س?بق لنا ٔ�ن رصح[ا يف الفريق شرتايك بnٔننا لن Ôكون معارضة 
فè خيص التفعيل احلقHقي لشعار احلكومة املمتثل يف حماربة الفساد، بل 

  . س?نكون دامعني وفاحضني wلفساد ãيفام اكنت جتلياته ومصادره
لك[نا اليوم، وبعد مرور لك هذه املدة، فٕاننا مل نلمس ٕاال خرZات 

سطحية ومس?هتلكة من ق�يل !رش الحئة املnٔذونيات اليت تضاربت  ٕاKالمHة
حولها �ٓراء ٔ�»لبiDمك ما بني مدع ٔ�نه س?باق ٕالKدادها وما بني رافض لها 

  .وم[تقد لشلكيات س?تفراد K�ٕالهنا واس?تغاللها ٔ"غراض س?ياس?يوية
وٕاننا ٕاذ !سuل ٕاجيابية الكشف عن املس?تفHد�ن من مiيازات والريع 

شاك� وجماالته، فٕاننا جندد التãٔnيد Kىل ٔ�ن جمرد ال�رش لDس كفHال مبختلف �ٔ 
مباربة اقiصاد الريع، وٕامنا يتطلب أ"مر ٕاسرتاجتية حكومHة، م�سجمة، 
مiاكم]، مل نلمسها حلد ا"ٓن ومل نالحظ ٔ�ي حترك حكويم Zدي ٕالKدادها 

ومHا واحلوار الوطين يف شnٔهنا، بل Kىل العكس من ذ¡ الحظنا ارتبااك حك
مزتايدا فè خيص الترصحيات والترصحيات املضادة من نفس التالف 
احلكويم ا¢ي س?بق لنا ٔ�ن Ôهبنا م[ذ البداية ٕاىل هشاش?ته الس?ياس?ية 
وإاليديولوجHة، بل وK�ٔلننا ٔ�ن مقاومة إالصالح وحماربة الفساد قد تnٔيت من 

  .ب�Hة التالف احلكويم نفسها
يوم من معر احلكومة، ٔ�ن هذه  100واليوم، ها حنن Ôرى بعد مرور 

أ"xرية عوض ٔ�ن تطلعنا وتطلع الرٔ�ي العام �لك مسؤولية عن خططها 
الوطنية والقطاعية وZدو¦ تفعيلها، معدت ٕاىل الهروب ٕاىل أ"مام بتكرار 
خطاب جHوب مقاومة التغيري، يف �ني ٔ�ن اUس?تور اجلديد م[ح لرئاسة 

اكهلها قHادة احلكومة والربامج  احلكومة صالحHات »ري مس?بوقة ؤ�لقى Kىل
  .واحلسم يف اخiياراهتا

وKليه، فٕاننا جندد تنîهينا wلس?يد رئDس احلكومة بnٔن يتحمل اكمل 
مسؤولياته اUس?تورية عوض ال�شيك من اwلوبيات ٔ�و �ات مقاومة التغيري 
اليت ال نظن ٔ�نه اكن جيهل تواZدها ق�ل توليه مسؤولية رئاسة احلكومة، 

رئDس احلكومة عن سواKد العمل وليواZه مشالك املغرب  لDشمر الس?يد
قiصادية وجÈعية والîرشية و»ريها عوض الترب�ر والشكوى، وعوض 

  .اùهتديد �لزنول ٕاىل الشارع، وýٔنه مازال يف املعارضة
فلDشهد الس?يد رئDس احلكومة ٔ�ن املواطنني مه ا¢�ن يزنلون اليوم 

ل وحماربة الفساد وٕ�صالح إالدارة والتعلمي wلشارع من Z�ٔل مطالبته �لشغ
والصة، وKليه ٔ�ن يطبق الوعود اليت من Z�ٔلها م[ه املغاربة ٔ�صواهتم، 

  . واليت بفضلها تبؤ� املرتبة أ"وىل يف اخلريطة الس?ياس?ية ويقود احلكومة اليوم
  . شكرا، ؤ�عتذر
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  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
س?تقاليل من Z�ٔل ٕا�اطة اللكمة wلفريق . شكرا wلس?يدة املس�شارة

  .   ، تفضلوا128اEلس Kلام بقضية طارئة طبقا wلامدة 

        ::::املس�شار الس?يد محمد �رKاه الس?باعياملس�شار الس?يد محمد �رKاه الس?باعياملس�شار الس?يد محمد �رKاه الس?باعياملس�شار الس?يد محمد �رKاه الس?باعي
  الس?يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
³رشفين ٕا�اطة اEلس املوقر Kلام بقضية طارئة طبقا ملقiضيات النظام 

لس?يا) ا¢ي يعترب حمراك هاما، حHث شغل ٕاىل اUاxيل، تتعلق �لقطاع ا
ٔ�لف م[صب شغل م�ارش، وكذ¡ هو  470حوايل  �2011دود ممت 

مليار  59القطاع أ"ول يف توفري العم] الصعبة القiصاد� الوطين مبا قدره 
  . درمه

والشك ٔ�ن هناك جمهودات ãبرية بذùهتا بالد� يف هذا اEال م[ذ 
قطاKا مiطورا، ³س?تجيب من �ة النتظارات  احلكومات السابقة جلعلها

الفاKلني يف القطاع، ومن �ة 5نية النتظارات املواطنني املغاربة بصورة 
موازية مع الس?ياح أ"Zانب، اليشء ا¢ي يفرض تقوية مقومات الس?يا�ة 
اUاxلية Kرب توفري ظروف تقوية الب�Hات الس?ياحHة من xالل حام�هتا من 

بدءا من أ"زمة قiصادية العاملية  ،لية اليت يعرفها العامل�5ٓر أ"زمات املتتا
وأ"�داث إالرهابية أ"xرية اليت عرفهتا بالد�، �ٕالضافة ٕاىل الربيع العريب 
ٕ�جيابياته وسلبياته، واليت انعكست سلبا Kىل احلياة جÈعية، بدءا من 

ياحHة ذاهتا اليت اليد العام] وأ"طر الس?ياحHة مرورا بوضعية امل�شnٓت الس? 
  . تترضر من هذا الوضع xاصة املتوسطة مهنا والصغرى

ونؤمن، يف الفريق س?تقاليل، وحنن بصدد م[اقشة مرشوع القانون 
املايل، ٔ�ن يتuه التصور احلكويم حنو دمع هذا القطاع، xاصة Kىل مس?توى 

بني  املزيانية، ٕاذ من املعلوم فٕان املنظمة العاملية wلس?يا�ة تويص بتخصيص
من رمق معامالت ٔ�ي دو¦ wلرتوجي الس?يا)، يف احلني  %3ٕاىل  1,5%

، Ñشمل نفقات املوظفني، مما %0,73بالد� مل ختصص هذه الس?نة سوى 
مليون درمه، يف ظل  300يعين ٔ�ن مزيانية الرتوجي س?تصبح يف �دود 

م[افسة رشسة Uول حوض املتوسط، �ٕالضافة النعاكسات مشالك 
 Ñ ة املغربيةالطريان اليتHهبا اخلطوط امللكîس .  

لنصل ٕاىل xالصة جوهرية تتطلب نوKا من ٕاKادة النظر يف املزيانيات 
املرصودة لتحقHق رؤى بالد� لقطاع الس?يا�ة حىت نتجنب ا"5ٓر 
جÈعية احملمت] لقطاع ³شلك يف لك دول العامل حمورا �ام، سواء لتطو�ر 

Èعية عن طريق فرص الشغل اليت يوفرها، س�1ر ٔ�و ٕانعاش احلياة ج
  . ؤ�يضا ما يوفره خلزينة اUو¦ من احiياطي �م من العم] الصعبة

¢ا، فٕاننا يف الفريق س?تقاليل، ٕاذ ن��ه لهذه املالحظات أ"ساس?ية، 
جندد نداء� wلحكومة من Z�ٔل ٕاKادة النظر فè خصصته لقطاع الس?يا�ة يف 

بري ٔ�كرث جرٔ�ة حامية لوضعية قطاع �م يواZه ظروف اس?ت2[ائية تتطلب تدا
  . ٕاãراهات كثرية تنعكس سلبا Kىل دوره اEمتعي واحليوي

  .شكرا wلس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
اللكمة ا"ٓن لفريق أ"صا¦ واملعارصة من Z�ٔل . شكرا wلس?يد املس�شار

  .ٕا�اطة اEلس Kلام بقضية طارئة، فليتفضل الس?يد الرئDس

        ::::ار الس?يد عبد احلكمي ب�شامار الس?يد عبد احلكمي ب�شامار الس?يد عبد احلكمي ب�شامار الس?يد عبد احلكمي ب�شامششششاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس?يد رئDس احملرتم

  الس?يد رئDس احملرتم، 
Ôريد يف فريق أ"صا¦ واملعارصة ٔ�ن حنيطمك خشصيا بصفiمك رئDسا لهذه 

وحنيط خمتلف مكو�ت هاذ اEلس، ٕاىل ٔ�ن هناك يف هذه أ"¶م،  اwلجنة
جتري يف ر�اب يعين مرسحHة فهيا الك�ري من اجلوانب الرس¶لية والعبث 

هذا اEلس مبناس?بة م[اقشة مرشوع القانون املايل، ويتعلق هبذا اùهترب 
الفاحض wلحكومة يف خشص وز�ر قiصاد واملالية ويف خشص الوز�ر 
املنتدب من حتمل مسؤوليهتام اكم] فè يتعلق ٕ���ة الفرصة، اليت يه حق 

ة ملا هتيئه احلكومة يف دس?توري اكمل لهذا اEلس، من Z�ٔل املناقشة اجلاد
  . ٕاطار مرشوع القانون املايل

ا، الس?يد الرئDس احملرتم، البار�ة هترب احلكومة من خوض [لقد Kاي� 
م[اس?بة هذا احلديث، هو ٔ�نه . نقاش Zاد مع خمتلف مكو�ت هذا اEلس

يف �ٓخر اجÈع عقدته جلنة املالية يوم امخلDس املنرصم، وجÈع ا¢ي من 
ن يقدم فHه وز�ر قiصاد واملالية والوز�ر املنتدب ٔ�جوبة مق[عة املفرتض �ٔ 

عن عرشات من أ"س?ئ] وعن عرشات من املالحظات النقدية اليت 
Ãلكفت خمتلف الفرق الربملانية بطر7ا يف ٕاطار املناقشة اجلادة ملرشوع 
القانون املايل، وقد وKد الس?يد وز�ر قiصاد واملالية �متكني جملس 

ار�ن من اجلواب مكiو� ٔ"ن الس?يد الوز�ر مل جيب ومل يقدم ٔ�ي املس�ش
  . جواب عن ٔ�ي من أ"س?ئ]، ومهنا العرشات من أ"س?ئ] طرحت

واكن من املفرتض بعد ٔ�ن توصلنا جبواب احلكومة املكiوب ٔ�ن Ñس?تnٔنف 
 ٔnZٔنف م[اقشة القانون املايل، فٕاذا بنا نفاnس?تÑ جلنة املالية أ"شغال ؤ�ن

ار الس?يد الوز�ر املنتدب Kىل رفض خوض املناقشة حبuة ٔ�هنم البار�ة ٕ�رص 
  . مقHدون جبدو¦ تقيض خنراط يف م[اقشة املواد

ونود ٔ�ن ن�هبمك خشصيا، الس?يد الرئDس، ٕاىل ٔ�ن احلكومة تتعامل �لك�ري 
ا [من س?تخفاف و�لك�ري من س?هتتار مع هذه املؤسسة، وم�ل ما Kاي� 

وىل اليت انرصمت عن معر احلكومة، هترب يوم ا"ٔ  100ذ¡ يف هاذ 
الك�ري من مكو�ت احلكومة واخنراطها يف معارك دوÔكشوتية واخنراطها يف 

  . خرZات ٕاKالمHة ال تقدم وال تؤخر
ا كذ¡ الك�ري من مظاهر رتباك والك�ري من [و�لرمغ من ٔ�ننا Kاي� 

اليوم  مظاهر Kدم !سuام يف مكو�ت هذه احلكومة، ها حنن نعا�ن
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هترب احلكومة من مسؤولية الرفع من مس?توى النقاش داxل هذه 
  . املؤسسة، ٔ"ننا كنا نعتقد بnٔن هذه املؤسسة جيب ٔ�ن Ãرىق بnٔداهئا

وحنن حنملمك، الس?يد الرئDس، املسؤولية م�ارشة، ومن xاللمك wلجهاز 
 èس?توري اكمال فUمتسك مجيعا حبق[ا اÔ ىل هذه املؤسسة ليكK املسؤول

علق مبناقشة ما هتيئه احلكومة من �رامج، ٕان اكنت هناك �رامج wلشعب يت
  . املغريب

ونود هبذه املناس?بة ٔ�ن نذãر بnٔنه ٕاذا اكنت بالد� يف ٔ�مس احلاZة ٕاىل 
حكومة قوية وم�سجمة، فٕاهنا كذ¡ يف ٔ�مس احلاZة ٕاىل معارضة قوية، 

كومة، وبه وحنن ال ميكن ٔ�ن ننخرط يف هذا العبث ا¢ي جتر� ٕاليه احل
  . وجب إالKالم

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
ٔ�عتقد بnٔنه ق�ل نتقال ٕاىل موضوع أ"س?ئ] . شكرا wلس?يد املس�شار

الشفهية املدرZة يف Zدول أ"عامل البد ٔ�ن ٔ�ؤكد بnٔن النقاش Kىل مس?توى 
اwلجن نقاش حيدده القانون اUاxيل wلمuلس، ٔ�يضا �كون موضوع م[اقشة 

  . ء اwلجنة ومكiهبا، فالنقاش حيدده القانونفè بني ٔ�عضا
ٕا5رته يف هذه اجللسة، حنن س��حث يف املوضوع Kىل مس?توى 

يعين . املكiب، ولكن ٕا5رته يف هذه اجللسة ٔ�ظن ٔ�نه ال ماكن لٕال5رة هنا
  . القانون اUاxيل واحض يف هذا اEال، واUس?تور واحض يف هذا اEال

الس?يد املس�شار، مل ٔ�عطك اللكمة، هللا خيليك، ... اwلجنة س?يدة
ٔ�رجوك، النقاش بني أ"طراف، بني املؤسسة ال�رشيعية واملؤسسة التنفHذية 
حيدده اUس?تور، وحيدده القانون اUاxيل wلمuلس، تبقى املساطر يتفق 

  . Kلهيا داxل اwلجنة
الس?يد ... ٕاذن ن�iقل ٕاىل Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا"ٓين

ي�ش نقطة نظام هللا خيليك، نقط نظام تطلب عندما �كون الرئDس، ما اك
wلرئاسة فnٔج�تمك، هللا خيليك ال جمال  تو�مت. أ"مر يتعلق ب�س?يري اجللسة

 .wلنقاش هنا اليس حكمي، هللا خيليك ما اعطيتكش اللكمة الس?يد الرئDس
!س?هتل Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا"ٓين املوZه ٕاىل الس?يد 

ل حول ٕا�داث جلنة صندوق دمع إالنتاج الس�Dيئ، وز�ر االتصا
عبد امحليد السعداوي، عبد اEيد احلناكري، : wلمس�شار�ن احملرتمني السادة

بنارص ٔ�زاكغ، حلسن بلبرصي، عياد الطييب، فليتفضل ٔ��د السادة 
  .اليس عبد اEيد، تفضل. املس�شار�ن لîسط السؤال

        ::::املس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكري
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الس?يد الوز�ر، K�ٔلنمت مؤخرا عن ٕا�داث جلنة صندوق دمع إالنتاج 
الس�Dيئ، مض يف عضويته خمتلف فعاليات اEال الس�Dيئ وإالKاليم والفين 

  . �ملغرب
�ر، ٔ�ن املؤسسة اليت اكنت تقدم اUمع املايل وحنن نعمل، الس?يد الوز

لٕالنتاZات الس�Dئية الوطنية سابقا هو املركز الس�Dيئ املغريب، ا¢ي 
³شلك حسب مجموKة من التقار�ر الصادرة عن اEلس أ"Kىل wلحسا�ت، 

  . مرتعا لسوء التدبري وهدر املال العام
  :ييلمن هذا املنطلق، !سائلمك، الس?يد الوز�ر، كام 

هل ٕا�داث صندوق دمع إالنتاج الس�Dيئ Zاء ملعاجلة اخiالالت  - 1
  املركز الس�Dيئ املغريب يف نطاق دمع إالنتاZات الس�Dئية؟

ما يه املعايري اليت Kىل ٔ�ساسها س?يقدم الصندوق احملدث اUمع  - 2
 املايل لٕالنتاZات الس�Dئية الوطنية؟

أ"مازيغية من اUمع املايل ما موقع إالنتاZات الس�Dئية والتلفزية  - 3
 العمويم؟

    ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
اللكمة ا"ٓن wلس?يد وز�ر االتصال، الناطق . شكرا wلس?يد املس�شار

  .الرمسي �مس wلحكومة

        ::::الس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
دثة م[ذ هنا¡ جلنة اUمع الس�Dيئ حم. شكرا Kىل السؤال موضوع اUمع

، اكن صدر قرار وزاري مشرتك Kىل ٕاBر ٕا�داث رمس Kىل 1988س?نة 
هذه اwلجنة تقرر يف م[ح اUمع Kىل ٔ�ساس ٔ�ن معلية . املاليه الس�Dئية

  . رصف اUمع يتوالها املركز الس�Dيئ املغريب
عندما حتملت احلكومة املسؤولية اكن ٔ�وىل القرارات ٔ�ن يمت ÑشكHل 

: شلكت اwلجنة بناء Kىل ٔ�ربع معايري. لسابقة اÔهتCى Z�ٔلهاجلنة، ٔ"ن اwلجنة ا
 11اك�ن : ولهذا، عندها ثالث مكو�ت. احلياد، الكفاءة، اخلربة، والتعددية

وا�د، اك�ن �س اwيل Ãميثلوا الوزارات، ولكن، اك�ن الناس اwيل ãميثلوا 
س?ياس?ية، مجموع تيارات اEمتع الثقافHة والف[ية، ما Ãهنرضش Kىل التيارات ال 

وZا هاذ اليش بناء Kىل مقاربة Ñشاورية مع الفاKلني، رمغ ٔ�هنا اخiصاص 
  . حرصي لوز�ر االتصال حبسب القانون، ولكن قلنا ند�رو توس?يع ال�شاور

فHمل، ومجموع ما م[ح  325ٕاىل ا"ٓن مت م[ح اUمع لـ  1988اwلجنة من 
اwلجنة . Uرمهمليون د¶ل اUرمه، يعين نصف مليار د¶ل ا 515هو حوايل 

ا"ٓن والت Ñش?تغل بنظام Zديد يقوم Kىل املرافعة، صاحب ٔ�ي مرشوع 
س�Dيئ ãيجي ãيتقدم ٔ�مام اwلجنة وãيدافع Kىل املرشوع د¶لو، هاذ اليش ما 

  . اك!ش يف السابق، وKالش؟ �ش ن�iقل من المك ٕاىل الكHف
د¶لها 5نيا والت اwلجنة ك�ش?تغل مبنظور Zديد يقوم Kىل ٔ�ن القرارات 

ويف ٕاطار الشفافHة، مت . خصها Ãكون معل] ومعروفة ليك Ôكرس الشفافHة
 2011ٕاىل  1988إالKالن Kىل لواحئ أ"فالم اليت اس?تفادت من اUمع من 
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  . ويه �اليا م�شورة يف املوقع د¶ل املركز الس�Dيئ املغريب
ذ ٔ�يضا من أ"مور، التعامل برصامة مع معليات رصف اUمع، ومت اختا

قرار د¶ل ٕاخضاع هذا أ"مر لقواKد الشفافHة والضبط فè خيص ٕانفاق املال 
اUمع؛  العمويم، و�اليا هناك معلية صيا»ة دفرت حتمالت Zديد لس?ياسة

املركز الس�Dيئ K�ٔد مرشوع، مد�رية اUراسات اش?تغلت Kىل تطو�ره، 
 املغرب Kىل وا"ٓن اك�ن حوار مع املهنيني، اك�ن عند� مجعيات س�Dئية يف

ٔ�ساس ٔ�ن هذه العملية ال�شارãية تؤدي ٕاىل ٕانتاج دفرت حتمالت اwيل »ادي 
  . يدقق املعايري اwيل ãيتعطى Kىل ٔ�ساسها اUمع

اكنت املعايري يف السابق Kامة، ا"ٓن انطالقا من التuارب اUولية طلبنا 
ن من الس�Dئيني يف املغرب حيددوا معايري اwيل Ãكون واحضة، تنطلق م

املرجعية اUس?تورية وجتعل املغاربة يتطلعون ٕاىل ٕانتاج س�Dيئ حيقق هلم 
التنافس?ية، حقق[ا تطورا مكيا، اكنت ٕانتاZات جHدة جزئية حمدودة، ولكن 
. ا"ٓن املغرب، ٕاشعاKه الثقايف والتارخيي يقiيض نتقال ٕاىل مر�] Zديدة

حول الس�D يف اليوم  لهذا السîب، مت االتفاق Kىل تنظمي املناظرة الوطنية
  .العاملي wلس�D يف ٔ�كتو�ر املق�ل ٕان شاء هللا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .هل �Uمك تعقHب؟ تفضلوا، الفريق احلريك. شكرا لمك الس?يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اEيد احلناكري
شكرا wلس?يد الوز�ر Kىل هذه التوضيات، كام ٔ�نوه �Eهودات اليت 

ٕالصالح املشهد السمعي البرصي معوما ومضنه القطاع الس�Dيئ، تبذلوهنا 
هذا القطاع احليوي ا¢ي ³شلك قطاKا ٕانتاجHا ويف نفس الوقت وا�ة 

  .ثقافHة ٔ�ساس?ية
ويف هذا إالطار، نود م[مك، الس?يد الوز�ر احملرتم، ٕافادتنا �لعناو�ن 

د�، مؤكد�ن يف الكربى ٕالسرتاتيجيتمك يف جمال تطو�ر القطاع الس�Dيئ ببال
هذا اEال Kىل رضورة العناية �ملنتوج الس�Dيئ الوطين وفق مرجعية 

  .التعددية اwلغوية والثقافHة املنصوص Kلهيا دس?تور¶
ويف هذا الس?ياق، نود اس?تفسارمك عن التدابري املتÆذة من طرفمك 

من حHث wلعناية �ملنتوج الس�Dيئ أ"مازيغي، ال من حHث اUمع املايل وال 
التكو�ن وختصيص مسا�ة �مة لهذا املنتوج يف إالKالم السمعي البرصي، 
كام نؤكد ٔ�يضا Kىل تزنيل م�ادئ الشفافHة واحلاكمة اجليدة والزناهة يف تدبري 
اUمع العمويم wلقطاع الس�Dيئ والعمل Kىل Ñشجيع س�1ر يف بناء 

لتقريب الفن السابع من  القاKات الس�Dئية مبختلف �ات ؤ�قالمي املغرب
  .املواطن

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا wلس?يد املس�شار

  .التعقHب، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
¶ل إالسرتاتيجية الوطنية wلس�D من حHث التفاصيل هاذي معلية د

دور احلكومة وهو املساKدة Kىل بلورة مرشوع إالسرتاتيجية . املهنيني
عقد� لقاء مع مجعية القاKات الس�Dئية، . الوطنية Kىل مس?توى التنفHذ

مليون  2مليون تذãرة يف هناية ال1نD[ات، ا"ٓن ٔ�قل من  37اكنت عند� 
ا رمقنة القاKات تذãرة اwيل كتباع، ومت االتفاق Kىل وا�د إالسرتاتيجية فهي

  . مليون درمه 7الس�Dئية بتخصيص 
ويف نفس الوقت، وضع نظام �رتبط بxٔnالقHات القاKات الس�Dئية 
يضعه ٔ�حصاب القاKات وفق املعايري اUولية gشلك يؤدي ٕاىل رتقاء بدور 
القاKات الس�Dئية، ويف نفس الوقت موا�ة القرصنة، وهنا مت اعÈد رمس 

  . يف هذا اEال (les CD et les DVD)�سÆة اخلاصة يف xاص Kىل ال 
5نيا، اك�ن عند� حتدي ãبري Kىل مس?توى التكو�ن يف اEال الس�Dيئ، 

 ،�Dمليون درمه، بدٔ� يف  90اك�ن ا"ٓن معهد �ن السمعي البرصي والس
، اكن من احلصي] 2012مارس  15السابق، املرسوم د¶لو صدر يف 

احلالية، ا"ٓن مرشوع التكو�ن هو العنرص أ"سايس �ش  أ"ولية wلحكومة
 .نnٔهلو موارد gرشية قوية

5لثا، اك�ن العمل Kىل ٕاKادة ٕاطالق اUور الس�Dيئ ملدينة ورزازات، 
  .�ٕالضافة ٕاىل تطو�ر نظام اUمع الس�Dيئ

ويف هذا إالطار، الس�D املغربية، حىت Ñس?تطيع رحب رهان الكHف 
و فقط إالنتاZات المكية، حمتاجون ٕاىل اجهتاد مك�ف، يقوم والنوع ونتuاوز

Kىل مقاربة Ñشارãية، ولكن Kىل تطو�ر كتابة السD[اريو، Kىل تطو�ر إالبداع 
 .أ"ديب، وهنا اUور د¶ل التلفزة املغربية �لك ق[واهتا gشلك ٔ�سايس

يف دفرت التحمالت اجلديد، در� نظام ل�شجيع إالنتاج الس�Dيئ 
لك ٔ�س?بوع ٔ�ن يمت بث ٕانتاج وطين، زائد املقiىض اwيل اكن يف  الوطين،

دفاÃر التحمالت السابقة اwيل ãيلزم الق[وات د¶ل القطب العمويم �ملسامهة 
يف إالنتاج الس�Dيئ عن طريق ٕاما عرش ٔ�فالم �ل�س?بة wلرشكة الوطنية 

  . �ل�س?بة wلق[اة الثانية 8لٕالذاKة والتلفزة ٔ�و 
ٔ"مازيغية، در� مقiضيات �ل�س?بة لق[اة متازيغت �ش وهنا فè خيص ا

تمت هاذ العملية، ٔ"ن أ"مازيغية ا"ٓن من بعد املراجعة اUس?تورية ي��غي ٔ�ن 
  .ينخرط إالKالم يف جمهود Ãرس?ميها

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
السؤال الثاين موضوKه احلق يف الولوج ٕاىل . شكرا wلس?يد الوز�ر

سادة املس�شار�ن من فريق أ"صا¦ واملعارصة اللكمة ٔ"�د ال  .املعلومة
  .لرشح السؤال، فليتفضل ٔ��د إالخوان مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملريشيشيشيش
  الس?يد الرئDس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
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  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
كنا ن�iظر من الرب�مج احلكويم ٔ�ن ³شلك خطوة مiقدمة يف جمال 

واحلر¶ت، ؤ�ن يتضمن تعهدات وٕاجراءات واحضة خبصوص تفعيل  احلقوق
احلق يف الوصول ٕاىل املعلومات اليت ٔ�قرها ٔ"ول مرة دس?تور اململكة اجلديد 

  .27يف فص� 
و�لنظر ٔ"مهية هذا احلق ولعالقiه الوثيقة مبسnٔ¦ تعميق املسلسل 

اس?يا من اUميقراطي ببالد� والشفافHة ونفiاح، و�عتباره رشطا ٔ�س
رشوط احلاكمة اجليدة، �ٕالضافة ٕاىل دور هذا احلق يف حماربة لك ٔ�شاكل 
الفساد والقطع مع ثقافة التكمت وجحب املعلومات العمومHة اليت لها Kالقة 

  . م�ارشة مبضمون وطبيعة الس?ياسات العمومHة عن الرٔ�ي العام الوطين
ومن Z�ٔل ضامن  ومن �ب ٕا5رة نواقص �ر�جممك احلكويم يف هذا اEال

حق املواطنات واملواطنني يف الوصول ٕاىل املعلومات املوجودة يف حوزة 
إالدارات العمومHة واملؤسسات املنتخبة والهيئات امللكفة مبهام املرفق العام، 
!سائلمك، الس?يد الوز�ر، عن إالجراءات امللموسة املزمع اختاذها يف ٕاطار 

دس?تور¶ الرامHة ٕاىل ختليق احلياة  تزنيل ٕا�دى ٔ�مه احلقوق املنصوص Kلهيا
  .العامة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
ٔ�ريد �مسمك  ،ق�ل ٕاعطاء اللكمة wلس?يد الوز�ر. شكرا wلس?يد املس�شار

مجيعا ٔ�ن ٔ�رحب بتالمHذ مدرسة الفiح wلتعلمي اخلصويص �لر�ط، وÔمتىن 
  .هلم مجيعا التوفHق والنuاح يف مسارمه الرتبوي والتعلميي

  .ي اللكمة wلس?يد الوز�ر لٕالZابة عن السؤال، فليتفضل مشكورأ�عط

        ::::الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
 K15ىل xالف ما Zاء يف السؤال، الرب�مج احلكويم يف الصفة 

أ"جرٔ�ة  .تضمن الزتاما واحضا �حلق يف الولوج ٕاىل املعلومة، هذا الزتام
كومة، يف احلكومة السابقة اكنت Ñشلكت د¶لو، ãيف؟ ق�ل ÑشكHل احل

جلنة وزارية، اwلجنة الوزارية مضت مجموKة من املكو�ت حتت ٕارشاف 
وزارة حتديث الوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة مع وزارة االتصال، وزارة 

اكن . العدل، اUاxلية، املالية، �ٕالضافة wلمندوبية السامHة wلتخطيط
  .�حلق يف املعلومة إالدارية افقط مرتبط، ولكن اكن ااملرشوع Zاهز 

من بعد املراجعة اUس?تورية، واwيل وسعت جمال املعلومة، ولينا 
ومت ... كنتدثو Kىل احلق يف املعلومة �لك مكو�هتا، املرفق العام، إالدارة

من  27الفصل (النص Kىل ٔ�ن التقHيد خصو �كون يف ٕاطار القانون 
  ). اUس?تور

 Ñ لجنةwع القادم من ا"ٓن هذه اÈديد، اجمتعت وجZ شلكت من
املفروض ٔ�هنا تعمتد املرشوع أ"ويل اخلاص مبرشوع قانون الوصول ٕاىل 

وهبذه الرتãيبة ٔ�ملنا ٔ�نه من بعد من املصادقة Kىل املرشوع أ"ويل . املعلومة

داxل اwلجينة، اwلجنة البني وزارية، س?نطر�ه wلنقاش العمويم، امجلعيات 
هيئات د¶ل ماكحفة الرشوة، امجلعيات احلقوقHة، ٔ"ن املغرب حمتاج املدنية، ال 

ٕاىل قانون لضامن حرية الوصول wلمعلومة �عتباره رافعة ٔ�ساس?ية يف ختليق 
  . احلياة العامة، يف ماكحفة الرشوة، ويف بناء ما ³سمى �حلكومة املفiو�ة
حمال  هذا حتدي مطروح، ولهذا نnٔمل ٔ�نه ق�ل ما �كون املرشوع قانون

gشلك رمسي Kىل املؤسسة ال�رشيعية ٔ�نه خيضع لنقاش Ñشاريك معويم حىت 
  . حنقق القانون يف املعايري اUولية

يف العامل  ابÛ 90املغرب من البÛان املتnٔخرة يف هذا اEال، حوايل 
عندو قانون حرية الوصول wلمعلومة، واك�ن دول اwيل دارت قانون حرية 

  . ، يف العامل العريب اك�ن دول قلي]18قرن الوصول wلمعلومة يف ال
نnٔمل ٔ�ن املغرب �كون يف املقدمة ونضمنو قانون حقHقي، لكن يف نفس 
الوقت هاذ القانون عندو قHود هتم املسائل املرتبطة �ملعلومات الشخصية، 
احلياة الشخصية لªٔفراد، ٔ�رسار اUفاع، واملعلومات اwيل اUس?تور وضع 

  . قواKد لها
ٔ�� ٔ�تطلع ٔ�ن يعرف املغرب يف أ"شهر القادمة، اكن عند� ٔ�مل ٔ�ن  لهذا،

يعلن عن هذا القانون يف اليوم العاملي حلرية الصافة، ا"ٓن مازالت العملية 
د¶ل التحضري مس?مترة حىت �كون املرشوع يف مس?توى نتظارات 

  . والتطلعات
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
 ٕاطار التعقHب ٔ"�د السادة ٔ�عضاء اللكمة يف. شكرا الس?يد الوز�ر

  .فريق أ"صا¦ واملعارصة

        ::::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
  . شكرا كذ¡ wلس?يد الوز�ر احملرتم. شكرا الس?يد الرئDس

الس?يد الوز�ر، بغض النظر عن النقاش اwيل ممكن ند�روه حول 
عض ٔ�� بغيت نثري معمك ب. الرب�مج احلكويم وما ختطط � احلكومة

اجلوانب، ما دام Ãلكممت Kىل احلق يف املعلومة يف ٕاطارها العام ويف ٕاطارها 
الشمويل، ٔ�ثري معمك وا�د اجلانب ال يتعلق هذه املرة حبق املواطن يف 

  .الوصول wلمعلومة، ٔ"ن ق[اعتنا بnٔن هذا احلق ٔ�مامه كفاح طويل ãيلزم
ة، يف Kالقة »ادي نثري وا�د اجلانب كريتبط �حلق يف الوصول wلمعلوم

احلكومة واملرافق التابعة لها وKالقهتا �ملؤسسة ال�رشيعية، ونقول لمك بnٔن 
  . خطا�مك ميكن �كون مجيل، ولك[ه مع أ"سف يف واد واملامرسة يف واد �ٓخر

ٔ�م�] فقط، عش?نامه ومبرارة، املثال  2ما »اد³ش منيش بعيد، نذãر فقط 
جحب املعلومة، مايش Kىل أ"ول �ش نبني لمك بnٔن احلكومة ترص Kىل 

املواطنني ولكن حىت Kىل الربملان، م�ال وز�ر معمك يف احلكومة، ويف ٕاطار 
هاذ اEلس، جلنة تقيص احلقائق حول اخلروقات املتعلقة مبكiب ال�سويق 
والتصد�ر، امشات عندو اwلجنة �اكمل ٔ�عضاهئا، عند الس?يد املد�ر د¶ل 
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ٔ�رص Kىل جحب املعلومة ورفض مكiب ال�سويق والتصد�ر ؤ�رص ورفض، 
تقدمي ٔ�ي جواب وتقدمي ٔ�ية وثيقة حبuة ٔ�نه تلقى تعلèت شفوية �لتليفون 

وهاذ . من الوز�ر الويص Kىل القطاع ٕاذاك وهو وز�ر معمك يف احلكومة
اليش، الس?يد الوز�ر، مايش شعبوية كنقولها، هاذ اليش مسuل �لصوت 

ام بغيتو، ٕارصار قوي من Zانب والصورة والفHمل والفHديو �ٔ"لوان، ك
  . احلكومة Kىل جحب املعلومة Kىل الربملان

املثال الثاين، »ري البارح عش?ناه، احلكومة د¶لمك ا"ٓن، وز�ر قiصاد 
واملالية ٔ�رص Kىل جحب املعلومات Kىل الربملان، اح[ا طلبنا، وهاذ اليش 

Kة من الو5ئق يف موثق يف اwلجنة، ميكن لمك Ãرجعوا �، طلبنا وا�د اEمو 
ٕاخل، ùمتكني الربملان من إالطالع Kىل ... ٕاطار الشفافHة ويف ٕاطار احلاكمة

خمتلف املفاصل واجلوانب املرتبطة مبرشوع القانون املايل، طلبنا م�ال 
الو5ئق اليت تتعلق بتقHمي ٔ�و و5ئق تتعلق �لغالف اêصص لالس�1ر، 

ل مniٔخرات أ"داء وودائع طلبنا يعطيو� و5ئق حو . احلكومة Ãرفض
طلبنا يعطيو� بيان مو�د حول اس�1ر القطاع . اخلواص، احلكومة Ãرفض

ملداخHل  ةطلبنا يعطيو� بيا�ت وو5ئق مو�د. العام، احلكومة Ãرفض
طلبنا و5ئق ومعلومات . ومصاريف وجعز قطاع احلكومة، احلكومة Ãرفض

  .ب املعلومةمiعلقة �ملديونية، احلكومة Ãرفض وترص Kىل جح
فnٔي خطاب هذا، هذا الضجيج لكه Kىل احلاكمة وKىل الشفافHة، »ري 
ٔ�نمت ق�ل قليل، الس?يد الوز�ر، ذãرمت لكمة الشفافHة ثالث مرات يف ٔ�قل 
من 5نية، درتوا جضيج قوي Zدا Kىل احلاكمة وKىل الشفافHة، واحلكومة يف 

واطنني، املواطنني ممارس?هتا حتجب املعلومات عن الربملان، مايش Kىل امل
  . البؤساء املساكني xلهيم، اح[ا Kارفني بnٔنه نضال شاق ãي�س?نامه

ولكن هذه احلكومة يف Kالقهتا �لربملان Ãرفض وحتجب احلقHقة، وهذا 
ال ميكن السكوت Kليه، ٔ"نه اÔهتCى ذاك الزمن اUس?توري القدمي اwيل اكنت 

Ôريد حق[ا اكمال »ري احلكومة ميكن حتجب املعلومات عن الشعب املغريب، 
م[قوص يف احلصول Kىل املعلومة، ولDس من حق احلكومة ٔ�ن حتجب عن 

  . الربملان احلقHقة
وهاذ اليش موثق ونطلب م[مك ٔ�ن Ãرجعوا wلو5ئق، كفى جضيuا من 
. ال_م عن احلاكمة وعن الشفافHة، اعطيو� ممارسة ومايش ãيف ما ابغيتوا

ذمت خطا� مجيال ولكن ابغينا ٔ�فعال ولDس ٔ�نمت كنعرفوك، الس?يد الوز�ر، اخت
  . ٔ�قوال

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
. الس?يد املس�شار x�ٔذمت دقHقة ونصف من حق ٔ�صدقا`مك ا"ٓخر�ن

اللكمة لمك الس?يد الوز�ر من Z�ٔل الرد Kىل التعقHب، تفضلوا الس?يد 
  . الوز�ر

ٔ�رجو من السادة ٔ�عضاء احلكومة والسادة . الس?يد الوز�ر ٔ�س�سمحمك
س�شار�ن ٔ�ن �كHفوا تدxالهتم طبقا wلقانون حىت ال نxٔnذ من حق امل 

ا"ٓخر�ن ا¢�ن ي�iظرون دورمه يف ٕالقاء أ"س?ئ] ٔ�و املناقشة يف هذه اجللسة 
ٔ�رجومك ٔ�ن ÃكHفوا تدxالÃمك حسب الوقت املنصوص Kليه يف . املباركة

  . القانون حىت ال حترجوا الرئاسة ٔ�و حنرج بعضنا البعض
  .لس?يد الوز�راللكمة لمك ا

  :الس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس?يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
الواقع هو ما Ôراه، وما Ôراه هو ٔ�ن هذه احلكومة قطعت ٔ�شواطا ج�ارة 
يف Ãكر³س الشفافHة مبامرسات وبnٔفعال وبوقائع، الكشف عن اwلواحئ وا¢ي 

الية، ٔ�زجع الك�ري�ن، ٔ�ما حuiاج بnٔمور هتم حكومة سابقة عن احلكومة احل
  . فال Ãزر وازرة وزر ٔ�خرى

5لثا، ؤ�� هنا ٔ�نطلق من وقائع، ا"ٓن يف جوايب حول قضية اUمع 
  . K�ٔلنت عن !رش اwلواحئ اليت هتم س?ياسة اUمع

يف م[اقشة املعطيات املالية املرتبطة بقانون املالية يه م[ظمة �لقانون 
ار ٔ�هنا تدرج يف التنظميي wلاملية، ميكن املالحظات اليت 5�ٔرها املس�ش

املراجعة اجلارية wلقانون التنظميي wلاملية ويمت التنصيص Kلهيا بدقة، يه 
م[ظمة ٔ�يضا �لنظام اUاxيل wلمuلس، ٔ"ن طلب املعلومات هذا حق وال 
ميكن حتت ٔ�ي ظرف ٔ�ننا نقHدو احلق د¶ل املناقشة واختاذ القرار بعدم 

ية ãينظم قامئة هذه املعلومات، القانون التنظميي wلامل . التوصل �ملعلومات
إالعفاءات اجلبائية، التقار�ر املالية د¶ل امل�شnٓت العامة، تقار�ر د¶ل النوع، 
تقار�ر احلسا�ت اخلصوصية، التقر�ر قiصادي واملايل، لك هذه التقار�ر 
وKالش؟ ٔ"ن هاذ اليش هو اwيل ãميكن املؤسسة ال�رشيعية �ش �xذ 

  .القرارات د¶لها
ا"ٓن حنن بصدد ٕاKداد .  اwيل ابغيت نقول �ش اÔكونو مس?تق�لينئ��

قانون ينظم حق الوصول يف املعلومة، ٔ"ن هو العنرص أ"سايس يف الرقابة 
هذا احلق يف الوصول wلمعلومة اUول . Kىل الفاKلني يف تدبري الشnٔن العام

  . دارت لو مؤسسات مس?تق]، حمايدة
Kىل ٔ�ن حرية املعلومة يف اEال  م�ال نص 165اUس?تور يف الفصل 

السمعي البرصي Ñسهر Kلهيا الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، Kالش 
هذه املؤسسات حمايدة؟ �ش ما �كو!ش wلسلطة التنفHذية دور ٔ�هنا تتحمك 

  . وتتÆذ قرارات حتول دون متكني، لDس فقط الربملان، امجليع
الزتام حكويم، وهذا لزتام  ولهذا، حنن ٕازاء ورش Ñرشيعي اwيل فHه

ابدات معلية أ"جراة د¶لو والشفافHة اخنرطت فHه، ولªٔسف اك�ن �س 
اwيل ãيفiعلوا معارك هامش?ية �ش هاذ املسار اwيل اخنرط فHه املغرب واwيل 

  . اجعل ا"ٓن تدبري الشnٔن العام ãيخضع ملقو¦ ربط املسؤولية �حملاس?بة
  . وشكرا

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر Kىل هذه املسامهة

ن�iقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املوZه wلس?يد وز�ر الش?باب والر¶ضة حول 
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: ظاهرة الشغب داxل املالعب الر¶ضية، wلمس�شار�ن احملرتمني السادة
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، معر مكدر، عبد هللا ٔ�بو زيد، 

  .يس عبد الرحمي العاليف، تفضلال. عبد القادر قوضاض

        ::::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 الرئDس

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

الس?يد الوز�ر، رمغ مصادقة الربملان Kىل قانون م[اهضة الشغب داxل 
املالعب الر¶ضية، الزالت هذه أ"xرية مرتعا للك ٔ�شغال ضطراب 

والعنف وتداعياهتا مل تعد تقiرص Kىل ٕاحلاق اخلسا`ر �ملالعب والشغب 
الر¶ضية، اليت لكفت مزيانية اUو¦ ٔ�مو طائ]، ٕاكتالف الكرايس ؤ�بواب 
املالعب، بل امiد ٕاىل ختريب املمتلاكت العامة واخلاصة املتواZدة مبحيط 

من مدينة و�ملناس?بة، فٕاننا ننوه بnٔ . املالعب وعتداء Kىل رZال أ"من
خريبكة ملا يقومون به من معل جHد بدون مصارKة وال عنف يف مجيع 

كام ٔ�ن أ"فعال لكها تتعارض مع أ"هداف السامHة والنHî] الاكم[ة . املبار¶ت
  . وراء املامرسات الر¶ضية وتنظمي املبار¶ت الر¶ضية

  : للك هذه عتبارات، !سائلمك، الس?يد الوز�ر، اكلتايل
خطتمك حملاربة ظاهرة الشغب داxل املالعب الر¶ضية، ما يه  -

  خصوصا ؤ�ننا نعمل ٔ�ن املقاربة أ"م[ية »ري اكفHة wلقضاء Kىل هذه الظاهرة؟
ٔ�ال تفكرون يف وضع تصور Zديد لوضع �د لهذه الظاهرة �شرتاك  -

  قطاKات حكومHة ٔ�خرى؟ 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلوابالس?يد الوز. شكرا wلس?يد املس�شار

        ::::الس?يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش?باب والر¶ضةالس?يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش?باب والر¶ضةالس?يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش?باب والر¶ضةالس?يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش?باب والر¶ضة
  .شكرا الس?يد الرئDس

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن أ"فاضل،
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق احلريك Kىل تفض� بطرح سؤال هيم 
موضوع ٔ�صبح يف الواقع يؤرق[ا ويقض مضاجعنا طبعا wلمنحى اخلطري ا¢ي 

يxٔnذه يف ا"ٓونة أ"xرية، xاصة بعد أ"�داث املؤسفة اليت وقعت  ٔ�صبح
  .جراء املقاب] اليت مجعت بني فريق الوداد البيضاوي واجلDش املليك

طبعا ظاهرة ال متت ٔ"xالق[ا وال لثقافiنا وال ملواطن�[ا بص]، ظاهرة 
دخH] وغريبة، فعال حتولت ٕاىل سلوك مشني ملا � من تبعات سلبية، 

فقط جراء اخلسا`ر املادية وأ"رواح، بل ٔ�يضا لالنعاكس رمبا السليب  لDس
لصورة البÛ وwلقدرات التنظميية لب�Û، خصوصا ؤ�ننا مق�لني Kىل احiضان 

  .تظاهرات ذات بعد دويل
طبعا م�ارشة بعد هذه أ"�داث، مت اختاذ Kدد من التدابري، اكن ٔ�ولها 

ة الش?باب والر¶ضة، ؤ�يضا تضمنت ÑشكHل جلنة مببادرة من الوزارة، وزار 
هذه اwلجنة ت�س?يق مع وزارة اUاxلية ووزارة العدل واحلر¶ت ٕاكجراء �ٓين 

  .الحiواء هذه الظاهرة
مث م�ارشة بعد ذ¡، اختذت اجلامعة امللكHة املغربية لكرة القدم مجموKة 
من التدابري التnٔديHîة يف حق فريق الوداد البيضاوي، مع اكمل أ"سف، 

ٕاجراءات رمبا نتnٔسف لها ولكن رمبا تؤxذ ã�ٕراه تnٔدييب وفرضت Kىل  ويه
الفريق الوداد رمبا Zرب الرضر والقHام بتعويضات اخلسا`ر اليت اكن ملعب 
محمد اخلامس مرس�ا لها، مث ٔ�يضا مت التنصيص يف دفرت حتمالت أ"ندية 

وضع مراكز اليت س?تخوض البطو¦ �رتافHة يف مومسها التايل ومت ٕالزا�ا ب
  .wلمراق�ة، يعين تتوفر Kىل اكمريات wلتعرف Kىل مرÃكيب ٔ�عامل الشغب

طبعا Kىل املس?توى احمليل، اعمتدت السلطات أ"م[ية �Uار البيضاء 
مقاربة، لن ٔ�قول ٔ�م[ية، وٕامنا ٕاجراءات ٔ�يضا مواãبة ومصاح�ة Zديدة لضبط 

  .ومراق�ة ولوج امجلهور wلمالعب
 ٔ�ن وزارة الش?باب والر¶ضة طبعا حريصة Kىل وجتدر إالشارة ٔ�يضا ٕاىل
كام مت ÑشكHل . واملتعلق مباكحفة الشغب 09.09تفعيل مقiضيات القانون 

جلنة وطنية موسعة حملاربة العنف يف املالعب الر¶ضية تضم لك القطاKات 
واملتدxلني املعنيني، هدفها أ"سايس طبعا هو التحسDس من xالل القHام 

وموازاة مع ذ¡، س?تدث جلن . وٕارشاك ٔ�ساتذة �ح�نيبدراسات مHدانية 
  . حملية س?تقوم بتطبيق توصيات اwلجنة الوطنية

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا اليس عبد . شكرا wلس?يد الوز�ر

  .الرحمي

        ::::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 wلس?يد الوز�ر
ٕاBر ما شهده لقاء الوداد واجلDش املليك �رمس البطو¦ لقد ٔ�كدمت Kىل 

بnٔن ظاهرة الشغب ظاهرة Zديدة وغريبة متاما عن ثقافiنا وتقاليد�  25
  . ؤ�جوائنا حiفالية

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن ظاهرة الشغب Ãزايدت يف مالعب ãرة القدم يف 
جهزيات ا"ٓونة أ"xرية، فظاهرة الشغب �ملغرب مل تعد تقف عند ختريب الت 

الر¶ضية �ملالعب واملساس مبمتلاكت الغري xار�ا، بل تعدهتا ٕاىل حصد 
ٔ�رواح بعض احملبني وٕاصابة العديد مهنم ٕاصا�ت تباي�ت خطورهتا لتدxل 
الظاهرة م[عطفا Zديدا، ³س?تدعى ٔ�كرث من وقفة تnٔملية، ٕاذ س?يؤدي هذا 

عن  السلوك حÈ ٕاىل عزوف هواة الر¶ضة ا"ٔكرث شعبية �ملغرب
ن لهذه ا"ٓفة ٔ�يضا تnٔثريها السليب Kىل اجلانب جÈعي، "ٔ ،املالعب

�عتبار ٔ�ن هذه الظاهرة متس أ"من العام وتدفع املواطنني ٕاىل إالحساس 
�لقلق واخلوف Kىل ٔ�روا7م وممتلاكهتم، وxاصة مهنم ا¢�ن يقطنون �لقرب 
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  .من مالعب ãرة القدم واEمعات الر¶ضية
، ال ندري ملاذا مل يطبق قانون ماكحفة الشغب رمغ الس?يد الوز�ر

مصادقة الربملان Kليه ٔ"نه هو الكفHل مبعاجلة الشغب وxاصة م[ع القارص�ن 
  . من الولوج ٕاىل املالعب

  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا wلس?يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الر¶ضةالر¶ضةالر¶ضةالر¶ضةالس?يد وز�ر الش?باب و الس?يد وز�ر الش?باب و الس?يد وز�ر الش?باب و الس?يد وز�ر الش?باب و 
طبعا تطبيق القوانني، ٔ�عتقد ٔ�نه هو ٕاجراء ال حميد عنه اليوم وقد مت 

xالل  2011تطبيق القانون طبعا يف م�ار¶ت فائتة وxالل شهر ش?ت�رب
  . م�اراة شهدت ٔ�يضا نفس الشغب ومتت هناك مجموKة من احملاكامت

اليشء ا"ãٔيد اليوم هو ٔ�ن مادام ٔ�ن تنايم هذه الظاهرة، اليت كام 
ٔ�سلفت، ٔ�صبحت فعال مصدر ٕازKاج ال لسالمة وال ٔ"من وال لطمnٔنD[ة وال 

  .لصورة ٔ�يضا الر¶ضة بصفة Kامة
ٔ�ؤكد لمك، الس?يد املس�شار، بnٔن يف ٕاطار هذه اwلجنة، اwلجنة الوطنية 
ملاكحفة العنف والشغب، س�[كب Kىل بلورة تصور شامل، لDس فقط 

أ"م[ية، يعين املقاربة أ"م[ية يعين وفق كام تفضلمت، وفق يعين املقاربة 
و�دها »ري اكفHة ٔ"ننا رمبا بصدد يعين بناء قاKدي وتصور مشويل ملوا�ة 
هذه الظاهرة بداية من أ"سفل، يعين بداية من أ"رسة ومرورا �ملدرسة 
وأ"ندية واجلامعة، مبعىن �ٓخر ٔ�ن اللك جيب ٔ�ن ينخرط يف هذا التوZه 

ٔ�صبحت لها عواقب خطرية  -قلت  -هرة اليت حملاربة هذه ا"ٓفة وهذه الظا
  . وانفال�ت ٔ�م[ية رمبا »ري مس?بوقة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . شكرا wلس?يد الوز�ر Kىل املسامهة

ن�iقل ٕاىل أ"س?ئ] املو�ة ٕاىل قطاع الصة، السؤال أ"ول حول ارتفاع 
ار�ن من اللكمة ٔ"�د السادة املس�ش. !س?بة املصابني بداء السل ببالد�
  .الفريق س?تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد العريب سديداملس�شار الس?يد العريب سديداملس�شار الس?يد العريب سديداملس�شار الس?يد العريب سديد
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
كام تعلمون ٔ�ن السل من أ"مراض اجلرثومHة وت�iقل Kدواه �س?ت�شاق 

عال الشخص املريض الشخص السلمي wلقطرات املنبعثة xالل عطس ٔ�و س

gرسKة فائقة، حHث ٔ�ثب�ت إالحصائيات أ"xرية ٔ�ن Kدد املصابني بداء 
وكنا نظن ٔ�ن هذه أ"نواع من أ"مراض الو�ئية قد . السل يف ارتفاع مس?متر

اÔهتت ومل يعد لها وجود ببالد� بعد اùهنضة اليت عرفهتا مضادات أ"وبئة 
اnZٔ اليوم بعودة هذه أ"نواع من والتطور الك�ري ا¢ي عرفه Kامل الطب، نف

خنشاه ٔ�ن يصعب  ماأ"مراض اليت ت�iقل gرسKة فائقة بني املواطنني، وهذا 
  . الس?يطرة Kليه

ٔ�لف  25وÑشري إالحصائيات واملعطيات بوزارة الصة ٕاىل Ñسجيل 
 %43مهنم رZال، و  %57، يعين �2008ا¦ مرضية Zديدة س?نة  500و

 2600لعالZات جمانية wلمصابني يف ٔ�كرث من  مهنم !ساء، رمغ توفر الوزارة
مركز حرضي وقروي Kرب ٔ�حناء املغرب، فٕان !س?بة إالصابة هبذا اUاء ال 

  .2011و 2009ٔ�لف �ا¦ Zديدة xالل الفرتة ما بني  25تقل عن 
وحنن، يف الفريق س?تقاليل، ٕاذ ننوه �Eهودات املبذو¦ من طرف 

Kرب تعممي مراكز Ñشخيص داء  2012-2008وزارة الصة واملعمتدة ما بني 
السل Kىل أ"حHاء الهامش?ية وتوفري املوارد الîرشية املؤه] ¢¡، ¢ا 
!سائلمك، الس?يد الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري س?تعuالية اليت 
تنوي احلكومة اختاذها wلد من مرض السل و�5ٓره السلبية Kىل حصة 

  الشمولية؟ املواطنني وKىل الصة العامة 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد وز�ر الصة، لمك اللكمة لٕالZابة Kىل . شكرا wلس?يد املس�شار

  .السؤال

ةةةة        ::::الس?يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص
  .شكرا الس?يد الرئDس احملرتم

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

م 7اليل wلو�دة والتعادلية Kىل طر يف البداية ٔ�شكر الفريق س?تق
لهذا السؤال، ويه م[اس?بة wلتذكري �Eهودات اليت بذùهتا بالد� يف حماربة 

  : داء السل، وميكن تلخيصها يف املؤرشات التالية
�ا¦  36(!س?بة �دوث �االت السل الرئوي املعدي يف اخنفاض مس?متر  -

  ؛ )ٔ�لف !سمة Z100ديدة للك 
  ؛ %97ت السل الرئوي املعدي !س?بة اك�شاف �اال -
  ؛ %86!س?بة جناح العالج  -
، وقالها الس?يد املس�شار يف اخلطة د¶ل وزارة %2!س?بة الوفHات  -

  .، هاذ اEهود حىت وا�د ما تD[كرو2012- 2008الصة 
ولكن �لرمغ من هذا اEهود، فال زال داء السل يعترب مش_ حصيا، 

، يه ٔ�كرث، 500ٔ�لف و 25، مايش حHث Ñسuل س?نو¶، الس?يد املس�شار
  . ٔ�لف �ا¦ Zديدة 27
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وwلد من إالصابة بداء السل، وضعت الوزارة خطة ٕاسرتاتيجية 
وطنية لتنفHذ خمتلف مكو�ت إالسرتاتيجية اUولية اwيل »ادي حناولو 

 5ٔ�و  4، وفهيا يش 2015نطبقوها يف املغرب Uحر داء السل يف ٔ�فق 
  :حماور

املاكسب اليت حتققت يف الس?نوات املاضية بفضل ٔ�وال، تقوية وتعز�ز 
  الرب�مج الوطين ملاكحفة داء السل؛

  . 5نيا، تنفHذ املناجه اجلديدة املتفق Kلهيا يف إالسرتاتيجية اUولية
و³سعى هذا الرب�مج القضاء Kىل مرض السل �ملغرب Kىل املدى 

 2015س?نة  %50الطويل من xالل خفض معدل ان�شار املرض ب 
مقارنة  2015يف ٔ�فق   %50وخفض !س?بة الوفHات بــ  1990ارنة gس?نة مق

  .1990كذ¡ مع 
  :حماور 4وÃرÃكز هذه إالسرتاتيجية Kىل 

احملور أ"ول، هو تعز�ز املاكسب من xالل دمع التعبئة جÈعية 
  وÑشجيع الرشااكت Kىل الصعيد احمليل والوطين؛
صة مباكحفة ان�شار �االت احملور الثاين، هو اعÈد م[اجه Zديدة xا

، مع تعز�ز )la tuberculose résistante(السل املقاوم لªٔدوية 
ة ـــــة التنفسmHي wلصحـــــج العملـــواس?مترار توس?يع نطاق اùهن

)l'approche pratique de la santé respiratoire(؛  
ة من احملور الثالث، هو تنفHذ ٕاسرتاتيجية اUعوة والتعبئة جÈعي

xالل الرشاكة مع اEمتع املدين اwيل ãيلعب دور �م و�م Zدا، وتطو�ر 
  .معلية التواصل

ا ــــــــن عندنـــــــش، اكيـــــــوx�ٔريا، هاذ اليش اwيل ما اكن
)l'Institut Pasteur( يعين تفعيل دور لك من معهد �س?تور واملعهد ،

جهود ج�ار، ولكن مايش يف ، اwيل اكنوا ãيقوموا مب )INH(الوطين wلوقاية 
هاذ النوع من أ"مراض اwيل اح[ا حمتاZني هلم، حمتاZني ملساKدهتم من 

  . xالل القHام بnٔحباث مHدانية مع خمتلف الرشاكء يف �ر�مج حماربة داء السل
  .وشكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .عقHبشكرا wلس?يد الوز�ر، اللكمة wلفرق س?تقاليل من Z�ٔل الت 

        ::::املس�شار الس?يد عبد اwلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس?يد عبد اwلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس?يد عبد اwلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس?يد عبد اwلطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس?يد الرئDس

  الس?يد الوز�ر احملرتم، 
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكرك Kىل ما تفضلمت به من توضيات يف هذا  ،يف البداية

وجسلت يف . املوضوع يف �ب Ñشخيص هذا الو�ء ومؤBراته ومضاعفاته
 25 املتعلق ب مداxلتمك، الس?يد الوز�ر، تصحيحمك لسؤالنا فè خيص الرمق

ٔ�لف، واح[ا يف الفريق ملا تداولنا يف هذا السؤال وابغينا  27ٔ�لف، 
ٔ�لف، مبعىن ٔ�نه  27ٔ�لف xلعتنا، قلنا كثرية، دا� والت  25نطرحوه، 

التخوف د¶لنا ٔ�و الرغبة د¶لنا �ش Ãكون وا�د اEهود ج�ار يضاف يف 
  .هذا املوضوع، ٔ�صبحت واردة وواردة gشلك قوي

فعال اEهود يالحظ و³سuل، ولكن كذ¡ ٔ�ننا كنعرفو ٔ�نه هاذ ¢¡، ف
ب�سب مiفاوتة،  هãيعاين م[ هاملرض من ٔ�قدم أ"مراض، و�لتايل فالعامل لك

اح[ا Kىل مس?توى املغرب أ"حHاء الهامش?ية ويف املدن اwيل فهيا الك�افة 
 الساكنية مرتفعة ãين�رش فهيا هذا املرض، ولكن أ"خطر فHه هو ان�شار

العدوى، فهذه النقطة د¶ل ان�شار العدوى يه، الس?يد الوز�ر، اwيل 
كنبغيو نلفiو لها ن��اه ٔ"نه حHث ãيبدا املرض وãيكون املرض وãي�شخص 

ٔ�شهر ٕاىل  6املرض وãيتعرف املريض اك�ن العالج اwيل ãيقدر يدوم ما بني 
، ولكن اwيل صعيب هو ان�شار هٔ�شهر، ويقدر املريض ³شفى م[ 8
عدوى، ٔ�ش?نو يه إالسرتاتيجية ٔ�و الطريقة اwيل كتفكر فهيا لوزارة �ش ال

ٔ"نه ãميش?يو حضيهتا ٔ��ر¶ء اwيل ما كتكو!ش  ؟حندو من هاذ ان�شار العدوى
  .عندمه حىت يش Kالقة هبذا املوضوع

اح[ا ٔ�حHا� يف أ"�زة إالKالمHة اUولية ك�شوفو بعض اUول، اك�ن 
الهوس حىت والو ãيد�روا الكاممات فوق الناس اwيل وىل عندمه وا�د 

  .ٔ�فواههم يك ال يقع تلوث
Kىل مس?توا� اح[ا، أ"ماãن اwيل مكiظة �لناس، أ"ماãن العمومHة اwيل 
فهيا الناس �زاف، املدارس، وا�د اEموKة د¶ل املرافق اwيل يه معومHة 

اكع ما و»ري معومHة اwيل ãيكون فهيا ن�شار وãيكون وا�د املريض اwيل 
يف راسوش ٔ�و Kاد ãيتعاجل وãميكن ينقل هاذ املرض وكنصبحو كرنفعو هذاك 

  .الرمق اwيل اح[ا كنمتناو ٔ�نه ينخفض gشلك ãبري
  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا الس?يد املس�شار

  .التعقHب، تفضلوا

ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
  .را الس?يد الرئDسشك

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شري كذ¡ يف التعقHب ٔ�ن وزارة الصة س?تعمل يف أ"¶م 
Kىل ٕاعطاء ) ٔ"ن Ãلكمت، الس?يد املس�شار، Kىل العدوى(وأ"سابيع املق�] 

نطالقة لقطبني �لك من اUار البيضاء والر�ط، نبداو بعد �Uار البيضاء 
فل بعالج �االت داء السل والر�ط ٔ"ن اك�ن إالماكنيات موجودة wلتك

  . املتعدد املقاومة ٔ"ن هذا هو اwيل ãيجعلنا يف هاذ الورطة اwيل قليت
وحماربة داء السل تتطلب �لوال Zذرية وهيلكية وس?ياس?ية، Kالش؟ 
مفاكحفة داء السل Ñس?تدعي تضافر �ود لك القطاKات حملاربة عوامل 

لالئق امل�سم �الكتظاظ، الفقر، السكن العشوايئ و»ري ا(ان�شار هذا اUاء 
، مع إالشارة ٔ�يضا ٕاىل )نقص التجهزيات أ"ساس?ية اكلتطهري واملاء والكهر�ء

ٔ�مهية Kاميل التعلمي والبD÷ة السلمية، و»ادي حناولو نعملو يف احلكومة يد يف 
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يد يف ٕاطار Ñشاريك، يف ٕاطار Ãاكميل ويف ٕاطار تضامين �ش نقضيو ٕان 
  .2015يف ٔ�فق  %50نقلل م[ه ب  شاء هللا Kىل هذا املرض ٔ�و
  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . شكرا wلس?يد الوز�ر

. بوزارة الصة "صفقات مش?بوهة"السؤال ا"ٓين الثاين موضوKه 
اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا¦ واملعارصة لتقدمي 

  .مة لرشح السؤال ٔ�كرثٔ�� ٔ�قرٔ� لك ما هو مكiوب هنا، فلمك اللك... السؤال

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس?يد الرئDس
  الس?يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
بناء Kىل التعهدات ولزتامات الواردة يف الرب�مج احلكويم املتعلق 
�كون حماربة لك ٔ�شاكل الفساد والرشوة تnٔيت يف صدارة ٔ�ولو¶ت الرب�مج 

كويم، وحىت ال يظل ذ¡ جمرد |م وتعبري عن النوا¶ لDس ٕاال، نطلب احل
م[مك الس?يد الوز�ر، تنو�ر الربملان والرٔ�ي العام الوطين خبصوص الفضاحئ 
أ"xرية لقطاع الصة اليت يتابعها الرٔ�ي العام الوطين �س�Hاء معيق، 

قات واملتعلقة بوجود صفقات مش?بوهة وتالعبات xارج القانون، مهت صف
 47ومشرت¶ت أ"دوية والتجهزيات الطبية، لكفت مزيانية الوزارة م�لغ 

مليار س?ن�مي، يتحمل مسؤوليهتا عنارص �فذة يف وزارة الصة يف عهد 
احلكومة السابقة، من Z�ٔل اس?ترياد بعض ٔ�نواع أ"دوية واwلقاح من 

) Pneumocoque(خمتربات Kاملية، م�ل اwلقاح املضاد wلميكرو�ت 
ص مبقاومة أ"مراض التنفس?ية، واwلقاح اخلاص مبقاومة إالسهال احلاد اخلا

  .والقاتل لªٔطفال
الس?يد الوز�ر احملرتم، مبا ٔ�ن أ"مر يتعلق gش?هبة تبديد املال العام واليت 
Ñس?تدعي م[مك التدxل العاZل من Z�ٔل الوقوف Kىل حقHقة ومالgسات 

!سائلمك الس?يد ، فهيا هذه الفضاحئ وظروفها ومiابعة وحماس?بة املتورطني
  :الوز�ر
اص اUاxيل wلوزارة؟  -iما يه النتاجئ اليت ٔ�سفر عهنا ف  
  من � املصلة يف طي هذا امللف بعيدا عن سلطة القضاء؟  -
وما يه إالجراءات والتدابري اليت س�Æiذوهنا لتنو�ر الرٔ�ي العام  -

  الوطين ومiابعة املتورطني واملتالعبني يف هذا امللف؟
كام نضيف، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن جحم الفساد يف هاذ البالد هو فساد 

وهاذي »ري بداية، واك�ن وا�د اEموKة د¶ل ) Complexe(مرãب 
امللفات ميل »ادي تبداو Ñش?تا»لوا »ادي تبان لمك، نعطيك م�ال، ٔ�قرب 

غشت يف اUار البيضاء، اwيل الرحية  20م�ال عندي هو املس�شفى د¶ل 
  . تد¶لو اعطا

هاذي مجموKة من امللفات اwيل ٕان شاء هللا »ادي تلقاوها الس?يد 
  .الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
لمك اللكمة الس?يد الوز�ر لٕالZابة عن السؤال، . شكرا wلس?يد املس�شار

  .تفضلوا

ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
  .شكرا الس?يد الرئDس احملرتم

  الس?يد الوز�ر،
  حملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون ا

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر فريق أ"صا¦ واملعارصة Kىل طر7م 
لهذا السؤال، وا¢ي هيم حامية وسالمة أ"طفال، ويه م[اس?بة ٔ"طمنئ فهيا 
جملسمك املوقر ٔ�وال، ومن xاللمك الرٔ�ي العام ولك أ"رس املغربية ٔ�ن هاذ 

ة ـــــــــسHراض التنف ـــــــــاwلقا�ني، لقا) إالسهال وأ"م
)Pneumocoque et Rotavirus ( وفر�نiان مHق�Dوفران، وسiم

  .مبختلف املؤسسات الصحية wلمملكة بدون ٔ�ي نقص ٔ�و انقطاع
كام ٔ�ؤكد لمك الزتام الوزارة بتقدمي اwلقا�ات لاكفة أ"طفال املغاربة، 

نيع ولهذه الغاية اختذت الوزارة لك التدابري الالزمة لتوفري لك اwلقا�ات ùمت 
  .وما بعدها 2012أ"طفال xالل س?نة 

ويف هذا الس?ياق، فقد مت إالKالن عن طلب عروض مفiو�ة من 
Zديد gشnٔن هاذ�ن اwلقا�ني، مع أ"xذ بعني عتبار خiالالت اليت مت 
الوقوف Kلهيا وطلبات العروض اجلديدة، اح[ا كنظنو Kىل حساب 

 150ن الوزارة من توفري التحر¶ت د¶لنا العروض اجلديدة، هاذي س?متك
  .�دة Kاد شوف حين هللامليون درمه، هذا يف خطرة و 

ومن �ة ٔ�خرى، فالتحقHق ا¢ي �رشته اجلهات املسؤو¦ وxاصة 
املف�ش?ية العامة wلوزارة قد ٔ�حHل Kىل اEلس أ"Kىل wلحسا�ت، ؤ�� 
خشصيا ما عندي حىت يش مانع يعين �ش نفصح ولكن ٔ�� ٔ�ظن x�ٔالقHات 

يعين خصنا ن�س?ناو اEلس أ"Kىل ... ¶ل املهنة وال د¶لمك وال د¶لد
wلحسا�ت ٔ"نه ٔ�� ما ميك�ش ٔ�� نعطي امللف wلمuلس أ"Kىل و»ادي جني 

النقط اwيل »ادي نقول »ادي تقول  10النقط ومن  5ونبقى نقول رمبا من 
  .مايش حصية 3حصية، وال  2يه 

دى ا�رتام املساطر املعمول هبا يف وحنن يف انتظار التوضيات حول م
�رامج الصفقات العمومHة، ال هاذي وال أ"خرى، واليت ال زال البحث 

  . Zار¶ gشnٔهنا
وحسب نتاجئ البحث س�متكن من حتسني ظروف تنفHذ الصفقات، 
والوزارة، �لك تواضع و�لك مسؤولية، Kىل اس?تعداد لتنو�ر جملسمك املوقر 

Eلس أ"Kىل wلحسا�ت من حتر¶ته وٕاصدار والرٔ�ي العام فور اÔهتاء ا
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  .التقار�ر والنتاجئ اùهنائية،
ولتكر³س م�دٔ� الشفافHة يف عقد الصفقات د¶ل أ"دوية اwيل Zاية، 
»ادي حناولو، واح[ا x�ٔذ� هذا القرار ٕالKادة حتيني دفاÃر التحمالت 

Ãكو�ن وٕارشاك مجيع املتدxلني يف معلية اقiناء أ"دوية وٕاKادة النظر يف 
وضبط جلان Ñسلمي أ"دوية، سواء Kىل صعيد قسم اùمتو�ن ٔ�و Kىل صعيد 

  . اجلهات وأ"قالمي
  .وشكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .شكرا wلس?يد الوز�ر، اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن wلتعقHب

        ::::املس�شار الس?يد حسان الرباكيناملس�شار الس?يد حسان الرباكيناملس�شار الس?يد حسان الرباكيناملس�شار الس?يد حسان الرباكين
  .شكرا الس?يد الرئDس

قHقة حيسن عونك، ما »اد³ش تقدر تطمئ�[ا، الس?يد الوز�ر، يف احل 
ولكن اح[ا Kارفني النخر اwيل اك�ن يف وزارة الصة، ف[حن يف فريق 
أ"صا¦ واملعارصة كفريق املعارضة نؤكد ٕاننا قد صوتنا يف جملس النواب Kىل 
املزيانية الفرعية لوزارة الصة مبuلس النواب، القiناعنا ا"ãٔيد مبا Zاء فهيا 

ات وما ملس?ناه من بصامت صاحب اجلال¦ املæ محمد السادس من ٕاجيابي
�لرمغ من عرق] هذا املوضوع " RAMED"نرصه هللا، نذãر مهنا انطالقة 

  . من طرف بعض أ"حزاب يف أ"»لبية احلكومHة
وما نnٔسف � من هذا املنرب هو ٔ�ننا الحظنا ٔ�ن بعض املناضلني من 

م�ل ذ¡ تعبئة اس?Èرة حزب أ"»لبية يقومون بnٔعامل مشD[ة، 
"RAMED " لمزنلw اهزةZ يء ببطاقةE� من طرف هؤالء املناضلني

  .wلمواطن ضدا Kىل الطريقة الرمسية املعمول هبا يف سا`ر املدن
كذ¡ مؤخرا، معايل الوز�ر احملرتم، عرض Kىل غرفة التuارة والصناKة 

ن يnٔيت gرشكة واخلدمات �Uار البيضاء من رZل ٔ�عامل ãبري ٕ�س?بانيا �ٔ 
كربى، ؤ�ن �زود مجيع املس�شفHات املغربية �ٔ"دوات الالزمة، من املقص 

اwيل دميا xارس�ن يف املغرب، ويnٔيت " الساكنري"حىت احملراكت وKىل رٔ�سها 
لªٔسف، معايل الوز�ر، تبغي تصلح ولكن عندك . العراقHل من وزارÃمك

  .حHتان كربى داxل الوزارة وxارج الوزارة
حنن يف فريق أ"صا¦ نؤمن ودامئا معك ٕاذا اكنت مشينا يف  ولهذا،

الرب�مج احلكويم ٔ�و وزارة الصة ملا تnٔيت wلمواطن من حصة و�كون يف 
  . املس?توى اwيل ابغاه املواطن الîس?يط

هاذ اwلوبيات ما ابغاوش خيليو هاذ الرشكة ختدم يف املغرب، وÃزودها 
Ãلكف اUو¦ مثن ãبري Ñرشي �ش ) Leasing(ب  �ملصاحل و»ادي �كون

)le materiel ( هو تيعطيك بــ)Leasing (ولكن هكام تيد�ر به العامل لك ،
املغرب ما ابغاش هاد اليش، ابغى !رشيوه �ش ند�رو الصفقات لبعض 
العائالت، وهذا حمرج مكغاربة وكفريق أ"صا¦ واملعارصة نتnٔسف كثريا، 

  . ولكن العني بصرية واليد قصرية ولكن لªٔسف، معايل الوز�ر، اح[ا معمك

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقHب، ٕاذن بدون 

  .تعقHب
السؤال الثالث موضوKه Kدم ا�رتام بعض ٔ�طباء القطاع العام ٔ"وقات 

اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن من . معلهم يف املؤسسات الصحية العمومHة
  .ريق التالف شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل أ"س?تاذ الرمحوينف

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس?يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس?يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس?يد الوز�ر، هذا السؤال كنا قد و�ناه wلحكومة السابقة بعدما 
اء القطاع العام يف القطاع اخلصويص الحظنا اÑساع ظاهرة اش?تغال ٔ�طب

Kىل شلك حصص يف مصات xاصة، ونعيد طر�ه Kليمك، الس?يد 
الوز�ر، وحنن مniٔكدون من ا!شغالمك الك�ري �الخiالالت اليت يعرفها قطاع 
الصة، ومهنا موضوع سؤالنا وعزممك ا"ãٔيد Kىل معاجلة هذه خiالالت، 

يف العمل ورغبة يف إالصالح وٕارادة مما عرف عنمك وما بي�مت عنه من Zدية 
  .يف تقدمي xدمات حصية جHدة يف املس�شفHات العمومHة

ٕان الظاهرة هتم gشلك xاص أ"طباء خiصاصيني، حHث ال حيرتم 
البعض مهنم ٔ�وقات العمل wلمؤسسات الصحية العمومHة، بل مهنم من حول 

اخلاصة فضاء هذه املؤسسات ٕاىل ماكن الس?تقطاب الزبناء wلمصات 
. بدعوى Kدم توفر رشوط القHام بعمليات جراحHة ٔ�و »ريها يف القطاع العام

وهذا خيل مببدٔ� إالنصاف والتاكفل بني مجيع أ"طباء، Kلام ٔ�ن ٔ�»لهبم يؤدون 
معلهم x�ٕالص، بل مهنم من يضيف ساKات معل داxل املس�شفHات 

  .ٕارضاء wلضمري املهين وxدمة wلمرىض
مهنا الفقراء من املرىض العاجز�ن عن حتمل  ٕان هذه الظاهرة يترضر

مصاريف املصات اخلاصة، مما يفرتض اختاذ تدابري صارمة وفعا¦ حملاربة 
ظاهرة ٕاxالء املؤسسات العمومHة من طرف بعض أ"طباء والتوZه wلعمل 

  .�ملصات اخلاصة حىت داxل ٔ�وقات املداومة الرمسية
ملتÆذة ال�رتام ٔ�وقات العمل !سائلمك، الس?يد الوز�ر، عن التدابري ا

الرمسية يف املؤسسات الصحية العمومHة واملبادرات اليت س�Æiذوهنا لضبط 
  . معلية اش?تغال ٔ�طباء القطاع العام يف املصات اخلاصة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة عن . شكرا wلس?يد املس�شار

  .السؤال
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ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
  .كرا الس?يد الرئDس احملرتمش

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

. يف البداية ٔ�شكر فريق التالف شرتايك Kىل هذا السؤال املهم
  :ولٕالZابة Kىل هذا السؤال، ال بد من النظر ٕاليه من xالل �التني

 Les Enseignants(احلا¦ أ"وىل يه ف÷ة أ"طباء أ"ساتذة 
Chercheurs( ت الاكمل املعدلHاكن هلم احلق يف س?تفادة من التوق ،

)TPA : Temps plein aménagé( ارجx ث ميكهنم مزاو¦ العملHح ،
مصاحلهم نصف اليوم مرتني لك ٔ�س?بوع طبقا Ûwورية املشرتكة بني وزارة 

ولٕالشارة، فهذه اUورية اÔهتت صالحHهتا س?نة . الصة والرتبية الوطنية
  .، وا¢�ن �زاولون �اليا فهم يف وضعية »ري قانونية2001

احلا¦ الثانية، يه الف÷ة اليت جتمع بني العمل �ملس�شفHات العمومHة 
واملصات اخلاصة، واليت يتعاطى ٕاùهيا بعض أ"طر الطبية واùمتريضية، 

  .وهذا الترصف »ري مرشوع وي�[اىف مع قوانني الوظيفة العمومHة
الس?يد املس�شار احملرتم، بnٔن هذه الترصفات يف ؤ�� مiفق معمك، 

احلالتني، تؤBر سلبا Kىل السري العادي wلمؤسسات الصحية وتلحق رضرا 
  :مبصاحل املرىض من xالل بعض أ"م�]

ٔ�وال، اخنفاض معدل العمليات اجلراحHة الكربى واUقHقة اwيل كنا 
  معية؛كن�س?ناوها يف املس�شفHات الكربى وxاصة املس�شفHات اجلا

5نيا، نعاكس السليب Kىل التكو�ن، ؤ�� õعميد لكية يعين التكو�ن 
ك�شوفو الطلبة يعين التكو�ن بnٔهنم هاذ أ"ساتذة اwيل Ãميش?يو wلمصات 
اخلاصة كنلقاو التكو�ن �قص والتحصيل �ل�س?بة wلطلبة واUاكÃرة 

  واUاxليني واملقميني؛
لبحث العلمي يف اEال الطيب النقطة الثالثة، ويه اخنفاض مردودية ا

  ...ٔ�� ٔ�س?تاذ Zامعي، البحث. ببالد�
ٔ�ما �ل�س?بة wلمس�شفHات العمومHة، فقد ٔ�نتج ظهور هذا أ"مر تباKدا 
يف املواعيد واخنفاضا يف املردودية، مما جنم عنه بزتاز والرشوة، وهذا مما 
م ٔ�دى ٕاىل Kدم الرضا من اخلدمات الصحية من طرف املرىض وذوهي

وكذ¡ من طرف ممثيل أ"مة، وهو ما يتîني لنا من xالل ÑساؤالÃمك 
  .أ"س?بوعية

  :وملوا�ة هذا الوضع، س�Æiذ الوزارة إالجراءات التالية
اليت تتضمن تعلèت  47.26.2008ٔ�وال، تفعيل اUورية الوزارية رمق 

 مجليع رؤساء املصاحل الصحية من Z�ٔل اختاذ تدابري صارمة يف حق املوظفني
العمومHني ا¢�ن يثîت ٔ�هنم �زاولون العمل بدون ÃرخHص �ملصات 

  اخلصوصية؛
املتضمن لتدابري  2009مارس  4بتارخي  53نيا، املقرر الوزاري Kدد 

 10.94العملية لتنظمي �امت التفDiش wلمصات اخلصوصية طبقا لقانون 

  .املتعلق مبزاو¦ الطب

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .ابديف ٕاطار التعقHب، لمك اللكمة أ"س?تاذ K. لوز�رشكرا لمك الس?يد ا

K املس�شار الس?يد محمدK املس�شار الس?يد محمدK املس�شار الس?يد محمدK ابابابابدددداملس�شار الس?يد محمد:  
  .شكرا الس?يد الرئDس
  الس?يدة املس�شارة،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ٔ�وال، الس?يد الوز�ر، شكرا لمك Kىل اجلواب وKىل التوضيات 
خبصوص سؤالنا، وحنن مiيق[ون Ô�ٔمك س�iغلبون Kىل م�ل هذه 

خiالالت، وهذه من الواج�ات اليت طرح[اها يف الترصحي احلكويم، 
ومحلنا رئDس احلكومة ٔ�ن يت��nٔ ؤ�ن يت��ه ٕاىل اس?تغالل وٕاىل حماربة الفساد 
واىل تبDني جHوب مقاومة حماربة الفساد، وهذه ظاهرة عرف[اها م[ذ !شnٔة 

  .دس?تقالل، واكن رضيعا حىت ٔ�صبح õهال، ويصعب حماربة هذا الفسا
Ôمتىن لمك التوفHق، الس?يد الوز�ر، وامسحوا لنا ٔ�ن ن��ه ٕاىل مشلكة 

ٔ�خرى لها ارتباط هبذا املوضوع ويه وجود بعض أ"طباء يطالبون �ملقابل 
املايل رسا حىت يف بعض املس�شفHات العمومHة، xاصة �ل�س?بة wلعمليات 

  . اجلراحHة الكربى
اخللل، وهذا تالعب يف  لقد وحضمت، الس?يد الوز�ر، ووضعمت يدمك Kىل

حصة املواطنني وضياع جتربة وxربة الطلبة أ"طباء، وهذا يشء فضيع، ٔ"ن 
ãيف يعقل ٔ�ن هاذو ٔ�طباء املس?تق�ل ميارسون معلهم مس?تق�ال، ولن جيدوا 

  .ٔ�طباء ٔ�ساتذة ملساKدهتم، وأ"م�] كثرية وكثرية، يعرفها العادي واخلاص
اب Kىل ٔ�طرو�اهتم، هناك نعرف طلبة ي�iظرون س?نوات من Z�ٔل جو 

ٔ�طباء خملصني، هناك ٔ�ساتذة خملصني، هناك من �زاول و�زيد يف مع�، 
ت يف القطاع فسادا، شوهناك بعض اwلوبيات ا¢ي Ñشعشعت وKا

ؤ�صبحت مقاوالت ؤ�حصاب ضيعات، هذا حرام Kىل قطاع �متتع 
  . �ملسؤولية و�ٕالxالص، �نة أ"طباء

  .وشكرا الس?يد الرئDس

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد. شكرا الس?يد املس�شار

ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
اللكمة ٔ�وال، الس?يد املس�شار، �ش نؤكد Kىل وا�د النقطة اليت 
ٔ�رشت لها، ٔ�نه يف هذا القطاع ماخصناش ند�رو مجيع أ"ساتذة يف كفة 

ن ليال وهنارا واwيل ãيعملوا وا�دة، اك�ن أ"ساتذة اwيل Zديني، اwيل يعملو
  .ٔ�كرث من �دمه، وهاذو امحلد � كثريون

اwيل ابغيت التãٔnيد Kليه ٔ�نه �ٕالضافة ٕاىل القرار�ن السالفي ا¢ãر اwيل 
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ٔ�رشت ٕاùهيم، ف[حن ا"ٓن يف مشاورات مع الس?يد وز�ر التعلمي العايل، اكن 
ز�ر اكن صباح عندي معه ثالث اجKÈات واليوم �ٓخر اجÈع مع الس?يد الو 

اليوم Kىل هاذ القضية من ٕاجياد الصيغ البدي] واحللول املمك[ة واختاذ 
القرارات الردعية wلد من هذه التظاهرة، وهو املوضوع ا¢ي سوف 

  .نناقشه مع فرقائنا جÈعيني من xالل النقابة الوطنية wلتعلمي العايل
ه مع نقابة  ،ٕاىل Zانب هذاو iات اخلاصة هناك نقاش 5ين س?نفاملص

وذ¡ يف ٕاطار العمل ال�شاريك بني القطاع العام واخلاص من Z�ٔل ٕاجياد 
س?بل التعاون وتنقل أ"طباء، خصوصا �ل�س?بة wلمناطق النائية اليت ال 
يوZد فهيا ٔ�طباء واخiصاصيون �ملس�شفHات العمومHة، وذ¡ يف ٕاطار 

ع Uى وزارة املالية قانون رشاكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام املوضو 
  .وقiصاد

ويف اخلتام، البد من التذكري ٔ�ن هناك، الس?يد املس�شار، ٕاذا مسحت، 
Ãراكامت Kديدة يف هذا املوضوع اس?مترت لعدة س?نوات وحتتاج ليشء من 

  . الوقت ٕالجياد احللول املناس?بة لها ٕان شاء هللا
  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
رابع، النفقات العمومHة wلصة، موضوع السؤال املقدم السؤال ال. شكرا

  .من طرف الفريق الفHدرايل، فليتقدم ٔ��د السادة املس�شار�ن wلتقدمي

        ::::املس�شار الس?يد محمد لشكراملس�شار الس?يد محمد لشكراملس�شار الس?يد محمد لشكراملس�شار الس?يد محمد لشكر
  .شكرا الس?يد الرئDس

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

مليار  11ما قميته  2010بلغت مساهامت اUو¦ يف متويل الصة س?نة 
وٕاذا اكنت هذه املسامهة قد . من مزيانية اUو¦ 5,5درمه، ٔ�ي ما يعادل 

�ملقارنة مع  28,4و 2009مقارنة مع س?نة  %7,2جسلت ارتفاKا حبوايل 
 8,6من هذه النفقات ٔ�ي  %82,8، فٕانه جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن 2008س?نة 

ؤرشات مليار درمه خمصصة لنفقات ال�س?يري، مما ينعكس Kىل تطور امل
  .الصحية ببالد�

كام ٔ�ن تدين !س?بة التغطية الصحية wلساكنة، حHث جند ٔ�ن حوايل 
من الساكنة فقط مه ا¢�ن يتوفرون عن التغطية الصحية، وبذ¡  17%

فٕان أ"داءات املبارشة لªٔرس يه اليت Ñسامه gشلك ãبري يف متويل الصة، 
، من %64,3ٕاىل  حHث تصل مسامهة أ"رس يف النفقات العمومHة wلصة

  .Kىل شلك ٔ�داءات م�ارشة من طرف أ"رس %57,03بDهنا 
ما يه إالجراءات والتدابري اليت  :¢¡، الس?يد الوز�ر، !سائلمك عن

تعزتمون القHام هبا ùمتكني أ"رس من الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية، 
والتخفHف من �دة عبء النفقات املبارشة لªٔرس يف متويل الصة 

  العمومHة؟

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Kىل . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .السؤال

ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
  .شكرا الس?يد الرئDس احملرتم

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

 ٔ�شكر يف البداية الفريق الفHدرايل wلو�دة واUميقراطية Kىل هذا السؤال
كام تعلمون، الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن . املتعلق �لنفقات العمومHة wلصة

الهدف أ"سايس من ٕاصالح متويل قطاع الصة هو الرفع من مس?توى 
  . مiوسط معر ساكنة املغرب ومتتيعها بصة ٔ�جود

ويف هذا الصدد، تدxل التغطية الصحية يف ٕاطار املشاريع الرامHة ٕاىل 
صحية، حHث مت الرشوع يف تفعيل ٕاج�ارية التnٔمني عن ٕاصالح املنظومة ال 
وبدخول هذا النظام �زي التنفHذ، . 2005غشت  18املرض ابتداء من 

من  %34ارتفعت !س?بة املس?تفHد�ن من التغطية الصحية إالج�ارية لتصل 
  . مجموع الساكنة

ٕاىل Zانب التnٔمني إالج�اري أ"سايس عن املرض، هناك نظام املساKدة 
، وكام تعلمون فهذا النظام "RAMED"لفائدة ذوي اxUل احملدود  الطبية

هيدف ٕاىل جتس?يد قمي التضامن اEمتعي والتاكفل إال!ساين وٕاعطاء مدلول 
وسوف يغطي هذا . ملموس ملفهوم احلق يف الصة ودمقرطة الولوج ٕاùهيا

من الساكنة،  %28مليون !سمة، ٔ�ي ما يعادل  8,5النظام حوايل 
  . مiواص] ٕالجناح هذا الورش اEمتعي واEهودات

من إالنفاق ) السؤال د¶لمك(ويف اخلتام، ٔ�شري ٔ�نه من Z�ٔل التخفHف 
  :املبارش لªٔرس، فالوزارة اختذت التدابري وإالجراءات ا"ٓتية

 ؛%28تعممي نظام املساKدة الطبية ل - 1
ٔ"ن اUواء »ايل، »ادي Ôرجعو ليه رمبا يف يش (وضع س?ياسة دوائية  - 2
أ"دوية جبودة Kالية وب�سعرية Kاد¦ )... بات ٔ�خرى ٔ"ن عند� ما نقولوم[اس? 

 ما ساهالش؛  %40من النفقات د¶ل أ"رسة املبارشة،  %40ٔ"ن اUواء 
توفري أ"دوية وأ"�زة واملعدات الطبية �ملؤسسات؛ يف هاذ الس?نة  - 3

مليون  �40ن رشد �Uار البيضاء، امليون درمه تعطات ملس�شفى  40
مليون فاس، �ش هذه  30مليون مراõش،  30رمه wلر�ط، د

املس?تلزمات الطبية وهذه أ"دوية د¶ل املس?تعuالت، واwيل اكن املريض 
 تDرشهيا، ما يبقاش ³رشهيا، هذه ãبداية؛

 التكفل �ٔ"مراض املزم[ة اwيل داx] يف نظام املساKدة الطبية؛  - 4
و�دة،  80 وx�ٔريا، xلق مس?تعuالت القرب اwيل قلنا س?نÆلق - 5

و�دة �ش نبداو  30و»ادي نبداو ٕان شاء هللا عام قريب �ش حندثو هاد 
  .هبا
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  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .اللكمة يف ٕاطار التعقHب wلفريق الفHدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدKةاملس�شار الس?يد محمد دعيدKةاملس�شار الس?يد محمد دعيدKةاملس�شار الس?يد محمد دعيدKة
  .شكرا الس?يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس?يد�ن املس�شار�ن،

  دات والسادة املس�شار�ن،الس?ي
الس?يد الوز�ر، يف احلقHقة هناك جمهود ãبري تبذ� اUو¦ فè خيص 

ٔ�يضا . النفقات العمومHة wلصة، ولكن هناك غياب احلاكمة يف هذا القطاع
Kدم جناKة هذه النفقات، حHث جند ٔ�نه وفHات أ"�ات مازال عند� 

هذا مس?توى مiدين، ٔ�لف والدة حHة، و  100وفاة للك  112مرتفعة، 
، يف 88، يف اجلزا`ر 84حHث جند هذه ال�س?بة يف مرص م�ال Ñشلك 

  . 69تو!س 
وهذه ال�س?بة ٔ�يضا تتفاوت ما بني الوسط احلرضي والوسط القروي، 

ٔ�لف والدة حHة، ويف  100وفاة للك  73يف الوسط احلرضي عند� 
  .ٔ�لف والدة حHة 100وفاة للك  148الوسط القروي 

أ"طفال، ٔ�يضا وفHات أ"طفال مازالت مرتفة �ل�س?بة Kىل مس?توى 
والدة حHة لªٔطفال ٔ�قل من س?نة، معدل  1000وفاة للك  28,8لنا، 

!سمة،  1000رس�ر ل  0,9كثافة أ"رسة س�شفائية �ملغرب ال يتعدى 
!سمة يف تو!س  1000رس�ر ل  2,2يف �ني جند هذا املؤرش يصل ٕاىل 

  .!سمة 1000ٔ�رسة ل  7ٔ�كرث من م�ال، ويف اUول املتقدمة 
Kىل مس?توى املوارد الîرشية، !س?بة التغطية نتاع املوارد الîرشية جند 

!سمة يف القطاع العام،  1109!سمة وممرض للك  1630طبDب للك 
  . مكعدل وطين، ٔ�ما ٕاذا امشD[ا Kىل مس?توى اجلهات اك�ن فرق ãبري

بÛ يف العامل اليت  57ٔ�يضا صنفت املنظمة العاملية wلصة املغرب مضن 
تعDش خصاصا فè خيص مقديم العالZات، حHث يوZد املغرب حتت 

  .ساãن 1000من املهنيني للك  2,3العتبة احلرZة احملددة يف 
ٔ�ما فè خيص النفقات، لªٔسف جند ٔ�ن ٔ�يضا هذه النفقات ٔ�نه أ"رس 

من النفقات الصحية، يف �ني ٔ�نه أ"رس  %25ا"ٔكرث غىن Ñس?تفHد من 
من النفقات  %13فقرية، وxاصة ال�ساء املعوزات، ال Ñس?تفHد ٕاال ب ال

  . العمومHة wلصة
  .شكرا الس?يد الرئDس ؤ�عتذر ٕان ٔ�طلت

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا الس?يد املس�شار

  .التعقHب

ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
داءات املبارشة لªٔرس يف الس?يد املس�شار، �لفعل لقد شلكت ا"ٔ 

، ٔ�رشمت لها، من ٕاجاميل إالنفاق العام لهذا القطاع %57جمال الصة حوايل 
ولتحيني هذا املعطى، الس?يد املس�شار Ãلكم Kىل احلاكمة، ٔ�� . 2006لعام 

مiفق معك ولكن احلاكمة لDست |م، احلاكمة يه ٔ�وال Ãربية، يه 
»ادي تدار خصها معطيات  س?ياسة، وهاذ الرتبية وهاذ الس?ياسة �ش

ومعطيات حصية، ولهذا ما »اد³شاي يعين خندمو، ولكن الزربة خص 
ولهذا، فاح[ا حول نفقات أ"رس يف جمال الصة، ... إال!سان مييش �لك

اك�ن يش ثالثة د¶ل القرارات اwيل اxذينامه يف .. »ادي حناولو حساب
  :وزارة الصة

صة �س?ت2[اء املبالغ املسددة ٔ�وال، حساب نفقات أ"رس يف جمال ال
  من طرف م[ظامت التnٔمني الصحي؛

5نيا، تقدمي املعلومات الالزمة من Z�ٔل ٕاKداد احلسا�ت الوطنية 
  wلصة، واليت Ñشلك ٔ�داة قمية wلتخطيط؛

5لثا، تقHمي أ"وضاع الصحية، جÈعية وقiصادية، اwيل قلتهيا، مهنا 
اكنة وحتيDهنا من املؤرشات والبيا�ت، wلس -اwيل ٔ�رشت لها  -الوفHات 

و�لتايل مساKدة مÆiذي القرار، الناس اwيل ãياxذوا القرار، يعين اح[ا 
õحكومة وال ٔ�نمت مكس�شار�ن، ٕان شاء هللا، Kىل رمس الس?ياسات 

  .املس?تق�لية يف جمال الصة والساكن
  .شكرا الس?يد الرئDس. شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . را لمك الس?يد الوز�رشك

وضعية ٔ�قسام املس?تعuالت �ملس�شفHات العمومHة، موضوع السؤال 
املقدم من طرف فريق التجمع الوطين لªٔحرار، فليتفضل ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن لîسط السؤال مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس?يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�ش

ٕان ما حيدث �ملس�شفHات املغربية، وخصوصا ٔ�قسام املس?تعuالت، 
من وقائع ؤ��داث، جتعل املواطن يفكر ٔ�لف مرة ق�ل التفكري يف ولو�ا 
من Z�ٔل تلقي العالZات أ"ولية، ٕاضافة ٕاىل الالم�االة وKدم هÈم 

سوبية والزبونية �حلاالت الوافدة Kىل هذه أ"قسام، فهناك مجيع ٔ�وZه احمل 
  .اليت تتحول ٔ�حHا� ٕاىل مظاهر ٔ�خرى wلمتيزي بني املواطنني واملواطنات

ٕان ٔ�قسام املس?تعuالت تبقى النقطة السوداء جبل املس�شفHات 
املغربية، ٕاما لق] إالماكنيات املادية والîرشية ٔ�و wلترصفات الالمسؤو¦ 

يف �ر�جممك احلكويم ا¢ي والالٕا!سانية لبعض العاملني هبا، وقد مضنمت ذ¡ 
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  .صادق Kليه الربملان
¢ا !سائلمك، الس?يد الوز�ر، عن تقHمي موضوعي حلا¦ ٔ�قسام 
املس?تعuالت يف مس�شفHاتنا وعن اسرتاتيجية حكومiمك اجلديدة ٕالجياد 
�لول �جعة wلهنوض هبا وخبدماهتا، بعيدا عن لك املامرسات اليت ٔ�ساءت 

  قطاع الصة والعاملني به؟ يف عهد احلكومة السابقة ٕاىل 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار إالZابة Kىل . شكرا wلس?يد املس�شار

  .السؤال

ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
  .شكرا الس?يد الرئDس احملرتم

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

ؤ�� مiفق متام االتفاق . مع الوطين لªٔحراريف البداية، ٔ�شكر فريق التج
معمك، الس?يد املس�شار احملرتم، بnٔن ٔ�قسام املس?تعuالت تعرف Kدة 

نقط البد من إالشارة  5ٔ�و  4مشالك، ميكن تلخيصها يف ما ييل، ٔ�وال اك�ن 
  :ٕاùهيا
Kدم توازن العرض الصحي مع الطلب املزتايد wلمواطنات واملواطنني،  - 1

Zل هذه أ"قسام يه قدمية ال من حHث التجهزيات وهذا راجع ٕاىل ٔ�ن 
 والبنا¶ت؛

غياب الت�س?يق بني مجيع املتدxلني يف معلية س?تعuال، وxاصة ق�ل  - 2
الولوج ٕاىل املس?تعuالت، بني الوقاية املدنية بني القطاع اخلاص وبني 

 القطاع العام؛
مو�د بني مجيع املس?تعuالت، ) un protocole(غياب �روتوãول  - 3

ويؤطر معلها ٔ"ن Kامل الوقت ا¢ي حيسب �لثانية �كون مصري¶ يف ينظم 
 هذه أ"قسام؛

ال يوZد فريق مiاكمل يف لك التخصصات وبصورة مiواص] وxاصة  - 4
 �wليل ولو �ملس�شفHات اجلهوية؛

يف املس?تعuالت،  2اwيل واقع ليوم[ا هذا اك�ن اخiصاصيني ولكن اك�ن 
دميومة ٔ"ن لك وا�د يف ق[ت؛ يف املس?تعuالت، ما ميك�ش Ãكون  1

تنقولو ٕاذا اكن املريض . التكفل �حلاالت املس?تعu] يبدٔ� من س?تق�ال
 %70ٔ�و  Z60اء wلمس?تعuالت وحضك[ا � ورشح[ا � واس?تق�لناه ميكن 

 .اح[ا مس?بقا Kاجلناه
ؤ�مام هذه الوضعية، فالوزارة جعلت من ٕاKادة تnٔهيل وتنظمي وجتهزي 

  :ن ٔ�ولو¶هتا وذ¡ لس?بîنئ�قسام املس?تعuالت مض
املس?تعuالت تعترب مر�ٓة املس�شفHات، مر�ٓة وزارة : السîب أ"ول

  الصة، وتnٔهيلها � انعاكس Kىل املؤرشات الصحية ببالد�؛

وهو رضوري وذو راهنية، xاصة مع دخول نظام : السîب الثاين
، يف "RAMED"املساKدة الطبية طور التعممي، ما ميك[اش !سمحو يف 

  . املساKدة الطبية، غيجي املريض ونقولو لو ما اكي�ش نظام
  :وهكذا س?تعمل الوزارة Kىل

و�دة طبية الس?تعuال القرب، اwيل دويت  30ٔ�وال، ٕا!شاء وÑشغيل 
  و�دة متت �رجمهتا؛  K80لهيا من ق�ل، 

ٔ�قطاب �وية منوذجHة wلمس?تعuالت �لك من مس�شفى  4ٕا�داث 
ا�ن رشد، واملس�شفى احمليل س?يدي الفارايب بوZدة، املس�شفى اجلامعي 

بنور، وقطب رابع كنت قلتو ٔ�ماممك يف اEلس املوقر مبراõش، هذا أ"xري 
س?يعرف ٔ�ول جتربة Zديدة يف املغرب ويه اس?تعامل مروحHة طبية لنقل 
احلاالت س?تعuالية، وxاصة �ملناطق اليت تعرف تضار³س وعرة وذ¡ 

  .لكم 300يف حمور 
  .شارشكرا الس?يد املس� 

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .فريق التجمع الوطين لªٔحرار لمك اللكمة. شكرا wلس?يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس?يد الوز�ر Kىل تفضلمك هبذا اجلواب

الس?يد الوز�ر، اح[ا ال !شك يف قدراÃمك، واح[ا نعرفمك Ô�ٔمك ا�ن هذا 
ثية اwيل ãيعDشوها القطاع وتعرفون جHدا القطاع والوضعية الاكر 

  . املس�شفHات
تعمد� اليوم، الس?يد الوز�ر، نطرحو Kليمك هاذ السؤال Ãزام[ا مع تزنيل 
نظام املساKدة الطبية اwيل ٔ�عطى صاحب اجلال¦ نرصه هللا نطالقة د¶لو 

، ولكن، الس?يد امبدينة اUار البيضاء، واwيل اس?تîرشوا فHه مجيع املغاربة xري 
  :ل هذا النظام لªٔس?باب التاليةالوز�ر، خنىش فش

ٔ�وال، اخلصاص الفادح يف املوارد الîرشية، وغياب التكو�ن املس?متر 
wلف÷ة اليت تعمل يف ٔ�قسام املس?تعuالت، رمغ اEهودات اليت تقوم هبا 

  ؛الوزارة
  .5نيا، غياب ب�Hات حتتية ملواãبة العمل Kىل حتسني اخلدمات

ال مدينة اUار البيضاء يتواZد هبا الس?يد الوز�ر، من العار ٔ�ن مدينة حب
يف �ٓنفا وساكنري بعني الس?بع، ومع ) CHU(جوج ساكنريات، ساكنري ب 

ٔ�شهر يف العام، ودامئا فني  5ٔ�و  4اكمل أ"سف هاذ الساكنريات ãيÆدموا 
  . ما ãميش?يو الناس الساكنريات xارس�ن

دمات، ال وجود لقاKة الصدمات، ؤ�نمت تعرفون أ"مهية د¶ل قاKة الص
  الس?يد الوز�ر؛ 

  قاKة العالZات »ري مطابقة wلمعايري؛ 
  . غياب أ"من رمغ وجود احلرس اخلاص

هذا مشلك �ٓخر، الس?يد الوز�ر، غياب مزيانية ال�س?يري، ؤ�نمت تعرفون 
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ما توصلوش هبا ال املس�شفHات وال  2012- 2011ٔ�ن املزيانية د¶ل س?نة 
السابقة توصلوا ببعض املزيانيات  املندوبيات، ومع اكمل أ"سف يف أ"سابيع

وZلها اكنت xاطئة ورجعت wلوزارة راها مازالت تصحح و�يق الناس 
  ãي�س?ناو؛ 

ٕاذن، الس?يد الوز�ر، . وانعدام روح املسؤولية عند بعض املسؤولني
واش ما ك�شوفوش ٔ�نه �ان الوقت Ô�ٔمك تعيدوا النظر يف بعض املسؤولني 

تولوا املسؤولية ال لكفاءهتم ولكن  Kىل القطاع، اwيل مع اكمل أ"سف
  .لغرض يف نفس يعقوب

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .Kىل التعقHب

ةةةة        ::::الس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الصالس?يد وز�ر الص
الس?يد املس�شار احملرتم، ٕاKادة النظر اح[ا مiفقني Kلهيا، راه يف وزارة 

. صة لك �اZة مس?تعu]، الوزارة لكها اwيل قس�هيا خص س?تعuالال
مليون  4ولهذا، نبقاو يف املس?تعuالت، املس?تعuالت زاروها ٔ�كرث من 

  .2010س?نة  700!سمة و
ومن �ة 5نية، اwيل خصين التãٔnيد Kليه، �زاف الناس ومن هنا اح[ا 

 %63نعرفو ٔ�ن لكنا، نؤكد Kىل املس?تعuالت يف املس�شفHات، اwيل خصنا 
م�ال د¶ل املصابني يف حوادث السري ميوتون ٕاما يف ماكن احلادثة ٔ�و يف 

 %63، %27الطريق ٕاىل املس�شفى، يعين ٔ�ش?نو هو؟ املس�شفHات فقط 
  . ال يصلون

وهذا ما يدفعنا wلتفكري يف التكفل �حلاالت س?تعuالية يف ٔ�وقات 
، )SAMU(بية لٕالنقاذ معقو¦، فالربمغ من ٕا�داث مصاحل wلمساKدة الط 

اwيل اكينني س?بعة اwيل �يق ما تفعلوش، يعين اك�ن النقل الصحي بني 
املس�شفHات ما تيخرجوش لهاذ املصابني لتغطية الرتاب الوطين، اكينة يف 
الر�ط، البيضاء، فاس، مراõش، وZدة، ٔ�اكد�ر، مفع أ"سف فهCي الزالت 

ويل، ففي هذه احلاالت يلزم مل تلعب اUور احلقHقي wلنقل س?تعuايل ا"ٔ 
Kىل املس�شفى ٔ�ن خيرج xارج اجلدران، خصنا دا� منش?يو بوا�د الفكرة 

تيوقعوا وتن�س?ناومه جييو عند�، اح[ا خصنا  %27مانبقاوش املس�شفHات 
منش?يو عندمه، هذه يه الرؤية ٔ"ن تندويو Kىل الثواين، تندويو Kىل 

نا اح[ا خنرجو عندو، اUقائق، ما ميك�ش ي�س?ىن Kىل ما جيي، خص 
  .%63طبDب، ممرض، مس?تلزمات وخصنا نبدلو هاذ الفكرة ويه 

ويف اخلتام، ل�سهيل معلية س?تعuال اwيل اح[ا ٕان شاء هللا معمك يد 
يف يد wلوقت من ٔ�مهية يف الوزارة، راسلت رئDس احلكومة من Z�ٔل وضع 

Uول أ"خرى �ش حبال اwيل اك�ن يف ا 111رمق هاتفي جماين، واقرتح[ا الرمق 
، وÔمتناو ٔ�نه تفHد معمك، الس?يد 111ٕاىل اكنت املواطنة ؤ�ي �ا¦ يعيط 

  . املس�شار، الس?يدات املس�شارات احملرتمات
ٔ�� كنظن مiفائل ولو قلت املساKدة الطبية، يه معقول هاذ اليش اwيل 
كتقول ولكن كنظن شوية د¶ل التفاؤل �ش ن�ساKدو و�كون xري ٕان شاء 

  .هللا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس?يد الوز�ر، وشكرا Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة 

  .املباركة
ن�iقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املوZه ٕاىل الس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 

اللكمة ٔ"�د السادة . املهين حول وضعية عامل وKامالت الرشاكت املتعاقدة
  .املس�شار�ن لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اwلبار
  .شكرا الس?يد الرئDس

  أ"خوات املس�شارات،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس?يد الوز�ر، مرح�ا بك ؤ�هنئك wلثقة املولوية الغالية ويه ٔ�ول مرة 
  .ك�شوفوك يف هاذ اEلس املوقر

الس?يد الوز�ر، ال خيفى Kليمك ما تعDشه ٔ�و ما تعرفه بالد� هذه أ"¶م 
و جمرى هاذ التuديد واس?ت��اط ٔ�و القضاء عفوا Kىل البطا¦، فلnuٔت Kدة �ٔ 

رشاكت وجلnٔت املؤسسات العمومHة ٕاىل التÆلص من عاملها وٕايقاف 
ن ـــــــــالتوظيف وقوبل هذا النقص �س?تغالل رشاكت م[او¦ من الباط

)la sous-traitance (ةHات وإالدارات العمومHينظفوا املس�شفã ش�.  
¦ د¶ل هاذ املوظفات واملوظفني ٔ�و هاذ املس?تÆدمني احلا

 è?دمات �ا¦ ال ميكن ٔ�ن نق�لها ٕاطالقا يف هذا العهد اجلديد، سÆواملس?ت
و»الء املعDشة، س?è ولكنا !سعى ٕاىل حتسني الوضعية جÈعية wلساكن 

  . املغاربة قاطبة دون اس?ت2[اء
wهودات اEيل كتبذلها وزارة هاذ الرشحية، الس?يد الوز�ر، رمغ ا

ال�شغيل ورمغ لك ما من مساعي wلتخفHف من معا�ة هاذ الشغي]، 
ٔ�� DK�ٔش يف مدينة مك[اس، املس�شفى . تقiل �س?مترار -ٔ�قول  - الزالت 

محمد اخلامس م�ال، مس�شفى موالي ٕاسامعيل، مس�شفى �نيو، مس�شفى 
العمومHة،  س?يدي سعيد، هذا ٔ�عطيت »ري منوذج، ٔ�ما ٕاىل دxلنا لٕالدارات

�يق إالدارات سواء يف التعلمي ٔ�و يف قطاع العدل ٔ�و يف �يق الوزارات 
درمه  600كنلقاو املnٓيس، حHث ٔ�ن العامالت والعامل يتقاضوا ٔ�قل من 

دون الترصحي Uى الصندوق الوطين wلضامن جÈعي، دون عطل، دون 
  . حتديد ساKات العمل

ر، نظرا حلنكiمك ولغريÃمك هذا ٔ�ظن سوف لن تق��، الس?يد الوز�
الوطنية، وسوف لن يق�� ٔ�ي ٕا!سان يعDش يف هذا العام، اwيل الطامطم 
وصلت وا�د اùمثن، بطاطا وصلت وا�د اùمثن، Ãاكليف املعDشة ٔ�صبحت 
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ال تطاق، مفا �¡ ٔ�ن هذه الرشكة مهها الوحHد هو الرحب Kىل حساب 
من العمل، جلؤوا حملاربة كتقول يل ãيق�لوا، ال م[اص هلم ولهن . الضعفاء

  .البطا¦ وحماربة الفقر واجلوع ³س?تغلون
سؤايل وسؤال الفرق س?تقاليل هو ٔ�ن جتهتد مرة ٔ�خرى وزارÃمك، 
الس?يد الوز�ر، والبحث عن احللول الناجعة ومسائل زجرية ٕاليقاف هاذ 

  . الزنيف وUي ما ٔ�قو� يف ٕاطار التعقHب
  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة عن . الس?يد املس�شار شكرا لمك

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس?يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس?يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس?يد الوز�ر،

  السادة والس?يدات املس�شار�ن احملرتمني،
ن، ال ميكن هنائيا ٔ�ن ٔ�ظن بnٔنه هاذ الرشاكت املتعاقدة كتخضع wلقانو

املدونة د¶ل الشغل وأ"وفاق اUولية اwيل ٔ�مضاها . نعتربها xارج القانون
املغرب كتجعل Kىل ٔ�ن وجود هذه الرشاكت مرشوع وتيخضع wلقانون، ومبا 
ٔ�نه خيضع wلقانون فعلهيا ٔ�ن متتثل لقانون الشغل وwلقانون جÈعي ما 

  . هياش xارZة عن الس?ياق
رشاكت د¶ل املناو¦ ت�ش?تغل مع رشكة ٔ�خرى ٔ�و مع ٕادارة  Ãميكن Ãكون

معومHة، ولكن الناس اwيل تDش?تغلوا فهيا خص �كون مرصح هبم يف الضامن 
جÈعي، وÃكون عندمه البطاقة املهنية د¶هلم ويتقضاو أ"جور كام ينص 

  .Kىل ذ¡ القانون
ل�شغيل، بطبيعة احلال، الوزارة مكسؤو¦، ãسلطة حكومHة ملكفة �

Kلهيا ٔ�ن تقوم بواجهبا يف هذا اEال، وÃك�ف املراق�ة والتفDiش، ٕاىل »ري 
ذ¡ من الوسائل اwيل يه مiا�ة ٕاùهيا، ومن دون شك Kىل ٔ�ننا ٔ�مام[ا 
مازال طريق ãبرية لتحسني هاذ ال�شاط اwيل كتد�رو الوزارة، بدون شك 

ون عند� جمال تقدم ما Kىل ٔ�ن اEال د¶ل التفDiش واEال د¶ل تطبيق القان
  .ند�رو مجيع

ولهذا، اح[ا كناولو !ش?تغلو ٔ�كرث فnٔكرث بتضافر اجلهود مع الصندوق 
الوطين wلضامن جÈعي، اwيل هو عندو بعض املعطيات، وك�ش?تغلو ا"ٓن 
يف الوزارة �ش Kىل أ"قل فè يتعلق �ٕالدارات العمومHة ما ميك�ش لها 

رتموش القانون، نبداو بيل هو يف إالماكنيات هنائيا Ñش?تغل مع �س ما تي
د¶لنا، مث �ش إالدارات العمومHة يف املس?تق�ل تبلغ عن الرشاكت اwيل 
تDش?تغلوا معها وتعطينا اwلواحئ د¶ل الناس وأ"رقام د¶ل الصندوق الوطين 

�ش ميكن ) w)le recoupementلضامن جÈعي �ش ميكن لنا نعملو 

اwيل ãيÆدم يف ٕاطار القانون واشكون اwيل تDش?تغل xارج  لنا نعرفو اشكون
  . القانون

وبدون شك Kىل ٔ�ننا »ادي حنتاج تضافر اجلهود د¶ل لك الفرقاء 
جÈعيني د¶لنا ؤ�ننا اUو¦ د¶ل القانون Ñشمل ٔ�كرث فnٔكرث اEال 

  . جÈعي
  .وشكرا Kىل ان��اهمك

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن. وز�رشكرا لمك الس?يد ال

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس?يد عبد السالم اwلبار
  .شكرا الس?يد الوز�ر

يف احلقHقة ٔ�� كنت كنتظر ٔ�ن »ادي تقول يل دا� »ادي Ôكفض Kىل 
iظرو احللول � ٔ�� راين تنقول ا"ٓن ٔ�ننا كن . دراعي وهنبط نقاوم هاذ الفساد

يف هاذ اEلس . سمك ٔ�فال تبرصونٔ�� Kارف ا"ٓن، ويف ٔ�نف . الس?يد الوز�ر
، و»ري مرصح هبن Uى رراه املنظفات ما تiDقضاوش احلد أ"دىن لªٔجو 

 هالصندوق الوطين wلضامن إالجÈعي، واش ما اك�ن حىت يش مسؤول عند
حس وطين ٔ�نه ãيدوز Kىل احلارس ٔ�و ãيدوز Kىل املنظفة وما تDسولهاش 

  .احشال كتق�طي �ٓ ب�يت
اومة الفساد وخصنا تضافر اجلهود د¶ل لك مسؤول خصنا اجلرٔ�ة ملق

ي ــــــول لــر، تقـــــــــد الوزيــــــــiظر م[ك، الس�H ٔ�� كن . ولك من موقعه
)à partir de demain, je vais faire le nécessaire( ابتداء ��ٔ ،

  .من الغد »ادي ند�ر الواجب و»ادي هنبط نقلب
ذا نداء ورصاخ د¶ل وا�د عندو ٔ�رجومك، الس?يد الوز�ر، اح[ا¶ ه

الغرية و�غي بالدو تعDش مز¶ن، و�ش Ãكون هاذ البالد، يه مكو�ت 
  . مبختلف رشاحئه، خصنا نضافرو اجلهود هاEمتع لك

ٔ�� ما تنقرصش من اEهودات اwيل كتبذلها وزارة ال�شغيل، »ري ٔ�نين 
بون يف أ"رض، ù�ٔمتس مرة ٔ�خرى الرفق حبال هؤالء ٔ�و هذه الف÷ة ممن يعذ

  . هاذو معذبني ومعذ�ت يف أ"رض
ٔ�قول، الس?يد الوز�ر، رZاء نظرا wلحنكة د¶لمك ونظرا Ûwس?تور اجلديد 

اكع ذيك ... والتزنيل اجلديد ونظرا wلشفافHة واحلاكمة وأ"ساليب
املصطلات الر�نة، ù�ٔمتس ٔ�ن تطبق ؤ�ن خيرج املسؤولون ٕاىل الواقع 

  . سساهتم العمومHةلرياق�وا ما �روج يف مؤ 
اح[ا مازال يف يش ورش يف اخلالء نقولو هللا »الب، ولكن هذا 
مسؤول تيدوز صباح وعش?ية Kىل املنظفة، ها الوخس هنا، ها الزبل هنا 

؟ واش عندك الصندوق الوطين wلضامن )CNSS(وما يقولش واش عندك 
درمه  600جÈعي؟ واش عندك؟ واش عندك؟ واش أ"جرة د¶ل 

  .د¶ل العش?ية 5حىت  7ومن  ا"ٓن
  .شكرا، ٔ�س�سمحمك
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        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا الس?يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
ٔ�ظن بيل ٔ�� لست ٔ�قل حامسا وانفعاال ٔ�مام هذا الوضع ا¢ي خيرق فHه 

لشغي] و�س اwيل مضطر�ن خيدموا فاش ما  القانون كثري يش �ل�س?بة
اكن، �لظروف اليت كDش?تغلوا فهيا، ولكن اح[ا يف دو¦ القانون، اح[ا يف 

، مع لك حسن النية اwيل يقدر �كون هدو¦ اwيل ال ميكن wلوز�ر بو�د
عندها �ش حيل املشالك لو�ده، خصنا حنلوها يف ٕاطار د¶ل تفعيل 

وصلو �ش هاد اùمتلص من القانون حنارصوه مHاكنزيمات القانون، خصنا ن
  . حىت ي�هتCي هنائيا، كثري يش يف اEال جÈعي

  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .نقطة نظام؟ تفضلوا الس?يد املس�شار.. ن�iقل.شكرا لمك الس?يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن
التجهزي فقط، الس?يد الرئDس، Ôريد ٔ�ن !سnٔلمك عن الس?يد وز�ر 

والنقل، هل س?يكون �ارضا معنا يف هذه اجللسة ٔ�م ال؟ وهل سD[وب 
  عنه ٔ��د من السادة الوزراء؟

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . x�ٔرب� بذ¡ يف بداية اجللسة، هو مربمج

        ::::عبد الرحامن ٔ�شنعبد الرحامن ٔ�شنعبد الرحامن ٔ�شنعبد الرحامن ٔ�شنالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .ٔ"نه مرتب يف الالحئة يف مقدمة الرب�مج د¶ل اليوم

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
لس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة امللكف �لشؤون العامة ا

واحلاكمة س?يجيب عن أ"س?ئ] الشفهية املو�ة wلس?يد وز�ر التجهزي 
والنقل واملدرZة يف Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة، ولقد س?بق لنا ٔ�ن x�ٔرب� 

  .هبا

        ::::عبد الرحامن ٔ�شنعبد الرحامن ٔ�شنعبد الرحامن ٔ�شنعبد الرحامن ٔ�شنالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .حىت هوالس?يد وز�ر الشؤون العامة »ري �ارض 

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
ن�iقل ٕاىل السؤال ا"ٓين الثاين، موضوKه مالءمة التكو�ن مع توقعات . شكرا

اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن من الفريق اUس?توري . سوق الشغل
  .لتقدمي السؤال، فليتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانت
  .رحميgسم هللا الرمحن ال

  الس?يد الرئDس احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

طور يف اجتاه تم[ذ س?نوات وحنن !سمع ٔ�ن سوق الشغل �ملغرب ت 
xلق فرص معل ال تتوفر مؤهالت Uى مجموع العاطلني خرجيي خمتلف 

س الش?باب اجلامعات واملعاهد الوطنية، م[ذ اUراسات اليت قام هبا جمل
  . واملس?تق�ل يف عهد احلسن الثاين مش� هللا �رمحته

تعاق�ت حكومات خمتلفة Kىل تدبري الشnٔن العام  وم[ذ ذ¡ احلني،
الوطين، وتوالت املناظرات الوطنية حول ال�شغيل ولكها تتضمن توصيات 
مبالءمة التكو�ن مع مiطلبات سوق الشغل، واليت xلقت �اجHات Zديدة 

Ã كوينات ملÃكن �ارضة سواء يف التكو�ن املهين ٔ�و التعلمي العامو.  
ٕاك�داث م[اطق صناعية حرة  ،وتعرف بالد� مشاريع اس�1رية كربى

مiخصصة اكلقطب الصناعي الفال)، هذه الب�Hات اليت س�س?تقطب 
س�1ر أ"ج[يب، ال تواãهبا معلية ٕا�داث املعاهد املتخصصة لتكو�ن يد 

  . مراجعة التخصصات املوجودة مبراكز التكو�ن املهينKام] مؤه]، ومعليات 
  هل هناك جمهود تقوم به احلكومة لتدارك هذا اخلصاص؟

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Kىل . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .السؤال الثاين

        ::::الس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس?يد الرئDس

ابغيت يف البداية نذãر . ملس�شار احملرتم، شكرا Kىل سؤالمكالس?يد ا
�لتطور اwيل حصل يف اEال د¶ل التكو�ن املهين يف العرش س?نوات 

Kدد املتدربني اwيل دxلوا لهذا النظام د¶ل التكو�ن املهين : أ"xرية
ؤ�كرث شوية يف  305.000ٕاىل  2001-2000ٔ�لف  159تضاعف، مر من 

  . شعبة اwيل فهيا Ãكو�ن �ين 320تطور ٔ�كرث من  ، اك�ن2010-2011
ونظرا wلطلبات اwيل اكنت مع لك اخلطط اwيل دارهتا بالد�، سواء يف 

  .اEال الصناعي ٔ�و يف جمال الس?يا�ة، متت املواãبة د¶ل هاته الطلبات
و�ل�س?بة wلقطاع د¶ل الس?يارات م�ال، اك�ن مشاريع د¶ل بناء وا�د 

كز، مهنم املركز اwيل Ãلكمت Kليه يف السؤال د¶¡ اwيل هو العدد د¶ل املرا
»ادي �كون يف ٔ�والد بورمحة يف م[طقة الق[يطرة، هاد املرشوع هذا اك�ن 
اتفاقHة فè يتعلق به بني وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين والوزارة د¶ل 

لو معهد املالية والوزارة د¶ل التuارة والصناKة والتق[يات احلديثة �ش نعم
متاك، هاذ املعهد اwيل »ادي يواãب املنطقة احلرة اwيل »ادي ند�رو و»ادي 
�كون gرشاكة دولية �ش نعملو مركز متاك، وعند� جوج يف طنuة ووا�د 
يف اUار البيضاء ووا�د »ادي �كون يف م[طقة الق[يطرة اwيل يه »ادي 

 .نتلكم Kلهيا
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و»ادي يبدا يف أ"فاق  مiدرب يف هاذيك املنطقة 225ٕاذن كن�س?ناو 
اwيل يه مرصودة ٕاليه، اح[ا يف البدا¶ت د¶لو ٔ"ن ٔ�مضDت الرشاكة و»ادي 

  . نوصلو ٕاùهيا
ٔ�ما يف املالءمة، ميكن نقول ¡ بnٔن التكو�ن املهين و� امحلد العدد 

ãيلقاو شغل ال بnٔس به ورمبا �كون ٔ�حسن، ولكن  هد¶ل املتخرZني م[
التكوينات، وهذا يشء �م، واك�ن اwيل يف بعض  %70تيوصل حىت لـ 

بعد كتكون عند� رشاكة مع القطاع اخلاص ٔ�و كنكونو ش?بان  100%
  . وشا�ت اwيل اك�ن العمل د¶هلم موجود

  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .التعقHب wلفريق اUس?توري. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانت
  .شكرا الس?يد الرئDس

  الس?يد الوز�ر، 
Kىل جوا�مك، ؤ�غتمن هذه املناس?بة ٕال5رة ان��اهمك ٕاىل املناطق شكرا 

اجلنوبية wلمملكة، حHث Ãزخر ٔ�قاùمينا اجلنوبية ٕ�ماكنيات اقiصادية هائ] يف 
جمال الصيد البحري واملعادن والس?يا�ة ٔ�يضا، لكن ش?باب أ"قالمي 
الصحراوية ال جيدون مراكز التكو�ن املهين ومعاهد مiخصصة wلتكو�ن 

التnٔهيل wلعمل يف هذه اEاالت، كام ٔ�ن املس�مثر�ن يعانون صعو�ت ãبرية و 
  .يف ٕاجناز مشاريعهم بفعل ارتفاع فوائد اùمتويل ٔ�و ارتفاع الرضائب

¢¡، نناشد احلكومة ٕاىل ٕاقامة م[اطق حرة wلصناKة وس�1ر حىت 
لكة يف ³س?تفHد املس�مثرون من ٕاعفاءات وحىت Ãمتكن املنطقة اجلنوبية wلمم

Zلب س�1ر املنتج wلشغل لفائدة الش?باب الصحراوي ا¢�ن يعاين من 
البطا¦ والفقر واùهتمDش، ومكثال Kىل ذ¡ م[طقة عام¦ طاطا وعام¦ ٔ�سا 
وعام¦ زاãورة الاليت تفiقران ملناطق صناعية من شnٔهنا �ل ٔ�زمة البطا¦ 

  . وÑشغيل ٔ�فواج العاطلني من ٔ�بناء املنطقة
  .والسالم

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .Kىل التعقHب، تفضلوا

  :الس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
الس?يد املس�شار، ابغيت نفرس بnٔن قطاع التكو�ن املهين ما Ãميك[لوش 

ٕاذا »ادي . د¶لو يعمل Ãكو�ن بال ما �راعي املنفذ د¶ل هذاك التكو�ن
Ôكونو ش?بان وشا�ت خصنا نعرفو بnٔهنم اك�ن إالماكنيات �ش يوZدوا 
معل، و»البا كنفضلو Ãكون الرشاكة مع املس�مثر�ن اwيل »اد�ن جييبوا 
املشاريع ٔ�و ãميكن يف بعض أ"وقات !س?بقومه اح[ا �ش نوريومه بnٔن هناك 

³س?تحق  هلمي اجلنوبية، لكد¶لنا، سواء أ"قا هيد Kام] مؤه]، فاملغرب لك
العناية، ولك القطاKات Ñس?تحق العناية، واح[ا رهن إالشارة وميكن لنا يف 

 .ٔ�ي �ال ميكن نتصلو ٕاذا اك�ن ٔ�ش?ياء ملموسة مرح�ا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

Kقل ٕاىل أ"س?ئ] املو�ة ٕاىل الس?يد وز�ر الصناiة التقليدية، والسؤال ن�
اللكمة ٔ"�د السادة . أ"ول حول أ"زمة اليت يعDشها قطاع الصناKة التقليدية

  .املس�شار�ن من الفريق شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  الس?يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات املس�شارات،
  السادة املس�شارون،

الس?يد الوز�ر احملرتم لقطاع الصناKة التقليدية، ال خيفى Kىل ٔ��د ٔ�ن 
أ"زمة املالية العاملية بدٔ�ت Ãر� بظاللها الثقK [Hىل ال�س?يج قiصادي 
الوطين ùمتس اكفة القطاKات احليوية wلبالد، ومن بDهنا قطاع الصناKة 

احئ واسعة من التقليدية ا¢ي ال يعترب فقط جماال لتوفري م[اصب شغل لرش 
املواطنني، ولكن ٔ�يضا مر�ٓة تعكس Bراء احلضارة املغربية، فضال عن ãونه 
رافعة ٔ�ساس?ية لقطاKات ٔ�خرى ال تقل ٔ�مهية اكلقطاع الس?يا) Kىل سHîل 

  .املثال
لقد ٔ�صبح قطاع الصناKة التقليدية ينئ حتت وطnٔة هذه أ"زمة املالية 

العريب، ويعاين ٔ�شاكال مiنوKة  وكذا تnٔثريات التحوالت الس?ياس?ية يف العامل
من العجز والضعف، جتلت ٔ�ساسا يف رãود أ"سواق والرتاجع املهول يف 
إالق�ال Kىل املنتوZات التقليدية الوطنية، مما اس?ت��ع �لرضورة انعاكسات 
وخمية Kىل العاملني �لقطاع ؤ�رسمه، مس?هتم يف اس?تقرارمه املادي 

  . واملعنوي
Uىل ضوء ذ¡، ودون اKمك، وÔ�ٔ خول يف التفاصيل اليت ال شك

الس?يد الوز�ر، مطلعون Kلهيا ومدرãون خلطورهتا، !سائلمك عن إالجراءات 
والتدابري س?تعuالية اليت تعزتم وزارÃمك واحلكومة املوقرة اختاذها من Z�ٔل 
ٕانقاذ الصناKة التقليدية الوطنية من �راBن أ"زمة املذãورة وحتصني هذا 

من شnٔنه ٔ�ن هيدد اس?تقراره ويضعف ٔ�دواره قiصادية  القطاع من لك ما
  . وجÈعية احليوية وكذا تثHîت مك�س?بات العاملني فHه

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
لمك اللكمة، الس?يد وز�ر الصناKة التقليدية، . شكرا wلس?يدة املس�شارة
  .لٕالZابة Kىل السؤال، تفضل
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        ::::وز�ر الصناKة التقليديةوز�ر الصناKة التقليديةوز�ر الصناKة التقليديةوز�ر الصناKة التقليديةالس?يد عبد الصمد قHوح، الس?يد عبد الصمد قHوح، الس?يد عبد الصمد قHوح، الس?يد عبد الصمد قHوح، 
  .شكرا الس?يد الرئDس

  زماليئ الوزراء احملرتمون،
  السادة والس?يدات املس�شارون احملرتمون،

ق�ل إالZابة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر wلفريق شرتايك مبuلس 
  .املس�شار�ن والس?يدة املس�شارة Kىل وضعها هذا السؤال

، اكينة و�دة املوضوع احلقHقة السؤال املوايل كذ¡، الس?يد الرئDس
ولكن ال بnٔس، تعمw èلفائدة، كنا ارتnٔينا ٔ�ن Ãكون و�دة املوضوع، ولكن 

  . Kىل لك �ال سوف ٔ�جHب Kىل السؤال
wلتذكري، الس?يدة املس�شارة، فٕان �ر�مج معل وزارة الصناKة التقليدية 

، يعين هذه إالسرتاتيجية يه xارطة الطريق ³2015س�[د Kىل ٕاسرتاتيجية 
 نتوفر Kلهيا ا"ٓن اخلاصة �لصناKة التقليدية الف[ية ذات امحلو¦ الثقافHة اليت

اليت ان�îقت عن Ñشخيص مHداين، واليت مت التوقHع Kىل عقد الرب�مج 
حتت الرKاية السامHة لصاحب اجلال¦  2007فربا�ر  20اخلاص هبا بتارخي 

  .نرصه هللا
م اليت يتوفر Kلهيا املرصد ، واس�[ادا ٕاىل املعطيات وأ"رقا2010ٕاىل ممت 

الوطين wلصناKة التقليدية ا¢ي مت ٕا�داثه من Z�ٔل ت��ع وتنفHذ هذه 
إالسرتاتيجية، ميكن احلديث عن نتاجئ جHدة Kىل مس?توى منو قطاع 

 .الصناKة التقليدية، رمغ بوادر أ"زمة قiصادية اUاxلية وكذ¡ اخلارجHة
وا ملحوظا xالل الس?نوات جسل رمق املعامالت إالجاميل wلقطاع من

 2010مليار درمه س?نة  16، ٔ�ي %15أ"xرية ب�س?بة منو وصلت ٕاىل 
ميكن ٔ�ن  %16، ٕاذن ال�س?بة د¶ل 2007مليار درمه س?نة  10,38مقابل 

  . نعتربها بnٔهنا !س?بة �مة
جسلت املقاوالت الصغرى، الس?يدة املس�شارة، واملتوسطة wلصناKة 

مقاو¦ Zديدة ٕاىل �دود هناية  600ٔ�كرث من التقليدية وترية منو مزتايدة، 
، Kلام بnٔنه سوف نتوصل بعد ٔ�سابيع �ٔ"رقام اwيل يه يف Ãزايد، د¶ل 2010

xلق مقاوالت Zديدة د¶ل الصناKة التقليدية، حHث متت بلورة هذه 
إالسرتاتيجية، وهذا دليل Kىل مؤهالت القطاع وفرص س�1ر املتا�ة 

  . ولس?è ٔ�مام الش?باب املقا
بناء Kىل ما س?بق ذãره، ³س?ت�iج ٔ�ن تداعيات أ"زمة العاملية Kىل قطاع 

، Kلام بnٔن ٔ�وج أ"زمة 2010الصناKة التقليدية بقHت حمدودة ٕاىل »اية ممت 
وبطبيعة احلال يف  2011شهدته البالد والقطاع ãسا`ر القطاKات يف س?نة 

وق الوطنية يف أ"شهر أ"xرية، اليشء ا¢ي يوحض اUور ا¢ي تلعبه الس
Ñسويق املنتوج التقليدي، ٕاذ ٔ�كدت نتاجئ إالحصاءات اجلهوية wلصناع 
التقليديني اليت مت القHام هبا وكذ¡ نتاجئ اUراسة حول ا��ساب املؤرشات 

وهذا  %80إالسرتاتيجية wلقطاع اس?تحواذ السوق الوطنية Kىل ٔ�زيد من 
، بطبيعة %20ٕاال مؤرش ٕاجيايب، حبيث ٔ�نه ال�سويق اخلار� ال ميثل 

احلال »ادي �كون عند� م[اس?بات wلتطرق لٕالسرتاتيجية اجلديدة اليت 

سوف Ãهنجها وزارة الصناKة التقليدية لتطو�ر السوق اخلارجHة اليت ال تقل 
  . ٔ�مهية Kىل السوق اUاxلية

 2011الوزارة �اليا بصدد ا��ساب املؤرشات إالسرتاتيجية لس?نة 
الرؤية ٔ�كرث، ٔ"نه أ"رقام اwيل »ادي ن�سلموها اليت سوف متكن من توضيح 

من بعد ٔ�سابيع من عند املرصد الوطين يه اwيل »ادي حتدد لنا و»ادي 
Ãكون حمطة د¶ل التقHمي واش »اديني يف الطريق الصحيح ٔ�و جيب ٕاKادة 

  . إالسرتاتيجية
  ..كام ٔ�ن احلكومة اختذت ٕاجراءات هامة من شnٔهنا Ãمنية القطاع

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس?يد رئDس الس?يد رئDس الس?يد رئDس الس?يد رئDس 
  .اللكمة يف ٕاطار التعقHب wلفريق شرتايك. شكرا لمك الس?يد الوز�ر

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  . شكرا الس?يد الوز�ر Kىل إالZابة

فقط ٔ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذãر ٔ�ن السؤال ا¢ي طرحiه هو يندرج يف ٕاطار 
يف  ، وحنن يعين2010سؤال �ٓين، وإالحصائيات اليت تقدممت هبا يه هتم 

، كنعرفو اح[ا الظروف واملناخ اwيل 2011، وأ"زمة ابتدٔ�ت يف 2012
اكنت فHه، ويف نفس الوقت حنن ال !شك يف اEهودات اليت قامت هبا 

  . وزارÃمك املوقرة
لكن رمغ لك هذا، ٔ�قول بnٔن هذا القطاع الزال ينئ حتت وطnٔة مشالك 

ٔ�� Ã�ٔلكم لست ذات طابع Ãرãييب، ومازالت تالحقه صنوف من البالء، و 
  .مكس�شارة �رملانية ولكن õصانعة يف قطاع صناKة اخلزف �لضبط

الصناع التقليديون، الس?يد الوز�ر، م�قلون �Uيون، وما ابقاو قادر�ن 
خيلصوا حىت يش �اZة، �اليا Kدد من املشا»ل يه ك�سد واك�ن وا�د 

ا ٔ�نه العدد من الصناع ³ش?تغلون يف ظروف Zد صعبة، ومن هنا لشهور رمب
ٔ�� ال .. »ادي يبداو ³سدوا املشا»ل د¶هلم، يعين هاذي مايش مسائل

ٔ�شكك يف إالحصاءات ولكن ٔ�� DK�ٔش الواقع، وٕاذا اكن يش منو ٔ�� راه 
  . ت�شوفو Kىل ٔ�رض الواقع

¢¡، ٔ�قول ٔ�نه البد من ٕاسرتاتيجية ٕاس?تعuالية، ال ميكن ٔ�ن نتدث 
ادي ن�iظرو حىت !شوفو م�ال ا"ٓن Kىل ٔ�ن »ادي ند�رو وا�د الرؤية و»

الصانع . ٔ�ش?نو »ادي تعطينا اUراسات وإالحصاءات، ٕاىل »ري ذ¡
ٓ اليس الصانع Ñس?ىن  التقليدي ãميوت �جلوع، ما ميك[لDش منيش نقول � �
حىت ند�رو إالحصائيات د¶لنا وحىت ند�رو املسائل د¶لنا، ما ميك�ش، البد 

الصناKة التقليدية وضامن من وا�د اخلطة ٕاس?تعuالية ٕالنقاذ قطاع 
  .س?تقرار

ٔ�� ٔ�عطيك وا�د املثال، الس?يد الوز�ر، وهو يدxل يف ٕاطار إالخ�ار، 
موقعة من الصناع التقليديني wلخزف مبدينة  توصلت بوا�د العريضة طوي]

�ٓسفي، �لك من هضبة الشعبة وتالل اخلزف وطريق س?يدي عبد الرمحن 
ز�ر، واكنوا »ادي يد�روا مسرية ٕاىل وثال5ء بوكدرة، يرصخون، الس?يد الو 
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الوالية ومسرية ٕاىل وزارة الصناKة التقليدية، وقلت هلم بnٔن املشالك ال حتل 
  . هبذا الشلك

�ل�س?بة يل مكمث] لقطاع الصناKة التقليدية، سnٔطرح السؤال Kىل 
الوزارة الوصية، ولكن، الس?يد الوز�ر، هام ãي�iظروا م[مك ٔ�جوبة دقHقة 

  . ل، وما ميك�ش هام ي�iظرواو�ل، خصهم �
ولٕالشارة، الس?يد الوز�ر، راه اك�ن وا�د املشلك فè خيص ندماج 

ٓ بني القطاKات احلكومHة، وهنا »ادي Ôرجع نعطي منوذج مبدينة  سفي، �
Kالش؟ ٔ"ن هاذ املدينة كام وصفها ٔ��د �ابذة التارخي وا¢ي وصفها 

تارخي ؤ�دارت ظهرها حبارضة احمليط، لªٔسف يه xلفت املوKد مع ال 
wلمحيط وتعDش العديد من املشالك، يعين ٔ�ن إالسرتاتيجيات احلكومHة 
ٔ�قصت هذه املدينة من Kدد من املشاريع، ما اك�ن ال طرقان، ال ربط 

  . سكيك، ال حىت يش �اZة
ٕاذن هاذ املدينة م�ال معزو¦، حىت ٕاذا در� وا�د اخلطة �ل�س?بة 

ميكن لنا نضمنو وا�د الرواج معني؟  wلصناع التقليديني ãيفاش »ادي
ãيفاش ممكن هاذ املس�مثر جيي لهاذ املدينة م�ال؟ ãيفاش هاذ الساحئ ممكن 
جيي لهاذ املدينة؟ ãيفاش »ادي نضمنو وا�د الرواج اwيل هو ٔ�كرب؟ وما هو 

  . يف �ٓسفي راه كنلقاوه يعين ³س?ت�سخ يف Kدد من املدن
ة مس?تعu]، الصناع ¢¡، الس?يد الوز�ر، ٔ�� ٔ�ؤكد Kىل خط

التقليديني راه ما يقدروش ي�س?ناو، �اليا عندمه مشالك د¶ل الرضائب، 
Ãرامكت Kلهيم Kدد من الرضائب ٔ"ن ما قدروش خيلصوا، خصمك Ñشوفوا 

  . مع وز�ر املالية
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الرد Kىل  الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار. شكرا wلس?يدة املس�شارة

  .التعقHب

        ::::الس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليدية
  .شكرا الس?يد الرئDس

يف احلقHقة، الس?يدة املس�شارة، ٔ�� مل ٔ�ن��ه wلسؤال د¶يل، ٔ�� مiفق 
معمك Kىل أ"رقام، ولكن، الس?يدة املس�شارة، خصنا نتفقو Kىل وا�د 

  .احلاZة
بط د¶ل قطاع الصناKة التقليدية نظرا wلرتãيبة د¶لو، صعيب الض 

أ"رقام، ٔ�� ك�ش?هبو حبال قطاع الفال�ة، صعيب �ش تضبط احشال تباع 
وãيفاش تباع وفني تباع، ٔ"نه هاذ اليش اwيل اعطى هللا يف الصناKة 

  .د¶ل الصناع) la mentalité(التقليدية ويف 
ٕاذن ãيكون صعب �ش جتمع أ"رقام، ولكن ٕاذا ما عند� ٔ�رقام، راه ما 

ش امشD[ا يف التوZه الصحيح، ٔ"نه Kىل أ"رقام Kالش نقدروش نقميو وا
  . كتîىن إالسرتاتيجية

، K2015ىل لك �ال، إالسرتاتيجية يه موضوKة، و»ادي ت�هتCي يف 
بطبيعة احلال القطاع حسب املؤرشات . ويه اwيل كتعترب xارطة الطريق

ة اwيل اكينة ا"ٓن ال توZد فHه ٔ�زمة xانقة، هناك بعض احلرف تعاين بطبيع
احلال من مشالك، من ٔ�زمة Ñسويق، من ٔ�زمة حتسني املنتوج، واك�ن يف 
وا�د العدد من املناطق، »ري �لرمغ من ٔ�نه ما Zاش يف السؤال اwيل 

  . وضعتوه هنا
فè خيص �ٓسفي، ãونوا Kىل يقني بnٔنه �ٓسفي »ادي تعطى لها وا�د 

Kادة مليون د¶ل اUرمه اكس�1ر الٕ  40أ"مهية xاصة، ما يفوق من 
عتبار خلزف �ٓسفي ùمتكHنه من مواãبة السوق العاملية، وكذ¡ لتحسني 
اجلودة وحتسني ظروف العمل wلناس اwيل كDش?تغلوا يف اخلزف مع الرب�مج 
واملزيانية د¶ل وزارة الصناKة التقليدية، وكذ¡ مع الربامج د¶ل التعاون 

»ادي �كون فHه التغيري  اUويل �خلصوص مع �ر�مج أ"لفHة أ"مر�كHة اwيل
 ا ذاكــــــــــة �ٔ"فران الغازية، كذ¡ »ادي �كون فهي�د¶ل أ"فران العادي

)le circuit de distribution( د¶ل الغاز .  
ٕاذن ãونوا مطمئنني، الس?يدة املس�شارة، �ٓسفي »ادي �xذ حقها ãسا`ر 

  .اجلهات بل ٔ�كرث ٕان شاء هللا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . لمك الس?يد الوز�رشكرا 

السؤال املوايل موضوKه إالسرتاتيجية املس?تق�لية لوزارة الصناKة 
اللكمة ٔ"�د السادة ٔ�عضاء الفريق . التقليدية من Z�ٔل تطو�ر القطاع

  .س?تقاليل لîسط السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زاز
  .املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س?يد 

  الس?يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
الس?يد الوز�ر، هننئك Kىل الثقة املولوية اwيل دار فHك صاحب 
اجلال¦، وÔمتىن ¡ النuاح يف املهمة د¶¡، وراه الصناع التقليديني لكهم 

  .ãي�س?ناو اUمع وال�شجيع د¶لمك
زءا ال يتجزٔ� من �رخي وحضارة اململكة يعترب قطاع الصناKة التقليدية ج

املغربية وشاهدا حHا Kىل عبقرية صناعها التقليديني، وذ¡ ملا �متزيون به 
  . من قدرة Kىل بتاكر وإالبداع واخللق

تطور قطاع الصناKة التقليدية يف بالد� ال تعكس  (...)ٕاال ٔ�ن هاذ 
د الوطين، خصوصا ؤ�ن حقHقة الربامج التمنوية املسامهة يف بناء قiصا

العديد من أ"رس املغربية تعDش Kىل ما تدره مداخHل هذا القطاع، وذ¡ 
رمغ املنافسة الرشسة لعوملة املنتوZات الصناعية، اليشء ا¢ي �ت 
³س?توجب تضافر اكفة اجلهود من الفاKلني واملعنيني �لقطاع وكذا الوقوف 
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ضعية، وذ¡ بوضع Kىل مواطن اخللل والعمل Kىل مراجعة هذه الو 
ٕاسرتاتيجية معل مس?تق�لية، قوا�ا إالصغاء، ٔ�وال وx�ٔريا، ٕاىل العاملني 

  . �لقطاع لكوهنم ٔ�درى �ملشالك واحللول
  :¢ا، !سائلمك الس?يد الوز�ر احملرتم

ما يه إالجراءات العملية الفورية اليت تنوي احلكومة القHام هبا لبناء 
الضعف واخللل لقطاع الصناKة التقليدية ٕاسرتاتيجية مس?تق�لية ملراجعة نقط 
  ببالد� وصون حقوق العاملني؟

5نيا، ما يه التدابري العملية املزمع القHام هبا لتمثني القطاع وجع� يف 
  مس?توى املنافسة والعوملة؟ 

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
السؤال،  الس?يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالZابة عن. شكرا الس?يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليدية
يف البداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر wلفريق س?تقاليل wلو�دة . شكرا

والتعادلية Kىل اهÈمه gشؤون الصناKة التقليدية Kامة، وكذ¡ لالهÈم 
  . مبس?تق�ل الصناKة التقليدية والصناع التقليديني

يف احلقHقة سؤالني معا هام عندمه اجلواب كام طلبت، الس?يد الرئDس، 
نفس التوZه، ولكن سوف ٔ�غتمن هذه الفرصة wلديث Kىل ما ٔ�جنز وكذ¡ 

 3ما هو Zديد، ٔ"نه م[ذ تعيي�[ا من طرف صاحب اجلال¦ م[ذ حوايل 
ٔ�شهر، هناك تصور Zديد يف ٕاطار التقHمي د¶ل العمل د¶ل وزارة الصناKة 

ايب سوف !س?متر فHه وما هو ال يÈىش، التقليدية، بطبيعة احلال ما هو اجي
لن ٔ�قول ما هو سليب، سوف نغريه، ولكن �الس�شارة مع العاملني يف 
القطاع، س�شارة مع املنتخبني، املنتخبني املمثلني wلقطاع سوف 
!س�شريمه، بدٔ�� �الس�شارة معهم وسوف !س�شريمه يف مجيع احملطات، 

  . ل الصناع والصناع بنفسهمسواء املنتخبني وكذ¡ املمثلني د¶
دمع ال�س?يج إالنتا� wلمقاوالت، سوف !س?متر يف دمع الفاKلني 

، بطبيعة احلال �ش يوصل الفاKل املرجعي 11املرجعيني اwيل ا"ٓن وصلوا 
ٔ�و ما ³سمى فاKل مرجعي جيب ٔ�ن يصل ٕاىل وا�د العدد د¶ل املعايري اwيل 

الت ٔ�و ــــــــسواء يف رمق املعام�ددهتا الوزارة د¶ل الصناKة التقليدية، 
)les chiffres d'affaires( كو�ن الرشكة ��رتامÃ كذ¡ �رتام يف ،

  . ٕاخل... املسائل د¶ل التقاKد ود¶ل النظام جÈعي
وهاذ الفاKلني املرجعيني اwيل كنعتربومه »ادي �كونوا مه القاطرة اwيل 

صناKة التقليدية التصد�رية، Kلام »ادي جتر الصناKة التقليدية فè خيص ال 
بnٔنه كذ¡ عند� تعاون مع ما ³سمى �لفاKلني املتوسطني يف الصناKة 
التقليدية وعند� كذ¡ الصناع التقليديني الفرادى والتعاونيات ال�سائية، 

  . وميكن ٔ�ن !سمهيم معوما الصناع التقليديني الفرادى

، حنن بصدد 2011بناك يف التوقHع د¶ل اتفاقHة رشاكة مع مجموKة ا"ٔ 
تقHمي مدى جناKة هذه االتفاقHة، حلد ا"ٓن ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن هذه االتفاقHة مل 
تصل ٕاىل الهدف املتو� مهنا، وبدٔ�� االتصال مع أ"بناك لتفعيل �لفعل 

  . اùمتويل املبارش �خلصوص wلصناع التقليديني الفرادى وكذ¡ wلتعاونيات
خلصوص ال�سوية، سواء يف دمع دور الصانعة هÈم �لتعاونيات، �

  ...وكذ¡ �لبحث، وهذا هو اwيل Zديد، ٔ�ننا بدٔ�� بتطبيق
  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . اللكمة يف ٕاطار التعقHب wلفريق س?تقاليل. شكرا لمك الس?يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس?يد �� املس�شار الس?يد �� املس�شار الس?يد �� املس�شار الس?يد �� خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس?يد الرئDس

  احملرتمني، ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن
  .السالم Kليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

!شكرمك، الس?يد الوز�ر، وال !شك يف اEهودات اليت سوف تقومون 
  . هبا �عتبار� ٔ�ننا سامهنا يف Kدة اجKÈات معمك الس?يد الوز�ر

و!شكرمك جزيل الشكر Kىل س�شارة اليت تقومون هبا، xاصة مع 
¡ مع رؤساء الغرف، وكذ¡ مع الفاKلني يف املس�شار�ن الربملانيني وكذ

  .هذا القطاع
من التدابري لتnٔهيل الصناKة التقليدية، الس?يد الوز�ر، يه هذه 

بطبيعة احلال Ãلكممت عن اUمع ا¢ي سوف . 2015إالسرتاتيجية ٔ�و رؤية 
س?تقدمونه wلتعاونيات وكذ¡ wلفاKلني املرجعيني وكذ¡ اUمع wلتصد�ر، 

  .  �ل�س?بة لهذه إالسرتاتيجيةوهذا يشء ٕاجيايب
لكن احلكومة السابقة عرفت شD÷ا ما من التعرث والوعود الفار»ة، 
  : الس?يد الوز�ر، ¢ا نلمتس من س?يادÃمك لهذا القطاع من Zديد اUمع اخلاص

العمل Kىل حتسني ظروف العمل wلصناع وحتسني املداخHل، وذ¡ Kرب  -
 التدرج املهين؛ التكو�ن املهين ودمع التكو�ن النظايم و 

 دمع تبادل اخلربات والتعاون بني الغرف الوطنية واUولية؛  -
 دمع تنظمي املعارض الوطنية واUولية ٔ"ن الطمnٔنD[ة تقاس �لرواج؛  -
 اقiناء الوسائل وا"ٓليات لٕالنتاج من طرف امجلعيات والتعاونيات؛  -
 املسامهة يف احملافظة Kىل البD÷ة وذ¡ بدمع الصناع؛  -
 ن املواد أ"ولية البدي]، وكذا املسامهة يف اقiناء ا"ٓليات؛ البحث ع -
 املسامهة يف احملافظة Kىل الرتاث وحتسني رشوط الصة والسالمة؛  -
 xلق ٔ�حHاء صناعية وذ¡ wلمسامهة يف س�1ر يف هذا القطاع؛ -
  .وكذا xلق املزيد من م[اصب الشغل حملاربة البطا¦ -

الوز�ر، ٔ"ن قلمت، الس?يد الوز�ر،  اUمع املادي هو أ"ساس الس?يد
أ"بناك، فأ"بناك هناك بعض الصناع اwيل ٔ�عطي هلم اUمع من طرف 
أ"بناك، ولكن اكنت هناك قروض ب�س?بة Kالية، واك�ن بعض الصناع اwيل 
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¢ا، البد من اUمع اخلاص، فاحلكومة خصها . مل ³س?تفHدوا من هذا اUمع
  ...لكÃراعي اجلانب جÈعي ولكن املش

  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا wلس?يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليديةالس?يد وز�ر الصناKة التقليدية
  .شكرا

  . سوف ٔ�متم اجلواب د¶يل، الس?يد املس�شار، �خلصوص فè هو Zديد
مولنا الصناع اwيل رٔ�سامهلم »ري اكيف، ٔ"نه ٕاىل  هكنظن بnٔنه اùمتويل و�د

هام يدهيم وإالبداع د¶هلم، جيب ٔ�ن نبحث معهم ونبحث هلم Kىل ٔ�سواق 
لرتوجي م[تuاهتم يف ظروف، جيب ٕاقصاء ما ميكن ٕاقصاؤه من الوسطاء، 
�ل�س?بة wلفاKلني املرجعيني قادر�ن Kىل روسهم، ولو املسؤولية د¶ل الوزارة 

يف هنج س?ياسة Zديدة ل�سويق  هو البحث Kىل ٔ�سواق Zديدة وبدٔ��
املنتوج التقليدي املمتاز يف ٔ�سواق مل Ãكن مغربية، ýٔمر�اك الشاملية، 

سوف ننظم معارض مبعايري Zديدة وبدفرت . الروس?يا، ٔ�وãرانيايروس?يا، ب 
  . حتمالت واحض، ملن �ريد ٔ�ن ³شارك ها هام الرشوط د¶لو

ناع التقليديني ما »اد³ش ن�ساو الصناع التقليديني الفرادى، الص 
الفرادى كذ¡ يف حبث ٕاماكنية ال�سويق د¶هلم Kىل املس?توى د¶ل اخلارج، 

ة ــــــابدينا �Uراسة د¶ل ما ³سمى �لتuارة املنصفة ٔ�و التuارة العادل
ال�سائية  (les coopératives)، اwيل »ادي هتم هاذ )Fair trade(و

xارجHة بدون وسطاء،  والصناع الفرادى لربط اتصال م�ارش مع ٔ�سواق
ٔ"ن هاذ النظام د¶ل التuارة العاد¦ وا�د العدد د¶ل البÛان امشاو فHه 
وجنحوا فHه، فمل ال املغرب؟ ٔ"نه الصناع التقليديني عندمه مجيع الوسائل 

  .د¶ل النuاح
فè خيص التكو�ن املهين، اwيل در� فHه Zديد هو عوض فاش الصناع 

ا يف مراكز، اح[ا اwيل »ادي منش?يو هلم و�خلصوص التقليديني جييو يتكونو 
يف العامل القروي، وبدٔ�� هاذي جوج د¶ل أ"سابيع يف الو�دة املتنق] د¶ل 
الصناKة التقليدية اwيل »ادي متيش لوا�د العدد د¶ل املناطق اwيل ما اكن 
تيوصلها حىت وا�د، �خلصوص ال�س?يج التقليدي، اخلزف، اEوهرات، 

ٕاىل الصناع التقليديني د¶ل العامل القروي اwيل ما اكن ãيوصلهم wلوصول 
  . حىت وا�د

  .وشكرا الس?يد الرئDس

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر Kىل مسامهتمك

ن�iقل wلسؤال الوحHد املوZه ٕاىل الس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
سادة املس�شار�ن من الفريق اللكمة ٔ"�د ال . والبD÷ة حول النuاKة الطاقHة

        .تفضيل ٔ�س?تاذة. س?تقاليل لرشح السؤال

        ::::املس�شارة الس?يدة xدجية الزويماملس�شارة الس?يدة xدجية الزويماملس�شارة الس?يدة xدجية الزويماملس�شارة الس?يدة xدجية الزويم
  .الس?يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس?يد الوز�ر، 

ٕان اقiصاد� الوطين هيزت Kىل ٕايقاع رسيع، ٕايقاKات مiعددة وخمتلفة بناء 
ن الطاقة أ"حفورية، Kىل ارتفاع ٔ�سعار الطاقة، و�لتايل ٔ�صبحنا نتدث ع

  . عن الطاقة النووية، عن الطاقة املتuددة ٔ�و الطاقة الشمس?ية البدي]
وكذ¡ هناك مجموKة من القوانني اليت عرضت Kىل الربملان بغرفiيه من 
Z�ٔل Ñسهيل س�1ر يف اEال الطايق، لك هذه املعطيات جتعلنا نفكر 

ايق، الس?è ؤ�ن املغرب � ٔ�جحار مجيعا يف ٕاسرتاجتية wلطاقة ٔ�و لٕالنتاج الط
نفطية كثرية ولكن ٕاذا ما ٔ�راد ٔ�ن يعدلها لتصبح م�ال نفط ٔ�و يش �اZة 
س?تدعو ٕاىل مصاريف كثرية، ولكن ملا ال نفكر يف نفiاح Kىل اUول 
الرائدة يف اس?تعامل أ"جحار النفطية يف ٕاطار م�ال صناKة الكهر�ء، كام هو 

  .الشnٔن يف ٕاس?بانيا �اليا
ذن هناك مجموKة من املعطيات اليت سهلت اس?تعامل هذه أ"جحار من إ 

ٕاذن ٕاذا كنا دامئا هنزت يف اقiصاد� Kىل الطاقة، فأ"صل يف . Z�ٔل الطاقة
لتفكري يف �تثHîت واس?ت�2اب أ"من قiصادي داxل وطننا لن �كون ٕاال 

  .الطاقة
ة اليت ¢ا، !سائلمك يف فريق س?تقاليل، Ãرى ما يه إالسرتاجتي

K�ٔددمتوها ٔ�و تفكرون يف ٕاKدادها ملوا�ة مشلك الطاقة ول�شجيع س�1ر 
  الطايق ا¢ي ال يعمتد Kىل اس?ترياد املواد أ"ولية؟ 

  .وشكرا 

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
لمك اللكمة الس?يد الوز�ر لٕالZابة Kىل . شكرا الس?يدة املس�شارة

  .السؤال، تفضلوا

  :اقة واملعادن واملاء والبD÷ةاقة واملعادن واملاء والبD÷ةاقة واملعادن واملاء والبD÷ةاقة واملعادن واملاء والبD÷ةالس?يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطالس?يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطالس?يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطالس?يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الط
  .شكرا الس?يد الرئDس احملرتم
  الس?يدة املس�شارة احملرتمة،

هذا مشلك �م، ٔ"نه إالسرتاجتية الطاقHة لبالد� يه من ٔ�مه 
  .سرتاجتيات Uمع التمنية قiصادية واùمنو قiصادي يف بالد�

ملهمة يه بناء �قة كام تعلمون هناك ٕاسرتاتيجية طاقHة من البنود د¶لها ا
طاقHة مiنوKة، يف هذه الباقة الطاقHة الطاقات املتuددة يعين يه يف صلب 
تصورات احلكومة، وكذ¡ هاذ الباقة الطاقHة »ادي متك[نا من تلبية الطلب 
املتصاKد Kىل الطاقة Kىل الصعيد الوطين وكذ¡ احلفاظ Kىل البD÷ة، 

ا يف سؤالمك ٔ�رشمت ٕاليه الس?يدة وكذ¡ وx�ٔريا تقليص تبعي�[ا wلÆارج، وهذ
  .املس�شارة



 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 

26 

 )2012ٔ��ريل  24( 1433 خرةى ا"ٓ جامد 2

يف هذا الصدد، والترصحي احلكويم اكن واحض هبذه ال�س?بة، اك�ن �رامج 
  : �رامج �مة من xالل ٕاجنازها 2لتمنية الطاقات املتuددة، وسnٔشري ٕاىل 

ٔ�وال، املرشوع املندمج wلطاقة الرحيية، واملرشوع املغريب wلطاقة 
  :ل 2020»ادي ميك[وننا يف ٔ�فق الشمس?ية، وهذه الربامج 

 2,5تقليص اس?ترياد �اجHاتنا من الطاقات وتوفري ما يقابل : ٔ�وال
  مليون طن من املواد البرتولية؛ 

مليون  9»ادي ميك[و� هذه الربامج من جتنب انبعاث ما يناهز : 5نيا
  .ٔ�طنان من 5ين ã�ٔس?يد الاكربون، وهذا �م Zدا

، كام تعلمون املغرب اكن من الرواد ٔ�ما خبصوص الطاقة الكهرومائية
Kىل الصعيد إالفريقي وKىل الصعيد اUويل يف الطاقة الكهرومائية، فnٔيضا 

ٕان شاء هللا »ادي �كون ٕاجناز حمطة  2017-  2016عند� يف �ر�مج 
اwيل اجلهد  "ملدز مزنل"و5نيا مرãب õهرومايئ الضخ د¶ل عبد املومن، 

  . مHغاواط 170د¶لو 
»ادي Ãكون الطاقات املتuددة  2020هذه الربامج يف ٔ�فق وٕ�جناز 

، 2020من مجموع القدرة امل�شnٔة يف املغرب إالجاملية يف ٔ�فق  %42متثل 
يف الرحيية،  %14يف الشمس?ية،  %14يف لك شق من الطاقة،  14%
  . يف الكهرومائية %14و

 وكام ٔ�رشت لها، الس?يدة املس�شارة احملرتمة، اكن م[ذ هذه الس?نوات
 13.09القريبة ٕاجناز ٔ�و ٕاصدار Kدة قوانني يف هذا الصدد، مهنا القانون 

wلطاقات املتuددة اwيل ٔ�عطى نطالقة يف س�1ر وxاصة يف س�1ر 
طاقات املتuددة، وكذ¡ قانون ٕاصدار الواك¦ الاخلاص يف هذا اEال د¶ل 

ون �ٓخر ، وكذ¡ قان(MASEN)املغربية wلطاقة الشمس?ية، تعرف ب 
ٕاىل واك¦ Ãمنية الطاقات املتuددة والنuاKة الطاقHة ) CDER(لتحويل واك¦ 

(ADEREE) ديدة لٕالسرتاتيجيةZ وهذه القوانني لكها ٔ�عطت انطالقة ،
  .الوطنية wلطاقات املتuددة

و!شري ٔ�يضا ٕاىل النuاKة الطاقHة،عند� وا�د الرب�مج اwيل الهدف د¶لو 
يعين ختفHض اس?هتالكنا wلطاقة  %12ب  هو حتسني النuاKة الطاقHة

 .2020يف ٔ�فق  %12ب

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .الفريق س?تقاليل من Z�ٔل التعقHب. شكرا wلس?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 الرئDس

  السادة الوزراء، 
  الزمHلتني والزمالء املس�شار�ن،

اجلواب د¶لمك ا¢ي ذãر اEلس  ٔ�� بغيت !شكرمك، الس?يد الوز�ر، Kىل
املوقر ومن xال� الرٔ�ي العام �لرب�مج احلكويم وما يذهب ٕاليه يف هذا 
املضامر من حHث Ñشجيع القضية د¶ل الطاقة ومعاجلة هذا املشلك، ا¢ي 

يعد من املشالك أ"ساس?ية ببالد� �عتبار� مس?تورد�ن wلطاقة، وهذا 
Hبريا من حã ر كذ¡ يطرح ٕاشاكالBث رتفاع د¶ل أ"مثنة وكذ¡ هذا يؤ

كذ¡ حىت يف سرتاتيجيات املق�] �ل�س?بة مجليع القطاKات �عتبار ٔ�ن 
  . الطاقة يه يشء ٔ�سايس

ولكن ٔ�� ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�تناول هذا املوضوع من مقاربة ٔ�خرى، وهو 
 النuاKة الطاقHة وãيفHة اس?تعاملهاوxاصة ٔ�ن املغرب يعرف يف Kدد ãبري من

املناطق Kدة تقاليد ؤ�عراف، انطالقا من العمران ٕاىل احلياة اليومHة 
wلمواطن، ؤ�عطي م�اال ٔ�ن هناك يف املغرب العميق م�ال، ؤ�نمت كنمت يف 
�فHاللت x�ٔريا، رٔ�يمت ãيف هناك القصور م[�رشة ويه بطابع تقليدي، 

قة والبناء كذ¡ ميكن من xال� ٔ�ن نقiصد الطاقة، ٔ"ن البناء �لطري
التقليدية يقHنا من الربد وكذ¡ من احلرارة يف الصيف، وبطبيعة احلال البد 

  . ٔ�ن !شجع هذا النوع من البناء وفHه اقiصاد كذ¡ wلطاقة
�ٕالضافة ٕاىل ذ¡، هناك Kدة �رامج قد ابتدٔ�ت هبا احلكومة السابقة، 
 وÔمتىن ٔ�ن تذهبوا يف هذا املنحى، وهو قiصاد عن طريق Ñشجيع ثقافة

املصابيح ذات س?هتالك املنخفض، وكذ¡ عتناء �ملناطق النائية 
امسح يل، الس?يد الرئDس، �يق (واملراكز من Z�ٔل ٕادxال ثقافة Zديدة 

هو اس?تعامل أ"طر الكفnٔة اليت Ãزخر ) 5نية 30عندي شوية الوقت، وا�د 
 �بعون هبا الوزارة وكذ¡ الواك¦ د¶ل الطاقة املتuددة التابعة لمك، ومه

wلوزارة والواك¦ من Z�ٔل تدعمي هذا الرب�مج، وxاصة الرب�مج املدمع م[ذ 
من طرف حتاد أ"وريب، ا¢ي نود ٔ�ن نعرف شD÷ا عام  2005س?نة 

  . املتuددة اتوصل ٕاليه وا¢ي اكن خيص تفعيل هاذ الرب�مج د¶ل الطاق
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . ز�ر wلرد Kىل التعقHباللكمة لمك الس?يد الو . شكرا

        ::::الس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD÷ةالس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD÷ةالس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD÷ةالس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD÷ة
  . شكرا الس?يد الرئDس

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
النuاKة الطاقHة يه من ٔ�مه بنود إالسرتاتيجية الوطنية الطاقHة، ٔ"نه 
ٔ�حسن تدبري wلطاقة هو »ري اس?هتالك الطاقة، ٕاذا مل !س?هتæ الطاقة راه 

  .%100قiصاد  »ادي �كون
ففي هذا الصدد، هناك Kدة �رامج اwيل تد�رها احلكومة والواك¦ wلنuاKة 

 :الطاقHة، مهنا
�ر�مج املصابيح ذات س?هتالك املنخفض، وا"ٓن وزعنا ٔ�كرث : ٔ�وال

 20عند�  2020مليون د¶ل املصابيح، ويف الرب�مج د¶لنا يف ٔ�فق  5من 
نوزعو، واملكiب الوطين wلكهر�ء هو اwيل  مليون د¶ل املصابيح اwيل خصنا

  . مليون د¶ل املصابيح 5وزع هاذ 
كذ¡ عند� الساKة الصيفHة، يعين التوقHت الصيفي، كذ¡ من �رامج 
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مHغاواط،  80النuاKة الطاقHة ٔ"نه »ادي ميك[نا من وا�د قiصاد مبعدل 
  . وهذا �م Zدا

D÷ة ومع حتاد أ"ورويب وعند� كذ¡ مع �ر�مج أ"مم املتدة wلب 
ا"ٓن حنن بصدد ٕاهناء دراسة ٕالرساء . �رامج تعاون يف مHدان النuاKة الطاقHة

قانون wلنuاKة الطاقHة يف البنا¶ت، وهذا القانون »ادي �كون �م Zدا 
و»ادي �رجع لهاذ النقطة اwيل قليت، وا"ٓن در� كتجربة �متويل من حتاد 

د¶ل البنا¶ت الكربى  9بري النuاKة الطاقHة يف أ"ورويب، يعين مولنا تدا
مليون د¶ل  90مليون ٔ�ورو، يعين تقريبا  8بوا�د املزيانية د¶ل تقريبا 

اUرمه، ٔ"ن �كون وا�د التجربة يف النuاKة الطاقHة، يف تدابري النuاKة 
  . الطاقHة يف مHدان البنا¶ت العمومHة وبنا¶ت wلسكن

  .وشكرا

        ::::ةةةةالس?يد رئDس اجللسالس?يد رئDس اجللسالس?يد رئDس اجللسالس?يد رئDس اجللس
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�iقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس 
احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول تطو�ر ودمع الطبقة 

عبد هللا عطاش، عبد إال� : الوسطى، wلمس�شار�ن احملرتمني السادة
اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن لîسط السؤال، . د رماشاحللوطي، محم

  .فليتفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد إال� احللوطياملس�شار الس?يد عبد إال� احللوطياملس�شار الس?يد عبد إال� احللوطياملس�شار الس?يد عبد إال� احللوطي
  .شكرا الس?يد الرئDس

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

بداية نتقدم �ùهتنئة wلس?يد الوز�ر Kىل حتم� لهذه املسؤولية، وخصوصا 
�حلاكمة يف بÛ يعاين من ق] احلاكمة يف جماالت مiعددة،  عندما تتعلق

  . ف[متىن لمك اكمل التوفHق يف �اممك
س?ياق السؤال، الس?يد الوز�ر، رمبا اكن يف الوقت فاش تطرح وهاذي 
من املشالك اwيل عند�، ٔ�حHا� تتnٔخر بعض أ"س?ئ]، ولكن الس?ياق اwيل 

ول ٔ�ن ٔ�جع� مع هذا توضع فHه خمالف wلس?ياق ولكن مع ذ¡ سnٔ�ا
  . الس?ياق

ملا كنطرحو سؤال حول الطبقة الوسطى، كنتذãرو خطاب مليك وا¢ي 
ال خيفى Kليمك، الس?يد . اكن قد ٔ�شار فHه ٕاىل رضورة العناية هبذه الف÷ة

الوز�ر، ؤ�نمت رZل اقiصاد، ٔ�مهية الطبقة الوسطى يف تقريب الهوة 
  . جÈعية ما بني ف÷ات اEمتع

، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن هذه الطبقة الوسطى، م[ذ س?نوات واملالحظ
وحنن !شاهد تقهقرها ٕاىل ٔ�وضاع اجÈعية مزرية، حىت ٔ�صبحت هذه الف÷ة 
تنافس ٔ�حHا� Kىل بعض املنتوZات، نتلكم م�ال Kىل املنتوZات د¶ل 

  . السكن ٔ�و »ريها، تنافس يف هذه املنتوZات الطبقات احملدودة اxUل

ز�ر، ٔ�مهية العناية هبذه الف÷ة �لطبع اليوم اك�ن تعلمون، الس?يد الو 
مرشوع القانون املايل فHه مجموKة د¶ل إالجراءات، حنن نتخوف ٔ�ن بعض 

  .هذه إالجراءات رمبا »ادي متيش يف جتاه املعاãس Uمع هذه الطبقة
و¢¡، !سائلمك الس?يد الوز�ر، عن س?ياس?تمك يف تطو�ر هذه الف÷ة 

 ٔ�ن تلعب دورها يف هذا اEمتع، يف اس?تقراره، يف وجعلها ف÷ة قادرة Kىل
  . Ãكسري الهوة بني ف÷ات اEمتع ويف القHام بدورها يف بناء هذا الوطن

 .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس?يد الوز�ر لٕالZابة Kىل السؤال، تفضلوا. شكرا لمك

ة، امللكف ة، امللكف ة، امللكف ة، امللكف الس?يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومالس?يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومالس?يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومالس?يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكوم
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس?يد الرئDس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الس?يد املس�شار احملرتم من إالحتاد الوطين 
wلشغل �ملغرب Kىل هاذ السؤال، واwيل �لفعل ميكن ٔ�ن يعترب من أ"س?ئ] 

  .الس?ياسة احلكومHة احلاليةالهامة يف 
ال خيفى Kليمك ٔ�ن املصطلح ٔ�صال د¶ل الطبقة املتوسطة ٔ�و الطبقات 
املتوسطة، هذا املوضوع مل يمت تعريفه بطريقة دقHقة، وهذا ا¢ي جيعل يف 
كثري من أ"حHان Kىل ٔ�ن التnٔويالت والتفسريات اليت تعطى يه حسب 

ات، فقط Ãكون الطبقة اجلهات اليت تقوم هبذه التnٔويالت والتفسري 
املتوسطة عند ف÷ة معينة يه طبقة مiوسطة لكن يف القراءة أ"خرى قد 
Ãكون من الطبقات اwيل يه »ري مiوسطة، و�لتايل التعريفات هذا ٕاشاكلية 

  . ٔ�ولية
تعمل احلكومة احلالية Kىل ٔ�ن تقوم ٕ�جراءات معلية wلتديد �ٕالضافة 

صة د¶ل املندوبية السامHة wلتخطيط، ٕاىل اUراسات اwيل اكنت سابقا وxا
مبعين ٔ�ننا منش?يو يف ٕاطار حتديد حقHقي wلطبقة املتوسطة يف املغرب، �ش 
ميل Ôكونو نتلكمو Kىل الطبقة املتوسطة نتلكمو Kلهيا اكملني مايش »ري 

  . الطبقات املتوسطة
ويف هاذ إالطار تفضلمت وقلمت لنا ٔ�ن هناك وا�د النوع د¶ل التقهقر 

هاذ الطبقات املتوسطة، فnٔ� املعطيات �لفعل املتوفرة واملعطيات اwيل  د¶ل
يه رمسية، يه Ñشري Kىل ٔ�نه هاذ الطبقة املتوسطة ٔ�و الطبقات املتوسطة 

،ثليث اxUل املغريب، %66يه متثل  2007حسب التعريف أ"xري د¶ل 
كرث من ثليث اxUل وكمتثل حوايل ثليث النفقة د¶ل س?هتالك لكن متثل �ٔ 

من دxار، وهذا ³شري Kىل ٔ�نه �لفعل املغرب ³س�مثر و³س�مثر من 72%
xالل طبقاته املتوسطة، ٔ"ن املس?توى د¶ل اxUل هو الثلثني، ولكن 

د¶ل النقط  6حىت  5،مبعىن عند� وا�د %72املس?توى د¶ل دxار هو 
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ع، واwيل Kىل صعيد اxUل العام اwيل كتوفرو هاذ الطبقة املتوسطة wلمجمت
Ãمييش لالس�1ر، و�لتايل يه قادرة وٕان اكنت، كام تفضلمت،  هجزء م[

تنافس يف بعض أ"حHان Kىل بعض املنتوZات جÈعية، لكهنا حسب 
املعطيات، يه قادرة Kىل ٔ�ن Ãكون طرفا حقHقHا يف التمنية ويف اùمنو ٔ"هنا 

  .كتقوم بوا�د اUور اس�1ري Zد طيب
 به حول املسnٔ¦ د¶ل التقهقر، ميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن ٔ�يضا فè تفضلمت

املعطيات اwيل يه رمسية اwيل كنتوفرو Kلهيا، هو ٔ�ن اxUل املغريب xالل 
 12س?نو¶، معدل د¶ل التضخم xالل  %4,3س?نة أ"xرية Ãزاد ب  12

س?نو¶، مبعىن ٔ�ن القدرة الرشائية والفارق بني تطور !س?بة اxUل  1,8س?نة 
 Dىل املدى د¶ل الفرتة د¶ل وبني التضخم تK يل  �12قى ٕاجيابياwس?نة، وهذا ا

ãيعطينا ٔ�ن هذه الطبقة اكنت يف وا�د املس?توى وارتقت ٔ"ن عند� وا�د 
  . د¶ل النقط اwيل زادت يف القدرة الرشائية، وهذا مؤرش ٔ�يضا ٕاجيايب 2,5

لكن ٔ�قول �لفعل Kىل صعيد ما يعرف �لتوZه د¶ل املنحىن د¶ل متركز 
اxUل وما يعرف �ملؤرش اجليين، ٔ�� ٔ�تفق معمك Kىل ٔ�نه �لفعل الزال هناك 
معل حقHقي جيب ٔ�ن يفعل من طرف هذه احلكومة، Kالش؟ ٔ"نه �لفعل 
مل يتضح حقHقة Kىل ٔ�نه وقع نوع من التقريب بني الطبقات اwيل يه فقرية 

جيب ٔ�ن  Zدا و�مشة والطبقات الغنية، مبعىن ٔ�نه �لفعل ا"ٓن هناك معل
يقام به يف هذا الصدد، وهذا اwيل احلكومة �اليا �لفعل س?تعمل Kىل ٔ�ن 

  . تقوم به يف ٔ�قرب ا"Zٓال
  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن من Z�ٔل . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .التعقHب،  تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد محمد رمااملس�شار الس?يد محمد رمااملس�شار الس?يد محمد رمااملس�شار الس?يد محمد رماشششش
  .Dسشكرا الس?يد الرئ 

شكرا الس?يد الوز�ر Kىل ٕاZابتمك املقiضبة واUا¦، اليت تؤرش Kىل ٔ�ن 
هناك اهÈم معيق هباته الطبقة نظرا ملركز�هتا وحمور�هتا يف قiصاد الوطين 

  . من xالل أ"رقام اليت تفضلمت هبا
ولكن يبقى، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن لهاته الطبقة كام تعلمون دور حموري يف 

، رمغ ٔ�ن هناك حتد¶ت وٕاãراهات Kىل املس?توى اUويل قiصاد الوطين
ولكن يف هذا أ"فق البد من خطوات، . وكذ¡ Kىل املس?توى الوطين

�لطبع مكطالب دامئا تبقى مرفوKة يف ٔ�فق معاد¦ ت�سم �حلاكمة املطلوبة 
Kىل مس?توى م[ظومة أ"جور، Kىل مس?توى مراجعة الرضائب، Kىل 

  .  ذ¡ من القضا¶مس?توى التعويضات، ٕاىل »ري
ولكن ممكن، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن نفiح ورشا نعتقد ٔ�نه من أ"مهية مباكن، 
وهو �رتبط �لشق جÈعي وما � Kالقة مبؤسسات أ"عامل جÈعية 
يف مجموKة من القطاKات مكدxل ٕالصال�ات هامة، ٕان Kىل مس?توى النقل 

القضا¶، Kلام بnٔن اUو¦  والسكن والتطبDب والتقاKد التمكييل و»ريها من
تدمع ذ¡ ولكن يف ٕاطار املراق�ة املطلوبة wلحكومة لهذه املؤسسات 
جÈعية، بدءا بتعمميها، مبراق�هتا، من xالل دفاÃر حتمالت، من xالل 
اسرتاتيجيات، ٕاىل »ري ذ¡، حىت ٔ�نه هناك خiالالت املوجودة ميكن 

 .جتاوزها
يف السكك احلديدية،  ،(ONE)يفارب هبذا، الس?يد الوز�ر، عند� جت

xاصة ٕاذا Ãلكمنا Kىل مس?توى التطبDب، ممكن ٔ�ن تعمم مجموKة من 
  . التuارب

ؤ�عطي م�ال فقط، الس?يد الوز�ر، Kىل مس?توى التقاKد نعمل بnٔن ميل 
ãيخرج وا�د من هاذ عنارص الطبقة املتوسطة ٕاىل التقاKد يندر من 

ة، مما يفرض املراجعة كذ¡ Kىل مس?توى الطبقة املتوسطة ٕاىل الطبقة الفقري 
التقاKد، وحنن نعمل بnٔن هذا امللف من أ"وراش اليت ت�iظر حكومiمك، 

  . �ٓملني ٔ�ن توفقوا يف مسريÃمك
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل  ،الس?يد الوز�ر. شكرا الس?يد املس�شار

  .التعقHب، تفضلوا

وز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الالس?يد الالس?يد الالس?يد ال
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس?يد الرئDس
ã�ٔيد ٔ�ن ما تفضلمت به هو من إالجيابيات اليت ال ميكن ٕاال ٔ�ن !ش?تغل 

تفضلمت وقلمت ٔ�ن الطبقة الوسطى �لفعل يه طبقة س?تقرار . Kلهيا
لالس?تقرار قiصادي، حنن نقول ٔ�كرث من ذ¡، نقول يه رضورية 

الس?يايس وجÈعي وقiصادي وحىت الثقايف، ٔ"ن يه اليت تعطي 
الراك`ز الرئDس?ية wلمجمتع، و�لتايل هذا هÈم �لفعل، تفضلتو وقلتو ٔ�ن 

ركز Kىل رضورة  2008هناك اهÈم مليك، حصيح، خطاب العرش لس?نة 
ٕاطار مقاربة  حتسني هذه الطبقة املتوسطة والعمل Kىل ٔ�ن Ãكون �لفعل يف

Ñشارãية اwيل خص تقوم هبا احلكومة ٔ�هنا توفر وا�د اEموKة د¶ل ا"ٓليات 
  .لالرتقاء هبذه الطبقة املتوسطة

ٔ��، بعuا¦، ٔ�قول ٕ�ن احلكومة اش?تغلت Kىل املسnٔ¦ أ"وىل ويه 
Ñشجيع رتقاء جÈعي لهذه الطبقة، ؤ�يضا Kىل جعل املدرسة يف 

، ما ميك�ش Ôرفعو من هاذ "مدرسة اùمتزي"و صلب هذا رتقاء وه
  . املس?توى ٕاذا ابقى عند� مس?توى املدرسة يف ما هو �اليا

مث ٔ�يضا اعÈد املقاربة السك[ية، ا"ٓن هناك مقاربة سك[ية اwيل ابدات 
د¶ل وا�د اEموKة د¶ل إالجنازات السك[ية wلطبقة  2008-2007يف س?نة 

  . املتوسطة �مثن اwيل هو معترب
ٔ�يضا فè يتعلق بتجويد ش?بكة امحلاية جÈعية، هذا اwيل Ãلكمتو Kليه 
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حول الورش جÈعي، حنن واعون لك الوعي Kىل ٔ�ن �لفعل هاذ 
إالشاكالت املتعلقة بتجويد ش?بكة امحلاية جÈعية، سواء فè يتعلق 

ال مبؤسسات أ"عامل جÈعية ٔ�و »ريها، هو ورش جيب ٔ�ن يمت ش?تغ
من احلفاظ Kىل مجموKة من إالجيابيات  -حقHقة  -Kليه �لك قوة ٔ"نه س?ميكن 

  .ؤ�يضا املرÃكزات اwيل ãيتîىن Kلهيا اEمتع املغريب
مث ٔ�يضا العرض الصحي ا¢ي تقدمه احلكومة ٔ�يضا الهدف د¶لو هو ٔ�ن 

ة نعمل Kىل ٔ�ن �لفعل هاذ الرشاحئ اEمتعية اêتلفة، ومهنا الطبقة املتوسط
  . حىت يه �كون عندها حظ يف هذا اEال

واحلكومة، لتحقHق هذه أ"هداف، قامت مبجموKة من إالجراءات، 
ٔ�وال Kىل صعيد تطو�ر الطبقة املتوسطة، ولكن ٔ�يضا Kىل صعيد العمل Kىل 
رفع مس?توى الطبقات الهشة �ش توصل حىت يه ملس?توى الطبقات 

  .ٔ"ول مث Kىل الصعيد الثاينٕاذن اك�ن ٕاجراءات Kىل الصعيد ا. املتوسطة
من إالجراءات الرئDس?ية العمل Kىل ٕاصالح نظام املقاصة مبا تعلمونه 
من xلل، مث ٔ�يضا تعز�ز التnٓزر والتضامن جÈعي بني خمتلف الطبقات 

  . Kرب املسامهة املبارشة، وهذا اwيل Zا م�ال يف القانون املايل أ"xري
ا سؤال اwيل »ادي �كون حىت هو يف مث ٔ�يضا فè يتعلق �ٔ"سعار، وهذ

هاذ احلصة، ٕان شاء هللا رب العاملني، »ادي نعطي بعض إالZا�ت �ش 
نوحض Kىل ٔ�نه حامية أ"سعار املغربية يه رمق رئDيس ؤ�سايس يف حامية قدرة 

  . الطبقة املتوسطة والطبقة الفقرية
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
ملوايل موضوKه العراقHل اليت تطر7ا السؤال ا. شكرا لمك الس?يد الوز�ر

اللكمة ا"ٓن ٔ"�د السادة املس�شار�ن من فريق . بعض اUور¶ت الوزارية
  .التجمع الوطين لªٔحرار

        ::::املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس?يد الرئDس

  الس?يد الوز�ر،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
طة التنظميية يه من اخiصاص كام تعلمون، الس?يد الوز�ر، فٕان السل

اجلهاز احلكويم و�لتايل فٕان ممارسة هذا احلق اUس?توري يطرح بعض 
العراقHل يف تطبيق القانون، »ري ٔ�ن بعض اUور¶ت اليت يصدرها بعض 
املسؤولني، واليت تnٔيت من �ب تDسري تطبيق القانون Kىل ٔ�رض الواقع قد 

�لتايل خيرج القانون عن ٔ�س?باب Ãكون يف بعض أ"حHان معرق] wلقوانني، و
Ôزو� ويصعب تطبيقه، وقد حيدث ٔ�حHا� بعض التناقض ورتباك يف 

  . تطبيقه ؤ�حHا� ³س?تعىص Kىل املصاحل اخلارجHة فهمه
ويف �االت ٔ�خرى، يلnuٔ املسؤولون عن املصاحل اخلارجHة ٕاىل تطبيق 

لقانون ا¢ي اUور¶ت gشلك تعسفي ضاربني �لقوانني عرض احلائط، هذا ا

  . يعترب ٔ�كرب قوة من اUورية من الناحHة ال�رشيعية
اليت س?تعمتدها احلكومة لتفادي  ما يه الس?بل الكفH] :الس?يد الوز�ر

  م�ل هذا التضارب يف تطبيق القوانني؟
 .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس?يد الوز�ر. شكرا الس?يد املس�شار

رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى الس?يد الوز�ر املنتدب Uى الس?يد الوز�ر املنتدب Uى الس?يد الوز�ر املنتدب Uى 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق التجمع الوطين 
  . لªٔحرار Kىل طر7م لهذا السؤال، وا¢ي �لفعل فHه مجموKة من إالشارات

والبد من التذكري، وهاذ اليش امحلد � ٔ�نمت تعرفونه، لكن البد من 
هناك نوKني رئDس?يني من املناشري، املناشري اليت يصدرها التذكري Kىل ٔ�ن 

رئDس إالدارة لتنظمي العمل داxل إالدارة، ومن xاللها ãيعطي مجموKة من 
التوجهيات wلموظفني اwيل عندو واwيل حتت سلطته، وxاصة فè يتعلق 
�لعمل العام د¶ل الوزارة ؤ�يضا معل هؤالء املوظفني، ويه يف هذه احلا¦ 

اءات اwيل يه داxلية فقط وال هتم ٕاال املوظفني املعنيني فقط، �لتايل ٕاجر 
ودٔ�ب جهتاد القضايئ Kىل هذه املناشري اUاxلية »ري . هذا شnٔن داxيل

  . امل�شورة ال تلزم الغري وال متكن الغري من ٔ�ن حيتج هبا يف موا�ة املواطن
 داxل يف السؤال واملناشري الثانية، النوع الثاين، هو اwيل رمبا اwيل

د¶لمك هو ما يعرف �ملناشري التفسريية اليت تصدرها إالدارة لتفسري 
مقiضيات قانونية ٔ�و تنظميية، اليت تتطلب مجموKة من إاليضا�ات �ل�س?بة 
wلمصاحل امللكفة �لتطبيق، ويه Ãرتبط ٔ�ساسا �لوثيقة الرئDس?ية لنص 

  .القانون ٔ�و املرسوم، ا¢ي Zاءت هبدف توضيه
كام ٔ�نه ٕاذا تبني ٔ�هنا ختالف ٔ�و تعارض فٕاهنا Ãكون قاب] wلمراجعة ٔ�و 
إاللغاء من طرف إالدارة اليت ٔ�صدرهتا ٔ�و ٔ�مام احملامك إالدارية اليت ميكهنا ٔ�ن 
تلغي القرارات املتÆذة Kىل ٔ�ساسها، ٕاذا ما تبني ٔ�ن هذه املناشري اليت مت 

  .  ٔ�و أ"نظمة اجلاري هبا العملاعÈدها ٕالصدار هاته القرارات خمالفة wلقوانني
د¶ل أ"نواع د¶ل املناشري واwيل هو مفرتض وKىل  2ٕاذن هذا يف ٕاطار 

ويف هذا إالطار . حسب فهمي لسؤالمك هو ٔ�نه ركزمت Kىل اجلانب الثاين
  : ميكن ٔ�ن ٔ�عطي جوا� فHه ثالثة عنارص رئDس?ية

نون، هناك فè خيص الس?بل الكفH] بتفادي التضارب يف تطبيق القا
ٕاجراءات Kديدة ميكن ٔ�ن !شري ٕاىل بعضها، إالشارة أ"وىل هو ٔ�ن اجلهات 
القانونية اليت خيول لها Kىل الصعيد احلكويم احلسم يف اجلوانب القانونية يه 
نفسها اليت Ñرشف Kىل وضع مشاريع القوانني، ما هو تنظميي وما هو 

يف الربملان هو نفس  Ñرشيعي يف ٕاطار ٕاخراج القانون بعد املصادقة Kليه
الهيئة اليت Ñرشف Kىل االثنني، ويه ٔ�يضا اليت تتابع معلية التزنيل من 
xالل القوانني التطبيقHة، و�لتايل يصعب ٔ�ن جند هناك تعارضا يف معل 
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  . احلكومة Kىل الصعيد وKىل الصعيد التنظميي
ه يتوفر مث ٕان إالZابة الثانية تتعلق حبق امحلاية د¶ل املواطنني، حHث ٔ�ن

املواطنون ومرتفقو إالدارة بصفة Kامة Kىل لك الوسائل القانونية املتا�ة ليك 
  . تضمن هلم حقوقهم العامة

اليت ختتص �لبت يف طلبات ٕالغاء  1993اùمنوذج ٕا�داث احملامك س?نة 
قرارات السلطات إالدارية gسîب جتاوز السلطات الزناKات املتعلقة 

لتعويض عن أ"رضار اليت Ñسîهبا ٔ�عامل �لعقو�ت إالدارية، دKاوى ا
و!شاطات ٔ�شÆاص القانون العام، وحفص رشعية هذه القرارات إالدارية 
وطلبات إاللغاء gسîب جتاوز السلطة املتعلقة �ملقررات إالدارية، اليشء 
ا¢ي �كفل �لفعل wلمرتفق جتاوز بعض اخلروقات اليت قد تقيض ٔ�و بعض 

 .تنظميية من طرف إالدارةاملقiضيات القانونية وال ال 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .اللكمة wلفريق التجمعي. شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق املس�شار الس?يد توفHق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس?يد الوز�ر Kىل تفضلمك هبذا اجلواب

الس?يد الوز�ر، اح[ا �لطبع كنتلكمو Kىل املناشري التفسريية، ولكن 
ذا اكنت هذه املناشري التفسريية خصها الس?يد الوز�ر ال اجهتاد مع النص، إ 

  .تفرس النص القانوين، ما تفرسوش �لكHفHة اwيل كتجي Kىل رٔ�س املسؤول
الس?يد الوز�ر، اح[ا ãيصعاب يف هاذ الوقت �ش ندويو Kىل دو¦ 
احلق والقانون، ويف هاذ الوقت هذا كنلقاو مسؤولني حبال املد�ر العام Kىل 

لعقارية اwيل ãيفرس القوانني ãيف ما ãيبغي، وميل الواك¦ الوطنية wلمافظة ا
كتلكم معه ãيقول ¡ سري بدل القانون، واش ٔ�� القانون مصفي ومنيش 

  نبدلو؟
والغريب يف أ"مر، الس?يد الوز�ر، ٔ�نه يف الشهور أ"xرية اس?تطاع ٔ�نه 

  . ميرر وا�د القانون اwيل ما »ريش فHه حىت ذيك التuاوزات اwيل ãيد�ر هو
، الس?يد الوز�ر، ãياول يغين الواك¦ الوطنية �ملال احلرام، ؤ�� اليوم

مادام القانون مايش من صفك ؤ�نت كتلزم . ٔ�عي ما ٔ�قول، ٔ�نه مال حرام
الناس ٔ�هنم خيلصوا يش �اZة اwيل »ري قانونية، ٕاذن هذا ال ميكن ٔ�ن !سميه 

  .gيشء �ٓخر من »ري املال احلرام
احملافظة العقارية طرح[اه ما يه مرة  الس?يد الوز�ر، هاذ املشلك د¶ل

  . ما يه جوج، وحلد ا"ٓن ما اس?تطعناش نلقاو � احلل
ٕاذن، الس?يد الوز�ر، اح[ا من هذا املنرب كنطرحوه Kليمك، واح[ا 
مس?تعد�ن Ôزودوك جبميع املعطيات ونتعاونو معك، ٔ"ن هاذ اليش راه ٔ�رض 

  .جبميع املغاربة
نع الناس وãيقول هلم خمالفات د¶ل هاذ الس?يد هذا، الس?يد الوز�ر، ãمي 

البناء، يف �ني ٔ�ن كنلقاو املد�ر د¶ل احملافظة هو �ين شقة يف السطح 

وخرج لها التيرت د¶لو يف ٕاطار امللكHة املشرتكة، واش اك�ن يش م[كر، 
  الس?يد الوز�ر، ٔ�كرث من هذا؟

ٕاذن، الس?يد الوز�ر، اح[ا مس?تعد�ن نعطيوك املعطيات، وتتعاون معنا 
  .�ش حنلو هاذ إالشاكل

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا wلس?يد املس�شار احملرتم

  .Kىل التعقHب

الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس?يد الرئDس
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

حصيح ٔ�ن إالشاكل ا¢ي تفضلمت . احلل هن للك ٕاشاكل عندهو البد �ٔ 
بطر�ه يتعلق �حملافظة العقارية، حصيح ٔ�ن هذا امللف 5�ٔر Kدة Ñساؤالت 
واكنت فHه مجموKة سواء Kىل صعيد الربملان ٔ�و حىت Kىل صعيد بعض 
الهيئات يف املدن اليت يعاين ٔ�فرادها من اUورية أ"xرية، دا� ما بقاÑش 

  . منا x�ٔذت يف الزمن اwيل Zات Kرب املد�ر د¶ل احملافظة العقاريةx�ٔرية وإ 
ٔ�يضا ما ميكن ٔ�ن يقال هو ٔ�نه ٕاذا اتضح �لفعل Kىل ٔ�نه هناك شطط يف 
اس?تعامل السلطة ٔ�و تعسف د¶ل مد�ر مركزي ٔ�و مسؤول من املصاحل 
اخلارجHة كام تفضلمت يف طرحمك wلسؤال، فا"ãٔيد ٔ�ن هناك مجموKة من 

ات اwيل يه ٕادارية وقانونية اليت ميكن ٔ�ن !سلكها wلحصول Kىل إالجراء
  .احلق ا¢ي يطالب به املواطن

هذا املوضوع مادام B�ٔرتوه، ٔ�� مل ã�ٔن مس?تعدا، ٔ"ن هذا موضوع �لفعل 
يتطلب معطيات، ٔ"نه يتعلق بقضية معينة، ب�D السؤال د¶لمك اكن سؤال 

  . يتعلق �لعقود يف معو�ا
صولنا Kىل املعطيات اجلديدة وجزء مهنا اwيل تفضلمت به، ã�ٔيد ã�ٔيد ٔ�نه حب

ٔ�نه س?ناول ٕاKادة النظر يف املوضوع مبا يعطينا �ال مالمئا مجليع املرتفقني 
  .يف هذا اEال

  .وشكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  . شكرا wلس?يد الوز�ر

اللكمة ٔ"�د . السؤال املوايل موضوKه »الء املعDشة وارتفاع أ"سعار
صا¦ واملعارصة، فليتفضل ٔ��د السادة السادة املس�شار�ن من فريق ا"ٔ 

  .املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد محمد البطاحاملس�شار الس?يد محمد البطاحاملس�شار الس?يد محمد البطاحاملس�شار الس?يد محمد البطاح
  .شكرا الس?يد الرئDس
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  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خيت املس�شارة،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

واد لقد عرفت بالد� موZة مiواص] من الغالء، مست مجموKة من امل
أ"ساس?ية، حبيث ٔ�ن هذه الز¶دات يف أ"مثان عند س?هتالك تؤBر gشلك 
سليب Kىل القدرة الرشائية wلمواطنني، واليت Zاءت يف ظل ٔ�وضاع 
اجÈعية مزرية، كتفيش البطا¦ والفقر ومجود أ"جور واملداخHل، و�لتايل 

نني ميكن ٔ�ن Ñشلك اعتداء سافرا Kىل احلق يف العDش الكرمي wلمواط 
واملواطنات، وتؤدي ٕاىل تnٔجHج مشاعر الغضب اليت ميكن ترصيفها بnٔشاكل 

 .ٔ�خرى »ري حuiاج وس�[اكر
ويف ظل تنكر الرب�مج احلكويم لاللزتامات اليت Zاءت يف الربامج 
نتÆابية ٔ"حزاب أ"»لبية، ويف غياب مقاربة واحضة يف ٕاصالح صندوق 

ما هو �ر�مج وزارÃمك حلل هذا املشلك  :املقاصة، !سائلمك الس?يد الوز�ر
  wلتخفHف من الضغط Kىل القدرة الرشائية wلمواطنني واملواطنات؟ 

  . شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
شكرا wلس?يد املس�شار احملرتم، لمك اللكمة الس?يد الوز�ر لٕالZابة Kىل 

  .السؤال

لشؤون العامة لشؤون العامة لشؤون العامة لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس?يد الرئDس
شكرا الس?يد املس�شار احملرتم والسادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق 
أ"صا¦ واملعارصة Kىل طر7م لهذا السؤال،اwيل �لفعل يعترب من 
إالشاكالت الرئDس?ية اليت ال ميك[نا ٕاال ٔ�ن هنمت هبا Kىل صعيد اEال 

كن ٔ�ن نقول ٔ�ن هناك تنكرا، كام تفضلمت بذ¡، من احلكويم، و�لتايل ال مي
  . طرف احلكومة يف هذا اEال

كام ٔ�نين ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذãرمك، وتعلمون ذ¡، بnٔنه لDس هناك مجود أ"جور وال 
wلمداخHل، كام تفضلمت به، ٔ"نه يعمل امجليع Kىل ٔ�ن هناك تطورا ال بnٔس به 

ن احملاور اليت Ñش?تغل Kلهيا فè يتعلق هبذه أ"جور واملداخHل، لكن ã�ٔيد �ٔ 
  :احلكومة يه حماور ثالث

 حماور د¶ل دمع املواد أ"ساس?ية وKدم الز¶دة يف ٔ�سعار املواد؛ -

احملور الثاين هو ت��ع أ"سواق لضامن اùمتويل العادي، و�لتايل  -
�ل�س?بة wلمواد أ"كرث اس?هتالاك، واليت ختضع حلرية السوق اwيل فهيا م�دٔ� 

 العرض والطلب؛ 

Ãك�يف معلية التحسDس وإالجراءات الرقابية اليت تقوم هبا احلكومة  -
 .يف وا�د اEموKة د¶ل إالجراءات

فè يتعلق بغالء أ"سعار، �لفعل هناك »الء أ"سعار Kىل الصعيد 

العاملي ولDس wلحكومة دxل فHه كام تعلمون، لكن هناك جزء من الغالء 
wلية واxاUعلق �ملواد اiيل هو مwاجلانب ا �Dليه، بK دثويل هو »ادي نت

  .ا"ٓخر ا¢ي يعلمه امجليع ال دxل wلحكومة فHه
ففè يتعلق �حملور أ"ول واملعطيات اwيل عند� مiوفرة يف املغرب xالل 
الثالثة ٔ�شهر أ"وىل، �ٓخر ٕاحصاء اwيل خرج، هو ٔ�نه التضخم يف املغرب 

ٕاذا در� ٔ�ربع ثالثيات »ادي يف الثالثة ٔ�شهر أ"وىل، مبعىن ٔ�نه  0,5هو 
رمغ ما حيصل xارجHا »ادي توصل  2012نلقاو !س?بة التضخم يف ٔ�واخر 

،وهذه !س?بة Zد حمرتمة، ويه ٔ�قل Zدا حىت من التوقعات اwيل %2ٕاىل 
xالل الثالث ٔ�شهر أ"وىل  0,5ج�نا يف القانون املايل، و�لتايل حنن يف 

  ). مارس –فربا�ر  -ينا�ر (
، أ"سعار د¶ل املواد أ"ولية، احلكومة تقوم بدمع xاص يف هذا اEال

، وهذا اwيل 2011مليار درمه س?نة  K52ىل صعيد صندوق املقاصة وصل 
جعل Kىل ٔ�نه لو مل �كن هذا اUمع وهذا اEهود، ٕاذن ما اكي�ش تنكر، 
لاكنت النتاجئ د¶ل التضخم ود¶ل القدرة الرشائية ãبرية Zدا، ٔ"ن �ش 

مليار، وندمعو هبا القدرة الرشائية هذا هو اwيل حيافظ Kىل  52و 50نعطيو 
  .س?تقرار ويعطي Kىل ٔ�نه أ"سعار ما »اد³ش تغىل، وهذا ما حصل

اكنت ال بnٔس  89ال�ذج هو ٔ�ن �ٓخر ز¶دة عرفها السكر، الز¶دة يف 
 K2006اد Ãزاد وا�د الز¶دة gس?يطة Zدا، من  2006حىت  89هبا، ومن 

اكي�ش الز¶دة رمغ ٔ�ن أ"سعار Ãزادت Kىل املس?توى العاملي ما  2012حىت 
  .%250بــ 

ٔ�سعار احملروقات، كام تعلمون، املغرب قد �كون البÛ الوحHد اwيل ما 
زادش يف أ"سعار د¶لو د¶ل احملروقات، Kالش؟ ٔ"ن اUو¦ تقوم بدمع 

يل اكنت يه أ"سعار اw 2012القدرة الرشائية، ٔ"ن أ"سعار اwيل عند� يف 
يف  %60مث يف �دود  43ملا اكن �رمHل البرتول يف �دود  2006يف 

  . 2012واخر �ٔ 
وهذا يبني Kىل ٔ�نه �لفعل احلكومة ال ت�[كر، احلكومة Ñش?تغل وتقوم 
ٕ�جراءات اwيل �لفعل ا"5ٓر د¶لها واحضة Kىل صعيد ٔ�ن أ"سعار مل Ãرتفع 

  . كام ميكن ٔ�ن يفهم
  . شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .فريق أ"صا¦ واملعارصة لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

  :املس�شار الس?يد محمد البطاحاملس�شار الس?يد محمد البطاحاملس�شار الس?يد محمد البطاحاملس�شار الس?يد محمد البطاح
  . شكرا الس?يد الوز�ر Kىل جوا�مك. شكرا الس?يد الرئDس

من xالل جوا�مك، الس?يد الوز�ر، وا¢ي تفضلمت gرسده يتضح لنا Kىل 
الصندوق ٔ�ن Kدم الوضوح يف املقاربة ٕالصالح املقاصة، خصوصا ٔ�ن هذا 

ميثل مزيا� يصحح خiالالت اليت رمبا س?تعرفها ٔ�مثان املواد أ"ساس?ية، 
ٔ"نه خبالف ما Zاء يف ردمك فٕانه ورد ٕاىل Kلمنا من xالل التقر�ر اخلاص 
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�ملندوبية السامHة wلتخطيط ٔ�ن الغالء مس مجموKة من املواد أ"ساس?ية، 
  .وخصوصا مهنا املواد الغذائية

�ملقارنة مع شهر ينا�ر، حبيث %0,5عرف Ãزايدا ب خفالل شهر فربا�ر
، %11,90عرفت ارتفاKات يف املواد الغذائية Kىل اخلصوص، احلبوب 

، %2,5وكذ¡ القهوة والشاي ب�س?بة %4,5السمك وفواكه البحر ب�س?بة 
  . %1,5اwلحوم ب�س?بة 

واح[ا كنعرفو املس?هتæ، الس?يد الوز�ر، Kىل ٔ�نه ãمييش عند احملالت 
ٔ�مثان مiفاوتة، هذا ãيHîع �مثن وهذا ãيHîع �مثن، هذا �جت عن العرض ãيلقى 

والطلب ولكن ابغينا نبD[و من xالل هاذ أ"س?ئ] واش هاذ رتفاKات 
  . ٔ�صال حقHقHة ٔ�م ٔ�هنا هذا Zاء من تضارب يف أ"سعار wلتuار

 .شكرا الس?يد الرئDس والس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد ٕان . رشكرا wلس?يد املس�شا

  .ٔ�ردمت

الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس?يد الرئDس،
ما »اد³ش خنتلفو Kىل جزء من أ"رقام، ٔ"ن اك�ن ٔ�رقام رمسية، ٔ�� 

أ"س?بوع  ٔ��ريل مبعىن ٔ�نه هاذ 19ٕاىل  13عندي الالحئة د¶ل أ"سعار من 
اwيل امىض ج�ت �ش Ôكونو يف الواقع الرمقي وج�ت أ"سعار د¶ل الثالث 
ٔ�شهر أ"xرية، مبعىن ٔ�نه أ"رقام اwيل يه رمسية واwيل كتوفرها املندوبية 
السامHة wلتخطيط ؤ�يضا الوزارة د¶ل اUاxلية و»ريها Ñشري Kىل ٔ�ن هناك 

  . م[توZات اwيل ارتفعت ã�ٔيد
املغرب xدامني �لعرض والطلب، xدامني �النفiاح  ما ميك�ش اح[ا يف

التام و�حلرية التامة يف أ"سعار، ؤ�ن أ"سعار ما »اد³ش Ãرتفع لبعض 
املواد، لكن هناك مواد كثرية ومهنا اwلحوم ومهنا بعض اخلرض اwيل يه ال 

 la viande(م�ال يف %6-، %11-، %10-بnٔس هبا، عند� ٔ�رقام اwيل 
caprine (لحومwيل  اwاملتعلقة �ٔ"رانب و»ريه، لكن اك�ن بعض املواد ا

زادت، اح[ا مiفامهني، لكن إالشاكل هو ٔ�ن التوZه العام xالل الفرتة د¶ل 
  . %0,5ٔ�شهر أ"xرية هو التوZه حنو ٔ�ننا وصلنا لـ  3

Ãلكمتو Kىل مجموKة من املواد أ"خرى، اùمنوذج د¶ل الكهر�ء اwيل Zاء 
ملاء، تتعرفوا Kىل ٔ�نه احلكومة يف هاذ اEال، ٔ"نه هناك يف السؤال د¶لمك وا

حتراكت شعبية، ٔ"نه هناك �لفعل ٕاشاكالت تتعلق هبذه الفواتري، احلكومة 
قامت ٕ�جراء�ن يف الفرتة أ"xرية، إالجراء املتعلق ٕ�صالح الظهري واwيل 

ٔ�لف ٔ�رسة اwيل »ادي ينقص الفاتورة  300مليون و ه»ادي Ñس?تفHد م[
، وإالجراء الثاين هو Zاء يف قانون املالية اwيل %17ٕاىل  7ر�ئية من الكه

»ادي حنيدو فHه الرضيبة Kىل القطاع السمعي البرصي واwيل »ادي ³س?تفHد 

ٔ�لف !سمة، مبعىن »ادي نقصو يف الفاتورة م�ارشة بعد  600ماليني و 4م[ه 
ءات اwيل درمه  للك ٔ�رسة، هذه ٕاجرا 24و 7التصويت Kىل القانون ما بني 

  . يه معلية
Ãلكمتو Kىل ٕاصالح صندوق املقاصة، حنن نعتقد Kىل ٔ�نه �لفعل دا� 
اك�ن ٕاخوان يف املعارضة، ويطلبون يف بعض أ"حHان ٔ�ن !رسع، وهاذ اليش 
دا� اwيل Zاء يف السؤال د¶لمك Kىل نظام املقاصة، ويف بعض أ"حHان 

، راه مت ال�رسيع، ف[حن اùمنوذج د¶ل القطاع السمعي البرصي تنقولو ال
واعون بnٔن هناك ٕاشاكالت يف صندوق املقاصة، إالصالح د¶لو هو 
مركزي، حنن نxٔnذ بعض الوقت فقط ليك تمت س�شارة حو� وليك 
احلكومة �كون عندها تصور واحض، عند� ا"ٓن هاذ التصور هو ش?به واحض 

  . املصادقة Kليهو»ادي نعرضوه يف أ"سابيع القلي] ٕان شاء هللا ليك تمت 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
ن�iقل ٕاىل أ"س?ئ] املو�ة ٕاىل قطاع التجهزي والنقل، وسiDوىل إالZابة 

  . عهنا �لنيابة الس?يد الوز�ر امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة
السؤال ا"ٓين أ"ول حول اخiالالت رشكة اخلطوط امللكHة املغربية، 

عبد امحليد السعداوي، معر ٔ�دخHل، الهامشي : ةwلمس�شار�ن احملرتمني الساد
  .اللكمة لªٔس?تاذ معر ٔ�دخHل. السموين، ٕادر³س مرون

    ::::املس�شار الس?يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس?يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس?يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس?يد معر ٔ�دخHل
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف أ"نHîاء واملرسلني

  الس?يد الرئDس،
  الس?يد الوز�ر،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Kىل  2010قر�ر اEلس أ"Kىل wلحسا�ت �رمس س?نة وقف ت

اخiالالت مالية وتدبريية تعرفها رشكة اخلطوط امللكHة املغربية، انعكست 
، 2010، وازداد الوضع سوءا س?نة K2009ىل توازهنا املايل م[ذ س?نة 

فالنتاجئ السلبية جتاوزت لك التوقعات واÑسمت �منو ضعيف لرمق املعامالت 
يف ٔ�سعار التذاãر، مما جيعلها »ري قادرة Kىل م[افسة الرشاكت gسîب الز¶دة 

  .العاملية املنخفضة التلكفة
كام جسل التقر�ر تدهور مس?متر wلقمية املضافة والرٔ�سامل ا¢ايت مقابل 
الز¶دة يف !س?بة ا�Uن ووضعية حرZة يف قدرة اùمتويل ا¢ايت، كام ٔ�شار ٕاىل 

اEلس إالداري ومسؤويل الرشكة  وجود م[ح امiيازات »ري مربرة ٔ"عضاء
  . املتقاKد�ن

ٔ�ما Kىل مس?توى تدبري أ"سطول اجلوي يف شقHه املتعلقني �القiناء 
وس?تغالل، فقد وقف التقر�ر Kىل نقائص هتم ترب�ر س�1ر يف 

  . أ"سطول اجلوي وس?تقالل وتفويت الطا`رات
الت رشكة اخلطوط الس?يد الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتيجيتمك ملعاجلة اخiال
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gرشكة اخلطوط  ةامللكHة املغربية ٔ�مام سوء التدبري وقمي احلاكمة الرش?يد
امللكHة املغربية؟ ٔ�ال تفكرون يف ٕاKادة النظر يف ãيفHة رقابتمك ووصايتمك 

  õحكومة وكقطاع حكويم ملكف �لنقل Kىل هذه الرشكة؟
  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .مة الس?يد الوز�ر لٕالZابة Kىل السؤاللمك اللك. شكرا wلس?يد املس�شار

الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::))))نيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقل((((واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة 

  .شكرا الس?يد الرئDس
شكرا الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني والسادة املس�شار�ن من 

ا السؤال، واwيل فHه ثالث ٕاشارات مركزية الفريق احلريك Kىل تقدميهم لهذ
  . سnٔ�اول ٔ�ن ٔ�جHب عهنا بعuا¦

Ãلكممت عن سوء التدبري وغياب احلاكمة الرش?يدة، Ãلكممت عن ضعف 
منو املعامالت gسîب الز¶دة يف ٔ�سعار التذاãر، وÃلكممت عن وجود م[ح 

من وامiيازات »ري مربرة، هذا يف ٕاطار اخللل واخiرصمت ٔ�نمت ٔ�يضا اجلزء 
  . التقر�ر الوارد عن اEلس أ"Kىل wلحسا�ت

إالZابة الرسيعة، إالZابة حول سوء التدبري وغياب احلاكمة الرش?يدة، 
هذا ت�Dقى تقد�ر د¶ل الفريق احلريك، ٔ"ن اEلس أ"Kىل wلحسا�ت مل يذãر 

، ما ZاÑش يف "سوء التدبري وغياب احلاكمة الرش?يدة"يف ٔ�ي حلظة عبارة 
Eلحسا�تتقر�ر اw ىلK"ٔلس ا .  

النقطة الثانية، هو ضعف اùمنو د¶ل املعامالت gسîب الز¶دة يف 
ٔ�سعار التذاãر، ã�ٔيد ٔ�ن النص اwيل Zاء يف التقر�ر د¶ل اEلس أ"Kىل 
³شري ٕاىل ضعف اùمنو املعاماليت gسîب الز¶دة يف أ"سعار، لكن ٔ�� »ادي 

عرف رمق : "، Zاء يف التقر�رنقرا Kليمك العبارة، اwيل ج�توها يف سؤالمك
، فواش ال�س?بة +%22ب�س?بة  2010 - 2006املعامالت منوا ضعيفا بني 

  يه !س?بة ضعيفة؟ + %22د¶ل 
هذا هو السؤال ا¢ي نطر�ه، وxاصة ٔ�نه اخلطوط امللكHة املغربية، كام 
تعلمون، مل تعد يه الفاKل الوحHد Kىل الصعيد اجلوي وxاصة بعد 

واwيل صادق[ا Kليه  2004ٔ"جواء اwيل اكنت تقررت يف الس?ياسة د¶ل فiح ا
، ودxلت هناك مجموKة من الرشاكت سواء االتفاقHة هاذي ٔ�و 2006يف 

االتفاقHة اwيل در� د¶ل حتر�ر أ"جواء مع حتاد أ"وريب، واwيل عرفت 
ٔ�يضا ز¶دة صاروخHة ٔ"سعار مثن الوقود، هذا ا¢ي جعل املعطيات املتوفرة 

ه رمغ ذ¡ جنحت اخلطوط امللكHة املغربية يف الرفع من ال�شاط ا"ٓن ٔ�ن
 3مقابل  2010مليون مسافر يف  6التuاري يف حركة الرواج ليصل ٕاىل 

  . 2010و 2003مبعىن التضاعف بني  2003مليون 
و�ة Kرب العامل ؤ�كرث  80كام اس?تطاعت ٔ�ن تطور ش?بكهتا عن طريق 

 د¶ل اUار البيضاء ٔ�صبح مطار ر�] ٔ�س?بوعية، املطار اUويل 2500من 

حموري �ل�س?بة wلر�الت اجلوية حلركة التنقل بني ٔ�ور� وٕافريقHا، الرواج 
، وهذا املطار 2010ٕاىل  2003مرات يف ٔ�فريقHا من  10تضاعف ب 

Kىل الصعيد إالفريقي ؤ�نه �كون ص]  (un hub)ابغيناه �كون حمور مبعىن 
ٔ"سعار د¶ل التذاãر عرفت وا�د وصل بني ٔ�ور� ؤ�فريقHا، رمغ ٔ�ن ا

  . خنفاض
ٕاذن ٕاذا اخنفضت أ"سعار د¶ل التذاãر، ã�ٔيد ٔ�ن رمق املعامالت ما 
»اد³ش �كون يف املس?توى ٔ"نه رمق املعامالت هو Kدد الر�الت يف اùمثن 

 .د¶ل التذاãر
ربرة اwيل تفضلتو هبا، املفè يتعلق بوجود املنح ومiيازات »ري 

تؤدي ا"ٓن ٔ�ي امiيازات وم[ح نقدية لصاحل ٔ�عضاء اEلس الرشكة ال 
إالداري، وقد ٔ�لغت اخلطوط امللكHة املغربية التعويضات نقدا م[ذ صدور 

  . اUورية د¶ل الوز�ر أ"ول يف احلكومة السالفة يف هذا املوضوع
وا!سuاما مع العادات اجلاري هبا العمل يف هذا القطاع، فٕان اخلطوط 

Ñسهيالت wلتنقل لفائدة ٔ�عضاء جملس إالدارة، وهذه امللكHة متنح 
ال�سهيالت Ãكون حمدودة وتدxل مجموKة من عتبارات يف حتديدها م�ل 

  . !س?بة املشاركة، املداومة واملسامهة يف اجKÈات اEلس إالداري
  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .يس معراللكمة من Z�ٔل التعقHب wلفريق احلريك، تفضل ال

        ::::املس�شار الس?يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس?يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس?يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس?يد معر ٔ�دخHل
  الس?يد الرئDس،

  :اح[ا �لفعل، الس?يد الوز�ر، ٔ�رش� ٕاىل سوء التدبري نظرا لعدة نقط
ٔ�وال، �ل�س?بة wلرتكزي �ل�س?بة wلخطوط امللكHة املغربية Kىل الر�الت 
اخلارجHة واUولية، �لفعل هناك مؤرش شD÷ا ما، ولكن �ل�س?بة wلر�الت 

  .اUاxلية
èمنو ا¢ي ٔ�رشمت ٕاليه �ل�س?بة لفùلفعل ٔ"ن �ل�س?بة %22 خيص ا� ،

لعدم املنافسة يه اليت جعلت بnٔن اخلطوط امللكHة املغربية �كون لها احلظ 
اwيل اكن م[تظر Kىل ٔ�ساس بnٔهنا  (Jet4You)ٔ��ن ذهبت . يف هذا اùمنو

  . بقدرة قادر Ã(RAM)كون، واwيل بطبيعة احلال رسطهتا 
ة wلÆدمات، ال داxل الطا`رة وال xارج الطا`رة، كذ¡ كذ¡ �ل�س?ب

يف املطارات، ٔ"ن كذ¡ الرشكة اليت اكنت ٔ�شارت Kلهيا Kدة مرات، واليت 
مت االتفاق مع الس?يد املد�ر العام wلخطوط امللكHة املغربية يف الكوراكس من 

  .Z�ٔل ٔ�ن Ãكون هناك �وية تتلكف فقط �لر�الت الوطنية
Æلw ¡عة، �ل�س?بة كذiمªٔدمات، ال �ل�س?بة لنقل البضائع، �ل�س?بة ل

  . ه اخلدمة، هناك تxٔnري فè خيص هذ(RAM)�ل�س?بة لزبناء 
يف اwليل،  12هناك كذ¡ �ل�س?بة مجليع الر�الت، �خلصوص ما بعد 

دامئا �كون هناك تxٔnري �ل�س?بة wلمسؤولني عن نقل املسافر�ن من الطا`رة 
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 160ٔ�و  150رات اwيل Ãكون �لطا`رة ٔ�كرث من ٕاىل املطار، هناك بعض امل
  . خشص يnٔتون حباف] وا�دة من Z�ٔل نقل املسافر�ن

�ل�س?بة wلموظفني  (RAM)هناك كذ¡ الك�ري من املشالك داxل 
  . وال �ل�س?بة wلعاملني يف هذا القطاع كذ¡

نعطيمك فقط،  ؟ٕاذن هذه املشالك لكها ومل �كن هناك سوء التدبري
 ". نقل Kيل النعاZة وما ãرهين بك"ر، م�ل شعيب عند� يقولالس?يد الوز�

  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
شكرا wلمس�شار احملرتم، الس?يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل 

  .التعقHب

الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::))))قلقلقلقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والننيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والننيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والننيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والن((((واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة 

  . شكرا الس?يد الرئDس
ã�ٔيد ٔ�ن لك رشكة من الرشاكت د¶ل النقل و»ريها كتعرف بعض 
املشالك، اح[ا ما ميك�ش نقولو ٔ�ن الرشكة د¶ل اخلطوط امللكHة املغربية ما 

، هذا ٔ�مر Kىل ٔ�ية هعندهاش مشالك ٕاجرائية مiعلقة مبشالك التxٔnري و»ري 
ت العميقة اwيل ãيتلكم �ال �اصل، ولكن ما تيدxلش يف صلب إالشاكال

Kلهيا التقر�ر د¶ل اEلس أ"Kىل wلحسا�ت، وxاصة Kىل ٔ�نه إالجراء اwيل 
تعمل ا"ٓن هو ٔ�نه ٔ�!ش§ت xلية xاصة لت��ع معلية تنفHذ التوصيات د¶ل 
اEلس أ"Kىل wلحسا�ت، واتضح xالل الس?نة املاضية Kىل ٔ�ن التوصيات 

  . ؤسسةزãت اخلط السلمي اwيل ماش?ية فHه امل
كتعرفوا Kىل ٔ�نه مت التوقHع xالل ش?ت�رب أ"xري عقد �ر�مج 

)contratcontratcontratcontrat-programmeprogrammeprogrammeprogramme ( بني احلكومة والرشكة املغربية واخلطوط
امللكHة املغربية، والهدف م[ه هو حتقHق توازن مايل وٕاKادة الهيلكة، بدٔ�ت 

وايل تظهر نتاجئه أ"ولية توقف الر�الت »ري املرحبة واملغادرة الطوعية حل
»ادي  2012مس?تÆدم، ومفرتض ٔ�ن التوازن املايل د¶ل الرشكة يف  1500

  . 2012يف ٔ�واخر  نوصلو �
كام ٔ�ن الرشكة �رشت خمطط ٕاKادة الهيلكة د¶ل أ"سطول، حسبت 

من طا`رات  %100طا`رات وسزتود أ"سطول مiوسط املدى ب  10
 �19ش تقiين  2016و 2011مليار درمه بني  8,2اجليل اجلديد، Ñس�مثر 

طا`رة، وذ¡ من Z�ٔل س?تuابة حلاجHات السوق ولتديث وÑش?بDب 
أ"سطول، و»ادي نعملو Kىل ٔ�ساس ٔ�ننا ند�رو وا�د التuا!س بني 

د¶ل أ"نواع  2أ"سطول د¶ل اخلطوط امللكHة املغربية، ما يبقاش فHه 
)Airbus( و(Boeing)كز د¶لÃلو يف املرxىل ٔ�نه ندK ادي حناولو« ، 

البوينغ �ش نقللو من إالشاكالت د¶ل مصاريف الصيانة وKدم جتا!س 
 .أ"سطول

�لفعل هناك ا"ٓن ٕاKادة الرتكزي Kىل العمل أ"سايس اwيل هو النقل، 

و»ريها تتHîعها ٔ"نه ما داxالش يف ) Hospitality(فٕاذا الحظتو الف[ادق 
�د اwلجنة اwيل كام ٔ�نه مت ٕا�داث وا. هÈم والصلب د¶ل هاذ املؤسسة

  .»ادي تتابع هاذ اليش د¶ل س�1ر wلخطوط امللكHة املغربية
ٔ�ما السؤال د¶لمك حول التدبري د¶ل الرشكة واUور د¶ل الوزارة يف 
إالسرتاتيجية، فٕان الس?يد املد�ر العام wلرشكة هو ا¢ي يرتٔ�س اEلس 

تدبري شؤون إالداري wلرشكة وهو ا¢ي خيول � صالحHة تطبيق وت��ع 
الرشكة وفقا wلقانون املؤسس لهذه الرشكة وwلقوانني املعمول هبا يف هذا 

  .الشnٔن
  .شكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
السؤال املوايل س�1رات اجلديدة اليت يقوم هبا املكiب . شكرا

الوطين wلمطارات، اللكمة ٔ"�د السادة املس�شار�ن من الفريق التجمعي، 
  .أ"س?تاذ لعلج

        ::::س�شار الس?يد احلبDب لعلس�شار الس?يد احلبDب لعلس�شار الس?يد احلبDب لعلس�شار الس?يد احلبDب لعلججججامل امل امل امل 
  .شكرا الس?يد الرئDس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس?يد الرئDس

ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ثري وا�د النقطة فè خيص Ñس?يري هذه اجللسة؛ ٕاذا 
ختلف الوز�ر ف[حن حنتفظ مبركز� يف الربجمة، ٔ"ن حىت اح[ا عند� 

ة يف الصباح الزتم[ا هذا الزتامات، ٔ"ن يف الربجمة ميل تفرقت Kلينا الربجم
املساء �لزتامات دا� اح[ا ا"ٓن خمالفني Kلهيا، ٔ"ن احلكومة ما الزتم�ش 

  .�لربجمة ٔ�و الرئاسة، هذه نقطة فè خيص ال�س?يري
م�ارشة سnٔوZه سؤايل wلس?يد الوز�ر وهو الوز�ر امللكف �حلاكمة 

îين يف ٕاطار وميك[ه ٔ�ن ينوب عن الس?يد وز�ر النقل، ولكن ٔ�متىن ٔ�ن جيي
شفافHة مطلقة، ٔ"نه ٔ�� اس?متعت wلرد د¶ل الس?يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل 
اخلطوط امللكHة املغربية وهام قطاKني م�شاهبني لصيقني، ما خنفDش Kليك 
ٔ�نه خشDت ٔ�ن ٔ�لقي سؤايل لتفادي ٔ�ن ٔ�مسع نفس اجلواب ا¢ي مسعته عن 

  .اخلطوط امللكHة املغربية
  الس?يد الرئDس،

  الوز�ر،الس?يد 
يقوم املكiب الوطين wلمطارات ويف ٕاطار الصالحHات املوãو¦ � 
�لعديد من س�1رات، خصوصا يف بناء املطارات وٕاKادة ٕاصال7ا 
وتوس?يعها وصياÔهتا، ٕاال ٔ�نه xالل ٕاجناز هذه س�1رات تبني ٔ�ن هذا 

ن هذه املكiب ال �راعي التقاليد املعامرية املغربية أ"صي]، خصوصا و�ٔ 
املطارات يه ٔ�ول ما يصادفه زوار املغرب القادمون من خمتلف ٔ�حناء العامل، 
حHث ٔ�نه من املفروض ٔ�ن Ãكون هذه املطارات منوذZا لعظمة الفن املعامري 

  .املغريب ومتزيه وتفوق املهندسني املغاربة يف هذا اEال
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ارات لٕالشارة، فٕان هذه املنجزات اليت يقوم هبا املكiب الوطين wلمط
اKرتاها العديد من العيوب يف التصممي والبناء، جعلت املسافر�ن مس?تاء�ن 

  .من هذه العيوب اليت Ñسود مطاراتنا الوطنية
هل مقمت مبراق�ة وت��ع ٕاجناز س�1رات يف  :¢ا، !سائلمك الس?يد الوز�ر

مطاراتنا الوطنية واليت نطمح ٔ�ن Ãكون يف مس?توى املطارات اUولية، 
  بقهتا wلمعايري اUولية املتعارف Kلهيا يف هذا الباب؟ومدى مطا
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .الس?يد الوز�ر، اللكمة لمك لٕالZابة Kىل السؤال، تفضل. شكرا

الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس?يد الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::))))نيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقل((((واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة 

  .رئDسشكرا الس?يد ال
شكرا الس?يد املس�شار احملرتم والسادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق 

  .التجمع الوطين لªٔحرار Kىل طر7م لهذا السؤال
ما ميكن ٔ�ن يقال فè يتعلق �ٕالجنازات د¶ل املكiب الوطين wلمطارات، 
مث ٔ�يضا مراق�ة وت��ع ٕاجناز س�1رات والريق مبطارات املغرب ٕاىل مس?توى 

  .طارات اUولية، ثالث ٕاشاكالت طرحiوها يف السؤال د¶لمكامل
 2004ما ميكن ٔ�ن جنيب به هو ٔ�ن املكiب الوطين wلمطارات قام م[ذ 

ٕ�جناز العديد من املشاريع الطمو�ة، مهت توس?يع وتطو�ر امل�شnٓت املطارية 
وÑشHDد Kدة حمطات جوية، نذãر مهنا Kىل سHîل املثال ال احلرص احملطة 

 1مطار طنuة، احملطة اجلوية  1مطار محمد اخلامس، احملطة اجلوية  اجلوية
  . سال- املنارة، احملطة اجلوية مطار الر�ط-مطار مراõش

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مجيع هذه املشاريع اليت ينجزها املكiب يت��عها 
فريق من املهندسني أ"كفاء التابعني wلمكiب الوطين wلمطارات، وكذا 

واملهندسني املعامريني املغاربة، يؤهلهم مترسهم وxربهتم املرتامكة  ماكتب اخلربة
Kىل التnٔطري اجليد wلمقاوالت وKىل الت��ع اUقHق والصارم لªٔوراش، وهو 

  . ما يضمن ٕاجنازها حسب املعايري واملواصفات املطلوبة واملتعارف Kلهيا دوليا
يدها املكiب ٔ�و هذا، وتربز احملطات اجلوية وامل�شnٓت املطارية اليت ش? 

  . تæ اليت توZد يف طور ال�شHDد بتصامميها العرصية
ٕاذن، الس?يد املس�شار احملرتم، ورٔ�ي الفريق احملرتم هو ٔ�نه امىش حنو 
ال�شHDد �لهندسة املعامرية والتصاممي العرصية اليت Ãمتزي بوا�اهتا الزZاجHة، 

قiصاد من وهذا اخiيار ٔ"نه يوفر إالضاءة الطبيعية كام ميكن من 
التاكليف الطاقHة، لهذا مجمل مطارات املغرب فهيا الطاقة البدي] اليت 

  . Ñس?تعمل من xالل هذه التصاممي العرصية
كام ³سامه ما يعرف �لرتتDب ا¢يك wلمرافق وخمتلف التجهزيات العرصية 
اليت زودت هبا امل�شnٓت املطارية Kىل التدبري أ"م�ل لتدفقات املسافر�ن 

حسن رشوط الرا�ة، وهذا ا¢ي جعل ٔ�نه مجموKة من املطارات وفق �ٔ 

حتصل Kىل  ،سال-الر�ط ،طنuة ،فاس ،وZدة ،مراõش ،ومهنا ٔ�اكد�ر
، وكذا حصول مطار محمد اخلامس xالل الس?نة )ISO(شهادة اجلودة 

الفارطة Kىل شهادة اجلودة، وهذا دليل Kىل ٔ�ن املطارات املغربية ٔ�صبحت 
Hد بnٔدق املعايري املتعلقة جبودة كرب¶ت املطارات تضايه، من حHث التق 

  . العاملية
كام ٔ�نه يف هذا اEال، ٔ"ن Zاء يف سؤالمك Kىل ٔ�ن هناك عيوب د¶ل 
التصممي والبناء، يف هذا إالطار جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن معليات اس?تطالع 
الرٔ�ي اليت يقوم هبا املكiب الوطين wلمطارات gشلك م[تظم بغية حتسني 

  . اته مل Ñرش ٕاىل اس�Hاء املسافر�ن خبصوص عيوب التصممي والبناءxدم
 .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لªٔس?تاذ لعلج. شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس?يد احلبDب لعلاملس�شار الس?يد احلبDب لعلاملس�شار الس?يد احلبDب لعلاملس�شار الس?يد احلبDب لعلجججج
  . شكرا الس?يد الوز�ر

ٔ�� مniٔكد كثريا ٔ�نه »ادي �كون جواب يف حكومة سابقة، ٔ�نه »ادي 
نفس اجلواب، ٔ"نه ٔ�� طلبت من الس?يد الوز�ر هل مقمت  �كون عندي

�ز¶رة؟ ٔ"نين ٔ�تذãر بnٔنه يف املغرب قامت جضة ٔ�نه يف فضاءات املطارات 
سري، الس?يد الوز�ر، ٕاذا ابغييت تصيل . املغربية ما اكي�ش فضاء wلعبادة

ادxل ÛwرZة أ"وىل ٔ�و يف مطار محمد اخلامس، ٕاذا اZربيت فني تصيل نقول 
  . �ز¡ 

هاذي ٔ�� قلهتا لمك، قوموا �ز¶رة، سريوا شوفوا ãيفاش أ"مiعة كتعطى 
wلز�`ن وال wلمسافر�ن، اخرج من الطيارة وادxل، ما تعرف راسك واش 
دxليت لنيويورك وال ٔ"مسرتدام وال لبار³س، دا�ر�ن صور د¶ل خشصيات 

، ٔ�ول xارZة عن املغرب، واش اح[ا ما عند�ش ا�ن بطوطة ر�ا¦ مغريب
ما جني ندxل wلمغرب !شوف خشصيات مغربية، مايش يف خشصيات 

ٓ xارجHة، واش ٔ�� دxلت wلمغرب وال دxلت wلÆارج    عباد هللا؟ �
هل �رضيمك، الس?يد الوز�ر، ؤ�نمت ج÷مت حلكومة Zديدة، هل �رضيمك 
ٔ�ن تnٔتوا من ٔ�مر�اك ٔ�و ٕافريقHا وتدxلوا وÑشوفوا صورة لشخصية xارجHة 

ش املغرب ما ابقى لوش ãيان؟ ما عندوش ثقافة؟ ما Kىل املغرب؟ وا
  عندوش رZاالت د¶لو؟ 

حنن اعترب� التغيري هو ا¢ي س?يغري هذه احلياة اليومHة د¶ل املغريب، 
، �لكف ز¶رة wلس?يد الوز�ر وين��ه ءهاذ اليش ال �لكفمك ال مزيانية وال يش
ري مغريب، �كون �كون فHه فن معام هwلطابع مغريب، اح[ا ما قلناش لمك لك

فHه طابع مغريب، !شعرو �راس?نا بnٔنه اك�ن الزليج املغريب، !شعرو �راس?نا بnٔنه 
  . اك�ن الرxام املغريب، !شعرو �راس?نا بnٔنه اح[ا يف مطار مغريب

فè خيص املشالك اليت تعرفها هاته املطارات، كتعرف بnٔنه املطارات 
فلهذا ٔ�رجومك، الس?يد  كتقطر،. لكفت الك�ري ودا� كتقطر الس?يد الوز�ر
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الوز�ر، ال Ãكiفوا �لرد اwيل كتعطيمك إالدارات، ال Ãكiفوا �لرد اwيل 
ãيعطيومك رؤساء املصاحل، هللا خيليمك ميل �كون عندمك يش سؤال هكذا، 
نفضل ٔ�نه تتnٔخروا يف إالZابة وتد�روا املراق�ة، املراق�ة ا¢اتية �ش �كون 

¶لمك،د¶ل املكiب د¶لمك، د¶ل اUيوان عندمك اجلواب ٔ�و تبعثوا الناس د
د¶لمك وجييبوا لمك أ"خ�ار الصحية، ٔ"نه ٕاذا اس?متريتوا يف أ"جوبة 

  .اكلسابق، املواطن املغريب لن ³شعر �لتغيري
 .شكرا الس?يد الرئDس

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
الس?يد الوز�ر، لمك يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا wلس?يد املس�شار

  .التعقHب

الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Uى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة     الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
        ::::))))نيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس?يد وز�ر التجهزي والنقل((((واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة واحلاكمة 

  .شكرا الس?يد الرئDس
ٔ�� ٔ�ه» الس?يد املس�شار احملرتم ٔ"ن �لفعل يف الرد د¶لو ٔ�و يف 
التعقHب �لفعل ٔ�عطى ٕاشارات اwيل يه قمية، ويف نفس الوقت لن ٔ�دxل 

ية د¶ل إالصالح ود¶ل التغيري، ٔ"نه �لفعل هو ٔ�ن أ"جوبة د¶لنا يف اجلدل 
  . يه م�ل أ"جوبة د¶ل احلكومات السابقة

ٔ�نمت كتعرفوا، الس?يد املس�شار احملرتم، هو ٔ�نه التغيري هو مسلسل اwيل 
ت�Dدا وما ميك�ش ذاك اليش اwيل »ادي ند�رو يف التغيري »ادي يتدار يف 

يوم ٔ�و يف Kام ٔ�و Kامني، هذا نفس، و�لتايل حنن  100ثالث ٔ�شهر ٔ�و يف 
  . يف بداية املشوار، وٕان شاء هللا رب العاملني التغيري س?يحصل س?يحصل

هل مقنا �ز¶رة ٔ�م جيب ٔ�ن Ôكiفي، ٔ�تصور، الس?يد املس�شار احملرتم، 
وا"ٓن وز�ر، وكتعرفوا ٔ�ن املطارات تدxل  2002حىت ٔ�� �رملاين سابق م[ذ 

يوم، لك شهر، و�لتايل حنن جزء مما  15كن نقولو لك مي �ر�جمنا، يف
تفضلمت به، حنن واعون به لك الوعي، هناك مجموKة من إالشاكالت 
التدبريية املتعلقة مبا هو موجود، ببعض أ"ماãن اwيل يه »ري مiوفرة، ٔ�ماãن 

  . الرا�ة و»ريه
حنن ال خنتلف Kىل ٔ�نه اك�ن هناك ٕاشاكالت، لكن السؤال د¶لمك 

ب حول الهندسة والفن املعامري واملوروث، حصيح Kىل ٔ�نه عند� �رخي ذه
وعند� موروث ثقايف مغريب ٔ�صيل، عند� فن العامرة اwيل قامئ Kىل حضارة 
ممتزية، ٔ�تصور Kىل ٔ�نه ال ميكن ٕاال ٔ�ن Ôكون مع ٕاKادة عتبار لهذا الفن يف 

جملس املس�شار�ن املطارات املغربية، وهذا يشء مجيل ٔ�نه ينطلق ٔ�يضا من 
ٕالKادة النظر يف الطريقة د¶ل ش?تغال، وxاصة �ل�س?بة wلمطارات 

  . اجلديدة مل ال
لكن هناك بعض الفس?يفساء يف بعض املطارات، ٔ�نمت كتعرفوها، راه 
الفس?يفساء اwيل يه مغربية ومت اس?تعاملها يف Ãزيني Kدد من أ"ماãن ويف 

س?تعمل Kىل ٔ�نه Ãكون وا�د  بعض احملطات اجلوية، كام ٔ�نه املطارات

اEموKة من املنتuات اwيل يه تقليدية اليت Ñشري ٕاىل املوروث الثقايف 
  . املغريب، فهناك مجموKة من احملالت التuارية اwيل يه عندها هذا املوروث

كام ٔ�ن هناك ا"ٓن اح[ا يف ٕاطار وزارة الشؤون العامة واحلاكمة، »ادي 
التعاونيات املغربية، ا"ٓن حنن يف ٕاطار نقومو بعرض م[توZات مجموKة من 

تعممي هذه املنتوZات أ"صي] د¶ل التعاونية املغربية Kىل مجيع املطارات 
املغربية، وهذا مسلسل اwيل دxلنا فHه و»ادي �راجع وا�د اجلزء د¶ل هاذ 

  . املوروث اwيل تفضلمت به
  .شكرا لمك

  :الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .مة يف ٕاطار نقطة نظام؟ تفضلوا الس?يد املس�شاراللك. شكرا لمك الس?يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نDيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نDيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نDيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نDيت
الس?يد الرئDس، القامئة اليت متكن مهنا فريق[ا wلوزراء ا¢�ن يتعذر Kلهيم 

اUاxلية، العدل، قiصاد واملالية، أ"وقاف : احلضور، ومه اكلتايل
يفة العمومHة، الرتبية والشؤون إالسالمHة، الفال�ة والصيد البحري، الوظ 

الوطنية، الس?يا�ة، التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة، الثقافة، الصناKة والتuارة، 
و�لتايل بدٔ��، الس?يد الرئDس احملرتم، ن�iظر دور� يف . اخلارجHة والتعاون

 "فك العز¦ عن الساكنة القروية": السؤال الشفوي، اwيل هو اكلتايل
تقد Kىل ٔ�ن الس?يد الوز�ر س?يل �لقاKة، وانتظر� لشهور طوي]، وكنا نع 

  . وانتظر� لساKات طوال
و�لتايل، الس?يد الرئDس احملرتم، دا� ا"ٓن فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حiفظ 
�لسؤال ٕان شاء هللا، الفريق د¶لنا ٕان شاء هللا حيتفظ �لسؤال لªٔس?بوع 
املق�ل، وهذا راجع، الس?يد الرئDس احملرتم، wل�ساهل د¶لمك مع 

ر�ن، البث ما ابقاش وكنمتناو تعاود هاذ اجللسة يف أ"س?بوع املس�شا
  . املق�ل، ٕان شاء هللا، رمبا Ñسهل معنا حىت اح[ا

  . وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسةالس?يد رئDس اجللسة
  .شكرا

ٔ�وال �ل�س?بة لعدم حضور الس?يد وز�ر التجهزي والنقل، تعذر � 
احلضور وذ¡ ٔ"س?باب قاهرة، ويف ٕاطار التضامن احلكويم قرر املكiب 

  . بnٔن ينوب عنه الس?يد وز�ر الشؤون العامة واحلاكمة اجليدة
�ل�س?بة لªٔس?ئ] املتبقHة، ٔ�ي سؤالني، السؤال املوايل طلب ٔ�عضاء 

ٔ�يضا سؤالمك املتعلق حبصي] الرب�مج . الفريق شرتايك تnٔج�H طبقا wلقانون
  . احلكويم يف فك العز¦ Kىل العامل القروي سDمت تnٔج�H طبقا لطلبمك

ؤ�شكر �مسمك مجيعا . هبذا س?نكون قد ٔ�هنينا �ر�مج معل هذا اليوم
  . الس?يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية، ؤ�شكرمك مجيعا Kىل صربمك وحتملمك
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