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  )2012 ماي 8  (1433 ا!ٓخرة جامدى 16 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFرئEس ل الثالثاخلليفة  ،حلسن بي<د�كنالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
بعد  الثانية والعرش�نواPقIقة  ةلثثاال  الساNة من ، ابتداءساعتان: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  . الزوال

  .مYاقشة أ!س>ئW الشفوية ::::Vدول أ!عاملVدول أ!عاملVدول أ!عاملVدول أ!عامل

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

        ::::املس�شار الس>يد حلسن بي<د�كن، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد حلسن بي<د�كن، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد حلسن بي<د�كن، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد حلسن بي<د�كن، رئEس اجللسة
  . fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  ح اجللسة،N�ٔلن عن افgتا
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اPس>تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اPاyيل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة ٔ!س>ئW السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

Vالشفوية املدر Wدول أ!عامل، ق~ل الرشوع يف تناول أ!س>ئV ة يف
ٔ�عطي اللكمة �لس>يد أ!مني ٕالطالع اFلس Nىل ما Vد من مراسالت 

  .وٕاNال�ت، اللكمة �لس>يد أ!مني

        ::::املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اFلس
  .الس>يد الرئEس اشكر 

�ل�س>بة لٕالNال�ت، فهناك أ!س>ئW الشفهية والكgابية اليت توصل هبا 
  : ماي 8اية يوم الثال6ء جملس املس�شار�ن ٕاىل �

  ٔ�س>ئW؛  N :9دد أ!س>ئW الشفهية -

   ؛سؤ�ن: Nدد أ!س>ئW الكgابية -

  . ٔ�جوبة N: 5دد أ!جوبة الكgابية -
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
مYتدى "�مسمك مجيعا �رحب بnٔعضاء مجعية . شكرا الس>يد أ!مني

  .بتازة "الش>باب املغريب �لثقافة والتمنية
من النظام اPاyيل، توصلت الرئاسة ب£ن  128قا ملقgضيات املادة طب

اللكمة لفريق الت¨الف .. اللكمة �لفريق الفIدرايل. طلبات ٕا¤اطة) 8(
  .�شرتايك

        

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�ومعواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�ومعو
  الس>يد الرئEس،
  الس>يد الوز�ر،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مقgضيات القانون اPاyيل، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�حIط يف ٕاطار ما »سم¨ه به 

  . اFلس ٕا¤اطة مبا يتعلق بتجميد معاجلة مقرت¤ات القوانني يف غرفgنا هاته
ٔ�ذ�ر ٔ�عضاء اFلس احملرتمني، وNىل اخلصوص الس>يد رئEس جملس 

من  82املس�شار�ن ؤ�عضاء املكgب ورؤساء ا�لجن، ٕاىل ٔ�ن املادة 
خيصص يوم وا¤د Nىل : " ما ييلاPس>تور يف فقرهتا أ!yرية تنص Nىل

أ!قل يف الشهر Pراسة مقرت¤ات القوانني، ومن بEهنا تµ املقدمة من ق~ل 
  ". املعارضة

ونعمل جIدا ٔ�ن اPس>تور ملا ينطق يقصد هدفا، ٔ�ال وهو تعز�ز ماكنة 
السلطة ال�رشيعية لتبادر ٕاىل ال�رشيع، ال ٔ�ن ت�gظر املشاريع اليت تnٔيت من 

 اليت لها صالحIة ال�رشيع �ٔ!ولوية، ف¾½ ٔ�حل اPس>تور احلكومة، بل يه
  .Nىل هذا املقgىض بغاية تفعيل دور هاته املؤسسة

ومYذ ٔ�ن دyل اPس>تور احلايل ¤زي التنفIذ، مل Àس>بق لنا ٔ�ن Nاجلنا ٔ�ي 
ؤ�ذ�ر بnٔن فريق الت¨الف �شرتايك قدم Nدة  .مقرتح من مقرت¤ات القوانني

  :ٔ�ذ�ر من بEهنا ؛ٕاىل ا!ٓن مقرت¤ات، ومازالت مجمدة
مقرتح قانون يتعلق ٕ�¤داث اFلس الوطين �لمناطق اجلبلية،  -

والهدف مYه هو معاجلة إالشاكليات الصعبة اليت يعEشها جزء من الشعب 
وندعو من هذا املقرتح . املغريب اÆي Àسكن سفوح اجلبال والبوادي النائية

تبار ٔ�ن اPوÈ املغربية تعترب من ٕاىل املبادرة ٕاىل ٕاNداد قانون اجلبال �ع 
اPول القالئل اليت ال تتوفر Nىل هذه القوانني، ويه يف مقدمة اPول اليت 

  . y�ٔذت Nىل Nاتقها مقاربة املرشوع البEيئ التمنوي
ومن بني هذه املقرت¤ات، مقرتح قانون يتعلق �محلاية من الكوارث  -

  .الفراغ يف هذا املوضوع والوقاية املدنية، وذ½ حلاVة البالد ٕاىل سد
املتعلق �حلاÈ  37.93ومن بEهنا كذ½ املقرتح املتعلق بتعديل القانون  -

 Wاملدنية محلاية حقوق الساكن أ!مازيغيني يف اس>تعامل ٔ�سامهئم أ!صي
  ؛بناهتمواخgيارها ٔ!والدمه و 

من مدونة  22و 21، 20: ومن بEهنا كذ½ مقرتح قانون تعديل املواد -
  ؛ة اليت تعاجل سن الزواجأ!رس 
من مجموNة  486و 485و 475ومن بEهنا كذ½ تعديل الفصول  -

القانون اجلنايئ هبدف Nدم ٕاسقاط جرمية �غتصاب بعد الزواج وحتليل 
  .�غتصاب Øجرمية ش>نعاء بفعل الزواج

وهناك مقرت¤ات قوانني ٔ�خرى مازلنا ن�gظرها، وÙنا ٕاىل الس>يد رئEس 
 املوضوع وٕاىل رئEس جملس املس�شار�ن، ومازلنا جنمد ا�لجنة رسالتني يف

 .مقgىض دس>توري واحض، نطالب بتفعيل اPس>تور يف غرفgنا
 .وشكرا لمك الس>يد الرئEس
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
 .اللكمة لفريق التجمع الوطين لÜٔحرار. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIد
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

Àرشفين ٔ�ن ٔ�حIط جملس>نا املوقر Nلام بقضية طارئة، هتم مnٓل الرب�مج 
الوطين ملقاوليت، اÆي yاضت يف شnٔنه احلكومات السابقة معارك كربى 
من V�ٔل تزنيá، بدءا حبكومة ٕادرÀس جطو وصوال ٕاىل حكومة عباس 

  . الفايس
ٔ�هنا اكنت حمدودة، حIث تبني ٔ�ن  ٕاال ٔ�نه وبعد تقدمي نتاجئه، يبدو

أ!بناك êرفض ٕاىل اليوم متويل هذا الرب�مج ٔ!نه حسب زمعها ملكف و�ري 
مضمون، و�لتايل تعمل هاته أ!بناك Nىل ٕافشال ٔ�خضم مرشوع �راه اليوم 
 ìالy ي ميكن منÆحرار هو املتنفس اÜٔيف فريق التجمع الوطين ل

  .هد واملشاريع داyل اFمتعالتقليص من وقع ظاهرة ¤اميل الشوا
  الس>يد الرئEس،

لقد سطر �ر�مج مقاوليت وفق ما تضمنه الترصحي احلكويم �لس>يد 
ٔ�لف مقاوÈ صغرية متكن من yلق ما �زيد  30عباس الفايس Nىل ٕا¤داث 

  . 2008فرصة معل يف ٔ�فق س>نة  90.000عن 
�مج وحسب إالحصائيات املتوفرة Pينا، واليت تبني �مللموس فشل �ر

مقاوÈ، مهنا  3500مقاوليت، حIث ٔ�ن Nدد املقاوالت احملدثة وصلت ٕاىل 
مقاوÈ حصلت Nىل اóمتويالت البنكIة، يف الوقت اÆي اعمتدت فIه  1800

�يق املقاوالت Nىل اóمتويل اÆايت، وهذا يربز Vليا فشل احلكومة يف هذا 
الش>باب  املرشوع، مما يعكس الفشل يف تدبري ملف ال�شغيل ومساNدة

Èدان املقاوIىل ولوج مN اميل الشهادات¤.  
وهنا جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الش>باب ٔ�صبح حيتاط يف هذا إالطار من 
yلق مقاوالت وy�ٔذ قروض خمافة إالفالس واPخول يف دوامة احملامك اليت 
قد تؤدي به ٔ�حIا� ٕاىل السجن fس�ب ختيل اPوÈ عن دمع هذه الفüة 

  .£ر القروض داyل املقاوالت الصغرىوتوجهيها يف جمال اس�
هذا، مع التnٔ�يد Nىل ٔ�ن أ!بناك يه بدورها مل تنخرط ٕاجيا� يف الرب�مج 

  .رمغ أ!ر�ح الطائW اليت جتنهيا
  الس>يد الرئEس،

 ì �ٔnٔن هذا الرب�مج مازال صاحلا �لمس>تق~ل ٕاذا ما هيnٕاننا واثقون ب
م�ل �لتقليص من �ٓفة البطاÈ اكفة ظروف الن<اح، ٔ!ننا نعتربه احلل ا!ٔ 

وامgصاص احلشود الهائW من املعطلني ¤اميل الشهادات �اكمل فüاهتم 
وختصصاهتم، وا�Æن ال يتوانون يف �عتصام ٔ�مام الربملان و�يق املؤسسات 

  .العمومIة

ٕان الش>باب املعطل هو العمود الفقري �لبالد، ويتوفر Nىل الكفاءات 
س>متكYه من املسامهة يف êمنية البالد يف ٕاطار  والقدرات واملؤهالت، اليت

دس>تور Vديد �كفل احلق يف التعمل ويف الشغل ٔ�و Nىل أ!قل املوا�بة 
واملرافقة يف احلصول Nىل إالماكنيات املادية من V�ٔل yلق مقاوالت 

  .لها اكفة الرشوط وتوفر امحلاية القانونية لهؤالء الش>باب املتحمس ،مواطنة
ة احلالية ٕاىل ٕاعطاء انطالقة Vديدة لهذا الرب�مج من Æا، ندعو احلكوم

yالل العديد من إالجراءات التحفزيية، Nىل س�Iل املثال التنصيص يف 
قانون الصفقات العمومIة Nىل رضورة »شجيع املقاوÈ الناش>ئة وٕاعطاهئا 

  .فرصة �خنراط يف املنظومة �قgصادية الوطنية
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس>يد رئEس االس>يد رئEس االس>يد رئEس االس>يد رئEس ا
  .اللكمة �لفريق �شرتايك. شكرا الس>يد املس�شار

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

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الوز�ر،

  ٔ�خيت املس�شارة، ٕاخواين املس�شارون،
حنيط جملس>نا املوقر مبا يقع ف
 خيص مقرت¤ات  128يف ٕاطار املادة 

قوانني ا�يل ا!ٓن اPس>تور اجلديد ينص ابتداء من املادة  مقرت¤ات. القوانني
Nىل رضورة املسامهة يف السلطة ال�رشيعية �لربملانيني  85ٕاىل املادة  78

  . والربملانيات
ويف فريقYا �شرتايك ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد Nىل ٔ�نه هناك مقرت¤ات قوانني اليت 

س>نة مقرت¤ات قوانني yالل ال  10وضعت Nىل اFلس، يفوق Nددها 
  .الفارطة وهاته اPورة

من  78من مضن هاته املقرت¤ات، مقرت¤ات ذات بعد اج�عي، واملادة 
اPس>تور واحضة ف
 خيص مقرت¤ات القوانني ومشاريع القوانني ذات البعد 

تعديل : �ج�عي ا�يل ميكن توضع يف مكgب جملس املس�شار�ن، م�ال
، وال 2010املقرتح يف نومفرب من مدونة أ!رسة؛ وضع هذا  21و 20املادة 

زالت احلكومة، رمغ لك ما بذل، رمغ املراسالت �لمكgب، لرئEس ا�لجنة، 
. ٔ!عضاء احلكومة، يوم درايس نظم من V�ٔل هذا املوضوع، وال من جييب

والسادة املس�شار�ن يف الفريق �شرتايك ا�يل وضعوا هذا املقرت¤ات، راه 
ل ال�رشيعي ٔ�سايس، وا!ٓن دور �يصبح نوع من إالح~اط، ٔ!نه العم

و�لتايل، نلمتس من . املعارضة كذ½ ٔ�سايس يف وضع مقرت¤ات القوانني
  . احلكومة ٔ�ن »رسع �خلروج �لوجود لهذه املقرت¤ات قوانني

هناك مقرتح تعديل قانون لقانون صوت Nليه يف جملس النواب ويف 
فراغ قانوين ف
  جملس املس�شار�ن حملاربة التدyني والشEشة، وا!ٓن نعEش

خيص حماربة الشEشة، واحلكومة مل »سهر Nىل هذا املقرتح من V�ٔل ٔ�ن �رى 
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النور ؤ�ن ي�رش يف اجلريدة الرمسية، Nىل أ!قل هاذوك جوج قوانني ا�يل 
  . صوت Nلهيم �Fلسني، ولكن مل êرى النور Nىل مس>توى اجلريدة الرمسية

قرت¤ات قوانني حنن ال ميكن و�لتايل، الس>يد الرئEس، ٕاخواين، هاذ امل
ٔ�ن نصمت كثريا من V�ٔل ٔ�ن تصل هذه املقرت¤ات ٕاىل وضعها الطبيعي 

  .وت�~ع املسطرة الطبيعية لهذه املقرت¤ات
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لفريق الفIدرايل. شكرا الس>يدة املس�شارة

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس>يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس>يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس>يد عبد امحليد فاحتي
  .شكرا الس>يد الرئEس

  د الوز�ر،الس>ي
  الس>يد�ن املس�شار�ن، السادة املس�شار�ن،

يف ممارسة ت�متي �لزمن الس>يايس القدمي، ومل حترض يف عهد احلكومات 
الثالث السابقة، ويف رضب بني �لرتاكامت اليت حتققت يف جمال دمقرطة 
 Èرية، ويف جتاهل وجتاوز �لحموy!ٔالم العمويم يف العرشية اNإال

ٕاىل جعá من دNامئ �خgيار اPميقراطي، قامت القYوات  اPس>تورية الرامIة
التلفزيونية العمومIة الثالث وواكÈ املغرب العريب أ!نباء بتغطية فاحت ماي 

fشلك يفgح من Vديد �ب همينة السلطة Nىل الفضاء إالNاليم  2012
بتعمد اخللط بني صفة رئEس احلكومة وصفة أ!مني العام �لحزب حتت مربر 

ة تظاهرات النقابة املقربة من احلزب fشلك جف من الربو�غندا حلزب تغطي
  .معني ؤ�مIنه العام، حييل Nىل مYطق س>يايس ٔ�صبح مg<اوزا

لقد اكنت تغطية تظاهرات العيد أ!ممي �لشغيW املغربية رض� �لمتثيلية 
واليت ¤ددت الرتات�Iة  2009النقابية املن��قة عن انت�ا�ت املnٔجور�ن ملاي 

  .óمتثيلية �لمركز�ت النقابية وفقا ملقgضيات القانونا
لكن القYوات التلفزية ومن وراءها اخgاروا مفهوم اPوÈ عند هيلك 
ليقلب أ!مر رٔ�سا Nىل عقب ٕ�عطاء أ!ولوية حلزب رئEس احلكومة ووز�ره 
يف اPوÈ و�ٓخر�ن احلارض�ن بصفهتم احلزبية ولEس الس>ياس>ية يف تظاهرات 

ٔ�معنت القYوات يف التغطية مgنقW من اPار البيضاء ٕاىل الر�ط فاحت ماي، و 
وٕاىل طن<ة، وy�ٔذت الترصحيات وجزء من اخلطا�ت ومتكني هؤالء من 
حصص زمYية ٔ�كرث من �ريمه Nىل إالطالق وتعاملت مع بقIة املركز�ت 
النقابية �نتقائية ��سة »س�شف مهنا راحئة التعل
ت والزتلف ٕاىل ٔ�عتاب 

  .طةالسل
ٕان ما جرى ال Àس>تقمي ٕاطالقا والشعارات الر�نة لزعامء أ!�لبية اجلدد 
حول اPميقراطية، ويتعارض لكيا مع إالرادات الس>ياس>ية �لمؤسسات 
الس>ياس>ية املعرب عهنا لبناء دوÈ احلق والقانون واملؤسسات، ٕاهنا تعبري عن 

yدمة  ،العمويم توVه ٕايديولو" ٕالرادة حتمكية �لهمينة Nىل وسائل إالNالم
ملنطق حكويم جيرته مYطق حزيب ضيق، Àس>هتدف �ٔ!ساس القمي 

اPميقراطية يف جتلياهتا أ!ساس>ية من احلق يف �خgالف والتعدد ٕاىل 
الق~ول �!ٓخر وحماوÈ صناNة اFد الس>يايس Nىل ٔ�نقاض املشرتك إال#ساين 

  .�لمغاربة يف ارتباطهم �لقمي الكونية
Eس، لEست زÈ اكمريات، ٕاهنا زÈ فكر وثقافة ومYطق ٕاهنا، الس>يد الرئ 

�كويص جيسد الرؤية أ!¤ادية لتدبري إالNالم العمويم من قلب اخلضم 
اجلديد �لعبة السلطة وما دفاêر التحمالت وما 6�ٔرته من ا�زNاج وقلق ٕاال 

  . الت<يل ا!ٔكرب لهذا التوVه
لية، Nلام ٔ�ن الرضر لقد تعمدت القYوات العمومIة تقزمي تظاهرات الفIدرا

مس امجليع، وذ½ لن مينعنا من ممارسة حقYا املرشوع يف اPفاع عن قضا� 
  .الشغيW املغربية

Æا، حنمل الس>يد الوز�ر الويص واملدراء املعنيني ٔ�ن هذا أ!مر 
 165يتعارض مع اخليار اPميقراطي وي�Yاىف مع مقgىض اPس>تور يف الفصل 

بري التعددي لتيارات الفكر والرٔ�ي واحلق يف واÆي ينص Nىل ا¤رتام التع 
املعلومة يف امليدان السمعي البرصي وذ½ يف ا¤رتام القمي احلضارية 

  . أ!ساس>ية وقوانني اململكة
  .شكرا الس>يد الرئEس

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لفريق أ!صاÈ واملعارصة. شكرا الس>يد املس�شار

  ::::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
  الس>يد الرئEس،

�ريد يف فريق أ!صاÈ واملعارصة، ومن مYطلق جتديد ٕابداء حسن ني�Yا، 
ٔ�ن نوVه نداء صادقا ٕاىل الس>يد رئEس احلكومة، نطالبه فهيا �الن�~اه ٕاىل 
الرضورة �س>تع<الية القصوى ملراجعة مهنجية احلكومة يف العمل، وٕاىل 

دية من V�ٔل اس>تدراك رضورة �لزتام بnٔقىص درVات املسؤولية واجل
التnٔخر احلاصل يف م~ارشة أ!وراش إالسرتاجتية الوطنية الكربى املؤسساتية 
والس>ياس>ية و�قgصادية و�ج�عية وذ½ ق~ل فوات أ!وان ٔ!ن الزمن مل 

  . يعد �رمح الكساىل واملت�اذلني
مYاس>بة هذا النداء، هو هذا اخلوف ٔ�و القلق اFمتعي العام اÆي ٔ�صبح 

س به امجليع ن�I<ة ما مت »سجيá من مؤرشات ومعطيات ال تبعث Nىل حي
�رتياح يف خمتلف واÙات معل احلكومة امل�سم بضعف �#س<ام 
وتضارب املواقف بني مكو�هتا ٕازاء قضا� Nديدة ومهنا قضية اPفاêر اليت 
حتدث عهنا زمالؤ� ق~ل قليل وبطء أ!داء وêرا, وتريته، و�لغموض 

اجIة أ!دوار واس>مترار الت�شري خبطاب النوا� والترب�رات وٕاNادة ٕانتاج وازدو 
مYطق ٕالقاء املسؤولية Nىل الغري، وٕادNاء وجود ٔ�طراف معا�سة هالمIة 

  .ٕالرادة إالصالح دون امgالك اجلرٔ�ة عن إالفصاح عن هو�هتا
بل وأ!خطر من ذ½، ابتعاد احلكومة التدرجيي عن روح اPس>تور 

�مج احلكويم نفسه، �ٕالضافة ٕاىل اس>مترار تلكهئا يف إالNالن نفسه وعن �ر
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عن ٔ�جYدة واحضة fشnٔن �س>تحقاقات �نت�ابية املق~W وfشnٔن ا/طط 
ال�رشيعي املرتبط برتسانة القوانني التنظميية والعادية املرتبطة �لتزنيل 

العديد والتnٔويل اPميقراطيني �0س>تور اجلديد، فضال عن ختبطها يف معاجلة 
من القضا� �قgصادية و�ج�عية، ومهنا Nىل س�Iل املثال قضيتني 

  :اثن�ني
القضية أ!وىل، يه قضية ش>بح إالفالس ٔ�و أ!زمة اليت ٔ�صبحت هتدد 
العرشات من املقاوالت والرشاكت اليت اعتادت ٔ�ن »ش>تغل يف ٕاطار 

املايل ٕاىل  الصفقات العمومIة من جراء تnٔخر احلكومة عن إالتيان �لقانون
الربملان، وما قد يرتتب عنه من �6ٓر سüEة Nىل ا!ٓالف من العامل 

  واملس>ت�دمني؛
القضية الثانية، قضية الاكبوس اÆي ٔ�صبح يطارد خرجيي اجلامعات 

يوليوز، الس>يد الرئEس، تتذ�رون يف هذه القاNة  20حمرض . املعطلني
شغيل املبارش وبدون �Æات ملا وقعت احلكومة السابقة احملرض يقيض �ل� 

واليوم املعلومات تفIد بnٔن ... م~اراة لهؤالء الش>باب املعطلني، قلنا وقهتا
احلكومة احلالية م�ش��ة ٕ�عامل القانون، نعم قد �كون هذا يعين Vا2زا 
ومطلو� لكن �ريد ٔ�ن نطرح مفهوم �لزتام يف بعده أ!yاليق والس>يايس، 

رشيك تنصل Nىل هؤالء الش>باب،  ماذا يعين وجود يف احلكومة احلالية
تنصل من وعوده وكذب Nىل هؤالء الش>باب؟ ٔ�ال يعترب ذ½ تدلEسا 

  وyذال� وعبثا؟
ال �ريد، الس>يد الرئEس احملرتم، ٔ�ن �كون مصري هذه احلكومة هو ¤ال 
احلكومة السابقة اليت وصفها الس>يد احملرتم الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

ا اكن يف املعارضة، ح5I وصفها �حلكومة اليت جتهتد الربملان احلارض معنا مل
  .يف ترضيب احملتاVني ورضب احملت<ني

و�ريد هبذه املناس>بة وبصدق وٕاyالص ومن مYطلق جتديد ٕابداء حسن 
ني�Yا ٔ!ننا �ريد لهذه احلكومة ٔ�ن تنجح ٔ!ن فهيا جناح احلكومة ولكن ¤ذاري 

حلكومة ٔ�ن êكف عن ٔ!ن هناك مؤرشات تبعث Nىل القلق و�ريد من ا
ٕاNادة ٕانتاج اخلطاب الشعبوي ؤ�ن »س>تعمل لغة احلقIقة يف املواÙة ويف 

  . الت�اطب، ويف ٕارشاك املعنيني �ٔ!مر
ال يعقل ٔ�ن »س>متر هذه احلكومة يف ٕادارة ظهرها لهذه الرضورة 

  . املس>تع<W والقصوى، ٔ!هنا êرتبط مبصري ب0 �رمgه
  .وشكرا الس>يد الرئEس احملرتم

        ::::س>يد رئEس اجللسةس>يد رئEس اجللسةس>يد رئEس اجللسةس>يد رئEس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة �لفريق احلريك. شكرا الس>يد املس�شار 

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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس>يد الرئEس،
Àشلك أ!نرتنEت ٕا¤دى الوسائل أ!ساس>ية يف جمال التواصل ونقل 

Nامل املعرفة وإالN الم و»رسيع اخلدمات مبختلف ٔ�نواعها، مما املعلومة ودخول
جيعل مYه رضورة حIوية ال حميد عهنا يف Nامل اليوم، �ري ٔ�ن هذه املرêكزات 

 النظرية ال جتد لها êرمجة Nىل ٔ�رض الواقع جراء ما يعاين مYه املواطنني
واملواطنات يف خمتلف اجلهات من طرف ٕا¤دى رشاكت االتصال الك~رية 

  . ى �شرتاك واسع وحتقق ٔ�ر�¤ا طائW بل خIاليةببالد�، واليت حتظ
وتت<ىل هذه املعا�ة يف سوء اخلدمات املقدمة لزبناهئا، yاصة يف 
أ!شهر أ!yرية حIث جسل املواطنون وÀس<لون ٕاىل ¤دود ا!ٓن انقطاNا 
مgكررا يف الصبEب بل توقفه يف �ٔكرث من مرة، ٕاضافة ٕاىل توقف مجموNة من 

  .مgيازا يف عرف هذه الرشكةاخلدمات اليت ٔ�حضت ا
�شرتاك يف أ!نرتنEت مس>بوق اPفع  ،و»شمل هذه �خgالالت

)3G+( ت الثابت، بل أ!دىه وأ!مر هوEكام »شمل �شرتاك يف أ!نرتن ،
سوء املعامW اليت يلقاها الزبناء عند اتصاهلم مبراكز االتصال التابعة لهذه 

Èتقدميها ال جتد طريقها ٕاىل احللالرشكة لتقدمي شاك�هتم، وحىت يف ¤ا .  
  الس>يد الرئEس احملرتم، 

�ملقابل ورمغ سوء اخلدمة ٔ�و انعدا=ا يف ¤االت كثرية، »س>متر الرشكة 
املعنية يف اس>ت�الص، وهذا هو الغريب الس>يد الرئEس، »س>متر يف 
�س>ت�الص يف واج~ات �شرتاك �لزبناء بل تقدم Nىل قطع اخلدمة 

لكام تnٔخر الزبون عن ٔ�داء هذا الواجب املدفوع مقابل  fشلك ٔ�وتوماتييك
  . yدمة �ري موجودة ٔ�صال

ويظهر هذا الواقع اليسء ٔ�ن هذه الرشكة ال حترتم كذ½ بنود العقود 
املربمة بEهنا وبني الزبناء، رمغ ٔ�ن العقد هو رشيعة املتعاقد�ن، فهل تتدyل 

yاصة وحنن يف  ؟إالطار احلكومة لتفعيل القوانني اجلاري هبا العمل يف هذا
ٕاطار دس>تور Vديد يؤسس �لحاكمة اجليدة ويؤكد Nىل جودة اخلدمات 

 .العمومIة
  الس>يد الرئEس، 

ٕاذ حنيط جملس>نا املوقر Nلام ومن yالì لك املواطنني واملواطنات هبذا 
املوضوع الطارئ والهام بnٔن الزبناء حيتفظون مبا �كفل هلم القانون لضامن 

  . حقوقهم
  .م Nليمك ورمحة هللاوالسال

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لفريق �س>تقاليل. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شارة الس>يدة yداملس�شارة الس>يدة yداملس�شارة الس>يدة yداملس�شارة الس>يدة yدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  الس>يد الرئEس، 

  .تعومل مع زماليئ السابقني ٔ�متىن ٔ�ن ٔ�تعامل يف مسÈٔn الوقت كام
ة ٔ�حIط احلكومة Nلام من yالل اFلس املوقر ٔ�ن �حgقا�ت �ج�عي
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ٔ�صبحت يه الطابع أ!سايس بل العام اÆي يطبع مظاهر مجيع احلياة 
العامة، فإالرضا�ت وصلت ٔ�وÙا و�حg<اVات �تت لغة ا�لحظة 

  .الراهنة، مما ينذر بوضع مnٔزوم مل Àس>بق ì نظري
هذا ال يعين ٔ�ننا يف �حتاد العام �لشغالني �زيك لك احلراكت 

ن اPفاع عن احg<اVات ذات املطالب �حg<اجIة، ولكن لس>نا معفIني م
الصمميية وذات الصبغة القانونية واليت ال تن�ين Nىل ٔ�سس املزايدات 
والس>ياسوية و�نت�ابوية، ٔ!ن وطننا ا!ٓن حيتاج ٕاىل النضال الرصني، بل 

  . ٕاىل النضال أ!نيق واملتnٔلق بوهاج املصداقIة واجلدية دون شك
مجيعا عن وضعية امجلاNات احمللية ولكن ¤ني ن�ساءل، الس>يد الرئEس، 

ونبحث يف خ~ا� ملفاهتا املطلبية، فٕاننا #س<ل بnٔسف معيق ٔ�ن هناك 
بل ٕاÙاز سافر Nىل  2007واتفاق  2002ٕاyالل جبل بنود اتفاق 

  .مقgضيات القانونني معا
كذ½ ح5I #سمع بتوس>يع مسا¤ات احلرية، فٕاننا جند حماربة العمل 

ها يف f�ٔشع صوره واخلطري ٔ�نه مل يعد حمصورا النقايب Àشلك �لك ٔ�شاكل 
وملتصقا يف ٔ�ر�ب العمل وإالدارة، بل وصل العبث مداه ؤ�صبح التقاتل 

، حIث لك من اخنرط يف )Tanger Med(النقايب كام حيدث ¤اليا يف 
�حتاد العام حيجز رس�را يف �س>تع<االت، �هيك عن التدyل السافر 

 تnٔسEس ماكêهبا وضامن متثيليهتا وتوس>يع لٕالدارة لتنوب عن النقابة يف
  . اخنراطاهتا، وج~ل عوام عنوان Pرس قدمي ومngٓلك لEس ٕاال

يف ¤ني #سمع الس>يد وز�ر اPاyلية يت¨دث عن ٕاماكنية ٕاجراء 
انت�ا�ت =نية بدعوى ٔ�هنا أ!سهل ؤ�ن قوانEهنا املنظمة قامئة، ولكYه #يس 

لني �ملغرب أ!سايس يف راهنية ٔ�و تناىس ٔ�ن مطلب �حتاد العام �لشغا
أ!¤داث اليت نعEشها هو رضورة مراجعة املرسوم املنظم لالنت�ا�ت 
املهنية، ٔ!نه ٔ�كرب عنوان �لريع �نت�ايب ؤ�كرب مؤرش �لفساد �نت�ايب، بل 
ٔ�روع منوذج �لريع �نت�ايب، وNٔن الريع مس أ!رض والسامء فمل »سمل مYه 

 .ٔ�ية مYظومة
لرتوا �يف ختتل املواز�ن، ففي مؤسسة حمفظة �مس ٕا¤دى  وهلموا معي

مس>ت�دم، ولكن مYدويب عاملها  5000النقا�ت ال يتعدى مس>ت�دموها 
عضو، يف ¤ني ٕاذا تnٔملنا يف قطاع الص¨ة فٕان موظفIه  500يصلون ٕاىل 
، ٔ�ما ٕاذا 500وال يتعدى ٔ�عضاء ا�ل<ان الثنائية فIه  47.000يصلون ٕاىل 

 300.000فلنتnٔمل Nدد موظفي التعلمي واÆي يقارب رفعنا سقف العبث 
  .عضوا 927ولكن ٔ�عضاء ا�ل<ان الثنائية ال يتعدى 

الس>يد الرئEس احلكومة، وNٔن املواطنني يف قطاع (...) ٕاهنا قسمة 
مرة مواطن يف قطاع �ٓخر،  À100ساوون يف قطاع �ٓخر عرش مرات ٔ�و 

  .�هيك عن ظاهرة الال مYمتي
من هو هذا املنمتي؟ من هو هذا الرVل العمالق  و�ملناس>بة، ن�ساءل

ٔ�و النقايب العمالق اÆي يدعى الال مYمتي؟ ومن وراءه؟ ٕاهنا بصامت 
  .س>نوات الرصاص الزالت êك~ت ٔ�نفاس>نا يف احلقل النقايب، فعتقا مهنا

Æا، البد من وضع �ٓليات وٕاجراءات �لقضاء Nلهيا كام فعلمت يف 
زمة لك العزم Nىل حماربة الريع �لك ¤ني #سمع احلكومة Nا. الس>ياسة

ٔ�شاكì، فٕاننا هنS و�مثن Nاليا، ولكن ٔ��ن يه دفاêر التحمالت اخلاصة 
فYحن يف مسEس احلاVة  ؟fس>يارات أ!جرة ونقل املسافر�ن واملقالع والصيد

ٕاىل اقgصاد Nادل، وما ٔ�حوجYا ٕاىل تزنيل اPس>تور تزنيال حقIقIا، وحنن �مثن 
ٔ�ن نقول هناك نقطة نظام �لحقل النقايب داyل املشهد  أ!�لبية ولكن البد

  .الس>يايس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لفريق اPس>توري. شكرا الس>يدة املس�شارة

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئEس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  س�شارون،الس>يدات والسادة امل 

الس>يد الرئEس، #شnٔت ٔ�زمة بني رئاسة احلكومة ومجموNات املعطلني 
، ويف ذ½ الوقت �هبنا احلكومة كام 2011يوليوز  20املوقعة Nىل حمرض 

شامش ٔ�ن هذه املعاجلة س>ت�لق مشالك خطرية، وNىل الرمغ من � قال أ!خ ب 
الزتمت احلكومة السابقة حتت ضغط الشارع وقرب موNد  ،ذ½
مبوجب حمرض وقعه ممثلو اFموNات املعنية ) �زيدو نعاودوها؟(ت�ا�ت �ن 

والوز�ر أ!ول السابق ووز�ر حتديث القطاNات العامة وNامل ملحق بوالية 
حبضور اFلس الوطين حلقوق إال#سان،  ،زNري-زمور-سال-Ùة الر�ط

 ، وما ق~لها fشلك2010يقيض بتوظيف محW املاسرت وما فوقها �رمس س>نة 
  .م~ارش واس>تYVايئ

، 2012و�رجمت املناصب املالية اخلاصة هبذه العملية يف القانون املايل 
�جلريدة الرمسية، هذا  امرسوم 2011ٔ��ريل  8مث ٔ�صدرت احلكومة بتارخي 

املرسوم يقيض ب�YفIذ مقgضيات هذا االتفاق بعد هذا التوقIع اÆي يعترب 
حلايل اÆي دفع بعدم قانونgEه الالمسؤول من yالل موقف رئEس احلكومة ا

ليرضب بذ½ عرض احلائط �ٓمال ا!ٓالف من محW املاسرت ا�Æن انتظروا 
  .وفاء احلكومة �لزتاماهتا

  الس>يد الرئEس، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

بعد �نت�ا�ت ال�رشيعية أ!yرية، رصح رئEس احلكومة ومعه العديد 
يوليوز، سواء ق~ل »شكIل  g20ضيات اتفاق من الوزراء �لزتا=م ب�YفIذ مق 

احلكومة ٔ�و بعدها، وا!ٓن حيال امللف من Vديد ٕاىل أ!مانة العامة �لحكومة 
من V�ٔل ٕابداء الرٔ�ي والفصل يف هذا املشلك اÆي نعتربه مفgعال �لنظر 

  .ٕاىل �لزتامات اليت س>بقت �نت�ا�ت مع هؤالء املعطلني



 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 

6 

 )2012 ماي 08( 1433 خرةجامدى ا!ٓ  16

  الس>يد الرئEس،
ن ذ½ هتر� لرئاسة احلكومة واخgباء وراء أ!مانة العامة، ٔ�متىن ٔ�ال �كو

ما يتخباو�ش من مور أ!مانة العامة، Æ½ نطالب رئEس احلكومة �لتعامل 
إالجيايب مع هذا امللف وfشلك اس>تYVايئ معال مببدٔ� اس>مترارية املرفق 

Æي العمويم، وتنفIذا لاللزتامات احلكومIة الواردة يف هذا الشnٔن، اليشء ا
  .يتطلب قرارا جشاNا، مفن Nاهد وىف

، مت توظيف 4000هؤالء املعطلون، الس>يد الرئEس، Nددمه ٔ�كرث من 
يف اPفعة أ!وىل، ٕاذن مت ٕانصاف فüة دون ٔ�خرى، ٕاذن س>تكون  1200

  .احلكومة تتفىل Nىل املعطلني مرة وكتلزتم معهم مرة ومتاطلهم
يا : "بقوì عز وVل ؤ�خمت، الس>يد الرئEس، بال ما ترضب �ملطرقة،

صدق هللا " أيها الذين آمنوا كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون
  .العظمي

  .شكرا الس>يد الرئEس

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

#رشع ا!ٓن يف معاجلة أ!س>ئW الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 
... ، ٔ�� ا�يل ك�سري اجللسةهللا هيديك، اليس ٕادرÀس... اجللسة وNددها

  نقطة نظام الس>يد الوز�ر؟
... هذه ٕا¤اطة، الس>يد الوز�ر، لEس �لحكومة احلق ٔ�ن جتيب عهنا

صايف اليس . الس>يد الوز�ر ٔ�عفYا من هذا النقاش هللا �رمح واPيك
  .ٕادرÀس، هللا هيديك

الس>يد الوز�ر، لEس �لحكومة y�ٔذ اللكمة يف ٕاطار إال¤اطة، ٕاذن نقطة 
  .يف ال�س>يري نظام

الس>يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع الس>يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع الس>يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع الس>يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

ٔ�متىن ٔ�ن ي�سع صدر السادة املس�شار�ن �لحكومة بعد ٔ�ن اس>متعنا 
  ...ملرافعات يف ٕاطار إال¤اطات

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .هللا خيليك الس>يد الوز�ر. ال

  ::::ع الربملان واFمتع املدينع الربملان واFمتع املدينع الربملان واFمتع املدينع الربملان واFمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات م
  ...ٔ�ريد الس>يد الرئEس... لن ندyل، لن ندyل

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ٕاذا اك�ن يش ٕاشاكل يتعاجل يف . الس>يد الوز�ر ٔ�عفYا من هذا النقاش

  .الس>يد الوز�ر، ê�ٔرVاك، مل ٔ�عطك اللكمة الس>يد الوز�ر. النظام اPاyيل
يعطيمك اخلري، ٔ�عفIو� من ٕاذن هللا خيليمك، صايف اليس ب�شامش هللا 

  .هاذ النقاش

        ::::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
ابغينا #سمعو �لس>يد الوز�ر، ٔ�� ال ٔ�رى مانعا، ولكن وحضوا لنا بnٔي 
مقgىض دس>توري؟ بnٔي مقgىض من النظام اPاyيل حيق �لحكومة ٔ�ن 

  تتدyل يف موضوع N ìالقة �ٕال¤اطات؟

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .ش، راه قلنا هاذ القضية والس>يد الوز�ر راه Vلسالس>يد ب�شام

ٕاذن #رشع ا!ٓن يف معاجلة أ!س>ئW الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل 
ٔ�س>ئW، ٕاثنان مهنا �ٓنية موÙة للك من قطاعي  8هذه اجللسة، وNددها 

  .ٔ�س>ئN Wادية 6الشؤون اخلارجIة والتجهزي والنقل، و
س�شار ابغييت اللكمة yذ اليس ب�شامش yليو� �مكلو، الس>يد امل 

  .الس>يد املس�شار ٔ�نت ا�يل دا�ر الفوىض لو¤دك... اللكمة
ٕاذن #س>هتل Vدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا!ٓين املوVه ٕاىل الس>يد 

اللكمة . وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاون حول دمع دبلوماس>ية اFمتع املدين
  .ٔ!¤د السادة املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل

        ::::ملس�شار الس>يد ٔ�محد خلريفملس�شار الس>يد ٔ�محد خلريفملس�شار الس>يد ٔ�محد خلريفملس�شار الس>يد ٔ�محد خلريفاااا
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد الرئEس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ال خيتلف اثنان Nىل ٔ�ن إالشعاع التمنوي �0ول يقاس مبدى  ،طبعا

هيا هذه اPول مبحيطها اجلهوي واPويل يف املياد�ن دينامIة العالقات اليت تب�
�قgصادية و�ج�عية والس>ياس>ية ؤ�يضا اPبلوماس>ية وهو أ!ساس يف 

  . هذا السؤال
البد من �ٓليات لتفعيل هذا اPور، ومن بني  ،وليك نبلغ هذه أ!هداف

ت هذه ا!ٓليات هناك #شاط اFمتع املدين وقدرته Nىل التفاNل مع املكو�
اPاyلية والفعاليات املامثy Wارج الوطن، اليشء اÆي من شnٔنه ٔ�ن �هنض 
�Fمتع وحيرك �ٓليات حول �نفgاح Nىل ٔ�س>باب التطور والتمنية اÆي تعرفه 

  .�يق دول العامل
مهية اFمتع املدين يف تدبري الشؤون احمللية والوطنية،  ٔnا بYوٕاميا� م

خنراطه يف حتقIق التمنية املس>تدامة ومسامهته �عتباره قوة اقرتاحIة وجناNة ا
الفعاÈ يف تدبري خمتلف القضا� احمللية والوطنية وNىل رٔ�سها قضية الو¤دة 

  .الرتابية
   :#سائلمك الس>يد الوز�ر احملرتم

ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة يف جعل اFمتع املدين يلعب دوره اكمال  -
  نفgاح اكمال Nىل العامل؟ يف اPبلوماس>ية املوازية لبالد� �ال

وما يه التدابري الكفWI بضامن اكفة الرشوط املادية واملعنوية ٕالجناح  -
  دبلوماس>ية اFمتع املدين؟
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  .والسالم Nليمك

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .Nىل السؤالاللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة . شكرا الس>يد املس�شار

ز�ر الشؤون اخلارجIة ز�ر الشؤون اخلارجIة ز�ر الشؤون اخلارجIة ز�ر الشؤون اخلارجIة الس>يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pى و الس>يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pى و الس>يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pى و الس>يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pى و 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .�مس هللا الرمحن الرحمي
ٔ�ود ٔ�وال ٔ�ن ٔ�شكر الس>يد خلريف، الس>يد املس�شار، Nىل هذا السؤال 
الوجIه، وهذا السؤال املهم Vدا اÆي يتعلق �Pور د�ل اFمتع املدين يف 

  .العمل اPبلومايس
ة كذ½ ٔ�ن نتغري العامل تغري واكن Nلينا كدبلوماس>ية مغربي ،كام تعلمون

اليوم العالقات اPبلوماس>ية لEست Nالقات . ؤ�ن نتnٔقمل مع أ!وضاع اجلديدة
بل ا!ٓن هناك فاNلني Vدد، ويف مقدمة  -كام تعلمون -فقط بني اPول 

اFمتع املدين يف امليدان �قgصادي، اFمتع . هؤالء الفاNلني هو اFمتع املدين
، وا!ٓن كام تعلمون يف لك املؤمترات هناك املدين يف مIدان حقوق إال#سان

  .مؤمترات موازية �لمجمتع املدين
اكن Nىل اPبلوماس>ية املغربية ٔ�ن  ،كام قلت يف البداية ،وNىل لك ¤ال

تتnٔقمل مع هذه أ!وضاع اجلديدة وٕالعطاء اFمتع املدين أ!ولوية يف العمل، 
لفاNلني يف اFمتع بدٔ�� ذ½ مYذ زمن طويل، ح5I، ٔ�وال، شاركنا لك ا

املدين يف اج�Nات =مة اكنت هتم م�ال قضا� الهجرة والتمنية، اكن اFمتع 
املدين موجودا، ح5I كنا نتفاوض مع �حتاد أ!وريب ف
 خيص الوضع 
املتقدم، اكن Nلينا ٔ�ن #س�شري ٔ�وال وق~ل لك يشء لك الفاNلني يف اFمتع 

ت حقوقIة، من كذ½ رVال أ!عامل، ٔ!ن املدين، من �رملانيني، من مYظام
ا!ٓن ال ميكن ٔ�ن نفعل ٔ�ي اتفاقIة دولية بدون ٕارشاك الفاNلني، لEس فقط 

  .يف هنج الس>ياسة بل كذ½ يف تطبيق الس>ياسات
ٔ�عتقد ٔ�نين ال ميكYين ٕاال ٔ�ن ٔ�شاطرمك يف الرٔ�ي ٔ�ن دور اFمتع  ،وهذا

5Iاصة حyة وIفاع عن  املدين ٔ�سايس يف الس>ياسة اخلارجP� يتعلق أ!مر
القضا� الوطنية مبا فهيا قضية الصحراء املغربية، واكن دامئا اFمتع املدين من 
ٔ�بناء الصحراء املغربية Àشار�ون لEس فقط يف املفاوضات، ولكن كذ½ يف 

  .اFمتعات اليت هتم م�ال حقوق إال#سان
ن هناك ا!ٓن جيب كذ½ ٔ�ن ن�سق ٔ!ن اFمتع املدين جيب ٔ�ن �كو

ت�س>يق مع احلكومة، ويف هذا إالطار حنن ا!ٓن لنا ت�س>يق مع الس>يد 
الوز�ر امللكف fشؤون الربملان واFمتع املدين، ٔ!ن ٕاذا اكنت احلكومة احلالية 

  .لها وزارة هتمت �Fمتع املدين هذا هو رساÈ قوية
ول ا!ٓن لك اØ، Pلكمة y�ٔرية، ا!ٓن كذ½ �ل�س>بة ملعامالتنا مع اخلارج

الفاWN يف العامل تعتين �Fمتع املدين يف تعاملها التعاوين مع دول اجلوار، هذا 
شnٔن اPول الفاWN كام فر#سا، وكام ٕاس>بانيا، ا�يل Nىل لك ¤ال اFمتع املدين 

  . يلعب دورا ٔ�ساس>يا يف موا�بة التمنية �قgصادية و�ج�عية

  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ!¤د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . كرا الس>يد الوز�رش

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�ري
  .�مس هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئEس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس>يدة املس�شارة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
د الوز�ر ٔ�شكر الس>يد الوز�ر Nىل إاليضا¤ات اليت وافا� هبا، والس>ي

من الصعب اليوم جتاوز وا¤د الرمق ٔ�سايس، وا¤د املكون #ش>يط وحIوي 
مجموNة من الفعاليات وامجلعيات اليت متردت Nىل اóهنج . امسه اFمتع املدين

التقليدي واليت �ٓ^رت �ش>تغال yارج إالطار الس>يايس الرمسي، و�رست 
وط ت�ش>ئة اج�عية قاسام مشرتاك هو الرغبة التطوعية ا!ٔ�يدة يف توفري رش 

سلمية ويف ٕارساء دNامئ جممتع مواطن، جممتع مgعاÀش، حيرتم م~دٔ� êاكفؤ 

الفرص، ال هتمEش فIه وال ٕاقصاء، للك فرد من ٔ�فراده احلق وكذ½ 
  . إالماكنية يف ٕا�راز مقدرته وكفاءته

ٕاذن، حنن اليوم ٔ�مام قوة اقرتاحIة، جتعل من اFمتع املدين، �لك تلويناته 
صالته، رشيك حقIقي يف معلية التمنية والتnٔطري وجتعل مYه داعام yلفIا ومتف

وهذا بEت  ،�لخطاب الرمسي �0بلوماس>ية الرمسية ٔ�و اPبلوماس>ية املغربية
  .القصيد

وهذا ٔ�مر مل يnٔت من فراغ بطبيعة احلال العتبار قدرة اFمتع املدين Nىل 
راء بقلب مفgوح وبوVه #سج العالقات وعقد الندوات وا�لقاءات وتبادل ا!ٓ 

مكشوف، بعيدا عن مYطق �لزتام الس>يايس ا�يل �البا ما يقIد ٔ�و حيرج 
احلكومة، مبعىن ٔ�دق ميكن لهذا اFمتع املدين ٔ�ن جيهر ويرصح بnٔمور ميكن 
حىت احلكومة Nاجزة حىت Nىل التلميح هبا، وذ½ من yالل بلورة خطاب 

طاب مغري وعندو Vاذبية، قوي حبموÈ وطنية، محوÈ �برية، ولكن خ
»س>ت<ىل به احلقائق وحيارص من yالì خصوم الو¤دة الرتابية ٕ�دNاءاهتم 
وافرتاءاهتم ومبا هيللون به من خمتلف املنا�ر اPولية، خصوصا تµ اليت 
�لت بني ٔ�يدهيم بفعل ٔ�و نظري �مgيازات واملاكسب املادية احملضة بطبيعة 

  .احلال
ر، من دمع جممتع من هيئات ومجعية اFمتع املدين البد لمك، الس>يد الوز�

حىت تلعب دورها املركزي واحملوري يف اPبلوماس>ية املوازية ب�Yامغ وتناسق 
مع اPبلوماس>ية الرمسية بطبيعة احلال، جيب ٔ�ن متكYوها من التnٔطري 

  .والتكو�ن، جيب ٔ�ن متدوها �ملعطيات احملينة، جيب ٔ�ن تدمعوها
ة y�ٔرية، الس>يد الرئEس، �ري ٕاىل مسحيت يل �ادي ٕاىل امسحيت يل نقط
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نثري مع الس>يد الوز�ر مظهر من مظاهر تقصري احلكومة، الس>يد الوز�ر، 
البد ٔ�ن ت�سقوا مع زمIلمك يف التعلمي العايل Pمع ٔ�و . خبصوص إالنتاج الفكري

دفع Vامعاتنا الوطنية لٕالنتاج الفكري حول قضي�Yا الوطنية، ٕاذ ال يعقل ٔ�ن 
  ...اجلامعة ت�gج

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

  .التعقIب

        ::::الس>يد  الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد  الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد  الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد  الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاون
ال ميكYين ٕاال ٔ�ن ٔ�تفق معمك، بل ٔ�كرث من ذ½ حنن �ريد اFمتع املدين 

لمت، اPور د�ل اFمتع املدين ٔ�مه من معنا، ٔ!ن يف بعض أ!حIان، كام تفض
دور احلكومة، وحنن #س>تعني بدور اFمتع املدين وكذ½ الفاNلني 

  . �قgصاديني
ح5I كنا نتفاوض مع إالحتاد أ!وريب حول الصيد البحري م�ال ٔ�و حول 
الفال¤ة، اكن اPور د�ل الفاNلني يف القطاع ٔ�سايس �لضغط Nىل 

 �Fمتع املدين ٔ�ساسا، لEس لنا ٔ�ي عقدة، �لعكس احملاور�ن، حنن #س>تعني
)pas de complexe (  ½ني و#شارك كذ¨gفYة مIحنن يف وزارة اخلارج

اFمتع املدين حىت يف بعض الس>ياسات الوطنية، كام قلت يف البداية 
  ...حول

ولنا ا!ٓن مد�رية yاصة �ري� ٕامسها وما ابقا»ش امسيهتا مد�رية االتصال، 
اPبلوماس>ية العمومIة واFمتع املدين، هذا هو رساÈ قوية لتفعيل مد�رية 

  . اPبلوماس>ية املغربية
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
�مسمك مجيعا �رحب بتالمIذ مؤسسة إالدرÀيس . شكرا الس>يد الوز�ر

  .اخلاصة بيعقوب املنصور الر�ط
، موضوNه السؤال الثاين موVه �لس>يد وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاون

اللكمة ٔ!¤د . تقريب اخلدمات القYصلية من املغاربة املقميني يف اخلارج
  .السادة املس�شار�ن من فريق أ!صاÈ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد محمد امحيدياملس�شار الس>يد محمد امحيدياملس�شار الس>يد محمد امحيدياملس�شار الس>يد محمد امحيدي
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

هذا السؤال Nىل احلكومة  لقد س>بق لنا، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن طرحYا
السابقة، وها حنن ا!ٓن نطر¤ه �لمرة الثانية Nىل حكومgمك و�متىن ٔ�ن تyٔnذوا 
هذا املوضوع وNدد من املشالك بعني �عتبار وتنفذوا التعل
ت امللكIة 
السامIة لصاحب اجلالÈ املµ محمد السادس اÆي خص رNا�ه �خلارج 

 .�رNاية ٔ�بوية وعناية مولوية
س>يدا �لتعهدات احلكومIة يف هذا اFال القاضية بتقوية أ!داء وجت 

العمويم خلدمة املغاربة املقميني يف اخلارج، yاصة عن املس>توى القYصيل، 
وذ½ Nرب تعز�ز ش>بكة املراكز القYصلية وعرصنة ب�Iاهتا وحتديث ٔ�داهئا 

إالدارة  وتقريب yدماهتا مبا ي�ىش مع تطلعات املغاربة يف اخلارج، وتقريب
  . من املواطن

واعتبارا لÜٔدوار الطالئعية �لمجمتع املدين بدول املهجر معوما ويف ا�Pر 
الهولندية Nىل وVه اخلصوص، فٕان اجلالية املغربية ومجعيات املغاربة 
املن¨در�ن من ٔ�قاóمينا اجلنوبية ؤ�عضاء اجلالية املغربية جبنوب هولندا التابعة 

»س�Yكر fشدة إالقصاء املمهنج ) Den Bosch(�لقYصلية العامة مبدينة 
تواVدها  ...قراروالتالعب مبصاحل اجلالية �لمدينة وملس>تق~ل ٔ�بناهئا بعد اختاذ 

هذه  ...بnٔنمبوقع اسرتاتيجي �ملدينة و»سهيل معليات الولوج ٕاóهيا، مع العمل 
اجلالية، واليت مافgئت تضحي من V�ٔل هذا الب0 ومن V�ٔل هذه اجلالية 

Æقر واgهيا ويفóطقة صناعية �ئية يصعب الولوج ٕاYلها ٕاىل مIوا برتحüن فوج�
 10حميطها ٕاىل اخلدمات واملرافق املرتبطة �لقYصلية fسومة شهرية تناهز 

  .�ٓالف ٔ�ورو
هناك سؤال نطر¤ه، الس>يد الوز�ر، عن حماربة الريع اÆي تتلكم عنه 

ون ٕاNالم سابق ٔ�و احلكومة ف
 خيص هذه املبالغ، وVاء هذا القرار بد
يف خرق سافر ملبدٔ� ) Den Bosch(اس�شارة ممثيل اجلالية املقمية بــ 

ال�شار�ية يف تدبري شؤون اجلالية وتغيEب س>ياسة تقريب إالدارة من 
املواطن يف بالد املهجر، مع املطالبة بفgح حتقIق يف املوضوع واس>تعداد 

ا يف ٕاصالح وêرممي املقر املسامهة مالي) Den Bosch(اجلالية املغربية بــ 
  .ٔ�لف ٔ�ورو 150السابق يف ¤دود م~لغ 

ما يه ٕاسرتاجتية الوزارة لتقريب اخلدمات  :Æا، #سائلمك الس>يد الوز�ر
القYصلية من املغاربة املقميني يف اخلارج والتدابري املزمع القIام هبا ل�سهيل 

مع  حق الولوج لالس>تفادة من اخلدمات إالدارية والقYصلية ا#س<اما
  تطلعات اجلالية حنو ٕادارة مغربية يف yدمة املواطن والتقريب مYه؟ 

  .شكرا الس>يد الرئEس

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال. شكرا الس>يد املس�شار

  ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاون
  . الوجIه شكرا الس>يد املس�شار Nىل هذا السؤال

فالعمل القYصيل هو كذ½ من ٔ�ولو�ت العمل اPبلومايس  ،كام قلمت
�لمملكة املغربية نظرا ٔ�وال ٔ!مهية اجلالية املغربية يف اخلارج، كذ½ نظرا 
. �0ور أ!سايس اÆي تلعبه اجلالية املغربية يف التمنية �قgصادية لبالد�

الس>نوات أ!yرية لتحسني العمل  وٕاذا اكن يف احلقIقة جمهود �بري بذلناه يف
القYصيل، مازال �يخص وا¤د اFهود �بري كذ½ يف بعض القYصليات، ؤ�� 
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واحض ورصحي معمك، معلنا وا¤د اFهود �بري واس>تطعنا ٔ�وال عرصنة كذ½ 
الوسائل داyل القYصليات، اك�ن كذ½ Nلينا ٔ�ن �كون دبلوماس>يني ٔ�و 

وموا �لعمل د�هلم بطريقة ٔ�حسن موظفني قYصليني يف الوزارة �ش يق
ؤ�جود، وكذ½ اكن �يخصنا نقربو القYاصW من أ!ما�ن ا�يل تتواVد فهيا 

  .اجلالية املغربية
وفعال يف الس>نوات أ!yرية متكYا �ش #رشيو العدد من مقرات د�ل 
القYصليات وهذا راجع �0مع د�ل وزارة املالية ومتكYا من رشاء الك�ري 

  .ملاك �0وÈ ؤ�صبحوا ا!ٓن
ما اك#ش ميكن لنا ) Den Bosch(ٔ�ما ف
 خيص هاذ القYصلية د�ل 

نبقاو يف ذاك املاكن نظرا ٔ!ن اكن �هيرم، 6نيا اكن فIه مرض 
)l’amiante( عتنا �ش �زاولو العملYوكذ½ السلطات الهولندية م ،

ل القYصيل يف هذاك املاكن، ٔ!ن املاكن اكن �ري الئق �ل�س>بة الس>تق~ا
  . اجلالية املغربية

ا!ٓن، حنن نبحث و#ش>تغل، هاذ احملل هذا مازال يف مµ اململكة 
املغربية، احYا يف وا¤د املر¤W �نتقالية، ا�رينا وا¤د احملل يف وا¤د املاكن 
�ش ميكن لنا #س>تق~لو املواطن د�لنا يف وا¤د اجلو مالمئ، ولكن ال مينع ٔ�نه 

!ٓن احYا� الس>ياسة يف وزارة اخلارجIة ٕاذا اكنت هناك يش ماكن، ٔ!ن ا
#رشيو، ٔ!ن الضغط Nىل املزيانية اPوÈ د�ل الكراء �ايل Vدا و�لكفYا كثري، 

 .و#رشيو ٕاذا اكن يش ماكن =م احYا مس>تعد�ن �ش #رشيوه
تقريب القYصلية من املواطنني واPفاع  ...القYصيلا!ٓن ف
 خيص العمل 

ن يف وا¤د الظروف ا�يل كتعEش فهيا ٔ�ور� Nىل املصاحل د�هلم، yاصة ا!ٓ 
ٔ�زمة اقgصادية ومالية، وهذه يه أ!ولوية �ل�س>بة ٕالينا، اPفاع عن مصاحل 
اجلالية املغربية ا�يل كتعEش ٔ�زمات يف ٔ�ور� ويف ٕاس>بانيا �ٔ!ساس ويف 

 .فر#سا، اPفاع عن املصاحل وكذ½ حتسني �س>تق~ال د�ل اجلالية
عنا يف بعض القYصليات نوفرو الوسائل املالمئة، ٕاذا كنا حقIقة اس>تط 

ا!ٓن يف بعض اجلهات تيخص وا¤د اFهود ٔ�كرث طبعا وتيخص كذ½ ا!ٓن 
حىت اجلالية، حبال كام قلنا يف اFمتع املدين، »سامه كذ½ يف وا¤د التوعية 

  .د�ل ٔ�عضاء اجلالية املغربية د�لنا، هذا هو أ!وىل
الس>ياسة د�ل عرصنة الوسائل، ٔ�� خشصيا املهم ا!ٓن احYا يف وا¤د 

 30س>نوات يف �رشلونة، ؤ�� N�ٔمل ميل كتوصل يومIا  ê�ٔ4لكم وكنت قYصل 
  .ٔ�لف د�ل املواطنني هذا ما يش ساهل يف بعض الظروف 40و

  .شكرا

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

        ::::ان الرباكينان الرباكينان الرباكينان الرباكيناملس�شار الس>يد حساملس�شار الس>يد حساملس�شار الس>يد حساملس�شار الس>يد حس
  .شكرا الس>يد الرئEس

الس>يد الوز�ر احملرتم، اكن جوابك �ري مقYع، احYا سؤالنا يف واد 

  .وجوابك يف واد
معايل الوز�ر احملرتم، فاحلكومة د�لمك Vات جبدية ٔ�قصيمت اجلالية املغربية 
يف حقها اPس>توري يف �نت�ا�ت السابقة وان� ا�يل عندمك أ!�لبية �ش 

ا احلق د�لها يف التصويت ويف احلق د�لها حىت يف جملس تعطيوه
املس�شار�ن، هللا �رمح الوا�Pن، وهاذ القYصلية اشرتهتا اجلالية املغربية 
بعرق ج~يهنا وقYصلية معلمة يف هولندا ومgواVدة يف وسط املدينة ولها مجيع 
الصالحIات ا�يل ا¤داها، ا¤داها بنك، ا¤داها مطعم، ا¤داها مرافق 

  .ج�عية وفهيا مرفق كذ½ لوقوف الس>ياراتا
داو� لوا¤د احملل ا�يل �ٔ هنا الس>يد القYصل، الس>يد الوز�ر احملرتم، 

صناعي، صناعي واحYا عند� معلومات ��يل هاذ القYصل توقف، ميكن 
Nىل هاذ املسÈٔn هاذي، ا�يل امىش ا�رى يف وا¤د املسÈٔn ا�يل املغاربة 

  .حل د�هلم ابعاد و�يلقاو عراقIل مع الهولندينيد�لنا �يجيو يقضيو املصا
واحYا هاذ القYصليات د�ولنا Vلب �س�£رات لبالد�، واÙة د�ل 
املغرب يف اخلارج، ميل كمتيش اجلالية املغربية ومييش الهولندي ٔ�و أ!Vانب 

�ش جييو �لمغرب �يوقعوا عراقIل داyل القYصلية �يف ) visa(يطلبوا 
لمغرب؟ هاذي قYصلية يف الطرف أ!وريب وما تيلقاش فني بغييت جييك �

  .يعطيو لو yدمة ا�يل تناسب املواطن د�لنا
ولكن هذا ٔ�� �يظهر يل، معايل الوز�ر، احYا ابعاد Nىل Vلب 
�س�£رات، وابعاد Nىل تلبية ¤اجIات املواطنني، وهاذ القYصلية حىت 

وا �ش يصلحوها، هام ا�يل امجلعية د�لنا واملغاربة د�لنا ابغاو Àسامه
  .�ٓالف ٔ�ورو 10ارشاوها، هو امىش اكرتى يف ماكن �ٓخر ب 

هاذ الظرفIة كتد�ر �ش �كريو احYا هباذ  ،دyلنا Nليك �q ،واش دا�
�ٓالف ٔ�ورو وهاذ املسائل �يعEشها املغرب وال اPول يف اخلارج يف  10

  �قgصاد معايل الوز�ر؟ 
هللا �رمح الوا�Pن هاذ اجلالية املغربية،  احYا يف واد ؤ�نمت يف واد،

وyاصة من Ùة فاس وحتت، املنت<ة ا�يل كمتيش ختدم وكتجيبوا هلم 
قYصليات وال قYاصل ا�يل �هيرضوا �ري الفر#س>ية، ما �يتفامهوش حىت مع 

  املغاربة د�هلم، �يف ابغييت هاذ اجلالية �ادي تفهمهم؟ 
يل كربوا متا وعندمه دراسة ما ¤ا#ش الوقت دا� #شوفو ٔ�والد� ا�

وال جنيبومه  وعندمه كفاءات Nليا �كونوا حىت مه قYاصW ٔ�و �كونوا سفراء
�ري من فر#سا وكندا ٔ�و الر�ط واPار البيضاء؟ هذا خمالف �0س>تور 

   .ؤ�� ٔ�تnٔسف ،اجلديد
حىت ٔ�� مسامه فهيا يف هولندا ودرت فهيا الباس>بور  ،وهاذ القYصلية
أ!سف، معايل الوز�ر، احYا كهنرضو يف واد ؤ�نمت يف واد، د�يل، ولكن مع 

�ش املواطن بعيد Nلينا �ش خندمه، ولهذا احYا ك�شجعومه �ش �yذوا 
  . اجل�س>ية أ!جYبية هباذ املعامW د�لنا واملعامW د�ل احلكومة د�لمك

  .وشكرا معايل الوز�ر
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .�لس>يد الوز�ر �لرد Nىل التعقIباللكمة . شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاونالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة والتعاون
ٕاذا كنت كتعرف تµ املنطقة، فnٔنت Nىل Nمل ٔ�ن السلطات الهولندية 
ٔ�#شnٔت هناك مركزا اج�عيا جبوار القYصلية هيمت N�ٕادة ٕادماج الش>باب 

يف اهنيار ويف ماكن به املنحرف، ال ميكYنا ٔ�ن êكون Pينا قYصلي�Yا 
  . مYحرفني، هذه يه املعطيات املتوفرة Pي

Nىل لك ¤ال، اكن عند� تقر�ر من السلطات الهولندية وا�يل كمتنع 
ٔ�� مايش يف واد ؤ�نت يف واد، �لعكس احYا يف واد . القYصلية د�لنا

ة، قلت يف البداية ٔ�ننا يف هذه املر¤W �نتقالي. وا¤د، حنن �ريد التحسني
وهذاك املاكن يف مµ اململكة املغربية، س�~حث يف ٕاطار الس>ياسة 

  .اخلارجIة د�لنا �ش #رشيو ماكن 6ن، وس>ميكYنا من ¤ل املشلك
ٔ�ما ف
 خيص املاكن اجلديد، فهو موجود يف مفرتق الطرق، قريب من 

)Eindhoven ( دا �بريا �ل<الية املغربية وكذ½ يفVاليت تعرف توا
)Breda(... د =م د�ل اجلالية املغربية وهاذي  وهاذيVٔ�ما�ن ا�يل فهيا توا

س>ياسة القرب، وحقIقة تيخص êكون عند� نفس الس>ياسة د�ل #رشيو 
  .ٔ�ما�ن القYصليات، وهذا احYا ا�يل �اد�ن فIه

ٔ�ما هذا املاكن هذا، اكن من الصعب Nلينا نظرا كذ½ !6ٓر ذاك املبىن 
يف وا¤د العامرة ا�يل  )l’amiante( ون دور، ؤ�نمت تعلم) l’amiante(بــ 

كترض بص¨ة ٔ�عضاء اجلالية املغربية ف
 خيص داء الرسطان، ال ميكYنا ٔ�ن 
  .نبقى يف هذاك املبىن

  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر، و#شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

الس>يد وز�ر التجهزي والنقل حول ن�gقل ٕاىل السؤال ا!ٓين املوVه ٕاىل 
اللكمة ٔ!¤د السادة . بيع ا!ٓليات واملتالش>يات لوزارة التجهزي والنقل

  .املس�شار�ن من الفريق اPس>توري
. السؤال الثاين موضوNه مnٓل مرشوع مIناء الناظور غرب املتوسط

  .اللكمة ٔ!¤د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك

        ::::لرحامن ٔ�شنلرحامن ٔ�شنلرحامن ٔ�شنلرحامن ٔ�شناملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ا
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
سؤالنا موVه ٕاىل الس>يد وز�ر التجهزي والنقل، وهو حول Vديد 

  .مرشوع مIناء الناظور غرب املتوسط

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
يد من س>ن�ني تلقى ساكن اجلهة الرشقIة معوما وساكن ٕاقلميي مYذ ٔ�ز 

الناظور واPريوش Nىل اخلصوص، تلقوا �رتياح معيق نبnٔ ٕا¤داث مIناء 
الناظور غرب املتوسط اÆي N�ٔلن عنه مبناس>بة الز�رة امللكIة ٕالقلمي 

  .2009الناظور يف صيف س>نة 
  .ك خبريالس>يد الرئEس، ٔ��رمو� fيشء من الصمت، هللا جيازي

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
إالخوان املس�شار�ن احملرتمني، شوية د�ل الهدوء �ش تصنتوا لÜٔخ 

  .د�لمك حىت يلقي السؤال د�لو

        ::::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
قلت، الس>يد الرئEس، تلقى ساكن هذه اجلهة yاصة ٕاقلميي الناظور 
واPريوش �رتياح معيق نبnٔ ٕا¤داث هذا امليناء يف جغرافIة ٕاقلمي الناظور، 
وVاء هذا �خgيار م�سجام مع ما êزخر به هذه املنطقة من مؤهالت 
طبيعية وجغرافIة، Nالوة Nىل موقعها يف ش>بكة خطوط املال¤ة البحرية يف 
البحر أ!بيض املتوسط، وكذ½ لقرهبا من أ!سواق اPولية املس>هتلكة 
�لمحروقات، مما جيعل من هذه املنطقة املاكن الطبيعي املؤهل �مgياز 
الحgضان هذا املرشوع الضخم املتنوع يف اخgصاصه حسب ما تث�gه بعض 
ٔ�وراق هذا املرشوع، حبيث س>يضم �ٕالضافة ٕاىل مYطقة لتخز�ن احملروقات 
 WIة الثقNوية، ورمبا حىت �لصنا
والغاز، س>يضم ٔ�يضا مYطقة �لصناNة البرتو�

�ل¨ديد، وكذ½ لقربه من مر�ب " ريفال س>يف"حبمك قربه من مYامج 
  .�ل¨ديد والصلب" صو�صيد"

ومن املؤكد، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن êاكمل هذه العوامل وتضافرها س>تجعل 
بل وحىت الوطين وكذ½  من هذا املرشوع رافعة لالقgصاد اجلهوي،

س>تجعل مYه درNا اقgصاد� هاما مواز� مليناء طن<ة املتوسط، وا�¾ان طبعا 
س>يلعبان دورا Nىل مسار اسرتVاع مدي�يت س�gة ومليلية، وذ½ عن 
طريق تnٔهيل املنطقة الشاملية بصفة Nامة Nرب تnٔهيلها ملواÙة �قgصاد 

ريب ٔ�ساسا، وNىل أ!#شطة الغري الهش القامئ يف املنطقة، القامئ Nىل اóهت
  .النظامIة

الس>يد الوز�ر، اعتبارا ٔ!مهية هذا املرشوع ؤ!بعاده �قgصادية 
و�ج�عية بل وحىت الس>ياس>ية ٔ�ساسا، وحبمك ٔ�نه اكن من املقرر ٔ�ن 

  :Àرشع يف ٕاجنازه مYذ ٔ�زيد من س>ن�ني، #سائلمك عن
  كومة؛ٔ�وال، عن موقع هذا املرشوع يف دا2رة اه�م احل

  6نيا، عن اخلطوات اليت �كون قد قطعها Nىل درب إالجناز؛
 ì ردê لمي ٔ�نه ملN 6لثا، عن مصادر متويل هذا املرشوع ٔ!نه حسب

  ؛2012اع�دات يف مرشوع القانون املايل لس>نة 
  .رابعا وy�ٔريا عن السقف الزمين احملدد ٔ�و املسطر ٕالجناز هذا املرشوع

  .شكرا الس>يد الرئEس
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        ::::رئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس>يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس>يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس>يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الغرفة نظرا �لمدة  يف احلقIقة هذه أ!س>ئW يه مYاس>بة، وyاصة يف هذه

الزمYية، لEس �لنقاش التقين فقط ولكن نقاش س>يايس وقد مسعنا بعضا 
  . مYه

نؤكد انطالقا من السؤال د�لمك، وٕان اكن هيم الناظور غرب املتوسط، 
وس>نعطي بعض التفاصيل وس>بق ٔ�ن اس>تدعيت من طرف ا�لجنة ا/تصة 

لواكÈ الوطنية �لمواt املوقرة حول س>ياسة املواt، وحرضت لها الوزارة وا
، واكن فعال نقاش ٔ�عطينا فIه مجيع التفاصيل والربامج Marsa Marocو

  .حول هذا
البد ٔ�ن نوحض ٔ�ن احلكومة، ويه م�سجمة بتعدد�هتا، ويه  ،لكن

ملزتمة �ٔ!وراش الكربى، وانطلقت، وال ن�gظر قانون املزيانية ٔ!ن أ!وراش 
، يه ٔ�وراش لس>نوات، ويه ٔ�يضا الكربى لEست مرتبطة بقوانني املالية

 ½Æ ،صاد املتنافسgة و�قIقIميقراطي والتعددية احلقPملزتمة �ملنطق ا
اكنت دفاêر التحمالت املتعددة اليت طرحت، وÆ½ اكنت وا¤د العدد 

  .د�ل إالصال¤ات يف هذا اFال، ٔ!نين ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر من �ريد ٔ�ن يتذ�ر
ة Nىل �س>مترار يف الب�Iات التحتية ويف نفس الوقت ٔ�ن احلكومة Nازم

ا يف ذ½ ونوا�به وجنمتع حوì، ومYه ما نالكربى املهيلكة القgصاد ب�0 وN�ٔلن 
  . طرح ا!ٓن من ب�Iات حتتية

ٔ�ن احلكومة Nازمة Nىل حماربة اقgصاد الريع، ٔ!نه مطلب  ،ٔ�كرث من ذ½
الوسائل، ٔ�مة �اكملها، رمغ من يتلكم �لنيابة عن البعض يعين يف بعض 

ٔ�عتقد هناك ٕاجامع Nىل ٔ�ن ندyل ٕاىل اقgصاد تنافيس مايش اقgصاد الريع، 
لكن هذا êرامك ما Vاش البارح، êرامك س>نوات، êرامك عقود، امجليع يؤمن بnٔن 
ٕاصالح بند يف القانون حيتاج ٕاىل حوار طويل ما �½ ٕ�صالح غرفة يف 

، ا �½ مبوضوع املواtمزنل، ما �½ ٕ�صالح مYظومة اقgصادية مgاكمW، م
س>نوات  5ٔ�و  4مليار درمه، ٕاىل ٔ�كرث من  6وامليناء اÆي حيتاج ٕاىل معدل 

  .لٕالجناز
يف هذا املوضوع �خلصوص، ٔ�طمنئ الس>يد املس�شار ومن yاللمك و

الشعب املغريب والرٔ�ي العام ؤ�يضا اجلهة Nىل ٔ�ن امليناء د�ل الناظور مضن 
فهيا  2030، وتعرفون الس>ياسة املينائية د�ل الس>ياسة املينائية د�ل الب0
tٕالضافة ٕاىل ٕاصالح املوا� tاالت مبا فهيا مواFاملتخصصة يف وا¤د ا 

الصيد، فهيا ٔ�يضا مواV tديدة ليك �كون املغرب ¤ارضا يف حبره يف ٕاطار 

  . التنافس اPويل Nىل البحر أ!بيض املتوسط واحمليط أ!طليس
از ٕان شاء هللا، بعض التفاصيل ال ميكن ٔ�ن اPراسات يه قIد إالجن

ٔ�قولها ا!ٓن ٔ!ن ٕاذا قلهتا ا!ٓن خصين نلزتم مبواعيد، لكن اPراسات ٕان شاء 
س>تكون الصورة  2012هللا س�Yجز وميكن يل ٔ�ن ٔ�قول لمك ق~ل هناية س>نة 

واحضة حول �رجمة هذا امليناء، ٔ!نه مIناء مكون �لميناء أ!طليس يف طن<ة 
املغرب د�لنا ¤ارض بقوة Nىل مس>توى البحر أ!بيض و�ادي خييل 

املتوسط يف اجتاه ما ٔ�رشمت ٕاليه، الس>يد املس�شار، لكن ٔ�ؤكد يف ٕاطار 
اقgصاد تنافيس، دميقراطية تعددية، وضوح يف الرؤية، ٕاصالح يف ٕاطار 

  .�س>مترار و�س>تقرار د�ل الب0

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .يد املس�شار يف ٕاطار التعقIباللكمة �لس> . شكرا 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
نلتقط مYه من طبيعة احلال طمnٔنتمك . شكرا �لس>يد الوز�ر Nىل جوا�مك

لنا و�لجهة الرشقIة و�لمغاربة بnٔلكمهم Nىل ٔ�ن هذا املرشوع سوف ينجز ق~ل 
كنا ، اPراسات املتعلقة به، يف ¤ني ٔ�نه يف الوقت اÆي 2012هناية س>نة 

  . ن�gظر حنن الرشوع يف إالجناز
والس�ب اÆي جعلنا نطرح السؤال، الس>يد الوز�ر، هو ما تناسل من 
ٕاشاNات خبصوص هذا امليناء الضخم الهائل ٔ!ن هذا التyٔnري مYذ س>نة 

ٕاىل ا!ٓن تناسلت يف هذه املدة الزمYية خبصوصه ٕاشاNات كثرية،  2009
تµ املنطقة ٕاىل مYطقة ٔ�خرى، قIل عنه اليشء الك�ري من ٔ�نه س>يحول من 

لس>نا حباVة ٕاىل ذ�رها، وقIل Nىل ٔ�نه رمبا سوف لن ينجز لصعو�ت يف 
متويá، وقIل Nىل ٔ�نه املنطقة كذ½ من بني إالشاNات ٔ�ن املنطقة تعرف 
هزات زلزالية، ولست ٔ�دري أ!رض �ري مس>تقرة ٔ�و البحر ما كذا ٕاىل �ري 

  .ذ½
خلصوص، املنطقة د�ل الناظور، قال واحYا عند� يف تµ املنطقة �

½ ا�يل عضو احل�ش �ي�اف من احلبل، ذيك املنطقة عند� وا¤د التارخي 
شوية مر�ر مع املشاريع د�ل بالد� يف تµ املنطقة، ٔ!نه تدار متاك وا¤د 
املرشوع د�ل املطار، قالوا لنا ما �ادÀش ند�رو لمك املطار العروي حىت 

  . ناظور، وابقIنا كن�س>ناو وا¤د املدة طويWت�Iعوا أ!رض د�ل ال 
تدار متاك وا¤د املرشوع د�ل اللكية املتعددة �خgصاصات، تnٔخر� 
عن وا¤د العدد د�ل املناطق ا�يل كنا احYا س>باقني يف احلقIقة خصنا 

  ...#س>بقو �ش �yذو ذاك املرشوع fس�ب هذا ٔ�نه أ!رض ما عرف�ش>ين
ازال الساكن د�ل املنطقة Àس>تحرضوهنا وكذ½ العضة الك~رية ا�يل م

مبرارة هو ٔ�نه تدار املر�ب د�ل احلديد والصلب يف هاذيك املنطقة يف وا¤د 
هكgار، ا!ٓن  3500الهكgارات وy�ٔذت صو�صيد �ٓنذاك  10الرقعة د�ل 

هكgار يه ا�يل ٔ�صبحت تباع �لخواص، هاذي العمران  3500هاذيك 
س>ن�مي �لمرت مربع ٔ�صبحت تباع  50ـ ك�رشي وكت�Iع أ!رض ا�يل y�ٔذت بـ
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  .درمه ملوالني البالد 7000و 6000و 5000ب 
هذا هو Nالش، الس>يد الوز�ر، جIنا هباذ السؤال هذا �ش تطمئنو� 
وتطمئنوا الساكن د�ل اجلهة الرشقIة بصفة Nامة، وإالقلمي د�ل الناظور 

 جياز�مك خبري، واPريوش Nىل ٔ�ن هذا املرشوع �ادي �كون، وبYEوا لنا، هللا
بوضوح ٔ�كرث فوقاش هاد اليش �ادي تدار؟ واش �ادي يدار؟ هذا هو 

السؤال د�لنا يف هاذ  ذا�يل ابغينا والناس كتص�ت وابغات »س>تافد من ها
  . الق~ة الس>يد الوز�ر

  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Nىل التعقIب. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::ر التجهزي والنقلر التجهزي والنقلر التجهزي والنقلر التجهزي والنقلالس>يد وز�الس>يد وز�الس>يد وز�الس>يد وز�
هذا احشال ؤ�� ٔ�طمنئ الس>يد املس�شار ٔ�ن ذيك املنطقة Nىل ٔ�ية ¤ال 

ش>ياك » اك�ن املرشوع د�ل املنطقة احلرة ا�يل فهيا مYطقة مر  ؛مشاريع مgعددة
د�ل طن<ة  امليناء ...املنطقةهكgار، وال ميكن ٔ�ن êكون هاذيك  5000

Nىل ٔ�ن ا�لجنة »ش>تغل ا!ٓن فهيا ويتاكمل مع امليناء مع طن<ة، وهاذ التوVه 
اكفة املتدyلني، الوزارة ووزارة املالية، الواكÈ الوطنية، يعين الوزارات 
املعنية، ٔ�ي وزارة اPاyلية، و#ش>تغل حول هذا املرشوع، كام بطبيعة احلال 
#ش>تغل Nىل الس>ياسة املينائية �اكملها ٔ!ن اPراسات انطلقت حىت �ل�س>بة 

  .قرت¤ة�لمواt أ!خرى امل
وÆ½، حىت �كون �لزتام حمدد ون�gظر ٕان شاء هللا املعطيات وا�يل 

بوضوح، هذه احلكومة ملا تلزتم . ٔ��يد س>يكون ذ½ ٔ�مام الرٔ�ي العام
س>تلزتم، عندما �كون هناك طارئ س>نعلنه �لناس، س>يكون هناك وضوح 

الب0  �م يف مقاربة املوضوع د�ل الب�Iة التحتية والس>ياسة العمومIة د�ل
د�لنا، وÆ½ حنن نلزتم بعهود� ٕاال ٕاذا اكن يشء قاهر فوقYا، هذا موضوع 
ٔ�عتقد ال ٔ�¤د جيادل فIه، فامحلد q املغاربة يعرفون ٔ�نه عندما يلزتمون فٕاهنم 
يلزتمون، عندما يقع ٔ�ي يشء فٕاهنم ي�شاورون حوì القرتاح ما ميكن ٔ�ن 

  .�كون بديال عن ذ½
 يف امليناء هو ما غيكو#ش فقط الغاز، ٔ�ما ٔ�ؤكد Nىل ٔ�ن اÆي تغري

الرت�يبة لكها اليت ٔ�رشمت ٕاóهيا فس>تكون مضن املنظومة د�ل امليناء واقرتح 
بnٔن امليناء لن �كون معزوال، جبانبه املنطقة ا�لوجس�IكIة، وجبانبه مYطقة 
صناعية لكن امليناء حيتاج ٔ�يضا ٕاىل ما Àسمى �لولوج، تث�Iة الطريق، طريق 

، سكك ¤ديدية، و�لتايل ا!ٓن اPراسة يه »شمل اكمل هذه الرت�يبة س>يار
�ملناس>بة  ،�ش êكون عند� الصورة مgاكمW حول اóمتويل مث حول الرشاكء

يف التوVه ا�يل ماش>ية فIه احلكومة د�ل رشاكة مع القطاع اخلاص يف مجيع 
  .هذه الب�Iات التحتية

، ومعي الس>يد وز�ر املالية وٕان شاء هللا س>تكون تباشري يف املس>تق~ل
ميكن ٕان شاء هللا ٔ�ن يوحض ٔ�كرث هذه الرشاكة ا�يل غنوضعو لها ٕاطار 

قانوين واحض Nىل ٔ�نه �ريد ٔ�ن ينخرط معنا القطاع اخلاص يف هذه احلر�ية 
  .د�ل الب�Iة التحتية والتجهزيات الكربى �ل�س>بة �لب0 د�لنا

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

لسؤال ا!ٓين املوVه كذ½ ٕاىل الس>يد وز�ر التجهزي والنقل حول بيع ا
  .اللكمة �لفريق اPس>توري. ا!ٓليات واملتالش>يات لوزارة التجهزي والنقل

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرايضيضيضيض
  .شكرا �لس>يد الرئEس

كنطلب مYك، الس>يد الرئEس، ٕاىل اكن ممكن ٔ�نك ختيل يل الوقت ٕاىل 
  .Iب، ٕاىل ابغييت، شكرا الس>يد الرئEسشاط يل يش وقت �لتعق 

الس>يد الوز�ر احملرتم، ت�متناو ½ التوفIق يف املهمة د�½، ٔ!ن هذا 
ٔ�ول سؤال �ادي نطرحوه Nىل الس>يد الوز�ر، ٕاذن �لتوفIق ٕان شاء هللا يف 

  .هاذ املهمة ا�يل ان� تق0توها
  الس>يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  ،الس>يدات والسادة املس�شارون
تقوم وزارة التجهزي والنقل ب�Iع ا!ٓليات اليت تدyل مضن املتالش>يات ٔ�و 
اليت مل تعد صاحلة لالس>تعامل، ما يه املسطرة املتبعة لبيع هذه املمتلاكت 

  .العمومIة؟ شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
مرة ٔ�خرى قد يبدو ٔ�يضا ٔ�نه . ٔ�شكر الس>يد املس�شار Nىل هذا السؤال

مسÈٔn تقYية، ميكن يل نقول لمك تقYيا الوزارة و�ريها من الوزارات كتطلب 
من الرشكة الوطنية �لوEVس�Iك والنقل ٔ�هنا جتي »شوف الس>يارات 

ا�يل عندها، وٕاىل �ري ذ½، ا�ىل جتاوزوا وا¤د املدة زمYية،  والشاحYات
كتد�ر وا¤د التقر�ر تقين وكتقرر اشكون ا�يل �ادي يدوز يعين الفرياي 
وشكون ا�يل �ادي يبقى، وNىل ضوهئا كتولك هاذ الرشكة �ش تد�ر 
العملية د�ل السمرسة كام يه مgعاهدة واملداخIل كتدyل �لمزيانية د�ل 

 ÈوPسمى بــ اÀ ٕاال ٕاذا اكنت ما)SEGMA (Wمس>تق.  
لكن، هاذي مYاس>بة من إالصال¤ات ٔ�ن هذا مYطق السمرسة كام 
س>يكون يف املتالش>يات س>يكون يف الغا�ت، وس>يكون يف ٔ�رايض امجلوع، 

ا�يل غنحتاجوه �لصناNات، وس>يكون يف ) les fonciers(وس>يكون يف 
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نقل، مبعىن يه س>ياسة، الس>يد مقالع الرمال، وس>يكون ٔ�يضا ف
 يتعلق �ل 
املس�شار، كام تطالبون يف ٕاطار الوضوح ٔ�ن �كون هناك وضوح حملاربة 
اقgصاد الريع حىت ال ي�سلل من ال Àس>تحق ٕاىل yريات ومدخرات البالد، 
ومن مضهنا هاذ املتالش>يات وس>يعم ذ½ اكفة القطاNات اليت تعرفوهنا 

  .Vه حنو �قgصاد التنافيس�عتبارمك رVل اقgصاد، و�لتايل هذا التو 

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
�ادي نعطيك اللكمة وêلكم حىت »ش>بع، اللكمة . شكرا الس>يد الوز�ر

  .�لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب Nىل اجلواب

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÀس الرايضيضيضيض
#شكر معايل الوز�ر احملرتم اÆي êلكم عن الوضوح يف لك يشء، سواء 

. يف ٔ�ي ¤اVة، ٕاذن #شكرمك و�متناو متش>يو يف هاذ الطرحيف الغا�ت، سواء 
ولكن ٔ�� �ادي ميكن يل نقول ½ حىت يف املقالع، حىت يف لكيش، ٕاذن 

  . مز�ن
الس�ب ا�يل دفعنا نطرحو هاذ السؤال، الس>يد الرئEس، الس>يد 
الوز�ر، هو ما ورد يف تقر�ر الهيئة الوطنية محلاية املال العام، واÆي مت 

فقد ٔ�كد هذا التقر�ر ٔ�ن رافعة . زا �لصور يف اFاالت إاللكرتونية#رشه معز 
مليار  5اكنت عند الوزارة د�لمك يف مIناء اPار البيضاء، القمية د�لها 

  . مليون، وyليين نتذا�ر، صايف، احYا Vايني �ري fشوية 50وبيعت ب 
ها املثري يف هذا املوضوع هو ٔ�ن هذه ا!ٓلية، ٔ�ي الرافعة، #رشت صور

حنن ومعنا الرٔ�ي العام الوطين مل نفهم . موجودة مش>تغW يف مIناء فر#يس
شüEا، هل حتول املغرب ٕاىل مصدر �لخردة ٕاىل فر#سا ٔ�م ٔ�ننا مس>تغنني عن 
yدمات م�ل هذه ا!ٓليات؟ �يف مت تفويت هذه الرافعة؟ و�يف وصلت 
 ٕاىل فر#سا؟ لك هذه ال�ساؤالت تثري القIل والقال، وهنا Nالش �ادي

  .ميكن يل نتذا�ر معك الس>يد معايل الوز�ر
ٔ�� معمك ٔ�ننا خبصوص الفساد املايل وإالداري ٔ�نه خص الوا¤د مييش يف 
هاذ التوVه ا�يل قلت، ٕاذن احYا نطلب مYمك ٕاطالع الرٔ�ي العام Nىل 
احلقIقة د�ل هاذ الرافعة، هل مضمون التقر�ر صائب ٕالزاÈ ا�ل�س؟ ٔ!نه 

ملوضوع وٕاطالع الشعب املغريب Nىل املعطيات البد من فgح حتقIق يف ا
  . وحتريك املتابعة ضد املفسد�ن ٔ�و بيان يؤكد Nدم حصة ما ورد

ٔ!نه �ٓش واقع معايل الوز�ر؟ ٔ�� ميكن يل �كون معك رصحي، دا� �ٓش 
وىل عند� يف الس>ياسة؟ اك�ن حزب معني تE~غي �ر�ب Nىل وا¤د العملية 

لناس �كذب Nلهيم، ويف أ!yري �ش جيين أ!صوات، تYEوض وتيدي ا
تيصوتوا Nليه، ولكن املشلك يف الوزارات، Nالش املشلك يف الوزارات؟ 
الوزارة املعنية يه ا�يل املسؤوÈ خصها تد�ر بالغ، ٕاذا بغينا املوضوعية 
وابغينا حىت الشعب نؤطره، ٔ!ن احشال من وا¤د تري�ب Nىل اخلوا، احشال 

  .من وا¤د تري�ب Nىل ملفات yاوية
حبال وزارة اPاyلية، كام قلت ٔ�رايض امجلوع، ٕاذا اكن يش دوار دار 

ì ىل يش ٔ�رض داهاN لية يتحمل  الفوىضyاPيش ¤د، خص وز�ر ا
مسؤوليتو ويد�ر بالغ، ما خيلEش الناس خيرجوا �لزنقة، كام اكن يف ٔ�والد 
بو رمحة م�ال، ٔ�نه خرجوا الناس وسدوا الطريق العمومIة، ولكن �ون تدار 
بالغ د�ل احلقIقة ما �ادي هنرض ٔ�� Nىل فالن وال Nىل فرتالن، ؤ�نت ما 
�ادي ميكن يل هنرض فIه ؤ�نت ما ميكن ½ هترض يف ٔ!ن الوضوح ا�يل 

  . بغاو املغاربة، ما ابغاوش الر�وب Nىل امللفات
ولهذا، ¤ذاري مث ¤ذاري ٔ�نه متش>يو ال ان� وال احYا يف هذا الظرف 

  .اس êر�ب Nىل امللفاتهذا ٔ�نه خنليو الن
مجيع املعطيات، جيمع رؤساء  هقضية ٔ�خرى، وز�ر اPاyلية تتكون عند

أ!حزاب ويقول هلم فالن راه ر�ب Nىل امللف الفالن الفالين ٔ�و احلزب 
الفالن الفالين را�ب Nىل امللف الفالن الفالين، املس�شار الفالن الفالين، 

  .ض املرات تيدوزوا �كذبةٔ!نه راه وا¤د اFموNة الربملانيني بع
ولهذا، معايل الوز�ر، ٔ�� معمك و�ادي منيش معمك �ش حتققوا يف مجيع 

  .من تورط ٔ�نه ينصب Nىل هذا ٔ�و يدي ٔ�رض هذا ٔ�و يعمل يش ¤اVة
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Nىل التعقIب. شكرا

    ::::الس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقل
طبيعة احلال من املتالش>يات ٕاىل رافعة ٕاىل الر�وب، وNىل ٔ�ية ¤ال ب 

 هدور املنتخب، ٔ�� لن ٔ�عطي دروس ٔ!ن كنت مYتخب، ٔ�نه ملا �يكون عند
ملف يدافع Nليه انطالقا من قYاعته، وٕاال احلديث عن املعطلني �ادي 

  ... �كون ر�وب Nىل امللفات
لو اPس>تور واك�ن يف الرصا¤ة خصها êكون، دور املنتخب راه هذا قاي

ٔ�نه ملا �يكون . قانون أ!حزاب، ودر� الس>ياسة مايش �ادي نقريه لرايس
 ملف انطالقا من القYاNات د�لو �يعرضو، بطبيعة احلال الرٔ�ي العام هعند

�ريده اليوم  كEسمع، الرٔ�ي العام من اÆي حيسم يف هناية املطاف، هو اÆي
مؤسسات احلاكمة ٔ�ن  Nىل نيف احلكومة مع أ!حزاب الس>ياس>ية، �ٔ 

»ش>تغل يف لك اFاالت اليت ٔ�رشمت ٕاóهيا، ٔ�رايض امجلوع والغا�ت واملقالع، 
ٕاىل �ري ذ½، ؤ�يضا ف
 يتعلق �ملتالش>يات ويف الصفقات ويف 
السمرسات ويف لك يشء، بل ٔ�ننا �ريد مؤسسات احلاكمة يف �نت�ا�ت 

  . ويف �يفIة اPخول ٕاىل املعرتك الس>يايس
!ٓن ا�يل مطلوب، ٔ�ش>نو اك�ن؟ وهو تيخصنا احYا مجيعا، وهذا هو ا

املطلب، احلكومة �يفام ابغات êكون احلال د�لها واPور د�لها هو السلطة 
التنفIذية، الربملان ٔ�عطاه القانون سلطة »رشيعية ورقابية، ؤ�عطى ٔ�يضا 

الح اليوم السلطة القضائية ا�يل س>يد� اليوم ٔ�عطى �نطالقة د�ل ٕاص
الورش د�لو مع السلطات أ!خرى، تتاكمل هذه السلطات محلاية التوVه 

  . حنو دميقراطية رزينة NاقW، ٕاىل �ري ذ½



 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 

14 

 )2012 ماي 08( 1433 خرةجامدى ا!ٓ  16

ومع ذ½، حنن نقول بnٔنه ٕاذا êاك^ر احلديث حول خشص ٔ�و ملف ٔ�و 
قضية ٔ�و احنراف يف اقgصاد الريع م�ل ما متت إالشارة ٕاليه، ٕاذا êاك^ر 

ال ميكن ٔ�ن �هتم الرٔ�ي العام ٔ�و ٔ�ي خشص، البد  احلديث Pى الرٔ�ي العام،
  .ٔ�ن نبحث يف ٔ�عامق امللفات

و�متىن ٕان شاء هللا بقدر ما نبحث عهنا ٔ�ن ننظر ٕاىل املس>تق~ل ٔ!ن 
مازال اخلري يف أ!مام، وهذا هو التوVه د�ل احلكومة د�ل مYطق احلاكمة 

سني، وٕان شاء هللا اجليدة يف تدبري yريات البالد والتنافس بني مجيع املتناف 
  . ماش>يني يف هذا �جتاه، و#سnٔل دمعمك مكنتخبني يف هذا �جتاه

  .وشكرا

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر، و#شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�gقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي 
ليت يواÙها الطلبة �لقIام �لتداريب، وêكو�ن أ!طر حول الصعو�ت ا

ٕادرÀس مرون، عبد امحليد السعداوي، عبد : �لمس�شار�ن احملرتمني السادة
اللكمة ٔ!¤د السادة . امحليد �وسكوس، محمد فضييل، عبد هللا ٔ�بو زيد

  .املس�شار�ن

  :املس�شار الس>يد ٕادرÀس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÀس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÀس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÀس مرون
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الوز�ر،
مضت êلكمنا معمك يف هذه القاNة Nرب سؤال شفوي يف أ!سابيع ا�يل 

ويف �ج�ع ا�يل . يتعلق �لصعوبة د�ل الطلبة داyل اللكيات املغربية
معلناه معمك ٔ�يضا واÆي مه اPراسة القطاعية لقطاع التعلمي العايل ذ�ر� 

  .ٔ�يضا هبذه إالشاكلية
التحصيل ا!ٓن �ٕالضافة �لمشالك املذ�ورة حول التدرÀس والتعلمي و 

الغائب متاما داyل اللكيات، نضيف ٕاشاكلية صعوبة الولوج ٕاىل التداريب، 
فالطلبة من خمتلف اللكيات ومن خمتلف املدارس العلمية والفYية جيدون 
صعوبة كربى يف ٔ�ن حيصلوا Nىل ماكن ليتدربوا املدة د�ل شهر ٔ�و شهر�ن 

Nىل شهادة معينة تقYية اليت مه ٔ�ساسا حباVة ٕاóهيا، وال ميكن ٔ�ن يمت احلصول 
ٕاال ٕاذا اكن هناك تدريب، وهذا التدريب من شnٔنه ٔ�ن يعزز مدارك الطلبة 

  . املتخرVني
ف�س>تق~ل بطريقة مس>مترة Nدد هائل من الطلبة يبحثون يف مجيع 
القطاNات، يف مجيع التخصصات، عن ٔ�ما�ن لهذه التداريب، مع أ!سف 

ن Pن املؤسسات التابعة لها، الشديد أ!بواب مغلقة من Pن الوزارات وم
وكذ½ من Pن القطاع اخلاص، فnٔ�ن س>يذهب ٔ�بناؤ� �لتدريب من V�ٔل 

  اóمتكن من مك�س>باهتم الفكرية؟ 
  .شكرا

        

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::مي وêكو�ن أ!طرمي وêكو�ن أ!طرمي وêكو�ن أ!طرمي وêكو�ن أ!طرالس>يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبالس>يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبالس>يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبالس>يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبححححث العلث العلث العلث العل
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .شكرا الس>يد الرئEس
  .تهاكالسادة املس�شار�ن، السالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�ر 

ٔ�وال هذا سؤال يف �اية أ!مهية وال ٔ�ظن ٔ�ن هناك �رملاين بصفة Nامة مل 
ٔ!س>باب مgعددة رمغ ضÈٓn  يعاين من هذا املشلك، ٔ!نه مشلك مطروح

  . Nدد الطلبة يف املغرب
ٔ�لف طالب فقط؛ تو#س، ثلث ساكنة  480املغرب يتوفر Nىل 

ٔ�لف  300ٔ�لف طالب، اجلزا2ر عندها مليون و 350املغرب، عندها 
. ٔ�لف ٔ�س>تاذ �20ٓالف ٔ�س>تاذ، تو#س عندها ٔ�كرث من  10عند� . طالب

  . هذا واقعنا
ولكن ال�س>يج �قgصادي ال يتوسع  ا!ٓن اخلريطة اجلامعية تتوسع،

~ع الساكنة، ولكن املعامل وامل�شnٓت � بنفس الوترية ٔ!ن اخلريطة اجلامعية كت 
  . العمومIة مايش �لرضورة البالصة فني اكينة الساكنة، هذا املشلك أ!ول

املشلك الثاين، هو فعال Nدد من الطلبة، yاصة يف إالVازات املهنية 
من إالVازات لكها،  %17إالVازات املهنية كمتثل واملاسرت املهين، ٔ!ن 

، هاذ الناس Nادة اللكيات همن املاسرت لك %36واملاسرت املتخصص êميثل 
ما عندهاش جتارب يف هاذ اليش د�ل الولوج �لمقاوالت ود�ل املؤسسات 

  . العمومIة
ٕاذن إالشاكل املطروح ومن الصعب Vدا ٔ�ننا نقولو �ادي �كون دبلوم 

اكن اتفاق يف .  دون ٔ�ن �كون هناك تدريب داyل املقاوÈ=ندس م�ال
بني احلكومة، ممثW يف وز�ر الشغل، وز�ر التعلمي �بتدايئ والثانوي  2010

والعايل، وز�ر الصناNة، مع الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب لت�س>يط 
  . و»سهيل املسطرة وق~ول الطلبة

عمومIة �ش تفgح اFال ٔ�مام اك�ن كذ½ قدمYا رساÈ �لمؤسسات ال
الطلبة، راه هذه مسؤولية امجليع، تنقولو �لمقاوالت �غيني �س 
مgخصصني، ٕاذا ما افgحش �لطالب الباب د�ل املقاوÈ د�لو �ش يعمل 
تدريب ما ميك�ش �دا يقول لنا ما اكي�ش يف املس>توى، ٔ!ن التدريب جزء 

  . من التكو�ن
ري من املقاوالت حىت ٕاذا ٔ�عطته، ٔ!نه ٕاذن هاذي ٕاشاكلية عند�، كث

كتعمل تدyالت، احشال من تدyل معلنا، ولكن �يعطيه شيل وحيطو، 
  . وهاذ الطالب ما �يتدرfش

ٕاذن فعال هذا جزء من التكو�ن، ٕاذن املقاوÈ املواطنة جيب Nلهيا ٔ�ن 
»شارك يف التكو�ن من yالل هذه التداريب وٕاال �ادي �كون الطالب 

اجلانب النظري ولكن ما قامش �لتدريب، ما Nارفش املقاوÈ  د�لنا قوي يف
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ì ومن الغد تنقولو Èل �لمقاوyمعرو ما د ،Èسري معل مقاو ...  

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ!¤د املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب Nىل . شكرا الس>يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÀس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÀس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÀس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÀس مرون
  .ش نلقاو جوابٔ�� حطيت السؤال د�يل �

، الس>يد الوز�ر، تؤكدون إالشاكلية املطرو¤ة، لكن نطلب مYمك
¤ال NاVال ميكن طلبة هذه الس>نة يلقاو فني يتدربوا، ٔ!ن حىت  ،Øحكومة 

الوزارات ا�يل ٔ�نمت ترتٔ�سوهنا حىت يه كرتفض ميش>يو لها الطلبة �لتدريب، 
  .فٕاذن ٔ�� ٔ�حبث عن ¤ل ولEس عن تnٔ�يد السؤال

  .شكرا

        ::::د رئEس اجللسةد رئEس اجللسةد رئEس اجللسةد رئEس اجللسةالس>يالس>يالس>يالس>ي
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Nىل التعقIب. شكرا الس>يد املس�شار

  : الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبححححث العلمي وêكو�ن أ!طرث العلمي وêكو�ن أ!طرث العلمي وêكو�ن أ!طرث العلمي وêكو�ن أ!طر
، بعدا مgفقني يف "معرفة اPاء نصف اPواء: "لتnٔ�يد، املثل تيقولأ�وال 
زء، هذا مؤكد، مايش رضوري اك�ن مشلك، احلكومة �ادي حتل وا¤د اجل

هذا مشلك مرتبط �ملقاوالت، العمومIة مgفق معك، قلت ٔ�� . لكاملشا
  . حرضت رساÈ �لوزارات أ!خرى �ش فعال يق~لوا الطلبة

ولكن املقاوÈ اخلاصة، واش احلكومة كتحمك يف املقاوÈ اخلاصة؟ هذا 
Èهو ا�يل خص فعال يوخب  ، الضمري د�لالضمري د�ل املقاو Èس املقاوEرئ

Èكون لها ش>باب و�دا جيي ٕاذا اليوم ك . هذه املقاوê تطلب من اجلامعة
ì هذا مشلك �بري !ال عندها الطالب �ش يطلب التدريب ويقول .  

ا�يل Nلينا احYا يه ميل جيي يش طالب، كتقول لنا الرشكة خص 
راه يف الغرب الطالب �يعمل . و التnٔمني، احYا كن�لصو التnٔمني�كون عند

، هنا انت (l'argent de poche)تدريب مؤدى عنه، الرشكة كت�لص 
  .كت�لص Nليه التnٔمني، ورمغ ذ½ اك�ن مشالك

ٕاذن فعال هذا دور� لكنا، مايش دور احلكومة، الوز�ر ما عندوش 
سلطة Nىل يش مقاوy Èاصة، ٕاذن فعال خص #شعرو املواطنني بnٔن هاذ 
اليش �ادي نقومو به وهاذ ال�م ا�يل كنقولو راه من �ب التحسEس، 

ٕاجراء قانوين، مايش ٕاجراء حكويم، ما �ادÀش احلكومة  ولكن مايش
  . ت�سلط Nىل لك مقاوÈ وتفرض Nلهيا تعمل

ميكن يق~لو ويعيطيه شلية وحيطو يف الباب، بعض  - تنقول ½  - �دا 
  . اخلطرات الطلبة �يقول ½ حىت املكgب ما عندي، هذا مشلكنا لكنا

، ولكن خصمك تواNدو� �يفاش نعاجلوه؟ ٔ�� N�ٔدمك ٔ�ننا �ادي نعملو Ùد�
يف هاذ اFال نتعاونو فIه، . حىت ٔ�نمت وتقوموا �لواجب د�لمك، ٕان شاء هللا

  .ٔ!ن مايش مشلك الوزارة لو¤دها

  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر، و#شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

السؤال أ!ول . يةن�gقل ٕاىل أ!س>ئW املوÙة ٕاىل قطاع �قgصاد واملال 
عبد هللا : حول �ٓفاق ٕاصالح نظام التقاNد، �لمس�شار�ن احملرتمني السادة

اللكمة ٔ!¤د السادة املس�شار�ن . عطاش، محمد الرماش، عبد إالì احللوطي
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشششش
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ة والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يد
الشك، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن احلكومة ورثت Nدة ملفات ثقWI، اللك 
ي�gظر اجلرٔ�ة الاكفIة ٕال6رهتا بل و¤لها وNالÙا، وامللفات الك~رية والك�رية 

ملف  :اليت طاملا يتلكم عهنا امجليع، ملفات الفساد مبختلف ٔ�نواعها ؤ�شاكلها
  .ن التعاضد، ملف صندوق املقاصة وٕاصال¤هالتعاضد�ت، ملف قانو

وكذ½ من امللفات أ!ساس>ية يه ملف التقاNد وملف صناديق 
مطروح مYذ Nدة س>نوات ومل تت�ذ  - كام هو معلوم  - التقاNد، وهو ملف 

إالجراءات الالزمة، yاصة ٔ�ن ش>بح إالفالس هيددها ٔ�و هيدد Nىل أ!قل 
  .بعضها

  الس>يد الوز�ر، 
اديق، كام تعلمون جIدا، ٔ�ن ì ٔ�مهية كربى لطمnٔنة ٕان ٕاصالح هذه الصن

  . أ!جراء Nىل مس>تق~لهم
و�لتايل بتلخيص، الس>يد الوز�ر، #سائلمك ما يه إالجراءات اليت êزمع 

  احلكومة اختاذها لت<اوز هذه املر¤W الصعبة واحلرVة لصناديق التقاNد؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .Nىل السؤال اللكمة �لس>يد الوز�ر لٕالVابة

        ::::الس>يد �زار �ركة، وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد �زار �ركة، وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد �زار �ركة، وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد �زار �ركة، وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدة والسادة املس�شارون،
ٔ�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن ا�Æن طرحوا سؤاهلم من 

وي�~غي التذكري، كام Vاء يف تدyل الس>يد . �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب
Nٔن ملف ٕاصالح التقاnد من امللفات ٔ�و من إالصال¤ات املس�شار، ب

الكربى اÆي تعزم احلكومة م~ارشهتا yالل هذه الوالية، وقد متت إالشارة 
  .ٕاóهيا يف ٕاطار الرب�مج احلكويم
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وهبذا الصدد، ي�~غي التذكري Nىل ٔ�نه كام تعلمون مت وضع جلنة تقYية 
 قامت �لعمل مع مكgب دراسات اليت وصلت ٕاىل نتاجئ من شnٔهنا ٔ�ن »سامه

ويف هذا . يف تنو�ر رٔ�ي املتدyلني يف امللف خبصوص ٕاصالح ٔ�نظمة التقاNد
إالطار، �درت احلكومة بعد تنصيهبا Nىل »رسيع وترية تµ �ج�Nات 

 5التقYية اليت »شارك فIه النقا�ت ا!ٔكرث متثيلية، ومت يف هذا إالطار 
راسة ما مت اج�Nات، اليت اكن الهدف مهنا، ٔ�وال وق~ل لك يشء، وهو د

تقدميه من طرف املكgب، وكذ½ العمل Nىل دراسة ما Vاء به مكgب 
  .العمل اPويل حول هذا امللف

سYEاريوهات مطرو¤ة �لنقاش،  5ويف هذا إالطار، فكام تعلمون هناك 
وهذه السYEاريوهات فه�ي تنطلق من العديد من اخليارات، تبدٔ� من احلفاظ 

� كام يه ا!ٓن، مع �كتفاء ٕ�دyال Nىل êر�يبة مYظومة التقاNد ببالد
 ،ٕاصال¤ات Nىل مس>توى مقايEس معل أ!نظمة احلالية بغية ضامن اPميومة

إالشاكلية املطرو¤ة �ل�س>بة لهذا السYEاريو، كام تعلمون، وهو ٔ�ن ذ½ 
يقgيض الرفع بقوة #س>بة املسامهة �لمواطنني، موظفني مهنم ٔ�و ٔ�جراء، 

 ٔ� ÈوPو كذ½ �ل�س>بة �لمقاوالتو#س>بة كذ½ مسامهة ا.  
هنا½ كذ½ البعد أ!yري وهو ٔ�ن نصل ٕاىل اع�د نظام تقاNد ٔ�سايس 
وطين وحIد لفائدة مجيع ال�ش>يطني، ونظامIني êمكيليني وا¤د �لقطاع العام 

  . وا!ٓخر �لقطاع اخلاص
ٕاذن مخسة سYEاريوهات، والهدف اÆي ندفع من áV�ٔ وهو ٔ�ن نصل 

التوÙات اليت نتفق Nلهيا قصد  -Nىل أ!قل  -Nىل  مجيعا يف ٕاطار توافقي
تقدميها �لس>يد رئEس احلكومة، حبمك ٔ�نه كام تعلمون هو رئEس ا�لجنة 
الوطنية اليت س>ت�ت يف هذا إالصالح، ولكن عزمYا اكمل من V�ٔل القIام 

  .بذ½ يف ٔ�قرب وقت ممكن
  .وشكرا

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

  .التعقIب Nىل اجلواب

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس>يد الوز�ر

ٔ��يد ٔ�ننا احYا ملا طرحYا هذا السؤال، الس>يد الوز�ر، نظرا لٕالشاكالت 
ا�يل مازال كتعرفها الصناديق د�ل التقاNد، و�لطبع كنعتربو بnٔنه ا!ٓن وصلنا 

  . د املر¤W ا�يل ما ابقIناش ممكن �زيدو ن�gظرولوا¤د اPرVة لوا¤
ا!ٓن الصندوق املغريب �لتقاNد =دد ابتداء من هناية هذه الس>نة، ابتدء 

ٔ��يد Nىل ٔ�ن . من بداية الس>نة املق~W �ادي تدyلوا تتعاملوا مع �حgياطي
الصناديق أ!خرى حىت يه تتعEش نفس املشلك، املواطن اليوم سواء اكن 

لوظيفة العمومIة ٔ�و املؤسسات العمومIة ٔ�و حىت العامل يف القطاع يف ٕاطار ا
  .اخلاص ٔ�صبحوا اليوم ٔ�يدهيم Nىل قلوهبم ختوفا من مس>تق~ل هذه الصناديق

الس>يد الوز�ر، حنن اليوم وعندما تت¨دث بعض الصحف عن بعض 
إالجراءات ا�يل ممكن احلكومة اليوم كتفكر فهيا، وا�يل مطرو¤ة اليوم 

الص¨افة، مطرو¤ة الز�دة يف سن التقاNد، مطروح الز�دة يف عند� يف 
  . �قgطاع، مطروح ٕاNادة النظر يف الطريقة اليت حي�سب هبا التقاNد

هذه إالجراءات، الس>يد الوز�ر، خنربمك ٔ�ننا نعتربها ٕاجراءات �ري 
اج�عية، وسوف لن تضمن دميومة إالصالح، ٔ!ن احYا كنقلبو اليوم Nىل 

 ميكن يؤدي ٕاىل اPميومة، ما كنقلبوش Nىل ٕاصالح ا�يل إالصالح ا�يل
  .�ادي ميكن يؤدي بنا فقط �لتواز�ت املالية

  الس>يد الوز�ر، 
ٔ�ي معلية ا!ٓن نعتربها د�ل الز�دة يف السن د�ل التقاNد، خصوصا يف 
وا¤د اFموNة د�ل القطاNات يه من Ùة تؤدي ٕاىل مزيد من البطاÈ يف 

N اYوما بني الز�دة يف السن د�ل البالد، واح Èارفني العالقة ما بني البطا
  . التقاNد

ٔ�ية ز�دة يف ال�س>بة د�ل �قgطاNات يه نعتربها نقص وتnٔثري سليب 
Nىل القدرة الرشائية د�ل املواطنني، ٔ!ن هذا �قgطاع �ادي خيرج من 
عندمه، كذ½ نعترب بnٔن هذا س>يؤدي وميس مبشلك التنافس>ية، ٔ!ن 

ؤسسات إالنتاجIة ملا �ادي تطلب مهنا الز�دة يف �قgطاNات، �لطبع امل
  .هذا س>يؤدي كذ½ ٕاىل مزيد من التnٔثري Nىل ال�س>بة د�ل التنافس>ية

وÆ½، الس>يد الوز�ر، ٔ�ماممك نتاجئ د�ل مكgب اPراسات، ٔ�ماممك 
الرؤية د�ل املكgب اPويل �لعمل، اليوم احYا كنقولو بnٔنه ال ميكن ٔ�ن 
نتعاطى مع ٕاصالح مYظومة التقاNد يف املغرب ٕاال ٕاذا كنا مس>تحرض�ن 
اجلانب �ج�عي مبا ال يؤ^ر Nىل القدرة الرشائية د�ل املواطنني ومبا حيفظ 

  .هلم تقاNدا �رميا
  .وشكرا

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

  .التعقIب

        ::::ر �قgصاد واملاليةر �قgصاد واملاليةر �قgصاد واملاليةر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�الس>يد وز�الس>يد وز�الس>يد وز�
شكرا الس>يد املس�شار Nىل تعقIبه وNىل ما Vاء . شكرا الس>يد الرئEس

  .به من تدyل
هنا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ��ون واحضا، كام Vاء يف تدyلمك، حنن ندyل يف س>نة جعز 
ابتداء من الس>نة املق~W �ل�س>بة لصندوق التقاNد، وقلمت بnٔن مجيع املوظفني 

ديق وضامن اPميومة د�هلم، خصوصا ي�ساءلون عن مصري هذه الصنا
ونعمل بnٔن هذه أ!نظمة فإالشاكلية يه جعز . �ل�س>بة ملعاشاهتم املس>تق~لية

مايل، إالشاكلية ٔ�ننا دyلنا يف جعز مايل، ٕاذن املقاربة ي�~غي ٔ�ن êكون 
  . اج�عية ولكن كذ½ ٔ�ن êكون مالية لضامن اPميومة

ا Vاء يف تدyل الس>يد املس�شار و�لتايل، ٕاذا دyلنا مبا Vاء وت�~عت م
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اÆي يقول ال ميكYنا ٔ�ن �رفع من سن التقاNد، ال ميكYنا ٔ�ن �رفع من #س>بة 
�خنراطات، ال ميكYنا �قgطاNات، ال ميكYنا ٔ�ن نقلص من #س>بة 

ماذا س>نفعل؟ هل نضع ونبقى يف ٕاطار الطابوهات : املعاشات، ال�ساؤل
 العديد من احلكومات املتعاق~ة ا�يل ؤ�ن #س>متر مبا نعرفه اليوم وما Vاء Nىل

ٔ�دت بنا ٕاىل هذه الوضعية، ؤ�ن نبقى مكتفرج، نعرف بnٔننا #سري ٕاىل الباب 
  املسدود ونبقى يف ٕاطار اخلطا�ت؟ 

ؤ�ن نعمل مجيعا Nىل ٔ�ن نصل ٕاىل  ال، ي�~غي ٔ�ن �كون خطابنا مسؤوال
الرشائية الن�I<ة اليت تضمن اPميومة، ٔ�ن ال متس �كIفIة �برية القدرة 

�لموظفني ولÜٔجراء، ؤ�ن نعمل مجيعا من V�ٔل جتاوز مشلك فكرة 
الطابوهات، لن نق~ل الطابوهات يف املذا�رة، ٔ!ن الهدف أ!سايس والطابو 

وهو ٔ�ن نضمن املعاش �لجميع، ؤ�ن نفgح لرشحية  �ل�س>بة لنا الوحIد اÆي
 بnٔن هذا =مة من املواطنني ا�Æن ال Àس>تفIدون من ٔ�ي معاش، وحنن نعمل

  .يعترب مسا �جلانب �ج�عي و�لبعد �ج�عي لهذه احلكومة
  .وشكرا

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

. السؤال الثاين موضوNه تنفIذ خطة العمل بني املغرب و�حتاد أ!وريب
  .اللكمة ٔ!¤د السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل لتقدمي السؤال

لكلكلكلكميميميمياملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار          ::::الس>يد حسن �ٔالس>يد حسن �ٔالس>يد حسن �ٔالس>يد حسن �ٔ
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الوز�ر،
  أ!خت وإالخوة املس�شار�ن،

ٔ�كد �حتاد أ!وريب يف تقريه الس>نوي اخلاص fس>ياسة اجلوار، واÆي 
اكنت غنية من حIث إالجنازات  2009، ٔ�ن س>نة 2010صدر يف ماي 

  . وريب�ل�س>بة �لمغرب، وتوجت بعقد مؤمتر القمة بني املغرب و�حتاد ا!ٔ 
ولقد مت الكشف مضن هذا التقر�ر عن الغالف املايل ا/صص �لمغرب 
من طرف �ٓليات اجلوار والرشاكة أ!وربية يف ٕاطار الرب�مج إالرشادي 

  . مليون ٔ�ورو 654، واÆي بلغ 2010- 2007الوطين 
يوليوز  13كام مت التوقIع بني اململكة املغربية و�حتاد أ!وريب يف 

،  خصص ì 2013- �2011مج إالرشادي الوطين �لفرتة Nىل الرب 2010
ٔ�لف ٔ�ورو، وبذ½ �كون املغرب ٔ�ول مس>تفIد من  500مليون و 580م~لغ 

  . 2013و 2011مساNدات �حتاد أ!وريب ما بني 
مفا يه إالجنازات واFاالت اليت اس>تفادت من هذه املساNدات و�ٓليات 

  رصف هذه املساNدات؟  املراق~ة املعمتدة من طرف احلكومة خبصوص
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Nىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الرئEس،
  الس>يدة والسادة املس�شارون، 

و¤دة اPميقراطية ٔ�شكر الس>يد املس�شار احملرتم عن الفريق الفIدرايل �ل
ففي . عن السؤال املتعلق ب�YفIذ خطة العمل بني املغرب و�حتاد أ!وريب

  : هذا إالطار، ي�~غي التذكري بnٔن هنا½ مر¤ليتني

- 2007املر¤W أ!وىل يه اليت تتعلق �ل�س>بة �لرب�مج إالرشادي  -
، ويف ٕاطار هذا الرب�مج متكن املغرب، كام Vاء يف تدyل الس>يد 2010

ملس�شار، من احgالل ماكنة الصدارة من بني اPول املتوسطية الرش�كة ا
ف
 يتعلق �اللزتامات والسحو�ت اخلاصة، حبيث ٔ�ن اس>تفاد املغرب 

 -1996مليون ٔ�ورو يف مقابل ما بني  188مكتوسط س>نوي لهذه الفرتة ب 
 .مليون ٔ�ورو 140كنا اس>تفد� فقط من  2006

مليون ٔ�ورو، عرفت هذه  654اÆي تبلغ �ٕالضافة ٕاىل هذا الرب�مج 
مجموNة من املساNدات أ!خرى،  2010ٕاىل  2007الفرتة املمتدة ما بني 

مليون ٔ�ورو،  ê45,6متثل يف »سهيالت احلاكمة اليت وصلت قميهتا ٕاىل 
  . مليون ٔ�ورو 42,8وكذ½ �ٓليات �س�£ر اليت وصلت ٕاىل 

ا ما Vاءت به احلكومة يف ف~ال�س>بة لهذا الرب�مج، مت ٔ�وال دمع ٔ�ساس
جماالت السكن وإالصالح الرضييب والنقل والطاقة وحتديث إالدارة 

  . العمومIة، وكذ½ املسامهة يف دمع �نتقال التنافيس لالقgصاد الوطين

 2013- 2011ٔ�ما �ل�س>بة �لغالف املايل املتعلق �لرب�مج إالرشادي  -
ملغرب كذ½ س>يكون ٔ�ول ويف هذا إالطار، ا. مليون يورو 580فهو بلغ 

 . مس>تفIد من �حتاد أ!وريب يف ٕاطار ا!ٓلية أ!وربية �لجوار والرشاكة
مليون ٔ�ورو، اÆي س>يخصص حملاربة  116ويف هذا إالطار، هنا½ 

السكن �ري الالئق، التمنية القروية املندجمة �لشامل، �ر�مج �ٓخر �لتغطية 
 �232لت¨ديث �قgصادي ومليون ٔ�ورو �ل�س>بة  58الصحية أ!ساس>ية، 

مليون ٔ�ورو ا�يل هو يتعلق ٔ�ساسا مبساندة املؤسسات، وÀشمل �ر�جما 
و�ر�مج �ٓخر لت¨ديث العمليات  "ٕاجناح الوضع املتقدم"ٔ�طلق Nليه امس 
مليون ٔ�ورو ا�يل هو موVه ٔ�ساسا لتدعمي احلاكمة  87العمومIة، وy�ٔريا 

   .الرش>يدة وحقوق إال#سان وكذ½ ما خيص �لبüEة
  .وشكرا

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

  .التعقIب Nىل اجلواب
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        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدNةاملس�شار الس>يد محمد دعيدNةاملس�شار الس>يد محمد دعيدNةاملس�شار الس>يد محمد دعيدNة
  .شكرا الس>يد الرئEس

  . مليون ٔ�ورو، الس>يد الوز�ر، اخلاصة حبامية البüEة 87ا#سgEو وا¤د 
�س�£ري أ!وريب Nالوة Nىل هذه املساNدات، قام البنك  ،ٔ�يضا

  : لفائدة 2009بعملية ٕاقراض س>نة 

مليون ٔ�ورو لت¨ديث الطريق الرسيع بني  225: قطاNات النقل -
مليون ٔ�ورو ملرشوع الطرامواي يف  15مدي�يت الر�ط واPار البيضاء، و

 مدينة الر�ط؛ 

مليون ٔ�ورو مكشاركة يف ا/طط �س>تع<ايل  200اكنت : التعلمي -
 �لرتبية؛ 

 . مليون ٔ�ورو لبناء مصنع الس>يارات يف مدينة طن<ة 100: اNةالصن -
 2008ماليني ٔ�ورو س>نة  �8ٕالضافة لهذا، اك�ن ٔ�يضا مت مYح املغرب 

مليون ٔ�ورو Nىل شلك مساNدات تقYية لفائدة مرشوعي  6,8كدمع، و
طرامواي الر�ط والرب�مج الوطين �لطرق القروية، مما سEسمح بتعبئة 

  . ؤسسات أ!وربية لفائدة قطاع النقل الوطينالقروض من طرف امل
�الفا ماليا  2009خصصت املفوضية أ!وربية yالل س>نة  ،كذ½

مليون ٔ�ورو، وركز �ر�مج العمل الس>نوي لس>نة  �200,7لمغرب بلغ 
مليون ٔ�ورو خمصصة لرب�مج  N73ىل القطاع �ج�عي والبEيئ،  2009

مليون ٔ�ورو خصصت لرب�مج دمع  22دمع إالسرتاتيجية املغربية �لتعلمي و
  . مليون ٔ�ورو Pمع الرب�مج الوطين �لتطهري 50ٕاصالح قطاع الص¨ة و

وهذا يبني ٔ�مهية العالقة ا�يل بي�Yا وبني إالحتاد أ!وريب يف دمع 
�متىن ٔ�ن Àس>متر هذا . الس>ياسة واحلاكمة ؤ�يضا اPمقرطة اليت تعرفها بالد�

  . اPمع
ر، !ٓليات املراق~ة، ٔ!ن يف سؤالنا ما يه �ٓليات مل »شريوا، الس>يد الوز�
  املراق~ة لت�~ع هذه الربامج؟ 

كذ½ نطلب مYمك، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تعمل وزارة �قgصاد واملالية 
Nىل #رش لك هذه املعطيات fشلك شفاف ومتكني الربملان من لك 

رشاكئنا  املعطيات ملتابعة هذا اPمع واملساNدة اليت تتلقاها بالد� من طرف
  .�قgصاديني، سواء تعلق أ!مر �ٕالحتاد أ!وريب ٔ�و �ريمه

  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Nىل التعقIب. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
شكرا الس>يد املس�شار Nىل املعطيات إالضافIة . شكرا �لس>يد الرئEس

  .  Vاء هبااليت
ٔ�ما �ل�س>بة !ٓليات املراق~ة املعمتدة، فكام تعلمون إالحتاد أ!وريب حيرص 

من yالل اتفاقIة اóمتويل Nىل وضع ٕاطار حممك لضبط ومراق~ة »س>يري 
املساNدات املمنو¤ة، فهنا½ ٔ�وال املراق~ة د�ل املفوضية أ!وربية واملكgب 

وريب ا�يل هو تي�~ع مجيع تµ أ!وريب حملاربة الغش، وجملس احلسا�ت ا!ٔ 
أ!#شطة ليضمن ٔ�ن هنا½ يف هاذ إالطار الشفافIة التامة وليقوم كذ½ 

ومن Ùة ٔ�خرى فهنا½ التدقIق اÆي . حبامية املصاحل املالية لٕالحتاد أ!وريب
  . تقوم به املف�ش>ية العامة �لاملية يف العديد من املشاريع

q فهو اس>تطاع مؤخرا من ا�يل ٔ�سايس وهو ٔ�ن املغرب، وامحلد ،
yالل �ج�ع ا�يل اكن يف ا�لو�سمبورغ مع اFلس، االتفاقIة ما بني 

 ì ة،  80إالحتاد أ!وريب واملغرب، اس>تطاع ٔ�ن يعطىIمليون ٔ�ورو ٕاضاف
وهذا كذ½ يبني مدى ثقة إالحتاد أ!وريب ف
 تقوم به بالد� من 

 ìميقراطيٕاصال¤ات هيلكية ويف »رسيع وترية انتقاPا .  
ومن Ùة ٔ�خرى، فالبنك أ!وريب �لتمنية، جعل من املغرب بنك 
�لعمليات، ٔ�ي ٔ�نه سEسامه يف متويل املشاريع �س�£رية، خصوصا يف جمال 
القطاع اخلاص، وهذا كذ½ مرة ٔ�خرى يؤكد مدى ثقة إالحتاد أ!وريب 

q ي تعرفه بالد� وامحلدÆلتطور ا� .  
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس>يد رئEسالس>يد رئEسالس>يد رئEسالس>يد رئEس
  . شكرا الس>يد الوز�ر

السؤال الثالث موضوNه احلجز التعسفي Pى الغري من طرف اخلزينة 
اللكمة ٔ!¤د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين . العامة �لمملكة

  .لÜٔحرار

        ::::املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

قوم إالدارة الرضي�Iة واخلزينة العامة �لمملكة بعملية احلجز Nىل ٔ�موال ت
ويف هذا . امللزمني من املواطنني واملواطنات املودNة بnٔرصدهتم البنكIة

إالطار، �رى قرارات احلجز اليت هتم كذ½ ٔ�جور امللزمني وتعويضاهتم تبقى 
  .�لملزمني قرارات Vا2رة، ال êراعي الظروف �قgصادية و�ج�عية

  الس>يد الوز�ر، ما يه الس>بل الكفWI لرفع هذا التعسف Nىل امللزمني؟ 
  .وشكرا

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

  :الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئEس
  السادة املس�شارون،
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  الس>يدة املس�شارة،
أ!حرار Nىل سؤاهلم الهام  ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق

وي�~غي التذكري هنا ٔ�ن اليوم ٔ��لبية مداخIل الرضائب فه�ي . هبذا اخلصوص
تمت عن طريق أ!داء الطوعي  %95تمت عن طريق أ!داء الطوعي، ٔ�ي 

�لملزمني �لرضائب دون ا�لجوء ٕاىل مسطرة التحصيل اجلربي ٔ�و اجلزء 
صيل اجلربي املتعلق �مللزمني مهنا اÆي متارس fشnٔنه مسطرة التح  ىاملتبق

ا�Æن ميتنعون عن أ!داء الطوعي اÆي Àشلك م~دٔ� يف النظام الرضييب، 
وهو اÆي حترص إالدارة fشnٔنه Nىل التطبيق احلريف �لمساطر املقررة يف 

  .15.97القانون 
النقطة الثانية وهو ٕاذن ت�g¨دثو فقط Nىل الناس ا�يل ما yلصوش 

  . قت املناسبالرضائب د�هلم يف الو 
النقطة الثانية، هناك مدونة التحصيل اPيون العمومIة اليت تنص مضن 

Nىل مسطرة إالشعار �لغري احلا2ز مضن  104ٕاىل  100املواد ما بني 
ٕاجراءات التحصيل اجلربي العادية املقررة لفائدة اPيون العمومIة املس>تحقة 

  .أ!داء مبوجب س>ند قانوين
علمون yالل هذا املر¤W، فIمت يف هذا إالطار ويف هذا إالطار، فكام ت

يقوم .. ٕاصدار Vداولٔ�وال رضورة ٕاNالم امللزمني �ٔ!داء، ٔ�وال من yالل 
 احملاس>بون العمومIون وyاصة مهنم ق~اض ٕادارة الرضائب �حلرص Nىل

تطبيق املساطر املقررة يف مدونة التحصيل، الس>
 مهنا ٕارسال �ٓخر ٕاشعار 
يوما احلرص Nىل تبليغ ٕانذار  20مللزمني، وبعد ذ½ بمن دون صا2ر ٕاىل ا

½Æ اروهاgهيم �لعناو�ن ومواطن ا/ا�رة اليت اخóقانوين ٕا.  
ميكن ٔ�ن #س�سمح اFلس املوقر يف ٕابالغ رساÈ ٕاىل اكفة اخلاضعني 
�لرضيبة هبذه املناس>بة لEسهروا Nىل حسب الرسائل املوÙة ٕاóهيم من إالدارة 

د املضمون من ماكتب �ريد املغرب، yاصة ٔ�هنا موÙة ٕاóهيم الرضي�Iة �لربي
  . �لعناو�ن اليت اخgاروها حمال �لم�ا�رة معهم ٕ�دارة الرضائب

وبعد اس�Yفاذ القابض احملاسب لهذه املسطرة الق~لية Nىل التنفIذ 
اجلربي، ميكن هلم، كام Vاء يف تدyل الس>يد املس�شار، تطبيق هذا 

  .وكذ½ خبصوص اجلانب البنيك التحصيل اجلربي من جحز
إالشاكلية ا�يل يه مطرو¤ة اليوم وهو ٔ�ن �ل�س>بة �لوزارة فYحن 
#ش>تغل، انطالقا مما Vاء يف تدyالت السادة املس�شار�ن والسادة النواب 
كذ½، Nىل ٔ�ن اك�ن وا¤د إالشاكلية مطرو¤ة، ٔ�ي ٔ�ن املواطن حيس بnٔن 

  . مت ذ½ بدون ٕاشعاره يف الوقت املناسب
فYحن س>نفgح املناقشة مع امللزمني وكذ½ مع املهنيني  ،هذا إالطار ويف

يف هذا اFال، مع أ!بناك كذ½، حىت نصل ٕاىل الصيغة اليت تضمن ٔ�ن 
د�ل احملاسب، نصل ٕاىل التحصيل، ٔ!ن هذه مسؤولية د�ل وزارة املالية و 

  . ولكن يف نفس الوقت ٔ�ن ال حيس املواطن بnٔن اك�ن ٕاحجاف يف حقه
  . كراوش

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب Nىل . شكرا الس>يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا �لس>يد الرئEس

واحYا كنعرفو . الس>يد الوز�ر، #شكرمك ٔ�وال Nىل تفضلمك هبذا اجلواب
Yاقشة مرشوع بnٔن هذا املوضوع y�ٔذ وا¤د الوقت �بري يف النقاش ٔ�ثناء م 

  ...القانون املايل، وا�يل جسلنا Nىل ٕا^ره الزتام احلكومة
الس>يد الوز�ر، احYا ميل اطرحYا اليوم هاذ السؤال، ما كنطرحوهش 
�ش حنميو املمتنعني من ٔ�داء الرضائب، �لعكس املمتنعني من ٔ�داء 
الرضائب احYا ك�ساNدومك Nىل حتصيل اPيون د�هلم، ولكن إالشاكل، 

الوز�ر، êلكمت لنا Nىل رضورة ٕاNالم امللزمني �ٔ!داء، مز�ن،  الس>يد
ولكن أ!داء ميل êكون ٔ�صال الرضيبة ك�سالين، �يف يعقل ٔ�نين نتوصل 
بوا¤د إالNالم بnٔنين خنلص الرضيبة وهاذ الرضيبة ما ك�سالنEش، وكنعطي 
مجيع الو6ئق �ش كنديل بnٔن هاذ اليش ما �ي�سالنEش، وهاذ املسطرة 

yذ ٔ�كرث من س>نة، ومع ذ½ كتاyىل يقني كتاN ذ، الس>يد الوز�ر، �ن
نتفاnVٔ بnٔن ٕادارة الرضائب عوض ما �yذ الرساÈ د�يل بعني �عتبار 

  .وتعاجل املشلك، كمتيش كتحجز يل Nىل الفلوس د�يل من البنك
وهاذ املشلك، الس>يد الوز�ر، كثري وعند� ملفات كثرية، ٕاذا ابغيتوا 

  .، الس>يد الوز�ر، و»شوف الرضر ا�يل �يلحق املواطنراه نعطيوها لمك
وا¤د الس>يد توصل : الس>يد الوز�ر، ٔ�� �ادي نعطيك م�ال fس>يط

�ٕالNالن د�ل الرضيبة، وVاوهبم ؤ�دى هلم بnٔنه خملص الرضيبة د�لو، 
ؤ�عطى وا¤د الش>يك ليش وا¤د �ش خيلصو وسافر yارج ٔ�رض الوطن، 

�لو �يلقى البولEس �ي�س>ناوه وداوه، الس>يد مع اكمل أ!سف ٔ�ثناء الرجوع د
ساNة وهو يف احل�س، Nالش؟ ٔ!ن الش>يك ميل رجع القى  24الوز�ر، 

ٕادارة الرضائب دات الفلوس ورجع الش>يك بدون مؤونة، وحلد ا!ٓن 
املشلك �يق، هاذ الس>يد عندو التوصيل د�لو، الس>يد الوز�ر، ٔ�دى، 

، �يق حلد )le dégrèvement(خص �ري إالدارة د�ل الرضائب تعطيه 
  .ا!ٓن هاذ إالشاكل اك�ن، وهاذ اليش كثري الس>يد الوز�ر

ٕاذن احYا كنIVقو يف الوNد د�لمك ٔ�ثناء مYاقشة القانون املايل، وكنعاودو 
  .نلحو Nليمك بnٔ�مك تعاجلوا معنا هاذ املشلك

  .وشكرا

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

  .التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس>يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا
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  الس>يد الرئEس، 
  السادة املس�شارون، 

�ل�س>بة �لس>يد املس�شار، ٔ�وال كام Vاء يف التدyل د�ل الس>يد 
فYحن �قش>نا هذا املوضوع يف جلنة املالية، وكذ½ قلنا بnٔن  ،املس�شار

وضوع لرنى ما يه إالشاكليات yالل هاذ أ!�م القليW س�gعمق يف امل
احلقIقIة ا�يل يه مطرو¤ة، وخصوصا يف ٕاطار العرض ا�يل قدممت ٔ�و 
النقطة اليت طرحمتوها فه�ي تتعلق، �ش ما يوقعش اخللط، ا�يل ما 

  .yلصش الرضائب ما تيدyلش �ل¨�س
ٕاذن اك�ن مشلك د�ل ش>يك بدون رصيد، �ري �ش ما خنلطوش  

  .أ!مور

 ٔnن قانونيا ميل تيكون وا¤د الزناع حول الرضيبة تتوقف النقطة الثانية، ب
مسطرة التحصيل، هذا هو ا�يل اك�ن يف القانون د�ل التحصيل، ؤ�� 
تنطلب من الس>يد املس�شار ميد� �ملعطيات ا�يل عندو �ش #شوفو هاذ 
القضية ا�يل êلكم Nلهيا، ولكن ا�يل ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك بnٔن الوزارة فه�ي 

ا اÆي هيدف ٔ�ساسا ٕاىل ا¤رتام القانون والعمل كذ½ Nىل تقوم بعمله
  .الرضب Nىل املهتربني من الرضائب

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر، وشكرا �لجميع

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


