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  )2012 زيو ل يو  10  (1433 شعبان 20 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFرئEس ل اDٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس:يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساKة ، ابتداء مندقIقة ٔ�ربعونث ثالثالث ساKات و : التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  . بعد الزوال ة والثالثنيسالسادواPقIقة 

   .الشفويةمXاقشة اDٔس:ئU::::  Vدول اDٔعاملUدول اDٔعاملUدول اDٔعاملUدول اDٔعامل

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

        ::::املس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسة
  .ٔ�رشف املرسلنيbسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل 

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اPس:تور، ووفقا ملقlضيات النظام  100معال بhٔحاكم الفصل 

اPاsيل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة Dٔس:ئV السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا

ية املدرUة يف Uدول اDٔعامل، ق{ل الرشوع يف تناول اDٔس:ئV الشفه 
ٔ�عطي اللكمة �لس:يد اDٔمني ٕالطالع اFلس Kىل ما Uد من مراسالت 

  .اللكمة �لس:يد اDٔمني، تفضل. وٕاKال�ت

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلساملس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اFلس
bسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س:يد� محمد وKىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
Eسشكرا الس:يد الرئ.  

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف البداية ٔ�حIط اFلس املوقر ٔ�ننا س:نكون Kىل موKد م{ارشة بعد 
Uلسة اDٔس:ئV الشفهية جبلسة معومIة، ختصص ��راسة والتصويت Kىل 

  :النصوص ال�رشيعية التالية
تفاقIة اPولية محلاية يوافق مبوج{ه Kىل اال 20.12مرشوع قانون رمق  - 1

مجيع اDٔش�اص من �خlفاء القرسي، املعمتدة من طرف امجلعية العامة 
  ؛2006د£سمرب  20لٔ¡مم املت�دة ب�Iويورك يف 

يوافق مبوج{ه Kىل االتفاق املوقع بربو¦س:يل  28.12مرشوع قانون رمق  - 2
Kىل شلك تبادل رسائل مربم بني اململكة املغربية  2010د£سمرب  13يف 

�حتاد اDٔورويب خبصوص إالجراءات املشرتكة لتحر�ر السوق يف جمال و
املنت¯ات الفالحIة واملنت¯ات الفالحIة املصنعة واDٔسامك ومXت¯ات الصيد 

وملحقاهتا وكذ±  3و 2و 1البحري، وخبصوص تعويض الربوتو¦والت رمق 

كة املتوسطي املؤسس لرشا-حول التغيريات املدK Vsىل االتفاق اDٔورويب
بني اململكة املغربية من ¶ة واFموKات اDٔوروبية واPول اDٔعضاء هبا من 

 .¶ة ٔ�خرى
ºل�س:بة �لمراسالت وإالKال�ت اليت توصل هبا رئEس جملس 
املس�شار�ن، فقد توصلت الرئاسة مبراسV من الس:يد الوز�ر امللكف 

الش:بE{ة  ºلعالقات مع الربملان خيرب من sاللها اFلس طلب الس:يد وز�ر
والر¿ضة بتقدمي السؤال الفريد املوUه لوزارته يف بداية اجللسة، وبطلب 
من الس:يد وز�ر �قlصاد واملالية ºٕدراج اDٔس:ئV املو¶ة لوزارته يف �ٓخر 

 . اجللسة
ºل�س:بة لٔ¡س:ئV الشفهية والكlابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : 2012يوليوز  10ٕاىل Áاية الثال5ء 
- Kالشفهية Vس:ئDٔسؤ�؛  29: دد ا  
 ٔ�س:ئV؛  K :3دد اDٔس:ئV الكlابية -
 . ٔ�جوبة K :3دد اDٔجوبة الكlابية -

 .لمك اللكمة الس:يد الرئEس

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس:يد اDٔمني

من النظام اPاsيل، توصلت الرئاسة خبمس  128طبقا ملقlضيات املادة 
الف �شرتايك، تفضل الس:يد اللكمة لفريق الت�. طلبات ٕا�اطة) 5(

  .املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد العريب خربوشاملس�شار الس:يد العريب خربوشاملس�شار الس:يد العريب خربوشاملس�شار الس:يد العريب خربوش
  .شكرا الس:يد الرئEس

  الس:يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدة والسادة املس�شارون،
يف ٕاطار النظام اPاsيل، ٔ�حIط جملس:نا Kلام بقضية طارئة تتعلق 

�قlصادي اÉي  بصعوºت اÈمتويل اليت يوا¶ها املس:تفIدون من السكن
توفره اPوÎ حملاربة مدن الصفIح، حIث Ëرفض اDٔبناك تقدمي قروض 
السكن لهؤالء املواطنني رمغ ضام�ت اPوÎ لهذا النوع من القروض Kرب 

ٔ�ساسا ملساKدة ذوي  2003اÉي ٔ��دث س:نة " FOGARIM"صندوق 
اsPل الضعيف وÁري القار، sاصة قاطين دور الصفIح UDٔل امlالك 

  . كن توفره وتدمعه اPوÎس
فاPوK Îرب وزارة السكىن قامت وتقوم جبهد ¦بري لتوفري سكن 
اقlصادي Kرب Kدة �رامج، لكن هذا اFهود الوطين ال تنخرط فIه اDٔبناك 
ºلشلك املطلوب، وعندما Ëرفض اDٔبناك مXح قروض القlناء سكن 

الرب�مج الوطين  اقlصادي ºلرمغ من ضام�ت اPوÎ، فٕاهنا تعرقل معليا
  . لتوفري السكن الالئق �لفàات الفقرية واحملدودة اsPل
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شقة  1285ففي مدينة âمس:نا مáال، وفرت وزارة السكىن ما �زيد عن 
Uاهزة اقlصادية ٕاليواء ساكن اDٔحIاء القصد�رية جبامKة س:يدي حييي زKري، 

اDٔحIاء  هذه املسا¦ن Uاهزة اDٓن، لكن اDٔبناك Ëرفض مXح القروض لساكن
 القصد�رية بدعوى ٔ�ن بعض املس:تفIد�ن من القروض ويف ٕاطار صندوق

FOGARIM" "داءDٔº ال يلزتمون.  
ٕاننا ال ننكر وجود بعض �االت العجز عن اDٔداء، لكن ذ± ال ي�{غي 
ٔ�ن �كون مربرا �لتعممي ولعرقV �ر�مج وطين اجçعي و¦بري، فعىل اDٔبناك 

نية الس:ت�الص مس:تحقاهتا، وق{ل ذ± ٕاجياد ٔ�ن تل¯hٔ ٕاىل املسطرة القانو 
صيغ �ل�سوية، مáل ٕاKداد اجلدوÎ ولEس حرمان �ٓالف املواطنني من حق 

  .Ëكفê اPوÎ وتعمل وزارة السكىن Uاهدة ليصبح واقعا يلمسه املواطن
É±، نطلب من ٔ�¶زة اPوÎ املعنية التدsل Pى اDٔبناك وتفعيل 

ىت £س:متر الرب�مج الوطين ح" "FOGARIMوتقوية دور صندوق 
�لسكن �جçعي اÉي نعتربه �ر�جما هاما Uدا ومن مضن اDٔوراش 
�جçعية اليت ي�{غي ٔ�ن íس:متر وتتعزز، sاصة ؤ�ن املسÎٔh �جçعية 

  .تعترب ٕا�دى راكîز �ر�مج احلكومة احلالية وتو¶اهتا الكربى
  .وشكرا الس:يد الرئEس

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
ٕاذن .. اللكمة اDٓن �لفريق اPس:توري. لس:يد املس�شار احملرتمشكرا ا

ٕاذن اللكمة �لفريق الفIدرايل . منر ٕاىل الفريق �شرتايك، حىت هو ما اكي�ش
  .يف ٕاطار إال�اطة

        ::::املس�شار الس:يد العريب �ôيشاملس�شار الس:يد العريب �ôيشاملس�شار الس:يد العريب �ôيشاملس�شار الس:يد العريب �ôيش
  .شكرا الس:يد الرئEس

  الس:يدات والسادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شارون،

�ٔ�وضاKا اقlصادية واجçعية ال تبعث Kىل �رتياح بفعل  تعEش بالد
�رتباك احلكويم وKدم ربط اDٔقوال Dٔºفعال، فاحلوار �جçعي الزال 
�راوح ماكنه ºلرمغ من الزتام الس:يد رئEس احلكومة يف اجللسة اsDٔرية 

  .ºختاذ م{ادرة يف هذا اFال
يت، ال ميكن اsزتا� يف ٕان احلوار �جçعي، ٕاكطار قانوين ومؤسسا

�ل املنازKات �جçعية، بل هو عنرص من عنارص التمنية �قlصادية 
و�جçعية من حIث حتسني مXاخ اDٔعامل وUلب �س�ýر وËكر£س ثقة 

  .الفاKلني �جçعيني وحتفزي اDٔجراء
ٕان سوء التدبري �جçعي �لحكومة مهن¯ا وزمXا يطرح ٕاشاكلية كربى 

ºملاكنة اPس:تورية �لحقوق �جçعية يف الس:ياسة العمومIة، كام  تتعلق
�رتبط ºملسار اÉي اختذه احلوار �جçعي من حIث رضورة تطبيق 
معظم بنوده، خصوصا اليت ال حتتاج ٕاىل موارد مالية بل حتتاج فقط ٕاىل 

ت املتعلقة ºحلر¿ 87ٕارادة س:ياس:ية، اكلتصديق Kىل االتفاقIة اPولية رمق 

  .من القانون اجلنايئ 288النقابية، و�ذف الفصل 
لقد ٔ�ظهر ملف نظام املقاصة ٔ�ن احلكومة تفlقد �لجرٔ�ة الس:ياس:ية 
لرتش:يد اPمع اÉي £س:تفIد مXه اDٔغنياء اÉاتيون واملعنويون، ٔ�فرادا 
ومؤسسات، كام ٔ�هنا ال متت
 خطة واحضة وملموسة لالسرتUاع التدرجيي 

ات Uديدة وفق دفرت حتمالت حيدد مجموKة من ��مع Kرب ٕابداع �ٓلي
�لزتامات �قlصادية و�جçعية، بل لقد تب�ت احلكومة مقاربة ٔ��ادية 
يف هذا اFال ؤ�¶زت Kىل القدرة الرشائية الضعيفة ٔ�صال ÁDٔلب الفàات 

  .�جçعية
للك هذه �عتبارات، Kىل اجلهاز احلكويم ٔ�ن �راجع نفسه، فالظرفIة 

ية ودقIقة وحتتاج ٕاىل حسن التدبري �جçعي وفlح حوار وطين مع âرخي 
اDٔحزاب والنقاºت واFمتع املدين حول القضا¿ احليوية الكربى اليت تقlيض 
مقاربة íشار¦ية مXدجمة ٕالصالح مشويل ومl¯ا�س يقلص الفوارق �جçعية 

رضائب وحيذف مXابع الريع يف ٕاطار ربط Uديل بني ٔ�نظمة املقاصة وال
واDٔجور والتقاKد، وذ± من U�ٔل ٕاقرار قواKد مؤطرة Uديدة لتدبري الشhٔن 
�جçعي وجتويد وحتسني املنظومة �جçعية يف مشوليهتا مبا £سمح 

  .بتكر£س م{ادئ دس:تور احلقوق
  .شكرا

    ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
اللكمة �لفريق اPس:توري، تفضل اليس . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .ايضالر 

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرايضيضيضيض
  .شكرا الس:يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شارون،

الس:يد الرئEس، يتعلق موضوع هذه إال�اطة بت�{يه وحتذ�ر احلكومة من 
خماطر ¦برية هتدد �قlصاد الوطين، وقد �هبنا يف مXاس:بات سابقة ٕاىل 

�قlصادية، خصوصا ما يتعلق  رضورة احلذر يف تدبري ملف اDٔزمة
مب�اوف Ëراجع �س�ýرات وارتفاع ٔ�سعار املواد اDٔولية Kىل املس:توى 

  . اPويل
وٕان ٔ�مه ما يؤكد هذه التخوفات، هو تhٔ¦يد اخلرباء واملطلعني ووسائل 

  :إالKالم من تطورات حول اDٔمور التالية
�شhٔة Ëراجع الرواج مبيناء طن¯ة املتوسط، وما عرفlه هذه امل   - 1

�قlصادية الكربى من توËرات اجçعية وسوء تدبري ملحوظة، جعلت 
 Îولية تفضل الهجرة حنو ٕاس:بانيا ومغادرة امليناء، مما ينذر حباPالرشاكت ا
ٕافالس س:تكون لها عواقب وخمية Kىل �قlصاد الوطين وKىل �س�ýر 

  اsDٔرية؛ اDٔجXيب اÉي حقق فIه املغرب نتاجئ ٕاجيابية sالل الس:نوات
ٔ�كد sرباء دوليون ووطنيون بhٔن سعر القمح س:يعرف ارتفاKا   - 2
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اس:ت Xائيا sالل اDٔشهر القادمة يف السوق العاملية، مما جعل بعض اPول 
املنت¯ة Ëرفض بيع مXتو¶ا ختوفا من ضعف العرض ومن التقلبات اليت 

  .تعرفها اDٔسواق
ذاري مث �ذاري، ٕان ٕاننا قد �هبنا احلكومة السابقة وقلنا �لك وضوح، �

درمه وٕاىل  800درمه ٕاىل  300اخلرباء ٔ�كدوا ٔ�ن سعر القمح سريتفع من 
درمه �لقXطار، وها حنن اليوم نعEش بداية هذا الواقع، �ذاري مث  1500

 .�ذاري من �س:تخفاف هبذا امللف
متزيت وضعية اPرمه sالل اDٔشهر القليV اsDٔرية حسب معطيات  - 3

نية بعدم �س:تقرار، حIث عرفت ارتفاKا ºملقارنة السلطات النقدية الوط 
مع اPوالر، واكن É± ٔ�$ر واحض Kىل �حlياطي الوطين من العمV، ومل 
 ±É لتايل س:يكونºة لتغطية الواردات، وIىل قدرة اكفK يعد املغرب يتوفر

ل انعاكساته الوخمية Kىل مزيان اDٔداء وKىل املقاوالت الوطنية العاملية يف جما
  .�س:ترياد والتصد�ر

  الس:يد الرئEس، 
ٕاننا نثري هذه التنôهيات ليك حنذر احلكومة من ا%اطر املتوقعة لهذه 
املؤرشات، ونطالب برضورة التدsل �س:تع¯ايل والرسيع، كام ٔ�ن احلكومة 
مطالبة اليوم ق{ل الغد ºحلوار مع املعارضة واÁDٔلبية ومع الفاKلني 

 - ٔ�س�سمح الس:يد الرئEس  -املبارش�ن، لك هذا �قlصاديني واملعنيني 
ال قدر  - لتعبئة جامعية، متنع �قlصاد الوطين من ا%اطر اليت قد تؤدي 

ٕاىل املس ºلس:يادة �قlصادية الوطنية واملس ºلقدرة الرشائية  -هللا 
  .�لمواطن املغريب

  .شكرا الس:يد الرئEس، ؤ�س�سمح ٕان ٔ�طلت

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .لكمة �لفريق �شرتايك، تفضلٕاذن ال

        ::::اليلاليلاليلاليلييييه ه ه ه ال ال ال ال املس�شار الس:يد بوشعيب املس�شار الس:يد بوشعيب املس�شار الس:يد بوشعيب املس�شار الس:يد بوشعيب 
  الس:يد الرئEس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس:يدة الرئEسة، 

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�قف اليوم ٔ�ماممك ؤ�� �لك صدق ٔ�شعر حبزن ؤ�سف معيقني عام 

سانية حقIقIة، íس:توجب Kاش:ته بالد� بداية اDٔس:بوع اجلاري من مhٔساة ٕا� 
  .        مXا اعتبار هذا اليوم يوم �داد وطين

  الس:يد الرئEس،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ق{ل اكçل هذه إال�اطة، ٔ�تقدم مبلمتس ٕاىل الس:يد الرئEس والسادة 
  .املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن يقرؤوا الفاحتة Kىل ٔ�رواح حضا¿ هذه احلوادث

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا

يمِبِسحنِ الرمحالر مِ اللَّه، ينالَمالْع بر لَّهل دميمِ  الْححنِ الرمحالر
 يمتَقساطَ الْمنَا الصِّراهد ينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكينِ إِيمِ الدوي كالم

غْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرصالَ الضَّالِّينو هِملَي. 

  . منيآ

 لَىع الَمسو فُونصا يمع زّةالْع بر كبر انحبسدمالْحو ينلسرالْم  للّه
ينالَمالْع بر.  

  :اليلاليلاليلاليلييييه ه ه ه ال ال ال ال املس�شار الس:يد بوشعيب املس�شار الس:يد بوشعيب املس�شار الس:يد بوشعيب املس�شار الس:يد بوشعيب 
  الس:يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  حرضات السادة املس�شار�ن احملرتمني،
 - رت �ادثتا سري مروعتان �لك من الصو�رة فد الرئEس، لقد ٔ�سالس:ي

قlيال  30والناظور عن حصيV دموية (وÎ، فاقت ٔ�زيد من  - كام تعلمون 
جرحيا، Kادت بنا لتدق �قوس اخلطر، وíسائلنا كفاKلني  30ؤ�زيد من 

س:ياس:يني وíسائل املسؤولني Kىل íس:يري الشhٔن العام لبالد� حول واقع 
  . الطرقIة واحلفاظ Kىل ٔ�من ؤ�رواح املغاربة ٔ�مجعني السالمة

فاملغرب يصنف، كام هو معلوم، يف املرتبة اDٔوىل عربيا والسادسة Kامليا 
من حIث Kدد حوادث السري اليت íسفر عن ٕاصاºت ٔ�و �االت وفاة، 

مليار كام هو  11فضال عن اخلساîر �قlصادية اليت تقدر بhٔكرث من 
  . معروف

ترتمج ºمللموس واقعا مhٔساو¿ يعEشه مواطنو� Kىل الطرق،  ٕاهنا ٔ�رقام
ويطرح ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ٔ�س:ئV جوهرية حول اDٔس:باب اليت تقف 
وراء هذه الفواجع واحلوادث اليت تعد مhٔساة ºمlياز، فلو íساءلنا عن واقع 
الفساد والرشوة ببالد� س:نكون نطرح ٕا�دى إالشاكليات احلقIقIة اليت 

  . تطبيق السلمي ملقlضيات السالمة الطرقIة ºملغربتعوق ال 
ؤ�حIط Kلام هنا Kىل من يتحمك يف مXظومIة مXح رخص الس:ياقة 

  وشهادة الفحص التقين، بل ومن املسؤول عن اف�lاصها ومراق{هتا؟ 
ولو ساءلنا واقع الب�Iة التحتية و�ال الش:بكة الطرقIة ºملغرب، ال شك 

  . رتهل بل والاكريث يف Áالب اDٔحIانٔ�ننا س:نقر مجيعا بواقعها امل
نا النظر يف اDٔرقام والتقار�ر اليت íشري ٕاىل ارتفاع احلوادث بعد ن ولو ٔ�مع 

 %14,5ٕاصدار مدونة السري املعروفة، حIث ارتفعت احلوادث املميتة بــــ 
ºل�س:بة �لجر5، فٕاننا  %13و %11,6مما يعين ارتفاع Kدد املوىت ب�س:بة 

ملس�شار�ن، الس:يد الرئEس، السادة الوزراء، س�سعى وبال شك، السادة ا
sٓ� ،ملدونةº ن ذمجيعا ٔ�نه �ان الوقت لتعديل العديد من بنود ما £سمى�

بعني �عتبار لك املرËكزات السابقة وبتفاKل لك اDٔطراف واجلهات 
  . املتدVs يف اFال

  .وشكرا
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        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
داز، ٕاذن .. ة �لفريق الفIدرايلاللكم. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لفريق �س:تقاليل

        ::::املس�شار الس:يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس:يد الرئEس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  اDٔخlني املس�شارتني احملرتمlني،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕان ٕا�اطتنا، يف الفريق �س:تقاليل، اليوم مس:ت�{طة من واقع اFمتع 

 ومعا�ة اDٔرس املغربية بعد ٕافراز نتاجئ البالكور¿، بعد هذا احلدث املغريب
اÉي ترتق{ه خمتلف اDٔرس املغربية يhٔيت دور ولوج املعاهد الوطنية واملدارس 
الوطنية من طرف، بطبيعة احلال، التالمIذ الفاîز�ن، وهنا تlôدئ معا�ة 

lرس املغربية يف البحث عن معاهد تق{ل ٕاجراء امDٔل اU ان ق{يل�
 �17لتالمIذ، حIث �رى ٔ�ن Uل املؤسسات ٔ�و املعاهد العليا تضع معدل 

;�د ٔ�دىن لولوج هذه املعاهد، مما يعرقل ويعترب اكرثة ºل�س:بة  18/20ٔ�و 
  .18/20و 17ملن مل يتوفق يف 

؟ 16وما ٔ�قل من  17ٕاذن، املغاربة، هل نق{ل البالكور¿ مبا ٔ�قل من 
Uل اDٔرس حتج من الرشق ٕاىل الغرب ومن  هذا Áري مق{ول عندما جند ٔ�ن

الشامل ٕاىل اجلنوب حبثا عن املعاهد اليت ق{لت ٔ�بناءها لولوج �م�lا�ت، 
وهذه Kادة ٔ�لفXاها مXذ مدة وحلد الساKة مل جند �ٓذا� صاغية �ل�د من هذه 
املعا�ة، ٕاذ ال معىن ٔ�ن التلميذ يتفوق يف شهادة البالكور¿ وال جيد حىت 

  .يت تق{ê الجlياز م{اراة ق{لية لولوج هذه املؤسساتاملعاهد ال
يف �ني يعمل امجليع ٔ�ن نتاجئ التصحيح Ëكون خمتلفة من ¶ة ٕاىل ٔ�خرى، 
واحلراسة Ëكون خمتلفة من ¶ة ٕاىل ٔ�خرى، ولكن �م�lان يعترب �دا 
ورضبة قاس:ية جلل اDٔرس اليت ال جتد ٔ��ن تدفع ٔ�بناءها �لمعاهد ٔ�و 

املدارس الوطنية لالقlصاد وال�س:يري لها  (ENCG)ثال �لمدارس العليا، مف 
Kدة فروع موزKة، وامحلد K ،Aىل ربوع اململكة، جند فرع يف سطات يق{ل 
مبعدل وفرع يف وUدة يق{ل مبعدل �ٓخر، وفرع يف ٔ�اكد�ر، هذا التضارب 
وهذا �خlالف جيعل التلميذ £شعر بغنب وÁنب ¦بري حىت لولوج ٔ�و لق{ول 

نتقاء فقط، مفىت س�س�Iقظ العقول املغربية لت�د من هذا اÈمتيزي، م{اراة �
  حىت £شعر الطالب ٔ�و التلميذ ٔ�نه يف ب� دميقراطي، تتاكفhٔ فIه الفرص؟

  .شكرا الس:يد الرئEس، ؤ�س�سمحمك ٕان ٔ�طلت

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
واDٓن �رشع يف معاجلة اDٔس:ئV الشفهية . شكرا الس:يد املس�شار

مهنا �ٓنية  4سؤ�،  21ل ٔ�عامل هذه اجللسة، وKددها املدرUة يف Uدو 
سؤ� Kادية  17مو¶ة للك من قطاع التجهزي والنقل، الطاقة واملعادن، و

موزKة Kىل قطاKات التجهزي والنقل، الطاقة واملعادن، �قlصاد واملالية، 

الش:باب والر¿ضة، الص�ة، ال�شغيل، الوزارة امللكفة ºملغاربة املقميني 
  .ارج، الشؤون العامة واحلاكمةºخل

�س:هتل Uدول ٔ�عامل هذه اجللسة ºلسؤال املوUه �لس:يد وز�ر الش:باب 
اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من . والر¿ضة حول �حlضان الر¿يض

  .فريق التجمع الوطين لٔ¡حرار، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد sريي بل�رياملس�شار الس:يد sريي بل�رياملس�شار الس:يد sريي بل�رياملس�شار الس:يد sريي بل�ري
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  .كرا الس:يد الرئEسش
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
تعEش الر¿ضة الوطنية ٔ�وضاKا Áري مس:تقرة، وقد Uاءت هذه اDٔوضاع 
Áداة املناظرة الوطنية حول الر¿ضة اليت توجهتا الرساÎ امللكIة التارخيية، 

  . حIث رمست خريطة طريق لٕالقالع الر¿يض واÈهنوض به
روج من �اÎ الر¦ود وامجلود و�رجتالية اليت طبعت كنا ن�lظر اخل

مسارها، حIث حصدت من sال� الر¿ضات الوطنية نتاجئ مل Ëكن يف 
  . مس:توى طموحXا

وسعيا مXا لالس:مترار يف ٕاصالح اDٔوضاع الر¿ضية  ،ويف هذا إالطار
بفضل اDٔوراش املفlو�ة، �ريد ٔ�ن نطرح موضوع �حlضان الر¿يض اÉي 

ملتنفس الوحIد Èمتويل الر¿ضة الوطنية يف الوقت اÉي الزلنا فIه يبقى ا
  . ن�lظر تزنيل ��رتاف bشلك واحض

ذ± ٔ�ن �حlضان بدٔ� يطرح العديد من اDٔس:ئV، من ق{يل اس:تفادة 
بعض اDٔندية دون اDٔندية اDٔخرى ن�I¯ة طريقة تعامل بعض املؤسسات 

زي يف متويل اDٔندية، sاصة ؤ�ن العمومIة هبا، حIث جند ٔ�ن هناك حتزي ومتي
هذه املؤسسات العمومIة íرشف Kىل íس:يري $روات املغرب اÉي من 

  .املفروض ٔ�ن تعمم Kىل مجيع اDٔندية دون ٔ�ي اعتبارات ٔ�خرى
الس:يد الوز�ر، ما يه إالسرتاتيجية املتبعة Pمقرطة �حlضان 

X ندية الوطنية دون اس:تDٔاء؟ الر¿يض وتعمميه الس:تفادة مجيع ا  
Dٔن، الس:يد الوز�ر، هذا السؤال طرحXاه مXذ مدة ولكن مل نتلق 
ٔ�جوبة، Dٔن هناك العديد من املناطق يف املغرب والعديد من الر¿ضات 
وبعض اDٔندية ال يعقل ٔ�ن íس:تفIد من هذه املؤسسات بعض اDٔندية، 
واليت �كون Kىل رٔ�س بعض اجلامعات الر¿ضية خشصيات، وهنا ما 

يد رئEس الرئEس احلكومة راه قال بhٔن هناك دمقرطة والس: .. خصناش
اجلامعة، ولكن يف هذا اÈمتويل كذ± خصنا اPمقرطة ºش تعمم مجليع 

  . املغاربة و£س:تفIد مهنا مجيع الر¿ضيني
  . وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
وامسحوا يل ق{ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
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وز�ر، ºمسمك ٔ�ن ٔ�رحب مبنظامت الكشاف الوطين من مرا;ش �لس:يد ال
 ٓ   . يت ٔ�ور�ر�

  .شكرا، ٕاذن اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

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

ٔ�شكر يف البداية الس:يد املس�شار Kىل �هçم اÉي يوليه لقطاع 
  . اضيع ذات الصVالش:باب والر¿ضة واملو 

ٔ�¦يد ٔ�ن السؤال اكن تطرح يف الغرفة اDٔوىل، واكن اجلواب Kىل 
مضمون السؤال، طبعا فاش ت��lدثو Kىل �حlضان ت��lدثو Kىل 
��رتاف، ��رتاف ما ميكن مير ٕاال Kرب �حlضان، وهاذ �حlضان ما 

د ميكن �كون ٕاال Kرب حتويل اDٔندية ٕاىل رشاكت، كام كتعرفوا الس:ي
  . املس�شار

طبعا املسÎٔh د¿ل �حlضان مت إالقرار د¿لها مXذ العقد د¿ل الýنXEات 
مع بعض املؤسسات العمومIة مكصدر هام Èمتويل الر¿ضة الوطنية، ومت 
التنصيص Kىل ذ± حىت يف القانون د¿ل قانون الرتبية البدنية والر¿ضة 

Dٔندية يف خمتلف اDٔنواع السابق، وºلفعل اس:تفادت وا�د اFموKة من ا
الر¿ضية، ٕاال ٔ�ن هذا إالجراء، هنا ٔ�تفق معمك، عرف وا�د النوع من 
الفlور بعد العملية د¿ل اخلوصصة ا�يل عرفهتا وا�د اFموKة د¿ل 

  . املؤسسات
، وËرخست وا�د القXاKة U2008ات املناظرة الوطنية �لر¿ضة يف 

كنت�دثو Kىل ��رتاف مرة  وطبعا فاش. برضورة املرور ٕاىل ��رتاف
  . ٔ�خرى البد ما كمنرو Kرب �حlضان

 Îٔhٔ�شاطرك الرٔ�ي يف املس �املشلك ا�يل عند�، الس:يد املس�شار، ٔ�
.. ا�يل تتقول، ولكن راه الوزارة ما عندهاش سلطة يف التحمك ºش جنيو

هذا وا�د احلق تيضمنو اPس:تور، ما ميك�ش Ëكون ٔ�نت مáال يف وا�د 
ٔ�و Ëكون يف وا�د الرشكة وجتي الوزارة تتدsل ٔ�و تلزمك، يعين  املؤسسة

 . تتعاقد مع وا�د النادي ٔ�و تتعاقد مع وا�د اجلامعة معينة
Îٔhكتبقى مس Îٔhلو مع .. طبعا املسsنقاش ا�يل ميكن ند �يعين عند

وا�د اFموKة د¿ل احملتضنني ا�يل هام مقاوالت مواطنة، وا�يل كنلقاو معهم 
يقة قانونية، يعين مايش بوا�د إالطار قانوين ا�يل Áادي نلزمومه مايش بطر 

به، وٕامنا بوا�د الطريقة ٔ�خوية ح{ية، مواطنة كام قلت، ºش نقدرو فعال 
حناولو نضمنو وا�د النوع من التوازن يف املسÎٔh د¿ل �حlضان Dٔنين 
 ت�شاطرمك الرٔ�ي، هناك وا�د الشعور ºحليف، خصوصا يف وا�د اDٔصناف

الر¿ضية ا�يل ك�شوف راسها ٔ�هنا ما ك�س:تافدش من هاذ العملية د¿ل 
�حlضان، وºلتايل فهذا ¦يhٔ$ر طبعا Kىل الصنف الر¿يض وKىل النتاجئ 

  .د¿لو
  .وشكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  هناك تعقIب الس:يد املس�شار؟.. اللكمة. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::ريريريرياملس�شار الس:يد sريي بل�املس�شار الس:يد sريي بل�املس�شار الس:يد sريي بل�املس�شار الس:يد sريي بل�
  . شكرا الس:يد الوز�ر

ولكن السؤال د¿يل تlEطرح Kىل املؤسسات العمومIة، ٔ�� مايش مع 
رشاكت اخلواص، هذه رشاكت معومIة د¿ل اPوÎ، ال يعقل ٔ�ن وا�د 
املسؤول يف الرشكة ¦ميول وا�د اDٔندية، ٕاذا شفXا جمال الرحب راه احXا 

Áادي يد�روا هلم  فني.. كنعرفو مؤسيس الرشاكت، تEشوفوا فني عندمه
  إالشهار؟ ٔ�ش:نو هو الرحب من ذاك �حlضان ٔ�و إالشهار؟

ولكن ٔ�� Ë�ٔلكم عن املؤسسات العمومIة د¿ل اPوÎ، ا�يل مسامهة فهيا 
ٔ�� ما كنتلكمش Kىل  ،ÎوPعينوا من طرف اlEوا�يل املد�ر�ن ت ،ÎوPا

  . اخلواص
هاذ احلكومة وهاذ السؤال راح احXا طرحXاه مرارا، وما ابغيناش 

اجلديدة نبقاو �هتربو، يعين هنرضو جبدية ومبعقول، ميكن ما قدرتوش لهاذ 
املد�ر�ن، عندمه حرية الترصف، ولكن ما كنو¶ش ± السؤال، كنو¶و 
�لحكومة، ٔ�� ما كنو¶ش لوز�ر الش:بE{ة، Dٔن رئEس احلكومة ووز�ر املالية 

Kىل هاذ املؤسسات، وكذ± القطاK خرى، هذا هو ا�يل مه مرشفنيDٔات ا
ا�يل ابغينا نقولوه، ٔ�ما املؤسسات د¿ل اخلواص احXا هاذوك ما كندsلوش 

  .فهيم
و�متىن هللا خيليمك، الس:يد الوز�ر، ºش جتابو� وتقXعو� هباذ املشلك، 
Dٔن هاذي س:نوات واحXا تنطرحو هاذ السؤال، ومجيع الوزراء ¦ي¯اوبوا 

  .الر¿ضينيبوا�د اجلواب مايش مقXع وما كريضEش 

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

  .التعقIب

        ::::الس:يد وز�ر الش:باب والر¿ضةالس:يد وز�ر الش:باب والر¿ضةالس:يد وز�ر الش:باب والر¿ضةالس:يد وز�ر الش:باب والر¿ضة
يعين إالقXاع ا�يل Áادي ننطلقو من املنطلق ا�يل قلت ± الس:يد 
املس�شار هو ٔ�نين ك�شاطرك الرٔ�ي، Dٔن فعال اك�ن وا�د احليف ا�يل 

به وا�د اFموKة من اDٔندية واجلامعات فP خيص اDٔصناف ك�شعر 
  . الر¿ضية

كت�دث Kىل مؤسسات معومIة، املؤسسات العمومIة حىت يه ٔ�يضا 
راه كتخضع لوا�د مXطق الرحب واخلسارة، وºلتايل ك�شوف رمبا الصنف 
الر¿يض ا�يل Áادي يد�ر اKPاية �لمؤسسة املعنية وفق الطرق املرشوKة 

ار وا�د التعاقد ا�يل ¦يمت ما بني اجلامعة ٔ�و النادي واملؤسسة ويف ٕاط
  .العمومIة

ٔ�� ا�يل ابغيت نؤكد ± Kليه الس:يد املس�شار، مايش كهنرب ٔ�و ما 
Áاد£ش نعطيك جواب مقXع، احXا كن�اولو ندرسو القضية، كن�اولو �شوفو 
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 ¦يفاش Áادي نقدرو نقربو الرؤى يف اجتاه يعين ضامن وا�د النوع من
  . التوازن يف احلضور د¿ل هاذ احملتضنني يف اDٔصناف الر¿ضية

ٔ�� ٔ�ؤكد ± وكنعرتف ± راه مايش ساهDٔ ،Vن حىت هام كام قلت ± 
 ،A راه تيخضعوا هاذ التحرك د¿هلم ملنطق الرحب واخلسارة، ولكن، امحلد
 اكينني مؤسسات اليوم ا�يل احXا يف صدد النقاش معهم وا�يل Áادي نلقاو

معهم وا�د احلل ºلشلك ا�يل Áادي �رضيمك وÁادي �ريض الر¿ضيني، 
  .الس:يد املس�شار

  .وشكرا

  :الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف 
هذه اجللسة، ون�lقل ٕاىل اDٔس:ئV املو¶ة ٕاىل قطاع التجهزي والنقل وKددها 

  . س:تة
 ٔDٓين اDناء الناظور الغرب السؤال اIٓل مرشوع مhه مKول موضو

اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من فريق اDٔصاÎ واملعارصة، . املتوسط
  .تفضل الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .bسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئEس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ملس�شار�ن احملرتمني،ٔ�خوايت وٕاخواين ا

الس:يد الوز�ر احملرتم، تبعا �لتعهدات احلكومIة الواردة يف الرب�مج 
احلكويم والرامIة ٕاىل مواصV إالصالح املؤسسايت لقطاع املواS والنقل 
البحري وËكر£س املاكنة البحرية �لمغرب من sالل ٕاطالق ا%طط املد�ري 

  . املينايئ اجلديد
الوز�ر، ٔ�ن رصحمت ٔ�ن مIناء الناظور يندرج  وحIث س:بق لمك، الس:يد
، اليت تضم ºٕالضافة ٕاىل ٕاصالح املواS 2030مضن الس:ياسة املينائية د¿ل 

 Sالصيد، ٕا�داث موا Sاالت، مبا فهيا مواFدد من اK املتخصصة يف
Uديدة ليكون املغرب �ارضا يف حبره يف ٕاطار التنافس اPويل Kىل البحر 

  .حمليط اDٔطليساDٔبيض املتوسط وا
ويف هذا إالطار، Kربت احلكومة احمللية مبدينة مليلية احملتV يف وقت 
سابق عن خماوفها من مرشوع توسعة مIناء الناظور ليك يصبح مIناء 

 (les conteneurs)جتاري قادر Kىل اس�Iعاب واس:تق{ال احلاو¿ت 
مر اÉي ¦يلومرت، اs30  ٔDاصة ٔ�ن امليناء يقع Kىل مسافة تقدر حبوايل 

س:يؤ$ر يف املس:تق{ل املنظور Kىل ال�شاط الت¯اري يف مدينة مليلية 
السليبة وخيلق رواUا اقlصاد¿ يف املنطقة، ºلنظر ٕاىل ٔ�ن املرشوع س:يقام 

الواقعة Kىل مسافة ¦يلومرتات معدودة من " Punta-Negri"يف مXطقة 
س:تق{ل و ما يفرس خماوف ٕاس:بانيا وقلقها Kىل امل املدينة احملتV، وه

�قlصادي �لمدينة، ؤ�$ر ذ± Kىل فقدان قميهتا إالسرتاتيجية يف مXطقة 
  .البحر اDٔبيض املتوسط

Éا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن مhٓل مرشوع مIناء الناظور الغرب 
املتوسط، هل تتوفرون Kىل ٔ�جXدة زمXية حمددة ومضبوطة تتعلق مبدة 

ني املر¦ب املينايئ املذ¦ور من حIث �راهن Kىل هذا إال�شاء Èمتك ؟إالجناز
قدرات هامة لوضع ونقل احلاو¿ت، وتصد�ر واس:ترياد ومعاجلة السلع، 
ز¿دة Kىل ٕا�شاء مXطقة صناعية مXدجمة ومXف�lة Kىل املس�مثر�ن املغاربة 

  .واUDٔانب ومو¶ة الحlضان املهن العاملية
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .للكمة لمك الس:يد الوز�را. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد عبد العز�ز رºح، وز�ر التجهالس:يد عبد العز�ز رºح، وز�ر التجهالس:يد عبد العز�ز رºح، وز�ر التجهالس:يد عبد العز�ز رºح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئEس، 
  الس:يد الوز�ر،

ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Kىل طرح هذا السؤال، Dٔؤكد �لس:يد 
املس�شار ومن sال� الرٔ�ي العام Kىل ٔ�ن مIناء الناظور ا�يل هو مIناء 

هو ميكن يل نقول لمك من املواS املهمة واDٔساس:ية وا�يل داVs املتوسط، 
  .2030يف ٕاطار ا%طط اÉي ٔ�رشمت � د¿ل 

ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد بhٔن رمبا يف احلجم د¿لو واDٔمهية د¿لو قد يت¯اوز ما 
هو موجود من مواK Sىل الصعيد الوطين، العتبارات مlعددة، بال شك 

�Ëريد ٔ�ن تتحمك يف حبرها، وºلتايل ومن sال�  �عتبار اDٔول هو ٔ�ن ب�
ٔ�ن �كون نصيهبا من الت¯ارة العاملية نصيبا وافرا، وامحلد A مXذ مدة الب� 
د¿لنا توUه حنو البحر، اDٓن نالحظ بhٔن امحلد A س:ياسة البحر بدات 

  .تتضح معاملها، يف املس:تق{ل القريب ٕان شاء هللا غنعرضوها Kليمك
يناء ٔ�يضا ¦يدsل يف ٕاطار التمنية د¿ل املنطقة �اكملها، 5نيا ٔ�نه امل 

ºٕالضافة ٕاىل املطارات، ºٕالضافة .. املنطقة د¿ل الرشق امليناء س:يضيف
ٕان حص  - ٕاىل الطرق، ºٕالضافة ٕاىل السكك احلديدية، س:يمكل 

ºل�س:بة �لمنطقة �اكملها، وsاصة هذا ¦يعد� ) le package( -ريـــــــــالتع{
فP يتعلق ºجلهوية، تويل عند� لك ¶ة ٕاال وعندها ما �كفي من  �لمس:تق{ل

الب�Iات التحتية ا�يل Áادي يؤهلها اقlصاد¿ واجçعيا ٔ�هنا املؤرشات د¿لها 
  .ٔ�هنا Ëمنو bشلك ٕاجيايب

هاذ امليناء ميكن يل ٔ�ؤكد لمك، الس:يد املس�شار، اPراسات يعين يه 
جلانب التقين ؤ�يضا يف Uانب الرت¦يبة Uارية، ن�lظر ٔ�ن ت�هتeي ليك حندد يف ا

�lظرو فقط ºش يتعلن Kىل ٕان ن املالية، مشاريع االتفاقIات ٔ�هنا Uاهزة، ك 
شاء هللا Kىل اليوم ا�يل ميكن منضيوها، سواء تعلق االتفاق بني اPوÎ وما 
بني الواكÎ، ما بني الواكÎ وما بني الرشيك، الواكÎ الوطنية �لمواS والرشيك 
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  .ء هللا ا�يل Áادي £رشف Kليهٕان شا
مث ٔ�يضا مع صندوق احلسن الثاين �لتمنية �جçعية و�قlصادية ا�يل 

فٕاذن ٕاىل ابغيت تقول الرت¦يبة .. Áادي �كون ٔ��د املمولني الرئEس:يني يف هاذ
لكها Uاهزة، ن�lظر ٕان شاء هللا ٔ�ن تعطى يعين �نطالقة الرمسية ºش 

ÎدوU اد ند�روK ٓنDنا اXد¿ل إالجناز د¿لوميك .  
هبذه املناس:بة، ٔ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد �لسادة املس�شار�ن والسادة 
املس�شارات Kىل ٔ�نه التوUه اDٓن ا�يل ماش:ية فIه احلكومة واPوÎ ٔ�ننا 
س�Xطلق ٕاىل مر�U Vديدة يف بناء هذه التجهزيات، سابقا كنا كنعولو ٔ�كرث 

املزيانية العامة ٔ�و من sالل  Kىل اÈمتويل يعين ٕاما من sالل املالية يعين
�قرتاض وºلتايل اPوÎ يه ا�يل كتقوم هبذه املشاريع، التوUه اDٓن وزارة 
املالية راه كتوUد القانون د¿ل الرشاكة مع القطاع اخلاص، ٔ�ننا Áºني منش:يو 
ٔ�ن القطاع اخلاص حىت هو يبدا يدsل لهاذ اFاالت، مبعىن ٔ�نه ميكن نعطيو 

س:نة وهذا سEشمل اكفة اFاالت  30اء و�س:تغالل ملدة يعين ٔ�نه البن
واكفة القطاKات، ٔ�يf توفرت ٕارادة Pى القطاع اخلاص ٔ�نه مس:تعد يدsل 
لهاذ اFال، احلكومة Kازمة ٕان شاء هللا ٔ�ن تدsل معه يف رشاكة، وºلتايل 
ٔ�س�سمح ما نعطيكش اDٔجXدة، ما غتكون موجودة ٕاال بعد ش:ت�رب ٕان شاء 

º دة د¿ل ٕاجناز امليناءهللاXجDٔش نعطيو ا.  

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

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عاملس�شار الس:يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  . شكرا الس:يد الرئEس

احXا، الس:يد الوز�ر، ٕاذا ٔ�$ر� هاذ املوضوع د¿ل مIناء الناظور، ال 
�دث عن ورش اقlصادي Kادي، ذو ٔ�بعاد اجçعية ي�{غي ٔ�ن تفهم ٔ�ننا نت

 Îىل طاوK احلارقة املطرو�ة Vس:ئDٔº مر ¦يتعلقDٔا اXحمدودة، اح
حكومlمك، وا�يل كتطلب ٕاجياد مداsل (مة وËمنوية لهاذ املنطقة من Ëراب 

 غياب شوية âممن هاذ اململكة، هاذ املنطقة ا�يل Kانت والزالت تعاين 
وËمنوية كربى وٕاسرتاتيجية فP خيص املنطقة د¿ل الشامل ملبادرات اقlصادية 

  . الرشيق الواسعة والشاسعة
مرتبطة  30اليوم، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن الس:ياسة املينائية يف ٔ�فق 

تhٔهيل الب�Iة التحتية، الطرقات،  - كام قلمت- مب¯االت مlعددة، يف مقدمهتا 
ملنطقة من مؤهالت حتفزي �س�ýر �لك ٔ�بعاده وsاصة ما حتتضنه ت
 ا

  . الس:يا�ة ا�يل لكيش كنعرفو
املهم يف السؤال د¿لنا، الس:يد الوز�ر، احXا ما طرحXاش السؤال 
هكذا، احXا طرحXا السؤال ºش Ëكون عند� بغني وا�د اDٔجXدة ºش 

ا�يل درتو ) les études(الناس يعرفوا هاذ اليش ا�يل اهرضتو Kليه، هاذ 
Ë ية مضبوطة وهاذ اليش، ولكن ابغيناXدة زمXجDٔوا�د ا �كون عند

  . ومعروفة �لمواطنني والساكن د¿ل هاذ املنطقة

  .وشكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
بطبيعة احلال ºٕالضافة ٕاىل املواS الصغرية املرتبطة ºلصيد، مث ٔ�يضا ... 

لب عروض بعدما اس:تمكلنا املدار املتوسطي، احXا غنطلقو وا�د الط
طلب عروض فP يتعلق ºملواS د¿ل الرتفIه، يف ٕاطار الرشاكة مع القطاع 
اخلاص ºش ميكن لنا جنلبو وا�د اجلزء من الس:يا�ة، sاصة الس:يا�ة 

  .د¿ل البحر املتوسط
ابغيت نقول ما ابغي�ش نلزتم Dٔن اPراسات قريبا ºش ٕان شاء هللا 

eي، ميل Áادي ت�هتeي اPراسة ويعرض ٕان شاء هللا إالمضاء د¿ل ت�هت 
االتفاقIات غتبان الصورة، لكن نبغي نوحض ٔ�ن امليناء لEس معزوال، راه 

هكlار مXطقة صناعية  1500رشتو لها، ٔ�نه امليناء خبلفه هناك 
ولوجس�IكIة، لكن ٔ�يضا هذا امليناء البد � من صV وصل، سكك 

مزدوUة، وºلتايل اللكفة العامة لEست فقط يه �ديدية، طرق ٔ�و طرق 
مليار د¿ل اPرمه كتقد�ر  5امليناء ا�يل يف املر�V د¿لو اDٔوىل حوايل 
 5ٔ�يضا حمتاUني تقريبا لوا�د  ٔ�ويل، ميكن مييش Dٔكرث، ولكن ºش نوصلو �

حيتاج  مليار، مبعىن امليناء يعين يف املر�V د¿لو اDٔوىل بو�دها ميكن �
مليار د¿ل اPرمه، وهذا حيتاج فعال ٕاىل ٔ�ننا نضبطو الرت¦يبة  10د وا�

  .املالية
وهذه مXاس:بة ºش نقول بhٔنه ك�شكر إالخوان واDٔخوات املس�شار�ن 
ا�يل شاروا ٕاىل ٔ�نه البد من وا�د السمل �جçعي �لحفاظ Kىل هذه 

ا £سمى الب�Iات، Dٔنه هاذ السمل �جçعي ٔ�� زرت بعض اPول دا�ر�ن م
مبيثاق التنافس:ية د¿ل الب�Iات، تlEالقاو النقاºت مع رUال اDٔعامل ومع 
اPوÎ تيقولوا ¦يفاش حنافظو Kليه ºش نبقاو دامئا مXافسني، وهكذا تيصربوا 

  . بعضياهتم و¦يتفاوضوا و¦يتعاونوا ºش ما يوقع ٔ�دىن sلل
اضية، بدٔ� وكنôرش بhٔن طن¯ة املتوسط بعد اDٔزمة ا�يل وقعت الس:نة امل

خطه التصاKدي Kىل مس:توى إالجناز ولكن  - امحلد A-£سرتجع يعين 
ا�يل ¦يوUد، ) Terminal(كنمتناو املزيد ٕان شاء هللا، وsاصة ٕاذا فوت 

. ا�يل قريبا ٕان شاء هللا Áادي نعرفو اشكون الرشكة ا�يل Áادي sâذو
لقطاع Uديد ا�يل Áادي ٕان شاء هللا نفوتوه �) Terminal(واك�ن وا�د 

اخلاص ا�يل �متناو ٔ�نه خيلق مزيد من الرواج يف طن¯ة املتوسط والناظور 
املتوسط، Áادي �كونو �ٓنذاك مlواUد�ن Kىل مس:توى Kال Uدا يف البحر 
اDٔبيض املتوسط ºش ميكن لنا الت¯ارة العاملية ا�يل كهتمت هباذ احملور هذا، 

�sذو مهنا النصEب د¿لنا ٕان شاء هللا.  

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس:يد رئEسالس:يد رئEسالس:يد رئEسالس:يد رئEس
السؤال اDٓين الثاين موضوKه التعطيل احلاصل . شكرا الس:يد الوز�ر
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قوضاض، �ٔ مبكIفات القطارات، �لمس�شار�ن احملرتمني السادة عبد القادر 
تفضل . عبد امحليد السعداوي، محمد الك{وري، محمد فضييل، بنارص ٔ�زاكغ

  .الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكري
  .د الرئEس احملرتمالس:ي

  الس:يدان الوز�ران احملرتمان،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس:يد الوز�ر احملرتم،
حبلول فصل الصيف ويف ظل انطالقة العطل �زداد إالق{ال Kىل 
وسائل النقل العمويم sاصة القطارات، وذ± راجع Dٔºساس ٕاىل ما توفره 

التنقل اDٓمن، Áري ٔ�نه مع ارتفاع درUة هذه الوس:يV من حمدودية ا%اطر و 
احلرارة و�زد�ام اÉي تعرفه بعض اخلطوط ويف غياب مكIفات ٔ�و تعطلها 

يعاين مس:تعملو القطارات من غياب ٔ�جواء مرحية، وتتحول  ،مرارا
الر�الت Kىل مlهنا ٕاىل قطعة من العذاب sاصة ºل�س:بة �لمسافات 

ور، ومرا;ش، واDٔقالمي اليت يغطهيا البعيدة، اكملتو¶ني حنو وUدة، والناظ
  .املكlب الوطين �لسكك احلديدية �ر�الت Ëمكيلية Kرب احلافالت

Kىل هذا اDٔساس، نود مساءلتمك، الس:يد الوز�ر احملرتم، عن 
إالجراءات والتدابري اليت تت�ذوهنا من U�ٔل توفري ٔ�جواء مرحية ملس:تعميل 

  .وشكرا الس:يد الرئEس. القطارات

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس:يد رئEس الس:يد رئEس الس:يد رئEس الس:يد رئEس 
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس:يد الرئEس، 

ٔ�شكر املس�شار احملرتم Kىل هذا السؤال، ؤ�� ºعتباري من مس:تعميل 
القطار سابقا و�اليا، ال ميكن ٔ�ن ٔ��كر بhٔنه فعال تقع يف بعض اDٔحIان sلل 

ملكIفات ودامئا Kىل اتصال دامئ مع الس:يد املد�ر العام Dٔنه Kىل مس:توى ا
¦يتصلوا يب الناس ٔ�و اDٔصدقاء وا�يل عندمه الهاتف ºش ¦ي�ربوين فعال 

  .اك�ن بعض اخللل
بطبيعة احلال ميكن يل نقول لمك ٔ�نه س:نو¿ املكlب الوطين �لسكك 
¦يد�ر وا�د اPراسة كEسمهيا دراسة د¿ل مدى الق{ول د¿ل 

، اخلدمات �اليا )une étude de satisfaction(ات ــــــــــدماخل
، املعدل العاملي %80، احXا الهدف د¿لنا ابغينا نوصلو لـــ %70واصلني ل

  .%80فابغينا نوصلو لـــــ  85-90%
ويف هذا إالطار هذا اكنوا عند� Kدة م{ادرات، مهنا املبادرة اDٔوىل 

ٕالصالح يعين  2012� �ر�مج يف ويه ٔ�نه Kىل مس:توى الربامج هو در
عربة، �اولنا نع¯لو هباذ العملية هاذي، هو اك�ن �ر�مج ٕالصالح  100

عربة، مبا فهيا، نبغي  100مجيع العرºت، لكن sاصة هذه الس:نة ٕاصالح 

نعطي وا�د السôب، ٔ�ن وا�د اجلزء ¦بري من العرºت ¦يبقى الباب د¿هلم 
¦يبقاش مكIفات، فاDٓن امشXEا ٔ�يضا يف مفlوح وملا ¦يبقى الباب مفlوح ما 

ٕاصالح ما £سمى ºٕالÁالق اDٔوتوماتييك د¿ل العرºت ºش ميكن £ساKد 
  .Kىل معلية التكIيف

ٔ�ضف ٕاىل ذ± ٔ�نه نظام التواصل والشاك¿ت اDٓن راه طور�ه، Kىل 
اعتبار ٔ�ن املواطن املسافر ميكن �رسل �حl¯اج د¿لو ٕاما عن طريق 

ن طريق الهاتف، ٔ�ضفXا، واDٓن £ش:تغل Kليه املكlب، در� �نرتنEت ٔ�و ع
، مبعىن هذاك املسافر الشاهد ٔ�نه يبقى )le faux client(ما £سمى بـــــ 

يطلع ºش يبقى يعطينا، لكفXاه ºش يبقى يعطينا املالحظات Kىل 
القطارات، هاذ اليش ºملناس:بة در�ه يف مجيع املؤسسات ا�يل كتقدم 

، در�ها يف املطارات )le client mystère(£سمى بــــ  sدمات، در� ما
ودر�ها اDٓن يف القطارات وغند�روها يف وا�د العدد د¿ل اDٔما¦ن ºش 

  .يعطينا املالحظات ا�يل كتوقع ميكن �
ٔ�ضف ٕاىل ذ± ٔ�نه اDٓن اك�ن �ر�مج د¿ل املتابعة مع املراق{ني ا�يل 

اقب، تنطلبو مهنم فني ما يزنل من مر  500ٕاىل  400رفعنا العدد د¿هلم من 
 Vن املد�ر يف عطDٔ لنيابةº القطار، البارح اكن عندي اتصال مع املد�ر
ºش يعطيو� ميل يزنل من القطار يعطينا التقر�ر د¿لو ¦يفاش وUد القطار، 

  .وٕاذا ثôت ٔ�ن التقر�ر د¿لو مXايف �لحقIقة يتحمل املسؤولية د¿لو
ال Kىل القطار Ëزاد bشلك ¦بري Uدا، كن�ربمك بhٔن مع العمل ٔ�نه اDٓن إالق{

مليون مسافر، والهدف د¿لنا من هنا ٕاىل  34الس:نة املاضية وصلنا لـــــ 
مليون مسافر، مبعىن ٔ�� كنتلكم Kىل املسافر�ن مبعىن  50نوصلو لـــــ  2015

ٔ�نه ٔ�صبحت اDٓن هذه وس:يV (مة من وسائل السفر، وºلتايل من حق 
بطبيعة احلال . ا Ëكون وا�د اجلودة ؤ�ن Ëكون هناك السالمةالزبناء ٔ�هن

موضوع السالمة يف Kلممك ماذا �دث، وÉ± اDٓن زد� يف املزيانية ºش 
  .نقلصو من مدة ٕاجناز لك ما يتعلق ºلسالمة

مرة ٔ�خرى، اس:تعامل هذه الوسائل Áادي خيلينا ٔ�ننا �شوفو عن قرب 
الت، و¦ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك هذا ٔ�ش:نو يه احلاجIات ؤ�ش:نو يه �خlال

  .حيتاج ٕاىل اس:مترار Kىل املدى الطويل، و�متناو ٔ�ننا نع¯لو به ٕان شاء هللا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب؟ تفضل الس:يد املس�شار. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكرياملس�شار الس:يد عبد اFيد احلناكري
ود التhٔ¦يد Kىل ٔ�ن شكرا الس:يد الوز�ر Kىل هذه إاليضا�ات، ٕاال ٔ�نين �ٔ 

عرºت النوم تظل طيV اليوم حتت ٔ�شعة الشمس احلارقة ق{ل اس:تعاملها يف 
املساء لنقل املسافر�ن يف غياب املكIفات الهوائية، بل حىت مفاتيح النوافذ 

  .معطV ومكرسة، ºٕالضافة ٕاىل فقداهنا لٕال�رة
وفري هذا، الس:يد الوز�ر، هو واقع القطارات ببالد�، فكIف ميكن ت

را�ة املسافر�ن وíشجيع الس:يا�ة بواسطة عرºت ميكن وصفها حباممات 
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  مlنقل، ولEس مقطورات �لمسافر�ن؟
ٕاىل Uانب ذ± يطرح مشلك الصيانة، حIث تضطر القطارات ومعها 
املسافرون ٕاىل �نتظار ملدة طويV جراء التوقفات املفاجàة الناجتة عن 

نود التhٔ¦يد مرة ٔ�خرى Kىل مشلك ٔ�عطاب تقXية ٔ�و مرتبطة ºلسكة، كام 
ضعف Kدد املمرات ا%صصة لعبور سكة القطار مما يعرض حIاة املارة ٕاىل 

  .اخلطر
لهذا، الس:يد الوز�ر احملرتم، نود مXمك تقدمي إالسرتاتيجية احلكومIة 

  .ٕالصالح هذه �خlالالت ويف صدارهتا جتديد اDٔسطول
  .وشكر الس:يد الرئEس

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

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ٔ�� مlفق معمك ٔ�ن هاذ اليش اكمل خصو �كون واكîن يف إالسرتاتيجية 
اجلديدة، وكنظن املؤسسات العمومIة عندها �ر�مج مع الغرفة اDٔوىل 
والثانية، من بEهنا السكك احلديدة ا�يل غنعرضو Kليمك فهيا إالسرتاتيجية 

س:توى �س�ýر الك{ري ا�يل هو تطو�ر النقل، ولكن ٔ�يضا Kىل Kىل م 
مس:توى جتويد وحتسني اخلدمات، وكنhٔكد بhٔن هذا ملف حيظى بعناية 

  .sاصة
لكن هذه مXاس:بة اكن ٔ�ميل، وطلبت من وا�د العدد د¿ل املسافر�ن 
اDٔصدقاء، ٔ�نه احXا املراق{ة Ëكون Kرب املوظفني ا�Éن £ش:تغلون يف القطار، 

  ..ن ٕاذا اكنت مراق{ة من Áري املوظفني غيكون ٔ�فضل، غي�لينا �شوفوولك
وÉ± كام حيصل يف كثري من اPول كنمتىن، وهذا نداء �لزبناء، ٔ�هنم 
 �يؤسسوا مجعية د¿ل مس:تعميل القطار ºش يعاونو� حىت هام يعطيو
املالحظات، يعين ¦يفام اكن احلال ما ميك�ش املد�ر �كون يف مجيع 

ت، ما ميك�ش املسؤول �كون يف مجيع القطارات، ما ميك�ش القطارا
  . �راقب

مراقب، ولكن ال  500مراقب اDٓن ورفعنا العدد ٕاىل  400حصيح اك�ن 
�كفي، البد من الرقابة د¿ل املواطنني، اFمتع املدين وال س:P اPس:تور نص 

م، Kىل ذ±، واحXا مس:تعد�ن �س:تق{لو الشاك¿ت د¿هلم واملقرت�ات د¿هل
مع العمل ٔ�ن �س�ýر يف هذا اFال كام تعلمون هو اس�ýر ¦بري، سواء 

  .ٔ�و تعلق اDٔمر بتجويد هذه اخلدمات) TGV(تعلق بـــ 
ولكن احXا ماضيني يف هاذ اDٔمر هذا ومس:تعد�ن �س:تق{لو �قرتا�ات 
د¿لمك وحناولو ٕان شاء هللا ٔ�ننا نقومو قدر املس:تطاع ºجلهد ºش حنس:نو 

دمات Kىل مس:توى القطارات، كام قلت Dٔهنا ٔ�صبحت تقريبا الوس:يV اخل
املفضV عند امجليع، ٔ�يf اكن القطار يت�ىل الناس عن الوسائل اDٔخرى، 

  .وºلتايل البد ٔ�ن �س�مثر املزيد يف هاذ الوس:يV د¿ل التنقل

        

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
م مXح رخص السؤال الثالث موضوKه ٕاصالح نظا. شكرا الس:يد الوز�ر

  .النقل، اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك

        ::::املس�شار الس:يد املصطفاملس�شار الس:يد املصطفاملس�شار الس:يد املصطفاملس�شار الس:يد املصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .شكرا الس:يد الرئEس

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

العديد من " الكرميات"اكنت والزالت تثري مسÎٔh مXح رخص النقل 
يف ¦وهنا متثل نظاما متيزي¿ هو مبثابة اس:ت Xاء إالشاكليات، Ëمتثل Dٔºساس 

Kىل م{دٔ� املساواة بني املواطنني، Kالوة Kىل غياب معايري مضبوطة 
وشفافة يف مXح هذه الرخص، بل اDٔكرث من هذا وذاك فلقد ٔ�صبحت هذه 
الرخص موضوع تالعبات وËزو�ر مXظم، كام هو الشhٔن ºل�س:بة لش:بكة 

رشطة القضائية بhٔمن احلي احملمدي بتفكIكها الزتو�ر اليت قامت عنارص ال 
  .sالل اDٔ¿م القليV املاضية

هذا، وقد س:بق لمك يف ٕاطار مXاقشة مرشوع مدونة السري مب¯لس 
املس�شار�ن ٔ�ن K�ٔلنمت عن ا�ك{ا�مك Kىل وضع تصور هيدف ٕاىل وضع �ٓليات 
هادفة ٕاىل وقف العمل بنظام مXح رخص النقل وفق صيغته احلالية قصد 

  .طع مع هذه �خlالالتالق
Éا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن التدابري اليت مقمت هبا يف هذا الشhٔن؟ 
وما هو اDٔفق الزمين املتوقع لتطبيق إالصال�ات املتعلقة هبذا النظام من 

  الرخص؟
  .وشكرا الس:يد الرئEس

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

        ::::النقلالنقلالنقلالنقلالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي و  و  و  و 
  الس:يد الرئEس،

  . ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Kىل هذا السؤال
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�وحض بhٔن هاذ النظام د¿ل الرخص ٔ�و الكرميات هو نظام 
موجود يف النقل وموجود يف وا�د العدد د¿ل اFاالت، ٔ�عتقد بhٔنه التوUه 

ºقل من النظام احلايل، وlىل ٔ�ن ن�K ٓن احلكويم والقرار احلكويمDملناس:بة ا
مرجعية Dٔنه ¦يجي  همرجعية، Áري ºش نذ¦رو، اكنت عند ها�يل اكنت عند

  .الطلب، جتمتع ا�لجنة، ا�لجنة تôت فهيا وبعد ذ± كتعطي
وا�د  ه¦يفاش اكن تيدار هاذ اليش، هذا موضوع �ٓخر، لكن عند

املرجع يعين تنظميي قامئ، وهاذ املرجع التنظميي البد ٔ�ن نعد مقابل � ليك 
ه، ما ميك�ش توقف اDٓن النظام ؤ�نت مازال ما وUدتEش البديل، ºش نوقف

ه ٕان شاء و نتفامهو Kىل هاذ القضية ؤ�رشت ٕاÈهيا مك من مرة ٔ�نه البديل نوUد
  .2012هللا ق{ل ممت س:نة 
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" الكرميات"فلام جàنا ٔ�ول �اUة ٔ�ساس:ية يف هاذ النظام د¿ل الرخص 
ة يعرفوا ٔ�ش:نو اك�ن؟ ؤ�� كنمتىن يعين يف انتظار نوUدو البديل، هو املغارب

ٔ�ن هاذ اليش نتعاونو Kليه، ٔ�ي وا�د s�ٔذ رخصة يف هاذ الب� ºغي يIôع 
و£رشي، ºغي يد�ر اقlصاد، ºغي يد�ر رشكة، ºغي يد�ر �افº ،Vغي 
يد�ر طا¦يس، خصهم يعرفوه املغاربة، Dٔنه ا�يل ما EÁºش يعرفوه املغاربة هو 

يل ¦يد�ر اKPارة ٔ�و ¦هيرب الôرش وال ¦يد�ر تبIEض ا�يل ¦يIôع ا%درات وا�
اDٔموال، ولكن ا�يل كEش:تغل وفق وا�د النظام التقليدي ا�يل احXا مlفقني 

  .خصو يتغري، جيب ٔ�ن �كون مس:تعدا ٔ�ن يعرفه املغاربة
ٕاذن هذا هو التوUه اDٔول، É± اكن إالKالن يف هذا املنطق، ٔ�نه 

lصاد، حصل Kىل رخصة جيب ٔ�ن مس:تق{ال ٔ�ي وا�د سEش:تغل يف �ق 
� sاصا، الشhٔن اخلاص ما ٔhس شEام ولK ٔنhن هذا شDٔ ليه املغاربةK يتعرف

  .كنتلكموش Kليه
املسÎٔh الثانية، b�ٔرشمك ٕان شاء هللا ٔ�ننا يف اFلس احلكويم د¿ل بعد 
Áدا س:نعرض املرشوع د¿ل ٕاصالح هاذ النظام هذا، ا�يل فIه مرشوع 

ضا دفرت د¿ل التحمالت، لن�lقل من �نتقاء، Dٔن القانون وا�يل فIه ٔ�ي
النظام م{ين Kىل �نتقاء، كتجي الطلبات، كمتر من املسا± ا�يل كمتر مهنا 
Kىل ٔ�ية �ال، وكتجي، احXا هاذ اليش Áادي نوقفوه، Áادي ند�رو طلب 
عروض، Áادي نعلنو ٔ�ش:نو يه اخلطوط ا�يل موجودة يف الب� وÁادي 

لب عروض، وا�يل مس:تعد يدsل £س�مثر £س�مثر ند�رو رشوط د¿ل ط
ليك ن�lقل، يف قطاع النقل، قطاع املقالع، ٔ�و يف Áريه من القطاKات، ليك 
ن�lقل ٕاىل النوع د¿ل اجلودة، ٕاىل التنافس الرشيف وا�يل مس:تعد £س�مثر 

  . £س�مثر
ما هو موجود راه احXا كنتذا¦رو مع الس:يد رئEس احلكومة ومع احلكومة 

احلل، ٔ�ننا س:نفرق بني ما هو اس�ýري، هذا غيدsل يف  و �ºش نوUد
ٕاطار دفرت التحمالت، وما هو اجçعي ¦ميكن هلم £س:تافدوا من الصناديق 

  .�جçعية ا�يل اDٓن احلكومة Kاكفة Kىل ٕاجنازها

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  هناك تعقIب الس:يد املس�شار؟. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الهيبةالهيبةالهيبةالهيبة    املس�شار الس:يد املصطفاملس�شار الس:يد املصطفاملس�شار الس:يد املصطفاملس�شار الس:يد املصطفىىىى
  .شكرا الس:يد الرئEس

كام تعلمون هذا النظام sلق متيزيا . شكرا الس:يد الوز�ر Kىل إالUابة
¦بريا، الس:يد الوز�ر، بني املغاربة مXد عقود، وقد كنا دامئا نطالب بوضع �د 
لهذا النظام اÈمتيزيي، اÉي £س:تفIد مXه احملظوظون ٔ�كرث من ا�Éن مه يف 

اع بوقف العمل هبذا النظام ٔ�صبح مطلبا شعبيا، ولهذا، فإالرس . �اUة ٕاليه
  .ورضورة ختليق �قlصاد الوطين وËاكفؤ الفرص

 Îٔhد�ن من هذه الرخص مسIالن عن ٔ�سامء املس:تفKٕان م{ادرة إال
ٔ�ساس:ية، ولكن Áري اكفIة، وٕان املطلوب اليوم هو ٕاجياد بدائل حقIقIة وفق 

ر الرماد Kىل اKDٔني ذبدفاËر التحمالت الصارمة ؤ�ن ال Ëكlفي الوزارة 
  . فقط

ٕان ٕاصالح القطاع وفق ٕاسرتاتيجية حممكة و�رؤية مlبرصة، تsٔhذ بعني 
�عتبار النواقص ومعاجلهتا بعيدا عن ٔ�ي اس:تغالل س:ياسوي ؤ�ي مXطق 

  . انت�ابوي هو املطلوب اليوم
ٕان القطع مع مجيع مظاهر الريع ¦يفام اكنت مصادرها بقطع ٕارادة س:ياس:ية 

  .ا عن ٔ�سلوب الرتضيات واحملاºةقوية بعيد
  .وشكرا الس:يد الرئEس

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

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
Kىل ٔ�ية �ال هو ٔ�ي قرار اsذي�Iه هو قرار س:يايس، ٔ�ما �نت�ايب لك 

Áري  وا�د ¦يفاش ¦يفهمو، املهم احXا كنقموا �ºيل Kلينا وهاذ النظام مايش
د¿ل اليوم، مايش Kاد Uابتو احلكومة معها، هذا نظام قدمي مXذ زمان، Áري 

عقود، ال ميكن  هºش نتفامهو، هو Uاري به العمل، وºلتايل هذا نظام عند
  .ٔ�ن يعاجل يف شهر ٔ�و شهر�ن

خصنا نفهمو إالطار د¿لو التنظميي، احبال ٕاىل اsذيت Áري  ،ٔ�وال
اهV، وكتوفر وا�د اخلدمة، ف{التايل رخصة مايش س 1750الكريان راه 

إالصالح العميق مlفقني، لكXه العاقل والراشد واملتدرج ºش اخلدمة 
نطوروها، ºش نعرفو اشكون ا�يل كEس�مثر؟ شكون ا�يل ¦يعEش مهنا؟ 

  .وشكون ا�يل واsذها ;همزة؟ هاذ اليش اكمل حنتاج ٕاليه
وهذه مXاس:بة يف ا�لجنة  وهو ٔ�نه مل �كlف ب�رش ا�لواحئ، ،املسÎٔh الثانية

ٔ�نين s�ٔربت إالخوان واDٔخوات يف ا�لجنة، ما در�ش Áري �رش ا�لواحئ، 
ºملناس:بة وUد� مرشوع قانون، اكنت البداية د¿لو يف احلكومة السابقة 

  .واDٓن مكلناه يف دفرت التحمالت
� � ولكن اDٓن نقل املس:ت�دمني ا�يل هو وا�د القطاع (م، اDٓن در

النقل املدريس ا�يل اكن فIه العذاب، اDٓن . مالت ؤ�صبح حمررادفرت حت
النقل د¿ل العامل القروي راين s�ٔربËمك سابقا بhٔنه ٕان شاء هللا . ٔ�صبح حمررا

بعد ٔ�س:بوع Áادي خنرجو دفرت التحمالت، تعلمي الس:ياقة ٔ�صبح حمررا، 
صبح مرت، الفحص التقين اDٓن �ٔ  s200لينا فقط املسافة بني املدارس د¿ل 

sاضع لطلب العروض م{ارشة وحرية �خlيار، وا�د العدد د¿ل 
�جنازات ا�يل احXا اDٓن امحلد هللا مقنا هبا وغنمكلوها ٕان شاء هللا هباذ 

  .املرشوع د¿ل القانون د¿ل دفرت التحمالت
بطبيعة احلال امحلد A ما اك�ن ال انت�اºت هاذ اDٔ¿م ال والو، احXا 

قى �نت�اºت نقولو انت�ابوية، ولكن اDٓن احXا مر�âني مر�âني، ¦ون تب
sصاد الوطين وملصل�ة ذاlني ملصل�ة �ق�âا مرXوا القرارات اكملني واح

  .�س�ýر يف هذا القطاع وجودة اخلدمات ºل�س:بة �لمواطنني
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        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
حري، ٕاذن السؤال الرابع موضوKه تدبري امل
 الب. شكرا الس:يد الوز�ر

اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن يف التجمع الوطين لٔ¡حرار، تفضل الس:يد 
  .املس�شار

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

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

الس:يد الوز�ر احملرتم، سؤالنا يتعلق بقطاع تدبري امل
 العمويم 
طاع اÉي ينخره نوع �ٓخر من اقlصاد الريع واس:تغالل البحري، هذا الق

النفوذ من U�ٔل احلصول Kىل امlيازات من اPوÎ يف غياب التنافس:ية 
الرشيفة والشفافIة اليت ينادي هبا امجليع، ف{إالضافة ٕاىل صفقات وامlيازات 
متر يف الضبابية âرة ويف جXح الظالم âرة ٔ�خرى، هناك قضا¿ ٕان مل نقل 

طفو Kىل السطح من sالل الص�افة وامجلعيات احلقوقIة ومجعيات فضاحئ ت
حامية املال العام، ؤ�خص Éº¦ر قضية الرتخIص ºحlالل امل
 العمويم 
البحري bشاطئ سهب اÉهب الصغري ملسؤولني ¦بار Kىل مس:توى 
مؤسسات اPوÎ، وكذا بقع ٔ�رضية جبوار حبرية سد بني الود¿ن واليت 

حساب وزارة التجهزي، يف �ني ٔ�ن املنطقة sالية من  ¶زت ºلطريق Kىل
الساكن، ºٕالضافة كذ± ٕاىل الفوىض العارمة اليت يعرفها واد ورÁة ºٕقلمي 
س:يدي قامس، حIث ان�رشت املقالع bشلك ملفت �لنظر يف غياب 

  .الضوابط القانونية والبي{Iة
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  :سؤالنا س:نطر�ه Kليمك يف شقني
هل مقمت بتحقIق وحبث ل�شخيص �خlالالت اليت قد : Dٔولالشق ا

  تعرفها هذه امللفات؟
Kىل غرار ما تنوون القIام به من ٕاصال�ات وتدابري يف : الشق الثاين

قطاع املقالع ورخص النقل، كام Uاء Kىل لسا�مك، فهل من تدابري ٕالصالح 
قانونية شفافة تدبري امل
 العمويم البحري وتوجهيه لالس�ýر Kرب ضوابط 

  بعيدة عن اس:تغالل النفوذ وبعيدة عن اقlصاد الريع؟ 
  .شكرا الس:يد الرئEس

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

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس:يد الرئEس،

  . ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم
فP  رمبا من حسن حظي اليوم كذا ٔ�نه وا�د العدد د¿ل امللفات

يصطلح Kليه ºقlصاد الريع اكينة يف هاذ الوزارة، يعين ما يصطلح Kليه، 

وºلتايل ا�ك{يت Kىل وا�د العدد د¿ل اFاالت ا�يل ك�ش:تغلو Kلهيا، اك�ن 
وا�د اFال ميكن جتي الفرصة نتذا¦رو Kليه هو قضية التصنيف وتhٔهيل 

وع من العداÎ، لكن املقاوالت ا�يل اDٓن ك�ش:تغلو ºش نطوروه ºش يويل ن
احXا يف النقل ودز� �لمقالع وºملناس:بة ٔ�يضا موضوع املقالع Uاهز ºش 

  . غيويل �س�ýر فIه مفlوح مجليع املغاربة وفق رشوط تقXية وبي{Iة
امل
 البحري من امللفات ا�يل ٔ�عطيناها عناية لسôب رئEيس ٔ�ن البالد 

حمك يف العقار ا�يل عندها، سواء ما ميك�ش لها ٔ�هنا íشجع �س�ýر بال الت
اكن تعلق العقار د¿ل السالليني ٔ�و تعلق اDٔمر ºلعقار امل
 اخلاص د¿ل 
اPوÎ ٔ�و ºمل
 العام، سواء اكن حبري ٔ�و طريق ٔ�و سكيك ٔ�و مIنايئ، ٕاىل 

  . Áري ذ±
فhٔول معل مقنا به هو در� جلنة ٕالحصاء ٔ�وال ما عند� من م
 حبري، 

ك�ش:تغلو وقريب �مكلوها ٕان شاء هللا، غتويل عند� اDٓن sدامني 
اخلريطة، در�ه مرصد د¿ل امل
 البحري ا�يل موجود عند الوزارة Dٔن 

  .الوزارة ا�يل ك�رشف Kليه
ٔ�يضا اDٓن مع املد�ر¿ت اجلهوية إالقلميية در� ٕاحصاء د¿ل �حlالل، 

ة �ال انç ما هو احlالل Áري قانوين وما هو احlالل بو5ئق، Kىل ٔ�ي
كتعرفوا هو احlالل مؤقت، فlبني بhٔن �حlالل املؤقت ٔ�صبح دامئا Dٔن 

  .وسكXوا او بناالناس 
¦يخصنا نفكرو مجيعا ¦يفاش ميكن حنلو هاذ إالشاكل، اك�ن الناس ا�يل 
داروا جتزيئات، ٔ�� كنتلكم Kىل هذا اليش ٕاىل امشlEوا اDٓن لçرة وال 

ل مؤقت، يف �ني داروا جتزيئات وساكنني الهرهورة الناس اعطاومه احlال
وKا£شني يعين مبعىن ٔ�نه خصنا نبدعو يش طريقة، ٕاما نت�الو هلم يعين 
هنائيا، وٕاما ٔ�ننا ٕاىل اsذينا قرار راد�اكيل، ما ٔ�عتقد غمنش:يو يف هاذ �جتاه 

  .البد نقلبو Kىل وا�د احلل
لسلطات �حlالل Áري القانوين، هذا ºلتواصل مع املسؤولني ومع ا

احلزم فIه Dٔن هذا كريهن املس:تق{ل د¿ل البالد والتمنية املس:تدامة Dٔن ما 
ميك�ش Áدا ٕاىل ابغى يش وا�د يد�ر ٔ�وطيل وال ابغى يد�ر يش �اUة ما 

  . غنلقاوش واحXا ك�ش:تغلو Kىل هاذ امللف
امللف اÉي حتدمث عنه ٔ�و امللفات، Uاء اFلس اKDٔىل �لحساºت، 

lظر التقر�ر د¿لو ٕان شاء هللا ºش �sذو � ؤ�� كن  دقق يف هذا امللف
  .القرار

¦ونوا مhlٔكد�ن، ٕاذا اكنت هناك ملفات د¿ل السطو Kىل ٔ�ي يشء د¿ل 
جتاوز القانون، ٔ�� مس:تعد �س:تق{لها ونعطهيا ٕاىل املؤسسات اليت هيمها اDٔمر 
 ºش تعطينا الرٔ�ي د¿لها فهيا واFلس اKDٔىل �لحساºت راه £ش:تغل Kىل

هاذ امللف وKىل Áريه من امللفات مبا فهيا حىت املف�ش:ية د¿ل املالية ا�يل 
اليوم توصلت بوا�د امللف Kىل مؤسسة من املؤسسات العمومIة ا�يل 
�Áشوفو ما هو إالجيابيات والسلبيات وبطبيعة احلال اDٔمور Áادي sâذ 

  .طريقها
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        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .؟ تفضلهناك تعقIب الس:يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد اFيد املهااملس�شار الس:يد عبد اFيد املهااملس�شار الس:يد عبد اFيد املهااملس�شار الس:يد عبد اFيد املهايشيشيشيش
ٔ�شكرمك الس:يد الوز�ر Kىل جوا�مك وKىل عزممك القIام بتدابري حقIقIة 
ٕالصالح ضوابط تدبري امل
 العمويم البحري، وس:نكون جبانبمك وس�ساندمك 
مساندة مطلقة لكام تعلق اDٔمر مب�اربة اقlصاد الريع، ولكام تعلق اDٔمر كذ± 


 العمويم البحري ٕاىل �س�ýر بطرق شفافة وتنافس:ية رشيفة بتوجIه امل
  .وËاكفؤ الفرص

فP خيص اجلواب د¿لمك حول امللفات اليت ٔ�$رهتا، ن�lظر مXمك مجيعا، ال 
احXا مكس�شار�ن وال الرٔ�ي العام الوطين وال امجلعيات وال الص�افة، ;شف 

  .وÈهتم امجلعياتاحلقIقة Dٔن هاذو ملفات ا�يل تداوÈهتم الصحف وتدا
وºملناس:بة امجلعيات احلقوقIة ا�يل لكنا �رفع شعار ٔ�هنم خصهم £سامهوا 
معنا يف البناء اPميقراطي، ¦يقوموا ºلواجب د¿هلم، مفيل يش مجعية ما تثري 
موضوع ما، جيب ٕاعطاؤه �هçم يف حIنه، فلو تعلق اDٔمر مبواطن Kادي 

ٕاخل، ملا ... ثنا وشفXا هذاك ¦يفاش¦ون راه ا�ليل ق{ل اÈهنار امشXEا وحب 
يتعلق اDٔمر مبسؤولني ¦بار كنبقاو تنقولو رمبا املغاربة ي�ساو شوية، رمبا 

  .امللف يغرب شوية، نربدو السوق شوية، رمبا يت�ل هذا
É±، الس:يد الوز�ر احملرتم، نطلب مXمك الكشف عن احلقIقة ملا 

  . تتوصلوا بتقر�ر د¿ل اFلس اKDٔىل
  .لس:يد الرئEسشكرا ا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  لمك رد الس:يد الوز�ر؟. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
لكن جيب .. طيب احXا هاذ اليش ا�يل طالبني ٔ��مك تعاونو� Dٔن القضية

ٔ�ن نعرف بhٔنه بقدر حرصنا مجيعا Kىل القانون وKىل حماربة اقlصاد الريع 
س�ýر، بقدر جيب  ٔ�ن حنرس ٔ�يضا ٔ�ن املهتم وKىل ٔ�ن �كون التنافس و�

Dٔنه وا�د القضية sلقت Kىل ٔ�نه ٔ�صبح لك  ،�ريء حىت تثôت ٕادانته
مغريب مهتم، �ذاري من هذه القضية، جيب ٔ�ن Ëكون اDٔمور واحضة وºيق 
كنعقل هنار ا�يل K�ٔلنت Kىل الرخص د¿ل النقل قلت هلم من إالجيابيات 

لك �رملاين مرشوع ¦رمية، وىل لك مسؤول  ٔ�ن ق{ل ٔ�ن يعلن Kلهيا وىل
  .. يعين

وا�د الصورة Kىل ٔ�ن ٔ�ي مسؤول، ٔ�ي �رملاين، ٔ�ي  اFمتع تعطات �
رUل غين ٕاال وكذا، فلام ¦يكون الوضوح ¦يبان شكون ا�يل فعال شاد 

  . الطريق وشكون ما شادش الطريق
ف{التايل، هذه ٔ�مهية د¿ل الوضوح ود¿ل مرشوع معلومات ود¿ل 

  . التواصل مع مXتخيب اDٔمة واFمتع املدين ومع امجلعيات احلقوقIة
اDٔمر الثاين هو ٔ�نه ابغينا منش:يو يف مقاربة Uديدة، حىت يف �س�ýر 

ما ابغيناش خنليو ا�يل Kارف املعلومة هو ا�يل جيي يد�ر الطلب د¿ل ابغى 
Xاطق �س�ýر يد�ر �س�ýر، ابغينا منش:يو ٔ�كرث من ذ±، ابغينا �شوفو م 

وند�رو طلب عروض، ها امل
 البحري �ٓس:يدي اشكون ا�يل ابغى يد�ر 
فXادق؟ بوضوح ونعلن عنه، احبال ا�يل در� مؤخرا طلب عروض اشكون 

مáال . ؟ يعين الصيانة د¿ل البواخر)Chantier naval(ا�يل ابغى يد�ر 
هيeي؟ اDٓن Áادي ند�رو طلب عروض اشكون ا�يل ابغى يد�ر مIناء Ëرف 

مáال ها املناطق ا�يل ميكن يتدار فهيا مXاطق س:ياحIة بت�س:يق  لÁادي نقو 
  .مع وزارة الس:يا�ة

Áادي يويل الوضوح حىت يف �رش املعلومة، مايش فقط Áري ا�يل 
اعرف عن طريق يش موظف ٔ�و عن طريق صديق د¿لو وال يش وز�ر 

يض خص راه عند� يش ٔ�رض هنا وال هنا، اDٔرا صديق د¿لو تيقول �
Ëكون مفlو�ة ٔ�مام امجليع ºش ا�يل ابغى £س�مثر £س�مثر فهيا، يف هاذ 

  . �جتاه احXا ماش:يني فIه
ºل�س:بة �لطريق ا�يل ٔ�رشتو لها Kىل ٔ�ن تدار الطريق Kىل حسب 
الوزارة، امشات لوا�د التجزئة يعين ويه sاوية، �متىن �كون �اصل 

ا مال Kام د¿ل اDٔمة وخصو املعلومة ºش ند�ر حتقIق يف املوضوع Dٔن هذ
  . مييش ٕاىل حIث جيب ٔ�ن يذهب لعموم املواطنني

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
ٕاذن السؤال اخلامس موضوKه وضعية الطرق ºملناطق اجلنوبية، . شكرا

بارك، عبد امحليد السعداوي، �من حيفظه  :�لمس�شار�ن احملرتمني السادة
اللكمة . اين، عبد هللا ٔ�بو زيدس:يدي ا%تار امجلاين، س:يدي صلوح امجل

  .�Dٔد السادة املس�شار�ن، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::حيفظه �منباركحيفظه �منباركحيفظه �منباركحيفظه �منباركاملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئEس احملرتم
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ة الطرقIة يف Ëمنية املناطق ال خيفى Kىل ٔ��د اPور اÉي تلعبه الش:بك
وقد بذلت بالد� جمهودات . واجلهات، وكذا دورها �قlصادي و�جçعي

¦برية بفضل اDٔوراش الكربى اليت ٔ�جنزهتا من طرق س:يارة وتقوية وتوس:يع 
بعض الطرق الوطنية، ٕاال ٔ�نه مع ذ± الزالت تعاين مXاطقXا اجلنوبية من 

 K اصة ٕاذاs ،ةIي ضعف الش:بكة الطرقÉمج الطريق الس:يار ا�لمنا ٔ�ن �ر
�ربط شامل اململكة جبنوهبا ال يت¯اوز مدينة ٔ�اكد�ر، بË fEزداد معا�ة 
املسافر�ن والسائقني Kىل �د سواء بفضل Ëردي احلاÎ الطرقIة حنو اDٔقالمي 

  .اجلنوبية، اDٔمر اÉي ي�سôب يف حوادث سري مميتة
تعملون Kىل تقوية وٕاصالح مىت س:  :الس:يد الوز�ر احملرتم، �سائلمك
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وتوس:يع الطرق ºملناطق اجلنوبية؟ وهل من �ر�مج مس:تق{يل لربط هذه 
  اDٔقالمي ºلطريق الس:يار ليصل ٕاىل ٕاقلمي ٔ�و مدينة اPاVs؟

  .وشكرا الس:يد الرئEس

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

        ::::التجهالتجهالتجهالتجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقلالس:يد وز�ر الس:يد وز�ر الس:يد وز�ر الس:يد وز�ر 
  الس:يد الرئEس،

ٔ�شكر الس:يد املس�شار Kىل هذا السؤال، ولكن هذه مXاس:بة ٔ�� ميكن 
مليون  200نعطيك اDٔرقام ٔ�نه تقريبا يف الثالث س:نوات اsDٔرية تقريبا 

د¿ل اPرمه ا�يل ٔ�نفقت Kىل املنطقة، ٔ�� عندي اDٔرقام د¿ل املناطق يعين 
ٔ�� عندي حىت الربجمة اDٓن مليون، واحXا مربجمني يف  200 ،V}املق Vاملر�

مليون د¿ل اPرمه، يعين  387د¿ل الطرق Dٔن اعطاوها يل د¿ل حوايل 
وا�د العدد د¿ل املقاطع ا�يل Áادي يتصلحوا، ا�يل Áادي يتوسع Áادي 

  .يتوسع وا�يل Áادي يتصلح Áادي يتصلح وا�يل Áادي يتقاد Áادي يتقاد
بعض اDٔمور، اDٓن وا�د العدد د¿ل املناطق  ولكن ابغينا Áري نوحضو

¦يتصلوا يب واملنتخبني تيقول ± ابغينا تد�ر لنا الطريق الس:يار، ٔ�نمت 
تعرفون بhٔن الطريق الس:يار هو اس�ýر، ما معىن اس�ýر؟ يعين ما Áادي 

Xس�مثر كتجيب الفلوس من عí د ـــــــميكن متيش رشكة الطرق الس:يارة
)les bailleurs de fonds ( ٔنhسلفوها حىت ¦يبان بEومن عند ا�يل ت

، 10.000ميكن �كون عندها Kائد، ما خترسش فهيا، والعائد هو حوايل 
، ٕاىل ما اك�ش 8000ٔ�و  7000لو حىت زن خصها Kىل اDٔقل ميكن لنا ن

س:يارة يومIا يصبح �س�ýر مفلسا، ال ميكن، هذا املعيار اPويل،  10000
ٕاىل توفرت ) les voies express(اس ٕاما بـــ وºلتايل ¦يعوضوها الن

يعوضوها بتوس:يع د¿ل الطريق، Áري ºش هاذ اDٔمر �كون ¦ إالماكنيات ٔ�و 
واحض، ºش حىت املغاربة ميل نتلكمو معهم، احXا مكنتخبني ملا �رشحو هلم، 
ما يش ¦يعين كنفضلو ¶ة Kىل ¶ة، هنار ا�يل احلر¦ية د¿ل السري كتطور 

Áادي تطلب، احXا Áادي نطلبو، املس�مثر هو Áادي  يه) ADM(راه 
يطلب مييش ٕاىل هاذيك املنطقة Dٔنه ¦يبان بhٔنه راحب فهيا، هنار ا�يل تEشوف 

  .. ºيق قليل
، 2015اDٓن الرب�مج د¿ل الطرق الس:يارة Áادي £سايل يف  ،ومع ذ±

ش ٕان شاء هللا، º 2030وابدينا اDٓن اPراسة ºش نوUدو الرب�مج د¿ل 
حناول منش:يو ٕاىل قدر� منش:يو �لجنوب ٔ�كرث، ٕاىل قدر� منش:يو وسط الب� 

  .ٔ�كرث، ºش �شوفو
مع ذ± ٔ�� نقول لمك املقاطع Áري املرحبة خصنا فهيا صيغة  ،ولكن

Uديدة، اكع ا�يل Áادي £س�مثر ¦يخصو £س�مثر جبا�هبا مXطقة صناعية ٔ�و 
IXة ٔ�و مدينة سكIة ٔ�و س:ياحIكIس�EUر ـــــــــــــــــاش يديـــــــــبة ـــــــلو

)la compensation (نوع من التوازن املايل.  

راه ٕاىل توفرت إالماكنيات Áادي .. بغيت نوحض هاذ القضية ºشافغري 
منش:يو ند�روها، وٕاىل اكن الطريق مرحبة راه Áادي منش:يو ند�روها، فغري 

  .ºش القضية Ëكون واحضة
ي العام ٔ�ن يعرف، اليوم ملا نت�دث Kىل فP يتعلق ºلطرق، نبغي الر�ٔ 

الطرق ؤ�� �متىن نتفامهو Kلهيا، Dٔن هذا مال Kام مايش د¿ل وزارة 
التجهزي، هذا د¿لنا اكملني، وزارة التجهزي يه فقط �ئبة عن اDٔمة يف 
توزيعها ويف �رجمهتا، هكذا يه احلكومات، الربملاين ينوب انت�ابيا واحلكومة 

lذ¿، فIبني تنوب تنف Îمة بنوع من الرشد ومن العداDٔوزع مدخرات ا
اجلهات، لكن نبغي نوحض، هاذ املدخرات ا�يل عند� ËكIخصنا ند�رو فهيا 

)les voies express ( ني لها ملا كتخنق بعض املناطق، احبالUا�يل حمتا
ما بني القرص الك{ري والعرا�ش ٔ�و مáال ما بني القXيطرة وس:يدي سلPن، 

كتدار .. بناء Kىل دراسة، ما يش فقط Dٔن اك�ن هنا �رملاين ٔ�و Dٔنه كتدار
  ). Voie(دراسة موضوعية كتقول خصنا ند�رو 

 100 مليار وAخصنا ند�رو الصيانة، الصيانة ا�يل عند� اDٓن س:نو¿ ¿
ا�يل  º64%ش ميكن لنا �رجعو ٕاىل  700مليار و 2واحXا حمتاUني ٕاىل 

  .د�رو العامل القرويس:نوات، وخصنا ن 10اكنت هاذي 
ف{ني التوازن كن�اولو نوزعو ما ٔ�مكن ولكن س�س:تجيب ٕان شاء هللا 

  .�لطلبات وفق إالماكنيات املالية املتوفرة

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب؟ تفضل. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منباركاملس�شار الس:يد حيفظه �منبارك
  .شكرا الس:يد الرئEس

جوا�مك اÉي تفضلمت به، ٕاال ٔ�نين ٔ�ريد شكرا الس:يد الوز�ر احملرتم Kىل 
توUد يف  1التhٔ¦يد Kىل ٔ�ن وضعية بعض املقاطع ºلطريق الوطنية رمق 

ٔ�لف س:يارة، الس:يد  70وضعية مزرية، حبيث íشهد عبور حوايل ٔ�كرث من 
الوز�ر، س:نو¿ من خمتلف اDٔجحام مlو¶ة حنو ٕافريقIا، مما ي�سôب يف 

طع الطرق اليت تعترب نقط سوداء، حوادث سري مميتة، فهناك بعض مقا
ويه الطريق الرابطة بني اPاVs وب�ية املرىس، مرورا ببوUدور، وكذ± 
 VsاPالطريق الرابطة بني طرفاية ٕاىل بداية دخول مدينة طانطان، ومن ا

  .يف اجتاه الكراكرات بوابة اململكة حنو ٕافريقIا
ؤال �لحكومة السابقة وقد س:بق، الس:يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن تو¶نا ºلس

يف نفس املوضوع، فكIف يعقل ËرقIع وتقوية بعض املقاطع الطرقIة، الس:يد 
الوز�ر احملرتم، سابقا ºخلرسانة املسل�ة، ٔ�ي الس:مية والاك¿ص، هذا Áري 

  . معقول، الس:يد الوز�ر
واك�ن، الس:يد الوز�ر، عند� صور يف هذا إالطار ٕاذا ابغيتوا �زودومك 

فهذه املقاطع اليت نت�دث عهنا مhlٓلكة من اجلوانب، كام . د�هبا موجود�ن عن
  .ٔ�هنا تنعدم هبا Kالمات ال�شو�ر وحىت ٕان وUدت فهeي مlالش:ية
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الس:يد الوز�ر احملرتم، هناك مرشوع بوزارËمك حول تث�Iة الطريق ما بني 
)Quarante ( لومرتيةIه، وهذه  40ٔ�ي الكUخراºٕ ي نطالبÉوا VsاPوا

  .زي الوجود والتعجيل Pºراسة التقXيةمXاس:بة، ٕاىل �
كام ٔ�ننا �مثن فIمك، الس:يد الوز�ر احملرتم، الروح إالجيابية لفك العزÎ عن 

  .العامل القروي
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

يف ز¿رËمك املس:تق{لية �متىن ٔ�ن Ëزورو� Kرب املقاطع اليت حتدثت عهنا 
ٔ�و املسافر�ن، كام نطالبمك،  لٕالطالع خشصيا Kىل املعا�ة احلقIقة �لعا�ر�ن

الس:يد الوز�ر، ºلعمل يف املس:تق{ل القريب Kىل ٕاKداد دراسة لربط ٔ�اكد�ر 
واPاVs بواسطة الطريق الس:يار ولو مlدرج وفق إالماكنيات املتا�ة مع 

  ...حتديد ٔ�فق زمين الس:تكامل هذا الورش الك{ري

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر

        ::::لتجهلتجهلتجهلتجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقلالس:يد وز�ر االس:يد وز�ر االس:يد وز�ر االس:يد وز�ر ا
س:بق ٔ�ن طرح Kيل هذا السؤال حول التث�Iة وحول هذا املوضوع، 
وساحمهم هللا بعض املنتخبني وبعض وسائل إالKالم ٔ�شاعوا Áري اÉي 

  . قلت
امحلد A، ال�م د¿يل مس¯ل، قلت بhٔن تث�Iة الطريق يف اجتاه 

رفو الرمق، مليار د¿ل اPرمه، Áري ºش نع 13اجلنوب ٕاىل اPاVs كEسوى 
مليار درمه، التوس:يع د¿لها،  13¦يلومرت تقريبا،  Dٔ1500ن كنتلكمو Kىل 

مليار درمه، بطبيعة احلال هذاك مقطع رئEيس  3ٔ�مlار، كEسوى  �7ردوها 
Dٔن ابغينا منش:يو حنو ٕافريقIا املطK Vىل اDٔطليس، وºلتايل فالبد، 

السري، اعطييت الرمق، الرمق  فاالخlيار مرتبط ºٕالماكنيات املالية وحىت حبر¦ية
عربة يومIا،  2000¦يتلكم، ٕاذا قسمناه يومIا املعدل د¿ل حر¦ية السري يه 

Áري ºش نقول لمك، ºش �كون الوضوح بي�Xا، مفا غميكن لنا نتلكمو نبداو 
، ولكن 7000ٔ�و  6000ٔ�و  5000ند�رو اPراسة Kىل التث�Iة ٕاال ٕاذا فاتت 

  . ..مع ذ± احXا ٕان شاء هللا
ؤ�كرث من ذ±، ملا ¦يتواصلوا ¦يقول ± واش اك�ن يش و�د�ن 
مس:تعد�ن £س�مثروا و�رحبوا الفلوس؟ ٔ�� نعطهيم الطرق الس:يارة يصايبوها، 

، ا�يل ابغى يد�ر السكك احلديدية ٔ�� ا�يل ابغى يد�ر مIناء ٔ�� نعطيه �
د� ، ºش �كون الوضوح بي�Xا، مفا ميك�ش �كون إالماكنيات عننعطيه �

وما ند�روهاش وsاصة هذه املناطق العز�زة، وما ميك�ش �كون �س�ýر 
املس�مثر�ن،  املؤسسات د¿لنا ٔ�و يدsلوا � مرحب وما ميك�ش تدsل �

  .ف{التايل Áري ºش القضية Ëكون واحضة
 ،V¯عندي مس � ملك 159لكن مع ذ± هذه املقاطع ا�يل ذ¦رËهيا ٔ�

، ملك 17: 5، رمق 1لها، الطريق الوطنية رمق التوس:يع د¿لها والتقوية د¿
 68: 3، الوطنيةملك 34: 1100، الطريق إالقلميية ملك 40الطريق اجلهوية 

ٕاجامال ا�يل مربجمني يف هاذ املدة د¿ل  .ملك 66: 14، والوطنية رمق ملك
مليون د¿ل اPرمه، تقريبا Áادي  400، تقريبا ملك 513احلكومة وا�د 

  .مليار د¿ل اPرمه لهذه املناطق نوصلو لوا�د نصف
  .وشكرا

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

ومنر ٕاىل السؤال اsDٔري موضوKه الرب�مج الوطين �لطرق القروية، 
  .اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اPس:توري لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرايضيضيضيض
  .شكرا الس:يد الرئEس

  دة الوزراء،السا
 Vس:ئDٔىل اK ل الربملان مب¯لس:يهsالس:يد الوز�ر، ت�{عنا ٔ�جوبتمك دا
املتعلقة برب�مج الطرق ºلعامل القروي، ؤ�كدمت، الس:يد الوز�ر، يف لك 
اDٔجوبة ٔ�ن امجلاKات اليت íسامه وتلزتم حبصهتا يف اÈمتويل حتظى بدمع 

  . الوزارة يف ٕاطار الرشاكة
اليت و¶متوها لالتفاقIات اليت ٔ��رمت يف عهد  كذ± ت�{عنا �نتقادات

احلليف د¿لمك اليس Áالب، بذريعة ٔ�ن هناك جامKات اس:تفادت من دمع 
  .الوزارة Kىل حساب جامKات ٔ�خرى

كام ٔ�ن هناك جامKات ٔ�خرى مل تلزتم حبصهتا من اÈمتويل مما دفعمك، 
  .الس:يد الوز�ر، ٕاىل مراجعة العديد من هذه االتفاقIات

بين حسن، اكنت -ارشاردة-لرئEس، احXا يف اجلهة د¿ل الغربالس:يد ا
عند� مhٓيس حقIقIة من جراء الفIضا�ت، وهاذ الفIضا�ت دمرت الطرق 
واملسا± ºللك، من جامKة دار بلعامري، زÁار، املساKدة، ورامك تتعرفوا 
هاذ امجلاKات، ؤ�والد حسني، الصفافعة، اوالد �ن حامدي بومعزي، جرف 

اخلنEشات، بلقصريي، املكرن، اوالد سالمة، ملنارصة، �مننصور،  املل�ة،
اKالش ٔ�� ذ¦رت هاذ امجلاKات، الس:يد معايل الوز�ر، ا�يل Ëلكمت Kلهيم؟ 
Dٔن اDٔرايض ا�يل تlEواUدوا هبا هاذ امجلاKات ٔ�رايض د¿ل اPهس، تيدوز 

درسة الاكمIو وال تدوز الطوموبيل، تزيلقوا الروايد، واPراري اوالد امل
تري¦بوا ºلباط يف الاكروات ٔ�ي يف الشاريوات ºش ميش:يو �لمدرسة، ومن 

  . العار
 Vس، الس:يد الوز�ر، ميل يش س:يدة تتكون �امEكذ±، الس:يد الرئ

ٔ�ش:نو در� . Áادي متيش توضع �ٓش تيوقع؟ ٕاىل دsلت الطوموبيل تتغرق
  احXا الس:يد الوز�ر؟

صت احلاجIات، بعد ذ± كمنوذج ٔ�جنز ٕاقلمي س:يدي سلPن دراسة خش
ذهبنا مكنتخبني، وامسح يل ٕاىل قلهتا ±، واسعينا الفلوس، ومتكXا من توفري 

مليار ملعاجلة  13ماليري س:ن�مي، واملرشوع تيحتاج لـــ  Á7الف مايل بلغ 
واحXا Kارفني  %50الش:بكة الطرقIة ºٕالقلمي، ٕاذن احXا وفر� ٔ�كرث من 
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تتعطهيا الوزارة وامجلاKة تتعطي ٕاما  %80بعض املرات كتد�روا رشااكت، 
ٕاذن ميل وفر� هاذ املبلغ، . %50، احXا داº عند� 30ٔ�و  20ٔ�و  15%

  ¦يف س:تعاجلون هاذ املشالك هاذي؟ 
الس:يد الوز�ر، بعد ما وفر� هاذ املبلغ هذا، واش غتعطيو� ٔ�نمت ¦وزارة 

؟ و¦يفاش لهاذ املرشوع، بعد ما ابقات sاصا� هاذ املبالغ ا�يل قلنا ±
غتعاملوا مع واقع الطرق ببايق امجلاKات ºجلهة Dٔن اجلهة راها مlرضرة ورامك 

  Kارفني؟

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ك�شكر الس:يد املس�شار Kىل طرح هذا السؤال وKىل هذه 

Kىل هاذ املقرت�ات وKىل �س:تعداد �لتعاون، وهاذ اليش التوضي�ات و
 ا�يل طالبني، ٔ�نه ميكن نقول لمك ٔ�س:بوعيا ٔ�س:تق{ل وا�د العدد د¿ل

املنتخبني، بل رؤساء اFالس إالقلميية ؤ�يضا تواصل مع السادة العامل ºش 
ميكن لنا يتدار وا�د النوع من الربجمة Kىل صعيد لك ٕاقلمي، لكن ٔ�يضا هذه 

رة، كام Uاء Kىل لسا�مك ٔ�هنا تالم، رمبا تفضل جامKات الربجمة ٕاذا اكنت الوزا
Kىل جامKات، ٔ�متىن ٔ�يضا يف ٕاطار الربجمة ٔ�نه داsل إالقلمي ٔ�ن ال تفضل 
جامKات Kىل جامKات، ٔ�متىن ºش نتعاونو Kىل هاذ اليش، Kالش؟ Dٔنه 
ٔ�ش:نو ا�يل الحظنا؟ الحظنا ٔ�نه اك�ن تفاوت بني اجلهات، طيب غمنش:يو 

ا�يل يه ٔ�قل اس:تفادة، هذا مXطق، داsل لك ¶ة لقIنا  نعاونو اجلهات
تفاوت بني اDٔقالمي، طيب Áادي منش:يو نعاونو اDٔقالمي ا�يل يه ٔ�قل 
اس:تفادة، لقIنا ٔ�يضا داsل لك ٕاقلمي اك�ن تفاوت بني امجلاKات، تفاوت بني 

  . امجلاKات
د�ن احXا ºل�س:بة ٕالينا حناولو ند�رو هاذ التوازن، ٕاىل املنتخبني مس:تع

والسلطات واحXا معهم ما ميكن ٕاال جنحوا اكملني، مىت ¦يكون املشلك؟ 
هو ميل تيكون تناقض بني هاذ الثاليث، ما بني الوزارات وما بني املنتخبني 

يعين وsاصة ٔ��مك خشصتو .. وما بني السلطات، ٔ�ما ٕاىل وقع وا�د النوع من
خلصاص، احXا اخلصاص، ٔ�� s�ٔربين الس:يد العامل بhٔ�مك مقتو ب�شخيص ا

مس:تعد�ن ٕان شاء هللا �شدو اخلريطة و�شوفو امجلاKات ا�يل مل íس:تفد، 
يعين حناولو ºش نطلعو ºش توصل امجلاKات Kىل اDٔقل املس:توى د¿لها، 

  .ºش من بعد ملا يتقادوا يف املس:توى ندوزو �لجامKات، ميكن لنا منيو فهيا
ريع ا�يل اكنت مlوقفة راه املسÎٔh الثانية، كنôرشمك ٔ�ن وا�د العدد املشا

تعطات �نطالقة د¿لها، صودق Kىل الصفقات، يف اجلهة ٔ�� Ë�ٔلكم، Dٔن 
 ºلممك، داK ب تعطل املزيانية كام يفôسb ٓن الربامج اكنت تعطلتDعندي ا
اDٓن ميل Uات املزيانية امحلد A راه وا�د العدد د¿ل املشاريع ٔ�هنا تنطلق، 

ت احXا يف ٕاطار الرشاكة تيجيو امجلاKات ¦مييض ٔ�ضف ٕاىل ذ± ٔ�نه امجلاKا
، Kىل %20، %15معك رشاكة، ¦يقول ± ٔ�س:يدي احXا Áادي نعطيو 

مليون درمه ا�يل  200اDٓن حلد الساKة ٔ�نتظر ¦وزارة مليار و.. حساب ا�يل
lظر، ما اعطاوهاش يل امجلاKة، هذاك اليش ا�يل ما ¦يعطيوهش ¦يكون � كن 

  . ىKىل حساب امجلاKات اDٔخر 
وÉ±، مس:تق{ال امشXEا يف �جتاه ا�يل Áادي يد�ر معنا رشاكة 
تE{دى هو اDٔول، حيط الفلوس د¿لو هو اDٔول Kاد حنط فلوس الوزارة، 

  .وٕاال ما ند�روش رشااكت، ذيك الساKة الوزارة تد�ر ا�يل Kلهيا
ٕاذن ٕاذا اكنت رشاكة جيب ٔ�ن يلزتم الطرفان واحXا مس:تعد�ن نلزتمو 

مل حنن املسؤولية ومنش:يو يعين نقومو ºلرب�مج د¿لنا، وÉ± وٕاال س�lح
، احXا �sذو ٕان شاء %50احXا مس:تعد�ن مادام وفرتو ٔ�كرث تقريبا من 

هللا الرب�مج د¿لمك ندرسوه مع املد�رية اجلهوية وحناولو ما ٔ�مكن ٔ�ن هذا 
اKات الرب�مج ٔ�ن �كون موزKا ºلشلك ا�يل انç كتقرتحوه بني مجيع امجل

  .د¿ل إالقلمي

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .تفضل اليس الرايض. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرااملس�شار الس:يد ٕادر£س الرايضيضيضيض
ا�يل اك�ن، جXاب . شكرا الس:يد الوز�ر احملرتم Kىل اجلواب د¿لمك

الس:يد الوز�ر، راه ºل�س:بة �لمصاحل د¿لمك، Áري ºش Ëكون Kارف، راه 
Kالش Ëرجعوا ºش íشوفوا  شار¦و� هاذ اPراسة هاذي، ٕاذن ما عندمكش

Dٔن راه هام ا�يل امشXEا معهم بعد ما شافوا احلاÎ املزرية د¿ل هاذ الطرقان، 
 �ماليري �ٓش Áادي تعطيو�؟ وËكون  7ٕاذن احXا �ٓش تنقولو لمك، عند

  . اDٔمور واحضة
واش كنا تن�lظرو، معايل الوز�ر، مXمك؟ ت�lظروا مXمك وانç ما Áاد£ش 

 Pث وIاملنطقة خص متيش مع املنطقة، راه خص التوازن ما بني نقولو ح
بين حسن، هذا ا�يل - الرشاردة- املناطق، اعçدات اس:ت Xائية جلهة الغرب

  :كنا ت�متناو مXمك ونقول ± Kالش
لكم لكها تدهورت والسôب  1400ٔ�وال الش:بكة الطرقIة اليت تقدر ب

ني، ملنت¯ات املقالع تريجع ¦ون ٔ�ن اجلهة يه املزود الرئEيس، وانK çارف
طن هام ا�يل هلكوا  60واملنتوUات الفالحIة Dٔن الاكمIو¿ت الك{ار د¿ل 

�  .الطرقان عند
5نيا، تتعرف اجلهة العديد من املشاريع اليت ٔ�عطى انطالقهتا صاحب 
 اجلالÎ نرصه هللا محمد السادس حبال املنطقة الصناعية د¿ل اوالد بورمحة

نقولها ±، تث�Iة الطريق الوطنية الرابطة بني ٔ�صبحت íس:توجب، وÁادي 
  . القXيطرة وس:يدي قامس، Áري هاذ اليش هذا راه خصمك تفكروا

تEس:تلزم تعز�ز الش:بكة الطرقIة ) TGV(كذ± املرشوع د¿ل 
الس:يد الوز�ر، هاذ الواقع راه اصبح تيفرض . ويتطلب رفع اعçدات الصيانة

  .Kليمك إالرساع يف التدsل امليداين
مليار، �ٓش Áادي  7ٕاذن �متناو، معايل الوز�ر، مادام احXا اعطينا 
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 �تعطيو�؟ واك�ن جامKات ا�يل من ق{ل قلت Kلهيم، راه انت Kارف، عند
ا�يل عندمه الفائض، اDٓخر�ن راه فهيم ذاك  3جامKة يف القXيطرة، تتلقى  45

ما  الرئEس عندو Áري طوموبيل ا�يل فهيا ذاك اجلمي، Uاهبا هللا، راه
  .رئEس قسم املوظفني ٔ�� ت�سمي هاذ الرئEس. عندمهش، انK çارفني

ولهذا، معايل الوز�ر، هللا �كرث sريمك حىت التفاوت والرشاكة راه ا�يل 
ما عندوش يش �اUة يف جIبو ما غميكXلوش £رشك مع يش �د �ٓخر، 

  . حىت امجلاKات ا�يل ما عندمه والو ٔ�نصفومه، اعطيومه حقهم
  .الرئEس، شكرا معايل الوز�ر احملرتمشكرا الس:يد 

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  لمك رد Kىل التعقIب الس:يد الوز�ر؟. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهالس:يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ٔ�وال، Kىل ٔ�ية �ال، ٔ�� ولو ¦يد�روا اPراسات املوظفني Kىل مس:توى 

املس:توى  اجلهات واDٔقالمي، ¦يوقع ما £سمى ºملصادقة Kىل اPراسات Kىل
 �املركزي، البد Kىل املس:توى املركزي ºش كEشوف التوازن والس:P ملا زر
بعض اجلهات وUد� ٔ�نه اك�ن جامKات اس:تفادت وجامKات مل íس:تفد، ما 

وºلتايل ابغينا �شوفو هذاك  ؟ندsلش العتبارات اKالش ما اس:تافدíش
  .اPراسات

طو اخلريطة Dٔنه احXا ثقيت اكمV يف املوظفني د¿لنا، ولكن ابغينا حن
عند� اخلريطة يف احلاسوب ºش �شوفو امجلاKات لك جامKة ال�س:بة د¿لها، 

  .ºش يوقع فهيا التوازن، هاذي اDٔوىل
ٔ�شهر ºش  3اPراسات ٔ�طلقXاها هاذي تقريبا  ،5نيا، تث�Iة الطريق

اPراسة sدامة د¿ل التث�Iة، ºش هاذيك الساKة جنيو لرشاكة، رشاكة مع 
)MEDZ ( ا�يل كتد�ر املنطقة الصناعية ومع اجلهة ومع إالقلمي ومع الوزارة

  .. كام هو معمول به يف اكفة
وºملناس:بة تث�Iة د¿ل الطرق ºش يعرفوا السادة املس�شار�ن ت�{ع 
املشاريع، لكام اكنت مشاريع ¦برية حبال مXطقة صناعية ٔ�و مIناء ي�{عها 

قع وا�د النوع من السالسة Kىل بطبيعة احلال تث�Iة الطريق ºش يو 
  .مس:توى احلر¦ية د¿ل السري

املسÎٔh الثالثة، وهو ٔ�نه ميكن يل نقول ± بدل ما نقول هاذ املنطقة 
خصها دمع اس:ت Xايئ، ٔ�ش:نو كند�رو؟ كام قلت ± شدينا اخلريطة، لقIنا 
فعال اك�ن مXاطق ترضرت ºلفIاضنات ومهنا إالقلمي مáال د¿ل âو�ت ا�يل 

ٔ�لك العصا مبعىن اللكمة، امسحوا يل Kىل هاذ التعبري، ومهنا ٔ�يضا اجلهة هو 
 �د¿ل الغرب ومهنا ¶ات ٔ�خرى، هاذو البد نعطيومه عناية Dٔنه ٕاىل ما در

، ٔ�ضف ٕاىل ذ± ٔ�نه )le patrimoine(الصيانة داº غنضيعو اكع ذاك 
  .ة الغربمن إالجناز، مهنا ¶ %50 وصالت لـــ Aاك�شفXا اك�ن ¶ات ¿

 Aلكم يف العامل القروي، ¿ 715¶ة الغرب كنا خصصنا لها حوايل 
�يل ا %50من هاذ اليش، فٕاذن ابغينا نع¯لو  %50اس:تاطعت تد�ر 

  . مما هو مربمج %100ابقات ºش ٕان شاء هللا نوصلو Kىل اDٔقل 
ومرينا اDٓن، مجيع اجلهات اDٓن عند� �ر�مج مlاكمل د¿ل الطرق، فIه 

وٕان شاء هللا احXا . انة، فIه التث�Iة، فIه القXاطر، وفIه العامل القرويالصي
مس:تعد�ن �شوفو هاذ �قرتاح د¿لمك و�شوفو ما ميكن ٔ�ن نقوم به ملصل�ة 

  ...هذه اجلهة بطبيعة احلال اليت حتتاج

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
 الصولوامسحوا يل ºمسمك ٔ�ن ٔ�رحب جبمعية . شكرا الس:يد الوز�ر

  . شكرا.. والطالبات من هولندا �لطالب
�شكر الس:يد الوز�ر Kىل مشاركته القمية يف هذه اجللسة، ون�lقل ٕاىل 
اDٔس:ئV املو¶ة ٕاىل الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEة، والسؤال 
اDٓين اDٔول حول خمطط احلكومة يف تدبري الس:ياسة املائية، �لمس�شار�ن 

  .تفضل الس:يد املس�شار احملرتم. يلاحملرتمني من فريق �س:تقال

        ::::عبد الك{ري �رقIةعبد الك{ري �رقIةعبد الك{ري �رقIةعبد الك{ري �رقIةاملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئEس

  معايل الوز�ر،
الزتمت احلكومة يف �ر�جمها ºعçد س:ياسة مائية فعاÎ، تعمتد املزاوUة 
بني مقاربة التحمك يف الطلب Kىل املاء وËرش:يد اس:تعام� واحملافظة Kليه، 

من املاء وتنويع مصادره sاصة من املوارد املائية Áري  ومقاربة تدعمي العرض
التقليدية، مع احلرص الشديد Kىل ٕارشاك الفاKلني ºلقطاع �لتحسEس 
والتعبئة من U�ٔل احملافظة Kىل املوارد املائية وحام�هتا من التلوث وٕاKادة 
تنظمي القطاع يف ٔ�فق ٕارساء تدبري مXدمج وíشاريك لتحصني املك�س:بات 

العمل Kىل رفع مردودية املياه املعبhٔة وصيانة امل�شhٓت املائية من sالل 
وجتهزيات ٕانتاج وتوزيع املاء الرشوب، والت�س:يق مع الفاKلني املعنيني 

  .لتدارك العجز احلاصل يف جتهزي وحتديث املدارات السقوية
كام الزتمت احلكومة بتفعيل اFلس اKDٔىل وا%طط الوطين �لامء، 

يقه وحامية املوارد املائية ºالس:تغالل العقالين واملنظم والرشوع يف تطب 
�لمياه اجلوفIة وتعبئة املياه Áري العادية من sالل حتلية مIاه الب�ار وٕاKادة 
اس:تعامل املياه العادمة، وحامية املناطق املهددة ºلفIضا�ت، وٕانتاج الطاقة 

  .هاالكهرºئية، وكذا التغذية �صطناعية �لفرشة املائية وÁري 
ما يه التدابري اليت تعزتم احلكومة اختاذها : Éا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر

  لتنفIذ ا%طط الوطين �لامء؟ 
  .شكرا معايل الوز�ر

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

        ::::àEةàEةàEةàEةالس:يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب الس:يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب الس:يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب الس:يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب 
  . شكرا الس:يد الرئEس
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شكرا الس:يد املس�شار احملرتم لطرحمك هذا السؤال، ويف سؤالمك 
lEضح اخلربة د¿لمك يف مشالك املاء والتعبئة د¿ل السادة املس�شار�ن بصفة ت 

Kامة ºل�س:بة ملشلك املاء، ا�يل هو مشلك ٔ�سايس وجوهري يف 
  .الس:ياسات ويف تقدم ومنو البالد

ي بعض املعطيات ºش نعرفوها لكنا، ٔ�وال ºل�س:بة ابغيت نعط ،ٔ�وال
رة املوارد املائية يف املغرب، وهذا معطى ٔ�سايس ا�يل خصنا نعرفوه، يف دلن

. �لشخص و�لس:نة 3م 2500الس:تXEات اكنت املوارد املائية يف املغرب يه 
bسôب ارتفاع الساكنة مث bسôب اخنفاض ال�ساقطات املطرية، وهذا لسôب 

�لشخص و�لس:نة، ويف ٔ�فق  3م 750ناخIة، اDٓن عند� التحوالت امل 
، �2030لشخص و�لس:نة يف ٔ�فق  3م 500من املرتقب نوصلو ٕاىل  2030

وهذا ºلطبع تيجي الرتفاع الساكنة وكذ± الرتفاع احلاجIات، وهذا بفضل 
التقدم الصناعي و�قlصادي وتقدم احلاجIات وكذ± الرب�مج الوطين 

  .ل القروي ا�يل ٔ�عطى ارتفاع احلاجIات�لامء الرشوب Fºا
ٕاذن هاذ مشلك املاء هو مشلك اسرتاتيجي، وهاذ املشلك هو مشلك 
وطين، وتنظن املعركة الوطنية ا�يل تيخصنا نوا¶وها يه معركة وطنية 
وتيخصنا نوا¶وها مجيعا، يعين حكومة وجمالس، جملس املس�شار�ن 

كذ± مجيع املواطنني Dٔن هاذي وجملس النواب ومجيع املنتخبني احملليني و 
  .معركة وطنية

واحXا Áادي نقرتحو بhٔن هاذ املعركة نب�Iوها Kىل ٔ�سس ا�يل Áادي 
Ëكون مشرتكة ويه م{ادئ ٔ�ساس:ية، يه ٔ�وال التضامن، 5نيا املسؤولية، 

  .تيخصنا �كون عند� يف نفس الوقت التضامن واملسؤولية
ºنيني إالسرتاتيجية الوطنية وºل�س:بة لتطبيق هاذ املبادئ، ٔ�وال احXا 

�لامء Kىل حاكمة مشرتكة وال Kىل الصعيد احمليل، وهذا يف واكالت 
 �ٔ�حواض الواكالت املائية، واك�ن تدبري اFالس  9اDٔحواض املائية، عند

إالدارية ا�يل تEشار¦وا فهيا مجيع الفاKلني املنتخبني والفاKلني �قlصاديني، 
 ...واك�ن كذ± مXظامت خمتصة

    ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس:يد املس�شار. ا�هتeى الوقت الس:يد الوز�ر

  ::::املس�شار الس:يد عبد الك{ري �رقIةاملس�شار الس:يد عبد الك{ري �رقIةاملس�شار الس:يد عبد الك{ري �رقIةاملس�شار الس:يد عبد الك{ري �رقIة
شكرا معايل الوز�ر Kىل إاليضا�ات، Áري ٔ�نه هناك مشالك، مشالك 
ويه قضية اجلفاف اÉي ٔ�صبح هيلكيا، اDٓن امحلد A املغرب توUه لوا�د 

وجيب بذ± حتلية مIاه البحر، ٔ�ظن بhٔنه  الس:ياسة د¿ل الطاقة الشمس:ية
  .جيب اس:تغالل هذه الطاقة

اDٓن اك�ن تطعمي الفرشات املائية من املياه السطحية Dٔنه جيب اDٓن كام 
قلمت واحXا مlفقني معمك ٔ�نه هذه معركة وطنية ومعركة تتطلب لك فاKل يف 
امليدان من sالل معاملته مع املاء، وهناك اDٓن اك�ن مشلك وهو 
�س:تغالل العشوايئ �لامء، هاذ اليش يتطلب وا�د احلر¦ية رضورية 

و¦يتطلب وا�د الرب�مج د¿ل التوعية يويم ºل�س:بة �لمواطن، Dٔنه اخلرباء 
يف العامل لكهم اDٓن ٔ�صبحوا مhlٔكد�ن ٔ�ن احلروب املق{V بني الب�ان س:تكون 

  . حول املاء
ه من املناطق اليت تتوفر فلهذا، البد ٔ�ن Ëكون خطة وطنية لتحويل امليا

  .Kىل الفائض حنو املناطق اليت لEست لها ٕاماكنيات ºل�س:بة �لفرشة املائية
ٔ�عتقد بhٔنه س�lطلب ٕاماكنيات مادية، ولكن ٕاذا اكنت ٕارادة واكن 
ختطيط وخمطط حممك ºل�س:بة �لمس:تق{ل، ٕان شاء هللا Áادي حنصلو Kىل 

  . الن�I¯ة
ليقني التام ومن sالل ا�لقاءات معك ٔ�ظن بhٔنه، معايل الوز�ر، عند� ا

يف لك مXاس:بة ملس:نا بhٔنه لمك ٕارادة قوية ºل�س:بة لهذا الرب�مج وٕان شاء هللا 
  .مجيعا ما يطمح ٕاليه املواطن -كام قلمت-س:نحقق 

  .شكرا معايل الوز�ر

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

        ::::والبàEةوالبàEةوالبàEةوالبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
  .شكرا الس:يد الرئEس

ٔ�� مlفق معك، الس:يد املس�شار، هذه املعركة ا�يل Áادي نقومو هبا 
يه معركة وطنية، احXا وA امحلد ما عند�ش موارد مائية ا�يل مشرتكة مع 
دول ٔ�خرى، Dٔن Áادي Ëكون معركة وطنية داsلية وا�يل Áادي يقوموا هبا 

  .مه املواطنني بصفة Kامة
� �رامج منوذجIة يف لك ا�يل ابغ ٔhا هيXٓن احDيت نقول ± هو ٔ�نه ا

، وفهيا ٔ�فاكر Uديدة لتدبري 2030واكÎ، وهذه الربامج اعطاتنا رؤية Dٔفق 
املوارد املائية، مهنا مáال حتلية مIاه البحر، ا�يل بال شك يف هذه العرشية 

�لكفة (مة Áادي نبداو ٕان شاء هللا �نطالقة د¿لها فهيا بصفة (مة، يعين 
  .ومن المك (م كذ±

وÁاد�ن هاذ الربامج اجلهوية Áادي ندجموها يف خمطط وطين �لامء، ا�يل 
Áادي حناولو نقدموه ٕان شاء هللا ق{ل ممت هاذ الس:نة �لم¯لس اKDٔىل �لامء 
واملناخ، والهدف د¿لنا هو يف هاذ اFلس جنيو بhٔفاكر Uديدة، Dٔنه تدبري 

املغرب امlاز هبا مXذ الس:تXEات bس:ياسة السدود د¿ل املوارد املائية وا�يل 
صاحب اجلالÎ احلسن الثاين هللا �رمحو وكذ± س:ياسات ٔ�خرى، اDٓن 

  . تيخصنا ننطلقو يف س:ياسات Uديدة
واحXا بصدد هتيئة بعض الربامج ا�يل Áادي نقدمو يف هاذ اFلس 

املبادئ اKDٔىل ا�يل Áادي Ëكون ٔ�فاكر Uديدة، ودامئا حسب جوج د¿ل 
ا�يل ذ¦رهتم، هو م{دٔ� التضامن، التضامن ما بني اجلهات، التضامن ما بني 
الطبقات، الطبقة املعوزة والطبقة املEسورة، والتضامن ما بني ¶ة الشامل 

  . واجلنوب والرشق والغرب
وكذ± املسؤولية، مسؤولية القطاKات �قlصادية، Dٔن كتعرفوا مه 
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وكذ± الفال�ة والصناKة، لك قطاع �كون ا�يل تEس:هتلكوا مه الساكنة 
مسؤول Kىل �س:هتالك د¿لو يف املاء، وكذ± لك مواطن �كون مسؤول 

  .Kىل �س:هتالك د¿لو يف املاء
هاذ جوج املبادئ هام ا�يل Áادي �كونوا عند�، يعين الراكîز د¿ل  ،ٕاذن

  .إالسرتاتيجية ا�يل Áادي نقدمو ٕان شاء هللا يف هذا ا%طط الوطين
  .وشكرا

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

لٔ¡مم املت�دة  20ن�lقل ٕاىل السؤال الثاين موضوKه تقIمي نتاجئ املؤمتر 
اللكمة . حول التمنية املس:تدامة اÉي انعقد مؤخرا �ريو دي Uانريو ºلربازيل

  .�Dٔد السادة املس�شار�ن ºلفريق �س:تقاليل، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::س�شار الس:يد محمد بلحسانس�شار الس:يد محمد بلحسانس�شار الس:يد محمد بلحسانس�شار الس:يد محمد بلحسانامل امل امل امل 
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
زائد  77لقد شارك املغرب يف ٕاطار اFموKة العربية، وكذا اFموKة 

لٔ¡مم املت�دة حول التمنية املس:تدامة اÉي انعقد  20الصني، يف املؤمتر 
ºلربازيل، وذ± ��فاع عن املبادئ اDٔساس:ية اليت  مؤخرا �ريو دي Uانريو

 �، وذ± ºحملافظة Kىل املوارد )�قlصاد اDٔخرض(تçىش مع مصاحل بالد
الطبيعية وفرض قواKد صارمة ال�رتا(ا مع ا�رتام الس:يادة الوطنية للك 
ب�، وذ± دون ٔ�ن Ëكون وس:يV �لمتيزي ونقل التكXولوجIا وٕارشاك اFمتع 

ين �لك مكو�ته ودمج العمل والعلوم يف الس:ياسة اPولية، وضام� �لحق املد
يف املياه والتخطيط ملعاجلة الرصف الصحي وتوفري املياه والطاقة �لجميع 
  .واحلد من التصحر، واحلفاظ Kىل التنوع احليوي، ومXع الصيد اجلاîر، وÁريه

ؤ�طر  وقد الزتمت اPول يف هذا املؤمتر Kºٕداد خطط معل واحضة
مؤسساتية لتحقIق التمنية املس:تدامة طبقا لظروف لك دوÎ وبدون تعطيل 

  .لٔ¡هداف إالمنائية لٔ¡لفIة اجلديدة
   :É±، �سائلمك الس:يد الوز�ر

  ما يه اخلالصات والقرارات اليت صادق Kلهيا املؤمتر؟  -
  وما يه املعيقات اليت يوا¶ها املنتظم اPويل يف هذا اFال؟  -
  يجية احلكومة محلاية البàEة؟ وما يه ٕاسرتات  -
  وما يه اDٓليات لتحقIق التمنية املس:تدامة؟ -

  .وشكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEة
  .شكرا الس:يد املس�شار .شكرا الس:يد الرئEس

التمنية املس:تدامة حول  اكام هو يف Kلممك، نظمت اDٔمم املت�دة مؤمتر 
، يعين 20+�ريو دي Uانريو يف ٔ�واخر شهر يونيو، وهذا £سمى مبؤمتر ريو

س:نة بعد املؤمتر التارخيي ا�يل انعقد يف نفس املدينة يف س:نة  U20اء 
، واÉي ٔ�عطى انطالقة حقIقIة لتعبئة اPول ملشلكة البàEة والتمنية 1992

يعين حماربة التلوث واحلفاظ  املس:تدامة، واكن �ٓنذاك ٕاKالن ريو وم{ادئه،
، هتم التغريات املناخIة K1992ىل البàEة، وكذا ثالث اتفاقIات (مة يف 

  .والتنوع البيولو� وماكحفة التصحر
 1992هو الوقوف Kىل التقدم احلاصل من  20+من ٔ�هداف مؤمتر ريو

 وكذ± املعيقات اليت يوا¶ها املنتظم اPويل يف تطبيق املبادئ والقرارات
  . واالتفاقIات اPولية

اDٔوىل يه �قlصاد اDٔخرض : وهذا املؤمتر اكن عندو حمور�ن ٔ�ساس:يني
يف ٕاطار التمنية املس:تدامة والقضاء Kىل الفقر، و5نيا ٔ�ي ٕاصالح �لحاكمة 

  . اPولية يف جمال التمنية املس:تدامة
ؤ�شغال هذا املؤمتر sلصت يف ٕاصدار ٕاKالن ريو، واكن عبارة عن 

، وهذا اكن هو امس هذه "ما هو املس:تق{ل اÉي �ريده؟"وامسها  وثيقة،
الوثيقة، وهذه الوثيقة ¦رست التhٔ¦يد Kىل م{ادئ املسؤولية املشرتكة 
واملتباينة ما بني اPول وهذا م{دٔ� (م ا�يل اكن �نطالقة د¿لو يف ريو يف 

النامIة  ، مث التhٔ¦يد Kىل رضورة تعبئة املوارد املالية من طرف اPول1992
من  %�0,7لتعاون اPويل يف ٕاطار التمنية املس:تدامة ؤ�ٌكد سقف د¿ل 

  .الناجت اPاsيل اخلام د¿ل اPول النامIة
 PNUE : Programme des(مث تعز�ز �ر�مج اDٔمم املت�دة �لبàEة 

Nations Unies pour l’Environnement ( ورفع جلنة التمنية
ة املس:توى، يف مس:توى رؤساء اPول املس:تدامة ٕاىل مرتبة هيئة رفIع

  .ورؤساء احلكومات �ل�س:يري ولت�{ع االتفاقIات والقرارات
وs�ٔريا وضع جلنة من اخلرباء لت�{ع حتديد ٔ�هداف التمنية املس:تدامة بعد 

 Les objectifs du(، ٕاذا تتذ¦رون اك�ن ٔ�هداف اDٔلفIة �لتمنية K2015ام 
millénaire pour le développement (اÁدي جييو يف عوضهم يف و

) Les objectifs du développement durable( 2015ٔ�فق 
ٔ�هداف التمنية املس:تدامة ا�يل Áادي �كونوا مجليع اPول وÁادي �كونوا 

  .ٔ�هداف لٔ¡مم املت�دة

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .عندك تعقIب؟ تفضل. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اDٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اDٔنصاري
  .رئEسشكرا الس:يد ال

  اDٔخت وإالخوان املس�شار�ن احملرتمني،
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  السادة الوزراء،
ٔ�وال الشكر موصول لمك، الس:يد الوز�ر، Kىل هاذ املعطيات وهاذ 

ا�يل " ريو دي Uانريو"البيا�ت ا�يل اعطيتو� حول هاذ مقة اDٔرض د¿ل 
شاركمت فهيا لرئاسة الوفد املغريب اÉي اكن يضم Kدد ¦بري من اخلرباء، سواء 
من القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص، واكن �لشعب املغريب ٔ�ن ت�{ع �لك 

ريو دي "اهçم التدsالت وكذ± املشاركة الفعاÎ �لوفد املغريب يف 
وكذ± اÈمتزي يف نظر� مبا قدمlه حول الطاقات املت¯ددة، وكذ± " Uانريو

من الربامج حول الطاقة الشمس:ية، هذه الربامج اليت ينفرد هبا املغرب ورمبا 
Vاءت لتعز�ز الطاقات النظيفة ٔ�و البديU وىل اليتDٔا.  

بدون شك ٔ�نه اكنت هناك مواضيع Uد هامة، sلصمت ٕاÈهيا اDٓن يف 
ٔ�جوبتمك، ولكن نود ٔ�ن �سمع مXمك ËمكV ملا Uاء يف جوا�مك عن املزية ٔ�و 

Ë ه منIي اكن �لوفد املغريب �رئاس:تمك يف هذا املؤمتر وما لقÉمتزي اÈب اIرح
بدون شك ٔ�ن هذا اكن . ¦وفد ٔ�ىت من ب� �مIة وب� ٕافريقي وب� عريب

يطرح Kليمك بعض الت�د¿ت ورشح بعض اDٔطرو�ات، اليشء اÉي 
جعل املغرب حيظى بتقد�ر ¦بري يف هذا املؤمتر، وهذا نود ٔ�ن ال يبقى 
حمصورا يف اDٔوراق بل من sالل هذه الق{ة ومن sاللمك ٔ�ن يتعرف الرٔ�ي 

  .ام Kىل هذا اÈمتزيالع
  .وشكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEة
ٔ�� مlفق معك Dٔنه تيخص الرٔ�ي العام يعرف . شكرا الس:يد املس�شار

ما يه املرتبة د¿ل املغرب Kىل الصعيد اPويل يف ٕاطار التمنية املس:تدامة، 
  .يف Ëمنية الطاقات املت¯ددة وsاصة

اكنت املشاركة د¿ل الوفد املغريب ا�يل Ëرٔ�سه رئEس احلكومة يف مؤمتر 
مشاركة ممتزية، وشار¦وا فIه ٕاخوان مس�شار�ن، اكنوا كذ± اكن  20+ريو

عندمه �شاط (م مضن هاذ الوفد املغريب، ومتزيت هاذ املشاركة بعدة 
  :ٔ��شطة ومهنا

ة وق{ل ا�لجنة العامة يف املشاورات ا�يل اكنوا ٔ�وال، يف ا�لجنة العام
، متكن الوفد التقين املغريب ٔ�ن 2012ٕاىل يونيو  2012ابداو يف ينا�ر 

 :م{ادئ (مني �2كرس يف االتفاق العام 
يه موضوع الوا�ات واحلفاظ Kىل الوا�ات وهذا Uاء يف  - 1

 إالKالن الرمسي د¿ل املؤمتر؛
س:تدامة وهذا اكن كذ± Uاء كذ± Ëكر£س م{دٔ� الس:يا�ة امل  - 2

 .الوفد املغريب ا�يل اقرت�ه Kىل الهيئة
مث Kىل هامش املؤمتر اكن عند� �شاط مكáف، ؤ�� خشصيا شار¦ت يف 

د¿ل املناظرات، وsاطبت إالخوان ا�يل اكنوا مشاركني، sرباء ووزراء  4

وهيئات ماحنة، شار¦ت مع الهيئة اPولية �لطاقات املت¯ددة ومع البنك 
) Albert de Monaco( ومع الوزارة اDٔملانية �لطاقة ومع اDٔمري اPويل

  .ومؤسسة اDٔمم املت�دة
وكذ± در� ورشة sاصة ºلتجربة املغربية يف التمنية املس:تدامة وقدمXا 

 80فهيا التجربة وقدمXا فهيا وا�د الوثيقة ا�يل راه احXا ٔ�رسلناها لمك واكنوا 
 Brice(ملظاهرة، ومهنم الس:يد د¿ل الناس ا�يل شار¦وا يف هاذ ا

Lalonde( ظم د¿ل مؤمتر  ا�يل اكن مسؤوالXىل املؤمتر، هو ا�يل اكن مK
  .ريو وKدة sرباء (مني Kىل الصعيد اPويل

وكذ± اكن عند� �شاط يف العالقات الثنائية مع Kدة وزراء د¿ل دول 
  . صديقة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
الث موضوKه ٕانذار تلوث الهواء، اللكمة �Dٔد منر ٕاىل السؤال الث. شكرا

  .السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، تفضيل الس:يدة املس�شارة

        ::::زبيدة بوعيادزبيدة بوعيادزبيدة بوعيادزبيدة بوعياد    ةةةةاملس�شارة الس:يداملس�شارة الس:يداملس�شارة الس:يداملس�شارة الس:يد
  .شكرا الس:يد الرئEس

  .bسم هللا الرحامن الرحمي
  زماليئ املس�شار�ن،

جودة  هاذي مXاس:بة كذ± Dٔنه ربط التمنية املس:تدامة مع البàEة ومع
اللك يقر بhٔنه نتاجئ  20+نتاجئ مؤمتر ريو. الهواء عندمه Kالقة Uدلية مس:مترة

Kلق Kلهيا بhٔنه اكنت فاشV، لكن ٔ�ش:نو ميكن احXا �س:ت�lجو من هاذ 
  املؤمتر؟ 

ثالثة د¿ل النقط، الس:يد الوز�ر، اDٔوىل ٔ�نه من اخلطاب �فlتا� 
 130رارات �امسة لــــ د¿ل الس:يد ºن ¦ميون، قال بhٔنه جيب ٔ�ن Ëكون ق

  .دوÎ، مهنا بالد� العز�ز
5نيا، التقر�ر د¿ل الواكÎ اPولية �لطاقة، ا�يل قالت بhٔنه سوف 

، يف ٔ�فق )2CO( يتضاعف �حlباس احلراري نظرا لالنبعا5ت ومن مجلهتا
سوف تتضاعف، معناه ٔ�نه جيب ٔ�ن Ëكون إالجراءات رسيعة من  2050

  .Kىل البàEة وجودة الهواء U�ٔل ٔ�ن �سامه يف احلفاظ
لقد . 5لثا، وهاذي مسÎٔh ٔ�ساس:ية يه ا�يل Áادي نطرحو فهيا السؤال
 2000مت انطالق ٔ�هداف التمنية املس:تدامة، Kىل غرار ٔ�هداف اDٔلفIة يف 

اDٔممية، معناه ٔ�نه املغرب سوف ينخرط يف هاته اDٔهداف ºٕسرتاتيجية 
Kلهيا واكÎ ا�يل تبعت هاذيك  حمددة Kىل غرار ٔ�هداف اDٔلفIة ا�يل دsلت

ٔ�هداف اDٔلفIة واملزيانية ا�يل اكنت تعطات ا�يل يه هائV وا�يل تطرقت ل 
  .د¿ل احملاور، يه الصناKة التقليدية والفال�ة والتكو�ن 3

وºلتايل، سؤالنا وÁرنبطوه مع جودة الهواء يف التعقIب، ماذا سوف 
ة املس:تدامة Dٔنه سوف ننخرط هت� احلكومة ٕاىل هاذ اDٔهداف د¿ل التمني
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يف هذه �خlيارات العاملية، كام اخنرطنا يف �خlيارات العاملية واDٔممية يف 
  ٔ�هداف اDٔلفIة؟ 

  .شكرا

  :الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEة
ملس�شارة احملرتمة، ما عرف�ش هاذ امليكرو واش sدام شكرا الس:يدة ا

ال، ٔ�� ما ميك�ش نقول بhٔنه الن�I¯ة د¿ل .. مز¿ن؟ ميكن ما sدامش مز¿ن
املؤمتر اكنت فاشV، يه اكنت ٔ�قل من ا�يل اكن الطموح د¿ل اPول 
وsاصة الطموح د¿ل مXظامت اFمتع املدين، ولكن اكن هناك اتفاق وهاذ 

ء ¦رس بعض املبادئ واكنت انطالقة Uديدة ºل�س:بة �لربامج االتفاق Uا
Dٔنه ما ن�ساوش بhٔنه يف هاذ املؤمتر اجمتعوا  ،وºل�س:بة لالتفاقIات اPولية

  .دوÎ 170ٔ�كرث من
اكنوا  Dٔول مرة ٔ�� بعدا ا�يل الحظت هو ٔ�نه يف نفس الطاوÎ ،و5نيا

ممثيل اPول وكذ± ممثيل اFمتع املدين، مكمثيل النقاºت وممثيل الش:باب 
وممثيل املرٔ�ة وممثيل يعين �س العمل، اكنوا مáال Uاîزة نوبل بعض املمثلني 

ٕاخل، و¦يتلكموا بنفس احلقوق، وهذا يعين ... ا�يل �اصلني Kىل Uاîزة نوبل
د¿ل التمنية املس:تدامة والبàEة Uديد وٕاجيايب Uدا و¦يبني بhٔن هاذ املشلك 

بصفة Kامة، هذا مشلك ا�يل ¦هيم اFمتع ;لك، ما ¦هيمشاي Áري احلكومة 
  .والربملان، ولكن ¦هيم كذ± اFمتع املدين

وا�يل ميكن لنا نقولو هو هاذ االتفاقIة ا�يل اكنت، اك�ن ا�يل ¦يقولوا 
)c’est un accord à minima( ة، اك�نIبعض ، ولكن يه اتفاق

املؤمترات ا�يل تيخرجوا بدون اتفاقIة، وºل�س:بة لنا كدول يف طريق اÈمنو 
الصني، ويف ٕاطار هذه اFموKة +77احXا كنا يعين ت�ش:تغلو يف ٕاطار مجموKة 

كنا تندافعو Kىل بعض املبادئ ا�يل اختذاو بعني �عتبار يف االتفاقIة ومهنم 
وتة، وكذ± م{ادئ يعين ¦يف قلت من ق{ل املسؤولية املشرتكة واملتفا

  .التعاون املايل ºل�س:بة �لاملية
وكذ± ºل�س:بة لهاذ ٔ�هداف اDٔلفIة ا�يل Áادي �كونوا اكلزتام لٔ¡مم 

Îل�س:بة �لمغرب راه اعطيتمك، كنت راسلت السادة . ;لك وللك دوº
املس�شار�ن وا�د الوثيقة ا�يل يه احلصيV د¿ل املغرب ما بني ريو 

ة راكîز د¿ل التمنية املس:تدامة، ٔ�ي يعين اجلانب يف ثالث 20+وريو
�جçعي و�قlصادي والبEيئ ا�يل بي�ت وا�د التقدم ملموس يف مجيع 
املعطيات وA امحلد، وKىل هذا اك�ن رؤية مس:تق{لية واDٓن حنن بصدد 
هتيئة يعين ٕاسرتاتيجية وطنية �لتمنية املس:تدامة ب�شارك مع مجيع القطاKات 

Áادي  2013وكذ± ب�شارك مع اFمتع املدين وٕان شاء هللا يف الوزارية، 
نقدمو هاذ إالسرتاتيجية الوطنية �لتمنية املس:تدامة وÁادي �كونوا اك�ن 
معطيات فهيا تقXية، وكذ± Áادي �كون وا�د احلر¦ية د¿ل اFمتع وهذا 

مة ا�يل امليثاق الوطين �لبàEة والتمنية املس:تدا -ما ت�ساوش-Áادي نب�Iوه Kىل 
اكن ن�I¯ة د¿ل وا�د ال�شاور الوطين ما بني مجيع فàات اFمتع، وÁادي 

 .نب�Iو Kليه ٕان شاء هللا إالسرتاتيجية الوطنية �لتمنية املس:تدامة

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  هناك تعقIب الس:يدة املس�شارة؟ . شكرا

        ::::املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس:يد الرئEس
جودة الهواء، ال ٔ�ظن، ºلعكس ارتفاع تلوث الهواء Dٔنه  تقدم فP خيص

  .السؤال اكن ممركز Kىل هاذ املسÎٔh هاذي وKىل البàEة
5نيا، لك مراكز قIاس جودة الهواء مlواUدة يف لك املدن وÁ�ٔلبية املدن 

�س:بة الكربيت، �س:بة ٔ�و¦س:يد  )SO2( كتعرب بhٔنه اك�ن ارتفاع يف ما خيص
عروفني اDٔس:باب د¿لو و�قش:نا هاذ اليش، لكن الكربون، وهاذ اليش م

  اكن ما اكن يف ريو، حنن يف املغرب ٔ�ش:نو Áادي ند�رو؟ 
�ئب الرئEس الربيطاين قرر يف  لكرييف لك اPول قرروا ما يد�روا، 

. العام املق{ل Áادي ينقص من �نبعا5ت بوا�د المكية، هذا الزتام �لحكومة
حول البàEة ºش Áادي نقصو وºش Áادي  احXا الزتمXا ٔ�س:يدي يف احلوار

حناولو نضمو هذاك إالنذار، اDٓن راه ما اكي�ش إالنذار، ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد 
±، �س:بة ٕاصاºت bرسطان الرئة الناجتة عن تلوث الهواء Ëرتفع، �س:بة 

)BPCO(  و�س:بة �هاذوك التعفXات د¿ل القصبات الهوائية Ëرتفع يف بالد
  .عن تلوث الهواء ٔ�مراض ٔ�خرى �ادة �جتة

ماذا ن�lظر من U�ٔل تنظمي ٕانذار ملا يصل سقف التلوث وsاصة يف 
املدن الكربى، وما ابقاش هاذ اليش يف املدن الكربى، الس:يد الوز�ر، راه 
وىل حىت يف مرا;ش، جودة الهواء والت حىت يه فهيا مشلك، اKالش 

  . ٕاخل... تنقول Dٔنه مدينة اكنت معروفة هبواهئا النقي
 ٓDنه حصة املواطنني ٔ�صبحت اDٔ اص هاذ اليش وىل مس:تع¯لs ن راه

يف خطر، ومادا يب يف هاذ اDٔهداف د¿ل التمنية املس:تدامة �نطالقة 
د¿لها ºتفاقIة مع اDٔمم املت�دة ºش �س:تحرضوا هاذ التعامل مع حماربة 

ية التلوث وجودة الهواء و¦يفIة الترصف مع هذه املسÎٔh يف ٕاطار إالسرتاتيج 
  . ٕان شاء هللا ٕاىل احلكومة شافت بhٔنه من واجهبا حامية حصة املواطنني

  .شكرا
        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة

  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يدة املس�شارة

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبàEة
  .شكرا الس:يد الرئEس

لريو،  شكرا الس:يدة املس�شارة ا�يل رديتEين �لمغرب من بعد ما ديتEين
الس:يدة املس�شارة، Dٔنه السؤال داº رجعنا �لمغرب، ٔ�� ما مlفقش معك 
Kىل املعطيات ا�يل اعطييت، Dٔن قلت الرسطان، وهاذ اليش راه ما اك�ن 
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حىت يش معلومات تقXية، ما اكيناش، Dٔنه احXا دا�ر�ن دراسات، ما اكي�ش 
ط جIبو يل �شوفو من الناحIة العلمية، ٕاىل عندك يش رب ربط ا�يل ميكن �

هللا خيليك، احXا دا�ر�ن دراسات مع هيئات ومؤسسات مايش الوزارة، 
مؤسسات يف اFمتع املدين وما اكي�ش حلد اDٓن معطيات Kلمية اليت كتبني 

  .هاذ الربط
ولكن يف نفس الوقت ميكن لنا نقولو بhٔن هذا املشلك مشلك وحتدي 

و ٔ�نه مáال التلوث ٕاىل اsذيت (م ºل�س:بة لنا، وا�يل ميكن لمك تعرفوه ه
التلوث الهوايئ يف اPار البيضاء ا�يل يه ٔ�كرب مدينة يف املغرب، هاذ 

ازوال ـــــبعد ما اPوÎ دsالت الك االتلوث يف مدن ٔ�خرى عرف اخنفاض
)50 ppm (و)super ( مة) بدون رصاص، هاذ التلوث اخنفض بصفة

ود 5ين ارتفع Dٔنه يف نفس ؤ�عطت ن�I¯ة ٕاجيابية وUد ٕاجيابية من بعد Kا
الوقت اك�ن ارتفاع الس:يارات وارتفاع احلركة �قlصادية والصناعية، واك�ن 

  .ارتفاع د¿ل التلوث
اDٓن ا�يل ¦يخص تعرف هو ٔ�نه اك�ن هناك احلكومة ٔ�جنزت  ،ولكن

بعض احملطات لت�{ع التلوث الهوايئ، وكذ± اك�ن مرسوم ا�يل تي�دد �س:بة 
Î، واك�ن قرارات �لت�{ؤ ٔ�و إالنذار د¿ل املواطنني ٕاىل ذاك التلوث ا�يل مق{و

  .ال�س:بة د¿ل التلوث ارتفعت فوق وا�د ال�س:بة ا�يل حمددة يف املرسوم
ويف نفس الوقت ¦يخص تعرف بhٔن اDٓن مجيع املراكز الصناعية تمت 
دراسة التhٔثري البEيئ ويف هاذ دراسة التhٔثري البEيئ تناsذو بعني �عتبار 

لوث د¿ل الهواء وٕاىل اكن مشلك د¿ل تلوث الهواء ما تنعطيوش الت
الترصحي، وكذ± هاذ الرشاكت تيكون ت�{ع Dٔن تيوقعوا دفاËر التحمالت، 
وتlEحملوا بعض املسؤولية ا�يل املقذوفات الغازية د¿هلم تيكونوا حتت 

  .ال�س:بة ا�يل اكينة يف القوانني املغربية
lٓن مDا Îحمكني فهيا، وما اكي�ش هاذ احلاجز ا�يل ولهذا، تنظن احلا

  .قلت

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
ن�lقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس:يد وز�ر ال�شغيل، ما اكي�ش وز�ر 

  .ال�شغيل
ئEس ٕاذن ن�lقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب Pى ر 

احلكومة، امللكف ºملغاربة املقميني ºخلارج حول صندوق مغاربة العامل 
  .شوية الهدوء هللا خيليمك. اللكمة �لفريق �س:تقاليل، تفضل. لالس�ýر

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

  الس:يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  دة املس�شار�ن،السا
لقد اعتادت احلكومة املغربية Kىل íشجيع ٔ�بناهئا العاملني يف بالد املهجر 
Kىل �س�ýر داsل وطهنم، حIث ظلت احلكومة Ëردد يف Kدة مXاس:بات 
ٔ�هنا س�شجع وتôسط املساطر إالدارية ل�سهيل هذه العملية ºلتعاون مع 

ر�مج وا¶ة املغرب اPول الصديقة يف �حتاد اDٔورويب، يف ٕاطار �
  . وصندوق مغاربة العامل لالس�ýر

وحلد الساKة هناك ٕاق{ال ¦بري من طرف اجلالية املغربية املقمية ºخلارج، 
Áري ٔ�هنا تصطدم ºلواقع املر من حIث العراقIل والصعوºت اليت تواUه 
مشاريعهم، وما ٔ�حوجXا ملثل هذه املبادرات اليت íسامه يف �قlصاد الوطين 

  .ومتتص البطاÎ اليت تنخر جسم اFمتع املغريب
ما يه إالجراءات العملية اليت  :Éا، �سائلمك الس:يد الوز�ر احملرتم

اختذهتا وزارËمك لتôس:يط معلية ٕاجراء هذه �س�ýرات من دمع تقين 
  ومادي لهذه الفàة يف ٕاطار ٕا�داث مقاوالت مواطنة داsل ٔ�رض الوطن؟

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::س:يد رئEس اجللسةس:يد رئEس اجللسةس:يد رئEس اجللسةس:يد رئEس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

الس:يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف الس:يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف الس:يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف الس:يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف 
        ::::ºملغاربة املقºملغاربة املقºملغاربة املقºملغاربة املقميميميميني ºخلارجني ºخلارجني ºخلارجني ºخلارج

  .شكرا الس:يد الرئEس
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

   .الس:يدة املس�شارة امشات احباالهتا
د ٔ�ن ٔ�ذ¦ر مبا اكن (يhٔ ملغاربة العامل ٔ�شكرمك Kىل هذا السؤال الوجIه، ؤ�و 

 MDM(من حIث ٕاماكنية �س�ýر، sاصة صندوق ما مسي بــــ 
Invest ( رات مغاربة العامل، ا�يل مت إال�شاء د¿لو يفý2009صندوق اس� 

  .من sالل إالجراءات ا�يل اكنت ك�سعى ٕاىل موا¶ة اDٔزمة املالية العاملية
Xر د¿ل مغاربة العامل، وا�يل  هو ههاذ الصندوق الهدف مýدمع �س�

كقرض  %65جما� من طرف اPوÎ، وكتعطى هلم  %10اكنت تعطى هلم 
  .%25مضمون من اDٔبناك و¦يجيبوا مه 

ٔ�عطت  2011ويف  2010ويف  2009هاذ التجربة ا�يل دامت يف 
 141 بوا�د �س�ýر د¿ل ملمرشوع ٔ�جنز من طرف مغاربة العا 272

  .مليون د¿ل اPرمه 14ل اPرمه ا�يل سامهت فIه اPوÎ كدمع مليون د¿
، ودر� التقIمي د¿لو وتبني Kىل 2011هاذ الصندوق ا�هتeى العمل به يف 

ٔ�ن هناك بعض النواقص ا�يل خصها �س:تدراك د¿لها، وsدامني اDٓن مع 
 وزارة املالية لتحيني هاذ املياكنزيم د¿ل هاذ الصندوق وٕاخراUه من هاذ

إالطار ا�يل اكن فIه، Dٔنه اكن داsل يف وا�د إالطار د¿ل العديد من 
إالجراءات ا�يل اكنت اختذت يف إالطار ذاك جلنة اليقظة إالسرتاتيجية ا�يل 
اكنت ذاك الساKة وفهيا وا�د العديد من إالجراءات ºش Áادي �كون 
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  .ٕاجراء sاص مبغاربة العامل، راه احXا هن� لها
Uالسني يف هاذ الوقت مربعني يدينا، اك�ن اتفاقIة مع 5نيا احXا ما 

)L'Agence Française de Coopération ( الفر�س:ية �لتعاون Îالواك
رصدت مليون د¿ل اDٔورو �لمس�مثر�ن املغاربة ا�يل Uايني  ا�يل من sال�

من فر�سا، وكذ± صندوق �ٓخر مع بلجياك ملغاربة بلجياك ا�يل فIه مليون 
مرشوع، وكذ± ٕاجراء يف  50رو، وا�يل تEسعى ٕال�شاء ٔ�لف ٔ�و  200و

هاذو لكهم ). PNUD(اDٔقالمي اجلنوبية sاصة ºل�س:بة �لوا�ات مع 
مشاريع مس:هتدفة، فهيا ٔ�وال وا�د اجلهة معينة د¿ل مغاربة العامل، و5نيا 

  .كذ± وا�د النوع د¿ل املشاريع
ك الشعيب ٕال�شاء يف نفس الوقت وقعنا وا�د االتفاقIة مع مؤسسة البن

  ...املقاوالت

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  هناك تعقIب الس:يد اDٔمني؟. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد بنجيد اDٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اDٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اDٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اDٔمني
  .شكرا الس:يد الرئEس

شكرا الس:يد الوز�ر احملرتم Kىل جوا�مك املتعلق بصندوق �س�ýر 
لهادفة ٕالعطاء لصاحل مغاربة العامل، طبعا حنن �مثن هذه إالسرتاتيجية وا

الفرص �لكفاءات العليا واملمتزية ا�يل حقIقة �رهنت Kىل الن¯اح د¿لها يف 
  .Kدة جماالت

واحXا  2009لك ما يف اDٔمر ٔ�ن هاذ إال�شاء د¿ل هاذ الصندوق مت يف 
 220وKىل ا�يل تقال Kىل لسانك، الس:يد الوز�ر، وهو مت  2012اDٓن يف 

ن د¿ل اPرمه، ٔ�� كنظن بhٔن هاذ د¿ل مليو 141مرشوع يف �دود د¿ل 
الرمق Áادي يبقى bس:يط ولهذا مطلوبني ٔ�نه يمت �جهتاد ٔ�كرث فhٔكرث وsاصة 
 Îوىل العناية اخلاصة واملوصوDٔة اUرPº ا طبعا �مثن ذ± و�مثنXاح
لصاحب اجلالÎ نرصه هللا ºملواطنني املقميني ºخلارج، وهذا وا�د املقlطف 

كام : " س:بة اÉ¦رى احلادية عرش لعيد العرش اFيدمن خطاب Uاللته مبنا
ٔ�ننا حريصون Kىل �س:ت¯ابة ملطاحمهم املرشوKة يف تعز�ز روابطهم بوطهنم 

  ".اDٔم، الس:P مهنا العائلية والروحIة والثقافIة
ٕاذن، خصنا ننطلقو من هاذ التوجهيات د¿ل صاحب اجلالÎ ٔ�وال، 

ا�يل الفصول  2012كة املغربية د¿ل وËكر£سا، 5نيا، ��س:تور د¿ل اململ
 18و 17و 16املتعلقة ºملغاربة املقميني ºخلارج، مهنا ذاك الفصل د¿ل 

  . 163وكذ± 
ولهذا، اكن خصنا ند�رو ºلواجب Kىل احلكومة وKىل رئEس احلكومة 
موا¦بة اPور د¿ل هاذ الوزارة ا�يل حقIقة ميكن لنا نقولو ٔ�ن إالماكنيات ما 

ا ºش تقدر تعمل ٔ�كرث ؤ�كرث، فاملطلوب من احلكومة هتمت ك�سمحش له
  .هباذ اFال هذا وهتمت ºجلالية د¿ل مغاربة العامل

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºملغاربة املقالس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºملغاربة املقالس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºملغاربة املقالس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºملغاربة املقميميميميني ني ني ني 
        ::::ºخلارجºخلارجºخلارجºخلارج

  .رئEسشكرا الس:يد ال
مرشوع Áري  272فعال ٔ�� مlفق مع الس:يد املس�شار Kىل ٔ�ن ٕا�داث 

س:نوات، والطموح د¿لنا هو طموح ٔ�كرب من هذا، هاذ  3اكيف يف مدة 
اليش Kالش يعين مت التقIمي د¿ل هاذ التجربة، ºش ٔ�وال نقصو من 

، من )Les contraintes(املساطر، �سهلو املساطر، و5نيا نقصو من 
دد د¿ل إالشاكليات ا�يل كتجعل ٔ�ن املغاربة د¿ل اخلارج ما اك�ش وا�د الع

عندمه ٕاق{ال Kىل هاذ التجربة ويه sاصة ٕاماكنية الرشاكة مع ٔ�جXيب، مáال 
وا�د Uاي من فر�سا ابغى £شارك مع فر�يس، التجربة اDٔوىل اكنت كتقول 

حث ± ما ميكXلكش، داº احXا تنفlحو هاذ الباب وsاصة ٔ�ن املغرب ¦يب
  . Kىل مس�مثر�ن U�ٔانب

و¦يف قلتو كذ± متاش:يا مع التوجهيات امللكIة السامIة، وضعنا وا�د 
االتفاقIة مع مؤسسة البنك الشعيب كتجربة ٔ�وىل يف مخس ¶ات من 
اململكة السعيدة ا�يل موجود�ن فهيا ٔ�كرب Kدد د¿ل املغاربة املقميني يف 

وا¦بة مشاريع �س�ýر اخلارج، ºش �كون وا�د �س:تق{ال وËرش:يد وم
د¿ل مغاربة العامل يف مشاريعهم، ºش ما Ëكو�ش Áري ٔ�� sذ الكريدي 

وسري، ولكن اك�ن وا�د املوا¦بة  (le formulaire)وسري، وال معر وا�د 
 5تقريبا بيداغوجIة لضامن جناح املشاريع ا�يل ¦يجيو هبا مغاربة العامل، يف 

ند� رغبة ºش نوسعوها ٕان شاء هللا ¶ات من اململكة كتجربة ٔ�ولية، وع 
  .من sالل دراسة هاذ التجربة اDٔوىل

مت كذ± االتصال ºلبنوك املغربية ٕالجناز وا�د املنتوج، ا�يل ميكن لنا 
�سميوه مXتوج اس�ýري sاص مبغاربة العامل، وهذا احXا هنيئه ٕان شاء هللا 

رب، ٔ�ننا نعلن Kليه لصاحل ت�متناو Kىل ٔ�ن يف اPخول املق{ل، يف ٔ�كتو�ر ٔ�و نومف
مغاربة العامل، ¦يف قلتو، احXا يف �اUة ملشاركهتم يف Ëمنية �قlصاد 

  .الوطين
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ن�lقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس:يد وز�ر الص�ة حول النفا¿ت 

  .اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من فريق اDٔصاÎ واملعارصة. لطبيةا

الس:يد احلبEب الشوºين، الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملان واFمتع الس:يد احلبEب الشوºين، الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملان واFمتع الس:يد احلبEب الشوºين، الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملان واFمتع الس:يد احلبEب الشوºين، الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملان واFمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس:يد الرئEس
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مع �عتذار لٕالخوان يف الفريق، الس:يد وز�ر الص�ة اكن ملزتم مع 
انون املتعلق ºلهيئة د¿ل اDٔطباء، جلنة القطاKات �جçعية يف ٕاطار الق

فاس:تدعينا الس:يد وز�ر الشؤون العامة واحلاكمة، بعد ٕاذ�مك، ٕاذا ٔ�ذنمت ٔ�ن 
يتفضل بطرح سؤا� Kىل ٔ�ساس ٔ�ن يلتحق ٕان شاء هللا بعد ذ± الس:يد 

  . وز�ر الص�ة
  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
�ملراسV ا�يل ما عندي ٕاشاكل، ولكن ٔ�� تبعت، الس:يد الوز�ر، ا ٔ�

، التحق هو اDٔول "ٕاىل �ني الت�اقه ºجللسة"ٔ�رسلت يل، قلت يل 
فريق اDٔصاÎ . ما يش مشلك ٕاىل اكن الفريق ما عندو مشلك.. س:بقlو

  .واملعارصة ماك�ن ٕاشاكل؟ تفضل ما اك�ن ٕاشاكل
نعتذر ٕاىل الس:يد وز�ر الص�ة، ون�lقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس:يد 

P لشؤون العامة واحلاكمة الوز�ر املنتدبº س احلكومة، امللكفEى رئ
حول صندوق املقاصة، �لمس�شار�ن احملرتمني الس:يد عبد هللا عطاش، 

  . تفضل الس:يد املس�شار. عبد إالاله احللوطي، محمد الرماش

        ::::املس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس:يد الرئEس
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

سؤال هذا احXا يف احلقIقة كنا واضعينو يف دجXرب Kىل لك �ال هاذ ال 
ٔ�ي ق{ل جميء حكومlمك، ºلطبع Dٔن القضية د¿ل صندوق املقاصة حقIقة مل 
تطرح مع احلكومة اجلديدة وٕامنا طرحت مع خمتلق احلكومات السابقة Kىل 
اDٔقل خمتلف احلكومات اsDٔرية طرحت ٕاشاكلية صندوق املقاصة 

  .ورضورة معاجلته
الس:يد الوز�ر، ؤ�نمت كنمت سابقا تت�دثون عن هذا الصندوق ٔ�¦يد، 

ºعتبار Kىل ٔ�نه £شلك عبئا ¦بريا Kىل مزيانية اPوÎ وKىل التواز�ت املا¦رو 
اقlصادية وتفضلمت مع حكومlمك املوقرة مبجموKة من إالجراءات ٕالصالح 

  .وضع هذا الصندوق
Dٔسايس اÉي الس:يد الوز�ر، حنن �س¯ل اليوم ٔ�ن إالجراء ا ،ٔ�¦يد

ت�{عناه مجيعا هو نقص اPمع اÉي اكن لمك من طرف احلكومة لهذا 
الصندوق فP يتعلق ºحملروقات، وºل�س:بة لنا ºلطبع ال ميكن ٔ�ن نت�دث 
عن تقIمي حقIقي لهذه البادرة ٕاال بعد ما �رى خمتلف التدsالت اDٔخرى 

  . اليت س:تقومون هبا من U�ٔل تقIمي حقIقي لهذه املبادرة
وÉ±، الس:يد الوز�ر، حنن اليوم ٔ�مام مجموKة من ال�ساؤالت 
�لمواطنني، عندما تت�دثون عن ٕاجراءات ٔ�خرى اليت س�س:هتدف الفàات 
املس:تحقة ��مع، ºلطبع ي�ساءل مجموKة من املواطنني ؤ�ساسا املوظفون 
ؤ�ساسا العامل عن مدى ٕاماكنية هاذ إالصالح لصندوق املقاصة ٔ�ن �كون 

  .قدرهتم الرشائية Kىل حساب

وÉ±، الس:يد الوز�ر، حنن مرة ٔ�خرى اليوم �سائلمك عن هذه 
إالجراءات وعن تصور حكومlمك لٕالجراءات اDٔخرى اليت íس:تطيع ٔ�ن 
جتعل هذا إالصالح ٕاصال�ا مlواز� حىت ال �كون تhٔثريه bشلك سليب Kىل 

  . فàة دون ٔ�خرى
º ،لطبع ؤ�نمت كذ± (متون مب�اربة الفسادºلطبع هناك كذ± فساد و

¦بري يف التعاطي مع هاذ الصندوق، هناك فساد يف �س:تفادة من هاذ 
الصندوق، ما يه إالجراءات اليت تنوي حكومlمك املوقرة اختاذها ملوا¶ة 

  هاذ الفساد؟
�ٓخر سؤال، الس:يد الوز�ر، يف هذه القضية هو هاذ إالصالح وهذا 

هاذ التصور ي�{غي ٔ�ن �كون �بعا  التصور ال نقول بhٔن تصور حكومlمك وٕامنا
من حكومlمك مع ممثيل القطاKات �جçعية، مع ممثلني املركز¿ت النقابية، 
وºلتايل حنن كنا �متىن ٔ�ن Ëكون خمتلف اخلطوات املت�ذة فP يتعلق 
ºٕصالح صندوق املقاصة ٔ�ن Ëكون قد اختذت bرشاكة حقIقIة مع ممثيل 

çصاديني و�جlلني �قKىل رٔ�سهم كذ± املركز¿ت النقابية، الفاKعيني و
هل، الس:يد الوز�ر، تفكرون يف لقاءات بني احلكومة وبني  :ومن مت

  املركز¿ت النقابية لوضع تصور ٕالصالح صندوق املقاصة؟ 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

Pى رئEس احلكومة، امللكف Pى رئEس احلكومة، امللكف Pى رئEس احلكومة، امللكف Pى رئEس احلكومة، امللكف     الس:يد محمد الس:يد محمد الس:يد محمد الس:يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدبيب بوليف، الوز�ر املنتدبيب بوليف، الوز�ر املنتدبيب بوليف، الوز�ر املنتدب
        : : : : ºلشؤون العامة واحلاكمةºلشؤون العامة واحلاكمةºلشؤون العامة واحلاكمةºلشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس:يد الرئEس
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر يف البداية السادة املس�شار�ن احملرتمني عن �حتاد 
الوطين �لشغل ºملغرب، تفضلمت حقIقة وËلكممت Kىل ٔ�ن املشلك د¿ل 
صندوق املقاصة هو لEس مشلك �ٓين وٕامنا مشلك لك احلكومات اليت 

س:نة، بداية ال�سعي�Iات، ولكن ولٔ¡سف،  20ق{ت Kىل املغرب مXذ تعا
كام تعلمون ٔ�ي حكومات سابقة كنقولو مل Ëكن عندها اجلرٔ�ة الس:ياس:ية Kىل 
ٔ�هنا ºلفعل تبارش إالصالح د¿ل هاذ النظام ولEس فقط ٕاصالح صندوق 
املقاصة، Dٔن اDٓن ا�يل مطلوب من احلكومة احلالية هو ٕاصالح نظام 

ة �رمlه، سواء تعلق اDٔمر ºلصندوق ا�يل عندو Kالقة ºملواد املقاص
  .البرتولية ٔ�و املواد اDٔخرى احبال السكر واPقIق

تعلمون ٔ�يضا Kىل ٔ�نه اDٓن مل يعد حممتال من طرف املزيانية Kىل ٔ�نه 
 2مليار درمه، وتعلمون ٔ�يضا ٔ�نه هذا الرمق انتقل من  60ٔ�و  50خنلصو 

، فٕاذن �ل هذا 2011مليار يف  50عي�Iات ٕاىل مليار sالل بداية ال�س 
  .إالشاكل مرتبط مبجموKة د¿ل املعيقات ا�يل اDٓن احXا ت�{ارشوها

املعيق اDٔول هو ٔ�نه إالشاكل ºش حنلوه فIه الطابع ا�يل هو اقlصادي، 
وفIه الطابع ا�يل هو اجçعي، وفIه الطابع ا�يل هو سوس:يو اقlصادي 
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ك�ش ند�رو �ل ا�يل هو م{ارش ٕاال ٕاذا در� اجçعي، مبعىن ٔ�نه ما مي 
  .إالصالح Kىل هاذ اجلهبات لكها

فاDٓن إالصالح اÉي نعزتم تقدميه sالل اDٔشهر املق{V القليV القادمة 
ٕان شاء هللا رب العاملني هيدف ٔ�وال ٕاىل اس:هتداف الطبقات الفقرية 

طة، مث ٔ�يضا والطبقات ا�يل يف الهشاشة والطبقة اPنيا من الطبقة املتوس
ÎوPي س:تقدمه اÉمع اPالهدف الثاين هو التحمك يف �س:بة ا.  

د¿ل اDٔهداف الرئEس:ية، هاذ اDٔهداف ) 2(فٕاذن هاذو هام جوج 
س:نرتمجها، بدٔ�� Ëرمجهتا هباذ التغيريات يف بعض التغيريات ا�يل Uات يف 

سÎٔh ونطلب من مجيع الهيئات ؤ�يضا من الص�افة عندما هاذ امل (اDٔسعار، 
ٔ�شهر وال  3د¿ل الز¿دة يف اDٔسعار ا�يل Ëلكمت Kلهيا مXد ٔ�كرث من 

زالت، لكن ميل حIد� اPمع يف K�ٔايل الب�ار ال �اكد ٔ��د من إالخوة 
الصحفIني وال ٔ�يضا من الفاKلني �قlصاديني وال املؤسساتيني ٔ�هنم يتلكموا 

ر، اكنوا تيقولوا Kىل هاذ املوضوع ويعرفوا املواطنني ºحلقIقة د¿ل اDٔم
 �الشعب هو احلائط القصري، Áري هذاك ا�يل ما عندوش، ولكن ميل در
وا�د النوع من التعادلية يف هذا املوضوع و�اولنا حنيدو لبعض املؤسسات 

  ).اليت ال حتتاج É±، مل �كن هناك تواصل
فٕاذن يف هذا اجلانب تنقولو Kىل ٔ�نه ال�شار¦ية نعمتدها يف العمل د¿لنا 

sلفعل اكن وº ىل ٔ�نهK س احلكومة وقال يف هاذ الق{ةEاصة ؤ�نه س:بق لرئ
هناك حوار ٔ�ويل، ابديناه مع مجيع الفاKلني، قطاKات نقابية، مجعيات 

ٕاخل، مع ... املس:هتلكني، القطاKات املعنية السكر واPقIق واملطاحن وا%ا�ز
ية، واكن حوار مجيع الفاKلني ا�يل عندمه Kالقة Fºاالت القطاعية الوزار 

ساKات وا�يل sلصنا فIه ٕاىل sالصات معينة،  5ٔ�ول ا�يل دام ٔ�كرث من 
معلنا يف وزارتنا Kىل �رش هذه اخلالصات ا�يل يه اكنت البداية واDٔساس 

  .د¿ل بداية إالصالح ا�يل ابدينا فIه

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب؟ تفضل. شكرا الس:يد الوز�ر

        :::: عطاش عطاش عطاش عطاشاملس�شار الس:يد عبد هللاملس�شار الس:يد عبد هللاملس�شار الس:يد عبد هللاملس�شار الس:يد عبد هللا
  .شكرا الس:يد الرئEس

  الس:يد الوز�ر،
  إالخوة الزمالء،

الس:يد الوز�ر حنن مع ٕاصالح نظام املقاصة، املغاربة اكملني مع ٕاصالح 
نظام املقاصة، فعال ٕاليقاف الريع املقايص ٔ�وال، ومحلاية املال العام، ولعدم 

من خمصصات الصندوق،  %80ٕابقاء املؤسسات الرحبية ا�يل تتالك 
  . يقاف املسار املنحرف لهذا الصندوق Kىل ٔ�هدافه �جçعيةوالٕ 

وKىل اDٔقل، الس:يد الوز�ر، احXا ابغينا هاذ املؤسسات الرحبية ا�يل 
نوقفوها يه اDٔوىل بعدا، نوقفو هاذ الريع Dٔن واحضة  %80كتالك هاذ 

و�ºن اPمع Ëمييش لها، سواء ال الفIول الصناعي وال السكر، وال كذ± 

  .ائل اDٔخرىاملس
  الس:يد الوز�ر، 

احXا ابغينا هاذ احلوار ا�يل تتد�روه íشار¦وا فIه النقاºت، النقاºت متثل 
وا�د تيار ¦بري، وا�د اFموKة ¦برية د¿ل املس:هتدفني ا�يل هام اDٔجراء 
وKائالهتم معوما، وºلتايل مز¿ن ºش �كون حوار وطين، حوار Kام 

لك واللك مييش خباطرو ومقlنع Dٔºفاكر ا�يل £شارك يف اللك و£سامه فIه ال
  .كمتش:يو هبا، ا�يل احXا معها Kىل طول

 ºة د¿ل النقاشات ا�يل كتدور داKموFولكن، الس:يد الوز�ر، وا�د ا
حنن نتخوف من هاذ إاليقاف د¿ل هاذ اPمع، غميس وا�د الرشحية ¦برية 

و دامئا Kىل الناس د¿ل املوظفني ا�يل ما حمسوºش ومايش يه Dٔن ت��lدث
ا�يل EÁس:تافدوا هام الناس ا�يل غيكونوا داsلني يف املساKدة الطبية، واك�ن 
وا�د الفàة ¦برية من املوظفني، من اDٔجراء د¿ل القطاع اخلاص ا�يل ما 

وما حمسوبي�ش مع الناس د¿ل املساKدة الطبية، وال ) SMIG(تيوصلوش 
درمه حىت  2200تيق{طوا من بني ا�يل  9ٕاىل السمل  5املوظفني من السمل 

ٕاىل حتيد هلم هاذ اPمع وتعطى فقط لوا�د الفàات ا�يل  ،درمه 4000ل 
  .خضعوا لنظام املساKدات الطبية Áادي يترضروا كثريا

وºلتايل احXا ابغينا هذا حوار �كون حوار شامل ºش ما �متسوش 
اsPل ا�يل  الفàات الشعبية ا�يل تlEحس:بوا راه هام عندمه دsل، راه ذاك

  .عندمه راه دsل ضعيف Uدا
القطاع اخلاص كتعرفو، الس:يد الوز�ر، وراه هو معنا الس:يد وز�ر 
ال�شغيل، ٔ�كرث من النصف د¿ل القطاع اخلاص ما تيوصلش لـــــ 

)SMIG (لتايل �ذاري .. وحمسوبني مع الناس ا�يل مس¯لني يف هذاºو
  .من هاذ القضية

  :الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .لكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلواال. شكرا

الس:يد محمد الس:يد محمد الس:يد محمد الس:يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف 
        : : : : ºلشؤون العامة واحلاكمةºلشؤون العامة واحلاكمةºلشؤون العامة واحلاكمةºلشؤون العامة واحلاكمة
  .شكرا الس:يد الرئEس

ا�يل Ëمتيش �لمؤسسات الرحبية، ما  80%ٔ�� Áادي نبدٔ� ºملعطى د¿ل 
س:توى ال يش املؤسسات الرحبية Ëمتيش حىت لٔ¡ش�اص ا�يل هام عندمه م 

  .بhٔس به، ما يش رضوري مؤسسات معنوية
�عçد فقط يف التصنيف ويف إالصالح Kىل ا�يل Áادي £س:تافدوا من 
املساKدات الطبية، هذا لEس قرار، مل نت�ذ هذا القرار، وºش �كونو 
واحضني اDٓن احXا عند� ٕاشاكل ٔ�وال يف �خlيار د¿ل الطريقة د¿ل 

Iد؟إالصالح، من جيب ٔ�ن £س:تف  
فاك�ن النظام ا�يل احXا اDٓن ت�ش:تغلو Kليه هو النظام د¿ل الترصحي، 
الوا�د جيي رصح، عندك مليار جتي ترصح ابغيت íس:تافد من اPمع املايل 
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املبارش هذا حقك، لكن Áادي �كون م{ارشة من بعد وا�د النوع د¿ل 
التhٔكد ºش �شوفو هذا عندو رشوط، هذا ما فهيش الرشوط حنيدو، هذا 

  . هو اDٓن ا�يل اكن يف املساKدة الطبية، هذا نظام
د¿ل  ،)Scoring(واك�ن النظام اDٓخر ا�يل هو مرتبط هو نظام د¿ل 

نقط، ا�يل  5درمه عندو  2000التنقIط، Áادي نقولو ا�يل عندو ٔ�قل من 
وÁادي جنمعو، ا�يل وصل �لمعدل Áادي ما  7ما عندوش التغطية الصحية 

  .و ٔ�قل من املعدل Áادي ¿sذيsٔhذش وا�يل اكن عند
ٕاذن هاذي ٔ�نظمة حتتاج مXا ٕاىل دراسة، راه ما ميك�ش احXا اDٓن جنيو 

ٔ�شهر اDٔوىل وخنرجو  K6ام واحXا ن�lظر إالصالح وجنيو احXا يف  20
  . إالصالح ا�يل Áادي Ëكون Kليه مالحظات

 وºلتايل، حنن اDٓن �ش:تغل، جلنة وزارية عيهنا رئEس احلكومة جتمتع لك
ٔ�س:بوع، ºٕالضافة ٕاىل ا�ل¯ان املوضوKاتية التقXية ا�يل تتجيب لنا الوسائل 

  .التقXية واحXا ت�ش:تغلو
در� لقاءات مع البنك اPويل Kىل ٔ�ساس نعرفو الت¯ارب د¿ل العامل 
بhٔمكº ،êش ما يقولوش لنا من بعد رامك تتعملوا Áري هااكك، العامل بhٔمكê اDٓن 

ار امخلEس عند� لقاء رمسي، ºش ذاك الساKة حنن يف ٕاطار التجربة، هن
Áادي �شووف الطريقة اليت س�ش:تغل هبا، Áادي نعرضو Kىل إالخوان يف 
احلكومة، Kىل السادة الوزراء، وس�lEذ رئEس احلكومة مع جملس احلكومة 
القرار ¦يف س:نعمد ٕاىل إالصالح؟ واش من طريقة Áادي خنتارو؟ وهاذ 

تغلني فIه واDٔساس:يات د¿لو يه ٔ�ننا Áادي اليش ا�يل راه احXا اDٓن مش: 
  .منش:يو ºلتدرج، والفàات ا�يل خصها íس:تافد س�س:تفIد

احلكومة Kازمة Kىل ٔ�نه ºلفعل إالشاكليات ا�يل Ëلكمتو Kلهيا د¿ل 
الطبقة املتوسطة ٔ�ن ما Áاد£ش تقلص من القدرة الرشائية د¿ل الطبقة 

ملو معه هو معطى د¿ل املتوسطة، عند� اDٓن معطى ا�يل خصنا نتعا
إالحصائيات Dٔن النظام د¿ل املساKدة الطبية اعمتد Kىل إالحصائيات د¿ل 

واحXا ما بغيناش نعمتدو Kلهيا Dٔهنا تقادمت، ابغينا Ëكون  2002و 2001
Kىل اDٔقل ويه ا�يل Áادي íساKد�  2007و 2005عند� معطيات د¿ل 

ا�يل Ëكون جIدة ومفIدة ٕان ٔ�ننا ند�رو وا�د النظام وٕاصال�ه يف رشوط 
  .شاء هللا 

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
السؤال الثاين موضوKه حماربة الفساد، من فريق . شكرا الس:يد الوز�ر

  .اDٔصاÎ واملعارصة، تفضل الس:يد املس�شار

  :املس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنر
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئEس
  السادة الوزراء،

  املس�شار�ن، ٕاخواين

  ٔ�خيت املس�شارة،
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

Kالقة ºملناخ الس:يايس العام اÉي تعEشه بالد� واÉي يتطلع فIه 
الرٔ�ي العام الوطين ٕاىل تدبري حكويم Uديد يف مس:توى التحوالت 
اPميقراطية اليت تعEشها بالد�، جيعل من ٔ�ولو¿ته حماربة خمتلف مظاهر 

ٕالداري اÉي تعرفه العديد من املؤسسات العمومIة، ٕاضافة الفساد املايل وا
  .ٕاىل جرامئ تبذ�ر وهنب املال العام اليت تطال بعض امجلاKات احمللية

ºلنظر لكون حكومlمك íشلك حكومة اس:ت Xائية ºمlياز ºلنظر ٕاىل 
صالحIاهتا واخlصاصاهتا اجلديدة اليت íس:توجب مXمك ٕاKالن م{ادرة 

مع الفساد واملفسد�ن وجتيب Kىل حتد¿ت احلاكمة ملموسة يف العالقة 
اجليدة والتمنية �قlصادية والعداÎ �جçعية، فٕاننا �س¯ل جتنب �ر�جممك 

  . احلكويم احلديث عن ٕاجراءات ملموسة لكسب حتدي حماربة الفساد
يف هذا الصدد �سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن اDٔجXدة احلكومIة اليت 

تعهداËمك حملاربة الفساد، وما يه القطاKات واFاالت ترتمجون من sاللها 
  اليت íس:توجب تدsال مس:تع¯ال لرتمجة نوا¿مك املعلنة يف �ر�جممك احلكويم؟

  .وشكرا

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

الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة 
        : : : : واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة
  .لس:يد الرئEسشكرا ا

  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق اDٔصاÎ واملعارصة
ق{ل ٔ�ن ٔ�جIب م{ارشة Kىل السؤال د¿لمك، البد من التذكري Kىل ٔ�ن 
حماربة الفساد يه مسÎٔh جممتعية مبعىن ٔ�نه مجيع الفاKلني، سواء اكنت حكومة 

ملاذا ٔ�قول . مب�اربة الفساد ٔ�و �رملا� ٔ�و ٔ�يضا جممتع مدين ٔ�و ٔ�فرادا، اللك معين
هذا ال�م؟ Dٔنه ال ٔ��د يف املغرب تيقول Kىل ٔ�نه مع الفساد، اللك من 

فربا�ر لٔ¡حزاب الس:ياس:ية �لك تلويناهتا، Fºمتع املدين، لكيش تيقول  20
  . ضد الفساد وحيارب الفساد، لكن الفساد موجود

ربو الفساد خصنا فٕاذن اك�ن ٕاشاكل ٔ�نه ميل نتلكمو Kىل إالصالح وحنا
ºلفعل تغيري جوهري يف الطريقة د¿ل تعامل مجيع الفاKلني ومجيع اDٔفراد مع 

  .هذا امللف
حنن مقlنعون بhٔنه حماربة الفساد Áادي تعطينا وا�د جوج النقط د¿ل 

ٔ�$ر Kىل �س�ýر وÁادي �كون  هالتمنية د¿ل اÈمنو، وهذا Áادي �كون عند
تايل احلكومة لن تتواىن يف ٔ�هنا ºلفعل جتهتد يف ٔ�$ر Kىل التمنية وºل  هعند

د¿ل فاحت يوليوز  -كام تعلمون-هذا اFال وsاصة ٔ�ن اPس:تور اجلديد 
Uاب مؤسسات د¿ل احلاكمة ا�يل يه Uديدة، مل Ëكن ممhٔسسة يف  2011

اPس:تور السابق ؤ�عطاها وا�د اPور د¿ل مراق{ة الفساد ؤ�يضا حماربته 
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  . حقIقIةؤ�عطاها صالحIات 
ٔ�يضا  -كام تعلمون-ويف احلكومة احلالية ٔ�يضا بعد اPس:تور، ٔ��ش{ت 

الوزارة ا�يل ملكفة ºلشؤون العامة واحلاكمة اPور د¿لها ºلفعل ٔ�نه مlابعة 
امللفات ا�يل من شhٔهنا ٔ�هنا تؤ$ر سلبا Kىل اFهود احلكويم وKىل اFال 

  . التمنوي
ا ٔ�خlلف معك، قلتو احلكومة ما احملاور إالسرتاتيجية �لحكومة، هن

عندهاش، نعطيك Áري احملاور إالسرتاتيجية ا�يل Uات يف الرب�مج احلكويم 
�  . ومن بعد ٕاىل امسح الوقت Áادي ندقق ± ٔ�ش:نو در

د¿ل النقط  3احملاور الرئEس:ية د¿ل حماربة اكفة ٔ�شاكل الفساد، فهيا 
  :الرئEس:ية

 تقوية إالطار القانوين؛ -
 ر املؤسسايت؛تhٔهيل إالطا  -
 .داريةمث حتسني اخلدمات االٕ   -

فP يتعلق بتقوية إالطار القانوين، الهدف مXه هو تhٔهيل الرتسانة 
، وماكحفة إال$راء Áري املرشوع وختليق احلياة مالقانونية محلاية املال العا

العامة، ثالثة د¿ل اFاالت فIه، ومهنا ٕاصالح املنظومة �نت�ابية، Ëلكمتو 
  . امجلاKات فهيا حىت يه، مهنا ٕاصالح املنظومة �نت�ابية Kىل ٔ�نه

ٕاذن اKالش تhٔخرت اشوية �نت�اºت القادمة اجلهوية واحمللية؟ Dٔنه 
ºلفعل احلكومة Kازمة Kىل ٔ�نه تد�ر ٕاصال�ات يف املنظومة �نت�ابية ºش 

  .متكن ٔ�هنا Ëكون شفافة ومتكن ٔ�يضا ºش ما �كو�ش الفساد
املنظومة إالدارية، ٕاصدار مIثاق �لمرافق العمومIة اس:تكامل ٕاصالح 

ا�يل تlEلكم Kىل احلاكمة ºملقاوالت واملؤسسات العمومIة وsاصة فP يتعلق 
ºلصفقات، مث ٕاKداد مرشوع ا�يل Áادي يتعرض Kليمك مس:تق{ال د¿ل 

  .قانون تزنيل احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة
  :طار املؤسسايت، ٔ�وال من sاللفP يتعلق ºلنقطة الثانية تhٔهيل االٕ 

تhٔهيل الهيئة الوطنية �لزناهة والوقاية من الرشوة وتعز�ز املنظومة  -
الوطنية �لزناهة وحماربة الفساد و�رتقاء بhٔداء اFلس اKDٔىل �لحساºت 

 واFالس اجلهوية �لحساºت؛ 
مراجعة إالطار القانوين Fلس املنافسة ºش يعطيه صالحIات  -

 املتابعة ويف املراق{ة د¿ل اDٔمور ا�يل ما فهياش مXافسة؛  حقIقIة يف
 مث دمع ٔ�¶زة التفElش و�ف�lاص والتدقIق؛  -

  .شكرا الس:يد الرئEس

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هل هناك تعقIب؟ تفضل. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنر
  الس:يد الوز�ر، 

د¿ل  2بhٔن اكينة حماربة الفساد كتعطي ٔ�نمت حتدثمت عن التدابري وقلتو 

مليار د¿ل اPرمه، Áادي يمت  20النقط يف التمنية، نعطيك وا�د الرمق د¿ل 
  . ٕاىل اليوم، هتريب اDٔموال 2005هتر�هبا من 

ا�يل تنطلبوه احXا هو ٔ�ن Ëكون هناك ٕاجراءات معلية، اكينة ملفات 
ولكن ا�يل كنفهمو هو واكينني �س اDٓن يف �عتقال، هذا يشء مجيل، 

ٔ�ن املواطن املغريب ما عندو ما يد�ر ºحلôس د¿ل دوك الناس، ا�يل ¦هيمو 
و£سرتجع ذوك الفلوس، ) le carburant(هو ºش ما يزتادش Kليه يف 

  . حXا بغينا هاذ احلكومة Ëكون Kىل اDٔقل حكومة اسرتدادا
هاذ الرمق  ،)à récupérer(اسرتداد اDٔموال تد�ر قدا(ا وا�د الرمق 

مليار د¿ل اPرمه ولكن ما  20خصو �رجع Dٔن اكينة ٔ�موال كهترب، قلنا 
خفي اكن ٔ�عظم، اكينة ٔ�موال ا�يل ºقا هنا واملفسد�ن معروفني Dٔن وا�د 
اخلطاب س:يايس كتقولوه، الس:يد الوز�ر، تتقولو احلكومة د¿لمك، هو ٔ��مك 

م{دٔ� اد، واحXا راه ضد كتلقاو مقاومة، هناك من يقاوممك يف حماربة الفس
، ٕاىل اكن يش وا�د ¦ي�ار�مك وانç يف حماربة الفساد اعطيو� ٔ�سامء، التقIة

س:نني ونقولو راه احXا  �5ددوا هاذ الناس ºش ما جنيوش Áدا من بعد 
  .فشلنا Dٔن راه اكنوا يش �س ¦يد�روا لنا العصا يف الرويدة

هو ٔ�ننا Kىل اDٔقل �ردو  احXا اDٓن ا�يل ¦يطلبوه املغاربة bشلك Kام
هاذوك اDٔموال ا�يل امشات، وا�د اFموKة د¿ل اDٔموال ومعروفة 

.. ومعروفني احصاهبا، Dٔن املقاربة اDٔمXية ٔ�و املقاربة القضائية ما غتكو�ش
ٔ�س:يدي ما عند� ما ند�رو حبôسو �رد لنا Áري رزقXا، Dٔن ما �Áس:تافدوش، 

  .والو ه، ما �Áس:تافدو مXجنوم Á5ري Áادي جيلس متاك يف جسن 
اكينة مسÎٔh ا�يل قلتو د¿ل هناك مؤسسات خول لها اPس:تور ٔ�هنا 
íسامه وقلتو بhٔن حماربة الفساد هذا مرشوع جممتعي ولكن كتبقى احلكومة، 

  .الس:يد الوز�ر، يه احملور

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

نتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة نتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة نتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة نتدب Pى رئEس احلكومة، امللكف ºلشؤون العامة الس:يد الوز�ر امل الس:يد الوز�ر امل الس:يد الوز�ر امل الس:يد الوز�ر امل 
        : : : : واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس:يد الرئEس،
هاذي فرصة، الس:يد املس�شار احملرتم، فعال ٔ�نمت Ëلكمتو Kىل اÈهتريب 

ؤ�� من  ،يةX والتق وإالجراءات العملية وËلكمتو Kىل ٔ�ن ٔ�حصاهبا معروفني 
Dٔºسامء ا�يل يه هاذ املنرب ٔ�دعوك، الس:يد املس�شار احملرتم، ٔ�نك توافIنا 

معروفة عندك، ºش تدار فهيا املساطر واملتابعات Dٔن هذا £م مسؤول، 
فٕاىل احXا اDٔسامء احXا كند�رو ¶د�، احلكومة  ،هذا £م د¿لمك مسؤول

كتد�ر ¶دها، ٔ�نمت شفlو الناس ا�يل اDٓن ¦بار املسؤولني ا�يل هام 
ء Áادي تفIد�، من هاذ مlورطني، رامه مlابعني، ٕاىل ٔ�نت عندك يش ٔ�سام

  .املنرب كنطلب من س:يادËمك Kىل ٔ��مك توافIو� هبا
اDٓن إالشاكل ºلفعل هو مطروح، ما ميك�ش نغطيو الشمس ºلغرºل، 
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لكن اك�ن ٔ�مور ا�يل يه معقوÎ ا�يل تند�روها واك�ن ٔ�مور ا�يل خصها 
ا، ٔ�شهر جIيب لن 6الوقت، ما ميك�ش جنيو ونقولو الفساد، احلكومة يف 

اسرتدي، اسرتجعي، صايف عوض ما Ëزيدوا، هاذ اليش عندو مساطر، 
ٕاىل ما ابغيتو�ش نطبقو املساطر، هذا ٔ�مر �ٓخر، ولكن كنظن ٔ��مك مع 

  . اDٔمور القانونية وºلتايل اك�ن ٕاشاكالت تتعلق ºملساطر
اك�ن فساد اÉي ال £ش:تىك مXه، لكنا كنعرفو اك�ن فساد يف وا�د 

Kالعدد د¿ل القطاXما ¦يقدم هات ولكن ما ¦يجي حىت يش وا�د £شيك م ،
ٕاخل، وهذا ¦يتطلب مXا ... حىت يش وا�د عريضة Kىل ٔ�نه خصو £سرتجع

  .Kىل ٔ�نه �كáفو مجيع اجلهود د¿لنا ºش حناولو خنرجو من هاذ املhٔزق
اDٓن ما قامت به احلكومة، اDٔشغال د¿ل الهيئة العليا �لحوار حول 

ور ٔ�سايس ومدsل رئEيس �لقضاء Kىل الفساد، Dٔن ٕاصالح القضاء، هذا حم
عندما يصلح القضاء، س:يصلح جزء ¦بري من احلاÎ د¿لنا وس:نقيض Kىل 

  .جزء ¦بري من الفساد
 5ٔ�صدر� ٔ�يضا مIثاق د¿ل احلاكمة اجليدة، هذا ا�يل تدار sالل 

ٔ�شهر، ٕاKداد مXظومة Uديدة �لصفقات العمومIة، س:نحسم فهيا  6ٔ�شهر وال 
ال Kىل ٔ�ساس ٔ�نه تعطينا املزيد من الشفافIة وتقلل من الفساد ومن مس:تق{

  .العالقات ومن الزبونية
ٕاصدار م�شور من طرف الس:يد رئEس احلكومة يطلب من مجيع وزراء 
حكومlه احلرص خشصيا Kىل تنفIذ توصيات اFلس اKDٔىل �لحساºت، 

و ذاك وعند� لك شهر خصنا نعطيو فني وصلنا ؤ�ش:نو در� ºش نطبق
  ... التوصيات د¿ل

  .شكرا الس:يد الرئEس

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف 
هذه اجللسة، ون�lقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس:يد وز�ر الص�ة حول 

اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من فريق اDٔصاÎ . النفا¿ت الطبية
  .، تفضل الس:يد املس�شارواملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس:يد الرئEس

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

لقد ٔ�صبح واحضا �لسلطة العمومIة واFمتع املدين وكذ± لعموم 
املواطنني Kىل وعي âم º%اطر اليت متثلها النفا¿ت الطبية Kىل الص�ة 

  . بàEة كذ±وال 
وكذ± لقد اختذت وزارة الص�ة قرارا يقيض من هنا ٕاىل ممت العام 
اجلاري Kىل املس�شفIات اليت تتوفر Kىل �ٓليات ملعاVU النفا¿ت يف ماكهنا 
الطبيعي ٔ�ن تبحث عن ¶ات sارجIة لتدبري ٔ�مرها، وكام الزالت بعض 

تب عهنا من �5ٓر املؤسسات الصحية تل¯hٔ ٕاىل تقXية حرق النفا¿ت مع ما يرت 
سلبية Kىل الص�ة إال�سانية والبàEة بدل ا�لجوء ٕاىل فرض تعممي تقXية 
الت�لص احلراري ºعتباره ٔ�كرث تقدما يف الت�لص من النفا¿ت، واÉي يعمتد 

  . Kىل Ëركزي اDٔشعة Kىل النفا¿ت �لت�لص مهنا
 ونظرا خلطورة ا5ٓDر النامجة عن ت
 ا%لفات، الس:يد الوز�ر، Kىل

الص�ة العامة وKىل البàEة واعتبارا لطبيعة العنارص املتنوKة اليت تدsل يف 
Ëكو�هنا واليت íشمل مواد عضوية وخملفات ¦مييائية ومعدنية، �سائلمك، 

  :الس:يد الوز�ر
ما يه التدابري وإالجراءات اليت س��lذوهنا من U�ٔل ٕاقرار نظام مالمئ 

ا�Dٔشطة العالجIة ºملراكز  كفIل بتدبري ومعاجلة النفا¿ت الناجتة عن
�س�شفائية العمومIة يف ا�س¯ام مع �لزتامات الواردة يف الترصحي 

  احلكويم؟ 
والرامIة  الترصحي احلكويمودامئا، الس:يد الوز�ر، �ربط هذه املشالك مع 

ٕاىل تفعيل املبادئ والتو¶ات اليت جلhٔ ٕاÈهيا امليثاق الوطين �لبàEة والتمنية 
امئة Kىل م{دٔ� الوقاية و�حlياط واملسؤولية و�ندماج املس:تدامة الق

ٔ¥ساس ملوا¶ة حتدي النفا¿ت الطبية اليت هتدد سالمة وجود املنظومة 
 .البي{Iة

  .وشكرا

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

        ::::الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  .يد الرئEسشكرا الس: 

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرك الس:يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�شكرمك 
السادة املس�شار�ن احملرتمني لق{ولمك تhٔجIل جوايب Kىل ٔ�س:ئلتمك bسôب 
تواUدي يف الغرفة اDٔوىل �لتدارس مع ا�لجنة القانون املتعلق ºلهيئة الوطنية 

  .�لطبE{ات واDٔطباء
املتعلق  28.00من التذكري بhٔن هناك القانون فP خيص املوضوع، البد 

اÉي حيدد  2006بتدبري النفا¿ت العمومIة وٕاتالفها الصادر يف دجXرب 
  . طريقة تدبري وٕاتالف هذه النفا¿ت

وºلرمغ من اFهودات املبذوÎ لتدبري ومعاجلة النفا¿ت الطبية يف 
تطلب مXا جمهودات بالد�، فٕان هذا امللف، كام ٔ�رشت ٕاليه سابقا ما زال ي 

¦يلوغرام من  3¦برية، حIث ٔ�ن املؤسسات �س�شفائية ت�lج حوايل 
النفا¿ت للك رس�ر يومIا، ومن بني مجموع النفا¿ت اليت ت�lجها املؤسسات 

íشلك خطرا Kىل الص�ة والبàEة، ٔ�ي ما يقدر ب  %20الصحية فهناك 
  .طن س:نو¿ من النفا¿ت الطبية 5400

ة العمومIة ºملغرب، ياجلة د¿ل املؤسسات الصح وخبصوص طريقة املع
  :فهeي اكلتايل
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مس�شفى معويم ا�يل معل Kىل تفويت هذه اخلدمة ٕاىل  25ٔ�وال، اك�ن 
مس�شفى فقط، اك�ن  25مؤسسات مlخصصة يف معاجلة النفا¿ت الطبية، 

ة ¦مؤسسة حصية معلت Kىل معاجلة نفا¿هتا بواسطة املطاحن املعقم 33
)les incinérateurs ( ¿ لهيا بوسائلها اخلاصة، ولكنK اليت تتوفر

ويتعلق اDٔمر مع اDٔسف ب  -ويه الوضعية اليت تقلقXا مجيعا  - لٔ¡سف 
مؤسسة اس�شفائية اليت تلقي بنفا¿هتا ºملطارح العمومIة، نظرا لعدم  30

تواUد الرشاكت املعاجلة يف هذه املناطق من ¶ة، ومن ¶ة ٔ�خرى لEست 
  .نيات لرشاء املطاحن املعقمة و�لتفويتلها إالماك

، وÁادي نعقب ºش نعطي بعض إالجراءات ا�يل ا�يل ابغيت �شري �
تنفعلوها يف وزارة الص�ة يه هاذ اليش خصو س:ياسة، مlفقني، خصو 

اذ ـــــــــــٕارادة، sاصو رصامة كذ±، ولكن كذ± خصو ٔ�موال Dٔن ه
)les incinérateurs (سواو �زاف د¿ل اEات تIلفلوس ا�يل املس�شف

ٕاىل يومXا هذا، ولكن اكينة ٕاجراءات واحXا يف طور  -لٔ¡سف  –د¿لنا 
  .التفعيل واDٔجرٔ�ة د¿لها ºش حندو من هاذ اDٓفة

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::يدييدييدييدياملس�شار الس:يد امحمد امح املس�شار الس:يد امحمد امح املس�شار الس:يد امحمد امح املس�شار الس:يد امحمد امح 
شكرا الس:يد الوز�ر، و�شكرك Kىل املعلومات الهامة �لك رصا�ة، 

�لك رصا�ة ال يف . ولكن ما �راه يف جوا�مك وهو طلبمت بhٔن Ëكون ٕاماكنيات
مهية موضوع ما،  ٔhننذر ب fIاحلكومة السابقة وال يف احلكومة احلالية ح

هل، الس:يد . خصوصا الص�ة، هناك مشالك Kديدة وتطرح إالماكنيات
الوز�ر، نرتك املواطن يف مشالكه وكذ± يف البàEة اليت يعEش فهيا اليت 

  تعرف Kدة مشالك؟
، 30مع العمل بhٔن، الس:يد الوز�ر، قلمت لقد وصلت هاذ املؤسسات ٕاىل 

مس�شفى، ٕاىل �د اDٓن Kىل  20اكنت Kددها  2009مع العمل بhٔن احXا يف 
ب تقدر جحم ، وهناك يف املغر 26حسب املعلومات ا�يل عند� يه 
 10.000طن س:نو¿، مهنا  40.000النفا¿ت الطبية والصيدلية بhٔكرث من 

  .طن خطرية Uدا وسامة
ٕاذن ميل كنوصلو، الس:يد الوز�ر، �لمسائل ا�يل يه سامة، ¦يف يعقل 
بhٔن ننظر ٕاىل إالماكنيات مع العمل بhٔن يف اPول املتقدمة احلكومة تعطي 

هاذو هام الوزارات ا�يل هام العمود الفقري اDٔولوية �لعدل والص�ة والتعلمي، 
  .يف اFمتع يف العامل

ٕاذن، الس:يد الوز�ر، نطلبمك كذ± ٔ�ن Ëكون هناك ٕارادة وٕارادة قوية 
من طرف احلكومة ملعاجلة هذه املشالك، ؤ�ن Ëكون رصحية وصادقة مع 

  .املواطن املغريب يف لك صغرية و¦برية
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .لكمة لمك الس:يد الوز�رال. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ة
ال، ٔ�� سhٔؤكد  �لس:يد املس�شار احملرتم ٔ�ن إالرادة اكينة، ويه قوية 

  . كذ±، مايش Áري من طرف الوزارة بل من طرف احلكومة
ٔ�رشت ٕاىل اDٔموال، Dٔن لك س:ياسة، Dٔن اDٔرقام ا�يل اعطيتEين 

، ما 30يومXا هذا عند� تت�الف اشوية مع ذاك اليش ا�يل اعطيتك، ٕاىل 
 �Dٔن من اÈهنار اDٔول هاذ الناس ما اكنوش  30وصبحوا  20اكنوش عند

  .وهاذ الرمق هو ا�يل اعطيتك) les incinérateurs(عندمه هاذ 
5نيا، ٔ�ن إالرادة اكينة ٔ�نه اsذينا ق{ل ما نبداو يف إالجراءات ويف 

ما يش يه هاذيك،  التفعيل د¿لها ºش ما �زربوش ند�رو يش �اUة ا�يل
  :ابدينا

تفويت معاجلة النفا¿ت بعد ما مت الرتكزي Kىل خمطط معل : ٔ�وال -
�لوزارة، خمطط معل Kىل ٔ�مهية السالمة الصحية �لمريض، ويه فوق لك 

  اعتبار، داsل املؤسسات �س�شفائية؛

الوفاء ºاللزتامات الواردة يف العديد من االتفاقIات اPولية اليت : 5نيا -
 بوضع �ر�مج شامل �لتدبري البEيئ �لنفا¿ت؛ تقيض

تنفIذ توصيات مXظمة الص�ة العاملية يف جمال تدبري النفا¿ت : 5لثا -
 الناجتة عن ٔ��شطة املس�شفIات؛

تنظمي محالت ٕاKالمIة وتواصلية �لتحسEس من الوقاية الصحية  -
 وضبط مرا�ل تدبري النفا¿ت الطبية؛

طاع اخلاص، Dٔن القطاع اخلاص والنقطة املهمة Uدا يه íشجيع الق -
رشاكت، ا�يل اكينة يف مكXاس والرºط ومرا;ش، يعين  4ا�يل عند� اكينة 

هاذ القطاع اخلاص Áري .. املناطق النائية واملدن البعيدة ما اكن حىت يش
 موجود يف مIدان معاجلة النفا¿ت الطبية؛

جع وs�ٔريا صياÁة وتوزيع دفرت التحمالت اخلاصة اÉي يؤطر و£ش -
املس�شفIات ويؤكد Kىل املدراء اجلهويني ºش ميش:يو يف هاذ إالطار، يؤطر 

 .معلية تفويت تدبري النفا¿ت الطبية والصيدلية
 .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
ٕاذن ن�lقل ٕاىل السؤال املوايل موضوKه �ر�مج املساKدة الطبية . شكرا

  .لتجمع، تفضل�لمعوز�ن، اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا

        ::::املس�شار الس:يد توفIق املس�شار الس:يد توفIق املس�شار الس:يد توفIق املس�شار الس:يد توفIق مكمكمكمكيليليليل
  الس:يد الرئEس،
  السادة الوزراء،
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  السادة املس�شارون احملرتمون،
لقد ٔ�عطى UالÎ امل
 محمد السادس نرصه هللا مبدينة اPار البيضاء 
معلية انطالق تعممي نظام املساKدة الطبية، بعدما متت جتربة هذا النظام يف 

Îدâ ىل هذا املرشوع . ى نتاجئ ٕاجيابيةٔ�زيالل، ؤ�عط-¶ةK وٕاذ هن§ ٔ�نفس:نا
الوطين الضخم اÉي يبقى من ٔ�مه انتظارات الشعب املغريب، ؤ��د مطالبه 

 8اDٔساس:ية عندما خرج ٕاىل الشارع، حIث س:هيم هذا املرشوع حوايل 
  .ماليني مغريب حمتاج

ٕان ختوفXا اDٔسايس ينطلق اليوم من ¦يفIة تزنيل هذا املرشوع Kىل 
ٔ�رض الواقع يف ظل وضع حصي يعEش ٕاشاكالت تدبريية عويصة وخصاص 

  . فادح يف اDٔطر الطبية واÈمتريضية
Kلام ٔ�ن املرفق الصحي �لك مكو�ته اخنرط يف هذا الرب�مج �لك 
ٕاجيابية، وهو ما وا¶ناه كربملانيني ٔ�ثناء الز¿رة امليدانية �س:تطالعية 

الشؤون الثقافIة و�جçعية ٕاىل الناحجة اليت نظمهتا جلنة التعلمي و 
املس�شفى اجلامعي بفاس والرºط، حIث اطلعنا Kىل ٔ�رقام صادمة تعوق 
تطور املنظومة الصحية يف بالد� و£س:تحيل معها ٕاصالح القطاع يف شلكه 
الشمويل ºلرمغ من اFهودات اليت يبذلها إالطار الصحي لتطو�ر هاته 

 8000اع يعEش �اÎ خصاص تصل ٕاىل املرافق، حIث توصلنا ٕاىل ٔ�ن القط
طبEب، يف الوقت اÉي ي�ساءل مسؤولو  6000ممرض Kىل اDٔقل و

املراكز اجلامعية ومدراء املس�شفIات العمومIة عن صعوبة ٔ�ولوية تزنيل هذا 
  .املرشوع الوطين يف ظل هذا اخلصاص الفادح

د�؟ ٔ��ن وصل تزنيل نظام املساKدة الطبية يف بال :ٕاذن، الس:يد الوز�ر
  وما يه اDٔشواط اليت قطعها؟

  .وشكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ة
  . ٔ�وال شكرا الس:يد املس�شار Kىل هذا السؤال املهم

نذ¦ر بhٔن نظام املساKدة الطبية هو نظام معويم، هو ٕالزايم ��وÎ وهو 
  .حق �لمس:تفIد�ن، هاذي النقطة اDٔوىل

النقطة الثانية ا�يل ابغيت �شري لها هو اDٔجرٔ�ة د¿لو والتفعيل د¿لو 
خصو �كون ºلتدرج، Dٔن هاذي مس�شفIاتنا، هاذ الناس ا�يل تEس:تافدوا 
داº ºملساKدة الطبية راه اكنوا، راه مايش يش �اUة Uديدة، تنقولو حIث 

يو وميل اكنوا Ëزادت املساKدة الطبية وما قديناش، الناس راه Áري اكنوا تيج 
Ëميرضوا هاذ املواطنني فني اكنوا ¦ميش:يو؟ ٕاما تيد�روا يف �حlياج وال 

ولهذا، هاذ . بطريقة Áري رشعية، وال bيش طرق، املهم تيجيو �لمس�شفIات
  . اليش راه خصو التدرج

نعطيك بعض اDٔرقام فني وصلنا، ٔ�نه مجيع إالماكنيات داº رصدت 

�س:تق{ال د¿ل هاذ املواطنات واملواطنني، واحXا يف طور إالجناز، مáال 
مليون درمه من الش:بابيك، مجيع وٕاىل ابقاو قليU Vدا املس�شفIات  60

ش:بايبك الس:تق{ال املساKدة الطبية، اك�ن ش:بابيك Dٔول مرة املساKدات 
�جçعيات، مايش يف لك املس�شفIات، املس�شفIات اجلهوية Dٔن ºش 

  .£ساKدوا هاذ الناس
من �حIة اDٔموال اك�ن الصيدليات، Dٔن اKالش الصيدليات؟ Dٔن  5لثا
 �مليون درمه هاذ العام، Kالش؟ Dٔن اDٔدوية ا�يل اكنت ك�رشي  46رصد

مليون درمه يف العام، هاذ  675اكنت  2011وزارة الص�ة ٕاىل د£سمرب 
  .مليون درمه 600العام املساKدة الطبية وصلنا ملليار و

ة يف âرخي املغرب هاذ الناس املعوز�ن د¿ل نقطة ٔ�خرى، Dٔول مر 
املساKدة الطبية اس:تطاعوا مهنم مايش �زاف ولكن Áري ¦رمق، ٔ�نه ابدينا يف 

وs�ٔريا هاذ اDٔس:بوع داز وا�د يف مرا;ش، Dٔول مرة هاذ  2البيضاء اPار 
الناس ا�يل عندمه هاذ البطاقة تEس:تافدوا �زرع اللكي، ا�يل ما اكنوش 

 ٔD ادينيتي�لموا هباÁ اXان، احFº ،داU اليةÁالية وÁ ن.   
مليون درمه، هاذي مسائل لكها احXا  17املس:تع¯الت رصد� لها 

Áاديني يف الطريق وتنhٔكد Kىل مسÎٔh يه التدرج يف عرض العالUات، 
التدرج يف اجلودة د¿لها، والتدرج ºش مجيع املواطنات واملواطنني �متكXوا 

  .من الولوج ٕاÈهيا
�شري ٕاىل الناس ا�يل قدموا الطلبات د¿هلم ٕاىل يومXا هذا، يه  s�ٔريا،
د¿ل الناس ٔ�و  4طلب ا�يل حتط، ٕاىل عرفXا لك KائV فهيا  500مليون و

�س ا�يل قدموا الطلبات  2012ٔ�كرث، يه ٕاىل Áاية  �Áادي �كون عند
.. ٔ�لف �سمة ا�يل Áادي �كونوا اس:تافدوا من هاذ 400مليون و 5د¿هلم 
مليار د¿ل اPرمه، زائد مليار ومليار  3وا اللكفة املادية د¿لها يه كتعرف

  .ونصف د¿ل صندوق الçسك �جçعي
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هل هناك تعقIب الس:يد املس�شار؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد توفIق املس�شار الس:يد توفIق املس�شار الس:يد توفIق املس�شار الس:يد توفIق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الوز�ر

طرحXا Kليمك هاذ السؤال راه حنن ال �شك يف الس:يد الوز�ر، ميل 
مقدرËمك ºش íسريوا هاذ القطاع ا�يل ٔ�نمت كتعرفوا ٔ�نه يعEش مشالك 

  .وٕا¦راهات ¦برية، وهللا يعاو�مك Kلهيا
الس:يد الوز�ر، ز¿دة Kىل املسائل ا�يل ذ¦رتو، Ëلكمنا Kىل اخلصاص، 

، الس:يد هناك خصاص من احملمتل ٔ�نه يعيق تزنيل هذا النظام، ولكن
الوز�ر، اك�ن وا�د إالشاكل هو ٔ�ن الش:باب خرجيي املعاهد اخلاصة لتكو�ن 
املمرضني واملمرضات، ¦يتقصاو من ٕاجراء املبار¿ت ا�يل كتقوم هبا الوزارة 

  د¿لمك واملس�شفIات اجلامعية، Kىل ٔ�ي سôب الس:يد الوز�ر؟ 



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

30 

 )2012يوليوز  10( 1433شعبان  20

هاذ  كام ن�سائل عن البطء، الس:يد الوز�ر، يف íسلمي البطائق د¿ل
  النظام؟ 

ومن هذا الباب، الس:يد الوز�ر، ننوه ºلعمل اÉي قامت به املصاحل 
إالدارية واملندوبية الصحية لعامÎ �ن امس:يك Pºار البيضاء ا�يل سلمت 

ٔ�لف، وهذه  295ٔ�لف بطاقة لساكنة هذه املنطقة اليت تقدر ب 70حوايل 
معروفة بhٔن هاذ الناس املنطقة، الس:يد الوز�ر، راه معروفة ºلفقر د¿لها و 

¦يبقاو عرضة لالس:تغالل من طرف بعض السامرسة نتاع �نت�اºت من 
U�ٔل اس:تغالهلم يف املرا�ل �نت�ابية، يف �ني ٔ�ن احلق �لجوء لهذه 

  . املس�شفIات حق دس:توري وال حيتاج ٕاىل وساطة يف ذ±
الس:يد الوز�ر، Kىل ٕا$ر ما صدر يف جريدة الصباح اDٔس:بوع املايض 

ول ارتفاع Kدد وفIات اDٔطفال مبس�شفى ا�ن امس:يك، مقنا ب�شكIل جلنة ح
�رملانية مlكونة من �رملانيني ºلغرفlني وانتقلنا ٕاىل هذه املس�شفى، ووقفXا 
Kىل ٔ�ن هذا اخلرب ال ٔ�ساس � من الص�ة، ؤ�ن Kدد الوفIات يقل �كáري مما 

± بhٔخطاء طبية هو مlعارف Kليه يف امليدان الصحي، وال يتعلق اDٔمر كذ
بل ٔ�ن مXدوبية الص�ة داsل هذه املنطقة �لت تنويه مجيع املس�شار�ن 

  . امجلاعيني ºملنطقة
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم، ا�هتeى الوقت

        ::::الس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ة
ٔ�� ما ت�{غEش ند. ك�شكرك الس:يد املس�شار �sل مع الص�افة، ٔ�

ٕاذا : "ٔ��رتم مجيع اDٓراء Dٔن اعطيتEين هاذ الفرصة ºش نقول من هذا املنرب
اكينني يش �س عندمه تيكlبوا ا�يل ابغاو وتيقولوا ا�يل ابغاو، ٔ�� ما عند£ش 

  ". هاذ إالماكنية
ٔ�� ا�يل ميكن نقول �لك تواضع اجلواب هو اخلدمة، هو ٔ�رض الواقع، 

الناس يبقاو يعطيو ٔ�رقام Kىل حساب مغاربة، وتيقولوا ºش Áادي جييو 
، يعين هاذي مسائل تقXية، مايش حىت ٔ�� 22وهام ماتوا  55ٔ�هنم ماتوا 

نقول هلم ٕاذا اكن إال�سان يغلط، اك�ن وز�ر، اك�ن مسؤول، اك�ن مسائل 
تقXية يعين طبية حمضة، جييو £سولوا، ولكن ºش هاذ املزايدات واملواطن 

واقع؟ واش ا�يل دsل Ëميوت؟ هاذي ما Áاد£ش ندsل يف تيقول �ٓش 
  ... هاذ

النقطة الثانية ا�يل ٔ�رشت لها يه املبار¿ت والنقص احلاد، هذا من 
املسائل ا�يل تتعاين مهنا املنظومة الصحية ;لك، مايش مشلك Áري د¿ل 
نظام املساKدة الطبية، ا�يل ميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد Kليه هو ٔ�نه ٔ�عطيت التعلPت 

مة مجليع املسؤولني، مXاديب، مد�ر�ن ¶ويني، مد�ري املس�شفIات، برصا
  . لتفهم هذا الواقع، هاذ املشالك ا�يل تيعEشها نظام املساKدة الطبية

ؤ�س:تغل هذه املناس:بة لتوجهيها هلم جمددا لتدليل لك الصعوºت ٔ�مام 

نظام املواطنات واملواطنني حىت يضمنوا حقهم يف العالج ريý £س:تقمي هذا ال 
الش:بكة العالجIة اDٔساس:ية مركز حصي،  b2700شلك طبيعي، وهناك 

  . فهeي مفlو�ة ٔ�مام املواطنني دون وثيقة ودون مقابل
ٔ�ما ºل�س:بة لالس�شفاء، ففي العديد من احلاالت �س:تع¯ال، 
الوالدة، اDٔمراض املزمXة، ٔ�مراض اDٔطفال، املؤسسات الصحية مفlو�ة 

، نظام املساKدة، RAMEDتوفرمه Kىل بطاقات  ٔ�مام املواطنني يف انتظار
ا�يل ) la période transitoire(تنعملو ما يف وسعنا ºش �سهلو هاذ 

، Áادي (commissariat)عندك، ما ابغيناش املس�شفIات د¿لنا �كونوا 
جني عندك، الورقة ما عندوش، ابغينا نداويو املواطنات واملواطنني 

وال ما خيلصش، وال عندو الورقة وال و�شوفو من بعد واش خصو خيلص 
  . ما عندوش

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        : : : : الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
منر ٕاىل السؤال الثالث واsDٔري موضوKه اDٔدوية املهربة، . شكرا

عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، سعيد : �لمس�شار�ن احملرتمني
  .تفضل الس:يد املس�شار. ٔ�رزيقي، حلسن بلبرصي، عياد الطييب

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس:يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس:يد الوز�ر،
ٔ�مام Áالء اDٔدوية ببالد� ازدهرت يف اDٓونة اsDٔرية جتارة اDٔدوية املهربة 

بhٔن ت
 واملزورة اليت ٔ�صبحت تغزو اDٔسواق احمللية بصورة واحضة، Kلام 
اDٔدوية املهربة معرضة لسوء التخز�ن واحلرارة، مما يؤ$ر Kلهيا وتفقد 
صالحIهتا ومفعولها، Dٔن القامئني Kلهيا ٔ�مIون bشؤون Kمل اDٔدوية ومر¦باته 
العلمية، بل هدفهم هو الت¯ارة والرحب الرسيع دون مراKاة حIاة املواطن 

  .وسالمlه
  الس:يد الوز�ر،

 اDٔسواق ºلشامل الرشيق كام اكن Kليه اDٔمر مل يعد اDٔمر يقlرص Kىل
من ق{ل، بل ٔ�صبحنا �شاهد هذه اDٔدوية تباع جبل املدن املغربية، مما يدل 
Kىل تنايم هذه الظاهرة اليت قد هتدد حIاة املواطنني، كام Ëزداد معا�ة 
املواطنني عند رشاء اDٔدوية bسôب الغياب املس:متر �لصيديل، ٕاذ يتلكف 

¦يفIة اس:تعامل اPواء، بل الغريب يف اDٔمر ٔ�ن بعضهم يعجز  العون bرشح
عن قراءة الوصفة الطبية bسôب الكlابة Áري الواحضة لٔ¡طباء، بل Ëمكن 

  .إالشاكلية ٔ�يضا حىت يف ¦يفIة اÈمتيزي بني اPواء اDٔصيل واPواء اجلنEس
لهذا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت س��lذوهنا من 

لقIام حبمالت تفElش:ية Kىل ت
 اDٔدوية املهربة واملزورة ومصادرهتا U�ٔل ا
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من اDٔسواق، مث ٕاتالفها ملا íشلكه من خطورة و�5ٓر سلبية Kىل حIاة 
  . املواطن وKىل اقlصاد� الوطين

  .شكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ة
  .د الرئEسشكرا الس:ي

  السادة املس�شارون احملرتمون،
هذه الظاهرة ال متس القطاع الصيديل ملا ميزيه يف املغرب، هاذ الظاهرة 
ا�يل ٔ�رشت لها الس:يد املس�شار احملرتم يه ما كمتسش ٕاىل يومXا هذا، امحلد 
A، القطاع الصيديل ºملغرب ملا ميزيه من تقXني حممك ومن íرشيعات 

Pت ختص اPوتنظÎه ملراق{ة مف�يش الصيدKواء، وكذا خضو .  
وهاذ العام ابدينا Kىل غرار ما اكن ق{ل تفElش:ية املص�ات اخلاصة، 
Dٔول مرة يف âرخي املغرب تفElش املس�شفIات وتفElش الصيدليات، والزتام 

  . الصيادÎ بsٔhالقIات املهنة ومعايري اجلودة
الصيديل من هتريب  فاملشلكة اليت تطرقمت ٕاÈهيا جيري sارج القطاع

لٔ¡دوية املشكوك يف جودهتا وíسويقها بطريقة Áري رشعية، وºلتايل حفل 
  . هذه املعضV ال يدsل مضن اخlصاصات وزارة الص�ة

ويه مXاس:بة Dٔطمنئ السادة املس�شار�ن والس:يدات املس�شارات 
ومن sاللمك الرٔ�ي العام الوطين بhٔن معليات اس:ترياد اDٔدوية واخلدمة 

ائية ال تطرح ٔ�ي ختوف، سواء اكنت مس:توردة ٔ�و مصنعة حمليا، اPو 
فوزارة الص�ة حرصا مهنا Kىل سالمة اDٔدوية وجودهتا تعمل Kىل íشديد 
املراق{ة تفاد¿ لرواج ٔ�دوية (ربة، دامئا يف الصيدليات ٔ�� ٔ�قول، وÁري مطابقة 

يف ٔ�وساط ومل £س:بق وامحلد A ٔ�ن جسلت . �لمواصفات اPولية واملعمول هبا
  . الصيادÎ ٔ�ية �اÎ لرتوجي ٔ�دوية (ربة

و�س¯ل ºرتياح ¦بري ما تقوم به مصاحل زجر الغش التابعة لوزاريت 
الفال�ة والصيد البحري ووزارة اPاsلية واDٔقسام �قlصادية و�جçعية 
ºلعامالت التابعة لوزارة اPاsلية يف ماكحفة Ëروجي اDٔدوية املهربة وíسويقها 

ريقة Áري رشعية، وذ± Kرب املراق{ة املبارشة واملس:مترة للك احملالت بط
واDٔما¦ن اليت Ëروج فهيا، واليت ي�{غي ماكحفهتا �لك الطرق بتضافر لك 
اجلهود من قطاKات حكومIة وجممتع مدين كذ± وكذا املواطنني ا�Éن جيب 

طر Kىل Kلهيم �مlناع عن رشاء مáل هذه اDٔدوية، وذ± ملا متثê من خ
  . حصهتم قد تؤدي ٕاىل الوفاة ال قدر هللا

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

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

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليف
شكرا الس:يد الوز�ر Kىل جوا�مك، ٕاال ٔ�نين ٔ�جسل �لك ٔ�سف ٔ�ن ما Uاء 

احلكويم وsاصة يف شقه الرابع املتعلق بتعز�ز ثقة املواطن به الترصحي 
املغريب يف مXظومlه الصحية، وكذ± وضع خريطة حصية قامئة Kىل توزيع 
Kادل بني اجلهات، فال يشء من هذا الواقع، فاملس�شفIات العمومIة تنعدم 

  .هبا اDٔدوية والتوزيع العادل لٔ¡طر الطبية Áري موجود
س:بق ٔ�ن �هبنا الوزارة عن طريق إال�اطة  ففي هذا الصدد، فقد

 Îس:تقاº6  ،ٔ�طباء من مس�شفى احلسن الثاين يف خريبكة ويف يوم وا�د
دون ٔ�ن Ëمتكن الوزارة من تعويضهم، مما جيعلنا نطالب اجلهات ا%تصة بفlح 

اليوم ٔ�صبحت تعترب هذا ) ساكنة خريبكة(حتقIق يف املوضوع، فالساكنة 
 ٔDطباء عبارة عن جسد بدون روحاملس�شفى يف غياب ا.  

  الس:يد الوز�ر،
لقد Ëكررت معا�ة ال�ساء احلوامل ا�لوايت يقصدن املس�شفIات يف 

ومن U�ٔل تفادي ما وقع bشEشاوة وºلرºط . غياب âم حلسن �س:تق{ال
وكذ± خبريبكة اليت توفIت فهيا امرٔ�ة �امل لعدم وجود طبEب �لوالدة، 

كب احلكومة Kىل ا�شغاالت املواطنني من فالبد، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن تن
سواء من sالل ) نواب ومس�شار�ن(sالل ما يعرضه السادة الربملانيون 

  .اDٔس:ئV الشفوية ٔ�و التدsالت Kرب ا�ل¯ان الربملانية
ٔ�ما مسÎٔh معاجلة اDٔدوية املهربة، فIجب تفعيل جلان املراق{ة �لك 

  .اDٔسواق الوطنية حامية لص�ة املواطنني
  .شكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب، تفضلوا. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ةالس:يد وز�ر الص�ة
  . شكرا الس:يد الرئEس

الس:يد املس�شار احملرتم، ت�شكرك Kىل التعقIب، ولكن التعقIب د¿± 
تن�رتمو، Dٔن هاذ اليش ا�يل قلت حصيح، ولكن هاذي مXظومة س:ياسة 

ا ابقIناش يف اDٔدوية املهربة، ما فهيا ºس يه حىت يه داVs حصية ;لك م
  . يف الس:ياسة

ا�يل ابغيت �شري � ٔ�نه، ونؤكد ± ؤ�فlخر به، ٔ�نه لك ما تيجيو به 
  .السادة املس�شار�ن والسادة النواب راه تن�رتموه، وت�سمعوه وتنعملو به
 هاذ 5نيا، هاذ اليش ا�يل قلت د¿ل خريبكة، كنت ادوييت معي يف

اليش، ٔ�� تنقول ± ٕاىل يومXا هذا ما Uات حىت يش �اUة ٕاىل وزارة 
ٔ�� تنقول ± ٕاىل يومXا  ،Îال اكينة �س:تقاáقال يل ٔ�نه الناس مlEالص�ة، ت
هذا ؤ�� معلت وق{ل ما جني هاذ الصباح، ٔ�� عرفlك رمبا Áادي نتالقاك، 

�Áادي �رجع الناس  ما كن�ش ٔ�نتظر، قلت Áادي جناوبك، ما اك�ن والو، ٔ�
خيدموا وهام ºيق ما اس:تقالوش، ٔ�نت تتقول يل اس:تقالوا، ٔ�� تنقول ± ما 
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Uات حىت �اUة، �س:تقاÎ كتوصل، احشال هاذي ºش قلهتا يل من ذاك 
  .الوقت حىت Pاº لو اكن وصلت لو اكن درس:ناها لو اكن �ليناها

لك اجلهات،  5لثا، Áري ¦ون مlيقن راه العني بصرية واليد قصرية،
مرات Kىل غفV، وÁادي �رجع لها وتن�اولو  2وsاصة خريبكة امشEت لها 

حنلو مجيع املشالك ºلتدرج، واعطيو� اشوية الوقت Dٔن كام ٔ�قول ٔ�ن وزارة 
الص�ة لكها ٔ�ولو¿ت، ا�يل تEسولين ٔ�ش:نو يه تنقول ٔ�ولوية اDٔولو¿ت 

  .اDٔولو¿ت، واحXا يد يف يد ٕان شاء هللا �كون sري
  .شكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف 

ون�lقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن . هذه اجللسة
Îدي الصيادKتفضل الس:يد املس�شار... حول وضعية مسا.  

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيم
  الس:يد الرئEس،

  لسادة الوزراء،ا
  السادة املس�شارون احملرتمون،

Kٔ�وضا Îدي الصيادKدد ¦بري من مساK شEاصة يف مدينة  ايعs ،صعبة
سال، حIث ال يمت �لزتام مبقlضيات مدونة الشغل، سواء Kىل مس:توى 
اDٔجور ٔ�و ساKات العمل ٔ�و العطل القانونية من اDٔعياد اPي�Iة والوطنية، 

sالل شهر رمضان هنارا وبعد إالفطار، حIث ال يمت  بل ٔ�ن هذه الفàة تعمل
  . تطبيق نظام املداومة الكفIل حبل هذه املشلكة

وقد س:بق لنقابة مساKدي الصيادÎ ٔ�ن دعت ٕاىل حوار ٕالجياد �لول 
مXاس:بة لطبيعة القطاع لضبط معê وحلسن تدبريه، دون ٔ�ن جتد ٕاطارا 

  . مXاس:با لهذا احلوار
عن م{ادرة وزارËمك ٔ�وال لضامن تطبيق القانون  �سائلمك، الس:يد الوز�ر،

يف هذا القطاع، و5نيا من U�ٔل ٕاجياد ٕاطار �لحوار �لخروج ب�lاجئ Ëراعي 
  مصاحل لك اDٔطراف املعنية؟ 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس:يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس:يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس:يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس:يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .كرا الس:يد الرئEسش

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
سؤال الشفهeي اÉي تفضل بطر�ه املس�شار�ن احملرتمني ال جواK ºىل 

من فريق الت�الف �شرتايك، £رشفين ٔ�ن ٔ�ذ¦ر بhٔن القطاع الصيديل يعترب 
ٔ�لف صيدلية يف البالد íشغل ما  12من القطاKات احليوية ببالد�، اك�ن 

لف مساKد، مع اsDٔذ بعني �عتبار ٔ�ن هناك �ٔ  36حىت  24بني 
  . الصيدليات ا�يل عندمه ٔ�كرث من مساKَد�ن

خبصوص التدابري املت�ذة من طرف الوزارة ملراق{ة ا�رتام تطبيق 
 Îات ا%وIضيات قانون الشغل، طبعا مف�يش الشغل، وطبقا �لصالحlمق

جçعي هلم، £سهرون Kىل مراق{ة ا�رتام تطبيق مقlضيات ال�رشيع �
  . داsل مجيع الو�دات إالنتاجIة واملقاوالت، مبا فهيا الصيدليات طبعا

وارتباطا ºملوضوع، ºٕالضافة ٕاىل معلها العادي، الوزارة كتقوم ب�Xظمي 
محالت �لمراق{ة و�لتوعية، حIث نظمت محV مراق{ة Kىل مس:توى والية 

مل لك الرتاب اPار البيضاء الكربى مáال وا�يل Áادي يمت تعمميها ل�ش
الوطين، مث sاللها مت تذكري ٔ�رºب الصيدليات ºملقlضيات القانونية، مع 
اDٔسف بعضهم ال حيرت(ا، وبت
 املتعلقة Dٔºعياد ؤ�وقات العمل بصفة 
sاصة، وذ± بعد صدور دورية الصيادÎ املتعلقة Kºٕادة تنظمي ٔ�وقات 

çع ت�س:يقي بني وزارة العمل وحتديد ٔ�¿م اDٔعياد، كام �سعى ٕاىل عقد اج
ال�شغيل والتكو�ن املهين ووزارة الص�ة وكذا هيئة الصيادÎ هبدف حتقIق 

  . هاذ املسؤولية امجلاعية
ٔ�شهر اDٔوىل د¿ل  6الز¿رات ا�يل قامت هبا التفElش:يات لٔ¡عوان يف 

 55خرق �لقانون،  134حمرض، تضمنت  23هاذ الس:نة، ٔ�دت ٕاىل حتر�ر 
لق ºلتhٔمني الصحي إالج{اري وحوادث الشغل د¿ل هاذ اخلرق يتع

�اÎ خمالفة تتعلق بعدم الترصحي Dٔºجر وخمالفة احلد  79والس¯ل الت¯اري، 
اDٔدىن لٔ¡جور، وKدم الترصحي Dٔºجراء Pى الصندوق الوطين �لضامن 

  . �جçعي وKدم ا�رتام ساKات العمل
ا بني مصاحل كام ٔ�ن معلية الت�س:يق اجلارية وا�يل Áادي íس:متر م

الصندوق الوطين �لضامن �جçعي واملندوبيات اجلهوية وإالقلميية من 
شhٔهنا ٔ�ن íسامه يه اDٔخرى يف ضامن تطبيق مقlضيات الضامن �جçعي، 

وتن�اولو Ëكون عند� معلومات ºش  )le recoupement( و ــــــــكنعمل
  . نعرفو فني اك�ن اخللل

القطاع ºلنظر ٕاىل رضورة اس:مترارية وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا 
اخلدمات اليت يقد(ا املواطنني، يتحمت Kليه تنظمي معلية اPميومة واس:مترارية 
العمل به، وذ± يف ٕاطار الت�س:يق داsل هيئة الصيادÎ مع ا�رتام 

  . مقlضيات قانون الشغل
وهذا، ؤ�ؤكد عن اس:تعدادي وحريص الشخيص Kىل تقدمي املساKدة 

ع الصيدÎ والتنظPت النقابية املعنية من U�ٔل تنظمي Kالقات ملهنيي قطا
الشغل داsل هذا القطاع يف ٕاطار اتفاقIة شغل جامعية، ملا لها من 
انعاكسات ٕاجيابية Kىل املناخ �جçعي واس:تقرار Kالقات العمل واحلفاظ 

  . Kىل حقوق ومك�س:بات اDٔجراء يف هذا القطاع احليوي والهام
احXا مXف�lني Kىل مجيع �قرتا�ات اليت من شhٔهنا الريق وKىل العموم، 

  .واÈهنوض مب¯ال املراق{ة وحتسني العالقات املهنية داsل هذا القطاع
  .شكرا
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        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب؟ تفضل. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيم
رتياح العمل اليت تقوم به وت�س¯لو º. ٔ�شكرمك الس:يد الوز�ر Kىل جوا�مك

وزارËمك وذ± من sالل امحلالت التحسEس:ية اليت تقوم هبا وزارËمك اليت 
  . انطلقت من اPار البيضاء

ونطلب مXمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن جتعلوا من مدينة سال من ٔ�وىل 
اهçماËمك، Dٔن هاذ املدينة تعاين الكáري من احليف يف هذا املوضوع، 

ملدن الثانية يف املغرب من Kدد الساكن د¿لها، وºلتايل واملسÎٔh يه من ا
 اتتوفر Kىل ٔ�كرب Kدد من مساKدي الصيادÎ، هاذ الفàة اليت íشلك Kدد

من اليد العامV يف هذه املدينة، واليت تعول Kدد كثري من اDٔرس Kىل  ا¦بري 
�  . غرار ºيق الفàات العامV يف بالد

هو مسؤولية ؤ�مانة Kىل Kاتق الوزارة وºلتايل، �هçم هبذه الفàة 
Îىل رٔ�سهم هيئة الصيادKلني يف القطاع، وKلني والفاsالوصية مبعية املتد .  

ونؤكد لمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن هذه الفàة ال تطالب ºمlيازات بقدر ما 
تطالب ºحلقوق املنصوص Kلهيا يف مدونة الشغل، وحنن مhlٔكدون، الس:يد 

  .طبيق السلمي لهذه املدونةالوز�ر، حرصمك Kىل الت 
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

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

        ::::الس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  الس:يد الرئEس،

  الس:يد املس�شار احملرتم،
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طمئنك بhٔنه �جتاه ا�يل احXا Áاديني فIه وتيظهر يل ما 

Dٔ ،Îن الصيادÎ كEش:تغلوا يف وا�د امليدان ميكXاش نلقاو صعوبة مع الصياد
  . حIوي مقنن ومXظم

وال ٔ�تصور ٔ�ن يف هذا القطاع نبداو �ش:تغلو sارج تغطية القانون 
والقانون �جçعي، فلهذا ٔ�نطمئنك بيل ال�م ا�يل قليت، مسعتو وÁادي 

  . نعمل به فP يتعلق bسال وبغريها
طي املثل يف هاذ البالد يف ولهذا ¦يظهر يل بhٔن هناك حرف خصها تع

ا�رتام القانون وا�رتام احلقوق د¿ل الشغيV، و¦يظهر يل الصيادÎ ٔ�وىل 
ºش �كونوا يف طليعة هاذ اDٔمر هذا، واحXا ¦سلطة حكومIة البد ٔ�ن نقوم 

  . بواج{نا يف هذا اFال
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  . مهتهشكرا الس:يد الوز�ر، و�شكر الس:يد الوز�ر Kىل مسا

ن�lقل ٕاىل السؤال اDٔول املوUه ٕاىل الس:يد وز�ر �قlصاد واملالية حول 
ÎوPاس:تغالل س:يارات ا . ÎصاDٔد السادة املس�شار�ن فريق ا�Dٔ اللكمة

  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس:يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ن هناك Kدة تدابري صدرت عن احلكومات السابقة يف من املالحظ �ٔ 
ٕاطار Ëرش:يد النفقات العمومIة واحلد من ٕاهدار املال العام، حIث مت تقXني 

  . اPوÎ �لموظفني اتËاكليف البزن�ن بتفويت س:يار 
اPوÎ وامجلاKات احمللية sارج ٔ�وقات  اتٕاال ٔ�ن ظاهرة اس:تعامل س:يار 

لوطنية واPي�Iة واس:تغاللها Dٔغراض العمل ؤ�¿م العطل اDٔس:بوعية وا
  . خشصية الزالت مس:مترة وËلكف خزينة اPوÎ م{الغ ¦برية

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فريق اDٔصاÎ واملعارصة ندعو احلكومة ٕاىل 
العمل وºلرسKة واجلدية املطلوبة Kىل حماربة هذه الظاهرة اليت íشلك نوKا 

  . ام Dٔغراض Áري اليت خصصت �من ٔ�نواع الفساد واس:تغالل املال الع
ما يه إالجراءات اليت تعزتم احلكومة  :وÉ±، �سائلمك الس:يد الوز�ر

القIام هبا لوقف هذا الزنيف، وكذا حماس:بة املسؤولني عن حظرية س:يارات 
  اPوÎ وامجلاKات احمللية؟ 
  .كنحتفظ مبا تبقى من الوقت. شكرا الس:يد الرئEس

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر. لس:يد املس�شارشكرا ا

        ::::الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد ����زار �ركة، وز�ر �قlصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر �قlصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر �قlصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر �قlصاد واملالية
  .شكرا الس:يد الرئEس

  .bسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئEس،

  السادة املس�شارون،
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من فريق اDٔصاÎ واملعارصة Kىل هاذ 

س�شار، فهنا± توUه وكام Uاء يف تدsل الس:يد امل . السؤال الهام
�لسلطات العمومIة و�لحكومة من U�ٔل Ëرش:يد النفقات ومواصV ما مت 

  . القIام به ºل�س:بة �لحكومة السابقة
ويف هذا إالطار، ي�{غي التذكري ºل�س:بة القlناء الس:يارات، مت ختفIض 

، ومن  %60ب  2010ٕاىل  K2009دد الس:يارات اليت مت اقlناهئا من 
ٕاىل  �2010ٓالف س:يارة يف  3، ٔ�ي ٔ�ن دز� من %88ب  2011و 2010
  .، وعند� نفس التوUه ºل�س:بة لهاذ احلكومة2011س:يارة يف  368

النقطة الثانية هو النقطة ا�يل طرحlيو، ويه نقطة ٔ�ساس:ية، ويف هذا 
إالطار ي�{غي التذكري بhٔننا �ش:تغل مع رئاسة احلكومة Kىل وضع دورية ٔ�و 
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س:يد رئEس احلكومة اÉي هيدف ٕاىل، ٔ�كرث من ذ±، م�شور Uديد �ل 
ويف هذا إالطار، . ٔ�وال، تقXني وتطو�ر وËرش:يد النفقات يف جمال الس:يارات

  :من بني اDٔمور اليت، ٕان شاء هللا، سEمت ٕادرا¶ا يف هذا التوUه، وهو
احلد من اقlناء الس:يارات مlوسطة ورفIعة املس:توى، من sالل   - 1

 الوز�ر مáال ٔ�و ال مد�ر ما ميك�ش �وضع معايري د¿ل �قlناء، ٔ�ي وا�د 
يقlين وا�د الس:يارة ا�يل يه تتفوت وا�د السقف معني، وÁادي نقلصو 

 مما اكن يمت القIام به يف املايض؛ %40ٕاىل  %25السقف ما بني 
وهو التطبيق الصارم لقرار مXع امجلع ما بني س:يارة اخلدمة  - 2

�ن �س ا�يل تياsذوا والتعويض اجلزايف عن اس:تعامل س:يارة sاصة، Dٔن اك
وا�د اPمع Kىل ٔ�ساس د¿ل البزن�ن، ٕاىل �ٓخره، ويف نفس الوقت 

 تEس:تعملوا س:يارة اPوÎ، وهذا Áري مق{ول؛
وهو حتديد معايري واحضة لنفقات ال�س:يري، ٔ�ي لك س:يارة احشال  - 3

احلد د¿ل ميكن �لوا�د £س:تغلها، وكذ± ºل�س:بة �لنفقات ا�يل تçىش مع 
 ٕاخل، ºش ما �كو�ش الت¯اوزات ا�يل Ëلكمتيو Kلهيا؛. ..هاذ البزن�ن

وهو ٕاقرار ٕالزامIة تعممي وضع وا�د الشعار لٕالدارات Kىل  - 4
 . الس:يارات من U�ٔل تفادي اس:تعاملها Dٔغراض خشصية

  .ٕان شاء هللا سEمت تعمميه كذ± Kىل امجلاKات احمللية هوهاذ العمل لك
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .Iب الس:يد املس�شار؟ تفضلهناك تعق . شكرا

        ::::املس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس:يد الرئEس

و�لك رصا�ة Dٔن مسعنا . �شكرك الس:يد الوز�ر Kىل هذه التوضي�ات
Xري يف هذه احلكومة مáصاد  ذالكlهيا ويه تتلكم عن الفساد وعن اقÈتو

م عن الريع، وابغينا وا�د احلقIقة ٕاسرتاتيجية واحضة، Dٔن حfI نتلك
اس:تغالل هاذ الس:يارات sارج ٔ�وقات العمل ¦يخصنا نعملو معلية حسابية، 

احملروقات íس:تعمل يف هاذ اDٔوقات؟ من الس:يد الوز�ر، وÁادي �شوفو مك 
  . مك من قطاع الغيار؟ ٕاذا ابغينا بhٔن Áادي نقدرو حناس:بو

ولقد Uاء يف جريدة املساء اليوم عن وز�ر العالقات مع الربملان، يقول 
hٔن جيب التخفIض د¿ل ٔ�جور املوظفني، مع العمل بhٔن هاذ املوظفني راه ب

وÁري يف املسائل اDٔخرى، ٕاذن ¦يخصنا هاذ  Á(les crédits)ارقني Áري يف 
النفقات هاذو ا�يل خصنا نوضعوها، وكذ± كنقول �لس:يد الوز�ر ا�يل 

ة امىش ¦يبغيو حياربوا الفساد، الوز�ر اليس الشوºين يف اDٔسابيع املاضي
لوزان يف ٕاطار حزيب وامىش bس:يارة د¿ل اPوÎ، ٕاذن كنقولو وا�د 
 Îغيني حناربو الفساد حناربوه بطرق معقوº ة، كنقولو ٕاذا كناUاحلا

  .ومضبوطة، وÁادي �كونو كنعرفو �ٓش كنقولو وكنعرفو �ٓش كند�رو
ٕاذن هناك وز�ر، كام كتôت الصحف بhٔن وز�ر ذهب ٕاىل بور¦ينافاصو 

درمه، ٕاذن تيخص نبحثو يف هاذ اليش هذا و�شوفو  10.000 ــــوتعىش ب
  .واش هاذي يه املسÎٔh ا�يل ¦يخصنا نعاملوها بوا�د النوع د¿ل اجلدية

ٕاذن هناك س:يارات د¿ل اPوí Îس:تعمل فP خيص د¿ل التعلمي �لك 
رصا�ة، هناك بعض اDٔش�اص يف الوظائف ا�يل كEس:تغلوا هاذ الس:يارات 

م ٔ�والدمه، وهناك ا�يل كEس:تعملها �لنقل املدريس، ٕاذن هل و¦يعلموا فهي
  هناك س:يارة د¿ل املصل�ة ٔ�م س:يارة لقضاء حواجئ خشصية؟

ٕاذن كنطالبو من احلكومة ºش Ëكون رؤية واحضة، وٕاذا Uات ٔ�هنا 
Áادي تعمل وا�د التقXني Dٔن وا�د العدد ¦بري، كام قال رئEس احلكومة يف 

افهميت؟ ٕاذن خصنا .. �د العدد د¿ل احملروقات ا�يلالثال5ء املاضية، بhٔن وا
�شوفو املسائل د¿ل إالدارات د¿لنا، وÁادي �كون وا�د النوع د¿ل 

  .التقXني والزجر ºش Áادي Ëكون احلكومة ماش:ية يف الطريق السديد
  .وشكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملالية
  .ا الس:يد الرئEسشكر 

ٔ�� يف هذا إالطار ٔ�ظن ٔ�ن . شكرا �لس:يد املس�شار Kىل التعقIب
لها  -كام ٔ�كدت Kىل ذ± يف الرب�مج احلكويم - اDٔمور واحضة، ٔ�ن احلكومة 

  .رغبة حقIقة ملوا¶ة الفساد ولك ٔ�نواع الفساد
النقطة الثانية، وهو ملا Ëلكممت عن ٕاشاكلية اس:تعامل الس:يارات Dٔغراض 

ٕاخل، ٔ�� ذ¦رت ٔ�نه Áادي ند�رو معايري، وكذ± Áادي Ëكون ... يةخشص 
املتابعة، ولكن خص �كونو واحضني يف هذا إالطار، ا�يل ٔ�سايس هو ٔ�ن 
Áادي ند�رو وا�د السقف ا�يل لن يت¯اوز، وهذا يتطلب حنس:بو 
املسافات د¿ل العمل ºش �شوفو واش Áادي �كون جتاوز ٔ�م ال، وكتعطى 

  . ل البزن�ن ا�يل يه تçىش مع مlطلبات العملوا�د املن�ة د¿
ولكن خصنا �كونو واحضني، هذا يتطلب كذ± قضية القمي داsل 
اFمتع ومعل الت�{ع د¿ل مجيع املواطنات واملواطنني، ما ميك�ش ينحرص فقط 
Kىل معل، معلوم ها هو Áادي يتدار م�شور د¿ل الس:يد رئEس احلكومة، 

من طرف إالدارة، ولكن كذ± تيخص ٔ�ن امجليع Áادي Ëكون مlابعة وت�{ع 
  .يقlنع هباذ العمل ويقوم به يف هاذ إالطار

النقطة الثالثة، وهو ٔ�ننا اليوم، هنا كذ± ¦يخصنا نوضعو ما نعين 
ºلفساد؟ Dٔن Kاود 5ين ما نطيحوش يف بعض الت¯اوزات ٔ�ننا نعتربو بhٔن 

و امىش Pارو وا�د الشخص معني، وا�د املوظف خرج من العمل د¿ل
  . ٕاخل... راه اعترب�ه ٔ�نه اس:تعملها Dٔغراض خشصية

ٕاذن sاص تبقى Kاود 5ين Áري حتديد املفاهمي ميكXنا ٔ�ننا نت¯اوزو، 
كذ± ٔ�ننا نعملو امجليع، Dٔن املوظفني كذ± تيقوموا بوا�د العمل Uاد ؤ�هنم 

، وما ٔ�ساس:يني ºش ميكن ٔ�ن اPوÎ تقوم Pºور د¿لها وختدم املواطنني
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  .تيخصناش كذ± جنعلو ٔ�ن مجيع املوظفني نوضعو Kلهيم نقطة اس:تفهام
  .وشكرا

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

ومنر ٕاىل السؤال الثاين، موضوKه معا�ة املقاولني الصغار مع املؤسسات 
 Aاللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من فريق اDٔصاÎ واملعارصة، ¿. البنكIة

  .د اليس شكIلزي

        ::::املس�شار الس:يد Kابد شكIلاملس�شار الس:يد Kابد شكIلاملس�شار الس:يد Kابد شكIلاملس�شار الس:يد Kابد شكIل
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئEس واDٔخ احملرتم،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  السادة إالخوة املس�شارون، 
الس:يد الوز�ر، نود من sالل هذا السؤال ٕا5رة مجموKة من املشالك 

هتا مع وDٔºحرى املعيقات اليت توا¶ها املقاوالت الصغرى يف Kالق
املؤسسات البنكIة، ٔ�حرى Éº¦ر اPور الهام اÉي تضطلع به املقاوالت 
الصغرى يف ال�س:يج �قlصادي املغريب Kىل مس:توى sلق الرثوات 

  . ومXاصب شغل
فقد خصص الرب�مج احلكويم �زيا (ام من إالجراءات الكفVI مبوا¦بة 

يعكس sالف ذ±، ودمع هذه املقاوالت، ٕاال ٔ�ن الواقع، الس:يد الرئEس، 
فٕاىل �دود اليوم مل نلمس بعد ٔ�ي ٕاجراءات ٔ�و حىت ٕاشارات عن ٕاجراءات 

اليت قطعهتا احلكومة Kىل نفسها ... مجموع �لزتامات اليت رفعهتا احلكومة
ل�سهيل وٕاجناح اخنراط هذه املقاوالت يف ال�س:يج �قlصادي، فقد 

ظرا لضعف التhٔطري وKدم ٔ�حضت املقاوÎ الصغرية مغامرة حمفوفة º%اطر، ن
اخنراط اDٔبناك املغربية يف اFهود �س�ýري اÉي Ëهن¯ه اPوÎ، والن�I¯ة 

  .هو Ëرك املقاوالت عرضة جلشع اDٔبناك
تhٔسEسا Kىل ما س:بق، فٕاننا �سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم، عن رس 

وٕاق{الها Kدم اخنراط البنوك املغربية يف دمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة 
  .احلرصي Kىل املشاريع الكربى املدرة �لرحب

  .وشكرا مس:بقا الس:يد الوز�ر

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

        ::::الس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملالية
  .شكرا الس:يد الرئEس

ٔ�شكر السادة املس�شارون من فريق اDٔصاÎ واملعارصة Kىل هاذ 
  .السؤال
  :هنا ي�{غي التذكري بثالث نقط ٔ�ساس:يةو 

النقطة اDٔوىل وهو كام Uاء يف تدsل الس:يد املس�شار بhٔن املقاوالت  -
الصغرى واملتوسطة فهeي مقاوالت تلعب دور ٔ�سايس يف ال�س:يج 

من املقاوالت، وºلتايل فهeي  %�95قlصادي الوطين، حبمك ٔ�هنا Ëمتثل 
  يف ٕا�داث فرص الشغل؛ أ�ساس:ي اتلعب دور

لنقطة الثانية وهو ٔ�ن احلكومة يف �ر�جمها اعتربت ٔ�ن هاذ املقاوالت ا -
الصغرى واملتوسطة يه املعول Kلهيا ملوا¶ة اDٔزمة اPولية، وكذ± خللق 

 فرص شغل Uديدة؛

والنقطة الثالثة وهو ٔ�ن احلكومة انطلقت يف القIام بعدة تدابري اليت  -
وسطة، خصوصا املقاوالت املتو من شhٔهنا ٔ�ن متكن هذه املقاوالت الصغرى 

 .الصغرية Uدا من تطو�ر معلها وكذ± من íشجيعها Kىل �س�ýر
 :ويف هذا إالطار، ابغيت نعطي بعض اDٔرقام

الرمق اDٔول وهو املتعلق ب�س:بة حصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة  -
يف القروض البنكIة، حفسب املعطيات اليت توصلت هبا فهeي ترتاوح ما بني 

ؤ�ن حسب وا�د اPراسة اليت قام هبا بنك املغرب بhٔن  %45ٕاىل  30%
من طلبات القروض املقدمة من طرف املقاوالت الصغرى  %70ٔ�كرث من 

واملتوسطة متت �س:ت¯ابة ٕاÈهيا انطالقا من ¦ون ٔ�ن هذه املشاريع املقدمة 
  فهeي مشاريع ميكن متويلها؛

� بhٔن هاذ النقطة الثانية وا�يل يه كذ± ٔ�ساس:ية ويه ٔ�نه اعترب -
املقاوالت الصغرى واملتوسطة فهeي تعاين من مشلك ¦بري، وهو ٕاشاكل 
د¿ل الضامنة، Dٔن اDٔبناك تطلب ضام�ت ¦برية، وºلتايل Áالبية هذه 
املقاوالت يصعب لها ٔ�ن تقدم ت
 الضام�ت، مما £شلك صعوبة �لولوج ٕاىل 

 .اÈمتويل
، صندوق ضامن ااصs اويف هاذ إالطار، فhٔوال ٔ��دثت اPوÎ صندوق
مرشوع  500ٔ�ن  2011املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل جعل يف س:نة 

مليار د¿ل  2مت متويê بفضل هاذ صندوق الضامن ب�س:بة اس�ýر د¿ل 
مليار د¿ل اPرمه اس:تفادت من الضامنة د¿ل اPوÎ وا�يل  2اPرمه، ٕاذن 

 .ٕاىل اÈمتويلمقاوÎ سواء صغرى ٔ�و مlوسطة من الولوج  500مكXت 
من ¶ة ٔ�خرى، مت ٕا�داث يف شهر ٔ��ريل املايض، وزارة �قlصاد 

املوUه " ضامن ا¦سرب£س"واملالية قامت بذ±، بصندوق ضامن sاص مهنا 
�لمقاوÎ الصغرية Uدا، ٔ�ي مقاوÎ ا�يل اsذات وا�د القرض ما تيفوíش 

هاذ فهو مضمون من طرف اPوº ،Îش نفlحو  %70مليون د¿ل اPرمه، 
  .ٕاذن احلكومة قامت بذ±. اFال

  ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب؟ تفضل اليس شكIل. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد Kابد شكIلاملس�شار الس:يد Kابد شكIلاملس�شار الس:يد Kابد شكIلاملس�شار الس:يد Kابد شكIل
  . شكرا الس:يد الوز�ر، شكرا Kىل لك هذه املعطيات
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ولٔ¡سف، الس:يد الوز�ر، هاذ املقاوالت الهامة ال تلقى العناية، Dٔن 
امل مع املقاوالت الكربى ومع اPوDٔ ،Îنه كتقدم لها اDٔبناك تفضل ٔ�ن تتع

الضام�ت وهاذ اليش ا�يل قلتو يل، ٔ�� ما كنكذ�كش، ٔ�� كن Iق �لك ما 
تيجي مXك الس:يد الوز�ر، ولكن هاذ املعطيات ا�يل اعطي�Iو وهاذ اDٔرقام 
ا�يل اعطييت وهاذ �نتظارات ا�يل اكنت عند� مXذ س:نني، Dٔن هاذي 

ة د¿ل املقاوالت الصغرى ا�يل دارهتا احلكومة السابقة واحلكومة ٕاسرتاتيجي
جنح، Áادي �كون  ها�يل ق{ل مهنا واحلكومة احلالية، لو هاذ اليش لك

�قlصاد د¿ل املغرب مز¿ن، ذاك اليش ا�يل كنمتناو �، احXا اDٓن 
ك�شوف Kدة مقاوالت صغرى الرؤساء د¿لها يف احملامك، Kاطيني ش:ياكت 

  . رصيد ٔ�و سدوا اDٔبواب ٔ�و طردوا العامل د¿هلمبدون 
� ما عرف�ش، ميكن ٔ�نت كتعمل وكتخطط وكتكlب، ولكن راه ما ٔhف
عرف�ش اKالش هاذ املقاوالت الصغرى حلقت لهاذ اPرUة؟ ولو اكن هاذ 
اليش ا�يل كتنوي احلكومة ٔ�� ما جنEش نطرح ± سؤال، وهذا مايش هو 

يد الوز�ر، وما يش Áري ٔ�� ا�يل طرحlو، السؤال اDٔول ا�يل طرحت، الس: 
تطرح حىت يف جملس النواب، Dٔننا كنتوصلو bشاك¿ت وك�شاهدو هاذ 

البالد، ولكن ال  ذاملقاوالت الصغرى ا�يل كنا مراهنني Kلهيا ٔ�هنا Áادي تنق
  . يشء �رى يف ذ±

يقع، ميكن اكن اقlصار يف هاذ اليش،  وكنمتناو يعين الغلط ميكن �
ناو يف املس:تق{ل من U�ٔل املصل�ة د¿ل بالد� ºش هاذ ولكن كنمت 

إالسرتاتيجية تدمع وËزيد تنجح ٔ�و هاذ اDٔبناك اليوم، الس:يد الرئEس، ما 
جتEش تقول يل بhٔن هاذ اDٔبناك ما راحبي�ش، كنعرفو هاذ اDٔبناك �ٓش 

  . ºش يعاونوا �قlصاد املغريب... ¦يحصلوا من ٔ�رºح
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئEس اجلل الس:يد رئEس اجلل الس:يد رئEس اجلل الس:يد رئEس اجلل 
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملالية
  . شكرا الس:يد املس�شار Kىل تعقIبه. شكرا الس:يد الرئEس

ٔ�وال ما تيخصناش خنزتلو املشلك د¿ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
يف الولوج ٕاىل البنوك، اك�ن ٕاشاكل ا�يل طرحlيو ºل�س:بة �لس:يوÎ ا�يل 

جعل بhٔنه اكينة هاذ الصعوبة، ولكن املشلك ٔ�معق، ا�يل طرحlيو بhٔن كت
ٕاخل، فهeي مايش �جتة فقط Kىل ... ¦يوقع ال�رسحي، بhٔن اك�ن صعوºت

، املشلك احلقIقي ا�يل مطروح، وهو ٔ�وال ٔ�ن الغالبية لالقضية د¿ل اÈمتوي
د¿ل هاذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة ما عندهاش الرمسV الاكفIة، 
وºلتايل تدار وا�د صندوق ا%اطر د¿ل الرمسº ،Vش ميكن لنا نطورو 

  .هاذ الرسامº Îش نفlحو هلم اFال ٔ�هنم £س:تافدوا من هاذ اÈمتويل
النقطة الثانية ا�يل يه مطرو�ة يه مشلك د¿ل احلاكمة والشفافIة، 

  .ا�يل يه مطرو�ة حبدة

د¿ل الضامن، ٔ�� قلت  النقطة الثالثة يه ا�يل طرحlيو كتعلق ºلقضية
لمك بhٔنه تدار وا�د الصندوق sاص ºل�س:بة لهاذ املقاوالت ºش ميكن لها 
íس:تافد، هذا مؤخرا تدار يف ٔ��ريل، Kاد انطلقXا يف ال�سويق د¿لو ºش 

وبدات بعض البنوك بدات انطلقت ودارت وا�د . ميكن لنا ºش �س:تعملوه
  . املنتوج sاص يف هاذ اFال

 ٓDالبية هاذ املقاوالت كتلقى املشلك اÁ خر ا�يل هو مطروح، وهو
صعوبة يف �Uٓال اDٔداءات، Dٔن كتعامل ٕاما مع اPوÎ ٕاما مع املقاوالت 
اخلاصة، ٔ�ن يف عوض ٔ�ن هاذ الناس يت�لصوا يف شهر وال يف شهر�ن ٔ�و 

ٔ�شهر، بعد Kام، وºلتايل  10ٔ�شهر، بعد  9ٔ�شهر، ¦يت�لصوا بعد  3يف 
  . د¿ل اخلزينة د¿هلم¦ي�لقوا الصعوبة 

وºلتايل فهاذ صندوق الضامن در� هاذ القضية د¿ل �س:تغالل، ٔ�نه 
حىت اخلزينة ميكن لنا منولوها، من ¶ة ٔ�خرى كذ± در� وا�د القانون 
وتدار وا�د املرسوم Kاد داز يف اDٔس:بوع السابق، Kىل ٔ�ساس ٔ�نه ما 

نا نضمنو ٔ�ن U�ٔل ٔ�شهر ٔ�قىص قدر، ºش ميكن ل  3نفوتوش شهر�ن ٕاىل 
اDٔداء ٔ�نه مت تطبيقه، وٕاذا الوا�د جتاوز هاذ اUٓDال Áادي خنلصو فائدة ا�يل 

  . ºش ٔ�ننا جنعلو ٔ�ن الناس يت�لصوا %5ٕاىل وصلنا لــــ  %3كتفوت 
وºل�س:بة �لصفقات العمومIة، در� وا�د مرشوع مرسوم راه هو يف 

قات العمومIة نو¶وها د¿ل الصف %20اDٔمانة العامة �لحكومة، الهدف ٔ�ن 
�لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، ºش نفlحو لها اFال كذ± ٔ�هنا تطور معلها 
وتطور ٔ�داءها، Dٔن تنعتربو بhٔن هاذ املقاوالت يه اDٔساس د¿ل تطو�ر 

  .البالد
  .وشكرا

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

. ن ºر£سالسؤال الثالث موضوKه الزتامات املغرب خبصوص ٕاKال
اللكمة �Dٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل، تفضل الس:يد 

  .املس�شار، الس:يد عبد املا± تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿طاملس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿طاملس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿طاملس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿ط
  .شكرا الس:يد الرئEس
  الس:يدان الوز�ران،

  ... لقد حرممتو� من البث، لٔ¡سف الشديد

    ::::واFمتع املدينواFمتع املدينواFمتع املدينواFمتع املدين    الس:يد الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملانالس:يد الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملانالس:يد الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملانالس:يد الوز�ر امللكف ºلعالقات مع الربملان
موضوع البث ا�هتeى مع احلكومة اجلديدة ربطه . شكرا الس:يد الرئEس

  .ºلساKة السادسة، البث مرتبط �هناية ٔ�شغال اجللسة العامة

  :الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .تبارك هللا Kليك
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        ::::املس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿طاملس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿طاملس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿طاملس�شار الس:يد عبد املا± ٔ�فر¿ط
 É±، سhٔحسب ما كنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�جسê من مالحظة، وسhٔعود ٕاىل

  .موضوع السؤال املوUه ٕاىل الس:يد الوز�ر
، 2008يف ٕاطار ٕاKالن ºر£س تب�ت وزارة �قlصاد واملالية س:نة 

وبتعاون مع �ر�مج اDٔمم املت�دة و�متويل من التعاون إالس:باين والفر�يس، 
مرشوKا �ريم ٕاىل وضع خريطة ملشاريع التمنية من sالل نظام املعلومات 

ذا املرشوع Kىل املدى القريب رشاكء املغرب اجلغرافIة، حIث س:ميكن ه
من الولوج ٕاىل معطيات اكمV وموثوقة ؤ�يضا توفري ٔ�كرب قدر من الشفافIة 

  .يف تدبري املساKدات املالية املمنو�ة �لمغرب
Éا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن إالجنازات اليت مت حتقIقها يف هذا 

  .اFال
  .شكرا الس:يد الرئEس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس:يد رئEس االس:يد رئEس االس:يد رئEس االس:يد رئEس ا
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملالية
  .شكرا الس:يد الرئEس

شكرا الس:يد املس�شار Kىل سؤا� الهام من الفريق الفIدرايل �لو�دة 
يف  2008وكام Uاء يف تدsل الس:يد املس�شار، ففي س:نة . واPميقراطية

ية بوضع نظام معلومايت ٕاطار ٕاKالن ºر£س، مت الزتام وزارة �قlصاد واملال 
  .جغرايف، اÉي جيمع مجيع املشاريع التمنوية اليت سEمت ٕاجنازها يف هذا إالطار

و�رËكز النظام املعلومايت اجلغرايف Kىل معاجلة املعطيات اDٔساس:ية 
املتعلقة Dٔºهداف، التلكفة وبفرتات إالجناز املتوقعة، وكذ± مباحني 

º ±ملوقع اجلغرايفالقروض والتوزيع القطاعي وكذ.  
وºل�س:بة لتقدم اDٔشغال املرتبطة هبذا الورش، البد من التذكري بhٔن 
املر�V اDٔوىل املتعلقة بتدو�ن مجموع الربامج واملشاريع املموÎ من طرف 

  . اجلهات املاحنة قد مت حتقIقها، ٕاذن هاذ العمل مت
اته املشاريع وتفIد البيا�ت الصادرة عن هذا النظام املعلومايت ٔ�ن Kدد ه

مليار درمه، مع رصد  100مرشوع مببلغ ٕاجاميل د¿ل  500يفوق 
  .التوظيفات املالية Kىل املس:توى القطاعي واجلهوي

ٔ�ما املر�V الثانية من املرشوع واخلاصة ºٕدراج مهنجية املسو�ات 
والتحقIقات املس:تعمV ملراق{ة تفعيل ٕاKالن بيان ºر£س مضن النظام 

نطلق وهو اDٔمر اÉي س:ميكXنا من معرفة ٔ�وUه ترصيف املذ¦ور، فهذا ا
املساKدات اخلارجIة و�ٓليات تدبريها، وت�{ع نتاجئها Kىل املس:تويني القطاعي 

  .واجلهوي ٔ�يضا
وs�ٔريا املر�V الثالثة، ويه كذ± يف طور إالجناز، Ëمتثل يف ٕادراج 

بغية مراق{ة  املؤرشات املرتبطة ºلربامج واملشاريع املموÎ مضن هذا النظام
مدى حتقIقها من ¶ة، وقIاس تhٔثريها Kىل املؤرشات السوس:يو اقlصادية 

  . اجلهوية من ¶ة ٔ�خرى
ٕاذن من sالل هذا النظام الهدف اDٔسايس وهو ٔ�ن �متكن من موا¦بة 
واس�{اق الورش اDٔسايس اPس:توري اÉي Uاء به اPس:تور اجلديد، ويه 

  .اجلهوية املتقدمة
  .وشكرا

Eالس:يد رئEالس:يد رئEالس:يد رئEس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس:يد رئ::::        
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقIب الس:يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدKةاملس�شار الس:يد محمد دعيدKةاملس�شار الس:يد محمد دعيدKةاملس�شار الس:يد محمد دعيدKة
  .شكرا الس:يد الرئEس

  الس:يد الوز�ر، 
س:بق لنا ٔ�ثناء مXاقشة مرشوع قانون املالية، ال الس:نة املنرصمة وال 
هاذ الس:نة، ٔ�ن طالبنامك ºش الوزارة نتاعمك مضن املناقشة والو5ئق ا�يل 

جي مع قانون املالية، تبداو جتيبوا وا�د التقر�ر ا�يل فIه هاذ إالجنازات تت
وفIه ٔ�يضا جحم هاذ إالKا�ت اPولية، ºش Ëكون معروف و�كون الربملان 
ٔ�يضا تيوا¦ب معمك هاذ اليش، Dٔن هذا جزء من املساKدات ومن 

  . إالKا�ت، م{الغ (مة Uدا، وºلتايل من املفIد ٔ�ن �راقهبا الربملان
وºلتايل من اDٓن خصمك وا�د العدد نتاع التقار�ر ا�يل تتجيبوا، ¦يف 
تتجيبوا Kىل املؤسسات العمومIة، Kىل احلساºت اخلصوصية، جتيبوا ٔ�يضا 
تقر�ر sاص يف ٕاطار الشفافIة ويف ٕاطار متكني الربملان من املراق{ة العمل 

نعرف عهنا  نتاع احلكومة، Dٔن يه م{الغ ¦برية، مايش سهV، لٔ¡سف ال
  . ولهذا، من حقXا كربملان نبداو نطلعو Kىل هاذ اليش. شàEا

  .شكرا الس:يد الرئEس

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

        ::::الس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملالية
  .شكرا الس:يد املس�شار ،شكرا الس:يد الرئEس

hٔنه هاذ الربامج �س�ýرية فIمت ففي هذا إالطار، ي�{غي فقط التذكري ب
املصادقة Kلهيا من طرف الربملان �رمlه، Dٔهنا تدsل يف ٕاطار قوانني املالية، 

  . وºلتايل فهنا± تفصيل �س�ýرات اليت سEمت متويلها
ومن ¶ة ٔ�خرى، هنا± كذ± احلساºت اليت يمت إالدراج فهيا هاذ 

كن هذا ال مينع ٔ�ننا يف ٕاطار ما نقوم به إالKا�ت وكذ± املديونية اPولية، ول
ºل�س:بة ٕالصالح القانون التنظميي �لاملية ٔ�ن ندرج هذا اجلانب حىت Ëكون 

  . شفافIة ٔ�كرث يف هذا اFال
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
ٕاذن منر ٕاىل السؤال الرابع واsDٔري، موضوKه مXع دخول املواد . شكرا
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  .مة �ليس مصطفى القامسي، تفضلاللك. املهربة ٕاىل السوق املغربية

        ::::املس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس:يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعترب ظاهرة اÈهتريب من ٔ�خطر املشالك اليت تواUه الكáري من اPول 
نظرا ملا لها من �5ٓر سلبية ومرضة Kىل �قlصاد العاملي bشلك Kام، وKىل 
وUه اخلصوص اPول الفقرية ومهنا بالد�، حIث íشهد املناطق احلدودية 
واملواS برتاب اململكة املغربية íرسب العديد من البضائع والسلع املهربة دون 
خضوعها ٕاىل إالجراءات امجلر¦ية وËروجيها وبيعها يف السوق الوطنية، 

ملهربة Kىل اليشء اÉي ي�سôب يف ٕاغراق السوق احمللية هبذه املواد ا
اخlالف ٔ�نواعها ويرض ºالقlصاد الوطين، ز¿دة Kىل انعاكسه Kىل الوضع 
�جçعي هبذه املناطق، كام ٔ�نه ي�سôب يف حرمان خزينة اPوÎ من 
إال�رادات امجلر¦ية املفروضة Kىل تصد�ر واس:ترياد السلع، مما يؤ$ر Kىل 

  . معلية تôين املشاريع التمنوية
احمللية مبنتوUات مل ختضع ملعايري وحفوصات اجلودة  كام ٔ�ن ٕاغراق السوق

واملقايEس يعرض املس:هت
 �لعديد من ا%اطر الصحية و�قlصادية، ز¿دة 
Kىل تدمري الصناKة احمللية ن�I¯ة �لمنافسة Áري املتاكفàة من جراء دخول 

  . السلع اDٔجXبية بدون دفع رسوم مجر¦ية وÁريها من املشالك
ما يه التدابري املزمع اختاذها محلاية  :س:يد الوز�رÉا، �سائلمك ال 

املنتوUات احمللية و�قlصاد الوطين واحلد من تدفق املواد املهربة اليت هتدد 
  �قlصاد الوطين؟ 

  .شكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملالية
  .ئEسشكرا الس:يد الر 

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني عن الفريق �س:تقاليل �لو�دة 
وكام Uاء يف تدsل الس:يد املس�شار، . والتعادلية Kىل هذا السؤال الهام

فهذه الظاهرة د¿ل املواد املهربة فلها خطورة ºلغة، ٔ�وال Kىل اFمتع، اFمتع 
ذ± Kىل �قlصاد ;لك، نظرا لالنعاكسات السلبية Kىل حصة املواطن وك

الوطين، حبمك ٔ�هنا íشلك مXافسة Áري رشيفة ºل�س:بة �لمقاوÎ الوطنية، 
واخلطورة هو ٔ�هنا كذ± ال ختضع �لمراق{ة القانونية، وºلتايل قد تؤدي ٕاىل 

  .حرمان اخلزينة من موارد هامة
ويف هذا إالطار، ي�{غي التذكري بhٔن اك�ن ٕاشاكلية د¿ل التدبري، �كونو 

، اك�ن ٕاشاكلية ¦برية، ومع اDٔسف نقولوها كذ± بhٔنه يف بعض واحضني
املناطق فهeي تزتايد س:نة بعد س:نة، خصوصا انطالقا من الس:نة املاضية، 

ونقول بعض املناطق احلدودية ا�يل Ëلكمتيو Kلهيا، وكذ± ºل�س:بة �لمناطق 
  . الرشقIة ا�يل عرفت وا�د الزتايد (م د¿ل اÈهتريب

  ذ±؟¦يف ميكن موا¶ة 
هذا يتطلب، اك�ن معل معلوم ا�يل إالدارة تتقوم هبا، ؤ�� Áادي نعطيمك 
معطيات يف هذا اFال، ولكن كذ± تيخص املواطن ومجعيات املس:هتلكني 
ٔ�هنا تقوم بوا�د اPور يف هاذ إالطار، د¿ل التحسEس، Dٔنه حصيح ٔ�ن 

ر Kىل حصة اDٔسعار ميكن Ëكون ٔ�قل من اDٔسعار املتداوÎ، ولكن اك�ن خط
  .املواطن

وميكن كذ± ٔ�نه هيرسوا �قlصاد الوطين، هذا ا�يل ما تيخصناش 
ن�ساو، نقولها ºل�س:بة �لمحروقات Dٔن يف بعض املناطق ٔ�ن الرشاكت ما 
ابقاش عندها احملطات د¿ل بيع احملروقات، البزن�ن، Dٔن اك�ن اÈهتريب بقوة، 

�يل تيخصنا نقولوه ونقولوه وصل وا�د املس:تو¿ت Áري مق{وÎ، هذا واقع ا
�لمواطنات واملواطنني، وهذا تlEطلب مXا ٔ�نه �كون احلذر، Dٔن هذا ميكن 

  .انعاكسات سلبية Kىل �قlصاد الوطين ه�كون عند
ٔ�ما فP يتعلق ºملصاحل امجلر¦ية، فهeي تقوم بعمل ج{ار يف هذا اFال، 

 ٔDرك وكذ± مع اPمن الوطين وكثفت العمليات د¿لها بت�س:يق مع ا
ويف هذا إالطار، Áادي نعطيمك بعض النقط يف هذا . والسلطات احمللية

  :إالطار
ٔ�وال، ºل�س:بة الرتفاع قمية البضائع احملجوزة، وقع وا�د �رتفاع (م يف 

، حIث فاقت 2011الثالثة اDٔشهر اDٔوىل من هذه الس:نة مقارنة مع س:نة 
مه �لس:نة املاضية، ٔ�ي مليون در 151مليون درمه مقابل  187قميهتا 

، ٕاذن وقع وا�د التكáيف د¿ل اجلهود ا�يل جعل ٔ�ن º24%رتفاع د¿ل 
  .د¿ل معليات املراق{ة واملواد احملجوزة %24اك�ن حتسن د¿ل 

ºل�س:بة �لمواد الغذائية، يف اDٔربع ٔ�شهر اDٔوىل من هذه الس:نة تدارت 
لكها تدارت  2011معلية مراق{ة لهذه املواد، يف �ني ٔ�ن يف س:نة  321
Kدد معليات املراق{ة ا�يل مت  %50، ٔ�ي ٔ�ننا س:نفوت بhٔكرث من 588فقط 

  .القIام هبا
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
  .هناك تعقIب؟ تفضل اليس مصطفى. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس:يد الوز�ر Kىل إالUابة د¿لمك

  الس:يد الوز�ر، 
ارتفاع �شاط اÈهتريب يف املغرب تضاعف يف عز اDٔزمة العاملية ٕاذا اكن 

واملالية bشلك الفت لالن�{اه، فٕان املنطقة الرشقIة ا�يل Uات Kىل ا�لسان 
د¿لمك ا�يل يه احلدود مع اجلزاîر تعرف ارتفاع �شاط جتارة املواد املهربة، 

  .الوطينمن ٕاجاميل جتارة املواد املهربة Kىل الصعيد  %50تقريبا ٕاىل 
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لكن تفيش هذه الظاهرة، ٔ�ي اÈهتريب ºملواS، يفوق ذ±، الس:يد 
الوز�ر، ونsٔhذ Kىل سIôل املثال مIناء الناظور ٔ�و البيضاء، و�لتوضيح مفيناء 
الناظور جند ٔ�ن مجيع الرشاكت اليت íس:تورد يه من اPار البيضاء، وملاذا 

الناظور، Dٔهنم - يليةمل -اPار البيضاء، وكتعمل الصني-ال íشحن مáال الصني
  . يعملون يف Ëزو�ر التعريفة امجلر¦ية

كذ± هناك Kدد ¦بري من احلاو¿ت ال ختضع لعملية املراق{ة امجلر¦ية ٔ�و 
تغيري التعريفة امجلر¦ية، Dٔن ميل ¦يوصل ملليلية، الس:يد الوز�ر، احلاوية ما 

ويف التعشري كتكون وا�د .. د¿ل) Connaissement(كتعطاíش 
ة bس:يطة، ¦ي�لص وا�د اÈمثن bس:يط، خبالف ٕاذا Uاء م{ارشة ��ار العملي

البيضاء ¦ي�لص ٔ�ضعاف اÈمثن د¿ل الناظور، وهنا هاذ اليش ٕاذا ابغيتوا 
Xٓن �اليا يعين هتتحققوا مDالس:يد الوز�ر، راه اك�ن ٔ�رش:يف وراه مازال ا ،

ر هاذ اك�ن وا�د املضاربة ¦برية ºلناس ا�يل فهيم روح املواطنة Kىل غرا
  .الناس هاذو ا�يل ¦يعملوا �س:ترياد Kرب مIناء الناظور

  .وشكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قlصاد واملالية
  .شكرا الس:يد الرئEس

ٔ�� فقط ابغيت . شكرا الس:يد املس�شار Kىل املعطيات اليت جàمت هبا
التعريفة ا�يل Ëلكمتو Kلهيا راه در� وا�د نذ¦ر بhٔن هاذ العمل د¿ل ٔ�وال 

العمل sاص هاذ الس:نة د¿ل مراجعة التعريفة، وتبني بhٔن اك�ن العديد من 
املس:تورد�ن يقدمون فواتري ا�يل يه Áري حقIقIة، Dٔن تيعطيو وا�د القمية 

 .ا�يل يه ٔ�قل �كáري من القمية احلقIقIة د¿ل هاذ املواد

د¿ل قواKد امل�شDٔ ،ٔhهنم تيقولوا بhٔن امل�شhٔ  والنقطة الثانية، يه املشلك
  .ٕاخل... Uاء من ٔ�وروº، وهو يف الواقع ما� من �ٓس:يا

ٕاذن هاذ العملية لكها راه تدار وا�د العمل، ميكن يل نقول لمك بhٔن 
وصلنا ٕاىل املاليري د¿ل اPرامه بفضل ٕاKادة النظر يف التعريفة، Dٔن وقع 

   .تالعبات كثرية يف هذا اFال
وكذ± تيخصين نقول يف هذا إالطار بhٔنه اليوم ا�يل ٔ�سايس وهو ٔ�ننا 
نواصلو هاذ العمل، ولكن تيخصنا نقولو ونقولوها �لمواطنني بhٔن مع اDٔسف 

.. املصاحل د¿ل امجلارك فهeي تواUه ٕا¦راهات خطرية، Dٔن تتوصل �لعديد من
وال  10اك�ن  ٔ�� Áري ميكن يل نقول لمك Áري ميل جIت �لوزارة ٕاىل اليوم،

د¿ل امجلر¦يني ا�يل مت �عتداء Kلهيم ºلرضب، ؤ�ن مع اDٔسف ٔ�ن  15
اك�ن العديد ا�يل تيضامن مع الناس ا�يل تيرضبوا امجلارك، وهذا Áري مق{ول، 
Dٔن رUل امجلارك يقوم بدوره الاكمل ملصل�ة املواطن، ميل تنقولو مصل�ة 

ادي ـــــطن وكذ± املالية ا�يل غاPوÎ راه ٔ�وال مصل�ة املواطن، حصة املوا
ميكن بفضلها تدار اس�ýرات وتدار �جنازات اDٔساس:ية خلدمة املواطنني 

  .وكذ± خلدمة الفàات املس:تضعفة
وºلتايل، هذا يتطلب كذ± ٔ�ن اFمتع ;لك ٔ�نه يدافع ويعاون امجلارك 

ة ºش يقوم Pºور د¿لو الاكمل محلاية �قlصاد الوطين وحامية حص
  .املواطنني

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسةالس:يد رئEس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة، ون�lقل 

  .�ل¯لسة ا%صصة �ل�رشيع


