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        666622228888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 زيو ل يو  17  (1433 شعبان 27 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس>يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساIة ، ابتداء مندقGقة ع وعرشونوLسثالث ساIات : التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت
  . بعد الزوال الثالثة واTٔربعنيواRقGقة 

   .الشفويةمZاقشة اTٔس>ئW::::  Xدول اTٔعاملWدول اTٔعاملWدول اTٔعاملWدول اTٔعامل

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

        ::::ن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحام
  .ف املرسلنيdسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رش 

  .I�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون، الس>يدة املس�شارة احملرتمة،
من اRس>تور ووفقا ملقgضيات النظام اRاoيل  100معال بlٔحاكم الفصل 

Dلس املس�شار�ن، خيصص اDلس هذه اجللسة Tٔس>ئX السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا

ٔ�عطي اللكمة �لس>يد اTٔمني ٕالطالع اDلس Iىل ما Wد  ،وق~ل ذ|
  .اللكمة لمك الس>يد اTٔمني، تفضلوا. من مراسالت وٕاIال�ت

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اDلساملس�شار الس>يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اDلساملس�شار الس>يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اDلساملس�شار الس>يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اDلس
dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س>يد� محمد وIىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس>يد الرئCس

  �ر احملرتم،س>يدي الوز
  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف البداية ٔ�حGط اDلس املوقر Iلام ٔ�ننا س>نكون Iىل موIد م~ارشة بعد 
Wلسة اTٔس>ئX الشفهية مع Wلسة معومGة ختصص ��راسة والتصويت Iىل 

املتعلق بتدبري  28.00يغري مبوج~ه القانون رمق  23.12مرشوع قانون رمق 
  .ت�لص مهناالنفا�ت وال 

£ل¢س>بة لٕالIال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  : املس�شار�ن

توصلت الرئاسة مبراسX من الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع 
الربملان، خيرب من oاللها اDلس طلب السادة وزراء االتصال والص¥ة 

ية اجللسة، وIليه والش>باب والر�ضة بتقدمي اTٔس>ئX املو©ة لوزارهتم يف بدا
  :يصبح ¯رتCب القطاIات احلكومGة يف Wدول اTٔعامل Iىل النحو التايل

  االتصال؛ - 1

 الص¥ة؛  - 2
 السكىن والتعمري؛  - 3
 الش>بC~ة والر�ضة؛ - 4
 التعلمي العايل؛ - 5
 الرتبية الوطنية؛  - 6
 الشؤون العامة �لحكومة؛ - 7
 الطاقة واملعادن؛ - 8
 الصناIة التقليدية؛ - 9

 العالقات مع الربملان؛ -10
 .العمومGةالوظيفة  -11

£ل¢س>بة لٔ·س>ئX الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
 : 2012يوليوز  17ٕاىل ¸اية يوم الثال7ء 

  سؤº؛  I :13دد اTٔس>ئX الشفهية -
 سؤال وا�د؛ : Iدد اTٔس>ئX الكgابية -
 . جواب وا�د: Iدد اTٔجوبة الكgابية -

 .ولمك اللكمة الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
من النظام  128وطبقا ملقgضيات املادة . شكرا لمك الس>يد اTٔمني

طلبات ٕا�اطة، ٔ�ولها �لفريق ) 6(اRاoيل �لم«لس، توصلت الرئاسة dست 
احلريك، واللكمة �Tٔد ٔ�عضاء الفريق احلريك ل¼سط نقطة ٕا�اطة اDلس 

  .Iلام، تفضلوا اTٔس>تاذ ٔ�قوضاض

        ::::املس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضاضاملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضاضاملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضاضاملس�شار الس>يد عبد القادر ٔ�قوضاض
  .الس>يد الرئCس شكرا

  الس>يد الوز�ر،
  الس>يدة املس�شارة، ٕاخواين املس�شار�ن،

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
من النظام اRاoيل Dلس>نا املوقر، Ãرشفين £مس  128طبقا �لامدة 

الفريق احلريك ٔ�ن ٔ�حGط اDلس ومن oال� الرٔ�ي العام الوطين بقضية 
  . س>تغالل املقالعطارئة تتعلق £7ٓTر السلبية النامجة عن ا

يعترب قطاع املقالع من بني اDاالت اليت تعرف اخgالالت Åبرية، سواء 
 Æس>تغالل ٔ�و حتديد مس>تو�ت املراق~ة والت�~ع، ٔ�و فº ظميZيتعلق ب� Æف
خيص اس>ت�الص مواردها ٔ�و التlٔثري السليب Iىل احمليط البCيئ وºقgصادي 

  .اDاور لها
ية املن�رشة بوسط اTٔرايض الفالحGة و£لقرب فقد ٔ�حضت املقالع احلجر 

من التجمعات السكZية Lشلك هتديدا م~ارشا Iىل البÏCة وإالÎسان dس¼ب 
الغبار الناجت عن معليات التجريف والطحن والغربX والتعبئة وحراكت 

dس¼ب تطا�ر الغبار اÔي حيتوي Iىل جزئيات دقGقة  ،اTٓليات والشاحZات
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  . نني والغطاء النبايت وIىل مجمل النظام البCيئحتدث رضرا بص¥ة املواط 
فالساكنة اDاورة لهذه املقالع، وoاصة مهنم اTٔطفال والش>يوخ، 
ٔ�صبحت معرضة لٔ·مراض التنفس>ية واحلساس>ية Iىل مس>توى اجلهاز 
التنفيس والعيون ؤ�مراض عضوية خطرية، فضال عن ال�رس£ت السامة 

  .Tٔ Xغراض السقي والرشبٕاىل اTٓ£ر والفرشاة املائية املس>تغ
  الس>يد الرئCس احملرتم،

حنن لس>نا ضد هذا النوع من ºس�Þر، ولكن £ملقابل ال نق~ل وجود 
oلل يف دفا¯ر التحمالت، ؤ�ول الرشوط اليت ال حترتم يف دفرت التحمالت 
هو Iدم اس>تعامل ماء لرش الغبار املتصاIد من املقالع، وIىل س¼Gل املثال ال 

لعني املتواWد�ن برتاب جامIة تزيطوطني احملادية �لطريق الرابطة احلرص املق
  .بني مدينة العروي وجامIة ٔ�فسو

ٕانه من الرضوري اس>تعامل الطرق احلديثة �ل¥د من ا7ٓTر النامجة عن 
ٕاخل، وذ| من W�ٔل احلفاظ ... Lشغيل املقالع، الغبار والضوضاء واoRان

  . Iىل حصة املواطنني وسالمة البÏCة
 يتعني Iىل السلطات اèتصة التدoل العاWل �لحفاظ Iىل ما تبقى كام

من اTٔرايض الصاحلة �لزراIة، ومحلاية مصادر املياه من التلوث وتدهور 
نوعيهتا وٕاىل رضورة ٕاجراء دراسات ا7ٓTر البيGêة Tٔي مشاريع تتعلق £ملقالع 

ع مع رضورة مس>تق~ال لوضع الضوابط القانونية والبيGêة ملثل هذه املشاري
ٕاIادة تlٔهيل املقالع املس>تغX وزراعهتا £Tٔجشار، كام ٔ�نه جيب ٕارشاك الغرف 

  .الفالحGة مكؤسسة دس>تورية ق~ل مZح الرتاخGص اخلاصة £ملقالع احلجرية
  .شكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة املوالية يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام . شكرا �لس>يد املس�شار

  .الفGدرايل، تفضل اTٔس>تاذ ٔ�فر�ط �لفريق

        ::::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 الرئCس
  الس>يدان الوز�ران،

  الس>يدðن، السادة املس�شارون،
امسحوا يل يف البداية بlٔن ٔ�ذÅر ٔ�ن ما س>نطر�ه طرح £Tٔمس Iىل 

  . مس>توى جملس النواب وطرح ٔ�يضا اTٔس>بوع املنرصم هباته الق~ة
ال يعترب بعض إالخوة ٔ�ن اTٔمر يتعلق dس>بق ٔ�و Lسابق، بل  وجيب ٔ�ن

ٕان اTٔمر هيم فõات Å�ٔباد�، oاصة ٔ�ن ٔ�ولياءمه ¯ك~دوا مصاريف تعلميهم، 
   .¸ادي هنرض شوية £RارWة £ش نتواصلو مع املغاربة

اليوم وا�د العديد د�ل الطلبة ما ÅيمتكZوش من ٔ�هنم يواÅبوا اRراسات 
حصلوا Iىل وا�د املعدالت Åبرية، وابغيت نذÅر بlٔننا احZا د�هلم، رمغ ٔ�هنم 

وoاصة ٔ�ننا كنقابة يف التظاهرات د�ل فاحت ماي وال يف العديد د�ل 
، وهو ما "هذا تعلمي طبقي ؤ�والد الشعب يف الز�يق"ºحg«اWات تنقولو 

  .يقع اليوم
مايش  وابغينا نذÅرو ٔ�يضا بlٔنه لوال ٔ�بناء الفقراء لضاع العمل، وهاذي

مزايدات، واليوم ابغينا ¸ري واش نقريو؟ راه العامل د�ل اليوم هو العامل د�ل 
املعرفة، بال ما �زيدو التكZولوجGا وا�رتام احلر�ت وحقوق إالÎسان، ٕاىل 

  .¸ري ذ|
بل اTٔكرث من هذا  ؟¸ري ابغينا واش هاذ ٔ�والد املغاربة يقراو وال ال

نوع من ا�متيزي، وك¢سمعو بlٔنه اك�ن  ت¢سمعو بlٔنه يف بعض املؤسسات هناك
، وهذا Åيطرح ٔ�كرث من 17وÅياoذوا د�ل  19و 18ا�يل عندو معدل د�ل 

Lساؤل حول مصداقGة هاذ املؤسسات ا�يل ترتفض الولوج د�ل ٔ�والد 
  .املغاربة لهاذ املؤسسات

 7000طبعا ا�يل عندو الفلوس راه تيقري ٔ�والدو يف معاهد بـــــ 
درمه �لشهر، ولكن ٔ�� تنقول مبا ٔ�نه ¸ادي ¯كون  10000درمه و 8000و

ٕاIادة النظر يف صندوق املقاصة، وهاذ ٔ�والد املزاليط oلصوا Iلهيم يقراو 
  .من هذاك صندوق د�ل املقاصة ا�يل £غي يمت ٕاIادة النظر فGه

Ô|، فهذه املسlٔ� يه مايش مزايدة ال س>ياس>ية وال ¸ري ذ|، بل ٔ�ننا 
خصنا نفرضو Iىل احلكومة ٔ�هنا تتحمل املسؤولية د�لها يف ٔ�ن احZا كربملان Åي 

  .ربة يقراو هباذ البالدأ�والد املغ

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة املوالية �Tٔد ٔ�عضاء فريق التجمع  .شكرا الس>يد املس�شار

  .الوطين لٔ·حرار يف ٕاطار دامئا ٕا�اطة اDلس Iلام، تفضل اTٔس>تاذ املهايش

        ::::بد اDيد املهايشبد اDيد املهايشبد اDيد املهايشبد اDيد املهايشاملس�شار الس>يد ع املس�شار الس>يد ع املس�شار الس>يد ع املس�شار الس>يد ع 
  .شكرا الس>يد الرئCس

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

الس>يد الرئCس، موضوع هذه إال�اطة يتعلق يف نظر� ٕ£�دى ٔ�خطر 
املشالك اليت هتدد حصة وCIش املواطنني، ٔ�ال وهو خطر الثلوت، ؤ�خص 

وع ٕا�دى اجلرائد £ÅÔر تلوث مGاه واد س>بو، حGث Îرشت هذا اTٔس>ب
الوطنية حقائق صادمة حول ارتفاع Îس>بة تلوث مGاه وادي س>بو وما 

ماليني  Ã6شلكه من ٔ�خطار م~ارشة وحقGقGة هتدد جمال CIش ٔ�كرث من 
  .مواطن من ساكن املغرب

هاذ الواد اÔي يتعرض �لتلوث يف مZابعه بفعل بعض الصناIات 
بفعل جرف الرمال من  وÎ�ٔشطة الساكن، يتعرض ٔ�يضا لتلوث من نوع �ٓخر

يف مصبه £ملهدية حسب تقار�ر صادرة عن  (Drapor)طرف رشكة 
  .اخلرباء واèتصني

  الس>يد الرئCس احملرتم، 
لقد س¢ت Iدة قوانني ومت ٕا�رام Iدة اتفاقGات وطنية ودولية وتوج ذ| 
£مليثاق الوطين �لبÏCة، واÔي تعهدت من oال� احلكومة القGام �لك 
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لرضورية وºس�Þرات الالزمة محلاية اDال البCيئ الوطين إالجراءات ا
  . وحتسني حميط CIش الساكن

ورمغ تعاقب احلكومات واملسؤولني، مل نلمس حىت اTٓن ومعنا الشعب 
املغريب ٔ�ي جمهود حقGقي لتحسني املس>توى البCيئ وماكحفة التلوث، بل 

و£لتايل هتديد اTٔخطر من هذا هو ٔ�ن Îس>بة التلوث يف ارتفاع مضطرد، 
  .CIش وحصة املواطنني يف ارتفاع لك يوم

  الس>يد الرئCس احملرتم، 
املثري لالن�~اه ٔ�ن متويالت دولية مZحت ��و� املغربية ومل يظهر لها ٔ��ر 
Iىل ٔ�رض الواقع، وقد نبه تقر�ر اDلس اITٔىل �لحسا£ت ٕاىل ºخgالالت 

اجهبا ويه اجلهة امللكفة والتقصري من طرف واك� حوض س>بو يف القGام بو 
  .م~ارشة هبذا امللف

  :Ô|، الس>يد الرئCس، نطالب احلكومة مبا ييل
التدoل العاWل والفوري الختاذ التدابري الالزمة �لبدء يف معاجلة   - 1

وتنقGة مGاه وادي س>بو، حامية لص¥ة الس>تة ماليني مواطن مغريب وحامية 
  مزروIاهتم وماشCهتم؛

توصيات قضاة اDلس اITٔىل �لحسا£ت، نطالب احلكومة بتفعيل   - 2
واملتعلقة بتقصري واك� حوض س>بو يف القGام مبها�ا، وفgح حتقGق يف 
ºخgالالت اليت تطرق ٕا�هيا التقر�ر، Iىل غرار التحقGقات اليت تقوم هبا 

 حمامك اململكة يف ملفات الفساد؛
ولية، ٔ�يضا نناشد احلكومة ٔ�ن تتعامل مع ملفات الفساد مبقاربة مش  - 3

 . بعيدا عن ºنتقائية وبعيدا عن املعايري الس>ياسوية
و£ملناس>بة، ٔ�طالب رئاسة ومكgب جملس املس�شار�ن £ٕالفراج عن 

وٕاذا . تقر�ر جلنة تقيص احلقائق الربملانية حول مكgب ال�سويق والتصد�ر
اكن ما مينع الس>يد الرئCس احملرتم من طرح التقر�ر Iىل اجللسة العامة، 

مZه ٕاصدار بالغ �لرٔ�ي العام يوحض فGه ٔ�س>باب Iدم طرح هذا فZلمتس 
  .التقر�ر oدمة ��ميقراطية والشفافGة وتفعيال ملضامني اRس>تور

  .شكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
واللكمة املوالية �Tٔد ٔ�عضاء فريق اTٔصا� . شكرا �لس>يد املس�شار

  .واملعارصة يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام

        ::::شار الس>يد عبد السالم ا�لبارشار الس>يد عبد السالم ا�لبارشار الس>يد عبد السالم ا�لبارشار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس� املس� املس� املس� 
  .شكرا الس>يد الرئCس
  الس>يد�ن الوز�ر�ن،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،
الس>يد الرئCس، يف الواقع ٔ�� دامئا ما كند�رشاي مزايدات فÆ خيص 
بعض املواضيع، ولكن كام يقال وصل الس>يل الزىب، اIالش؟ Tٔن Iدد Åبري 

صغرية اليت Ãسريها املكgب الوطين Wدا من املناطق القروية، من املدن ال

 5ٔ��م،  4اTٓن مZاطق كثرية كتعرف انقطاع املاء،  �لامء الصاحل �لرشب،
ٔ��م، يف مZاطق قروية ا�يل فهيا الناس الفقراء، ويف وا�د الوقت  6ٔ��م، 
  . درWة 47ا�يل 

راه امشCت شفت، راه مشلك ا�يل هو ما ميك¢ش يتصور إالÎسان 
 15ويف راسك هاذ املشلك هاذي  Iىل مZطقة اكمI ،Xىل ٔ�نه تقطع املاء

Wاي رمضان، اRس>تور اجلديد من ٔ��د  س>نة واTٓن لك رمضان Åيتقطع،
   .الراك(ز د�لو ٔ�ن املاء ٔ�صبح حق دس>توري

راه هذا مشلك هاذ املكgب، هاذ املكgب د�ل .. ٕاذن البد لهاذ املكgب
املاء واك�ن ºقgطاIات  املاء والضو راه مشلك، Tٔن اك�ن ºقgطاIات د�ل

  . د�ل الضو يومGا
ز�دة Iىل ºقgطاIات، الناس كتغوت ادروك، اRراري الصغار ما 

هذا  درWة د�ل احلرارة، 27عندمه ما Ãرشبوا، يف ثالث ٔ��م ؤ�ربعة ٔ��م يف 
راه مZكر، وهللا حىت مZكر، اIالش؟ Tٔن كنطلبو مZمك، الس>يد الوز�ر، 

هذا مايش ان, ا�يل درتوا هاذ اليش، راه  جياز�مك خبري،هللا  اليس الشو£ين،
ما كزنايدوش يف هاذ اليش، ولكن هاذ املكgب ا�يل Åيقطع املاء Iىل 
الساكنة اTٓن، خصمك توضعوا ليه �د، راه ما ميك¢ش �لمواطن يف هاذ 

 4الوقGتة د�ل رمضان، Wاي رمضان وتقطع Iليه املاء، وراه تقطع هاذي 
  . قطع املاء يف رمضانس>نني Åيت 5ٔ�و 

ومايش ¸ري Åيتقطع يف رمضان، كذ| ٔ�ن املكgب الوطين �لامء الصاحل 
�لرشب دار يش اتفاقGة £ش يت�لص من املواطنني Iىل �را، رشكة 

Zهكت�لص مZهنا ك�سد ه، ومايش كت�لص مTٔ ،ىل املواطننيI كت¥ايل ،
درمه،  60درمه حىت  30ٕاىل فيت بدقGقة ما oلصتCش كزتاد Iليك من 

هذا مZكر، £ش من حق؟ £ش من قانون؟ احلكومة ٕاذا ابغات تد�ر يش 
  . قانون د�ل الز�دة راه كتد�ر قانون

هللا جياز�مك خبري، راه هاذ املسlٔ� ٔ�خطر ما ميكن، راه من �حGة اTٔمن، 
ٓ اTٓن عند� يف امجلاIة يف  يت ور�ر اTٓن الناس oارWني �لزنقة، �ٓش ¸ادي �

نني واحZا كنقولو هلم ¸ادي جنيبو املاء، راه املاء حق س>  10نقولو هلم؟ 
  . دس>توري

كنمتناو Iىل ٔ�ن الس>يد الوز�ر يوصل �لس>يد رئCس احلكومة Iىل ٔ�نه 

خص يتدار وا�د اDهود يف هاذ العامل القروي، ٕاذا ما اكي¢ش املاء جنيبو 
الس>تري�ت، ولكن ما ميك¢ش خنليو اRراري وا�هبامئ د�ل الناس فهيم 

عطش، ونقولو هلم صايف ما اكي¢ش وصايف، املاء د�روا لروسمك، هذا ال
 .مايش ٔ�سلوب

و£لتايل كنمتناو Iىل ٔ�ن الس>يد رئCس احلكومة يضغط Iىل هاذ 
املكgب، هاذ املكgب راه Åيف ما Åيقولوا � خصو فGل زادوه فXG، اكن 
مكgب وطين د�ل املاء oلطومه يف وا�د وال املكgب الوطين �لامء 

  . لضوء، وÅيتقطع يومGاوا
�متناو Iىل ٔ�ن يف ٕاطار ºخgصاصات ا�يل معطني لمك 3حكومة Lشوفوا 
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هاذ املكgب هذا، عندو ٕاماكنيات Åبرية، عندو ٕاماكنيات مالية Åبرية Wدا 
واRور د�لو هو يوصل املاء �لمواطنني، ما خيليناش احZا 3جامIات 

  .وÅسلطات وكناس كنتغاوتو Iىل الكذوب
 ٔ�ن هاذ الرسا� توصل، ؤ�� عندي الثقة فGمك Iىل ٔ�نه ¸ادي �متىن Iىل

تضبطوا هاذ اTٔمور و¸ادي ¯ز�روا هاذ الناس، ٕاذا ما قادي¢ش ميش>يو يف 
  .�اهلم، ا�يل ما قادش يقوم هباذ الواجب مييش يف �الو

  .شكرا الس>يد الرئCس

  :لس>يد رئCس اجللسةلس>يد رئCس اجللسةلس>يد رئCس اجللسةلس>يد رئCس اجللسةا
�لفريق ºشرتايك يف اللكمة املوالية . شكرا جزيال، تبارك هللا Iليك

  .ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام دامئا، اTٔس>تاذة زبيدة

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

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن، ٔ�خيت املس�شارة،
ٔ�تدoل، £مس الفريق ºشرتايك، من W�ٔل ٕا�اطة اDلس Iلام مبا تضمنه 
التقر�ر اجلديد �لم«لس اITٔىل �لحسا£ت من معطيات ¯رصد اخgالالت 
يف تدبري وLس>يري مجموIة من املؤسسات العمومGة ومن مضهنا مؤسسة 

  .مكgب ال�سويق والتصد�ر
ومعلوم ٔ�ن جملس>نا املوقر شلك مZذ شهور جلنة لتقيص احلقائق، ٔ�هنت 

العامة يف ٔ�قرب ٔ�شغالها وI�ٔدت تقر�رها اÔي ن¢gظر عرضه Iىل اجللسة 
  . اTٔوقات

ويف انتظار ذ|، فٕاننا ن¢~ه ٕاىل خطورة �ºهتااكت اليت جسلها التقر�ر 
اoTٔري �لم«لس اITٔىل �لحسا£ت خبصوص Lس>يري مكgب ال�سويق 

  . والتصد�ر
 13لقد ٔ�دى نظام متويل الفال�ني ٕاىل ¯رامك ديون Åبرية، مهنا ما تفوق 

Ãس>متر يف نفس النظام رمغ ٔ�ن جلنة مليار مشكوك فهيا، والزال املكgب 

  . 2005وزارية مشرتكة ٔ�وصت ٕ£يقافه مZذ 
  . اك�ن وا�د اDلس احلكومة معنا هنا داoل الق~ة.. كام ٔ�ن Iدة عقارات

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .تفضيل الس>يدة املس�شارة، واصيل

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
£ملقارنة مع قميهتا احلقGقGة، كام ٔ�ن Iدة عقارات فوتت بlٔمثان Wد خبسة 

فوتت Iدة عقارات �مة بlٔمثان Wد خبسة  2008و 2006حGث ٔ�نه ما بني 
£Rار البيضاء والصو�رة وٕافران و¸ريها من املدن اليت تتوفر فهيا هذه 

  . املؤسسة Iىل ٔ�رايض وفGالت واسعة بيعت بlٔخبس اTٔمثان

اITٔىل �لحسا£ت  لك هذه الت«اوزات و¸ريها مما رصده تقر�ر اDلس
من خروقات واخgالالت بعدة مؤسسات معومGة، تفرض Iىل احلكومة 

من مقgضيات تفرض  2011حتمل اكمل مسؤوليهتا £لنظر ملا ٔ�قره دس>تور 
مسؤولية اجلهاز التنفGذي Iىل املؤسسات العمومGة وتدبريها �لشlٔن العام 

  . واTٔموال العمومGة
ومة £لتحرك العاWل واملسؤول ويف هذا الس>ياق، فٕاننا نطالب احلك

لرتتCب النتاجئ Iىل لك ما رصده تقر�ر اDلس اITٔىل �لحسا£ت يف لك 
املؤسسات العمومGة التابعة لنفوذها، مع ما سgCطلبه املوضوع من Wدية 
وحزم يف ربط املسؤولية £حملاس>بة اليت الزتمت هبا احلكومة 9ٔولوية يف 

  .تفعيل اRس>تور
º لها املغرب ٕاننا يف الفريقoاجلديدة اليت يد Xشرتايك، نعترب املر�

ي¢~غي ٔ�ن ¯هن:ي dشلك ðم مع ظاهرة إالفالت من العقاب وdشلك موضوعي 
وبعيد عن لك انتقائية، كام ٔ�ن احملاس>بة يف نظر� ال ي¢~غي ٔ�ن تقgرص Iىل 

ت يف حقهم اجلرامئ املالية مب¥امكة Iاد�، �العقو£ت احل¼س>ية يف حق من ثب 
  ...ي¢~غي العمل Iىل اسرتWاع اTٔموالبل 

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
شكرا الس>يدة املس�شارة، الس>يدة املس�شارة ٔ�هنيت حقك يف ال;م، 
الس>يدة املس�شارة، سlٔضطر لقطع الصوت الس>يدة املس�شارة، الس>يدة 
املس�شارة ٔ�هنيت حقك يف ال;م، ولقد قطعت الصوت، ما ميك¢ش 

كرث من وقgك هللا جيازيك، الس>يدة املس�شارة الس>يدة املس�شارة oðذي �ٔ 
  .هللا جيازيك خبري

الس>يدة املس�شارة، السادة املس�شار�ن، هللا خيليمك، راه خصنا احZا 
نعرفو Åيفاش �كGفو اTٔس>ئX د�لنا مع الوقت املمنوح لنا، Tٔنه ٕاذا مشZCا 

ن ن�ساهلو يف الوقت مع هذا راه ما ¸ادÃش خنرجو، يعين كنحرمو إالخوا
  . ا�يل مرتبني عند� يف Wدول اTٔعامل

و£لتايل اللكمة اoTٔرية يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام، ٔ�رجوك اTٔس>تاذ 
اللكمة اoTٔرية يف ٕاطار ٕا�اطة اDلس Iلام دامئا �لفريق . شكGل من بعد

ºس>تقاليل �لو�دة والتعادلية، اللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق، تفضل 
  .اTٔس>تاذ ا�لبار

        ::::س�شار الس>يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبارامل امل امل امل 
  .شكرا الس>يد الرئCس

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

ٕان الفريق ºس>تقاليل �لو�دة والتعادلية �ريد هبذه إال�اطة ٔ�ن يثري 
ان�~اه الرٔ�ي العام واحلكومة Iىل وWه اخلصوص بظاهرة ٔ�صبحت Lشغل 

ملمتثX يف ºحg«اWات واملظاهرات اليت اعتاد اه,م الرٔ�ي العام الوطين وا

الشارع املغريب ٔ�ن Ãشاهدها £س>مترار ٔ�مام املصاحل إالدارية وºج,عية، 
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  . واليت ٔ�صبحت منوذWا مlٔلوفا عند Iامة املواطنني
وٕاذا جزمZا ٔ�ن هذا السلوك يعترب حضار� ويدoل يف £ب اRميقراطية 

Rي بؤ� بالد� وحرية التعبري، متاش>يا مع روح اÔنه اGس>تور اجلديد ومضام
املاكنة احلضارية املتطورة وصنفها يف مصاف اRول اRميقراطية Iامليا، ¸ري 
ٔ�ن هذه احلرية ٔ�صبحت Lس>تغل من طرف البعض يف ¸ري موضوعها، 
وdTٔسط اTٔس>باب ¸البا ما تتحول ٕاىل ما ال Ãرشف بالد� ويعكر صفو اجلو 

عا، اليشء اÔي يتطلب من مجيع املسؤولني، اRميقراطي اÔي نناشده مجي
oاصة السلطات احمللية وإالقلميية ولك اجلهات اèتصة م~ارشة هذه 
ºحg«اWات £لت«اوب مع مطا�هبا واحلد مهنا حمليا �لتخفGف من الضغط 

Iىل معلها، مع  -ال حما�-اÔي تتعرض � املصاحل املركزية، واÔي يؤ�ر سلبا 
تعطيل وتoٔlري لٕالجراءات اليت ¯كون رضورية خلدمة ما يواÅب ذ| من 

  . خمتلف رشاحئ اDمتع املغريب، وكذ| يعرقل مسريتنا التمنوية
وقد يؤسفZا، حرضات السادة والس>يدات، يؤسفZا كثريا ٕاذا Iلمنا ٔ�ن 
Wل هذه ºحg«اWات ال تتطلب سوى العناية مبصاحل املواطنني ٔ�و الوفاء 

عية اليت يتعهد هبا، كام حيدث �اليا يف مدينة £لزتامات اخلدمات ºج,
جرادة حGث غياب التواصل والرتاجع عن التعهدات من طرف السلطة 
احمللية يعطل ومZذ مدة معل رشحية �مة من املهنيني، ن�G«ة تعنت السلطة 
احمللية ودخولها يف عناد ¸ري مس>بوق و¸ري مgاك@ تبقى بالد� يف غىن عنه 

  . ة النائيةoاصة هذه املنطق
 Æس>تقاليل �لو�دة والتعادلية ٕ£�اطة فº نفس اليشء، تقدم الفريق
خيص معا�ة ٔ�ر£ب الصيد £Tٔش>باك العامئة املنجرفة بطن«ة، وحلد اTٓن 

  . يوم الزال اTٔمر ¸ائبا وغياب املسؤولني 29ومZذ 
  .شكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
هبذا �كون قد ٔ�هنينا عرض ٕا�اطات شكرا جزيال الس>يد املس�شار، و 

  . اDلس Iلام
ٔ�رجوك اTٔس>تاذ شكGل ٕاذا مل ¯كن هنا| رضورة مل¥ة ٕال7رة هذه 
النقطة، وٕاذا اكن اTٔمر يتعلق بتدبري اجللسة فقد I�ٔد� املياه ٕاىل جمارهيا 

تفضل، شكرا جزيال �لس>يد .. وس¢Zطلق يف معاجلة اTٔس>ئX الشفوية
  . املس�شار

ع يف معاجلة اTٔس>ئX الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل وم~ارشة س¢رش 
مهنا �ٓنية مو©ة للك من قطاIات  8سؤº،  20هذه اجللسة وIددها 

 12السكىن، التعلمي العايل، الش>باب والر�ضة، الص¥ة، الشؤون العامة، و
سؤI ºاد� موزIة Iىل قطاIات السكىن، الرتبية الوطنية، الص¥ة، 

اكمة، االتصال، الطاقة واملعادن، الصناIة التقليدية، الشؤون العامة واحل
  . والعالقات مع الربملان، والوظيفة العمومGة

امسح يل .. ونبدٔ� بlٔول سؤال وهو موWه ٕاىل الس>يد وز�ر االتصال

الس>يد الرئCس، الس>يد املس�شار، ق~ل ٔ�ن Îرشع يف هذه اجللسة تال Iليمك 
ل ٔ�عامل هذه اجللسة، وقلنا Iىل الس>يد ٔ�مني اجللسة الرتتCب اجلديد جلدو 

 |Ôق سؤا�، وG¼سL لسDٔ�ن الس>يد وز�ر االتصال طلب من رئاسة ا
فالسؤال اTٔول املصنف، السؤال املوWه �لس>يد وز�ر االتصال حول دور 
إالIالم يف ¯ربية اTٔجGال Iىل قمي املواطنة، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن 

  . د املس�شارمن الفريق احلريك، تفضلوا الس>ي

        ::::املس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكري
  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئCس احملرتم،

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

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
لقد Wاء الترصحي احلكويم مبسائل ٔ�ساس>ية تتعلق بتA~يت الهوية 

و£لرجوع .  ذ| Iىل بعض مقgضيات اRس>تور اجلديدالوطنية، مس�Zدا يف
ٕاىل بعض الربامج إالذاعية والتلفزية اليت يقد�ا القطب العمويم واملتعلقة 
£لطابع احلضاري والتارخيي والثقايف Wد ضعيفة، سواء من حGث العدد ٔ�و 

  . املدة الزمZية اèصصة لها
بتارخي وحضارة فكGف، الس>يد الوز�ر، لٔ·جGال الصاIدة ٔ�ن تعزت 

W�ٔدادمه وبالدمه وقZواتنا Lسخر ٕاماكنيات مالية وdرشية وتقZية هائX ٕالنتاج 
�رامج الرتفGه الهزيX وRبل«ة املسلسالت املاراطونية التافهة اليت ال ت,ىش 

  مع قمينا اoTٔالقGة؟
ما يه التدابري اليت س>تعمتدوهنا من W�ٔل  :الس>يد الوز�ر لهذا، Îسائلمك

ربية الناش>ئة Iىل قمي املواطنة احلقة جعل ٕاIالم  Zا Ãسامه يف التعريف ̄و
  £الع,د Iىل الربامج الواقعية �لهوية املغربية؟

  .وشكرا الس>يد الرئCس

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

  .السؤال، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::ز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالس>يد مصطفى اخللفي، و الس>يد مصطفى اخللفي، و الس>يد مصطفى اخللفي، و الس>يد مصطفى اخللفي، و 
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد املس�شار احملرتم،
W�ٔدين dشلك ٕاجاميل مgفق معك، ٔ�نت طرحت مش; حقGقا وامجليع 

  .ٔ�و Iدد من الفÏات والتو©ات يف اDمتع Åيطرحوه
  :Iىل مس>توى التدبري، إالجراءات ا�يل اكينة اك�ن

 نصت Iىل 2006دفا¯ر التحمالت من . اoTٔالقGاتٔ�وال، ٕارساء جلنة 
ٔ�نه داoل قZوات إالIالم العمويم oاص ¯كون وا�د جلنة اoTٔالقGات، 
. هاذ ا�لجنة لٔ·سف مكgوبة Iىل الورق و¸ري مفعX، ما معرها ٔ��دثت
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  .ولهذا، وضعنا من ٔ�وىل اTٔولو�ت ٕارساء هاذ ا�لجنة وتبدا Lش>تغل
د د�ل الربامج ا�يل مرتبطة بتارخي 7نيا، التنصيص Iىل وا�د العد

  :البالد وحضارهتا وثقافهتا، ولهذا يف �ر�مج هذه احلكومة
ٔ�وال، تعز�ز هذا النوع من الربامج Iىل مس>توى القZاة الرابعة ا�يل ¸ادي 

  تويل القZاة الثقافGة الرتبوية؛
  7نيا، �رامج حول ðرخي البالد وثقافهتا يف مجموع القZوات؛

ل دور الوس>يط، هذا وا�د الرب�مج ا�يل مع امجلهور 7لثا، تفعي
  .ÅيتفاIل

ٕاذن هذا إالجراء اTٔول، هذا املس>توى اTٔول د�ل العمل د�لنا Iىل 
  . مس>توى رشاكت إالIالم العمويم

املس>توى الثاين ا�يل ٔ�يضا ك¢ش>تغلو فGه وهو اTٓن قانون االتصال 
مع املقgضيات  السمعي البرصي حيتاج ٕاىل مراجعة حىت تمت مالءمgه

يقول بlٔن الهيئة العليا  165املقgضيات اRس>تورية، الفصل . اRس>تورية
لالتصال السمعي البرصي Lسهر Iىل التعددية وIىل حرية املعلومة يف ٕاطار 
ا�رتام القمي احلضارية وقوانني اململكة، و£لتايل املفروض اTٓن يف ٕاطار 

ة العليا لالتصال السمعي مراجعة القانون ٔ�ن نعزز ونقوي من دور الهيئ
البرصي ؤ�ن نعزز الفرص د�ل ا�لجوء ٕا�هيا £ش ¯كون يه املؤسسة اليت 

  .Lسهر Iىل هذا اTٔمر وتوفر لها إالماكنيات
من الناحGة العملية، هاذي مدة ٔ�صدرت الهيئة العليا لالتصال السمعي 

ية البرصي دليل حامية امجلهور الناشئ، خصو يتفعل £ش السلطة التنفGذ
مايش يه ا�يل كتدoل يف إالIالم ا�يل هو مفروض ٕاIالم تعددي وحر 

  .لكن مسؤول، عند� هاذ هيئة التقZني
مث o�ٔريا، هذا هو إالجراء الرابع ا�يل ك¢ش>تغلو Iليه يف ٕاطار العالقة مع 

ا�يل كتنص Iىل ٔ�ن امجلعيات ذات النفع العام  4اDمتع املدين، تفعيل املادة 
ل«lٔ �لهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، £ش اDمتع من حقها حىت يه ت

املدين يتحمل حىت هو املسؤولية د�لو فÆ هيم اRفاع Iىل الهوية املغربية 
والتقوية د�لها، وٕاال يف ظل زمن العوملة اTٓن اكينة تنافس>ية �ادة، املئات 

gح، من القZوات الفضائية وحىت ٕاذا ما قدمZاش وا�د البديل قوي، مZف 
حيمي حرية إالبداع يف انفgاح Iىل احلضارات إالÎسانية dشلك حقGقي ¸ادي 

  .توقع لنا ٕاشاكليات
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .التعقGب، اTٔس>تاذ احلناكري تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكرياملس�شار الس>يد عبد اDيد احلناكري
ٕاال ٔ�ن كام . وز�ر Iىل هذه إاليضا�ات اليت قدممتوها لناشكرا الس>يد ال

تعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن Îس>بة املشاهدة د�ل القZوات التلفزية ¯زداد مع 

�لول شهر رمضان الكرمي، ٔ�ملنا ٔ�ن �رىق القطب العمويم ملا نضطلع ٕاليه 
اليت مكغاربة، نعزت بثقافgنا وهوي�Zا وتقاليد� اليت ورثناها عن ٔ�سالفZا، و 

جيب تلقGهنا Tٔبنائنا و�ش>ئة املس>تق~ل، Iلام ٔ�ن بعض القZوات العاملية ¯ريد 
من oالل �راجمها Lسويق ثقافة ب�اهنا، فمل ال حنن وامحلد I ٔ�صبحنا نتوفر 

يف انتظار السابعة اليت �متىن ٔ�ن ¯كون قZاة �رملانية ٕان شاء  ؟قZوات I6ىل 
  .هللا

  .تهوالسالم Iليمك ورمحة هللا و�راك

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل تعقGب . شكرا الس>يد املس�شار

  .الس>يد املس�شار، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومةالس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي £مس احلكومة
ٕان شاء هللا هاذ اDال اكينة وا�د التجربة دولية ا�يل مفروض خصنا 

العمل الربملاين، املؤسسة الربملانية كتكون حىت يه  Îش>تغلو Iلهيا، وهو ٔ�ن
طرف فاIل يف ت�~ع اTٔداء د�ل إالIالم العمويم، هذا ٔ�مر ٔ�ول ا�يل خصنا 

  .Îش>تغلو Iليه
و7نيا، كن¼رشمك ٔ�نه اك�ن تفكري يف ٕا�داث قZاة لٔ·رسة والطفل، اك�ن 

متٔ·  اتفاق حول هاذ املوضوع من حGث املبدٔ�، وٕان شاء هللا ¸ادي حتاول
  .وا�د اجلزء من الفراغ

ٔ�ما شهر رمضان مفن السابق Tٔوانه احلديث، وامجليع يlٔمل ٔ�ن �كون 
رمضان املق~ل نقX نوعية يف تعامل إالIالم العمويم مع انتظارات املشاهد�ن 

  .املغاربة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
شكرا �لس>يد الوز�ر، وÎشكره Iىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة، 

¢gقل ٕاىل السؤال الثاين املوWه ٕاىل الس>يد وز�ر الص¥ة، وهو حول ون 
ٔ�رجوك، اك�ن الس>يد الوز�ر؟ تفضلوا الس>يد الوز�ر، .. Lسجيل �االت

  .اللكمة لمك

الس>يد احلبCب الشو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع الس>يد احلبCب الشو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع الس>يد احلبCب الشو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع الس>يد احلبCب الشو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  . شكرا الس>يد الرئCس
Lرشيعية يف جملس النواب، تlٔخرت هو وز�ر الص¥ة اTٓن يف Wلسة 

ٔ�كرث مما اكن مgوقعا، فlٔ�متس مZمك ٕا�ا� اللكمة Iىل الس>يد وز�ر السكىن 
  . والتعمري

  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
ٕاذن �رجع ٕاىل الرب�مج Åيف اكن مسطرا يف البداية، ونعطي اللكمة 



 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 

7 

 )2012يوليوز  17( 1433شعبان  27

�لس>يد املس�شار من الفريق ºس>تقاليل �لو�دة والتعادلية، موضوع 
السؤال املوWه ٕاىل الس>يد وز�ر السكىن حول دور اDالس امجلاعية يف 

  .وضع تصاممي ا�هتيئة، اTٔس>تاذ ب¢شايب تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد ب¢شايباملس�شار الس>يد محمد ب¢شايباملس�شار الس>يد محمد ب¢شايباملس�شار الس>يد محمد ب¢شايب
  .شكرا الس>يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  اTٔخوات وإالخوان،

الس>يد الوز�ر، لقد عرف املغرب Åبايق اDمتعات املعارصة ظاهرة 
بداية القرن العرش�ن وذ| ن�G«ة ا�منو اRميوغرايف والعمراين  التعمري يف

الرسيعني، وبال شك ٔ�ن مMل هذه التحوالت ¯رت¼ت عهنا مجموIة من 
  .املشالك وºلزتامات، وIىل رٔ�سها تنظمي ٕادارة اDال احلرضي

اليشء اÔي £ت يتطلب العمل Iىل ٕاجياد �ٓليات قانونية مضبوطة 
Gسمى لت«اوز املشالك وحتقÃ ق ¯منية معرانية م¢سجمة، عن طريق ما

£لتخطيط احلرضي، Iلام ٔ�ن تصممي ا�هتيئة يعترب ٔ�ول وثيقة تعمريية عرفها 
قانون التعمري املغريب ؤ�ول خمطط تنظميي اعمتدت Iليه السلطات إالدارية 
يف عهد امحلاية لتنظمي اس>تعامل العقارات وٕاجناز التجهزيات اTٔساس>ية 

  .ةواملرافق العام
ونظرا لٔ·مهية النظرية العملية لتصممي ا�هتيئة، Iىل اعتبار ٔ�نه هو اÔي 
يعود � الفضل يف ٕانتاج ٔ�حGاء مZظمة ومZتظمة وم¢سجمة داoل مدن 
حضارية £ملعىن احلقGقي �للكمة £ملواصفات املطلوبة، ٕاال ٔ�نه مع اTٔسف، 

الضابطة لها  الس>يد الوز�ر، طريقة ٕاIداد تصاممي ا�هتيئة وهتييء الو7ئق
 Æاملعمول هبا، وال �زال يعمل هبا يف التصاممي اجلديدة، تبقى ¸ري فعا� ف
خيص ا�رتام اTٔهداف املتوoاة من تصاممي التعمري املصادق Iلهيا، نظرا 
�لم«ال الواسع املتاح �لمسؤولني عن التعمري £Tٔقالمي و£مجلاIات احمللية، 

النصوص والو7ئق، اليشء اÔي مسؤولني ومZتخبني، فÆ خيص تlٔويل 
  .يفgح £ب املساومة يف بعض اTٔحGان

الس>يد الوز�ر، هل لمك تصور يف ٕاIداد تصاممي ا�هتيئة وضوابطها Iرب 
و7ئق تعمريية مضبوطة وشفافة وملزمة ¸ري قابX لالجهتاد من ٔ�ي اكن بعد 

  اع,دها رمسيا؟
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر. د املس�شارشكرا �لس>ي

        ::::الس>يد محمد ن¼Gل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد محمد ن¼Gل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد محمد ن¼Gل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد محمد ن¼Gل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينة
بداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك . شكرا لمك الس>يد املس�شار Iىل هذا السؤال

Åينص Iىل ٔ�ن تصاممي ا�هتيئة  23يف املادة د�لو  12.90بlٔن قانون التعمري 
املعنية، ٔ�ي وزارة السكىن والواكالت احلرضية كتوضع مببادرة من إالدارة 

  :معليا، و£ملسامهة د�ل امجلاIات احمللية وٕارشا3ها يف لك املرا�ل

ٔ�وال، ٕارشا3ها يف وضع النصوص املرجعية، ولكن كذ| يف وضع لك ما 
هو مرتبط بطلبات العروض، وحىت يف ماكتب اRراسات ا�يل ¸ادي يمت 

  . ºخgيار د�لها
ن هذه امجلاIات يف انتقاء هذه املاكتب د�ل اRراسات، ك�شارك ٕاذ

  .وكذ| يف ٔ�شغال ا�لجنة احمللية لتlٔطري وت�~ع خمتلف املرا�ل د�ل اRراسة
ا اجلهة املرشفة Iىل ت�~ع وضع هتك�سهر كذ| الواكالت احلرضية بصف

هذه التصاممي وIىل اختاذ اكفة التدابري £ش تضمن ٔ�ن هذه الو7ئق ¯كون 
كون مواÅبة لتطلعات خمتلف مgوا فق dشlٔهنا حىت مع امجلاIات احمللية ̄و

  .الفاIلني، و£لطبع Iىل رٔ�سها هذه امجلاIات
 Xلهيا القانون مر�I ينصÅ ية احمللية ا�يلZكتعترب كذ| ا�لجنة التق
ٔ�ساس>ية يف هذا املسلسل د�ل ٕاIداد تصاممي ا�هتيئة، وتمت املوافاة د�ل 

فهيم امجلاIات احمللية والسلطات إالقلميية و¸ريها، Iىل مجيع املتدoلني، مبن 
هاذ املرشوع د�ل التصممي د�ل ا�هتيئة ق~ل عرضه Iىل املرا�ل اTٔخرى، 
وتعلمون ٔ�نه يف مر�X البحث العمويم كذ| ٕ£ماكن امجلاIات احمللية ٔ�هنا 

  . تديل dشلك ش>به هنايئ £ملالحظات د�لها
التعمري ينص Iىل رضورة ٕا�ا� هاذ الوثيقة وق~ل املصادقة القانون د�ل 

Iىل جملس امجلاIة من W�ٔل ٔ�نه يديل مبالحظاته، ويبدي كذ| ºقرتا�ات 
  .يف ٕاطار ºخgصاصات ا�يل يه خمو� �

ا�يل كنقرتحوه اليوم هو ٔ�ننا نعمل بlٔن اك�ن مشالك Iىل هذا املس>توى 
من W�ٔل وضعها، ؤ�ن هاذ التصاممي د�ل ا�هتيئة كتاoذ وقت طويل Wدا 

ف~التايل هاذ املساطر خصنا خنففوها، واملرجعية ا�يل كنطلقو مهنا £ل¢س>بة 
لتصاممي ا�هتيئة يتعني ٔ�ن ¯كون مرجعية توجهيية، مرجعية تlٔطريية، وخنليو 
�لجامIات، �لواكالت احلرضية القدرة الختاذ قرارات تواÅب التطور العميل 

  . «ة القروية واحلرضية ا�يل كنعرفوهاا�يل كتعرفو السا�ة د�ل خمتلف اÎTٔس
يف هذا ºجتاه، Îش>تغل اليوم من W�ٔل ت¼س>يط هذه املساطر ومن 

Tٔهنا ان¼Mاق د�ل املواطنات واملواطنني  يأ�ساس>  اW�ٔل ٔ�ن ¯كون �لجامIة دور
من oالل صناديق ºقرتاع، و£لتايل رضوري ٔ�ن �كون لها رٔ�ي ٔ�ساس 

  .لقرى املعنيةيف بلورة ما هيم مس>تق~ل املدن وا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا �لس>يد الوز�ر

 .التعقGب، تفضلوا اTٔس>تاذ قد�ري

        ::::املس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�ري
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئCس احملرتم
  الس>يد الوز�ر، 

حتس، واحZا عند� ال توصف وال ¯كgب وٕامنا  -كام يقال  –الثقة 
ٕاحساس بlٔنك صادق، ونقدر | حرصك Iىل تقدمي صورة Iاد� لتطور� 
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  . العمراين وتطور� اDايل dشلك Iام
فقط واقع املامرسة اليوم ماذا يقول؟ Åيقول | ٔ�ودي، الس>يد الوز�ر، 
بlٔن اDالس امجلاعية تفاlWٔ كام تفاlWٔ الساكنة مبحتوى وتفاصيل تصاممي 

�ني ٔ�ن هناك مجموIة من املتدoلني Iىل رٔ�سهم إالدارة الرتابية، ا�هتيئة، يف 
الواك� احلرضية، مف�ش>ية التعمري و¸ريها من املصاحل إالدارية، هاذ املتدoلني 

  .ا�Ôن يبدلون ويغريون بدون ٔ�دىن حرج
واTٔدىه واTٔمر، الس>يد الوز�ر، هو ٔ�ن هناك ©ات �فذة ومgنفذة 

احلال، ©ات تعرف من ٔ��ن تlٔلك الكgف، Iىل املس>توى احمليل بطبيعة 
تتدoل وتوWه تصاممي ا�هتيئة Iىل هواها وoدمة ملصاحلها حىت ولو اكن 
ا�مثن ٕاحلاق الرضر £ملالكني الصغار واملتوسطني مما ال حول هلم وال قوة، 
الناس ا�يل ما اس>تطعوش يطلعوا ق~ل اTٔوان Iىل تصاممي ا�هتيئة ٔ�ي ق~ل 

   . ) L’enquête publique( ٔ�و فgح £ب البحث العمويم
  الس>يد الوز�ر، 

س>نة احgاكر إالدارة لتصاممي ا�هتيئة ليlٔيت  Å38رس Tٔكرث من  52ظهري 
وواIدا مبقاربة  �52خسا ظهري  W ،12.90اء قانون 12.90بعد ذ| قانون 

LشارÅية، تضمن احلق �لم«الس امجلاعية يف املسامهة الفعلية واحلقGقGة يف 
ة تصاممي ا�هتيئة Iىل تصور من سن هذا القانون Iىل ٔ�ن هاذ ٕاIداد ودراس

اجلرIة الزائدة �لهنج إالقصايئ التصفوي اÔي ميارس يف حق اDالس 
  . امجلاعية س>ي«د طريقه ٕاىل الزوال

لٔ·سف الشديد، الس>يد الوز�ر، اس>مترت إالدارة يف تنطعها والتفافها 
oلقت جساال فقهيا حول Iىل النصوص القانونية، ومن هنا ت¢شوف بlٔهنا 

القمية القانونية ملصطلح املسامهة، املسامهة الفعلية واحلقGقGة يف ٕاIداد 
  .ودراسة التصاممي ا�هتيئة

  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
 تصاممي ا�هتيئة واèططات التوجهيية dشلك Iام يه املدoل الرئCيس

لقاة Iىل امجلاIات �لتمنية ºقgصادية وºج,عية ويه املسؤولية اTٔوىل امل
احمللية، كام يقيض بذ| اRس>تور، و£لتايل البد ٔ�ن LرشÅوا بصفة فعلية هذه 

  . اDالس
  .وشكرا الس>يد الرئCس

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

  .التعقGب

        ::::الس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينة
ٔ�عتقد ٔ�نه خصنا �كونو رص�اء فÆ بي¢Zا، . الس>يد املس�شار شكرا لمك

وهاذ اليش ا�يل كت¢gظروا مين رمبا املسlٔ� فهيا مصاحل وتضارب د�ل 
والطريقة £ش كنوضعو التصاممي د�ل ا�هتيئة خصنا نعرفو بlٔن هاذ  ،املصاحل

املصاحل كهتم ٔ�طراف مgعددة، �س Ãش>تغلون يف العقار، وقد Ãش>تغلون يف 

لعقار ويف فضاءات ٔ�خرى، وقد ¯كون هلم مسؤوليات Iىل مس>تو�ت ا
ٔ�خرى، و£لتايل خصنا نعرفو راس>نا ¸دا ملا ¸ادي �راجعو هذه املسطرة ملن 

  س¢س>ند هذه املهام؟ 
اك�ن جوج د�ل الطرق د�ل ºش>تغال، ٕاما هاذ اليش Åيتعمل £لعلن 

ة ا�يل كتجعل ٔ�ن ؤ�مام املٔ·، ولكن رشيطة ٔ�ن ¯كون هناك مقاربة تعمريي
اTٔرض د�لو ودرت فهيا  ¯كون هناك Iدا� تعمريية £ش ا�يل اoذيت �

درامه والت  10جتهزيات معومGة ٔ�و مZاطق خرضاء و�ٓخر ٔ�غنgCه Tٔنه من 
درمه، خص ¯كون هناك موازنة ا�يل جتعل ٔ�نه  1000اTٔرض د�لو ت�سوى 

لتعويضه من W�ٔل  ا�يل Wات فGه التجهزيات العمومGة ¯كون هناك ٕاجراءات
ٔ�نه ما يضيعش، ٔ�ما اTٓخر ا�يل ٔ�غناه هللا خصو Ãسامه، و�ٓنذاك ميكن 

  . نوWدو احللول
ٔ�ما يف املقاربة احلالية، ٕاذا خرجZا �لعلن هبذه الطريقة واحZا ما عند�ش 
هاذ املرجعية، ما يقع هو ٔ�نه كنوليو يف تضارب ٔ�كرب د�ل املصاحل، و£لتايل 

 Åبري ا�يل ٔ�عتقد بlٔنه الواكالت احلرضية تفضل يف كنوليو يف وا�د املشلك
بعض اTٔحGان ٔ�هنا فÆ يتعلق £ملساطر اoTٔرية من بعد ºس�شارة ٔ�هنا 

  . تتحمل مسؤوليهتا
هل هناك تدoالت Iىل مس>توى الواكالت احلرضية من ق~ل ٔ�حصاب 
املصاحل؟ هذا ٔ�مر كن�~عوه برصامة، وٕاذا ث¼ت ٔ�نه يف مر�X من املرا�ل 

ل تصاممي ا�هتيئة،الواك� احلرضية خضعت Ô|، احZا مس>تعد�ن ٔ�ننا د�
  . نت�ذو إالجراءات املناس>بة

  .شكرا

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

موضوع السؤال الثاين املوWه ٕاليمك دامئا، الس>يد الوز�ر، هو حول 
واملعارصة حامية املدن العتيقة، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصا� 

  .لتقدمي السؤال، تفضلوا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد امحيدياملس�شار الس>يد ٔ�محد امحيدياملس�شار الس>يد ٔ�محد امحيدياملس�شار الس>يد ٔ�محد امحيدي
  .شكرا الس>يد الرئCس

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

لقد ٔ�صبحت املدن العتيقة بlٔحGاهئا القدمية ¸ري قادرة Iىل التكGف 
ودoلت يف مسلسل dشلك مالمئ مع ٔ�مناط احلياة وإالنتاج املعارص، 

تدهوري يصعب التحمك فGه ل�شلك بذ| جماال ال Ãسمح £لتطور، فgصممي 
الطرق واTٔزقة يعيق منو وتطور اÎTٔشطة، كام يصعب تغيري ٔ�و جتديد ٔ�و 
ٕاصالح البنا�ت، نظرا اللتصاق املنازل بعضها البعض وٕاضافة ٕاىل ٔ�ن الوضع 

قGد، كام ٔ�ن رشوط التطهري القانوين �لملكGة وصل ٕاىل درWة Åبرية من التع 
رة التجهزيات تدفع بlٔ¸لب اTٔرس دالضعيفة والكMافة الساكنية العالية ون
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املCسورة واملتوسطة ٕاىل ¯رك املدينة القدمية، يف �ني تlٔيت اTٔرس املهاجرة 
اجلديدة ل�سكن يف البنا�ت القدمية �كMافة ساكنية ٔ�كرب، مما يؤدي ٕاىل 

oري دليل املدينة العتيقة £Rار البيضاء Lسارع تدهور هذه البنا�ت و 
% 6مهنا حمرومة من املياه و% 20ٔ�لف مسكن،  Î250سمة  110.000

مزنل �ٓيX  3000تفgقد �لكهر£ء، Iدد املنازل ¸ري املؤهX �لسكن حوايل 
�لسقوط، منط ٕاساكين خطري وال ٕاÎساين حبيث يقطن يف الشقة الوا�دة 

وا�دة ووجود مشالك Åبرية يف  ٔ�رس، Ãس>تعملون دورة مGاه 5معدل 
 .التطهري

وهناك ٕاحصائيات Iامة، Iدد املغاربة القاطنني £ملنازل اTٓيX �لسقوط 
من مZازل املدينة العتيقة بفاس �ٓيX �لسقوط، ٔ�رقام % 50حوايل مليون، 

  . صادرة عن جلنة التوعية اليت ٔ��د�هتا وزارة اRاoلية
العتيقة واخلطر اÔي ٔ�صبحت ونظرا لهذا التطور اÔي تعرفه املدن 

Lشلكه Iىل ساكنهتا نظرا لكون ٔ�¸لهبا ٔ�صبحت �ٓيX �لسقوط كام وقع مؤخرا 
�ادث ºهنيار اÔي ٔ�ودى حبياة Iدة ٔ�فراد من ٔ�رسة  ،£Rار البيضاء

ما يه إالجراءات والتدابري اليت  :وا�دة، فٕاننا Îسائلمك، الس>يد الوز�ر
ة اÎTٔس«ة العتيقة £ملدن املغربية؟ وما اختذهتا وزا̄رمك WTٔل حامية وصيان

  هو �ر�جممك �لم¥افظة Iىل طابعها التارخيي واحلرضي؟ 
  .شكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينة
  . رشكرا لمك الس>يد املس�شا

اليوم املشلك . ٔ�عتقد ٔ�ن املشالك ا�يل عرضتوها يه مشالك معروفة
د�لنا هو Åيف نعاجل هذا الوضع؟ Tٔن هاذ اÎTٔس«ة العتيقة هاذي عقود 
واحZا كنتلكمو Iلهيا واحلا� د�لها كزتداد تlٔزما، وÔ| هناك حىت دراسات 

ذا، وهاذ ا�يل تعملت من ق~ل البنك اRويل من W�ٔل دراسة هاذ ال¢س>يج ه
اRراسة اكنت كهتدف ٕاىل ٔ�هنا توضع ٕاسرتاتيجية لتمنية املدن التارخيية 

السكىن، اRاoلية، : املغربية يف ٕاطار Lشاريك لضم لك الوزارات املعنية
  . الثقافة، الس>يا�ة، الصناIة التقليدية

املشلك د�لنا اليوم هو Åيف س>نفعل؟ رٔ�يمت ٔ�نه هناك خطر اTٓن 
ضاء ٔ�سؤ� دليل Iىل ذ|، ويف هذا ºجتاه اليوم احZا حقGقي واRار البي

هاذ إالطار . يتعني ٔ�ن نوفر ٕاطارا قانونيا £ش نتدoلو - بداية  - كنعتربو بlٔنه 
القانوين ما موجودش، كتعرفوا الصعو£ت ا�يل اكينة، املe د�ل من؟ 
ٔ�ش>نو يه اTٔرس ا�يل معنية؟ Iادة ا�يل Åيكونوا يف وسط اRيور Åيكونوا 

ريني، املشلك اTٓخر ا�يل مطروح هو ٔ�نه £ش نتدoلو تقZيا Iىل مس>توى اك
املباين ما كنمتكZوش ٔ�ننا نتدoلو Tٔن اTٔمور كتطلب تقZية Iالية، ويف بعض 
اTٔحGان ٕاىل ابغييت تتدoل ميكن | تبغي تعاجل دار معينة تطيح جوج 

اTٓخر�ن ا�يل ا�داك، ٕاذن هاذو كذ| كتعني ٔ�ن ¯كون هناك �ارة 
  .oاصة، Ô| حنن نعترب ٔ�ن إالطار القانوين جزء

اTٔدوات د�ل التدoل ا�يل . واملسlٔ� الثانية يه اTٔداة د�ل التدoل
د�ل فاس، ٕاماكنياهتا حمدودة، ) ADER(موجودة اليوم ¸ري �جعة، اك�ن 

 . وÅونت رمبا وا�د املهارة معينة لكهنا ¸ري اكفGة
ٕاذا ابغينا نتدoلو يف . لية حقGقGةمث يتعني ٔ�ن نتوفر Iىل ٕاماكنيات ما

هاذ اÎTٔس«ة العتيقة خصنا ¯كون عند� ٕاماكنيات هائX، رمبا £لتدرج، لكن 
  .خص نوفرو هذه إالماكنيات

Ô|، احZا £ٕالضافة لالقرتا�ني اTٔولني ٔ�ي النص القانوين، 7نيا اTٔداة 
eسL ل، وعند� مقرت�ات ¸ادي نقدموها، و�متىن ٔ�هناoاملسطرة  د�ل التد

كتعرفوا بlٔن . د�لها ال�رشيعية، هناك رضورة ٔ�ن نوفر مداoل Wديدة
الصندوق د�ل السكن، د�ل التضامن �لسكن ينطلق من رمس Iىل 
ºمسنت، احZا كنفكرو يف ٕاماكنية ٔ�نه نفرضو رسوم Iىل مواد بناء ٔ�خرى، 

 �2013ل واTٓن حنن بصدد دراسة ذ|، ورمبا �متناو ٔ�نه يف القانون املايل د
ٔ�ننا نوفرو هذه املداخGل اجلديدة، مما س>ي�Gح لنا ٔ�ن نتدoل فعال بقوة يف 
هذه اÎTٔس«ة العتيقة ؤ�ن نبدٔ� معاجلة حقGقGة ا�يل جتعل ٔ�ننا ما نعاجلوش 
فقط املباين اTٓيX �لسقوط، بل ٔ�ننا نعاجلو منط احلياة، إالطار العام د�ل 

سكن ا�يل اكينة هبذه املدن، ما احلياة، نعملو Iىل التخفGض من كثافة ال 
ميك¢ش هاذ املدن اليوم تlٔوي لك الناس ا�يل فهيا، Tٔن كتعرفو بlٔن لك بCت 

  .10د�ل اTٔرس، يف بعض املرات  8، 7، 6كتوWد فGه 
  .ٕاذن هذه املقاربة س>نعمل Iىل بلورهتا، ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  ..تفضل اليس. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::لس>يد ٔ�محد امحيديلس>يد ٔ�محد امحيديلس>يد ٔ�محد امحيديلس>يد ٔ�محد امحيدياملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .شكرا الس>يد الوز�ر

�لك رصا�ة Îسائل ٔ�نفس>نا ق~ل ٔ�ن Îسlٔ|، الس>يد الوز�ر، وهو هناك 
ٕاسرتاتيجية د�ل اRو�، هاذ املlٓ�ر ðبعة لوزارة الثقافة، ولكن ٔ�عطيت من 
طرف اRو� لوزارة إالساكن نظرا لٕالماكنيات ا�يل عندها، ودا£ ك¢سمعو 

ٕالماكنيات ضعيفة، مع العمل بlٔن، الس>يد الوز�ر، من الس>يد الوز�ر بlٔن ا
ن�ساءل ما مlٓل اTٔموال الباهظة اليت ٔ�رسفت يف ماكتب اRراسات حول 

  املدن العتيقة؟
ٕاذن خصنا �كونو واحضني اشوية و¸ادي �كشفو امللفات، ولو ٔ�نك، 
الس>يد الوز�ر، احZا شفZا فGك بlٔن شربت وا�د الطريق �ٓخر ا�يل ما 

زراء ا�يل اكنوا Åيقولوا بlٔن هناك ملفات فساد ¸ادي شربوهش بعض الو 
جيبدوها، ٔ�نت قلت بlٔن العمل، ٕاذن ت¢gظرو هاذ العمل Tٔن ¸ادي �كون 
�لك رصا�ة ملموس، وهناك خطر هيدد الساكنة، وٕاذا ابقGنا ن¢gظر هاذ 

كرثة ال�سويف، Tٔن هذا " سوف �رى، سوف �رى"ا�Tٔم ا�يل كنقولو بlٔن 
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  .ل¼س>يط اÔي Ãسكنال �رمح املواطن ا
مث ¯لكممت بlٔن هناك مgدoلني، هناك صناع تقليديني، وا�د احلرÅية ا�يل 
Åيقوموا هبا داoل هاذ املدن العتيقة، فÆ خيص حىت الت¢ش>يط د�ل 

  .الس>يا�ة، ولكن مه ٔ�نفسهم �دد�ن
مليون  630ٕاذن هناك وIد من وزارة إالساكن وا�يل خصصت وا�د 

لسكن Rمع �رامج ٕانقاذ املنازل اTٓيX �لسقوط درمه من صندوق التضامن � 
ٕاذن ن�ساءل، الس>يد الوز�ر، . 2010ٕاىل  o2006الل الفرتة املمتدة من 

ولو ٔ�نمت ما كنتوش مسؤولني يف هاذ الظرف، ولكن هناك اس>مترارية د�ل 
  .إالدارة

ٕاذن خصنا ¯كون عند� جرٔ�ة و¸ادي نقولو فني اك�ن ٕاخفاق وفني اك�ن 
هو الرب�مج د�ل الوزارة £ش ¸ادي نقدو هذه املدن  العطاء ؤ�ش>نو

ا�يل Åيمتتع به املواطن  -�لك رصا�ة  -العتيقة؟ Tٔن يه وا�د إالرث 
  .املغريب، وكذ| الساحئ ا�يل ¸ادي �زور بالد�

ٕاذن خصنا، الس>يد الوز�ر، وا�د إالWابة ا�يل ¯كون Wد رصحية 
  .وواحضة

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد. س>يد املس�شارشكرا �ل 

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

  :فقط ٔ�ؤكد لمك بعض املالحظات
ٔ�وال، فÆ يتعلق £Rراسات ا�يل كتعمل رمغ القمية د�لها يه دراسات 

حنن يف �اWة ٕاليه من W�ٔل ا�يل هاذ القمية ما كمتثل ٕاال اجلزء القليل Wدا مما 
  . معاجلة املوضوع

املوضوع يتطلب ماليري اRرامه، بل العرشات، ٕاذا در� تقGمي اTٓن د�ل 
 600ٔ�ش>نو ¸ادي حنتاجوه £لعرشات د�ل املاليري د�ل اRرامه، ٕاذن ال 

  اكفGة £ش حتل هاذ املشلك؛ 700مليون وال يه 
oار�، احبال ا�يل ¯لكمت 7نيا، ٔ�ساسا هذه اRراسات تعملت �متويل 

 لمك Iىل ا�متويل د�ل البنك اRويل؛
مليون ا�يل ¯لكمتو Iلهيا راه  7630لثا، اTٓن ا�يل Åهيمنا هو ٔ�ننا يف 

تعاجلت املئات د�ل املباين، لكن اTٔمر يتعلق اليوم بعرشات اTٓالف مبئات 
اTٓن  ٔ�لف، يف �ٓخر ٕاحصاء ا�يل معلناه احZا رمبا 114 -ٔ�لف 120اTٓالف، 

¯زاد، هللا I�ٔمل، ما عندÃش الرمق £لضبط اTٓن، احZا بصدد القGام ٕ£حصاء 
  .Wديد من بعد الاكرثة ا�يل وقعت £Rار البيضاء

ٕاذن اTٔمر يتطلب ٔ�ننا نقاربه dشلك مغا�ر متاما، ٕاذا ما ابغيناش �كررو 
هاذ الهرضة، ٔ�ي ٔ�نمت يف الربملان كتواoذوا احلكومة ٔ�ش>نو هاذ ال;م؟ 

نو امعلتوا؟ واحZا جناوبومك £لطريقة التقليدية السابقة، يتعني ٔ�ن ¯كون ٔ�ش> 

هناك مقاربة خمتلفة، واTٓن تعلمون ٔ�ن هناك جلنة �رٔ�سها الس>يد رئCس 
احلكومة من W�ٔل، انطالقا من موضوع اRار البيضاء، ٔ�ننا، ٕان شاء هللا، 

  .نبلورو هذه املقاربة
ٔ�داة التدoل، ماعند�ش،  خصنا القانون اجلديد، ماعند�ش، خصنا

يف فاس وعند� العمران كت¥اول وما عندهاش اخgصاص ) ADER(عند� 
  . يف املوضوع، مايش املهنة د�لها

العمران كتعرف متيش ملنطقة معينة وتد�ر جتزئات ٔ�و تفgح رشاكة مع 
القطاع اخلصويص £ش يب¢Gو السكن ºج,عي ٔ�و ¸ري ذ|، ما كتعرفش 

ة oاصة، حرفة ا�يل خص الوا�د �كون عندو التقZيات تتدoل، هذه �ن
د�لها، مث يتعني ٔ�ن نتوفر Iىل ٕاماكنيات مالية ٕاضافGة Tٔن ٔ�ساس الصندوق 

  .د�ل السكن اليوم كمتيش يف حماربة مدن الصفGح ويف ٕاIادة هيلكة املدن

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

. وWه ٕاليمك دامئا الس>يد الوز�رن¢gقل ٕاىل السؤال الثالث واoTٔري امل
موضوع هذا السؤال التعويض عن ٔ�جشار س>يدي الطييب، واللكمة �Tٔد 

  .من الفريق اRس>توري، تفضلوا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد الغازي اغراربةاملس�شار الس>يد الغازي اغراربةاملس�شار الس>يد الغازي اغراربةاملس�شار الس>يد الغازي اغراربة
  .شكرا الس>يد الرئCس

  الس>يد الرئCس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،
  مون،ٕاخواين املس�شارون احملرت 

  الس>يد الوز�ر،
املوضوع اÔي ٔ�ود ٕا7رته يتعلق بتوزيع م~الغ مالية �مة تقدر مبا يقرب 

مليون س>ن�مي Ôوي احلقوق من امجلاIة الساللية اÔي  500وا�د مليار و
ٔ�جنز Iلهيا املرشوع، وهذا بناء Iىل حمارض، بعضها ال Ãس�Zد Iىل معطيات 

املبالغ اليت اس>تفاد مهنا حصي¥ة وLشوبه العديد من اخلروقات، هذه 
  .ٔ�ش�اص ¸ري مؤهلني �لتعويض، وهذا ما يعترب تبذ�را �لامل العام

Ôا Îسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن املعايري اليت اعمتدهتا مؤسسة العمران 
  ؟يف توزيع هذه املبالغ رمغ ٔ�هنا مل توقع Iىل احملارض

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر �لجواب. س�شارشكرا الس>يد امل 

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

¸ري نعاود نlٔكد لمك بlٔنه عندما يتعلق اTٔمر بتعويض ٔ�و بلواحئ، وزارة 
السكىن ما كتوضعش ا�لواحئ، هذه مسlٔ� ٔ�ساس>ية، ورمبا هذا اTٔمر يتعني 
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  .فGح وال يف ¸ري مدن الصفGحٔ�ن يعاجل ال يف مدن الص 
د�ل  9املوضوع اÔي تتلكم Iليه يتعلق بlٔحصاب اTٔجشار د�ل القطاع 

املرشوع د�ل امجلاIة القروية د�ل س>يدي الطييب يه صاح~ة املرشوع، 
والتعويضات هتم املشاتل وامل¢شlٓت السطحية املس>تغX من ق~ل ذوي 

  . ة ٕ£Iادة الهيلكةاحلقوق ٔ�و املس>تغلني �لقطاع اTٔرضية املعني
احZا يف مؤسسة العمران Iىل حساب ا�لواحئ ا�يل كتجينا واملعنيني 
£Tٔمر كنعوضو بناء Iىل معايري واحضة ا�يل توضعت معنا، فgمت معاينة 
وحرس هذه امل¢شlٓت، هاذ اليش كنقومو به وكذا اTٔجشار واملشاتل من 

�ئب امجلاIة طرف جلنة مكونة من السلطة احمللية واDلس القروي و
  .الساللية واملعين £Tٔمر

ٕاذا اكنت يف Iلممك، هو هذاك، مااكن�شاي  -واملعايري املعمتدة كتلخص 
يف خمتلف اTٔنواع ا�يل يه مطرو�ة، عندك  -ما فهيا £س نlٔكدو Iلهيا 

درمه، واTٔجشار د�ل احلوامض بــــ  300الشجرة د�ل املزهرة تعوض ب 
درمه والن�ل د�ل  400درمه والن�ل بـــــ  200درمه والتني بـــــ  300

درمه والن�ل املتوسط ب  50درمه والن�ل الصغري ب  20الش>تX بـــــ 
درمه واTٔفواك  50درمه والصبار بـــــ  300درمه واTٔولكبتوس بــــــ  100
  .درمه 300بـــــ 

Iىل حساب العدد ا�يل اك�ن، العمران ك�سCين ش>يك، هاذ اليش ا�يل 
ٕاذا اكنت ٔ�مور راجعة �لمس>تفGد�ن، واش هام . وم به مؤسسة العمرانكتق

من ذوي احلقوق ٔ�و مايش من ذوي احلقوق؟ ٔ�� اعطيتك ا�لجنة ا�يل يه 
احZا فقط . مشغو� من W�ٔل ٔ�هنا حتدد اشكون هام ا�يل معنيني £Tٔمر

ة Îسامه يف ٔ�ننا كنعوضو املعنيني £Tٔمر Iىل ٔ�ساس ٔ�ن نقوم بدور� ال Åوزار 
  .وال مكؤسسة د�ل العمران

  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .هناك تعقGب؟ تفضلوا الس>يد املس�شار. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد الغازي اغراربةاملس�شار الس>يد الغازي اغراربةاملس�شار الس>يد الغازي اغراربةاملس�شار الس>يد الغازي اغراربة
  الس>يد الوز�ر،

احZا كنعرفو هاذ اليش، لكن كنعيبو Iىل مؤسسة العمران Åون ٔ�هنا 
ارض مع امجلاIة إالدارية، Tٔن رشيك مع امجلاIة، فاكن البد لها ٔ�ن هتn احمل

العمران احZا ما ك¢شكوش يف معل مؤسسة العمران، ولكن راه يه رشيك، 
من اDموع إالجاميل د�ل التلكفة ا�يل ¸ادي Lشدها  %7£ش؟ بوا�د 

  . العمران
 3احZا كنعرفو ٔ�ن اRو� يف ٔ�ول مرة فاش قلنا dسم هللا، ٔ�عطت وا�د 

مليار، فرقت مهنا  4العمران تدoلت بوا�د  .مليار £ش تبدا إالجنازات
، واحZا حمتاWني لهاذيك الفلوس د�لها، راه امجلاIة حمتاWة هاذ 500مليار و

هكgار ٔ�و ٔ�قل، Åيت¼ني  20هكgار، ما تنجز مهنا ٕاال  600اليش Tٔن عند� 

لنا Iىل ٔ�ن العمران ما عندهاش الرحب £ش عندها الفلوس د�ل امجلاIة يف 
صويص د�لها، ابغات توزعهم £ش ¯متلص من املسؤولية ا�يل احلساب اخل

  . يه oدامة فهيا
احZا كنعرفو ٔ�ن املرشوع ما عندها فGه والو، ولكن كنعيبو Iلهيا ٔ�هنا 

 %7¯كون �ارضة يف احملارض، هاذيك الفلوس ا�يل كتاoذها يف ذيك 
  . دون ا��ساب الرسوم راه خصها ¯كون �ارضة يف احملارض

ئب امجلاIة، الس>يد الوز�ر، راه ال ميكن � ٔ�ن يوقع يف وا�لجينة، �
حمرض فGه ٔ�رض لCست جبامعية ولكن اTٔرض مe، هاذ اTٔرض ا�يل 
هتا �لجامIة الساللية وامجلاIة  كهنرضو دا£ راه مe د�ل امجلاIة القروية، ف̄و
القروية ملكهتا، اIالش ٔ�� غنعيط Iىل �ئب امجلاIة هو ا�يل غيوقع، 

، هذا عندو 10.000د�ل الن�ل، هذا عندو  4000 هذا عندو غيقول |
، واTٓن الن�ل ا�يل تعوضوا Iليه عباد هللا راه ما هو ٕاال خنل 20.000

  . مgنقل، مايش ممثر
وهاذ املنطقة، الس>يد الوز�ر، رمبا يف Iلممك، راه زارها س>يد� جوج 

  .املرات

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

        ::::ر الس>يد الغازي اغراربةر الس>يد الغازي اغراربةر الس>يد الغازي اغراربةر الس>يد الغازي اغراربةاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
. هكgار 500من W�ٔل اRمع هباذ املنطقة هاذي، Tٔن £قGة .. ما مكل�ش

  املؤسسة مني غتجيب هاذ الفلوس؟ 
  .شكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقGب. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::ملدينةملدينةملدينةملدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة االس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة االس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة االس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة ا
فقط �لتÅٔlيد Iىل ٔ�نه مؤسسة العمران يه مؤسسة معومGة، ما 
عندهاش سلطة ٔ�هنا Lسامه يف ٕاحصاء ٔ�ي اكن، ما Åيخولش لها القانون 

رمبا ٔ��مك كتطرحوا ٔ�هنا ¯كون �ارضة عند وضع احملارض، ممكن، هاذ . ذ|
  . اليش ممكن ندرسوه، ولكن ٔ�كرث من ذ| ما ميك¢ش

مجيع ºحgياطات مت اختاذها من W�ٔل ٔ�ن واش عند وضع احملارض 
اTٔمور متيش Ôوي احلقوق و£ملقايCس و£ملعايري ا�يل معمول هبا و£ITٔداد 
ا�يل اكينة، ٕاىل ¸ري ذ|؟ يف مجيع احلاالت العمران ما ميك¢ش لها متيش 

  . ٔ�بعد من ذ|، هذا ٔ�مر يتعني ٔ�ن يعاجل
احZا كتعرفوا  واش حيرض �ئب الساللية؟ ما حيرضش؟ هاذي ٔ�مور

مؤسسة العمران حبمك اخgصاصاهتا ما ميك¢ش لها تقول هذا حيرض وهذا ما 
حيرضش ٔ�و ¸ري ذ|، هذه ٔ�مور ا�يل oارWة Iىل الطاقات د�لنا وIىل 

  .الصالحGات د�لنا
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  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
شكرا �لس>يد الوز�ر Iىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة، ون¢gقل ٕاىل 

الفريد املوWه ٕاىل الس>يد وز�ر الش>باب والر�ضة حول اÆèت السؤال 
الصيفGة، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ºس>تقاليل، تفضلوا اليس 

  .عزايب

        ::::املس�شار الس>يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  اTٔخت املس�شارة،
  إالخوة املس�شارون،

ترب موضوع العطX الصيفGة موضوع اه,م لك العائالت ولك اTٔطفال يع 
ويطرح نفسه بlٔشاكل مgفاوتة Rى الغالبية العظمى لٔ·رس، خصوصا oالل 
العطX الصيفGة، اليشء اÔي جيعلنا ن�ساءل عن ظروف و�ا� اÆèت 

 .الصيفGة لهذه الس>نة Åو©ة الس>تق~ال وٕايواء ٔ�طفالنا
  : الس>يد الوز�روIليه، Îسائلمك، 

 ما يه اس>تعدادات الوزارة لتدبري العملية التخيميية لهذه الس>نة؟  -
وما يه املعايري اليت اعمتدهتا الوزارة يف توزيع املراكز التخيميية Iىل  -

 امجلعيات والهيئات املس>تفGدة؟ 
وما يه التدابري املت�ذة من W�ٔل ا�هنوض بت¢ش>ئة ٔ�طفالنا ºج,عية،  -

التخيميية يف العديد من املراكز ٔ�صبحت خترج عن هدفها  Iلام ٔ�ن العملية
املتعارف Iليه، وذ| يف غياب ا�رتام املساطر القانونية املعمول هبا يف هذا 

  إالطار؟
  .وشكرا الس>يد الرئCس

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

        ::::والر�ضةوالر�ضةوالر�ضةوالر�ضةالس>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب الس>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب الس>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب الس>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب 
  .شكرا الس>يد الرئCس

ٕاذا مسحمت، الس>يد الرئCس، ¸ري يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم بتعازي القلبية 
ٕاىل الفقGدة، ويه مؤطرة يف اÆèت طبعا، مسر ا�اوش، اليت لقGت حgفها 
اليوم ويه تقوم بواجهبا الوطين ٕاميا� بقضية يف oدمة ٔ�بنائنا وفõات Å�ٔباد�، 

ويه هتم مبغادرة احلافX ق~ل توقفها ا�هنايئ، اليشء ا�يل  فاملرحومة توفGت
Lس¼ب يف وا�د الزنيف �اد Iىل مس>توى الرٔ�س وا�يل Lس¼ب يف الوفاة 
د�لها، فgعازي القلبية ٕاىل Iائلهتا ؤ�يضا ٕاىل Iائلهتا امجلعوية، وٕا� I وٕا� ٕاليه 

  .راجعون

عا Åيت¼ني رمبا طبعا، الس>يد املس�شار، ؤ�� ٔ�قف Iىل هذا احلادث، طب
الصعو£ت ا�يل كتعرتضنا وا�يل كتعرتض رمبا معلية من هذا احلجم وهبذا 

  . الطموح رمغ اليقظة ورمغ التعبئة ورمغ اخنراط امجليع
ولكن، طبعا ال �زيد ٕاال عزما وLش¼Mا، ٕان شاء هللا، £عتبار هذا الهدف 

ا احلق ٔ�هنا ا�يل وضعنا وا�يل ¸ادي �كون يف oدمة الطفو� د�لنا وٕاعطاهئ
 Xلجميع، عط� Xفعال ¯كون �ارضة يف معق هذه العملية، وا�يل يه عط
�لجميع يشء مجيل، ولكن �ريد ٔ�يضا ٔ�ن ¯كون عطX الكرامة ٔ�يضا لفõات 

  . Å�ٔباد�
Tٔنين لن ٔ�خفي Iليك، الس>يد املس�شار، فاش التحقت £لوزارة اكن 

 ظل هذه الصعو£ت خGار�ن، اكن ٕاما ¸ادي �مكلو £�يل اعطى هللا، يف
ويف ظل هذه املشالك، وٕاما ¸ادي نوقفو حىت نقادو اTٔمور، لن ٔ�خفي 
Iليك ميكن امشZCا يف الطرح الثاين، ما كنقولوش بlٔن ما اكن�ش ٕاجنازات، 
اكنت جمهودات Åبرية وكثرية، ولكن الطريق مازال قدامZا طويل ٔ�ننا 

  . نصلحوه
البارح حىت الرابعة صبا�ا واحZا .. راه ٕاذا ابغينا فعال اÆèت £لشلك

مع الس>يد الوايل يف خممي ٔ�صيال، اكنت خGام ا�يل Wاء الرحي وهزها وبقت 
طفل ا�يل ابقGنا حىت Tٔوقات مlgٔخرة من ا�ليل £ش القGنا  250تقريبا وا�د 

  . فني ¸ادي حنطومه، ¸ري كنبني | املشالك
ٔ�ش>نو وWد�، ٔ�� ما بغي�ش ندoل يف لعبة د�ل اTٔرقام £ش نقول 

ٔ�ش>نو در�، ولكن الت¥دي ا�يل اك�ن وا�يل Åي�زتل الشعار د�لنا اليوم، 
ا�يل هو ٔ�يضا الكرامة Tٔطفالنا، عطX الكرامة، ولكن ٔ�يضا ابغينا وا�د 
احلرب Iىل اخلمية، ابغينا فعال هاذ اخلمية ما تبقاش، ابغينا نوفرو ٕاذا 

الت¢ش>ئة و�كونو كنوفرو ذاك  كهنرضو Iىل الكرامة ٔ�يضا وابغينا نبداوها من
  .الفضاء الرتبوي مبضمونه، خصنا نوفرو هاذ الرشوط هاذي

 X~الت¥دي ا�يل عند� اليوم، ٕان شاء هللا، هو ٔ�ن يف الس>نة املق ،|Ô
ا�يل ¸ادي حتيد من هاذ  %30ٕان شاء هللا ¸ادي �كونو تقريبا بلغنا وا�د 

ما عند�ش بديل، Tٔن  اخليام هاذي، Tٔن إالشاكل الصحيح هو هذا، راه
 des pôles(التوWه هو ٔ�ننا منش>يو يف اجتاه oلق مراكز يعين 

d'excellence(  احبال الشلك د�ل بوزنيقة £ش فعال ¯كون وا�د
الفضاءات الس�Gعاب هاذ اTٔطفال د�لنا يف ظروف مرشفة ا�يل ميكن 

  .ختلينا �كونو خفور�ن هبا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
هناك تعقGب؟ تفضل اTٔس>تاذ اTٔنصاري . د الوز�رشكرا الس>ي

  .�لتعقGب

        ::::املس�شار الس>يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اTٔنصاري
  .شكرا الس>يد الرئCس
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  السادة الوزراء،
  الزمGالت والزمالء،

Iىل لك �ال ال ميكZنا، الس>يد الوز�ر، ٕاال ٔ�ن Îشكرمك Iىل هذه 
نا يف مر�X املعلومات واليت ¯لكممت فهيا برصا�ة ويف بعض اTٔحGان مبرارة Tٔن 

انتقالية، هناك يشء موجود وهناك طموح، وبطبيعة احلال البد ٔ�ن نعمل 
  . من W�ٔل الوصول ٕاىل الطموح ولكن عن طريق Iدم التوقف

فرنيد من هذا املنرب، ٔ�وال، ٔ�ن Îشكرمك Iىل ما مقمت به من جمهودات 
ج~ارة يف ٕاطار مقاربة Wديدة ملعاجلة إالشاكليات اليت هتم Wل اTٔرس 

عرسة، وoاصة يف املناطق النائية ويف البوادي ويف املناطق اجلبلية، ويه امل 
الفرصة الس>نوية الوحGدة ليك �متكن ذ| الطفل الناشئ من ولوج فضاءات 
Wديدة، ال عهد � هبا ٕاال £لكgب، وºنتقال من الصحراء ٕاىل التعرف Iىل 

  . الشاطئ وا�ن الشاطئ رمبا لريتدي اجلبل
ر الهني، ولكن �متىن ٔ�ن نlٔيت ٕان شاء هللا يف املس>تق~ل وهذا لCس £Tٔم

و�Rمك، بتعاون وب�شارك، مقاربة Wديدة ميكن ٔ�ن Ãسامه فهيا اDمتع من 
مجعيات اDمتع املدين واملبادرة الوطنية �لتمنية ال¼رشية ؤ�نمت كقطاع حكويم، 

:ي ا�يل حقGقة لتحس الناش>ئة بlٔهنا دoلت يف جمال ¯ربوي وختيميي و¯رفهي 
 . Wديد والقطع مع ٔ�ساليب املايض
  .و�متىن لمك التوفGق، وشكرا

    ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .لمك رد Iىل التعقGب الس>يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::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
كتعقGب ¸ري £ش رمبا اك�ن وا�د الشطر الثاين من السؤال ا�يل ما 

 د�ل امجلعيات، وكنعتقد بlٔهنا معايري رمبا ا�يل تطرق�ش � هو رمبا املعايري
واحضة، Tٔهنا ٔ�وال كتاoذ بعني ºعتبار يعين الوضعية القانونية د�ل 

د�ل الس>نوات،  3امجلعية، ٔ�يضا مرور تlٔسCس Iىل ðرخي امجلعية وا�د 
ٔ�يضا ¯كون Wددت الهيالك د�لها وفقا �لقانون اTٔسايس د�لها و�كون 

  . ٔ�سايس يف اÎTٔشطة د�لهاالتخيمي مكحور 
ولكن املهم فوق هذا وذاك، هو ٔ�ن اليوم الورش الثاين ا�يل ك¢ش>تغلو 
Iليه هو قانون اèمي، راه مازال ك¢ش>تغلو ا�يل نقدر نقول لمك يف وا�د 
إالطار ا�يل £يق ما وفر�ش الرشوط د�ل الن«اIة د�لو، نقولوها هبذه 

هللا ٔ�يضا يف هذا ºجتاه هو قانون  الرصا�ة، Ô| الورش اجلديد ٕان شاء
  . اèمي ا�يل ¸ادي �كون Åيضبط العملية dشموليهتا

ٔ�� ¸ري ا�يل ابغيت ٔ�ن ٔ�ؤكد بlٔن اقريت اليوم حىت يف الصحف رمبا 
ٔ�لف طفل رمبا اكن يف  Å20يكون وا�د النوع من ا�هتويل، ومسعنا بlٔن 

ٔ�� كن�ساءل Iىل ٕاميوزار كندر ودوزوا وا�د يومني بال ماء وبال ضوء، 
ٔ�لف، راه عند� جوج د�ل  20اميوزار كندر لو�دها ميكن ما وصلش فهيا 

وا�د، وقع طبعا وا�د ºنقطاع د�ل الكهر£ء ود�ل  250املرا�ل فهيم 

املاء ملدة ساIة بعد ٕاشعار املكgب د�ل الكهر£ء ومكgب املاء Tٔن اكنت 
  .وا�د اDموIة د�ل اTٔشغال

ٔ�ؤكد بlٔن املشالك اكينة، ما كنقولوش ال وما كنهتربوش هاذي ¸ري £ش 
مهنا، ولكن ابغينا ٔ�يضا التعبئة وºخنراط د�ل امجليع، بعيدا عن ا�هتويل 

  . وبعيدا Iىل التضخمي
  .وشكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
شكرا �لس>يد الوز�ر Iىل مسامهته يف هذه اجللسة، ون¢gقل ٕاىل السؤال 

هنا| نقطة نظام؟ ..  الس>يد وز�ر الص¥ة حول Lسجيل �االتاملوWه ٕاىل
  .تفضلوا الس>يد الرئCس

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  الس>يد الرئCس، 

o�ٔرب� الس>يد وز�ر . عندي جوج مالحظات يف شلك نقطة نظام
الش>بC~ة والر�ضة بوفاة ٔ��د مؤطري اÆèت يف سا�ة مع{، ويه شهيدة، 

هذا ٔ�قل . ي ٔ�ن نقف لقراءة الفاحتة و�رفع التعازي ٕاىل ٔ�هلهاواكن من الرضور 
  . ما يقال، Tٔنه لCست وفاة Iادية، هاذي وا�د

اثنني، الس>يد الرئCس، مسW �ٔlدول اTٔعامل ينظمها القانون اRاoيل، 
سواء يف وضع Wدول اTٔعامل ٔ�و ¯رتC~ه، اTٓن تنالحظو بlٔنه لكام اكن هناك 

Iىل اTٓخر dشلك تلقايئ، و£لتايل ما سؤال وا�د خيص وز�ر Ãس>بق 
  . تريجعشاي وا�يل عندو سلطة تعديل القانون اRاoيل كنعرفوه

املسا� الثانية ا�يل ابغيت ٔ�نبه لها ٔ�ن Wلسة اTٔس>ئX الشفهية يه تدoل 
يف ٕاطار مراق~ة احلكومة، ولCست Wلسة �لتدoالت Rى الوزراء، احلكومة 

راقب، ٔ�ما ٔ�ن يlٔيت الوز�ر ونقدمو مgضامZة، ملا حترض حترض هبذه الص فة ̄و
لو سؤال Iىل شلك تدoل وخيرج، ٕاذن اك�ن oلل، والناس ت�شوف يف 
اجللسة الربملانية، وهذا الناس Åيالحظوه، فاحلكومة Iلهيا ٔ�ن ¯هتيlٔ لق~ول 
املراق~ة ولو Iىل هاذ الشلك اÔي نقوم به، ولكن خنلطو اTٔش>ياء تC~ان بlٔنه 

  . ما كن¥رتموش القانون اRاoيلاحZا يف وا�د احلا� 
 .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
خبصوص املالحظة الثانية املتعلقة برتتCب . شكرا �لس>يد املس�شار

اجللسة، س>بق لنا الس>يد املس�شار يف بداية هذه اجللسة ٔ�ن I�ٔلننا Iىل ٔ�ن 
بعض السادة الوزراء تقدموا بطلبات ¯رتCب Wديد لطرح ٔ�س>ئلهتم فg«اوبت 

  . م القاIة، هذا من ©ةمع طلباهت
الس>يد الرئCس، جتاوبت القاIة مع طلبات السادة الوزراء ا�Ôن طلبوا 

  . ٕاIادة ¯رتCب يف هذه Wلسة
خبصوص املالحظة اTٔوىل املتعلقة بقراءة الفاحتة حول املرحومة املؤطرة 

  .�لمخÆت، س>نقرٔ� الفاحتة �اال
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  : اااامجلمجلمجلمجليع وقوفايع وقوفايع وقوفايع وقوفا
نِ الرمحالر مِ اللَّهيمِبِسح ينالَمالْع بر لَّهل دميمِ  الْححنِ الرمحالر

 يمتَقساطَ الْمنَا الصِّراهد ينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكينِ إِيمِ الدوي كالم
الَ الضَّالِّينو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص. 

الْمرسلين وسالَم علَى  سبحان ربك رب الْعزّة عما يصفُون . منيآ

دمالْحو ينالَمالْع بر للّه.  

  :الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .هناك نقطة نظام اليس التو�زي؟ تفضل

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
 (les portables)كنمتىن، الس>يد الرئCس، £ش الناس ا�يل عندمه

Iاود ذÅرمه بlٔهنم خصهم يطفGو البورطابل د�هلم ٕاذا اكنوا داoل القاIة 
راه الصوت د�ل الهواتف احملمو� ما فهيا £س نعاودو نذÅرو .. وصايف

السادة الربملانيني Iىل ٔ�هنم ميل يدoلوا هاذ اجللسة يطفGو هاذوك 
داع ~الص البورطابل د�هلم £ش ما Ãشوشوش Iىل ال�سجيل وك�سمع

)des portables .(  
  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  . فGه ال�شوÃش Iىل الصوت وهذا ما فهمته من �مك الس>يد التو�زي

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  ..ال ال�شوÃش Iىل الصوت يف البورطابل، الهواتف احملمو�

        : : : : الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
فو�ت د�هلم £ش نتابعو الرWاء من السادة املس�شار�ن يطفGو التلي

وكذ| ال;م موWه ٕاىل بعض السادة الوزراء، . اجللسة dشوية د�ل الرا�ة
  . حىت هام عندمه الهواتف د�هلم مفgو�ة يف بعض اTٔحGان

  .تفضل الس>يد الوز�ر، عندمك نقطة نظام

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
Cسشكرا الس>يد الرئ.  

ا�يل Åيوقع لنا لكنا جراء اضطراب سري  �ºزIاج فعال حنن تنفهم
اجللسة بعد ٔ�ن ¯كون قد رت¼ت 3«دول ٔ�عامل، لكن جيب ٔ�ن نتفق بlٔن هذا 
التقليد د�ل وضع Wدول ٔ�عامل طبقا ��س>تور وطبقا ملا هو Wاري به 
العمل، فGه وا�د إالشاكل جوهري، ؤ�نه يمت من طرف وا�د، و£لتايل تقع 

وارئ عند احلكومة، فZضطر ٕاىل تدoل، وهذا عرف Wاري به العمل، لو ط
اكن اTٔمر LشارÅيا كام يقع يف العمل ال�رشيعي كندوة الرؤساء، رمبا اكنت 

  . احل«ة ٔ�كرب Iىل احلكومة
اليوم هذا البد ٔ�ن يطاق ويتحمل من ©ة احلكومة، Tٔنه فGه الطوارئ، 

اكن عندو معل Lرشيعي واكن  اTٓن مMال الس>يد الوز�ر الص¥ة، ؤ�خgرص،
خصو جيي، Tٔنه اTٓن اكن يف جملس النواب، فاس>تدعينا الس>يد وز�ر 
التعلمي العايل ليك حيرض ليك Ãس>تدرك، حفرضا اTٓن معا، فGجب ٔ�ن نعتذر 
�لس>يد وز�ر التعلمي Tٔنه قطع اTٔشغال د�لو وWاء £ش حيرض ليك ال يقع 

  . الحGة ختيري الس>يد�ن الوز�ر�نفراغ، فlٔ¯رك لمك، الس>يد الرئCس، يعين ص
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
مادام �ارض الس>يد وز�ر التعلمي العايل £ش جياوب Iىل اTٔس>ئX د�لو 
يتفضل، هو املرتب يف Wدول اTٔعامل، و£لتايل ¸ادي جيي من بعدو 

  . م~ارشة ٔ�عتقد كتجي اTٔس>ئX د�ل الس>يد وز�ر الص¥ة
 ٔTقل م~ارشة ٕاىل اg¢املو©ة ٕاىل الس>يد وز�ر التعلمي ٕاذن س>ن Xس>ئ

العايل، والسؤºن اTٔوالن، ٔ�عتقد ٔ�هنام جتمعهام و�دة املوضوع، حول 
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن . ال�سجيل يف املعاهد واملؤسسات اجلامعية

  .من فريق الت¥الف ºشرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .لرئCسشكرا الس>يد ا

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

  الس>يد الوز�ر،
ا�هتت الس>نة اRراس>ية اكلعادة ولكن ¯رÅت بني يديك Iدد Åبري من 

  ٔ��ن تضعهم؟: السؤال احلاصلني Iىل البالكور�،
من ©ة املدارس العليا املغربية ال تoٔlذ ٕاال عن طريق اTٔقسام 

اة، ٕاذن هاذو ما ميك¢ش ميش>يو م~ارشة، ومن ©ة 7نية التحضريية و£ملبار 
املؤسسات واملعاهد اTٔخرى لكها oðذ مبعيار ºنتقاء، املعيار العمويم 

من النقط فال ميثل  %14العام، و£لتايل اTٓن رفع مس>توى املعيار ٕاىل 
  .من الناحجني %20ٔ�و  %10حىت Îس>بة 

اجلامعي قليX £ل¢س>بة �لعدد  اللكيات املتوفرة يف الفضاء ،من ©ة 7لثة
و¸ري موزIة توزيعا اكفGا وIادال، مث ٔ�هنا ال توفر التlٔطري املطلوب، ٕاضافة 
ٕاىل ºكتظاظ وIدم توفر رشوط التلقي اجلامعي مبفهوم التلقي اجلامعي، 

  .اÔي يعين ºندماج
من ©ة ٔ�خرى نoٔlذ مبعيار ºنتقاء وحنن ال نتوفر Iىل معيار املنافسة 

املؤسسات اجلامعية لكها ال �كفي حىت ميكن ٔ�ن يفرز ما ميكن ٔ�ن  وIدد
يربر التباري £لشلك ºنتقايئ، Tٔن تند�رو التباري لالنتقاء مث التباري، 

تيجعلنا تنخمتو الس>نة اجلامعية جبيل يصعب ٕادماWه، وهذا ميثل  ههذا لك
ار خطرا £ل¢س>بة الس>تقرار املغرب، و¸اديني مZذ س>نوات يف هاذ إالط

  .و�زداد جGال بعد اTٓخر
  ٔ�ال ¯رون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن هناك oلل Ãس>توجب إالصالح؟
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ٔ�ال ¯رون ٔ�ن هناك رضورة ٕاىل املبادرة ٕالجياد معاجلة، Tٔنه اÔي يذهب 
  مه ٔ�بناء Iامة الناس، ٔ�بناء الشعب؟  هحضية هاذ اليش لك

 Îا ٕاىل ذ| حىت الناس ا�يل كريسلوا ٔ�والدمه ٕاىل فرZسا، ٕاىل مث ٕاذا ٔ�ضف
ليكن يف Iلمك بlٔن بعض . اخلارج بصفة Iامة، تgCكفلوا بlٔش>ياء ثقW XGدا

املدارس يف فرÎسا اTٓن ا�يل كتق~ل يف اTٔقسام التحضريية مل تعد تق~ل 
البالكور� املغربية، خصوصا يف £رÃس، هاذي مع ٔ�نه يف دو� لنا اتفاقGة مع 

  . فرÎسا
بعد س>نة وجند ٔ�نفس>نا ٔ�فواج هاذي لكها ٔ�ش>ياء جتمتع وحنن نرصف س>نة 

نظن ٔ�ن �Rمك . ¯زيد Iىل ٔ�فواج ترتامك، اليشء اÔي س>يؤدي ٕاىل ºنفراج
  .تصور ٕالجياد �ل مس>تع«ل لهذه الوضعية

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
السؤال الثاين املوWه ٕاىل الس>يد الوز�ر حول . شكرا �لس>يد املس�شار

ني يف البالكور�، واللكمة �Tٔد ٔ�زمة ال�سجيل يف املعاهد العليا �لمتفوق
  .السادة مس�شاري فريق اTٔصا� واملعارصة، تفضلوا الس>يد املس�شار

مبا ٔ�ن املوضوع وا�د، ٔ�عتقد ٔ�ن موضوع السؤال هو نفسه السؤال 
اTٔول املقدم، جفواب الس>يد الوز�ر قد �كون موWه طبعا �لجميع، تفضلوا 

  .الس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن السؤال

        ::::الس>يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر
  .شكرا �لس>يد املس�شار. شكرا الس>يد الرئCس

ال ميكن ٔ�ن نقول العام ز�ن، الواقع مر £ل¢س>بة لٔ·رس، املغرب عندو 
طالب، ثلث  350.000طالب ووا�لني معها، توÎس عندها  480.000

ٔ�س>تاذ  13.500ٔ�س>تاذ، عند�  20.000ساكن املغرب، عندها ٔ�كرث من 
  .مبا فهيا القطاع اخلاص، هذا واقعنا

اTٓن اTٔفواج د�ل التالمGذ ا�يل كتنجح يف البالكور� ¯زداد س>نة بعد 
س>نة، ووترية البناء ال Lسا�ر هذا الواقع، ٕاذن تنلقاو اTٔرس كتضطر ¯رسل 

حىت ذوك املنافذ ٔ�والدها لروس>يا، TٔوÅرانيا، ٕاىل ٕاس>بانيا، بلجياك و¸ريه، و 
التقليدية ابدات ك�سد، ٕاس>بانيا زادت رسوم ال�سجيل، �ريطانيا رسوم 

  . ال�سجيل، كندا زادت رسوم ال�سجيل، بلجياك ¸لقت
ؤ�رس ما لقاLش فني تعمل ٔ�والدها، Wاو عندي �ٓ£ء، قال | احZا 
مس>تعد�ن نؤدي، اعطيو� فرص، ما لقGناش، Tٔن Iدد املقاIد ا�يل 

Xدا،  موجودة قليW19  ٔ�لف مقعد يه ا�يل يف هذه املدارس ا�يل الولوج
  .د�لها مقنن

حىت يف اللكيات اTٔخرى، نعطيمك مMل د�ل ٔ�اكد�ر ق~ل هاذ الفوج 
طلبة ملقعد الوا�د، وزايد�ن ¸ادي جييو هاذ  2,8ا�يل Wاي اTٓن، عندي 

ٔ�لف طالب، هاذ اليش £ش Lشوفوا املشالك ا�يل اكينة  200الس>نة حوايل 
  . اTٓن

اTٓن مربجمة لكية الطب يف طن«ة، لكية الطب يف ٔ�اكد�ر وبعض 
 7املعاهد، ولكن هاذ اليش قليل £ل¢س>بة حلاجGات اDمتع، Tٔن قلنا خصنا 

�ندس معامري، املهندسني £Tٓالف، قلنا اTٓن  �3000ٓالف طبCب، خصنا 
خلارج، اتفقZا اتفقZا جنيبو مدارس، هاذ املدارس ا�يل Åميش>يو لها ٔ�والد� يف ا

مع ٕاس>بانيا، فهيا الطب واملهندسني د�ل �رشلونة، فرÎسا هام Wايني هنار 
امخلCس، كنت يف لقاء مع وز�رة التعلمي العايل، ¸ادي جييو هنار امخلCس 
. املدارس العليا د�ل فرÎسا، املدرسة العليا د�ل املهندسني د�ل الطاليان

اجمتعت £ش تد�ر ) W)SaintSaintSaintSaint-PétersbPétersbPétersbPétersbourgourgourgourgامعة د�ل  14: الروس
Wامعة يف املغرب، لعل وعىس نتعاونو �ك ما نوفرو الظروف د�ل لك 

  . العائالت تلقى مقعد يف املغرب
¸ادي نب¢Gو، عند� مليار درمه هاذ الس>نة د�ل ºس�Þر، ولكن ال 

مليار درمه د�ل التحويالت د�ل  2,6خرجت  2011يف . Ãساوي يشء
مليار بال لكفة  2,6. ٔ�ما ¸ري الرمسية حفدث وال حرج الطلبة هذه الرمسية،

مليار درمه كتخرج س>نو� واملزيانية د�ل  4الطا(رة، ٕاذن Iىل اTٔقل 
 .مليار ابقات ¸ادي نوفرو الرشوط º4س�Þر عند� مليار درمه، لو هاذ 

ٕاذن فعال اك�ن مشلك، ما ¸ادÃش يتعاجل هاذ الس>نة، ولكن كنمتىن ٕان 
مكل هللا من هنا �لس>نة املق~X ٕان شاء هللا نوفرو رشوط  شاء هللا ٕاذا

  . ٔ�كرث
نعطيمك ¸ري مMال، املدرسة الوطنية �لت«ارة د�ل ال�س>يري يف مرا3ش 

، املدرسة الوطنية د�ل 32500مقعد، احشال من وا�د ¯رحش؟  150فهيا 
، مدرسة املهندسني يف الر£ط 30600مقعد ¯رحشت  300سطات فهيا 
ٕاذن الناس . وا�د 11700بالصة ¯رحشت  180ة املعامرية فهيا د�ل الهندس

  .ابغاو يقراو ما لقاو فني يقراو، هذا واقعنا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة    
  .اللكمة يف ٕاطار التعقGب، تفضل. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
عك الس>يد الوز�ر، ٔ�درك جGدا ٔ�نك حترتق وحترتق عن معق ونتقامس م

هذا اTٔمل وهذه احلرقة، ولكن ال�شخيص ٔ�مامZا، فالبد ٔ�ن �كون جشعان 
  .ٕالزا� العراقGل، Tٔن هاذ اليش ورث

  ٔ�� طرحت قضية ºنتقاء، هل حنن ٕ£ماكننا ٔ�ن نقوم £النتقاء؟ 
طرحت قضية Iدم كفاية، Åيف ما قلمت، د�ل املقاIد وب¢Gات 

  .ºس>تق~ال ما موجودة يف البالد
يف تناقض، اTٓن هناك منو د�ل القطاع اخلاص، مز�ن حنن نعCش 

هناك جتربة مع اWTٔانب، ٔ�نمت ¸ادي جتيبوا  ؟تCسد الفراغ ولكن بlٔي مثن
)SaintSaintSaintSaint-PétersbourgPétersbourgPétersbourgPétersbourg( واش ¸ادي تقريو ٔ�والد املغاربة فابور؟ عند� ،

Wامعة ٔ�مر�اكنية، تعرفون لكفهتا Iىل اTٓ£ء، يف القوة الرشائية ا�يل يه 
  . ٔ�صالمgضعضعة 
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مث اTٔقسام التحضريية اTٓن ا�يل ¯ميش>يو لها النخب، الشعب العلمية 
£خلصوص، مgضعضعة يف املغرب، 7نوية موالي ٕادرÃس فاس تقريبا 

، واقف اك�ن إالرضاب د�ل اTٔساتذة، ما IارفG¢ش �ٓش ¸ادي ةمسدود
  . يد�روا، اTٔقسام حمدودة Wدا

وهذا يشء البد ٔ�ن جند � �ل املدارس د�ل اخلارج كمتنع البااكلور�، 
مع فرÎسا £خلصوص، بlٔي مثن ¯رفض فرÎسا ق~ول هذه االتفاقGة بي¢Zا، رفض 

اTٓن تيقول ال ما تنعرتفش ) Mr le Grand(البااكلور� املغربية، 
) lycée Descartes(مغريب وتتاoذ يف  18£لباكلور� املغربية، مبعدل 

  . بlٔقل، هذا يشء البد ٔ�ن تفكروا فGه
يل ¸ادي يتعلن Iىل الن«اح د�هلم يف ا� ºس>تدراك اTٓن، الناس مث

الباكلور�، كثري من املدارس اTٓن سدت، دارت املباراة واoذات ا�يل 
¸ادي oðذ وسدت، وهاذو حترموا من احلق Tٔن ¸ادي ينجحوا عندمه رمبا 

  . ولقاو املباراة دازت 16و 18
، ٕاىل ٔ��ن 14النتقاء، تيطلب ٔ�كرث من ذ| ٔ�نه التكو�ن املهين يoٔlذ £

س>يصل؟ ال نت¥دث معك ا�يل ما توفقوش و¸ادي ميش>يو ما عندهش 
الباكلور�، فني ¸ادي ميش>يو هاذو؟ فني ¸ادي يتعلموا؟ فني ¸ادي 
ميش>يو؟ فاملسlٔ� خطرية Wدا ٕاذا وضعنا هذا ٔ�مام جعز اTٔرس، ؤ�رشت ٕاىل 

حلوار يف هذا، Tٔن اللكفة، البد ٔ�ن ¯كون هناك �لول مس>تع«X، افgحوا ا
  . هذا هيدد اس>تقرار البالد

 .وشكرا

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

  .التعقGب، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر
شهر وال يف شهر�ن،  ٔ�� قلت ٔ�ن الواقع مر، ما ميك¢ش ت¼ىن مدرسة يف

  . هذا واقع لقGناه اTٓن
اTٓن معلنا خطة، ولكن اخلطة ما ميك¢ش Ãس>تافد مهنا هاذ الوR ا�يل 
اك�ن اليوم، هذا هو ا�يل تنقولو، اخلطة راه تتجي يف املدى املتوسط 
واملدى الطويل، ٔ�ما اTٓن مMال املدرسة د�ل املهندسني املعامريني، Iدد 

 7ٔ�شهر وال  3ورقة، خص  11700جGنا نصححو اTٔساتذة قليل، ٕاذا 
 17,27، 17,27ٔ�شهر £ش نصححو هاذ اليش، ٕاذن تتضطر اoذاو بـــــ 

امىش، ولكن هذا واقع،  17مول  16£ش تدوز امg¥ان، حقGقGة مول 
  ٔ�ش>نو ¸ادي تعملوا؟ 

راه الواقع هو ا�يل تيفرض احللول، ٕاذا ما عند3ش اTٔساتذة الاكفGني 
ð ذ ذاك القدر واللكفة د�ل التصحيح، راه اك�ن ا�يل يصححوا، ¸اديo

ٔ�لف ورقة، فني  100درمه �لورقة، ٕاذا ابغيت تصحح  40تيطلب لنا اTٓن 
  . املزيانية عند يش وزارة £ش تصحح هاذ اTٔوراق؟ هذا واقعنا

الواقع ال �رتفع، اTٓن Åيفاش فعال نلقاو احللول يف املس>تق~ل؟ هذا هو 
  .املشلك

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس>يد رئCسالس>يد رئCسالس>يد رئCسالس>يد رئCس
ون¢gقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول اخلصاص . شكرا �لس>يد الوز�ر

احلاصل يف اTٔحGاء اجلامعية، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق 
  .اTٔصا� واملعارصة، تفضل اليس شكGل

        : : : : املس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGل
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�م ال؟ ولكن البد ٔ�ن ٔ�طرح السؤال �لس>يد الوز�ر، هل ٔ�طرح سؤايل 
  .سؤايل

  الس>يد الوز�ر،
  السادة والس>يدات احلارض�ن،

الس>يد الوز�ر، £لرمغ من اDهودات املبذو� واخلطوات املهمة اليت 
قامت هبا بالد� يف جمال ال متركز التعلمي العايل هبدف تقريب املؤسسات 

ملتابعة دراس>هتم اجلامعية من الطلبة والطالبات وتوفري الظروف املالمئة 
  . اجلامعية

 2013- 2012ٕاال ٔ�نه يالحظ، وحنن Iىل ٔ�بواب اRخول اجلامعي ملومس 
ٔ�ن العديد من اTٔحGاء اجلامعية تظل Iاجزة Iىل اس�Gعاب ٔ�بناء ال¼سطاء 

dس¼ب ضعف  ةوالفقراء القادمني من املدن والقرى اDاورة �لمراكز اجلامعي
يف جتهزياهتا، ٕاضافة ٕاىل العراقGل الطاقة ºس�Gعابية والنقص احلاصل 

والصعو£ت اليت يوا©ها الطلبة والطالبات من W�ٔل احلصول Iىل السكن 
  . اجلامعي dس¼ب غياب معايري موضوعية يف انتقاء الطلبات

ومبا ٔ�ن Wل الطالبات والطلبة من يقصدون اTٔحGاء اجلامعية ي¢متون ٕاىل 
ملدن اجلامعية ويف ٔ�رس ذات دoل حمدود يصعب Iلهيم توفري سكن £

غياب تدابري ملموسة وٕاجراءات �ازمة يف املوضوع، Îسائلمك، الس>يد 
الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات املت�ذة �ل¥د من مشلك العجز احلاصل 

  يف السكن اجلامعي؟

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

        ::::تعلمي العايل والبحتعلمي العايل والبحتعلمي العايل والبحتعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطرالس>يد وز�ر ال الس>يد وز�ر ال الس>يد وز�ر ال الس>يد وز�ر ال 
  .شكرا الس>يد املس�شار

ما ت¼ىن حىت �  1995هذا مشلك حساس Wدا، خصمك تعرفوا من 
س>نة وIدد الطلبة يزتايد س>نة بعد س>نة، وقولوا يل Åيفاش  W16امعي، 

  . س>نة 15تتدارك العجز د�ل ما اكي¢ش بناء 
ٕان شاء هللا يف اRخول املق~ل رس�ر، ٔ�� تنواIدمك  35.000اTٓن عند� 

¸ادي ¯كون عند�  2013، ويف oالل س>نة 54.000¸ادي تويل عند� 
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طالب  180.000رس�ر، هاذ اليش �لطلبة الفقراء ال¼سطاء، اTٓن  70.000
درمه  600عندو مZ¥ة، املن¥ة اTٓن ابتداء من ٔ�كتو�ر املق~ل ¸ادي تويل 

مليون وج~ة،  15ٕاىل  مليون وج~ة 5درمه، ¸ادي منرو من  400عوض 
 20؟ تتطلع Iلينا بــــ 1,40، واش اك�ن يش وج~ة بـــــ 1,40الوج~ة بـــــ 

  درمه؟  40درمه، اك�ن يش رس�ر ب  40درمه، الرس�ر ب 
ٕاذن، اTٓن كنب¢Gو اTٔحGاء اجلامعية، كنب¢Gو املطامع، ولكن الوترية Iاود 

  .7ين د�ل البناء
Zٓن ا�يل شاف يش وا�د عندو مTة وال فقري ما سك¢ش يف احلي ا¥

اجلامعي ¸ادي �كون عندمك يف موقع الوزارة الطلبة املمنو�ني، £ش حىت 
ذاك الغش ا�يل تيكون يف اجلهات ما يبقاش، فالن وRو عندو مZ¥ة 

  .والفقري ما عندوش
¸ادي يتفضح، ا�يل دoل ٕاىل البCت ¸ادي ¯كون عندو  ههاذ اليش لك

عندو مZ¥ة وال ما عندوش وسكن يف احلي  الرمق د�ل البCت فالن واش
اجلامعي، احلي اجلامعي �لفقراء، املطامع �لفقراء، املن¥ة �لفقراء، هاذ اليش 

  .خصنا نتعاونو معه، ما تبقاش الزبونية
  .هاذ اليش ا�يل Wاي، ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
 اللكمة �لس>يد املس�شار اليس شكGل يف ٕاطار. شكرا �لس>يد الوز�ر

  .التعقGب، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGل
  الس>يد الرئCس،

  . الس>يد الوز�ر ٔ�� ت¢شكرك
ٔ�� كنت ت¢gخوف ميل طرحت السؤال د�يل وقلت واش ¸ادي �كون 
عندي نفس اجلواب، ولكن اTٓن امحلد I اكينة �ٓمال، كنت مgخوف 

فاش الش؟ Tٔنين لو الطلبة اجلامعيني مسعوا نفس اجلواب ما عرف�ش Åي
  . ¸ادي ¯كون الشارع د�لنا

ولكن، الس>يد الوز�ر، هاذي مشالك راه ق~ل ما جتي �لحكومة ؤ�� 
مgوWه |، كنت Iارفها، اTٓن �زيدو �ركزو اTٔعامل د�لنا £ش اTٔبناء د�لنا 

ميش>يو ٕاىل اخلارج يقراو   . ما يبقاوش ٔ�ول يشء ¯ميش>يوا تيديو العمX ̄و
 اجلامعات نعطيومه الوسائل £ش �مكلوا 7نيا، ٔ�والد� ا�يل حلقوا ٕاىل

الثقافة د�هلم، وهاذ اليش يف الصاحل د�ل بالد�، ٕاذا ما Åو�ش هاذ 
  الناس، Åيفاش ¸ادي منش>يو هاذ البالد؟

  .وشكرا الس>يد الرئCس

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

  .يد الوز�رالتعقGب، تفضلوا الس> 

        ::::الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر العلمي و¯كو�ن اTٔطر
ٔ�وال، ٔ�كرث من هاذ اليش تنقول لمك ما عند�ش ٔ�ساتذة يف هاذ 
التخصصات، ما عند�ش داك¯رة يف التخصص، اTٓن عند� مZاصب مالية، 
القانون اخلاص ما عند�ش يف السوق، وال Iدد قليل ¸ادي Ãس>توعب، 

  . عند�ش، عند� Iدد قليلºقgصاد ما 
فغادي نضطرو يف بعض التخصصات الطلبة املمتاز�ن ا�يل o�ٔذ املاسرت 

درمه �لشهر £ش يبقى يدرس يف اجلامعة يف انتظار يدوز  4000نعطيوه 
اRكتوراه د�لو، ما هيlٔ�ش وا�د العدد د�ل اTٔساتذة، ¯مييش اTٓن �لتقاIد 

  . ، مشلك Åبريوما عند�ش الناس ا�يل ¸ادي يعوضومه
الناس يف القانون اخلاص وال يف ºقgصاد، وÅيبقاو  10اTٓن Åيجيوك 

يل يف الر£ط واRار البيضاء وحىت وا�د ما ابغى مييش جلهة ٔ�خرى، 
واللكيات اTٓخر�ن يف ٔ�اكد�ر، اTٓن ما عندمهش ٔ�ساتذة حىت د�ل 

عند�ش داك¯رة، إالجنلزيية، ما عند�ش داك¯رة يف إالجنلزيية، إالIالمGات ما 
�I كتوراه د�هلم يف  12 ٔ�رسلتRندس �لهند £ش يصاوبوا ا�

  . إالIالمGات
هذا واقعنا، الواقع ال �رتفع، ٕاذن ما هيlٔ�ش البالد، ٔ�كرث من هذا Wاو 
اس�Þرات د�ل الرشاكت اTٔوروبية كرتجع �لمغرب ا�يل اكنت يف الصني، 

) bac+2(رتفع حىت يه، اTٔجور، Tٔن لكفة النقل ¯رتفع، لكفة اTٔسعار ¯
تقين ما اكي¢G¢ش £لكفاية، عند� جوج يف املعدل £ل¢س>بة �لمهندس، خصنا 

  . ما عند�ش اكيف) bac +2(للك �ندس، حىت  10و 5بني 
وخص القطاع اخلاص حىت هو يتحمل مسؤوليتو، ي¼ين اTٔحGاء 

جوج مغاربة اجلامعية، هناك اTٓن Lسهيالت كثرية، الناس امحلد W Iاو 
£غيني يب¢Gو Wامعات، امحلد I ابدات الفكرة د�ل بناء Wامعات قوية، 

، ا�يل وفر الرشوط Åياoذ لكمة 4ٔ�عطينا اTٓن الرتخGص جلامعات حرة، 
 .Wامعة، ما ابقاش هذا فالن وهذا فالن

  ...ٕاذن ت¢سعاو ٕان شاء هللا ٔ�ننا نوفرو رشوط
  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
ون¢gقل السادة املس�شار�ن ٕاىل اTٔس>ئX املو©ة . لوز�رشكرا الس>يد ا

�لس>يد وز�ر الرتبية الوطنية، وسgCوىل الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
العلمي إالWابة عن اTٔس>ئX املو©ة ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية، اللكمة 
 �Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ºشرتايك ل¼سط السؤال املتعلق

  .£لتعلمي اخلصويص، تفضيل الس>يدة املس�شارة

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

  الس>يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،
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�لمس>تق~ل، حبال ا�يل  قلت، وÎشوفو دا£ املس>تق~ل، مس>تق~ل ¯كو�ن 
د�ل اTٔدمغة د�ل  %70اTٔجGال Åيبدا من الروض، وIلميا ٔ�نمت Iارفني، 

 ٔTنطالقة  7طفال كتدار من اº ذZا يه مZس>نني �لتحت، و£لتايل ٕاشاكلي�
  .د�ل التكو�ن

الس>يد الوز�ر، اكن سؤالنا وضعناه يف شلك �ٓخر، لك �ٓخر س>نة 
كنوضعو ٔ�س>ئX حول هذه املدارس وحول إالشاكلية د�ل التعلمي بصفة 

  .Iامة
ن التعلمي اخلصويص، الس>يد الوز�ر، نبداو من روض اTٔطفال، اك

Wاء . روض اTٔطفال عند امجلاIات احمللية ومل تقم بدورها يف ¯كو�ن الناش>ئة
من القطاع  %20يف العرشية حىت  2010امليثاق £ش يعطي حىت 

ودا£ راه  2010يف  %6اخلصويص ومل نصل ٕاىل هذه ال¢س>بة، وصلنا لــــ 
  .، حصح يل هذا الرمق%12ٔ�و  11احZا يف 

علمي اخلصويص، لكن هذا التعلمي و£لتايل، حنن حباWة ٕاىل الت
اخلصويص، الس>يد الوز�ر، مZذ ºنطالقة د�ل التعلمي راه عندو رشوط، 
الرشوط ٔ�وال يه اجلودة، حصيح عند� مدارس ا�يل يه Wادة، وا�يل 

اذ ـــــــــــــــن هـــــــالتكو�ن والربامج د�لها وعندها مؤطر�ن Wاد�ن، لك
)le scandale (ٔ�سابيع د�ل ذاك املعلمة ا�يل تعاملت  2ي ا�يل وقع هاذ

مع وا�د الطفX بوا�د الشلك، هذا راه Åيطرح لنا Iاود 7ين ٕاشاكليات 
كربى د�ل املراق~ة، ال مهنا البيداغوجGة وال اoTٔالقGة وال التدبريية وال 

  . حىت ال¼س>يكولوجGة لرتبية اTٔجGال
Æور د�ل الوزارة، ما هو دور الوزارة فRذ ..  خيصٕاذن اo� ادي¸

¸ري هاذ الشق املتعلق £ملراق~ة فÆ خيص من روض اTٔطفال، ما تقولولCش، 
الس>يد الوز�ر، بlٔنه احZا ما ميك¢ش لنا نبقاو ندورو وخنرجو من الوزارة، ال 
احZا طالبني من احلكومة £ش الوزراء خيرجوا �لميدان، وÃشوفوا ٔ�ش>نو واقع 

لتlٔطري اك�ن، وÅيفاش املدارس موجودة داoل املدارس، وÃشوفوا Åيفاش ا
  .وإالماكنيات ا�يل خصها ¯كون داoل املدارس

و£لتايل سؤالنا، الس>يد الوز�ر، ٔ�ش>نو يه �ٓليات املراق~ة ا�يل ¸ادي 
تد�روا، سواء فÆ خيص اTٔمثنة؟ اTٓ£ء راه Åي�لصوا Iىل ٔ�والدمه �زاف، ولو 

يف هاذ التعلمي العايل، وIاد يطلعوا �لتعلمي العايل ما Åيلقاوش حىت املقعد 
  . دا£ قلتهيا

و£لتايل، هاذ املراق~ة يف املالية د�ل هاذ املؤسسات وÅيفGة التعامل يف 
 اTٔمثنة الشهرية وهاذ اليش لكيش Åيف �ويني تقومو به، الس>يد الوز�ر؟

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
ن اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب ع. شكرا الس>يدة املس�شارة
  .السؤال، تفضلوا الس>يد الوز�ر

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

  .شكرا الس>يد الرئCس
  .شكرا الس>يدة املس�شارة

ٔ�وال، الس>يد الوز�ر الوفا يعتذر، ويل الرشف Iىل النيابة عنه يف 
  . اجلواب Iىل هاذ السؤال

لقطاع اخلصويص هو رشيك، املغرب اخgار �ٓلية السوق، فالقطاع ٔ�وال ا
اTٓن Åيف . اخلاص � موقعه جبانب القطاع العمويم وهذا ال جيادل فGه ٔ��د

  ..ميكن مصاح~ة

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .الس>يد الوز�ر، اقرتبوا اشوية من الصوت، Tٔنه ما Åي�س«لش، وشكرا

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((مي و¯كو�ن اTٔطر مي و¯كو�ن اTٔطر مي و¯كو�ن اTٔطر مي و¯كو�ن اTٔطر الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العل العل العل العل
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

ٔ�قول Åيف ميكن مصاح~ة مؤسيس املدارس ليك Îسمو هبم ٕاىل  ،اTٓن
املس>توى املرغوب وكذ| حىت القطاع العمويم، هنا فGه اجليد، فGه 
املتوسط، فGه الضعيف، حىت القطاع العمويم فGه اجليد، فGه املتوسط، 

اشكون ا�يل Åيعطي الن�G«ة هو الن�G«ة يف الباكلور�،  Tٔن هاذ اليش.. فGه
  واش فعال هاذو؟ 

و�ٓلية السوق، اTٓ£ء راه اTٔرس يف ٔ�ي بالد ا�يل فهيا �ٓلية السوق، راه 
احلمك هو املس>هتe، مه اTٔرس، ما ميك¢ش جتي مMال يف نفس اجلودة ٕاذا ما 

مMال يف �  من س>يقCس اجلودة ويقول هذا �مثن وهذا �مثن؟ وا�د.. اكÎش
¯اكليف .. ر�ض ووا�د مMال يف متارة، واش نقولو لو ¸ادي تعمل

ºس�Þرات مايش يه، ما ميك¢ش يف �ٓلية السوق نقولو ¸ادي حنددو 
درمه معوما، ولكن اTٓ£ء  2000و 300اTٔسعار، اTٔسعار اTٓن ترتاوح بني 

ضطر�ن Tٔن ا�يل ما جعهبمش وا�د املدرسة، رمبا يف بعض احلاالت Åيكونوا م
  . ما عندوش اخليار

ولكن ٕاذا اكنت مدرسة اRو�، ووا�د جبانب مدرسة اRو� اخgار 
القطاع اخلاص هذا شlٔنه، هذا عندو حرية الفرد ٔ�نه مييش، £غي يؤدي 
حىت مليون هذا شغلو، خص اRو� ¯كون موفرة مقاIد واكينة املنافسة يف 

  . القطاع اخلاص
ا هو إالشاكل الك~ري، Tٔن اTٔصعب مايش ٔ�ما فÆ خيص املراق~ة وهذ

املشلك الك~ري املراق~ة، هناك مراق~ة ٕادارية وهناك مراق~ة ¯ربوية يف .. هو
اكينة مراق~ة، اكينة . �دود إالماكنيات املتا�ة، ما نقولوش اكينة املراق~ة

  .مراق~ة يف ٕاطار هاذ الواقع
منو د�لو ، الوترية د�ل ا� %10,1اTٓن القطاع اخلاص Åيغطي فقط 

، العدد د�ل %7س>نو�، وترية منو املؤسسات حوايل  %11حوايل 
  .ٔ�لف تلميذ يف القطاع اخلاص 576التالمGذ هو 

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة . شكرا لمك الس>يد الوز�ر، احgفظوا ببعض اجلواب يف التعقGب
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  .�لس>يدة املس�شارة يف ٕاطار التعقGب عن جواب الس>يد الوز�ر، تفضيل

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

حصيح اكينة ٕاشاكلية كربى ا�يل اTٓن كتد�روا النتاجئ د�ل إالشاكليات، 
هاذ اليش مgفقني Iليه، لكن اTٓن طرحت سؤال، من يقCس اجلودة؟ هذا 
دور احلكومة، هذا دور املد�ر�ت امللكفة بقGاس اجلودة، Tٔنه خص 

  . فÆ خيص املعادالت وºع,د يتداروا معايري، حىت
هاذ املؤسسات اخلصوصية راه خص ¯كون عندها معايري، من ق~ل 
قلت اكينني مؤسسات خصوصية Wد Wد Wادة، ولكن oذوها مكعيار 
وشوفوها Åيف ك�ش>تغل هاذيك املؤسسات و�اولوا تطبقوا ذاك املعايري 

Îس>بة Iىل املؤسسات اخلصوصية اTٔخرى، £ش خصنا �رفعو من ذاك 
 .اجلودة يف هاته املؤسسات

نقطة ٔ�خرى، الس>يد الوز�ر، قGل يل اليوم بlٔنه فÆ خيص التكرمي، هاذ 
املسlٔ� ا�يل والت د�ل ¯كرمي بعض التالمGذ، وا�يل اك�ن ا�يل كCس>تغلوها 
انت�ابو� وس>ياس>يا، هذا التكرمي هنا| تلميذة جيب ٔ�ن ¯كرم ويه يف 

ا�يل يف القطاع العام، وقGل هلم، وبCهنام  القطاع اخلصويص، وÅرمت زمGلهتا
نقط وال ما عرفت نقطة، قGل هلم هاذيك يف القطاع اخلاص ما ¸ادÃش  2

  .¯كر�ا الوزارة
ٕاذن هنا راه اك�ن الكGل £ملكGالني، اك�ن ٕاشاكليات كربى، اك�ن امg¥ان 

اك�ن امg¥ان مو�د وWابت هاذيك التلميذة يف القطاع .. مو�د نفس
Iايل Iىل املعدل، وÅرمت ا�يل يف التعلمي العمويم، Iالش؟  اخلاص معدل

  . Tٔهنا يف التعلمي العمويم
هاذ املسائل هاذي راه كتجعل التلميذات وكتجعل �ٓ£ء ؤ��ات هاذ 
اTٔطفال ÅيعCشوا وا�د احلرج وÅيعCشوا وا�د إالشاكليات ٔ�خرى وÅيخرسوا 

  .Æ بقىمن Åروشهم ومن مسائل ٔ�خرى، ويف ا�هناية ال فائدة ف
  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
الس>يد الوز�ر، لمك تعقGب؟ تفضلوا يف ٕاطار التعقGب ٕاذا اكن عندمك 

  .تعقGب

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

¸ري £ش نقول املغاربة سواس>ية 9ٔس>نان املشط، ال فرق بني هذا 
  ك،وذا

  .ٕاذن ٔ�� مgفق مع الفكرة

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
شكرا �لس>يد الوز�ر، والسؤال املوايل املوWه ٕاىل الس>يد الوز�ر دامئا 

حول غياب املراق~ة Iىل املدارس اخلصوصية، �لمس�شار�ن احملرتمني 
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، عبد النارص ٔ�زاكغ، : السادة

  .تفضلوا الس>يد املس�شار. ، عبد هللا ٔ�بو زيدعبد القادر ٔ�قوضاض

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس>يد الرئCس

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

مما ال شك فGه ٔ�ن تدين مس>توى التعلمي العمويم دفع املواطنني ٕاىل 
واليت تؤكد إالحصائيات بlٔهنا ا�لجوء ٕاىل تعلمي ٔ�بناهئم £ملدارس اخلصوصية، 

 2011- 2010يف ¯زايد مس>متر، فعىل س¼Gل املثال oالل املومس اRرايس 
س>نوات تضاعف Iدد  6مدرسة، ٔ�ي ٔ�نه oالل  3168بلغ Iدد املدارس 

، وهو 2004مدرسة س>نة  1532املدارس اخلاصة، ٔ�ي ٔ�نه مل �كن يتعدى 
، فقد انتقل %100 ما رفع من Iدد التالمGذ هبذا القطاع ب¢س>بة قاربت

تلميذ س>نة  641.000تلميذ ٕاىل  280.000من  2004-2003العدد يف 
تلميذ Wديد، ب�C يف التعلمي العمويم  360.000، ٔ�ي �ز�دة 2010-2011

تلميذ، حGث مل يصبح هذا النوع من  500.000مل �رتفع العدد سوى حبوايل 
 L رس املتوسطة ودوهناTٔري التعلمي خنبوي، بل هناك من اMس>تغين عن الك

  .من امللزتمات من W�ٔل توفري مثن ا�متدرس Tٔبناهئا
ٕاال ٔ�ن املضار£ت اليت تعرفها املدارس اخلصوصية، جتعل املواطن يف 
�رية من ٔ�مره، فكGف يعقل، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تقرر ٔ�¸لب املدارس 

 �250لمومس القادم  الز�دة يف ٔ�مثنة ا�متدرس، بل ٔ�ن بعضها وصلت الز�دة
درمه يف الشهر عن لك طفل ٔ�و تلميذ؟ فعىل ٔ�ي معيار تمت هذه الز�دة؟ 
  وما هو دور احلكومة يف حامية املواطنني من املضار£ت يف فõات Å�ٔبادها؟

ٔ��ن يت«ىل دور : ومن هذا املنطلق، الس>يد الوز�ر احملرتم، Îسائلمك
ٔ�مثنهتا؟ وما يه التدابري  احلكومة يف مراق~ة املدارس اخلصوصية، وoاصة

ºس>تع«الية اليت س��gذوهنا لتقZني ٔ�مثنة املدارس اخلصوصية والتصدي 
  للك ز�دة ¸ري مرشوIة؟

  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب . شكرا �لس>يد املس�شار

  .عن السؤال، تفضل الس>يد الوز�ر

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((والبحوالبحوالبحوالبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر الس>يد وز�ر التعلمي العايل الس>يد وز�ر التعلمي العايل الس>يد وز�ر التعلمي العايل الس>يد وز�ر التعلمي العايل 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس>يد الرئCس

  .شكرا الس>يد املس�شار
هنا راه ما اكي¢ش ز�دة مرشوIة وز�دة ¸ري مرشوIة، راه ما اكي¢ش ال 

اTٓن دور اRو� توفر املدارس د�لها . �الل ال حرام، ما اكي¢ش القانون
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gاروا عن وعي، خيتاره ونقولو ��لمواطن، ا�يل اخgار القطاع اخلاص اخ :
  . ، هذاك ¸ادي Ãسد املدرسة نتاعو"ال ما ¯زيد لوش"

اTٓن املشلك مايش يف ا�مثن، ٕاذا اكنت اجلودة راه دامئا اجلودة ا�مثن 
راه امجلع ما (د�لها ¸ري يف السوق، ولكن املشلك د�لنا هام كنتلكمو �زاف 

، كنتلكمو Iىل القطاع العمويم وتند�رو )كن�اطب حىت وا�د خصوصا
  . ٔ�والد� لكنا يف القطاع اخلصويص

راه الثقة خص ¯رجع �لقطاع العمويم، راه ٕاذا املسؤولني ٔ�و ذيك النخبة 
ما حطاLش ٔ�والدها يف العمويم راه تيويل مناذج، ٕاذن حىت هذاك ا�يل 

فاش؟ دoل صغري حىت هو ٔ�والد هاذ فالن، ما دارمهش يف العمويم، Åي
  . يه ما مز�Îش

راه خصنا ¯رجع الثقة، راه يف املدارس الفرÎس>ية العليا املغاربة Wاو هام 
املغاربة ا�يل Wاو اTٔولني، كنت عندمه ) pontspontspontsponts    etetetet    chausséeschausséeschausséeschaussées(اTٔولني، 

هاذي ¸ري ٔ�س>بوع قالوا لنا يف الر�ضيات املغاربة هام املمتاز�ن، ال يف 
واصل، املشلك هو ا�لغات، هاذيك ¸ري الر�ضيات والفزي�ء، oليو يل الت

ني، ــــــــــــــال تتلكم يل Iىل ا�لغات، ٔ�ما يف الفزي�ء والكميياء هام اTٔول
)Les écoles prépa ( ولني، خصنا �كونو هاذ اليشTٔعند� هام ا

  .IارفGنو
مZني خرج؟ ما اoذا ال  19,28اTٓن املدرسة املغربية هذا ا�يل Wاب 

  . مسكني مطحون، ومن مدرسة dس>يطة دروس زايدة، فقري
ٕاذن ا�يل £غي يقرا املدرسة العمومGة كتوفر الرشوط د�ل لقراية، 

.. لغات ٔ�جZبية وتيختار 2ولكن ا�يل £غي يعمل Tٔوالده وا�د ا�لغة ٔ�و 
  . هذاك يتحمل مسؤوليته

اRو� �ريئة من هاذ اليش نقولو نقZنو ٔ�و ما نقZنوش، لك وا�د خيتار، 
جعبوش هاذ املدرسة ي¢gقل لهاذي، املشلك هو بعض احلاالت ما  وا�يل ما

اكي¢ش اخليار، ولكن اRو� خصها ¯كون موجودة، واخليار هو بني القطاع 
  .اخلاص والقطاع العمويم، ا�يل اخgار يتحمل مسؤوليته

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .هنا| تعقGب؟ تفضل. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::العاليفالعاليفالعاليفالعاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي املس�شار الس>يد عبد الرحمي املس�شار الس>يد عبد الرحمي املس�شار الس>يد عبد الرحمي 
  . شكرا، الس>يد الوز�ر، Iىل جوا�مك

ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن املراق~ة املس>مترة يف القطاع اخلاص تعترب رشوة 
ولهذا، نطالب ٔ�ن �كون امg¥ان وطين . مقZعة، حبيث ¯كون النقط مرتفعة

كام اكن Iليه احلال oالل العرش�ن س>نة بدون مراق~ة مس>مترة وال امg¥ان 
  . ظوظ م�ساوية بني امجليع©وي، و�ٓنذاك س>تكون احل

كام ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن بعض املدارس £لتعلمي اخلاص ال Lشغل ٔ�حصاب 
الكفاءات العالية حىت ال تؤدي ٔ�كرث مما جعل ٔ�هنا تل«lٔ لالس>تعانة بlٔساتذة 

  .التعلمي العمويم يف خرق سافر �لقانون

  الس>يد الوز�ر،
ملرتفع هو العمX مل يعد الن«اح هاجس التالمGذ ؤ�ولياهئم، بل املعدل ا

اليت متكن ٔ�حصاهبا من ا�لجوء ٕاىل املعاهد الكربى واملدارس، ب�C تبقى البقGة 
  . مصريها اجلامعة اليت تنجب البطا�

يف  13فلامذا ال ¯كون هناك Åوطة �لجهات؟ قد جند من Rيه معدل 
يف ©ة  17©ة معينة مس>تواه ٔ�فضل من ذ| اÔي حصل Iىل معدل 

 فاTٔول حيرم من ا�لجوء ٕاىل بعض املدارس واملعاهد اليت ٔ�خرى، و£لتايل
  . تطلب معدال معينا

كام ٔ�ننا نطالب مبراق~ة دامئة Iىل املدارس اخلصوصية، وoاصة فÆ يتعلق 
£لتطبيق الصارم �لتصاممي، فال يعقل، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن جند مZازل تتحول 

ود فضاءات داoل ٕاىل مدارس دون ا�رتام احلد اTٔدىن ملا يتطلبه وج
 .املدارس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .التعقGب، تفضلوا

نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس>يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر  العلمي و¯كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

ر ٕان شاء هللا ¸ادية ¯زول ٔ�وال d�ٔرشمك بlٔن النقطة د�ل التقومي املس>مت
الس>نة املق~Tٔ ،Xن يه س¼ب املشالك د�ل اRمع ود�ل النقط، £ش 

اك�ن نقاش اTٓن . اTٔس>تاذ يعطي نقط خصو يقري، هاذي ¸ادي ¯زول
�لولوج �لمعاهد الكربى، واش �oذو ¸ري النقطة الوطنية وال ¯كون حىت 

  اجلهوية؟ 
ليس الوفا، احZا يف نقاش £ش ٕان احZا يف نقاش يف التعلمي العايل ومع ا

لهذا خصمك LشارÅوا يف هاذ النقاش، Tٔن فعال اTٔمور، ا�يل .. شاء هللا
عندو فكرة، Tٔن الواقع مايش الوز�ر Iارف، مايش رضوري �كون Iارف 

  .الواقع، هذا مgفقني Iليه
اTٓن النقطة اجلهوية واش حىت يه متزي بني هذا وذاك؟ ٕاذا اكنت متزي 

ليوها الباكلور�، ولكن الولوج �لمعاهد �كون فقط £لنقطة لنفرتض خن 
الوطنية، حىت �كونوا الناس م�ساويني، وهذا هو التوWه ا�يل احZا ¸اديني 

  . فGه ٕان شاء هللا £ش �كونوا املغاربة سواس>ية
ٔ�ما يف النقطة راه حىت اTٔس>تاذ، ٕاذا اكن خمامص مع امراتو وحصح راه 

 الظروف النفس>ية فاش Åيصحح اTٔس>تاذ راه مايش �شط و¸ريو،  راه حىت
اTٔوراق اTٔولني  10كتغري، راه احZا مارس>نا هذه املهمة، ميل كتصحح 

، اoTٔري مسكني راه ¸ري 600ٔ�و  500مايش احبال ميل كتصحح الـــــ 
  .كتدوز Iليه

هاذ اليش اك�ن يف العامل، ¸ري ما حناولوش  هٕاذن هذا واقع والعامل لك
ب اس>تZAاء، املغرب مZخرط يف وا�د العالمة، تدين ند�رو من املغر 
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، راه ما اكÎش هاملس>توى يف فرÎسا، يف الوال�ت املت¥دة، يف العامل لك
اTٔنرتنCت، ما اكي¢شاي اTٔمور، احشال كنا احZا تنعطيو الوقت د�لنا ¸ري 

  .�لقراية، ٕاما Lرسح البقر ٕاما القراية، ما اكي¢ش خGار
ر كثرية، ٕاذن فعال اك�ن تدين املس>توى، اTٓن الشاب راه عندو ٔ�مو 

س>نني راه فايق ٔ�كرث من هاذي حشال د�ل  4س>نني و 3ولكن الوR عندو 
  .ٕاذن هذا واقعنا، خصنا ¸ري ما Ãس>بقو�ش اTٓخر�ن. الس>نوات
  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس>يد الوز�ر، وشكرا لمك Iىل مسامهتمك معنا يف هذه 

اTٔس>ئX املو©ة ٕاىل الس>يد وز�ر الص¥ة، ونبدٔ�  اجللسة، ون¢gقل ٕاىل
£لسؤال اTٔول وهو حول Lسجيل �االت ال�سمم dس¼ب اTٔطعمة، واللكمة 
�Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ºس>تقاليل �لو�دة والتعادلية، تفضلوا 

  .الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زاز
  .م Iىل س>يد املرسلنيdسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسال

  الس>يد الرئCس،
  الس>يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
الس>يد الوز�ر احملرتم، ال خيفى Iىل س>ياد¯مك ٔ�مهية التغذية يف حGاة 
إالÎسان وÎشاطه ومردوديته داoل اDمتع، س>Æ ؤ�نمت وز�را �لص¥ة وطبCب، 

لغذاء، ماء تعرفون ٔ�كرث من ¸ريمك Iدة مGكرو£ت تصل ٕاىل إالÎسان Iرب ا
اكن ٔ�و طعام، قد يصل ٕاىل املوت ٔ�و احلياة بعاهات مس>تدمية، يذهب 
. حضيهتا املواطن الربيء dس¼ب ال�سمم وقX ٔ�و انعدام املراق~ة الصحية ٔ�صال

وهذه الظاهرة جندها يف كثري من املطامع والفZادق املصنفة مهنا، حGث 
  .طين وإالÎساينيطغى الطابع الت«اري والرحب الرسيع Iىل الضمري الو 

  :Ôا، Îسائلمك الس>يد الوز�ر احملرتم
ٔ�وال، ما يه التدابري ºس>تع«الية اليت تت�ذها وزا̄رمك محلاية حصة 
 Xاصة يف فصل احلرارة والعطo ،طعمةTٔاملواطنني ٔ�ثناء اس>هتال3هم ا

  الصيفGة؟
7نيا، ما يه التدابري املت�ذة يف حق هؤالء املتالعبني بص¥ة 

  املواطنني؟
  .شكرا الس>يد الوز�رو 

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

        ::::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
  .شكرا الس>يد الرئCس احملرتم

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

ة، كنت يف التصويت ٔ�وال ٔ�تقدم £عتذاري عن تlٔخري عن هذه اجللس
ٕاذن . Iىل مرشوع قانون الهيئة الوطنية �لطبC~ات واTٔطباء يف الغرفة اTٔوىل

  . ٔ�شكرمك Iىل ق~ولمك تoٔlري ٕاWابيت Iىل ٔ�س>ئلتمك
فÆ خيص السؤال، فإالحصائيات املس«R Xينا يف الوزارات تبني ٔ�ن 

 ثلو مهنا �جتة عن ت %90ٔ�س>باب ال�سمامت الغذائية مgعددة، ٔ�كرث من 
ٔ�مه املواد الغذائية . مبواد Åمييائية %10اTٔطعمة £مليكرو£ت وما يقرب 

  .امل�س¼~ة يف ال�سمامت يه ا�لحوم، اWRاج، اTٔسامك، احلليب ومش>تقاته
ويف ¸الب اTٔحGان ت¢gج ال�سمامت عن املÅٔlوالت الرسيعة، كام ٔ�رشت 

 اTٔعراس ٕاىل ذ|، الس>يد املس�شار احملرتم، املعروضة يف اTٔسواق ويف
  . واملوامس

�ا� من  500و£ل¢س>بة �لثالثة ٔ�شهر اoTٔرية، مت Lسجيل ٔ�كرث من 
يف ٔ�ماÅن معومGة، مدرسة £حلاجب، خممي  3ال�سمامت الغذائية، من بCهنا 

خشص  100£لسعيدية، س>ناك يف سوق اTٔربعاء، ؤ�صCب oاللها ٔ�زيد من 
  . يف لك �ادثة

Gث ٔ�ن الت¥ليالت اèربية Iىل وقد ت�~عنا هذه احلاالت عن قرب، ح 
الطعام يف �ادثة احلاجب مل ¯كشف عن ٔ�ي مادة سامة، ويف سوق 
اTٔربعاء ٔ�¸لق احملل لعدم توفره Iىل الرشوط الصحية، ويف السعيدية قامت 
oلية املندوبية إالقلميية �لص¥ة بoٔlذ عينات ومل نتوصل بعد لنتاجئ 

وIىل العموم، يف احلاالت اليت . ةالت¥ليالت اèربية لنoٔlذ التدابري الالزم
  .ٔ�رشت ٕا�هيا واملس«X اكنت dس>يطة، والوضع ال يدعو ٕاىل القلق

و�ل¥د من هذه اTٔخطار، فالتدابري ا�يل متت الوزارة بصدد تفعيلها 
  :ؤ�جرٔ�هتا يه

ٔ�وال، املتابعة الفورية حلاالت ال�سمم الغذايئ، كام قلهتا دا£، مفثال يف 
  ل؛سوق اTٔربعاء ٔ�¸لق احمل

  7نيا، التكفل £ملصابني من Iالج وLشخيص �لمرض؛
7لثا، القGام ببحوث مGدانية �لوقوف Iىل مصادر �االت ال�سمم مع 

  ٕاخ~ار اجلهات املعنية £لنتاجئ قصد القGام بواجهبا؛
النقطة الرابعة، يه إالبالغ إاللزايم Iىل ال�سمامت الغذائية امجلاعية 

  . ة ٕاىل التوعية والتحسCسRى املصاحل الصحية، £ٕالضاف
 .وشكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
هنا| تعقGب الس>يد املس�شار؟ اTٔس>تاذ ا�لبار . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .تفضل يف ٕاطار التعقGب عن اجلواب

        ::::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 الرئCس
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  الس>يد الوز�ر احملرتم،
خيامر� شك يف اجهتادمك ويف مواصلتمك الكفاح حفاظا  يف احلقGقة ال

  . Iىل سالمة املواطنني، وهذا دورمك
وقد ال خيفى Iليمك، الس>يد الوز�ر، وال خيفى Iىل امجليع ٔ�ن Îس>بة 
ال�سمم من oالل اTٔطعمة قد جتاوزت �دها، خصوصا يف الب�ان النامGة 

لصيف Iىل الوج~ات اكملغرب، حGث نالحظ إالق~ال املزتايد oالل فرتة ا
  . اخلفGفة، حGث ٔ�ن Wل اTٔرس تغري طبيعة ومنط CIشها ؤ�¸ذ�هتا

Ôا، املطلوب، الس>يد الوز�ر، يه العناية £ملراكز الصحية، العناية 
£�ل«ان حىت تتفقد املواد املس>هتلكة، Tٔن Wل اTٔحGاء الشعبية وWل 

املراق~ة الصارمة اTٔسواق واملوامس وما ٔ�كرثها وامحلد I يف بالد�، جيب 
  . والرضب Iىل ٔ��دي املتاجر�ن يف ٔ�رواح عباد هللا

الس>يد الوز�ر، احZا لكنا مكجمتع مدين، 3هيئات س>ياس>ية ونقابية 
وحقوقGة، جيب ٔ�ن �كMف ©ود� حفاظا Iىل سالمة املواطنني، ولكن 
املطلوب من وزارة الص¥ة العناية جبميع املتخصصني واèتصني يف حماربة 

  . ئة واحلفاظ Iىل سالمة املواطننياTٔوب 
هاذوك الناس، الباIة املتجولني، ك¢شوفو الصوصيط، ك¢شوفو ٔ�ش>ياء 
ا�يل يه Ãشمزئ مهنا النظر، مفا £| البطن، فالناس كCس>تغلوا ضعف 
املواطن وضعف القدرة الرشائية وÅيدفعوا هلم مZعديم الضمري حىت الناس 

Ãسهرون Iىل نظافة اTٔطعمة، ولكن الباIة املتجولني هناك من مه نظفاء، 
  . جيب املراق~ة الصارمة من طرف وزا̄رمك

 .ٔ�س�سمح الس>يد الرئCس. وشكرا

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

  .التعقGب

        ::::الس>يد وز�ر الص¥ةالس>يد وز�ر الص¥ةالس>يد وز�ر الص¥ةالس>يد وز�ر الص¥ة
وطين، املراق~ة ومعليات التفCgش والفحوصات، فهناك �ر�مج . شكرا

ا�يل ابغيت ٔ�ؤكد Iليه ٔ�ن هذه املهمة يه �مة مايش د�ل الوزارة بو�دها، 
ا�يل كتحمل املسؤولية، ا�يل خص ¯كون يه من اTٔولو�ت د�لها، يه 
مجيع القطاIات ومجيع املتدoلني واملس�شار�ن والنواب واDمتع املدين، ٕاذا 

  . ة الص¥ةاoذيت ¸ري الوزارات، خصنا اRاoلية والفال�ة ووزار 
ٔ�لف مراق~ة �لم¥الت الغذائية مبا فهيا  220مت  2011مفثال س>نة 

ٔ�لف حفص طيب �لعاملني يف جمال هتيئة  19ٔ�لف، تقام  220املطامع، 
ٔ�لف �لقة �لتوعية الصحية، واس>تفاد مهنا ٔ�كرث من  106املÅٔlوالت، كذ| 

 ٔ�لف خشص، مبا يف ذ| العاملني £ملطامع وحمالت مZاو� وبيع 300
  .�ٓالف حتليل �كرتيولو� لعناية املÅٔlوالت 10اTٔ¸ذية، 

لك هاذ اليش مقنا به ويف ٕاطار التعاون مع £يق املتدoلني، ؤ�رشت 
ٕاليه خصوصا وزارة الفال�ة ووزارة اRاoلية، مت ٕا�داث اخللية احمللية 

�ليقظة الصحية يف لك ©ة ©ة اليت تضم املصاحل ا�يل ٔ�رشت د�ل 
، واليت ¯̄ركز �مهتا £Tٔساس Iىل مgابعة لك �االت الوزارات الثالث

ال�سمم الغذايئ، واختاذ إالجراءات والتدابري الرضورية وºس>تع«الية ق~ل 
  . ٔ�ن يمت ال�سمم، بت¢س>يق اDهودات واملوارد، سواء مهنا ال¼رشية ٔ�و التقZية

  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اين املوWه دامئا �لس>يد وز�ر ون¢gقل ٕاىل السؤال الث. شكرا �لس>يد الوز�ر

الص¥ة، موضوIه تعممي الرب�مج الوطين ملاكحفة داء الرسطان، واللكمة 
�Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ·حرار، تفضل 

  .اTٔس>تاذ املفGد

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفGداملس�شار الس>يد محمد املفGداملس�شار الس>يد محمد املفGداملس�شار الس>يد محمد املفGد
  .شكرا الس>يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

حلكومة السابقة يف مزيانCهتا مزيانية �مة لتدبري قطاع خصصت ا
الص¥ة، لكن تدبري هذه املزيانية وتوزيعها بقي رهني اTٔولو�ت، مما شلك 
Iائقا ٔ�مام تعممي الربامج الوطنية ملاكحفة اTٔمراض يف اكفة ©ات اململكة 

  .اق~ةاÔي يعترب مرجعا يف الوقاية والكشف املبكر واملعاجلة والت�~ع واملر 
ويف هذا إالطار، جند ٔ�ن وزا̄رمك سطرت �ر�جما حمور� حملارصة 
وحماربة داء الرسطان يف خمتلف ©ات اململكة حبمك ٔ�ن هذا اRاء ٔ�صبح 
ين�رش dرسIة مفرطة، جعلت املؤسسات ºس�شفائية الوطنية ¸ري قادرة 

  .Iىل اس�Gعاب مرضاها
الرب�مج الوطين حملاربة  سؤالنا، الس>يد الوز�ر، ما هو �ر�جممك لتعممي

  داء الرسطان Iىل اكفة ©ات اململكة، بناء Iىل املرجعيات السالف ذÅرها؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. 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
  .شكرا الس>يد الرئCس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات و 
�لك رصا�ة و�لك اIزتاز، مفنذ ٔ�ن بدٔ�ت مجعية لال سلمى حملاربة داء 
الرسطان، عرف اèطط الوطين حملاربة هذا اRاء تطورا ٕاجيابيا، مكن Iددا 
. Åبريا من املواطنات واملوطنني من ºس�شفاء ومن القضاء Iىل هذا اRاء

ق~ة الرسطان ¯متثل جماالت تدoل هذا اèطط فاèطط الوطين �لوقاية ومرا
يف الوقاية، يف الكشف املبكر، يف ال�شخيص، يف العالج والرIاية واRمع 
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  . النفيس �لمرىض وذوهيم
¸ري ا�يل خصين ٔ�ؤكد Iليه يف البداية، رمبا ¸ادي خنمت هبا، فهاذ اليش 

مي اك�ن العرض ولكن فGه نقائص، فGه اخgالالت، خصنا التدرج £لتعم
  . د�لو، ؤ�رشت لها ٔ�نت الس>يد املس�شار احملرتم

مفثال يف جمال عرض العالج Rاء الرسطان والب¢Gات التحتية، ففي 
رس�ر يف  350رس�ر، هذا يف القطاع العام، اك�ن  500املغرب مMال اك�ن 

    AccélérateurAccélérateurAccélérateurAccélérateur(القطاع اخلاص، اكينني مMال مرسع اجلزيئات يعين 
linéairelinéairelinéairelinéaire    d'électronsd'électronsd'électronsd'électrons (£ يداويو، ا�يل هاذيÅ س>نني اكنوا عند�  4ش

ال ــــــــــــــبني القطاIني، مM 26يف املغرب، دا£ وصلنا لـــ  7ٔ�و 6فقط 
)les PET Scan ( ال 2وصلوا لــــMا�يل ما اكنوش متاما يف املغرب، م ،

(Scanner simulateur)  س>تعملوه يف هاذ اليش، عند�Cري  7ا�يل ك¸
يف القطاع اخلاص، هاذ اليش ما اكÎش متاما  8، اكينني يف القطاع العام

  . هاذي Iامني وال ثالثة س>نني، اك�ن البداية
مراكز ملعاجلة الرسطان  7ا�يل ابغيت ٔ�ؤكد Iليه كذ| يوWد �اليا 

£لقطاع العام، اك�ن يف الر£ط، يف اRار البيضاء، يف ٔ�اكد�ر، اك�ن كذ| 
يش هاذ اليش، واك�ن كذ| توفري يف وWدة، احلس>مية، مرا3ش، فاس، لك

  . اTٔدوية والتكفل العال� ا�يل هو هاذ اRاء ملكف Wدا
اكن  2010ؤ�ؤكد Iىل اRور ا�يل كتقوم به مجعية لال سلمى، مفثال يف 

مليون درمه،  60: 2011مليون درمه، و 58الغالف املايل د�ل هاذ اRاء 
واك�ن لال سلمى ا�يل  مليون درمه، 47وصلنا لـــــ  2012ومن بعد يف 

  . مليون درمه I240اونت بـــــ 
مليون  47كذ| حملاربة هذا اRاء، مت ٕا�داث وجتهزي املراكز، هاذ 

درمه ا�يل كنت رشت لها o�ٔريا، £ش جنهزو و�دات املراكز اجلهوية ا�يل 
ٓ ¸ادي ¯كون يف العيون ويف  سفي، يف مكZاس، يف بين مالل، الناظور �

 .والراش>يدية
ا، ا�يل ابغيت Îشري � ٔ�ن املساIدة الطبية ا�يل احZا £Tٔجرٔ�ة وo�ٔري 

د�لها، التفعيل د�لها £لتدرج، هناك نقائص، هناك اخgالالت، لكيش 
الناس كCشكGو، احZا مgفقني، ا�يل ابغيت ٔ�ؤكد Iليه ٔ�ول مرة يف ðرخي 

ا يف ا�يل تعملو  3املغرب ٔ�نه ابداو الناس ا�يل مريضني عندمه ا�Rلزي ٔ�نه 
زرع اللكي، وهاذ الس¼ت وا�Tٔد ٔ�� خشصا كنت يف مرا3ش يف مس�شفى 

، مMال رسطان اRم، وهذه )greffe de moelle(محمد السادس Tٔول مرة 
  .بداية

  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، احgفظ ببعض اجلواب يف التعقGب ٕاذا شêمت 

طار التعقGب عن جواب الس>يد اللكمة �لس>يد املفGد يف إ . الس>يد الوز�ر
        .الوز�ر، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفGداملس�شار الس>يد محمد املفGداملس�شار الس>يد محمد املفGداملس�شار الس>يد محمد املفGد
Îشكرمك الس>يد الوز�ر Iىل جوا�مك، ونعمل ٔ��مك تبذلون ©دا Åبريا لتقومي 
املنظومة الصحية يف بالد�، لكن، الس>يد الوز�ر، يف جمال ماكحفة داء 

ت املتعددة الرسطان، نلمس الغياب التام لوزارة الص¥ة، ما Iدا التدoال
حملاربة  "لال سلمى"ا�يل Wاء Iىل لسا�مك والعمل اجلبار اÔي تقوم به مجعية 

  .داء الرسطان حتت الرئاسة الفعلية لسمو اTٔمرية لال سلمى
  الس>يد الوز�ر،

ٔ�لف �ا� رسطان Wديدة حسب إالحصاءات اليت Wاءت  40£ملغرب 
بة لرشاء اTٔدوية، رشاء هبا املنظمة العاملية �لص¥ة، ا�يل ك¢شوفو ٔ�ن £ل¢س> 

مليون درمه ا�يل ك�سامه هبا مؤسسة لال  240اTٔدوية Wاء Iىل لسا�مك بlٔنه 
 30سلمى حملاربة داء الرسطان، املراكز ºس�شفائية لكها ك�سامه بـــــ 

مليون د�ل اRرمه، ز�دة Iىل الوزارة ا�يل ك�سامه، كام Wاء Iىل لسا�مك، 
مليون، ٕاذن  47مليون درمه، اTٓن بــــ  60 بــــــ 2011ا�يل سامهت يف 

  . اك�ن نقص
gظرو املزيد ؤ�نمت، الس>يد الوز�ر، كتقولوا لنا راه قلصت ¢ ٕاذن احZا كن 

مليون درمه، هذا يعين ك¢شوف اك�ن وا�د  47مليون درمه ٕاىل  60من 
  .. النوع د�ل

ٔ�ما Iىل مس>توى اTٔ©زة، كام Wاء Iىل لسا�مك، الس>يد الوز�ر، قلنا 
©از ا�يل Wاء Iىل لسا�مك د�ل  25دث وال حرج، حGث �

(biothérapie)  وهو املرسع اخلطي، يف القطاع العمويم ال يغطي
احلاWات املزتايدة �لمواطنني، ٔ�ضف Iىل ذ| Iدم توفر املوارد ال¼رشية، 

، الس>يد الوز�ر، هو ٔ�نه اك�ن ٔ�©زة عند� يف هويه املهم يف هاذ اليش لك
مgطورة وWد مgطورة ا�يل ما مgواWداش يف اRول اTٔوربية، البالد، ٔ�©زة 

ولكن املشلك ا�يل اك�ن هو الصيانة واTٔطر الكفlٔة ا�يل ¸ادي حتافظ Iىل 
 .هاذ اTٔ©زة

Ôا، نطالبمك، الس>يد الوز�ر، بتغطية اخلصاص احلاصل يف املوارد، 
عمل ا�يل و�متىن لو مت تعممي مMل هذه اRور Iىل دور احلياة ا�يل ننوه £ل

  .كتقوم به وتعمم Iىل املس>توى الوطين
  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  الس>يد الوز�ر لمك رد Iىل التعقGب؟. 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 الرئCس

، يعين تند�رو هال ¸ري النقص ا�يل شفيت هو مايش نقص يف �د ذات
البيضاء الر£ط،  حواجي �ٓخر�ن، مفثال ما ¸ادÃش نبقاو يف نفس مراكز اRار

مركز مرجعي مربمج ا�يل احZا ابدينا البناء د�لو يف مدن  21ولهذا فهناك 
ٔ�خرى 3طن«ة، فاس، ٔ�اكد�ر، ورزازات، هذه مراكز ٔ�خرى ا�يل ¸ادي ¯زاد 
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  .يف هاذ اليش
7نيا، ا�يل ¸ادي ٔ�ؤكد Iليه هو التكو�ن والتكو�ن املس>متر ا�يل ٔ�رشت 

مبا يف ©ات كتنقصنا املوارد ال¼رشية، احZا �، Tٔن ولو عند� ٕاماكنيات ر 
تن¥اولو ما ٔ�مكن £لتدرج ٔ�ننا نتدارÅو هاذ املشلك د�ل املوارد ال¼رشية، 
ٔ�وال £لتدبري د�لها Iىل صعيد اجلهة، ا�يل ما اكÎش، اكن لكيش الوز�ر ا�يل 
 تيد�ر، الوز�ر ا�يل تيحيد، وتنواIدمك ٔ�نه من الس>نة املق~X ٕان شاء هللا ٔ�نه

املبار�ت تمت Iىل صعيد اجلهة، والناس ا�يل ¸ادي خيدموا يف هاذ املراكز 
¸ادي �كونوا اخgاروها عن طواعية، ما ¸ادÃش يبغي خيدم اشوية و¸ادي 

  .يقول | ¸ادي �رجع
وo�ٔريا، ا�يل ابغيت نقول ¸ري الرمق يف العالج فالوزارة راه اك�ن وا�د 

ا�يل قلت الس>يد  40.000س>نني اكنوا  3التدرج يف العالج، هاذي 
املس�شار احملرتم ا�يل اكنوا ÅيقCسهم هاذ الرسطان، اكنوا فقط تنعاجلو فهيم 

يعين رمق �م، يعين ما �ليناش مجيع  32000، دا£ وصلنا اليوم 7000
  .املشالك

ولهذا تنlٔكد Iىل التدرج Tٔن اك�ن هاذ نظام املساIدة الطبية، واك�ن 
العالWات يف املس�شفGات، ٕان شاء هللا التحسني يف اخلدمات الصحية و 

  .مع املدة منش>يو بعيد
  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
ون¢gقل ٕاىل . Îشكرمك الس>يد الوز�ر Iىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ف لكاTٔس>ئX املو©ة ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امل
  .£لشؤون العامة واحلاكمة
املوWه ٕاليه حول التدابري املت�ذة محلاية املس>هتe، السؤال اTٔول اTٓين 

واللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصا� واملعارصة، تفضل اليس 
  .التو�زي

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

رمضان هاذ الشهر املبارك ¸ادي يدoل ٕان شاء هللا يف هاذ اTٔس>بوع، 
لس>يد الوز�ر، Iىل ٔ�ن رمضان Åيكون فGه ºس>هتالك قوي وكام يف Iلممك، ا

Wدا، اس>هتالك د�ل املواد الغذائية بقوة Wدا، £لرضورة خص �كون يف 
الواقع شهر العبادة ولكن احZا يف املغرب هو شهر العبادة وشهر 

  .ºس>هتالك د�ل املواد الغذائية
صلمك و£لتايل، الحظنا و¸ادي تالحظوا و¸ادي Lسمعوا و¸ادي ت

اTٔخ~ار د�ل اTٔقالمي واجلهات Iىل ٔ�ن وا�د العدد د�ل البانضية مقارة 
oدامني Åميضيو السالح د�هلم Iىل الفقري، Tٔن هاذوك الز�دات �ٓش 
Åياoذوا هام؟ Åياoذوا هاذيك الز�دات ا�يل ¯زادت يف املازوط ويف 

دو يف هاذ إاليصانص، Åيقولوا راه ¯زاد يف املازوط ويف إاليصانص، راه �زي

اليش هذا، وهاذو لكهم هاذو ز�دات ٔ�� مgفق معمك، لكهم هاذو ز�دات 
  . ال Iالقة لها، ال¢سب د�لها ال Iالقة لها هباذ اليش

و£لتايل، هاذ القامرة موالفني هاذ اليش، موالفني ٔ�نه هاذ املضاربني وهاذ 
اطن، مايش احملتكر�ن موالفني تيد�روا هاذ العمليات Iىل القوت د�ل املو 

¸ري القوت، مايش ¸ري يف اTٔمثنة، يف اTٔمثنة، يف املزيان، يف اجلودة، ٕاذن 
  .وا�د العدد د�ل إالشاكليات كتكون

هاذ إالشاكليات لكهم خصهم مراق~ة، خصها ¯كون مراق~ة قوية، و�كون 
اجلهات، ٕاذا  5وال  4فهيا الزجر قوي وميكن تعطى فGه ٔ�مXM يف وا�د 

Åيتالعب £ملواد الغذائية خص �كون Iربة ل·ٓخر�ن، ق~طنا يش مضارب 
حلقاش ٕاذا ما اكن هاذ الز�ر هذا، Åونوا Iىل يقني Iىل ٔ�نه هاذ رمضان 

  .¸ادي يدوزوه املغاربة يف نفس املشالك وال ٔ�كرث يف رمضا�ت ا�يل فاتوا
و£لتايل، كنطلبو مZمك، الس>يد الوز�ر، Iىل ٔ��مك املراق~ة خصها ¯كون 

مة، مراق~ة يومGة فÆ خيص هاذ املنتوWات وكذ| املراق~ة Iىل مراق~ة صار 
املنافذ البحرية والربية واجلوية د�ل املغرب، Iالش؟ Tٔنه اك�ن وا�د العدد 
املواد ا�يل يه فاسدة Åي¥اولوا ما ٔ�مكن £ش يدoلوا �لبالد، وخيلطوا، راه 

 اك�ن يف اعرفgوا، تي�لطوا الزبدة مع يش حواجي ٔ�خرى، يش ختربيق Åبري
  . هاذ اليش د�ل التغذية

إالدارات .. و£لتايل، كنطلبو مZمك، الس>يد الوز�ر، Iىل ٔ��مك تقوموا
لكهم، ال وزارة اRاoلية، ال ان,، ال امجليع ا�يل عندو يش سلطة د�ل 
الرقابة خص تث¼ت هاذ الرقابة £ش حىت هاذ إالجراءات ا�يل كتاoذوا 

لوش ما مز��ش، ولكن هاذ التlٔثريات اجلان¼Gة اليوم، إالجراءات راه ما نقو 
ا�يل Åيد�رومه هاذ املضاربني يه اليت تؤ�ر Iىل هذه املسlٔ�، و£لتايل وجب 
Iىل احلكومة، وجب Iىل امجليع ا�يل عندو يش مسؤولية املراق~ة ٔ�ن يقوم 

  . هبذه املراق~ة الصارمة
راه هاذ البانضية  و�متىن ¸ادي Îسمعو يف تلفزيون، املغاربة راه Åي�افوا،

راه Åي�افوا ما Åيحشموا، راه ٕاذا مسعوا بlٔن راه ق~ضتو وا�د هنا وق~ضتو 
وا�د هنا خملط اRقGق، وا�د خملط الزبدة، وا�د غش يف الغاز، ووا�د 
كذا، راه الناس ¸ادي خيافوا، و£لتايل خص الرضب بيد من �ديد بقوة 

جراءات ا�يل ¸ادي تد�روها Iىل يد هاذ املضاربني، وكنمتناو ٔ�ش>نو هام االٕ 
  يف هاذ ºجتاه؟ 

 .شكرا الس>يد الوز�ر

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

الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف 
  :£لشؤون العامة واحلاكمة£لشؤون العامة واحلاكمة£لشؤون العامة واحلاكمة£لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئCس
  .يد املس�شار احملرتم من فريق اTٔصا� واملعارصةشكرا الس> 
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حقGقة املوضوع اÔي حنن بصدده هو من اTٔمهية مباكن، لقد وضعمت 
لكممت Iىل البانضية وIىل وا�د اDموIة، فlٔتصور  ٔ�صبعمك Iىل موقع اRاء ̄و
Iىل ٔ�ن احلكومة Lشاطرمك نفس الرٔ�ي، ؤ�ن هناك ٕاشاكالت جزء مهنا 

Gعل وجزء مهنا حقgقيمف .  
املفgعل مهنا هو اTٓن من يترضع �كون ٔ�ن الز�دة يف ٔ�سعار احملروقات 
يه اليت ٔ�دت ٕاىل الز�دة، وهذا فقط افgعال، هنا عندي اTٔرقام اTٓن ا�يل 
يه املعطيات £ش ابغيت ٔ�س>ند التدoل د�يل مبعطيات، ج~ت اTٔسعار 

oTٔس>بوع اTٔسعار، اTٔتلف البضائع د�ل ق~ل الز�دة يف اè ،ري د�ل الشهر
ا�يل احZا فGه، فغادي نقول لمك بlٔن £س>تZAاء  16 - 9وج~ت اTٔس>بوع د�ل 
- ، اجلزر %15- البصل  ،%13-الطامطم  ،%13+البطاطس ا�يل ¯زادت 

، ما ¸ادي نعطCش البنان وذاك اليش الخر £ش -23%، الربتقال 7%
  ... ما

 احZا فهيا، مبعىن ٔ�نه فٕاذن £ملقارنة يه ٔ�مثان Wد Iادية قGاسا �لفرتة ا�يل
ميل تبعنا اTٔسعار لقGنا ما اكي¢ش الز�دة، لكن ا�يل تفضلتو وحتدثتو Iليه 
هو ٔ�ن وا�د اDموIة د�ل الوسطاء، وا�د اDموIة د�ل السامرسة £لفعل 
تيدoلوا Iىل اخلط وتCس>تغلوا هاذ الفرصة £ش حياولوا يفسدوا، لعل 

يوم، حىت  15تبعنا oالل هاذي  d�ٔسط هذا اTٔمر هو ذاك اليش ا�يل
الص¥افة كتد�ر اشوية، قZينات الغاز ما ¸ادÃش يبقاو، املواطن ما ¸ادÃش 
يلقى الغاز، ما نعرف Åيف ¸ادي يطيب احلر�رة د�لو، وذاك اليش ما اك�ن 

Zوالو هم .  
املوزIني د�ل الغاز اكنوا Wد وطنيني، Wلس>نا معهم وتذاÅر� معهم 

ل البالد Åيفاش هدا، واكنوا £لفعل قرروا بlٔن التوزيع ووحضنا هلم الوضع د�
¸ادي �كون، واTٔسعار ما ¸ادÃش ¯زيد واحZا وIد�مه بlٔننا oالل هاذ 
الشهر�ن وهاذ الثالثة ٔ�شهر ¸ادي نفgحو امللف د�هلم �رمgه و¸ادي �قشو 

  . معهم
اك�ن ٕاشاكالت ا�يل ¯لكمتو Iلهيا، الس>يد املس�شار احملرتم، £لفعل 

لق £جلودة واحZا معمك، ولكن اجلودة ٔ�� عندي مجموIة من ال�ساؤالت، تتع
اجلودة جزء مهنا ما� من املواد املهربة، Tٔن يف السؤال اTٔصيل عندمك 

  . املواد املهربة، حصيح املواد املهربة يه ٔ�وال ترض £القgصاد وترض £لص¥ة
eس>هتÃ ا 3حكومة هو من هيرب؟ ومنZ؟ ٕاذن لكن ال�ساؤل د�لنا اح

، نقدر )ا�هتريب(يف نفس املدار ¸ادي نلقاو املواطن هو اÔي يقوم بـــ 
ظروفه Tٔنه خصو إالÎسان ما يبقاش، ا�لهم هيرب وال يبقى Wالس £ش 

  . �كون عندو مدخول، نقدر ذ|
درامه �قصة وال درمه يف  2ولكن ٔ�يضا املس>هتe هو احZا تنلقاو 

يب، تنفضلو ذاك العصري ا�يل هو العصري عوض ما Îرشيو العصري املغر
  . مس>تورد، Tٔنه اك�ن فGه وا�د النوع د�ل ا�مثن ا�يل هو مZخفض

لكن £لفعل ٔ�ثب�ت اRراسات والت«ارب Iىل ٔ�ن هذه املواد املهربة، 
مهنا ال Iىل صعيد اجلودة ما اكي¢ش ؤ�يضا حىت Iىل صعيد  %50حوايل 

هتe وترض £ملس>هتe من التارخي د�ل الصالحGة داز ولكهنا مازالت Lس>
 .©ة ٔ�خرى
  .شكرا

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

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
مgفق معك بlٔن املغاربة هام ا�يل ¯هيربوا، ولكن ا�يل Åهيرب هذاك �رب 

يف الواقع هذا خص واملواطن . جيب Iىل احلكومة تضبطو وتدoلو �ل¥¼س
الوعي، املواطن Åيف ما قليت Åيلقى جوج درامه �قصة Åيقول | راه مهزة 
هاذي، ٕاذن املواطن خصو ثقافة، ثقافة املواطنة £ش Ãس>هتe املواد 
الوطنية £ش Ãشجع ºقgصاد الوطين هاذي ما فهيا نقاش، ولكن هاذي 

كرييب  خصها oدمة ٔ�خرى، ولكن املهرب احZا خصنا نضبطو، Tٔن
 .ºقgصاد مث Åيجيب لنا مشالك �لبالد فÆ خيص هاذيك املواد ا�يل Åيجيهبا

، ٔ�� )les bonbonnes de gaz(الز�دات ا�يل تيكونوا، مMال 
، مMال هذا ٕاجراء مز�ن، )les bonbonnes de gaz(ك¢سمع بlٔن 

 الص¥افة قالت Iىل ٔ�� £غي يتقطع، ٔ�� Iارف ما ¸ادي يتقطعشاي، البالد
راه مايش سايبة، ولكن خصنا �ردو البال فÆ خيص الوزن، راه خص 
ضبط الوزن، Tٔن قالوا الناس، وا�د العدد د�ل الناس ا�يل كريوج 

راه ٕاذا نقصت ¸ري  (les bonbonnes de gaz)دروك، Iىل ٔ�ن هاذوك 
واحسب وا�د العدد د�ل  (bonbonne de gaz)غرام من لك  100

اذ الرشكة احشال كرتحب، راه اك�ن وا�د اخلواض اTٔطنان، ¸ادي تلقى ه
Åبري يف هاذ امليدان، و£لتايل هاذوك الناس ا�يل قعدت معهم، اقعد معهم 
يف هاذ املوضوع، Tٔن خص الرقابة، خص التقZيات، هاذو هام ا�يل ترياق~وا 

راه  (usine)روسهم، مايش اRو� ا�يل كرتاقب، تيقول | ٔ�� عندي 
  .Åيلو ٔ�وال ما فهياش 16ا كرناقب واش فهي

ولكن £لتايل ٔ�ن اك�ن وا�د العدد د�ل العمليات د�ل النصب Iىل 
املواطن يف هذا املوضوع، و£لتايل خص الناس �كون فهيم هاذ الوطنية، ٔ�� 
كنعرف Iىل ٔ�ن ما ميك¢ش بنادم �كون لكيش £لزجر، خص ¯كون اشوية 

واقع، اقاللت Iلينا تيقول | د�ل املواطنة، وهاذ املواطنة اقاللت يف ال
غرام، تتلقى ماليري اRرامه يف الس>نة ا�يل كمتيش  50غرام ٔ�و  100ننقص 

  .كرتوج وÅيحيدوها �لمواطنني ال¼سطاء
و£لتايل، اك�ن وا�د العدد د�ل العمليات ا�يل فهيم هاذ اليش، ا�يل 

اRو� فهيم هاذ الز�دات ¸ري القانونية، ٕاذن اRو� خصها ¯كون �ارضة، 
¯كون �ارضة عندها اTٔ©زة، عندها إالماكنيات وعندها إالماكنيات 
الالزمة £ش ترضب Iىل هاذ اليش، Tٔن املواطن املغريب وقت ما مسع Iىل 
ٔ�نه راه ضبطنا هذا ودر� لهذا، Åيقول اRو� موجودة، اRو� موجودة 

اس دايCهنا فهيم، هذا �رقا�هتا وبlٔ©زهتا £ش املواطنني �كونوا Iىل بZCة بlٔنه الن
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  .هو املوضوع د�ل السؤال
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .لمك رد الس>يد الوز�ر؟ تفضل. شكرا الس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة 
  :واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئCس
، ؤ�ظن ٔ�ن Iىل طول اخلط ٔ�� مgفق معك Iىل هاذ اليش ا�يل قلت

هذه قضية وطنية ما ميك¢ش خنتلفو فهيا، املواطن ما خصوش �كون هو 
  . الضحية، السامرسة والوسطاء ما خصهمش يبقاو يتعاملوا

يف ٕاطار الزجر، نعطيك ¸ري ٔ�رقام، يف ٕاطار زجر املواد املهربة، انتقلنا 
قGاسا مع الثالث ٔ�شهر د�ل  o2012الل الثالث ٔ�شهر اTٔوىل د�ل 

مليار س>ن�مي، لكن ٔ�نمت Iارفني، ٔ�نمت  18مليار ٕاىل  15من  2011
  .مس�شار�ن ومتثلون اTٔمة

السلعة د�لو،  دا£ احZا عند� ٕاشاكالت ميل تgCحجز الوا�د وتتدي �
يف الغد تتلقاه ٔ�نت مكمثل اTٔمة يف الباب، تيقول | ٔ�ودي �ٓ� Iاوين 

تيجي عند املمثلني، ما السلعة  £ش �رد السلعة د�يل، هذاك ا�يل تنديو �
هللا  تي«Cش عند احلكومة �زاوك فهيا، تيجي عند املمثل د�لو، تيقول �

جيازيك راه Wاو داو لنا السلعة من احلانوت Tٔهنا �ربة، دا£ �ٓ� Iاوين، 
هذا تنعطيك ا�منوذج د�ل ٔ�نه ٕاذا ما اكÎش ¯اكثف د�ل امجليع، املصل¥ة 

  .هاذ املوضوعاصعيب Iلينا ٔ�نه نوصلو £لفعل ل 
 ٓTسعار، املوضوع اTٔخر هو احلكومة £لفعل يف القانون د�ل املنافسة وا

امشات �لمسI �ٔlىل الصعيد احمليل £ش ما يبقاش املركزية د�ل العقو£ت، 
 10امشات عند الوالة والعامل ؤ�عطت هلم الصالحGات، اكنت يف �دود 

مه د�ل الزجر ا�يل ٔ�لف در 300ٔ�لف درمه، ورداهتا  100مليون س>ن�مي، 
  .عند الوالة والعامل

ٔ�� نقدر نقول | من هاذ املنرب Iىل ٔ�ن ما عند�ش قرارات حلد اTٓن 
 Xومن هذا املنرب . ٔ�لف درمه د�ل الزجر ود�ل العقو£ت 300ا�يل واص

تنقول Iىل ٔ�ن هاذ الصالحGة ا�يل ٔ�عطاها القانون �لسلطة الوالئية والعامل 
كون الزجر احلقGقي وما نبقاوش ن¢gظرو احلكومة من خصها Lس>تعمل £ش �

الفوق ا�يل يه ٔ�عطتنا الصالحGات، لكن هاذ الصالحGات حلد اTٓن ¸ري 
Xمس>تعم.  

مجعيات اDمتع املدين يه ٔ�يضا لها دور Åبري يف هذا اDال وخصها تعاون 
احلكومة ٔ�يضا، ٔ�وال £لتبليغ عن هذه اTٔمور د�ل الغش يف اجلودة 

ار، مث ٔ�يضا ٔ�هنا ¯كون طرف فاIل لزجر Iىل اTٔقل معنو� واTٔسع
  .امل�س>ب¼ني يف هذه الز�دات

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
مراق~ة ٔ�مثنة املواد الغذائية هو موضوع السؤال . شكرا �لس>يد الوز�ر

املوWه من نفس الفريق ٕاىل الس>يد الوز�ر، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن 
  .املعارصةمن فريق اTٔصا� و 

        ::::املس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGل
  .شكرا الس>يد الرئCس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شارون،

كام الحظمت، الس>يد الوز�ر، فريق اTٔصا� واملعارصة رٔ�ى يف املوضوع 
ٔ�مهية قصوى، Ôا جÏنا خناطبمك مرة ٔ�خرى، الس>يد الوز�ر، كام تعلمون 

هتالك اTٔرس املغربية DموIة من املواد oالل شهر رمضان املبارك يزتايد اس>
الغذائية اTٔساس>ية، ويف هذا إالطار تعرف ٔ�مثنة هذه املواد بعض ºرتفاع 

 .يف هذه املناس>بة �رمس لك س>نة
وÔ|، نطالب احلكومة £لعمل Iىل توفري املواد السالفة اÅÔر oالل 

 ٔ�سعارها، هذا الشهر الكرمي £لمكيات الالزمة، ضام� لعدم الز�دة يف
ونطا�هبا كذ| بضامن جناIة مراق~ة اTٔمثنة حىت �متكن املس>هتe من اقgناء 

  .هذه املواد بlٔمثنة معقو�، وليك ال تترضر قدرهتم الرشائية ن�G«ة ذ|
ويف نفس الس>ياق، الس>يد الوز�ر، نثري ºن�~اه ٕاىل ظاهرة خطرية، 

بظاهرة ا�هتريب، حبيث ¯زداد �دهتا oالل هذا الشهر الكرمي ويتعلق اTٔمر 
تعرف بعض مZاطق اململكة رواWا Åبريا �لبضائع والسلع املهربة، كام Wاء يف 
لكمة صديقي، وoاصة مهنا ا�متور واملواد الغذائية رديئة اجلودة، واليت يمت 
عرضها �لبيع بlٔمثان زهيدة، حبيث ٔ�صبحت ¯زامح املنتوWات الوطنية، هذه 

ومواصفات اجلودة، ويه مZاس>بة Îس«ل  املنتوWات ال ختضع Tٔدىن رشوط
من oاللها ضعف مراق~ة املصاحل اèتصة لبيع هذه املواد اليت يمت عرضها 

  .جبميع اTٔسواق ويف الشوارع واTٔزقة
  : Î ،|Ôسائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم

ما اÔي قامت به احلكومة من W�ٔل توفري املواد الغذائية الرضورية  -
 ملبارك، وضامن مراق~ة ٔ�مثنهتا؟مبناس>بة شهر رمضان ا

ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة �ل¥د من رواج املواد املهربة، حفاظا Iىل  -
  حصة وسالمة املواطنني؟

  .وشكرا

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

الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة 
  :احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمةو و و و 

  .شكرا الس>يد الرئCس
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
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حقGقة فريق اTٔصا� واملعارصة بطر�ه لسؤالني يصبان يف نفس املبتغى، 
£لفعل جيعلنا نت¥دث حبزي زمين ٔ�كرب Iىل هذا املوضوع، املوضوع عندو 
Iالقة �رمضان وهذه فرصة £ش �متناو لمك مجيعا السادة املس�شار�ن ؤ�يضا 

  .متىن �لشعب املغريب ٔ�ن يدo{ هللا Iلينا مبزيد من الص¥ة وإالميان� 
حقGقة، شهر رمضان ها ٔ�نمت Iارفني اTٔصل د�لو هو العبادة، لكن 
ولٔ·سف الشديد، احZا عوض ما منش>يو �لعبادة تند�رو اشوية د�ل العبادة 

يل تزتاد Å�ٔيد، لكن Îس>تغ{ DموIة د�ل اTٔمور ا�يل مهنا املواد الغذائية ا�
وºس>هتالك ا�يل تيزتاد لوا�د اDموIة د�ل املنتوWات، فاحلكومة قامت 
جبرد د�ل املنتوWات تقريبا اليت Lس>هتe �كرثة، ميكن نقول لمك احلليب، 
السكر، الزيت، الطامطم، العدس، امحلص، التوابل، واRقGق و¸از 

صت الطلب البوطان، هاذو مه املواد ا�يل Lس>هتe �زاف، احلكومة ٔ�ح
والعرض ووWدت Iىل ٔ�نه العرض مgوفر مبا �كفي، ٕاال يف مادة احلليب ا�يل 
فهيا نقص وا�يل قررت احلكومة يف املرسوم ا�يل صدر مZذ ثالث ٔ�سابيع 

يوليوز ميل  20ٔ�لف طن بني الفرتة د�ل  20ا�يل تCسمح £س>ترياد حوايل 
املادة ¯كون غشت مبعىن شهر £ش  20¸ادي يدoل رمضان والفرتة د�ل 

مgوفرة، ٕاذن هاذي يه املادة الوحGدة ا�يل ت¢gصورو Iىل ٔ�نه ¸ادي �كون 
فهيا نقص، ودر� هاذ املرسوم £ش �رخصو ºس>ترياد £ٕالعفاء من مجيع 

  .الرسوم امجلرÅية د�ل هاذ املادة £ش املواطنني ما يعانيوش
ا�لجنة Å�ٔيد ٔ�ن إالشاكالت اTٓن يه مgعلقة £ملراق~ة حصيح، واك�ن 

الوزارية اليت ت�~ع اTٔسعار وا�متو�ن جبوج، هذه ا�لجنة الوزارية اكنت جتمتع 
يوم اTٔوىل وoالل  15مرتني يف الشهر، مبناس>بة شهر رمضان oالل هاذ 

شهر رمضان لكو ¸ادي تبقى جتمتع مرتني يف اTٔس>بوع £ش تتابع اTٔسعار 
تابع ٔ�يضا ا�متو�ن £ش والز�دات ا�يل فهيا ٕاذا اكنت هناك ز�دات، و£ش ت 

¯كون عندها حرÅية وجتاوب مع هذه املعطيات ا�يل كتجهيا Iىل الصعيد 
  . احمليل، يه جلنة وزاراتية مركزية لكن تتجهيا املعطيات من اTٔقالمي

وعندما يتضح Iىل ٔ�ن هناك بعض املنتوWات، وهاذ اليش �اصل، ٔ�ن 
 راجع �لسوق، بعض املنتوWات فهيا ¸الء ¸ري Iادي، مايش ¸الء ا�يل

�لعرض والطلب، ولكن ا�يل فGه نوع من السمرسة ومن الوسطاء ا�يل 
 .Åيغليو هاذ املنتوج كتكون عندها تدoالت ا�يل يه واحضة

عند� القانون ا�يل ¯لكمت لمك Iليه يف اجلواب السابق د�ل حرية 
 اTٔسعار واملنافسة Åيعطينا مجموIة د�ل إالجراءات، ٔ�� ¸ادي Îرسد Iليمك

فقط ا�يل قامت به احلكومة، مادام طلبمت مZا ٔ�ش>نو قامت به احلكومة، 
نعطيمك إالشاكل املتعلق هباذ اليش د�ل ا�هتريب، فهناك ختفGضات مجرÅية 

Iىل مجموIة من املواد £ش ما تبقاش جتينا،  %75و 40اTٓن وصلت بني 
 40 �ك ٔ�س>يدي املشلك عند� يف ا�مثن Iىل ذاك اليش ¯هيربوها، نقصنا

يف املواد، اكلعصا(ر واملرشو£ت والقهوة واجلنب والش;طة  %75حىت 
واملنتوWات ا�يل من ٔ�صل احلبوب والقطاين، £ش تبقى الرشاكت الوطنية 

  .د�لنا ت¢gجها وما نبقاوش هنربوها من س¼gة ومليلية ٔ�ساسا

  .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .ل؟ تفضلهناك تعقGب اليس شكG. شكرا لمك الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGلاملس�شار الس>يد Iابد شكGل
اÔي يؤسفين، الس>يد الوز�ر، ؤ�شكرمك عن جوا�مك وهو مقZع، لكن 
البد ٔ�ن ٔ�شري، يف الوقت، الس>يد الوز�ر، ا�يل كهترض يل Iىل اس>ترياد 
احلليب، هذا راجع الش؟ Tٔننا هاذي س>نني واحZا كن�لصو احلليب �مثن 

�لفالح ا�مثن احلقGقي د�ل احلليب  ٔ�قل من اكس د�ل ÅواكÅوال، لو ٔ�عطينا
ملا كناش اليوم �كونو يف �اWة ٕاىل اس>ترياد هذه املادة ا�يل يه ٔ�ساس>ية يف 

  .بالد�
7نيا، الس>يد الوز�ر، ا�هتريب مايش ¸ري £لزجر، راه اك�ن وسائل 
ٔ�خرى، وكذ| تتعرفوها، الس>يد الوز�ر، £ش ميكن لنا نقضيو Iليه، 

ا�يل تيد�روا هذاك ا�هتريب وحنسسومه ونقZعهم  منش>يو لعند هاذوك الناس
  . ونعطهيم وسائل £ش يعCشوا

ٔ�� البارح ؤ�� ما� من هذاك احملل مZني Åهيربوا الناس، اشكون هاذو 
   .ا�يل Åهيربوا، تصCب اعياالت، ادراري، ما صابوش فني �لكوا

كنا لو مشZCا عندمه وتذاÅر� معهم وسlٔلنامه ؤ�عطينامه وسائل العCش، 
ٔ�ول يشء ¸ادي �رحبو هاذيك اخلسارة ا�يل اTٓن Åيعرفها ºقgصاد الوطين 
من W�ٔل هاذيك املواد ا�يل تنجيبوها وا�يل اكن ميكن �لسوق د�لنا، هو 

  .فGه فني Lسوق، واملعامل د�لنا يه ا�يل ت¢gجها
ٕاذا ابقGنا ¸ري £لزجر و�كذا وكذا، الس>يد الوز�ر، ؤ�� تنعرفمك بlٔ�مك ٔ�نمت 

هذه ٔ�حسن طريقة ٕاÎسانية £ش هذاك .. ايش مع الزجر، ولكن حتاولوام
املواطن ¸ري نعطيوه £ش يعCش، ¸ري نعطيوه معل داoل هذا إالجراء 
و¸ادي جنحو ºقgصاد، وجنحو هذاك ال¼رش ا�يل ما يبقاش يعCش دامئا 

  . هار£ من البولCس ومن اجلدارمGة
  . وشكرا الس>يد الرئCس

        ::::ةةةةالس>يد رئCس اجللسالس>يد رئCس اجللسالس>يد رئCس اجللسالس>يد رئCس اجللس 
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقGب

الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة 
  :واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئCس
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

هو املوضوع، احلكومة ٕاذا اس>تطعت توفر، مايش ¸ري لهاذو ا�يل 
ٔ�لف درمه، ٔ�ش>نو ¸ادي  15ٔ�لف ٔ�و  10فر مجليع املواطنني ¯هيربوا، تو 

  خترس هاذ احلكومة؟
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فهاذ الواقع، احZا مgفقني، مايش ¸ري الناس ا�يل ¯هيربوا وٕامنا احلكومة 
خصها توفر �لجميع، إالماكنيات د�لها اTٓن ها ان, IارفGهنا، ما اك�ن الش 

  . ندoلو يف التفاصيل د�لها
هذا إالطار كتد�ر اDهود الالزم، £لفعل £ش  ٕاذن احلكومة اTٓن يف

حتاول Iىل ٔ�ن هؤالء املهربني توWد هلم وسائل د�ل ºش>تغال ود�ل 
  . العCش ا�يل من oاللها ما يبقاوش هيربوا

احZا عند� �االت ا�يل يه ال بlٔس هبا، مجموIة  (INDH)يف ٕاطار 
طار مشاريع د�ل من احلاالت ا�يل £لفعل وا�د اDموIات حتولوا يف إ 

اoRل اÔايت، املشاريع املدرة ��oل، ٔ�هنم حتولوا من اTٔمر د�ل ا�هتريب، 
ؤ�نمت Iارفني واش اك�ن يش وا�د ¯هيرب خباطرو، ذاك ال¢ساء ا�يل ت�شوفوا 

Åيلو يف الظهر د�لها وحتتقر  25ال يف التلفزة وال الواقع ا�يل تتكرفس وهازة 
¸ادي متيش خلاطرها هترب؟ ما يش واش هاذي .. عند اRخول ٕاىل

و£لتايل، احZا واعيني Iىل ٔ�نه £لفعل بتوفري الوسائل الالئقة . خلاطرها
  .�لعCش، هاذ املسlٔ� س>تخف

املسlٔ� د�ل التحسCس، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�نمت Iارفني هاذي 
يف التلفزة،  (des spots publicitaires)مسlٔ� جممتعية، ميكن ند�رو 

هنرضو مع امجليع، لكن ٕاذا ما اس�شعر�ش مجيعا اخلطورة د�ل هاذ ميكن 
فهذا من املشالك اDمتعية، حبالو حبال  .املوضوع راه ما ميك¢ش نتغلبو Iليه

الرشوة، حبالو حبال الفساد، حبالو حبال اTٔمور ا�يل خصنا تضافر اجلهود 
جزء مZه داoل د�ل امجليع، ؤ�تصور ٔ�نه حىت ال�ساؤل د�لمك واجلواب هذا 

  . يف التحسCس
لكن ا�يل ميكن خنتلف معمك، الس>يد املس�شار، هو يف هاذ اليش د�ل 
احلليب واTٔسعار د�لو، ٔ�� ما ميك¢ش نقول Iىل ٔ�نه ºس>ترياد اTٓن راه 
احZا يف وقع اTٔزمة د�ل ºس>ترياد Tٔنه ما تنعطيوش �لفالح وا�د ا�مثن 

ادي ي¢gج، لكن خصنا نعرفو Iىل ٔ�نه ا�يل رمبا Åون ٔ�عطيناه ٔ�كرث اكن ¸
احلليب يف املغرب تC~قى ٔ�¸ىل من وا�د اDموIة د�ل اRول ا�يل يه 
ٔ�وربية، ا�يل املس>توى د�ل العCش د�لها Wد مرتفع، واحZا احلليب يف 

درمه Iىل حساب واش ت¢رشيوه  6,80درمه وال  6,40املغرب ميل تيد�ر 
ن Iائالت ا�يل تتالك ¸ري اخلزب واحلليب، £لنص وال £�لرت، راه £لفعل اك�

ما ت�س>تاطعش Iىل ٔ�نه Lرشيه، مايش الفالح هو اTٔصل د�ل هاذ السعر، 
  .لكن ذاك الوسطاء و¸ريمه ا�يل خصنا نقضيو Iلهيم

  .شكرا الس>يد املس�شار

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

ول تطبيق قانون موضوع السؤال الثالث املوWه ٕاليمك الس>يد الوز�ر ح
اللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق . حامية املس>هتe، �لفريق ºشرتايك

  .ºشرتايك لتقدمي السؤال، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد اèتار صواباملس�شار الس>يد اèتار صواباملس�شار الس>يد اèتار صواباملس�شار الس>يد اèتار صواب
  .شكرا الس>يد الرئCس

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

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
تتوفر Iىل قوانني عرصية ومالمئة ختص املنافسة لقد ٔ�صبحت بالد� 

ٕاال ٔ�ننا . وºس>هتالك Iىل غرار مجيع اRول املتقدمة وoاصة مهنا اTٔوربية
نالحظ رمغ صدور هذه القوانني £جلريدة الرمسية، الزالت هناك ممارسات 
مشZCة هبذه القطاIات واس>تف¥ال ظاهرة املنافسة ¸ري الرشعية، وكذا Iدم 

ون املس>هتe يف Iدة مGاد�ن، واملرتبطة ٔ�ساسا بعدم ا�رتام ا�رتام قان
  .املعلومات من طرف املنتج وامللصقة فوق املنت«ات بصفة Iامة

الس>يد الوز�ر، مفا يه التدابري اليت س��gذها وزا̄رمك لتفعيل القوانني 
  السالفة اÅÔر؟ ؤ�ي دور �لم«لس الوطين �لمنافسة يف هذا الشlٔن؟

  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس>يد رئCسالس>يد رئCسالس>يد رئCسالس>يد رئCس
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة 
  :واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئCس احملرتم
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم من الفريق ºشرتايك

ابقة Iىل ٔ�ساس ٔ�ن توصل Å�ٔيد ٔ�ن اجلهد اÔي قامت به احلكومات الس
القانون د�ل حامية املس>هتe ؤ�ن خترWه ٕاىل الوجود يه ©ود معتربة، ؤ�نه 

ا�يل هو قانون عرصي، ا�يل  31.08£لفعل اTٓن حنن عند� القانون د�ل 
هو قانون مواÅب �لتغريات اDمتعية وا�يل ما ميك¢ش ٕاذا قار�ه مع القوانني 

نقولو ٔ�نه م�gلف، و£لتايل فهو يف نفس  اTٔخرى د�ل اRول املتقدمة
  . املس>توى

ولكن هاذ القانون اÔي ينص Iىل مجموIة من احلقوق اTٔساس>ية 
�لمس>هتe، مهنا احلق يف إالIالم حول املوضوع ٔ�و اليشء اÔي Ãشرتيه، 
حامية احلقوق د�لو ºقgصادية، ا�متثيلية، الرتاجع ٔ�و اخgيار د�ل املنتوج، 

  .اكينة هذه لكها حقوق
لكن إالشاكل، هو ٔ�نه £لفعل يف القوانني التنظميية ا�يل اTٓن الزالت 
مgعرثة ؤ�هنا مل تصل، ولكن هنا نفgح قوس ونقول Iىل ٔ�هنا هاذ القانون راه 

يعين يف عهد احلكومة السابقة، مبعىن ٔ�نه  2011متت املصادقة Iليه يف ماي 
Zا مازال اTٓن ت¢gعرثو، Tٔن ٔ�شهر واح  14مZذ ذ| احلني، دا£ داز ٔ�كرث من 

احلكومة احلالية قررت ٔ�ن Lسحب مجيع القوانني ا�يل اكنت الزالت يف 
الربملان ليك تعيد النظر فهيا ليك تطر¥ا من Wديد، وهذا اجهتاد Iىل ٔ�ية 

  . �ال ا�يل قامت به احلكومة
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لكن إالشاكل اTٓن هو نعطيك إالسرتاتيجية احلكومGة ا�يل ¸ادي 
  :ب Iىل السؤال د�لمكتوصلنا �لجوا

اTٓن اك�ن مرشوع مرسوم يتعلق : اTٔول، هو تعز�ز إالطار القانوين
ٕ£Iالم املس>هتe وبعض املامرسات الت«ارية والضام�ت القانونية 
وºس>هتداف، س>يعرض Iىل ٔ�نظار احلكومة IاWال ليك تقرر به وجيي 

 هاذيك الساIة �لربملان �لمصادقة؛
احلكومة يف ٕاسرتاتيجية، هو توطيد إالطار املوضوع الثاين تقوم به 

املؤسسايت ٕ£�داث ما يعرف £Dلس اITٔىل لالس>هتالك، هيئة اس�شارية 
تتعلق �لك ما هيم املس>هتe، وهذا ٔ�يضا املرشوع د�ل املرسوم يف طور 
إالIداد، احلكومة راها ماش>ية، هذا اTٔول راه ¸ادي جيي �لحكومة £ش 

هو يف طور إالIداد، واحلكومة واعية بlٔنه خصو  تصادق Iليه، والثاين راه
  . يزنل

ينضاف ٕاىل هذا، يف إالطار املؤسسايت، العمل د�ل املركز املغريب 
لالس>هتالك اÔي ٔ��دث dرشاكة مع مجعيات اDمتع املدين ومجعيات حامية 

eاملس>هت .  
ل مث ٔ�يضا اجلزء الثاين من إالسرتاتيجية هو دمع احلركة امجلعوية يف جما

ºس>هتالك من oالل تفعيل دور الصندوق الوطين محلاية املس>هتe ا�يل 
¸ادي يويل يدمع امجلعيات د�ل املس>هتe، وهنا نفgح قوس £ش نقول Iىل 
ٔ�نه اRور د�ل امجلعيات د�ل حامية املس>هتلكني هو دور ٔ�سايس ورئCيس 

ل Iىل يف اRفاع عن حقوق املس>هتلكني، لكن ولٔ·سف من هاذ املنرب نقو 
ٔ�ن Wل هذه امجلعيات حلد اTٓن ال تقوم £Rور اليت تقوم به مجعيات 

  .املس>هتلكني يف مجموIة من اRول، وoاصة اRول املتقدمة
املؤسسات ºقgصادية يف اRول املتقدمة ¯رتعش ٕاذا يش مجعية د�ل 
املس>هتe قررت يش �اWة، ¯رتعش ٕاذا يش مجعية د�ل املس>هتلكني Wات 

املنتوج هذا فGه نوع من ٔ�و ما فهيش مZافسة وفGه ز�دة ¸ري وقالت هاذ 
  . معقو�

لكن هنا ولٔ·سف امجلعيات د�لنا يه مgواWدة، ولكن مازال خصها 
تطور اTٔداء د�لها وتعطى لها مجموIة من الصالحGات حقGقة £ش ¯كون 

  .طرف فاIل يف دمع املس>هتلكني
        .شكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن �لتعقGب عن . �رشكرا الس>يد الوز

  .جواب الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد املصطفى الهيبة
  .شكرا الس>يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

شكرا Iىل جوا�مك، الس>يد الوز�ر، وهو جواب مقZع، ¸ري ٔ�ننا ن¢هتز 
ن، كام Wاء Iىل لسا�مك ق~ل قليل، هذه املناس>بة �لتÅٔlيد Iىل ٔ�ن شهر رمضا

بlٔنه شهر العبادة، ولكن فGه قوة ºس>هتالك، الس>يد الوز�ر، هو �لتÅٔlيد 
Iىل ٔ�ن شهر رمضان هو حمك حقGقي، مدى قدرة احلكومة Iىل تفعيل 
مقgضيات قوانني املنافسة وحامية املس>هتo ،eاصة فÆ �رتبط ٕ£Iالن 

نتوWات وجودهتا ومكو�هتا، وهذا ما وٕاشهار املعلومات املرتبطة بlٔسعار امل 
يتطلب تعبئة خمتلف املصاحل اèتصة مبراق~ة ا�رتام هذه القوانني، سواء من 

  . طرف املنت«ني ٔ�و املوزIني ٔ�و الت«ار
واش ما تقدروش تد�روا لنا �ٓليات اليت ميكن ٔ�ن تضعها احلكومة من 

رمق .. �سهيلW�ٔل Lسهيل �مة املواطن املس>هتe، كتخصيص وا�د الرمق ل 
ٔ�خرض مMال ا�يل ميكن هذاك املترضر يصCب وا�د البالصة فهيا وا�د 

  . اTٔمثان زايدة وال فاسدة ليتصل Iىل س¼Gل املثال £ش يبلغ املسؤولني
  .وشكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا �لس>يد املس�شار

  .التعقGب

الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لشؤون العامة الس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئCس
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

Å�ٔيد ٔ�نه املطلب د�ل وضع رمق ٔ�خرض لCسهل Iىل املس>هتلكني 
كتد�ر ما Ãسمى  -كام تعلمون  -االتصال، ٔ�ظن هذا ٔ�مر مق~ول، واحلكومة 

e، لك Iام كتد�ر ما يعرف £ليوم الوطين £�Tٔم الس>نوية �لمس>هت
�لمس>هتe ا�يل تيكون عبارة عن نوع من إالIالم والتحسCس، وتيعطي 
اTٓليات �لمس>هتلكني £ش حياولوا يوصلوا هاذ إالشاكالت ا�يل يه كتعلق 

ريها   . £جلودة ̧و
يف هذا إالطار دامئا من بني إالجراءات، اTٓن يف ٕاطار ٔ�يضا ا�رتام 

ا�يل خصها ¯كون Iىل املنتوج، دا£ احلكومة حترض مرشوع املعلومات 
مرسوم ا�يل ¸ادي �كون Wاهز �لعرض oالل ا�Tٔم املق~X ٔ�يضا عند 
اDلس احلكويم، �لمنتوج ا�يل Ãس>هتلكه املواطن ¸ادي يويل حبال اRواء، 
¸ادي تلقى فGه المكية، العبار د�لها ٔ�ش>نو يه، ¸ادي تلقى فGه اشكون 

  . و، اشكون ا�يل Åيوزعو، مجيع املعطياتا�يل Åي¢gج
املرسوم اTٓن راه يف ٕاطار إالIداد £ش خيرج، ¸ادي تعطينا مجيع 
املعطيات £ش املس>هتe ميل ¸ادي Ãرشي ¸ادي يعرف املنتوج مZني 

  . Wاي
نعطيك منوذج دا£ ¯لكمتو Iىل رمضان اك�ن يش متر دا£ تيدoل 

 Lرشيه حىت وا�د ما تيعرف، املغرب وتيعجب بعض املغاربة، ميل ¯متيش
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تيحيدوا لو ذاك الغالف د�لو الك~ري Tٔنه Wاي من ٕارسائيل وتي�ليو ¸ري 
ا�متر، ميل تتجي Lشوف ¸ري املياك، ت�رشي متر وهو ميكن نقولو اجلودة 

  .د�لو ما �هياش، ولكن تيحيدوا
اTٓن مل يعد هذا مسمو�ا، ٔ�نه ٔ�ي �اWة، دييت سلعة تتعرف امZني 

ون ا�يل موزعها £ش حىت ٕاذا وقع oلل يف اجلودة وال يف يش Wات واشك
�اWة تعرف الرشكة ا�يل يه ملكفة £لتوزيع، وهذا ¸ادي يؤ�ر Å�ٔيد Iىل 

  .. املس>توى د�ل املس>هتلكني وIىل اجلودة ٔ�يضا د�ل هاذ
عند� ٕاشاكالت، و�لك وضوح و�لك رصا�ة تنقولو لمك عند� 

 والعدد د�ل الباحMني ا�يل خصهم ي�~عوا ٕاشاكالت يف العدد د�ل املراق~ني
ٔ�لف سوق ا�يل هو بني اTٔس>بوعي  30هاذ املوضوع، Tٔنه عند� ٔ�كرث من 
مليون د�ل املنتوWات، ٕاذا حس¼Zا  7وبني اليويم، وتتعرض فGه حوايل 

هاذ اTٔسواق لكها ما ميك¢ش نقولو ٔ�ن اTٔ©زة د�لنا قادرة Iىل ٔ�نه ðبع هاذ 
نعاود نقول بlٔنه ٕاذا ¯اكثفت ©ود مجيع املؤسسات ومهنا اليش، لكن ¸ادي 

املؤسسة د�ل اDمتع املدين، ٔ�ظن ٔ�ن هذا املشلك ما ¸ادÃش يبقى مطروح 
  . Iىل املدى القصري

 .شكرا الس>يد املس�شار. وشكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر Iىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

gقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس>يد وز�ر الصناIة التقليدية، وذ| بناء ن¢ 
Iىل طلب الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن اÔي تقدم به لتoٔlري سؤا� الفريد 
ٕاىل �ٓخر اجللسة وذ| اللزتامه حبضور Wلسة ال�رشيع اليت س>يكون لنا 

وع Tٔنه ملزم حبضور مZاقشة مرش  ،معها موIد م~ارشة بعد هذه اجللسة
القانون اÔي س¢Zاقشه م~ارشة يف اجللسة ال�رشيعية اليت س>تعقد بعد هذه 

  . اجللسة
ٕاذن السؤال املوWه ٕاىل الس>يد وز�ر الصناIة التقليدية، اللكمة مو©ة 
ٕاىل ٔ��د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ·حرار لتقدمي 

. "ºقgصاد الوطين دور الصناIة التقليدية يف دمع" :السؤال اÔي عنوانه
  .اللكمة لٔ·س>تاذ لعلج

        ::::املس�شار الس>يد حلبCب لعلاملس�شار الس>يد حلبCب لعلاملس�شار الس>يد حلبCب لعلاملس�شار الس>يد حلبCب لعلجججج
  .شكرا الس>يد الرئCس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
سؤالنا dس>يط وعريض و�م Wدا، يف ٕاطار حكومة Wديدة ومفهوم 

د�ل وزارة Wديد �لتمنية ال¼رشية مبفهوم Wديد لالقgصاد، ما يه الرؤية 
الصناIة التقليدية يف املسامهة واملشاركة يف بناء اقgصاد وطين يعCش ٔ�زمة 
اقgصادية Iاملية ويعCش مشلك البطا� ويعCش مشالك مgعددة؟ ما هو 
دور هذه الوزارة يف تقليص هذه املشالك واRور اÔي تلعبه يف هذا 

  اDال؟ 

  .شكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Iىل . �لس>يد املس�شارشكرا 

  .السؤال

        ::::الس>يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليديةالس>يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليديةالس>يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليديةالس>يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليدية
  .شكرا الس>يد الرئCس
  زمGيل الس>يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�تقدم £لشكر لفريق التجمع الوطين لٔ·حرار لوضعه  ،بداية

واÔي يتعلق بدور قطاع الصناIة التقليدية يف ºقgصاد هذا السؤال املهم 
  . الوطين

يف البداية، جيب ٔ�ن ٔ�عرض Iىل حرضا¯مك مجموIة من املعطيات حىت 
يت¼ني �لسادة املس�شار�ن وكذ| املواطنني Åيف يقسم قطاع الصناIة 

بطبيعة احلال يقسم ٕاىل القطاع إالنتا�، بصنفGه إالنتا� . التقليدية
  . ، وكذ| الصناIة التقليدية ٔ�و ذات امحلو� الثقافGةواخلدمايت

مليون صانع وصانعة بصفة م~ارشة،  2,200الصناIة التقليدية Lشغل 
ٕاذا ا��س¼Zا املعدل ا�يل تgCعمل يف قطاIات ٔ�خرى اكلفال�ة ميكن ٔ�ن 

مليون د�ل  5مليون ٔ�و  4يضاعف هذا الرمق ٕاىل اثنني، ٔ�ي حوايل 
 .ن الساكنة ال¢ش>يطة د�ل اململكة املغربيةم %20املواطنني، ٕاذن 

  .من الناجت اRاoيل اخلام %5قطاع الصناIة التقليدية Ãسامه بــــ 
مليار د�ل  79الصناIة التقليدية Lسامه يف ºقgصاد الوطين حبوايل 

مليار د�ل اRرمه ختص هبا الصناIة التقليدية ذات امحلو�  16اRرمه، 
مليار  36ل اRرمه الصناIة التقليدية إالنتاجGة، ومليار د� 27الثقافGة، 

  .د�ل اRرمه £ل¢س>بة �لصناIة التقليدية اخلدماتية
بطبيعة احلال هذا قطاع مدر �لعمX الصعبة، ٕاضافة ٕاىل اRور اÔي 

مليار د�ل اRرمه هو رمق �م،  79يلعبه يف ºقgصاد الوطين، والرمق د�ل 
وحنن يف طور حتيني  2011نت عند� من Iلام بlٔن هاذ إالحصائيات اك
ا�يل ¸ادي ¯كون يف  2012وبداية  2011إالحصائيات املتعلقة بlٓخر 

اTٔسابيع املق~X ٕان شاء هللا موجودة، وا�يل لكها Lشري بlٔهنا لكها يف تقدم، مما 
، %100بطبيعة احلال ما نقدروش نقولو بlٔهنا �حجة  2015يعين ٔ�ن رؤية 

يل كتدل Iىل ٔ�ن الطمو�ات د�لنا فÆ خيص رؤية ولكن هناك ٔ�رقام ا�
  .يه يف الطريق املسطر لها 2015

مليار  16ٕاىل  2008مليار درمه Åرمق معامالت يف  12,2مMال من 
من هذا الرمق،  %50حرف بــــ  L ،3سامه 2011درمه £ل¢س>بة لس>نة 

  .اخلشب، املالdس التقليدية، اDوهرات واحليل
من رمق  %77ادى يف اDال احلرضي Ãسامهون ب £ل¢س>بة �لصناع الفر 

  ...املعامالت يف القطاع، Iلام بlٔنه السوق
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  :الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد املس�شار. الس>يد الوز�ر، ٔ�هنيمت حقمك يف ال;م

        ::::املس�شار الس>يد حلبCب العلاملس�شار الس>يد حلبCب العلاملس�شار الس>يد حلبCب العلاملس�شار الس>يد حلبCب العلجججج
  . شكرا الس>يد الوز�ر Iىل اTٔجوبة. شكرا الس>يد الرئCس
قامس يشء مشرتك هو ٔ�نه هناك يد IامÅ Xبرية Lش>تغل هو يف احلقGقة نت

يف هذا القطاع، ونتقامس شÏCا Åبريا ٔ�نه هذا جمال خصب �لخروج من 
اTٔزمة، Tٔنه الصناIة التقليدية جيب ٔ�ن تلعب دورها الاكمل يف تفعيل 
كو�ن هذا الش>باب اÔي ٔ�رمغ Iىل  ºقgصاد ويف امgصاص البطا�، ̄و

يف حتديث التارخي املغريب وحتديث الس>يا�ة الهدر املدريس، وكذ| 
  .املغربية

ٔ�قول ٔ�نه نطالبمك، الس>يد الوز�ر، برب�مج �كون اTٔوراش الكربى 
�لصناIة التقليدية، من oال� ت¼ىن القصور اليت جتسد التارخي املغريب 
والكرامة والعزة املغربية يف عهود اRول اليت حمكت هذا الب� واليت ٔ�عطت 

  .حضارة ممتزية وثقافة، اليوم حنن نبحث عهنا ونبحث عن ðرخينا لهذا الب�
  الس>يد الوز�ر،

ٔ�قول ٔ�نه حنن يف �اWة ماسة ٕاىل ٕابداع، ولمك Iربة يف مس«د احلسن 
واÔي ٔ�صبح من .. الثاين اÔي لعب دورا يف ٔ�زمة اقgصادية اكنت يف وقت

واد البناء اTٔماÅن اليت �زورها Iدد من الس>ياح واليت ٔ�صبحت مرجعية مل
  .و�لبناء و�ليد العامX التقZية �لمغرب

ٔ�قول، الس>يد الوز�ر، هللا خيليمك رمبا ٕاذا Îرشمت هاذ املرشوع د�ل 
اTٔوراش الكربى �لصناIة التقليدية Iرب رمس التارخي املغريب، Iرب ٕاÎشاء 
قصور Åبرية جتسد التارخي املغريب، س>يكون لها مفعول وس>يكون لها �7ٓر 

Iىل الس>يا�ة املغربية وال Iىل ¯كو�ن البطا� املغربية وال Iىل  ٕاجيابية ال
  .امgصاص البطا� كذ|

  .شكرا الس>يد الرئCس

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

  .التعقGب

        ::::الس>يد وز�ر الصناIة التقليديةالس>يد وز�ر الصناIة التقليديةالس>يد وز�ر الصناIة التقليديةالس>يد وز�ر الصناIة التقليدية
  .شكرا الس>يد املس�شار

، ؤ�نمت 2015ول اخلط، Tٔنه اكينة رؤية ٔ�� مgفق معك Iىل ط
 ت�ساءلون ٔ�ش>نا هو اجلديد ا�يل Wات بيه احلكومة وWات بيه الوزارة؟

بطبيعة احلال عند� وا�د العدد د�ل إالجراءات ا�يل جGنا هبا Wديدة، 
وا�يل دامئا ¸ادية يف نفس هاذ ºجتاه د�لمك، ٔ�وال، احملافظة Iىل املوروث 

* تe �7ٓر� تدل Iلينا"ال £لبCت الشعري اÔي يقول الثقايف د�لنا، مع
، ومس«د احلسن الثاين وا�د املعلمة ا�يل يه "فانظروا بعد� ٕاىل ا�Tٔر

  .Åبرية

ويف هذا املضامر، حنن الوزارة بصدد هتييء مرشوع قانون ا�يل ¸ادي 
نعرضوه Iليمك ٕان شاء هللا يف اTٔسابيع املق~X، ا�يل ¸ادي يفرض Iىل مجيع 

لبنا�ت العمومGة £ش Lس>تعمل املنتوWات د�ل الصناIة التقليدية، سواء ا
يف البنا�ت ٔ�و يف ا7Tٔث، Tٔنه بذ| سوف نضمن ٔ�وال �لصناع التقليديني 
وا�د العمل، سوف حنارب ºس>ترياد وكذ| سوف حنافظ Iىل ¯راثنا 

X~ال املقGي ورثناه لٔ·جÔا .  
ملس�شار، هو فÆ خيص ال�شغيل ولكن ا�يل ميكن نقول لمك، الس>يد ا

كنظن مايش حGث ٔ�� وز�ر ويص Iىل القطاع، ولكن يعترب قطاع الصناIة 
التقليدية ٔ�كرب خزان المgصاص البطا�، Iالش؟ Tٔنه اك�ن ¯كو�ن �ين 
كو�ن £لتدرج، واك�ن ¯كو�ن ا�يل Åيد�روه املتعلمني عند الصناع، Tٔنه  ̄و

كونوا ومن بعد ٔ�صبحوا اTٔ¸لبية د�ل الصناع د�لنا راه  دoلوا وهام صغار ̄و
  .مgعلمني

فالقطاع د�ل الصناIة التقليدية ملا صانع Åيحتاج لوا�د £ش Ãشغلوا، 
، Åيجي )bac+4(ٔ�و ) bac+2(راه ملا تيجي ما Åيطلب � Åيقول � خصين 

Åيدoلوا Tٔنه حمتاج ومتاك Åيد�ر ¯كو�ن وٕاذا سهل Iليه هللا Åي¥ل احملال 
  .د�لو

اTٓلية £ش كCش>تغل القطاع د�ل الصناIة التقليدية هو وا�د ٕاذن 
املوروث ا�يل د�لنا، وا�يل Åي¢gج اليد العامX وÅميتصها يف نفس الوقت، 
وÅيلعب اRور�ن، كام ٔ�ىت يف ال�ساؤل د�لمك، هو ا�لعب د�ل اRور د�لو 

  .املنوط به يف ºقgصاد الوطين، وكذ| فÆ خيص ال�شغيل
رصا�ة مطمنئ ومgفائل، وكنطلبو من الصناع التقليديني ٔ�هنم ٔ�� �لك 

Ãس>متروا يف التفاؤل د�هلم، هذا الصباح وقعنا اتفاقGة مع مؤسسة حتدي 

مليون د�ل اRوالر ا�يل ¸ادي هتم الرتوجي وال�سويق  5,7اTٔلفGة ب 
  .Iرب املغرب وIرب العامل (les mono-artisans)�لصناع الفرادى 

  .وشكرا

        ::::رئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  . شكرا الس>يد الوز�ر Iىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ن¢gقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع 
الربملان واDمتع املدين حول ا�لباس اèصص �لسجناء، واللكمة �Tٔد السادة 

، اTٔس>تاذ املس�شار�ن من الفريق ºس>تقاليل، تفضلوا الس>يد رئCس الفريق
  .اTٔنصاري

        ::::املس�شار الس>يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اTٔنصاري
  .شكرا الس>يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  الزمالء اTٔعزاء،

هذا وا�د السؤال عندو وا�د اشوية د�ل اخلصوصية، £عتبار ٔ�نه هيم 
وا�د املؤسسة ٕاصالحGة �مة Wدا، ويه السجون ببالد�، هاذ املؤسسة 
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Dاور، جملس النواب، خبصوص اكنت موضوع نقاش وحوار يف اDلس ا
  .إالشاكليات وºخgالالت اليت تعرفها هاته املؤسسة

بدون شك ٔ�ن ذ| احلوار اكن �م، فقد وقف عند بعض 
ºخgالالت، ولكن مل يقف عند بعض إالجنازات، البد ٔ�ن نتلكم عن 
س والنصف الفارغ، ؤ�عتقد ٔ�نه ي¢~غي كذ| ٔ�ن  النصف اململوء من ال©ٔ

ند التطور اÔي عرفgه هذه املؤسسات يف العرشية اoTٔرية، وoاصة نقف ع 
انطالقا من القانون اجلديد املنظم �لسجون اÔي دoل �زي التطبيق س>نة 

2002.  
بطبيعة احلال ٔ�� ابغيت ما نوقفش عند املنجزات وال عند ºخgالالت 

لتعامل بقدر ما ¸ادي نوقف عند وا�د الظاهرة ا�يل تت¼ني التاكفؤ، كذ| ا
داoل هذه املؤسسات السجنية بني املواطنني املغاربة ا�Ôن قدر هلم ٔ�ن 
�كونوا داoل هذه املؤسسة، فاملتواWدون داoل املؤسسات السجنية، مه 

ٕاما ٔ�ن �كون الس«ني املعتقل من طرف النيابة العامة ٔ�و قايض : صنفني
ر حمك التحقGق، هو معتقل احgياطي، ٔ�و ٔ�ن �كون يقيض عقوبة بعد صدو 

  .�ا(ز لقوة اليشء املقىض به من طرف خمتلف احملامك املغربية
يف مجيع السجون يف العامل �رى ٔ�ن الس«ني اÔي يقيض العقوبة 
احل¼س>ية مبقgىض حمك هنايئ، �كون يتوفر Iىل لباس مو�د، ٔ�ي م�شابه 
لاكفة السجناء Iىل اخgالف السجون يف املغرب، وذ| oالف ٔ�ولئك 

قال احgياطي، ٕاال يف املغرب فرنى هناك من يل¼س لباسا ا�Ôن مه يف اعت
من ماراكت Iاملية، ولك وا�د Iىل ذوقه وٕاماكنياته، وهذا يعطي انطباع 

 .£لفÏوية داoل املعتقل السجين
حنن Îسائل احلكومة وÎسائل الس>يد وز�ر العالقات مع الربملان واDمتع 

ة Iىل الرمغ من وجود ملاذا هذه اخلصوصية يف السجون املغربي: املدين
اع,دات oاصة £�لباس اèصص �لسجناء؟ ملاذا مل يطبق ذ|؟ وملاذا 

  يبقى هذا احليف ولو Iىل مس>توى ا�لباس؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر �لجواب Iىل السؤال، . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تفضل

        ::::اDمتع املديناDمتع املديناDمتع املديناDمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان و الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان و الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان و الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان و 
  .dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س>يد املرسلني

  .شكرا الس>يد الرئCس
  الس>يد املس�شار احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال بداية البد ٔ�ن ٔ�نوه £اله,م ا�يل �اصل اTٓن بوا�د الشلك مكMف 

ºه,م ي�Zامغ مع Îºشغال  هاذ. Rى الربملان بغرفgيه اجتاه وضعية السجون
احلكويم لقطاع حتت املسؤولية املبارشة �لس>يد رئCس احلكومة، وطبعا 

الس>يد املندوب العام وٕادارة السجون، اليوم حيظى بوا�د ºه,م ا�يل 
فعال اك�ن ٕارث ٕاجيايب، دامئا كنا نذÅره حىت عندما كنا يف املعارضة، وهناك 

  .ليك نت«اوزهاسلبيات جيب اليوم ٔ�ن نتعاون 
ٔ�نوه £Rور ٔ�يضا د�ل اDمتع املدين اليوم، ا�يل عندو وا�د العطاء 

  .وعندو وا�د املواÅبة، وعندو ¯اكمل ©ود يف هذا إالطار
الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ��رمت قضية فعال يه اليوم طار�ة ٕاشاكل، 

من  81املادة ٔ�وال من الناحGة القانونية، ٔ�نمت تعرفون، الس>يد املس�شار، بlٔنه 
توفر ٕادارة املؤسسة السجنية "القانون ذي الصX ا�يل كتعلق £ملالdس تلزم 

، اك�ن ٕالزام يف ©ة، "�لمعتقلني بدال oاصة مZاس>بة تتالءم وفصول الس>نة
ميكن �لمعتقلني ºحgفاظ مبالdسهم الشخصية "لكن ٔ�يضا يف نفس املادة، 

  ".ذ| Tٔس>باب ٔ�مZية ٔ�و حصيةٕاذا اكنت نظيفة، ما مل تlٔمر إالدارة بغري 
ٕاذن هناك ٕالزام مرتبط هباذ ا�لباس اجلنايئ، وهناك توسعة Lسمح 
£الحgفاظ £�لباس اخلاص dرشوط معنية، وهناك ٕالزام مرتبط بlٔس>باب 

  ...ٔ�مZية وحصية، خصوصا عندما يتعلق اTٔمر بنقل السجناء ٕاىل oارج
oة داGي ٔ�رشمت � د�ل وجود طبقÔل السجون فعال املوضوع ا

مرتبطة £ملالdس، مرتبطة £ٕالشاكل ٔ�يضا ا�يل هو ٕاشاكل د�ل وجود Îس>بة 
مرتفعة من ٔ�ش�اص موجود�ن داoل السجون يف ٕاطار اعتقال احgياطي، 

  .مل تصدر dشlٔهنم ٔ�حاكم هنائية
ا�يل ٔ�ؤكد Iليه اليوم، هو ٔ�نه احلكومة مZك~ة Iىل هاذ املوضوع  ،لكن

فعال ا�رتام القانون dشلك دقGق ومس>تعدة  لتفعيل هاذ املقgىض مبا حيقق
كذ| �لت«اوب مع املرشIني £لنظر ٕاىل ٔ�ننا اليوم ندعو ٕاىل حوار وطين 
ثاليث اTٔبعاد ما بني الربملان واحلكومة واDمتع املدين من W�ٔل ٔ�ن نطور هذه 
املؤسسة ليك ¯كون فعال مؤسسة مرتبطة ٕ£Iادة إالدماج، مرتبطة £�رتام 

رتبطة بlٔن �كون مZدجمني Åونيا يف اخلصوصيات املتعلقة القوانني وم
£لسجون، ومن ٔ��رزها ٔ�ن ٔ�¸لب السجون يف العامل ¯كون لها لباس جZايئ 

  .ممزي لٔ·ش�اص احملكومني £Tٔحاكم ا�هنائية
  .شكرا الس>يد الرئCس

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

        ::::لس>يد محمد اTٔنصاريلس>يد محمد اTٔنصاريلس>يد محمد اTٔنصاريلس>يد محمد اTٔنصارياملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
امسحوا يل، ابغيت Îشكر الس>يد الوز�ر ا�يل دقق ودoل اشوية يف 

فÆ خيص . اجلزئيات £ل¢س>بة �لتطبيق السلمي �لقانون اèصص £�لباس
  . ا�لباس، قلمت و£لتدرجي هناك ٔ�وال الوجوب مث انتقلنا ٕاىل إالماكنية

مك هنايئ �ا(ز لقوة هاذ الوجوب عندما ال منكن احملكوم Iليه مبقgىض ح
اليشء املقرتن £�لباس، حنرمه من يشء ٔ�وجب القانون ٔ�ن �كون �، 
و£لتايل هذا حرمان من حق موÅول مبقgىض القانون، ق~ل ٔ�ن ن¢gقل ٕاىل 
إالماكنية Ô| الشخص اÔي �ريد ٔ�ن حيتفظ Iىل ٔ�ساس رشوط معينة 
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ٕاماكنية من W�ٔل  Lسمح هبا إالدارة، Iلينا ٔ�وال تe الفÏة اليت لCست لها
  .اقgناء لباس منكهنا من ذ| ا�لباس، هذا يشء ٔ�سايس

مث كذ| يف نطاق كذ| شعور الس«ني بوجود اه,م Åبري من طرف 
املؤسسة اليت ال تlٔلو ©دا اTٓن عن طريق ºجهتاد يف جمال التطبCب، يف 

هذا ال يعين ٔ�ن لCس هناك اخgالالت ٔ�و لCس هناك بعض املشالك .. جمال
ملشZCة اليت ي¢~غي معاجلهتا، ولكن كذ| لCشعر بذ| املساواة، البد ٔ�ن ا

س>نة عن  11نفعل هذا املقgىض القانوين اÔي بقي Wامدا مZذ ٔ�زيد من 
وي¢~غي ٔ�ن  2013صدوره، وoاصة ٔ�ننا مق~لون Iىل  هتييء املزيانية لـــــ 

وايل �كون هناك بند من W�ٔل ختصيص املالdس، وoاصة ٔ�ن اTٔمر يتعلق حب
  . ٔ�لف اTٓن جسني، وهذا وا�د الرمق قGايس وهو رمق Åبري 30

 .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقGب

  :الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئCس

يد املس�شار احملرتم، بlٔن سؤالمك ورقابتمك اTٓن يعين ما Lشكوش، الس> 
Iىل احلكومة عندها مZتوج معيل م~ارش، وهذا املقgىض ٕان شاء هللا س>ي«د 
طريقه ٕاىل التفعيل �لك تÅٔlيد يف عهد هذه احلكومة املصممة Iىل ا�رتام 

  .القانون وتطبيق القانون والسري به ٕاىل ٔ�بعد مدى
ٔ��شد ؤ��دي ؤ�هيب £لربملانيني مرة ٔ�خرى، ٔ��هتز هذه الفرصة ليك 

احملرتمني ٕاىل تعميق هذا التاكمل د�ل اTٔدوار يف ا�هنوض هبذا الوضع د�ل 
اDمتع السجين، من oالل  طبعا العمل الرقايب احملرتم ا�يل كتقوموا به، ومن 
oالل كذ| املهام ºس>تطالعية ا�يل Å�ٔيد ٔ�هنا كتكون �ٓلية من �ٓليات 

ومة والربملان الك�شاف ºخgالالت ا�يل اكينة يف ٔ�ي التواصل بني احلك
  .قطاع قطاع من W�ٔل ٔ�ن خنرج ٕاىل تدابري معلية من W�ٔل ¯رقGة هذا املوضوع

ولكن تlٔكدوا، ؤ�شكرمك بlٔن اليوم الربملان بغرفgيه يدoل بفعالية ٕاىل هذا 
القطاع وهذا اRور س>يكون � �7ٓر ٕاجيابية Iىل هذا القانون وIىل الوضع 

  .سجينال 
  .شكرا لمك

  :الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر Iىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ن¢gقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، 
امللكف £لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة حول ا�رتام حق ºن,ء احلزيب 

املس�شار�ن من الفريق الفGدرايل، اTٔس>تاذ اللكمة �Tٔد السادة . والنقايب
  .الرماح تفضل

  :املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
الس>يد الوز�ر، من حق لك موظف ٔ�و مس>ت�دم ٔ�و Iامل ٔ�ن ينخرط 

.  ينص Iىل ذ| اRس>توريف ٔ�ي حزب ٔ�و نقابة �لك حرية حسب قZاعته كام
¸ري ٔ�نه مع اTٔسف يمت املساس هبذا احلق عند ٕاس>ناد املهام ٔ�و الرتيق يف 
املسؤوليات، سواء يف القطاع العام ٔ�و الش>به معويم ٔ�و املؤسسات العمومGة، 
حGث يمت اع,د الزبونية واحلزبية الضيقة بدل الت¥يل £ملوضوعية واع,د 

سات سلبية Iىل الفعالية واملردودية، وذ| هو الكفاءة، مما ¯كون � انعاك
ٔ�شهر، واÔي اقرتحZا �رجمته يف  7السؤال اÔي طرحZاه Iىل احلكومة ق~ل 

املتعلق £لتعيني يف  02.12هذه اجللسة بعد مصادقة الربملان Iىل القانون 
  .من اRس>تور 92و 49املناصب العليا طبقا Tٔحاكم الفصلني 

لوز�ر، عن املنظور الشمويل �لحكومة حول وÔا، Îسائلمك، الس>يد ا
التعيني يف املناصب العليا وٕاس>ناد املهام والرتيق يف املسؤوليات يف اكفة 
اDاالت احلكومGة والقطاعية واملؤسساتية مع اع,د املوضوعية والكفاءة دون 

  .اعتبارات حزبية ٔ�و نقابية هبدف التفعيل السلمي ��س>تور
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::لس>يد رئCس اجللسةلس>يد رئCس اجللسةلس>يد رئCس اجللسةلس>يد رئCس اجللسةاااا
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Iىل . شكرا �لس>يد املس�شار
  .السؤال، تفضل الس>يد الوز�ر

الس>يد عبد العظمي الكروالس>يد عبد العظمي الكروالس>يد عبد العظمي الكروالس>يد عبد العظمي الكروجججج، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف 
        ::::£لوظيفة العمومGة وحتدي£لوظيفة العمومGة وحتدي£لوظيفة العمومGة وحتدي£لوظيفة العمومGة وحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس>يد الرئCس احملرتم
  ون،السادة املس�شارون احملرتم

ٔ�� فعال ك¢شاطرمك الرٔ�ي فÆ خيص ٔ�ن دس>تور اململكة يف الفصل د�لو 
Åيضمن مجليع املواطنني احلرية د�ل ºن,ء النقايب والس>يايس،  29الفصل 

ومن بني هاذ املواطنني بطبيعة احلال اك�ن املوظفون، فهذا من طبيعة احلال 
ندو حىت يش تlٔثري Åيضمن �لموظفني £ش �كون هاذ ºن,ء، ما ¯كون ع 

Iىل وضعيهتم إالدارية وال يف الولوج �لمناصب العمومGة وال النظامGة مهنا وال 
اكفؤ  الوظيفGة، وهذا Iرب مساطر ا�يل يه شفافة ا�يل كتضمن املساواة ̄و

فZظام ºس>تحقاق هذا من بني املبادئ ا�يل . الفرص وºس>تحقاق والشفافGة
وجيب Iىل احلكومة وIىل لك املتدoلني ت¼Zاها،  31اRس>تور وoاصة الفصل 
  . التطبيق د�ل هاذ املبد�ٔ 

فÆ خيص النظام اTٔسايس �لوظيفة العمومGة، كنظن ٔ�ن النظام اTٔسايس 
يعين مبوجب Iدد من املقgضيات، Åيلزم إالدارة £�رتام حق  ،Åيضمن
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لوج املوظفني يف ºن,ء النقايب والس>يايس وIدم املساس £حلقوق د�هلم يف و 
ا�يل Åمينع Iىل  14املناصب وكذ| يف الرتيق، فlٔذÅر £خلصوص الفصل 

إالدارة £ش oðذ بعني ºعتبار ºن,ء النقايب ٔ�و الس>يايس يف لك ما تعلق 
ا�يل Åمينع Iىل إالدارة £ش تضم ٔ�و  20£ملسار املهين، كذ| اك�ن الفصل 

النقابية ٔ�و اRي¢Gة، كذ|  تد�ر يف امللف د�لو ٔ�ي ٕاشارة ل·ٓراء الس>ياس>ية ٔ�و
ا�يل Åينص Iىل ٔ�ن التوظيف خصو يمت وفق مساطر ا�يل  22الفصل 

كتضمن املساواة Iىل مجيع املرتحشني، وهنا كنتلكم Iىل املباراة، كذ| 
  . فÆ خيص الرتيق يف اRرWة 40و 30الفصالن 

 ا�يل 2011نومفرب  25ففÆ خيص ٕاس>ناد املسؤولية، اك�ن املرسوم د�ل 
Åي¥دد ÅيفGة تعيني رؤساء اTٔقسام واملصاحل، ؤ�مه املس>ت«دات د�ل هاذ 

  :املرسوم
  ؛تعممي مسطرة إالIالن عن املناصب الشاغرة ،ٔ�وال - 
فgح £ب الرتش>يح يف وWه مجيع املوظفني واملوظفات ا�يل Åيتوفروا Iىل  - 

  ؛الرشوط
  .وكذ| اع,د ٔ�سلوب ºنتقاء يف معلية اخgيار املرتحشني - 

اك�ن القانون ا�يل Åيتعلق £ملناصب العليا ا�يل �دد  ،وز�دة Iىل ذ|
  .Iدد من املبادئ واملعايري ا�يل خصها تطبق من W�ٔل الولوج لهذه املناصب

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لٔ·س>تاذ الرماح يف ٕاطار التعقGب. شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
التعقGب، الس>يد الوز�ر، ٔ�عتقد ٔ�نه Iىل مس>توى ال;م، وهذا ال يف 

يعين ال�شكGك، £لعكس، ٔ�ننا ما خمتلفG¢ش، لكن ٔ�ال ¯رون، الس>يد الوز�ر، 
و حنن يف ظرفGة د�ل دس>تور بطبيعة احلال ا�يل اكن ٕاجامع د�ل املغاربة 

�~ذل حو�، ٔ�نه الرتمجة الفعلية £ش نعطيو وا�د املصداقGة �لعمل خص ي 
ºن,ء احلزيب ... يف كثري من اTٔحGان ٔ�نه -مع اTٔسف- جمهود، Tٔنه تنعرفو 
£¸ني يف هاذ املر�X، وهاذي مسW �ٔlد �مة £ش . والنقايب، هذا واقع

  . ¯كون ¯رمجة ما بني اليش ا�يل كنقولو واليش ا�يل كنطبقوه
ني وصل وا�يل ك¢سlٔلومك كذ| ف 02.12معىن ٕايه، ٔ�ن القانون د�ل رمق 

املرسوم التطبيقي حول التحضري د�ل املرحشني واملرحشات �لمناصب العليا؟ 
واش مت ا�هتييء د�لو من ©ة؟ من ©ة ٔ�خرى تنقولو �لس>يد الوز�ر ٔ�نه من 
املفروض، بل من املطلوب، بل من الواجب ٔ�نه اTٓن ما نلقاوش املزي Iىل 

ءات، من بعد ما املس>توى العميل، Iىل مس>توى الفعيل، £ش لك الكفا
¸ادي جنيو يت¥ددوا الناس ا�يل ¸ادي �oذوا مسؤوليات، تت�ذ الكفاءة 
والزناهة، كنعترب ٔ�نه مسlٔ� ٔ�ساس>ية، وÔ| ميل اخgارينا ند�رو السؤال يف 
الزمان د�لو، اخgارينا الظرف ا�يل كند�روه فGه Tٔنه ¸ادي يصعب Iلينا من 

ل، Tٔننا كنلقاو يف بعض اTٔحGان Wديد ٔ�ننا نالحظو ممارسات من هذا الق~ي

وزارة من الوزارات ا�لون د�ل املسؤولني Iىل خمتلف اجلهات واTٔقالمي يه 
  .لون ºن,ء الس>يايس د�ل احلزب املعين

Ô|، ٔ�رجو ٔ�نه £ش �كون املقارنة بني ال;م والفعل خص إالقالع عن 
  . مMل هذه السلواكت واملامرسات

 .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::س>يد رئCس اجللسةس>يد رئCس اجللسةس>يد رئCس اجللسةس>يد رئCس اجللسةال ال ال ال 
  .لمك تعقGب الس>يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا الس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة 
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس>يد الرئCس
ا�يل ابغيت نقول ٔ�وال وهو اTٓن عند� وا�د املنظومة قانونية ا�يل يه 

لهاذ املقgضيات، يعين ٔ�ش>نو هام هاذ املبادئ؟ يعين كتضمن التطبيق السلمي 
ٕاخل، هاذو عند� مZظومة ... ¯اكفؤ الفرص، املساواة، الشفافGة، ºس>تحقاق

  . قانونية
يف هاذ املنظومة القانونية، ٔ�ش>نو عند�؟ عند� ٔ�وال النظام اTٔسايس 

| �لوظيفة العمومGة، عند� كذ| اRس>تور هو القانون اTٔمسى، عند� كذ
القانون ا�يل Iاد دوز�ه يف جملسمك املوقر يعين ا�يل Åيخص املناصب العليا، 
عند� كذ| مرسوم ا�يل Åيتعلق �لك مZاصب املسؤولية د�ل رؤساء 

  . 2011املصاحل واTٔقسام نتاع 
ٕاذن عند� وا�د املنظومة قانونية ا�يل يه مgاكمX، واحلكومة Iازمة لك 

للك هاذ املبادئ، Iالش؟ Tٔن املدoل  العزم £ش تطبق تطبيق سلمي
الرئCيس �لحاكمة اجليدة، املدoل الرئCيس �لفعالية يف التدبري العمويم هو 
. Iرب تعيني الشخص املناسب يف املاكن املناسب، وربط املسؤولية £حملاس>بة

ٕاذا ما امشZCاش يف هاذ ºجتاه، فالتدبري والفعالية يف العمل العمويم ما 
  .فهذا هو الهدف د�لنا اTٔسايس¸ادÃش ¯كون، 

فÆ خيص املرسوم ا�يل ¯لكمتو Iليه، راه املرسوم فهو يعين يف طور 
إالIداد، والقانون ¸ادي خيرج ٕان شاء هللا يف اجلريدة الرمسية يف هاذ 
ادي نعرضوه Iىل جملس احلكومة عام قريب £ش منش>يو يف  اTٔس>بوع، ̧و

احلال كتضمن التطبيق السلمي للك  ºجتاه ا�يل قلت فGه واحلكومة بطبيعة
  . هاذ املقgضيات

  .وشكرا

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

ون¢gقل ٕاىل السؤال الثاين وموضوIه ت¼س>يط وحتديث املساطر إالدارية، 
واللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ·حرار، تفضلوا 

  .الس>يد املس�شار
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        ::::د محمد الك~وريد محمد الك~وريد محمد الك~وريد محمد الك~ورياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ي
  .شكرا الس>يد الرئCس

  الس>يد الوز�ر،
  إالخوة املس�شار�ن،

ٕان الظرفGة املشحونة اليت تعCشها إالدارة املغربية جراء تعقGد العديد من 
املساطر إالدارية، جعلت العديد من املواطنني معوما واملس�مثر�ن Iىل 

لتنا نصنف يف اخلصوص يفقدون الثقة يف إالدارة العمومGة املغربية، وجع 
مراتب ¸ري مرشفة بني اRول، حGث تن�رش الرشوة واحملسوبية dشلك Åبري 
داoل دواليهبا، رمغ إالصال�ات اليت تعرفها واليت الزالت لٔ·سف مل تضع 
اTٔصبع Iىل ممكن اRاء، والزالت رز�مة من املساطر تتطلب الت¼س>يط 

  .مسطرة 700وحسب الترصحيات الرمسية حوايل 
  وز�ر، الس>يد ال

ٕان إالدارة املغربية مطالبة اليوم ٕ£صالح معيق ودقGق يت«ه حنو التخفGف 
من عبء املساطر وتعقGداهتا، وجتعلها يف قلب التحوالت الك~رية اليت يعرفها 
العامل من W�ٔل ºس>ت«ابة �ل¥اجGات ºج,عية وºقgصادية �لمواطنني 

مة من طرف إالدارة واملقاوالت، ٕاذ ال ن¢ىس ٔ�ن جودة اخلدمات املقد
العمومGة ٔ�حضت ٕا�دى العوامل اTٔساس>ية لتحسني مZاخ اTٔعامل من W�ٔل 
مZافسة اRول يف Wلب ºس�Þرات والرسامGل اTٔجZبية الالزمة لتمنية 

  .بالد�
سؤالنا، الس>يد الوز�ر، �متحور حول حصيX اTٔوراش املفgو�ة يف جمال 

XGيف ت¼س>يط املساطر إالدارية  إالصالح إالداري معوما، والس>بل الكف
املعقدة واليت تؤ�ر سلبا Iىل مرتبة بالد� يف تصنيفات الهيئات واملنظامت 

  .اRولية املهمتة £ملوضوع
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر �لجواب Iىل السؤال، . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تفضل

لكف £لوظيفة العمومGة لكف £لوظيفة العمومGة لكف £لوظيفة العمومGة لكف £لوظيفة العمومGة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، املالس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، املالس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، املالس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امل
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  :فعال املوضوع د�ل ت¼س>يط املساطر هو موضوع �م Wدا Tٔنه

ٔ�وال، عندو وا�د التlٔثري Iىل احلياة اليومGة �لمواطنني، يعين Åيحسوا به 
  املواطنني يومGا؛

وبطبيعة احلال Iالقة  7نيا، عندو وا�د التlٔثري كذ| Iىل مZاخ اTٔعامل،
 ٔTاخ اZدامW القة وطيدةI ر يهÞس�º عامل مع. 

ففÆ خيص ت¼س>يط املساطر، اك�ن الهدف اTٔسايس والرؤية اTٔساس>ية 
�لحكومة يه تعز�ز الثقة ما بني املواطن وإالدارة ٔ�و تعز�ز ثقة املواطن يف 

 :إالدارة Iرب
ملكة �ل�دمات Lسهيل ولوج مجيع املواطنني يف مجيع ٔ�حناء امل  -1

  العمومGة؛
ت¼س>يط املساطر 3هدف كذ| �لجودة يف هذه اخلدمات العمومGة،  -2

 هذا �م Wدا؛
لكممت Iليه، ؤ�� ٔ�شاطرمك، ٔ�نه الهدف £ل¢س>بة �لحكومة   -3 كام قلمت ̄و

 .هو دمع وتعز�ز الشفافGة £ش نقلصو وحناربو الرشوة
قاربة كهتدف فاحلكومة اTٓن يه اoذات وا�د املقاربة Wديدة، وهاذ امل

£ش توضع Tٔول مرة �ر�مج ٕاسرتاتيجية لت¼س>يط املساطر، هذه 
  :إالسرتاتيجية ¯̄ركز ٔ�ساسا Iىل النقط اTٓتية

ٔ�وال، �ر�مج مgعدد الس>نوات، مايش ¸ري �ر�مج Åيخص ¸ري بعض 
 املساطر؛

7نيا، £ش �كونوا عند� نتاجئ Iىل املدى القريب، سطر� وا�د الرب�مج 
 70مسطرة اTٔكرث تداوال  100مسطرة، وهاذ  �100يل Åيخص اس>تع«ايل ا

£ل¢س>بة �لمقاو�، فهاذ الت¼س>يط ¸ادي يبدا ابتداء من  30£ل¢س>بة �لمواطن و
  .شهر ش>ت¢رب املق~ل ٕان شاء هللا

ٕاذن هاذو تدابري وٕاجراءات معلياتية واقعية، وا�يل ¸ادي �كون عندها 
 . حGاته اليومGةوا�د الفعالية ووا�د الوقع Iىل املواطن يف

7لث نقطة يه تتخص توحGد املساطر من oالل اع,د منوذج مو�د 
Iىل الصعيد الوطين، Tٔنه كتلقى نفس املسطرة كتطبق يف طن«ة يف شلك، 
تطبق يف ٔ�اكد�ر وال القZيطرة وال الر£ط وال اRار البيضاء dشلك �ٓخر، ٕاذن 

ول منوذج مو�د Iىل اTٓن عند� وا�د املهنجية £ش �كون هناك توحGد ح
، اك�ن وا�د )la certification(الصعيد الوطين، و�كون مصادق Iليه 

  العملية د�ل املصادقة؛
رابعا، ٕاخ~ار مجيع املواطنني هبذا الت¼س>يط، Iىل ود هاذ اليش مز�ن 

 ن¼سطو، ولكن خصنا خنربو كذ| املواطنني؛
ضعو هاذ املساطر oامسا، وضع �ٓليات �لتقGمي والتدقGق، يعين راه ولو نو 

 .خصنا �رجعو من بعد £ش Îشوفو واش هام مطبقني £�منط ا�يل ابغينا احZا�
 .شكرا

    ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
تفضل اTٔس>تاذ oريي �لتعقGب عن جواب الس>يد . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد oريي بل�رياملس�شار الس>يد oريي بل�رياملس�شار الس>يد oريي بل�رياملس�شار الس>يد oريي بل�ري
  .شكرا الس>يد الرئCس

  الس>يد الوز�ر،
ولكن الواقع، خصنا نعCشو الواقع، الس>يد الوز�ر، حقGقة ما يقال يشء 

ٔ�ن املعا�ة ا�يل Åيعا�هيا املواطن، ال املس�مثر وال املواطن العادي، ٔ�� ابغيتمك 
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تبعوا يش وا�د ابغى Ãس�مثر وال ابغى مييش ليش ٕادارة Åيفاش Åيعاين مع 
  .إالدارة املغربية، راه هاذ اليش راه احZا كهنرضو ولكن ما كنعملوش

  لس>يد الوز�ر،ا
احلقGقة ان, £قGني Iاد ادoلتو لهاذ احلكومة، واTٔس>ئX طرحZاها مرارا، 
ولكن الت�~ع ما اكي¢ش، ابغينامك oðذوا ٔ�ي يشء عربون من لك مZطقة Iربة 
Tٔي وا�د مس�مثر ٔ�و مواطن وت�~عوه وLشوفوا ٔ�ش>نو املساطر واملعا�ة ا�يل 

د املس�مثر Iىل س>نة £ش يطلب ملا Åيجي وا�. Åيعا�هيا والوقت الزمين
رخصة، سري لهاذي، جGب هاذي، كذ| رخصة البناء ا�يل dس>يطة 

  .�لعراقGل ا�يل تتدار لها
ٕاذا اكنت هاذ احلكومة قادرة Iىل ٔ�ن حتمي هذا املواطن ¯زيد �لقدام، وٕاذا 
ما اكن�ش نقولو لك وا�د ا�يل ابغى يد�ر يش �اWة يد�رها يف هاذ البالد، 

عCشو ٔ�� تنقول | �لك رصا�ة، الس>يد الوز�ر، احZا كنعCشو راه احZا كن 
معا�ة، ومهنم احZا كربملانيني، رمغ ٔ�ننا كربملاين وكنتعاملو هاذ املعامX، ٔ�ما ذاك 

  . املواطن العادي ما عرف�ش �ٓش Åيد�روا معه
واحZا مس>تعد�ن نعطيومك ملفات، ولكن ٕاذا امللفات ¸ادي يبقاو حتت 

امللفات، املندوب وال املسؤول نتاع ذيك إالدارة يتصلوا  الرفوف، وملا نعطيو
به، راه اتصل بك فالن، وال راه قال لنا فالن، ما اكي¢ش التعامل بlٔننا ¸ادي 

  . حنميو املواطن وهذاك املسؤول نعاق~وه Iىل Iدم ºلزتام £لقانون
 ... الس>يد الوز�ر، ابغينا وا�د اRليل يف لك قطاع �كون وا�د

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
شكرا الس>يد املس�شار، اك�ن الوقت د�ل إالخوان ا�يل ابقى، احZا ما 
ك¢سلفوش الس>يد املس�شار، احZا ما كنخصموش، ¸ري امسح يل هللا جيازيك 
خبري، ما عند�ش معلية اخلصم Tٔن بقي سؤال خصو يدوز يف البث املبارش، 

. ار معني، ٔ�رجوكٔ�� مؤمن Iىل الوقت د�ل لك املس�شار�ن، ولCس ملس�ش
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب يف دقGقgني

الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة الس>يد الوز�ر املنتدب Rى رئCس احلكومة، امللكف £لوظيفة العمومGة 
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة
  الس>يد الرئCس،

ٔ�� ا�يل ابغيت نقول لمك وهو خصنا نعطيو اشوية الوقت £ش نقدرو 
ناها، راه فعال اك�ن هناك مشالك، ولكن Îشوفو النتاجئ نتاع التدابري ا�يل اoذي 

معلنا ٕاجراءات ا�يل يه معلياتية وا�يل كنتصورو ٔ�هنا ¸ادي تعطي ن�G«ة Iىل 
  . املدى القريب، هاذي ٔ�ول يشء

7ين يشء ¯لكمنا Iىل املساطر، فعال �م Wدا £ش ن¼سطو املساطر، 
 هو ولكن املساطر ما ك¢شوفوش فهيا بو�دها، عند� وا�د املنظور ا�يل

مشويل، ٔ�ش>نو هو املنظور الشمويل؟ ولو ن¼سطو املساطر واك�ن العامل 
ال¼رشي ا�يل ما Åيطبقش ذاك اليش بصفة سلمية ما ¸ادÃش تعطي ن�G«ة 

  . بطبيعة احلال

فاTٓن ت¼س>يط املساطر عند� وا�د الرؤية مشولية، ا�يل فهيا ت¼س>يط 
املساطر ا�يل ¸ادي توجل املساطر، فهيا إالدارة إاللكرتونية، يعين اك�ن بعض 

  . Iرب البوابة ºلكرتونية، وفهيا كذ| مراكز االتصال، وهذا كذ| ¸ري اكيف
فالنظرة الشمولية اTٓن لت¥ديث إالدارة يه Iرب ت¼س>يط املساطر، Iرب 
العامل ال¼رشي، واحZا� ابدينا يف نقاش مع الفرقاء ºج,عيني £ش نعيدو 

 �لوظيفة العمومGة £ش ¯كون الفعالية، £ش النظر كذ| يف النظام اTٔسايس
  . ٕاخل... ¯كون املردودية، £ش ¯كون كذ| اoTٔالقGات

واك�ن العامل الثالث وهو س>ياسة الالمتركز، ٕاIادة النظر يف التنظÆت 
اRاoلية £ش �كون توWه حنو املواطن Iرب س>ياسة القرب، الالمتركز 

املنظور الشامل هو ا�يل ¸ادي يعطينا إالداري، التعاقد داoل إالدارة، وهاذ 
املردودية يف �ٓخر املطاف ويعطينا الن�G«ة ا�يل ابغاها املواطن وابغاهتا املقاو� 

  . يف الصاحل العام
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر Iىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ل هذه اجللسة وهو موWه ن¢gقل ٕاىل السؤال اoTٔري املدرج يف Wدول ٔ�عام
ٕاىل الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÏCة حول ربط املناطق اجلنوبية 

حيفظه �منبارك، : £لش>بكة الوطنية �لكهر£ء، �لمس�شار�ن احملرتمني السادة
، اèتار امجلاين، س>يدي صلوح امجلاين، ارزيقيسعيد ، عبد امحليد السعداوي

  . السادة املس�شار�ن، تفضل الس>يد املس�شاراللكمة �Tٔد . معر ادخGل

        ::::املس�شار الس>يد حيفظه �املس�شار الس>يد حيفظه �املس�شار الس>يد حيفظه �املس�شار الس>يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئCس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
تعمل احلكومة مZذ س>نوات Iىل تعممي الكهر£ء جبل اTٔقالمي بل £لعامل 

كن ساكنة اRواو�ر واملدارش املتواWدة £ملغرب العميق من القروي حىت ¯مت
  . ºس>تفادة من الطاقة الكهر£ئية، وهو معل حنبذه رمغ ضعف الوترية

ٕاال ٔ�ن إالشاكلية اليت ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طر¥ا يه ٔ�ن بعض املناطق اجلنوبية ومهنا 
ٕاقلمي اRاXo ال زال يزتود £لكهر£ء عن طريق الش>بكة املس>تقX عوض 

 .لش>بكة الوطنية �لكهر£ء اليت تعم Wل ٔ�قالمي اململكةا
  :وIىل هذا اTٔساس، �ريد، الس>يد الوز�ر احملرتم ٔ�ن Îسائلمك

ما يه اTٔس>باب اليت تترضع هبا احلكومة Iىل Iدم تعممي ربط Wل اTٔقالمي 
  £لش>بكة الوطنية �لكهر£ء والبقاء Iىل الش>بكة املس>تقX؟

  .وشكرا الس>يد الرئCس احملرتم

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا . شكرا �لس>يد املس�شار
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  .الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÏCةالس>يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÏCةالس>يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÏCةالس>يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÏCة
  .شكرا الس>يد الرئCس

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم Iىل هذا السؤال املهم
كومة اTٓن يه بصدد انطالقة ¸ري ا�يل قلتو، الس>يد املس�شار، احل

مكيل �لرب�مج الوطين لزتويد القرى £لكهر£ء، وهذا �ر�مج �م Wدا،  ̄و
من القرى املزودة £لطاقة  %97,5واTٓن وصلنا لوا�د ال¢س>بة مÏوية د�ل 

  .الكهر£ئية
£ل¢س>بة لربط التجمعات السكZية £لش>بكة الوطنية، هناك املكgب 

الرشوب يoٔlذ بعني ºعتبار Iدة اعتبارات تقZية، الوطين �لكهر£ء واملاء 
ومن هذه ºعتبارات يه املسافة بني هذه التجمعات السكZية وحمطات 
توليد الكهر£ء، مث Iدد الساكنة وÎس>بة ºس>هتالك من الكهر£ء، ٕاذن هاذو 

  .معايري تقZية واقgصادية
اTٔقالمي من £ل¢س>بة �لمناطق اجلنوبية، املشاريع اليت ٔ�جنزت مكZت هذه 

من الساكنة، وهذا Wد �م، ولكن يف بعض  %99رفع Îس>بة الكهر£ء ٕاىل 
اTٔحGان £لربط مع الش>بكة الوطنية، ويف بعض اTٔحGان £لتوليد وdش>بكة 

  .حملية
£ل¢س>بة ملنطقة اRاXo ا�يل ¯لكممت Iلهيا يف سؤالمك، يف هذه املنطقة اTٓن 

، Tٔنه يف زييلدي، مجموIة ليزي ديعند� توليد الكهر£ء عن طريق موRات 
مGغاواط يف الساIة  19مدينة اRاXo اTٓن ºس>هتالك يبقى معتدل، اك�ن 

 زييلديمجموIات  3تقريبا، وهذا الكهر£ء التوليد د�لها يمت Iرب  2012س>نة 
 16,5مGغاواط، وعزز� هذه احملطة احلرارية مبجموIة رابعة بقدرة  7من 

  . 2010ينا�ر  14لها يوم مGغاواط، وهذا مت Lشغي 
ولكن يف نفس الوقت عند� �ر�مج لربط اTٔقالمي اجلنوبية £لش>بكة 

ا�يل ¸ادي  kVA400 الوطنية، واTٓن اك�ن وا�د اخلط �م من صنف 
، واTٓن بدٔ�� يف ٕاجناز ملك �600ربط ما بني �ٔاكد�ر والعيون Iىل مسافة 

، ملك 340ن، Iىل مسافة الشطر اTٔول من هذا اخلط ما بني �ٔاكد�ر وطانطا
واك�ن ٕاIالن عن طلب العروض املتعلقة £لشطر الثاين اÔي سريبط ما بني 

  .طانطان والعيون
مث ٕان شاء هللا يف املس>تق~ل هاذ اTٔشغال ¸ادي ي¢هتيو يف غضون س>نة 

2014...  

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس>يد املس�شار �لتعقGب. شكرا لمك الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد حيفظه �الس>يد حيفظه �الس>يد حيفظه �الس>يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركباركاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  . شكرا الس>يد الوز�ر Iىل جوا�مك

وكام تعلمون فٕان Wل املناطق املغربية مت ربطها £لش>بكة الوطنية 
�لكهر£ء، ب�C ال ¯زال مدينة اRاXo تتوفر Iىل ش>بكة مس>تقX عن الش>بكة 

الوطنية، فه:ي تتوفر Iىل حمطة حرارية تعترب املصدر الوحGد �لكهر£ء يف 
ة، وهو ما نعتربه ¸ري اكيف، نظرا �لتوسع العمراين الك~ري �لمدينة املدين

ومؤهالهتا ºقgصادية والس>ياحGة، Iلام ٔ�هنا صنفت من طرف جمX نيويورك 
  . ðميز من ٔ�مه الو©ات الس>ياحGة Iامليا

ري مgقطع �لمدينة،  ف~الرمغ من اDهودات املبذو� من W�ٔل ¯زويد دامئ ̧و
الوطنية Ãشلك هتديدا النقطاع التيار الكهر£ء عن  فٕان Iدم وجود الش>بكة

املدينة، Iلام الس>يد الوز�ر ٔ�ن الش>بكة مت ٕايصالها ٕاىل مدينة بوWدور مZذ 
XoاRس>نوات دون ٔ�ن متتد ٕاىل مدينة ا .  

ولهذا ٔ�ملنا، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا يف مشاريعمك املس>تق~لية يف القريب 
م اس>تZAاهئا وربطها £لش>بكة الوطنية لفك العز� عن مدينة اRاXo وIد

�لكهر£ء، اكملرشوع، الس>يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن اتصاالت املغرب قامت ٕ£جناز 
مرشوع اTٔلياف البرصية ا�يل هو ورش من اTٔوراش الكربى، وبعد 
اTٔوراش اليت عرفهتا املناطق اجلنوبية بتضافر ©ود لك من املتدoلني، 

ºقgصادية وºج,عية لٔ·قالمي اجلنوبية واملد�رية  ؤ�خص £ÅÔر واك� التمنية
  . العامة �لجامIات احمللية واDالس املنتخبة

 .وشكرا الس>يد الرئCس

        ::::الس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسةالس>يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك الس>يد الوز�ر ٕان اكن لمك تعقGب، . شكرا الس>يد املس�شار

  .تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::بÏCةبÏCةبÏCةبÏCةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال 
  .شكرا الس>يد املس�شار. شكرا الس>يد الرئCس
مدينة اRاXo مدينة مجيX وعز�زة Iلينا ولها مس>تق~ل  ،ٔ�� مgفق معك
  .زاهر ٕان شاء هللا

ؤ�� ا�يل قلت هو ٔ�نه اTٓن حنن بصدد ٕاجناز خط �لتيار العايل ما بني 
Þس�º ر تيكون تدرجيي، وهاذ اخلطÞس�º نهTٔ ،ر د�لو �ٔاكد�ر والعيون

  . 2014تقريبا مليار درمه، و¸ادي ي¢هت:ي ٕان شاء هللا يف غضون س>نة 
 XoاRدور واWراسة �لربط ما بني بوRوعند� مرشوع حنن بصدد ا�هتاء ا

 500، وٕان شاء هللا هاذ ºس�Þر يعين يقدر بــــ ملك I350ىل مسافة 
بعد ا�هتاء الشطر  مليون درمه، وهاذ ºس�Þر ٕان شاء هللا ¸ادي نبداو فGه

، 2018اTٔول وإاليصال ٕاىل العيون ويعين من املرتقب الوصول يف س>نة 
ادي �كون ذاك الساIات الربط خبط من تيار ادي �كون kVA225 ̧و ، ̧و

  . �ٓنذاك الربط اكمل جلل مZاطق اململكة
والس¼ب هو س¼ب اقgصادي فقط، واس�Þر �م ا�يل Åيخصنا نربجموه 

ملكgب الوطين �لامء والكهر£ء عندو القدرة املالية والتقZية تدرجييا £ش �كون ا
لهاذ ºس�Þر، و7نيا حلد اTٓن املدينة مزودة، كام قلت ؤ�ذÅرها، بثالثة 

، وهذا اكيف الس>هتالك 2010، ومجموIة رابعة مZذ ينا�ر س>نة لزييديمجموIات 
  . الطاقة الكهر£ئية مبدينة اRاXo وضواحهيا
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  .وشكرا

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر، وشكرا مجليع من سامه يف هذه اجللسة

 .ون¢gقل �ل«لسة اèصصة �ل�رشيع م~ارشة

  


