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  )2012 ماي 15  (1433 ا"ٓخرة جامدى 23 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFرئEس ل الرابعاخلليفة ،ش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبداالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال  الساLة ، ابتداء مندقIقة وٕاQدى عرشة ثالث ساLات: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  . بعد الزوال أ"ربعنيالثانية و واUقIقة 

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

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

        ::::املس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئEس اجللسة
  .رشف املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل �ٔ 

  .L�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اUس>تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 

اUا|يل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة ٔ"س>ئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا

وع يف تناول أ"س>ئ] الشفهية املدرZة يف Zدول أ"عامل، ق�ل الرش 
ٔ�عطي اللكمة �لس>يد أ"مني ٕالطالع اFلس Lىل ما Zد من مراسالت 

  .اللكمة �لس>يد أ"مني. وٕاLال�ت

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد Qا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس>يد ٔ�محد Qا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس>يد ٔ�محد Qا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس>يد ٔ�محد Qا�، ٔ�مني اFلس
fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل س>يد� محمد وLىل �ٓ� 

  .ملوحصبه وس
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ل�س>بة لٕالLال�ت واملراسالت اليت توصل هبا رئEس جملس 

  :املس�شار�ن
توصلت الرئاسة مبراس] من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب 
من |اللها اFلس بطلب الس>يد وز�ر الش>ب�Eة والر�ضة بتقدمي السؤال 

لفريد املوZه لوزارته يف بداية اجللسة، وطلب الس>يد وز�ر التجهزي والنقل ا
بتqٔ|ري تقدمي أ"س>ئ] املو¢ة لوزارته ٕاىل ما بعد أ"س>ئ] املو¢ة لقطاع 

  .اUا|لية
كام توصلت رئاسة اFلس مبراس] من الس>يد رئEس الفريق 

وز�ر اUس>توري، يطلب من |اللها تqٔجIل السؤال املوZه ٕاىل الس>يد 
  .االتصال حول الس>ياسة إالLالمIة �لقطب العمويم ٕاىل Zلسة الحقة

̈ٔس>ئ] الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن  �ل�س>بة ل

  :2012ماي  15ٕاىل ©اية يوم الثال6ء 

  ٔ�س>ئ]؛ L :6دد أ"س>ئ] الشفهية -

  سؤ¬ن؛: Lدد أ"س>ئ] الكjابية -

  .جواب واQد: Lدد أ"جوبة الكjابية -
  .لمك اللكمة الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس>يد أ"مني

من النظام اUا|يل، توصلت الرئاسة  128طبقا ملقjضيات املادة 
  .اللكمة ا"ٓن �لفريق الفIدرايل يف ٕاطار طلب ٕاQاطة. خبمسة طلبات ٕاQاطة

  .تفضل الس>يد املس�شار

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

هللا خيليك هاذ أ"�م اك�ن السادة الوالة والعامل اجلدد راه تjEعينوا، 
  ... طو�ش اكعيمز�ن، ولكن اح[ا µيعيطوا لنا وخيليو� واقفني، ٕاما ما يع 

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ا"ٓن �لفريق الفIدرايل، . ال، ال... ال، ما عندها Lالقة �ل�س>يري

  .تفضل الس>يد الرئEس
. ، السادة املس�شار�ن، طلب نقطة نظام يف ٕاطار ال�س>يريهللا خيليمك

  .تفضل الس>يد الرئEس

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس>يد·ن والسادة املس�شار�ن،

ينص رصاQة Lىل ٔ�نه ال جيوز املس  22ٕان اUس>تور املغريب يف فص¸ 
ي خشص يف ٔ�ي ظرف ومن ق�ل ٔ�ي ¢ة �لسالمة اجلسدية ٔ�و املعنوية "ٔ 

اكنت |اصة ٔ�و Lامة، وال جيوز ٔ"Qد ٔ�ن يعامل الغري حتت ٔ�ي ذريعة 
ممارسة . معام] قاس>ية وال ٕاÀسانية ٔ�و Áينة ٔ�و Qاطة �لكرامة إالÀسانية
  .التعذيب �اكفة ٔ�شاك� ومن ق�ل ٔ�ي Q�ٔد جرمية يعاقب Lلهيا القانون

تورا حلقوق إالÀسان ومIثاقا حلقوق وٕاذا اكن اUس>تور اجلديد يعترب دس> 
وواج�ات املواطنة، وذÆ من |الل دسرتة اكفة حقوق إالÀسان، كام يه 
مjعارف Lلهيا Lامليا، �لك �ٓليات حام�هتا وضامن ممارس>هتا، فٕان واقع احلال 
وممارسة بعض أ"¢زة أ"م[ية يناقض املقjضيات اUس>تورية اجلديدة، وحين 

مي، حIث وردت Lلينا يف الفريق الفIدرايل يف ا"ٓونة ٕاىل ممارسة املايض أ"ل
أ"|رية العديد من احلاالت اليت تعرضت �لتعذيب دا|ل خمافر الرشطة 

  . ودهالزي أ"¢زة املعلومة
Zٓسفي ٕاال منوذqداث فاحت غشت املايض بQ�ٔ معتقيل ÑاQ اوما ،



 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 

2 

 )2012ماي  15( 1433جامدى ا"ٓخرة  23

 فالشاب �سني املهييل اÕي خرج من جسنه ال يقوى Lىل الÒم، وال
يقوى Lىل الوقوف بفرط تعرضه �لرضب والتعذيب، مما يتطلب من 
احلكومة فjح حتقIق Øزيه ملعاق�ة لك من تورط يف جرمية التعذيب طبقا 

  .ملقjضيات ٔ�مسى قانون يف البالد
ٕاننا ن��ه احلكومة ٕاىل جحم الرتاجعات يف ا"ٓونة أ"|رية يف جمال احلر�ت 

احلر�ت، يف زمن م[دوبية |اصة العامة، يف زمن وزارة تعىن �لعدل و 
�حلقوق، يف زمن جملس وطين حلقوق إالÀسان، ويه الهيئات املطالبة 
�لتحرك الفوري محلاية حقوق إالÀسان طبقا ملقjضيات اUس>تور الضامن 

  .�لحقوق واحلر�ت
ٕاننا ن��ه احلكومة ٕاىل إالفراط يف هنج املقاربة أ"م[ية لتدبري التوâرات 

ع املعطلني والطلبة ولك احملتçات واحملتçني fشلك سلمي، ¬جæعية ومق
فاحلكومة مدعوة �لكشف عن مqٓل البحث والتحقIق يف ملفات حضا� 
العنف املفرط �لقوات العمومIة |الل فض الوقفات واملسريات ¬حçjاجIة 
السلمية يف العديد من م[اطق مغربنا العز�ز �لك من ٔ�قالمي الناظور، �ٓسفي، 

  .·زة، مراëش وخريبكة و©ريهااحلس>مية، 
ٕان بالد� اليوم حمتاZة، ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، لتدابري تعيد الثقة يف 
العمل الس>يايس واحلكويم، فلقد ا|رت� µبî ٕ�رادة س>ياس>ية واحضة ٔ�ن 
نðين دميقراطي�[ا fشلك يعزز ثوابت أ"مة، ويقوي الشعور �ملواطنة يف 

  .س>ياس>ية و¬قjصادية والثقافIة والبيIñةâكر±س املساواة يف اكفة احلقوق ال 
ٕاننا يف QاZة مس>تعç] وبدون تلكؤ ٔ�و تqٔخر ٔ"جرٔ�ة الضام�ت 
اUس>تورية حلقوق الطبقة العام] والعداÑ ¬جæعية والتضامن الوطين 

  .وâكر±س حرية املبادرة اخلاصة ودوÑ القانون
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ا"ٓن �لفريق احلريك. رئEسشكرا الس>يد ال

        ::::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،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،

  الس>يد الرئEس،
يعEش القطاع الفالõ يف بالد� وضعية صعبة يف ا"ٓونة أ"|رية، جراء 

د اليت ö�ٔرت Lىل خمتلف ¬نعاكسات السلبية �لجفاف وموZة الرب 
 Æة احلرارة يف هذه أ"�م أ"|رية، واليت يه كذZات، لتنضاف موLاملزرو
ö�ٔرت سلبا Lىل احملاصيل الزراعية وأ"جشار املمثرة وكذÆ اخلرضوات 
مبختلف ٔ�نواعها، سواء يف املناطق السقوية ٔ�و البورية اليت تعمتد السقي 

  . اÕايت �"ٓ�ر
ة �ٔ"رايض وم[توZاهتا الزراعية جراء ضعف التيار وتتعمق هذه الوضعي

ويف ، الكهر�يئ و¬نقطاLات املتكررة وتوقفه يف ©الب أ"حIان ملدد طوي]
QاÑ عودة التيار الكهر�يئ، فٕانه ال يدوم بضعة دقائق، وهذه الوضعية تؤöر 
Lىل حمراكت Zلب املياه من ا"ٓ�ر، و�لتايل جتعل املزروLات وأ"جشار 

ضة �لضياع، مما يرتتب عن ذÆ من تqٔزمي أ"وضاع املادية و¬جæعية عر 
  .�لفالQني

كام ±سðب هذا الوضع الاكريث يف حرمان مجموLة من أ"رس من املاء 
الصاحل �لرشب املرتبط هبذه ا"ٓ�ر اليت �شلك املصدر الوحIد �لامء 

  . الرشوب يف Lدة م[اطق ببالد�
رئEس، عن هذه الوضعية املزرية، فٕان ومكثال واحض وصارخ، الس>يد ال

م[طقة الغرب وٕاىل Qدود هذه الساLة، وم[ذ مدة طوي] تعEش حتت رمحة 
هذا التيار الكهر�يئ احلارض الغائب، مما ينذر ٕ�فالس مؤكد �لمحصول 

  .الزراعي هبذه املنطقة، Lلام ٔ�نه املرâكز أ"سايس القjصادها
تغرابنا لالم�االة اليت يتعامل وبناء Lىل هذه الوضعية، فٕاننا Àسçل اس> 

هبا املكjب الوطين �لكهر�ء مع هذه املشلكة العويصة، ومع هذه الرشحية 
صاغية Uى مسؤويل  من اFمتع رمغ الشاك�ت املتكررة واليت ال جتد �ٓذا�

مصاحل املكjب، وا�Õن ال يتد|لون حلل هذه املعض] ووضع Qد لهذه 
ام هو معمول هبا يف املدن، واليت تعرف ¬نقطاLات اليت ٔ�صبحت قاLدة ك

فهل يعترب املكjب الوطين �لكهر�ء هذه  .تد|ال رسيعا لكام انقطع التيار
  الرشحية ¬جæعية مواطنني من اUرZة الثانية؟

لهذا، نطالب، الس>يد الرئEس، من احلكومة، µوصية Lىل املؤسسة، 
ٕالنقاذ ما âركه اجلفاف �لتد|ل الفوري والعاZل حلل هذه الوضعية الاكرثية 

من حمصول فالõ يف املناطق املترضرة ورد ¬عتبار لهذه الساكنة 
  .ال�ش>يطة واملس>تضعفة

  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .ا"ٓن اللكمة �لفريق اUس>توري. شكرا الس>يد الرئEس

        ::::املس�شار الس>يد حلسن نIðهاملس�شار الس>يد حلسن نIðهاملس�شار الس>يد حلسن نIðهاملس�شار الس>يد حلسن نIðه
  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  وايت املس�شار�ن،ٕاخواين، ٔ�خ
من النظام اUا|يل Fلس  128±رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل يف ٕاطار املادة 

ويف هذا إالطار، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�حIط س>يادâمك Lلام ٔ�ن املنظومة . املس�شار�ن
التعلميية �ملغرب fش>ىت مس>تو�هتا ؤ�طيافها �تت تتخبط يف ٔ�وضاع اكرثية 

فال اخلطط وال الربامج  ال حتمتل ٕاطالقا ¬نتظارية وال�سويف واملزايدة،
اليت �رشهتا احلكومات املتعاق�ة ©ريت ¬خjالالت العميقة، بل Lىل 
العكس من ذÆ ٕان الواقع امللموس يقر برتاجع يف املس>تو�ت املعرفIة 

̈ٔجIال احلالية مقارنة مع املايض   .ل
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وحنن اليوم ٕاذ Àسçل اس>مترار الهدر املدريس اÕي ال ±رشف املغرب 
 مس>توى القرى والبوادي واملناطق النائية الصحراوية كن�çIة والس>� Lىل

�لحصار وا�هتمEش املطبق Lلهيا وâكر±سا كذÆ ملنطق حسð[اه قد ©اب 
  .فٕاذا به ٔ�كرث �روزا، م[طق املغرب النافع واملغرب ©ري النافع

وÀشري كذÆ ٕاىل الرتاجع اخلطري لنوعية التعلمي امللقن مبدارس>نا لتدين 
جه واعتبارا لالرتباك اÕي Q�ٔدثته تعددية الكjاب املدريس مس>توى املنا

لEس من زاوية ٔ�مهية هذا املقjىض µبعد �ٓلية من �ٓليات تطو�ر مضامني 
املناجه من زاوية التصور احلكويم الغري مكمتل والغري مزتن �لهدف املتو� 

  .م[ه
ات ولهذا، فٕان ٔ�زمة التعلمي يف املغرب جتعل العائالت �س>تزنف إالماكني

املتاQة لها ٔ"Zل اس��رها يف âربية وâكو�ن ف�ات µ�ٔبادها يف القطاع احلر، 
وهو ما س>تكون � ٕاسقاطات مس>تق�لية خطرية، ٕاذ س�jحول ٔ�زمة التعلمي 
 ،Æدم مساواة يف املنطلقات ويف احلظوظ كذLعية وæٕاىل ٔ�زمة فوارق اج

ظل املغرب وهذا ما س>يرضب يف الصممي ذÆ الæسك ¬جæعي اÕي 
  .حمافظا Lليه م[ذ جفر ¬س>تقالل

ؤ�مام هول هذه إالشاكلية اليت طرح[اها من |الل هذه إالQاطة، 
وٕاشاكليات ٔ�خرى مل ي�سع الوقت لðسطها، نطالب احلكومة L�ٕادة النظر يف 
�راجمها ¬س>تعçالية مهنا والهيلكية، نظرا لعدم انطالقها من �شخيص واقعي 

  .تعلمي �ملغربومضبوط لهول اكرثة ال 
كام ال بد ٔ�ن نلفت ¬ن��اه من ¢ة ٔ�خرى ٔ�ن ظواهر Zديدة �تت 
تطرح ٔ�كرث من �ساؤل حول دور املدرسة املغربية يف الت�ش>ئة الصاحلة 
واملواطنة احلقة، ومهنا ظاهرة تفيش إالجرام دا|ل املؤسسات التعلميية 

لك ٔ�صبح وان�شار تداول ا�درات و¬حنراف fش>ىت ٔ�نواLه، وذf Æش
  .�رعب يومIا �ٓ�ء ؤ�ولياء التالمIذ

  .والسالم Lليمك، وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
�ٓخر طلب ٕاQاطة، اللكمة �لفريق . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .¬س>تقاليل

        ::::املس�شار الس>يد مصطفى قامسياملس�شار الس>يد مصطفى قامسياملس�شار الس>يد مصطفى قامسياملس�شار الس>يد مصطفى قامسي
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  إالخوة وأ"خوات املس�شار�ن،

  �مس هللا الرمحن الرحمي،
من نظام[ا اUا|يل، ي�رشف الفريق  128اÀسçاما مع روح املادة 

¬س>تقاليل ٕ�جامع ٔ�عضائه Lىل ٕاQاطة اFلس املوقر، ومن |ال� الرٔ�ي 
العام، مبامرسات يندى لها اجلبني، لن Øكjفي fشجهبا ٔ�و التنديد هبا، لكن 

يشء ©ري احلق، وس>نطلق نفري س>نعلهنا حر� بال هوادة ٕالحقاق احلق وال

هذه احلرب من هذا املنرب ومن حتت هذه الق�ة Lىل مرٔ�ى ومسمع ومبباركة 
املغاربة الرشفاء، ٕاهنا ممارسات يندى لها اجلبني، ٔ�بطالها ف#ة من 
البورجوازيني امل�سلقني ا�Õن طغوا يف البالد، فqٔكرثوا فهيا الفساد، ف#ة 

الغرور، ف�سEت ٔ�ن احلمك دميقراطي  اعتدت بنفسها وبلغ هبا الزهو Qد
و�لشعب من |الل دس>تور حممك، وم% Lادل، ضامن، حمك، ومن |الل 
مؤسسة دس>تورية Lليا ٕامسها الربملان، الذ ويلوذ هبا املس>تضعفون بعد هللا 

  .وZالÑ امل% ±س>تغيثون فIغاثون
  الس>يد الرئEس،

 من ٕاقلمي �رش>يد سلس]/لقد عرف ساكن جامLة س>يدي عبد اخلالق
¬ضطهادات ومورس Lلهيم احليف �لك ٔ�شاك� ؤ�لوانه، والبداية اكنت 
بتصممي ف#ة من جتار الðرش املعروفني جبشعهم وâرامهيم Lىل حقوق ؤ�مالك 
الفقراء واملعوز�ن بدون وZه حق وبطرق ملتوية، مههم الوحIد أ"وQد 

يش Lىل |دمة مصاحلهم ¬قjصادية ولو اكن ا�مثن هو دهس أ"�ر�ء وامل
  .ٔ�جسادمه ٔ�حIاء

لقد ٔ�ىب هؤالء ٕاال ٔ�ن ±س>تولوا Lىل قطعة ٔ�رضية يه م% �لجامLة 
الساللية الزراهنة لEس>تغلوها مكقلع �لحىص، ©ري Lابئني وال م�الني مبا 
س>يرتتب Lىل ذÆ من هتçري �لساكنة املس>تضعفة بعد اقjالع ٔ�جشارها 

ا الوحIد، �هيك وتلويث �ٓ�رها و|لق وتضييق مراعهيا، ٔ�ي مورد رزقه
عن ما س>يلحق الفرشة املائية ٔ"والد عبو الهدايم من اس>تزناف و�شويه 
املالمح الطبيعية �لمنطقة، وهذا ما ي�[اىف مع مضامني وتو¢ات امليثاق 
البEيئ اÕي حرص ZالÑ امل%، ٔ�عز هللا ٔ�مره، خشصيا Lىل تفعي¸ وضامن 

  .Iñةاخنراط لك املغاربة حفاظا Lىل مقوماتنا البي 
  الس>يد الرئEس،

لقد تصدى ساكن جامLة س>يدي عبد اخلالق بðساÑ و�س>æتة للك 
̈ٔسف مل �رق هذا السلطة إالقلميية  حماوÑ السطو Lىل ٔ�راضهيم، لكن ل
املمث] يف خشص رئEس قسم الشؤون العامة �لعامÑ اÕي تواطqٔ مبعية القائد 

Ñ، مjوLدا من فشل ورئEس اUا0رة ضد ٕارادة ومصل/ة رLا� صاحب اجلال
يف ٕاغراهئم �ملال �لسجن وا�هتمEش، ملوQا بقدرته Lىل التحمك يف ٔ�¢زة 

  . أ"من و�س2ريها |دمة ملqٓرب ومصاحل من حيمهيم
كام معل رئEس قسم الشؤون العامة Lىل بث السموم بني ٔ�بناء امجلاLة 
الواQدة وزرع الفjنة وحتريض ش>باب الق�ي] بعضهم Lىل بعض عن طريق 

  .ٔ�عوانه
  الس>يد الرئEس،

وبعد ٔ�ن وصلتمك لكمة احلال واملقال خبصوص معا�ة ساكنة هذه 
امجلاLات بعد ٔ�ن âاكلب Lلهيا امجليع، نطالب ٕ�يفاد جلنة �لوقوف مIدانيا Lىل 

  . لك ما سلف ذµره
كام نطلب من ممثل السلطة التنفIذية، الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات 

مIنا يف نقل رسالتنا ٕاىل الس>يد رئEس احلكومة الختاذ مع الربملان، ٔ�ن �كون �ٔ 
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  .تدابري الالزمة
  .والسالم Lليمك

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
وا"ٓن ق�ل الرشوع يف معاجلة أ"س>ئ] الشفهية املدرZة، Øرحب . شكرا

�Uار البيضاء املتواZد�ن معنا  املغرب) Sherbrooke(بطالب ٔ�اكدميية 
  .يف هذه القاLة

ىل معاجلة أ"س>ئ] الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هذه ن�jقل ا"ٓن إ 
مهنا �ٓنية مو¢ة للك من قطاLات العدل  4سؤ¬،  19اجللسة وLددها 

سؤ¬ Lاد�  15واحلر�ت، التجهزي والنقل، الص/ة، الصناLة والتçارة، و
موزLة Lىل قطاLات العدل واحلر�ت، التجهزي والنقل، الص/ة، الصناLة 

Uا|لية، املالية، التعلمي العايل، الش>باب والر�ضة، مث الصناLة والتçارة، ا
  .التقليدية

Àس>هتل Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر 
الش>باب والر�ضة حول سوء تدبري ¬Qرتاف من طرف اجلامعة امللكIة 

مع اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من فريق التج. املغربية لكرة القدم
̈ٔحرار لتقدمي السؤال   .الوطين ل

        ::::املس�شار الس>يد حلبEب لعلجاملس�شار الس>يد حلبEب لعلجاملس�شار الس>يد حلبEب لعلجاملس�شار الس>يد حلبEب لعلج
  .شكرا الس>يد الرئEس

  .fسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني
  الس>يد الرئEس،

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

سؤايل يqٔيت م�ارشة ٔ�و ق�يل دورتني من اØهتاء املومس الكروي، اÕي 
نفسه ¬Qرتاف لهذه الس>نة، وكام تعلمون ويعمل امجليع ٔ�ن هذه Qدد ل 

  .الس>نة اكنت مبثابة تزنيل مرشوع ¬Qرتاف Lىل ٔ�رض الواقع
Àسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت اختذهتا وس�2jذها 
احلكومة من Z�ٔل ولوج املومس الكروي املق�ل �منط Zديد هيدف ٕاىل 

Lلمية ويوفر إالماك�ت املادية والðرشية يف  اQرتاف حقIقي م�ين Lىل ٔ�سس
مس>توى هذا ¬Qرتاف امل�شود اÕي طاملا انتظرته الفرق الكروية املغربية 

  . بعد معا�ة µبرية ولس>نوات Lدة و�لك ف#اهتا وبفارغ الصرب
  .وتفضلوا اQرتامايت والتقد�ر

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

        ::::�ن، وز�ر الش>باب والر�ضة�ن، وز�ر الش>باب والر�ضة�ن، وز�ر الش>باب والر�ضة�ن، وز�ر الش>باب والر�ضةالس>يد محمد ٔ�وزالس>يد محمد ٔ�وزالس>يد محمد ٔ�وزالس>يد محمد ٔ�وز
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن أ"فاضل،

يف البداية ٔ�شكر الس>يد املس�شار Lىل هاذ ¬هæم اÕي يوليه 
وجوا� Lىل . �لر�ضة الوطنية fشلك Lام ور�ضة µرة القدم fشلك |اص

القدم ابتداء من  سؤالمك، ٔ�ود التذكري بqٔن اعæد نظام ¬QرتافIة يف µرة
ج ـــــر�مــد بــــــــZاء يف ٕاطار عق 2012-2011املومس احلايل 

)contrat-programme ( ةIاملربمة بني احلكومة وبني اجلامعة امللك
املغربية لكرة القدم هبدف تqٔهيل هذه الر�ضة ضام� لتحقIق ¬Àسçام مع 

Uضيات القوانني وأ"نظمة الصادرة عن إالحتاد اjفا"ويل مقIخبصوص " الف
سن نظام ¬Qرتاف وطبعا تqٔهيل أ"ندية الوطنية وصيانة حقوقها، |اصة 
ف� يتعلق �النتقاالت اUولية لالعبني وتق[ني املامرسة الر�ضية وختليقها 
ٔ�يضا يف ٕاطار تعاقدي بني مجيع املتد|لني هبدف الرفع من مس>توى ٔ�داء 

لف املنافسات اجلهوية واUولية الالعبني، وضامن حضور ٔ�ندي�[ا يف خمت
  .والقارية

هذا، وقد مت اختاذ مجموLة من إالجراءات املواµبة لتطبيق نظام 
¬Qرتاف، واملمتث] يف ٕاجراءات قانونية، ٕاجراءات تنظميية ؤ�يضا ٕاجراءات 

  .حتفزيية
ف� خيص إالجراءات القانونية، هنا أ"مر يتعلق ٕ�صدار قانون ا�لعب 

اط وقانون املنافسات وقانون رخصة املشاركة يف البطوÑ وقانون ¬نضب
  .¬QرتافIة ٔ�ي دفرت التحمالت

ٔ�ما إالجراءات التنظميية، فأ"مر يتعلق بتعيني جلنة خمتصة يف م[ح 
وتعيني جلنة " الفIفا"رخص املشاركة يف البطوQ¬ ÑرتافIة وفقا لرشوط 

  .وإالLداد �لمومس املق�ل لفض الزناLات وجلنة لتقIمي حصي] املومس احلايل
ندية  ٔ̈ إالجراءات التحفزيية، أ"مر يتعلق �لرفع من املنح ا�صصة ل

ؤ�يضا اكنت هناك معلية  %58وم[/ة Nٔس العرش ب�س>بة  %29ب�س>بة 
. Q50%اف] لفائدة ٔ�ندية النخبة، سامهت فهيا الوزارة ب 32مهت اقjناء 

ار Lدم قدرة صناع هذه طبعا هذه العملية عرفت نوع من التqٔ|ري �عتب
احلافالت لاللزتام هبذه ا"Zٓال، وهناك ضغط من الوزارة وهناك مراس] 
من طرف الوزارة من Z�ٔل التعجيل يعين يف توفري هذه احلافالت �لفرق، 

  .�هيك عن ٕاQداث مراكز �لتكو�ن وجتهزي املالعب �لعشب ¬صطناعي
الفرس ٔ"ن هنا ©ادي  ف� يتعلق �ملومس الر�يض املق�ل، وهنا مربط

نبداو العد احلقIقي سعيا لتطو�ر هذه التجربة، وزارة الش>ب�Eة والر�ضة 
س>تعمتد يف دمعها جلامعة µرة القدم، Lىل غرار لك اجلامعات الر�ضية 

أ"خرى، يف تدبري خمتلف، �رâكز ٔ�ساسا Lىل وضع دفرت حتمالت |اص 
µيف؟ . Lامل ¬Qرتاف�لك Zامعة، يمت من |ال� تqٔهيل اجلامعات لولوج 

من |الل تðين ٕاسرتاتيجية ر�ضية Qديثة يف ال�س>يري والتدبري املايل 
  .وإالداري والتقين

        ::::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
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        ::::املس�شار الس>يد حلبEب لعلجاملس�شار الس>يد حلبEب لعلجاملس�شار الس>يد حلبEب لعلجاملس�شار الس>يد حلبEب لعلج
  .شكرا الس>يد الوز�ر

خولنا لالQرتاف ما يش هو اخjيار املالحظة أ"وىل، مع أ"سف ٔ�نه د
 C’est une obligation(حكويم، هو ٔ�نه ٕاىل ابغينا نقولو �لفرÀس>ية 

étrangère la FIFA( ، وهذا يؤسف � ٔ�نه دامئا عند� اخلارج هو ا�يل
  .كEسري لنا املسائل د�لنا الوطنية

6نيا، عندمأ�رمغنا Lىل اUخول لهذا ¬Qرتاف ما اك�ن حىت مشلك، 
احمليط؟ احمليط أ"ول وا�منط أ"ول هو اUمقرطة د�ل  ش وZد� �وا

أ"ندية، ٔ�� كنظن ٔ�نه التوزيع ال املنح وال ٔ�ي شئ ٔ�ول معل خصها تقوم به 
الوزارة امللكفة Lىل القطاع هو دمقرطة املؤسسات وتعطيو �لمسري�ن 

  .يت/اس>بوا
ٔ�هنا âكون واQد  6لثا، µس>نة ٔ�وىل من العمل، معلية التقIمي اح[ا كنطلبو

اليوم درايس لتقIمي الس>نة أ"وىل من ¬Qرتاف، ال عيب، اح[ا ال نطالبمك 
�لنçاح، اح[ا ا�يل نطالبمك هو ٔ�نه تفادي âكرار اخلسارة ٔ�و الرµود، ٔ"نه ا�يل 

  .خطري هو ٔ�ن Àس>متر يف اخلسارة
رابعا، هو ٔ�نه رمس ٔ�هداف Lىل مس>توى زمين، �ش نعلمو املغاربة ٔ�نه 

يوم، ٔ�نه µيتحققوا أ"هداف بعد  100قق اللك يف س>نة واQدة ٔ�و يف ال حن
ما نطلبه من . س>نوات طوال، ولكن بعد واQد املدة زم[ية ؤ�سلوب العمل

هذه احلكومة ٔ�ن تعطينا ٔ�سلوب معل Zديد، املغاربة يعرفوا µيفاش يقميوا 
  .العمل، ويعرفوا µيفاش يصربوا ويعرفوا µيفاش ي�jظروا النتاجئ

يشء هو احلمل د�ل املغاربة، الس>يد الوز�ر، هو ٔ�نه الالعبني  ؤ�مه
  .ا�Õن يلعبون وي�شطون دا|ل أ"ندية يد|لوا �لمنتخب الوطين

  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Lىل التعقIب. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر الش>باب والر�ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر�ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر�ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر�ضة
نت/دثو Lىل ¬Qرتاف وتنقولو بqٔنه طبعا ملا ك . شكرا الس>يد املس�شار

ما يش خIار، µ�ٔيد ٔ"ن راه اح[ا تنعEشو واQد العامل معومل، و�لتايل اح[ا 
اك�ن نظام دويل ا�يل ك�س>نو الفIفا، راه ما يش املبادرات ا�يل تت2ذها 

  .دول، هذه نقطة
مث النقطة الثانية ؤ�� مjفق معك فعال تqٔخر� يف ¬Qرتاف، Lالش؟ 

الر�ضة د�لنا مريضة حباكمهتا، اكن سوء التدبري املايل، إالداري، ٔ"ن اكنت 
التقين، يعين اكنت واQد مجموLة د�ل ¬خjالالت ا�يل اليوم كن/اولو 
نصلحو �ش ميكن منهدو الطريق �لولوج ٕاىل هاذ Lامل ¬Qرتاف، ٔ"ن 
¬QرتافIة ما ميك�ش �كون شعار، خصنا Øزلوه، خص املضمون، 

و ا�يل ت�ش>تا©لو Lليه اليوم وفق املنظور اجلديد �لوزارة، واملضمون ه
ٔ"ن الوزارة اليوم ما بقا�ش كتدمع  -كام قلت  -ووفق دفرت التحمالت 

اجلامعات، كتدمع أ"Àشطة د�ل اجلامعات وفق واQد اجلدوÑ وواQد الزمن 
حمدد، ؤ�يضا وفق القدرة Lىل ¬لزتام Lىل مضامني دفرت التحمالت، وهذا 

  . ق اح[ا شقIناهطري
 45اليوم، الس>يد املس�شار احملرتم، وما يش ساهل، أ"مر µيتعلق بــ 

صنف ر�يض ا�يل كن/اولو فعال جنمعو وحناولو ندفعو يف اجتاه  Z45امعة، 
ٔ�نه ينخرطوا يف هاذ التوZه اجلديد ا�يل كرنوم به ما يش فقط ©ري 

  .طلعو ٕا�هيا مجيعا¬Qرتاف ولكن ٔ�يضا حىت حتقIق نتاجئ ا�يل رمبا كنت
  .وشكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
وا"ٓن . Àشكر الس>يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

ن�jقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر العدل واحلر�ت حول âرامك 
صاÑ اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من فريق ا"ٔ . امللفات مبحمكة النقض

  .واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد وز�ر العدل واحلر�ت احملرتم،
السؤال د�لنا يف فريق أ"صاÑ واملعارصة يف هاذ الباب دقIق وهيم 

واQد من مس>تو�ت املنظومة القضائية، ويتعلق مبحمكة النقض، مس>توى 
يف هذا السؤال إالشاكلية املرتبطة مبا ميكن ٔ�ن Àسميه بــ  وابغينا نطرحو

لتكون لغتنا دقIقة  -، ونعين به Lىل وZه الت/ديد "تدين ال�شاط القضايئ"
املؤرشات املرتبطة برتامك القضا� وجحم العمل ©ري املنجز، وما يرتتب عنه  -

، من مساس ٔ�و من ٔ�ذى حبق املتقاضني يف احلصول Lىل حمك Lادل ورسيع
م[ه ٕاىل  120حمك Lادل ورسيع هو ما ت��qٔ � اUس>تور، ؤ�شار يف الفصل 

  .حق لك خشص يف حمك يصدر دا|ل Z�ٔل معقول
  الس>يد الوز�ر،

رجعنا وL�ٔد� قراءة الرب�مج احلكويم يف الباب املتعلق �لقطاع اÕي 
الزتام ٔ�ن : �رشفون Lليه، وتبني لنا ٔ�ن �Uمك الزتامات وتعهدات واحضة

إالجراءات العاZ] �لريق مبس>توى إالدارة القضائية عن "مة س�2jذ احلكو 
طريق اس>تعامل التك[ولوجIا يف ٔ�فق الت/ديث واملك[نة الشام] حملامك اململكة 
|الل أ"مد القريب ل�رسيع ٕاجراءات البت يف القضا� والرفع من القدرة 

  ".التواصلية �لم/امك مع املواطنني
يف ٔ�شغال جلنة العدل وال�رشيع ٔ�ثناء  –µرون كام تتذ –ت��عنا وشاركنا 

م[اقشة املزيانية القطاعية لوزارة النقل ا�يل اكنت Zلسة ش>يقة، وامjدت 
من الثالثة بعد الزوال ٕاىل Qدود الثالثة صباQا، واكن فهيا نقاش مفIد، 
وهناك يف ت% ا�لجنة من مج] الت/د�ت اليت L�ٔلنمت Zاهزيتمك لرفعها 

�ملك[نة الشام] مجليع حمامك اململكة، ومهنا حممكة النقض، الت/دي املتعلق 
|الل أ"مد املنظور واس>تعامل املعلومIات يف مIدان إالدارة القضائية هبدف 
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الرفع من الفعالية وضامن البت دا|ل أ"Zل املعقول، ؤ�س>تعري هنا املفردات 
  . من اUس>تور 120الواردة يف الفصل 

مكة ا�منوذجIة اÕي سEمت تعمميه Lىل وâلكممت كذL Æىل مرشوع احمل
�يق احملامك يف مراQل الحقة، وحىت ي�س>ىن حملمكة النقض �عتبارها L�ٔىل 
هيئة قضائية �ململكة ¬طالع بوظيفهتا وتفعيل حق املتقاضني يف احلصول 

  .Lىل حمك دا|ل Z�ٔل معقول
مج ٔ��ن يه هذه إالجراءات العاZ] والواردة يف �لرب�: سؤالنا هو

هل . ٔ��م تقريبا 110احلكويم؟ التصور ما عرف�ش احشال هو الزمن، مرت 
  يف أ"فق من ٕاجراءات ملموسة لرفع هذا الت/دي؟ 

  .وشكرا

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

        ::::الس>يد مصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر�تالس>يد مصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر�تالس>يد مصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر�تالس>يد مصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر�ت
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  د الرئEس،الس>ي
  السادة املس�شارون،

ٔ�ول ما ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�بدٔ� به هو العود ٕاىل ما تفضل به Q�ٔد السادة 
ٔ�ؤكد . املس�شار�ن يف صدد احلديث عن Qاالت التعذيب مب2افر الرشطة

بqٔن مغرب اليوم ال ميكن ٔ�ن Àسمح فIه هبذا النوع من املامرسات، ال ٔ�قول 
هذه التçاوزات، لكن نؤكد بqٔن خمافر الرشطة ٔ�صبحت مربٔ�ة ومزنهة عن 

بqٔننا ëحكومة لن Àسمح بذÆ، يبقى فقط ٔ�ن يمت التظمل ٔ�مام اجلهات 
ا�تصة، النيابة العامة |اصة الس>يد الوµيل العام �لم% يف دا0رة نفوذ خمفر 
الرشطة اÕي �زمع ٔ�نه اكنت فIه ممارسات من هذا الق�يل، وٕاذا مل تمت 

عدل مفjوQة لتلقي شاك�ت يف هذا ممارسة املسطرة الالزمة، وزارة ال
  .الصدد

ٔ�ؤكد ٔ�نه �لفعل ٕاذا اكنت هناك جتاوزات، واكن هناك ما يثðهتا ومل تقم 
احلكومة بواجهبا، فهhي مjواطئة، ٔ�ما ٕاذا اكنت هناك جتاوزات ومل يمت 
ال�شيك fشqٔهنا ٔ�و ٕانه وقع ال�شيك ومل �كن هناك ما يثðهتا، فٕان قواLد 

  .الصدد واحضة العداÑ اجلنائية هبذا
نعم ٕاننا ملزتمون بqٔن Øرفع . لسؤالمك ٔ�س>تqٔذØمك، الس>يد الرئEس، ليك ٔ�عود

من مس>توى ٔ�داء إالدارة القضائية، نعم ٕاننا قدم[ا ٔ�رقاما مjرية ومقلقة حول 
املت2لف يف أ"حاكم Lىل صعيد حمامك ¬س>تñ[اف واحملامك ¬بتدائية، لكن 

كس متاما مما تدعونه الس>يد الرئEس ما تفضلمت �ل�ساؤل حو� هو Lىل الع
احملرتم، ذÆ ٔ�نه اكن ٕ�ماكØمك ٔ�ن âرجعوا ٕاىل و6ئق حممكة النقض لتتqٔكدوا 

  .ٔ�ن ٕاحصائياهتا �سري يف ¬جتاه املعاµس متاما ملا تفضلمت به
تؤكد ٔ�ن  2011ٔ�فIدمك هنا ٔ�ن ٔ�مد البت يف القضا� مبحمكة النقض س>نة 

، 2011جسلت يف نفس الس>نة، ٔ�ي يف  من الراجئ يتعلق مبلفات 79,29%

ملفا، يف Qني بلغ Lدد امللفات املسç] س>نة  12.771ٔ�ي ما مجموLه 
، ومل ي��ق من %20,17ملفا يه املت2لف ٔ�ي ب�س>بة  3249: 2010

  .املف 87وما ق�لها ٕاال  2009، يعين 2010ملفات ما ق�ل ذÆ، ٔ�ي ما ق�ل
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . رشكرا الس>يد الوز�

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس>يد الوز�ر.شكرا الس>يد الرئEس

ٔ�وال، الس>يد الوز�ر، لكمة تدعون ال تعجبين، حنن ال ندعي، حنن 
Àسqٔلمك وال نوزع ادLاءات ومزامع، ولكن Àسqٔل ليك تنورو� وتنوروا الرٔ�ي 

  .العام
نيا، ما دممت خصصمت نصف الوقت املتاح لمك جلواب Lىل موضوع 6

6�ٔره Q�ٔد زمالئنا حول التعذيب، التطمينات ا�يل قدمjو جIدة وÀسçلها، 
لكن ابغينا كذÆ نفس اجلواب تقدموه �لرٔ�ي العام الوطين حول ما ٔ�شري 
ٕاليه fشqٔن عودة ممارسة ¬خjطاف، ؤ�� ٔ�حتدث هنا عن اعتقال الناشط 

فربا�ر ببîة بين بوعياش يف ٕاقلمي احلس>مية اليس البقايل عبد  20ركة يف ح
احللمي، اÕي تتداول الساكنة وشف[ا بيا�ت وقرٔ�� بال©ات بqٔنه تعرض ملا 
±ش>به ¬خjطاف عندما اLرتض سIð¸ ٔ�ربعة ٔ�ش2اص �زي مدين 
واخjطفوه، اكن الس>يد زمIلمك اجلالس جبانبمك قد اتصل �مك من Àشاط 

دينة احلس>مية لEسqٔلمك، لكن هاذ اليش ابغينا تفjحوا فIه حتقIق �ش حزيب مب
تضعوا Qد �ش �كون مس>توى الطمqٔنة د�لنا ف� يتعلق بغياب التعذيب 
هو نفسه نفس مس>توى الطمqٔنة د�لنا ف� يتعلق �لقطع هنائيا وبدون رجعة 

  .مع ممارسة ¬خjطاف
حنن Àسçل . لب املوضوعالس>يد الوز�ر، ا"ٓن Àس>تqٔذØمك �لعودة ٕاىل ص

الزتام احلكومة ملا الزتممت �ختاذ تدابري LاZ]، وما دم[ا نتلكم Lىل حممكة 
النقض ©ادي �كون من الصعب Zدا ما نتلكموش Lىل الس>ياق العام، وهو 
س>ياق انطالق املبادرة د�ل تqٔسEس وتنصEب ZالÑ امل% �لهيئة العليا، 

  .م[خرطون فIهلهيئة احلوار الوطين، ويه يشء جIد و 
هناك مشلك، الس>يد الوز�ر احملرتم، يف أ"جواء املصاح�ة النطالق 
هاذ اUينامIة الوطنية حول احلوار الوطين حول القضاء، املشلك وهو يف 
هاذ ما ±ش>به ٔ�زمة الثقة بني جسم القضاة والبيا�ت واخلرZات د�ل �دي 

م من جراء مص الوزارة القضاة �ملغرب وا�يل ابداو اليوم ¬حçjاZات د�هل
"ٓذاهنا، اك�ن مشلك يف هاذ أ"جواء ابغينامك تنقIو هاذ أ"جواء من |الل 

  .إالنصات واحلوار
مث من فض%، الس>يد الرئEس احملرتم، اك�ن الترصحي اÕي Àسب ٕاليمك 
وا�يل ش>هبتو فIه القضاة بعامل د�ل البîية، هاذي فهيا ثالثة ٔ�نواع د�ل 
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مك الس>يد الوز�ر µوز�ر يفرتض ٔ�ن يصدر عنه sم ٕاساءة ل :إالساءات
موزون وحمسوب ومسؤول، فهيا ٕاساءة لعامل البîية ٔ"ن هاذي من ٔ�رشف 

  . املهن، وفهيا ٕاساءة �لقضاة
اح[ا ابغينا نوفرو ٔ�جواء سلمية �لثقة النطالق حوار جيمع مجيع املغاربة 

] طال Lىل QاZة بالد� ماسة ٕاليه من Z�ٔل تقدمي ٔ�جوبة حول ٔ�س>ئ
  . انتظارها، املتعلق ٕ�صالح م[ظومة العداÑ والقضاء

 .        وشكرا

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

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس>يد الرئEس

ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد بqٔن لكمة ٕادLاء لEست لكمة شائنة، فهhي يف املعجم 
  .  لكمة Lادية، وÆÕ يقسم الناس ٕاىل مدعي ومدعى Lليهالقانوين

 Ñطاف �ل�س>بة حلاjطاف، فٕانه مل يقع ٔ�ي اخjاء ¬خLٔ�ما �ل�س>بة الد
الس>يد البقايل عبد احللمي، ذÆ ٔ�نه حtI نقول اخjطاف فهو وضع خشص يف 
ماكن جمهول ©ري مصنف مضن أ"ماµن اليت ختضع �لمراق�ة من ق�ل النيابة 

ة، الس>يد البقايل اكن رهن احلراسة النظرية وقد �كون قدم ٕاىل النيابة العام
  .العامة ليك تقرر fشqٔنه ما âراه مالمئا

ٕاذن اخjطاف مبعناه القانوين، مبعناه احملدد يف االتفاقIة اليت عرضهتا هذا 
الصباح ٔ�مام جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالÀسان مبçلس النواب، ©ري 

 À س فقط احلكومة موجود متاما ولنEعامل مع هذه الظاهرة، لjسمح به وس�
  .وٕامنا احلكومة والربملان واكفة املكو�ت، مبا ي��غي ٔ�ن �كون من احلزم

ٔ�ما �ل�س>بة ملا تفضلمت به من ٕاشارة ٕاىل ترصحي ي�سب ٕايل، ما قلته هو 
ٔ�ن هناك مجموLة من القضاة احjجوا يف ٕاQدى املدن املغربية Lىل حمام Àسب 

نه قال لكمة يف حق قاض، وهذا ¬حçjاج Zاء دون ٔ�ي مقدمات، ٕاليه �ٔ 
مل يمت ٕاخ�ار ال الس>يد رئEس أ"ول حملمكة ¬س>تñ[اف بفاس وال الس>يد 
الوµيل العام، حىت إالدارة املركزية مل �كن لها Lمل به، واكن ميكن ٔ�ن يعاجل 

ضاة لمك املوضوع بطريقة ٔ�خرى، قلت ملن هيمهم أ"مر، ٕاØمك ٔ�هيا السادة الق
سلطة ال ميلكها Q�ٔد يف البالد، ٔ�نمت ٕ�ماكØمك ٔ�ن تعتقلوا رئEس احلكومة ٕاذا 
اكن هناك ما يدعو ÆÕ، ووز�ر العدل ووز�ر اUا|لية، و ميك[مك ٔ�ن 
حتمكوا حىت �ٕالLدام، و�لتايل ال جمال �لوقوف متاما كام يقف رZال ٔ�و عامل 

Iðال، حØ tIكون ٔ�مام ¢ة البîية ا�Õن ال ميلكون حI] وال هيتدون س 
  ...مت% سلطة هذا يشء، وحØ tIكون ٔ�مام

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اØهتhى . الس>يد الوز�ر هللا خيليك، اليس ٔ�فر�ط هللا جيازيك خبري
الس>يد . الوقت الس>يد الوز�ر، حىت انت زدتك الوقت، صايف هللا خيليك

  .الوز�ر، تفضل

عدل واحلر�ت، موضوLه تعليق السؤال الثاين املوZه �لس>يد وز�ر ال
اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن . ملفات الفساد والتqٔثري Lىل احلياة العامة

  .من فريق الت/الف ¬شرتايك لتقدمي السؤال

L املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
وز�ر، هاذ السؤال و¢ناه يف وقت سابق �لحكومة، الوقت الس>يد ال

ا�يل الحظنا ٔ�ن بعض ملفات الفساد املعروفة، وا�يل µيعرفها الرٔ�ي العام، 
مjل ملف القرض العقاري والس>ياõ وملف الصندوق الوطين �لضامن 

معليا كرتاوح املاكن د�لها م[د س>نوات . ¬جæعي و©ريها، بقت Lالقة
ما تEشجع املفسد�ن Lىل ¬س>مترار، ¬س>مترار يف الفساد، Lديدة، وهذا 

ٔ�ضف ٕاىل ذÆ التقار�ر د�ل اFلس أ"Lىل �لحسا�ت، وا�يل ال حتظى حلد 
ا"ٓن مبا يلزم �ملتابعة والفحص القضايئ يف الوقت ا�يل كتكون هناك 

  . اخjالالت مؤكدة
  :املوضوعوارتqٔينا يف الفريق د�ل الت/الف ¬شرتايك معاودة هاذ 

ٔ�وال، الس>مترار املراوQة د�ل هاذ امللفات املاكن د�لها والتqٔجIالت 
  املتتالية؛

و6نيا، ٔ"ننا نعتقد ٔ�ن هاذ احلكومة اليت رفعت شعار حماربة الفساد 
ëشعار مركزي وا�يل ال بد لها من ٕاشارات قوية هباذ اخلصوص، وLىل 

م الصادرة يف احلاالت رٔ�سها احلسم يف امللفات العالقة، وتنفIذ أ"حاك
احملسوم فهيا، ؤ�يضا املتابعة اجلدية �لتقار�ر د�ل اFلس أ"Lىل �لحسا�ت، 
|اصة ٔ�ن التقر�ر أ"|ري وا�يل كEشري لعدد µبري من ¬خjالالت وا�يل 

  . µيتطلب احملاس>بة القضائية �لمتورطني يف هذا الفساد
تصني يف اجلرامئ وامسعنا فعال Ø�ٔمك بصدد âكو�ن Lدد من القضاة ا� 

املالية، ولكن خنىش ٔ�ن تبدٔ� معلية التدقIق من Zديد يف لك ملف، وهاذ 
اليش مjلام Qدث يف ملف د�ل صندوق الضامن ¬جæعي، هذا µيعين 

  . ذÆ ٔ�ن الوقت طويل و©ادي يتZٔqل
اح[ا كذÆ كنقولو ٔ�ن املرور ٕاىل الفعل بعد �سجيلنا ترصحيات 

  .وم�ادرات ٕاجيابية
الس>يد الوز�ر عن التدابري اليت اختذمتوها �لحسم يف هذه  Àسائل

امللفات املعالقة من ¢ة، وµيفIة تعاملمك من ¢ة مع امللفات اجلديدة ا�يل 
ëشف عهنا اFلس أ"Lىل �لحسا�ت مؤخرا وfشلك |اص احلسم يف 
ا"Zٓال املعقوÑ وٕاعطاء العربة ودمع ختليق احلياة العامة وحتقIق ٕاQدى ٔ�مه 

اف احلكومة احلالية اجلديدة اليت ٔ�|ذت Lىل Lاتقها هذا املوضوع د�ل ٔ�هد
  .احلاكمة وحماربة الفساد واملفسد�ن
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا لمك الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
  الس>يد الرئEس،

6�ٕرة قضية يف ©اية  ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق احملرتم Lىل تفض¸
  .أ"مهية ويتعلق أ"مر مب/امكة ملفات الفساد

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�قول بqٔننا ال ننكر بqٔن العداÑ تعرف مجموLة من 
¬خjالالت، ؤ�ن هذه ¬خjالالت تؤöر من ¢ة Lىل جودة أ"حاكم 

  . وتؤöر ٔ�يضا Lىل رسLة ٕاصدارها
ة �لتعاطي مع هذا املوضوع ال خيفى Lىل امجليع ٔ�ن هناك مقاربة Zديد

من |الل حوار وطين، هو مفjوح �لجميع ليك ±سامه فIه امجليع بطريقjه 
اخلاصة، وذÆ من Z�ٔل بلورة تصور ميثل ٔ�رضية مشرتكة، نتفق Lلهيا حنن 
املغاربة، من Z�ٔل ا�هنوض بعدالتنا، ٕاذن املطلوب من امجليع ٔ�نه ينخرط يف 

  .حىت يتحقق الرZاءهذه العملية �لك ٕاجيابية �لك حامس 
ٔ�ما �ل�س>بة ملوضوع احملاكامت املرتبطة �لفساد املايل، ي��غي ٔ�ن نقول 
بqٔن الهيالك اليت تقدر Lىل حمامكة هذا النوع من التعاطي مع هذا النوع من 
القضا� يه فقط يف طور إالجناز والتqٔسEس، ٔ"نه احملامك د�ل اجلرامئ املالية 

 واQد املدة قلي] �ش ٔ�هنا بدٔ�ت �ش>تغل، مل مير Lلهيا وقت طويل، يعين
  .قضاهتا ا"ٓن مه يف طور التكو�ن

هذا، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه عند� القانون اجلديد ا�يل بدٔ� العمل به ٔ�قل من 
 Æس، يرتتب عن ذEٔسqالت [Qا يف مر]علق حبامية الشهود، ٕاذن احjس>نة م

ا�ت متت �لفعل ٔ�نه �ل�س>بة �لقضا� اليت اش>تغل Lلهيا اFلس أ"Lىل �لحس
وما مت ٕاQالته Lىل وزارة العدل سواء يف السابق ٔ�و يف . ٕاQاÑ بعضها Lلينا

  .الوقت الراهن لكها متت ٕاQا�هتا Lىل احملامك ا�تصة
لك[نا يف هذه املرQ]، مرQ] احلكومة احلالية، مل نقف عند Qدود ما 

ية من طرف من قانون احملامك املال  111اكن يمت ٕاQالته يف ٕاطار الفصل 
الس>يد الوµيل العام �لم% Uى اFلس أ"Lىل �لحسا�ت، بل ٕاننا µوننا ب�Iة 
ٕادارية �خلرباء يف القضاء والقانون من Z�ٔل حفص مجيع التقار�ر واختاذ القرار 

  .املالمئ fشqٔهنا
وا"ٓن ٔ�قول لمك ٔ�نين الزتمت م[ذ حوايل شهر�ن بqٔنه |الل الس>تة ٔ�شهر 

مجيع التقار�ر ا�يل يه عند اFلس أ"Lىل �لحسا�ت اØكونو قرٔ�� وحفصنا 
  .ونقرر fشqٔهنا ما جيب

  ...�ل�س>بة �لملفات اليت ينظر فهيا القضاء Qاليا، فهنا ٔ�قول لمك، ال من%

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"Qد . الس>يد الوز�ر، عندمك دقIقjني �لتعقIب ٕاىل بغيتو âمكلوا

  .قIبالسادة املس�شار�ن يف ٕاطار التع 

        

L املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL املس�شار الس>يد محمدL ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
  .شكرا الس>يد الرئEس

شكرا الس>يد الوز�ر Lىل جوا�مك وتنqٔكدو لمك دمعنا الاكمل �لعمل ا�يل 
تتقوموا به من Z�ٔل ٕاصالح العداÑ بوZه Lام، و�رسيع �ٓليات حماربة الفساد 

  .املايل �لك ٔ�شاك�
ملف الفساد  حنن ال ننكر، الس>يد الوز�ر، اجلهد واÀشغالمك الك�ري يف

املايل، وا�يل ت��غيو نqٔكدو Lليه هو رضورة مواµبة وزارة العدل وتفاLلها 
التلقايئ مع التقار�ر د�ل جملس أ"Lىل �لحسا�ت، ؤ�كدمت Lليه الس>يد 
الوز�ر، والهيئة الوطنية حملاربة الرشوة، وجملس املنافسة، وكذÆ الشاك�ت 

اختاذ ٕاجراءات معلية وتدابري جريئة د�ل املواطنني وهيئات اFمتع املدين و 
  . لتفعيل نية احلكومة يف حماربة الفساد

ساLات،  10وهذا، الس>يد الوز�ر، ٕاىل اكنت احلكومة السابقة كت2دم 
 �5لعمل ٔ"ن ما يعاب ويقال، ولكن  10ساLة،  15املطلوب م[مك 

مفطلوب م[مك، الس>يد وز�ر . الساLات حملاربة هذه الظاهرة وهذه الظواهر
  .احلكومة املوقرة، ٔ�نه تبذل جمهود µبري

وحنن نعتقد ٔ�ن يف الفريق د�ل الت/الف ¬شرتايك ٔ�ن تqٔسEس جلنة 
قضائية �ٕالدارة املركزية لوزارة العدل Uراسة التقار�ر ما âميك�ش �كون لها 
ٕاال طابع اس�شاري، يف غياب س>ند قانوين تي/دد الصالحIة د�ل هاذ 

  . رٔ�ي د�لها، اح[ا مjفقون معك الس>يد الوز�را�لجنة والطبيعة د�ل ال
د�ل احملامك  4كام ٔ�ن ٕاQداث ٔ�قسام مالية مjخصصة واحلرص يف 

ٕاس>تñ[افIة وما يتطلب ذÆ من âكو�ن القضاة كام Zاء يف الÒم د�لمك يف 
  ...ظل املساطر اجلارية اليت تتالءم مع طبيعة التكوينات

امل مساطر مس>تعç] من ونعترب كذÆ ٔ�ن اUس>تور خول لمك اس>تع
�ب ال�رشيع محلاية املبادرات املس>تعç] يف اFال وا�يل âميكن ت�jظر حىت 
اØهتاء احلوار الوطين ٕالصالح العداÑ، ا�يل كنمثنو Lاليا املبادرة ٕ�رشاف من 
ZالÑ امل%، وذÆ ٕالعطاء الفعالية املطلوبة والنçاLة الاكم] وإالLالن 

Iذ مرشوع إالصالحاجلريء يف انطالق تنف...  

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

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
ٔ�ؤكد Lىل ٔ�ن هذه احلكومة من ٔ�مه ٔ�ولو�هتا الت2ليق مث الت2ليق مث 

س>نجعل من Áمة حماربة الفساد واملفسد�ن ٕاQدى املهام . الت2ليق
Z�ٔل ذÆ وس��ذل قصار� من Z�ٔل ٔ�ن أ"ساس>ية يف معلنا، وس�سهر من 

ينعم املغاربة مبؤسسات، ال ٔ�قول بqٔنه خيلو مهنا الفساد ولكن يقل فهيا 
  . هذا مjوقف Lىل تعاون امجليع. الفساد

تqٔكدوا لن �كون هناك ٔ�ي حصار ٔ�و حرب �لفساد ما دام ٔ�كرث الناس 
ه يف املواطنون يتعاملون مع ،مjواطئون، ٔ"نه الفساد موجود ٔ"ن الناس
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كثري من أ"حوال بنوع من التفهم، ٕاىل ما قلناش التواطؤ، ؤ�يضا يف مراQل 
معينة حىت إالدارة واملسؤولني ٔ�قول يف بعض أ"حIان µيكون عندمه دور 

  .اليوم عند� ٕارادة حماربة الفساد. يف âرس>يخ ممارسة الفساد
ٔ�و ٔ�هيا السادة املس�شارون، ٔ�محلمك املسؤولية، لن يتقدم Q�ٔد م[مك 

م[كن مبلف فIه فساد ٕاال وس>يqٔ|ذ طريقه حنو املساءÑ واسqٔلوا لك من قدم 
لنا ملفا ٕاال ومقنا �لواجب، وهنا اك�ن الفريق الفIدرايل ا�يل اعمتد Lىل 
موقف دارتو ٕاQدى امجلعيات د�ل حماربة الفساد يف مراëش، وا�يل 

الشاك�ت، اس>تق�لناها، ؤ�يضا ٔ�ج�نا الفريق احملرتم حول مqٓل مجيع ت% 
  .مكjبنا مفjوح لمك ٔ�هيا السادة مجيعا يف هذا الباب

ٔ�ما �ل�س>بة لتدبري امللفات دا|ل احملمكة، فهذا خيرج عن نطاق تدبري� 
وÁمتنا، ٔ"نه ملا µيكون إالÀسان يف احملمكة، فالقايض اÕي يد�ر امللف هو 

اليت �ريد يتفاLل ٔ�مامه حقان، يعين حقوق اUفاع من ¢ة، ؤ�يضا الفاLلية 
  .ٔ�ن خيرج هبا �مللف ٕاىل احلمك يف الوقت املالمئ، وهنا اك�ن إالشاكل

ÆÕ، ٔ�قول لمك حنن Øريد ٔ�ن نضع ¢از العداÑ حتت الفحوصات 
الاكشفة لنقرر fشqٔهنا ما ي��غي ٔ�ن يتقرر fشلك جامعي يف سIðل ٕاصالح 

  .Lدالتنا وا�هنوض هبا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال الثالث موضوLه تqٔهيل . �رشكرا لمك الس>يد الوز

احملامك �ملناطق النائية، اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من الفريق 
  .¬س>تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::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 الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  الزمI] والزمالء أ"عزاء،
يد الوز�ر، هذا السؤال ا�يل هو ا"ٓن موضوع سؤالنا يف الفريق الس> 

¬س>تقاليل هو اكن قد قدم يف عهد احلكومة السابقة، ولكن يبقى صاحلا 
لزماØمك ٔ�يضا، �لحكومة احلالية، �عتبار ٔ�ن قطاع العدل وٕاصالح القضاء هو 
ا"ٓن يف قلب أ"Qداث �ل�س>بة �لحراك الس>يايس، وكذÆ ٔ�صبح من 

و�ت ومن امللفات اليت �س>تöٔqر �هæم الرٔ�ي العام، وما تنصEب ZالÑ أ"ول
امل% �لهيئة العليا ٕالصالح م[ظومة العداÑ يف نطاق حوار وطين مس>تق�يل 

Æٕاال مؤرش عن ذ.  
ؤ�عتقد، الس>يد الوز�ر، وال ختالفين الرٔ�ي، �عتبار Ø�ٔمك من ٔ�بناء 

س�[كب Lىل مجيع اجلوانب  القطاع املمتزي�ن واملرموقني، ٔ�ن هذه الهيئة
املتعلقة �لعداÑ، لكن Øريد فقط من �ب التنIðه ٔ�ن نؤكد لمك ٔ�ن هناك Lدد 
ال ±س>هتان به من احملامك املتواZدة، و|اصة يف املناطق النائية، تفjقر ٕاىل 
مقومات احملامك اليت �رشف العدل والعداÑ، �عتبار ٔ�هنا يه الباب أ"مايم 

  .زيةللك وا¢ة قضائية ممت
وبدون شك ٔ�ن هذه احملامك �شكو من خصاص µبري يف املسائل 

  .ا�لوجس�IكIة واملوارد الðرشية، وكذÆ الت/ديث مبفهومه الواسع
ولهذا، Àسائلمك، الس>يد الوز�ر، يف خضم ما تقومون به من جمهودات 
وما ٔ�نمت مق�لون Lليه من ٕاصالQات، هل هناك من رؤية Lىل املدى 

من Z�ٔل ¬لتفات ٕاىل ت% احملامك من Z�ٔل تqٔهيلها من  القريب ٔ�و املتوسط
  .مجيع النواõ يف ٕاطار خريطة قضائية مjالمئة مع إالصالح القضايئ املرتقب

  .وشكرا

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

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

بqٔن موضوع اخلريطة القضائية هو ٕاQدى املواضيع أ"ساس>ية ٔ�فIد فقط 
Ñلهيا لرمس |ارطة الطريق ٕالصالح العداL اليت س�ش>تغل.  

�ل�س>بة لسؤالمك الهام Zدا، وحIث ٕانين لست ٔ�مام م[طقة معينة حىت 
ٔ�جIب fشلك م�ارش، ٔ�فIدمك، الس>يد الرئEس، السادة املس�شارون 

حممكة يف طور إالجناز، Lىل سIðل  12دل احملرتمون، ٔ�ن Uينا يف وزارة الع
هناك اUا|]، حممكة تEسة، حممكة س>يدي بنور، وZدة، ٔ�اكد�ر، : اµÕر

·و�ت، ٔ�يت ور�ر، قلعة الرساغنة، ٕامIنتانوت، بنجر�ر، العرا}ش، 
  . ·ور�رت

 4حممكة،  11: 2016-2012عند� يف ا�طط امخلايس د�ل الوزارة 
كز مقمي، ٕاذن لتعممي الفائدة ف�ال�س>بة لوZدة مر  12ٔ�قسام قضاء أ"رسة، 

·زة، تنغري، خ[يفرة، : عند� قرص العداÑ �اكفة مكو�ته، عند� احملامك التالية
. طاطا، ورزازات، اليوسفIة، الراش>يدية، س>يدي ٕافين، تطوان، السامرة

عند� بعض ٔ�قسام قضاء أ"رسة، عند� بعض املراكز د�ل القضاة املقميني 
  . ٔ�يضا توسعة وهتيئة واQد اFموLة د�ل احملامكوعند�

 ما ٔ�ريده من السادة املس�شار�ن هو ا�يل عندو يش م[طقة �رى ٔ�ن
حممكهتا مل تعد مالمئة ٔ�و ٔ�هنا تضيق �حلاجIات الرضورية لٕالدارة القضائية، 

هنا ٔ�شري ٕاىل الس>يد الرئEس، الس>يد رئEس جلنة العدل . مكjبنا مفjوح
إالÀسان اتصل بنا Lىل السامرة واح[ا نتابع معه هذا  وال�رشيع وحقوق

املوضوع �ش ٔ�نه يف ا�هناية السامرة حتظى مبحمكة مالمئة، ووزارة العدل ال 
ميكهنا ٕاال ٔ�ن âكون يف |دمة املواطنني ؤ�نمت ٔ�يضا ٔ�هيا السادة حنن رهن 

مبا ٕاشارâمك �لنظر يف ٔ�ي حممكة ي��غي ٔ�ن نعيد بناءها ٔ�و نوسعها ٔ�و جنهزها 
  .�سمح به إالماكنيات، وهذا تعرفون ٔ�نه العائق الك�ري والعق�ة ال{ٔداء

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب
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        ::::املس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصاري
  .شكرا الس>يد الوز�ر. شكرا الس>يد الرئEس

 �لوزارة ٔ�� مل ٔ�طلب ٕاحصائيات، ومل ٔ�طلب الرب�مج املس>تق�يل
خبصوص بناء حمامك Zديدة، ولكن اÕي ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�لفت ¬ن��اه ٕاليه هو 

لبعض احملامك احلالية، وقد ٔ�ج�مت بqٔنه " املزرية"احلاÑ ويف بعض أ"حIان 
Lلينا حنن ٔ�ن Øكون ٔ�عينمك يف مجيع املناطق من Z�ٔل ٕاشعارمك �حملامك اليت 

ؤكد لمك ا"ٓن ومن هذا املنرب تعاين، ؤ�ريد Lىل سIðل املثال ال احلرص ٔ�ن ن
وال ٔ�قول هذه م[طقة �ئية بل م[طقة يف وسط املغرب ما تعانيه مدينة 
مك[اس مjال يف احملمكة ¬بتدائية واكتظاظ دا|ل املاكتب، ال �ل�س>بة 
�لقضاة وال �ل�س>بة لكjاب الضبط، يشء ال ±سعف ٔ�بدا يف |لق فضاء 

شاء هللا ٔ�نمت مق�لون Lليه من  مالمئ �لعداÑ مبفهوÁا احلدايث وما ٕان
  .ٕاصالQات جIدة

كذÆ ٔ�قسام قضاء أ"رسة يف ش>ىت املدن، ونبدٔ� من الر�ط العامصة، 
̈ٔرسة ال ±رشف ٔ�بدا كفضاء �لعداÑ و�لعدل و�لقضاء، ولك من  هناك قسم ل
زار ذÆ الفضاء ٕاذا اكن مشمزئا من مشلكة فIصبح مشمزئا مرتني من 

  .ئه ٕاىل ٕاجياد Qل ملشلكتهالفضاء اÕي هيدف من ورا
ٕاذن ٔ�نمت كنمت متارسون وت�jقلون اكلفراشة من حممكة ٔ"خرى، وال ٔ�قول 
ذÆ مزايدة بل مبعرفيت �لواقع، ؤ�نمت ٔ�عرف م[ا مجيعا هبذه احلاÑ وما هو 
ملقى Lىل اكهلمك من ٕاصالح Zد صعب يف ٕاطار مزيانية حشة، ولكن اÕي 

مسعناه من وز�ر التجهزي والنقل خبلق  ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�هنئمك Lليه ëحكومة هو ما
رشاكة مع هذه الوزارة من Z�ٔل âلكيفها �لبناء، ٔ"ن لك مEرس ملا |لق �، 
ليك ال يرتك ذÆ ٔ"حصاب Lدم ¬خjصاص من Z�ٔل بناء حمامك لكها �شكو 

  . من أ"عطاب ومن الغش يف بعض أ"حIان
  .وشكرا. Øمتىن لمك التوفIق

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار . الس>يد املس�شار احملرتمشكرا 

  .التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

ما دممت قد تفضلمت �ٕالشارة ٕاىل حمامك مك[اس وحممكة أ"رسة �لر�ط، 
 ٔ�فIدمك �لفعل بqٔننا واعون �لوضعية املزرية لبعض ج[بات احملمكة اليت ٔ�رشمت

ٕا�هيا يف مك[اس، وL�ٔدمك ٔ�ن املوضوع يعين ©ادي خيضع �îراسة ولٕالجناز 
املطلوب، وحنن ا"ٓن يف طور البحث عن بقعة ليك ننجز ما يطلبه بعض 

  .زمالئنا من مرµب قضايئ
�ل�س>بة لقسم قضاء أ"رسة، وزد Lليه احملمكة ¬بتدائية �لر�ط، 

حملمكة التçارية، لك هذه احملامك وحىت ©ري بعيد من هنا احملمكة إالدارية وا
تعاين من ¬كتظاظ وتعاين من Qاالت اخjناق رصاQة ©ري مق�وÑ متاما، 

ÆÕ فقد تقرر بناء مرµب قضايئ من ¢ة متارة، وا"ٓن أ"رض موجودة 
̈ٔسف الشديد ٔ�نه ثالث . وتعاقدت وزارة العدل مع وزارة املالية fشqٔهنا ل

̈ٔسف ببعض الساكن ا�يل مرات µمييش املكjب د�ل اUراس ات µيتواZه ل
موجود�ن يف هاذيك املنطقة وµيقوموا ببعض أ"مور ا�يل كمتنع ٔ�ن أ"مور 
تصل مداها، ولكن Lازمون �لفعل Lىل ٔ�ن هذا املوضوع هذا حيسم وتمت 

  .إالجراءات الرضورية ويبدٔ� املرشوع يف ٔ�قرب أ"وقات
د�ل احملامك، ما يش ٕاذن ميكن يل نقول �خjصار ٔ�ن موضوع التجهزي 

©ري ا�يل ذµرت، حمامك ٔ�خرى طارح املشلك بل طارح مشالك، وٕاماكنيات 
البالد قد ال ت�سع �لوفاء �اكفة اس>تحقاقات البنا�ت والتجهزيات املطلوبة، 
ولكن ي��غي ٔ�ن نتعاون يف Qدود املمكن Lىل جتاوز هذا الوضع، ا�يل هو 

  .م بqٔدوارها املرجوةوضع ال ±رس العداÑ وال يؤهلها ليك تقو 
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .Àشكر الس>يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة. شكرا

وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر الص/ة حول 
معا�ة املرىض جراء تqٔخر احلصول Lىل بطاقة املساLدة الطبية، 

عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، : رتمني السادة�لمس�شار�ن احمل
اللكمة ٔ"Qد السادة . دخIل، سعيد ٔ�رزيقي�ٔ بنارص ٔ�زواكغ، معر 

  .املس�شار�ن لتقدمي السؤال

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

تعرف Zل املس�شفIات و|اصة املراكز ¬س�شفائية رصاLا بني 
املني هبذه املراكز خبصوص الوصل املسمل �لحصول Lىل املواطنني والع

ففي الوقت اÕي يديل املريض �لوصل يف انتظار ". RAMED"بطاقة 
ٔ�شهر ق�ل صدورها، فٕان إالدارة ال  3احلصول Lىل البطاقة اليت قد تدوم 

تعرتف بذÆ الوصل، ويف احلاÑ املس>تعç] تطلب من ٔ�رسة املريض التوقIع 
 ٔqىل ¬لزتام بL ىل بطاقةL دم احلصولL ÑاQ داء مصاريف العالج يف
  .املساLدة الطبية

وهنا ن�ساءل، الس>يد الوز�ر، يف QاÑ ما ٕاذا رفض طلبه يبقى املريض 
ٕان هذا ¬رتباك احلاصل يف املس�شفIات اليوم حيمت Lىل . هو الضحية

احلكومة الوقوف جبدية Lىل معاجلة اخللل ووضع مصل/ة املريض ٔ�وال فوق 
  . اعتبارلك

ما يه إالجراءات اليت : انطالقا مما سلف، Àسائلمك الس>يد الوز�ر
س�2jذوهنا من Z�ٔل متكني املرىض احلاصلني Lىل وصل ¬س>تفادة من 

  من الولوج ٕاىل العالج بدون مشالك؟" RAMED"بطاقة 
  وهل هناك شك يف Lدم احلصول Lىل البطاقة حلامل الوصل؟

  Iع Lىل ¬لزتام �ٔ"داء؟وٕاذ مل �كن كذÆ فلامذا التوق 
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        .شكرا

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

        ::::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////ةةةة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

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

س�شار احملرتم ٔ�نه بعد الشكر ٔ"عضاء الفريق احلريك، ٔ�قول �لس>يد امل 
من الطبيعي ٔ�ن مرشوLا من هذا احلجم �لنظر ٕاىل الف#ة املس>هتدفة، ويه 

مليون Àسمة وكذا ظروف العمل، والنقص يف املوارد املالية واملوارد  8,5
الðرشية، طبيعي ٔ�ن ياليق بعض الصعو�ت يف البداية، و|اصة ٔ�نه حلد 

  .التعمميمن انطالق معلية  ايوم 60الساLة مل متر ٕاال 
ف[ظام املساLدة الطبية Zاء ليضمن ولوج الف#ات املعوزة �ل2دمات 

وليك ±س>تفIد هذه الف#ات من . الصحية âكر±سا ملبدٔ� احلق يف الص/ة
اخلدمات الصحية، يتعني Lلهيا، كام Zاء Lىل لساØمك الس>يد املس�شار 

  .احملرتم، احلصول مس>بقا Lىل بطاقة نظام املساLدة الطبية
من التوضيح ٔ�ن وصل ٕايداع الطلب ال خيول لصاح�ه صفة  وهنا البد

وٕامنا  65.00مؤهل لالس>تفادة من نظام املساLدة الطبية طبقا �لقانون، 
±سمح � �لولوج ٕاىل العالZات املس>تعç] يف انتظار البت يف طلبه من 

ٔ�لف طلب،  800طرف ا�لجنة احمللية اUامئة، ٕاىل يوم[ا هذا اك�ن يش 
وصالحIة هاذ الوصل . ٔ�لف بطاقة ا�يل ٔ�عطيت 350وال  300واك�ن يش 
  . ٔ�شهر 3حمددة يف 

ٔ�شهر،  3ٔ"ن الوصل عندو ©ري (ولتدليل العراقIل والصعو�ت 
اليت قد يالقهيا هذا النظام يف بدايته وكام ) وµيصلح ©ري يف املس>تعçالت

Zاء يف سؤالمك، الس>يد املس�شار احملرتم، فقد ارتqٔت وزارة الص/ة يف 
رQ] الراهنة وحتقIقا �لولوج ٕاىل العالZات �ٕالضافة ٕاىل اخلدمات امل

املس>تعç] العمل كذÆ �لوصل �ل�س>بة لبعض اخلدمات الصحية ©ري 
س>تعç]، مjل ٔ�مراض أ"طفال والوالدات ؤ�مراض الرسطان وأ"مراض امل 

  . املزم[ة
واجلد�ر �µÕر، ٔ�ن العالZات و|اصة fش>بكة املؤسسات الصحية 

) les établissements de soins de santé de base(س>ية أ"سا
مركز حصي، فهhي مفjوQة ٔ�مام املواطنني �Fان وال  2700البالغ Lددها 

�س>تدعي إالدالء بqٔي وصل وال ٕايداع وال بطاقة ¬س>تفادة من نظام 
  .املساLدة الطبية سواء تعلق أ"مر �لعالZات الوقائية ٔ�و ©ريها

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

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
Àشكرمك الس>يد الوز�ر Lىل التوضي/ات وال Àشك ٔ�بدا يف عزم احلكومة 
Lىل مواص] ٕاصالح قطاع الص/ة، ٕاال ٔ�نين ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد، الس>يد الوز�ر، 

Lىل الفقراء والف#ات الضعيفة، " L"RAMEDىل ٔ�نه بفضل تعممي بطاقة 
  . فٕان Lدد الوافد�ن سزيداد Lىل ما اكن Lليه

وٕاذا كنا نعمل ٔ�ن بعض املواLد قد تصل ٕاىل الشهور، فٕاننا ن�ساءل µيف 
ميكن �لمس�شفIات ٔ�ن �س>تق�ل املرىض يف ظروف جIدة، |اصة ٔ�مام ق] 

  املوارد الðرشية وق] أ"رسة؟
ٔ�مام Lدم توفر اUواء �ملس�شفى اÕي  كام ٔ�ن إالشاكلية âزداد صعوبة

يصفه الطبEب �لمريض، مما جيع¸ ±شرتيه، خصوصا ؤ�ن ٔ�مثنة أ"دوية ببالد� 
  . تعد مرتفعة �ملقارنة مع دول اجلوار

ٔ�مام لك هذه إالشاكليات، نطلب م[مك، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا Lىل 
عمل Lىل إالرساع معاجلة هذه أ"مور، كام Øمتىن ٔ�يضا من احلكومة ٔ�ن ت

  .�لمرىض" RAMED"بتوفري بطاقة 
و�ملناس>بة، ٔ�ذµر، الس>يد الوز�ر، فٕان مس�شفى احلسن الثاين خبريبكة 
يعرف نقصا Qادا يف أ"طر الطبية، مفثال قسم الوالدة ال يتوفر سوى Lىل 
طبيðني، وقد س>بق ٔ�ن وLدتنا الوز�رة السابقة Lىل ز�دة طبEب ٔ�و طب�Eة 

  . الساكنة والزلنا ن�jظر ٕاىل Qد ا"ٓنلتغطية QاجIات 
  .وشكرا

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

        ::::الس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الص////ةةةة
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
فال�ساؤل د�لمك حول مدى قدرة اس�Iعاب املس�شفIات لهاذ الرمق 

هاذ الناس ق�ل ما جيي مليون Àسمة، فا�يل خصنا نعرفو ٔ�وال  8,5د�ل 
"RAMED" ،اتIيجيو �لمس�شفµ دة الطبية اكنواLق�ل ما جتي املسا ،

يعين ©ري طريقة ٔ�خرى، فني اكن µميش>يو هاذ الناس هاذ املواطنات 
واملواطنني، ©ري اكن ا�يل fشهادة ¬حjياج وال �البزتاز ٔ�و بطريقة ٔ�خرى، 

  .ية µيجيو �لمس�شفIاتاكنوا لكام اكنوا امراض، |اصة يف ظروف اس>تعçال 
ٔ�ما السؤال املطروح ا�يل مjفق معه عن ¬خjالالت وهاذ املشالك 
ا�يل كتعرفها املس�شفIات، ٔ�� ٔ�ظن هاذي كهتم الس>ياسة الصحية لك مايش 

: فا�يل بغيت نؤكد Lليه ٔ�عطيت التعل�ت مجليع املسؤولني... ©ري هاذ
املس�شفIات لتفهم هذا  املناديب، واملدراء، واملدراء اجلهويني ومد�ري

  .الواقع، هذا الوضع
ؤ�س>تغل هذه املناس>بة كذÆ اليوم لتوجهيها هلم جمددا، وذÆ لتدليل 
لك الصعو�ت ٔ�مام املواطنني واملواطنات حىت يضمنون حقهم يف العالج، 
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  .ري� ±س>تقمي هذا النظام fشلك طبيعي
 Æٔ�ن ومن ¢ة ٔ�خرى، البد من التوضيح كذ"RAMED "ام هو نظ
وهنا ٔ��متس من املواطنات . مفjوح و©ري حمصور ال يف الزمن وال يف املاكن

 ÑاQ هيمU سEدة ٔ�و لIن مه يف حصة ج�Õواملواطنني املعنيني هبذا النظام وا
اس>تعçال ٔ�ن يرتµوا الفرصة �لمرىض ا�Õن مه يف QاÑ اس>تعçال حىت âمتكن 

  .جIدة ا�لجن اUامئة احمللية من دراسة امللفات يف ظروف
ويف أ"|ري، ٔ�شري ٔ�ن لك مخEس هناك اجLæات يف وزارة اUا|لية 
لتدارس لك الصعو�ت واملعيقات ا�يل اح[ا تنعرفها وحناولو نلقاو لها Qلول 
واملعيقات الطارئة يف ٔ�فق ٕاجياد احللول املناس>بة لتçاوزها، وحنن Lازمون 

ول هللا �خنراط ذÆ حبمعمك، الس>يد املس�شار والسادة املس�شارون، Lىل 
  .وشكرا، امجليع

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال الثاين املوZه �لس>يد وز�ر . شكرا الس>يد الوز�ر

الص/ة حول موضوLه حق التطبEب �لجميع، اللكمة ٔ"Qد السادة 
  .املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل

  :املس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�ط
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شارون،

كام تعلمون، الس>يد الوز�ر، |اصة Ø�ٔمك ا�ن هذا القطاع، ا�ن هذا 
امليدان، فالعديد من املس�شفIات تعرف |لال واخjالالت ٕان Lىل 
مس>توى ب�Iات ¬س>تق�ال ٔ�و Lىل مس>توى اخلدمات اليت تقدÁا هذه 

عبيا ولو يف ظل هذه الرشوط اليت املس�شفIات، مما |لق تذمرا واس�Iاء ش 
. "RAMED"يت/دث فهيا عن بطاقة املعوز�ن املصطلح Lلهيا ببطاقة 

وحنن نعمل، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن اUس>تور اجلديد واللك يت/دث عن التزنيل 
  .اUميقراطي والسلمي ملقjضيات اUس>تور

الس>يدان الوز�ران، Øرجوكام، فqٔ� ٔ�وZه سؤايل �لس>يد وز�ر الص/ة، 
هللا خيليمك، اح[ا يف مؤسسة �رشيعية، . يمك ٔ�ن حترتمو�، ال �شوشا LليناLل 

  . خصمك حترتموننا
ÆÕ، ٔ�قول بqٔن مقjضيات اUس>تور اجلديد تت/دث عن احلقوق 
¬قjصادية واحلقوق ¬جæعية �لمواطنني، ومن مضهنا احلق يف التطبEب 

  .إالÀسانواحلق يف الص/ة ëحق من حقوق املواطنة وëحق من حقوق 
À ،ÆÕسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن إالجراءات الواجب اختاذها من 

  . Z�ٔل حتقIق هدف هذا الشعار، شعار الص/ة �لجميع
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

  :الس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الص////ةةةة
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

  السادة الوزراء،
  ملس�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة ا

تق�لوا بداية السادة ٔ�عضاء الفريق الفIدرايل �لوQدة واUميقراطية |الص 
ويف هذا املقام، ٔ�توZه لمك . شكري لمك Lىل طرحمك لهذا السؤال الهام

�لقول بqٔن الص/ة �لجميع هو الهدف أ"مسى اÕي تبذل الوزارة جمهوداهتا 
وإالµراهات واملشالك املرتامكة مهنا  وتع� ٕاماك�هتا لبلو©ه رمغ الصعو�ت

واملتçددة، كام ٔ�رشمت ٕاىل ذÆ الس>يد املس�شار احملرتم، والص/ة تبقى حقا 
  .ال حميد عنه للك مواطن يضمنه اUس>تور

وسواء تعلق أ"مر �ملراكز ¬س�شفائية اجلامعية ٔ�و املراكز 
فٕان الهدف يبقى  (SEGMA)¬س�شفائية املسرية بصورة مس>تق] 

واQد، ويتçىل يف توفري اخلدمات ¬س�شفائية �لمواطنني Lىل ٔ�ساس 
  .اQرتام مس% العالZات

و�سامه املراكز ¬س�شفائية اجلامعية يف تنفIذ الس>ياسة الصحية 
العمومIة يف شقهيا الوقايئ والعال�، وتتلخص املهمة أ"ساس>ية اليت 

  .À�ٔشñت من Z�ٔلها يف العالج والتكو�ن والبحث العلمي
ٕان ٕاحقام هذه املراكز ¬س�شفائية اجلامعية يف À�ٔشطة LالجIة 
fس>يطة، تقوم هبا املس�شفIات إالقلميية واجلهوية لن ±سامه يف ¬رتقاء 
جبودة اخلدمات ¬س�شفائية هبا، كام لن ميكهنا من ٔ�داء ÁاÁا كام حيب، 

يومIا من فاملراكز ¬س�شفائية اجلامعية تعاين من الضغط اÕي ميارس Lلهيا 
جراء كرثة طلبات ¬س�شفاء اليت تعرض Lلهيا واليت ميكن ٔ�ن يمت التكفل 

  . هبا ¢و� ٔ�و ٕاقلمييا
ولٕالشارة فقط، فعدد العمليات القIرصية مjال اليت جترى يومIا يف 

  .املس�شفى اجلامعي محمد السادس تفوق الثالثني معلية يومIا
س�شفائية اجلامعية يف ويف هذا إالطار، و�Õات، �سامه املراكز ¬

التخفIف من عبء âاكليف العالج �ل�س>بة �لمرىض املعوز�ن، كام �سامه 
يف التكفل بصفة جمانية �ل�ساء احلوامل، |اصة الاليئ ال يتوفرن Lىل ٔ�ية 

  .تغطية حصية
واQرتاما ملبدٔ� احلق يف الولوج العادل ٕاىل اخلدمات الصحية، اخنرطت 

اجلامعية يف تطبيق وٕاجناح مرشوع نظام  مجيع املراكز ¬س�شفائية
املساLدة الطبية لفائدة املعوز�ن، كام هو الشqٔن �ل�س>بة مجليع املس�شفIات 

  .أ"خرى وبنفس س] العالZات
ويف هذا إالطار، عقد� اجLæات مع مد�ري املس�شفIات لتعبñهتم 

خلدمات وتوجهيهم، وذÆ لالخنراط الناجع ٕالجناح هذه العملية Lرب حتسني ا
  .وظروف ¬س>تق�ال

  .وشكرا الس>يد املس�شار
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        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ا"ٓن اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف . شكرا لمك الس>يد الوز�ر 

  .ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املاÆ ٔ�فر�ط
  .شكرا الس>يد الرئEس

اح[ا ميل طرح[ا السؤال حول ٔ�وضاع املس�شفIات يف البالد، فكIف 
ا لمك ميل كنا نناقش املزيانية الفرعية لقطاع الص/ة يف ا�لجنة، ٔ�ننا اليوم قلن

�ن رشد، ا�يل إ ميل âمنش>يو لواQد املس�شفى، �|ذو د�ل اUار البيضاء 
، Àشوفو الب�Iة د�ل ¬س>تق�ال وÀشوفو "مور�زµو"مصطلح Lليه بــ 

نعتربه واQد  الطوابري د�ل املرىض وµيفاش µيمت التعامل معهم، اليشء ا�يل
النوع من إالهانة، بل ٔ�كرث من هذا، وهاذ اليش مايش يش QاZة ا�يل 
خمبqٔة، واQد العديد د�ل احلوامل يîن يف ممرات املس�شفIات و�لعديد 

  .من ٔ�بواب املس�شفIات
طبعا، قد تقولون لنا ٔ�� مjفق معمك Lىل مس>توى ال�شخيص، Lىل 

زة، ولكن هاذي راه الص/ة مس>توى املوارد الðرشية، Lىل مس>توى أ"¢
د�ل املواطنني، واUوÑ تيخصها تتحمل املسؤولية د�لها يف ٔ�ن توفر الص/ة 

 4جنوم و �5لمغاربة، والناس ا�يل عندمه الفلوس راه âميش>يو ملص/ات 
  . جنوم، حنن نت/دث عن السواد أ"عظم �لمغاربة
 ، و�� Lليمك"RAMED"وحىت هاذ الطريقة د�ل احلصول Lىل 

واش ما فهياش ٕاهانة، وما فهياش رضب �لكرامة د�ل املواطن، اح[ا 
âمنش>يو قدام املقاطعات وت�شوفو الطوابري د�ل ال�ساء ود�ل الرZال 

والطريقة فهيا نوع من التالعبات يف هاذ اليش، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه اكن �ٕالماكن 
امج، راه ٔ�ننا هاذ البطاقة متنح بطريقة ٔ�خرى ٔ�و µيف قلنا يف ٕاQدى الرب 

د�ل ا�ليل، يقف  12مع املقدمني والش>يوخ ميل كزتيد واQد الياجورة 
يفرقوا هاذ ¬س>æرات Lىل املواطنني ... ومخس دقائق L12ليك مع 

ويعطيومه فرصة Lىل ٔ�هنم جييبوها �لف#ات املعنية وتدار من بعد طبعا العملية 
  .املواطننيد�ل التفريغ، الشلك ا�يل ٔ�نه حيفظ الكرامة د�ل هاذ 

    ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ا"ٓن اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Lىل . شكرا Æ الس>يد املس�شار احملرتم

  .التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الصالس>يد وز�ر الص////ةةةة
ٔ�� ©ري ٕايل بغيت ٔ�ن ٔ�ؤكد �لس>يد املس�شار احملرتم، فqٔ� ما اس>بقش يل 
قلت يف هاذ الق�ة احملرتمة ٔ�نه ضد وال ممتافقش معك، هاذ ¬خjالالت 

[ا تنقرو هبا، هاذ املشالك تنقولها اكينة، وتؤدي ٕاىل معا�ة املواطنني اح 
واملواطنات، واح[ا ما يش ساكتني، اح[ا راه |دامني �ش ÀساLدومه �ش 

  .حنلو هلم املشالك
ٔ�ما �ل�س>بة �لمس�شار احملرتم، ٕاىل انت تتدويو Lىل التالعبات، ٕاذا 

يف الق�ة نبقاو نبلغو  �Uمك تالعبات عندمك ٔ�رامه لنا، ولكن ما يش
�لتالعبات، ا�يل عندو يش ملف جييبو، العيب Lلينا ٕاىل ما در�ش ذاك 

  .اليش الالزم ا�يل خص يتدار
هذه من ¢ة، فالص/ة �لجميع، الس>يد املس�شار احملرتم، ما يش 
شعار، ما خصهاش تبقى شعار، فهhي خص هدف ا�يل اح[ا مجيعا، يف 

ن Z�ٔل تلبjEه كام ٔ�قول دامئا فاالخjالالت الوزارة ومعمك، س>نعمل مجيعا م
والنقائص يه µيعرفها القطاع، كثرية Lديدة ومjعددة، واحللول خصها âكون 
واQد النظرة مشولية، Qلول هيلكية، Qلول Zذرية، Qلول س>ياس>ية، Qلول 
يف ٕاطار �شاريك معمك، مع مجيع املناضلني واملناضالت ومع مجيع 

هيئات اFمتع املدين، يف ٕاطار حكومة ا�يل املس�شارات واملس�شار�ن ومع 
  .كت2دم يف ٕاطار âاكميل و�شاريك وتضامين

  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر، وÀشكرمك Lىل مسامهتمك معنا يف هاته اجللسة

وا"ٓن ٕاذا ارتqٔت الس>يدة املس�شارة والسادة املس�شار�ن ٔ�ن ن�jقل، رمبا 
س>يد وز�ر الصناLة والتçارة �يق ما حرض معنا يف القاLة، ٕاىل ٔ"ن ال 

السؤالني املو¢ني ٕاىل الس>يد وز�ر التجهزي والنقل، ٕاىل اكنوا السادة 
  .املس�شار�ن مس>تعد�ن

ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر التجهزي والنقل 
: ر�ن احملرتمني السادةحول التقIمي الشمويل لتطبيق مدونة السري، �لمس�شا

عبد امحليد السعداوي، عبد القادر ٔ�قوضاض، عياد الطييب، عبد هللا ٔ�بو 
  .اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال. زيد، حلسن بلبرصي

        ::::املس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضااملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضااملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضااملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضاضضضض
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين وأ"خت املس�شارة،

  لرمحن الرحمي،fسم هللا ا
قامت احلكومة السابقة بتطبيق مدونة السري اليت اكنت حمط Zدال 
ونقاش طويل دا|ل ق�ة الربملان، وا"ٓن وبعد مرور فرتة Lىل تزنيلها الزالت 

  .ا"ٓراء مjضاربة حول مدى جناعهتا من احلد من حوادث السري
يف  فقد ٔ�كدت وزارâمك، الس>يد الوز�ر، Lىل ٔ�ن هناك ارتفاLا ملحوظا

Lدد حوادث السري وكذا يف Lدد القjىل، مفثال يف شهر ٔ��ريل من س>نة 
مقارنة مع نفس الفرتة من س>نة  %40ارتفع Lدد القjىل بقرابة  2011
، كام ٔ�ن أ"رقام اليت ëشفت عهنا مد�رية النقل الطريق والسالمة 2010

 الطرقIة بوزارة التجهزي والنقل تدل Lىل ارتفاع خطري يف لك املؤرشات
  .املتعلقة حبوادث السري |الل الس>نة املنرصمة

  :من |الل ما سلف، Àسائلمك، الس>يد الوز�ر، Lىل الشلك التايل
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  ما هو تقIميمك لنتاجئ تطبيق مدونة السري؟
  وما حصة هذه املعطيات وهذه أ"رقام؟

وما هو مرشوعمك املس>تق�يل ٕالصالح مدونة السري، خصوصا يف 
  ملبالغ فهيا وت% السالبة �لحرية؟اجلانب املتعلق �لغرامات ا

  .شكرا

    ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ا"ٓن �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار . شكرا لمك الس>يد املس�شار احملرتم

  .إالZابة Lىل السؤال

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

  الس>يد الرئEس،
  الس>يد الوز�ر،

  ملس�شار�ن احملرتمني،الس>يدة والسادة ا
Àشكر الفريق احملرتم Lىل هذا السؤال واملرتبط مبلف µبري Zدا ولEس 

  .جمرد قانون، بل مبلف جممتعي يتعلق �لسري بصفة Lامة
فقط هذه م[اس>بة �ش نوحض ٔ�نه م[ذ حتملنا املسؤولية، موضوع النقل 

ا"ٓن يف  ا|ذيناه بعناية µبرية Zدا ٔ"نه فIه جوانب مjعددة، مهنا ما اكن
|الل ا�لجنة د�ل جملس النواب حول مقاربة اقjصاد الريع يف هذا اFال، 
وفهيا ما يطرQه م[تخبو أ"مة و|اصة الس>يدات والسادة املس�شار�ن حول 
ٔ�يضا اقjصاد الريع ولكن حول إالطار القانوين واملؤسسايت املرتبط هبذا 

  .املوضوع
و�لتايل كام رصحت يف ٔ�كرث ٔ�ؤكد ٔ�ن حوادث السري دامئا يف اس>مترار، 

من مرة Lىل ٔ�ن هذا أ"مر حيتاج ٕاىل مقاربة مشولية صارمة وسqٔعطي 
مؤرشات، وميكن نتذاµرو من بعد Lىل املدونة ا�يل اح[ا در� فهيا مقاربة 

مهنا مايش ن�çIة ملشالك تق[ية،  L80%ىل ٔ�نه حوادث السري تبني بqٔن 
  . يLامل fرشي، هذه ٕاحصائيات رمسية، Lامل fرش 

فقط من القjىل واحلوادث  %10ٔ�كرث من ذÆ تبني لنا بqٔن حوايل 
د�ل السري µيد�روها املهنيني، ا�يل هام الطاµس>يات والشاح[ات 
واحلافالت، ما تبقى µيد�رها السائق اخلاص، مبعىن الس>يارة اخلاصة 

  .%90واUراZة اخلاصة 
د�ل  %�94ة ٕاحصائيات درهنا يف واQد العدد د�ل املدن د�ل املراق 

Àس>بة µبرية Zدا من ... الناس ال حيرتمون قف، وا�يل يه Q�ٔد املصدر د�ل
الناس ما µيد�روش حزام السالمة ا�يل µينقص حسب إالحصائيات من 

املوىت والقjىل، مبعىن يف هناية املطاف ٔ�ن إالشاكل مايش فقط  50%
 وبصدق نرص قانوين، مايش تقين، ولك[ه ٕاشاكل جممتعي، ميكن يل ٔ�قولها لمك

 ٔqىل اخلطL هناك ٕارصار ،ٔqىل اخلطL .  
و�لتايل، ٔ�� ٔ�عتقد البد من مقاربة وهذا هو ¬جتاه ا�يل ماش>يني فIه 

وزارة الشؤون إالسالمIة، الرتبية، إالLالم، التجهزي والنقل : مجيع املتد|لني
 Æا|لية من |الل املراق�ة، ٕاىل ©ري ذUة التحتية، وزارة اIمن |الل الب�

jظرو �ملناس>بة اح[ا �ٕالضافة � �ش>تغلو يف هاذ ¬جتاه، ولكن مازال كن ك 
�لمدونة فدر� واQد طلب عروض مع مجعيات اFمتع املدين، �ش تعطينا 
مقرتQات يف طلب العروض، تعطينا مشاريع ا�يل غندمعوها واكن عند� 

لنا مجيعا ا�لقاء الس>نوي معهم، جييبوا لنا مشاريع µيفاش µيتصوروا ٔ�ننا ميكن 
قjيل بال ما نتلكم  4000مكجمتع حناربو هاذ الظاهرة ا�يل تؤدي "ٔكرث من 

Qىل عرشات ا"ٓلف د�ل اجلر� جروLف بليغة، بل وعرشات ا"ٓال ا
د�ل اجلر� جروح، �ٕالضافة ٕاىل اخلسارة لالقjصاد الوطين ا�يل يه 

Iاكم] ٔ�ثناء التعقjد ال�س>بة حمددة، عند� مقاربة مQب ميكن يل تصل لوا
  .نضيفها ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضااملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضااملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضااملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضاضضضض
  .شكرا الس>يد الوز�ر.شكرا الس>يد الرئEس

ٔ�وال سؤالنا يف احلقIقة اكن واحضا، ابغينا نعرفو �ٓش من فائدة؟ ٔ�� 
  ن هاذ املدونة؟ ٔ��ساءل �ٓش من فائدة ج�نا م

تتجي من ٔ�خطاء fرشية،  µ ��ٔ80%يظهر يل من |الل ما قلته ٔ�ن 
املغاربة كنظن ميل زد� Lلهيم هاذ الغرامات وهاذ احلðس وهاذ ا"ٓخر، زادو 

املغاربة µيخص يت2ذوا بواQد النوع من ا�ليونة . حىت هام هاجوا مايش نقصو
ريوها بطريقة ٔ�خرى مايش ٔ"نه هذا ٕاشاكل، مبعىن ثقافة املغاربة µيخص نغ

بطرق زجرية، هذه ٔ�وال، ٔ"ن لك ما زد� لو ©ري يف احلðس وزد� كنعمرو 
  . احلباسات، ما شف[ا حىت يش فائدة من هذه املدونة يف احلقIقة

̈ٔسف ٔ�� نقول Æ بصدق، Qاولنا  رمغ ٔ�نه دازت يف الربملان، ولكن ل
ك، ©ري رغام زعام دازت، هو لكنا وميكن مجيع الربملانيني صوتوا Lلهيا ©ري هاك

يف احلقIقة املسائل . مكIخصهاش تدوز ٔ"نه مازال ما Zاهزي�ش لهاذ القانون
، هاذي )STOP(وقلت ٔ�نت إالخوان ما µيوقفوش عند .. �زاف د�ل ا�يل

اح[ا در� هلم الخر وما وقفوش، µيخص Øزيدو يف .. راه µيخص ثقافة مايش
  ...و الطني ب] واح[ا ©اديني ©ري يفالغرامة وال Øزيدو يف احلðس، Øزيد

احلكومة ا�يل ميكن لها حتاول وÕا، يف احلقIقة اح[ا عند� ثقة يف هاذ 
ترتاجع Lىل بعض البنود ا�يل اكينة يف هاذ املدونة ا�يل ما كند�رو هبا ٕاال 

  . كنكشطو املواطن، وزد� يف التعريفة د�ل الطريق
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لرد Lىل التعقIب. د املس�شار احملرتمشكرا الس>ي
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        ::::الس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقل
كام قلت ك�ش>تا©لو Lىل املدارس د�ل تعلمي الس>ياقة، وغيخرج واQد 
دفرت التحمالت ا�يل ©ادي �كون موZه ومؤطر ٔ"ن هذا بداية أ"صل 

  . د�ل الس>ياقة
قين ٔ�يضا دفرت التحمالت ك�ش>تغلو Lىل املراكز د�ل الفحص الت
و�ملناس>بة اكنت عند� . والشفافIة واملراق�ة، وك�ش>تغلو Lىل املدونة

 70اجLæات Lديدة وتوج[اها مبراس] ٕاىل لك النقا�ت املهنية، وصلت ٕاىل 
مراس]، وكنقول هلم اعطيو� نظرا لهاذ النقاش العمويم ٔ"ن ٔ�صبحت 

املالحظات د�لمك، تلقIنا بطبيعة  املدونة م% املغاربة، اعطيو� ٔ�ش>نا يه
ملف ومازال كن�jظرو النقا�ت والهيئات يعطيو�  70ملف من  27احلال 

املقرتQات، لكها تصب يف موضوع الغرامات، العقو�ت، وتصب ٔ�يضا يف 
املوضوع د�ل مواµبة السائق يعين بصفة Lامة و|اصة السائق املهين، مث 

ب الو6ئق وقضية د�ل ٔ�نه اك�ن تتعلق ٔ�يضا ف� يتعلق �لنقط وحس
الوثيقة، هذاك هو الرزق  ٕاشاكالت حقIقIة ٔ"ن املهين ميل ك�سحب �

  .د�لو فالبد من معاجلة
ؤ�� مjفق Lىل ٔ�نه املغرب Lرب التارخي مايش القانون ا�يل µيqٔطرو، 
كنعتقد القانون رضوري، كنعتقد بqٔن الب�Iة التحتية رضورية، املغاربة 

Qيحتاجو لواµ متعFة، ؤ�� كنعتقد مع املهنيني ومع اIعية وثقافæبة اجµد املوا
املدين ومع الس>ياس>يني واملنتخبني، µميكن لنا ٕان شاء هللا نوا¢و هاذ ا"ٓفة، 
وµميكن لنا منش>يو يف هاذ إالصالح املتدرج والعميق لكن بتوافق جامعي 

ش ميكن لنا نفعو ؤ�� كنعتقد بqٔن هناك QاÑ وٕاحلاحIة � ،وfرشاكة امجليع
جيوها من هاذ ا"ٓفة اخلطرية ا�يل كنqٔديو ا�مثن ©ايل اجæعيا ن البالد د�لنا ون 

  . واقjصاد� وfرش�
  .وشكرا

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

ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوLه وضعية قطاع النقل جبهة 
  .املس�شار�ن لðسط السؤال اللكمة ٔ"Qد السادة. بين حسن-رشاردة- الغرب

        ::::املس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
بين حسن وضعية مqjٔزمة Lىل مجيع -الرشاردة-تعرف ¢ة الغرب

ة، املس>تو�ت، مؤرشات مjدنية �لتمنية، معدل مرتفع �لفقر والهشاش
رش �خلري، ð مس>توى أ"مIة وا�متدرس حرج، مس>توى الوضع الصحي ال ي 

الب�Iات التحتية حتتاج ٕاىل جمهود اس>ت�[ايئ، الفساد جبميع ٔ�نواLه ينخر لك 

مكو�ت اجلهة، قد يقول البعض ٔ�ن هذه النظرة السوداء م�الغ فهيا، ٔ�قول 
ريمك يف احلكومة مبا هلم ٔ�ن هذا الواقع، ؤ�نمت الس>يد الوز�ر احملرتم L�ٔمل من ©

  .ٔ�قو�
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

قطاع النقل من القطاLات كذÆ اليت حتتاج ٕاىل عناية |اصة هبذه 
اجلهة، خصوصا �لعامل القروي اليش ا�يل فjح اFال ٔ�مام ان�شار ظواهر 

  .|ارZة عن القانون ومعا�ة حقIقIة �لساكن
Zسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن إالجراءات العاÀ ام هباIاليت ميك[مك الق [

  بين حسن من Z�ٔل حتسني هذا القطاع؟ - رشاردة-Lىل مس>توى ¢ة الغرب
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

  .السؤال

        ::::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،

  لس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ا
ك�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Lىل طرح هذا السؤال، 
بطبيعة احلال فIه شقني يف املوضوع د�ل ¢ة الغرب و�خلصوص حول 
موضوع النقل، ويعين ال ٔ�خفIمك Lىل ٔ�نه تعاطف |اص Lىل اعتبار ٔ�ين ٕا�ن 

وقعي ا"ٓن، كنت ٔ�قولها من موقع هذه اجلهة، ؤ�� مقjنع ؤ�قولها من م
املعارضة وكنائب، وا"ٓن موقع احلكومة، ٔ�نه مايش فقط الناس د�ل ¢ة 
الغرب هام ا�يل ضايعني يف الغرب بل املغرب �اكم¸ ضايع يف هاذ ¢ة 
الغرب، نظرا �لمؤهالت وإالماكنيات اليت ال تعد وال حتىص، يعين وا�يل µرم 

  .ه اجلهة هباذهللا عز وZل ه
 ��ٔ ÆÕلكن املؤرشات مع أ"سف عصية، املؤرشات مقارنة عصية، و
ٔ�عتقد يف ٕاطار اجلهوية، يف ٕاطار التدبري احلكويم احلايل، يف ٕاطار |لق 
نوع من العداÑ بني اجلهات، يف ٕاطار حتمل املسؤولية بني اجلهاز التنفIذي 

ني املنتخبني، ا�يل يه احلكومة وما بني اFالس املنتخبة بطبيعة احلال وما ب
كنعتقد هناك ٕاماكنية ؤ�� مjفائل ٔ�نه ميك[نا ا�هنوض هبذه اجلهة ؤ�ن نتعاون 

  .من Z�ٔل ا�هنوض هبا
القطاع اÕي نت/دث عنه حول موضوع النقل ؤ�خص اخلصوص حول 
موضوع د�ل النقل يف العامل القوي، ال ميكن فك العزÑ فقط �لطرق وهاد 

، الطرق ما يه ٕاال وسائل د�ل الولوج، اليش Lربت Lليه يف ٔ�كرث من مرة
لكن البد Àس>تعملوها، و�لتايل عندما نت/دث عن فك العزÑ من حIث 
الب�Iات هو الطرق والنقل، يف �ٓن واQد، البد من مقاربة د�ل الطرق 
وحنن مس>متر�ن فهيا Lىل ٔ�ية Qال، يف ٕاطار الرب�مج د�ل الطرق يف العامل 
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العام د�ل الطرق وامل�شqٓت الف[ية، ولكن البد  القروي ٔ�و يف ٕاطار الرب�مج
  .ٔ�يضا يف جمال د�ل النقل، وا"ٓن ك�ش>تغلو

f�ٔرشمك، الس>يد املس�شار احملرتم، Lىل ٔ�نه ف� يتعلق �لنقل املزدوج 
هناك جلنة بي�[ا وبني وزارة اUا|لية تنكب و�ش>تغل كام واLدت سابقا ٔ�نه 

�ل اUراسات ا"ٓن قربنا ٔ�ننا د 3ٕان شاء هللا ©ادي âكون Qلول قريبا، 
ن�هتيو مهنا تتعلق ٕ�قلمي الق[يطرة وٕاقلمي س>يدي سل�ن وٕاقلمي س>يدي قامس 
ا�يل كتعطينا الصورة والرتµيبة د�ل النقل يف العامل القروي µيف خصها 

  .âكون
âرس>مي ما هو ©ري مرخص ٔ"ن هاذي واQد  هووالتوZه ا�يل ©اديني فهي 

و واQد املهمة ولك[ه اك�ن واQد إالشاكل يعين ما مه احملنة، هاذ الناس µيqٔدي
مرخصني ما مه µي/رتموا املعايري، ف�التايل ¬جتاه د�ل âرس>مي ما هو 
مرخص، بطبيعة احلال مع بعض ¬حjياطات و©ادي منش>يو يف واQد 
املنطق ٔ�ن لك ما هو âرخIص جيب ٔ�ن نEرسه ٔ"ن املنطق السابق اكن 

ن وكنعذبو الناس، اوند�رو ا�لçان وجتمتع ا�لç الرتخIص دامئا خصنا نعكسو
التوZه ا�يل ©ادي هو ٔ�نه الرتخIص غيكون مEرس ولكن املراق�ة ا�يل ©ادي 
âكون مشددة وهاد اليش اLالش الحظمت ٔ�ن نقل املس>ت2دمني، النقل 
املدريس، النقل الس>ياõ، وقريبا ٕان شاء هللا النقل يف العامل القروي، 

تحمالت مع واQد الرشوط اليت جيب ٔ�ن حيرتÁا س>يخضع لنظام دفرت ال 
امجليع، وبطبيعة احلال س>نقوي اجلانب د�ل املراق�ة �ش اخلدمة âكون يف 
املس>توى، ؤ�يضا من �حIة السالمة الطرقIة، ؤ�� ٔ�قول بqٔنه ٕان شاء هللا 

  .النتاجئ س>تظهر قريبا Lىل مس>توى اجلهة

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
مة ا"ٓن ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار اللك. شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهااملس�شار الس>يد عبد اFيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئEس

الس>يد الوز�ر، ال خنفIمك بqٔنه . ٔ�شكر الس>يد الوز�ر احملرتم Lىل جوابه
لنا الثقة يف ٕارادâمك من Z�ٔل ا�هنوض هبذا القطاع، لك ما نطلبه م[مك، 

هو التعجيل ٕاىل ©ادي خترج يش QاZة خترج،  الس>يد الوز�ر احملرتم،
|اصة التعجيل �لقرارات ©ري امللكفة، اكينة قرارات اليت حتتاج الشçاLة 
الس>ياسة واجلرٔ�ة ا�يل يه يف الواقع مايش ملكفة بذاك الشلك ا�يل ©ادي 

  .نعجزو من Z�ٔل Qل بعض املشالك ا"ٓنية
ذا القطاع وتطهريه رصاQة Øمتىن صادقني ٔ�ن يوفقمك هللا يف ا�هنوض هب

  . من الشوائب و¬خjالالت
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
لمك اللكمة الس>يد الوز�ر �لرد Lىل . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقلالس>يد وز�ر التجهزي والنقل
حسب الرب�مج د�ل اجلوالت د�ل اجلهات بطبيعة احلال اكن عندي 

الرشاردة، ومن بني امللفات ا�يل طرحjوها هو - ل الغربلقاء يف اجلهة د�
هاذ امللف د�ل النقل، ولكن ٔ�� عندي لقاء ٕان شاء هللا Lىل مس>توى لك 
ٕاقلمي �ش جنلسو نتذاµرو Lىل القرارات اليت س>نqٔ|ذها مجموLني، ٔ"نه خصنا 
�|ذوها مع املنتخبني و�|ذوها مع السلطات احمللية �ش منش>يو يف ٕاطار 

ازن بني النقل يف العامل القروي والطاµس>يات واحلافالت ويوقع نوع من التو 
  . التوازن

ٕان شاء هللا هاد اليش س>نعçل به، وهذه م[اس>بة بطبيعة احلال ٕاىل 
الرٔ�ي وٕاىل اكفة املتد|لني Lىل ٔ�هنم يعاونو�، Lالش ٔ�هنم يعاونو�؟ ٔ"نه اح[ا 

ذµية، ويف نفس الوقت ابغينا Øرمسو هاد اليش ا�يل ©ري مرخص � بطريقة 
ابغينا نعطيو فرصة �ش وليداتنا ±ش>تغلوا، |اصة املعطلني ا�يل هام 
حمتاZني، ولكن ٔ�يضا ابغينا ند�رو واQد اخلدمة ا�يل يه حمرتمة يف جمال 

  . د�ل النقل
ؤ�� ٔ�ؤكد، وحتت رقابة كام قلنا السادة الوزراء احلارض�ن، ٔ�ن النقل يف 

ما مرخص هلم، ؤ�قولها من موقعي احلكويم هللا العامل القروي هادوك ا�يل 
) le geste(جيازهيم خبري يؤدون واQد اخلدمة، µيخصنا ند�رو اح[ا واQد 

اح[ا كنتذµرو ملا µيتوقف . معهم ٔ"ن لو ما اكنوش هام راه ما عندش الناس
النقل هنار السوق وال هنار راه ما اكي�ش اشكون ا�يل �رµب الناس يف العامل 

  . القروي
و�لتايل ٔ�ؤكد لمك حنن مرصون Lىل �سوية الوضعية، وٕان شاء هللا 
س>يكون يف القريب، واش العاZل؟ Øمتىن نتçاوزو ٕان شاء هللا إالµراهات 

  .�ش �كون هذاك اليش يف ٔ�قرب وقت ٕان شاء هللا

  :الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . Àشكر الس>يد الوز�ر Lىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ا"ٓين املوZه �لس>يد وز�ر الصناLة والتçارة  ن�jقل ٕاىل السؤال
. والتك[ولوجIات احلديثة حول رضورة وضع خطة حممكة �لرتوجي وال�سويق

  .اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬س>تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد مصطفى قامسياملس�شار الس>يد مصطفى قامسياملس�شار الس>يد مصطفى قامسياملس�شار الس>يد مصطفى قامسي
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ار�ن احملرتمني،الس>يدة والسادة املس�ش

يعد الطلب اUا|يل القاطرة أ"ساس>ية �منو ¬قjصاد املغريب و�لتايل 
فالبد من احملافظة Lىل وترية منو الصادرات املغربية، خصوصا يف ظل 
الظرفIة ¬قjصادية العاملية الصعبة واليت س>تؤöر بال شك Lىل املزيان 

  .التçاري املغريب
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لصادرات و�سهيل وٕانعاش وتوس>يع وتنويع Õا، فالبد من âمنية وٕانعاش ا
املبادالت التçارية مع تعز�ز �ٓليات الت/ليل والرصد والتواصل وتقوية 
الكفاءات املادية والðرشية، �ٕالضافة ٕاىل تqٔهيل املقاوالت الصغرى 

  .واملتوسطة لالخنراط يف املنظومة ¬قjصادية العاملية
ات والتدابري اليت تنوي ما يه إالجراء :Õا، Àسائلمك الس>يد الوز�ر

احلكومة اختاذها لرفع Àس>بة صادرات املنتوZات املغربية مع تqٔهيل املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة �لمسامهة يف رفع Àس>بة ¬قjصاد الوطين و¬خنراط يف 

  ؟املنظومة ¬قjصادية العاملية
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .وز�راللكمة لمك الس>يد ال. شكرا الس>يد املس�شار

  :الس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة
  .شكرا الس>يد الرئEس
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�وال شكرا �لفريق Lىل هاذ السؤال ا�يل هو بطبيعة احلال سؤال Áم، 
راهنية ٔ"نه بطبيعة احلال تjEعرض لواQد النقطة من النقط  هوسؤال عند

  . jصاد الوطين هو املسÑٔq د�ل الصادراتاملهمة يف ¬ق 
السادة املس�شار�ن µيعرفوا ٔ�ن املغرب بطبيعة احلال يف هاذ الس>نوات 
أ"|رية د|ل يف واQد الس>ياسة د�ل ¬نفjاح ¬قjصادي، واكن فهيا 
اتفاقIات جتارية وقعت، وهذه االتفاقIات التçارية بطبيعة احلال ماعندهاش 

ابية ٔ"ن عندها حىت بعض ا"6ٓر السلبية Lىل ال�س>يج دامئا ©ري ا"6ٓر إالجي
وبطبيعة احلال اكن املعول يف هذه املرL [Qىل ٔ�ن املغرب حيسن . املقاواليت

يد|ل واQد العدد د�ل  الوضع د�ل الصادرات د�لو �ش ميكن �
  . أ"سواق

فIه واQد العدد  بطبيعة احلال كام ال خيفى Lليمك ٔ�ن السؤال د�لمك Zات
ٕاسرتاجتية وطنية  هد�ل اللكامت مفjاحIة يف هذا املوضوع، املغرب ا"ٓن عند

�سمى املغرب املصدر ٔ�و مغرب التصد�ر ا�يل يه واQد إالسرتاتيجية 
املقصود مهنا بطبيعة احلال Lىل املس>توى الرمقي ٔ�نه يف الس>نوات املق�] يف 

 ثالثة ٔ�ضعاف د�ل نوصلو ٕاىل 2018نضاعفو الصادرات ويف  2015
  .الصادرات

هذه إالسرتاجتية ٔ�مه احملاور د�لها هو �رسيع وترية منو الصادرات من 
سلع و|دمات، ٕاذن اك�ن واQد العدد د�ل إالجراءات، الت�س>يق يف جمال 
الصادرات �ش �|ذو بعني ¬عتبار ¬سرتاتيجيات القطاعية وهذا واQد 

مس>توى العرض التصد�ري خصنا نلقاو ما املسÁ Ñٔqمة ٔ"نه �ش Øرفعو من 
بطبيعة احلال . نصدرو وهاذ اليش اLالش Zاءت إالسرتاجتية القطاعية

الفالQة، الس>ياQة، الصناLة، : إالسرتاجتية القطاعية مهت مجيع القطاLات
Æارة، ٕاىل ©ري ذçالت .  

توطيد تواZد مسعة املنتçات واخلدمات املغربية يف أ"سواق اخلارجIة 
ل الرتوجي لها يف واQد العدد من احملافل، وحث الرشاكت املغربية من |ال

  .Lىل ¬خنراط يف املنظومة ¬قjصادية
�ل�س>بة الس>هتداف أ"سواق، بطبيعة احلال اك�ن واQد العدد د�ل 

اح[ا . أ"سواق ا�يل املغرب تقليد� موجود فهيا، |اصة ٔ�ور� هذا معروف
اق ٔ"ن اFال د�ل ا�منو د�لنا يف هاذ تنقولو خصنا نبقاو يف هاذ أ"سو 

السوق التقليدي مازال µبري، ولكن بطبيعة احلال اك�ن ٔ�سواق ٔ�خرى ا�يل 
©ادي ند|لو لها ا�يل عندها مؤهالت حبال السوق أ"مر�كIة ا�يل ولو 
عند� اتفاقIات التبادل احلر الزلنا حمدود�ن فهيا، وعند� بطبيعة احلال 

 اح[ا ت�jصورو ٔ�ن املغرب عندو واQد موطئ قدم السوق إالفريقIة ا�يل
|اصة ٕاذا فعل Lدد من االتفاقIات التçارية ا�يل معروفة ٔ�ساسا يه فهيا، 

(UEMOA)و(CEMAC) .  
ح[ا ت�متناو يف هاذ الس>نوات املق�] من بعد هاذ التغيريات ا�يل وقعت ا

، مث مصاح�ة )UEMOA(يف السE[غال ٔ�ننا Àس>تطعو حنرµو امللف د�ل 
الفاLلني ¬قjصاديني، واح[ا بطبيعة احلال وضعنا ورهن ٕاشارة مجيع 
املقاوالت الوسائل الرضورية �لتمنية Lىل الصعيد اUويل، ودر� واQد العدد 

  ...د�ل االتفاقIات 6د�ل الربامج، وقعنا Lىل 
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
ملس�شار�ن يف ٕاطار اللكمة ٔ"Qد السادة ا. شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس>يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس>يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس>يد ٔ�محد الكور
  .شكرا الس>يد الرئEس
  .شكرا الس>يد الوز�ر

الس>يد الوز�ر، السؤال د�لنا يف الفريق ¬س>تقاليل �لوQدة والتعادلية 
. تjEلكم Lىل الشق املتعلق �لصادرات ا�يل ٔ�عطيمت فIه بعض التوضي/ات

م، ا�يل نبغيو تتلكموا لنا Lليه، وما فهيا اك�ن شق �ٓخر، الس>يد الوز�ر احملرت 
ح[ا بعض املالحظات ا�يل تنعرفوها يف هاذ اFال، وهو ا�س نعطيومك حىت 

  . الشق الثاين املتعلق �ل�سويق والرتوجي
�ل�س>بة �لشق املتعلق �لصادرات، الس>يد الوز�ر، كام قلمت |اصة ٔ�هنا 

ولهذا، كام قلمت، Øمتىن . �مjياز م[طقة أ"ورو اليوم كتعرف واQد أ"زمة µبرية
Ø�ٔمك تنفjحوا Lىل أ"سواق أ"خرى، ٔ�سواق �ٓس>يوية وعربية وٕافريقIة �ش 

  .Øروجو املنتوج املغريب د�لنا
الشق ا"ٓخر املتعلق �لرتوجي وال�سويق، ©ادي نتلكم فIه، الس>يد 

ملنتوج الوز�ر احملرتم، Lىل âروجي املنتوج املغريب دا|ل املغرب، اح[ا بغينا ا
  .املغريب د�لنا يرتوج و±س>هت% دا|ل املغرب

ٔ�وال اح[ا نعطيو قمية �لمنتوج د�لنا، نؤمن �ملنتوج د�لنا، نؤمن بذاك 
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اليش ا�يل ت�jجو ٔ�ننا Àس>هتلكوه، ما نبقاوش Àس>هتلكو املنتوج أ"ج[يب 
  .�|ذو مناذج د�ل اUول الصاLدة، كرتµيا مjال الس>يد الوز�ر. ..وخنليو

، هاذ اجلانب �ش ميكن �لمس>هت% ±س>هت% م[توج مغريب، هنا ولهذا
كتبقى املهمة �لحكومة املغربية ا�يل خصها توعي هاذ املغريب وتنظم محالت 
  .حتسEس>ية وتنظم معارض �ش توعي املغريب ±س>هت% املنتوج الوطين د�لو

بطبيعة احلال البد ما Àسهرو Lىل �ش املنتوج د�لنا �كون يف مjناول 
  ...لتنافس>ية العاملية �شا

  .شكرا

    ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر �لرد Lىل التعقIب. شكرا املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة
  .شكرا الس>يد الرئEس

©ري ٕاىل امسحت يل، الس>يد املس�شار، ©ري �ش Øمكل ٔ"نه فعال ذاك 
 هو �ل�س>بة �لمقاوالت عند� مجموLة د�ل إالجراءات، عند� الشق أ"|ري

مقاوÑ مصدرة، عند� �ر�مج دمع  375عقود د�ل âمنية التصد�ر تتخص 
، عند� )F)Les consortiums de l’exportationموLات التصد�ر 

�ر�مج ¬فj/اص �ش Àشوفو املقاوالت ا�يل عندها إالماكنية د�ل 
 بطبيعة احلال املعارض، âلكمت Lلهيا، تن/اولو ندولو تصدر، مث عند�

)Internationaliser (د العدد د�ل املعارضQات : واIالتك[ولوج
احلديثة، âرحIل اخلدمات، قطاع صناLة أ"دوية، املنتçات احمللية، الصناLة 

Æالكهر�ئية، ٕاىل ©ري ذ.  
هو ٕاشاكل ولكن ٔ�� ا�يل بغيت نقول ٔ"نه طرحت واQد إالشاكل ا�يل 

معيق، هاذ القضية د�ل املنتçات الوطنية، ٔ�� قلت يف أ"ول بqٔنه ¬نفjاح 
عندو سلبيات، من السلبيات د�لو ٔ�نه بطبيعة احلال اك�ن طلب دا|يل يف 

ٔ�مام واQد العدد د�ل  هاملغرب تيضغط Lىل الواردات وتيلقى املواطن نفس
ٔ�نت Lارف بqٔن اح[ا عند� املنتçات ا�يل عندها تنافس>ية، وبطبيعة احلال 

  . الزتامات Lىل املس>توى اUويل
هو املعول Lليه يف احلقIقة �ل�س>بة لهاذ القضية هو هاذ اليش ا�يل 
تفضلت به يف جملس املس�شار�ن تEسمعوه املواطنني، هو ٕايالء ¬عتبار 
�لصناLة الوطنية واملنتوج الوطين، بطبيعة احلال يف اجتاه ٔ�ن هذا املنتوج 

جودة، وٕاال فاملعارض ا�يل تتدار Lىل املس>توى الوطين وا�يل  هعند �كون
ما بقا�ش |اصة ©ري �ملدن حبال اUار البيضاء، يه واQد املعارض ا�يل 
مقصود مهنا بطبيعة احلال رد ¬عتبار، ما يش رد ¬عتبار يف احلقIقة، هو 

املنتçات  التعريف �جلودة د�ل املنتوج الوطين، حIث اح[ا تنلقاو احشال
̈ٔسف الشديد �يق عند� واQد العقلية،  الوطنية تتصدر Uول ٔ�خرى، ول

  .عند بعض املواطنني، تريتبطوا �لك ما هو ٔ�ج[يب
فاح[ا حنرتمو االتفاقIات د�لنا، السوق د�لنا مفjوQة، ولكن املعول Lىل 

هاذ امحلالت التحسEس>ية ا�يل خص �سامهوا فهيا حىت انæ من |الل 
ا�يل تقال يف هاذ املنرب ومن |الل املعارض ومن |الل واQد العدد الÒم 

د�ل ق[وات إالLالم، ٔ�ن املنتوج الوطين املغريب م[توج جIد وعندو قميتو 
وتjEصدر Uول ٔ�خرى وخص تعطى � القمية د�لو، وهذا غي/ل لنا حىت 

ات إالشاكل د�ل الواردات، ٔ"ن عند� واQد العدد د�ل البنود يف الوارد
Ñقة ©ري معقوIا�يل يف احلق.  

  .شكرا

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

اللكمة . السؤال املوايل موضوLه تواصل ارتفاع جعز املزيان التçاري
  .ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاÑ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثون
  .ميfسم هللا الرمحن الرح

  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،
جسل ¬قjصاد الوطين �لس>نة اجلارية Àس>بة ارتفاع قIاس>ية يف جعز 

حفسب �ٓخر تقر�ر ملكjب الرصف قد بلغ جحم الواردات . املزيان التçاري
 مقارنة %4,9، يف Qني بلغ جحم الصادرات ز�دة �هزت %9ز�دة �هزت 

  . �2011لفرتة املمتدة من ينا�ر ٕاىل مارس 
وبقراءة دقIقة �لمعطيات إالحصائية الواردة يف هذا التقر�ر، فٕان Àس>بة 

âراجعت ٕاىل  2012مارس  31تغطية الواردات �لصادرات بني فاحت ينا�ر و
|الل  %70,7، بعدما اكنت يف الس>نة املاضية تناهز Q68%دود تقريبا 

�حسب بعض التقار�ر وتقد�رات اخلرباء ف . نفس الفرتة من الس>نة
¬قjصاديني، من املتوقع ٔ�ن يتواصل ارتفاع جعز املزيان التçاري �ملغرب 
مس>تق�ال، ن�çIة ترضر التçارة اخلارجIة �لمغرب من الرµود ¬قjصادي 

  .�ٔ"سواق أ"وروبية الزبون أ"ول �لمغرب
اءات املس>تعç] ما يه إالجر  :وÀ ،ÆÕسائلمك الس>يد الوز�ر احملرتم

  اليت س�2jذوهنا ملعاجلة ٕاشاكلية تفامق جعز املزيان التçاري؟
  .وشكرا

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

        ::::الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة
  .شكرا الس>يد الرئEس

بطبيعة احلال املزيان  .ا السؤالشكرا السادة املس�شار�ن Lىل طرح هذ
التçاري، كام ال خيفى Lليمك، هو واQد املؤرش ماµرو اقjصادي، وهاذ 
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املؤرش املاµرو اقjصادي ا�يل هو يف احلقIقة خصنا Àشوفو � Lىل ٔ�ساس ٔ�نه 
تيعكس ٕاىل ابغينا نقولو إالطار العام د�ل ¬قjصاد الوطين، ٔ"نه هاذ 

و وىل جعز ٕاىل ابغينا نقولو ٔ�|ذ واQد الصريورة املزيان التçاري العجز د�ل
ٔ�مه Lامل . يف هاذ الس>نوات أ"|رية، وهذا بفعل واQد العدد د�ل العوامل

هو ا�يل âلكمت Lليه فاش كنت كنçاوب Lىل السادة املس�شار�ن، وهو 
  .ٔ�ن املغرب م[فjح اقjصاد�، بطبيعة احلال هذا ¬نفjاح عندو رضيبة د�لو

نية ٔ�ن املغرب معروف ٔ�نه مرتبط �خلارج يف الطاقة د�لو، املسÑٔq الثا
الزتام ٔ�ج[يب، وبطبيعة احلال هاذ الفاتورة  %97ٔ�و  96ٔ"ن ٔ�كرث من 

راه اح[ا ت�jلكمو Lىل  2011الطاقIة تد|ل يف جعز املزيان التçاري، يف 
44% .  

إالسرتاتيجيات القطاعية بطبيعة احلال ا�يل حترµت يف املغرب يف هاذ 
س>نوات أ"|رية |التنا تنحتاجو لواQد العدد د�ل املعدات واملد|الت ال 

ا�يل يه رضورية �لتجهزي بطبيعة احلال وحىت هذا رفع العجز د�ل املزيان 
التçاري، احلاZة ا�يل يه رمبا فهيا سؤال �عتبار ٔ�ن املغرب ٔ�عطى القمية 

وىل  2008ا م[ذ �لفالQة، هو ٔ�ن عند� واQد املزيان التçاري الغذايئ د�لن
  .تيعرف واQد العجز

ا"ٓن بطبيعة احلال احلكومة واعية هباذ إالشاكل، واعية بqٔن املزيان 
التçاري هو واQد املؤرش ٔ�سايس بطبيعة احلال يف ¬قjصاد الوطين، 

  :وا�يل معول Lليه بطبيعة احلال يف الس>نوات املق�] هو اكلتايل
د�ل املغرب، وجتويد  جتويد العرض التصد�ري -كام قلت  -ٔ�وال 

العرض التصد�ري السادة املس�شار�ن خصنا نتفقو، راه ما ميك�ش لنا 
نتلكمو Lىل عرض التجويد التصد�ري ٕاىل ما كناش ت�jجو، هاذ اليش 
Lالش در� إالسرتاجتيات القطاعية، وإالسرتاجتيات القطاعية املقصود مهنا 

دها قمية مضافة، ٔ"نه حلد ٔ�نه يف الس>نوات املق�] âكون عند� م[توZات عن
د�ل ما نصدره �ل2ارج هو واQد اFموLة د�ل املنتوZات  %45ا"ٓن تقريبا 

  .تقليدية
يف املس>تق�ل ©ادي �كون عند� بطبيعة احلال يف اFال د�ل صناLة 

، يف âرحIل اخلدمات، يف الصناLات الطريان، يف جمال صناLة الس>يارات
ضافة حىت يف اFال الفوسفاطي بطبيعة الغذائية، م[توZات ذات قمية م
  .احلال انتقلنا �لمنتوZات ذات قمية

املسÑٔq الثانية هو فك ¬رتباط الطايق ٔ�و Lىل أ"قل التقليل من جحم 
¬رهتان، وهنا Lىل هاذ اليش Lالش انطلق هاذ املسلسل د�ل الطاقات 

  .لالرهتان د�لنا �ل2ارج %18املتçددة ا�يل ©ادي ينقص واQد 
مضاعفة : إالجراءات أ"فقIة ا�يل âلكمت Lلهيا يف مغرب التصد�ر، يه

الصادرات، رفع Lدد املقاوالت املصدرة، تطو�ر القدرة التنافس>ية 
، مث )مجموLات تصد�ر، عقود، ٕاىل ©ري ذÆ(والتصد�رية �لمنتوZات املغربية 

  .تنويع أ"سواق
ن ميل تنقولو حصيح اح[ا âميكن لنا نتلكمو Lىل تنويع أ"سواق ولك

السوق التقليدي هو ٔ�ور� راه مايش ساهل ت�jقل ٕاىل ٔ�سواق ٔ�خرى، 
س>نوات عند� اتفاقIة التبادل  7والسادة املس�شار�ن µيعرفوا Lىل ٔ�ن هاذي 

احلر مع ٔ�مر�اك ومع ذÆ حلد ا"ٓن ما اس>تطعناش �كون عند� واQد موطئ 
  .قدم قوي يف هاذ السوق

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . الس>يد الوز�ر شكرا لمك

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثون
شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم Lىل هاذ التوضي/ات وأ"رقام، ©ري هو كام 
تعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن جعز املزيان ال �زال �ل�س>بة لنا ال �زال �رتفع 

نتاجئ، وهذه ٕاشارة قوية، النتاجئ اجليدة �لمكjب س>نة بعد س>نة، �لرمغ من ال 
  .الرشيف �لفوسفاط

ويف هاذ الصدد، ٔ�حIلمك Lىل الوثيقة اليت ٔ�ج�مت عهنا يف |الل م[اقشة 
، وا�يل كتوحض �مللموس تفامق العجز جتاه 2012املرشوع قانون املالية 

Lلهيم،  مجموLة من اUول اليت كرتبطنا هبا اتفاقIات تفضيلية، ا�يل اهرضتو
ازدادت  2011ٕاىل  2010الس>يد الوز�ر، Lىل سIðل املثال من س>نة 

يف نفس الوقت مل âزدد و %13,9الواردات من إالحتاد أ"وريب ٕاىل
، âرµيا جسلت الواردات يف نفس الفرتة ارتفاع يف %4,7الصادرات ٕاال بــ 

  . %8,1ف� جسلت الصادرات تقريبا �قص 46,5%
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

    ::::لس>يد رئEس اجللسةلس>يد رئEس اجللسةلس>يد رئEس اجللسةلس>يد رئEس اجللسةاااا
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر �لرد Lىل التعقIب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثةالس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة
الس>يد املس�شار، هاذ اليش ا�يل قلت حصيح ٔ"ن اح[ا كنتلكمو Lىل 
 مزيان جتاري بطبيعة احلال هاذي مسÑٔq مفروغ مهنا، اح[ا كنتلكمو Lىل

واQد املسÑٔq ب�Iوية، مسÑٔq ب�Iوية ما ميك�ش حتل ٕ�جراءات طارئة، هاذ 
اليش Lالش اح[ا كنتلكمو Lىل إالسرتاتيجيات القطاعية، إالسرتاتيجيات 
القطاعية ٕاىل اعطيتك مjال واQد هو صناLة الس>يارات، فاح[ا ملا كنتلكمو 

 38ٔ�لف س>يارة، اح[ا كنتلكمو Lىل  L400ىل تصد�ر الس>يارات د�ل 
مليار د�ل اUرمه ا�يل ©زتاد يف املزيان التçاري، مبعين مبقدار ما كتطلع 

  .القمية املضافة د�ل املنتوZات مبقدار ما تؤöر Lىل املزيان التçاري
ا"ٓن ما µميك�ش املغرب يتلكم Lىل ٔ�نه ميكن �راجع االتفاقIات، µميكن 

اية التçارية ممكن، ولكن يقاد االتفاقIات د�لو �س>تعامل إالماكنيات د�ل امحل
القضية د�ل ¬نفjاح هذا بطبيعة احلال ما فهيش نقاش، طيب ٔ�ش>نو ا�يل 

  مطلوب؟
ا�يل مطلوب هو هاذ قضية إالسرتاتيجيات القطاعية نفعلوها �ش 
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نوعو أ"سواق، ٔ�� ن Øرفعو القمية املضافة د�ل العرض التصد�ري د�لنا، 
ة ننوع �ش منش>يو مjال �لسوق كنقول Æ هو اح[ا عند� إالسرتاجتي

أ"مر�كIة والسوق إالفريقIة والسوق أ"س>يوية، ولكن دون ذÆ بطبيعة 
احلال واQد العدد د�ل الس>نوات �ش ميكن �كون عند� موطئ قدم يف 
سوق من جحم السوق أ"مر�كIة، فهيا واQد اجلزء ا�يل مرتبط بنا اح[ا، 

مع السوق أ"مر�كIة، فهيا واQد  املقاوالت د�لنا ما اس>تاطعوش يتالءموا
̈ٔسف الشديد ما اكÀش دميا تEساLد،  اجلزء ا�يل مرتبط �لطرف أ"مر�يك ل

واQد العدد ) la certification(|اصة يف هاذ القضية د�ل ¬عæد 
  .د�ل املنتçات د�لنا الفالحIة

ا مث بطبيعة احلال ا�يل مطلوب ا"ٓن رمبا يف الس>نوات املق�] وهذا اح[
ابدينا اUراسة د�لو �ش نقول Æ، ما نقدرش نعطي فهيا التصور وليين 
حىت قضية الواردات، حIث ميل كهنرضو Lىل املزيان التçاري، راه فIه 

ٔ�� ٔ�قول �لنظر لواQد العدد د�ل البنود . التصد�ر، فIه صادرات وواردات
دار ما نق�لو د�لها هناك بعض الواردات يبدو ٔ�هنا ©ري معقوÑ، مبعىن مبق

الطاقة ونق�لو املعدات ٔ"ن دا|] يف الب�Iة إالنتاجIة د�لنا، بعض الواردات 
خص يتدار فهيا واQد اجلهد يف ٕاطار ٕاLادة النظر فهيا مبا يتالءم مع الوضع 

  . ¬قjصادي د�ل بالد�
  .وشكرا

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

Zقل ٕاىل السؤال املوjه ٕاىل الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحث ا"ٓن ن�
سؤال وحIد واكن وردت لنا واQد الرساÑ من .. العلمي وâكو�ن أ"طر

الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان �ش ©ادي جياوب Lليه الس>يد 
الوز�ر، ٕاىل ابغى اFلس ما ابغيتو نؤخره، مادام الوز�ر Qارض وعندو 

  .سؤال وحIد
السؤال أ"ول حول . ٕاىل أ"س>ئ] املو¢ة ٕاىل قطاع اUا|ليةن�jقل ا"ٓن 

âمنية الوسط القروي، اللكمة ا"ٓن ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من فريق 

  .أ"صاÑ واملعارصة، لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد Lابد شكIلاملس�شار الس>يد Lابد شكIلاملس�شار الس>يد Lابد شكIلاملس�شار الس>يد Lابد شكIل
  الس>يد الرئEس،

  fسم هللا الرمحن الرحمي،
  السادة الوزراء،

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

ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن رمغ اFهودات املبذوÑ من طرف اUوÑ �ل/د من 
الفوارق وتدارك التqٔخر املرتامك يف البوادي يف جماالت الفالQة واملاء 

الزال الوسط القروي يعاين من ش>ىت ٔ�نواع  ،الرشوب والكهر�ء القروية

  .ا�هتمEش وإالقصاء
Ñهودات املبذوFرشية اليت  ورمغ اðيف ٕاطار املبادرة الوطنية �لتمنية ال

مك[ت من ضبط العديد من اخلرائط اجلهوية واFاالت الرتابية ا"ٔكرث 
خصاصا، فٕان ذÆ مل حيقق ما هو م[تظر �لهنوض �ٕالÀسان القروي، وال 
حيتاج م[ا الواقع ٕاىل كثري من التفاصيل حول العزÑ اليت تعEش فهيا 

  .ملناطق النائية وا"ٔكرث فقراالساكنة، |اصة يف ا
و�زداد أ"مر سوءا مع س>نوات اجلفاف، كام يqٔيت حظ العامل القروي من 
تقس>مي اخلريطة الصحية والتعلميية يف ٔ�سفل اUرZات، حIث الزال ولوج 

كذÆ الفرق . اخلدمات الصحية صعبا �ل�س>بة لرشاحئ عريضة من الساكنة
  . جمال ا�متدرس احلاد بني الوسطني احلرضي والقروي يف

À ،ÆÕسائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات املت2ذة �لرفع من 
املس>توى املعEيش و¬جæعي �لعامل القروي حىت ي�س>ىن � ¬ندماج يف 

  .صريورة التمنية ¬جæعية و¬قjصادية Lىل الصعيد الوطين
وتقليص الفوارق  ما هو، الس>يد الوز�ر، �ر�جممك حملاربة الفقر والعوز

  ¬جæعية يف الوسط القروي حتديدا؟ 

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالZابة Lىل . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .السؤال

        ::::الس>يد احمند العنالس>يد احمند العنالس>يد احمند العنالس>يد احمند العنرصرصرصرص، وز�ر اUا|لية، وز�ر اUا|لية، وز�ر اUا|لية، وز�ر اUا|لية
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

ٔ�وال البد من التذكري بqٔن عندما نت/دث عن حتسني العEش فهو مرتبط 
�لتمنية، والتمنية بدورها مرتبطة �س��رات م[تçة، بتد|ل Lدد من 
الفرقاء، مهنا ما هو معويم ومهنا قطاع |اص، خصوصا يف بالد اكملغرب 

  .اÕي يتðىن ¬قjصاد احلر
مIدان قطاعي،  هولEس عندما نت/دث عن التمنية القروية كذÆ ف 

التمنية القروية فهhي مIدان شامل، فIه تد|الت مجيع القطاLات احلكومIة 
ٔ�وال، فIه تد|الت ٔ�خرى كذÆ، لكن Áام اكن أ"مر وزارة اUا|لية حبمك 
متوقعها، حبمك اخjصاصاهتا فهhي �سامه يف هذه الربامج القطاعية اليت هتدف 

، وهذا معروف مايش ©ري عند� يف لكها ٕاىل حتسني وضعية العامل القروي
، ٔ"ن اك�ن اس��رات ا�يل ما معرها متيش �لعامل هاملغرب يف العامل لك

القروي، اك�ن ٔ�ش>ياء ا�يل ما معرها متيش، ولكن Lىل أ"قل كقطاLات 
حكومIة تنوZدو أ"رضية، تنوZدو التجهزيات أ"ساس>ية ليك �سهل Zلب 

  .كن ٔ�ن �كون � الوقعبعض ¬س��رات وبعض ال�شاط اÕي مي
ويف هذا إالطار، نعمل لكنا ٔ�ن هناك Lدة �رامج، هناك �ر�مج الكهربة، 
هناك �ر�مج فك العزÑ �لطرق القروية، هناك �ر�مج املاء الصاحل 
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  . �لرشب، هناك املبادرة الوطنية �لتمنية الðرشية
فدور وزارة اUا|لية ëرشيك يف هذه الربامج وهو مصاح�ة هذه 

اLات القروية ا�يل تنعرفو ٔ�ن هذه امجلاLات اليوم بواسطة الرشاكة اليت امجل
يت/دث عهنا لك هذه الربامج فqٔصبحت تطلب من هذه امجلاLات ٔ�ن �سامه 
بقسط µيفام اكن، وتنعرف بqٔن واQد العدد د�ل امجلاLات، خصوصا يف 
الوسط القروي، يف الوسط اجلبيل، لEس لها من موارد، هنا يqٔيت دور 

  .وزارة اUا|لية اليت تتلكف بتغطية هذه أ"قساط د�ل الرشاكة
فوزارة اUا|لية âرصد  ،ؤ�عطيمك بعض أ"رقام، ف� يتعلق مjال �لكهربة

مليون م[ذ س>نة  400مليون س>نو� ورصدت ٔ�كرث من مليار و 120
ف� يتعلق برب�مج الطرق كذÆ اÕي يتو� . ٕاىل يوم[ا هذا 2005

 %80لكم، يعين �ش �رتفع ملس>توى  15.500ٕاىل  2015الوصول يف 
مليون، ونفس اليشء �ل�س>بة �لامء  450ف�سامه كذÆ بقدر ال يقل عن 

الرشوب، �ل�س>بة �لمبادرة الوطنية، وهناك مؤرشات تدل فعال ٔ�ن هناك 
  .Àس>بة الفقر اليت Øزلت

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . التعقIب اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار

        ::::املس�شار الس>يد Lابد شكIلاملس�شار الس>يد Lابد شكIلاملس�شار الس>يد Lابد شكIلاملس�شار الس>يد Lابد شكIل
̈ٔسف لك املغاربة ...  من ٔ�بناء البادية كذÆ، لكن، الس>يد الوز�ر، ل

يعرفون واقع العامل القروي وµيف تعEش الساكنة يف البوادي، فاخلصاص 
±شمل لك يشء، ابتداء من الطرق ٕاىل املس�شفIات ٕاىل املرافق الرضورية 

للكيات، فالعامل القروي اكن Áمشا دامئا، �لحياة اكلبناء واملدارس وا
̈ٔسف Áمشا، بل ٕان حىت املبلغ  فالس>ياسات احلكومIة املتعاق�ة والزال ل
اÕي خصصته احلكومة �رمس هذا القانون املايل لتغطية �6ٓر اجلفاف وهو 
حوايل مليار ونصف مل يغط اخلصاص ٔ"نه �لك fساطة Zد ضعيف، وميتد 

ري احلكومات املتعاق�ة، واليت اكنت تنظر فقط لعقود من سوء تدبري و�س>ي
   .�لبوادي املغربية مكخزون انت2ايب

الس>يد الوز�ر، ال ٔ�قول لمك ذÆ من �ب املزايدة ٔ"نين يف املعارضة، 
دقائق ٔ�و ٔ�قل Zاء Q�ٔد الزمالء د�لمك، وز�ر يف احلكومة،  10ولكن هاذي 

وٕاىل قلناه ٔ"ننا  واLرتف �لك هاد اليش ا�يل قلت ؤ�نمت كذÆ تقولون،
عند� فIمك الثقة وت��غيومك تغريوا هاذ النظرة، وتعمتدوا ٔ�ساليب وس>ياسات 
ٔ�كرث واقعية وجرٔ�ة لتمنية العامل القروي، ٔ"ن مشالكه يه اليت تنعكس، 

  . الس>يد الوز�ر، Lىل املدن، وختلق لك مظاهر الفساد والت2لف
  .وشكرا

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

        ::::الس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|لية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
ٔ�ن �كون طموح[ا مجيعا، د�لمك ود�لنا، ٔ�ن العامل القروي ي�منى ٔ�كرث 

ٔ�ن نقول ٔ�ن العامل القروي Áمش ومل �كن فIه ٔ�ي . ؤ�كرث وfرسLة، ٔ�� مjفق
صنا Àشوفو فني امىش هاد اليش، ٔ"ن يش واQد تيكذب يشء، فjيخ 

ٕاما هذه أ"موال املرصودة �لكهربة، هذه ال�سب اليت ارتفعت . Lلينا
د�ل الكهربة القروية، هاذي د�ل املاء الرشوب ا�يل  %90ووصلت ٕاىل 

وصلت لواQد املس>توى د�ل هاذ �ٓالف الكIلومرتات د�ل الطرق موجودة 
ممكن �راها ٔ�ي واQد، نقولو ٔ�ودي راها اكينة وخصنا  يف Lني املاكن، يعين

  .Øزيدو �لقدام
  ٔ�ما فعال هاذ اليش راه ما اكي�شاي، خصنا نقلبو ٕاذن فا�ن امىش؟ 

مرشوع، خصنا منش>يو ٔ�بعد ما هو  –ٔ�قولوها  –ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�ن الطموح 
ممكن، مع العمل ٔ�� تنعاود نقولها يف إالطار د�ل التو¢ات د�ل املغرب، 

�ن تد|الت ا�يل ما هياش من اخjصاصات احلكومة، ما ميك�ش متيش اك
تد�ر معمل د�ل اخلياطة، ما ميك�ش لها متيش تد�ر معمل صناعي، ميكن 
لها توZد أ"رضية، ميكن لها تفjح الطرق، تد�ر التجهزيات، ؤ�� مjفق 

وء معمك، وقلهتا مرارا حىت يف الربملان ٔ�ن الطريق ما كتولكش اخلزب، ٔ�ن الض
ٕاىل وصل ما يش هو ا�يل µيولك اخلزب، ولكن هذا هو ا�يل عند اUوÑ ٔ�هنا 
هت� هاذ الظروف �ش جيي ¬س��ر، �ش جييوا الناس ا�يل ميكن يد�روا 
بعض الصناLات وبعض التçارة، ٔ"ن اك�ن جتارة ا�يل ما ميك�ش لها متيش 

  .ء من هذا الق�لهناك تنعرفوها، اك�ن جتارة ا�يل مرتبطة �ملوا� ٔ�و fيش
ولكن µيفام اكن احلال، هناك Zانب د�ل الفقر، هناك اجلانب د�ل 
الهشاشة، جيب ٔ�ن نتجند، ؤ�عتقد ٔ�ن أ"رقام، ما ابغي�ش Àرسد أ"رقام 
لكها ا�يل كتعطى، ميكن يل نقول لمك بqٔن العرشات د�ل املاليني د�ل 

  .ياUرامه ٕان مل âكن �ملئات اليت âرصد �لعامل القرو
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
السؤال الثاين موضوLه موا¢ة الكوارث . شكرا الس>يد الوز�ر

  .الطبيعية، اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاÑ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

ال خيفى Lليمك، الس>يد الوز�ر، جحم اخلسا0ر املادية والðرشية اليت ختلفها 
الكوارث الطبيعية اليت تصEب بالد�، خصوصا وحنن ال نتوفر Lىل س>ياسة 
توقعية اس��اقIة، ميكن ٔ�ن �ساLد Lىل تفادي اخلسا0ر اليت حتد ا ٔ�و Lىل 
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  .أ"قل التخفIف من Qدهتا
تبذلها السلطات ا�تصة من Z�ٔل جتاوز  وٕاننا، ٕاذ Øمثن اFهودات اليت

خملفات هذه الكوارث جبميع ٔ�نواعها ؤ�صنافها، نالحظ مع ذÆ ٔ�ننا ال نqٔ|ذ 
العربة من املايض، حبيث لEس هناك �رامج |اصة �لطوارئ ملوا¢ة مjل 
هذه الكوارث، فعىل سIðل املثال الفIضا�ت اليت شهدهتا بعض املدن 

ب، ëشفت عن حقIقة ضعف وهشاشة الب�Iات املغربية يف املايض القري
التحتية وعن Lدم جناLة ¬سرتاتيجيات احلكومIة املتبعة ملعاجلة ٕاشاكلية 

طنçة، فاس، الناظور، احلس>مية، مدينة : الفIضا�ت، كام وقع �ملدن التالية
·زة، واد ٔ�مليل، ٔ�كنول وجامLة مك[اس الرشقIة والغربية وجامLة بورد 

  .ومركز مالل
 - مع اكمل أ"سف - Qدوث الفIضا�ت fشلك مjكرر، Àسçل  ورمغ

متاطل احلكومة والم�االهتا وLدم ٕايالهئا العناية و¬هæم الالزمني لهذا 
املوضوع، حبيث مل تقم بqٔي تد|ل ملموس يف املناطق املنكوبة �ٓنذاك من 
Z�ٔل ٕايقاف Øزيف اخلسا0ر اليت ختلفها الفIضا�ت، ووضع ٕاسرتاتيجية 

 [çرتقة مس>تع�ب بعض الود�ن اEىل دراسات واقعية وتغيري صبL م�نية
  .�لمçال الرتايب لبعض امجلاLات احلرضية والقروية

ملاذا ال تتوفر : ومن هذا املنطلق، نود ٔ�ن Àسائلمك، الس>يد الوز�ر
احلكومة Lىل �ر�مج |اص �لطوارئ ملوا¢ة مjل هذه الكوارث؟ ٔ�ال âرون 

فر Lىل الصالحIات الالزمة والوسائل املادية رضورة ٕاQداث ¢از قار يتو 
والðرشية اليت متكن من التد|ل بصفة رسيعة وفعاÑ كام هو معمول به يف 

  العديد من اUول؟
  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالZابة Lىل السؤال. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|لية
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم. س>يد الرئEسشكرا ال 

عندما نت/دث عن الكوارث الطبيعية وفعال نت/دث عن يشء |ارج 
وµيفام اكن . عن املعتاد، يعين عن ٔ�ش>ياء تqٔيت ومل âكن يف احلس>بان العادي

احلال هاذ القضية د�ل الكوارث الطبيعية لEست وليدة اليوم ومعروفة يف 
زمان، واUوÑ حبجمها مبقدراهتا اكنت دامئا  املغرب ويف دول ٔ�خرى م[ذ

ملا اكن الغرب انقطع  63ٔ�و  1962تتد|ل، و©ري �ش نذµر ٔ�ن يف س>نة 
ملدة شهر عن �يق املغرب، فاUوÑ يه اليت تد|لت ٕ�ماكنياهتا محلاية 

، 2004، لكن خصوصا بعد الزلزال اÕي رضب احلس>مية س>نة الساكنة
�ٓنذاك ٕالعطاء دفعة ٔ�خرى وم[ظور �ٓخر �لهتييء والتعل�ت امللكIة الصادرة 

  :لهذه الكوارث، ففعال وضع �ر�مج يعمتد Lىل ثالث راك0ز
ٔ�وال، إالس��اقIة و¬س�شعار ٔ�ي ٔ�ن سواء تعلق أ"مر �لزالزل ٔ�و 
�ملناطق ا�يل ميكن �كون فهيا الفIضا�ت ٔ�و الثلوج ٔ�و كذا ٕاال ٔ�ن هناك 

  .ص �لمعرفة املس>بقةيعين تنصEب ٕاما "ٓليات ٕاما ٔ"ش2ا
والعنرص الثاين اليت âرâكز Lليه هذه إالسرتاجتية، وهو تقريب �ٓليات 
التد|ل، سواء من �ٓليات ٕانقاذ أ"رواح ٔ�و من �ٓليات أ"غطية ٔ�و أ"لك يف 
بعض أ"حIان، يعين ما ابقا�ش ممركزة يف الر�ط، تنوZدو مراكز يف القرب 

  .ارثمن هذه املناطق اليت يه مق�] Lىل الكو 
و�لطبع الركزية الثالثة هو الت�س>يق د�ل العمليات، ٔ"ن ا�يل µيوقع يف 
هاذ اليش د�ل الكوارث اللك يتد|ل ويف بعض أ"حIان ال �كون هناك 
ت�س>يق لهذه التد|الت ويؤدي ٕاىل µوارث ٔ�كرث من الاكرثة الطبيعية يه 

  .بنفسها، ٕاذن هاذو هام العنارص الثالثة
مك بqٔن امشE[ا ٔ�بعد من هاذ اليش هذا ٔ"ن ما ا"ٓن ميكن يل نقول ل

ابقا�ش الكوارث ©ري الفIضا�ت والثلج والربد وكذا، ممكن âكون µوارث 
مjعلقة ��اطر النووية، مب2اطر صناعية وهناك التك[ولوجIة ا"ٓن يعين 

  . موجودة وموضوLة رهن ٕاشارة املصاحل
كب Lليه وهو µيبقى Zانب وL�ٔرتف به، اجلانب ا�يل مازال خصنا نن

اجلانب التqٔطريي د�ل القانون د�ل التعويض د�ل الناس، ما عند�ش يش 
قانون د�ل التعويض د�ل الناس، وهذا مرتبط �لتqٔمني، مjال يف دول 
ٔ�خرى لك املؤم[ني µي2لصوا واQد الرضيبة زائدة Lىل التqٔمني ا�يل كمتيش 

، وهذا حنن س�[كب لواQد الصندوق ملعاجلة وٕاعطاء تعويضات �لمترضر�ن
  .Lليه ٕان شاء هللا يف أ"�م القلي] املق�] 

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .التعقIب ولكن الس>يد املس�شار يف دقIقjني

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
بين نثريو ٔ"ن عندو حقIقة، الس>يد الوز�ر، هذا املوضوع هذا غيعج 

تقريبا ٔ�ربع س>نوات وµيعرف واQد التqٔخر ؤ�� سqٔقjرص Lىل واQد الشق 
كنا Qدد� اجLæا مع الوز�ر أ"ول السابق سني . ا�يل µهيمت �لفIضا�ت

م[طقة كنقط سوداء يف املغرب، من أ"ولو�ت ا�يل خص احلكومة تنكب 
يعين ملا µيكون واQد  Lىل ٕاجياد Qلول مس>تعç] هو إالقلمي د�ل ·زة،

. ¬جæع رمسي حبضور وزارة ومد�رون Lامون كنتظرو واQد الن�çIة
الس>يد وز�ر اUا|لية، حبمك Ø�ٔمك ٔ�م الوزارات خصمك ت�هبوا الوزارة املعنية 
�ٔ"مر وكتابة اUوÑ يف الطاقة واملعادن �ش تتد|ل يف هاذ املناطق بواQد 

  .والو الرسLة ٔ"ن مرت ٔ�ربع س>نني ما در�
هناك مشاريع مjوقفة ا"ٓن من جراء هاذ ا"6ٓر د�ل هاذ الود�ن ا�يل 

اك�ن مواطنني ا�يل µي�ساءلوا ٔ"ن عندمه . كت2رتق امجلاLات احلرضية
ٔ�رضار، ٔ�رايض فالحIة ٕاىل ٔ�حصيناها Lىل املنطقة تقريبا تعد �"ٓالف د�ل 

ح د�ل الهكjارات، ٕاذن خص �كون عند� واQد العقلية وواQد الرو
الوطنية وواQد الغرية �ش نتد|لو ونوقفو Øزيف �6ٓر هذه الفIضا�ت، ©دا 
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غيجيو فIضا�ت ©ادي نقjرصو Lىل إالLالم وأ"س>ئ] احملورية وٕاQاطات 
  ولكن ما الن�çIة؟

خصنا الن�çIة الس>يد الوز�ر احملرتم عن طريق الوالة والعامل Ø�ٔمك 
ٔ"مر ٔ�هنا تزنل ٔ"رض الواقع، ؤ�ن تتد|لوا، حتثوا هاذ القطاLات املعنية �

ق�ل ما يتحط واQد املرشوع ٕاال و�كون م�ين Lىل دراسات، دراسات 
مجيع أ"طراف، يعين هنا ©ادي ند�رو Qد �لجرمية معقوÑ ومشاركة 

مليار ٔ�و طريق �ملاليري  10¬قjصادية، ملا كتحط واQد امل�شqٔة ف[ية بـ 
سة دون اس>تحضار أ"طراف وكن2ليوها عرضة "6ٓر الفIضان دون درا

الرشاكء، ال وزارة الفالQة من Z�ٔل �شçري ٔ�رايض اخلواص وال املياه 
والغا�ت لت��ع احللول، ا�يل يف احلقIقة كنحيوها عندها دراسات ا�يل خص 
تعمتد Lلهيا اUوÑ، املياه والغا�ت ٔ"ن كتقوم �ملعاجلة املياكنيكIة Lىل 

  ... مس>توى الغابة، ٕاذن هنا خصنا
  .شكرا

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

  .التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|لية
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

�لفعل اUراسات موجودة واUراسات د�ل أ"ماµن ا�يل قاب] لواQد 
ل الفIضان، والتد|الت كذÆ موجودة، �ٓخرها ما وقع، وامحلد � النوع د�

الثلج ما كتطيحش دامئا يف شهر ٔ��ريل، طاح يف شهر ٔ��ريل ويعين هاذ 
التد|الت القريبة يه ا�يل جعلت ٔ�ننا فكIنا واQد العدد د�ل أ"رواح ا�يل 

  .اكنت ©ادي متيش حضية
امجليع، ما ©ادي  ا"ٓن ت�Eقى كذÆ ٔ�ن هاذ العمل معل مشرتك د�ل

�كون حتديد أ"ماµن القاب] �لفIضا�ت ٔ�و كذا بدون Zدوى ٕاىل ما اكي�شاي 
ملا ت�شوفو راه ت�شوفوها انæ كذÆ معنا، . كذÆ التعاون د�ل الساكنة

السادة املس�شار�ن، ٔ�ن بعض الساكن تيجي تيðين يف وسط الواد، تيðين 
د الس>نوات اجلفاف ما µيجي يف املاكن ا�يل معروف ٔ�نه ممكن، ميكن ها

ملا âمييش فعال لبعض أ"ماµن ا�يل مق�] Lىل .. ماء، ولكن راه معروف
الزالزل ٔ�و Lىل اجنراف الرتاب، هذا �لطبع اك�ن الوقاية، اك�ن التد|ل 
يعين اجلزري ولكن ٔ�عتقد ٔ�ن اك�ن كذÆ واQد الرتبية واQد التكو�ن 

ف� يتعلق �لفالQة، �ل�شاط وت�Eقى ٔ�كرث من هذا مjال . وواQد الوعي
  .الفالõ، ٔ�ن الفالح املغريب مازال ما µي�Iقشاي �لتqٔمني اليوم

اليوم اك�ن التqٔمني Lىل املرض، اك�ن التqٔمني Lىل الفIضان، اك�ن التامني 
Lىل الرحي القوي، ولكن مازال املواطن ما قابلشاي ٔ�نه يد|ل يف هذا 

Iش الباب وهاد اليش لكو ا�يل تن2دمو ف� ٔqيهتيµ ه يف القانون ا�يل ا"ٓن
حناولو Àسهلو هاذ الولوج ٕاىل هذه التqٔمIنات حىت ما يبقاش الناس مايش 

  . ©ري نقذومه ولكن كذÆ نعوضومه Lىل اخلسا0ر ا�يل µيعرفوها
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
السؤال الثالث موضوLه التدبري املفوض �لمرافق . شكرا الس>يد الوز�ر

لكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬شرتايك لتقدمي العامة، ال
  .السؤال

        ::::املس�شار الس>يد دحامن اUراملس�شار الس>يد دحامن اUراملس�شار الس>يد دحامن اUراملس�شار الس>يد دحامن اUرمهمهمهمه
  الس>يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  الس>يد·ن املس�شارتني،
  السادة املس�شارون،

جلqٔت العديد من امجلاLات احمللية يف الس>نوات أ"|رية ٕاىل صيغة 
العامة وتقدمي |دمات �لمواطنني  التدبري املفوض ل�س>يري بعض املرافق

نيابة عهنا، ومما عزز ا�لجوء ٕاىل هذا أ"سلوب، وال س>� من طرف اFالس 
املنتخبة يف املدن الكربى، هو ملء الفراغ القانوين اÕي اكن يعرفه هذا 

املتعلق �لتدبري املفوض �لمرافق  54.05اFال، حIث مت ٕاصدار القانون رمق 
  .العامة

ما �زيد Lىل عقد من الزمن Lىل هذه التجربة، بدٔ�� نالحظ  وبعد مرور
من |الل املعاينة امليدانية، ومن |الل رصد الص/افة الوطنية، تدين 
اخلدمات اليت الزتمت هبا خمتلف الرشاكت اليت �س>تفIد من هذا ¬مjياز، 
حIث الزالت وضعية النظافة دون حتسني يذµر، �هيك عن شاك�ت 

واتري املاء والكهر�ء، واÀسداد ق[وات الرصف الصحي اليت املواطنني من ف
كام ٔ�ن النقل احلرضي يعاين هو ا"ٓخر من . ٔ�دت Lدة مرات ٕاىل فIضا�ت

  . اخjالالت تعوق التنقل العادي �لمواطنني دا|ل املدارات احلرضية
املتعلق �لتدبري  54.05من القانون رمق  3ومن �ب التذكري، فٕان املادة 

لمرافق العامة تنص Lىل ٔ�ن يتوىل املفوض ٕاليه مسؤولية املرفق املفوض �
العام مع التقIد مببدٔ� املساواة بني املرتفقني وم�دٔ� اس>مترار املرفق وم�دٔ� 
مالءمjه مع التطورات التك[ولوجIة و¬قjصادية و¬جæعية، ويقدم 
املفوض ٕاليه |دماته بqٔقل لكفة، ويف ٔ�حسن رشوط السالمة واجلودة 

  .افظة Lىل البE#ةواحمل
من هذا املنطق، ونظرا لرصد اعæدات �لغة من طرف اFالس 
املنتخبة دون ¬لزتام �روح املادة الثالثة من القانون املشار ٕاليه، حIث ال 
يقابل ت% املبالغ |دمات يف مس>توى تطلعات الساكنة، Àسائلمك، الس>يد 

ٔ"وضاع ©ري املرضية؟ وهل الوز�ر، عن التدابري اليت تقومون هبا لتصحيح ا
من تقIمي حلركة التدبري املفوض بعد مرور س>نوات Lىل دخولها Qزي 
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  التنفIذ؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
 .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالZابة عن السؤال. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|لية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  مني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرت 
الس>يد املس�شار، فعال هذا موضوع � ٔ�مهية كربى، ؤ�عتقد ٔ�نه ق�ل 
شهر ٔ�و شهر�ن Zاوبت Lىل موضوع مشابه يف هذا اFلس املوقر، وهذا 
دليل Lىل ٔ�ن فعال اليوم ما Àسمعه من شاك�ت من هذه الطريقة ومن 

  .ال�س>يري املفوض ومن احçjاZات، جيعل ٔ�ننا جيب ٔ�ن هنمت هبذا املوضوع
وال ©ري ابغيت نذµر بعçاÑ ٔ�ن هذه طريقة من طرق التدبري وال�س>يري �ٔ 

ا�يل فعال واQد املدة اكن التدبري املبارش وLدد من امجلاLات اكنت تتلقى 
كذÆ شاكوى واملواطن ©ري رايض، فدازت لهاذ الطريقة ا�يل اليوم فاتت 

فوضة عرش س>نوات، ولكن املرشع يف ٕاطار العقدة، اليت âربط السلطة امل
مع املفوض �، دا�ر مجيع الرشوط د�ل املراق�ة ود�ل الت��ع ود�ل ا�لçان 
د�ل الت��ع، هناك جلنة ت��ع حملية، هناك مصل/ة �لت��ع الوطين، ٕاال ٔ�نه، 
وهذا خصنا نعرتفو به، واك�ن كذÆ املراق�ة د�ل اUوÑ عن طريق اFلس 

ابة، ٕاال ٔ�ننا خصنا نعرتفو اجلهوي �لحسا�ت وعن طريق أ"¢زة د�ل الرق
  . هبا ٔ�ن املراق�ة والت��ع تتطلب كذÆ نوع من التكو�ن

ا"ٓن �ش Øكونو كذÆ ٔ�وفIاء ورصQاء، التدبري املفوض مايش لكو 
سليب، فIه Lدد من إالجيابيات، اكنوا اس��رات قوية، اكن حتسني لبعض 

ٕاما ذاتية �لمفوض التجهزيات، اك�ن حتيني �لتجهزيات، و� سلبياته اليت يه 
� ٔ�نه حبال ا�يل قلمت ميكن يرتا� ٔ�و µي2يل واQد العدد د�ل أ"مور ما 

ٔ"ن  -Øكونو كذÆ هنا رصQاء - µيقومش هبا ٔ"ن املراق�ة مايش قوية، ٕاما 
  .العقدة ما كتبقايش ماش>ية مع الواقع

ملا ك�شوفو التعاقد Lىل واQد املساQة معينة، Lىل التوس>يع د�ل املدن 
دا0رة معينة، وت�شوفو املدن µيفاش توسعت وتنقولو لو خصك متيش  يف

µيفام اكن احلال هناك . Õوك أ"حIاء، �لطبع حىت هو µيكون عندو مشلك
  .يف العقدة كذÆ حمطات د�ل التقIمي ود�ل التحيني

هل س�Eقى كذÆ : اليوم، حنن يف ٕاطار فعال تقIمي التدبري املفوض لرنى
|ل Lليه تعديالت؟ هل اليوم اك�ن âكو�ن د�ل من الطرق؟ هل س>ند

العنرص الðرشي املغريب ا�يل ممكن ٔ�نه يتوىل ٔ�و طرق ٔ�خرى ëرشاكت 
  .مشرتكة Nٔش>ياء من هذا الق�يل؟ حنن يف ٕاطار هذا التقIمي

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .التعقIب

        ::::س�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادس�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادس�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادس�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادامل امل امل امل 
  .شكرا الس>يد الرئEس

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

حصيح، الرشاكت املتعددة اجل�س>ية قامت �س��رات والزتموا ببعض 
¬لزتامات، ولكن مل حيققوا لك ¬لزتامات ؤ�كرب مjال هو إالشاكلية د�ل 

اUار البيضاء مازالت مل تلزتم هبذا  هنر بوسكورة ا�يل الرشكة املفوض لها يف
  .البند هذا

حصيح كذÆ ٔ�ن هناك غياب مراق�ة تق[ية، اك�ن مراق�ة Lىل مس>توى 
جلان الت��ع، ولكن املوارد الðرشية ا�يل عند� Lىل صعيد امجلاLات ما 
عندهاش التق[يني والكفاءات ا�يل اكينني يف ذاك الرشاكت املتعددة 

اب Lىل امجلاLات �ش ميكن لها âراقب ما يقع يف اجل�س>ية، و�لتايل µيصع
  .ٕاطار هذا التدبري املفوض

ال £6نيا، الس>يد الوز�ر، ف� خيص املداخIل، هناك صندوق أ"شغ
)le fonds des travaux( ،مة لهذه الرشاكتÁ دZ لIه مداخIا�يل ف

 ا�يل ما كتعطهيمش، وا�يل %0,16وا�يل خصها تعطي الزتام �لجامLات ب 
  . وهذا Øمثنه %1ا"ٓن ابغيتوا تطلعوها ل

وتqٔهيلهم لهاذ ا"ٓن راه |اص ٔ�وال هاذ اليش د�ل املوارد الðرشية 
املتابعة، و6نيا خص هاذ الرشكة تعطي املس>تحقات د�لها �لجامLات احمللية، 
وخص يتداروا دراسات، حنن نعمل ٔ�نه تدارت دراسات Lىل مس>توى وزارة 

ليش د�ل أ"مثنة املرتفعة، وا�يل ا"ٓن املواطنني ف� املالية ف� خيص هاذ ا
خيص القدرة الرشائية رامه تعبانني هباذ اليش د�ل ارتفاع أ"مثنة، راه خص 
تدار دراسات ونعرفو �لضبط هاذ أ"ر�ح هاذي د�ل هاذ الرشاكت ا�يل 
حصيح دارت اس��رات، �ش>تغل، ولكن جيب للك ذي حق حقه، 

Lات احمللية يف هذا املوضوعو|اصة حق امجلا .  
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر �لرد Lىل التعقIب. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|لية
  .شكرا الس>يد الرئEس

�لفعل ٔ�ن . الس>يدة املس�شارة، ٔ�� مjفق معك يف جزء µبري مما قلت
خص Áنية، الت��ع د�ل عقود حبال هاذو µيخص كفاءات وµيخص تطلع وµي

�لطبع ©ري موجودة ا"ٓن يف امجلاLات احمللية، ولكن من . هذا مفروغ م[و
ولهذا، . الصعب كذÆ ٔ�ن املصل/ة املركزية يه ا�يل ©ادي تبع مجيع العقود

هذا عنرص من العنارص ا�يل µيخص تنكب Lلهيا اUراسة وهو ٕاىل ©�س>مترو 
و�كفاءات ا�يل ممكن  يف التدبري املفوض، µيف ميكن ٔ�ن نصاح�ه بفعاليات
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  .تلعب اUور د�لها د�ل الرقIب د�ل املراقب التقين �ش ما نضيعوش
اك�ن قضية الزتامات املفوض � من �حIة ¬س��رات ومن �حIة 
التجهزيات ومن �حIة مراق�ة أ"مثنة، هذا موجود، ولكن ©ادي Øمكل بذاك 

 ذي حق حقه، ٔ�� اليش ا�يل مكلت به Àسري فIه، ملا قلت ٕاعطاء للك
اUور د�يل هو اUفاع عن امجلاLات احمللية، لكن لنكن رصQاء، ال ميكن 
كذÆ ٔ�ن نتغاىض عن ما تعانيه بعض الرشاكت املفوضة، ملا كنعرفو ٔ�ن 
اUيون د�ل املصاحل العمومIة، سواء اكنت جامLات ٔ�و ٔ�خرى، ا�يل ما 

ا هو مطلوب مهنا ٔ�هنا م - حبال ا�يل قلت لمك  -µي2لصوشاي، ملا ك�شوفو 
متيش لبعض اجلهات ا�يل ما اكيناش يف العقد، وا�يل كتطلب يعين 
اس��رات قوية وكتقول ٔ�ودي ٔ�� خص يش واQد ±شارك معي يف هاذ 

  . اليش
هذا لكو تيخصنا جنلسو Lليه ونعاودو Àشوفو، هذا هو ا�يل يف ٕاطار 

قامي، وٕان شاء هللا اUراسة ا�يل يه ا"ٓن قامية ود�ل التقIمي ا�يل هو 
س>نصل ٕاىل رؤية Zديدة ا�يل ما يبقاش ©ري التدبري املفوض ë/ل، �كون 
تدبري مفوض ولكن �كون اخjيار �لجامLات لعدة ٔ�شاكل من تدبري لهذه 

  . املرافق
  .وشكرا

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

إالنعاش  ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال الرابع، موضوLه وضعية العاملني بقطاع
̈ٔحرار . الوطين اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساكك
  الس>يد الرئEس،

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

  الس>يدة والسادة املس�شارات احملرتمات،
  الس>يد الوز�ر،

ة والقروية تقوم فعال مبهام تد|ل يف صلب ¬هæم ٕان امجلاLات احلرضي
اليويم �لمواطن و�ش>تغل فعال يف ٕاطار س>ياسة القرب اليت �دى هبا 
صاحب اجلالÑ امل% محمد السادس نرصه هللا يف العديد من خطبه 
السامIة، وا"µٔيد ٔ�ن ج[ود اخلفاء يف هذه امجلاLة مه املوظفون الرمسيون 

  .ٕاىل العاملني يف ٕاطار ما ±سمى �ٕالنعاش الوطينلهذه امجلاLة، ٕاضافة 
ساLة يف اليوم ويتقاضون  12وتعلمون جIدا ٔ�هنم يعملون ٔ�كرث من 

̈ٔجور، ٕاضافة ٕاىل Lدم متتيعهم  ٔ�جور هزي] �ملقارنة مع احلد أ"دىن ل
�لتغطية الصحية و¬جæعية اليت âكفل هلم احلق يف العEش الكرمي 

  .والص/ة والسكن

مىت س>تقوم احلكومة ب�سوية ملفات هذه : الس>يد الوز�ر، هو سؤالنا،
الف#ة العريضة من موظفي امجلاLات، ومتكIهنا من حقها يف ساLات معل 
قانونية ؤ�جور تæىش ومؤهالهتا، خصوصا ؤ�ن مهنم Qاملو الشهادات 

  واUبلومات؟ 
  .وتفضلوا بق�ول فائق والتقد�ر و¬Qرتام

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالZابة Lىل السؤال. شكرا

        ::::الس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|لية
 .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم. شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بغيت ٔ�وال �لفعل ملا نت/دث عن إالنعاش الوطين نوضعوه يف الس>ياق 

دة تنضاف ٕاىل الوظيفة إالنعاش الوطين لEس بوظيفة معومIة Zدي. د�لو
إالنعاش الوطين مكبادرة، . العمومIة املركزية والوظيفة العمومIة احمللية

كتفكري، Zاء يف الس>نوات املاضية، اكن من Z�ٔل توفري واQد اU|ل 
âمكييل لعدد من الف#ات، وخصوصا يف العامل القروي يف الس>نوات د�ل 

ش ا�يل تتفjحها اUوÑ اجلفاف ا�يل âميكن هلم ±ش>تغلوا يف بعض أ"ورا
  .�لتخفIف من هاذ العبء

ٕاذن عندما نت/دث عن إالنعاش الوطين، من أ"فضل ٔ�ن نت/دث عن 
 ،ÑوUالقة تعاقدية مع اL س هناكEالقة مع أ"وراش، لL أ"وراش ٔ"ن لها
ما يش كنقول ٔ�ن Lالش ما âكوÀش، ولكن ¬خjيار هو هذا،ٔ"ن لو ٔ�راد 

ط هنار أ"ول ٔ�هنا âكون وظيفة معومIة، يد|لهم املرشع ٔ�و ا�يل وضع ا�ط
  .يقول Æ ٔ�ودي ©ادي نوظفو واQد العدد معني

ٕاذن من هاذ الناحIة خصنا نعرفو بعد ٔ�وال ٔ�ن هاذ الف#ة يعين عرضية 
حصيح، ٔ�ن هاذ الف#ة ت�ش>تغل Lىل ٔ�وراش ببعض الضام�ت، مهنا الضام�ت 

¬جæعية حبوادث الشغل، ف� ف� يتعلق �محلاية  1963د�ل القانون د�ل 
، ٔ"ن فعال اU|ل د�لها "رامIد"يتعلق اليوم بqٔهنا ميكن لها �س>تفIد من 

حمدود، ٔ"ن كت2لص Lىل املس>توى د�ل احلد أ"دىن د�ل أ"جر د�ل 
  .الفالQة

ساLة ٔ�بدا، ٕاىل  14ساLة ٔ�و  12لكن يف نفس إالطار، يعين قضية 
القانون تيعطهيا نفس احلقوق ٔ�هنا �ش>تغل اكنت هذا يعين هذا جتاوز، ٔ"ن 

املدة القانونية ا�يل يه موجودة، خصوصا ٔ�ن عندما نت/دث عن احلد 
  .أ"دىن د�ل أ"جر الفالõ معىن ٔ�ن كذÆ هناك تق[ني ملدة العمل

ا�يل واقع ويه ٔ�ن �لفعل Lدد من أ"طر ا�يل عندها مؤهالت 
لهذا إالنعاش الوطين، ومكو�ت ا�يل نظرا �لضغط د�ل العمل جلqٔت 

وامشات ك�ش>تغل يف بعض امجلاLات احمللية كتعويض، اح[ا تنقولو 
�لجامLات احمللية ٕاىل عندمك QاZة هباذ الناس وعندمك الوظائف فد|لومه عن 
طريق ملا �كون ¬مj/ان يد|لوا، ا"ٓن اك�ن الناس ا�يل يدوزوا ¬مj/ان 
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�ن خصاص عند امجلاLات ويد|لوا، ولكن ما ميك[اشاي �|ذومه ٔ"ن اك
احمللية �ش يعاونومه ويف نفس الوقت نقول هلم تيخصنا نوظفومك وخنلقو 

  .الوظائف
©ري ٕاما هاذ اليش ©ادي نوقفو Lليه، ©ري ٕاما امجلاLات احمللية عندها 
هاذ اخلصاص وخصها تدافع Lىل املناصب د�لها وتفjح املناصب القارة 

�ٓخر�ن، وٕاما ما عندهاشاي وخص  وتد|ل فهيم ٕاما هاذ الناس ٕاما �س
  .إالنعاش الوطين يبقى يف إالطار د�لو

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساكك
Àشكرمك الس>يد الوز�ر Lىل جوا�مك، ونعرف ٔ�ن إالµراهات اليت تعEشها 

العامة، ولكن اليوم نطالبمك �لعمل Lىل التفكري يف ٕاجياد صيغة  املزيانية
�سوية هاته الوضعية يف ٕاطار مشويل، يبدٔ� يف ٕاLداد نظام ٔ�سايس |اص 
. ملوظفي امجلاLات احمللية، ٔ�|ذا بعني ¬عتبار وضعية عامل إالنعاش الوطين

ا�ت ونعتقد يف فريق التجمع ٔ�نه هاذ النظام أ"سايس هو احلل لوقف ٕارض 
  .موظفي مس>ت2ديم امجلاLات امجلاعية

  .وشكرا

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

        ::::الس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|ليةالس>يد وز�ر اUا|لية
  .شكرا

بعçاÑ، الس>يد الرئEس، الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�� 
مjفق معمك، القانون أ"سايس د�ل امجلاLات احمللية تيخصو خيرج، والبارQة 

عند� لقاء مع النقا�ت وتذاµر� Lىل هاذ اليش هذا، وفعال راه µيهتيqٔ  اكن
و©ادي �|ذو بعني ¬عتبار كذÆ املس>تçدات اليت Zاء هبا اUس>تور 

  .اجلديد ف� يتعلق �لوضع اجلديد �لجامLات الرتابية
لكن لنكن رصQاء، راه القانون أ"سايس د�ل امجلاLات احمللية راه ما 

إالنعاش الوطين تنعاود نذµر ٔ�نه . شلك د�ل إالنعاش الوطينغي/لشاي امل 
فعال راه عندو فلسفة ٔ�خرى ا�يل ما هياشاي الفلسفة د�ل التوظيف، 
منش>يو نتدا�زو Lىل التوظيف، منش>يو نقولو هاذ امجلاLة ما عندهاش الاكيف، 
 رمغ ٔ�نه كتعرفوا هاذ اليش ٔ�ن Lدد من امجلاLات فهيا فائض رمبا ا�يل تيخص

  .نفكرو فIه حىت هو µيفاش ميكن لنا حنلوه
ولكن Lىل أ"قل حىت امجلاLة احمللية يف إالطار د�ل القانون أ"سايس 
تدا�ز Lىل املناصب د�لها، µيبقى لها ¬خjيار ذاك الساLة �المj/ان 

و�لطرق املرشوLة ٔ�هنا تد|ل من إالنعاش الوطين ٔ�و من |ارج إالنعاش 
  . م�ارشة راه ©ادي �كون اصعيب وما غميكشاي الوطين، ولكن إالدماج

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
. شكرا لمك الس>يد الوز�ر Lىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسة

وا"ٓن ن�jقل، ٕاىل مسحوا إالخوان الس>يدة والسادة املس�شار�ن، �لسؤال 
ر املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر التعلمي العايل �ش جياوب Lليه الس>يد وز�

السؤال الوحIد والي�مي حول ولوج مؤسسات التعلمي . الصناLة والتçارة
العايل، اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬شرتايك لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس>يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد مصطفى الهيبة
  .شكرا الس>يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  مات،الس>يدات املس�شارات احملرت 

يف الواقع، الس>يد الوز�ر، هذا السؤال قد وضعناه يف الس>نة الفارطة 
. ، نظرا �لمحنة اليت عرفها الناحجون يف امj/ا�ت الباكلور� �ٓنذاك2011

و�شاء الظروف ٔ�ن يربمج نفس السؤال يف الوقت اÕي بدٔ� فIه التالمIذ 
  . 2012±س>تعدون الجjياز الباكلور� لهذه الس>نة ٔ�ي 

  لرئEس،الس>يد ا
  الس>يد الوز�ر،

لقد مرت امj/ا�ت الباكلور� �لس>نة املاضية يف ظروف ش>به Lادية بل 
نقط مقارنة مع الس>نوات أ"|رية، ©ري  6متزيت �رتفاع Àس>بة النçاح حبوايل 

ٔ�ن فرQة التالمIذ ؤ�ولياهئم مل تدم طويال لEس>تفIقوا Lىل صدمة حمنة البحث 
 العايل الس>تكامل دراس>هتم اجلامعية املضين لولوج معاهد مؤسسات التعلمي

  .وفق مIوالهتم ورغباهتم اليت طاملا Qلموا هبا
ٕان تقدم �ٓالف الناحجني يف الباكلور� ومبزية حسن Zدا، ومبعدالت 

ٕاىل م�ار�ت ولوج بعض املدارس واملؤسسات  20/18تصل ٔ�حIا� ٕاىل 
�س>يري لكية الطب، لكية طب أ"س>نان، املدارس الوطنية �ل (اجلامعية 

دون الظفر مبقعد يف مدرZاهتم ٔ�مر يبعث Lىل احلرية ويؤدي ) والتçارة مjال
لور� ٕاىل اليqٔس وإالح�اط، كام يطرح السؤال عن مدى مصداقIة نتاجئ الباك

  .وقميهتا العلمية
ٕان معا�ة احلاصلني Lىل الباكلور� ؤ�رسمه الس>نة املاضية |اصة، 

مدى وعي وزارâمك هبذه إالشاكلية تدفعنا، الس>يد الوز�ر، ملساءلتمك عن 
اليت تتفامق س>نة بعد ٔ�خرى، وما هو مصري املتفوقني يف الباكلور� الراس>بني 
يف خمتلف املبار�ت؟ ٔ�مل حين الوقت ٕالLادة النظر يف طريقة ولوج املعاهد 
واملدارس العليا؟ ٔ�ال ميكن التوجIه وال�سجيل م�ارشة يف مؤسسات التعلمي 
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  تاجئ امj/ا�ت الباكلور� كام هو الشqٔن يف Lدة بîان؟ العايل بناء Lىل ن 
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

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

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة 
        ::::))))طرطرطرطروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن ا"ٔ وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن ا"ٔ وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن ا"ٔ وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن ا"ٔ 

  .شكرا الس>يد الرئEس
  السادة املس�شار�ن،

نيابة عن زمIيل الس>يد وز�ر التعلمي العايل، سqٔجIب عن هذا السؤال، 
بطبيعة احلال هل الوزارة واعية هبذا إالشاكل؟ µ�ٔيد Lىل لك Qال هذا 
واQد إالشاكل ا�يل Lىل مس>توى اFمتع يعين معروف، بطبيعة احلال حصيح 

لباكلور� اك�ن واQد املعا�ة عن طريق اUخول ٕاىل ٔ�نه بعد احلصول Lىل ا
Lدد من املؤسسات ولكن ا�يل Áم يف هذا السؤال هو نعاودو نتلكمو Lىل 
إالطار العام ا�يل مرتبط �Uخول �لمؤسسات اجلامعية، ٔ"ن اح[ا كنتلكمو 
Lىل مؤسسات ذات ¬س>تقطاب احملدود، ها هو الباكلور� ختول بطبيعة 

  . ا اUخول ٕاىل مؤسسة Zامعيةاحلال حلامله
وهاذ املؤسسات د�ل ¬س>تقطاب احملدود، اح[ا كنتلكمو Lىل حوايل 

ٔ�لف مقعد يه ارتفعت من الس>نة الفارطة ٕاىل  17ٔ�لف مقعد، وهاذ  17
، وهذا يف Qد ذاته Àس>بة ا�يل يه معقوÑ، %23هاذ الس>نة حبوايل 

، لكية 1700هيا حوايل فاملدارس الوطنية �لتçارة وال�س>يري ا�يل âلكمت Lل
مقعد، املدارس الوطنية �لعلوم التطبيقIة دبلوم  5200العلوم والتق[يات 

مقعد،  434مقعد، املدارس الوطنية �لعليا �لف[ون واملهن  Á1483ندس 
 Ñمقعد، املدارس  275مقعد، طب أ"س>نان  1700لكية الطب والصيد

  .ٔ�لف مقعد 17با مقعد، اFموع هو تقري  5957العليا �لتك[ولوجIا 
بطبيعة احلال، هاذو د�ل ¬س>تقطاب احملدود، لEس هناك Qل ٕاال ٔ�ن 
ميروا Lرب املباراة، واملباراة تؤ|ذ ٔ�ساسا Lىل واQد الطريقة ا�يل كرتجع 

ٔ�لف ا�يل عند� ا�يل ©ادي تد|ل  �149لمزية، �ش ميكن من هاذيك 
�ش ميكن �كون ٔ�لف ا�يل ©ادي تدوز املباراة  �43لçامعة تبقى واQد 

واQد النظام يتو� ٕاىل Qد ما إالنصاف ويتو� ٔ�ن ا�يل غيد|لوا لهاذ 
املؤسسات بطبيعة احلال �كونوا هام املتفوقني، ٔ"ن هاذ اليش ا�يل اك�ن، ما 

  .اكي�ش طريقة ٔ�خرى
بطبيعة احلال، اك�ن جعز، ويبدو ٔ�ن الوزارة �سعى ٕاىل ٔ�ن تفjح جمال 

اص، قطاع Lام وقطاع |اص، �ش âكرث د�ل الرشااكت مع القطاع اخل
املؤسسات من هاذ النوع د�ل ¬س>تقطاب احملدود، �ش ميكن لواQد 

  .العدد من الطلبة املتفوقني يلقاو املاكن د�هلم يف هذه املؤسسات اجلامعية
  .شكرا الس>يد الرئEس

        

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
 ٕاطار اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف. شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقIب

        ::::املس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيواين
يف احلقIقة، الس>يد الوز�ر احملرتم، املغاربة ±س>تðرشون |ريا يف احلكومة 
احلالية وي�jظرون واQد احللول يف Lدد من القطاLات، ولكن ٔ�� خشصيا 

  . ٔ�الحظ مجموLة من التناقضات
بة لنا الوعي وQده ©ري يف ردمك قلمت ٔ�نه الوزارة µ�ٔيد ٔ�هنا واعية، �ل�س> 

اكف، البد من تدابري امللموسة ا�يل µيلمسها املواطن ق�ل ما كتلمسها 
هنا سqٔعطيمك بعض أ"رقام �ش ما ØكوÀش مjناقضة . القطاLات احلكومIة

  .مع نفيس ف� قلته
) ENCG(�ل�س>بة لبعض املدارس ا�يل حتدثتو Lلهيم، ٔ�� عندي مjال 

حىت  15,50ضية املعدالت âراوحت ما بني �ل�س>بة خلرجيي الس>نة املا
، 114حىت ل  300فاس، والناس ا�يل �سçلوا ما بني - يعين ٔ�اكد�ر 16,62

  .1691ويف اFموع وطنيا 
غنجيو نعطيو مjال �لكية الطب، ومن بعد غنقول لمك Lالش لكية 

، و�ل�س>بة للكية طب أ"س>نان 125الطب، الناس ا�يل فازوا يف املباراة 
، التناقض فني µيحصل؟ µيحصل ٔ�� ©ادي Àشري ٔ�نه يف 120ريبا عند� تق

ٕاطار املناقشة د�ل املزيانيات الفرعية، حتدث الس>يد الوز�ر fشلك رمسي 
Lىل اخلصاص املهول، الس>� هنا غنعطي مjال بقطاع الص/ة، ٔ"ن الناس 

ممرض و  µ9000يلمسوا رضورة هذا القطاع، وQدد هذا اخلصاص يف 
يف Qني  125اح[ا ك�شوفو بqٔن اللكية فقط ا|ذات فقط طبEب، و  7000

، وكنتذµر بqٔن احلكومة السابقة اكن عندها واQد 120لكية الطب ا|ذات 
طبEب  3300الرب�مج ا�يل هو طموح وZد Áم µهيدف ٕاىل âكو�ن 

Áندس، ٔ��ن حنن من هذا ا�طط؟ واش اح[ا كنقطعو مع  10000و
  . نفس>نا؟ ٕاىل ©ري ذÆاحلكومات السابقة؟ هل ن�[اقض مع �ٔ 

كنلقاو ٕاشاكل، فني أ"طر ا�يل " رامIد"وهنا ٔ�قول بqٔن حىت تغطية 
©ادي تغطي لنا هاذ اخلصاص؟ �ٕالضافة ٔ�ننا Àسامه يف âكر±س البطاÑ وما 

Ñسامهو يف ٕانتاج العطاÀ لول معلية ا�يل ك�شوفوها، يعينQ دQاكي�ش وا .  
صات ت�jج العطاÑ ٔ"ن اك�ن مشلك �ٓخر د�ل اللكيات مjعددة التخص

  .ٔ�حIا� كت�jج مjخرZني ما عندمهش Lالقة fسوق الشغل
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

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

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة الس>يد وز�ر الصناLة والتçارة والتك[ولوجIات احلديثة 
        ::::))))وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن أ"طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن أ"طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن أ"طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وâكو�ن أ"طر

دا� . احلقIقة، الس>يدة املس�شارة، Zاوبتك جواب يبدو م[طقئ�� يف 
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ملا تتقويل يل التناقض، رصاQة هذا µي2ليين نعاود نقول بqٔنه الÒم ا�يل 
قلت الس>يدة املس�شارة مjناقض لكو Lالش؟ كتقويل يل الس>يد وز�ر 
 التعلمي العايل قال لمك يف م[اقشة املزيانية، âلكمت Lىل مجموLة من املعطيات

ٔ�عطامه الوز�ر، م[اقشة املزيانية مىت اكنت؟ حنن نت/دث عن بداية هذه 
الس>نة اUراس>ية، ٔ�� قلت Æ اك�ن ٕاشاكلية وارشحت Æ �ن هذه 
مدارس اس>تقطاب حمدود، وكنقول Æ يف املس>تق�ل س>تعمل الوزارة Lىل 
فjح، ٔ"نه هذه القضية مرتبطة �لس>نوات املق�]، لEس معقوال ٔ�ن احلكومة 

يف ينا�ر وابغييت انت حتل Æ املشلك د�ل واQد العدد د�ل  جتي
املؤسسات يف بضع شهور، يعين خص �كون واQد الÒم ا�يل هو 

  . م[طقي، ا�يل ميكن يق[ع
ٔ�� ما ابغي�ش نقول Æ يش QاZة، قلت Æ املعا�ة اح[ا LارفIهنا، 

كنقول Æ هاذ  .حبال ا�يل Lارفاها انت، Lارفاها احلكومة LارفIهنا املواطنني
مدارس ¬س>تقطاب احملدود ٔ�ش>نو احلل؟ اك�ن جوج د�ل احللول يف 
العامل، ٕاما كتد�ر حبال بعض اUول ا�يل µي�سçلوا الطلبة يف واQد العدد 
د�ل املؤسسات وتيدار ¬نتقاء Lىل حساب النقط د�هلم، وال هذا 

دها ٕاجيابيات ا�منوذج ا�يل µيد�ر املغرب د�ل املبار�ت، ولك طريقة عن
  . وعندها سلبيات

املغرب ممكن تناقش وهو ٔ�ن  هاهاذ الطريقة ¬جيابية فهيا ا�يل دا�ر 
الناس تjEقدموا Lىل حساب املزية د�لو وµيدوزوا م�اراة وكتعطي ٕاماكنية 
لواQد العدد د�ل الطلبة املتفوقني �ش ميكن هلم ي�سçلوا، هذا هو احلل 

  . ا�يل اك�ن
د بطبيعة احلال خصنا Øكرثوا العدد د�ل املؤسسات Lىل املدى البعي

د�ل ¬س>تقطاب احملدود، ولكن هاذي مايش مسÑٔq ا�يل ©ادي تدار يف 
ٔ�� قلت Æ ٔ�ن الوزارة Lازمة Lىل ٔ�هنا تد�ر رشااكت ما بني . بضع شهور

القطاع العام والقطاع اخلاص، اح[ا منوذج عند� واQد املدرسة مرتبطة 
د�ل فرÀسا ا�يل ©ادي âكون يف اUار ) l'école centrale(�لتعلمي 
هاذيه واQد اFموLة د�ل إالجراءات، ولكن لEست قضية د�ل . البيضاء

  .بضع شهور
مث واQد القضية ا�يل يه Áمة يف اFال د�ل التعلمي والس>يدة 
املس�شارة كتعرفIه، ٔ�ن التعلمي بصفة Lامة، سواء اكن تعل� Zامعيا ٔ�و ©ريه، 

و واQد النقاش جممتعي ا�يل خصنا نقادو فIه واQد العدد د�ل أ"و·ر ه
  . ملصل/ة اFمتع

  .وشكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . Àشكر الس>يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

ن�jقل ٕاىل أ"س>ئ] املو¢ة ٕاىل قطاع ¬قjصاد واملالية، والسؤال أ"ول 
رض بني ٕالزامIة التعلمي والترضيب ©ري املبارش لتالمIذة التعلمي حول التعا

اخلصويص، �لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٕادر±س مرون، عبد امحليد 
السعداوي، فضييل محمد، الهامشي السموين، عبد اFيد احلناكري، فليتقدم 

  .Q�ٔد السادة املس�شار�ن ٕاللقاء السؤال 

  :املس�شار الس>يد ٕادر±س مروناملس�شار الس>يد ٕادر±س مروناملس�شار الس>يد ٕادر±س مروناملس�شار الس>يد ٕادر±س مرون
س>يد الرئEس، كنحط واQد إالشاكلية ا�يل كنعتربها من املشالك ال 

التعلمي هو مسؤولية . أ"ساس>ية د�ل البالد وتتعلق �لتعلمي اخلصويص
وتqٔكدت  65اUوÑ ٔ�صال، وهو ٕالزايم حسب القوانني د�ل املغرب م[ذ 

يف ٕاطار امليثاق د�ل التعلمي، وكذÆ  2000مرة ٔ�خرى ٕالزامIته يف س>نة 
ٔ�ننا ننادي Lىل القطاع اخلاص �ش ±سامه يف املنظومة التعلميية وذÆ  قرر�

د�ل الطلبة يقراو يف القطاع %20من املسامهة �ش %20يف ٔ�فق 
Lام من ا�يل اعترب�  12،هاذي دا� %7اخلاص، مازال ما وصلناش 

يه عرشية التعلمي ؤ�عطيناه أ"ولوية الثانية بعد  2010-2000العرشية 
  . وطنيةالوQدة ال

املشلك ا�يل µيتحط هاذ املسؤولية د�ل اUوÑ ا�يل ٔ�عطت �لقطاع 
اخلاص ٔ�و طلبت م[ه �ش ±سامه فهيا فهhي تطلب من ا"ٓ�ء ٔ�هنم اخيلصوا 
يف نفس الوقت الواج�ات د�ل ا�متدرس د�ل ٔ�والدمه ؤ�ن التعلمي اخلاص، 

ئبه كام زمIيل يقول يل هو معفي من الرضائب، ٔ�قول � ٔ�بدا يؤدي رضا
تؤدهيا رشكة البناء ورشكة الطرق، وٕاىل ©ري ذÆ من املؤسسات 

  .اخلصوصية ا�يل كتqٔدي الرضائب د�لها، ٕاذن فهو يؤدي الرضائب د�لو
املصيبة العظمى هو ٔ�نه ملا كتqٔدي املؤسسة الرضيبة د�لها، تقjطعها من 

 وUو أ"جر ٔ�و من القمية ا�يل تي2لصها أ"ب، و�لتايل أ"ب تي2لص Lىل
فلوس اUراسة ومهنم ت2jEاذ حىت الفلوس د�ل الرضيبة، معناه ٔ�ن املؤسسة 

  . د�ل القابض، تتق�ط من ا"ٓ�ء وكتqٔدي �îوÑد�ل التعلمي تتلعب اUور 
هذا نعتربه تناقض، ٕاذ Lىل اUوÑ ٔ�ن تقوم بواجهبا، ومبا ٔ�هنا مل �س>تطع، 

قوم هبذه املهمة ولكن يف نفس قالت �لقطاع اخلاص يقوم هبذه املهمة، فهو تي
ونود من احلكومة . الوقت نرضب ا"ٓ�ء ؤ�ولياء التالمIذ، هذا نعتربه تناقض

ٔ�ن جتد Qال ٔ"ن امليثاق الوطين مل يغفل هذا أ"مر ومكjوب فIه Lىل ٔ�ن 
  .©ادي �كون هناك واQد الترضيب يæىش وما هو مطلوب من هذا القطاع

  .شكرا

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

        ::::الس>يد Øزار �ركة، وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد Øزار �ركة، وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد Øزار �ركة، وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد Øزار �ركة، وز�ر ¬قjصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك Lىل هذا السؤال 

ٔ�نه من الرضوري وكام Zاء يف تد|ل الس>يد املس�شار، ٔ�كد امليثاق . الهام
ٔ�ن �كون هناÆ نظام |اص يف اFال اجلبايئ �ل�س>بة �لمؤسسات التعلميية 
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�ل�س>بة �لقطاع اخلاص، ومل يتلكم عن ٕاعفاء القطاع، و�لتايل كام Zاء يف 
  .التد|ل فلEس هناÆ ٕاعفاء بل هناÆ حتفزيات وسqٔرسد هذه التحفزيات

ذ املؤسسة التعلميية يه ٔ�وال �ل�س>بة �لرضيبة Lىل الرشاكت، فٕاذا ها
، ٕاذن اك�ن واQد %30عوض  %17,5رشكة فهhي يطبق Lلهيا سعر 

  .إالجراء |اص �ل�س>بة يف هذا اFال
، ٔ�ما %�38ل�س>بة �لرضيبة Lىل اU|ل، تتعرفوا بqٔن السقف هو د�ل 
، ٕاذن %�20ل�س>بة �لمؤسسات التعلميية فهhي يطبق Lلهيا السعر د�ل 

  .هناÆ كذÆ حتفزي ج�ايئ
�ل�س>بة �لرمس املهين ورمس اخلدمات امجلاعية، فاملؤسسة التعلميية 

  .س>نوات 5معفاة من هذه الرسوم مدة 
�ل�س>بة �لرضيبة Lىل القمية املضافة، Lىل الصعيد اUا|يل ٔ�و عند 
¬س>ترياد، فهناÆ كذÆ ٕاعفاء من الرضيبة Lىل القمية املضافة �ل�س>بة 

مي اخلاص ٔ�و التكو�ن املهين وكذÆ �ل�س>بة �لسلع التجهزيية املعدة �لتعل
̈ٔمور الرضورية �لتعلمي، ويطبق هذا إالعفاء |الل مدة  شهر ابتداءا  24ل

  .من ·رخي الرشوع يف مزاوÀ Ñشاط املؤسسة التعلميية
ويف هذا إالطار، ٕاذن يتنب من |الل هذه أ"مور بqٔن هناÆ تدابري 

  .يد اجلبايئحتفزيية �ل�س>بة �لقطاع اخلاص Lىل الصع 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن، تفضل. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد ٕادر±س مروناملس�شار الس>يد ٕادر±س مروناملس�شار الس>يد ٕادر±س مروناملس�شار الس>يد ٕادر±س مرون
كتqٔدى امخلس س>نوات أ"وىل والرشاكت ا"ٓخر�ن  %17,5ٔ�عتقد هاذ 

، الرشاكت د�ل %17,5س>نوات أ"وىل عندمه  3حىت هام عندمه يف 
س>نوات أ"وىل، ٕاذن  3ف� يتعلق يف املدة د�ل  %17,5البناء عندمه 

  .مايش يش QاZة ا�يل ميكن لنا نعمتدها ٔ�هنا Áمة Zدا
âلكممت Lلهيا، الس>يد الوز�ر، ٔ�� ابغيت نعرف ) TVA(ف� يتعلق ب 

احشال من رشكة يه اكينة يف القانون؟ ولكن بقوة أ"وراق حىت واQد ما 
، ٔ"ن بقوة أ"وراق تتقول ا�لهم منيش µيد�رها، ٔ�� واQد مهنم ما كند�رهاش

خنلص وØهتىن، ٕاذن ٕاىل اك�ن يش ٕاجراءات حقIقIة ا�يل يه خصها تعطى 
لهذا اFال فqٔعتقد ٔ�نه ±س>تحق ٔ"نه ©ادي يف ٕاطار ختفIف العبء من ٔ�داء 

  .الواج�ات د�ل ا�متدرس Lىل أ"رس
  .شكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .لس>يد الوز�راللكمة لمك ا. شكرا الس>يد املس�شار

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

. ٔ�وال الس>يد املس�شار ٔ�شكرمك Lىل التعقIب، والتوضيح ا�يل ٔ�عطيمت
©ري ابغيت نذµر هنا بqٔن حنن مق�لني Lىل م[اظرة اليت من شqٔهنا ٔ�ن نقوم 

ويف هذا إالطار، هناL Æدة . L�ٕادة النظر يف القطاع اجلبايئ ëلك
رات، التصور وهو ما Zاء به الس>يد املس�شار Lىل ٔ�ساس ٔ�ن نقوم تصو 

�لتخفIض اجلبايئ Lىل املؤسسات التعلميية من Z�ٔل، كام Zاء يف تد|¸، 
ٔ�ن نقلص من الضغط Lىل املواطنني ا�Õن يضعون ٔ�والدمه يف القطاع 
اخلاص، وهناÆ م[ظور �ٓخر اÕي يعترب ٔ�ن ميكن تقدمي هذا اUمع م�ارشة 

طنني من |الل خصم من الرضيبة Lىل اU|ل التاكليف املدرس>ية، �لموا
وهذا كذÆ سEساLد ٕان شاء هللا القطاع اخلاص وس>تكون ٕاذن لنا فرصة 

  . لنت2ذ القرار املناسب يف هذا اFال
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
السؤال الثاين موضوLه ٔ�زمة الس>يوÑ يف أ"بناك، اللكمة ٔ"Qد . شكرا
  .س�شار�ن من فريق أ"صاÑ واملعارصة لتقدمي السؤالالسادة امل 

        ::::املس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالب
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يد الوز�ر،
تعEش البنوك املغربية م[ذ فرتة ©ري وZزية Lىل ٕايقاع ما ميكن ٔ�ن Àسميه 
حشا يف الس>يوÑ، مما هيدد ٕ�ماكنية جعزها عن متويل ¬س��ر، خصوصا يف 

اعيات أ"زمة ¬قjصادية والس>ياسة ¬Øكامش>ية �لبنك املركزي بنك ظل تد
  .املغرب

وانطالقا من هذه ¬عتبارات، Àسائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، عن 
  إالجراءات اليت س�2jذها احلكومة �لتخفIف من هذه أ"زمة؟ 

  .وشكرا

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

        ::::د وز�ر ¬قjصاد واملاليةد وز�ر ¬قjصاد واملاليةد وز�ر ¬قjصاد واملاليةد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يالس>يالس>يالس>ي
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدات والسادة املس�شارون،
السادة املس�شار�ن، ٔ�ريد يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�شكرمك Lىل سؤالمك الهام، 

ي��غي . من فريق أ"صاÑ واملعارصة، خبصوص ٔ�زمة الس>يوÑ يف أ"بناك
ت أ"زمة التذكري هنا بqٔن |الل هذه الس>نوات أ"|ري، حصيح ٔ�نه عرف

الناجتة ٔ�ساسا عن جعز املزيان التçاري ومزيان أ"داءات واQد الرتاجع يف 
الس>يوÑ، و�لتايل معلت السلطات النقدية Lىل اختاذ العديد من التدابري 

  .من Z�ٔل خض ٔ�موال Zديدة يف السوق
ٔ��م بواسطة طلبات  7ٔ�وال هناÆ �سIðقات بنك املغرب �لبنوك لــــ 
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مت خض  2011ويف هذا إالطار، �ل�س>بة لس>نة . %3,25العروض fسعر 
  .مليار د�ل اUرمه يف هذا اFال 21

 Æياطي النقدي تدرجييا، وذjالنقطة الثانية وهو خفض معدل ¬ح
ٕاىل  %16,5نقطة، حIث انتقل هذا املعدل من  10,5مرات، بـــــ 5|الل 

  . Qاليا، كذÆ هذا من Z�ٔل دمع املوارد 6%
ظ احلسا�ت Lىل دفاâر من وLاء احلساب هناÆ كذÆ حف

، ووضع �ٓلية Zديدة لضخ الس>يوÑ 2011¬حjياطي النقدي م[ذ ٔ��ريل 
  .ٔ�شهر 3ملدة طوي] 

ؤ�|ريا ختفIض سعر الفائدة املرجعية، هذا مؤخرا يف مارس املايض، 
وذÆ �لطبع ساLد Lىل تطو�ر الس>يوÑ يف أ"بناك،  %3ٕاىل  %3,25من 

  . اÆ ارتفاع Áم �لقروض مؤخراهذا ما جعل ٔ�ن هن
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبEب �ن الطالب
شكرا الس>يد الوز�ر Lىل إالفادة د�لمك، ٕاال ٔ�نه، الس>يد الوز�ر، 

ويل نالحظ بqٔنه رمغ هذه إالجراءات، هناك امللفات د�ل طلب ا�مت
لالس��ر ٔ�صبحت تتطلب وقت µبري Uى املؤسسات البنكIة من Z�ٔل 

كذÀ Æس>بة ا�اطر يف بعض القطاLات ارتفعت، كذÀ Æس>بة . اUراسة
الضام�ت ارتفعت، حIث ٔ�نه ٔ�صبحت يف الكjري من أ"حIان تعçزيية، 
وهذه لكها ولكنا تنعرفو مجيع كذÆ الوقت ا�يل تنعرفو �ل�س>بة لالس��ر 

  .ل�س>بة لعامل الوقت أ"مهية د�لوو�
واش ما ت�شوفوش، الس>يد الوز�ر، بqٔنه معلية البيع ا�يل قامت هبا 
البنك الشعيب ملؤسسة البنك الشعيب الفرÀيس فهhي تزييك هاذ املعض] د�ل 

  صعوبة الس>يوÑ؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .Iباللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Lىل التعق . شكرا

        ::::الس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملالية
  .شكرا الس>يد املس�شار Lىل تعقIبه. شكرا الس>يد الرئEس

ٔ�وال ي��غي التذكري بqٔن هاذ العملية فهhي تد|ل ٔ�ساسا يف ٕاطار، 
�ل�س>بة �لبنك الشعيب، يف ٕاطار تقوية البنك، خصوصا ٔ�هنا كام تعلمون 

بنك الشعيب س>تد|ل يف ٕاطار العمل من Z�ٔل �كون هناك �ل�س>بة �ل 
  .كذÆ ش>بكة Lىل الصعيد اUويل، وهذا الهدف من هاذ العملية

�ل�س>بة ٕالشاكلية الس>يوÑ، ي��غي فقط التذكري بqٔن حصيح ٔ�ن |الل 
واQد املدة زم[ية اكن هاذ إالشاكل مطروح، اليوم امحلد � هباذ العملية وقع 

قطاLات، هذا إالشاكلية مطروQة �ل�س>بة لبعض ال. واQد النوع من الرتاجع
حصيح، ٔ"ن أ"بناك ٔ�|ذت العديد من ا�اطر وخصوصا يف اFال 
الس>ياõ ٔ�و �ل�س>بة �لسكن ا�يل هو املس>توى Lايل، هذا ا�يل جعل ٔ�ن 
القروض �ل�س>بة لهذه القطاLات فأ"بناك تتqٔمل فهيا ٔ�كرث ق�ل ٔ�ن تقوم به 

  .فقط
  .وشكرا

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

اللكمة ٔ"Qد . ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال الثالث موضوLه التعامل �لش>يك
السادة املس�شار�ن من الفريق ¬س>تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل الس>يد 

  .املس�شار

        ::::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 الرئEس
  الس>يدان الوز�ران،

  الزمالء أ"عزاء،
هاذ السؤال يتعلق ٕ�صدار  وfرسLة، الس>يد الوز�ر، Lىل لك Qال

  .الش>ياكت بدون رصيد
من املعلوم ٔ�ن الش>ياكت تلعب دورا µبريا يف املعامالت التçارية ٔ�و 
املدنية، ولكن مع أ"سف الشديد يالحظ ٔ�ن هناك ظاهرة Zد سلبية يف 
بالد� وهو كرثة ٕاصدار الش>ياكت بدون رصيد، هاذ الظاهرة اليت تفشت 

جود Lدة مقjضيات زجرية رادLة يف القانون اجلنايئ يف اFمتع املغريب رمغ و 
والقانون املغريب، وكذÆ حسب ما هو معروف فٕان املبالغ اليت ختص 
الش>ياكت بدون رصيد تصل ٕاىل ماليري اUرامه وال ٔ�قول املاليني، ؤ�هنا 

  .من اجلرامئ املالية املعروضة Lىل احملامك Qاليا �ملغرب %25متثل حوايل 
ءل Lىل هذه ا"ٓفة µيف ميكن معاجلهتا؟ مث هناك ظاهرة ٕاذن هنا ن�سا

سE#ة ٔ�خرى وهو ٕاعطاء الش>ياكت ëضامنة ا�يل يه كذÆ معاقب Lلهيا 
بنفس العقاب ا�ول ملصدر الش>يك بدون رصيد، ٕاذن هاذ اليش طال 
واس>تطال، واUراسات كذÆ و�Lرتف بنك املغرب و�Lرتاف امجليع ٔ�ن 

إالÀسان ٕاىل ما جIت يف واQد املؤسسة ولو  الش>يك ما ابقات عندو قمية،
  .مؤسسة معومIة تيطلبوا م[ك ش>يك مضمون، وٕاال ال يق�لون الش>يك

هنا ابغينا اÀشوفو احلكومة واش هاذ الهاجس د�ل هاذ املشلك Qارض 
  Uهيا؟ وهل لها ٕاصالح مرتقب عام قريب ٕان شاء هللا؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالZابة Lىل السؤال. شكرا الس>يد املس�شار
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        ::::الس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئEس

  الس>يدات والسادة املس�شارون،
الس>يد املس�شار احملرتم، الس>يد رئEس الفريق ¬س>تقاليل �لوQدة 

  .والتعادلية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكره Lىل السؤال الهام
ك فهhي مطروQة Lىل ٔ�رض الواقع حصيح ٔ�ن إالشاكلية �ل�س>بة �لش>ي

رمغ اFهودات املبذوÑ من طرف السلطات النقدية ومن طرف احلكومة 
ومن طرف كذÆ املرشع، حبمك ٔ�نه قام �ختاذ العديد من التدابري Lىل 

  .القانوين من Z�ٔل تقوية الش>يكالصعيد 
  : ويف هذا إالطار، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذµر ببعض أ"مور اليت مت القIام هبا

ٔ�وال، من Z�ٔل ٕاضفاء مصداقIة Lىل التعامل fش>يك، متت مراجعة 
القوانني املعمول هبا يف هذا اFال ب�شديد العقو�ت املنصوص Lلهيا، كام 
Zاء يف التد|ل الس>يد املس�شار، يف مدونة التçارة والتنصيص Lىل 

  مسؤوليات مؤسسات االئæن يف هذا اFال؛ 
  فرت الش>ياكت؛ مت كذÆ التنصيص Lىل جمانية د

مت كذL Æىل التµٔqيد Lىل ٕاماكنية حصول املواطنني Lىل حسا�ت 
بنكIة ٕ�عطاء وايل بنك املغرب حق تعيني مؤسسة بنكIة لفjح احلساب 

  البنيك للك مواطن، مت رفض طلبه من طرف مؤسسات االئæن؛
هناÆ كذÆ ٕالزام البنوك ��لجوء ٕاىل اس>تعامل قاLدة البيا�ت املركزية 
حول عوارض أ"داء ق�ل ٕاصدار ٔ�ول دفرت الش>ياكت ٔ"ي زبون، وذÆ من 

  Z�ٔل تعز�ز الوقاية وماكحفة ٕاصدار ش>ياكت بدون رصيد؛ 
كذÆ هناÆ ٕاجراءات مjعلقة �س��دال الش>ياكت العادية �لش>ياكت 
املسطرة مس>بقا وهذا مؤخرا، وهذا يشء Áم Zدا ٔ"ن هاذ الش>ياكت فهhي 

التنفIذ وذÆ هبدف التخفIض من اس>تعامل النقود  ©ري قاب] �لتظهري Qني
  .وضامن حامية ٔ�كرب أ"داء بواسطة الش>يك وا�متكن من ت��ع مسار أ"داء

ويف هذا إالطار، ي��غي التذكري بqٔن بفضل هذه أ"مور، فعدد 
الش>ياكت اليت مت تبادلها ؤ�دوا عن طريق املقاصة ا"ٓلية، قد جسل ارتفاLا 

 2011مليون ش>يك �ل�س>بة لس>نة 27ية، ٔ�ي الس>نة املاض  %3ب�س>بة 
مليار درمه �رتفاع  990جسل ما �زيد عن  2011وجحم التداوالت يف هناية 

اس>مترارية ٔ�مهية  2011وجسلت س>نة .2010مقارنة مع س>نةÀ9,5%سjðه 
ورمغ ذÆ، فٕاننا . من أ"دوات املس>تعم]%53الش>يك اليت �شلك 

  . ت يف املس>تق�لس�[كب Lىل حتسني وتقوية مصداقIة الش>ياك
  .وشكرا

    ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::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
اح[ا Lىل لك Qال ¬رتفاع . شكرا الس>يد الرئEس و الس>يد الوز�ر

د�ل تداول الش>ياكت، هذا يشء ٔ�سايس، ولكن اح[ا كنا كنمتناو �ش 
واQد اUراسة حول الش>ياكت املقدمة ٔ�مام العداÑ نظرا لعدم  âكون عندمك

وجود املؤونة، هذا هو ا�يل âهيمنا، يعين ٕاىل ارتفع العدد د�ل الش>ياكت 
ف�دون شك ارتفع العدد كذÆ د�ل القضا� احملاL Ñىل احملامك، وا"ٔكرث من 

نع ذا وذاك وكنمتناو من احلكومة ٔ�ن تت2ذ Lىل أ"قل بعض التدابري مل 
املؤسسات ويف بعض أ"حIان املؤسسات العمومIة �ش كتق�ض الش>ياكت 
ëضامنة، وكنمتىن ٔ�نه �شوفو دراسة مع وزارة العدل شوفوا احملامك احشال فهيا 
من مjابعات من Z�ٔل ٕاصدار ش>ياكت بدون رصيد ٔ�و تقدمي الش>ياكت 

  .ëضامنة
 متكني كذÆ كنمتىن �ش âكون تدابري Zديدة من Z�ٔل ٕاLادة النظر يف

الزبناء من دفاâر الش>ياكت من طرف أ"بناك، مث Zاء الوقت يف نظري 
�ش âكون واQد الرشطة |اصة، مسوها رشطة الش>ياكت، ٔ"ن ا"ٓن هاذ 

  . اليش âاكöر وتفاحش fشلك µبري
مث البد من القIام بعملية التحسEس Uى مجيع الفاLلني من جتار و©ري 

ص ٕاعطاء ش>يك بدون رصيد ٔ�و ٔ�|ذ جتار �ملسؤولية اجلنائية ف� خي
  .الش>يك ëضامنة

مث كذÆ قضية معاجلة ما حيمك به، وهنا �لت�س>يق مع الزمIل د�لمك يف 
وزارة العدل، من ظروف التخفIف اÕي حيمك هبا Lىل مصدري الش>ياكت 
بدون رصيد ٔ�و ٔ�ولئك ا�Õن اس�سلموا ش>ياكت ëضامنة، ٔ"ن التخفIف 

  . اهرة السلبية±شجع Lىل العود ٕاىل نفس الظ
  .وشكرا

    ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر �لرد Lىل . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¬قjصاد واملالية
  . شكرا الس>يد املس�شار Lىل تعقIبه. شكرا الس>يد الرئEس

ن ٔ�ريد فقط القول هنا بqٔن اليوم هناÆ قوانني واحلكومة س>تصهر Lىل �ٔ 
ومن بني أ"مور اليت يعاقب Lلهيا وهو ٔ�ن تقدم . يمت تطبيق ت% القوانني

ش>ياكت ëضام�ت، و�لتايل �ل�س>بة �لمؤسسات العمومIة ٔ�و �ل�س>بة 
ٔ"¢زة اUوÑ ال ميكهنا بتا· ٔ�ن تقوم بت% العمليات، و�لتايل س�سهر Lىل 

  . ٔ�ن يمت تطبيق ذÆ كام ي��غي
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
  . Àشكر الس>يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال أ"|ري يف هاته اجللسة واملوZه ٕاىل الس>يد 
وز�ر الصناLة التقليدية، حول دمع الصناع واس>تفادهتم من صندوق الضامن 

 اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬س>تقاليل لتقدمي. ¬جæعي
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  .السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس>يد الرئEس
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس>يد الوز�ر احملرتم، يف احلقIقة قد ال خيفى Lليمك اUور املهم واجلبار 
اÕي تلعبه الصناLة التقليدية يف تلميع صورة البî، حIث يعترب م[توج 

  .تلف ٔ�رZاء الوطنالصناLة التقليدية µسفري �لمملكة Lرب خم 
هذا املنتوج اÕي ٔ�صبح اليوم هناك بعض املنتوZات اليت ٔ�صبحت 

طبعا حنن Øكرب Lاليا مدى . تندöر نظرا لعدم عناية اUوÑ �لصانع التقليدي
اFهودات اليت تبذلوهنا لتعز�ز وâكرمي الصانع التقليدي، ©ري ٔ�ننا ونظرا 

ٕاىل ما هو ٔ�فضل |دمة لهذا لطيبوبتمك وجلديتمك نطمع ٕاىل ما هو ٔ�حسن و 
الصانع التقليدي اÕي يعEش أ"مر�ن، ما بني ويالت املعEشة ومqٓيس 

  .الظروف ¬قjصادية اليت يعاØهيا µسا0ر القطاLات
Õا، نلمتس م[مك، الس>يد الوز�ر، وحبمك ©ريâمك Lىل هذا القطاع ٔ�ن 

لوطين تعتنوا ٔ�كرث �لصانع التقليدي، خصوصا الترصحي به Uى الصندوق ا
�لضامن ¬جæعي، |اصة ت% التلكفة الباهظة �ملقارنة مع املردود �لصانع 
التقليدي، التلكفة الباهظة اليت يفرضها الصندوق الوطين �لضامن ¬جæعي 

̈ٔجور، هاذيك   %26,39مقارنة مع احلد ٔ�و قIاسا عفوا مع احلد أ"دىن ل
رواج، ال يف السوق فهhي كتجي �لصانع التقليدي عبء µبري حبمك ٔ�ن ال

اUا|يل وال يف السوق اخلار�، ال ±سعف هذاك الصانع التقليدي �ش 
نفرضو Lليه ينخرط يف الصندوق الوطين �لضامن ¬جæعي بواQد الطريقة 

  . مماث]
هنا نلمتس، وLىل غرار التخفIف من عبء املواطن ف� خيص صندوق 

ش تعاون هذاك الصانع املقاصة وصندوق هذا، فاUوÑ خصها تتد|ل �
التقليدي حىت ينخرط يف الصندوق الوطين �لضامن ¬جæعي لضامن 

  . مس>تق�ل وتقاLد مرحي ولEس هذا بعز�ز Lىل ٕارادâمك الس>يد الوز�ر
  .وشكرا

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

        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليديةالس>يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناLة الس>يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناLة الس>يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناLة الس>يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناLة 
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئEس،
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق ¬س>تقاليل �لوQدة والتعادلية 
خصوصا Lىل وضع هذا السؤال وLامة Lىل اهæمه fشؤون الصناLة 

  .التقليدية والصناع التقليديني
وا�يل µهيم احلكومة  2010حقIقة هذا سؤال Áم ا�يل موضوع م[ذ س>نة 

السابقة ا�يل اكن �رٔ�سها أ"س>تاذ عباس الفايس، ولكن كام ·بعمت، الس>يد 
املس�شار احملرتم، ٔ�مس يف ترصحي الس>يد رئEس احلكومة، ٔ�ن احلكومة 

  .احلالية ملزتمة ب�[فIذ قرارات والزتامات احلكومة السابقة
ديني Lامة والصانع ف� خيص سؤالمك اÕي هيم ¬عتناء �لصناع التقلي

التقليدي ٔ�و الصناع الفرادى ف� خيص الوضعية ¬جæعية مبا فهيا التغطية 
الصحية والترصحي �لصانع التقليدي Uى مؤسسة الضامن ¬جæعي، الزم 

هناك الصناع الفرادى ٔ�و ما : ٔ�ن نذµر بqٔن هناك ثالث ف#ات من الصناع
قاوالت ذات املرجعية اليت ±سمى �لتعاونيات والتجمعات، وكذÆ امل

�شغل الصناع التقليديني، وكنظن بqٔنه هاذ املقاوالت وال الرشاكت د�ل 
الصناLة التقليدية كنظن بqٔنه القانون يلزÁا �لترصحي �لصناع التقليديني 

  .ا�Õن ±ش>تغلون معها
ف� خيص الصناع الفرادى، الس>يد املس�شار، هناك س>ياسة بدٔ�� هبا 

ٔ�مس وقعت مع . تيجية حنن يف ٕاطار رمسها �لهنوض هبذا الصانعوهناك ٕاسرتا
الغرف د�ل الصناLة التقليدية د�ل املغرب Lرب مؤسسة دار الصانع Uمع 
املعارض، ورمغ ٔ�نه املزيانية د�ل وزارة الصناLة التقليدية شهدت Øزول 

 Uمع الغرف، وكذÆ طلبنا%10مقارنة مع الس>نة املاضية، قرر� �لرفع ب 
من الغرف يف دفرت التحمالت الرفع من مشاركة الصناع التقليديني 

والرفع من املشاركة %20ٕاىل  10املن/در�ن من البوادي ٔ�و من القرى من 
  .%30ٕاىل  %20د�ل الصانعة التقليدية من 

ٕاذن هاذي واQد ا"ٓلية ا�يل اعترب�ها Zديدة وا�يل اكن فهيا واQد 
يش معلناه Lىل ٔ�ساس �ش �كون تدرجيي التضحية بطبيعة احلال، وهاذ ال

ولك س>نة نبقاو Øزيدو ٕان شاء هللا يف دفرت التحمالت يف رشاكة مع رؤساء 
الغرف د�ل الصناLة التقليدية Lرب اململكة، ملاذا؟ ٔ"نه نعترب بqٔنه املبيعات 

µيكون يف فهيا  %80اليت حتصل من طرف الصناLة التقليدية ëحرفة 
لبنا �ش Øرفعو من اجلودة وبذÆ غتكون هاذ ٕاذن، ط . السوق اUا|يل

  .القاطرة ا�يل ©ادي âرفع من املس>توى د�ل املعEشة
Ñٔqرجعو ملسØ ادي©...  

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"Qد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس>يد الوز�ر

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس>يد الرئEس

  وز�ر احملرتم،الس>يد ال
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك ؤ�نوه مبدى اFهودات اليت تبذلوهنا |دمة حلرفيي هذا 

فرساليت س>تكون مو¢ة ٕاىل خمتلف الصناع التقليديني ٔ"زف ٕا�هيم . القطاع
fرشى ¬هæم الك�ري، ©ري ٔ�ننا يف الفريق ¬س>تقاليل �لوQدة والتعادلية 

، والعامل أ"سايس هو اهæم نطمح �لمزيد، نطمح �لمزيد نظرا لعدة عوامل
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ZالÑ امل% محمد السادس نرصه هللا هبذه الرشاحئ، وهذه الرشاحئ 
�خلصوص، ٔ"هنا تعترب الرتاث، تعترب املرجعية أ"صي] �لمغرب ولتقاليده 
العريقة اليت لن Àسمح ولن ±سمح ٔ�ي مغريب �ند6رها ٔ"هنا تعترب مرجعا 

  .ٔ�ساس>يا لتارخي املغرب
ح مرة ٔ�خرى ٔ"ننا وZد� من ±س>تجيب ويتçاوب مع تطلعات وقلنا نفر 

هذه الف#ة |دمة لوطننا احلبEب، ف[حن س>نكون رسلمك ٕاىل اكفة الصناع 
التقليديني لزنف هذه الðرشى، �ٓملني ٔ�ن âكjفوا جمهوداâمك ٔ�كرث، الس>يد 

فqٔ� ٔ�قول . الوز�ر، ولEس هذا بعز�ز Lىل ٕارادâمك وLىل ح[كjمك ووطنjEمك
Øك�اب Lىل وضعية الصانع التقليدي ٕالخراZه مما هو Lليه من البد من ¬

ٔ�زمة وضيق Qال ويف ذÆ سرنى ٔ�ن م[توج الصناLة التقليدية س>ي��ؤ� 
  . املاكنة الاكفIة والك�رية يف أ"سواق العاملية
  .وشكرا مرة ٔ�خرى وهللا تعاىل يوفق

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

  .Lىل التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد وز�ر الصناLة التقليدية
  .شكرا الس>يد الرئEس احملرتم

كتمتة �لجواب يف الشطر أ"ول من جوايب، الس>يد املس�شار، ودامئا يف 

إالZابة Lىل الشق املتعلق �لتغطية الصحية، هناك جلنة ا�يل ابدات يف 
ة، ا�يل كتجمع املعطيات، وهاذ ا�لجنة فهيا واQد اUراسة دميوغرافIة وثوري

(l'interministériel) د العدد د�ل الوزارات وا�يلQك�شمل وا ،
  كرتٔ�سها وزارة الص/ة، �لبحث يف م[توج ا�يل ©ادي هيم الصناع التقليديني، 

ما " عناية"ف� خيص �ر�مج  2007ٔ"نه ا"ٓن التجربة ا�يل معلت يف 
¬خنراط، حبيث أ"رقام ا�يل عند�، العقود اعطا�ش ن�çIة، وما اكÀش 

، 5000اوز ®ٔ�لف ولكن Lدد املؤم[ني الفعليني مل يتج 30ا�يل تربمت حوايل 
  .ٕاذن هاذي واQد التجربة ا�يل ما اعطا�ش الن�çIة د�لها

ا"ٓن حنن يف صدد البحث Lىل نظام، Lىل قIاس املدخول وLىل قIاس 
 ce qu’on appelle le minimum vital de couverture)التغطية 
sociale)  لهاذ الصناع، وهاذ اليش بطبيعة احلال املسؤولية د�ل احلكومة

اكن هاذ املوضوع حمط الزتام د�ل الس>يد رئEس احلكومة يف  اجلديدة، ا�يل
الترصحي احلكويم، ف[حن م[ك�ني يف البحث Lىل وس>ي] تالمئ هاذ التغطية 

  .الصحية لهاذ الصناع
يقني، الس>يد الرئEس، والس>يد املس�شار احملرتم، بqٔنه القطاع µونوا Lىل 

د�ل الصناLة التقليدية، ٔ�ول ٕاشارة، م[ذ تعيني هذه احلكومة من طرف 
صاحب اجلالÑ نرصه هللا، ¬رتقاء �لصناLة التقليدية من كتابة دوÑ ٕاىل 

هو  وزارة هو ٔ�كرب ٕاشارة Lىل ¬هæم د�ل صاحب اجلالÑ ا�يل هو µيعترب
  .ٔ�ول معتين �لعائ] د�ل الصناLة التقليدية و�لصناع التقليديني بف#اهتم لكها

مرة ٔ�خرى ٔ�شكرمك Lىل سؤالمك، ؤ�بقى رهن ٕاشارâمك يف âزويدمك بqٔي 
  .معلومات ٕاذا رغبمت

  .شكرا الس>يد الرئEس

        ::::الس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسةالس>يد رئEس اجللسة
 يف Àشكر الس>يد الوز�ر والسادة املس�شار�ن احملرتمني Lىل مسامهتمك

  .هذه اجللسة
    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


