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

1 

 )2012ماي  22( 1433جامدى ا"ٓخرة  30

        333311118888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 ماي 22  (1433 ا"ٓخرة جامدى 30 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس;يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال  الساKة ، ابتداء مندقHقة وٕاثنان وثالثون ثالث ساKات: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  . بعد الزوال التاسعة والثالثنيواSقHقة 

  .م]اقشة أ"س;ئY الشفوية    ::::Xدول أ"عاملXدول أ"عاملXدول أ"عاملXدول أ"عامل

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

        ::::الس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةالس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةالس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةالس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .Kىل ٔ�رشف املرسلنيوالصالة والسالم  ،aسم هللا الرمحن الرحمي

  .K�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  الس;يدان الوز�ران احملرتمان،

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

ووفقا ملقhضيات النظام  ،من اSس;تور 100معال بnٔحاكم الفصل 
اSاxيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة ٔ"س;ئY السادة 

  .�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيااملس�شار 
وق�ل الرشوع يف تناول أ"س;ئY الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عاملنا 
هذا، ٔ�عطي اللكمة �لس;يد أ"مني ليطلعنا Kىل ما Xد من مراسالت 

  .اللكمة �لس;يد أ"مني، تفضلوا الس;يد أ"مني. وٕاKال�ت

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلس
  .رئDسشكرا الس;يد ال
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ل�س;بة لٕالKال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
املس�شار�ن، ف]�رب اEلس ٔ�نه توصلت رئاسة اEلس مبراسY من الوز�ر 
امللكف �لعالقات مع الربملان خيرب من xاللها اEلس طلب الس;يد وز�ر 

لتعاون والس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة الشؤون اخلارجHة وا
  .امللكف �لوظيفة العمومHة �رجمة أ"س;ئY املو�ة لوزار�هيام يف �ٓخر اجللسة

وكذا توصلت الرئاسة بطلب الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن بتقدمي 
السؤال الفريد املوXه لوزارته يف بداية اجللسة، وطلب الس;يد وز�ر الرتبية 

تnٔجHل أ"س;ئY املو�ة لقطاع الرتبية ٕاىل Xلسة الحقة الرتباطه الوطنية ب 
  .بnٔ�شطة حكومHة طارئة

وKىل ضوء ذ�، يصبح �رتDب القطاKات احلكومHة يف Xدول أ"عامل 
  :Kىل النحو التايل

 وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ة؛ - 1
 وزارة السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة؛ - 2
 إالسالمHة؛وزارة أ"وقاف والشؤون  - 3
 وزارة ¨قhصاد واملالية؛ - 4
 وزارة الش;باب والرªضة؛ - 5
 وزارة الس;يا¬ة؛ - 6
 وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية ¨ج®عية؛ - 7
 الوزارة املنتدبة Sى رئDس احلكومة امللكفة �لوظيفة العمومHة؛ - 8
  .وx�ٔريا وزارة الشؤون اخلارجHة - 9

ة اEلس، ٔ�ما �ل�س;بة هذا �ل�س;بة �لمراسالت اليت وردت Kىل رئاس
ل³ٔس;ئY الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن ٕاىل ²اية يوم 

  :ماي 22الثال5ء 

  سؤ¨؛ K :11دد أ"س;ئY الشفهية -

  ٔ�س;ئY؛ K :10دد أ"س;ئY الكhابية -

  . جواب وا¬د: Kدد أ"جوبة الكhابية -
  .شكرا الس;يد الرئDس. هذا ما جيب به إالخ�ار

Dالس;يد رئDالس;يد رئDالس;يد رئDس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس;يد رئ::::        
  .شكرا �لس;يد أ"مني

من النظام اSاxيل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقhضيات املادة 
طلبات ٕا¬اطة، ويه للك من فريق الت¶الف ¨شرتايك، ) 6(كذ� aست 

الفريق احلريك، الفريق الفHدرايل، الفريق ¨شرتايك، الفريق ¨س;تقاليل، 
مhدxل يف ٕاطار ٕا¬اطة اEلس Kلام، اللكمة ٔ"ول . وفريق أ"صا« واملعارصة
  .اللكمة �لفريق ¨شرتايك

  نعم؟

        ::::املس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يب
  )¾م ²ري مسموع(

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ذÁرمتو� هبذا، قراءة الفاحتة �رحام Kىل الض¶اª. شكرا �لس;يد املس�شار

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
 §الرحمان الرحيم §الحمد هللا رب العالمين§ بسم اهللا الرحمن الرحيم"

 §إهدنا الصراط المستقيم §إياك نعبد وإياك نستعين §مالك يوم الدين

. �ٓمني" صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين
س;ب¶ان ربك رب العزة عام يصفون وسالم Kىل املرسلني وامحلد Å رب "

  "العاملني
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  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تغمدمه هللا �رمحته

اللكمة ٔ"ول مhدxل يف ٕاطار ٕا¬اطة اEلس . ا الس;يد املس�شارشكر 
  .Kلام، اللكمة لفريق الت¶الف ¨شرتايك، تفضلوا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد حسان الغزوياملس�شار الس;يد حسان الغزوياملس�شار الس;يد حسان الغزوياملس�شار الس;يد حسان الغزوي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

طار النظام اSاxيل Eلس املس�شار�ن، ٔ�حHط جملس;نا Kلام بقضية يف إ 
تتعلق مبومس احلصاد وما يطر¬ه من مشالك، xاصة مع ضعف احملصول 
الناجت عن وضعية ش;به جفاف اليت عش;ناها هاته الس;نة، فاحملصول 
الفالÑ من احلبوب هذه الس;نة Xد مhواضع يف بعض املناطق احملظوظة 

طق ٔ�خرى، مما س;ي�لق صعو�ت Áبرية ٔ�مام الفال¬ني وش;به م]عدم يف م]ا
  . دون شك

وما نتخوف م]ه هو ٔ�ن تنضاف هذه الصعو�ت املوضوعية الناجتة عن 
الطبيعة صعو�ت ذاتية و�ٔ"خص سلوك رشاكت رشاء وÕسويق احلبوب، 
كام ¬دث يف الس;نة املاضية، حHث مل حترتم هذه الرشاكت اÙمثن املرجعي 

مة، وفرضت Kىل الفال¬ني ٔ�مثا� من حتديدها، مما سÝب اÜي ¬ددته احلكو 
  .ضياKا �لفال¬ني، وàهبنا ٕاليه وزارة الفال¬ة يف حHنه

ٕاننا نتخوف ٔ�ن يتكرر هذا أ"مر هذه الس;نة ويف ظروف ٔ�صعب 
احلكومة مل حتدد بعد اÙمثن . �كäري وحيتاج فهيا الفالحون ٕاىل اSمع واملساندة

ٔ�ن اÙمثن املرجعي لهذه الس;نة جيب ٔ�ن املرجعي، حسب Kلمنا، ونعتقد 
�راعي وضعية املومس الفالÑ و¬ا« الفال¬ني، ؤ�يضا وضعية السوق 
العاملي، حHث ٔ�مثان احلبوب ارتفعت Kىل العموم، وهو ما ي��غي ٔ�ن ينعكس 

  .Kىل اÙمثن املرجعي
ونطالب احلكومة بnٔن حترص Kىل ا¬رتام اÙمثن املرجعي من طرف 

  . ال يترضر الفالحون aشلك مضاعف هذه الس;نةالرشاكت املعنية حىت
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لمتدxل املوايل �لفريق احلريك، تفضل . شكرا �لس;يد املس�شار

  .أ"س;تاذ السعداوي

        ::::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 الرئDس

  الس;يد الرئDس،
  السدادة الوزراء،

  املس�شار�ن،ٕاخواين 

ٔ�ود يف البداية �مس الفريق احلريك ٔ�ن نرتمح Kىل أ"رواح الطاهرة 
والربيئة �لتالمHذ ا�é�ن قضوا يف احلادث أ"لمي اÜي وقع قرب مدينة 

  .ر�ر Kىل ٕاíر اصطدام قطار حبافY �لنقل املدريسجبن
  الس;يد الرئDس،

سة وقائية ٕاننا ندعو ٕاىل فhح حتقHق Xدي حيدد املسؤوليات ووضع س;يا
  .يف ممرات القطارات، يف ٕاطار م]ظور شامل لتnٔهيل هذا القطاع احليوي

  الس;يد الرئDس،
Kىل ٕاíر ما ٔ�قدم Kليه املبعوث الشخيص ل³ٔمني العام ل³ٔمم املت¶دة 
Áرòس;توفر روس ٕاىل الصحراء �الàزªح عن وظيفhه أ"صلية وترصفه 

ٔ"مني العام أ"xري حول حبسا�ت س;ياسوية ضيقة يف اقرتا¬اته حول تقر�ر ا
ملف الصحراء املغربية، وترصحياته اôدومة والياóسة خلدمة ٔ�ج]دة خصوم 

  .و¬دتنا الرتابية
Kىل ٕاíر ذ�، اختذت بالد� قرارا حكö يقيض aسحب الثقة من هذا 
املبعوث أ"ممي، وهو قرار àمثنه ونؤكد وXاهته Kىل اعتبار ٔ�ن الس;يد روس 

طاول Kىل اخhصاصات جملس أ"من اôول و¬ده فقد حHاده املفروض وت
  . �لبت يف الشق الس;يايس لهذا الزناع املفhعل

كام ٔ�ن هذا املبعوث، وعوض ٔ�ن �متسك �لضوابط واحملددات اليت 
ٔ�قرها جملس أ"من التابع ل³ٔمم املت¶دة واملؤطرة ملهمته Áوس;يط Sمع 

خمتلف تقار�ر أ"طراف �لوصول ٕاىل ¬ل س;يايس مhوافق Kليه كام زكته 
أ"مني العام ل³ٔمم املت¶دة، وý¶ل حظي ٕ�جامع دويل م]قطع النظري، يnٔىب 
هذا املبعوث ٕاال ٔ�ن òس;بح ضد تيار املنتظم العاملي و�روج ٔ"طرو¬ات 

  .اخلصوم الباطY والفاقدة ٔ"ي مصداقHة
ويف هذا الس;ياق، ٕاذ جندد اس�]اكر� لترصفات الس;يد Áرòس;توفر 

د الرشعية أ"xالقHة ملتابعة دور الوساطة، فٕاننا نؤكد روس اليت جعلته يفق
� وخلصوم و¬دتنا الرتابية الراخسة �لتارخي واجلغرافHا والطبيعة ومHثاق البيعة 
املقدس واملطوقة �روح املسرية اخلرضاء وإالجامع املغريب حول حتصيهنا 

  .واس;تكاملها
ته، وس;يظل ٕان املغرب املؤمن دوما ؤ�بدا �لرشعية الوطنية لو¬د

ملزتما بقواKد الرشعية اSولية املساندة �لمقرتح املغريب القايض ٕ�قامة حمك 
ذايت يف ٔ�قاÙمينا اجلنوبية يف ضوء خHار اجلهوية املتقدمة، ويف ٕاطار س;يادة 

  . املغرب وو¬دة الوطن والرتاب
حقوق إال�سان اليت �ريد Áرòس;توفر روس ٔ�ن �روج لها ومن (...) ٔ�ما 

اجلزا
ر ومر�زقهتم، فٕان املغرب ٔ�كرب ٔ�ن تعطاه اSروس يف هذا ورائه حاكم 
اEال، من �ة ال صY لها حبقوق إال�سان وهو الب� اÜي صنع تفرده 

  .إالقلميي واجلهوي واSويل مكنارة حلقوق إال�سان
   الس;يد الرئDس،

للك اخلصوم نقول ٔ�ن الصحراء مغربية، وس;تظل كذ�، وس;تظل 
رافة فوق لك شرب من وطننا العز�ز واÜي نفhخر ٔ�ن àكون الراية املغربية رف
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  .يف طي�hه و�رابه
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك الس;يد الرئDس

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لمتدxل املوايل، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك بربامع 
لسة، تالمذة مدارس العرفان اخلصوصية ب®رة اÜ�ن حيرضون معنا هذه اجل 

  . مرح�ا هبم
املتدxل املوايل يف ٕاطار نقطة ٕا¬اطة اEلس Kلام هو الفريق . شكرا

  .الفHدرايل، تفضل الس;يد رئDس الفريق

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

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شارون،

Sدرالية اHادة الفHاملغربية بق Yس;تعد الطبقة العامÕ ميقراطية �لشغل
والك]فدرالية اSميقراطية �لشغل ٕاىل تنظمي مسرية وطنية سلمية، مسرية 

ٔ�وال يف ظل ظرفHة وطنية دقHقة وصعبة، مطبوKة �Õساع دا
رة  ،الكرامة
الفقر والهشاشة وتفامق ظاهرة البطا« واÙهتمDش ¨ج®عي و¨قhصادي 

ية لعموم ف¥ات الشعب املغريب والثقايف و²الء املعDشة وتدهور القدرة الرشائ 
الاكدح، وختيل اSو« عن وظائفها يف توفري الشغل الكرمي، والتعلمي النافع، 

  .والسكن الالئق، والص¶ة املوفورة والنقل وأ"من
يه نقطة نظام Kىل ¨خhالالت الب�Hوية  2012ماي  27مفسرية أ"¬د 

Eال ¨ج®عي، اÜي املتعددة واليت مست اكفة احلقول واEاالت، xاصة ا
حيتاج ٕاىل قرارات وطنية كربى جريئة وجشاKة، تت�اوز س;ياس;ية الرتقHعات 
والبحث عن احللول اجلزئية اليت اس�]فذت لك ٕاماكنياهتا، ومل تعد تنفع يف 
ظل ٔ�زمة اج®عية معيقة واس;مترار الفساد اÜي òشلك العائق أ"كرب ٔ�مام 

  .تطور و�منية البالد
املغريب اليوم، بدٔ� يفقد توازنه ؤ�صبح يعDش اخhالالت هتدد ٕان اEمتع 

¨س;تقرار، فاالس;تقرار يتطلب ٕاقرار احلقوق ¨ج®عية و¨قhصادية 
والثقافHة لعموم املواطنني واملواطنات، فاالس;تقرار يتطلب ٕاقرار احلقوق 

عادل ¨ج®عية و¨قhصادية، ويتطلب البناء اSميقراطي احلقHقي والتوزيع ال
Yلرثوات وٕاقرار العدا« ¨ج®عية مبا حيقق املواطنة الاكم�.  

فاملسرية الوطنية السلمية يه تنHÝه ملن هيمه أ"مر، فاحلكومة احلالية 
ومن xالل Kدة ترصحيات لوزراهئا ترص Kىل اختاذ القرارات ¨نفرادية ضدا 

 ذ� الرشعية Kىل التنظöت النقابية ومؤسسات اEمتع املدين، وس;ندمه يف
¨نت�ابية واSميقراطية املفرتى Kلهيا، واحلال ٔ�ن الرشعية اSميقراطية 
احلقHقHة ال تلغي التنظöت واملؤسسات، بل تعمتد Kىل ٕارشاýها كثقافة 
دميقراطية، واليت ٔ�قرها اSس;تور اجلديد يف Kدة فصول مت ختصيصها 

  .��ميقراطية ال�شارÁية
يه اح�hاج Kىل الرتاجع والردة  2012ماي  27فاملسرية الوطنية ليوم 

وتنصل احلكومة من Kدة الزتامات سابقة وKىل املامرسات اليومHة اليت 
ترضب احلرªت النقابية والعامة وتقمع التظاهرات و¨ح�hاXات 

  ...السلمية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 �ªك الس;يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف ال�م، احلق دhٔ�هنيت وق

x�ٔس الفريق تهذDسط نقطة ٕا¬اطة . الس;يد رئÝقل ٕاىل الفريق املوايل لhن�
ٔ�س�سم¶ك، الس;يد الرئDس، ٔ"نه . اEلس Kلام، واللكمة �لفريق ¨شرتايك

  .ال ميكن ٔ�ن ٔ��كرم مبا ال ٔ�م�، هو وقت زمالئك يف اجللسة
  .اللكمة �لفريق ¨شرتايك. شكرا

        ::::املس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد
  .الرئDسشكرا الس;يد 

  .aسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  زمHاليت، زماليئ،
اÜي  44/20لقد Xاء التقر�ر أ"ممي أ"xري، واÜي شلك ٔ�رضية �لقرار 

صدر هناية ٔ��ريل املايض، تتوجيا �لعديد من املبادرات اليت ٔ�قدم Kلهيا 
مني العام Áرòس;توفر روس، واليت ت�]اقض واملهام املوÁو« ٕاليه من طرف ا"ٔ 

أ"ممي، واليت تفرتض ¨لزتام �حلياد واملوضوعية من X�ٔل ٕاجياد خمرج مللف 
الصحراء املغربية، حHث واصل روس حتام� Kىل املوقف املغريب من xالل 
تضمينه ٕاساءات واحضة ومساسا aس;يادة بالد� يف تقر�ره أ"xري، حHث 

حHات بعثة ٕاشارة ٕاىل ٕاماكنية توس;يع صال 92و 91محلت الفقر�ن 
املينورسو بدل ٔ�ن تبقى وفق القرارات السابقة Eلس أ"من aشnٔن مراق�ة 

  .وقف ٕاطالق النار
ٕان املنطق حمت Kىل اSو« املغربية اختاذ مواقف Xادة وصارمة لسحب 
الثقة من وساطة روس، ٔ"هنا وساطة Áبدت موقف]ا املغريب الكäري من 

فشل روس يف تدبري  الوقت حلل الزناع يف الصحراء، فضال عن
املفاوضات، بل وٕايصالها ٕاىل النفق املسدود، حHث ٕانه وبعد مرور مدة 
طويY من ٕارشافه Kىل امللف، ورمغ الزتام املغرب بتعهداته واس;تكام� 
ملؤسساته احلقوقHة، وتقدميه ملقرت¬ات ٔ�مجع املنتظم اSويل Kىل صدقHهتا 

تقدم يف اجتاه احلل بعد  وجناعهتا، ٔ�فشل روس لك احملاوالت ٕالحراز ٔ�ي
  . جوالت ²ري رمسية من املفاوضات 9ٔ�زيد من 

بل ٕان احلقHقة يه ٔ�ن روس K�ٔاد املفاوضات ٕاىل نقطة الصفر ومعل 
اÜي ٔ�سس ) X)Van Walsumاهدا Kىل معاÁسة اس;ت�hاXات سلفه 

�لمفاوضات املبارشة بني الطرفني، وxلص ٕاىل ٔ�ن اس;تقالل الصحراء ٔ�مر 
مقرتح احلمك اÜايت يف الصحراء òشلك خطوة -مة حنو ¬ل ²ري واقعي وٕان 
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  .àزاع الصحراء
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدات والسادة،
ٕاننا، وٕاذ àمثن القرار املغريب القايض aسحب الثقة من املبعوث 
الشخيص ل³ٔمني العام ل³ٔمم املت¶دة، ن�ساءل �ملقابل عن ٔ�س;باب التnٔخر 

، حHث 44/20قرار جملس أ"من رمق  يف تدxل اSبلوماس;ية املغربية لوقف
نعتقد يف الفريق ¨شرتايك ٔ�نه اكن Kىل وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون 
اع®د دبلوماس;ية اس��اقHة، تضمن التدxل ق�ل صدور التقر�ر أ"ممي أ"xري 
لتعديل بعض مواده وxاصة ت� اليت تعطي صالحHات واسعة لبعثة 

  .ادة بالد�املينورسو ٔ�و ت� اليت متس aس;ي
ومن هذا املنطلق، فٕان التطور اÜي عقب قرار حسب الثقة واÜي 
يت�ىل يف ÕشÝث أ"مني العام ل³ٔمم املت¶دة مببعوثه Áرòس;توفر روس، يعين 
�ل�س;بة ٕالينا وقف لك ٔ�شاكل املفاوضات كام يفرض Kلينا مكؤسسة �رملانية 

  ...ٕاىل Xانب لك املؤسسات 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لمتدxل املوايل يف ٕاطار دامئا نقطة ٕا¬اطة اEلس . زيالشكرا ج

  .Kلام ويه �لفريق ¨س;تقاليل �لو¬دة والتعادلية، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �2222    خفخفخفخفارياريارياري
aسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني وKىل �ٓ� 

  .وحصبه ٕاىل يوم اS�ن
  الس;يد الرئDس،
  ،السادة الوزراء

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
òرشفين �مس الفريق ¨س;تقاليل �لو¬دة والتعادلية، ويف ٕاطار املادة 

، ٔ�ن ٔ�حHط اEلس املوقر Kلام بقضية طارئة هتم ٔ�¬د ٔ�كرب معيقات 128
التمنية ¨قhصادية ببالد�، قضية تتعلق ب�]ايم ظاهرة اÙهتريب وانعاكساهتا 

  .ٔ"من القويم والصحي Kىل ¬د سواءKىل ¨قhصاد الوطين وKىل ا
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
حنن اليوم ٔ�مام م]افذ ¬دودية مقلقة ؤ�سواق تعج �لك ما هو -رب، 

رشوع واÙهترب من دفع امل املهربون ال مه هلم ٕاال الكسب املادي الرسيع ²ري 
، دومنا اكرتاث �لتnٔثريات الرسوم امجلرÁية والرضائب ٕاىل خزينة اSو«

السلبية لهذه الظاهرة Kىل إالرادة امجلرÁية، وما تلحقه من ٔ�رضار �لصناKة 
الوطنية xاصة بصناKة ال�س;يج وأ"¬ذية، واليت Õشهد �راجعا خطريا ن��Hة 
ٕاغراق السوق املغربية �ملالaس وأ"¬ذية املس;تعمY املهربة، مما òسهم يف 

طين يف هذا القطاع ويؤدي ٕاىل توقف املصانع تدين مس;توى إالنتاج الو 
  .والصناKات احمللية ومعه يمت Õرسحي العامل وتتفامق ¬التا الفقر والبطا«

  الس;يد الرئDس،
Kىل احلكومة اليوم ٔ�ن تتو> الرصامة واحلزم الالزمني يف احلرب Kىل 
اÙهتريب ؤ�ن جتعل م]ه حمورا ٔ�ساس;يا يف حماربة الفساد و¨حنراف �لك 

اك�، ٔ"ن ال�ساهل يف ذ� من شnٔنه ٔ�ن هيدد أ"من الصحي ببالد�، ٔ�ش
xاصة مع ¨رتفاع املقلق املس�ل يف معلية هتريب الس�ا
ر والكحول 
املنهتية صالحHهتا، وأ"قراص الطبية املهلوسة املتnٔتية من احلدود اجلزا
رية، 
 وما �Ü من تداعيات سلبية يف صفوف الش;باب املغريب من احنراف

  .وجرامئ خمتلفة
�Ü، فٕاننا، يف الفريق ¨س;تقاليل، àرى من واج�نا دق �قوس 
اخلطر ودعوة احلكومة ٕاىل إالرساع والتعجيل �ع®د ٕاسرتاتيجية واحضة 
ودقHقة، �روم حماربة هذه الظاهرة واحلد من �5ٓرها وانعاكساهتا ¨ج®عية 

 ويضعف من فرص و¨قhصادية ٔ"ن اس;مترارها �رهن اقhصاد� الوطين
  . حتقHق التمنية

  .والسالم Kليمك ورمحة هللا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة "ٓخر مhدxل يف ٕاطار نقطة ٕا¬اطة . شكرا �لس;يد املس�شار

  .تفضل الس;يد املس�شار. اEلس ويه لفريق أ"صا« واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالب
  .شكرا الس;يد الرئDس

صا« واملعارصة ؤ?¬د ٔ�بناء وم]تخيب اجلهة، ٔ�تقدم بدوري ýحزب ا"ٔ 
  .�لتعازي ٕاىل ٔ�رس الض¶اª، ونnٔمر بفhح حتقHق لت¶ديد ٔ�س;باب احلادث

من النظام اSاxيل، òرشفين ٔ�ن ٔ�حHط اEلس Kلام  128طبقا �لامدة 
بظاهرة تتعلق �النعاكسات السلبية ملوXة احلرارة اليت عرفهتا بالد� مؤخرا 

  . ع الفالKÑىل القطا
كام هو يف Kمل امجليع، متزيت بداية املومس الفالÑ بظروف م]اخHة Xد 
صعبة، جتلت ٔ�ساسا يف موXة الصقHع وحش ال�ساقطات املطرية وKدم 

Ñب يف اخنفاض إالنتاج الفالÝسÕ انتظا-ا، مما.  
وقد سامهت ٕاىل ¬د Áبري إالجراءات املت�ذة من طرف حكومة 

ٕاىل التخفHف من ا"5ٓر السلبية �لجفاف و�لصقHع صاحب اجلال« الرامHة 
وكذ� الرب�مج ¨س;تع�ايل ٕالنقاذ املاش;ية والرب�مج املعمتد من طرف 
مؤسسة القرض الفالÙ Ñمتويل الزراKات الربيعية وتليني املعامالت من 

  .التخفHف من هذه املعا�ة Sى الفالح
طبيعية واملصحوبة ٔ�حHا� ل إاال ٔ�ن موXة احلرارة املفرطة والقHاس;ية و²ري 

بظاهرة الرشيك واليت مست Xل م]اطق اململكة، قد Õس;بÝت يف خسا
ر 
  . ال تقل ٔ�مهية عن ت� الناجتة عن موXة الصقHع واجلفاف

وÜا، فٕانه من املنتظر ٔ�ن يعرف إالنتاج الفالÑ اخنفاضا Xد ملموس 
حبيث ٔ�نه يف Xل سالس�، فعىل سHÝل املثال ال احلرص ٕانتاج احلوامض، 
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  . معلية إال�اض متت ب�سب Áبري نظرا SرXة احلرارة
وملا لعالقات إالنتاج �لبطا« يف العامل القروي و�xSل Sى الفالح، 
فٕاننا نطلب من احلكومة التفكري يف xلق ٔ�وراش �لعامل القروي اكملسا� 

نتاج القروية وٕاكصالح السوايق ل�شغيل اليد العامY القروية املرتبطة �الٕ 
نظرا لضعف إالنتاج من �ة، ومن �ة ٔ�خرى التفكري كذ� يف وضعية 
الفالح نظرا لقY إالنتاج س;يكون ٔ�مام وضعية صعبة من �ة يف الوفاء 
�لزتاماته املالية، خصوصا ما تعلق مهنا مع أ"بناك، ومن �ة ٔ�خرى يف 

  .¨س;مترار يف احملافظة Kىل الضيعة
اسة ٕاماكنية ٕاKادة Xدو« اSيون املتعلقة هبذه Üا، ندعو احلكومة ٕاىل در 

الس;نة بغية Õسهيل املnٔمورية �لفالح من �ة، ومتكHنه من سلفات ت�]اسب 
مع الوضعية احلالية، �ٕالضافة ٕاىل تليني املعامالت، خصوصا ٕاذا Kلمنا ٔ�ن 

xاش م]اK ،ةHاالفالح هذا املومس �ٕالضافة �لظروف املناخ ªصادhاومالي اق 
  . اصعب

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

�رشع ا"ٓن يف معاجلة أ"س;ئY الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، و�س;هتلها �لسؤال الفريد املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن 
 Ñة حول املوارد املائية، واللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن طار¥Dواملاء والب

  .ؤال من الفريق الفHدرايل، تفضلوا الس;يد املس�شارالس

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

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

رهتا ن��Hة التغري املناG املت�يل يف د�متزي املوارد املائية �ملغرب بتفامق ن
) 35(والثالثني اجلفاف والفHضا�ت، حHث شهدت الس;نوات امخلسة 

فرتة جفاف وجتاوز العجز يف هطول أ"مطار اÜي مه  20املاضية ٔ�كرث من 
  . يف بعض أ"حHانX40%ل أ"حواض املائية 

ٔ�ما �ل�س;بة �لفHضا�ت، فقد ٔ�صبح ٔ�كرث توا�را ؤ�كرث ¬دة مس�Ýة 
خسا
ر aرشية واقhصادية هائY ويعترب سوء تدبري املوارد املائية من ٔ�مه 

  . اليت جيب رفعها الت¶دªت
 ،Ñاصة يف القطاع الفالx و�رجع ذ� لالس;ت�دام ²ري املعقلن �لمياه

ؤ�يضا ٕاىل %45ال تتعدى مردودية اس;تعامل املاء Kىل مس;توى الضيعة 
مليون  70تدين جحم حقHنة السدود بفعل التو¬ل تصل وترية التدين ٕاىل 

  .مرت مكعب يف الس;نة
املس;توªت اجلوفHة aسÝب اس;تغاللها �ٕالضافة ٕاىل ¨خنفاض احلاد يف 

املفرط، ٕاضافة ٕاىل ذ� تدهور جودة املياه aسÝب التلوث والنقص يف 

و�رجع %15معاجلهتا، حHث ال تتعدى �س;بة معاجلة الرصف الصحي املزنيل 
هذه املعيقات ٕاىل ضعف حاكمة القطاع، حبيث يعاين من تعدد املتدxلني 

متكن من حتديد أ"ولوªت القطاعية وغياب س;ياسة مو¬دة وم]دجمة �لمياه 
  . هبدف توزيع ٔ�مäل ملزيانDهتا

ماذا K�ٔدت وزار�مك لت�اوز : �Ü، الس;يد الوز�ر، سؤالنا هو اكلتايل
  هذه الوضعية وتnٔمني املياه �لمواطن املغريب؟ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالXابة عن السؤال، . شكرا �لس;يد املس�شار

  .تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ةالس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ةالس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ةالس;يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
كام تعلمون املغرب يوXد يف م]طقة . ٔ�وال ٔ�شكرك Kىل هذا السؤال املهم

مرت مكعب  �700متزي بقY املوارد املائية، حHث ٔ�نه ا"ٓن املعدل هو 
يف الس;نة، وaسÝب التغريات املناخHة املهمة وكذ� ارتفاع Kدد �لشخص 

مرت مكعب �لشخص يف الس;نة  500الساكنة، هذا املعدل ²ادي يصبح 
  .، وهذا مشلك هيلكي -م �ل�س;بة �لمغرب2030يف ٔ�فق 

، 2008ففي هذا الصدد، اك�ن عند� ٕاسرتاتيجية مائية ٔ�جنزت س;نة 
جعز يف  H2030ق وا�يل اعطاو يف ٔ�فق وا�يل �لتدقHق اكنوا دراسات بتدق 

  .مليار مرت مكعب 5املوارد املائية دªل 
واôطط الوطين وإالسرتاتيجية الوطنية ا�يل م�نية Kىل بند�ن ٔ�و Kىل 

مليار ونصف من  2قطبني، ٔ�وال يعين تعبئة موارد مائية Xديدة دªل 
ٔ�وال  أ"مطار املكعبة Kرب خمطط مضبوط وأ"ساس من أ"سس دªلو هو

بناء سدود كربى لتعبئة املوارد املائية السطحية، مث اس;تعامل مHاه ²ري 
تقليدية ويه ٔ�وال حتلية مHاه البحر، ولنا خمطط لت¶لية مHاه البحر يف 
املغرب، 5نيا ٕاKادة اس;تعامل املياه العادمة بعد معاجلهتا، هاذو هام يعين 

  .س;نةمليون مرت مكعب يف ال  500مليار و 2ٔ�ساسا لتعبئة 
والبند الثاين هو اقhصاد بتدبري حممك �لموارد املائية، وهذا ¨قhصاد 
²ادي �كون ٔ�ساسا Kرب ¨قhصاد يف الري يف تق]يات �لسقي، وتغيري 

وتعلمون يف خمطط املغرب أ"خرض، . السقي التقليدي �لسقي �لتنقHط
صدو ٕان شاء هللا ²ادي نقh 2020هذا من ٔ�مه بنود هذا اôطط، يف ٔ�فق 

ٔ�كرث من مليار مرت مكعب من املاء يف السقي الفالÑ، وهذا هو ٔ�ساس 
  . 2030إالسرتاتيجية الوطنية لتدبري املوارد املائية يف ٔ�فق 

ابديناها،  2011وا"ٓن ابدينا يف حتيني هذه إالسرتاتيجية، يف س;نة 
، Ùهتييء خمططات م]دجمة �وية لتدبري املوارد املائية، 2012و �2011ٓخر 

اذ اôططات لكهم قدم]امه �لم�الس إالدارية دªل واكالت أ"حواض، وه
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دªل واكالت أ"حواض �ملغرب ا�يل يعين درسوا هاذ اôططات،  9اك�ن 
خمطط وطين من هذه اôططات  لوا"ٓن حنن يف ٕاطار يعين دمج ٔ�و 

اجلهوية، خمطط وطين لتدبري املوارد املائية ا�يل ٕان شاء هللا ²ادي نقدموه 
ت�متناو �كون يف �ٓخر س;نة  ، ا�يليف ٕاطار اEلس أ"Kىل �لامء واملناخ

2012.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن �لتعقHب، اللكمة . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .لمك الس;يد الرئDس، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKة
يات املتا¬ة ¬اليا يف الس;يد الوز�ر، فعال ٔ�نه اليوم يف املغرب إالماكن 

ا"ٓن اxربتو� بnٔنه ميكن . مرت مكعب �لفرد س;نوª 731املغرب يه حوايل 
مرت مكعب، وهذا يبقى دون عتبة إال�اد املايئ اÜي  500توصل حىت 

  .مرت مكعب �لفرد س;نوª 1000يقدر ب 
هناك Kدة ٔ�س;باب، ل³ٔسف ٔ�نه حىت يف الس;نوات ا�يل تتكون ممطرة 

 دªل التو¬ل دªل السدود، ا�يل xالق وا¬د إالشاكل عند� اليوم مشلك
Áبري، ا�يل تقريبا Áيضيع وا¬د ا"ٓالف دªل أ"مطار املكعبة، وا�يل اليوم 

مليون هكhار من املسا¬ة  20مليون هكhار من مضن  500عند� ٔ�زيد من 
إالجاملية ل³ٔحواض املائية يف Kالية السدود تتعرض ôاطر Áبرية aسÝب 

املائية، مما òشلك هتديد خطري Kىل امل�شnٓت املائية، حHث يقدر  التعرية
 1970و 1950جحم املياه الضائعة aسÝب تو¬ل السدود، مäال ما بني 

مليون مرت  1000مليون مرت مكعب، مقابل ما �زيد عن  200شلك 
  . 2000وس;نة  1970مكعب ما بني 

مرت مليون  150وتقدر هذه الوترية الس;نوية لتو¬ل السدود ب 
 1500مكعب، ٔ�ي خبسارة حممتY تعادل سقي مسا¬ة فالحHة تناهز 
Yالل الس;نوات املق�x ٔن هذه الصريورة مرحشة �لتفامقnلام بK ،ارhهك.  

ٔ�يضا بعض إالسرتاتيجيات، ا�يل اليوم نبغيومك تت¶دثون لنا Kلهيا، منوذج 
)Pipeline (ل الفوسفاªل دHط ا�يل ²ادي تبدا تنقل الفوسفاط، والتنق

 دــــــــــساKة، بواح ²24/24ادي حيتاج �لامء ) Pipeline(عن طريق 
)le débit( ،بريÁ ٕاذن واش مايش هاذ إالسرتاتيجية نفسها اليوم ترض هبذا

  .املورد املايئ
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب، ودامئا . شكرا الس;يد املس�شار

  .يف ٕاطار دقHقhني، الس;يد الوز�رٔ�ذÁر 

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبD¥ة
  .شكرا الس;يد الرئDس

تو¬ل السدود مشلكة معروفة دوليا، مايش ²ري يف املغرب، ٔ"نه 
  . مشلكة صعبة �ل�س;بة لتدبريها

مليون مرت مكعب يف الس;نة، تو¬ل مجيع  70يف املغرب التقد�ر هو 
السدود ا�يل ما تيرضوش هباذ املشلك، اك�ن بعض السدود، اك�ن بعض 

  . السدود ا�يل تhDرضوا كثريا من هذا املشلك
وعند� اتفاقHة مع املندوبية السامHة �لمياه والغا�ت، اك�ن �رامج ل�ش�ري 
املناطق وأ"حواض ا�يل يف هامش السدود يف املغرب، هاذ الربامج اك�ن 

ا�يل تتكون ٔ�قل جنا¬ا، ولكن اح]ا  �رامج ا�يل تتكون �حجة واك�ن �رامج
  .ننطلق و�سا�ر هذه الربامج

�ل�س;بة �لمشلك اÜي �لكممت Kليه دªل املكhب الرشيف �لفوسفاط، 
يعين ذاك أ"نبوب ا�يل يف املس;تق�ل ²ادي ينقل الفوسفاط، هذاك 
 Ñالفوسفاط ²ادي �كون خملط مع املاء و²ادي ي�]قل من خريبكة والنوا

ىل اجلرف أ"صفر، مث ²ادي �كون وا¬د أ"نبوب �ٓخر ا�يل دªل خريبكة إ 
  . ²ادي مييش ٕاىل نواÑ �ٓسفي

وتق]يا املوارد املائية ا�يل ²ادي يصلح املكhب الرشيف ²ادي �كون 
ٔ�قل من املوارد ا�يل Áيصلح ا"ٓن، ٔ"نه املاء يف معلية حتويل الفوسفاط ٕاىل 

²ادي ي�]قل هو ا�يل  احلامض الفسفوري كتصلح املاء، وهذاك املاء �ش
²ادي يزنل، يف نفس الوقت ²ادي نصلحوه، فٕاذن هذه العملية يه اقhصاد 
من املوارد املائية، ٔ"نه من ق�ل اكن تيخص الفوسفاط يتغسل مث تيخصو 
ييÝس �س;هتالك وا¬د الطاقة، مث ميل تيوصل ٕاىل معمل اجلرف أ"صفر 

جبوج معليات �ل�س;بة ملا  تيخصو يعاود يتدار فHه املاء، ا"ٓن ²ادي نقhصدو
  .اكن سابقا

مث رامك شفhيو يف الصحف، اك�ن وا¬د ¨س�bر -م دªل املكhب 
الرشيف �لفوسفاط ا�يل اكنوا قروض دولية، ا"ٓن ٔ"ول مرة قروض دولية 
بدون ضامنة دªل اSو« املغربية �لمكhب الرشيف �لفوسفاط، إالسرتاتيجية 

ملائية، ومهنا ٔ"ول مرة ٕاKادة اس;تعامل املياه دªلو ¨س�bرية �لموارد ا
  ...العادمة، مHاه مدينة خريبكة العادمة بعد معاجلهتا Õس;تعمل

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر، و�شكرمك Kىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

وق�ل ٔ�ن ن�hقل ٕاىل أ"س;ئY املو�ة ٕاىل الس;يد وز�ر السكىن والتعمري 
ة املدينة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مس الس;يدات والسادة املس�شار�ن بوفد وس;ياس

من هيئات اEمتع املدين مبدينة قلعة الرساغنة اÜي حيرض معنا هذه 
  .اجللسة، �مسمك مجيعا àرحب هبم

ن�hقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة 
ة املوضوع، يتعلق أ"ول �هنيار املدينة، وهام سؤ¨ن �ٓنيان جتمعهام و¬د

املباين، واللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق ¨شرتايك، تفضيل 
  .الس;يدة الرئDسة
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        ::::املس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .aسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  زمHاليت، زماليئ، 
Sار البيضاء ٔ�دى ٕاىل سقوط حضاª لقد �بعنا بnٔسف �لغ اهنيار مزنل �

dىل وجرhوهبذه املناس;بة، �مس الفريق ¨شرتايك، نتقدم . من املواطنني ق
  . بتعازينا احلارة لعائالت حضاª ما وقع

ومع اكمل أ"سف، فٕان هذه أ"¬داث أ"Ùمية تتكرر رمغ التنHÝه ٕاÙهيا 
اôتصة ٔ�ن قامت وقد س;بق �لمصاحل . وٕاىل خطورهتا Kىل سالمة املواطنني

بدراسات xاصة هبذه املباين ا"ٓيY �لسقوط دون ٔ�ن تفعل �لشلك الاكمل 
  . واÜي يضع ¬دا لهذه الظاهرة

 100هناك، الس;يد الوز�ر، تضارب يف أ"رقام، ففي املغرب هناك 
ٔ�لف موجودة يف اSار البيضاء،  60ٔ�لف دور �ٓيY �لسقوط،  120ٔ�لف ٕاىل 

  . دينة العتيقة ويف مقاطعة س;يدي بليوطمهنا موجودة يف امل %50و
، )س;نة 23(، الس;يد الوز�ر، ٕا¬داث احملج املليك 1989كذ� م]ذ 
 16، ا�يل اكنت غتلزتم برتحHل ما يفوق "SONADAC"وٕا¬داث رشكة 

�ٓالف ٕاىل هاذ الس;نني أ"xرية،  3ٔ�لف ساكنة، حلد ا"ٓن مل يمت �رحHل ٕاال 
  . مزنل 3376وهدمت 

ا�يل اكنت  66ع املايض، بناªت مل �كن مضن هاذوك ما وقع يف أ"س;بو 
حمصية �لمدن ا"ٓيY �لسقوط، وذ� نظرا ٔ"نه اكنت مقرر بDت فقط 

  . طوابق 5ؤ�صبحت من 
ا"ٓن، الس;يد الوز�ر، رمغ القرارات اليت اختذت، حصيح مل يمت تنقHل 

اكل�س;مي مäال، نظرا لرفض الساكنة،  اامجليع ٕاىل السكن ا�يل اكن مقرر
ت الساكنة يف ²�ٔلب أ"حHان �رفض هذاك البديل ا�يل حالبديل ٔ�صبو 

يقرتح Kلهيا، حنن نعرف إالشاكلية ¨ج®عية ا�يل كتعDش فهيا هاذ الساكنة 
  . �ملدن ا"ٓيY �لسقوط

لكن ا"ٓن ٔ�صبحت، الس;يد الوز�ر، ٔ�رواح املواطنني يف خطر، 
املسؤولني املركز�ن، ٔ�ن و�لتايل جيب Kىل املسؤولني الرتابيني، املنتخبني، 

ٕاذن ماذا تنوون القHام به الس;يد . يتحملوا مسؤوليهتم يف هذا الباب
  الوز�ر؟ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس املوضوع وهو . شكرا الس;يدة الرئDسة

 يتعلق بت¶ديد املسؤوليات يف اهنيار املنازل �ملدن العتيقة، واللكمة ٔ"¬د
  .السادة ٔ�عضاء فريق الت¶الف ¨شرتايك، تفضلوا ٔ�س;تاذ

    

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

البد ٔ�ن �س;تحرض ٔ�رواح شهداء هذه الكوارث اليت تقع من ¬ني "ٓخر 
رث، بل ٕاهامل يؤدي ٕاىل ٕازهاق ن��Hة ٕاهامل، ال ميكن ٔ�ن نقول ن��Hة Áوا
  . ٔ�رواح Kدد من أ"ش�اص aشلك جامعي

مفن ¬ني "ٓخر، الس;يد الوز�ر، يمت اهنيار بناªت، سواء يف املدن 
العتيقة ٔ�و حىت يف املدن احلديثة لسÝب من أ"س;باب، ال �رجع Áيفام اكن 
 احلال ٕاىل القوة القاهرة ٔ�و احلدث املفاجئ، بل �رجع ٕاىل تدxل إال�سان

  . ٕ�هام� ٔ�و تقصريه ٔ�و Kدم حتمل مسؤوليته
وموازاة مع هذا، هناك حق املواطن يف امحلاية �لروح و�لسكن، هناك 
تعدد املتدxلني، من �ة إالدارة الرتابية، ومن �ة امجلاKات احمللية، من 
�ة وزارة إالساكن، من �ة السلطة القضائية كذ� ٔ"نه كثريا ما يطلب 

ن��Hة  ،ت �ٕالxالء، فhلزتم نوKا من احلياد ٔ�و السكوتمهنا ٕاصدار قرارا
xلل يف التدبري ٔ�دى ٕاىل �اكíر ٔ�و اÕساع هامش إالهامل، مما يؤدي املواطن 

  . الÝس;يط العادي مثنه
�Ü، جيب وقف هذه الصريورة ٔ�و هذه الاكرثة يف ¬د ذاهتا ٔ"نه 

ف�é، سؤالنا  .غياب القانون وغياب تفعيل القانون يعترب اكرثة يف التدبري
  . يتعلق �لكHفHة اليت س;ن¶دد هبا املسؤوليات

هناك صندوق خمصص ملوا�ة ومعاجلة ٕاشاكلية اSور ا"ٓيY �لسقوط، 
هذا الصندوق موجود وòش;تغل، Áيف؟ وهل هذا الصندوق �كفي؟ هل 
�لفعل �س;تطاKة وزارة السكىن و¬دها ٔ�ن تواXه هذا العدد الهائل من 

  وط؟اSور ا"ٓيY �لسق
س;نوات اكن  5ٔ�� ٔ�سكن ٔ�و مسؤول عن مدينة مhوسطة، هاذي 

¬ا« -ددة �لسقوط، عرضناها Kىل وزارة  375عند� ٕاحصاء دªل 
، ٕاىل ا"ٓن هاذي 29السكىن يف ٕاطار هذا الصندوق، قالوا ²ادي نق�طو 

  . فà �éرغب يف اجلواب عن السؤال املطروح. Kامني ما شف]ا حىت ¬اXة
  .وشكرا

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
اللكمة . شكرا لمك الس;يد الرئDس، واحhفظوا ببعض سؤالمك �لتعقHب

  .دقائق �6لس;يد الوز�ر لٕالXابة Kىل السؤالني معا، ويف مدة 

        ::::الس;يد محمد نHÝل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد محمد نHÝل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد محمد نHÝل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد محمد نHÝل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يد�ن املس�شار�ن،
  احملرتمون،السادة املس�شارون 

بداية، ٔ�ريد ٔ�نين نعاود جندد التعازي ٔ"رس الض¶اª يف هذا احلادث 
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املؤمل ا�يل عرفhه مدينة اSار البيضاء، و�لضبط املدينة العتيقة دªل اSار 
البيضاء، جتديد التعازي ومشاعر املواساة، ٔ"ن أ"مر يتعلق بفاجعة 

ر هذه الكوارث اليت حقHقHة، وKلينا مجيعا ٔ�ن �ش;تغل من X�ٔل ٔ�ال تتكر 
هتدد Kددا من أ"�س�ة العتيقة، لDس فقط يف اSار البيضاء، لكن كذ� 

�هيك Kىل  ة،يف Kدد من املدن املغربية أ"خرى Áبرية، مhوسطة وصغري 
ظاهرة البناء العشوايئ اليت كذ� توXد Kدد من اSور اليت تÝىن يف هذا 

  . إالطار يف ¬ا« اÙهتديد �الهنيار
 ،�Ü بي�]ا، ٔ�ن هناك öكون رص¬اء فà من الرضوري ٔ�ن نؤكد، حىت

ٔ�س;باب لهذه أ"مور، وهذه أ"س;باب تعود كثريا ٕاىل غياب ٕاطار م]اسب 
�لتدxل، حبيث ٔ�نه ال نتوفر Kىل ٕاطار قانوين ميكن من التدxل، xاصة 
عندما يتعلق أ"مر مبلكHة xاصة، ويف ²الب أ"حHان يتعلق أ"مر مبلكHة 

ªاصة دx اصة، ملاx ةHان يتعلق أ"مر مبلكHل املواطنني، ويف ²الب أ"ح
كتبحث Kىل موالها ال جتده، وجتد ٔ�ن يف ذاك البDت ٔ�و يف ذيك اSار 

ؤ�كرث من أ"رس ا�يل Áيكريو، و�لطبع �رفضون عندما  ò3 ،4 ،5سكن 
�كون هناك ٕانذار �ٕالفراغ، وعندما تدxل هذه اSور يف إالحصاء ا�يل 

�ن هناك رفض من ق�ل الساكنة املعنية �ملغادرة، ولو �كون هاذ موضوع، اك
  . اSور -ددة �الهنيار

هذا مشلك Áبري، ٔ"نه إالطار القانوين ²ايب، وتعلمون ٔ�نه ٕاذا ٔ�رادت 
السلطة ٔ�ن تتدxل ؤ�ن Õس;تعمل القوة العمومHة يف ذ� كثريا ما �كون 

ا¬د، لكن لك أ"رس هناك اح�hاXات ال متس فقط أ"رس املعنية ببDت و 
يف البيوت اEاورة، و�لتايل Áيويل مشلك س;يايس ومشلك اج®عي 

  .هذا اجلانب أ"ول. مطروح aشلك Áبري
اجلانب الثاين، هو ذ� املرتبط بصعوبة التدxل من الناحHة التق]ية 
والف]ية، ٔ"نه ال نتوفر Kىل ما �كفي من التق]يات، وميكن يل نقول لمك بnٔن 

املقاوالت �رفض ٔ�هنا تتدxل يف أ"�س�ة العتيقة، ٔ"هنا ملا اليوم بعض 
تتدxل يف البDت قد هيدد ذ� البDت اEاور، وٕاذا وقعت ال قدر هللا يش 
¬اXة مسؤوليهتا موجودة يف أ"مر، وهذا كذ� من املشالك ا�يل 

  . كنوXدوها
مث من الرضوري بnٔن نؤكد بnٔن هناك ممارسات فاسدة، ٔ"نه يف بعض 

Hان أ"مر يتعلق بطابق سفيل ٔ�و بطابق سفيل وطابق ٕاضايف، أ"ح
دªل  2ونالحظ بnٔنه بني عش;ية وحضاها هذاك الطابق السفيل Áيويل فHه 

يف بعض أ"حHان، وذ� بÝ]اء ا�يل هو معليا عشوايئ،  4ٔ�و  3الطوابق، 
و�لتايل ا�يل م�ين Kىل ٔ�سس ²ري مhينة وكذ� ²ري مhينة من الناحHة 

  .ما ميك]لوش يصمد ٔ�مام الزمن، �Ü هذا مشلك ٔ�سايسالقانونية 
مث ا"ٓن من الناحHة الس;ياس;ية، ابغيت نقول لمك بnٔنه Kلينا ٔ�ن حندد 
أ"ولوªت، واش أ"ولوªت اليوم يف معاجلة مدن الصفHح؟ ومعاجلة مدن 
الصفHح مسnٔ« ٔ�ساس;ية وخصنا �س;مترو فهيا ٔ�و ٔ�نه يف نفس الوقت Kلينا ٔ�ننا 

  ة �لغة ل�³ٔس�ة العتيقة املهددة �الهنيار؟نوليو ٔ�مهي

أ"مر يتعلق يف هذه احلا« بnٔرواح دªل مواطنات ومواطنني، ا�يل 
ميكن لنا نفقدوها يف ٔ�ي ¬ني، ف�التايل إالماكنيات ا�يل كنتوفرو Kلهيا اليوم 
يه ٕاماكنيات ا�يل موجودة ٔ�ساسا يف صندوق التضامن �لسكن، ا�يل 

ربة مدن الصفHح وال نتوفر Kىل ٕاماكنيات اكفHة خمصصة aشلك ٔ�كرب حملا
  . �ل�س;بة ��ور املهددة �الهنيار

هذا أ"مر يتطلب اليوم م]ا تدxل KاXل، من الرضوري ٔ�ننا نغريو 
املقاربة، ومن الرضوري ٔ�ننا حنددو املسؤوليات يف لك املدن املعنية، ؤ�ن 

  . جند ا"ٓلية املناس;بة �لتدxل
دªل فاس ا�يل ملكفة ) ADER(ة ا�يل يه مäال عند� واك« وا¬د

�ملدينة العتيقة دªل فاس، لكن �يق املدن ما عندهاش واكالت xاصة هبا، 
ف�التايل حىت املتدxلني، وٕاىل من تعود املسؤولية؟ هذا أ"مر يتعني ٔ�ننا 
نوXدو رمبا إالطار، املدxل أ"ول ٕاىل ذ�، هو قانون ا�يل ميكن جيعلنا 

 . جتاهمنش;يو يف هاذ ¨
ابغيت ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه �ل�س;بة ��ار البيضاء، خصص ²الف مايل دªل 

مليون درمه Kىل شلك اس;تع�ايل، جلنة س�سهر Kىل التدxل الفوري  90
  .مليون درمه 30ووزارة السكىن Õسامه يف هذا الصندوق مببلغ 

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
مة لصاحيب وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللك. شكرا لمك الس;يد الوز�ر عن اجلواب

السؤالني �لتعقHب Kىل جواب الس;يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك 
اخلبري�ن ) Bill Thompson(والس;يد ) George Kaunnath(�لس;يد 

��ميقراطية ٕالدارة ٔ�شغال ) Westminster(املعمتد�ن من طرف مؤسسة 
ورش;يت العمل املنظمة ب�شارك مع جملس;نا، واملوضوKان ا�éان نظام 

ام هاذ�ن الورش;تني، يتعلق املوضوع أ"ول �س;تق�ال املنتخبني خبصوصه
اجلدد، والثاين �ôطط ¨نتقايل ٕالدارة جملس املس�شار�ن، مرح�ا 

   .�لس;يد�ن اخلبري�ن
ونعطي اللكمة �لس;يدة املس�شارة يف ٕاطار التعقHب عن جواب الس;يد 

  .الوز�ر، تفضيل الس;يدة املس�شارة

        ::::بوعيادبوعيادبوعيادبوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة املس�شارة الس;يدة زبيدة املس�شارة الس;يدة زبيدة املس�شارة الس;يدة زبيدة 
  .شكرا الس;يد الرئDس

حنن نقر معمك، الس;يد الوز�ر، بnٔنه امللف Xد معقد، وإالشاكلية Xد 
مرÁبة، لكن يف نفس الوقت حنن معمك لتغيري املقاربة نظرا ٔ"رواح املواطنني 
ا�يل ا"ٓن موضوKة يف الكف، ٔ�ن املقاربة دªل اس��اقHة العمل يف ٕانقاذ ما 

  .ªتميكن ٕانقاذه ٔ�صبح من أ"ولو
5نيا، املقاربة الت�س;يقHة، نظرا لتدxل Kدة مhدxلني يف هذا القطاع، 

  .و�لتايل هاذ املقاربة جيب كذ� ٔ�ن تنظم aشلك �ٓخر
5لثا، xلق وٕا¬داث واك« �لت�ديد العمراين يف املدن العتيقة يف لك 
مدينة كربى، ٔ�ظن بnٔنه ٔ�ساس;ية ؤ�صبحت ملزمة يف مدينة اSار البيضاء، 
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نه ٔ�صبحنا حىت البناء العتيق وثقافhنا ما ابقاÕش كتبان �لشلك ا�يل ملاذا؟ "ٔ 
خصها تبان Kليه، �ٕالضافة ٕاىل ما يقع من فقدان أ"رواح واهنيار هاذ اSور 

  . ا"ٓيY �لسقوط
كذ� يف ٕاطار حتديد املسؤوليات، ا"ٓن واليوم جيب التفكري يف 

دد، والبديل طبعا خص البديل فö خيص هذه أ"رس ا�يل السكن دªهلم -
  . لك القطاKات املمثY تتحمل مسؤوليهتا يف هاذ اEال

 30حصيح ٔ�نه املرشوع ا�يل Xاء به صاحب اجلال« فö خيص ختصيص 
مليار ٕالKادة هيلكة املدينة القدمية ٔ�و �رمميها ²ري اكيف ٔ"نه توXه ٕاىل ٔ�شغال 

  . لسقوطخمالفة ٕاىل ما نعDشه اليوم فö خيص السكن ا"ٓيل � 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار من فريق . شكرا � الس;يدة املس�شارة

  .الت¶الف ¨شرتايك يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس;يد الرئDس

ال òشك ٔ�¬د يف ٔ�ن إالشاكلية Xد معقدة، ولكن بقدر ما يه معقدة 
أ"مر يتعلق ٕ�شاكلية جتديد أ"�س�ة . واملوا�ةتتطلب اجلرٔ�ة وإالقدام 

العتيقة، وعند� سابقة يف الس;ن�ني أ"xريتني، والس;يد وز�ر أ"وقاف 
¬ارض معنا، �ل�س;بة ٔ"�س�ة املساXد، اكن هناك �ر�مج وطين، ٔ�ظنه 
خطى خطوات Xد اجيابية ويف طريقه ٕاىل اÙهناية، وحنييه هبذه املناس;بة، 

  . ف ٔ�و �ملئات من املساXد ا"ٓن يف طور الرتممييتعلق أ"مر �"ٓال
نفس اليشء هناك الوضع القانوين جيب إال¬اطة به، ٔ�رشمت ٕاىل 
عنارصه، الوضع القانوين الش;ياع ٔ"نه ²البية مhوارثة و�لتايل يصعب التحمك 

الكراء و²البا ما �كون الكراء . فهيا لDست ملكHة فردية وال جامعية م]ظمة
هذه لكها ٔ�س;باب ال ميكن ٔ�ن جند ... ، قدم التجهزياتجامعي ضعيف Xدا

¬ل ٕاذا بقي هذا إالطار كام هو، البد من تدxل ال�رشيع لوضع قانون 
  . xاص

ٕاشاكلية الصفHح، حصيح بnٔهنا -و« ومهها كثري، ولكن كذ� اخلطر 
املوجود حتت ٔ�نقاض القدم ال يقل خطرا Kىل الصفHح، فاملقاربة جيب ٔ�ن 

ولية ولكن جريئة، جيب xلق �لفعل واكالت مhخصصة �كون مقاربة مش
ٔ"نه ٕاصالح القدم ال يعين ختريب البناء، يعين ٕانقاذ الرتاث، يعين احلفاظ مبا 
ميكن احلفاظ Kليه، يعين ٕابقاء الناس ممتتعني �لسكن يف الفضاء التقليدي 

ت ٔ"نه � دور �ربوي، و�لتايل حىت التدxالت اليت كتقوم هبا بعض الواكال
يف بعض أ"حHان تhÝدئ من فكرة ماكتب اSراسات �لتخريب وٕاKادة البناء 
وٕازا« املادة أ"صيY �لبناء وٕا¬الل حملها املادة املس;توردة ٔ�و اجلديدة 

  . واملصنعة
à ،�Üرجو ٔ�ن �كون هذه م]اس;بة �لتصدي ووضع إالطار الصحيح 

  .ملعاجلة هذه إالشاكلية
  .شكرا 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر �لرد عن تعقHيب . كرا �لس;يد املس�شارش

  .دقائق الس;يد الوز�ر 4الس;يد�ن املس�شار�ن، يف 

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس;يد الرئDس

ٔ�عتقد ٔ�نه �لطبع اح]ا ا"ٓن حتت الضغط دªل هاذ احلدث املؤمل، لكن 
إالجراءات ¨س;تع�الية، طاملا ٔ�ن هذه  يف نفس الوقت Kلينا ٔ�ن نت�ذ

إالجراءات ¨س;تع�الية س;تؤمن لنا من ٔ�ن يتكرر ذ� ال قدر هللا يف 
  . مدن خمتلفة

دªل البيوت، امحلد Å ا�يل  3هذا الصباح يف مدينة بين مالل اهناروا 
ما اكنوش فهيم حضاª، و�لتايل هاذ أ"مر ميكن يقع يف ٔ�ي حلظة، يف لك 

لعتيقة ا�يل موجودة Kىل امhداد الرتاب الوطين، مبا يف ذ� مايش أ"�س�ة ا
فقط أ"�س�ة العتيقة بل يف بعض البناªت ا�يل كتعود لقرن من الزمن 

Kام يف Kدد من املدن ا�يل عرف]ا التطور دªلها يف عهد  K90ام ٔ�و  80ٔ�و
نتوفرو Kىل ف�التايل لنعود ٕاىل أ"�س�ة العتيقة �ش نقولو بnٔنه خصنا . امحلاية

  . نظرة فö يتعلق هبذه أ"�س�ة العتيقة
ٕاما ٔ�ننا àريد ٔ�ن نعيد مت� هذه أ"�س�ة العتيقة وجنعلو مهنا فضاءات 
�لعDش كام اكنت Kليه يف حلظة معينة، و�ٓنذاك هذا أ"مر يتطلب تدxل 
بنظرة مشولية ومقاربة واسعة، ؤ�عتقد ٔ�ن هذا هو الصواب، مايش فقط 

ث �ل�س;بة لبعض املدن، ا"ٓن لتدxالت بعض أ"Xانب نرتÁوها كام حيد
اÜ�ن òس�مثرون فهيا من X�ٔل ٔ�هنم يد�روا مشاريع س;ياحHة ٔ�و يشء من 

  . هذا الق�يل
ٔ�عتقد ٔ�نه ٕ�ماكننا، هاذ اليش مايش ممنوع، مزªن، ولكن هذا جزء من 
اللك، واللك ٔ�نه جنعلو من هذه الفضاءات فضاءات ا�يل قابY �لعDش، هاذ 

يش òس;تلزم ٔ�ن �كون هناك تدxل قوي ا�يل ميكن من xال� نعاجلو حىت ال
املشلك دªل الساكنة املوجودة اليوم Kىل ٔ�ساس ٔ�نه ٕاجراءات ا¬رتازية 

  . وٕاجراءات انتقالية متكن من ٔ�ننا نعاجلو ٔ�وضاعها يف انتظار هاذ أ"مر
اليوم ما ²ادي ميك]اش نبقاو ²اد�ن يف معاجلة هاذ املشلك دªل 

�س�ة العتيقة Kىل ٔ�ساس، كام قلمت الس;يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�نه الناس ا"ٔ 
ما قابالش متيش لشقة يف بعض الربامج، هذا كذ� من الصعو�ت، امجليع 
يطالب عندما �ريد ٔ�ن يغادر وعندما يق�ل امجليع يطالب ببقعة ٔ�رضية 

دار ٔ�لف  114ٔ�لف دار و 120مبسا¬ة معينة، هاذ اليش Áهيم ما يناهز 
وعند� Kدد من البيوت أ"خرى ما حمصياش،  ،حسب إالحصاء أ"xري

مäال هذا ا�يل طاح يف اSار البيضاء ما اك�ش حميص، مايش من البناªت 
ا�يل اكنت حمصية، ف�التايل ٕاذا مشD]ا يف هاذ ¨جتاه مك من هكhارات حنتاج 
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  ؟ٕاىل ذ� يف ضواÑ لك هذه املدن ا�يل فهيا ٔ��س�ة عتيقة
قد ٔ�نه Kلينا اليوم ٔ�ن نويل ٔ�مهية �لغة لهذا أ"مر، رمبا ٔ�ن س;ياسة ٔ�عت

املدينة ا�يل اح]ا بصدد م]اقش;هتا اليوم كتطلب م]ا ٔ�ننا خنصصو جزء Áبري 
لهذه الس;ياسة املو�ة ل�³ٔس�ة العتيقة، ولكن يف انتظار ذ� اك�ن هناك 

Yيتطلب ٕاماكنيات هائÁ ل اس;تع�ايل رضوري ا�يلxتد.  
x³ٔهيم ²ري فقط لÁ ار البيضاء ا"ٓن، هاذ املبلغ هذاSذ مبا جرى يف ا

ذيك ال�س;يج اEاور �لبDت ا�يل اهنار، ²ري �ش حناولو ند�رو تدxل KاXل 
  . �ش بعض البيوت ا�يل حقHقة -ددة ا"ٓن aشلك Áبري نتدxلو فهيا

 Yدد هائل و�لتايل خصنا ٕاماكنيات هائK لكن، كام قلت لمك، العدد هو
  .     يف انتظار ٔ�ن نتدxل هبذا الشلك يف هذا أ"مر مؤقhة

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال الثالث املوXه ٕاليمك دامئا، . شكرا �لس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر، موضوKه املشالك اليت يتخبط فهيا املترضرون من املرشوع 
يل �لو¬دة السكين �مس;نا، واللكمة ٔ"¬د املس�شار�ن من الفريق ¨س;تقال

  .والتعادلية
  .تفضلوا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحسان
  .شكرا الس;يد الرئDس

  . aسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
لقد حظي موضوع السكن �ه®م �لغ، �متثل يف توجهيات Xال« امل� 

 ؤ�يده وجع� من بني أ"ولوªت، حHث ما ف~ محمد السادس نرصه هللا
Xاللته يؤكد يف Xل املناس;بات Kىل رضورة توفري السكن الالئق واملالمئ 
لاكفة املواطنني مبختلف رشاحئهم، وذ� �عتبار السكن ٔ�¬د الراك
ز 

  . أ"ساس;ية لضامن ¨س;تقرار وأ"من ¨ج®عي
ا ٕاىل هبم] 2001شت غ  20وقد دق �قوس اخلطر يف خطابه السايم 

خطورة ان�شار السكن الصفHحي والعشوايئ، ودKا ٕاىل اع®د �ر�مج وطين 
تضامين مhاكمل وشامل مضبوط املسؤوليات وحمدد أ"هداف �لقضاء Kىل 
هذا النوع من السكن، كام ٔ�عطى تعلöته السامHة مجليع احلكومات املتعاق�ة 

  . Kىل تنفHذهمن X�ٔل ت��ع هذا الرب�مج عن قرب والسهر 
وقد الزتمت احلكومات السابقة واحلكومة احلالية يف �ر�جمها ٕ�جياد 
احللول الناجعة لوقف àزيف السكن ²ري الالئق واحلد من البناء العشوايئ 
وحماربة مدن الصفHح وذ� يف ٕاطار من التعبئة واEهودات املسرتسY �لك 

لاكيف ٕالجناز دور سكن تليق ٔ��زة السلطة العمومHة وضامن الوKاء العقاري ا
  .�كرامة املواطن

ويف هذا الس;ياق، مت اختاذ قرار بناء مدن Xديدة بضواÑ املدن حلل 
  .مشلك ¨كتظاظ

 Ñمس;نا بضوا�ومن بني هذه املشاريع السك]ية مرشوع بناء مدينة 
مدينة الر�ط، واÜي عرف ٕاق�اال Áبريا يف بدايته نظرا ٔ"مثنته املغرية 

�ل�س;بة �لطبقة املتوسطة ذات اxSل احملدود، وقد مت ٕا¬داث واملشجعة 
هذه املدينة اجلديدة المhصاص الضغط السكين واملسامهة يف ¬ل مشالك 
السكن �لعامصة والقضاء Kىل السكن العشوايئ، وكذا احلد من جشع 

  . املضاربني يف قطاع العقار
ثل يف Kدم لكن رمغ خضامة املرشوع ؤ�مهيته، هناك Kدة مشالك، �مت 

ا¬رتام بعض املنعشني العقاريني اللزتاماهتم، سواء فö يتعلق �لبناء ٔ�و �رخي 
ال�سلمي، زªدة Kىل غياب املرافق العمومHة و¨ج®عية والثقافHة والب�Hات 
التحتية اليت حتتا�ا من مدارس ومس;توصفات ومراكز ل³ٔمن وم]طقة 

ت الاكفHة �لربط بني املدينة �لحرفHني، زªدة عن خطوط النقل واملواصال
  . وضواحهيا

كام ال ميكن ٔ�ن نغفل امللفات املعروضة ٔ�مام القضاء ن��Hة ال®طل يف 
ال�سلمي و²ريها، Kلام ٔ�ن هذا املرشوع قد مرت Kليه مدة طويY والزالت 

  . هناك Kائالت تتك�د �اكليف الكراء يف انتظار Õسمل شققها
يه التدابري العملية اليت تنوي احلكومة  ما: Üا، �سائلمك الس;يد الوز�ر

اختاذها حلل املشالك اليت يتخبط فهيا العديد؟ وهل هناك �Xٓال حمددة 
  �ل�سلمي اÙهنايئ �لشقق Üوهيا مع توفري اكفة املرافق الرضورية؟

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن . شكرا لمك الس;يد املس�شار

  .السؤال

        ::::س;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةال ال ال ال 
  . شكرا لمك الس;يد املس�شار احملرتم Kىل هذا السؤال

مشاريع املدن اجلديدة يه مشاريع اليت ٔ�عتقد ٔ�هنا اس;تطاعت ٔ�ن حتقق 
جنا¬ات ٔ�ساس;ية يف Kدد من اEاالت، لكن �لطبع يف لك املشاريع هناك 

مس;نا Kىل وXه اخلصوص بعض ¨خhالالت وبعض السلبيات، ومدينة �
فهيا تقدم ال بnٔس به Kىل مس;توى ٕا¬داث هذا الفضاء اجلديد، لكن فهيا 

  . كذ� اخhالالت وفهيا مشالك ا�يل من الرضوري ¨Kرتاف هبا
من الرضوري ٔ�وال ٔ�ن نقف Kىل لك ما يمت القHام به حلد ا"ٓن من X�ٔل 

الصعو�ت وهناك  حنن نعمل بnٔنه يعاين من بعض. اSفع ٔ�كرث هبذا املرشوع
جمهودات ال يف ٕاماكنية ربط هذا املرشوع اجلديد aش;بكة التنقالت، ٔ�ساسا 

  . الطريق الس;يار والطريق الرابط م�ارشة بني �مس;نا والر�ط
حنن Kىل Kمل كذ� برضورة ٔ�ن نعطي دفعة قوية ملصادر العDش 

ن ٔ�خرى �ل�س;بة لهذا املرشوع، يعين �مس;نا ال ميكهنا العDش Kىل غرار مد
دون شغل، دون مورد، دون دxل �ل�س;بة �لمواطنات واملواطنني، 
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  . املسnٔ« ال تنحرص يف السكن
ٕاذن من الرضوري ٔ�ننا نعاجلو هذا أ"مر وهناك ا"ٓن اش;تغال Kىل هذا 

ا"ٓن يف مسلسل البناء، تدxلت رشاكت مhعددة يف هذا أ"مر، . أ"ساس
ت املغربية ما لقHناش معها مشلك، مغربية ؤ�ج]بية، وامحلد Å مجيع الرشاك

هذا هو الواقع، ولقHنا مشالك مع رشكة ٔ�ج]بية، رشكتان، الرشكة أ"وىل 
¬لينا معها املشلك aرسKة، الرشكة الثانية اح]ا ميكن نعتربو ا"ٓن بnٔنه 
�لتقريب ¬لينا معها املشلك، ٔ"نه اكن تدxل معمول من ق�ل الوزارة Kىل 

  . سل ا�يل اكن فHه مخسة مرا¬ل ٔ�عتقدٔ�ساس معاجلة أ"مر يف مسل 
املر¬Y الثالثة من هذا املرشوع هذا اس;تطعنا ٔ�ننا �سرتجعو أ"رض 
ا�يل اكنت موضوع xالف، وا"ٓن يف الشق اخلامس من بلورة الرب�مج 
الناس ا�يل اكنوا ²ادي òس;تافدوا من الشق الثالث ا"ٓن òس;تفHدون يف هذا 

ªؤ�عتقد ٔ�نه هبذه الشق اخلامس �ش حنلو املشالك د ،Yهلم املس;تع�
الصيغة ٕ�ماكننا ٔ�ن نت�اوز أ"مر �لتدرجي Kىل ٔ�ساس ٔ�نه، كام يقول 
الفر�س;يون، من حوادث السري ا�يل موجودة، يف ذ� ٔ�عتقد ٔ�نه نعد بnٔنه 
س;نعاجل لك القضاª العالقة املرتبطة بعدم حصول املعنيني �ٔ"مر Kىل 

  .ته يف القريبمساكهنم، هذا أ"مر س�متم معاجل 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر عن جوا�مك، وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس;يدة 
املس�شارة �لتعقHب عن جواب الس;يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك مجيعا 
بوفد من جملس الش;يوخ ال�ش;ييك �رئاسة الس;يد رئDس ا�لجنة اSس;تورية 

 .   حيرضون معنا هذه اجللسة وال�رشيعية وحبضور الس;يدة السفرية اÜ�ن
وبعده ٔ�عطي اللكمة �لس;يدة املس�شارة �لتعقHب عن جواب الس;يد 

  .الوز�ر، تفضيل أ"س;تاذة xدجية

        ::::املس�شارة الس;يدة xدجية الزواملس�شارة الس;يدة xدجية الزواملس�شارة الس;يدة xدجية الزواملس�شارة الس;يدة xدجية الزويميميميم
  .شكرا الس;يد الوز�ر. شكرا الس;يد الرئDس

 hه، لهذا اكنت � راهنD 2009يف احلقHقة هذا سؤال قد قدم م]ذ 
وحصيح . شلك مطرو¬ا مبس;توى ٔ�كرب ؤ�معق Kىل �مس;نا�ٓنذاك، واكن امل 

كام قلمت، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن هناك Kدة رشاكت، الس;ö املغربية، قد جنحت 
اليت  (Contractor)يف الوفاء �لزتاماهتا ما Kدا رشكة وا¬دة ويه ٔ�ج]بية 

  .اكن عندها مشلك Áبري مع الساكن
ٔ�ن ٔ�قول بnٔن �مس;نا راها ولكن، الس;يد الوز�ر، ال ميكن ٔ�ن K�ٔلق ق�ل 

حصيح ٔ�ن اك�ن .. يف ضواÑ ٕاقلمي متارة، ما يش يف ضواÑ الر�ط
اجهتادات دªل الس;يد العامل بفك العز« عن �مس;نا عن طريق الطريق 

، وكذ� حصيح ٔ�ن رشكة 403الس;يار وكذ� عن طريق الطريق رمق 
ن، ال امجلاعيني العمران قامت مبجهودات Áبرية حلل املشلك مبعية املس�شار�

  .وال إالقلمييني وال كذ� Kىل مس;توى الربملان
و�ملناس;بة، نقول بnٔنه ا"ٓن، الس;يد الوز�ر، هناك جنا¬ات Áبرية يف هذه 

اشوية وند�رو  هاملدينة ولكن هذاك بناء الشقق راه خصنا نبعدو م]
ٔ�ما التجزيئات اشوية، ٔ"ن املغاربة مازالني مhعلقني �لقضية دªل التجزئة، 

  . قضية البناء فراه ما ²ادي Õشوف حىت ¬اXة
مث ما اكي�ش مدارس، مث ما اكي�ش ب�Hة حتتية، مث مجموKة دªل أ"ش;ياء، 
مث ٔ�حزمة الفقر املتواXدة يف متارة، لكها خصها متيش ٕاىل �مس;نا، ما ميك�ش 

 50وال  40ما �كو�ش مäال هرهورة جامKة بدون صفHح، مع ٔ�ن عند� 
دمه الصفHح، ملاذا ال ينقلون ٕاىل �مس;نا؟ مäال ميل كمتيش الناس ا�يل عن

  . Õشوف متارة فه�ي حمارصة �لصفHح
ٕاذن، مادا بنا، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الس;ياسة اجليدة اليت �هنجوهنا 

  .�لمدينة ٔ�ن خترج هذه أ"حزمة ٕاىل ضواÑ ٕاقلمي متارة
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .وز�ر �لرد عن تعقHب الس;يدة املس�شارةاللكمة �لس;يد ال. شكرا جزيال

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  .شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

يف الواقع ما اكن�ش عندي رغبة ٔ�نين جناوب، ولكن قلمت بعض أ"مور 
ا�يل ما فهيا �س ٔ�نين نعطي فهيا رٔ�ي، ا�يل ٔ�عترب ٔ�هنا خطرية، ؤ�قول ذ� 

  . اح]ا يف ¬اXة à�ٔمك تدمعو� يف هذا ¨جتاه�لتنHÝه ٔ"ن 
�مس;نا ٔ�و ²ري �مس;نا، مكدينة Xديدة، ما معموالشاي �ش تويل بؤرة 
Xديدة دªل الفقر، مبعىن ٔ�نه ننقل مجيع ٔ�نواع البؤس ا�يل موجودة يف ٔ�ي 
م]طقة اكنت ونؤسس مدينة Xديدة ونقولو ²ادي àهتناو من هاذ أ"مر 

ضاء اجلديد، سواء اكن يف �مس;نا ٔ�و يف �م]صورت و²ادي نلوحوه لهاذ الف
ٔ�و يف ٔ�ي ماكن �ٓخر، هذا خطر حقHقي وهذا هتمDش ٕاضايف لهذه الف¥ات، 

  .ٔ"نه معليا نؤسس مدن دªل الفقر، ف�é هذه املقاربة يتعني ٔ�ن نhÝعد عهنا
املدن يه فضاء دªل العDش، مايش فضاء فقط دªل السكن، املدن 

عندها معىن، xاصة املدن اجلديدة ولكن كذ� املدن  يه فضاءات ا�يل ما
القدمية، ا�يل ما عندها معىن ٕاذا ما عندهاش مدخول، ٕاذا ما عندهاش 

  .íروات ا�يل ك�س;تطع ٔ�هنا ختلقها
من املشالك ا�يل اكينة يف �مس;نا اليوم، ورمبا يف مدن Xديدة ٔ�خرى 

دينة، املشلك هو ٔ�نه لDس هناك مرشوع �منوي ا�يل Õس�]د ٕاليه هذه امل
موجود هنا، فHتعني ا"ٓن يف أ"رايض اEاورة و�ش;تغل مع الهيئات املنتخبة، 
والس;يد الرئDس ها هو هنا، ا�يل من الرضوري، مدينة Xديدة ا�يل كتجي 
دون ٔ�ن حتتضن يف نفس الوقت التجمعات السك]ية ا�يل موجودة يف 

¨عتبار لك  ضواحهيا مايش جناح، من الرضوري ٔ�نك كتدxل و�xذ بعني
هاذ الفضاءات �ش �هنض هبا يف نفس الوقت، ف�التايل Kىل هذا أ"ساس 

  . ٔ�عتقد ٔ�نه يتعني ٔ�ن �ش;تغل
�مس;نا ٕاذا اكنت يش تصحي¶ات خصها تدار يف هاذ ¨جتاه، نعاجلو 
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بعض املشالك ا�يل اكينة اليوم، ولكن �مس;نا �يق ما تÝ]ات �اكملها، ومن 
ôطط نصحح لك ما ميكن تصحي¶هالرضوري ٔ�ننا يف هذا ا.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
وحصيY �ر�مج حماربة السكن . شكرا لمك الس;يد الوز�ر Kىل اجلواب

الصفHحي هو موضوع السؤال الرابع املوXه ٕاليمك دامئا، الس;يد الوز�ر، 
واللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة لتقدمي 

  .رالسؤال، أ"س;تاذ بومن

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،
Õشلك ظاهرة السكن الصفHحي ومصة Kار يف ج�ني املغاربة، حHث 
جتسد مبا ال يق�ل اSحض اس;هتثار وKدم املباالة هبموم ومnٓيس الÝسطاء من 

اطنني، حHث يمت حرماهنم من a�ٔسط احلقوق واملقومات اليت حتفظ هلم املو 
  . �ٓدمHهتم

وال خيفى Kليمك ٔ�ن �ر�مج حماربة السكن الصفHحي قد رصدت � 
مزيانيات خضمة، ومت ٕاKداد العديد من املشاريع واSراسات ¨س�رشافHة، 

مت القطع لكن ول³ٔسف فاملت��ع �لواقع امللموس يالحظ ٔ�ن هذه الظاهرة مل ي
  .معها ٔ�و حىت ختفHفها aشلك ملفت وقوي

وانطالقا من هذا املعطى الواقعي، �سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن �ر�مج 
  .وزار�مك يف جمال حماربة السكن الصفHحي

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة . شكرا الس;يد املس�شار، وشكرا لمك Kىل الزتاممك �لوقت

  .ر يف ٕاطار اجلواب�لس;يد الوز�

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد Kىل ٔ�نه �ر�مج مدن بدون صفHح ا�يل انطلق تقريبا س;نة 
رمبا اكينة مشالك . قد حقق جنا¬ات من الرضوري ٔ�ننا نnٔكدو Kلهيا 2004

لكن هذا الرب�مج مه  يف طبيعة السكن ¨ج®عي ٕاىل ²ري ذ�،
ٔ�لف يعين ٔ�زيد من  179ٔ�رسة، اس;تطعنا ٔ�ننا نعاجلو مهنا  348.414

  . النصف
اليوم ناليق صعو�ت يف مواصY هذا الرب�مج، ٔ"نه اكنت هناك وترية 
قوية لالش;تغال، تتواصل �ل�س;بة لوا¬د العدد من املدن، اس;تطعنا ٔ�ننا يف 

عند� مشالك يف بعض البؤر مدينة نعلنو ٔ�هنا مدن بدون صفHح،  44

أ"ساس;ية، الر�ط وضواحهيا وٕاقلمي متارة �اكم� واSار البيضاء من هذه 
  .البؤر، فهيا مشالك عويصة من الرضوري ٔ�ننا هنمتو هبا

ٔ�لف ٔ�رسة ت�hظر ٔ�ن ت�hقل لبيوهتا  14اليوم كذ� اك�ن ما يناهز 
ليش ا�يل كنعرفوه اليق صعو�ت، تقريبا البعض مهنا شHÝه هباذ اتاجلاهزة، 

Kىل مس;توى اSور املهددة �الهنيار، حبيث ٔ�نه عند� �س ا�يل ما 
Áيبغيوش ي�hقلوا، عند� إالحصاءات ا�يل كتجعل ٔ�نه نعاجل يف بعض 
أ"حHان Kددا معينا دªل أ"رس وجند ٔ�نفس;نا بعدد �ٓخر عند اàهتاء الربامج، 

ددة، يعين ممارسات فاسدة يف بعض أ"حHان من طرف ٔ�وساط مhع
مسؤولني خمتلفني يف مس;توªت خمتلفة، م]تخبني ٔ�و ²ري م]تخبني، هذا 

  . كذ� خصنا نnٔكدو Kليه
و�لتايل اليوم Kلينا ٔ�ن نعطي دفعة ٔ�قوى، xاصة لهاذ الرب�مج دªل 

 %10مدينة املتبقHة موجود بني  41يف  همدن بدون صفHح، جزء Áبري م]
  .�مجيف �س;بة إالجناز دªل هاذ الرب %90و

خصنا نواصلو هاذ اEهود، وخصنا نواصلوه �الرتباط مع وا¬د 
" س;ياسة املدينة"التصور، رمبا مصحح بعض اليشء، �Ü ٔ�جنبنا مفهوم 

�ش àمتك]و ٔ�ننا فعال نتوفرو Kىل مقاربة مغا�رة ا�يل جتعل ٔ�ن هاذ الناس 
�يل هو ا�يل يف مدن الصفHح اليوم، هاذ أ"رس، يدxلوا يف وا¬د إالطار ا

  . ٔ�رحب، ا�يل هو Áيوفر إالطار دªل العDش املناسب
فnٔعتقد ٔ�نه Kلينا ٔ�ن نواصل هذا اEهود، ناليق يف ذ� صعو�ت 
مرتبطة هباذ اليش ا�يل قلت لمك، مرتبطة �لعقار وبتعبئة العقار جند 
صعو�ت ٔ�كرث فnٔكرث ا"ٓن من X�ٔل الوصول ٕاىل هذا احلل، مث يف Kدد من 

�ن رفض لاللت¶اق �لسكن ¨ج®عي، واك�ن رغبة يف مدن الصفHح اك
  .احلصول Kىل بقعة، والبقعة يه اس;هتالك دªل العقار Áبري Xدا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس;يد الرئDس

لس;يد الرئDس، الس;يد الوز�ر، هو ٔ�ننا دامئا املشلك دªل الصفHح، ا
و²ادي àرجع، الس;يد الوز�ر، �لمعوقات . نعاجل النتاجئ وال نعاجل أ"س;باب

وكنظن ٔ�ن املنتخبني ٔ��رªء من هذه العملية، ٔ"ن املنتخبني مايش مه ا�يل 
Áيعطيو شواهد السكىن، مايش املنتخبني ا�يل �ميلكوا القوة اجلربية اليت 

  .ون، خصنا �سميو أ"ش;ياء مبسمياهتاتطبق القان
الصفHح . سnٔرجع بك، الس;يد الوز�ر، ل®رة ٔ"ن يه تبقى اÙمنوذج

ي�]اسل، Kالش ي�]اسل؟ ٔ"ن هناك ª�ٔدي عف]ة وم�س�ة عندها الرحب يف 
، هٔ�نه يبقى الصفHح، ٔ"ن ذاك اليش يت�دد ومت اس;تزناف الوKاء العقاري لك

  . ²ادي àرجعو لهاهكhار دªل �مس;نا  800ؤ�ضيفت � 
اح]ا ما قلناش، الس;يد الوز�ر، ٔ�ننا جنمعو هاذوك البؤساء لكهم 
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هكhار يبقى هلم وا¬د الشوية، اك�ن  800وحنطومه يف �مس;نا، ولكن من 
هكhار ما  800الناس دªل س;يدي حيىي واكينني الناس دªل متارة، حHت 

لهاذوك الناس  10وال  3هكhارات وال  2نظ�ش ما ²ادòش يبقى فهيا وا¬د 
 �40ش ختفف، �ش ما جيDش وا¬د من �را وòسكن وا¬د ا�يل عندو 

س;نة وهو يف الرباكة كDسا�ن، الناس ما �غياش العمود، الناس �غية البقع 
ولكن ما نعمتدوش ²ري Kىل أ"رايض الفالحHة، إال�سان بغى òسكن، ٕايه 

 ²ادي السكن حق مرشوع، ولكن ندxلو شوية ��اxل ٔ"نه مايش لكيش
  . òسكن يف الر�ط

ولكن هاذوك الناس، أ"ªدي امل�س�ة عندها الرحب ٔ�هنا تلعب ²ري يف 
  .هاذ اEال، ٔ"ن هذا هو ا�يل مثن العقار فHه ²ايل

مسnٔ« ٔ�خرى، الس;يد الوز�ر، خصنا حنددو املسؤوليات ونقللو من 
قلت املتدxلني �ش كام قلت �، الس;يد الوز�ر، ٕاىل عقليت يف ¨ج®ع 

 �(qui fait quoi)  لªش نعرفو املسؤول، ٔ"ن هاذ املشلك د�
الصفHح لكيش Áيد�ر فHه حقو، ال املسؤولني وحىت املواطنني، اح]ا ما 
كنربؤو حىت يش وا¬د، ٕاذن هاذ املسnٔ« خصها توصل SرXة اجلرمية، 

  .نعترب ٔ�ن السكن الصفHحي جرمية ويعاقب ا�يل كDشارك فHه
Dسشكرا الس;يد الرئ.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا �لس;يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  . شكرا لمك الس;يد املس�شار

²ري �ش نؤكد Kىل مسnٔ«، هللا خيليك، ملا كنتلكمو Kىل املامرسات 
ة من التدxل، مايش ²ري الفاسدة يه ممارسات هتم مس;توªت خمتلف

املنتخبني، ال ٔ�س;يدي قلت � املنتخبني وقلت � مسؤولني يف 
فHه البعض، بعض  همس;توªت خمتلفة، قلهتا، البعض وهاذ اليش لك

املنتخبني وبعض املسؤولني، ٔ"ن راه مايش لكيش، امحلد Å يف هاذ البالد 
 ويف كثري من راه ما اكي�ش ²ري الفساد، راه اك�ن كذ� معل ا�يل Áيمت

أ"حوال اك�ن كذ� �س مسؤولني وم]تخبني ورؤساء اEالس ا�يل Áيقوموا 
هباذ اليش هذا ٕ�ميان قوي، ومسؤولني حمليني دªل السلطة احمللية ٔ�و دªل 
وزارة السكىن ا�يل Áيقوموا هبذا العمل ٕ�رادة صادقة يف ٔ�ن نصل ٕاىل نتاجئ 

  . ملموسة
افة لهاذ اليش ا�يل قلت فHه وا¬د العدد أ"مر مايش ساهل، ٔ"ن �ٕالض

دªل أ"وساط ا�يل، ال مه م]تخبني وال مه مسؤولني حمليني، فهيم سامرسة 
اليوم ا�يل Áي�hعشوا من هاذ اليش، فهيم لوبيات ا�يل Áي�hعشوا من هاذ 
اليش، فهيم مافHات ا�يل Áي�hعشوا من هاذ اليش، خص �كون عند� اجلرٔ�ة 

Hديدة بني عش;ية وحضاها، وكتويل جتزئات والرصامة ملا كنب�X و جتزئات

عشوائية، واح]ا Kارفني اشكون هام الناس ا�يل قاميني هباذ اليش، اك�ن 
جمزئ هو ا�يل مسؤول Kىل هاذ اليش، هو ا�يل �ع �لناس، هو ا�يل Xاهبم 
يف بعض أ"حHان ووضعهم يف سكن ²ري عشوايئ هبذه الطريقة ويف بعض 

X ان هو ا�يلHح �ش أ"حHل الصفªاهبم وقال هلم اس;تقروا يف هاذ املدينة د
  . ²دا حتصلوا ومقابل ٔ�موال Kىل ذ�

ٕاذن يتعني ٔ�ن نتدxل يف هذه احلاالت ؤ�ن نرضب املثل حباالت بعيهنا 
ا�يل نبD]و بnٔن السلطة معوما واSو« مس;تعدة ٔ�هنا تواXه هذا أ"مر، هذا 

 ٔnن يتحملون أ"مر هيم امجليع و¬اىش ٔ�ننا نعتربو ب�Üن املنتخبني مه ا
ٔ�بدا، هناك جزء ا�يل كذ� فHه ال�م، . املسؤولية دªل هاذ اليش اكمل

من الرضوري ٔ�ننا نقولوها ولكن هناك جزء من املسؤولني Kىل مس;توªت 
  .ٔ�خرى ا�يل كذ� يتحملون املسؤولية يف ذ�

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

ؤال اخلامس املوXه ٕاليمك دامئا، الس;يد الوز�ر، هو ن�hقل ٕاىل الس
معر مكدر، : ، �لمس�شار�ن احملرتمني السادةFOGARIMٕاشاكلية قرض 

عبد امحليد السعداوي، عبد اEيد احلناكري، ٔ�ولعيد الرداد، حلسن 
  .اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن تفضل اليس احلاج. بلبرصي

        ::::املس�شار الس;يد معر مكدراملس�شار الس;يد معر مكدراملس�شار الس;يد معر مكدراملس�شار الس;يد معر مكدر
  .لس;يد الرئDسشكرا ا

  معايل الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

الس;يد الوز�ر، ٔ�� بغيت نبلغ � وا¬د الغريب من نوKه، اEهود ا�يل 
  . كتد�رو احلكومة، أ"رض كتوXدها احلكومة

Áيفام اكن احلال، معايل الوز�ر، بغيت نبلغ لمك Kىل ٔ�ن ما هو احلكومة 
طبقة ا�يل يه معروفة ٔ�ال ومه الصناع كتد�ر جمهود واح]ا منثل وا¬د ال 

ªي�دموا يف الضيعات دÁ مهلالتقليد�ن والت�ار والت�ار الصغار والعامل ا�يل .
، FOGARIMفاحلكومة مشكورة xلقت وا¬د القروض ا�يل ك�سميوه 

هام ا�يل كDساKدوا هاذ الناس ا�يل ما عندمه مداخHل رمسية، وا�يل هام 
   .قارات دªهلمكDساKدومه �ش يب�Hوو يف الع

ا�يل كنك�شفوه، معايل الوز�ر، هو هاذ أ"ªم وقع يشء غريب يف 
املغرب، والسÝب مل ٔ�عرفه، ٔ�� خشصيا مل ٔ�عرفه، هاذوك الضعفاء كتعرفوا 
أ"زمات ا�يل فهيا املغرب اليوم نتاع اجلفاف، ومن الناحHة ¨قhصادية اك�ن 

ة والثالثة، Áيتوصلوا بعض الناس ما Áي�لصوش الطريطة أ"وىل والثاني
، Áيقولوا هلم خصمك �ردوا لنا �FOGARIMرسا« من طرف البنك 

خصمك  2024القروض ا�يل عندمك، وحىت القروض ا�يل ²ادي جييو يف 
فهاذي xلقت مشلك، اك�ن بعض الناس   (les intérêts)ختلصوا Kلهيم

�يل يه ا�يل Áيزنعوا هلم العقارات دªهلم، وكتباع وما كتجيÝش القمية ا
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   .كتوصل لهاذ العدد هذا، فكذ� يطلبون مهنم البايق يف القروض �ردوه هلم
فلهذا، معايل الوز�ر، ٔ�� فر¬ان ميل معنا وز�ر املالية اليوم، ٔ"ن وز�ر 
املالية هو املرشف Kىل أ"بناك وKىل القروض يف املغرب، فابغيناه يتضامن 

ة الضعيفة ا�يل يه معروفة معنا ويتضامن مع وزارة السكىن Kىل هاذ الطبق
  . يف املغرب

  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  .شكر لمك الس;يد الرئDس

ك شكرا �لس;يد املس�شار لو اكن بودي Sرت � وا¬د اجلواب مشرت 
بDين وبني الس;يد وز�ر املالية، ولكن اجلواب رمبا ²ادي حناول يلزمين ٔ�� 
�ٔ"ساس، ٔ"نه ٔ�وال من الرضوري ٔ�ننا نؤكد Kىل ٔ�مهية تواXد هذا الضامن، 

   .FOGOLOGEو FOGARIMضامن السكن يف الواقع اÜي جيمع 
اكن هو مرشوع موXه ٔ�ساسا Üوي اxSل  FOGARIMو�لطبع 
Sل ا�يل ²ري قار، وهاذ ²ري قار يه ا�يل فهيا ٕاشاكلية، حىت احملدود ٔ�و اx

  .ذيك حمدود ولكن �خلصوص ²ري قار
عرف وا¬د  2003هذا املرشوع ا�يل دxلنا �ش نتكHفو مع الواقع م]ذ 

حلد  هالعدد دªل التعديالت، �ش �شوفو Áيفاش �كون �جع واس;تفاد م]
لف مس;تفHد بوا¬د القمية �ٔ  73ما �زيد Kىل  2012ا"ٓن ٕاىل ¬دود فربا�ر 

  . مليار دªل اSرمه 10ٕاجاملية دªل 
حقا ا"ٓن عند� بعض املشالك مرتبطة ببعض املس;تفHد�ن ا�يل رمبا 
بدون شك لظروف اج®عية ما قادري�ش ٔ�هنم يؤدون أ"قساط دªهلم ٔ�و 
الرتيتات، فnhٔكدوا معي، الس;يد املس�شار احملرتم، بnٔنه وز�ر املالية ما ميكن 

و ٕاال �كون مhفق، اSو« ما ميك]لهاش وال أ"بناك ا�يل معنية ٔ�هنم òساحموا ل
يف هذه أ"قساط، ٔ"نه معليا تندxلوا يف وا¬د، بغض النظر Kىل ٔ�نه ما 
مسموحش بذ�، فهناك �ل�س;بة ملا هيمنا حنن مسnٔ« ٔ�خرى تطرح ا"ٓن 

جعل بnٔنه هو السكن �Eان، ٔ"ن معليا ²ادي نوليو ٔ�مام وضعية ا�يل كت
اليش تنعاجلو معه املوضوع، ها اح]ا ا"ٓن بدور اهنارت �Sار البيضاء وهذا 

Å امحلد ªين مالل بدون حضاÝالصباح ب .  
ملا كنكونو يف هاذ الوضع هذا، ٕاما ٔ�ن عند� �رامج ا�يل كDس;تافدوا مهنا 
Kدد من الف¥ات، ولكن يف مجيع احلاالت مبسامهة مع تدxل دªل اSو«، 

ٔ�ننا ²ادي نفhحو الباب ملا ميكن ٔ�ن �سميه �لسكن �Eان وهذا حقHقة  ٕاما
نتnٔكدو ٔ�نه ²ادي �كرس لك ما نقوم به ا"ٓن، ٔ"ن امجليع يف ف¥ات معينة 

  . س;يقول ملاذا حىت ٔ�� ما �س;تافدش من هاذ السكن �Eان
ا"ٓن هناك وضعية دªل بعض أ"رس ا�يل كتعاين من هاذ أ"مر، 

 من املس;تفHد�ن، àمتناو ٔ�ن هذا%3ا�يل عند� وا¬د  حسب املعطيات

أ"مر ما ي�سعش، وس�سعى ٕاىل ٕاجياد ¬لول ا�يل جيعل ٔ�ن اجلدو« تمت 
بوا¬د الشلك ا�يل تناسب أ"رس املعنية، لكن ما ميك�ش م]طقHا، ال اSو« 
وال أ"بناك، ٔ�هنا يه ا�يل انصهرت وامشات يف هاذ ¨جتاه ٔ�هنا تد�ر يش 

  . aشلك جماين هاملعين �ٔ"مر اس;تفاد م] هن السكن ا�يل اس;تفاد م]ٕاعفاء و?ٔ 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن �لتعقHب عن . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .جواب الس;يد الوز�ر، تفضل أ"س;تاذ سعيد

        ::::املس�شار الس;يد سعيد التدالوياملس�شار الس;يد سعيد التدالوياملس�شار الس;يد سعيد التدالوياملس�شار الس;يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  الوزراء،السادة 

الس;يد الوز�ر، .. أ"س;ئY ولكها 6ٔ�وال، الس;يد الوز�ر، ٔ�نمت شفhو عندمك 
 6عندمك . راه اح]ا تن�اطبوك ٕاذا Xاء Kىل xاطرك �كرم]ا �ٕالنصات

أ"س;ئY كنا ت�متناو ٔ�ن هاذ أ"س;ئY دªلنا تقرتحوا، ٔ"ن اKرتفhو بوا¬د العدد 
  .الالئق ومدن الصفHح دªل املشالك خمتلفة �رتبط �لسكن والسكن ²ري

اح]ا ت�متناو تقرتحوا ٕاما �كون وا¬د السؤال حموري تليه م]اقشة ومجيع 
السادة املس�شار�ن �كون سؤال xاص يف Xلسة معينة، و�كون سؤال 
فريد مجليع الفرق ونناقشه، ٔ"ن هذا موضوع خطري Xدا، ٔ�و �كون وا¬د 

ªل املشالك تن¶اولو املناظرة وطنية، ٔ"ننا ت�شوفو ٔ�ننا وا¬د العدد د
  . كام يقال  (la case de départ)نعاجلوها و�قني اح]ا يف

السؤال دªلنا، اح]ا، الس;يد الوز�ر، ما طلبناش م]مك Õساحموا، هذا 
دليل à�ٔمك ما فهمتوش السؤال دªلنا وكتقولوا، اح]ا ما طلبنا ال من وز�ر 

كن ا�يل كنطلبو هو املالية وال من وز�ر التعمري �ش òسامح يف اSيون، ول
ٔ�نه هاذ الناس لت¶ديد املديونية املتعلقة بنوع من هذه القروض جيب اع®د 

 l’autorité)اSورية دªل وايل بنك املغرب ا�يل هو سلطة النقد 
monétaire)   وصلوا �ٕالنذار ت، وك 2002دج]رب  23يفhDدد مبجرد ما ت¶

ائد التxٔnري، ٔ�وال حتذف فوائد ما Áميك]لكش تطاÙهبم �Sيون زائد الفوائد وفو 
التxٔnري طبقا لقانون العقود و¨لزتامات، والفوائد دªل القرض كتبقى يف 

  . ¬دود ٔ�قصاه س;ن�ني
ها اSورية، الس;يد الوز�ر، دªل وايل بنك املغرب ا�يل كت¶دد هاذ 
النظام، هاذ اليش ا�يل كنطالبو، اح]ا ما طلبناش Õساحموا، طالبومه يف 

Hن زائد س;ن�ني، مايش مسائل م]طق�Sل اªة ومعقو«، طلبوا أ"صل د
اعطيين  ، وهذا ما تفضل به زمHيل احملرتم وتقول �2024حىت  تطلب �

وفوائد التxٔnري، مع العمل ٔ�ن القانون خمالف�é، هذا  2024الفوائد دªل 
  .ا�يل ت�متناو الس;يد الوز�ر
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ز�ر يف ٕاطار الرد Kىل التعقHباللكمة �لس;يد الو . شكرا �

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  . شكرا �لس;يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال ٔ�عتقد بnٔنه لو ٔ�تيح لمك à�ٔمك ت��عوا الربامج ا�يل ساهرة Kلهيا اليوم 
وزارة السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة، ²ادي تتnٔكدوا بnٔننا نتوفر Kىل قوة 

من الرضوري ٔ�نه تتطلعوا Kلهيا، ٔ"نه رمبا س;تكون مفHدة �ل�س;بة اقرتاحHة، و 
ٕاليمك من X�ٔل التعرف Kىل ما مت القHام به حلد ا"ٓن، ومايش والو، كثري، 
وما س;يnٔيت ٕان شاء هللا القHام به يف املس;تق�ل يف مجيع هاذ أ"مور ا�يل 

  .نناقشها يف السكىن والتعمري وٕاKداد الرتاب وس;ياسة املدينة
من الرضوري ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك بnٔنه رمبا السؤال دªلمك كذ� كام ورد،  ،يا5ن 

رمبا ما فهمناهش كام قلتيو، ولكن رمبا يف الصيا²ة دªلو ي�Hح إالماكنية ٔ�ننا 
  . نفهمو هاذ اليش ا�يل كتقولوا

يف مجيع احلاالت، ق�ل الوصول ٕاىل ¬لول مع املعنيني �ٔ"مر فö يتعلق 
Kىل Áون هذه احللول ما كتجي ٕاال من بعد  ، خصنا نتفقوFOGARIMب

ما Áيكون اس;تعداد دªل أ"رس ٔ�هنا تؤدي، ٔ�هنا Õس;متر يف أ"داء، هاذ اليش 
معمول به يف مجيع املس;توªت، ما ميك�شاي نلقاو ¬لول وميكن لنا نلقاوها 
يف ٕاطار اSورية ا�يل كتلكموا Kلهيا، ولكن ملا �كون اس;تعداد دªل أ"رس 

   .ا تؤدياملعنية ٔ�هن
وبغيت نؤكد لمك Kىل هاذ املس;توى بnٔنه بداية هاذ القروض هاذي فهيا 
ٕاعفاء من الرضائب، وهذه فوائد موجودة يف ٔ�صلها، و�لتايل ما ميك�شاي 
اليوم ٔ�مام ٔ�رس ا�يل كتعلن Kىل جعزها وKىل ٕافالسها ٔ�ننا نتعاملو معها فقط 

خنلص، ق�ل من ما ندxلو ٔ"ن معليا ملا كتقول لنا ما مس;تعداش .. بناء Kىل
 24لهاذ إالجراءات ا�يل كتلكموا Kلهيا، ق�ل ما ندxلو لهاذ الفوائد وهاذ 

س;نة، وهاذ اليش اكمل ا�يل كتلكمو Kليه، خفصنا ملا نتفقو مع ٔ�رسة معينة 
نقولو لها طيب واش مس;تعد�ن à�ٔمك تnٔديو؟ ٔ"ن اح]ا كنبحثو Kىل احللول، 

اSيور دªهلم، ونعاودو àرجعوها  ما كنبحثوش Kىل ٔ�ننا حنيدو �لناس
  . ملس;توªت حبال ا�يل اكنت Kليه من ق�ل

ؤ�ريد x�ٔريا ٔ�نين نقول �لك صدق، �لطبع هذا أ"مر يتوXه ٔ"وساط 
مhعددة، حنن نعاين اليوم Kىل هاذ املس;توى، هناك ٔ�وساط ا�يل ك�سعى يف 

ناك بعض أ"حHان ٕاىل ٔ�نه هناك من هو مhرضر وما قادرش يؤدي، ولكن ه 
من òس;تغل وينطلق وكريÁب يف هاذ القطار هذا وكريÁبوه �س يف هاذ 

اك�ن . القطار، وهذا راه -دد �لس;ياسة السك]ية ا�يل كنقومو هبا لكها ا"ٓن
  .ٔ�رس ا�يل ما قادراش تؤدي، لكن ال داعي ٔ�ننا àزيدو ٔ�كرث من املشلك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
املوXه ٕاليمك دامئا الس;يد  والسؤال أ"xري. شكرا لمك الس;يد الوز�ر

الوز�ر حول الصفقات العمومHة اليت ترب-ا مؤسسة العمران، اللكمة ٔ"¬د 

السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل³ٔحرار، تفضلوا الس;يد 
  .املس�شار

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

  السادة الوزراء،
  رتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون احمل

لقد نص الرب�مج احلكويم، اÜي صادق Kليه الربملان مؤخرا �ٔ"²لبية، 
ٕاال ٔ�ن . Kىل رضورة ٕاعامل م�دٔ� احلاكمة والشفافHة يف التدبري إالداري واملايل

مؤسسة العمران، تربم اليوم صفقات معومHة ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن تقال عهنا ٔ�هنا 
العقارات واليت تفhقر ٕاىل a�ٔسط صفقات ²ري شفافة، xاصة فö يتعلق بHÝع 

  .رشوط تنظمي الصفقات العمومHة
الس;يد الوز�ر، ٕاىل مىت س��قى مؤسسة العمران xارج ٕاطار تطبيق 
قانون الصفقات العمومHة؟ ومىت س;تعمتد Kىل ٕاعامل م�دٔ� الشفافHة يف 

  صفقاهتا؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .وز�ر يف ٕاطار اجلواباللكمة لمك الس;يد ال. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  .شكرا الس;يد املس�شار. شكرا الس;يد الرئDس

ابغيت التnٔكد يف البداية بnٔنه نظام ٕا�رام الصفقات يف العمران هو النظام 
املعمول به Kىل مس;توى اSو« وبnٔنه هاذ النظام Áيخضع مäل ما خيضع يف 

أ"خرى EموKة من الضوابط، xاصة نظام رشوط  املؤسسات العمومHة
ؤ�شاكل ٕا�رام صفقات ا�يل صودق Kليه من طرف وزارة ¨قhصاد املالية، 
دفرت الرشوط إالدارية العامة املطبقة Kىل صفقات أ"شغال، يعين لك ما 

  . هو معمول به Kىل هذا املس;توى
دقHق، ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن مجموKة العمران س;نوª كتقوم بعملية الت

وعندها مؤسسات دªل الرقابة، ويه مؤسسة مسرية من ق�ل جملس رقابة 
، و�لتايل املالحظات )un directoire(وÕرشف Kلهيا هيئة �ل�س;يري 

  .املثارة لكها ت��ع من ق�ل هاذ ٔ��زة الرقابة
5لثا، ٔ�نه من الرضوري ٔ�ن نؤكد بnٔن هاذ املؤسسة ختضع ٕاىل التدقHق 

Kىل اكفة املس;توªت، ودªل لك ما هو مايل  دªل احلسا�ت دªلها
وÕس;يريي Kىل املس;توى دªلها، ومؤخرا عقد� جملس �لرقابة �لعمران، 

جمالس دªل  2الشهر املق�ل، ٔ"هنا ملزمة �ش تعقد  ا�ٓخر  اوس;نعقد جملس
الرقابة س;نوª، وتقدم تدقHق مدقق �لحسا�ت بتقر�ر Kىل شفافHة املامرسات 

  . املؤسسة دªل العمراناليت تمت من داxل 
ام ـــــــمث الصفقات �ل�س;بة �لعمران ختضع لنداء طلب ٕابداء ¨همت

)un appel à manifestation d’intérêt ( عندما يتعلق أ"مر
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�لعقار، وامجليع ٕ�ماكنه ٔ�ن يتقدم بطلبه، وعندما نتوصل هبذه الطلبات ٔ�و 
وKىل دراسة املشاريع ا�يل تتوصل العمران هبذه الطلبات تعمل Kىل دراس;هتا 

مربجمة فهيا، واش كتدxل يف ٕاطار السكن ¨ج®عي؟ واش تتدxل يف 
¨ه®مات دªل العمران ا�يل يه اه®مات مسطرة من ق�ل احلكومة؟ 

  .و�ٓنذاك Õس;ند هذه العقارات �لمؤسسات املعنية
رمبا اك�ن بعض املشالك، Kدم اس;تفادة امجليع، هناك من يقول بnٔنه 

ªت الرشاكت يه ا�يل Õس;تفHد ٔ�كرث من املنعشني العقاريني املتوسطني كرب
  .والصغار

�Üري، ويف  ،وx"ٔلهيا يف جملس الرقابة اK اختذ� ٕاجراءات، ؤ�كد�
قانون املالية ٔ�نمت بnٔنفسمك صادقمت Kىل ٔ�ن الو¬دات السك]ية املعنية تزنل ٕاىل 

غرية توجل ٕاىل هاذ ، و�لتايل هاذ اليش òسمح بnٔنه املؤسسات الص200
العقار، واح]ا ²ادي àكونو حريصني Kىل توزيع العرض العقاري بوا¬د 
الشلك ٔ�كرث دميقراطي، ا�يل ميكن لك املتدxلني ٔ�نه يلجون �، مايش فقط 

  .هذا ما ميكن ٔ�ن ٔ�قو�. كربªت الرشاكت
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
س�شار�ن يف ٕاطار اللكمة ٔ"¬د السادة امل . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق املس�شار الس;يد توفHق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر، ال�م دªلمك مجيل Xدا، واح]ا هاذ ال�م دªلمك يه 
ذÁرمت جمالس . املسnٔ« ا�يل اكن من املفروض تعمل هبا يف مؤسسة العمران

  . ا�يل بني ٔ�يدهيا الرقابة، مزªن، جمالس الرقابة ²ادي �راقب طبقا ل³ٔوراق
ٔ��، الس;يد الوز�ر، ٔ��لكم معمك من الواقع ا�يل تنعDشوه مع مؤسسة 

كنا بغينامك، الس;يد الوز�ر، تتلكموا لنا Kىل الكHفHة دªل ال�سويق . العمران
وÁيفHة حتديد ٔ�مثنة البيع ا�يل كتبقى حكرا Kىل املد�ر�ن اجلهويني، وa�ٔسط 

طيك هو ما يقع يف ٔ�اكد�ر ومراýش و�ة مäال، الس;يد الوز�ر، ا�يل نقدر نع 
  . مراýش اليوم

ابغينامك تتمكلوا لنا، الس;يد الوز�ر، واح]ا يف الوقت ا�يل كنتلكمو Kىل 
قY الوKاء العقاري، يف ¬ني ٔ�ن مؤسسة العمران اليوم تتوفر Kىل خزان 

  . مليار درمه، الس;يد الوز�ر X9اهز �لبيع يقدر ب 
  (les prête-noms)الوز�ر، Kىل ظاهرة بغينامك تتلكموا لنا، الس;يد
  .املتفش;ية يف مؤسسة العمران

الس;يد الوز�ر، اح]ا ²ادي نغتمنو الفرصة ٔ�يضا بوجود الس;يد وز�ر 
املالية معنا، وامسح ا�يل نقول � ٔ�نه هذه املرة ²ادي �كون مhفق معنا ما 

احشال من مرة يف  ²77ادòش �كون مhفق معك، ٔ"نه ج�د لنا الفصل 
  .شة القانون املايل، الرضر �ملزيانيةم]اق 

الس;يد الوز�ر، اليوم ميل كنبغيو �رشيو عقار من مؤسسة العمران ولينا 
ا�يل كندويو Kلهيم ¬املني   (les prête-noms)نل�nٔ ٕاىل �س، هاذ 

)des bons ( هHيديو فÁمثن وÙعوه لنا بوا¬د اHÝيÁ ا�يل)La marge ( هلمªد
الس;يد  ،مرات مثن البيع، مقابل ٔ�ننا كنnٔديو 2ا�يل تقدر بعض اخلطرات ب 

مليون  30دªل ) une indemnité(وز�ر املالية، ملؤسسة العمران 
ٕاذن واش هاذ . )Le transfert(ٔ�لف درمه مقابل هاذ  30درمه، دªل 

  مؤسسة العمران ما كترضش �ملزيانية دªل البالد؟
ا وحفظوا وxلصوا ما لو ٔ�ن هذا الناس اقhنوا هاذ البقع و�عوها وجسلو 

ا�يل �قش;هنا احشال من خطرة، ما  الس;يد الوز�ر، ،ò(TPA)سمى ب 
  .اكن�ش املزيانية دªل البالد ا�يل ²ادي Õس;تافد مهنا

ٕاذن، الس;يد الوز�ر، كنبغيومك �كونوا معنا رصحيني يف اجلواب دªلمك 
  . وتعطيو� التعقHب دªلمك Kىل هاذ اليش ا�يل قلنا

  . وشكرا

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينةالس;يد وز�ر السكىن والتعمري وس;ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس;يد املس�شار احملرتم

يف ٕاطار الرصا¬ة ا�يل طالبتو هبا، ٔ�قول لمك بnٔنه ٔ�ن �كون هناك 
مران رمبا، ٔ�ن �كون يه ممارسات من هذا النوع موجودة يف مؤسسة الع

  . املامرسات السائدة، هذا ال
�Ü، عندما �كون هناك س;ياسات معومHة Áيفام اكنت، xاصة س;ياسة 
من هاذ أ"مهية دªل السكن، وا"ٓالف وعرشات ا"ٓالف وم¥ات ا"ٓالف 
دªل الو¬دات السك]ية وال�سويق دªلها، وهذا ٔ�مر مايش دªل العقار ٔ"ن 

»ٔnال�سويق، ٔ�ن �كون ممارسات فاسدة بدون شك، ؤ��  خرج]ا ا"ٓن ملس
ٔ�طالبمك Kىل هاذ اليش ا�يل كتقولوا à�ٔمك جتيبوه يل aشلك ملموس، واح]ا 
Kىل ٔ�مت ¨س;تعداد �لتدxل ولفضح هذه املامرسات وملعاق�ة املعنيني �ٔ"مر 

»ٔnٕاذا اكنوا يقومون هبذه املس .  
الو¬دات السك]ية ا�يل  ٔ�مه الو¬دات السك]ية، يعين اجلزء الك�ري من

 Yد�ن مهنا، لكن هناك مضار�ت، وهناك قدرة هائHمعمو« كمتيش �لمس;تف
دªل ٔ�وساط معينة، مافHات ولوبيات وسامرسة و²ري ذ�، ا�يل كDس;تطعوا 
بعض املرات، بتواطؤ مع بعض املسؤولني، ٔ�هنم حيولوا ما هو موXه �لسكن 

ٔ�لف درمه Áيويل  250و معمول ل¨ج®عي Áيو�وه لهاذ املضاربة، وما ه
  . ٔ�لف درمه، هاذ اليش معروف 350ب 

لكن هاذ اليش ما ²ادòش جيعلنا نوقفو الس;ياسة ýلك، خصنا نلقاو 
ا"ٓليات حملاربة هاذ النوع من املامرسات، ومن X�ٔل ذ�، هللا خيليمك، اح]ا 
خصنا نتعاونو، ٔ"ن ٔ�نمت كذ� متارسون Kىل ٔ�رض الواقع، عندما �كون 
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الت بعيهنا ا�يل مطرو¬ة هبذا الشلك جHبومه لنا من X�ٔل ٔ�ن حنارهبا ¬ا
  . ؤ�ن نعمل Kىل الوقوف Kلهيا كام جيب

  . شكرا لمك

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

  .اجللسة
 ن�hقل ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون

اللكمة ٔ"¬د السادة . إالسالمHة حول وضعية مؤطري حمو أ"مHة �ملساXد
  .املس�شار�ن من الفريق اSس;توري، تفضلوا الس;يد املس�شار

  :املس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يب
  .aسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس;يدة الوز�رة،

  رتمني،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احمل
فعال اح]ا اليوم يف هاذ ¨ج®ع وهذه اSورة امسعنا Kدة لكامت، ق�ل 
ما ندxل يف التدxل دªيل ²ادي نقول مسعنا وا¬د اللكامت �كررت Kدة 

.. كنطلبو ٔ�ن احلكومة توضع يدها Kىل هذا. مرات، يه عنارص الفساد
  .مادام اك�ن اKرتاف، توضع يدها Kىل عنارص الفساد

  ٔ"وقاف، الس;يد وز�ر ا
يعDش مؤطرو حمو أ"مHة �ملساXد يف خمتلف م]اطق املغرب وضعا 
اس;ت�]ائيا �جام عن Kدم Õسوية وضعيهتم إالدارية، وذ� aسÝب رفض 

  . وزارة أ"وقاف Õسوية ملفاهتم إالدارية و¨ج®عية
ويعود �رخي مnٔساة هذه الف¥ة ¨ج®عية، اليت Áرست �دا من X�ٔل 

بعد  2000يف حمو ٔ�مHهتم من ٔ�بناء وبنات وطننا، ٕاىل س;نة تعلمي الراغبني 
، حHث مت اجhياز اخhبار شفوي 2000غشت  20اخلطاب املليك السايم 

وبعد الت¶اقهم بnٔماÁن . مهنم 200ٔ�مام ا�ل�ان اôتصة، حHث ٔ�سفر عن جناح 
معلهم ومزاو« -ا-م، مل تمت Õسوية الوضعية ٕاال ل�س;بة حمددة، وخصوصا 

 لشهادة العاملية من Xامعة القرويني، مما ٔ�دى �"ٓخر�ن �لقHام جبميع احلاملني
  . ٔ�نواع النضال ٕاىل ٔ�ن رفع سقف ٔ�جورمه دون Õسوية هنائية �لوضعية

ورمغ تنHÝه الوزارة ٕاىل وضعية هؤالء املؤطر�ن الغامضة، الزال الوضع 
  . قانونية Kىل ما هو Kليه، بل تفامق ٕاىل ¨س;تغناء عن مجموKة مهنم بصفة ²ري

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك الس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن . شكرا �لس;يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHة
  .aسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  ن احملرتمون،السادة املس�شارو
ٔ�وال هذه . لك ما Xاء يف تدxل الس;يد املس�شار ²ري مطابق �لواقع

، واليت ٔ�راد صاحب اجلال« ٔ�عزه هللا 2000اEموKة اليت �رجع ٕاىل س;نة 
ٔ�ن يفhح هبا �ر�مج حماربة أ"مHة يف املساXد، وقع دخولها ٕاىل هذا الرب�مج 

بعد التعاقد ال ميكن املطالبة Kىل ٔ�ساس تعاقد، والتعاقد هو وضعية قانونية، 
  ما معىن ذ�؟ . بوضعية ٔ�خرى مل يدxل Kلهيا املتعاقدان، التعاقد وضعية

من  17من اEاز�ن و 183يف ٕاطار هذا التعاقد، اكن مهنم محY إالXازة 
خرجيي املعهد هذا اÜي وقع ذÁره، املعهد العايل لتكو�ن أ"طر �Sار 

درمه، ٔ�دxلت الوزارة  3400ذا التعاقد البيضاء، اكنوا يتقاضون عند ه
واتفقت مع وزارة املالية بnٔن  2009بدون ال اح�hاXات وال نضاالت يف 

درمه، وتواصلت عناية الوزارة هبؤالء، فوفرت هلم  �4250رفع تعويضهم ٕاىل 
نظام تغطية حصية شامS Yى مؤسسة xاصة �لتnٔمني، تتحمل الوزارة 

ا، مث قامت الوزارة ٕ�دماج املعنيني يف قسط مسامهة الهيئة املشغY فهي
النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاKد بíٔnر رجعي، سددت الوزارة واج�ات 

، وبذ� ٔ�صبحوا �متتعون بنفس 2011و 2000اخنراطهم فHه �لمدة ما بني 
¨مhيازات اôو« �لموظفني املتعاقد�ن داxل املساXد، ٔ"ن من يعمل 

  .  مشارطا، ٔ�ي مhعاقداداxل املساXد ال �كون ٕاال
  .وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس;يد محمد ٔ�ق�يب
وقلمت بnٔن السؤال ي�]اىف . شكرا الس;يد الوز�ر Kىل هذا اجلواب دªلمك
  . مع احلقHقة، مع العمل à�ٔمك ٔ�كدمت ما Xاء يف سؤالنا

]ا فعال ال �شك يف اEهودات اجلبارة ا�يل كتعملوها، الس;يد الوز�ر، اح 
�ش àكونو واقعيني، اح]ا كنعرفومك à�ٔمك كتعملوا �لك �د Kىل ٔ�ساس à�ٔمك 

  . حتس;نوا من وضعية هاذوك الناس
اح]ا ا�يل اك�ن، اح]ا ملا Áيكون مشلك دªل املواطنني، هللا خيليمك 

، ٔ"ن اح]ا اك�ن عند� ¬االت وشاكªت السادة الوزراء ال تزنجعوا م]ا
  . �لمواطنني خصنا جنيو نطرحوها

اح]ا كنعرفو، حبال ا�يل قلت لمك، ال نعطي الورد، اح]ا مhفقني معمك 
à�ٔمك كتعملوا مجيع اEهودات دªلمك �ش �كون القطاع دªلمك ٔ�و الوزارة 

  . دªلمك �كون يف املس;توى
. التعاقد راه عند� �زاف ما نقولو فعال التعاقد ٕاذا ²ادي نتلكمو Kىل

مزªن، الس;يد الوز�ر، زديت وحضت . Kىل لك، اح]ا ا�يل كنطلبو هو املزيد
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لنا وا¬د الرؤية ا�يل كنا ميكن اح]ا ما عند�ش واحضة مك�لس 
املس�شار�ن، وحىت املواطن، �ل�س;بة لمك هذا رحب لمك ٔ"ن املواطن راه 

طاع، ٔ"ن اح]ا اكملني مhعاطفني مع عرف ٔ�ش;نو امعلتو فö خيص هاذ الق
  .ذاك الناس ا�يل موجود�ن يف املوXة حبال ا�يل مhعاطفني معهم ٔ�نمت

اح]ا حىت يش وا¬د، الس;يد الوز�ر، حبال Áيف قلت وàزيد ٔ�ؤكد لمك، 
à�ٔمك اàزجعمت من السؤال دªلنا، اح]ا كنعربو عن الرٔ�ي دªل املواطن، ومع 

لوز�ر Áيبذل جمهودات ج�ارة ويعمل، اح]ا العمل ولو كنكونو مقhنعني ٔ�ن ا
اح]ا .. حبال ا�يل امسعنا من الس;يد الوز�ر عنارص فاسدة، عنارص فاسدة

كنقولو �لس;يد الوز�ر �رااك من هاذ العنارص، ٕاذا �غيني ختدموا امش;يو 
ٕاذا اكنت عنارص فاسدة  ختدموا، وهاذي لكمة كنو�ها �لمواطن، كنقول �

نمت اليوم حكومة Xديدة خصها حتامك هاذ الناس، ما مييش حيامكها، وراه �ٔ 
  ..جييوش يقولوا لنا يف الربملان

ٔ�ما �ل�س;بة لمك، الس;يد الوز�ر، راه اح]ا معمك، اح]ا هاذ السؤال 
  .طرح]اه Kىل ٔ�ساس �ش تفرسوا لنا، فرستو لنا

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ر بعد لك ما هنا� تعقHب الس;يد الوز�. شكرا لمك الس;يد املس�شار

  قHل؟

        ::::الس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHة
مايش تعقHب، ²ري ابغيت �رشح Kالش ٔ�� انفعلت، راه اح]ا هنا 
تن�دمو بقلوبنا، مايش بعقولنا و�ملاÁينات، حHث كتقول يش ¾م راه Áيوقع 

  .يف
ٕاذا كنت، الس;يد املس�شار احملرتم، وز�ر يف حميل، ودريت هاذ اEهود 

كتقول، شكرا � ٔ�نه كنقومو، وكتجي تقول يل هذا وضعية مnٔساوية، ا�يل 
  ...²ادي نقول � ال، ٔ�� قلت � مايش مnٔساوية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 �شكرمك Kىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة،.شكرا لمك الس;يد الوز�ر، 

ون�hقل ٕاىل السؤال أ"ول املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر ¨قhصاد واملالية حول 
اللكمة ٔ"¬د السادة . رضورة التخفHف من ثقل مديونية الفال¬ني الصغار

املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس;يد 
  .املس�شار

        ::::ثثثثييييä ä ä ä املس�شار الس;يد احلفHاملس�شار الس;يد احلفHاملس�شار الس;يد احلفHاملس�شار الس;يد احلفHظظظظ ٔ�ح  ٔ�ح  ٔ�ح  ٔ�ح 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء، 
  الس;يدة الوز�رة،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الصغار يف العديد من م]اطق اململكة من اس;تف¶ال  ونيعاين الفالح
مديونDهتم ٕازاء مؤسسة القرض الفالÑ اÜي حتول ٕاىل مؤسسة اس�bرية 

  .ٔ�كرث م]ه ٔ�داة ملؤازرة الفال¬ني وتnٔطريمه
ا aسÝب التقلبات املناخHة اليت ٔ�حضت مسة مالزمة و�زداد أ"مر تعقHد

�لمومس الفالÑ املغريب، مما يعرقل ٕاماكنية سداد القروض املرتامكة، هذا 
فضال عن هزا« املردودية املرتبطة بصغر الضيعات الفالحHة واليت يبقى 

لك هذه أ"مور Õسامه �كHفHة م�ارشة ٔ�و ²ري م�ارشة يف . ²�ٔلهبا معDيش
  . فامق املديونية �ل�س;بة لصغار الفال¬نياس;تف¶ال وت

واس�]ادا للك هذه املعطيات، فٕاننا �سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن املقاربة 
  .املعمتدة من ق�لمك �لتخفHف من ثقل مديونية الفال¬ني الصغار

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
. شكرا لمك الس;يد املس�شار، وشكرا لمك Kىل ا¬رتاممك �لوقت كذ�

  .مة �لس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةاللك

        ::::الس;يد àزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد àزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد àزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد àزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شارون،

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة Kىل سؤاهلم الهام 
  .حول رضورة التخفHف من ثقل مديونية الفال¬ني الصغار

لصدد، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه يف ٕاطار التوجهيات امللكHة ويف هذا ا
السامHة، تنكب احلكومة Kىل ٕاجناز معلية مشولية ٕالKادة التnٔهيل املايل 
لصغار الفال¬ني من xالل التخفHف من ثقل مديونDهتم اجتاه القرض 

Ñالفال.  
  :و�ر�كز هذه العملية Kىل احملاور التالية

1 -   Õ د من ٕاعفاء الفال¬ني الصغار منHس;تفDهتم، وسDسديد جزء من مديون
ٔ�لف فالح، ويتعلق أ"مر �لفال¬ني الصغار اÜ�ن  80هذه العملية ٔ�كرث من 
ٔ�لف درمه، سواء اكنت قروضا Kادية ٔ�و Sهيم  100ال تتعدى مديونDهتم 

Kىل الشطر  %50ٔ�قساط ²ري مؤداة ٔ�و مhعرثة، وتصل �س;بة إالعفاء ٕاىل 
Kىل الشطر ما بني  %25ٔ�لف درمه، و 50 أ"ول ��يون اليت تصل ٕاىل

 380ٔ�لف درمه، وس;يلكف ذ� اSو« ما يناهز  100ٔ�لف درمه ٕاىل  50
  مليون درمه؛

مت كذ� ٕاKادة Xدو« ديون الفال¬ني، مبن فهيم ٔ�ساسا الفال¬ني   - 2
  الصغار اÜ�ن اس;تفادوا من إالعفاء Sى مؤسسة القرض الفالÑ؛

سب احلاXة �لفال¬ني اÜ�ن وهنا� كذ� م]ح قروض Xديدة ح   - 3
 اخنرطوا يف معلية Xدو« اSيون؛

ومت كذ� متكني الفال¬ني املقصيني اÜ�ن س;بق هلم ٔ�ن اس;تفادوا من  - 4
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ٕاعفاءات عن Õسديد اSيون xالل الست س;نوات أ"xرية من اÙمتويل من 
Ñطرف القرض الفال.  

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
السادة املس�شار�ن يف ٕاطار اللكمة ٔ"¬د . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .التعقHب، تفضلوا أ"س;تاذ شكHل

        ::::املس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHل
شكرا الس;يد الوز�ر Kىل جوابك اÜي يعترب شD¥ا ما مرحي، ٔ"àمك 

ٔ�لف  ²100ري ٔ�ن . ختربون فHه ببعض إالجراءات اليت ن�hظرها م]ذ شهور
 10تعرفوا بnٔن درمه واش داYx فهيا حىت الفائدة ٔ�و رٔ�س املال؟ ٔ"ن ت 

ٔ�لف درمه، رامك شفhوا  �100ٓالف درمه ميل تتدxل Kلهيا الفائدة تتويل 
  . حىت ا"ٓن ماذا وقع

�، ذ� الرXل اÜي يقوم تعملت ¬لول �رقHعية والفالح �يق يف حم
بnٔحسن معل يف ¨قhصاد الوطين بدون مردودية، ورمغ ذ� مايش 

 %17و %12دªل   (les intérêts)تنطلبوه ²ري �رد ت�شدوه وند�رو ليه
دªل الس;نوات أ"خرى ا�يل الفال¬ني �قHني ا"ٓن Xار�ن اSيون دªهلم، 

  وهاذ اليش فني وصلنا؟ .. حىت ما تيصبحش
الس;يد الوز�ر، ؤ�نت تعرف وعندي فHك الثقة بnٔنه حلق]ا بnٔنه الفلوس 

ك ا�يل كتخرسوا اليوم حملاربة السكن ولبناء مدن ولبناء قرى، Áون هاذو 
الفلوس ²ري ما ز�رتوش ذوك الفال¬ة Áون ابقاو يف البادية دªهلم، رامه هام 
ا�يل ما صابوا ما يد�روا وهربوا من ذوك السلفات وXاؤو �لسكن يف املدن 

  . ا�يل ا"ٓن تتوا�ومه بصعوبة
لو هاذوك الفال¬ة، Áيف اجرات دول ٔ�خرى، امسحتو هلم ٔ�و طالبتومه 

اك اليش ا�يل ت�سالومه لاكنوا ابقاو مس;تقر�ن ٕاال �ليشء القليل، يعين بذ
يف املناطق دªهلم، والفال¬ة دªلنا ما تنقصش، رمغ لك أ"ش;ياء ما 
تنقصش، �زيد، بل ا"ٓن �ٓش تنعملوا؟ العدد دªل الفال¬ة ا�يل اكن 

  ...عند�

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل . شكرا � الس;يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

ٔ�ريد فقط ٔ�ن . شكرا الس;يد املس�شار Kىل املعطيات اليت ٔ�دىل هبا
ال�س;بة �لفال¬ة فه�ي �ٔ�حصح ؤ�عطي بعض أ"رقام �ل�س;بة ل�سب الفائدة، ف 
عوض  %6، %5,5ٔ�قل �كäري مما Xاء به الس;يد املس�شار، ف]ت¶دث عن 

  .Kىل ا"ٓن، ت�hلكم 14%

النقطة الثانية، إالشاكلية احلقHقHة ا�يل يه مطرو¬ة، ؤ�� مع الس;يد 
املس�شار ٔ�نه من الرضوري ٔ�ن حنسن من مدخول الفال¬ني الصغار، ويف 

  :هذا إالطار الهدف أ"سايس وهو ٔ�ن نعمل Kىل
ٔ�وال، ال�رسيع بوترية اKSامة الثانية لرب�مج املغرب أ"خرض اÜي 

 حتسني املردودية والعمل كذ� Kىل حتويل بعض البقع هيدف ٔ�ساسا ٕاىل
الفالحHة ٔ"ن تعمل يف جمال جشر الزيتون، وبذ� سDسامه ذ� يف حتسني 

  مردود�هتم وضامن هلم وا¬د اxSل قار؛
النقطة الثانية، وهو كذ� Õسهيل والعمل Kىل ٔ�ن حنسن اÙمثن ا�يل 

مت تعلمون بnٔن هنا� مضاربة املشلك احلقHقي ٔ�ن. تيHÝعوا به الفال¬ة الصغار
كثرية، بnٔن يف الواقع املواطن فهو يعاقب ومن �ة ٔ�خرى يعاقب كذ� 
 Yالوسطاء وسلس Yالفالح الصغري، والهدف هو ٔ�ن نعيد النظر يف سلس

 ال�سويق؛
والنقطة الثالثة، وهو إالشاكلية ا�يل يه مطرو¬ة �ل�س;بة �لتnٔمني 

تتكون مäال س;نة Xافة حبال هاذ  �ل�س;بة �لفال¬ني الصغار، ٔ"ن ميل
دارت وا¬د املنتوج   (la MAMDA)الس;نة فهم تيرضروا كثريا، و�لتايل

ٕاىل مليون هكhار،  2015جHد ا�يل ٕان شاء هللا ²ادي نوصلو من هنا لــ 
 . وٕان شاء هللا، ²ادي ميكن òسامهوا فHه كذ� الفال¬ة الصغار

 .وشكرا

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . الوز�ر شكرا لمك الس;يد

ن�hقل ٕاىل السؤال الثاين املوXه ٕاليمك دامئا وموضوKه الصفقات العمومHة، 
واللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق ¨س;تقاليل �لو¬دة 

  .تفضلوا أ"س;تاذ قد�ري لÝسط السؤال. والتعادلية

        ::::املس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�ري
  .aسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
hغىي الوقوف عند موضوع لDس كام Ý الس;يد الرئDس، سؤالنا اليوم ي 

املواضيع، هو موضوع الصفقات العمومHة وما ٔ�دراك ما الصفقات العمومHة، 
يف  ومدى ارتباطها �Eهود العمويم وبnٔداء اقhصاد� الوطين خصوصا

   .ظروف ¨àكامش ويف ظروف احملنة
مسعنا ولس;نني Kددا من �ات كثرية ومن زواª مhباينة وبnٔصوات 
خمتلفة ٔ�نه �ٓن أ"وان �لقطع مع التدبري املش;بوه والتدبري امللتوي �لصفقات 

  . العمومHة، لقد مسعنا جعجعة Áبرية ومدوية ولكن مل àر طحينا
لط¶ني يف عهد اليس àزار �ركة، وأ"مل حيدو� بقوة اليوم ٔ�ن àرى ا
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فäقhنا به، بعد هللا وXال« امل�، لDس لها ¬دود، ولنا اليقني بnٔنه لن 
ي�ساهل يف التعاطي مع هذا امللف الشائك وتبعاته �لرصامة املطلوبة 
و�حلزم املطلوب، خصوصا ؤ�ن الوز�ر اليوم ميت� وضعية القرار الس;يايس 

ؤسسة Õرشيعية ورقابية قوية وبربملان مس;نودا بدس;تور حممك ومس;نودا مب
عقد العزم والنية Kىل تضييق اخلناق Kىل لك املتالعبني، خصوصا يف 
الصفقات العمومHة، بدءا �ملسؤولني واملوظفني احلكومHني، وصوال ٕاىل 
املقاوالت املس;تفHدة Kىل اخhالف ٔ�جحا-ا، مرورا بطبيعة احلال �لوسطاء 

و ختليق احلياة العامة، وٕارساء قواKد حاكمة والسامرسة، التوXه اليوم ه
  .جHدة بnٓليات ومHاكنزيمات دقHقة وحممكة

الس;يد الوز�ر، الحئة الت�اوزات واخلروقات اليت شابت وÕشوب 
الصفقات العمومHة كثرية وطويY، يضيق يب اEال حلرصها �لنظر ٕاىل هذه 

  . الفس¶ة الزم]ية املتا¬ة، ولكن سnٔقف عند ٔ�خطرها
جتاوز ما تعلق بدفا�ر التحمالت اليت ت�سجها إالدارات العمومHة ٔ�خطر 

Kىل املقاس ؤ�عين مقاس مقاوالت بعيهنا، ويف هذا تقويض ملقومات 
الشفافHة و�اكفؤ الفرص وٕاجراء ٕاقصايئ ملقاو« صغرى ومhوسطة وصغرية 
Xدا، تعترب القلب النابض �ل�س;يج ¨قhصادي الوطين، ٕاجراء اقصايئ 

ا�ت ومقاولني ش;باب ¬املني ملؤهالت وٕاماكنيات منو Kالية، ملقاوالت ش
هلم من اخلربة والكفاءة ما ميكهنم من ٕاجناز هذه الصفقات يف ظروف حس;نة 

  .ويف ¬Y ٔ�هب�ى ويف �Xٓال قHاس;ية
الس;يد الوز�ر، اخللفHة اليت حتمك اليوم كناش التحمالت لDس احلرص 

صاح�ة مع صيانة املال العام، Kىل ضامن جودة إالجنازات و�رش;يد النفقات امل
اخللفHة ا�يل كتحمك هاذ كناش التحمالت اليوم، يه ٕارساء الصفقات 
العمومHة Kىل وجوه مnٔلوفة، واثقة من نفسها، ال ختىش املنافسة، لDس ٔ"هنا 
Õس;تجيب لرشوط املنافسة الرشيفة ورشوط الكفاءة واجلودة املنصوص 

واطnٔت مع املصل¶ة وتواطnٔت مع Kلهيا يف دفا�ر التحمالت، ولكن ٔ"هنا ت
الرشوة والفساد وتواطnٔت مع املسؤولني ومضنت لك رشوط فوزها هبذه 

  .الصفقات
  الس;يد الرئDس،

àمتىن من الس;يد الوز�ر ٔ�ن مييط ا�لثام من xالل هذه اجللسة Kىل 

الضوابط اليت تنوي احلكومة اختاذها لضامن àزاهة وشفافHة ومصداقHة 
  . الصفقات العمومHة

  .كرا الس;يد الرئDسوش

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Kىل السؤال، تفضلوا . شكرا

  .الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن، 
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من الفريق ¨س;تقاليل �لو¬دة 

وكام Xاء يف . Kىل هاذ السؤال الهام حول الصفقات العمومHة والتعادلية
تدxل الس;يد املس�شار فٕان احلكومة Kازمة من xالل الرب�مج احلكويم 
Kىل ٕاKادة النظر وٕاصالح املرسوم املتعلق �لصفقات العمومHة، وميكن القول 
بnٔننا يف ٔ�واخر هذا املشوار، حبمك ٔ�ن املرشوع Xاهز وسDمت ٕا¬الته Kىل 

  . ٔ"مانة العامة �لحكومة قصد ٔ�ن يxٔnذ مسطرة املصادقةا
  : وركز� يف هاذ املرشوع، Kىل

ويف هذا . رضورة ٔ�ن حنسن ونقوي مدى شفافHة الصفقات العمومHة -
إالطار، مت توحHد املساطر املتعلقة ٕ��رام الصفقات العمومHة، حHث ٔ�ن هذا 

رتابية وهيئاهتا املرشوع اجلديد س;يطبق Kىل لك إالدارات وامجلاKات ال
  واملؤسسات العمومHة، وهذا يشء Xديد؛

النقطة الثانية، وهو مت احلد من السلطة التقد�رية لٕالدارة من xالل  -
توضيح املقايDس واملعايري اليت جيب ٔ�ن يتضمهنا نظام ¨س�شارة من X�ٔل 

  ق�ول واخhيار املتنافسني؛ 
ة وٕالزام م]ع تضارب املصاحل �ل�س;بة ٔ"عضاء جلنة فhح أ"ظرف -

املتنافسني من xالل الترصحي �لرشف Kىل ٔ�ال �كونوا يف وضعية تضارب 
  املصاحل؛ 

ٕالزام مجيع املتدxلني يف مساطر ٕا�رام الصفقات �حملافظة Kىل  -
¨س;تقاللية يف معاملهتم مع املتنافسني، ؤ�ن ال يق�ل مهنم ٔ�ي امhياز ٔ�و 

 ا ٔ�ن متس àزاههتم؛ م]¶ة ؤ�ن ميتنعوا Kىل ربط ٔ�ية Kالقة معهم من شnٔهن
ٕالزام إالدارات العمومHة وامجلاKات احمللية وهيئاهتا واملؤسسات  -

العمومHة ب�رش تقد�ر �لكفة أ"عامل اخلاصة �لصفقات موضوع الطلب 
العروض، ٔ"ن كنعرفو بnٔن حبمك ٔ�ن اÙمثن ما تيكو�ش معروف ق�ليا، ا�يل 

ٔ�و الناس ا�يل هام  عندو هاذ املعلومة �ميكن لو يعطهيا ل³ٔصدقاء دªلو
أ"قر�ء دªلو ٕاىل �ٓخره، و�لتايل اليوم ابغينا هاذ املعلومة �كون Kلنية، لك 
يش Kارف اÙمثن ا�يل اSو« ٔ�و إالدارة مس;تعدة ختلص وهذا ²ادي يعطي 
وا¬د الشفافHة ٔ�كرث و²ادي جيعل ٔ�ن التنافس �كون ٔ�ساسا حول اجلدوى 

 تنافسني؛وكذ� ٔ�مهية العرض املقدم من طرف امل 
وهنا� كذ� توس;يع وتقوية الضام�ت املقدمة �لمتنافسني من xالل  -

تطو�ر مسطرة الطعون، هاذي كذ� يشء Xديد، وهو ٔ�نه ٕاذا تبني بnٔن 
حبال ٕاىل قال الس;يد املس�شار ٔ�ن هذه الصفقة فه�ي مو�ة لطرف ما، 

د يطعن فهيا، واك�ن وا¬ عندو احلق من بعد ما تعطى الصفقة ٔ�نه ميكن �
ا�لجنة مس;تقY يه ا�يل ²ادي Õشوف واش هذاك الطعن يف حم� ٔ�م ال، 
وهذا كذ� ²ادي òسامه يف تقوية الشفافHة يف بالد� يف جمال الصفقات 

 العمومHة؛ 
وكذ� سDمت تقليص �Xٓال املصادقة Kىل الصفقات و�Xٓال البت يف  -

  . الطعون Sى صاحب املرشوع ٔ�و Sى السلطة امللكفة �ملصادقة
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  .شكراو 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس;يد الوز�ر

  .التعقHب، تفضلوا اليس ا�لبار

        ::::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 الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  الس;يدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

د الوز�ر Kىل يف احلقHقة ك�شكرو، يف الفريق ¨س;تقاليل، الس;ي
التدxل دªلو ٔ�و Kىل إالXابة دªلو، ²ري ٔ�ننا كنا نود ٔ�ن �س;متع ٕاىل 
توضي¶ات ٔ�خرى، س;ö وحنن يف دس;تور Xديد ؤ�مام حكومة عزمت لك 

  . العزم Kىل حماربة الفساد واÜي ظل ýشعار �رن يف مجيع ا"ٓذان
öخيص  نعم، الس;يد الوز�ر، مسعنا ٔ�و نعمل مجيعا مدى تعقد املسطرة ف

الصفقات العمومHة، كنا نود ٔ�ن �س;متع وòس;متع معنا الرٔ�ي العام Kىل مhابعة 
  . املشاريع املربمة ما بني إالدارة واملقاو« اليت لكفت هبذا املرشوع

اليوم ن�هبر ونبقى مشدوهني ٔ�مام مشاريع يمت ٕاجنازها بnٔمثنة خHالية، يف 
ن العيوب اليت يلمسها ¬ني ٔ�هنا ال تدوم ٕاال بعض أ"شهر حىت يظهر �لعيا

امجليع، فnٔ�ن مه التق]يون اÜ�ن �راق�ون؟ من وقع Kىل اخhتام هاذ املرشوع؟ 
  ومن سمل هذا املرشوع؟ 

لكها ٔ�س;ئY جيب ٔ�ن àرد Kلهيا، س;ö ؤ�ننا ربطنا احملاس;بة �ملسؤولية، 
مفىت سDمت الكشف عن العيوب حىت يفسح اEال ٔ�مام مجيع املقاوالت، 

ة، ؤ�ن �كون الربهان هو املصداقHة والعمل اجليد، ٔ"ن بالد� صغرية ٔ�م Áبري 
قد ملت لك امللل من التالعبات يف الصفقات العمومHة، فnٔي مسامه جيد 

  .نفسه ٔ�نه يعرف مس;بقا اÙمثن ويعرف ما س;يقوم به مس;تق�ال
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر . شكرا الس;يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف ال�م

  .يف ٕاطار الرد Kىل تعقHب الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

شكرا الس;يد املس�شار Kىل تعقHبه، وهذا التعقHب فهو يدxل يف ٕاطار 
املر¬Y ما بعد الصفقة، و�لتايل يت¶دث عن مدى ٕاجناز الصفقة كام ي��غي 

  . �ع إالدارة �Üٔ�ن يمت ذ� ومدى ت� 
فكام تعلمون فهنا� ٔ�وال مرا¬ل الت��ع وهنا� كذ� مسطرة �لمصادقة 
Kىل مدى ٕاجناز ت� الصفقات العمومHة، و�لطبع فاملسؤوليات حمدودة 

ومعروفة، وٕاذا تبني من xالل ٕاما املف�ش;ية العامة �لاملية ٔ�و مف�ش;ية القطاع 
بعض الت�اوزات فهنا�  ٔ�و كذ� اEلس أ"Kىل �لحسا�ت ٔ�ن هنا�

  . القضاء اÜي س;يحمك Kىل ذ�
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا �لس;يد الوز�ر

موضوع السؤال الثالث حول نظام الصفقات العمومHة، وهو ٔ"¬د 
  .السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة، تفضلوا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  .يد الرئDسشكرا الس; 

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت املس�شارة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�ك�يس ٕاصالح النصوص التنظميية املتعلقة �لصفقات العمومHة ٔ�مهية 
�لغة يف �رس;يخ احلاكمة اجليدة يف التدبري العمويم وتعز�ز الشفافHة، وما 

  . �Ü من انعاكسات Kىل حسن تدبري املال العام
يف هذا إالطار، ويف ضوء النقائص املس;ت�لصة من تطبيق املرسوم و

بت¶ديد رشوط ؤ�شاكل ٕا�رام صفقات اSو« وكذا بعض  2.06.388
القواKد املتعلقة بتدبريها ومراق�هتا يف صيغته احلالية، ٔ�صبح ٕاصالح نظام 
الصفقات العمومHة يفرض نفسه بقوة من X�ٔل ٕاضفاء املزيد من الوضوح 

روض وتدعمي املنافسة واملساواة بني املتبار�ن وتدعمي الشفافHة وتقHمي الع
وختليق تدبري الطلبات العمومHة، وحتسني الضام�ت املمنو¬ة �لمتنافسني 

  . و�ٓليات تقدمي الطعون والشاكªت
الرب�مج احلكويم ٕالصالح �م لنظام (...) ويف ظل غياب �ٓيل 

ا اÜي س;تقومون به لت�اوز م: الصفقات العمومHة، �سائلمك الس;يد الوز�ر
سلبيات النظام احلايل �لصفقات العمومHة، خصوصا يف ظل تنصيص 
اSس;تور اجلديد رصا¬ة Kىل ٔ�نه Kىل السلطات العمومHة الوقاية طبقا 
�لقانون من لك ٔ�شاكل ¨حنراف املرتبطة ب�شاط إالدارات والهيئات 

�رام الصفقات العمومHة و�س;تعامل أ"موال املوجودة حتت ترصفها و�ٕ 
  العمومHة وتدبريها؟

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس
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  الس;يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

أ"صا« �ل�س;بة لهذا السؤال، فnٔشكر السادة املس�شار�ن من فريق 
  . واملعارصة Kىل سؤاهلم

وي��غي فقط التذكري هنا، ٕاذا مسحمت، ٔ�ن احلكومة كام ذÁرت يف �ر�جمها 
  :حتدثت عن

رضورة ٕاصالح م]ظومة الصفقات العمومHة، من xالل ما Xاء يف  -
  الترصحي احلكويم اÜي قدمه الس;يد رئDس احلكومة؛

ٕاىل الصفقات  �كرòس املنافسة والشفافHة و�اكفؤ الفرص يف الولوج -
 العمومHة؛ 

والتدبري املفوض وس;ياسة اSمع العمومHة املالية والعقارية وتعز�ز  -
 الت��ع واملراق�ة وحتسني التدبري؛ 

و�كHيف املنظومة القانونية والتق]ية املؤطرة �لصفقات العمومHة،  -
وتوحHد قواKد ورشوط ٕا�را-ا ومراق�هتا وتدبريها وتعمميها Kىل ٕادارات اSو« 

 .امجلاKات الرتابية وهيئاهتا وامل�شnٓت العامةو 
ٕاذن هذا ما Xاء يف الرب�مج احلكويم، و�لتايل فاحلكومة م]ذ البداية 

  .لها هذه الرغبة
زªدة Kىل ما قلته من ق�ل �ل�س;بة لهاذ السؤال، ي��غي كذ� التذكري 
بnٔن أ"ساس يف هذا إالطار وهو ٔ�ن نعطي ٔ�كرث شفافHة، ويف هذا اEال 
فهناك بوابة ٕالكرتونية ا�ىل يه معروفة 

)www.marchespublics.gov.ma ( ا�يل تتجعل ٔ�ن مجيع الصفقات
  .العمومHة فه�ي م�شورة يف هاذ البوابة إاللكرتونية

اليوم هباذ املرسوم اجلديد ²ادي جنعلو كذ� مر¬Y ت��ع ²ادي �كون 
قدم الطلب كذ� م�شورة يف هاذ الصفقات العمومHة، ٔ�ي الوا¬د ميل تي

دªلو ٔ�و العرض دªلو، عندو وا¬د الرمق xاص، �ميكن يقوم بت��ع هذا 
امللف ويعرف اشكون ا�يل x�ٔذ هذه الصفقة وKىل ٔ�ي ٔ�ساس، ما يه 
املربرات ا�يل جعلت ٔ�ن العرض دªلو ما متش ق�و� ٔ�و مت ق�و�؟ ٕاىل 

  .هذا غيجعل ٔ�ن �كون شفافHة �مة �ل�س;بة لهذا العمل. �ٓخره
طة الثانية كذ�، وهو ٔ�ن يف هذا إالطار هنا� الزتام يف مرشوع النق

الصفقات العمومHة اجلديد ٕ�خضاع الصفقات مبا فهيا الصفقات التفاوضية 
�لمراق�ة و¨فh¶اص، ٕاذن فني ما تدارت يش صفقة تفاوضية رضوري ٔ�نه 
�كون مراق�ة وافh¶اص دªلها، �ش يبان واش اك�ن يش تالعب ٔ�و اك�ن 

  .تفاق ق�يل ٔ�م ال، هذا �ش àزيدو نعطيو قوة ٔ�كرثيش ا
كذ� �رش موجز لتقار�ر ¨فh¶اص واملراق�ة اSاxلية Kىل الصفقات 
العمومHة، هاذي كذ� ²ادي ت�رش �ش جيعل ٔ�ن لك املواطنني يعرفوا ما 

  .حتقق يف ت� الصفقات العمومHة
Kلهيا وهو ٕالزام وKالوة Kىل ذ� كذ�، مفن بني أ"مور ا�يل مت الرتكزي 

املتنافس واملتعهد من xالل الترصحي aرشف بعد ا�لجوء بنفسه ٔ�و بواسطة 
خشص �ٓخر ٕاىل ٔ�فعال الغش ٔ�و الرشوة يف هذا إالطار، وهذا كذ� �ش 

  .àزيدو نقويو من مدى املسؤولية وربط املسؤولية �حملاس;بة
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
لسادة املس�شار�ن، تفضوا الس;يد اللكمة ٔ"¬د ا. شكرا �لس;يد الوز�ر

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  . شكرا الس;يد الوز�ر Kىل التوضي¶ات

لكن، الس;يد الوز�ر، طريقة ٕا�رام الصفقات العمومHة يف بالد� ²البا ما 
يمت ا�لجوء فهيا ٕاىل الطريقة التفاوضية ٔ�و طريقة س;ند الطلب اليت تعطي 

  . ة الخhيار املقاول، عكس طلبات العروضلصاحب املرشوع احلري
�ٕالضافة ٕاىل غياب ضام�ت الشفافHة يف جلان طلبات العروض، وKدم 
ٕاعطاء أ"مهية �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، حبيث تبقى الرشاكت الكربى 

  .مس;يطرة Kىل الصفقات
كذ� الصيغة ²ري العملية لعدد من إالجراءات والعديد من نقط 

رض مبل¶احHة واس;تع�الية تÝين ٕاصالح شامل لنظام الضعف اليت تف
الصفقات العمومHة يف ٔ�فق معاجلة اكفة ٔ�شاكل ¨حنراف يف اس;تعامل 

  .السلطة املرتبطة ب�شاط إالدارات والهيئات العمومHة
  . وشكرا الس;يد الرئDس

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::اد واملاليةاد واملاليةاد واملاليةاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصالس;يد وز�ر ¨قhصالس;يد وز�ر ¨قhصالس;يد وز�ر ¨قhص
  .شكرا �لس;يد املس�شار Kىل تعقHبه. شكرا الس;يد الرئDس

بغيت ٔ�وال نوحض �ل�س;بة ملرشوع املرسوم، وهو ٔ�ن ٔ�عطينا وا¬د ا
العناية xاصة �لمقاو« الصغرى واملتوسطة، حبمك ٔ�نه يف هذا املرسوم 
س;ن¶دد وا¬د ال�س;بة ا�يل رضوري ٔ�هنا توXه �لمقاو« الصغرى واملتوسطة، 

²ادي �كون وا¬د ال�س;بة معينة ا�يل ²ادي جتعل مجيع الصفقات، ٔ�ي  ٕاذن
  . رضوري ٔ�هنا تعطي وا¬د ال�س;بة معينة �لمقاو« الصغرى واملتوسطة

النقطة الثانية كذ�، وهو ميل كتجي يش رشاكت كربى ٔ�ج]بية، 
اxذات وا¬د الصفقة من الرضوري ختدم معها مقاوالت صغرى ومhوسطة 

  .ش منش;يو يف هاذ التوXه ا�يل جHتو بهوطنية، هذا كذ� �
النقطة الثالثة، هو ٔ�ن هاذ القضية ا�يل طرحhيو دªل الصفقات 
التفاوضية، بغيت نذÁر هنا بnٔن الصفقات التفاوضية تبقى اس;ت�]اء، طلب 
العروض هو ا�يل Áيمت املداو« دªلو، ميل كنتلكم Kىل ¨س;ت�]اء تيعطيه 

دار �كHفHة Kادية، Áيبان بnٔن اك�ن وا¬د رئDس احلكومة، ٕاذن ما ميك�ش ي
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املربر ا�يل Áيجعل ٕاما الظرف وXزي، ٕاما اك�ن بعض أ"مور ا�يل يه العدد 
قليل دªل املقاوالت ميكن تقوم هبا، و�لتايل Áيتعطى ¨س;ت�]اء، ٕاذن هاذ 
¨س;ت�]اء راه اك�ن عندو وا¬د الضوابط وعندو وا¬د الرشوط، و�لتايل 

�ل قليل بnٔن يف هذا إالطار حىت ميل Áيتعطى ¨س;ت�]اء، حبال ا�يل قلت ق 
ٔ�وال ²ادي �كون افh¶اص و²ادي �كون ت��ع �ش نضمنو ٔ�ن �كون 

  . الشفافHة التامة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يد الوز�ر

ن�hقل ٕاىل السؤال الرابع وأ"xري املوXه دامئا �لس;يد وز�ر املالية 
رش سهو« ٔ�داء الرضائب، واللكمة ٔ"¬د السادة و¨قhصاد، موضوKه مؤ

  .املس�شار�ن من فريق أ"صا« 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
  .الس;يد الرئDس احملرتم

  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

لس;نة ) Paying Taxes(حسب تقر�ر مؤرش سهو« ٔ�داء الرضائب 
التابعة  (Price Coopers Waterhouse)اÜي ٔ�صدرته مؤخرا  2011

ظل بذ� يب�، ل  183من ٔ�صل  �124لبنك اSويل، ¬ل املغرب يف املرتبة 
وòشمل هذا املؤرش Kدة . مضن دول العامل أ"كرث صعوبة يف ٔ�داء الرضائب

  :معايري ٔ�مهها
اليت تؤدهيا املؤسسات معيار Kدد الرضائب ومجموع الرسوم  -

  ¨قhصادية خلزينة اSو« واملساطر املتبعة عن ذ�؛
معيار الزمن اÜي حييل Kىل Kدد الساKات اليت يتطلب القHام هبا  -

  ساKة؛  358مبعدل  145ٕ�جراءات ٔ�داء الرضائب، املغرب حيتل املرتبة 
  .لرشاكتمعيار �س;بة الرضائب املؤداة من مجموع أ"ر�ح اليت حتققها ا -

ويف هذا إالطار، نعتقد ٔ�ن املرتبة اليت حيتلها املغرب خبصوص هذا 
املؤرش Õشلك نقطة سلبية، ويه نقطة جحر Kرثة ٔ�مام اجلهود املبذو« 
ل�شجيع ¨س�bر، سواء اكن هذا ¨س�bر وطين ٔ�و ٔ�ج]يب، وكذ� 

أ"عامل، توفري املناخ املالمئ � و�رس;يخ دKامئ أ"من القانوين يف مHدان 
�عتبار ذ� من ٔ��رز ¨خhيارات إالسرتاتيجية واملرتبطة �لتمنية وتnٔهيل 

  . ¨قhصاد
  الس;يد الوز�ر، 

ٕان دمع ¨س�bر مير، ٔ�وال وق�ل لك يشء، Kرب توفري الظروف املالمئة 
�، وبذ� جيب حتسني م]اخ أ"عامل، مäال من تÝس;يط املساطر إالدارية 

هذا التÝس;يط من ٔ�مه معامله هو هذا املؤرش اÜي واس;تقاللية القضاء، و 
ويف هذا الصدد، كام س;بق ٔ�ن . نت¶دث عنه، ٔ�ي مؤرش سهو« الرضائب

  . ٔ�رشت ٕاليه، املغرب مازال حيتل مراتب Xد ضعيفة
ما هو �ر�مج احلكومة لتحسني هذا : و�Ü، �سائلمك الس;يد الوز�ر

  املؤرش من X�ٔل توفري املناخ املالمئ �؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر �لجواب. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شارون،

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة Kىل 
طيات يف هذا اEال ٔ�ن ٔ�قدم بعض ؤ�ريد ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي بعض املع . سؤاهلم

  .التوضي¶ات
التوضيح أ"ول، وهو ٔ�ن املغرب عرف وا¬د التطور -م �ل�س;بة 

ر لــ ــــــر أ"خHــــــــه يف التقريــــــم ٔ�نـــــلتحسني م]اخ أ"عامل، حبك
)Doing Business ( ىل رتبةK مقابل  94اس;تطاع ٔ�ن حيصل املغرب

قع وا¬د التحسن Áبري، واعترب من طرف البنك رتبة، و  21، ٕاذن رحب 115
اSويل Kىل ٔ�ن املغرب هو اSو« ا"ٔكرث ٕاصال¬ا يف جمال م]اخ أ"عامل، 

  .هاذي النقطة أ"وىل
 (Price Waterhouse)النقطة الثانية، ا�يل تيقوم هباذ العمل مايش 

ذا رشكة اÙمتويل اSولية التابعة �لبنك اSويل، يه اليت تقوم هب (SFI)يه 
  .التقر�ر

ٕاذن هذه الرشكة يف هذا إالطار، ال�م ا�يل قلمت حصيح، ولكن 
، هو التقر�ر ا�يل صدر الس;نة املاضية، راه يف �2011ل�س;بة �لتقر�ر دªل 

حقق]ا وا¬د القفزة نوعية كذ� يف جمال ٔ�داء الرضائب، كنا يف  2012
رتبة، Kالش؟  36نا ، رحب 112املرتبة ا�يل �لكممت Kلهيا، اليوم وصلنا ملرتبة 

ٔ"ن فhحنا اEال ل³ٔداء �كHفHة ٕالكرتونية �ل�س;بة �لمقاوالت الصغرى 
  . واملتوسطة

مليون، مه  100ق�ل اكن فقط املقاوالت ا�يل عندمه رمق معامY دªل 
مليون  50ا�يل عندمه احلق خيلصوا �كHفHة ٕالكرتونية، اليوم خفضناها ٕاىل 

ى ٔ�و مhوسطة ميكن لها كذ� ختلص درمه، و�لتايل ٔ�ي مقاو« صغر 
الرضائب دªلها والرضيبة Kىل الرشاكت �كHفHة ٕالكرتونية، ا�يل تيجعل ٔ�ن 

دªل الرضائب احملصY، ال �ل�س;بة �لقمية املضافة وال  %71اليوم عند� 
  .فه�ي تؤدى �كHفHة ٕالكرتونية %�71ل�س;بة �لرضيبة Kىل الرشاكت، 
ويش دªل السوايع راه  300تو Kلهيا دªل و�لتايل هاذ املهY ا�يل �لكم 

، راه اليوم �ل�س;بة لهاذ الرشاكت ا�يل �متر 350ما ابقاÕش، ٔ"ن يف وقهتا، 
  . من البوابة ¨لكرتونية فميكن لها تقوم هبا �كHفHة م�ارشة يف وقهتا
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وكذ� �ل�س;بة �لمواطن، كذ� �ل�س;بة �لرضائب احمللية، اخلزينة 
ماكنية دªل ٔ�نه يمت ¨س;ت�الص �كHفHة ٕالكرتونية العامة كذ� وضعت إ 

  .وهذا �ش تDسهل املnٔمورية �ل�س;بة �لمواطنني
ٕاذن تدار وا¬د اEهود، ٔ�� ما تنقولش بnٔنه اكيف، ميكن ا�يل نقول لمك 
بnٔن هاذ السؤال دªلمك صادف ¨ج®ع ا�يل �رٔ�سه الس;يد رئDس احلكومة 

م]اخ أ"عامل ا�يل يه جلنة مشرتكة ما  اليوم حول م]اخ أ"عامل دªل جلنة
بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وضعنا �ر�مج معل ا�يل تتدxل فHه 

  .ٕاخل... اجلوانب ا�يل �لكمتو Kلهيا، تÝس;يط املساطر، تقليص كذ� املهل

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .هل هنا� تعقHب؟ تفضلوا الس;يد املس�شار. شكرا الس;يد الوز�ر

        : : : : س;يد امحمد امحيديس;يد امحمد امحيديس;يد امحمد امحيديس;يد امحمد امحيدياملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا الس;يد الرئDس

الس;يد الوز�ر احملرتم، و�لك رصا¬ة حنن �شهد هناك حكومة، هناك 
مكو�ت دªل احلكومة اليت تعمل جبدية داxل احلكومة وهناك من يفشل 

وحنن ن�ين Kليك بnٔنك من املكو�ت اليت تعطي �لك رصا¬ة، . يف العمل
هنرضو Kىل وزارة املالية، هل ٔ�نمت شاب، وز�ر يف املس;توى، ولكن اح]ا ك

ا"ٓن تتحملون مسؤوليهتا ٔ�م احلكومة السابقة، فهذا يبقى شnٔن احلكومة 
  احلالية اليت نتعامل معها؟

ٔ�وال وق�ل لك يشء، هناك مشالك يف التوصل �ٕالشعارات بني ٕادارة 
املالية واملواطن، واÜي يتحمل املسؤولية يف �ٓخر املطاف يف الزªدة ا�يل 

  . قوم هبا الوزارةكت
مث هناك طريقة ٔ�خرى �لتعامل، الس;يد الوز�ر، وا¬د احلاXة، يف 
املايض اكن املواطن خياف من إالدارة دªل أ"من، دا� ٔ�صبحت ٕادارة 
أ"من تتعامل مع املواطن ولكن وزارة املالية �رعب املواطن �لك رصا¬ة، 

  .و²ادي نعطيك ٔ�د« ملموسة
، ف]حن àرى 2012، بnٔن هناك حتسن يف حH¤ تقول، الس;يد الوز�ر

، ٕاما �كhب )TVA(العكس، اكن املواطن ق�ل Áمييش إالدارة ٕاما يرصح بــ 
يش شواهد ٔ�و هذاك، ٕاما xªذها يف املساء ٔ�و يف اليوم املوايل يف 

  .ª�ٔم Kاد يقدر xªذ هاذ إالجراءات 3الصباح، ا"ٓن كتبقى 
املالية بnٔن هناك موظفني  وهناك مشلك �ٓخر وهو فö �قش;نا يف قانون

ٔ�ش;باح يف وزارة املالية ونعطيك اSليل، الس;يد الوز�ر، ما ²ادòش نتلكم 
معك من فراغ، ²ادي نعطي � وا¬د الق�اضة، ٔ"ن كنبغيو جنمعو 
الفلوس، اك�ن وا¬د الق�اضة ؤ�كرب ق�اضة يف مدينة طن�ة وÕسمى ق�اضة 

لكن هناك مسؤو« ٔ�خرى بين ماكدة، الس;يد املسؤول Kلهيا ٔ�مل به مرض و 
اكنت يف وا¬د إالدارة ٔ�خرى، عندها الس;يارة دªل اSو« ورفضت 
¨لت¶اق هبذا، إالدارة ارتnٔت بnٔن ²ادي Õسد ذيك إالدارة ودات املوظفني 

  جلهة ٔ�خرى، ٕاذن فا�ن يه تقريب إالدارة من املواطن؟

ملكفة هناك موظفة ٔ�خرى �بعة لوزارة املالية واليت اكنت تعمل xازنة 
�ٔ"داء Sى غرف الصناKة التقليدية لتطوان طن�ة والغرف دªل الصيد 
البحري، ففي الس;نة املاضية قامت ا�لجنة دªل وزارة املالية وXربوا عندها 
Kدة خروقات ووقفوا هاذ الس;يدة، ولكن ا"ٓن �ىق كتدور يف طن�ة 

  .والوزارة ما اxذات معها حىت يش ٕاجراء
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل 
  .تفضل الس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

ٔ�شكر الس;يد املس�شار Kىل تعقHبه، وهاذ التعقHب �لطبع لDس � 
Kالقة م�ارشة مع ما حتدثنا عنه، كنا نت¶دث عن الرتتDب اSويل وهذا ما 

  .اكلية املطرو¬ةج¥ت به �ل�س;بة لٕالش
  :ٔ�ما �ل�س;بة لهذه النقط

فnٔوال، ي��غي التذكري بnٔن من بني أ"مور اليت اKزتم]ا ٔ�ن نقوم هبا يف 
ٕاطار هاذ احلكومة، وهو ٔ�ن نقوي الثقة ما بني املواطن وإالدارة، وبني 

  .إالدارة هناك �لطبع وزارة ¨قhصاد واملالية وإالدارات التابعة لها
مفن X�ٔل بناء هذه الثقة وتقو�هتا، ف]نكب ¬اليا Kىل النقطة الثانية، 

إالشاكلية ا�يل طرحhيو، إالشاكلية اليت تتعلق �ٕالشعار، ٔ"ن اك�ن هاذ 
املشلك ا�يل هو تhDطرح، واك�ن العديد ا�يل تيقولوا بnٔن ما تhDوصلوش ٕاىل 
�ٓخره، ولو ٔ�ن حسب املعطيات ا�يل توفرت Kلهيا بnٔن اك�ن مساطر تطبق 

الواقع، ولكن اح]ا اعترب� بnٔن من الرضوري يف ٕاطار املقاربة Kىل ٔ�رض 
ال�شارÁية، انطالقا من ما �سمعه من املواطنني ومن املس�شار�ن ومن 

  .النواب الربملانيني، ٔ�ن �سلط الضوء Kىل هذه النقطة
النقطة ا�يل �لكمت Kلهيا كذ� دªل الق�اضة دªل بين ماكدة، ميكن 

يف ٔ�قرب وقت ممكن، ميكن ا�يل  -ٕان شاء هللا  - مت يل نقول لمك بnٔن ²ادي ي
نقول لمك بnٔن راه وا¬د الس;يد تعني �ش ٔ�نه يقوم �لواجب دªلو، ٕاذن اح]ا 

وش الق�اضة، ٔ"ن ما ميك�ش ٔ�ننا يف م]طقة حبال بين ماكدة دما ²ادي حني
وأ"مهية دªلها ٔ�ننا خنويوها من هاذ العمل �ش ٔ�ن املواطنني يبقى هاذ 

  .مع املواطنني القرب
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . �شكرمك الس;يد الوز�ر Kىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسة

ن�hقل ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر الش;باب والرªضة 
اللكمة . حول حصيY الربامج احلكومHة يف جمال اÙهنوض بnٔوضاع الش;باب

  .يق أ"صا« واملعارصةٔ"¬د السادة املس�شار�ن من فر 
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        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  زماليئ، زمHاليت املس�شارات،
الس;يد الوز�ر، ال خيفى Kليمك ٔ�مهية الش;باب، ؤ�ن الش;باب هو القوة 
احلقHقHة للك ٔ�مة تhÝغي ٔ�ن تتطور، وكذ� ال خيفى Kلينا مجيعا ٔ�ن الش;باب 

يف حتقHق اÙمنو ويف حتقHق ¨نتقال، وال خيفى Kلينا هو عز أ"مة ؤ�ملها 
كذ� Kىل ٔ�ن الربيع العريب اÜي الحظناه والحظنا تnٔثريه Kىل طول العامل 
العريب، وكذ� ما الحظناه يف املغرب وما نالحظه يف اSول الغربية ويف 

  .ٔ�مر�اك Kىل ٔ�ن الش;باب هو يف الواقع احملرك �لمجمتعات
ظلت هذه الف¥ة ¬لقة ضعيفة يف خمتلف الربامج ولكن ل³ٔسف الشديد 

احلكومHة، وٕاىل كهنرض Kىل الربامج احلكومHة، ما كهنرضش Kليمك، الس;يد 
ª الوز�ر، ٔ"نÅ ة ا�يلHقلتو �مس هللا، حنن نقول مجيع الربامج احلكوم 

فاتت، فهيا الهرضة وال�م، ولكن ما اك�ن حىت يش ¬اXة اليت تعين ٔ�ن 
بقة اكنت تلتفت ٕاىل هذه الرثوة أ"ساس;ية ا�يل يه íروة احلكومات السا

  . الش;باب
كذ� �لرمغ من هاذيك احلكومات، اخلطا�ت دªلها Õسوق دامئا ٔ�ن 
قضاª الش;باب �كون دامئا يف قلب ¨ه®مات دªلها، ؤ�ن هذه احلكومات 
تقول Kىل ٔ�ن الش;باب هو رافعة ٔ�ساس;ية �لتمنية و�لتطور وKامل ٔ�سايس يف 

  .يا²ة املس;تق�لص 
إالشاكليات املطرو¬ة هو ٔ�ن مايش ابقى يف ال�م، ٔ�ن اخلطاب  ،لكن

جيب ٔ�ن �كون مفعال ؤ�ن àرى Kىل ٔ�رض الواقع ٔ�ن هناك �رامج فعا« 
تمنية و¨عتناء بقدرات الش;باب ا�يل ما ك�شوفومهشاي يف الربامج ل واحضة 

  . احلكومHة ا�يل دازت
�سائلمك عن �ر�مج هذه احلكومة  Kىل هذا أ"ساس، الس;يد الوز�ر،

اجلديدة يف هذا امليدان وàمتىن ٔ�ن �كون �ر�جما واحضا، مايش �ر�مج Kىل 
أ"وراق، وKىل ا"ٓخر �شوفو ذاك اليش ا�يل شف]ا مع احلكومات السابقة 
Kىل ٔ�ن الش;باب �ركناه حلا�، ؤ�نمت كتعرفوا هاذ اليش وكتدوروا يف أ"قالمي 

نو هو املصري دªل الش;باب ويف احلوارض، يف الواقع وك�شوفوا البوادي ٔ�ش; 
يف هوامش املدن، ٔ�ن إالشاكليات الك�رية ا�يل كتوقع يف العامل سÝهبا 
الش;باب، Kالش ٔ"ن الوا¬د ما تيكو�ش يف وا¬د الوضعية ا�يل كتجعلو 

  . �كون يف الواقع الرافعة و�كون ٔ�ساس دªل التمنية دªل بالد�
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::لس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةاااا
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار . شكرا �لس;يد املس�شار اليس التو�زي

  .اجلواب

        ::::الس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�رالش;باب والرªضةالس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�رالش;باب والرªضةالس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�رالش;باب والرªضةالس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�رالش;باب والرªضة
  .شكرا الس;يد الرئDس

 ªس، ٔ�ن ٔ�تقدم بتعازي احلارة ٕاىل ٔ�رس حضاDٔ�ود يف البداية، الس;يد الرئ
يتغمد الض¶اª �رمحته  �ن جر�ر، سائلني هللا عز وXل ٔ�ن¬ادث أ"مس �

وòسكهنم فس;يح ج]انه ويلهم ذوهيم وKائالهتم الصرب والسلوان، وٕان Å وٕا� 
  .ٕاليه راجعون

ٔ�شكر يف البداية السادة املس�شار�ن يف فريق أ"صا« واملعارصة Kىل 
اه®-م �لشnٔن الش;بايب وما ميث� من رهان حموري يف الربامج احلكومHة 

  . aشلك Kام
K الش;باب متثل يف �ر�مج  ،ىل سؤالمكوجوا� ªىل ٔ�ن قضاK يدÁٔnٔ�ود الت

احلكومة احلالية، اليت Õ�ٔرشف �كوين عضوا فهيا، ٔ�ولوية ٕاسرتاتيجية وورشا 
حكومHا ٔ�فقHا، يت�اوز النظرة القطاعية ويتوXه ٕاىل بلورة تصور ٕاسرتاتيجي 

مجلعويني مشويل وفق مقاربة ÕشارÁية، òسهم فهيا لك الفاKلني الس;ياس;يني وا
  . املهمتني �لشnٔن الش;بايب

 -ٔ�قول تفعيال-و�لتايل، فٕان وزارة الش;باب والرªضة، طبعا تفعيال 
ا"ٓن حنن .. ملقhضيات اSس;تور اجلديد والرب�مج احلكويم احلايل س;تؤسس

بصدد بلورة م]ظور Xديد سوف �كون لمك املناس;بة �لتعرف Kىل مالحمه 
  . Xديدة يف التعامل مع قضاª الش;بابيف القريب العاXل، طبعا مقاربة 

Á�ٔيد ٔ�ن ش;بابنا ظل دامئا xارج الس;ياسات احلكومHة، مبعىن ٔ�ننا كنا 
ننظر �لش;باب و�لشnٔن الش;بايب دون ٔ�ن �كون �لش;باب ٕاسهام يف بلورة 

اليوم، كام تفضلمت الس;يد املس�شار، وبفعل احلراك اÜي يعرفه . هذا التصور
بعا بفعل ٔ�يضا اSور اÜي لعبه الش;باب يف الس;ياق إالقلميي واSويل، وط 

هذا الس;ياق، واÜي اكن جوهر ويف صلب هذا احلراك، أ"مر يتطلب 
  . رمبا النظر ٕاىل مقاربة الشnٔن الش;بايب بتفكري وحبس ومبقاربة Xديدة

Á�ٔيد ٔ�ن ٔ�ول ٕاشارة مت التقاطها طبعا ملا كنا بصدد إالKداد �لرب�مج 
بية ولك الهيئات، لن ٔ�قول اللك ولكن احلكويم مت ٕارشاك مجعيات ش;با

معظم الهيئات نظرا لضيق الوقت، اليت اكنت لها فرصة يف بلورة معامل 
العرض احلكويم اخلاص �لشق الش;بايب، وطبعا هذه ٕاشارة قوية، ٔ"ن فعال 
مت ٕارشاك هؤالء الش;باب من xالل ٕاعطاهئم فرصة �ش يعطيو� املنظور 

رات دªهلم والهواجس دªهلم وأ"فاكر دªهلم، دªهلم وا"ٓراء دªهلم والتصو 
ؤ�كرث من هذا وذاك اكنوا سعداء ٔ"هنم ما شافوش فقط أ"فاكر بل شافوا 
ٔ�يضا حىت التعابري ا�يل مت ¨قرتاح دªلها اكنت مhضمنة يف العرض 

  . احلكويم
Á�ٔيد طبعا ٔ�ن أ"مر ملا نت¶دث عن الشnٔن الش;بايب، هناك هيئات 

ر ش;باب اليت Õسهر Kلهيا الوزارة، وهاذ دور الش;باب ش;بابية وهناك دو 
àريد ٔ�ن نعطي لها نفسا Xديدا اليوم ولن �كون جمرد فضاءات مللء الفراغ 

  . ٔ�و لتضييع الوقت
  .شكرا
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
. الس;يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقHب

  .تفضل الس;يد املس�شار يف ظرف دقHقhني

        ::::س�شار الس;يد ٔ�محد التو�زيس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زيس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زيس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زيامل امل امل امل 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

àمتىن يف الواقع Kىل ٔ�ن الوزارة يف عهدمك ٔ�ن تويل هذه أ"مهية اليت 

قلمتوها لهذه الف¥ة أ"ساس;ية واملهمة للك ٔ�مة، أ"مهية ا�يل ²ادي �شوفوها 

اح]ا، ا�يل ²ادي �شوفوها يف الواقع، كام قلتو يف �ٓخر اللكمة دªلمك، فدور 
باب، �خلصوص يف العامل القروي ويف الهوامش، ت�شوفوا احلا« فاش الش; 

اكينة دور الش;باب، ¬ا« �رىث لها، ت�شوفوا كذ� يف امليدان الرªيض، 
  .املالعب ما اكي��Hش، دور الثقافة

امجلاKات احمللية ما ميك�ش لها يف العامل القروي وحىت يف املدن الك�رية، 
علها تتوفر Kىل مرÁبات ثقافHة، ٕاذن �ٓش ²ادي لDس لها من ٕاماكنيات ما جت 

ما عندو مرÁب ثقايف، ما عندو ملعب فاش يلعب، ما  ؟يبقى لهاذ الش;باب
عندو دار الش;باب ا�يل ²ادي �كون وا¬د اEال ا�يل هو دªل الفن، دªل 
وا¬د العدد دªل الفن، دªل الشعر، دªل املرسح، دªل وا¬د العدد دªل 

  .شاملشالك ما عندو 
فهاذ الشاب يت�ه ٕاىل اôدرات، يت�ه  ؟فني ²ادي مييش هاذ الشاب

ٕاىل مسائل ٔ�خرى خطرية Xدا، وك�شوفوا Kىل ٔ�ن مجيع املسائل ا�يل كنا 
 شفت الناس ا�يل �ميش;يو يف ¨جتاهات املتطرفة.. قلنا، املسائل ا�يل يه

Kىل ٔ�ن لكهم ش;باب، لكهم ش;باب ٔ"ن تيكونوا فرòسة سهY �لتيارات 
و�لتايل، فٕان الش;باب . ملتطرفة، سواء يف هذا ¨جتاه ٔ�و يف اجتاه �ٓخرا

  . مسnٔلته مسnٔ« خطرية Xدا
وزارة الش;باب، ٔ�� يف نظري كربملاين، Kىل ٔ�نه ٔ�مه وزارة من وزارات 
احلكومة يه الوزارة اليت تتلكف �لش;باب، ٔ"ن عندما ٔ��لكف �لش;باب، 

ة ٕاذا ما عندهاش ش;باب من أ"ول أ"م. ٔ��لكف �ملس;تق�ل، مبس;تق�ل أ"مة
جماالت وو�ناه  دªلو، قاديناه يف املدرسة، ثقف]اه، ربD]اه، اعطينا �

ؤ�عطينا وا¬د اEاالت �ش يفرغ الطاقات دªلو، وراه املغاربة الش;باب 
ٔ�ش;نو تيخصها؟ تيخصها . دªهلم عندمه طاقات واKدة وطاقات Áبرية Xدا

  . رغ فهيا هذه الطاقات²ري اEاالت اليت ميكن ٔ�ن يف
  .وشكرا الس;يد الرئDس ؤ�س�سمح

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقHب . شكرا �لس;يد املس�شار

  .الس;يد املس�شار يف دقHقhني، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرªضةالس;يد وز�ر الش;باب والرªضةالس;يد وز�ر الش;باب والرªضةالس;يد وز�ر الش;باب والرªضة
ل�شخيص، يف طبعا، الس;يد املس�شار، ال ميكن ٔ�ن خنتلف Kىل هذا ا

�Ü، فأ"مه اليوم فوق هذا وذاك هو . الواقع يعين ال ي�]اطح Kليه كÝشان

كنت¶دثو Kىل املقاربة ال�شارÁية، املقاربة ال�شارÁية راه مايش فقط ٔ�ن الوزارة 
ك�رشك بل ٔ�يضا ابغينا ¨خنراط وإالسهام دªل املنتخبني، هناك املنتخبني، 

ت اEمتع املدين ا�يل عندو دور ا�يل هناك امجلاKات، ٔ�يضا هناك مجعيا
  . ²ادي يعطينا اليوم

حتدثمت Kىل دور الش;باب، حقHقة وكام تعرفون ٔ�ن عند� وا¬د اEموKة 
دªل دور الش;باب ا�يل يه ب�Hات اليوم مغلقة وحىت هاذيك ا�يل مفhو¬ة 
رمبا راه ما كرتقاش �لطموح دªلنا، ٔ"ن ابغينا هاذ دور الش;باب �كون وا¬د 

لفضاء لصقل املواهب، لتف�ري الطاقات، ؤ�يضا �كون حىت وا¬د الفضاء ا
ٕاخل، مايش �كون ²ري نضيعو فهيا الوقت ٔ�و ... يعين �لفن والثقافة و�لتثقHف

  . �كون �لرتفHه فقط
�Ü، اح]ا اليوم مhجهني Kىل مس;توى دور الش;باب لوا¬د احلوار 

ظرة الش;باب ا�يل وطين، ا�يل Áيف ما كتعرفوا اك�ن توصيات دªل م]ا
اكنت Kىل مس;توى املصادقة يف اEلس احلكويم وا"ٓن رجعناها �ش 
حنينوها Kىل ضوء اSس;تور اجلديد، وهذه ٔ�يضا دعوة �ش تعاونو� الس;يد 
املس�شار Kىل مس;توى أ"قالمي وKىل مس;توى امجلاKات دªلمك، وامجلعيات 

لورش، ٔ"ن فعال ²ادي دªل اEمتع املدين �ش تنخرط معنا ٔ�يضا يف هاذ ا
  . �كون إالسهام دªلها واملشاركة دªلها ²ادي �كون � قمية مضافة

مث ٔ�يضا يعين يف نفس الوقت ²ادي �كون ٔ�يضا النقاش حول اEلس 
¨س�شاري �لش;باب واEمتع املدين، ؤ�يضا حىت اح]ا بغينا فرصة à�ٔمك 

فقط لو¬دها ولكن  تنخرطوا معنا فهيا، Á�ٔيد ٔ�ن العمل مايش معل الوزارة
معل هاذ الوزارة ²ادي يوصل و�ريق �لطموح دªلنا اكملني ٕاذا فعال اكن 

  . إالرشاك دªل امجليع
  .وشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . �شكر الس;يد الوز�ر Kىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

¬ة وهو حول ن�hقل ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر الس;يا
بيع تذاÁر السفر بýٔnشاك ²ري مرخصة، واللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن 

  .تفضل أ"س;تاذ وشاك. من الفريق ¨شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة الوز�رة،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
xاصة م]طقة واد ²�ٔال« �لقرص الصغري تعرف املنطقة الشاملية، و 

التابعة ٕالقلمي حفص ٔ�جنرة فوىض Kارمة وخرقا سافرا ملقhضيات القانون رمق 
املنظم لواكالت أ"سفار، حHث تعمد العديد من الرشاكت أ"ج]بية  31.96

العامY يف النقل البحري الرابط بني مHناء طن�ة املتوسط وج]وب ٕاس;بانيا 
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ý�ٔشاك عشوائية Kىل الطرق العمومHة وحمطات  وج�ل طارق ٕاىل نصب
البزن�ن لبيع تذاÁر البواخر املسموح هبا فقط لواكالت أ"سفار، Kلام ٔ�ن هذه 
الرشاكت تتوفر حسب ما هو مسموح لها من طرف السلطات البحرية 

  . Kىل ش;بابيك جتارية �لبيع Kىل مس;توى دا
رة مHناء طن�ة املتوسط
Kات مبقر العام« املعنية ومت ٕاقرار هذا هذا، وقد مت عقد Kدة اج®

اخلرق، و�لكيف م]دوبية وزارة الس;يا¬ة بطن�ة بدعوة امجليع ٕاىل ا¬رتام 
  . (BALEARIA)و (IMTC)و ) FRS(القانون، xاصة  رشكة 

Üا، ومبا ٔ�ن هاذ املشلك اÜي ال زال قامئا يعترب م]افسة ²ري مرشوKة 
ٔ�رضارا Áبرية وخيلق احhقا� Áبريا  لواكالت أ"سفار املرخص لها ويلحق هبا

داxل أ"وساط املهنية �لس;يا¬ة، �سائلمك، الس;يد الوز�ر، Kىل إالجراءات 
ا"ٓنية اليت تنوي وزار�مك القHام هبا ٔ"Xل ا¬رتام الضوابط القانونية اخلاصة 
�لقانون أ"سايس لواكالت أ"سفار، xاصة مع العمل، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن 

س;نوات تقريبا، ولكن اح]ا  3امئا م]ذ س;نوات، م]ذ هاذ املشلك اكن ق
عند� اليقني ومnhٔكد�ن Kىل ٔ�ن هذا املشلك ²ادي يعرف احلل انتاعو Kىل 
يد�مك، ٔ"ن ما هو معهود فHمك هو اSفاع Kىل مصاحل املهنيني واSفاع Kىل 
القانون املنظم �لمهن الس;ياحHة بصفة Kامة، xاصة واكالت أ"سفار، ٔ"هنا 

Hدة اôول لها بHÝع التذاÁر، ال رشاكت املال¬ة الت�ارية ا�يل ²ادي يه الوح 
xارج الطرقات العمومHة ٕاىل ²ري ذ�، ؤ�نمت ) des kiosques(جتي وتد�ر 

معروف فHمك ومشهود لمك Kىل à�ٔمك تفرضون وتطبقون القانون يف هذا 
ع أ"ول امليدان، ؤ�ن املهنيني يعلقون �ٓماال Áبرية Kليمك، xاصة ٔ�ن يف ¨ج®

اÜي مت عقده بوزارة الس;يا¬ة واكن لقاء Xد �حج، ٔ"نه �رك ارÕسامات Xد 
طيبة Sى املهنيني الس;ياحHني بصفة Kامة، سواء الف]دقHني ٔ�و و¾ء 

  . أ"سفار
Üا، ٔ�� عندي اليقني، الس;يد الوز�ر، ملا هو معهود فHمك ٔ�ن هذا 

ص فقط امجليع املشلك ما ²ادي يبقاش مطروح وهو مشلك aس;يط Áيخ
  . حيرتم القانون فHه

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، . شكرا �لس;يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس;يد حلسن ¬داد، وز�ر الس;يا¬ةالس;يد حلسن ¬داد، وز�ر الس;يا¬ةالس;يد حلسن ¬داد، وز�ر الس;يا¬ةالس;يد حلسن ¬داد، وز�ر الس;يا¬ة
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ªادث ا�ن جر�ر بدوري ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قدم تعازي اخلالصة ٔ"رس حضا¬ 

  . املؤمل، ٕا� Å وٕا� ٕاليه راجعون
ؤ�ود كذ� ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر �لسادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء 
الفريق ¨شرتايك Kىل طر»م هذا السؤال، ا�يل Áيبني مدى ¨ه®م دªهلم 

  . هباذ القطاع هذا ا�يل هو قطاع الس;يا¬ة
  : بعض املسائلولكن ق�ل إالXابة، البد من إالشارة ٕاىل

أ"وىل، ويه هاذوك ا"ýٔشاك دªل بيع التذاكري يف البواخر ا�يل �بعة 
لرشاكت املال¬ة وا�يل كتدار يف الطرق العمومHة ويف حمطات البزن�ن، راه 
ما عندها حىت يش رخصة مسلمة من طرف وزارة الس;يا¬ة ا�يل ت�سمح 

أ"سفار حسب  لها �ش تعمل هاذ ال�شاط ا�يل هو من اخhصاص واكالت
  .31.96املادة أ"وىل من القانون 

وا�يل وضعته وزارة  52007نيا، دفرت التحمالت الصادر يف مارس 
التجهزي والنقل واملنظم ل�شاط املال¬ة الت�ارية، xاصة مسÕ »ٔnسويق 
تذاÁر السفر Kرب البواخر من طرف الرشاكت املالحHة، òشرتط بnٔنه يف 

ط حبري ٔ�نه معلية Õسويق وبيع التذاÁر حتديده لرشوط اس;تغالل ٔ�ي خ
والواكالت ا�يل . خصها �كون من طرف واكالت وطنية ٔ�و اكالت دولية

تيعنيوها هام، مه واكالت أ"سفار كام هو حمدد �ل�س;بة �لقانون دªل 
96.03.  

5لثا، ٔ�نه يف ٕاطار ¨ج®Kات اليت مقنا هبا، وزارة التجهزي كذ� تؤكد 
و ينحرص فقط يف ٕاطار الفضاء املينايئ وما خيرجش بnٔن بيع التذاÁر خص

  .Kليه
ٕاذن لتفادي هذه السلواكت، ٔ�ش;نو قامت وزارة الس;يا¬ة؟ قامت 
�ج®Kات Kىل مس;توى عام« ٕاقلمي الفحص ٔ�جنرة من X�ٔل أ"xذ ٔ�ش;نا هام 

  . التدابري ا�يل ميكن لنا نقومو هبا يف هذا إالطار
  :التدابري أ"وىل

ا"ýٔشاك، ما خصهاش �كون وما خصهاش  احلد من �شاط هاذ  - 1
الرابطة بني طن�ة وامليناء املتوسطي لبيع  Õ16س;تعمل الطريق الوطنية رمق 

  هذه التذاÁر؛
كذ� متت مراسY السلطات احمللية �ش تقوم، خصوصا يف   - 2

جامKة قرص املزاج �ش تقوم �حلد من م]ح الرتاخHص يف فhح هذه 
 يف قضية الرخص؛ ا"ýٔشاك، ٔ"ن السلطة ترتجع لها

وكذ� مراسY رشاكت املالحHة البحرية املعنية �ش خنربوها   - 3
املنظم لواكالت أ"سفار و�لرشوط ا�يل كن¶ددوها  31.96مبقhضيات قانون 

 لفhح واس;تغالل املاكتب املؤقhة لبيع التذاÁر دªل الباخرة؛
وكذ� مراسY ٔ�حصاب ومسريي حمطات البزن�ن وا�يل تيوزعوا   - 4

ود ٕاىل ²ري ذ�، بnٔنه هاذ الرشاكت البحرية ²ري مرخص لها مبزاو« بيع الوق
 . 31.96من القانون  26تذاÁر الباخرة وبnٔهنم معرضون ملقhضيات املادة 

ماي اجلاري بعام« الفحص ٔ�جنرة، وا�يل مت  9وراه مت عقد اج®ع بتارخي 
لب xال� التÁٔnيد Kىل ٔ�ن تواXد ýشكني فقط �بعيني لرشكتني، وط

 .من السلطات احمللية اôتصة اختاذ إالجراءات الالزمة ٕال²القها
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    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب، . شكرا �لس;يد الوز�ر

  .تفضلوا اليس وشاك

        ::::املس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
شكرا الس;يد الوز�ر Kىل اجلواب دªلو الرصحي، �لك رصا¬ة، وا�يل 

  ...ٔ�ن وزارة الس;يا¬ة والس;يد وز�ر الس;يا¬ة بصفة KامةتيÝني Kىل 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .هللا جياز�مك خبري، Á�ٔرمو� aيشء من ¨ن��اه، هللا جياز�مك

        ::::املس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
كام قلت، الس;يد الوز�ر، هذا تيnٔكد Kىل ٔ�ن اجلواب دªلمك ؤ�ن اللكمة 

وتيnٔكد كذ� Kىل ٔ�ن إالجراءات ا�يل قلت يف حقمك ٔ�هنا فعال يف حملها، 
اليت مت اختاذها فعال يه ٕاجراءات Xد ٕاجيابية من X�ٔل ا¬رتام القانون، هاذ 

  .اليش يشء Á�ٔيد
، الزم اولكن، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه الزال حلد ا"ٓن املشلك مازال مطرو¬

à�ٔمك خصمك تؤكدوا بصفة Kامة Kىل السلطات إالقلميية، xاصة عام« الفحص 
تطوان وKىل الس;يد وايل تطوان، ٔ"ن -الس;يد وايل �ة طن�ة ٔ�جنرة وKىل

  . املشلك كذ� مطروح حىت يف مدينة تطوان
اك�ن حمارض قضائية دªل ٔ�عوان قضائية ا�يل امشاو املهنيني وو¾ء 
أ"سفار ؤ�ثhÝوا احلاالت دªل وجود هاذ ا"ýٔشاك يف حمطات البزن�ن يف 

  . ىل ²ري ذ�قلب تطوان، ق�ا« حمطة املسافر�ن، إ 
مازال Á�ٔيد، هو ٔ�نه الزم ٔ�ن خص الوزارة تفكر، كام  ههاذ اليش لك

قلت ذيك املرة، Kىل ٔ�ن الوزارة خصها �كون عندها أ"داة القانونية من 
X�ٔل تطبيق القانون بنفسها ؤ�ن خصمك ت�hقلوا من ٔ�ن املف�ش دªل 

يثÝت  الس;يا¬ة بصفة Kامة �كون عون من ٔ�عوان الضابطة القضائية، ٔ�ن
احلا« بنفسه ويد�ر حمرض ويدفعها �لنيابة العامة من X�ٔل اختاذ إالجراءات 

  .القانونية
يف احلقHقة ا"ٓن مازال، ولكن خص التفكري يف هاذ اليش، xاص 
إالدارة دªل الس;يا¬ة بصفة Kامة خصها تفكر ٔ�ن ما تبقاش تعمتد دامئا Kىل 

يل بعض املرات تطبق بعض مراسY السلطات إالقلميية والسلطات احمللية ا�
املرات ما كتطبقش، كتكون ٕارادة حس;نة دªل الس;يد الوز�ر من X�ٔل 
تطبيق القانون والتذكري �¬رتام القانون، ولكن مع أ"سف بعض املرات 

  . كنلقاو السلطات بصفة Kامة تغض الطرف Kىل �زاف دªل أ"مور
ش ذاك التدxل جترب�]ا يف هذا امليدان راه اكنت ٔ�نه لو ما ما كتكو�

دªل املندوب والعالقات دªلو الشخصية Kىل الصعيد اجلهوي مع 
لهذا، كام قلت، الس;يد . السلطات إالقلميية راه حىت ¬اXة ما كتدار

الوز�ر، الزم à�ٔمك خصمك تفكروا à�ٔمك ت�hقلوا ملر¬Y ٔ�خرى والتارخي ²ادي 
  .òشهد لمك يف هذا اEال

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل . الس;يد املس�شار شكرا
  .التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر الس;يا¬ةالس;يد وز�ر الس;يا¬ةالس;يد وز�ر الس;يا¬ةالس;يد وز�ر الس;يا¬ة
بودي ٔ�ن ٔ�شكر الس;يد املس�شار Kىل اه®مه هبذا القطاع وكذ� 
الت��ع دªل القضاa ªشلك دقHق وكذ� ¨قرتا¬ات دªلو يف هاذ إالطار 

اس;ية، وحنن يف ٕاطار الت��ع هذا، ؤ�� ٔ�ؤكد بnٔنه املسائل ا�يل قال هبا ٔ�هنا ٔ�س
دªل ٕازا« هذه ا"ýٔشاك يف تعاون مع السلطات احمللية، مع امجلاKات، 

  . وكذ� مع السلطات إالقلميية
²ري هو ا�يل اك�ن يف ٕاطار هذه احلكومة اجلديدة، اك�ن هناك تعاون 
 öورية ا�يل خرجت فSو يف ٕاطار اhلية، كام شفxاSدا مع وزارة اX بريÁ

قطاع ²ري املهيلك، هناك تعاون مع مجيع الوالة والعامل فö خيص خيص ال
قطاع الس;يا¬ة وعندمه حساس;ية Áبرية Xدا هبذه أ"مور وبnٔنه هلم دور Áبري 

  . Xدا
كام تعرفون ٔ�ن قطاع الس;يا¬ة هو قطاع ٔ�فقي، قطاع هيم مجيع 
القطاKات، لهذا فوزارة الس;يا¬ة يف بعض أ"حHان ٔ�هنا اكينة ٔ�مور اليت 
 كتدxل يف اخhصاصها، ميكن لها تتعامل معها، ولكن هناك ٔ�مور ٔ�خرى

تدxل يف ٕاطار اخhصاصات القطاKات أ"خرى، حنن يف ت�س;يق ويف 
ٕاKداد، يعين حنن من أ"ول ميل عرف]ا بnٔنه اك�ن هذا املشلك مت عقد 
اج®Kات ومت الت��ع، وهناك xلية يف ٕاطار الوزارة ت��ع هذا أ"مر مع 

دوب �ش ميكن لنا ٔ�ننا نوضعو هناية، ٔ"ن هناك اه®م به، الس;يد املن
  . وكذ� ٔ"نه خمالف �لقانون

ٕاذن اح]ا راه كن��عو، ويف هذا ٕاطار ٔ�شكر السلطات دªل العام« دªل 
الفحص ٔ�جنرة وكذ� السلطات الوالئية Kىل تفهمها لهذه القضاª، وحنن 

nٔن هذه مسnٔ« ٔ�ساس;ية كذ� يف ٕاطار العمل مع امجلاKات �ش حنسسومه ب
Xدا، ٔ�ننا ننضبط �لقانون، وبnٔنه ما �كو�ش م]افسة ²ري رشيفة لواكالت 

  . أ"سفار ا�يل يه ا�يل خصها تقوم �لعمل يف هذا إالطار
ويف هاذ إالطار، ا�يل ميكن ا�يل �شري لو، ٔ�ننا يف ٕاطار العمل مع 

دªلها ودمع  واكالت أ"سفار ا�يل كذ� دمع املوقف دªلها ودمع التنظمي
الفاKلية دªلها �ش ميكن لها تبارش هاذ أ"دوار وتقوم كذ� �ل�سويق دªل 
 öلها، �ش ميكن لها يه ا�يل ²ادي �كون يعين الوا�ة فªإالماكنيات د

  . خيص Õسويق هذه التذاÁر
ٕاذن هناك معل حنن نقوم به، وس;نnٔيت به ٕان شاء هللا �لربملان وEلس 

  .رتم �ش ن�]اقشو و�ش ميكن لنا ٔ�ننا نتعامل معهاملس�شار�ن احمل
  .شكرا
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يد الوز�ر Kىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ون�hقل ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
للكمة ا. وأ"رسة والتمنية ¨ج®عية حول تدبري املؤسسات اخلريية يف بالد�

ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل³ٔحرار، تفضلوا الس;يد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد محمد القلواملس�شار الس;يد محمد القلواملس�شار الس;يد محمد القلواملس�شار الس;يد محمد القلويبيبيبيب
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  أ"خت املس�شارة احملرتمة،
  ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،

�رة احملرتمة، ال جيادل ٔ�¬د ٔ�ن وزارة التضامن واملرٔ�ة الس;يدة الوز
وأ"رسة والتمنية ¨ج®عية قد قامت مبجهودات Áبرية يف اEال ¨ج®عي 

  . يف بالد� معوما، وما يتعلق مب�ال أ"رسة واملرٔ�ة والطفل Kىل اخلصوص
وحHث ٔ�ن املؤسسات اخلريية تدxل يف مصمي هذا العمل ¨ج®عي 

ي واÜي عرف انطالقة Áبرية بفضل الس;ياسة ¨ج®عية اليت يقودها والرتبو 
Xال« امل� محمد السادس وبفضل املشاريع الكربى اليت دش;هنا Xاللته، 
�سائلمك، الس;يدة الوز�رة احملرتمة، عن تقHمي موضوعي ملنظومة املؤسسات 

العامل  اخلريية يف بالد� ومدى تغطيهتا �لمدن املغربية ومدى فعاليهتا يف
ا اSور الك�ري اÜي لعبته نالقروي ويف أ"حHاء املهمشة، خصوصا ٕاذا Kلم 

هذه املؤسسات يف ٕانتاج ٔ�طر وطنية وازنة، ٕان Kىل املس;توى الس;يايس ٔ�و 
 .¨قhصادي ٔ�و ¨ج®عي

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب Kىل . شكرا �لس;يد املس�شار

  .ؤال، تفضلوا الس;يدة الوز�رةالس

        ::::الس;يدة aس;الس;يدة aس;الس;يدة aس;الس;يدة aس;ميميميمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية ¨ج®عيةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية ¨ج®عيةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية ¨ج®عيةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية ¨ج®عية
  .aسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س;يد املرسلني

  الس;يد الرئDس، 
ٔ�مض صويت لبايق مكو�ت احلكومة بتقدمي التعازي ل³ٔرس امللكومة يف 

  .وقع مبنطقة ا�ن جر�ر، وٕا� Å وٕا� ٕاليه راجعونٔ�بناهئا Kىل ٕاíر ما 
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن هذا اEال، جمال العمل ¨ج®عي،واÜي تلعب فHه 
مؤسسات الرKاية ¨ج®عية دورا -ام ووظيفة نYHÝ، ٕاال ٔ�هنا اكنت Õش;تغل 

قانون ويف ٕاطار Kدم ضبط طريقة يف ٕاطار ¨رجتالية ويف ٕاطار الال 

 Yاء مكحصX يÜلهذا العمل والرتامك ا Yش;تغال، مل �كن هناك حمص¨
  . ٔ"عامل سابقة مل �كن � أ"íر الواحض والبني يف السا¬ة ويف امليدان

املتعلق بفhح وتدبري مؤسسات الرKاية  X ،�Ü14.05اء القانون رمق 
يري الواجب ا¬رتا-ا يف البناªت ¨ج®عية ليك حيدد الرشوط واملعا

واملعدات والتجهزيات وكذا الرشوط واملؤهالت اخلاصة ذات العالقة 
  . �لتnٔطري إالداري والرتبوي و¨ج®عي

ولقد مقنا من xالل �از� داxل القطب ¨ج®عي، التعاون الوطين، 
 معلية Õشخيصية 820اÜي قام بعمليات Õشخيصية �لوضع تقدر تقريبا ب

aشلك Õشاريك وذ� من X�ٔل Õسوية الوضعية القانونية لعدد من 
مؤسسة  611مؤسسة، مهنا  1486املؤسسات ¨ج®عية، �هزت 

  .مؤسسة �لوسط القروي �875لوسط احلرضي و
وال بnٔس ٔ�ن ٔ�ذÁر بنوع هذه املؤسسات اليت اس;تفادت من هذا 

  :ية ¨ج®عيةالتصحيح واملالءمة مع مقhضيات قانون فhح مؤسسات الرKا
  دور �لطالب والطالبة؛  866-
دور ل³ٔطفال، مهنا دار �لطفل ومهنا مركز �لطفو« يف وضعية صعبة  152 -

  ومهنا دور ل³ٔطفال املهملني؛
  مركز ٕايواء طلبة املدارس العتيقة؛  -
  ٕاقامة Xامعية؛  18 -
  دور �لمس;نني؛  61 -
  .ة الوظائفدور ل³ٔمومة ومراكز اج®عية مhعدد 16وكذ�  -

الس;يد املس�شار احملرتم،البد ٔ�ن �شري ٔ�يضا ٔ�ن هناك العديد من 
مؤسسات الرKاية ¨ج®عية اليت حتتاج م]ا املالءمة، القHام مبالءمهتا مع 

، وحنن مس;مترون يف هذه العملية وٕان وقف]ا Kىل بعض 14.05القانون 
  .الضعف وبعض الثغرات يف هذا القانون

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يدة الوز�رة، لمك ٔ�نتحتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف 

  .اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب.التعقHب

  :املس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHد
  .شكرا الس;يدة الوز�رة احملرتمة. شكرا الس;يد الرئDس

ما ٔ�ريد . نقط كام ورد يف جوا�مك احملرتم) 3(متحور سؤالنا حول ثالث 
Áٔnيد Kليه هو ٕاصالح القانون اÜي Xاء Kىل لساàمك، الس;يدة الوز�رة، الت

، خصوصا فö يتعلق �لتدبري إالداري واملايل والرتبوي، 14.05القانون 
،واÜي ي�سم 14.05هاذو ثالث نقط الزم إالصالح دªهلم يف هاذ القانون 

مل تفعل حلد ا"ٓن،فاملقhضيات  2007ببطء املساطر، مساطرمه م]ذ 
املتعلقة بتفعي� ال �زال Kالقة ورضورة البحث Kىل موارد قارة �لمؤسسات 
اخلريية ٔ"داء رساÙهتا ¨ج®عية النYHÝ ومتكHهنا من املوارد الÝرشية حبمك ٔ�هنا 
�ٓلية من �ٓليات ¨ش;تغال، كام Xاء Kىل لساàمك، وحتسني ٔ�داء هذه 
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  .املؤسسات
ف ¨ع®دات، جند ٔ�هنا الس;يدة الوز�رة،ف�خصوص اجلانب املايل ورص

تبقى رهينة بتطبيق مقhضيات مدونة الصفقات العمومHة، يف ¬ني ٔ�ن 
امجلعيات لها مزيانيات مس;تقY وا"ٓمر �لرصف هو رئDس امجلعية، اليشء 

  .اÜي xلق نوع من ¨رتباك يف ÁيفHة رصف هذه ¨ع®دات
ت اخلريية كام ٔ�نه �ل�س;بة �لموارد الÝرشية، حHث يفرض Kىل املؤسسا

وهنا نطلب م]مك، . ٔ�ن Õشغل طامقا من أ"طر، اليشء اÜي �لكفها الكäري
  . الس;يدة الوز�رة، تقدمي اSمع يف هذا اEال

هذا، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن ٔ�¬د املوارد اÜي �متثل يف رضيبة اÜحب، واليت 
، ٔ�صبح يتحمك فهيا بعض رؤساء امجلاKات، 1958يه بظهري رشيف م]ذ 

وقد . هيا وفق عقلية يتحمك فهيا ما هو خشيص وما هو س;يايسويترصفون ف
و�نا لمك رسا« يف املوضوع خبصوص امجلعية اخلريية إالسالمHة الفاس;ية، 
ومل نتوصل ٕاىل ¬دود هذه الساKة بnٔي جواب، مع العمل ٔ�هنا مؤسسة 
مرخصة ؤ�ول مؤسسة اج®عية �لرKاية ¨ج®عية ا�يل اxذات الرخصة 

 .14.05عد صدور قانون دªلها من ب
ٕان التطاول Kىل ¨خhصاصات، سامه aشلك Áبري يف تثHÝت العمل 

  .¨ج®عي وضعف ٔ�دائه
  ...نعمل، الس;يدة الوز�رة، ٔ�ننا مجيعا حريصون Kىل

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
. الس;يد املس�شار، الوقت لDس مليك. شكرا لمك الس;يد املس�شار

  .د Kىل التعقHباللكمة �لس;يدة الوز�رة يف ٕاطار الر 

        ::::املس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHد
يف اخلتام، الس;يدة الوز�رة، ننوه و�ش;يد Kاليا �لرKاية امللكHة السامHة 

  .اليت حتظى هبا هذه املؤسسة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يدة الوز�رة �لرد. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::¨ج®عية¨ج®عية¨ج®عية¨ج®عية    الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنيةالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنيةالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنيةالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية
  .شكرا الس;يد الرئDس

الس;يد املس�شار، Áون املؤسسات مرخص لها ال يعين ٔ�هنا ال تعرف 
ف�é، قلنا برضورة ¨فh¶اص واملتابعة للك املؤسسات اليت . جتاوزات

  . تعرف ٔ�ي نوع من الت�اوزات
وٕانه من الرضوري ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن خمططنا ال�رشيعي يف قطاعنا ويف وزارة 

ٔ"رسة واملرٔ�ة والتمنية ¨ج®عية، عند� من مضن املقرت¬ات التضامن وا
ٔ"نه، كام قلت يف اجلزء أ"ول من اجلواب، ٔ�نه  14.05مراجعة القانون 

  .يعرف نوع من الضعف يف مواÁبة مؤسسات الرKاية ¨ج®عية
Kىل املس;توى إالداري، هناك ٕارساء �ٓليات ٕادارية، وذ� بتجنيد جلن 

نة ٕاقلميية، وكذ� ملnٔسسة احلاكمة هبذه املؤسسات، مت تق]ية مركزية وجل 
وضع �ٓليات معل هبا وٕاجناز دالئل ومساطر وٕاKداد جسالت �لمس;تفHد�ن 

  .وٕاKداد جسالت موضوKاتية xاصة �لتدبري
وKىل املس;توى اÙمتوييل، مقنا بتnٔهيل هذا اEال �ع®د ٔ�يضا الت�س;يق 

ٕالنعاش الوطين وامجلاKات احمللية مع املبادرة الوطنية �لتمنية الÝرشية وا
وكذ� رشاكؤ� يف التعامل اSويل، دون ٔ�ن ن�ىس اÙمتويل الرضوري 
واملس;متر والقار �لقطب ¨ج®عي، ويف مقدمhه التعاون الوطين حتت 
وصاية وزارة التمنية ¨ج®عية اليت تواÁب هذه العملية التصحيحية يف 

  .ٕاطار ٕارساء دKامئ احلاكمة اجليدة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يدة الوز�رة Kىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة

ون�hقل م�ارشة ٕاىل السؤال ا"ٓين املوXه ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب Sى 
رئDس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة حول التوظيف 

شار�ن احملرتمني �ٕالدارات العمومHة وامجلاKات احمللية، والسؤال �لمس� 
عبد امحليد السعداوي، محمد فضييل، بنارص ٔ�زاكغ، الهامشي : السادة

  .السموين، عياد الطييب
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن لÝسط السؤال، تفضل اليس 

  .السعداوي

        ::::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 الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

كام  22النظام أ"سايس �لوظيفة العمومHة، xاصة يف فص�  ينص
، Kىل مسطرة 2010دج]رب  21صادق Kليه جملس املس�شار�ن بتارخي 

حمددة �لتوظيف يف إالدارات واملؤسسات العمومHة، وòشرتط هذا النص 
ٔ�ن يمت التوظيف يف هذه املناصب العمومHة Kىل ٔ�ساس معايري تضمن 

  .بني مجيع املرتحشنياملساواة و�اكفؤ الفرص 
الس;يد الوز�ر، نالحظ بnٔن هذه املسطرة تتكرس يف املرجعية 
اSس;تورية اجلديدة من xالل تنصيص اSس;تور Kىل ال�ساوي والتاكفؤ يف 
الفرص بني مجيع املواطنني واملواطنات يف حق الولوج ٕاىل الوظائف 

  . العمومHة
اشرتاط املباراة، و�س;تحضار الواقع، فٕان هذه املسطرة القامئة Kىل 

اليوم تصطدم �خhيار حكويم سابق òسمح �لتوظيف املبارش، هذا اÜي 
xلق اليوم حركة اح�hاجHة يف صفوف املعطلني، دفاKا Kىل م�دٔ� التوظيف 

 .املبارش
الس;يد الوز�ر احملرتم، تنو�را �لرٔ�ي العام، نود مساءلتمك عن إالجراءات 

ٕالشاكل ولتزنيل روح اSس;تور اليت س��hذها احلكومة ملوا�ة هذا ا
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  .ومقhضيات النظام أ"سايس �لوظيفة العمومHة
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس;يد املس�شار

الس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف الس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف الس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف الس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف 
        ::::دارةدارةدارةدارة�لوظيفة العمومHة وحتديث االٕ �لوظيفة العمومHة وحتديث االٕ �لوظيفة العمومHة وحتديث االٕ �لوظيفة العمومHة وحتديث االٕ 

  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال ابغيت نقول لمك بnٔنين مhفق معمك Kىل هاذ اليش ا�يل قلتوه، ٔ"ن 
الولوج �لوظائف العمومHة ا"ٓن خصو فعال يمت حسب م�ادئ املساواة 

ل ملقhضيات اSس;تور، و¨س;تحقاق و�اكفؤ الفرص والشفافHة، وهذا تزني
من اSس;تور ا�يل Áيتلكم Kىل مراKاة ¨س;تحقاق يف  x31اصة الفصل 

  .الولوج �لوظائف العمومHة
من النظام أ"سايس �لوظيفة العمومHة، وا�يل Áرس  522نيا، الفصل 

  .مسطرة املباراة ?ٓلية ٔ�ساس;ية لولوج املناصب العمومHة
، ا�يل 2011نونرب  25سوم دªل و5لثا، فهو كذ� تفعيل ملقhضيات املر 

هو Áي¶دد رشوط وÁيفHة تنظمي املباراة يف املناصب العمومHة، وÁيكرس 
املبادئ دªل �اكفؤ الفرص والشفافHة و¨س;تحقاق ما بني مجيع املغاربة ا�يل 

  .¬املني الشهادات وا�يل �غيني يعملوا يف الوظيفة العمومHة
جراءات والتدابري والقواKد، ا�يل فهذا املرسوم كذ� Áيرتمج Kدد من االٕ 

  :إالجراء أ"ول من هاذ إالجراءات هو الشفافHة، Áيفاش الشفافHة؟ Kرب
ٔ�وال، �رش إالKال�ت عن املبارªت يف البوا�ت إاللكرتونية دªل 
الوزارات املعنية وكذ� �رش هذه إالKال�ت يف بوابة اخلدمات العمومHة 

)www.service-public.ma(ال�ت يف ، وكذ�Kرش هاذ إال� 
  .حصيفhني وطني�ني

إالجراء الثاين، وهو وجوب ٕاجراء املبارªت حىت Kىل املس;توى 
الالممركز، وهذا الهدف م]ه هو متكني ٔ�و تقريب مراكز ٕاجراء املبارªت من 

  .املتبار�ن
5لثا، هو اع®د املناجه وأ"دوات احلديثة يف تدبري املوارد الÝرشية، 

Sا ö;ف�طبيعة احلال خص هاذ . الئل املرجعية �لوظائف والكفاءاتوالس
الوظائف تعكس وا¬د احلاجHات داxل إالدارة، وا�يل يه كتكون من 

  .طبيعة احلال مطابقة Sالئل الوظائف والكفاءات
ا�يل ابغيت نقول x�ٔريا، وهو نؤكد ٔ�ن احلكومة ²ادي حترص Kىل 

ت Kلهيا، من xالل السهر Kىل التطبيق الفعيل ôتلف املقhضيات ا�يل �لكم
àزاهة هاذ املبارªت والشفافHة دªلها ال¬رتام املبادئ ا�يل �لكمنا Kلهيا، ٔ�ي 

  .م�ادئ �اكفؤ الفرص و¨س;تحقاق والشفافHة

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس;يد الوز�ر

  .التعقHب، تفضلوا اليس فضييل

        ::::س�شار الس;يد محمد فضييلس�شار الس;يد محمد فضييلس�شار الس;يد محمد فضييلس�شار الس;يد محمد فضييلامل امل امل امل 
  .شكرا الس;يد الرئDس

الس;يد الوز�ر، حقHقة اح]ا àمتىن ٔ�نه يف ٕاطار ٕاKادة هيلكة اSو« 
املغربية ا�يل اح]ا بصددها، àمتىن ٔ�يضا يف ٕاطار س;ياسة القرب ٔ�ن احلكومة 
جتينا بقانون Xديد دªل الوظيفة العمومHة، ٔ"ن قانون الوظيفة العمومHة ما 

  . التطورات ا�يل تDشهدها املغرب يف xدمة القرب بقاش كDسا�ر
ال يعقل ٔ�ننا نعلنو عن م�ارªت وطنية واح]ا تنعرفو بnٔنه يف مجيع أ"قالمي 
فHه �س مؤهلني �لمشاركة يف هذه الوظائف ٔ�و يف هذه املبارªت، ٔ�ظن 
بnٔنه البد من التفكري يف املس;تق�ل القريب يف تنظمي م�ارªت �وية ٔ�و حملية 

  . ة �لقرب وxدمة لتاك± الفرصxدم
ال يعقل ٔ�بدا ٔ�ننا نطلبو وا¬د جيي من فكHك وال من ورزازات ويد�ر 
م�اراة يف الر�ط و�كون عندو حظوظ حبال هذاك الس;يد ا�يل �كون يف 

  . الر�ط وال يف اSار البيضاء
هذا طلب ملح Xدا، وÙ�ٔمتس من احلكومة ٔ�هنا تفكر فهيا يف ٔ�قرب 

ا Áيتوظف إال�سان يف م]طقhه، يف مركزه ٔ�و يف ق�يلته ٔ�و وقت ممكن، ٔ"ن مل
 bائلته يف بداية أ"مر، ريK جنبو الهجرة وتنوفرو لو سكن معhيف ٕاقلمييه ت�
�متكن هو من رشاء سكن دªلو ٔ�و من القHام �زواج ٔ�و يشء من هذا 

  . الق�يل
 ولهذا، البد ٔ�ن احلكومة ت�hظرو ٔ�هنا جتينا يف ٔ�قرب وقت ممكن aيش

  . فكر خيدم القرب يف هذا اEال دªل الوظيفة العمومHة واملبارªت
 .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب، . شكرا �لس;يد املس�شار

  .تفضلوا الس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .لس;يد الرئDسشكرا ا
 ªة، اح]اHليه وهو النظام أ"سايس �لوظيفة العمومK يدÁٔnا�يل ابغيت الت
بصدد إالصالح دªلو، فاتفق]ا مع املركزªت النقابية امخلس ا"ٔكرث متثيال 
�ش نبارشو، يعين حنلو هاذ الورش، ؤ�ول اج®ع عند� ٕان شاء هللا يوم 

اي، �ش نبداو العمل يف م 30امخلDس انتاع أ"س;بوع املق�ل، يعين 
وهو بطبيعة احلال �ش  هإالصالح دªل النظام أ"سايس، والهدف م]
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  . �كون تيواÁب التطورات نتاع احمليط ¨ج®عي و¨قhصادي �لبالد
ا�يل ابغيت ٔ�ؤكد Kليه، وهو ٔ�ن من بني أ"هداف ا�يل سطرهتا 

، وهذا مر�كز احلكومة، xاصة يف هذا القطاع، هو �مثني املوارد الÝرشية
ٔ�سايس �لحاكمة اجليدة وا�يل قامئ Kىل ٕارساء سلوك Xديد، ٔ�ساسه 

  . الشفافHة وا¬رتام س;ياسة القانون، ٔ"ن هذا يعترب ٔ�ساس لك ٕاصالح
ومن طبيعة احلال احلكومة س;تحرص Kىل àزاهة املبارªت، ا�يل من 
Áوهنا ٕاجراء توظيفات àزهية وهذا تDشلك املدxل أ"سايس الس;تقطاب 

طر الكفnٔة، وا�يل من شnٔهنا املسامهة يف تnٔهيل إالدارة املغربية، هذا ا"ٔ 
التnٔهيل ا�يل ²ادي òس;تاجب مع انتظارات من طبيعة املواطنني و²ادي 
جيعل هاذ إالدارة مواطنة، فعا« وàزهية وشفافة ومسؤو«، وهذا Áيتطلب 

  . ٕا¬داث يعين قطيعة �ش إالدارة املغربية تتطور
راه شلكت احلكومة جلنة xاصة، تنكب ¬اليا Kىل  ويف هذا الس;ياق،

دراسة لك ا"ٓليات ا�يل ²ادي تضمن الشفافHة واملساواة والزناهة 
  . واملصداقHة ملبارªت التوظيف، وسDمت إالKالن عهنا عام قريب

ويف أ"xري، ا�يل ابغيت ٔ�ؤكد Kىل ٕارصار احلكومة Kىل تطبيق هذه 
  . اSس;تورية والقانونية املقhضيات وKىل ¨لزتام �لواج�ات

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يد الوز�ر

ن�hقل ٕاىل السؤال الثاين املوXه ٕاليمك دامئا، موضوع هذا السؤال هو 
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق . هزا« م�لغ التعويضات العائلية

  .¨س;تقاليل، تفضل أ"س;تاذ ا�لبار

        ::::السالم ا�لبارالسالم ا�لبارالسالم ا�لبارالسالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد املس�شار الس;يد عبد املس�شار الس;يد عبد املس�شار الس;يد عبد 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  أ"خوات، إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

الس;يد الوز�ر احملرتم، بال شك ٔ�نه ال خيفى Kليمك مدى هزا« 
التعويضات العائلية، هذه التعويضات اليت ٔ�حصبت ال تواÁب ٕاطالقا الزªدة 

ة ¨ج®عية، من متدرس ومن املهو« يف أ"سعار، ٕاضافة ٕاىل �اكليف احليا
دخول مدريس ومن مالaس، فnٔصبح الطفل يتطلب ٕاماكنيات �هظة 
تعجز Xل أ"رس Kىل تلبDهتا، هذا احلد أ"دىن �لحياة، ٔ"ن الوقت قد تغري 

  . وتطور، لكن التعويضات العائلية عندما نتلكم Kلهيا �شعر �خل�ل
ٔ�طفال،  4ٔ�فراد،  4 فكHف نقسم بني ٔ�فراد ٔ�رسة وا¬د تتكون مäال من

الثالثة أ"وىل �مثن والبايق �مثن هزيل، خن�ل ٔ�ن نذÁره، س;ö يف هذا 
درمه،  50درمه وحىت  35ٔ�و  30الوقت، ؤ�نمت قد ال خيفى Kليمك ما قمية 

  . فهذا يؤسف �
اليشء اÜي نلمتس وàمتىن من احلكومة �جهتاداهتا املتواصY ويه 

املواطنني، تدري ما يه قمية هذه حكومة �رشت العمل وعن قرب مع 
التعويضات، س;ö وٕاذا رجعنا وقلنا بnٔن قمية الشعوب تقاس مبدى 
التعويضات اليت يتلقاها ٔ�فراد هذا الشعب ومدى مسامههتم يف ¨قhصاد 

  . احمليل
راه لكام اعطينا الفلوس، لكام خرسوا الفلوس، لكام اكن وا¬د الرواج، 

خيفى Kليمك، فعيب ٔ�ننا �سمعو ٔ�ن الس;يد الوز�ر، وهاذ اليش ال 
  . التعويضات العائلية هباذ القدر هذا

 Üا، ماذا �رون س;ياد�مك يف هذا املوضوع؟

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Kىل . شكرا �لس;يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا الس;يد الوز�ر

لكف �لوظيفة العمومHة لكف �لوظيفة العمومHة لكف �لوظيفة العمومHة لكف �لوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، املالس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، املالس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، املالس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امل
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .الس;يد الرئDس احملرتم
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

بغيت ٔ�وال نذÁر، حرضات الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، مبا 
  :ييل

ٔ�ي موازاة مع  1958ٔ�وال، مت ٕا¬داث هذه التعويضات العائلية س;نة 
لعمومHة، وهذا حيدد هذه التعويضات ٔ�و ٕا¬داث النظام أ"سايس �لوظيفة ا

  . النظام أ"سايس حيدد رشوط م]ح التعويضات العائلية �لموظفني
هيدف هذا التعويض من طبيعة احلال ٕاىل مساKدة املوظفني 
واملس;ت�دمني Kىل حتمل جزء من مصاريف ٔ�بناهئم، مايش لك املصاريف، 

ٔ�طفال  6الوا¬د عن  ²ري وا¬د اجلزء، فمتنح التعويضات العائلية �لموظف
درمه عن لك طفل من أ"طفال  200دون اعتبار �رتDهبم وذ� مببلغ 

  . درمه عن لك طفل من الثالثة الباقني 36الثالثة، و
وا�يل ابغيت نقول وهو ٔ�ن �ٓخر زªدة يف هاذ التعويضات العائلية اكنت 

 ، واجلد�ر �ÁÜر ٔ�نه يف ٕاطار معلية حتسني دxل املوظفني2008يف س;نة 
وأ"جراء بصفة Kامة واحملافظة Kىل القدرة الرشائية دªهلم، قامت احلكومة 

 200ٕاىل  �150لرفع من التعويضات املمنو¬ة �لموظفني من  2008س;نة 
مليون درمه س;نوª،  560درمه اكنت  200ٕاىل  150درمه، واللكفة دªل 

ªيبان الرمق صغري، ولكن اللكفة دÁ ٔن ميكنnلو فه�ي ²ري �ش نقول لمك ب
  . لكفة �هظة

فا�يل ابغيت نقول كذ� وهو اكن هناك ٕاجراءات ٔ�خرى موازية ذات 
طابع اج®عي، وxاصة �ل�س;بة ل³ٔجراء ذوي اxSل الضعيف �ل�س;بة 
�لموظفني، ؤ�ذÁر Kىل سHÝل املثال معلية ¬ذف اSرXات املرتبة يف سالمل 

وا�يل انتقل أ"جر  ، فهذا عندو وا¬د الطابع اج®عي،4ٕاىل  1أ"جور من 
، ٕاضافة 2011درمه س;نة  2840درمه ٕاىل  1600أ"دىن يف الوظيفة من 
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، �ٓخر زªدة يف 2011و 2009و K2008ىل الزªدات ا�يل تقامت يف 
  .درمه شهرª 600اكنت  2011

 .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد ا�لبار يف ٕاطار التعقHب، تفضل. شكرا �لس;يد الوز�ر

        ::::�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس املس املس املس 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

�مس الفريق ¨س;تقاليل �لو¬دة والتعادلية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه جبوا�مك ؤ�ن 
قد ال خيفى Kليمك، الس;يد . ٔ�شكرمك Kىل هذا الرد، ²ري ٔ�ننا نطمح ٕاىل املزيد

مت م]ح التعويضات العائلية حىت  2008الوز�ر، بnٔن ا"ٓن، اح]ا فهمنا ٔ�ن يف 
لعامل الفالحHني، وهذا يشء مجيل، لكن ال معىن بnٔن نقسم داxل ٔ�رسة �

  . ٕاخل... وا¬دة ما بني الثالث ٔ�طفال أ"وائل مث الرابع واخلامس
درمه، الس;يد الوز�ر، كنمتىن  36 ؟درمه يف هاذ الوقت 36ما معىن 

درمه يف هاذ الوقت راها يشء مايش خبس،  �36ش Õسمعىن، ٔ"ن 
�و� يف هذا العرص اÜي ٔ�صبح الطفل يتطلب رشاء ال ميكن ق .. مايش

  . أ"دوية واSخول املدريس و�اكليف احلياة ٔ�صبحت ال تطاق
ف]متىن من احلكومة احلالية ٔ�ن تعطينا دفعة، ولو مسامهة لهذه الف¥ة، 

ٕاىل ما فوق، ٔ�و العامل كذ�، نعرف ٔ�ن  x5اصة ٔ�حصاب السالمل اSنيا من 
ªصاص دhىل ¨خK ارجx لمك مادام يف القطاع اخلاص، ولكن من هذا

وحنن ال �شك يف xرب�مك ويف . الرضوري ¨ه®م هباذ التعويضات العائلية
اEهودات املبذو« من طرف هذه احلكومة ليمت Kىل أ"قل حتسني هذاك 

درمه �ل�س;بة �لطفل الرابع، حىت يصل Kىل أ"قل لوا¬د  36القدر دªل 
  . درمه 150درمه ٔ�و  100

ٔ�� واعي Xدا �حلجم دªل التاكليف، ولكن رضوري من ¨ه®م 
�لشعب، ٔ"ن الشعب هو اÜي يصنع التمنية، هو اÜي يعطي قمية لهذا 
الب� اÜي �سعى مجيعا ٔ�ن �كون من ٔ�رىق اSول، متش;يا مع الس;ياسة 

  . الرش;يدة جلال« امل� نرصه هللا
  .شكرا الس;يد الرئDس. شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::س;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر. شكرا لمك الس;يد املس�شار

الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

ٕاذن ا�يل ابغيت نقول وهو هاذ التعويضات عرفت وا¬د س;بع مرات 
 2008اكنت يف  -Áيف ما قلت  - مراجعات م]ذ ٕا¬دا³ا، و�ٓخر مراجعة 

 150درمه، يعين املبلغ دªل  200درمه ٕاىل  150ا�يل داز يعين املبلغ من 
، يعين هاذ املراجعة يه مراجعة ا�يل مايش قدمية 1997اكن ¬دد يف س;نة 

  . �زاف
5نيا، �ل�س;بة �لطابع ¨ج®عي، فعال احلكومات يعين اكن هناك 

مببلغ  2008يف س;نة زªدات ٔ�وال يف أ"جور دªل املوظفني ؤ�عوان اSو« 
، فضال عن إالجراء 2009و 2008درمه، واكن ذ� Kىل شطر�ن يف  300

، و�ٕالضافة Üاك 2011درمه س;نة 600دªل حتسني دxل املوظفني مببلغ 
اليش ا�يل قلتو من ق�ل فö خيص السالمل اSنيا، وكذ� ا�يل �لكمتو Kلهيا 

Ñيف القطاع الفال .  
ت يه بطبيعة احلال خص �كون عند� وا¬د فالزªدة يف هاذ التعويضا

املقاربة ا�يل هاذ املقاربة كتاxذ بعني ¨عتبار اÙمنو ¨قhصادي �لبالد، 
والتوزيع العادل لهاذ اÙمنو ¨قhصادي دªل البالد، وهذا بطبيعة احلال 
ٔ�درج]اه من بني احملاور أ"ساس;ية يف الرب�مج احلكويم ا�يل قدم]اه لمك، 

  . ة احلال صومت Kليهوا�يل بطبيع
فٕان شاء هللا مس;تق�ال، ٕاذا اكنت الظروف ك�سمح، ف�طبيعة احلال يف 

  . متاما... ٕاطار احلوار ¨ج®عي مع الفرقاء ¨ج®عيني يعين هذا ²ري
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . �شكر الس;يد الوز�ر Kىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

الس;يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون ون�hقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل 
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق . حول اSبلوماس;ية الربملانية

  .¨س;تقاليل �لو¬دة والتعادلية، تفضل أ"س;تاذ بورقHة

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت املس�شارة،

  ،ٕاخواين املس�شار�ن
ولو ٔ�ن املوضوع -م وòس;تحق جوا� -ام من طرف الس;يد الوز�ر من 
xالل ٔ��شطته والوقت ضيق والعدد قليل والبث سوف �كون حمدود مع 

  . السادسة، ولكن البد ٔ�ن نطرح سؤالنا
  معايل الوز�ر،

لقد حققت بالد� يف ا"ٓونة أ"xرية كثريا من املك�س;بات Kىل املس;توى 
الصديقة والشقHقة، وذ� بفضل التوجهيات امللكHة اSبلومايس مع اSول 

السامHة و�شاطمك احليوي، يف ظل ظروف دولية ت�سم �لتقلبات 
الس;ياس;ية وحميط �وي مضطرب مطبوع بتحوالت م�سارKة، اليشء 
اÜي يربز ٔ�مهية اSور احليوي اÜي �راهن Kليه املغرب يف حتقHق املزيد من 

  .املك�س;بات اSبلوماس;ية
ما يه اôططات املس;تق�لية اليت تنوي  :�سائلمك الس;يد الوز�رÜا، 

احلكومة هنجها ٕالجناح اSبلوماس;ية املغربية Kىل اكفة أ"صعدة، يف ظل 
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التحوالت الس;ياس;ية اSولية الراهنة، وكذ� �س;تغالل دور اSبلوماس;ية 
مساKدات  املوازية �لربملان، �لجامKات احمللية واEمتع املدين واجلامعيني، مع

جبميع الوسائل اليت نطلب ٔ�ن جتعلها وزارة اخلارجHة رهن املؤسسات اليت 
  لDست لها ٕاماكنيات مادية؟

  .وشكرا معايل الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالXابة Kىل السؤال. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::الس;يد سعد اS�ن العالس;يد سعد اS�ن العالس;يد سعد اS�ن العالس;يد سعد اS�ن العbbbbين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون
  .شكرا الس;يد املس�شار. شكرا الس;يد الرئDس

  .شكرا �لفريق ¨س;تقاليل �لو¬دة والتعادلية Kىل ٕا�¬ة هذه الفرصة
حيظى مباكنة -مة Kىل  - امحلد Å  -ٔ�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بnٔن املغرب 

  .الصعيد اجلهوي وKىل الصعيد اSويل و�زداد ماكنته يوما بعد يوم
. نقط 7ة وتو�اهتا، فميكن ٔ�ن ٔ�خلصها يف ؤ�ما �ل�س;بة ôطط الوزار 

التو�ات اSبلوماس;ية ؤ�ش;نا يه احملاور ا�يل ك�ش;تغل Kلهيا، وٕان اكن 
العمل اSبلومايس معقد، مhنوع، مhداxل ٕاىل ¬د ٔ�نه يصعب ٕادxا� يف 

  .نقط حمددة وتصنيفه
ٔ�وال وق�ل لك يشء، بطبيعة احلال ٔ�ول توXه ؤ�ول قضية تعمل Kلهيا 

ية املغربية يه اSفاع و¨س;مترار يف اSفاع Kىل الو¬دة الوطنية اSبلوماس; 
هذا امللف ¬ارض يف مجيع . والرتابية �لمملكة وعن الصحراء املغربية،

املنتدªت، يف مجيع احللقات، يف مجيع التحراكت، وال ميكن ٔ�ن يغيب 
ة وتعطى � أ"ولوية بطبيعة احلال، ولDست هناك دو« يف العامل ٕاال وسالم

  .ٔ�راضهيا وو¬دهتا تتعطهيا أ"ولوية
احملور الثاين هو تنويع العالقات، وهذه احملاور ²ادي تعكس لنا 

Yاملق� Y¬ل الوزارة يف املرªتنويع العالقات الثنائية وحفظ . التو�ات د
توازهنا، والتنويع يعين ماذا؟ يعين ٔ�ن ال ننغلق يف دو« وا¬دة ٔ�و يف طرف 

 املغرب عندو Kالقات يف القارات امخلس، واح]ا اليوم امحلد Å. وا¬د
كن¶اولو هاذ التنوع حنافظو Kليه، �كون املغرب ¬ارض يف Kالقاته مع هذه 
اSول، وهذا ²ادي �كون عنده فائدة Áبرية، ٔ"ن املغرب ميكن ٔ�ن يصبح 

 .يف العالقات ال الس;ياس;ية واSبلوماس;ية وال ¨قhصادية احمور
ٕاذا الحظمت . املغرب يف املنتدªت اجلهوية الثالث هو تقوية حضور

¨حتاد املغاريب املغرب ٔ�عطاه ٔ�مهية والتوجهيات امللكHة ويف الكäري من 
اخلطب امللكHة عندو دور Áبري، واح]ا حتراكتنا يف ظل هذه احلكومة بدٔ�� 
م]ذ البداية ¨ه®م هبذا احملور وعند� فHه مقرت¬ات وعند� فHه ٔ�راء وعند� 

  : مساهامت فHه
تقوية احلضور إالفريقي، الس;ياسة إالفريقHة �لمغرب اكنت دامئا قوية  -

واح]ا ²ادي نقويوها، ٔ"ن ٕافريقHا يه ان®ء دªل املغرب، ومن املغرب ميكن 
  ٔ�يضا ينطلق ويعاود احلضور دªلو فHه يقوى ٔ�كرث من السابق؛

ª، جعل اSبلوماس;ية الوطنية يف xدمة املصاحل الوطنية aرش -
املواطنني املغاربة يف اخلارج ويف اSاxل، Kلميا عن طريق نقل التك]ولوجHا 

  وٕاشعاع املغرب؛
5لثا، اقhصادª، وتقوية العالقات مhعددة أ"طراف، حضور املغرب  -

  ýعضو ²ري دامئ يف جملس أ"من Áيعرب Kىل هذه القضية؛
الكربى لهذه  وx�ٔريا دمع ماكنة املغرب وٕاشعاKه اSويل، ويه الغاية -

 -ٕان شاء هللا- التحراكت لكها، ولنا تفصيل يف هذه القضاª ورمبا يف ا�لجنة 
  . �ش مرة نفصلوها ٔ�كرث

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد املس�شار، اليس �رقHة تفضل. شكرا الس;يد الوز�ر

  :املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHة
  .شكرا معايل الوز�ر
خلطوات ومجيع الزªرات �لس;يد الوز�ر والس;يد اكتب نت��ع مجيع ا

. اSو«، ووز�ر اSو« كذ� �ل�س;بة �لعالقات وتطور العالقات اخلارجHة
ولكن، معايل الوز�ر، هناك دور كذ� البد ٔ�ن هتمت به وزارة اخلارجHة، 
وهو دور السفارات يف Kني املاكن، ٔ"نه هناك Kالقات بني بعض امجلاKات 

معات، ولكن نتnٔسف يف بعض أ"حHان لDس هناك لقاء ٔ�و اه®م وبني اجلا
لبعض السفارات لهؤالء أ"ش�اص نظرا لقY إالماكنيات، نظرا لقY الو5ئق، 

  . نظرا لقY املعطيات يف بعض الب�ان ويف بعض اSول
فالبد ٔ�ن �كون تواصل حقHقي لكام توXه ٔ�ي مسؤول اكن Kىل 

امجلاKات احمللية ٔ�و Kىل مس;توى اجلامعة،  مس;توى الربملان ٔ�و Kىل مس;توى
ٔ�ن �كون السفارة جبانب اSبلومايس احلقHقي، ٔ"نه يت¶دث Kىل K�ٔىل 
مس;توى ل³ٓخر�ن Kىل الس;ياسة املغربية، فالبد ٔ�ن �كون هذا احلضور 

  . وÕسهيالت بعض أ"مور لهؤالء يف Kني املاكن
جلامعية، Kلام البد ٔ�ن �كون صندوق �لمسامهة �ل�س;بة لبعض احلراكت ا

ٔ�نه أ"طباء يف ²الب أ"حHان �كون هلم Kالقات -مة، ؤ�نمت ٔ�درى بذ� مع 
مسؤولني يف Kني املاكن، وكذ� �ل�س;بة ل³ٔساتذة اجلامعيني وبطبيعة 

  . احلال �ل�س;بة �لربملانيني و�ل�س;بة ملنتخيب امجلاKات احمللية
  .شكرا معايل الوز�ر

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
د املس�شار، اللكمة �لس;يد الوز�ر، هناك تعقHب؟ شكرا شكرا �لس;ي

  . لمك الس;يد الوز�ر
ن�hقل ٕاىل السؤال الثاين املوXه ٕاليمك دامئا وموضوKه معا�ة املواطنني مع 
مكhب التصديقات التابع لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون، واللكمة ٔ"¬د 

لتقدمي السؤال، السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل³ٔحرار 
  .تفضلوا الس;يد املس�شار



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

35 

 )2012ماي  22( 1433جامدى ا"ٓخرة  30

  ::::املس�شار الس;يد جامل الساككاملس�شار الس;يد جامل الساككاملس�شار الس;يد جامل الساككاملس�شار الس;يد جامل الساكك
  .الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

òشهد مكhب التصديقات التابع لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون 
اكتظاظا Áبريا من طرف املواطنني الباحäني عن تصديق و5ئقهم وو5ئق 

من مغاربة العامل، اليشء اÜي يؤخر توصل املواطنني بو5ئقهم يف  Kائالهتم
  . موKدها احملدد

و�لرجوع ٕاىل طبيعة الو5ئق املطلوبة، جندها ٕاما شواهد ٕادارية مصادق 
Kلهيا، صدرت من مصاحل وزارة اSاxلية يف العامالت وأ"قالمي وامجلاKات 

امك اململكة، ýعقود ، ٔ�و شواهد Kدلية مصادق Kلهيا من طرف حمةاحمللي
 .الزواج ٔ�و الطالق وعقود ¨زدªد وال�سخ الاكمY لرمس الوالدة والكفا«

ٕان الرهان اÜي تطمح ٕاليه اململكة �كرòس القرب احلقHقي من 
املواطنني ٔ�ي¤ وXدوا، و�لتايل فٕان تقريب املرفق العمويم التابع لوزارة 

 اجلهات Kىل أ"قل، Kرب الشؤون اخلارجHة والتعاون من املواطنني يف
ٕا¬داث ش;باك يف العامالت وأ"قالمي ٔ�صبح ٔ�مرا رضورª، ٔ�و Kرب تفويت 
هذا ¨خhصاص ٕاىل إالدارة املعنية ملبارشة هذه التصديقات بنفسها من 
X�ٔل جتاوز هذه إالشاكالت املتعددة اليت يطر»ا متركز مكhب التصديقات 

  .�لعامصة الر�ط
مىت س�Dقى مكhب التصديقات التابع  :لوز�رÜا، �سائلمك الس;يد ا

لوزارة الشؤون اخلارجHة والتعاون Kىل هاته احلا«؟ وملاذا ال يمت اع®د 
  املقاربة اجلهوية يف تدبريه؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر لٕالXابة Kىل السؤال. شكرا �لس;يد املس�شار

        ::::التعاونالتعاونالتعاونالتعاونالس;يد وز�ر الشؤون اخلارجHة و الس;يد وز�ر الشؤون اخلارجHة و الس;يد وز�ر الشؤون اخلارجHة و الس;يد وز�ر الشؤون اخلارجHة و 
شكرا الس;يد املس�شار، وشكرا �لفريق احملرتم Kىل هذا السؤال املهم 

  .Xدا
يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بnٔن خصنا نعرفو بnٔن مكhب التصديقات يف 

خشص  300الر�ط �رد Kليه من املواطنني Kىل أ"قل يف احلاالت العادية 
 700مق ٕاىل يومHا بطلبات التصديقات، ويف شهور اÜروة يصل هذا الر

  . خشص يومHا، مبعىن هذا يت�اوز قدرات إالدارة يف وسائلها احلالية
واكنت وزارة اخلارجHة والقسم الق]صيل و¨ج®عي �Üات، قد قام 
مببادرة م]ذ فرتة، س;نوات، وفhح ماكتب �لتصديقات يف مدن ٔ�خرى، دا� 

كhب ماكتب تصديقات، مكhبان يف الر�ط ومكhب يف طن�ة وم  6عند� 
  . يف الناظور ومكhب يف بين مالل ومكhب يف ٔ�اكد�ر

وKىل الرمغ من ٕا�شاء هذه املاكتب وفhحها فٕان هذا مل �كن اكفHا، وحنن 

  . واعون هبذا ٔ"ن الطلبات �زداد يوما بعد يوم
مhفق معمك، الس;يد املس�شار، Kىل ٔ�نه خصنا هاذ اليش نفوتوه، �كون 

ٕالطار، ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن املغرب وقع Kىل ويف هذا ا. يف ٕادارات ٔ�قرب �لمواطن
اتفاقHة، امسها اتفاقHة الهاي اخلاصة ٕ�لغاء ٕالزامHة التصديق Kىل العقود 

، وهو xامت تضعه سلطة (l’apostille)وتعويضها مبا يصطلح Kليه �جلمث 
معينة، مفوض لها هذا يف الب� املتعاقد لهذا الغرض وٕالثبات حصة الوثيقة، 

ص �كون حصي¶ة مق�و« دوليا، مايش Áهيمنا اح]ا، هذه ٔ"ن هذه الوثيقة خ
التصديقات املهم مهنا هو ٔ�ن هاذ الوثيقة Áمييش Sو« ٔ�خرى يف اخلارج 

  . وت� الوثيقة تعترب معمتدة
هاذ اتفاقHة الهاي املغرب صادق Kلهيا، لكن هناك ٕاشاكالت تق]ية، 

نت هناك ؤ�� م]ذ شهر فقط كنت يف نقاش مع الس;يد وز�ر العدل، واك
نقاشات مع الس;يد وز�ر اSاxلية ومع وزارة اSاxلية ق�ل لتذليل هذه 
إالشاكالت التق]ية، واح]ا ²اديني يف اجتاه تطبيق هذه االتفاقHة ٕاذا ذ�لناهذه 
إالشاكالت، ويه لDست سهY �ملناس;بة، واح]ا ك�شوفو حىت الت�ارب 

  . دªل اSول أ"خرى
  :وتقيض هذه االتفاقHة

كون �ة حكومHة معينة يه ا�يل ملكفة، واح]ا اقرتح]ا �كون ٔ�وال، �
  وزارة العدل ووزارة اSاxلية؛ 

5نيا، ²ادي يمت ذاك التصديق Kىل الو5ئق Kىل حسب املصدر دªلها، 
ٕاذا اكنت ذات طابع قضايئ كتكون وزارة العدل يه امللكفة �لتصديق، 

. ة كتكون وزارة اSاxليةوٕاذا اكنت صادرة عن مصاحل �بعة لوزارة اSاxلي
  . ولكن هاذ اليش حيتاج ٕاىل وقت وٕاىل نقاش

لكن رمغ ذ�، الوزارة وضعت يف هاذ الس;نة ٕاسرتاتيجية هادفة 
لالرتقاء �لعمل الق]صيل لتقريب اخلدمات ٔ�كرث، مايش عن طريق ماكتب 
ٔ�كرث، ولكن عن طريق تطو�ر اخلدمات، وهذا فHه �خلصوص خمطط اكمل 

الق]صيل، هيدف ٕاىل حتديث وعرصنة ماكتب التصديقات دªل العمل 
وتعز�زها �لوسائل التك]ولوجHة احلديثة، اس;تعامل الوسائل احلديثة مäل x�ٔذ 

  . ٕاخل... املواعيد �ٔ"نرتنDت
وهاذ اليش خصو وا¬د الشوية دªل التطو�ر، وفHه Xانب 5لث وهو 

Xديدة ٔ�و بصدد x�ٔذ بناية املوارد الÝرشية والبناªت، اح]ا ا"ٓن اxذينا بناية 
Xديدة يف الر�ط ٔ�كرب من ت� البناية، وعند� اôطط Sمع املوارد الÝرشية 
مبوارد aرشية ٔ�كرث، ²ادي نضاعفو الطامق الÝرشي Kىل أ"قل يف الر�ط، ٔ"ن 
ي�س;تق�ل املواطنني من مجيع ٔ�حناء املغرب، ٕاذن هناك خمطط وضعناه، àمتىن 

  . ت املوجودة تقل تقريبا �لنصفٔ�ن إالشاكال 2012يف �ٓخر 
 .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب، ٕاذن . شكرا الس;يد الوز�ر
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�شكرمك . هبذا àكون قد ٔ�هنينا �ر�مج Xلس�]ا هذه. ٔ�عفHمتو� من التعقHب
  . الس;يد الوز�ر Kىل مسامهتمك

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

    


