
 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 

1 

 )2012يوليوز  24( 1433ن رمضا 4

        888822228888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 زيو ل يو  24  (1433 رمضان 4 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اCٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس8يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
انية وثالثون دقHقة ابتداء من الساMة الثانية ساMات ومث ثالث. :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  .زوTعرش امSة ثقHقة ال اRعرش و 

   .يةه الشف مSاقشة اCٔس8ئV::::  Wدول اCٔعاملVدول اCٔعاملVدول اCٔعاملVدول اCٔعامل

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

        ::::املس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسة
  .سلنيeسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املر 

  .M�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

  الس8يدتني والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اRس8تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 

اRاvيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Cٔس8ئW السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

تناول اCٔس8ئW الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه ق{ل الرشوع يف 
اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس8يد اCٔمني ٕالطالع اEلس Mىل ما Vد من 

  .اللكمة �لس8يد اCٔمني، تفضل. مراسالت وٕاMال�ت

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس8يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس8يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس8يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلس
eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل س8يد� محمد وMىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
  الس8يدان الوز�ران احملرتمان،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البداية، ٔ�تقدم ��هتاين مبناس8بة هذا الشهر املبارك مجليع إالخوة 

  .املس�شار�ن واCٔخوات
�ل�س8بة �لمراسالت، توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �رسا� من 

  :ربملان واEمتع املدين هذا نصهاالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع ال

  .2012يوليوز  V24لسة اCٔس8ئW الشفهية ليومه الثال3ء 
  سالم �م بوجود موال� إالمام

وبعد، نظرا اللزتامات حكومHة طارئة، ¢رشفين ٔ�ن ٔ�بلغمك طلب السادة 
الوزراء، وز�ر الصناMة التقليدية، ووز�ر الص¥ة، ووز�ر الصناMة والت¤ارة 

Hات احلديثة بتقدمي اCٔس8ئW الشفهية املو¦ة ٕا�هيم املدرVة يف والتكSولوج 
  . يف بداية اجللسة 2012يوليوز  V24دول ٔ�عامل Vلسة يوم الثال3ء 

 Wس8ئCٔري اvٔmلام بطلب الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية بتM طمكHكام ٔ�ح

  .الشفهية املو¦ة ٕاليه ٕاىل �ني حضوره
س املس�شار�ن �لنصوص و�ل�س8بة لٕالMال�ت، توصلت رئاسة جمل

  :ال�رشيعية التالية
يقيض �ملصادقة Mىل املرسوم بقانون رمق  27.12مرشوع قانون رمق  -

) 2012مارس  15( 1433من ربيع اCٓخر  22الصادر يف  2.12.88
املتعلق مب¤لس  28.11من القانون التنظميي رمق  98بتطبيق املادة 

 املس�شار�ن؛
تعلق �لهيئة الوطنية �لطبD{ات ي  08.12كذ´ مرشوع قانون رمق  -

 واCٔطباء؛
يوافق مبوج{ه Mىل اتفاق eشmٔن اخلدمات  07.12مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة اململكة املغربية  2011س¸مترب  26اجلوية املوقع �لر�ط يف 
 .بDساو وMىل ملحق الطرق املرفق به-وحكومة مجهورية غي�Hا

 توصل هبا جملس املس�شار�ن �ل�س8بة لٔ½س8ئW الشفهية والكhابية اليت
  :2012يوليوز  24ٕاىل ¿اية يوم الثال3ء 

  سؤT؛ M :11دد اCٔس8ئW الشفهية -
  سؤال وا�د؛: Mدد اCٔس8ئW الكhابية -
 . جواب وا�د: Mدد اCٔجوبة الكhابية -

  .لمك اللكمة الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس8يد اCٔمني

نظام اRاvيل، توصلت الرئاسة بÃن من ال  128طبقا ملقhضيات املادة 
اللكمة �لفريق اRس8توري، تفضل . طلبات ٕا�اطة وحسبت وا�دة) 8(

  .الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد حلسن نHDهاملس�شار الس8يد حلسن نHDهاملس�شار الس8يد حلسن نHDهاملس�شار الس8يد حلسن نHDه
  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
   :ٕال�اطة جملس8نا املوقر بmٔمر طارئ 128ٔ�تدvل يف ٕاطار املادة 

زالت تعDش ساكنة ٕاقلمي طانطان مmٔساة حقHقHة vالل ما Mاشت وال
�زيد عن ٔ�سابيع القوا فهيا اCٔمر�ن، حرارة الطقس وانقطاع املاء الصاحل 
�لرشب، مما جعل الساكن يعDشون �ا� من العطش بل والهلع من جراء 

رة املياه واليت ٔ�صبحت Íروج يف السوق السوداء، حHث ارتفع سعر دن
ضعاف، مع العمل ٔ�ن ماء طانطان الصاحل �لرشب يباع جبميع �ٔ  5الربمHل ٕاىل 

  ).العيون، السامرة، اRاWv، وبوVدور(اCٔقالمي اجلنوبية 
وملا Òساءلنا مكسؤولني مSتخبني وممثلني �لساكن عن ٔ�س8باب قW املياه 
�بDب املزودة لٕالقلمي Cٔٔن اmوانقطاعها، قدمت لنا مربرات ¿ري مق{و� ب

نفس العذر اÕي يتكرر لكام انقطعت املياه عن املدينة مhحطمة ومhكرسة، 
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 Wذ س8نوات، فهل يتطلب هذا الكرس لك هذه الس8نوات الطويSم
  ٕالصال�ه؟

Õ´، هنيب �جلهات احلكومHة املسؤو� عن قطاع املاء بتدvل 
اس8تع¤ايل ٕالنقاذ ساكنة املدينة من خماطر العطش اÕي هيدد حHاة الش8يوخ 

راض املزمSة، خصوصا ؤ�ننا نعDش يف ٔ�وج الصيف، واCٔطفال وذوي اCٔم
حHث Íرتفع احلرارة و�زيد الطلب واحلاVة ٕاىل اس8تعامل املياه الرضورية 

ومع لك ذ´، فٕان فواتري . �لحياة، �هيك ٔ�ننا يف شهر الصيام املبارك
اس8هتالك املياه ال زالت مرتفعة، وال زال املواطن يعاين ثقل هذه الفاتورة 

  .ملاء الغري موجوداملتعلقة �
ٔ�غيثو�، ٔ�غيثوا : VCٔل ذ´ àرفع نداء� ٕاىل الس8يد رئDس احلكومة

ساكنة ٕاقلمي طانطان ق{ل ٔ�ن ¢س8تف¥ل اCٔمر ٕاىل توÍرات اجáعية وخماطر 
حصية ال قدر هللا، ورVاؤ� يف احلكومة âبري Vدا لتدارك هذه اCٔزمة 

  .�لرسMة الالزمة ق{ل فوات اCٔوان
  .ورمحة هللا و�راكتهوالسالم Mليمك 

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق الفHدرايل، تفضل الس8يد . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتي
  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن،
Mىل مجيع نضطر مرة 3نية وحنن يف الشهر املبارك، àمتىن ٔ�ن يدvل 

املغاربة خبري وسالم وMىل اCٔمة إالسالمHة كذ´ �خلري والطمmٔنSDة، وندvل 
ٔ�يضا شهر الصيام وحنن صامئون واحلكومة ال زالت صامئة عن تدبري عقالين 
�لحوار Tجáعي بعد مرور ما يقرب الشهر عن مساء� الس8يد رئDس 

  . ة ثالثية، الزلنا ن�hظراحلكومة، واÕي وMد بفhح احلوار وفق مقاربة Òشارâي
رمغ ٔ�ن وز�ر الوظيفة العمومHة حياول اجلهد املمكن رمغ موقفSا  ،كذ´

من هذا احلوار، لكن وزارة ال�شغيل لٔ½سف الشديد توVد vارج الزمن 
ن�ساءل رصا�ة . الس8يايس وvارج الزمن اÕي Íرتضيه حىت احلكومة لنفسها

  ي ٕاىل حكومة ٔ�خرى؟هل وزارة ال�شغيل مضن هذه احلكومة ٔ�م ت�مت
كذ´ نقول هذا اCٔمر وحنن àرى يف بالد� اليوم ممارسة ال ت�متي ٕاطالقا 
ٕاىل املغرب املشرتك اÕي نب�Hه، وهو ممارسات خرق القانون، ممارسات 
التعدي حىت Mىل حرمة إالöسان املغريب، وهذا ما جيري داvل رشكة 

، داvل املغرب احلزب اتصاالت املغرب، ؤ�اكد ٔ�قول داvل الصني الشعبية
  .الوحHد والتعددية واملنافسة وا�ليربالية املتوحشة

ٔ�رسة  5000اليوم يتعرض مس8تøدمو اتصاالت املغرب ٔ�كرث من 
معرضة �ل�رشد من جراء املغادرة إالج{ارية اليت تفرضها الرشكة، ورمغ 

مراسلتنا �لس8يد رئDس احلكومة، الس8يد وز�ر ال�شغيل، الس8يد وز�ر 
الس8يد وز�ر الت¤ارة والصناMة، لٔ½سف الشديد ال ٔ��د حرك املالية، 

  .ساكنا
ندرك قدرة هذه الرشكة ؤ�خطبوطيهتا حول مجيع املؤسسات يف 
املغرب، وندرك Mدم قدرة احلكومة ال اCٓن وال سابقا Mىل جماراة هذه 
الرشكة، ولكن نقول اليوم ٕاننا مطالبون مكغاربة لنحمي املغاربة، ٕاذا اكن 

االت املغرب �ريدون ٕانقاذ رشكة فHفاندي من جعزها املايل اÕي مد�رو اتص
مليار ٔ�ورو، فال àريد ٔ�ن �كون Mىل حساب املغاربة، ٔ�كرث من  14يت¤اوز 
ٔ�رسة تتعرض لٕال�دة يف حقوقها ويف  4000ٔ�رسة، ما يقارب  3000

من قلب مغريب ٕاىل مواطنني مغاربة  ا، نداءاحقHقH أ�رزاقها، نوVه نداء
  .Mىل تدبري الشmٔن العام وMىل حقوق املغاربة مؤمتنون

ٕان ما جيري داvل اتصاالت املغرب، ال ا�رتام قانون، ال ا�رتام مدونة 
الشغل، الطرد التعسفي، والنقابة القريبة من الس8يد رئDس احلكومة، �ئب 
اكÍهبا العام ذهب حضية هذا اCٔمر، وحنن كنقابة ٔ�ربع ٕاخوة من املسؤولني 

  .وا حضيةالنقابيني ذهب
à ،´Õرجو من احلكومة ومن الس8يد رئDس احلكومة �مس الوزراء 
احلارض�ن ٔ�ن يتدvل Rى هذه الرشكة اليت اس8تقوت Mىل املغاربة Íرضية 

  .�لرٔ�سامل اRويل
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .ٕاذن اللكمة لفريق الت¥الف Tشرتايك، تفضل الس8يد املس�شار. شكرا

        ::::الرحمي الزمزالرحمي الزمزالرحمي الزمزالرحمي الزمزيميميميماملس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد 
  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يف ٕاطار النظام اRاvيل، ٔ�حHط جملس8نا Mلام بقضية نعتربها Íك�يس 
ٔ�مهية كربى يف الظرفHة Tقhصادية وTجáعية اليت مير مهنا ب��، وتتعلق 

من ¦ة بتواصل ٕا¿الق Mدد âبري من املعامل والو�دات الصناعية ن�H¤ة 
لتmٔثريات اCٔزمة Tقhصادية العاملية، لكن كذ´ �لس8ياسات العمومHة اليت مل 
تتدvل �لشلك الاكيف ٕاليقاف مسلسل إال¿الق، اÕي ترتتب عنه نتاجئ 
وخمية Mىل املس8توى Tقhصادي، لكن ٔ�ساسا Mىل املس8توى Tجáعي، 

 من حHث يمت فقدان Mدد هام من مSاصب الشغل، �لك ما يعين ذ´
بطا�، بل وحىت Òرشد Mدد ال ¢س8هتان به من العائالت، يف وقت Òسعى 

  . فHه اRو� ٕاىل التغلب Mىل معضW البطا� واملmٓيس Tجáعية املرتتبة عهنا
ومكثال صارخ Mىل هذا الوضع، ما تعرفه املنطقة الصناعية حبي الرمحة 

و�دات الصناعية، eسال، هذا احلي املعروف Mىل الصعيد العاملي برتكز ال
vاصة يف جمال صناMة ال�س8يج، واكن � دور ٔ�سايس يف احلياة Tقhصادية 
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ملدينة سال، ويف توفري Mدد âبري من مSاصب الشغل، فاملنطقة الصناعية 
هبذا احلي اكنت تضم Mددا هاما من الو�دات إالنتاجHة وتضمن Òشغيل 

يوم نصف الو�دات اCٓالف من اليد العامW، وٕاMا� عرشات اCٓالف، ال 
�ٓالف Mامل رزقه فقط يف هذا  5إالنتاجHة الكربى ٔ�¿لقت وفقد حوايل 

  .احلي
ٕاننا ن�{ه ٕاىل خطورة هذا الوضع وندعو ٕاىل التدvل العاVل ٕاليقاف 
الزنيف وٕاجياد �لول النعاكسات اCٔزمة العاملية، Mرب ٕاجياد صيغة Rمع 

ة Vديدة مهنا Òشجيع الو�دات إالنتاجHة اليت مازالت قامئة، وسن س8ياس
ودمع الو�دات الصناعية الصغرية عوض الرتكزي Mىل الو�دات الكربى، 
حHث ٔ�ن وجود Mدد âبري من الو�دات الصغرى يضمن Tس8مترارية، فٕاذا 
ٔ�¿لق بعضها ¢س8متر البعض اCٓخر، ٔ�ما الو�دات الكربى فٕا¿القها يعين 

  .م{ارشة اكرثة اجáعية
الوقائية محلاية إالنتاج الوطين من  كام ندعو ٕاىل مراجعة الس8ياسة

التنافس8ية الرشسة �لمنتوVات اCٔجSبية، فال يعقل ٔ�ن Íكون الرسوم 
امجلرâية املفروضة Mىل املنتوVات املس8توردة الاكمW الصنع يه نفسها 
املفروضة Mىل املنتوVات النصف املصنعة ٔ�و املفككة، فهذه اvCٔرية تتطلب 

  .�لرتâيب، و�لتايل توفري مSاصب �لشغليد MامW ٕالمتام املنتوج ٔ�و 
كام Mىل اRو� ٔ�ن تنوع فعليا من ٔ�سواقSا اخلارجHة، وMىل متثيلياتنا 
اRبلوماس8ية يف اخلارج ٔ�ن ت�شغل جبد �لبحث عن ٔ�سواق ملنتوVاتنا 
الوطنية، اعتبارا لكون اRبلوماس8ية اليوم لDست فقط دفاMا عن املصاحل 

  .ع عن املصاحل Tقhصاديةالس8ياس8ية، بل ؤ�ساسا اRفا
لك القطاMات احلكومHة املعنية مدعوة �لعمل بتاكمل وت�س8يق �لتغلب 
Mىل هذه املعضW املمتثW يف ٕا¿الق الو�دات إالنتاجHة ونتاجئها الوخمية Mىل 

  .الوضعية Tجáعية
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
واملعارصة، تفضل اللكمة لفريق اCٔصا� . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من النظام اRاvيل، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حHط اEلس Mلام ومن  128طبقا �لامدة 
قيص احلقائق vال� الرٔ�ي العام، Mىل ٔ�ن هذا اEلس املوقر قد âون جلنة لت

ف� خيص مكhب ال�سويق والتصد�ر، وقد معلت هذه ا�لجنة يف ظروف 
صعبة ؤ�قول يف ظروف صعبة، ولكن ذ´ العمل اÕي ٔ�جنز ٔ��ن حسب 
ا�لجنة Mىل ٔ�ن هناك Mدد âبري Vدا من Tخhالالت، Mدد âبري Vدا مما 

ول عنه ميكن ٔ�ن نقول عنه، احSا ما ¿ادي�ش àكونو يف بالصة القضاء، ٔ�ن نق
  .ٔ�نه ترصف يف املال العمويم وف� خيص هاذ املظاهر د�ل الفساد

رشكة ٔ�خرى، تتوفر Mىل  15هذه الرشكة اليت اكنت ك�سري تقريبا 
ٔ�رايض شاسعة من ٔ�جود اCٔرايض، وتتوفر كذ´ Mىل عقارات سواء داvل 

، ومت ٕاجناز )le flou(ٔ�و vارج الوطن، ولك هاذ اليش فHه اشوية د�ل 
ر ووضع هذا التقر�ر Rى مكhب اEلس، وهذا التقر�ر �ش يوضع تقر�

بعدا، اكنت هناك حروب، ولكن الرٔ�ي العام الوطين اكن يتابع هاذ ا�لجنة 
د�ل تقيص احلقائق مSذ öشmٔهتا ٕاىل مجيع املشالك واملرا�ل اليت مرت مهنا 

  .ليك تضع هذا التقر�ر
ور Vديد، اÕي يقر ٔ�ن وضع هذا التقر�ر يف هذا الوقت ا�يل فHه دس8ت

ٕاذا اكنت هناك مسؤولية فهناك حماس8بة، اÕي يعطي اخhصاصات ٔ�وسع 
ؤ�كرب �لربملان يف ٕاطار املراق{ة، يف ٕاطار حماربة مجيع ٔ�شاكل الفساد، وكنا 

ٔ�ن ننخرط مجيعا يف àمتىن من هذا اEلس ومن الربملان ومن احلكومة كذ´ 
هذه اCٓفة، وحنن مك¤لس  هذا امللف، ٔ�ن ننخرط مجيعا يف حماربة

املس�شار�ن ن�ش¸ث كنقولو ن�ش¸ث حبق اEلس و�لتايل حبق املواطنني ٔ�ن 
يطلعوا، وعن طريق Vلسة معومHة Mامة Mىل ٔ�ن يطلعوا Mىل حفوى هذا 
التقر�ر، Cٔن ٕاىل الناس âي�{عوا يف اجلرائد Mىل ٔ�ن هناك حماوالت ٕاق{ار هذا 

 ابغات تد�ر يش جمهود، ¿ادي يطيح التقر�ر، فSقولو �لحكومة Mىل ٔ�ن ٕاىل
جيب ٔ�ن . يف املاء، اMالش؟ Cٔن املشلك يف هاذ الش8يك لو هو الثقة

�كون املغاربة يثقوا Mىل ٔ�ن اخلطاب د�ل الربملان ؤ�ن كذ´ خطاب د�ل 
  .احلكومة، خطاب د�ل اEلس ٔ�ن اخلطاب فHه اشوية د�ل الثقة

امللف داvل هاذ ا�لجنة  ٕاذن عندما مل ننخرط، ٕاىل ما حطيناش هاذ
املغاربة، فٕان املغاربة سوف  وقرر� إال�ا� د�لو وتصن�Sا � وتصنتوا �

يفقدون الثقة يف هذه املؤسسات وسوف يقولوا Mىل ٔ�ن هناك خطا�ت 
ولكن اCٔعامل، جيب ٔ�ن Íكون خطا�تنا تيل اCٔعامل و�لتايل كنطلبو من 

بقى والو �ش ي�سد الربملان اEلس، كنطلبو من املكhب ٔ�ن يقر، ما ا
و�لتايل ما كنعرفوشاي هاذ ا�Cٔدي اخلفHة اليت Íريد ٔ�ن تطمس �ش 
تضمس هاذ امللف وما فهمناشاي وàمتىن ٔ�ن هاذ اليش يوصل �لمكhب �ش 
ميكن يف اجللسة اجلاية واجللسة ا�يل من بعدها ٔ�ن �كون هذا امللف ٔ�مام 

  .ام الوطينهذا الربملان و�لتايل ٔ�مام الرٔ�ي الع
  .وشكرا

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق Tشرتايك، تفضل، تفضل . شكرا الس8يد املس�شار

  .الفريق Tشرتايك

  :املس�شارة الس8يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس8يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس8يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس8يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس8يد الرئDس

  .�مس هللا الرمحن الرحمي
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موضوع ٕا�اطتنا اليوم هو �خلطورة مباكن حبمك ٔ�ن فريق حمرتم قام 
  .�اطة ف� خيص هذا املوضوعبنفس االٕ 

 Wد هائV راتÃلقد قامت احلكومات السابقة مبجهودات ج{ارة و�س�
من V�ٔل تغطية العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب و�لكهر�ء، لكن ماذا 
نالحظ اليوم؟ ٔ�ن الب�Hات التحتية موجودة، هناك دمع Vد *م من طرف 

لوطين �لامء والكهر�ء، مع وجود اRو� عن طريق املقاصة، لكن املكhب ا
الب�Hات التحتية ولكن و� لٔ½سف نالحظ ٔ�نه مازال ٔ�ن هناك مغاربة 
ميوتون من V�ٔل ندرة املاء رمغ ٔ�نه يف احلكومات السابقة اكنت الس8ياسة 

  . املائية
ملاذا لك هذا؟ Cٔنه يمت انقطاع املاء والكهر�ء يف Mدة ¦ات، م,ال 

ا�يل ما بعيداش من  كراشعيف يف س8يدي قامس، الكهر�ء يف ¦ة احلوز، 
الر�ط ببعض الكHلومرتات، لك هذه القضا� كتجعل بmٔنه تدبري هذه املواد 

طبعا املسؤوليات مhعددة، لكن . احليوية �لمواطنني ال تؤvذ بعني Tعتبار
نالحظ ٔ�ن الن�H¤ة وا�دة هو ٔ�صبحنا àرى معا�ة املواطنني من V�ٔل 

  .اء ويف الكهر�ء يف بعض اجلهاتTنقطاMات يف امل
وهناك ٔ�م,W  ... ٕاذن حنن، يف الفريق Tشرتايك، نطالب احلكومة

كثرية، م,ال طاطا ا�يل Vاء يف اCٓن يف ٕا�اطة الفريق احملرتم ا�يل ماتوا فHه 
جوج د�ل املواطنني هباذ احلرارة ويف هاذ شهر رمضان، و�لتايل Mىل 

ر هذه الظروف ؤ�ن تترصف بصفة MاWV احلكومة ٔ�ن تvٔmذ بعني Tعتبا
ليك املسؤولني ا�يل ملكفني هباذ اليش، سواء من جامMات حملية، سواء من 
املكhب الوطين �لامء والكهر�ء �ش يتحملوا مسؤوليهتم، حنن اليوم يف 

  . مغرب اليوم ال ميكSنا ٔ�ن öسمح بوفHات مواطنات ومواطنني يف هاذ الب�
�ش احلكومة Íراعي هاذ املسائل وتنوض و�لتايل، نطلب جمددا 

�س8تع¤ال لفك هاذ املشالك Cٔنه م,ال يف بعض املناطق âيتقطع الضو Mىل 
السوايع يف لك ٔ�س8بوع، ويف ظروف جتعل معا�ة املواطنني  4ٔ�و  3اCٔقل 
  . Íكرث

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لفريق Tس8تقاليل. شكرا

        ::::اريارياريارياملس�شار الس8يد محمد اCٔنصاملس�شار الس8يد محمد اCٔنصاملس�شار الس8يد محمد اCٔنصاملس�شار الس8يد محمد اCٔنص
  .شكرا الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الزمWH والزمالء اCٔعزاء،

  . رمضان م{ارك سعيد �لجميع
احSا يف الفريق Tس8تقاليل �لو�دة والتعادلية قد 3�ٔر ان�{اهنا يف اCٓونة 
اvCٔرية وحتديدا يف ا�Cٔم اvCٔرية ٔ�ن هناك مسmٔ� نعتقد ٔ�هنا طارئة وقد 

ه الق{ة الرٔ�ي العام Mلام هبا وبطبيعة احلال قرر� ٔ�ن حنيط من vالل هذ

راك.ز Tقhصادية اCٔساس8ية يف بالد�، وvاصة الاحلكومة، ويه متس ٔ��د 
قطاع حHوي م,ل قطاع الس8يا�ة، �عتبار ٔ�ن بعض القSوات الغربية حتديدا 
قد ش�ت محW هوVاء من V�ٔل تبDøس وطعن لك ما تقوم به احلكومة 

قة من جمهودات ج{ارة ٕالعطاء هذا القطاع ما وقامت به احلكومات الساب
 ذ¢س8تحقه من ٔ�ولوية يف Tقhصاد الوطين، �عتبار ٔ�نه من ٔ��د الرواف

  .اCٔساس8ية لتدعمي ال قطاع ال�شغيل وال اخلزينة د�ل اRو�
حبيث ٔ�ن الربورطاVات اليت ب/ت، لكها اكنت رضبة قاضية Mىل ما 

اÕي س8يعطي بدون شك وا�د تقوم به بالد� يف هذا اEال، اليشء 
Tنطباع يسء ال �لمشاهد العادي وvاصة �لساحئ اCٔجSيب اÕي اكن كثريا 
ما يتوق ٕاىل ز�رة املغرب نظرا لتنوMه وتنوع مشاهده اخلالبة وكذ´ ما 
حيم2 من Íراث ثقايف ٔ�صيل، ؤ�صبح املغرب ق{W نظرا �لتجهزيات 

  .EالاCٔساس8ية اليت قامت هبا احلكومة يف هذا ا
ٕاال ٔ�ن بدون شك ٔ�ن هناك ٔ��دي خفHة تد�ر هذه املكHدة من V�ٔل 

هل احلكومة ٔ�و من � احلق : وهنا ن�ساءل. املس �قhصاد البالد وeسمعته
الت�{ع هو Mىل دراية هبذه امحلW املشSDة؟ وهل هناك ٕاسرتاتيجية �لرد Mلهيا 

ر�ن ا�Õن من V�ٔل احلد من عزوف الس8ياح Mىل بالد�، وكذ´ املس�مث
جعلوا من املغرب ق{W ٔ�ساس8ية من V�ٔل Tس�Ãرات يف ٕاطار الرؤية يف 

  ؟ 2020قطاع الس8يا4 ل
ٕاذن àمتىن ٔ�ن يعطى لهذا املوضوع ٔ�مهية من طرف احلكومة ؤ�ن نعمل 
Mىل ٕايقاف ذ´ الزنيف من الربورطاVات املس5Dة لبالد� وتقوميها بربامج 

  .Hقة الساطعة Mىل بالد� وMىل س8ياحhناكذ´ من V�ٔل ٕاعطاء احلقHقة واحلق 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

اCٓن öرشع يف معاجلة اCٔس8ئW الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 
مSه �ٓنية مو¦ة للك من قطاع الرتبية  6سؤT،  20اجللسة، وMددها 

سؤM Tاد�  14التقليدية، و الوطنية، الش8باب والر�ضة، الص¥ة، الصناMة
موزMة Mىل قطاMات الر�ضة، الشؤون اخلارجHة، العدل، Tقhصاد 

  .واملالية، الفال�ة، االتصال، ال�شغيل، الصناMة والت¤ارة، التضامن واملرٔ�ة
ن�hقل �لسؤال اCٓين املوVه �لس8يد وز�ر الصناMة التقليدية حول 

اللكمة �Cٔد السادة . ديةاملعارض اجلهوية اخلاصة �لصناMة التقلي
 .املس�شار�ن من الفريق Tس8تقاليل، تفضل اليس بنجيد

        ::::املس�شار الس8يد بناملس�شار الس8يد بناملس�شار الس8يد بناملس�شار الس8يد بنججججيد اCٔمنييد اCٔمنييد اCٔمنييد اCٔمني
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء، 

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن، 
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  .رمضان âرمي
تعترب  تعلمون، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن معارض الصناMة التقليدية بصفة Mامة

مhنفسا ل�سويق وÍروجي مSتوVات الصناMة التقليدية، كام تعترب فضاء 
لٕالبداع وTبتاكر وفرصة س8نوية ي�hظرها الصناع التقليديون لتوثيق 

  . تواصلهم �لز�.ن ٔ�و �لسواح الوطنيني واVCٔانب
وال ٔ��د ينكر اRور اÕي تقوم به الوزارة الوصية Mىل القطاع Rمع 

وحتسني مس8تواها ومردود�هتا، ¿ري ٔ�نه مبرور الوقت بدٔ�ت  هذه التظاهرة
تظهر بعض السلبيات Mىل بعض املعارض اجلهوية اليت Òسهر Mىل تنظميها 
غرف الصناMة التقليدية �لت�س8يق مع دار الصانع ومد�رية الصناMة 
التقليدية، ذ´ ٔ�نه يالحظ غياب �رجمة س8نوية لتوارخي املعارض، حبيث 

نا �لس8ياقات والظرفHات، كام ٔ�ن بعض املعارض تنظم يف يبقى اCٔمر رهي 
نفس الوقت تقريبا، مما يضيع الفرصة Mىل الصناع �لمشاركة يف ٔ�كرب Mدد 

  . من التظاهرات
ويالحظ ٔ�يضا ٔ�ن مSظمي املعارض اجلهوية تنقصهم اخلربة يف هذا 
اEال، �ٕالضافة ٕاىل ضعف Íكو�هنم يف شؤون Tس�سواق وفSون الت¤ارة 

تقSيات إالMالم وإالشهار واMRاية �لمنتوج وفن اس8تق{ال الز�.ن وتقSيات و 
  .التلفHف احلديثة

ويالحظ من ¦ة ٔ�خرى ٔ�ن بعض املنتوVات اRخWH ٔ�صبحت تعرض 
يف بعض التظاهرات eشلك يرض برتاثنا وخبصوصياته الفSية Mالوة Mىل 

  . املضايقة الت¤ارية
ع التقليديني ال يتلقون حوافز وحسب املعطيات املتوفرة، فٕان الصنا

حقHقHة لش¥د ٕابداMاهتم الفSية ولكهنم يف الغالب حيصلون Mىل جمرد شواهد 
ورقHة ال ختضع Cٔي رقابة وختتلف ش7 ونوMا وموضوMا من غرفة ٕاىل 
ٔ�خرى، وهو ما ¢س8تدعي توحHد هذا النوع من اRبلومات ؤ�ن Òسهر 

نونية تفاد� لفوىض شواهد الوزارة الوصية Mىل مراق{هتا �لطرق القا
  .اEامالت

Mىل ما س8بق، öسائل، الس8يد الوز�ر، عن التدابري اليت سوف  ءابنا
تتøذها الوزارة من V�ٔل ا�هنوض �ملعارض اجلهوية وٕاخرا¦ا من شلكها 
العتيق وتطو�ر ٔ�ساليب العرض واس8تق{ال الز�.ن وتmٔطري احلرفHني وتلقHهنم 

ات املك,فة �لجمهور وتعيني وâيل �لمداخHل فSون املتاجرة، وضامن الز�ر 
eشلك رمسي وقانوين لتفادي التحصيالت ¿ري املضبوطة ومراجعة اRمع 

  .املايل ا;صص لهذا النوع من املعارض الت¤ارية
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::تقليديةتقليديةتقليديةتقليديةالس8يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناMة ال الس8يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناMة ال الس8يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناMة ال الس8يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناMة ال 
  .شكرا الس8يد الرئDس

  زماليئ الوزراء احملرتمني،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

وهبذه املناس8بة د�ل السؤال ابغيت �ش . يف البداية رمضان مربوك
öشكر الفريق Tس8تقاليل �لو�دة والتعادلية Mىل وضع هذا السؤال اÕي 

  .ةيدل Mىل اهáمه بقطاع الصناMة التقليدي
  الس8يد املس�شار احملرتم، 

ٔ�� ¿ادي جني من �ٓخر د�ل السؤال د�لمك ا�يل Òساءلمت فHه Mىل 
التدابري ا�يل ¿ادي �vذها الوزارة ٔ�و ¿ادي �vذها احلكومة ف� خيص 
التنظمي eشلك جHد، شفاف، دميقراطي ملسmٔ� املعارض د�ل الصناMة 

  . التقليدية
Vديد يف ٕاطار احلكومة اجلديدة، ويف  عند� بطبيعة احلال نظرة وتصور

ٕاطار وزارة الصناMة التقليدية ا�يل âهيم ٔ�وال الهدف اCٔول واvCٔري د�لو هو 
  . الرفع من املداخHل د�ل الصناع التقليديني، �خلصوص العارضني

متت هناك وا�د العدد د�ل الرشوط يف ٕاطارا العقدة ا�يل وقعناها 
Mة التقليدية ومجيع الغرف د�ل الصناMة هاذي شهر�ن بني وزارة الصنا

  : التقليدية ا�يل Vابت وا�د العدد د�ل الرشوط ا�يل ما اكن�ش ق{ل
 ٔ�ولها هو الشفافHة ف� خيص اCٔمثنة ا�يل كتعرض؛ -
3نيا، الرفع من املسامهة وال املشاركة د�ل الصناع التقليديني ا�يل  -

صبحت مبقhىض هذا العقد âي�متو �لعامل القروي ا�يل ما اكنوش، اCٓن �ٔ 
د�ل الصناع التقليديني، اكن ق{ل  %20كنفرضو �ش Íكون Mىل اCٔقل 

املرٔ�ة الصانعة اكنت يعين العقدة ا�يل كرتبط بني وزارة الصناMة التقليدية 
و¿اد�ن نتابعو هاذ التجربة  %20، رفعناها لـــــ %10والغرف ما كتفوÒش 
 �ش àرفعوها Cٔكرث؛

املنتوVات اRخWH ا�يل Vاءت يف السؤال د�لمك،  3لثا، ف� خيص -
مغربية، مل  %100متنع مSعا لكيا، الصناMة التقليدية خصها Íكون �ارضة 

öسمح ولن öسمح مس8تق{ال بmٔن يدvل ٔ�ي مSتوج âيفام اكن نوMه من ٔ�ي ب� 
  .âيفام اكن نوMه Cٔنه الصناMة التقليدية يه الصناMة اCٔصيلية املغربية

ملعارض، بطبيعة احلال املعارض كتعرفوا، الس8يد املس�شار، ف� خيص ا
بmٔنه كتنظمهم الغرف، الغرف كتاvذ مSح من عند وزارة الصناMة التقليدية، 

مليون د�ل اRرمه،  5بـــ  2007ابدات يف  2015يف ٕاطار الرؤية د�ل 
اCٓن رمغ ٔ�نه املزيانية د�ل وزارة الصناMة التقليدية شهدت وا�د 

، ٕاميا� مSا بmٔنه اRور الك{ري ا�يل âيلعبوه هاذ %10ض، زد� فهيم Tخنفا
  . املعارض ف� خيص إالنعاش وف� خيص حتسني اvRل د�ل الصناع الفرادى

ٕاذن كنظن بmٔنه اك�ن وا�د اEهود، بطبيعة احلال ما اكفDش، ولكن اك�ن 
زيانية د�لنا يف الس8نة اCٔوىل وMلام بmٔنه امل %10وا�د اEهود، ملا àزيدو 

عرفت وا�د النقص، وابغينا ند�رو وا�د عقدة �ر�مج �لمس8تق{ل ٕان شاء 
  .هللا
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس8يد الوز�ر

  .التعقHب، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد بناملس�شار الس8يد بناملس�شار الس8يد بناملس�شار الس8يد بنججججيد اCٔمنييد اCٔمنييد اCٔمنييد اCٔمني
قة احSا ال لك ما يف اCٔمر حقH. شكرا الس8يد الوز�ر Mىل التوضي¥ات

ننكر اEهودات اليت تقوم هبا الوزارة الوصية، وvاصة ٔ�ننا يف هذا القطاع 
ا�يل هو قطاع مSتج ومشغل ومصدر، ومن هذا الباب طرحSا هذا السؤال 

د�ل املليون  5هذا، Cٔن حقHقة كام قلت ٔ�ن اكنت الوزارة سامهت بـــ 
ولهذا من املفروض ٔ�ن د�ل اRرمه، تنظن بmٔن اCٓن تضاعف هاذ املبلغ هذا 

، وكذ´ �ش ما )Marketing(يوقع النوع د�ل التطو�ر �ل�س8بة لـــــ 
يبقاوش ذيك ٔ�نواع د�ل اCٔروقة د�ل العرض âيغلهبا ذاك الطابع السويق 
العتيق، راه اكينة بعض الصنايعية ا�يل �كون عندمه يش مSتوVات دون 

  .املس8توى، âيجيبوها �لرواق وâيعرضوها
ابغينا وا�د النوع د�ل املعارض ا�يل Íكون يف املس8توى ا�يل احSا 

�كون فهيا وا�د النوع د�ل التنافس ما بني الصناع، وكذ´ هاذ مSظمو 
املعارض ا�يل حقHقة âيخص توفروا هلم القضية د�ل التكو�ن يف الفSون 
د�ل العرض ود�ل Tس8تق{ال، حقHقة اكينة بعض الغرف كتد�ر اEهودات 

لها ج{ارة، لك ما يف اCٔمر ٔ�نه âينقصهم هاذ املسmٔ� د�ل التجربة من د�
  .V�ٔل القضية د�ل العرض

و�اVة ٔ�خرى وهو هاذ التوزيع د�ل الشواهد، ابغيناها ٔ�هنا Íكون 
عندها وا�د الصورة مو�دة ما بني الغرف وvاصة دا� لك Mارض âيكون 

د، كDشاهد املعرض د�ل عندو احملل د�لو معمر بوا�د العدد د�ل الشواه
، وهكذا، كت¤رب احملل د�لو Mامر هباذ الشواهد 2005، 2004، 2003

  .âيخصها ذيك الشواهد تعطى لها القمية د�لها
وحقHقة كام âيعرف امجليع ٔ�ن اكينة بعض الغرف ا�يل كتحصل Mىل 
املداخHل من طرف الصناع املشاركني بطرق ¿ري قانونية، ويف غياب وâيل 

� هاذي ٔ�هنا ابغينا الوزارة ٔ�هنا Íرصد هذه املسائل، mٔ ت فهذه املساحلسا�
مبجرد ٔ�ن الوزارة تدمع الغرف يف هذا الشmٔن هذا، ف{ال�س8بة لنا مينع م,ال 

  . من حتصيل املبالغ �ش العارض يعرض املنتوج د�لو
وا�يل هو املهم وهو رضورة تنظمي ٔ��م Íكوي�Hة حبال ا�يل قلنا �لصنايعية 

رضورة التفكري يف معرض وطين مشرتك، يليه مر�W الحقة يف وكذ´ 
  . معرض دويل �لصناMة التقليدية

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد وز�ر الصناMة التقليديةالس8يد وز�ر الصناMة التقليديةالس8يد وز�ر الصناMة التقليديةالس8يد وز�ر الصناMة التقليدية
شكرا الس8يد املس�شار Mىل Tهáم د�لمك �ملعارض، ا�يل ابغيت 

الس8يد املس�شار، ٔ�نه الوزارة قامية جبميع اEهودات ف� خيص ٔ�ؤكد ´، 
الهدف كام قلت يف الشطر اCٔول من اجلواب د�يل هو خصنا نبحثو مجيع 
مع مجيع الرشاكء âيف ميكن ٔ�ن àمني مداخHل الصناع الفرادى، بطبيعة احلال 

ة، املسmٔ� د�ل املعارض ما يه ٕاال جزء ٔ�و وس8يW �لوصول ٕاىل هذه الغاي
ولكن متت هناك وا�د العدد د�ل الوسائل، Cٔنه الرواج والرتوجي 
وال�سويق د�ل مSتوVات الصناMة التقليدية، Mلام بmٔنه السوق اRاvيل هو 

âيجي من ) chiffre d’affaires(د�ل رمق املعامالت  %75ٔ�مه سوق، 
 .السوق اRاvيل

إالشهارية  اCٓن حنن بصدد إالMالن Mىل وا�د العدد د�ل الوصالت
ا�يل رمبا ك�شاف يف مجيع القSوات، ال يف القSاة اCٔوىل ٔ�و الثانية ٔ�و 

)Medi1    TV ( ديدة، ولكن هذه املعارض راهV Wنا بوا�د احلHا�يل ج ،
âميش8يو مع املوامس، الس8يد املس�شار، اك�ن مومس الصيف، اك�ن مومس 

 ٔC ،عراس، اك�ن املومس د�ل قدوم اجلالية د�ل اخلارجCٔٔنه اmنه كنعتربو ب
اك�ن وا�د العدد د�ل احملطات ا�يل يه *مة ا�يل خص يتداروا فهيا هاذ 
املعارض، م,ال ند�رو معرض وقت الش8تاء ما ¿ادي جييه حىت �د، ولكن 
يف الصيف، الناس âيكونوا اCٔعراس، الناس âيخرجوا ��ليل، âيكون اجلو 

  .والشهية د�ل الرشاء
و مبجهود موازاة مع ذ´، ¿ادي �كون وا�د بطبيعة احلال احSا تنقوم

الرب�مج vاص ا�يل احSا بصدد إالMداد د�لو �لهنوض، مايش ¿ري �لصناMة 
التقليدية ذات امحلو� الثقافHة، ولكن كذ´ اخلدماتية ا�يل اCٓن حنن بصدد 
ٕاMداد وا�د الصفقة ا�يل ¿ادي �كون فهيا دراسة شامW ا�يل ¿ادي نعلنو 

هللا ق{ل �ٓخر الس8نة �ش Íكون الصناMة التقليدية �لك  شاءMلهيا ٕان 
املكو�ت د�لها، ما �كوöش ¿ري الصناMة التقليدية ذات امحلو� الثقافHة، 

  .وكذ´ �كون جباàهبا حىت اخلدماتية
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ؤال املوايل املوVه ٕاىل الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية حول Mدم وجود الس

اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن من فريق . قانون ٔ�سايس لٔ½ساتذة املربز�ن
  .Tحتاد Tشرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء، 

  يدات والسادة املس�شار�ن،الس8 
  .رمضان م{ارك سعيد
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يف احلقHقة عند� وا�د السؤال �ٓين حول وا�د الف5ة من رVال التعلمي 
شموع ا�يل âي¥رتقوا �ش يضيئوا طريق د�ل ال ا�Õن ٔ�عتربمه خشصيا مه 

  .العدد من الطلبة ومن املغاربة
ز�ن واملمتثل يف لكن رمغ املهام واCٔدوار امللقاة Mىل Mاتق اCٔساتذة املرب 

التدر¢س والتmٔطري، سواء تعلق اCٔمر �Cٔقسام التحضريية ٔ�و خمتلف املعاهد 
العليا �لمهندسني واEهودات اليت يقومون هبا يف التدر¢س وحتضري املبار�ت 
وتmٔطري التداريب والبحث العلمي والت¤ديد الرتبوي، فٕان ذ´ يمت يف غياب 

  .وق اخلاصة هبذه الف5ة من اCٔرسة التعلمييةنص قانوين حيدد الواج{ات واحلق
¿ري ٔ�نه ويف ٕاطار احلوار Tجáعي مع النقا�ت اCٔكرث متثيلية مضن 

، الزتمت الوزارة �هتييء مرشوع قانون ¢سد هذا 2011ٔ��ريل  19اتفاق 
الفراغ القانوين، ٕاال ٔ�ن املسودة اليت تقدممت هبا سواء يف صيغهتا اCٔوىل ٔ�و 

مت التوافق حولها، ٕاذ الزالت املواقف مhباينة ف� يتعلق بعدة الثانية، مل ي
نقط، والس�8 وترية الرتيق يف اRرVات والرتب وم{دٔ� الرتس8مي الوحHد 

  .واملراق{ة الرتبوية وMدد ساMات العمل
لهذا، وحفاظا Mىل املس8توى التعلميي لناش8ئ�Sا وMىل مك�س8بات 

اليت س�هنجوهنا �لخروج من هذه  اCٔساتذة املربز�ن، ن�ساءل Mىل املقاربة
  . الوضعية وذ´ eسن مرشوع قانون ٔ�سايس Mادل ومhوازن

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  الس8يدة املس�شارة احملرتمة،

  لس8يدات والسادة املس�شار�ن،ا
هذا املوضوع من اCٔمهية مباكن، ولكن يف سؤالمك طرحمت احلقوق ومل 
تتلكموا Mىل الواج{ات د�ل هذه الف5ة، يف هذه القضية د�ل الرتبية الوطنية 

   .والتعلمي بصفة Mامة âيخصنا نتلكمو Mىل احلقوق ونتلكمو Mىل الواج{ات
قانون اCٔسايس ا�يل �دد Tخhصاص ٔ�وال هاذ الف5ة هاذي vاضعة �ل

ا�يل  2003د�هلم و�دد اRور د�هلم، وهاذ القانون اCٔسايس صدر يف 
مhعلق مبجموع املنظومة الرتبوية، وهاذ الف5ة من مضن هاذ القانون اCٔسايس، 

درمه شهر�، ٔ��دث هلم حركة  2500و 1250ٔ��دث هلم تعويضات بني 
لبة الراس8بني يف امh¥ان التدر¢س يف انتقالية vاصة هبم، مت توظيف الط 

عن طريق املبار�ت Tنتقائية، مث اس8تصدار  2010وس8نة  2008س8نة 
الرتخHص Tس8ت/Sايئ �لس8يد الوز�ر اCٔول يمت مبوج{ه ٕاعفاء اCٔساتذة 

¢س8تفHد . 2003املربز�ن من امh¥ان شهادة الكفاءة الرتبوية ابتداء من س8نة 
�لثانو�ت التmٔهيلية املتوفرة Mىل اCٔقسام اCٔساتذة من تويل *ام مد�ر�ن 

التحضريية وولوج املعاهد العليا واملدارس العليا، ويف اCٔقسام د�ل الشهادة 
 .التقSية

مايش مشلك د�ل القانون اCٔسايس، هاذ الناس هاذو ابغاو قانون 
اCٔسايس vاص هبم، ٕاىل در� قانون ٔ�سايس vاص هبم يعين خصنا نعملو 

vاص �لك ف5ة تعلميية، لمك واسع النظر، ¿�س8مترو يف  قانون ٔ�سايس
ال�سDب يف وزارة الرتبية الوطنية öس8مترو فHه، نظمو وزارة الرتبية الوطنية 
طبقا �لرغبات د�لمك وطبقا �لرٔ�ي العام ال بد لكيش خيضع �لنظام و�لقانون 

  . و�لحقوق و�لواج{ات
اجي ٔ�خرى، من ولكن مع هذا شهر رمضان، ما ابغي�ش نتلكم Mىل احو 

الواج{ات، Cٔنه Íلكمت Mلهيا يف جملس النواب ووحضهتا توضيح اكمل، ؤ�نمت 
يف الفريق Tشرتايك كتعرفوا هاذ الف5ة مز�ن، قولوا هلم هللا هيدهيم مع شهر 

  . رمضان
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  هناك تعقHب الس8يدة املس�شارة؟. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::فة الزيواينفة الزيواينفة الزيواينفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطياملس�شارة الس8يدة لطياملس�شارة الس8يدة لطياملس�شارة الس8يدة لطي
الس8يد الوز�ر، يف احلقHقة ¿�شري لوا�د املسmٔ� ٔ�ساس8ية، ٔ�� كنعرف 
ٔ�� عندي طلب هو ٕاMادة  ´Õ ،ول هو رهني بتقدم التعلميRٔن تقدم اmب

  .النظر يف املنظومة التعلميية بصفة Mامة
ف� خيص يف النظام اCٔسايس، ٔ�� معمك، ٔ�� مع احلقوق والواج{ات، 

حقوق د�لو وواج{ات، ولكن راه اكينة  هون عندخص إالöسان Íك
نكروها، اكينة املسودة اCٔوىل واملسودة ن مسودة، الس8يد الوز�ر، ما ميك�ش 

الثانية، مبعىن هذا اMرتاف مضىن وواقعي بmٔن هاذ الناس عندمه خصوصية 
ما ت�ساوش ٔ�ن هاذ اCٔساتذة . وخصهم �كون عهنم نظام ٔ�سايس vاص

، راه âيكونوا �س )La crème de la société(ا املربزون، رامه تيكونو 
  .ا يف دواليب اRو�داكينني �اليا وغنلقاومه ¿.. ا�يل كنلقاومه ¿ذا

ٕاذن هاذ الناس راه خصهم قانون vاص �لوضعية ا�يل âيعDشوا هبا، 
Cٔن ¿ادي نعطي وا�د املثال �ل�س8بة لتوöس اكنت كتجي تدرس عند� يف 

وداروا قانون ٔ�سايس يف ال�سعينات Mىل ما املغرب، وامشاو لبالدمه 
ميل بدا عند� الترب�ز يف املغرب ما عند�ش  1988ٔ�عتقد، ولكن احSا من 

قانون ٔ�سايس، ٕاذن هذا راه حق مرشوع، ولكن هذا ما كنكروش ٔ�ن 
اCٔساتذة عندمه واج{ات خصهم يد�رومه، هذا مايش مشلك، احSا مايش 

لنظام العام وال âيøلوا eيش �اVة، كندافعو Mىل الناس ا�Õن خيلون �
عندمه واج{ات يؤدوها، Tمh¥ا�ت خصهم يصححوها، احSا راه عرفSا 
إالشاكل ا�يل مطروح، ولكن التخوف ا�يل عند� هو ¿دا املومس اRرايس 
ا�يل عند� ¿دا ميل غتفhح املدرسة ٔ�ش8نو ¿ادي ند�رو مع التالمHذ Cٔن 

  إالشاكل مازال قامئ؟ 
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وخص �كون وا�د النقاش وحوار مفhوح من V�ٔل خص �كون �ل 
الوصول لوا�د احلل ا�يل هو مشرتك، Cٔن ما ميك�ش هنملو هاذ الناس 

رامه ما .. كذا 2003وخنليومه ونقولو ال راه ما ميكSاش ند�رو اليوم Cٔن يف 
ميك�ش نطبقو Mلهيم القانون اCٔسايس بو�دمه، ما غنبداوش نف^ احSا 

ة عندها خصوصيات، ولكن هذا ما âيعفهيمش من التعلمي، ال هاذ الف5
املسؤولية، ؤ�� خشصيا ضد ٔ�هنم ما يصحوش Tمh¥ا�ت د�ل التالمHذ، 
ٔ�� كنعرف اكع التدابري ا�يل اختذت من V�ٔل ٔ�ن التالمHذ ينجحوا، ولكن 

   .يه مز�نة ويف نفس الوقت ما احصي¥اش
ز�ر، راه خص �ل Õ´، جتاوزا لهذا الوضع، ٕاىل امسحتوا، الس8يد الو 

  . لهذا إالشاكل، و�لتعاون بني الطرفني
 .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
هناك رد Mىل التعقHب الس8يد الوز�ر؟ . شكرا الس8يدة املس�شارة

  .تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
ٔ�� معك الس8يدة املس�شارة، هاذ الناس هاذو كنا كنتفاوضو معهم من 

ٔ�� قلت ´ شهر رمضان هذا وهاذ اليش هرض� فHه، من شهر ماي، 
 �شهر ماي واحSا كهنرضو فHه، ولكن السؤال �ٓين عندو معاين د�لو، ؤ�
فهمهتا، طريقة الصلح ٔ�� مس8تعد، ولكن البد ما لك وا�د يعرف املاكن 

  . د�لو
احSا هاذ الناس هاذو كن�Sاقشو معهم Mىل طريق امخلس مركز�ت 

ة، ووصلنا لتقدم âبري، ولكن âيقول ´ ذاك اليش ا�يل طالبني اCٔكرث متثيلي
واملشلك .. احSا كنفرضوه Mليك تد�رو، قلت هلم ال، ٕاما مفاوضات نقابية

اCٔسايس هو ٔ�ن املركز�ت النقابية مhفقة مع الطرح د�ل الوزارة، وهام ما 
  . ق{لوهش، وما àزيدوش نعريو هاذ اليش
الد املغاربة مسؤولية د�´ ود�يل، غنقول ´ وا�د احلاVة، ٔ�ن ٔ�و

، Xدvلوا لـــــ  10ٔ�والد املغاربة دوزوا Tمh¥ان الفرöيس وها النتاجئ، 
وهاذ الناس ) Centrale et Ponts et Chaussées(دvلوا لـــــ  96و

هام ا�يل اكنوا خصهم يدوزوا هلم Tمh¥ان الفرöيس، وما دوزوش 
ا حرسوش، وما اعطاوش النقط حىت Tمh¥ان، وما قدموش اCٔس8ئW، وم

  ٔ��م، تقاضات الس8نة اRراس8ية �ٓش من نقط غتعطيين؟ 3لهاذي 
دازت املباراة الوطنية �شرتاك مع التعلمي العايل، وراه احSا اليوم يف 

ٔ�� واvذ التدابري ��خول املدريس، Cٔنه . ٔ��م 3الشفوي وغنمكلو من دا� 
، وفهيا داكÍرة ؤ�ساتذة عندمه vربة، ٔ�� وزارة الرتبية الوطنية فهيا كفاءات

  .واvذ Tحhياط، حىت وا�د ما �vذ رهينة ٔ�والد املغاربة
  .شكرا

        

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

اللكمة . السؤال اCٓين الثاين موضوMه جتهزي وتوس8يع املؤسسات التعلميية
تفضل الس8يد �Cٔد السادة املس�شار�ن من فريق اCٔصا� واملعارصة، 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد امحمد امحيدياملس�شار الس8يد امحمد امحيدياملس�شار الس8يد امحمد امحيدياملس�شار الس8يد امحمد امحيدي
  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�لك رصا�ة، الس8يد الوز�ر، هناك Mدة مشالك تعاين مهنا املؤسسات، 
سواء يف التعلمي اCٔسايس وإالMدادي والثانوي Mىل السواء، هناك مشالك 

اظ اÕي يفوق لك املقايDس املتعارف Mلهيا، والكفWH بتلقني د�ل Tكتظ
  .مSتوج Íربوي يف ظروف مواتية

وÍزداد، الس8يد الوز�ر، هاذ املشالك معقا �ل�س8بة �لمؤسسات التعلميية 
املوجودة يف العامل القروي، حبيث ٔ�ن العديد مهنا يفhقر ٕاىل املرافق 

، املراحHض وكذ´ املالعب اCٔساس8ية والرضورية، مهنا الكهر�ء، املاء
  .ٕاخل... الر�ضية

ويف هذا الصدد، نعترب بmٔن جناح ٔ�ي نظام تعلميي رهني بتmٔهيل العنرص 
ال¸رشي وبناء مؤسسات قوية Vديدة، ٕاضافة ٕاىل توس8يع املؤسسات القدمية 
املوجودة �اليا وÍزويدها �ملرافق الرضورية، حىت Íمتكن من اس�Hعاب 

  .ا لك س8نة من التالمHذ ا�Õن بلغوا سن ا�متدرساMCٔداد املتدفقة Mلهي
Õا، öسائلمك، الس8يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت س�øhذوهنا vالل 

W}املوامس املدرس8ية املق.  
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا �لس8يد املس�شار احملرتم

Dس، الس8يد الرئ  
يف احلقHقة ظاهرة Tكتظاظ ما عند�ش يف املدن، �قHني يف املقايDس 

، ولكن يف املناطق املهمشة يف املناطق 45يف القسم ٕاىل  40تقريبا اRولية، 
احلرضية اك�ن هاذ اليش، Cٔنه مع اCٔسف âي�hقلوا الناس طيW الس8نة 

 .منطقةوâيبغي ¢س¤ل ابنه ٔ�و اب�hه يف ذاك الوقت ا�يل هو ر�ل �ل 
3نيا، يف الوسط القروي عند� هذه املشالك ا�يل كتلكم Mلهيا، 

د�ل املس8تو�ت  6حىت  �5خلصوص ف� ¢سمى �Cٔقسام املشرتكة، كنلقاو 
يف القسم ولكن هذا راه راجع �لمنو اRميوغرايف ا�يل بدا âيقل يف بعض 

 ،Wكنلقاو طفل وال طف ´Õس8توى يف امل  5وال  4املناطق القروية، و
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يف املس8توى الثاين ما ميكSلكش تد�ر ٔ�س8تاذ للكيش، هذا ها  10اCٔول و
حSا كنوا¦وه و¿ادي نوا¦وه ٕان شاء هللا واحلكومة ¿ادي جتيب وا�د ا

الرب�مج *م ملقاومة املفكك، وعن طريق املفكك ا�يل موجود يف العامل 
قلت  جحرة دراس8ية، عن طريق مقاومة املفكك احلكومة 22.500القروي 

¿ادي جتيب ابتداء من مرشوع املزيانية املق{ل �ر�مج طويل اCٔمد ٕالزا� 
املفكك من املغرب، ويف هذا الوقت هذا ¿ادي جنمعو اCٔقسام، و¿ادي 
نقلبو املعاد�، بدال ما نقربو القسم، بوس8يW النقل ند�رو التجميع د�ل 

Tكتظاظ من الفوائد، ¿ادي نتغلبو Mىل ظاهرة ) 2(اCٔقسام، فHه جوج 
¦ة وتعدد املس8تو�ت يف القسم، و3نيا ¿ادي نوفرو وا�د احمليط �ش 

  .اCٔس8تاذات �خلصوص ميكن هلم يعDشوا يف ظروف �ٓمSة ٔ�حسن
احSا بصد التفكري يف هاذ اليش، والفكرة د�ل املدرسة امجلاMاتية يه 
 ا�يل Vات هباذ الرؤية �ش تعاجل هاذ املشالك ا�يل عند�، احSا ما

كنخفHوهاش، وعند� نقص يف املوارد ال¸رشية ولكن الطاقة Tقhصادية 
 15د�ل املغرب ما ميك�ش تعطي لوزارة الرتبية الوطنية اليوم ا�يل كنتلكم 

املشالك، ) 2(ٔ�لف مSصب مايل يف لك قانون مايل، Cٔنه عند� جوج 
ن هاد عند� اخلصاص وعند� الناس ا�يل ابداو âيخرجوا لنا �لتقاMد، ولك

اليش احSا كنعاجلوه، ¿ري البارح اكن عند� اجáع مع وزارة املالية يف 
ساMات �ش كند�رو مقاربة Vديدة لهاذ املوضوع د�ل  4الصباح دام 

املوارد ال¸رشية، �خلصوص يف Tبتدايئ، عند� مشلك يف التmٔهييل، �ش 
ليش د�ل ما خنبعوش احلقHقة، عند� مشلك يف التmٔهييل مرتبط هباذ ا

  .املربز�ن

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل الس8يد املس�شار. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد امحمد امحيدياملس�شار الس8يد امحمد امحيدياملس�شار الس8يد امحمد امحيدياملس�شار الس8يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس8يد الوز�ر

�لك رصا�ة، الس8يد الوز�ر، ٔ�نمت تعلمون ما هو التعلمي؟ التعلمي هو 
حفيh كنتلكم ٔ��  .العمود الفقري يف اEمتعات املتقدمة واحلديثة �لك رصا�ة

ٔ�ظن، الس8يد الوز�ر، تعطات ´ ٕاحصاءات ما يش يه هاذيك، خصوصا 
ف� خيص املسmٔ� د�ل Tكتظاظ هناك جحج دامغة و3بتة وàمتىن من 
احلكومة واملؤسسات د�ل اRو� بmٔن �كون هناك اس8مترارية د�ل إالدارة، 

لوايل السابق، مع vري دليل هناك اجáع مت يف والية طن¤ة مع الس8يد ا
الربملانيني، مع املد�ر د�ل اCٔاكدميية وكذا، فاكن هناك اMرتاف واكن هناك 
خمطط، هاذي مدة س8تة ٔ�شهر، اكن هناك خمطط ��خول املدريس 

  .اجلديد، فر�ل الوايل ور�لت معه الفكرة
ٕاذن هاذي يه املسmٔ� ا�يل تنقولو بmٔن امىش الوز�ر امشات معه 

يل امشات معه الفكرة، امىش املد�ر د�ل املؤسسة الفكرة، امىش الوا
  .امشات معه الفكرة، ٕاذن جيب ٔ�ن Íكون اس8مترارية

ميل كنتذاâرو، الس8يد الوز�ر، Mىل هل يعقل يف املدار احلرضي بmٔن 
هناك ٔ�قسام مفككة؟ هل يعقل بmٔن املؤسسات يف املدار احلرضي بدون 

تجئ اCٓ�ء ¢س¤لون ماء وبدون jهر�ء؟ هناك بعض املؤسسات ا�يل يل 
ٔ�والدمه ابعاد�ن Mىل اCٔحHاء فني كDسكSوا نظرا لالكتظاظ ا�يل اك�ن يف 
ذيك املؤسسة ا�يل قريبة �، وهناك خطورة خصوصا يف ا�Cٔم د�ل 
الش8تاء ا�يل âيكون الظالم، وخصوصا بmٔن اك�ن وا�د العدد د�ل 

ر، ٔ�� كنظن بmٔن امل�سكعني، اك�ن وا�د العدد ا�يل كنتذاâرو، الس8يد الوز�
  . هذه املعطيات اكمW عندك

هناك داvل املدار احلرضي Mدد âبري من املؤسسات، هناك الفراغ 
الك{ري اÕي يوجب ٔ�ن ت¸ىن Mليه مؤسسات اRاvل، هناك ٔ�رايض Mارية 
ولكن Òس8تغل من امل�سكعني وريم اCٔز�ل، ٕاذن âيخص وا�د اخلريطة 

�ش ¿ادي �كون يف املس8توى،  د�ل الطريق لهاذ اليش د�ل التعلمي
خصوصا يف العامل القروي Cٔن العامل القروي راه âيكون يف هاذ ا�Cٔم د�ل 
الش8توة ا�يل ¿ادي جتي ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي âيكون املسmٔ� د�ل 
الظالم مما âيضطروا بmٔن اCٔساتذة âيغادروا اCٔقسام ق{ل الوقت، ٕاذن 

 .شعب، وR املواطنشكون ا�يل âيضيع؟ âيضيع وR ال 
ٕاذن، الس8يد الوز�ر، احSا عند� الثقة الاكمW ولكن جيب ٔ�ن Íكون 

  . Tس8مترارية
  .والسالم Mليمك

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك رد Mىل التعقHب الس8يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس8يد الرئDس

ابغي�ش نعطيك اCٔرقام ولكن  يف احلقHقة، الس8يد املس�شار، ٔ�� ما
عندي و¿ادي نطلب من الرئاسة احملرتمة Òسلمهم ´ �ش تعرف احشال 

ؤ�ش8نو يه احلواجي ا�يل  2011د�ل احلجرات ا�يل ابنSDا ٕاىل ¿اية س8نة 
؟ احشال د�ل 2013- 2012¿ادي Íكون Vاهزة ��خول املدريس املق{ل 
ساMة ¿ادي Òشوف اEهود الربط �ملاء والكهر�ء د�ل املدارس؟ ذاك ال 

ا�يل دا�راه اRو� ف� يتعلق هبذه املواضيع ا�يل طرحهتا، ٔ�� ¿ادي نطلب 
  .من الس8يد الرئDس يعطيك هاذ اجلدول

ف� يتعلق �ملثال ا�يل قلت يف طن¤ة، هذا Mامني وقع، ولكن راه احSا 
Rٔاكدميية د�ل ¦ة طن¤ة ودرس8نا فهيا اCع د�ل اáجT �خول Mاد در

قرر� ٔ�ننا  -ما âيعجبنDش هاذ لكمة ٔ�ول مرة  –املدريس، ٔ�ول مرة كندرسو 
نتلكمو Mىل اRخول املدريس يف اCٔاكدمييات دا� و�قش8نا Tكتظاظ 
و�قش8نا احلجرات ا�يل vاصينا وâيفاش ¿ادي àكونو Vاهز�ن ��خول 

لالبتدايئ ش8ث�رب �ل�س8بة  12املدريس ٕان شاء هللا ا�يل مقرر يوم اCٔربعاء 
  .س8ت�رب �ل�س8بة لٕالMدادي والتmٔهييل 13ويوم امخلDس 
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وهاذ املرة ¿ادي ند�روا خط ٔ�خرض، راه احSا كند�رو التجهزيات د�لو 
�ش مجيع املواطنني ا�يل عندمه مالحظة Mىل اCٔقسام ا�يل ما حملوالش وال 

øو¿ادي نت �ذو املدارس ا�يل ما vداماش ��خول املدريس يتصلوا بنا جما
التدابري الالزمة �ش �كون عند� دخول مدريس Vدي ومعقول، Cٔنه 
اك�شفت من حHث دراسة اCٔوقات ا�يل ضاعت يف الس8نة ٔ�ن اRخول 
املدريس احلقHقي ما اك�ن حىت ٕاىل �ٓخر ٔ�كتو�ر مSتصف نومفرب، وهاذ اليش 

صة ما ميك�ش �يق نق{لوه لكنا، خص ٔ�والد املغاربة وبنات املغاربة يقراو احل
واملقرر ا�يل مقرر دوليا، âيف âيقراو يف مر�اكن وال يف فرöسا يقروا يف 

املغرب ب� التارخي، عندو القراية مSظمة، âيخص لكيش �كون . املغرب
  . vاضع لهاذ النظام

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
السؤال اCٓين الثالث موضوMه تعممي املدارس . شكرا الس8يد الوز�ر

Mاتية، �Cٔد السادة املس�شار�ن كذ´ من فريق اCٔصا� واملعارصة، امجلا
  .تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملريشيشيشيش
  .الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�لرمغ من احhضان الرب�مج Tس8تع¤ايل لفكرة املدرسة امجلاMاتية 
من V�ٔل جتاوز Tخhالالت النامجة عن اخلصاص يف املوارد âبديل Íربوي 

ال¸رشية وÒشجيع اس8تقرارها �لعامل القروي، من vالل توفري السكن 
�لمدرسني وتmٔهيل الفضاءات املدرس8ية وحتسني VاذبDهتا، يالحظ ٔ�ن 
Tنتقال ٕاىل منوذج املدرسة امجلاMاتية الزال حمدودا و�3ٓره الرتبوية 

الت بعيدة، مما ¢س8تدعي تضافر املزيد من اجلهود من V�ٔل وTجáعية الز 
vلق مدارس جامMاتية ٔ�خرى متكSنا من جتاوز الصعو�ت اليت حتول دون 
Íمنية ا�متدرس �لعامل القروي، ويف مقدمهتا Íرش8يد املوارد ال¸رشية وÒسهيل 

 معلية التmٔطري الرتبوي وÒشجيع متدرس الفhاة واحلد من الهذر املدريس
 .ا من حتد�ت ا�هنوض �لتعلمي يف العامل القرويو¿ريه

يف هذا الصدد، öسائلمك، الس8يد الوز�ر، حول التدابري املزمع اختاذها 
  . من V�ٔل تعممي هذا ا�منوذج التعلميي

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .د املس�شار احملرتمشكرا الس8ي

  الس8يد الرئDس،
  السادة والس8يدات املس�شار�ن،

مدرسة جامMاتية، مع  205يف ٕاطار الرب�مج Tس8تع¤ايل تقرر بناء 
فhحت  19مدرسة جامMاتية فقط، مهنا  23اCٔسف مت �اليا ٕا�داث 

ٔ�ي يف هذا املومس، Cٔنه  2012-2011اCٔبواب د�لها يف املومس اRرايس 
لرب�مج اكن مmhٔخر وملا وصلنا دفعنا بفhح هذه املدارس ا�يل يه شفSا بmٔن ا

مس¤W يف املزيانية د�ل وزارة الرتبية الوطنية Cٔنه اك�ن مدارس جامMاتية 
املبادرة الوطنية �لتمنية ال¸رشية، وامجلاMات احمللية، ) INDH(كتقوم هبا 

كتقوم بوا�د  اجلهات، وجمالس العامالت وجمالس اCٔقالمي، اك�ن Mدة جمالس
  .التجربة رائدة يف هاذ القضية د�ل املدرسة امجلاMاتية

مدرسة جامMاتية ٕاضافHة، �رجمت وغتكون  26قرر� يف هاذ الس8نة ٔ�نه 
د�ل املدارس امجلاMاتية ا�يل  9وٕان شاء هللا يف املومس اRرايس املق{ل 

، و¿ادي Òش8تغل يف املومس اRرايس 2012ش8ت�رب  3¿ادي حتل يف 
2012-2013 .  

�لفعل، راين قلت يف السؤال ما ق{ل هذا ٔ�ن املس8تق{ل د�ل املنطقة 
القروية �ش ميكن لنا نؤطرها من �حHة التعلمي Cٔنه Mىل لك �ال املغرب 
حقق وا�د اليشء عظمي هو تعممي التعلمي يف Tبتدايئ، راه وصلنا ٕاىل 

  .من تعممي التعلمي يف Tبتدايئ ö97%س8بة د�ل 
 �بعض الصعو�ت يف التعلمي إالMدادي Cٔنه إالMداد�ت ابعاد Mىل عند

مSاطق السكن والبنات ابداو âميش8يو لنا، قرر� بتعاون مع وزارة اRاvلية 
واحSا، وزارة الرتبية الوطنية، âيفاش نلقاو بعض احللول �ش àردو البنات 

�ث، اكن يف �لتعلمي إالMدادي، Cٔنه عند� هاذ Tنقطاع عن اRراسة يف االٕ 
  . املغرب يف Tبتدايئ، اليوم ظاهرة يف إالMدادي، مايش يف التmٔهييل

وÕ´، ٕان شاء هللا هاذ املرشوع ٔ�و هاذ الفكرة ا�يل كتعرفوا بmٔنه 
، ¿ادي منش8يو فهيا V2009ال� املs هللا ينرصو هو ا�يل Vاهبا يف س8نة 

سام املش�hة يف العامل فذوها Cٔنه يه ا�يل ¿ادي تعيد النظر يف اCٔق نو¿ادي ن 
القروي ويه ا�يل هبا ¿ادي نعيدو النظر عن طريق ٕازا� املفكك يف جتميع 

  .اCٔقسام وتوفري و�دات مدرس8ية ابتدائية مضبوطة
  .شكرا �لس8يد املس�شار. شكرا �لس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  الس8يد املس�شار، هل هناك تعقHب؟. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::د العريب احملرد العريب احملرد العريب احملرد العريب احملريشيشيشيشاملس�شار الس8ياملس�شار الس8ياملس�شار الس8ياملس�شار الس8ي
الس8يد الوز�ر، احSا س8بق لنا يف فريق اCٔصا� واملعارصة t�ٔر� هذا 

  .املوضوع يف احلكومة السابقة، والزلنا نثريه معمك يف احلكومة احلالية
الس8يد الوز�ر، املوضوع د�ل التعلمي هو موضوع د�ل املغاربة اكملني، 

وال د�ل املعارضة، هو ويف نظري ما خصوش �كون موضوع د�ل اCٔ¿لبية 
موضوع د�ل املغاربة Cٔنه الوضعية د�ل التعلمي ما ت�رشفش Cٔن ابغينامك، 
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الس8يد الوز�ر، Íزوروا املناطق النائية يف القرى ويف البوادي و¿ادي 
تالحظوا يعين ما اكي�ش تعلمي هنائيا، وحىت ذاك املس8تو�ت ا�يل Íلكمت 

د�ل املس8تو�ت، راه ذاك  5ري Mليه، الس8يد الوز�ر، د�ل ٔ�س8تاذ تيق
  .اCٔس8تاذ تيجي مرة يف اCٔس8بوع، ما تي¤Dش يومHا، راه اك�ن ٕاشاكل خطري

ولهذا الس¸ب، الس8يد الوز�ر، اقرتحSا وتنلحو وتنmٔكدو Mليمك يعين �ش 
تعمموا يعين هاذ املدرسة امجلاMاتية Cٔن يه احلل، يه ا�يل ميكن لها حتل 

وز�ر، Íكون مدرسة جامMاتية يف لك جامMة، املشلك، Mىل اCٔقل، الس8يد ال
ٕاىل ما قدر�ش ند�روها يف لك جامMة ند�روها يف لك امجلاMات، ند�روها 

ونوفرو الرشوط د�ل النقل يعين وöسامهو احSا  Mىل مس8توى قHادة يعين
jجامMات، مك¤الس ٕاقلميية، jجهة، âوزارة، jحكومة �ش نعاجلو هاذ 

يد الوز�ر، تصور ونؤكد لمك، الس8يد الوز�ر، املشلك، Cٔنه التالمHذ، الس8 
وعندي ما يث¸ت بmٔن وا�د اEموMة د�ل التالمHذ كتعطى هلم نقط ما 
كDس8هتلوهاش، ما اقراوش، ما قرامهش اCٔس8تاذ، ويف التايل ميل تيجي 
Tمh¥ان د�ل البالكور� تنلقاو التلميذ الزال حيارب اCٔمHة، ال يفقه ش5Dا، 

، يعين املس8توى Tبتدايئ )la base(ما عندوش  Cٔنه كام تيقولوا
 .وإالMدادي والثانوي اكن vلل، اكن فراغ يف التدر¢س

لهذا، تنطلبو مSمك، الس8يد الوز�ر، نعممو املدرسة امجلاMاتية، öسامهو 
فهيا اكملني، ميكن لنا ن�Sازلو Mىل قضا� ٔ�خرى ولكن àكونو اCٔجHال وàربيو 

  .م مه املس8تق{ل د�ل البالداCٔجHال، نقريو ٔ�والد� Cٔهن
لهذا، الس8يد الوز�ر، ٕاىل امسحيت يل هاذ اليش ا�يل تنقولو راه واقع، 
لهذا نرتVامك، الس8يد الوز�ر، �ش نعممو هاذ املدرسة امجلاMاتية Cٔن يه 

  . احلل، يه البديل، يه املس8تق{ل د�ل البالد
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .الس8يد الوز�ر؟ تفضلواهناك رد Mىل التعقHب . شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس8يد الرئDس،

  الس8يد املس�شار،
 w 8مع ا�رتايم لرٔ�يك، ٔ�� Vديد يف هاذ القضية د�ل التعلمي، �

ٔ�شهر، ولكن ٔ�� ما عند¢ش هاذ الرؤية ا�يل عندك سوادء، �لعكس التعلمي 
وب والتفاو�ت âيف يف املغرب تقدم ودار مس8توى مز�ن، vيل اك�ن العي

اك�ن يف مجيع اEاالت واك�ن يف مجيع اRنيا، ما اكي�ش �اكلور� الناس 
 �âيوصلوا ٔ�مHني، ¿ري حصيح، كنقول ´ ¿ري حصيح، ٔ�� عندي اCٔرقام ؤ�
¿ادي جنيب لمك اRراسة د�ل نتاجئ البااكلور�، ما اكي�ش هاد اليش، اك�ن 

مغريب  664يف فرöسا، واvذاو املغاربة  الباكلور� املغربية دات املبار�ت
، امSني �اكلور� د�ل اCٔمHني هاذي؟ ال، ال مايش )EMC(ا�يل رحبوا يف 

  .هكذا خصنا نتلكمو يف اCٔمور د�لنا

الباكلور� د�لنا مز�نة، اك�ن التفاو�ت يف التعلمي وهذا طبيعي، ما 
 القدام؟ اMاله كنتوش كتعرفوا زمان الكسالء âي¤لسوا ا�لور واملز�نني

التعلمي د�لنا مز�ن، التعلمي د�لنا خص نعيدو النظر يف اجلودة د�لو، 
ونقويو اجلودة د�لو، ؤ�� معك هذا مايش مشلك د�ل تيار س8يايس وال 
 �فكرة س8ياس8ية، التعلمي مشلك د�ل مجموع املغاربة، البد نتلكمو فHه ؤ�

لس النواب �ش ¿ادي نقدم اCٓن ¿ادي منيش �لجنة الربملانية د�ل جم
احلصيW د�ل الرب�مج Tس8تع¤ايل، Cٔنه ما عند� ما خنفHو، تدارت حواجي 

  .. مز�نة يف التعلمي، والتعلمي د�لنا مز�ن وشوفوا املدارس د�لنا
تتقول يل منيش، ٔ�� ما Vالس يف الر�ط، الس8يد املس�شار، ٔ�� مايش 

 �ٔ�لف لكم،  M22اد شهر هذا رضبت تن¤لس يف �ب الرواح، ال، ال، ٔ�
وراين ميل اكن الثلج امشDت لٔ½طلس، وها الوالة شاهد�ن، ورضبت 

ٔ�زيالل �ش öشوف اCٔس8تاذات واCٔساتذة -اCٔطلس من مكSاس حىت �د�
âيف Mا¢شني، وراه رVال التعلمي âيقدموا تضحيات âبرية، البد öشكرومه 

  . Mىل العمل ا�يل âيقوموا به
  .شكرا

        ::::ئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةالس8يد ر الس8يد ر الس8يد ر الس8يد ر 
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 
هذه اجللسة، ون�hقل �لسؤال اCٓين املوVه �لس8يد وز�ر الص¥ة حول وضعية 
املس�شفHات �ملغرب، اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن، زيد اليس 

  .مصطفى، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .Dسشكرا الس8يد الرئ 
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
هذا السؤال، الس8يد الوز�ر، طرح Mدة مرات ولكن مادام هللا حيب 

  . العبد املل¥اح سmٔعيد الكرة
الس8يد الوز�ر، تعDش املسشفHات املغربية وضعية صعبة تتطلب مSا 

V�ٔل معاجلهتا  مجيعا البحث عن ٔ�س8باب اخللل واقرتاح احللول الناجعة من
  . نظرا Cٔمهية املس�شفى العمويم ودوره اCٔسايس يف املنظومة الصحية

وق{ل ٔ�ن نتطرق Cٔس8باب اCٔزمة ودواعهيا، البد ٔ�ن نلقى نظرة ولو 
موجزة Mىل املشهد Tس�شفايئ �ملغرب، ومبختلف درVاته وMرب لك ٔ�رVاء 

 .اململكة
من املس8توصف  ٕان الش8بكة Tس�شفائية بنDت Mىل شلك هرم يبد�ٔ 

القروي، املركز الصحي، املس�شفى إالقلميي، املس�شفى اجلهوي، 
فاملس�شفى اجلامعي، حHث تعاجل اCٔمراض ال¸س8يطة يف املس8توصف ٔ�و 
املركز الصحي واCٔمراض مhوسطة اخلطورة يف امل�سشفHات إالقلميية ٔ�و 

ٕاىل Vانب و . اجلهوية واCٔمراض اخلطرية ٔ�و املعقدة يف املس�شفHات اجلامعية
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هذه الش8بكة إالس�شفائية العمومHة، تتواVد مص¥ات خصوصية يف خمتلف 
املدن املغربية، تتفاوت ٔ�مهيهتا ولكن ٔ�مثنهتا لDست يف مhناول معوم 

  .املواطنني
ولهذا، يبقى القطاع العمويم هو اÕي ¢س8تق{ل اCٔ¿لبية العظمى من 

اع اخلاص مقhرصا املرىض وvاصة ذوى اvRل احملدود، و�لتايل يظل القط
Mىل الطبقة املتوسطة والغنية، رمغ ٔ�نه يؤدي هو كذ´ دورا هاما يف 

  . املنظومة الصحية الوطنية
ونظرا �لطلب املزتايد Mىل املس�شفHات وMدم توزيعها املتعادل، فٕاهنا 

 %60تعاين من Tكتظاظ وتقادم البنا�ت لعدد âبري مهنا، ٕاذ ٔ�ن ما يناهز 
Mام، ٔ�صبحت تتطلب الرتممي  50غربية جتاوز معر بنا�هتا من املس�شفHات امل

وٕاMادة البناء وال Òس8تجيب ملتطلبات املس�شفى احلديث، كام ٔ�ن فقر 
إالماكنيات واCٔجور الهزيW �لعاملني بقطاع الص¥ة، ٔ�طباء، ممرضني، ٕاداريني 
ؤ�عوان، ٔ�دت ٕاىل وضعية ت�سم بmٔزمة vانقة وال ÒساMد Mىل ٕاجناح املهمة 

جHة نظرا لتقادم البنا�ت وهشاش8هتا، Tس8تق{ال الس8^ �لمريض، العال
تفيش ظاهرة الرشوة، تدين نوعية العالج، ظروف العمل الصعبة �لعاملني 
بقطاع الص¥ة، Tكتظاظ وvاصة يف املس8تع¤الت، تدين رشوط النظافة، 
البطء يف املوMد وvاصة يف Tخhصاصات الطبية، طول مدة املكوث يف 

ى، النقص يف ٕاماكنية ال�شخيص والعالج، البعد عن املراكز املس�شف
عادل �لمؤسسات Tس�شفائية، املغادرة الطوعية الالسكSية، التوزيع ¿ري 

لٔ½طباء Tخhصاصيني ٕاىل القطاع اخلاص، هذه الحئة من املشالك اليت 
يعاين مهنا املس�شفى العمويم واليت البد ٔ�ن نتدارسها جبدية ونبحث عن 

  .ا وحناول معاجلهتأ�س8باهب
ما يه إالجراءات والتدابري اليت تنوى : Õا، öسائلمك، الس8يد الوز�ر

احلكومة اختاذها لتحسني ظروف Tس�شفاء جبميع املس�شفHات 
  .العمومHة؟ وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¥ةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¥ةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¥ةالس8يد احلسني الوردي، وز�ر الص¥ة
  .احملرتم شكرا الس8يد الرئDس

ٔ�وال رمضان م{ارك سعيد للك املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني 
  .ولاكفة الشعب املغريب

ف� خيص سؤالمك، الس8يد املس�شار احملرتم، فاملنظومة الصحية يف 
املغرب يه كذ´ كام ٔ�رشت لها تعاين مشالك، تعاين اخhالالت، تعاين 

  : نقائص، راه قلتهيا لكها
 لتجهزيات مhقادمة و¿ري اكفHة؛ٔ�وال البنا�ت وا -
 النقطة الثانية يه العجز احلاد يف املوارد ال¸رشية؛ -
 .النقطة اvCٔرية ا�يل ٔ�رشت لها كذ´ يه العجز يف احلاكمة -

مفا ¿اد¢ش Cٔن اجلواب Mىل السؤال د�لمك غيجعلين نضطر ٔ�نه ندوي 
Mىل الس8ياسة د�ل قطاع الص¥ة ا�يل يف جوج دقائق ما �كفDSش يف 

وس ٔ�قالم، ٕاىل امسحيت يل، �لرب�مج ا�يل قدمhو خشصيا ٔ�مام جملس رؤ
  .يوليوز املايض 5احلكومة يوم 

فmٔوال التدابري املتøذة ا�يل ابدينا �Cٔجرٔ�ة والتفعيل د�لها ٔ�وال 
مليون  60 ٔ�شهر ا�يل دازت خصصنا � T4س8تق{ال ا�يل ٔ�رشت �، يف 

ن ش8بابيك الو�دات Tجáعية درمه، ش8بابيك نظام املساMدة الطبية، اك�
�لمساMدات Tجáعيات، زد Mىل هاذ اليش يف التدابري د�ل Tس8تق{ال 
اك�ن انطالق *ام التفDhش Cٔول مرة يف املس�شفHات والصيدليات العمومHة 

  .وكذ´ يف املص¥ات
النقطة الثانية، يه التجهزيات ا�يل خصنا جنهزو هبا هاذ املس�شفHات، 

يع اCٔموال �ش öرشيو لكيش، ولكن يف هاذ الس8نة ٕان شاء ما عند�ش مج 
: س8يارة ٕاسعاف، مقنا �لتجهزيات �71ٓ� ساكنري، اقhنSDا  25هللا غيمت اقhناء 

 3بنا�ت وÍمكيل بنا�ت وجتهزيها ا�يل ¿ادي تبدا ٕاما يف راس العام وٕاما يف 
  . ٔ�شهر القادمة
وVدة، املركز الصحي  ٔ�وال هو املركز الصحي اجلامعي د�ل: املس�شفى

رس�ر، اك�ن مس�شفى  486اجلامعي، املرفق الثاين، د�ل مراjش ا�يل فHه 
اجلديدة هو مبثابة ٔ�و يضايه ٔ�و ٔ�كرث من مس�شفى Vامعي ا�يل غيت¥ل 

، اك�ن مس�شفى 2013ٔ�شهر اCٔوىل من س8نة  3حىت هو ٕان شاء هللا يف 
�ل �ن جر�ر، د�ل سال، اك�ن مس�شفى د�ل متارة، اك�ن مس�شفى د

هاذو لكهم مس�شفHات احSا تزنربو وتنجهزومه �ملوارد ال¸رشية و�لتجهزيات 
Wش حنلومه، �ش حنلو هاذ املعض�. 

نقطة ٔ�خرى يه بناء وجتهزي الصيدليات، اMالش الصيدليات؟ خصصنا 
  . مليون 46ٔ�شهر ا�يل دازت  4لها يف 

كنا  2011ٔ�واخر نقطة ٔ�خرى يه اCٔدوية واملس8تلزمات الطبية، ٕاىل 
 600مليون درمه د�ل اCٔدوية، هاذ العام ارشينا مليار و 675ك�رشيو 

مليون درمه، ولهذا كنكربو وتنجهزو الصيدليات د�لنا �ش يمت التجهزي 
  .د�لها والتفريق د�لها Mىل املواطنات واملواطنني

 4و�دة اس8تع¤ال القرب،  80تنظمي وحتديث Òشغيل املس8تع¤الت، 
د�ل املس8تع¤الت jلك، يف س8يدي بنور، يف وVدة، يف اRار ٔ�قطاب 

البيضاء، ومروحHة يف مراjش ا�يل غنعمموها ٕان شاء هللا ابتداء من 
2013.  

  :v�ٔريا اك�ن تدابري احلاكمة
ٔ�وال مجيع هاذ التجهزيات، مجيع املوارد ال¸رشية، يمت التدبري د�لها Mىل  -

  صعيد اجلهة؛
 مجليع املس�شفHات؛ 3نيا ا�متويل حسب النتاجئ  -
 ؛)L'audit(التدقHق يعين  -
  .الولوج ٕاىل مراكز القرار �ملشاريع و�ملبار�ت -
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  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هل هناك تعقHب؟ مصطفى. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس8يد الوز�ر احملرتم
نعرفوك بmٔنك ا�ن املهنة وكنا فعال مطمئنني، لكن الس8يد الوز�ر، احSا ك 

مازالت دار لقامن Mىل �الها، Cٔن، الس8يد الوز�ر، ٔ�� à�ٔمتي ٕالقلمي سطات 
املهمشة، املس�شفى إالقلميي د�ل سطات، ٔ�متىن، الس8يد الوز�ر، �ش 
تد�روا لو وا�د الز�رة، ولكن مايش ز�رة رمسية، �ش تعرفوا احلا� د�ل 

Hيفاش دا�رة، خصوصا ٕاقلمي سطاتاملس�شفâ ات.  
، وا�د العدد 25الس8يد الوز�ر، Íلكممت Mىل اقhناء بعض اCٔ¦زة، قلمت 

د�ل اCٔ¦زة ا�يل غتقhنيو، هاذ العملية د�ل Tقhناء هنا فني âيكون 
املشلك الس8يد الوز�ر، واش هاذ Tقhناء خص الناس ا�يل ¢رشفوا Mلهيا 

لوءة بوا�د اCٔ¦زة ا�يل ما ك�س8تعملش، Cٔن املس�شفHات املغربية مم
وÒرشات ومل Òس8تعمل، وما àمتناوش تبقى تتكرر هاذ املسائل، Cٔن هاذ 

  .Tقhناء هنا فني ما كنعطيوش الفرصة لٔ½طباء �ش يعملوا
اك�ن وا�د املشلك �ٓخر، الس8يد الوز�ر، وا�يل الوزارة يه الس¸ب 

طن وöساء ورVال الص¥ة، Cٔن د�لو وهو العمل Mىل ٕاجياد الثقة بني املوا
ا�يل كنعطيو �لناس، املواطن âمييش " RAMED"هاذ البطاقة د�ل 

�لمس�شفى Mىل ٔ�ساس بmٔنه ¿ادي يوصل غيلقى لكيش اك�ن، الطبDب وال 
الطبD{ة وال الفرميل وال âيف ما اكن النوع د�لو، ما عندوش، ما عندو ال 

ش ٔ�دوية، املواطن âيهتم هذاك دواء ال والو، Cٔن لكيش âي�شىك بmٔنه ما اكي�
الطبDب وال هاذيك الطبD{ة بmٔنه هو ا�يل ما ابغاش يعطيه، ولكن راه 

  .الوزارة ا�يل كتحمل املسؤولية
بعدا ٔ�� .. لهذا، àمتىن، الس8يد الوز�ر، بmٔن �كون وا�د Tلتفاتة لبعض

خشصيا كنتلكم، الس8يد الوز�ر، Mىل املس�شفى إالقلميي د�ل سطات، 
  .àكرر àمتىن Íزوروه وÒشوفوا احلا� املزرية ا�يل فهياكنعاود 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  هناك رد Mىل التعقHب الس8يد الوز�ر؟. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الص¥ةالس8يد وز�ر الص¥ةالس8يد وز�ر الص¥ةالس8يد وز�ر الص¥ة
  . شكرا

نظام املساMدة  "RAMED"بع¤ا�، ٔ�وال غنبدا �vCٔري ببطاقة 
وهاذ الطبية، فاك�ن مرسوم بعدا ٔ�وال املرسوم âيقول هاذ العالVات 

اخلدمات الصحية ا�يل تتوفر لهاذ الناس ا�يل عندمه هاذ البطاقة، املوجودة 
يف املس�شفHات وما يش ا�يل غيجي، هاذ اليش راه اك�ن يف املرسوم واحSا 

مايش ت�هتربو، ولو املوجودة خصنا àزيدو يف التجويد د�لها، اك�ن وا�د 
رج، راه ما ميك�ش لنا املنطق ا�يل âيبان يل حصيح، رمبا غنتفقو، يه التد

جنيو ٔ�ننا نقولو âوزارة ٔ�و jحكومة اكنت مس�شفHات ونقولو هلم هنار االثنني 
غيبان لمك مس�شفHات ٔ�خرى، ¿ري نبقاو كنكذبو، احSا راه ¿اديني 

  .وال يف التجويد د�لها �لتدرج، ال يف توفري هاذ اخلدمات والعالVات
، مايش حHث هات يف املغرب لك3نيا، اقhناء التجهزيات، اقhناء التجهزي 

ٔ�� âوز�ر، من الوزراء ا�يل اكنوا، اCٔطباء هام ا�يل تيختاروها، ما كت¤Dش 
يش �اVة ا�يل تتحط، البارح كنا يف د�ل وVدة ا�يل ادويت Mليه، املركز 
الصحي اجلامعي، ٔ�طباء وممرضني واملوظفني د�ل املركز الصحي هام ا�يل 

  .ما تنختاروهاش احSا اخhاروا التجهزيات د�هلم،
3لثا، ا�يل ابغيت اöشري ليه يف اvCٔري ٔ�نه ميل قلت الوزارة مسؤو�، 
احSا كنتحملو هاذ املسؤولية، ٔ�� تنقول ´ هاذ اليش ا�يل تتقول احSا 
ت�hحملو فHه املسؤولية ٔ�وال وv�ٔريا، اCٔطباء ال دvل هلم يف هاذ اليش، 

اس راه لكيش موجود، سريوا هاذيك �اVة ٔ�خرى، احSا ما تنقولوش الن
  . تضاربوا مع الفراملية وسريوا تضاربوا مع اCٔطباء

ٔ�� تنقول ´، الس8يد املس�شار احملرتم، يف وا�د املدينة âبرية يف 
احشال ج{يت  وقلت � الصيدليةاملغرب، امشDت ٔ�� خشصيا سولت ا�يل يف 

مليون درمه  14نا من الوزارة د�ل اRواء؟ قال يل هاذ العام الوزارة اعطات 
ولكن ٔ�� يل تتدوي امعا� ٔ�� راه طبDب، هاذ اليش  د�ل اRواء، قلت �

مليون س8ن�مي، قال يل ٕايه ولكن اعطاوين  50ا�يل عندك هنا ما دا�زاش 
  . حSا ما عند�ش âيفاش خنبعوها، ها احSا فني صدقSاامليون درمه،  14

حSا ابدينا �ش ما اليوم تنقول ´ التدرج، ذاك اليش �ش دا� ا
نبقاوش تزنربو ¿ري تنفرقو، ابدينا بتدبري جتهزي م,ال الصيدليات، التدبري 

  . د�لها �ش ¿ادي منش8يو يف هذا Tجتاه
  .شكرا الس8يد الرئDس احملرتم

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
لسؤال املوVه ٕاىل الس8يد وز�ر الصناMة والت¤ارة ن�hقل ٕاىل ا

والتكSولوجHات احلديثة حول توفري إالطار املؤسسايت والقانوين لتمنية 
اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن من . العالقات الت¤ارية مع الب�ان إالفريقHة

  .فريق الت¥الف Tشرتايك

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي الزمزاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الزمزاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الزمزاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الزمزيميميميم
  .رئDسشكرا الس8يد ال

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس8يد الوز�ر،

Vاء يف الرب�مج احلكويم ٔ�ن احلكومة Mازمة Mىل Tنفhاح يف جمال 
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الت¤ارة اخلارجHة وتنويع اCٔسواق، وهو ٔ�مر ٔ�صبحت تفرضه وضعية الت¤ارة 
العاملية والوضع Tقhصادي لرشاكئنا اCٔساس8يني اÕي ظل املغرب �رتبط 

مSذ عقود، Cٔن Tنفhاح اليوم ٔ�صبح رضورة مل¥ة بmٔسواقهم ومركزا Mلهيا 
لالقhصاد الوطين، ¿ري ٔ�ن إالطار املؤسسايت والقانوين ال ¢سمح �ملرور من 

  .اخلطاب حول Tنفhاح والتنويع ٕاىل الفعل واملامرسة
فعالقhنا الت¤ارية مع الب�ان إالفريقHة Vد ضعيفة رمغ انáئنا لهذه القارة 

ك{رية املتا�ة ٔ�مام اقhصاد� الوطين لالس8تفادة من ورمغ إالماكنيات ال 
ٔ�سواقها، سواء Mىل مس8توى التصد�ر ٔ�و Tس8ترياد، حHث تعترب ٕافريقHا 
خزا� âبريا �لمواد اCٔولية و;تلف املواد Òس8تفHد مهنا ٔ�ورو� وب�ان ٔ�خرى 
بعيدة، وال öس8تفHد مهنا حنن لوجود Mائق و�اجز إالطار املؤسسايت 

اÕي ال نلمس جمهودا لتطو�ره حىت ميكن املقاوالت املغربية العامW والقانوين 
  .يف جمال التصد�ر وTس8ترياد من سهو� التعامل مع السوق إالفريقHة

ومن هذه العوائق غياب شواهد املطابقة الصحية، حHث يواVه لك 
راغب يف اس8ترياد املواد من ٔ�صل حHواين ولها Mالقة �جلانب الصحي 

حي من طرف املكhب الوطين �لسالمة الصحية نظرا لغياب �رفض الترص
هذه الشهادة، وال ميكن ترب�ر رفض الترصحيات بغياب شواهد املطابقة Cٔن 
هذه اvCٔرية ممكSة ٕاذا اكنت هناك ٕارادة لالنفhاح والتنويع Mرب حتديث 

  .إالطار املؤسسايت والقانوين وٕا�رام اتفاقHات ثنائية يف هذا اEال
عاليمك عن التدابري العملية اليت تنوي احلكومة اختاذها هبذا öسائل م

اخلصوص، سواء Mىل املس8توى اRبلومايس ٔ�و القانوين والصحي، لتقوية 
العالقات الت¤ارية مع ٕافريقHا vاصة ومع �يق الب�ان vارج رشاكئنا 
 التقليديني، وجعل Tنفhاح والتنويع ٔ�مرا واقعا، تطبيقا ملا ورد يف �ر�مج

احلكومة وvدمة لالقhصاد الوطين، بل وحىت لكسب اRمع اRبلومايس 
اÕي حنتاVه، Mلام ٔ�ن املصاحل والعالقات Tقhصادية ٔ�صبح لها دور ش8به 

  . �امس يف اEال اRبلومايس
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::رة، وز�ر الصناMة والت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةرة، وز�ر الصناMة والت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةرة، وز�ر الصناMة والت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةرة، وز�ر الصناMة والت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةالس8يد عبد القادر اعامالس8يد عبد القادر اعامالس8يد عبد القادر اعامالس8يد عبد القادر اعام
  .شكرا الس8يد الرئDس

  .رمضان م{ارك
  السادة املس�شار�ن، 

 �ٔmشري لوا�د املسö ابغيت ¿ري �ٔ�وال ف� خيص العالقات مع ٕافريقHا، ٔ�
*مة، املغرب يضع ٕافريقHا يف قلب العالقات د�لو اخلارجHة، وMىل اCٔقل 

  : Cٔربعة ٔ�س8باب ٔ�ساس8ية
ٔ�وال، الس¸ب اCٔول هو ٔ�ن املغرب ب� ٕافريقي، وذو �رخي مشرتك مع  -

 Vل اRول إالفريقHة؛ 

3نيا، القارة إالفريقHة مرت بظروف حرVة يف مرا�ل مhعددة  -
âبرية Vدا، ال ٕا�ن املعارك ضد Tس8تعامر وال املعارك  اواملغرب لعب ٔ�دوار 

� املs يه ٔ�نه فhح ضد التمنية وvاصة ٔ�ن �ٓخر م{ادرة اكن دارها Vال
 ؛ااCٔسواق املغربية ٔ�مام الصادرات د�ل اRول اCٔقل منو 

�ٓخر مؤمتر . 3لثا املغرب من ٔ�شد املدافعني عن تعاون جSوب جSوب -
، لكمة املغرب امشات يف هاذ Tجتاه )CNUCED(اكن يف اRو�ة د�ل 

 د�ل تقوية العالقات د�ل دول جSوب جSوب؛ 
ية القارة إالفريقHة Mىل املس8توى Tقhصادي، مث بطبيعة احلال ٔ�مه  -

ٔ�¿لب الت¥اليل Tقhصادية تذهب يف Tجتاه د�ل ٔ�ن ٕافريقHا ¿ادي Íكون 
  .القارة الثانية من بعد �ٓس8يا Mىل مس8توى öسب ا�منو

هذه الس8نوات اvCٔرية من بعد الز�رة د�ل Vال� املs لوا�د العدد 
اRول إالفريقHة ارتفع وÍميكن يل  من اRول، املس8توى د�ل العالقات مع

د�ل املؤرشات، املؤرش اCٔول هو احلجم د�ل التبادل الت¤اري،  2نعطيمك 
مليار د�ل اRرمه، دا� عند� ٔ�كرث من  27كنا تقريبا وا�د  2000س8نة 
مليار د�ل اRرمه، 3نيا Mىل مس8توى Tس�Ãر املغرب هو 3ين دو�  100

كنا  2010اRول إالفريقHة جSوب الصحراء، س8نة  يف ٕافريقHا ¢س�مثر يف
مليون د�ل اRوالر، ؤ�¿لهبا Íمتيش �لقطاع املايل، قطاع  600تقريبا وا�د 

  .االتصاالت، الهندسة، Tمسنت، املعادن، النقل والسكن
وبطبيعة احلال Mىل مس8توى الب�Hات التحتية، املغرب عندو تواVد 

  . عندو تواVد Mىل مس8توى االتصاالتبنيك من vالل اCٔبناك الرئDس8ية و 
بطبيعة احلال Mىل املس8توى القانوين واملس8توى د�ل العالقات كام 
تفضلت الس8يد املس�شار، املغرب هاذي س8نوات ميل اخنرط يف تقدمي 
مجموMة من املشاريع لعقد اتفاقHات د�ل التبادل احلر، ا�يل *مة يه اEموMة 

ب�ان ا�يل كنعرفوها ) 6(ٕافريقHا، ست  Tقhصادية النقدية لب�ان وسط
مازال ي�hظر اجلواب، ويف هذا  ا، املغرب قدم مقرت�)CEMAC(بـــــ 

إالطار احSا ما اكتفHناش Cٔن اك�ن ابدينا مع الاكمرون مشاورات ثنائية 
  . د�ل ا�لقاءات حلد اCٓن، وكذ´ مع الغابون 2وتدارت 

hقT حتادT صادية د�لhقT ةMموEصادي والنقدي لب�ان غرب ا
، ولكن 2008د�ل اRول، االتفاق تقريبا اكن تدار س8نة  8ٕافريقHا فهيا 

تعطل و�ٓخر لقاء اكن عندي مع اCٔمني العام �لجنة د�ل Tحتاد اليس 
)Ahidjo (عHرسيع التوقÒ ىلM مت االتفاق.  

مث عند� بطبيعة احلال الس8ياسة الرتوجيية، �ٓخر قافW اكنت هاذي 
  . ريبا وا�د الشهرتق

  ..ف� خيص املسmٔ� د�ل شهادة املطابقة
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. اàهت�ى الوقت
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M املس�شار الس8يد محمدM املس�شار الس8يد محمدM املس�شار الس8يد محمدM ابابابابدددداملس�شار الس8يد محمد::::        
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد الوز�ر،
  اCٔخوات وإالخوان املس�شار�ن احملرتمني،

اب د�لمك، لكن السؤال د�ل ٔ�وال öشكرك الس8يد الوز�ر Mىل اجلو 
املس�شار ا�يل طرح هو يتعلق بوا�د اجلانب جتاري حمض، هو ذاك 
الشواهد ولكيش تيعرف، والس8يد الوز�ر اخلارجHة معنا اهنا� مشكورا، 
اك�ن بعض املسائل ا�يل تتدار مقصودة من دول غربية �ش تعرقل 

ت ا�يل âيبذل س8يد� هللا Tقhصاد د�لنا مع ٕافريقHا، احSا ال ننكر اEهودا
 ،Wهودات ا�يل ت�{ذل الوزارة وال الوزراء اكملني وال هاد القافEينرصو وا

  . وحىت يف ٕاطار هاد اليش د�ل التبادل احلر
هناك خمطط اقhصادي حيارب اقhصاد� �ش ما ي�hعش يف ٕافريقHا Cٔن 

ا�يل خصها âيعرفوا الشجرة د�ل املغرب اجلذور د�لها يف ٕافريقHا، ويه 
Íكون قاطرة بDهنا وبني ٔ�ور�، وهاذ املقو� اكن قالها احلسن الثاين هللا 

  .�رمحو
ٕاذن احSا مايش ما تنعرفوش öس8تغلو هذه الظروف، هناك رVال ٔ�عامل 

 ،ا�يل âيد�روا وا�د اEهود âبري والوزارة كذ´ ولكن خصنا نعرفو فني اكينة
عض اRول اCٔوربية من مضهنم ٕان اكينة يف بعض الوسائل ا�يل تتحطها ب

هذه الشواهد، هذه الشواهد مفروضني Mىل اRول ا�يل �غيني �منيو 
  .Tقhصاد د�هلم مع ٕافريقHا، وما مفروضي�ش Mىل دول ٔ�خرى

املس�شار د�لنا احملرتم Íهيرض Mىل بعض اCٔنواع احليوانية ا�يل تيفرض 
رو� كتدهيا بدون رقHب Mلهيا وا�د الشهادة طبية، ا�يل ب�ان ٔ�خرى يف ٔ�و 

، عندها الصالحHة �ش تد�ر هاذ )l’aval(ٔ�و حسDب، عندها وا�د 
  .الت¤ارة

ولكن خص جلنة مشرتكة ما بني  ..اك�ن جمهود âبري âيتدار من طرف
وزارة اخلارجHة من V�ٔل اRبلوماس8ية Tقhصادية، راه ما ميك�ش نقول 

د�رو معها معامW جتارية ¿ادي ميكن لنا öشدو يف ٕافريقHا ٕاىل ما كناش كن
حمضة اقhصاد�، Cٔنه Tقhصاد تريبط العالقات الشخصية، ويه ا�يل ¿ادي 

  .تنفعنا يف العالقات اRبلوماس8ية ويف قضي�Sا الوطنية
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Mىل التعقHب. شكرا

        ::::الت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةالت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةالت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةالت¤ارة والتكSولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناMة و الس8يد وز�ر الصناMة و الس8يد وز�ر الصناMة و الس8يد وز�ر الصناMة و 
  .شكرا الس8يد الرئDس

ال، الس8يد املس�شار، ¿ري ف� خيص القضية د�ل شهادة املطابقة، هذا 
Vانب تقين، ¿ري ا�يل خصنا نفهمو ٔ�ن Vل االتفاقHات الت¤ارية âيف ما 
ابغات Íكون ما عندهاش Mالقة eشهادة املطابقة، Cٔن شهادة املطابقة 

امية املس8هتs، مبعىن Íميكن Íكون عندك اتفاقHة تبادل هاذي مرتبطة حب
حر، ولكن اس8ترياد نبا�ت ٔ�و اس8ترياد مواد من ٔ�صل حHواين تيخضع 

  .�لمعايري ا�يل تد�رها اRو� املس8تضيفة
طيب، �ل�س8بة �لمغرب عند� وا�د العدد د�ل إالجراءات خصها 

اقHة جتارية Íميكن تد�ر تتوفر يف هاذ املواد املس8توردة، ملا تيكون عندك اتف
ما ¢سمى �الMرتاف املتبادل، ولكن ما �د ما عندjش اتفاقHة، ٔ�� اهرضت 

 �مازال ما توقعوش، ما ) )CEMACوUEMOA ((´ قلت ´ عند
ÍميكSلناش هنرضو Mىل شهادة املطابقة، ولكن �ملناس8بة املغرب لDس بدMا 

ت املت¥دة اCٔمر�كHة، يف ذ´، احSا عند� اتفاقHة تبادل حر مع الوال�
Íميكن لنا نصدرو، عند� امhيازات ج{ائية، ولكن Mىل مس8توى معايري 

السالمة تيخصك متر �ملعايري د�ل اRو�، واملغرب هاذ اليش تيد�روا، ما 
ميك�ش املغرب يفhح املواد من ٔ�صل حHواين من دول مhعددة دون ما 

�يل غيكون عند� هاذ يطبق Mلهيا وا�د العدد د�ل املعايري، هنار ا
MTرتاف املتبادل �ٓنذاك ¿ادي öسهلو ¿ري املسطرة، مبعىن ٔ�ن اCٔمور ميكن 
لها تدوز Mرب امجلارك بدون ما �vذ وقت �ش �vذ عينات وÍرسلها 

  .�لمختربات، ٕاىل ¿ري ذ´، وهاذ اليش ينطبق Mىل لك اRول
سالب لصاحل و�ملناس8بة، ٕاىل شفيت احلجم د�ل التبادل الت¤اري راه 

مليار  75مليار، راه تقريبا فهيا وا�د  100اRول إالفريقHة، ٔ�� قلت ´ 
لصاحل اRول إالفريقHة، مبعىن ٔ�ن املغرب مس8تورد من هذه اRول إالفريقHة 
وهاذ القضية Vات يف ٕاطار بطبيعة احلال كام قلت ´ Òشجيع اRول اCٔقل 

جي ٔ�ن املغرب مSفhح Mىل هذه منوا، ولكن Vاية يف إالطار العام إالسرتاتي
اRول إالفريقHة ولكن بطبيعة احلال جيب ٔ�ن حيمي املس8هتلكني يف ظل 

  .إالجراءات ا�يل يه معقو�
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
الش8باب والر�ضة حول تmٔطري ن�hقل �لسؤال اCٓين املوVه �لس8يد وز�ر 

  .اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن، زد اليس فؤاد، تفضل. الش8باب

        ::::املس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�ري
  . eسم هللا الرمحن الرحمي

  .رمضان م{ارك سعيد
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

من املؤكد ٔ�نه اليوم ال خناطب ش8با� غفال، ارÒسمت Mىل مالحمه بالدة 
�ن حىت يق{ل بmٔي يشء وحىت يقhنع بmٔي �م، ومن املؤكد اCٔولني واCٓخر 

  . كذ´ ٔ�ن الصدق يبقى س8من العمل وÒسطيح الوعي مرتعه وخمي
مدارس8نا اليوم وVامعاتنا ومؤسساتنا وحىت شوارعنا اليوم يه مٔ½ى 
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بوجوه مربدة وبعقول �ا.رة، ت�hظر من الس8يد الوز�ر ٔ�ن يvٔmذ بيدها ؤ�ن 
  . Mىل حتديد معامل طريقهاينري درهبا ؤ�ن يعيهنا 

ا�رتم راسك اليس دعيدMة، راه .. الس8يد الرئDس.. ش8بابنا هو عصب
  ..عيب هاذ اليش

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�ري
  .انت ا�يل ¿ادي حترتم نفسك.. الس8يد الرئDس احملرتم، ٔ�� ٔ�قول بmٔن

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .دMةاليس دعي

        ::::املس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�ري
وامسح يل، اMالش ك�شوش Mيل ٔ�س8يدي؟ اMالش ك�شوش Mيل؟ ال 

حتاولون Vاهد�ن ٔ�ن . حق ´ يف ال�شو¢ش Mيل، ال حق ´، هللا خيليك
تلفhوا نظر الص¥افة والرٔ�ي العام، هذا عيب، ا�رتم نفسك هللا جيازيك 

ي هللا خيليك، امسح خبري، ٔ�نت Òشوش Mيل، ال حق ´ يف مصادرة ٔ�فاكر 
  .الس8يد الرئDس حتمل مسؤوليتك، هللا جيازيك خبري. يل

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�ري
  .راه عيب هاذ اليش، احSا حنرتم امجليع

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .وصايف، صايف

        ::::املس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�ري
  .نMىل اCٔقل يقابلوا إالحسان �ٕالحسا

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . تفضل اليس فؤاد، مكل

        ::::املس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس8يد الرئDس

كنت ٔ�قول، الس8يد الرئDس، بmٔن الش8باب عصب هذه اCٔمة وس8ندها 
املوثوق ودرعها الصلب ورٔ�س مالها احلقHقي اÕي ال ميكن ٔ�ن �ربو ٕاال �رؤية 

واجلرٔ�ة، يعين تبدع اCٔفاكر  مؤطرة حقHقHة ودقHقة، جتمع بني املوضوعية
وتغرسها وÒسقي الطموح وÒشذبه، الس8يد الرئDس احملرتم، Cٔن Tس�Ãر يف 

  . الش8باب هو اس�Ãر يف الوقت
وحلد الساMة، الس8يد الوز�ر، ال àرى ما يو4 بmٔنك سا.ر وماض يف 

هذا الطريق، ال àرى مSك ٕاال اس�Hاء وتذمرا Mىل الهدية املسمومة وMىل 
ة املثقW اليت �ٓلت ٕاليك، ال àرى مSك ٕاال ٕالقاء ��لوم Mىل سلفك الرتك

ؤ�نك öسDت ٔ�و تناسDت بmٔنك عضو يف احلكومة السابقة ويف عرف 
  .التضامن احلكويم الس5Dة كام احلس8نة تعم وال ختص

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
ٕاذن ٔ�نت حمظوظ Cٔنك تعمل حتت ٕامرة مs شاب وما Mليك ٕاال ٔ�ن 

كره وٕارصاره وٕارادته ليك حترر قطاع الش8باب، ا�يل ٔ�نت Òس8تلهم من ف
ويص Mليه، لتحرره من مجوده ومن هذه Tس8تاتيكHة اليت �رزح حتهتا 
وحىت يصنع �لجيل اCٓيت واCٔجHال اCٓتية اس8تق{اال، حىت يصنع لها فضاء 

  .�لمصاحلة وفضاء ٕالثبات اÕات
املقار�ت  لك املقار�ت يف تقد�ري، الس8يد الوز�ر احملرتم، لك

املطرو�ة �لنقاش حلد الساMة يه مقار�ت تmٓلكت بفعل الغرغرينة 
الس8ياس8ية اليت ٔ�صبهتا ن�H¤ة إالهامل ون�H¤ة ضعف العناية، لكها مقار�ت 
قفزت Mىل الطابع اCٔفقي والفوق قطاعي للك الس8ياسات العمومHة املو¦ة 

تضطلع بدور �لش8باب وغي¸ت لك اCٔ¦زة ولك القSوات ا�يل مفروض ٔ�هنا 
الت�{ع والت�س8يق وتقHمي هذه الس8ياسة العمومHة، يه مقار�ت ذات صبغة 
وقائية، ختاطب احلاجHات، ختاطب الش8باب لDس jرشيك ولDس كفرصة 
ولDس مكورد وٕامنا jرشحية مس8هتدفة، جيب العمل Mلهيا لتفادي املشالك 

  .رفاملس8تق{لية من ق{يل العزوف الس8يايس وTحنراف والبطا� والتط
هل : ٕاذن الصورة لDست زاهية اCٔلوان، الس8يد الوز�ر، Õا öسائلمك

هناك نية صادقة العáد مقاربة Vديدة حىت ي�{ؤ� الش8باب ماكنه احلقHقي 
وحىت يvٔmذ من يومه لغده وحىت ¢شرتك يف اEهود العمويم ويف صنع القرار 

  ومحل املشعل؟

  ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .رتفضلوا الس8يد الوز�. شكرا

        ::::الس8يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش8باب والرالس8يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش8باب والرالس8يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش8باب والرالس8يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش8باب والر����ضةضةضةضة
  .شكرا الس8يد الرئDس

يف البداية ٔ�ود بدوري ٔ�ن ٔ�جسل ٕامسي يف الحئة مقديم ا�هتاين واCٔماين 
ٕاىل الس8يدات والسادة املس�شار�ن اCٔفاضل مبناس8بة الشهر الفضيل جع2 

  .هللا شهر vري ومين و�ركة
 طرح هذا السؤال ا�يل الس8يد املس�شار، بقدر ما كنبغي öشكرك Mىل

طبعا كDسلط الضوء Mىل وا�د القضية ا�يل فعال ك�شلك وا�د الهاجس 
وتؤرق فعال املضجع د�لنا، ¿ري طبعا فاش كنت¥دثو Mىل الش8باب خصنا 
àكونو ٔ�يضا قدوة �لش8باب، وميل كهنرضو Mىل قدوة، مايش فقط 

يس �لشعارات ٔ�و ترصيف خطا�ت وٕامنا ٔ�يضا eسلوك وهذا يشء ٔ�سا
  .ابغيت ٔ�ؤكد Mليه

مث املسmٔ� الثانية ا�يل ابغيت àركز Mلهيا يه قولمك كنحمل املسؤولية ٔ�و 
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ا�لوم لسلفي، هاذ اليشء مايش حصيح، وهللا �ريض Mليك نبغيك تتmٔىن  
يف قراءة الصحف، هاذ اليش نبغيك حتاس¸ين Mليه ٕاىل امسعتيه âيصدر من 

لصقو يل فدامئا يف ٕاطار مفي ولكن ٕاىل كنت ك�سمعو من الصحف وجتي ت
  .القدوة نتmٔكدو من حصة اخلرب

ٔ�� قلت وميكن دامئا كنت ٔ�رددها وما معري ¿ادي ٔ�ؤكد Mلهيا �لشلك 
الاكيف، قلت كنعزت مبا ٔ�جنزه الوزراء السابقون Cٔنين ٔ�عترب بmٔن املغرب ما 

، اك�ن �رخي واك�ن Íرامك واك�ن ٕاجنازات الوزراء، وقلت â2012يبداش من 
السؤال ا�يل اكن âيتطرح Mيل ٔ�ش8نو يه املنظور اجلديد د�ل الوزارة، بmٔن 

وقلت �حلرف بmٔن املنظور د�ل الوزارة يه وا�د املقاربة Íرامكية Cٔن ما 
ميك�ش ¿ادي جني وÍكون عند� وا�د العقدة ا�يل Vاء خصو ينظر �لمغرب 

  .Mام هاذي 50يف Mام ٔ�و Mامني ؤ�ننا اس�Sفذ� املشالك د�ل 
Õزت ا´، هاذ ال7م هذM�ٔ �.. مايش حصيح، الس8يد املس�شار، ؤ�

ارجع �ل�سجيالت، ما تلقاهاش ؤ�� ٔ�قول بmٔنين دامئا كنعزت، ارجع 
�ل�سجيالت ؤ�� ٔ�حتداك يف هاذ املسmٔ� هاذي وٕاىل ج{يت احل¤ة ¿ادي 

  .الساMة رمبا غيكون شوية د�ل احلق يف ال7م د�´ ك�كون ذي
اجتية د�ل الش8باب، الس8يد املس�شار راه كهنرضو Mىل �ل�س8بة لٕالسرت 

ٕاسرتاتيجية، ٕاسرتاتيجية راها ما كتدارش بني عش8ية وحضاها، إالسرتاتيجية 
راه مايش كنفHقو وكنعسو وكنلقاوها واVدة وكن¥اولو ٔ�ننا كن�سارعو ضد 

  . يشء ٔ�و �ش نعجبو يش �د، إالسرتاتيجية كتاvد وقت
M ىل وا�د الواقع، ما ت�ساش، ما ¿اد¢ش هنرضM ىل ا�لوم وٕامنا كهنضدر

دور الش8باب ا�يل اهرضيت : خشصنا الوضع د�ل الش8باب، نعطيك م,ل
دار ش8باب، يه جوج د�ل اCٔصناف، ٕاما  M517لهيا، ٔ�ن ما يفوق عن 

دور الش8باب مقفW، بنا�ت مجيW مقفW، ملاذا؟ Cٔن ما عند�ش املوارد 
ش8باب ا�يل �يق ما اعطيناهاش  ال¸رشية ا�يل غتلكف هبا ٔ�و مSظور

املضمون ا�يل ابغينا وا�يل غيكون يف مس8توى التطلعات د�لنا ويف 
Tنتظارات د�ل الش8باب د�لنا، واش هذا لوم؟ هذا Òشخيص، الواقع 

  .كنعDشوه اليوم
احSا تعاقد� مع املغاربة ٔ�ن ما غنزتايدوش وما غنكذبوش، Cٔن هذا راه 

ٔ�نت وفHه ٔ��، راه هذاك الش8باب د�لنا راه نفس وVه وا�د، راه مايش فHه 
 .الغرية ا�يل عندك عندي ا�يل كنتقامسو مجيع

ٕاذن اليوم الت¥دي ٔ�ش8نا هو؟ هو بلورة وا�د املنظور فعال �ش �كون 
طبيعي ٔ�ن طبعا فاش جHنا اكنت إالسرتاتيجية . يف هاذ التوVه ا�يل اك�ن

ضت Mىل اEلس احلكويم املندجمة �لش8باب، هاذ إالسرتاتيجية اكنت عر 
 .واكنت من V�ٔل املصادقة

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
يف ٕاطار التعقHب، تفضل الس8يد . الس8يد الوز�ر، اàهت�ى الوقت

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�رياملس�شار الس8يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس8يد الرئDس

ٔ�وال ٔ�� �رملاين ؤ�داة تبليغ يف يد من مSحين ثقhه وصوت Mيل ولست 
كام قلت الس8يد الوز�ر، من فضs هللا جيازيك  �امل شعارات جوفاء،

خبري، ؤ�نت قلت، وراه ال�سجيالت اكينني، ومحلت املسؤولية لسلفك، 
راه احSا، هللا جيازيك خبري، راه لن ٔ�تmٔىس �لقساوسة القداىم يف قراءة ما 
بني السطور، راه �مك Mلين ولDس مضين وراه اك�ن ال�سجيل وàرجعو 

  . مشلك، الس8يد الوز�ر احملرتم ليه ما اك�ن حىت يش
و¿ادي كتلكم Mىل الشعارات، الس8يد الوز�ر احملرتم، ٔ�نت من ٔ�طلقت 
الشعارات، ٔ�� ¿ادي àرجع ل7مك د�ل اCٔس8بوع املايض ا�يل يف جملس 
النواب، ؤ�� ت�{عت ٕ�معان �مك يف جملس النواب ويف جملس 

، قلت ٔ�نك س8تعيد لكم Mىل الكرامة وخم�ت الكرامةتاملس�شار�ن كت 
الكرامة لٔ½طفال من vالل حماربتك �لخمية، واش اخلمية يه مرادف 
الكرامة؟ واش يه مرادف احلكرة؟ واش إالمسنت املسلح هو مرادف 

  الكرامة ٔ�و مرادف احلكرة، الس8يد الوز�ر احملرتم؟ 
ٔ�ظن ٔ�نك ٔ�خطmٔت الرمHة وقراءتك اكنت جمانبة �لصواب متاما، Cٔن ما 

وحفظ الكرامة ٕاجراء رمزي ٔ�قوى من ٔ�ي بعد اقhصادي  حيفظ الكرامة
. وبعد اجáعي Mىل ٔ�مهية هذا البعد Tقhصادي وهذا البعد Tجáعي
. الكرامة تصان من vالل الربامج الرتبوية ذات امحلو� الثقافHة والبيداغوجHة

التmٔطري، الس8يد الوز�ر، اÕي يضمن، ٕاىل Vانب Tس8تجامم والرتفHه، 
  .Mىل Tعáد Mىل النفس وبناء اÕات جحرا جحراالقدرة 

اعطهيم �رامج، الس8يد الوز�ر، يف العوض ا�يل حتارب اخليام وتنفق 
Tهظة، قدم هلم �رامج، اصنع هلم �رامج ختاطب امللاكت وتفجر  ٔ�مو�

  . الطاقات وتصقل املواهب، الس8يد الوز�ر
ت ٔ�ثب�ت وكنكررها ´، املقار�ت املطرو�ة �لنقاش يه مقار�

هذا موضوع محموم، ما . ٕافالسها ؤ�� ٔ�حتمل مسؤولييت، الس8يد الوز�ر
ميك�ش نتلكمو فHه جبوجSا يف ثالثة اRقائق، ولكن ٔ�قول ´ ٔ�هنا مقاربة 
مفلسة، الس8يد الوز�ر، يه مقاربة ذات طابع وقايئ وٕاصال4، الس8يد 

Cٔن إالMداد يه مقاربة لDس لها من الشمول وTندماج ٕاال Tمس . الوز�ر
يمت eشلك قطاعي، Mلام بmٔن هذا القطاع هو قطاع حHوي ومن احلساس8ية 
مباكن و� احلق يف ٔ�ن خيرتق ٔ�فقHا لك القطاMات، وفHه الضعف يف مس8توى 

  . Tلزتام الس8يايس Cٔنه ينحرص يف مكhب مد�ر يف مد�رية الش8باب
  .وشكرا

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والر����ضةضةضةضة
مع اكمل اCٔسف مرة ٔ�خرى، الس8يد املس�شار احملرتم، احhفظت ¿ري 
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لجواب د�يل ؤ�� كهنرض Mىل اخلمية وطبعا اöسDيت ٔ�و ��لشق اCٔول 
تناسDت املضمون Cٔن ٔ�� ابغيتك حتط اجلواب د�يل يف الس8ياق د�لو Cٔنه 

ا�يل Vاء الرحي وطريها يف  اكن هاجس ٔ�مين وكنا كهنرضو Mىل اخل�ت
  .الصباح �ش حنلو املشلك 4طفل وابقHنا حىت  1000ٔ�صيW وفهيا 

â�ٔيد ما غنختلفوش Mىل املضمون، ولكن ق{ل املضمون كهنرضو Mىل 
الفضاء والفضاء ٔ�يضا هو ا�يل âيعطي الصورة اCٔوىل Mىل الكرامة، Cٔن 

�شوفو رمبا املضمون ميكن ما خنتلفوش Mليه، ولكن فاش كمنش8يو وك 
شوا فهيا ٔ�والد� اليوم خص Íكون عند� اجلرٔ�ة بال D اCٔوضاع ا�يل âيع 

مزايدات وÍكون عند� الش¤اMة �ش نقولو بmٔهنا مايش يف املس8توى د�ل 
 .التطلعات د�لنا

طبعا ا�يل ابغيت àمكل ´ يف النقطة اCٔوىل، احSا كهنرضو Mىل 
ب ا�يل اكنت Mىل مس8توى الش8باب، اك�ن إالسرتاتيجية املندجمة �لش8با

مصادقة اEلس احلكويم وطبعا Mاود رجعهتا �لنقاش مرة ٔ�خرى Mىل ضوء 
املقhضيات اجلديدة يف اRس8تور اجلديد، و¿ادي �كون يف اRخول املدريس 

ٔ�و ما يفوق دار  200شاء هللا ¿ادي �كون نقاش وطين يف وا�د  ٕان
حياولوا يناقشوا  ٔ�لف شاب ا�يل ¿ادي �30لش8باب و¿ادي ¢س8هتدف وا�د 

و�راجعوا هاذ إالسرتاتيجية املندجمة د�ل الش8باب، ؤ�يضا ¿ادي Íكون 
مSاس8بة ٔ�ننا ¿ادي حنددو الرؤى د�هلم والتو¦ات د�هلم ف� خيص حىت 

  .املواضيع ا�يل ¿ادي تعطي ذاك املضمون ا�يل ت�hظرو يف دار الش8باب
سؤال د�´، وكزنيد ٔ�ؤكد، الس8يد املس�شار، ٔ�� ت�شكرك Mىل ال 

ميكن كنختلفو يف املقاربة ولكن ت�hفقو رمبا يف الهاجس، ولكن كنظن بmٔن 
التارخي، سواء عن صدق ٔ�و عن خطmٔ، اك�ن حممكة التارخي يه ا�يل ¿ادي 
Òس¤ل اشكون هو ا�يل Mىل صواب وكنمتىن àكونو جبوج Mىل صواب Cٔن 

  . ت�hاكملو ش5Dا ما
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
السؤال الثاين موضوMه Tفh¥اص املايل . يد الوز�رشكرا الس8 

  .تفضل الس8يد املس�شار احملرتم. �ل¤امعات الر�ضية، �لفريق احلريك

        ::::املس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  رمضان م{ارك سعيد،
ٔ�نوه �لس8يد وز�ر الش8باب  ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�غتمن هذه الفرصة يك

والر�ضة Mىل ما قام به يف اCٔس8بوع الفارط واجلرٔ�ة اليت حتىل هبا مع 
اجلامعات الر�ضية قصد وحتت شعار اRمقرطة مقابل اRمع، وهذا ما ٔ�ىب 
ٕاليه الس8يد وز�ر الش8باب والر�ضة مع اجلامعات الر�ضية اليت حتظى بدمع 

ى املصدر د�لها النقل التلفزي مايل معويم، ٕاىل Vانب مداخHل ٔ�خر 
وإالشهار وبيع التذاâر واRخول ٕاىل املالعب الر�ضية، وهاذ املوارد، 
الس8يد الوز�ر، Òس8توجب حسن التدبري وربط املسؤولية �حملاس8بة وكذ´ 
Íرش8يد النفقات، Cٔن هاذ اجلامعات Òشلك درMا ٔ�ساس8يا يف تزنيل 

ر�ضة الوطنية، وهو رهان ٔ�سايس إالسرتاتيجية احلكومHة يف جمال تmٔهيل ال
د�ل احلكومة، وا�يل âيتطلب، الس8يد الوز�ر، ٕاعامل اRميقراطية واCٔجرٔ�ة 
د�ل احلاكمة اجليدة ا�يل جHتوا هبا يف الرب�مج د�لمك احلكويم والتدبري 

  .املعقلن
ويف هذا الس8ياق، الس8يد الوز�ر احملرتم، نود مساءلتمك حول 

تmٔهيل اجلامعات، âيف تد�رون جمال Tفh¥اص إالسرتاتيجية Rمقرطة و 
  املايل لهذه اجلامعات؟ وما يه ٔ�مه النتاجئ املس¤W يف هذا اEال؟

ٔ�ال Íرون، الس8يد الوز�ر، ٔ�نه من الرضوري عرض التقار�ر  ،وكذ´
 un commissaire aux(اخلاصة بتدبري الشق املايل لهذه اجلامعات Mىل 

comptes (حلسا�ت د�ل هاذ اجلامعات؟ قصد املصادقة د�ل ا  
  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والر����ضةضةضةضة
  .شكرا الس8يد الرئDس

ٔ�شكر ٔ�يضا السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك Mىل تفضلهم بطرح هذا 
¤امعات الر�ضية اليت يف الواقع السؤال الهام املتعلق مبراق{ة التدبري املايل �ل

يه تعد رشيك ٕاسرتاتيجي �لوزارة يف صيا¿ة الس8ياسة العمومHة املتعلقة 
�لشق الر�يض، و�لتايل ٔ�حضت ملزمة ٔ�يضا بتفعيل م{ادئ احلاكمة اجليدة 
كام وردت يف الرسا� امللكHة املو¦ة �لمشاركني يف املناظرة الوطنية 

ام وردت يف اRس8تور اجلديد والرب�مج �لر�ضة �لصøريات، ؤ�يضا ك
  . احلكويم

طبعا مSذ Òسلمنا مسؤولية هذا القطاع واك�شفSا يعين مبا ال يدعو 
�لشك وكام تعلمون ٔ�ن واقع تدبري الر�ضة ببالد� تعرتيه نقائص Mدة 

د�ل ماكتب  3وت�hابعو ٔ�يضا مجموMة د�ل Tخhالالت، وهو ما ٔ�كدته نتاجئ 
امت هباذ العملية د�ل Tفh¥اص �ل¤امعات املغربية وا�يل Tفh¥اص ا�يل ق

يف الشق املايل وال التقين Vات كن�H¤ة vلصت ٕاىل اخhالالت يف التدبري 
  .ٕاخل... وال إالداري

وطبعا هاذ املالحظة هاذي هو ال�شخيص ا�يل قامت به رمبا الرسا� 
�ضة، وا�يل قامت امللكHة املو¦ة �لمشاركني يف املناظرة الوطنية د�ل الر

فعال بوا�د ال�شخيص وبوا�د الت¥ليل دقHق وجريء �لوضع الر�يض، 
و�لتايل لو ٔ�ن طبقSا ¿ري املضامني د�ل الرسا� امللكHة ا�يل اكنت يف 

  .س8نني يف التmٔهيل 4كنا ¿ادي àرحبو Mىل اCٔقل وا�د  2008
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ضية، طبعا بناء Mىل ذ´، قرر� ٔ�ن يمت دمع الوزارة �ل¤امعات الر�
وفاش كنقول دمع اجلامعات راه كن¥اول نصلحها وàكون ٔ�كرث دقة ونقول 
اليوم الوزارة ال تدمع اجلامعات، وٕامنا تدمع اöCٔشطة د�ل اجلامعات وفق 

  وا�د عقود ٔ�هداف مh¤ددة املضمون، ٔ�ش8نو يه مh¤ددة املضمون؟
وكنعطيوه ) le package(يعين ما ابقHناش كنجيبو كهنزوا ذاك 

كنا كنت¥دثو .. ة، كن¤لسو مع اجلامعة، وطبعا هاذ اليش راه اvذا لنا�ل¤امع
ق{ل قليل Mىل إالسرتاتيجية د�ل الش8باب، هاذ اليش راه âياvذ وقت، 

ٔ�شهر واحSا يف اجMáات ماراطونية مع مجموMة د�ل  6ميل جHنا تقريبا 
ٔ�يضا إالخوان يف اجلامعات وا�يل فعال ملس8نا فهيم Tخنراط وملس8نا فهيم 

الرغبة يف التغيري، وطبعا رامكنا Mىل التجربة د�هلم وMىل Tخنراط د�هلم 
وvلصنا لوا�د مجموMة د�ل التو¦ات ا�يل كتعمتد Mىل ٔ�سس احلاكمة 
اجليدة، مبعىن ٔ�هداف حمددة ومرمقة كتنخرط يف وا�د املرشوع مhوسط 

وانب د�لها، وبعيد املدى، وكرتمج م{ادئ احلاكمة اجليدة طبعا مبختلف اجل
  .مبا فهيا احملاس8بة املرتبطة برصف املال العام

وطبعا وفق هاذ العقود اCٔهداف املوقعة، ٔ�حضت اليوم ملزمة �لتوفر 
Mىل حسا�ت، ٔ�� كهنرض Mىل اجلامعات، Mىل حسا�ت تفصيلية ملاليهتا 
مصادق Mلهيا، كام تفضلمت الس8يد املس�شار احملرتم، من طرف خ{ري 

عمتد، بل ٔ�ن حضور هذا اخلبري يف امجلوع العامة د�ل اجلامعات حماس8بايت م 

وىل ٔ�يضا ملزم يف تالوة التقر�ر املايل �ل¤امعة ق{ل املرور ٕاىل دراسة 
التقر�ر�ن اCٔديب واملايل واملصادقة Mلهيام من Mدمه، وذ´ طبعا حرصا Mىل 

  .حتقHق الشفافHة يف تدبري شؤون هذه اCٔ¦زة
وخطوة يف التفعيل الفعيل لهاذ إالصالح هو وهذا كنظن ٔ�ول خطة 

  .ا�يل شفhو من vالل التوقHع اvCٔري لعقد ٔ�هداف مع مجموMة د�ل اجلامعات
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس8يد الرئDس

إالفادات اليت تقدم هبا واليت تمن عن ك�شكروا الس8يد الوز�ر Mىل هاذ 
خمطط ٕاصال4 واحض وتعرب عن رؤية واحضة املعامل يف هذا إالطار، ولكن، 
الس8يد الوز�ر، نعتقد ٔ�ن السؤال املطروح يتعلق اليوم �كHفHة تزنيل هذا 
ا;طط يك ¢شمل �يق اجلامعات اليت مل Íرâب يف هذا إالصالح واليت مل 

ة ملواâبة عقد هذا الرب�مج املوقع مؤخرا من Òس8تويف الرشوط الرضوري
طرفمك مع Mدد من اجلامعات وهننئمك Cٔن اكن حبضور Mدد âبري من الوزراء 

  .ا�يل ٔ�رشفوا معمك Mىل هذا التوقHع
الس8يد الوز�ر، àريد مSمك كذ´ تنو�ر الرٔ�ي العام حول �ٓليات املتابعة 

عاقد اجلديد؟ وâيف والتقHمي ملدى الزتامات اجلامعة مبضامني هذا الت

س8تد�رون املر�W املق{W مع اجلامعات اليت مل تواâب هذا ا;طط إالصال4 
واليت ال تتوفر Mىل الرشوط الرضورية، مهنا عقد TجMáات الس8نوية 
د�لها، كذ´ ا;طط اÕي ¢شمل �يق الرشوط القانونية وTعáدات 

ا�يل �لك رصا�ة يه .. جناح هذهالتقSية �لتدبري املؤقت مع هذه اجلامعات الٕ 
وصفة موسومة �ٕالرادة يف التغيري، واحلامW، الس8يد الوز�ر، لشعار وزارÍمك 

  ا�يل طلقhوه مؤخرا Mىل الوزارة ويه اRميقراطية يه احلل؟ 
  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والرالس8يد وز�ر الش8باب والر����ضةضةضةضة
  .كرا الس8يد املس�شار احملرتمش

طبعا توقHع عقد اCٔهداف، ا�يل اكنت هدف الوزارة مؤخرا، اكن مع 
وا�د اEموMة د�ل اجلامعات فعال ا�يل قدرت ٔ�هنا تعقد امجلوع العامة د�لها 

طبعا . يف الوقت القانوين ؤ�يضا ا�يل ما عندهاش مشالك نقولو ٕادارية
س8ت/Sاء لهذه اجلامعات، ٔ�بدا، Cٔن كنعتربو اجلامعات ا�يل ابقات مايش اكن ا

ٔ�يضا ٔ�هنم رشاكء يف اCٔصناف الر�ضية ا�يل كDسهروا Mلهيا، ولكن اكنت 
فرصة هلم ٔ�هنم ٔ�عطينامه مزيد من الوقت ٔ�هنم �رتبوا البDت اRاvيل د�هلم 
وطبعا مايش لكهم ٕاذا ما عقدوش امجلوع العامة د�هلم، هادي مايش كندافع 

عال �لك موضوعية ٔ�ن اك�ن الزتامات د�هلم بوا�د التظاهرات Mلهيم ولكن ف
قارية ودولية ا�يل رمبا جعلت ٔ�هنم ما �كونوش يف الوقت، ولكن احSا 

  .ٔ�عطينامه فرصة ٕان شاء هللا يف اRخول املدريس ¿ادي �كونوا Vاهز�ن
-�2011ساوش راه احSا وقعنا ¿ري امللحق د�ل ن مث ا�يل *م، ما 

التوVه اجلديد إالسرتاتيجي ا�يل ¿ادي ندvلو يف دفرت  ، املهم هو2012
وٕاىل ان�هبتو راه اك�ن  2016-2012التحمالت اجلديد وا�يل ¿ادي ¢شمل 

Hه ذاك �ف)le cycle olympique( وملبية منCٔورة اR2012، يعين ا  -
و�لتايل ¿ادي àكونو وضعنا احلدود Cٔنه يف لك دورة ٔ�وملبية ¿ادي  2016

  .ات ٔ�يضا مطالبة �ش تعاود النظر يف اCٔ¦زة د�لهاÍكون اجلامع
â�ٔيد ٔ�ن ا�يل رحبنا اليوم هو Tخنراط د�ل اجلامعات ٔ�يضا يف هذا 
املنظور اجلديد Cٔهنم ٔ�يضا حىت مه وعوا بmٔن ال التفوق الر�يض وال ا�متزي 
الر�يض وال النتاجئ ٔ�يضا رهينة �Rميقراطية، رهينة �حلاكمة اجليدة، فاش 

النقط ٔ�ساس8ية ا�يل  2كهنرضو Mىل احلاكمة اجليدة راه كهنرضو Mىل وا�د 
يه ٔ�وال اRميقراطية وا�يل يه الشفافHة يف ال�س8يري، ؤ�ظن هذا اليوم وىل 
ٕاحساس مhقامس ٕان شاء هللا، كنمتىن ٔ�نه يؤهلنا ويؤسسوا Mليه مجيع �ش 

ات د�لنا فعال نوصلو لنتاجئ ا�يل ¿ادي Íكون وفق Tنتظارات والتطلع
  . مكغاربة اكملني

  .وشكرا الس8يد املس�شار
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف هذه 

  . اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال املوVه �لس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون 

�شار�ن من اللكمة �Cٔد السادة املس . حول عراقHل احلصول Mىل التmٔشرية
  .الفريق الفHدرايل، تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد العريب احل¸املس�شار الس8يد العريب احل¸املس�شار الس8يد العريب احل¸املس�شار الس8يد العريب احل¸يشيشيشيش
  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

ون يف السفر ٕاىل العديد من الب�ان يواVه املواطنون املغاربة الراغب
اخلارجHة عراقHل مجة ف� خيص احلصول Mىل التmٔشرية، حHث يعانون لك 
ٔ�صناف Tس8تفزازات والعراقHل واملضايقات اليت تصل �د إالهانة واحلط 

  .من âرامة إالöسان
فٕاذا اكن ب�� قد وقع Mىل العديد من االتفاقHات ف� خيص التبادل احلر 

M ىل مس8توى تنقل وحصلM وريب، فٕانهCٔحتاد اT قدم ٕازاءhىل وضع م
اCٔشøاص نوVد يف وضع Vد مmhٔخر ضدا Mىل املواثيق اRولية اليت Íكفل 

  .حرية تنقل اCٔشøاص
ما يه إالجراءات اليت Íريدون اختاذها : ö ،´Õسائلمك، الس8يد الوز�ر

حقه يف احلصول �لقطع مع هاته املامرسات وال�رتام âرامة املواطن وضامن 
  Mىل التmٔشرية دون عراقHل ودون حواجز؟ 

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس8يد سعد ا�Rن العÃين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد سعد ا�Rن العÃين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد سعد ا�Rن العÃين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد سعد ا�Rن العÃين، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون
شكرا �لس8يد املس�شار احملرتم، وشكرا �لفريق الفHدرايل �لو�دة 

يف هذا . Mىل التفضل بطرح هذا السؤال وٕاعطاء هذه الفرصة واRميقراطية
من املواطنني املغاربة  ااملوضوع، حنن نعرف ٔ�ن هذا موضوع حHوي ؤ�ن كثري 

فعال يعانون ٔ�ثناء احلصول Mىل التmٔشرية يف العديد من القSصليات، خصوصا 
ل قSصليات اRول اCٔوربية، ؤ�ريد هنا ٔ�وال ٔ�ن ٔ�حتدث عن إالطار العام د�

هاذ املسmٔ�، د�ل احلصول Mىل التmٔشريات، ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن احلصول 
Mىل التmٔشرية يعترب قرار س8يادي Cٔي دو�، فكام ٔ�ن املغرب عندو فرض 
التmٔشرية Mىل مواطنني لعدد من اRول، كذ´ دول ٔ�خرى تفرض التmٔشرية 

  .Mىل مواطين دول ٔ�خرى، مبا فهيا املغرب
ل س8يادي، خيضع EموMة من املعايري املعقدة، فهيا فٕاذن هذا التmٔشري مع

ما هو اقhصادي، فهيا ما هو اجáعي، فهيا ما هو ٔ�مين، وفHه ما هو 
س8يايس Rول Tس8تق{ال، لكن ما يعقد هذه القضية ٔ�يضا هو ٔ�ن 
Tكتظاظ يمت �Cٔساس يف القSصليات د�ل اRول اCٔوربية eس¸ب ٔ�ن 

من املغاربة  %85ه اRول وهذا مفهوم، طلب التmٔشريات �كون ٔ�كرث لهذ
املوجود�ن يف اخلارج موجود�ن يف اRول اCٔوربية مففهوم ٔ�ن Tكتظاظ 

  .اك�ن متاك، وهاذ Tكتظاظ يف �د ذاته هو Mامل �زيد هذا املشلك �دة
لكن ٔ�يضا هناك معيار �ٓخر وهو ٔ�نه معوما هذه اRول Mدد القSصليات 

د�ل  6ٔ�و  7رöسا وٕاس8بانيا ا�يل عندمه عندمه حمدودة، ٕاذا اس8ت/Sينا ف
تقريبا، مما ال  2ٔ�و  1القSصليات يف املغرب، فاRول اCٔوربية اCٔخرى عندمه 

  .¢س8توعب العدد املزتايد من املواطنني
مع إالشارة هنا ٕاىل نقطة ٔ�خرى وهو ٔ�ن Tكتظاظ والضغط يمت �Cٔكرث 

اذا؟ Cٔن يف يف وا�د نصف س8نة ا�يل فHه الصيف �خلصوص، معروف مل
هذا الوقت ا�يل âيكون طلب التاشريات âيكون فHه طلب �ٔكرب، 

  .فاالكتظاظ يف الغالب هو اكتظاظ مومسي
اCٓن �ل�س8بة �لحكومة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بmٔنه من القدمي اكن هناك دامئا 
حتسDس السفارات اCٔجSبية املعمتدة يف بالد� برضورة حتسني ظروف 

سDس مرتبطة بوا�د العملية دينامHكHة، اكن Tس8تق{ال وهاذ معلية التح 
هناك نوع من التطو�ر، لكن حنن نعرف بmٔنه ¿ري اكيف، م,ال v�ٔذ املواعيد 
عن طريق TنرتنDت، عن طريق الهاتف، لكن ال Òس8تعمل هذه اCٔدوات 
وهذه الوسائل �لطريقة الاكفHة اليت تؤدي ٕاىل التخفHف Mىل املواطنني 

  .وظروف اس8تق{اهلم
، ال �كون هناك ٔ�ي اجáع مع ٔ�ي مسؤول ٔ�وريب، وزراء اخلارجHة 3نيا

عندما نلتقي هبم ٔ�و وزراء اRاvلية ٔ�و يف املفاوضات املتعددة اCٔطراف مع 
Tحتاد اCٔوريب ٕاال ومسmٔ� التmٔشريات والتخفHف من الرشوط د�ل 
التmٔشريات Mىل الطاو� د�ل النقاش وال�سهيل د�لها، لكن هاذي اليوم 

 Le partenariat pour la(داWv يف اتفاقHة شامW تناقش يه 
mobilité( ادة التوطني ا�يل يه فهياMاص وٕاøشCٔحلركة ا Wة شامHاتفاق ،

  .�زاف د�ل اCٔمور، �يق ما اتفق�ش فهيا مع الطرف اCٔوريب

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::ا´ ٔ�فرا´ ٔ�فرا´ ٔ�فرا´ ٔ�فر����ططططاملس�شار الس8يد عبد املاملس�شار الس8يد عبد املاملس�شار الس8يد عبد املاملس�شار الس8يد عبد امل
  .شكرا الس8يد الرئDس

ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�ذâر ٔ�ن احلق يف التجوال حق من حقوق إالöسان 
قلمت، الس8يد الوز�ر، . مhعارف Mليه دوليا، جيب ٔ�ن �كون هذا هو املنطلق

ٔ�ن مسmٔ� التmٔشرية يه قرار س8يادي، حنن نتفق معمك يف هاته املسmٔ� وجيب 
  . ل يف ٕاطار قراراتنا الس8ياديةٔ�يضا ٔ�ن �كون لنا نفس التعام

هناك اتفاقHة رشاكة، هناك ٔ�يضا وضع مhقدم، يف لك يشء ٕاال يف هاته 
�ٔmاه من ق{يل . املسSا هذا السؤال فطرحSحنن نالحظ، حنن عندما طرح

ٔ�ننا شاهد� بmٔم ٔ�عي�Sا âيف يمت التعامل مع املغاربة يف العديد من 
اCٔمر�كHة، إاليطالية، نعم ميكن ٔ�ن  القSصليات، سواء الفرöس8ية، إالس8بانية،
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�رفضوا التmٔشريات، لكن حنن àريد ٔ�ن حتفظ âرامة املواطن املغريب، وجيب 
ٔ�ال ¢س8متر اCٔوربيون يف طلبنا بmٔن àكون فقط درâيني هلم لنحول دون 
الهجرة الرسية، هاذ املسmٔ� �غيDهنا هام مز�نة هلم، احSا مز�ن حن¸سو 

لكن يف العديد من اCٔحHان هناك ٔ�شøاص تتوفر الهجرة الرسية Cٔور� و 
Rهيم مجيع الرشوط املطلوبة، مجيع الو3ئق ا�يل âيطلبوها وما تتعطامهش 
الفزيا وال ٔ�دل Mىل هذه املعا�ة د�ل الطلبة، اك�ن طلبة âيبغيو ميش8يو ¿ري 
يدوزوا امh¥ان، واش يتق{لوا وال ما يتق{لوش؟ وا�د الاكرثة، ؤ�نمت الس8يد 

  .ر â�ٔيد هاد اليش رامك تتعرفوه وشفhوه بعي�Hمكالوز�
 ،�ٔmا ميل كنطرحو هاذ املسSاح ،´Õا جيب فSٔنه حىت احmا نعترب بSاح

ٔ�ن حيرتم هؤالء اCٔوربيون س8يادتنا يف هذه املسmٔ� وما يطلبوش مSا فقط 
  ..ٔ�ننا àكونو ¿ري درâيني âيف قلت يف البداية حول هاذ

، حىت بعض الربملانيني يعانون من مسmٔ� ٔ�خرى مايش ¿ري املواطنني
هذا التعسف، مايش �لسفر، يف ٕاطار اRبلوماس8ية الربملانية وا�د العديد 
د�ل الربملانيني ما متكSوش ٔ�هنم حيرضوا وا�د العديد د�ل ا�لقاءات، 

يف ٕاطار . وvاصة Mىل املس8توى النقايب، وهاذ اليش راه تنقولو هلم متا
  .اRبلوماس8ية الربملانية

� م,ال عضو يف امجلعية الربملانية لالحتاد من V�ٔل املتوسط دامئا ٔ�طرح �ٔ 
  .هاته املسM �ٔmىل مس8توى ا�لجنة الس8ياس8ية

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك الس8يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . شكرا الس8يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون
  . اشكر 

ٔ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بmٔن وزارة الشؤون اخلارجHة، وخصوصا القسم 
القSصيل، نتابع �س8مترار معا�ة العديد من املغاربة ونتدvل �س8مترار، ونقول 
ٔ�س8بوعيا وحنن هاذ املشالك حنن نتابعها وحناول ٔ�ن نتدvل �س8مترار حلل 

رضيهنا Mىل املشالك، لكن التmٔشرية قرار س8يادي، احSا عند� التmٔشرية فا
دول ٔ�خرى، اRول اCٔخرى ما ميك�ش حتتج، ميكن نتفاوضو وöسهلوها، 

  . احSا مس8تعد�ن، احSا مس8تعد�ن öسهلوها
ٔ�وال التmٔشرية Mىل الربملانيني Mىل جوازات : دا� جوج اCٔمور ا�يل اكينة

اخلدمة، هاذي راه �قش8ناها مرارا، وملا زار وز�ر اخلارجHة الفرöيس هنا 
  .عناه ٔ�نه احSا بصدد مSاقشة هذه القضية مع الطرف اCٔورويبطرحSاها، مف 

النقطة الثانية، املغرب رفض ٔ�ن �كون دريك د�ل ٔ�ورو�، رفض ٔ�ن 
�كون وٕاال لكSا وقعنا االتفاقHة الشامW حلركة اCٔشøاص، ا�يل فهيا رشوط 
من اجلهة اCٔخرى احSا حلد الساMة رافضيهنا، ا�هنار ¿ادي Íكون رشوط 

ة �لمغرب مSاس8بة وخصوصا د�ل ٕاMادة التوطني، بال ما نطول يف �ل�س8ب

  .هاذ القضية، هنار Íكون غنوقعو هاذيك االتفاقHة
اCٓن االتفاقHات اCٔخرى املوقعة يه االتفاقHة د�ل الفال�ة م,ال، 
االتفاقHة د�ل حركة البضائع، ٔ�ما حركة اCٔشøاص يه فهيا تعقHدات، 

 Hاملغرب يرتيث يف توق ´Õا حنن، وSعها، و¿ادي نبقاو ندافع عن مقارب�
ولكن القضية د�ل اRفاع Mىل الكرامة د�ل املغاربة يف Tس8تق{ال د�هلم، 
احSا نثري هاذ القضية �س8مترار وحنن eس¸ب âوàمك t�ٔرمت هذه القضية س8نعيد 

ناقشوها يف وزارة اخلارجHة �ش öشوفو ن ٕا3رهتا من Vديد و¿ادي نعاود 
مSظور �ٓخر ا�يل öسامهو يف التخفHف Mىل املواطنني  واش اك�ن يش

  .املغاربة، هذا واج{نا، ومن واج{نا ٔ�ن نقوم هبذا
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
نواصل مع السؤال املوVه ٕاىل الس8يد وز�ر العدل واحلر�ت حول 

  .، �Cٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اRس8توريتناقض اCٔحاكم

        ::::املس�شار الس8يد ٕادر¢س الرااملس�شار الس8يد ٕادر¢س الرااملس�شار الس8يد ٕادر¢س الرااملس�شار الس8يد ٕادر¢س الرايضيضيضيض
  .شكرا الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�وال رمضان م{ارك سعيد، àمتىن من هللا س8ب¥انه وتعاىل ٔ�نه يدvلو Mىل 
المة وذاك اليش إالخوان اكملني �لص¥ة وMىل اRو� املغربية �لص¥ة والس

  .ا�يل تDمتناوه
الس8يد الرئDس، هللا �كرث vريك ٕاىل ابقى يل يش وقHت vليه ليا 

  .�لتعقHب ٕاىل اكن ممكن
  الس8يد الوز�ر، 

تصدر العديد من اCٔحاكم عن الهيئة القضائية املغربية، ٕاال ٔ�ن املالحظ 
hشابه الوقائع د�لها �خÒ ا، رمغvاقض تناقضا صارSالف ٔ�ن هناك ٔ�حاكم ت�

احملامك ودرVة التقايض، RرVة ٔ�ن هذا التناقض يف اCٔحاكم، الس8يد الوز�ر، 
ٔ�صبح يثري الشكوك وMدم Tطمئنان وانعدام الثقة يف السلطة القضائية 

  .واCٔحاكم الصادرة عهنا
الس8يد الوز�ر، ٔ�مل حيني الوقت حلل هذا إالشاكل اخلطري اÕي يقhيض 

لعدل الزال �ئبا جلال� املs نرصه هللا Tس8تع¤ال، مع التذكري ٔ�ن وز�ر ا
  يف رئاسة اEلس اMCٔىل �لقضاء؟

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا
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        ::::الس8يد مصطفالس8يد مصطفالس8يد مصطفالس8يد مصطفىىىى الرمHد، وز�ر العدل واحلر الرمHد، وز�ر العدل واحلر الرمHد، وز�ر العدل واحلر الرمHد، وز�ر العدل واحلر����تتتت
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
و�لطبع ال Mالقة لهذا . م وواسع وعريضسؤالمك واحض، وهو سؤال *

املوضوع �رئاسة ٔ�و نيابة وز�ر العدل واحلر�ت عن Vال� املs يف رئاسة 
اEلس اMCٔىل �لقضاء، Cٔنه يف مجيع اCٔحوال الحق �Cٔد، مبا يف ذ´ 

 .الوز�ر، ٔ�ن يتدvل يف اCٔحاكم القضائية ؤ�ن يؤtر Mىل ٕاصدارها
hحاكم و�لطبع فٕان ما يتعلق �الخCٔالف يف التعليل ويف ٕاصدار ا

مSطوقا ٕامنا �رجع لعدة ٔ�س8باب، ومهنا ٔ�س8باب معقو� موضوعية ومهنا 
ٔ�س8باب ¿ري معقو�، و�لطبع هناك ¦ود تبذل Mىل هذا الصعيد من V�ٔل 

  . ٕاMادة صيا¿ة املوقف �ل�س8بة لهذا املوضوع
يف كثري ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن هناك ٔ�وال طبيعة النص القانوين اÕي �كون 

من اCٔحHان قابال Cٔكرث من فهم وتفسري، مما يؤدي ٕاىل اخhالف 
Tجهتادات واCٔحاكم وتضارب اCٔفهام، و�لطبع فٕان النصوص مهنا ما هو 
Mام ومهنا ما هو vاص ومهنا ما هو مقHد ومهنا ما هو مطلق، مهنا ما هو 

Tجهتادات مجمل ومهنا ما هو م{ني، ويف ٕاطار هاذ العملية املعقدة ختتلف 
لDس فقط Mىل صعيد القضاة ولكن حىت Mىل صعيد تفسري النص ملا �كون 
السادة املس�شارون ٔ�و السادة النواب يناقشون نصا معينا، فيشء طبيعي 

  .ٔ�ن تقع اخhالفات يف هذا الب�
اCٔمر الثاين اÕي يدعو ٕاىل Tخhالف هو الواقع وتعقHداته وٕاشاكالته، 

غريمه من الناس يف ٕادراjها و�لتايل يرتتب عن ذ´ خيتلف السادة القضاة ك
Tخhالف اخhالف يف ٕاصدار اCٔحاكم Cٔن احلمك Mىل اليشء فرع عن 

  .تصوره
3لثا، اRعوى متر من رفع مقال ٕاىل ¿اية ٕاصدار ٔ�حاكم وبني هذا وذاك 
هناك مذâرات وهناك نقاشات وهناك عوارض تعرتض املسطرة فHختلف 

حقوقهم وتقدمي مذâراهتم وبيا�هتم مما يؤtر Mىل  الناس يف اRفاع عن
  .اRعوى

و�لطبع فٕان السادة القضاة ٔ�يضا خيتلفون يف Íكو�هنم وخيتلفون يف 
 �ٔ�فها*م، وÕ´ قال هللا تعاىل يف الزناع اÕي اكن قد عرض ٔ�مام س8يد

  ".  ما وعلْمافَفَهمنَاها سلَيمان وكُلا آتَينَا حكْ "سل�ن وس8يد� داوود 
و�لطبع فٕان املرشع اكن واعيا هبذه إالشاكالت فmٔقام نظاما قضائيا 
مhعدد اRرVات، Tبتدايئ وTس8ت�Sايف وحممكة النقض، من V�ٔل توحHد 
Tجهتاد، وحممكة النقض �Cٔساس يقع Mلهيا واجب توحHد Tجهتاد ويف 

  .هذا الباب هناك �م كثري
ن خمتلفة من Tس8ت�Sاف والتعرض وٕاMادة النظر 3نيا، هناك طرق الطع

  .واملراجعة وسوف ٔ�بني يف ما س8يmٔيت من تعقHب ما يلزم يف هذا الباب
  .شكرا

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .تعقHب اليس الرايض. شكرا الس8يد الوز�ر

  :املس�شار الس8يد ٕادر¢س الراملس�شار الس8يد ٕادر¢س الراملس�شار الس8يد ٕادر¢س الراملس�شار الس8يد ٕادر¢س الريضيضيضيض
 راه احSا ما قلناش لمك �ش ميكن انá تؤtروا Mىل القضاء، هاذ اليش

ا�يل ¿ادي ميكن . ماقلناش، وما معر� ¿ادي نقولوه Cٔن كنعرفو �ٓش كنقولو
نقولو ´، الس8يد الوز�ر، خبصوص التناقض يف اCٔحاكم، احبال م,ال 

بعض املرات كتلقى املتقاضني âيعرفوا لك هيئة وطبيعة : نعطيك م,ل
ملة، اCٔحاكم د�لها، هناك هيئة Mاد� وهناك هيئة قاس8ية وم�شددة وظا

م,ل هيئة م,ال ¿ادي نعطهيا يف القSيطرة معروفة Rى املتقاضني والسجناء 
  . �مس هيئة âولوم{و ٔ�و âوم{ايو

  الس8يد الوز�ر، 
هذه الهيئة، تصوروا معي تعقد Vلس8تني يف اCٔس8بوع، Mدد امللفات ما 

Mام، اعرفhو ٔ�ش8نو  700وتصدر اCٔحاكم ا�يل كتقدر ب  â25يت¤اوزوش 
يش يف ٔ�س8بوع وا�د ٔ�ي ما يعادل نصف معر احلضارة Mام؟ هاذ ال 700

  .وندعومك، الس8يد الوز�ر، �لتحقق من ذ´. إالسالمHة
م,ال الغرفة د�ل اجلنا�ت ابتدائيا : نعطيمك منوذج يف ٕاطار التناقض

Mام  30صدرت حكام �لرباءة، غرفة Tس8ت�Sاف ا�يل Íلكمت ´ Mلهيا 
ت Mليه الرباءة، ٔ�ش8نو در� لهاذو د�ل احل¸س، ومن بعد النقض ا�يل Íلكم

Mام؟ واش امشSDا در� يش حبث؟ واش شفSا؟  30خHاتنا ا�يل حمكوا ب 
  واش ما شفSاش؟ 

ٕاذن تصوروا معا� لو تعذر ا�لجوء ٕاىل مسطرة النقض، س8يكون مصري 
يب غنقول لمك راه حمظوظ، غMام د�ل احل¸س، وهذا راه ز  30يب غهاذ الز 

يب �ٓخر مايش حمظوظ، حمك يف غد�ل وا�د الز اك�ن عندي وا�د احلا� 
س8نة د�ل السجن، ومل يمت ق{ول ترصحيه �لنقض  20بــ  12/10/2010

مما نتج عنه Mدم ق{ول  8/11/2010من طرف ٔ��د موظفي السجن ٕاال يف 
 .Mام احل¸س وحرم من حقه يف النقض 20النقض، واCٓن الس8يد راه تيقيض 

�لك رصا�ة ما كتعرفش بظروف  اك�ن، الس8يد الوز�ر، هاذ الهيئة
 10الناس رسقوا بورطابل،  3التخفHف وٕان توفرت رشوطها، كمنوذج 

  .Mام د�ل احل¸س 30س8نني، وعندي امللفات،  10س8نني،  10س8نني، 
  الس8يد الوز�ر، 

ا�يل غميكن يل نقول ´ هو ابغيناك تدرس هاذ املسائل وراه ٔ�مامSا 
هاذ امللفات ا�يل حتمكوا، راه تقريبا املت�{عني وÒس8يفطوا جلان ا�يل Íراقب 

  . ٔ�لف Mام يف ظرف Mام 300
. حنن مع اس8تقالل القضاء، لكن من حق اEمتع مراق{ة جودة اCٔحاكم

 Wحنن مع التطبيق السلمي �لقانون، ولكن ضد ٔ�ن يتحول القانون ٕاىل وس8ي
  . ٕالنتاج Tحنراف وÒرشد اCٔرس

  .شكرا الس8يد الرئDس
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

  :املس�شار الس8يد ٕادر¢س الرااملس�شار الس8يد ٕادر¢س الرااملس�شار الس8يد ٕادر¢س الرااملس�شار الس8يد ٕادر¢س الرايضيضيضيض
ها امللفات ٕاىل امسحىت، معايل الوز�ر، نعطهيم ´ �ش تبحث، بعد ما 

  .ي�هت�ي الس8يد الوز�ر من التعقHب د�لو

        ::::الس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلر����تتتت
ٔ�قول لمك، الس8يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن اEال ال ¢سمح ملناقشة هذه 

وطبعا ٕاننا واعون بmٔن اس8تقالل القضاء يشء �اكد ٔ�ن �كون . واضيعامل
مقدسا، ولكSه ال ميكن حتت ذريعة اس8تقالل القضاء خرق القواMد القانونية 
الراخسة ٔ�و التعسف يف ٕاصدار اCٔحاكم وهذا عندو مساطر من V�ٔل 

  .الوقوف Mىل هذه احلاالت والتعامل معها مبا يقhضيه احلال
هنا ٔ�ن ٔ�قول ´ بmٔن ما تفضلت به eشmٔن احملمكة اليت ولكن ال ٔ�س8تطيع 

تذâرهتا، وeشmٔن الهيئة اليت ٔ�رشت ٕا�هيا، ال ٔ�س8تطيع ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن ذ´ حصيح 
ٔ�م ٔ�نه ¿ري حصيح، وكنت ٔ�متىن، الس8يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن تعرض 
املوضوع يف فضاء �ٓخر لنقف Mىل من ي�{غي الوقوف Mليه، وٕاذا اخhلفSا 

اCٔمر Mالنية ؤ�مام املٔ½، ٔ�ما اCٓن فٕاàمك تت¥دثون يف شmٔن  ميكن ٔ�ن نناقش
ال ٔ�س8تطيع ٔ�ن ٔ�فHدمك eشmٔنه بmٔي يشء Cٔن احلمك Mىل يشء فرع عن تصوره 

  .و�لتايل سÍٔmرك هذا اEال Vانبا
ٔ�ما من حHث املقاربة اليت تعمتدها وزارة العدل واحلر�ت من V�ٔل 

ا هناك اEلس اMCٔىل كام قلنا تقريب و¦ات النظر بني السادة القضاة، طبع
اÕي هو الهيئة العليا امللكفة، دس8تورا وقانو�، �لنظر يف اCٔحاكم الصادرة 
  . عن احملامك اRنيا، وتوحHد Tجهتادات ورمس vارطة طريق �ل�س8بة �لم¥امك

وجند ٔ�ن اEلس اMCٔىل، اCٓن ¢سمى حممكة النقض، هو نفسه Rيه Mدة 
تضارب ٔ�حHا� بني املقررات الصادرة eشmٔهنا، فHعمد غرف ويقع اخلالف وال 

رئDس حممكة النقض ٕاىل تعيني غرفhني ؤ�حHا� ٕاىل تعيني اكفة الغرف ليك 
تنظر يف قضية معينة لتوحHد Tجهتادات، بل ٕانه اكن يف السابق ؤ�عتقد 
ٔ�ن ذ´ سوف يمت Tس8مترار Mليه، هناك جملس ¢سمى جملس الرئاسة من 

T دHل توحV�ٔجهتادات .  
ٔ�ما �ل�س8بة، وسmٔخمت، الس8يد الرئDس، سmٔخمت هبذه ؤ�رجوك، هناك 
الندوات اليت يمت تنظميها من V�ٔل توحHد و¦ات النظر، هناك اRالئل اليت 

يف هذا الباب، وهناك �ٓلية اس8تعملناها مSذ �للنا هبذه الوزارة ويه  تعمتد
مر مبوضوع جنمع حHث ٔ�نه حhH يتعلق اLa    visioconférence(،  ٔC(�ٓلية 

القضاة املعنيني و�كون نقاش بني اكفة املعنيني مع مسؤول âبري من قضاة 
اململكة Mىل مس8توى وزارة العدل واحلر�ت من V�ٔل توحHد الرٔ�ي 
وو¦ات النظر يف املوضوع ا�يل هو حمل مSاقشة، و�لطبع فٕان اخلالف يف 

النص القانوين من Tجهتاد ٔ�حHا� مرده ٕاىل النص وي�{غي هنا ٔ�ن نغري 
  . vالل الربملان لنضبطه وليصبح قابال لقراءة وا�دة

 .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

السؤال املوايل موVه كذ´ ٕاىل الس8يد وز�ر العدل واحلر�ت 
وموضوMه تنفHذ اCٔحاكم القضائية Rى الواك� الوطنية �لم¥افظة Mىل 

. سادة املس�شار�ن من التجمع الوطين لٔ½حراراCٔمالك العقارية، �Cٔد ال 
  .تفضل اليس مكيل

        ::::املس�شار الس8يد توفHق مكيلاملس�شار الس8يد توفHق مكيلاملس�شار الس8يد توفHق مكيلاملس�شار الس8يد توفHق مكيل
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد الوز�ر،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس8يد الوز�ر، تعلمون ٔ�ن من إالشاكليات اليت يعاين مهنا املواطنني يف 
ة بصفة Mامة واCٔحاكم الصادرة ضد بالد� مشلك تنفHذ اCٔحاكم القضائي

الواك� الوطنية �لم¥افظة Mىل اCٔمالك العقارية واملسح الطوبوغرايف Mىل 
اخلصوص، ذا´ ٔ�ن احملافظ �رفض تنفHذ هذه اCٔحاكم القضائية الصادرة يف 
حق مرفقه، ويف بعض اCٔحHان يصطدم تنفHذ هذه اCٔحاكم بصعوبة تنفHذ 

ع، وهذه ٕاشاكلية عويصة تقhيض توفر اخلربة مSطوق احلمك Mىل ٔ�رض الواق
يف هذا اEال، اليشء اÕي ي�Sاىف مع فلسفة حتقHق العدا� اليت نص Mلهيا 

  . دس8تور اململكة
  الس8يد الوز�ر، 

حفاظا Mىل مصداقHة العدا�، ما يه إالجراءات اليت تعزتمون القHام هبا 
ق الواك� الوطنية من V�ٔل تنفHذ اCٔحاكم القضائية Mامة والصادرة يف ح

�لم¥افظة Mىل اCٔمالك العقارية vاصة؟ وما يه الطريقة اليت Íروهنا مSاس8بة 
ٕاللزام هذه املؤسسة العمومHة واكفة املؤسسات العمومHة اCٔخرى لتنفHذ 

  هذه اCٔحاكم؟ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلر����تتتت
د املس�شار احملرتم، حقا ٕان هناك مشâ 7بريا ٕامسه ٕاشاكلية Mدم الس8ي

و�لطبع فٕان هذا . تنفHذ اCٔحاكم القضائية من ق{ل إالدارات العمومHة
املوضوع هيم احلكومة jلك، هيم وز�ر العدل واحلر�ت حبمك ٔ�نه هو املرشف 
 Mىل القطاع اÕي يصدر اCٔحاكم القضائية، ولكن هيم �Cٔساس القطاع

  .احلكويم اÕي صدر احلمك القضايئ ضده
Õ´، حنن حكومة مhضامSة، نعم، ولكن من V�ٔل ٔ�ن Íكون هناك 
جناMة يف طرح السؤال وÍرتDب النتاجئ Mليه، ٔ�� ٔ�فضل ٔ�ن يمت التوVه رٔ�سا 
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�لوز�ر املعين Cٔنه هو اÕي ¢س8تطيع ٔ�ن يصدر ٔ�وامره من V�ٔل ٔ�ن يصبح 
  . ذ´ احلمك �فذا

بmٔن وزارة العدل واحلر�ت، âوزارة، كقطاع حكويم، ٔ�قول لمك هنا 
لDس لها سلطة تفوق السلطة العادية لتفرض تنفHذ اCٔحاكم Mىل إالدارة 
العمومHة ٔ�و Mىل وزارة من الوزارات، ومع ذ´ هنا ٔ�قول بmٔنه �ل�س8بة 

من قانون املسطرة املدنية اÕي  �361لم¥افظات العقارية، هناك الفصل 
م حhH تصدر وÍكون اàهتائية ٔ�ي ٔ�هنا صادرة عن حمامك يقول بmٔن اCٔحاك

Tس8ت�Sاف Íكون واج{ة النفاذ ٕاال يف ثالث ٔ�حوال ويه �ا� اCٔحوال 
  .الشخصية والزور الفرعي والتحفHظ العقاري

لٔ½سف الشديد اكن هناك تmٔويل vاطئ من طرف السادة احملافظني، 
اكم الصادرة ضد حHث يعمدون ٕاىل رفض Tس8ت¤ابة ٕاىل مSطوق اCٔح

احملافظات العقارية، و�لتايل ال يعمدون ٕاىل التنفHذ بدعوى ٔ�نه âيف احلال 
حhH يؤول اCٔمر ٕاىل نقض ذلمك احلمك من طرف جملس اMCٔىل سابقا حممكة 
النقض �اليا، واحلال ٔ�ن الرمس العقاري � خصائص ال تق{ل التغيري اÕي 

 .ميكن ٔ�ن حيدث مرة بعد مرة
مك إالدارية لكها تصدر قرارات تلغي قرارات السادة احملافظني اCٓن احملا

وتعتربها تعسفHة و�لتايل تmٔمر مبا تmٔمر به، لكن ومعنا الس8يد وز�ر الفال�ة 
احملرتم، هناك قانون التحفHظ العقاري اÕي مت ٕايقاع تعديل Mليه مبقhىض ما 

Cٓن الفصل ، وهناك ا2011نونرب 24هو م�شور يف اجلريدة الرمسية لــــ 
احناز öس¸Hا ٕاىل تصور السادة احملافظني، حبيث ٔ�نه ٔ�صبح  91، الفصل 91

ينص Mىل ٔ�نه ميكن ٔ�ن ¢شطب Mىل لك ما مضن �لرمس العقاري من تقHيد 
ٔ�و بيان ٔ�و تقHيد احhياطي مبقhىض لك عقد ٔ�و حمك مك�سب لقوة اليشء 

النقض قرارها  املقيض به، وقوة اليشء املقيض به يعين بعد ٔ�ن تصدر حممكة
  . v361الفا ملا اكن معموال به Mىل ٔ�ساس الفصل 

  .و�ل¥ديث بقHة

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .التعقHب، تفضل الس8يد املس�شار. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد توفHق مكيلاملس�شار الس8يد توفHق مكيلاملس�شار الس8يد توفHق مكيلاملس�شار الس8يد توفHق مكيل
  .شكرا الس8يد الرئDس

الس8يد الوز�ر، حنن ملا نطرح Mليمك هذا السؤال، ٔ�وال ال نطر�ه Mىل 
وز�ر العدل، ولكن نطر�ه Mىل اCٔس8تاذ مصطفى الرمHد احملايم، Cٔنه الس8يد 

  .من املفروض ٔ�نه �كون Mاىن كثريا من قضية تنفHذ اCٔحاكم القضائية
الس8يد الوز�ر، ٔ�نمت Íلكممت Mىل التضامن احلكويم، نغتمن فرصة تواVد 

م الس8يد وز�ر الفال�ة معنا ونقولها �لس8يد الوز�ر ٔ�ن ٕاشاكلية تنفHذ اCٔحاك
يف احملافظات العقارية ٔ�صبح مشلك عويص، وهذا املشلك، الس8يد 

  .الوز�ر، يرض مبصاحل املواطنني
اليوم، مشلك تنفHذ اCٔحاكم، نقدر نقول ´ ٔ�ن خصنا àربطوه �لفساد، 

حماربة الفساد، Cٔن ليك ننفذ وا�د احلمك يف احملافظة العقارية، ٔ�صبح 
  .Tبزتاز د�ل احملافظني

 ٔCسف، الس8يد الوز�ر، يف وا�د الوقت اكنوا حمافظني ا�يل مع اكمل ا
 -مع اكمل اCٔسف  - âيتفهموا اCٔمور وâيتøذوا قرارات جريئة، اليوم 

  .احملافظني ا�يل اكينني خصهم ي�hظروا التعل�ت، هذا ٕاشاكل عويص
من ) مل ٔ�تذâر رمقها(واليوم، الس8يد الوز�ر، مادام Íلكممت Mىل املادة 

، واش ما ك�شوفوش معنا بmٔن �ان الوقت ٔ�ننا نوحضو القانون اجلنايئ
هاذيك املادة ا�يل âيعمتدوا Mلهيا يف احملافظة العقارية وâيرضوا �ملصاحل د�ل 

  املواطنني؟
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلرالس8يد وز�ر العدل واحلر����تتتت
M مر الس8يد املس�شار، حتدثمتCٔبزتاز وعن الفساد، ٕاذا وصل اT ىل

ٕاىل هذا املس8توى، ؤ�حHا� يصل، فSحن Vاهزون �لتصدي لهذه الظواهر 
املنحرفة مبا جيب وâيف ي�{غي، وهنا ٔ�محلمك املسؤولية كام ٔ�فعل دامئا ٕاذا 
اكنت هناك �االت فهيا ابزتاز ٔ�و فهيا فساد، فSحن Vاهزون لوضع �د للك 

  .ذ´
اكن واحضا،  361ل القانوين، كام قلت الفصل ٔ�ما خبصوص إالشاك

وهنا ٔ�قول �لك مسؤولية، جتاوز من طرف السادة احملافظني يف تmٔويل هذا 
النص، وهو ما Mربت عنه مجيع حمامك اململكة، حبيث حمامك اململكة يف ¦ة 
واحملافظون هلم فهمهم اخلاص اÕي يطبقونه، وهناك اتفاق بDهنم بناء Mىل 

  .درا عن ¦ة وز�ر فال�ة سابق، هذا من ¦ةم�شور اكن صا
فقط من قانون  361من ¦ة 3نية، ٔ�قول لمك مل نعد ٔ�مام الفصل 
من قانون التحفHظ  91املسطرة املدنية، وٕامنا ٔ�صبحنا ٔ�يضا ٔ�مام الفصل 

ال تتعلق جبميع اCٔحاكم الصادرة يف املادة  351العقاري، وهنا ٔ�قول بmٔنه 
  مادة التحفHظ العقاري، مhفقني؟العقارية، وٕامنا فقط يف 

معم وجوب صدور حمك �ا.ز Mىل قوة اليشء  91اCٓن �ل�س8بة �لفصل 
املقيض به، ٔ�ي ٔ�نه صادر عن حممكة النقض Mىل لك ما يتعلق �ل�شطيب 
من الرمس العقاري Mىل التقHيدات والبيا�ت ٔ�و التقHيدات Tحhياطية، 

ة النقض مك�سب قوة حHث ي�{غي ٔ�ن �كون هناك حمك صادر عن حممك
اليشء املقيض به ٔ�و ٔ�نه صادر عن حممكة Tس8ت�Sاف ومل يمت الطعن فHه 

ويف هذه احلا� القانون رصحي وواحض، ٔ�ن القانون حممكة النقض،  ٔ�مام
 �الالحق دامئا � مفعو� القانوين Mىل حساب القانون السابق، و�لطبع ٔ�

امك يه اليت س8تفرس هذا هنا ال ٔ�عطي تفسريا Cٔنه لDس من حقي، احمل
   .الفصل اجلديد اÕي Vاء به القانون العقاري يف تعدي2 احلايل

  .وشكرا
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مشاركته يف هذه 

  . اجللسة
ن�hقل �لسؤال املوVه �لس8يد وز�ر Tقhصاد واملالية حول ا�هترب 

املس�شار�ن من فريق اCٔصا� واملعارصة، تفضل  الرضييب، �Cٔد السادة
  .اليس شكHل

        ::::املس�شار الس8يد Mابد شكHلاملس�شار الس8يد Mابد شكHلاملس�شار الس8يد Mابد شكHلاملس�شار الس8يد Mابد شكHل
  . eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس8يدة والسادة املس�شار�ن،

 Wشلك ظاهرة ا�هترب الرضييب معضÒ الس8يد الوز�ر، كام تعلمون
Íمنوي ¢س8هتدف Tقالع Tقhصادي حقHقHة ٔ�مام ٔ�ي مرشوع جممتعي 

  . والعدا� اجلبائية بني خمتلف الفاMلني Tقhصاديني وTجáعيني
واحلال، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن اEمتعات املتقدمة تقرن بني املسامهة 
الرضي¸Hة واحلق يف املواطنة الاكمW، ذ´ ٔ�ن اCٔشøاص ا�Õن �هتربون من 

ي¸Hا فقط، بل ميتد اCٔمر ملا هو ٔ�شد، حHث ٔ�داء الرضيبة ال تمت مhابعهتم رض 
يمت ال�شهري هبم واس�{عادمه Mىل مس8توى العديد من املهام وTس8تحقاقات، 

  . �عتبارمه ٔ�شøاصا مرفوضني و¿ري مرغوب فهيم اجáعيا
 Wقي ملعضHسائلمك، الس8يد الوز�ر، عن الواقع احلقö ،مفن هذا املنطلق

اRو�، وما هو مSظورمك املس8تق{يل ا�هترب الرضييب Mىل مس8توى خزينة 
�لقطع مع هذه الظاهرة املشSDة لالقhصاد الوطين واملعرقW �لتمنية وTس�Ãر 

  Mىل �د سواء؟
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد àزار �ركة، وز�ر Tقhصاد واملاليةالس8يد àزار �ركة، وز�ر Tقhصاد واملاليةالس8يد àزار �ركة، وز�ر Tقhصاد واملاليةالس8يد àزار �ركة، وز�ر Tقhصاد واملالية
  لرئDس،الس8يد ا

  الس8يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق اCٔصا� واملعارصة 
وكام Vاء يف تدvل الس8يد املس�شار ٔ�ن هذه . Mىل هذا السؤال الهام

 ،2V�ٔ ي ندافع عنه ونعمل منÕمتعي اEالظاهرة خطرية �ل�س8بة �لمرشوع ا
  . هنوض �قhصاد وÍمنية بالد�ومن V�ٔل كذ´ ا�

ومن V�ٔل حماربة هذه اCٓفة، ٔ�ي ا�هترب الرضييب، واحلد من مظاهره، 
راك.ز، الركزية اCٔوىل فه�ي تتعلق  4فاحلكومة س�ت س8ياسة ÍرÍكز Mىل 

  . بت¸س8يط ال�رشيع الرضييب

لنا مدونة Mامة �لرضائب اليت جتمع مجيع  2007فكام تعلمون مSذ س8نة 
H¸ىل ت¸س8يط هذه . ةالنصوص الرضيM ش8تغلö حنSويف هذا إالطار، ف

النصوص ال�رشيعية وس8نعمل ٕان شاء هللا يف ٕاطار املناظرة اليت س�Sظمها 
من V�ٔل إالصالح الرضييب، س8نعمل Mىل Tهáم  2013يف شهر فربا�ر 

بت¸س8يط ال�رشيع الرضييب يف بالد� حىت �متكن ٔ�ي مواطن ؤ�ي مقاو� ٔ�ن 
  .Mلهياتعرف ما Rهيا وما 

من ¦ة ٔ�خرى، هنا´ كذ´ التوVه حنو ختفHض الضغط اجلبايئ، 
فكام تعلمون �ل�س8بة �لرضيبة Mىل اvRل مت ختفHض السعر اMCٔىل من 

ٔ�لف درمه يف  30وتوس8يع إالعفاء الرضييب �ل�س8بة ٕاىل % 38ٕاىل  44%
هذا إالطار، و�ل�س8بة �لمقاو� فمت ختفHض الرضيبة Mىل الرشاكت من 

  . %30ىل إ  35%
، ٔ�ي %77ٔ�ما �ل�س8بة �لمقاوالت الصغرية اليت ال يفوت رمق معامالهتا 

من Mدد الرشاكت، فميكن خفضنا الرضيبة % 77مليون درمه ا�يل Íمتثل  3
هاذ التخفHض اكن عندو نتاجئ Vد . %15ٕاىل  M30%ىل الرشاكت من 

 �رشكة  13.700ٕاجيابية ميكن يل نقول لمك بmٔنه �ل�س8بة لهذه الس8نة عند
Cٔول مرة رصحت بmٔهنا حققت رحب، يف الوقت ٔ�هنا يف املايض اكنت ترصح 

و�لتايل، فهاذ التوVه حول . بmٔن اكنت لها خسارة ٔ�و ٔ�ن مل �كن لها ٔ�ي رحب
التقليص من الضغط الرضييب فهو كذ´ ¢سهل Mىل حماربة ا�هترب 

  . الرضييب
من V�ٔل ٕادراج  من ¦ة ٔ�خرى، هنا´ كذ´ التدابري اليت مت اختاذها

  ... ويف هذا إالطار، فمت. املقاوالت يف القطاع املهيلك
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �ليس شكHل. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد Mابد شكHلاملس�شار الس8يد Mابد شكHلاملس�شار الس8يد Mابد شكHلاملس�شار الس8يد Mابد شكHل
شكرا �لس8يد الوز�ر Mىل هذه املعلومات وMىل لك ما مقمت به يف هذا 

  . املضامر
ن � هدف وا�د، حنن نعمل ٔ�ن وزارة ٕاال ٔ�ن، الس8يد الوز�ر، سؤايل اك

املالية تقوم ٕ�جراءات *مة ولكن هذه إالجراءات ما تتلحقش �لهناية، Cٔن 
املسطرة ما تتمكلش، اMالش؟ م,ال تتكون يف العقارات جيب جحزها، ما 
تDس8تطعوش املوظفني د�لمك �ش حيجزوا هاذيك العقارات �ش يلحقوا 

، Cٔن تيكونوا �س عندمه نفوذ وهاذ لهاذيك الرضائب وما تيلحقوهاش
  . اليش

احSا هاذ املشلك د�ل املواطنة هو ا�يل تيدفعنا يف حزبنا �ش نقولو 
هاذ اليش، Cٔن ت�شوفو بmٔن اRو� واحلكومة عندها شعار ترتددو، ولكن 
هاذ الشعار خصو �كون حقHقي و�كون واقعي ٔ�ن الناس يعرفوا بmٔن ٔ�حسن 

س ا�يل âيøلصوا هاذيك الرضائب، و�ش خيلصوها مواطنة د�هلم هام النا
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ٔ�� تنøلص الرضيبة اCٓخر ما .. تيخص البد من ذوك الناس ا�يل تDهتربوا
تيøلصهاش، تD{قى يف احلال تنقول اMالش ٔ�� تنøلصها وهذاك ما 

  تيøلصهاش؟ 
فhيخص احلكومة، حكومhمك ما تبقاش ¿ري �لشعار، اCٓن اRس8تور 

�ش ميكن لها حتقق هاذ اليش، هذا من واج{نا ومن Mاطهيا مجيع الوسائل 
  . السؤال هاذ طرحSاV�ٔل املواطنة د�لنا ومن ح{نا لبالد� Mالش 

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك رد Mىل التعقHب الس8يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر Tقhصاد واملاليةالس8يد وز�ر Tقhصاد واملاليةالس8يد وز�ر Tقhصاد واملاليةالس8يد وز�ر Tقhصاد واملالية
  .شكرا �لس8يد الرئDس
حنن لكنا مhفقون بmٔن من مظاهر . س�شار Mىل تعقHبهشكرا �لس8يد امل 

املواطنة وهو كذ´ ٔ�ن نقوم �لعمل املنتظر يف جمال ٔ�داء الرضائب، ووزارة 
املالية فه�ي لها مجيع إالماكنيات لتقوم بذ´، ¿ادي نعطيك وا�د الرمق، ٔ�ن 

مليار ونصف د�ل  7ٕاىل  2011اليوم يف اEال د�ل املراق{ة حصلنا س8نة 
  . Rرامه، ٕاذن اك�ن وا�د اEهود م{ذولا

كذ´ دvلنا يف اEال د�ل املراق{ة كذ´ ٔ�دvلنا وا�د املنظور Vديد 
ٔ�شهر يف  6ٔ�ي ٔ�ن ٔ�دvلنا ما ¢سمى �ملراق{ة الهادفة، ٔ�ي ٔ�ننا عوض ما نبقاو 

وا�د املقاو�، Íمنش8يو م,ال Mىل املشلك د�ل الرضيبة Mىل القمية املضافة 
وم ٕاىل شهر، اليوم العدد د�ل هاذ املراق{ات، الس8نة املاضية ي 15وت�{قاو 

  . مراق{ة يف هذا اEال 500، اليوم ¿ادي نفوتو 350
موظف  350والنقطة الثالثة، بmٔن يف ٕاطار هاذ قانون املالية، ٔ�عطينا 

ا�يل ¿ادي ميش8يو فقط �لمراق{ة، ابغيت  V200ديد ملد�رية الرضائب، مهنم 
مليار ونصف د�ل اRرمه، و�لتايل  2ادي جييبوا لنا ¿ 200نقول لمك هاذ 

فSحن س8نعمل ٕان شاء هللا من V�ٔل ٔ�ن Íكون هناك Mدا� ج{ائية ؤ�ن 
  . �كون هنا´ كذ´ املساواة ما بني املواطنني

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
. اCٔس8ئW املو¦ة ٕاىل الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحرىن�hقل ٕاىل 

السؤال اCٔول حول الس8ياسة املائية، اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن من 
  اCٔصا� واملعارصة من يلقى السؤال؟ ما عندمكش؟. فريق اCٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس8يد الرئDس

  احملرتم،الس8يد الوز�ر 

Sرو بوا�دة من ٔ�مه ا;ططات  ههاذ السؤال الهدف مâهو نعاودو نذ
ا�يل س8بق لبالد� ٔ�ن M�ٔلنت عهنا، ا;ططات املائية Mىل مس8توى 

  . اCٔحواض
املالحظ، وهنا كنطلبو تصححوا املعلومات ٕاذا اكنت vاطئة، ٔ�ن 

M ا هذا من ٕاجناز لك ا;ططات املائيةSمتكن ٕاىل يومÍ ىل احلكومة مل
مس8توى اCٔحواض، وكذ´ املعطيات ا�يل بني يدينا Òشري ٕاىل ٔ�ن احلكومة 
مل Íمتكن من ٕاجناز اRراسات املتعلقة �ملوارد املائية املمكن حتويلها من 
املناطق اليت Òس¤ل فائضا يف هذه املادة احليوية ٕاىل املناطق اليت Òس¤ل 

  . خصاصا يف مواردها املائية
�د اRرVة من البطء يف معل احلكومة ف� öس¤ل كذ´ بmٔنه اك�ن وا

يتعلق بتجهزي سافM Wدد من السدود من V�ٔل تدارك الفارق املس¤ل بني 
  . املسا�ات القابW �لسقي واملسا�ات اEهزة

ويف هذا إالطار عند� سؤال eس8يط، ولكSه âبري كذ´ يف مضمونه 
من س8ياسة  ويف اCٔهداف د�لو يتعلق �لس8ياسة املائية �لحكومة، هل

واحضة، مضبوطة، جبدول زمSية مضبوطة ومبناطق Tس8هتداف واحضة 
  وبدراسات دقHقة وMلمية؟ 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس8يد عز�ز ٔ�خSوالس8يد عز�ز ٔ�خSوالس8يد عز�ز ٔ�خSوالس8يد عز�ز ٔ�خSوشششش، وز�ر الفال�ة والصيد البحري، وز�ر الفال�ة والصيد البحري، وز�ر الفال�ة والصيد البحري، وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس8يد رئDس احملرتم

  حملرتمون،الس8يدات والسادة املس�شارون ا
يف احلقHقة ميل Vاين هاذ السؤال البار�ة، كنت كنقول اكن خصو 
يتطرح Mىل الس8يد الوز�ر امللكف �ملاء، ولكن مادام ٔ�نه اك�ن وا�د الشق 

ا�يل âهيم الفال�ة، فميكن يل جناوب ونقول بmٔنه  (L’irrigation) د�ل 
نية لتعبئة التذكري بmٔن نذâر فقط بmٔن املغرب هنج م{كرا الس8ياسة الوط 

املوارد املائية ا�يل ارÍكزت Mىل السدود وMىل ا�هتيئة د�ل املدارات 
السقوية، وشلكت التمنية د�ل الري يف بالد� ٕا�دى اMRامات ا�يل اعمتد 
Mلهيا خمطط املغرب اCٔخطر، وج{نا �رامج وٕاصال�ات كتندرج مضن خطوة 

عامل املوارد Mرب اس8تعامل مشولية ومقاربة تعاقدية ا�يل فهيا الرتش8يد Mرب اس8ت
تقSية الري املقhصدة وÍمثني املوارد املائية املعبmٔة واس8تدراك اخلصاص احلاصل 

  .يف التجهزيات الهيدروفالحHة
ويف ٕاطار الربامج ا�يل كتقوم هبا وزارة الفال�ة، اك�ن �ر�مج د�ل 

مت ، ا�يل ¿ادي يT2020قhصاد د�ل املاء ا�يل ¿ادي يمت يف اCٔفق د�ل 
ٔ�لف هكhار من اCٔرايض املسقHة من الري التقليدي ٕاىل  550فHه حتويل 

س8نة، وهو ما  13مليار د�ل اRرمه لهاذ  37الري املوضوعي �لكفة د�ل 
مليار مرت مكعب من املاء س8نو�،  2س8ميكن من اقhصاد ما يناهز تقريبا 
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اء ا�يل âمييش و¿ادي خييل ٔ�ن الضيعات الفالحHة الرفع من إالنتاجHة د�ل امل
  . %80و 20لها ب�س8بة كرتاوح بني 

كذ´ هناك الرفع من öس8بة املساMدات املالية املقدمة �ل�س8بة 
) goutte    à    goutte(�لفال�ني الصغار، حHث ٔ�نه دا� ا�يل âمييش يد�ر 

من اRمع، وٕاذا اكن عندو ٔ�كرث  %100هكhار كتعطاه  5وعندو ٔ�قل من 
رب�مج ا�يل هو د�ل التجميع حىت هو هكhار وداvل يف وا�د ال 5من 

  .%80، ٕاذا اكن ٔ�كرث وما عندوش هاذ املعايري فعندو %100عندو 
اك�ن ٕاجناز مشاريع عرصنة ش8باكت الري العمويم بدا.رة الري الك{ري، 

ٔ�لف هكhار، كهتم  41ويف هذا الصدد انطلقت اCٔشغال Mىل مسا�ة 
وملوية والغرب، واCٓن إالجنازات اRوا.ر د�ل �د� وا�لوâوس وداك� واحلوز 

  .%19يه زادت امحلد w بـــ 
Mىل مس8توى التدارك د�ل الفرق بني التجهزيات الهيدروفالحHة 

�لكفة د�ل  2020س8نوات يف ٔ�فق  8والسدود املنجزة، هناك �ر�مج Mىل 
ا�متويالت،  مليار د�ل اRرمه وا�يل هو مربمج ولكن �يق ما تلقاوش � 18

Cٓن يف دراسة لهاذ اليش هذا، وâهيم هاذ الرب�مج وا�د املسا�ة احSا ا
ٔ�لف هكhار âيوقع اجلل د�لها �حلوض د�ل س8بو، vاصة eسهل  144د�ل 

  .ٔ�لف هكhار 85الغرب ا�يل فHه 

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب الس8يد املس�شار؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملريشيشيشيش
Íلكمتو يف احلقHقة Mىل املناطق والتجهزي د�ل بعض الس8يد الوز�ر، 

املناطق ا�يل مhواVدة، حبال �د�، حبال الغرب، حبال املناطق ا�يل يه 
اك�ن إالماكنيات �ش جتهز، ولكن öسhDو وا�د اEموMة د�ل املناطق ا�يل 
يه *مة وحساسة، حبال املناطق النائية، املناطق ا�يل يه يف اجلبال ا�يل 

Sالقة، الس8يد وز�ر الفال�ة احM شاء سدود تلية، وعندمكö�ٕ ا تنطالبو دامئا
احملرتم، هباذ السدود التلية، Cٔن يه ا�يل ¿ادي ميكن من vالل هاذ 

  . السدود التلية ميكن لنا منيو الفال�ة د�لنا يف املناطق النائية
وما املناطق يف اجلبال، الس8يد الوز�ر، ما ÍميكSاش ند�رو فهيا السقي، 

ÍميكSاش جنهزوها، ولكن ٕاذا در� السدود التلية Íميكن لنا جنهزوها، وÍميكن 

لنا öشجعو الفال�ة �ش ما هياجروش �لمدن، وÍميكن �لفالح يلقى وا�د 
املدخول شهري ٔ�و س8نوي ا�يل ¿ادي ¢شجعو Mىل البقاء يف ذاك املنطقة، 

افع واملغرب ¿ري Cٔن ا�يل خطري عند�، الس8يد الوز�ر، هو اك�ن املغرب الن
  .النافع

املغرب ¿ري النافع، الس8يد الوز�ر، هو ا�يل مhواVد يف اCٔر�ف، يف 
اجلبال، واحSا ت�شوفو اCٓن الناس ما عندمهش ما ¢رشبو، اك�ن Mىل س¸Hل 
املثال، الس8يد الوز�ر، يف ٕاقلمي وزان سد الو�دة، 3ين ٔ�كرب سد يف 

ين هللا �رمحو اكن تقال يف ميل دش8نو احلسن الثا 1996ٕافريقHا، اكن يف 

ذاك الوقت �ش ¿ادي ¢سقي حىت لسطات، ولكن اCٓن تنلقاو هاذ السد 
Sس8تافدوش مDاه، املاليري . الناس ا�يل جماور�ن هاذ السد هما تHه مHالسد ف

  ".ا�يل قريب من مكة بعيد Mلهيا"د�ل اCٔمhار املكعبة، ولكن قالوا 
م، تعيدوا النظر يف هاذ الس8ياسة لهذا، ابغينامك، الس8يد الوز�ر احملرت 

املائية، وÒشوفوا املناطق ا�يل يه يف ٔ�مس احلاVة، ا�يل ¿ادي حتل لمك 
املشلك، Cٔن هذا مشلك ما Íهيمش ¿ري وزارة الفال�ة، Íهيم احلكومة، 
Íهيم البالد، ٔ�نمت jحكومة مhضامSة Íميكن لمك مع القطاع املعين هبذا اجلانب 

 هتد�روا وا�د الرب�مج مشرتك ¿ادي Òس8تافد مSٔ�ي �لس8ياسة املائية �ش 
Sس8تافدو  هالفال�ة و¿ادي ¢س8تافدوا مö يف اجلانب د�ل السقي، و¿ادي

  .من املاء الصاحل �لرشب

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك الس8يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Mىل . شكرا الس8يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
 السدود التلية كتلعب دور يف الري الصغري واملتوسط ويف فعال

املناطق اجلبلية ويف بعض القرى وكذ´ يعين يف البادية، واحلكومة jلك 
كتعمل جمهود، Cٔنه راه اك�ن مشاريع د�ل السدود التلية ا�يل تعملت يف 

  .العديد من املناطق ا�يل يه مSاطق ج{لية، بال ما نذâرو امسيتو
قHقة الفال�ة من املدvالت د�لها ا�يل *مة هو املاء، حنن يف هو يف احل 

�اVة دامئة ٕاىل املاء، خص احلكومة، ا�يل احSا مhضامSني فهيا، Íمكل يف 
الربامج د�ل Tس�Ãرات د�ل السدود وكذ´ السدود التلية وكذ´ 

لك هاذ Tس�Ãرات ٕاال وكتجي ). les seuils de dérivation(نعملو 
حتسن القمية املضافة د�ل الفالح، Cٔن فني ما وصلت �ش 

(L’irrigation)  املدخول د�ل الفالح،  5يف  4يف  3ٕاال وكترضب يف
Cٔنه âيكون وا�د املا ا�يل موجود بوا�د الصفة مSتظمة وا�يل âيدvل يعين 

  . املردودية ٔ�كرث �لفالح
تعطاه فSحن مhفقون بmٔنه هذه من اCٔولو�ت وبmٔنه املاء جيب ٔ�ن 

ٕاماكنيات كربى Rى احلكومة �ش ميكن Íكون هاذ املادة اCٔولية واحليوية 
  . توVد ٕان شاء هللا �ش Òسا�ر ا;طط د�ل املغرب اCٔخرض

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكر الس8يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوMه مشالك ٕانتاج وÒسويق الشمندر، اللكمة �Cٔد 
  .Tشرتايك، تفضل الس8يد املس�شارالسادة املس�شار�ن من الفريق 

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيد
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد الوز�ر،
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  السادة املس�شار�ن،
  الس8يد�ن املس�شار�ن،

هاذ السؤال طرحSاه مSذ ٔ�زيد من س8نة وكنا فعال نود طر�ه ٔ�ثناء 
نه ولكن املومس الفال4 املايض، وكنا فعال نود من الس8يد الوز�ر إالVابة ع 

  . مع الظروف تVٔmل هذا السؤال
 20واملشلك احلقHقي ٔ�نه ٔ�ثناء املومس الفال4 املايض ملا اكن حوايل 

عبدة يعDشون مشالك �مجلW مع - ٔ�لف من مSتجي مادة الشمندر جبهة داك�
، ومع تعنت هذه الرشكة وMدم Vلوسها �لحوار مع Cosumarرشكة 

اكن البد لهؤالء الفال�ني ٔ�ن يقاطعوا هذه الفال�ني ٕالجياد احللول املالمئة، 
  ). ٔ�ي زراMة الشمندر(املادة 

وكام ال خيفى Mليمك، الس8يد الوز�ر، تعالت اCٔصوات سواء يف الغرف 
الفالحHة ٔ�و اEلس اجلهوي ٔ�و كذ´ جلنة الفال�ة، لكن بقHت املشالك 

  . مطرو�ة وeشلك واحض
 اCٔرايض �ملاليري نعم، اRو� معلت لك ما يف اس8تطاعهتا لتجهزي

لتمتكن الساكنة من Tس�Ãر املرحب ليعود �لنفع �لفال�ني وذوهيم، لكن مع 

اCٔسف الشديد àرى ٔ�ن Vل هؤالء الفال�ني يعانون من ثقل املديونية، 
سواء مع املكhب اجلهوي لالس�Ãر الفال4 ٔ�و مع القرض الفال4، 

رتفاMات صاروخHة، حفني جتمتع وكذ´ مع ¿الء املواد اCٔولية اليت عرفت ا
و¿الء اCٔمسدة و¿الء اليد العامCosumar ( Wٔ�ي ٕادارة (تعسفات إالدارة 

  . و¿الء اCٔدوية، ال يبقى �لفالح ٕاال ضعف املردودية
وليك حند من مشالك إالنتاج وال�سويق، ٔ�ما �ٓن اCٔوان لتفhح رشكة 

Cosumar  8زيف اسà زمة واحلد منCٔد� حلل هذه اV ترياد مادة حوارا
  السكر؟ 
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا �لس8يد الرئDس احملرتم

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ود إالشارة لوا�د العدد د�ل الصعو�ت ا�يل اكنت يف هذه الس8نوات 

روف املناخHة، ٕاما الفHضا�ت، ٕاما الصقHع، ا�يل املاضية Vاءت من الظ
  . مهت امليدان الفال4 وMاد Vات Mىل املشالك ا�يل كهتم املصنع

اRو� اكنت ÒساMد دامئا ومل تتmٔخر يف املساMدة د�ل املترضر�ن، نذâر 
عبدة مت التعويض د�ل الفال�ني ا�Õن مل - ٔ�نه Mىل مس8توى ¦ة داك�

مSتج eس¸ب اCٔمطار  1441نتوج د�هلم د�ل �متكSوا من Òسلمي امل 
، وبلغ احلجم د�ل T2011س8ت/Sائية ا�يل اكنت يف ٔ�واخر شهر ٔ��ريل 

 Cosumarمليون د�ل اRرمه، اvذات فHه طرف  15التعويض 

  . واvذات فHه طرف د�ل اRو�
مت التعويض د�ل املنت¤ني عن ٕاشاكلية  v2010 -2011الل مومس 

سكر، ٕاذا اعقلتو الس8نة ا�يل فاتت ما اكöش صعوبة اس8تخراج ال 
)l’usine ( وس، وهاذ اليش اك�ن ا�يلâيقدر خيرج السكر �لغرب و��لو

âيطرح إالشاكلية ٕاما �لمصنع واك�ن ا�يل âيطرح إالشاكلية نظرا �لش8تاء 
ومت ) La production agricole(واملشالك ا�يل اكنت، يعين يف 

يون درمه، حتملته اRو� مSاصفة مع مل  120التعويض د�ل الفال�ة ب 
  .Cosumarرشكة 

مSتج مت  v7650الل املومس احلايل، كذ´ Vات املوVة د�ل الصقHع و
مليون درمه مSاصفة مع رشكة  63,5تعويضهم Cٔهنم مhرضرون مببلغ 

Cosumar  س8بة احلالوة د�ل السكر بـــö ساس د�لCٔىل وا�د اM
10,5%.  

Rث ٔ�نه ٔ�عطينا وا�د الز�دة يف ٔ�مثان معلنا جمهود كذ´ يف اHو�، ح
درمه  45، الشمندر السكري 2012و 2011النبا�ت السكرية يف س8نة 

درمه �لطن، مع احلفاظ Mىل املنح اجلاري هبا  �25لطن وقصب السكر 
  . العمل واحملددة �ل�س8بة �لشمندر السكري

مع البذور، ٕاضافة ٕاىل اRمع الك{ري اÕي تقدمه وزارة الفال�ة Mرب د
درمه �لمونوغرام، �لو�دة ا�يل  700حHث كتبلغ املسامهة د�ل الوزارة 
ا�يل تنعملو مع  (le partenariat)ك�س8تعملوا، لك هذا واملتابعة و

  .إالخوان الفال�ة �ش Íكون هاذ صناMة السكر يف املس8توى املطلوب
فعال اك�ن مشالك ا�يل اكنت يه مشالك فالحHة، مشالك 

HكHس�DVا ما صعبة �ل�س8بة لوMالت ٔ�ن هاذ الس8نوات اكنت نوv ة، ا�يل
 W}ٕان شاء هللا  -لهذا امليدان، وا�يل كنمتناو ٔ�نه يف الس8نوات املق- 

و�خلصوص يف هاذ الس8نة نت¥داو هاذ املشالك ومنش8يو يف رؤية واحضة 
نقصو من العالقة ا�يل عند� مع  -ٕان شاء هللا  - ؤ�كرث شفافHة و�ش نقدرو 

  .ارج يف مHدان السكر ونبداو ند�رو السكر يف بالد�اخل

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس8يد ٔ�بو �كر عبيد
  . شكرا الس8يد الرئDس

¿ري إالشاكلية ا�يل اكينة، الس8يد الوز�ر، يه هاذ . شكرا الس8يد الوز�ر
لفارطة اكنت بعيدة Mىل الفHضا�ت إالشاكلية ا�يل اكنت عند� يف الس8نة ا

وبعيدة Mىل الصقHع، ما اكن عندها حىت يش Mالقة ال �لفHضا�ت وال 
  .�لصقHع، هذا من ¦ة

من ¦ة ٔ�خرى، الس8يد الوز�ر، اكنت املشالك ا�يل عش8نا اكنت 
يوم يف  20مشالك عويصة Vدا، اكن الفالح âيبقى املنتوج د�لو ٔ�زيد من 

Í املنتوج د�لو، ابقى هذاك  اك�ن ا�يل تعفن �. هيزوش ليهاخلالء، املعمل ما
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�ٓالف درمه ما هياش  10التعويض ا�يل اعطاوه هزيل وهزيل Vدا، ٔ�عطوه 
  .حىت قمية املصاريف ا�يل خرس Mليه

ٓ س8يدي، التعرض لالبزتاز ٔ�ثناء معلية النقل، اك�ن ا�يل  اك�ن هناك، �
  .لو من البقعةهذاك املنتوج د� ٔ�عطى ٔ�لف درمه �ش هيزوا �

اك�ن، الس8يد الوز�ر، �س ا�يل كDس8تافدوا من تفل الشمندر غر�ء 
Mىل امليدان الفال4، ما عندمه حىت يش Mالقة �مليدان الفال4 وتياvذوا 
هذاك التفل د�ل الشمندر، بhD اCٔوىل �vذو هذاك الفالح ا�يل هو ا�يل 

  .نتجو
دامئا نفس  Cosumarكة اCٔمسدة، الس8يد الوز�ر، ا�يل كتعطينا رش 

الرشكة، نفس الرشكة يه ا�يل كمتولنا هباذيك اCٔمسدة، هللا M�ٔمل âيفاش 
واش ما �ارضش عند هاذ الناس قانون .. ٔ�ش8نو قانون الصفقات ا�يل

الصفقات ٔ�و âيفاش؟ نفس الرشكة دامئا يه ا�يل ك�س8تافد من هاذيك 
  .احلصة د�ل هذاك املاريش د�ل اCٔمسدة

  �ر،الس8يد الوز
ما دامت الفال�ة يه قاطرة التمنية ببالد�، وهذا مطروح eشلك واحض 
وVيل مبخطط املغرب اCٔخرض، فلامذا ال يعمل ٔ�طر وزارة الفال�ة Mىل 

  ٕاجياد زراMات بديW؟ 
هاذ املشلك، الس8يد .. Cosumarٕاذا اكن هاذ الناس د�ل معمل 

شالك اكينة Mىل عبدة، امل - الوز�ر، ما اكي�ش ¿ري يف مSطقة ¦ة داك�
الصعيد الوطين، مجيع  املعامل ا�يل عندمه، سواء يف الغرب، سواء يف بين 
  .مالل، لكيش نفس املشلك ا�يل âيعDشوه، كنعDشوه احSا âيعDشوه حىت هام

  الس8يد الوز�ر، 
لقد ٔ�صبح الفالحون Mىل درVة âبرية من الوعي وال يق{لون ٔ�ن Òس8متر 

ملاليري و�لعمW الصعبة، مادامت السواMد اRو� يف اس8ترياد مادة السكر �
املغربية قادرة Mىل ٕانتاج ما ¢س8هتلكه ٕاخواهنم، فلامذا يعمل البعض Mىل 
اس8تزناف خزينة اRو�؟ وما املانع من اجللوس Mىل طاو� احلوار مع 

  الفال�ني ملعاجلة مجيع Tخhالالت؟ 
  .شكرا الس8يد الرئDس

        : : : : الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .ة لمك الس8يد الوز�راللكم. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
احSا اCٓن ابدينا حوار مع املصنع، وMارفني إالشاكليات ا�يل اكنوا يف 
بعض املناطق، ما مساÒش املناطق لكها، ولكن إالشاكلية اكنت �خلصوص 

مك يف اجلهة د�ل داك�، كنمتناو ٔ�نه ٕان شاء هللا هاذ العام بفضل إالMانة د�ل
وإالMانة د�ل املؤطر�ن وإالMانة د�ل النواب واملس�شار�ن والناس �ش 
نتعاونو مع الفال�ة، Cٔنه احSا ٔ�وال البالد يف �اVة ٕاىل تصنيع السكر، 

ٔ�نه  Cosumarهدف العقدة ال�شارâية ا�يل ابغينا نعملو مع الناس د�ل 

د�ل يه  %30من إالنتاج الوطين �كون وطين، و %70نوصلوا لـــ 
 .Tس8ترياد

ا�يل يه ¿ري محمودة، وابغينا نبدلو ) l’équation(احSا اليوم يف وا�د 
هاذ اليش وابغينا منش8يو لٔ½مام، و�ش منش8يو لٔ½مام âيظهر يل بmٔنه 

Hولويـــــــو يف السقـــكنعطCٔر، ــــــة �لسكــــــي ا)monogerme (
Hوها ـــــــــكنعط)la subvention( ،)le matériel ( د�ل هذاك اليش

، )la subvention(اعطيناه .. �ش كتجنيو و�ش كتحصدوا و�ش
  . التmٔطري كذ´ âيجي من عند اEمع ا�يل هو املصنع

اك�ن وا�د العدد د�ل العمليات ا�يل تعملوا âيظهر يل بmٔنه الزم ما 
�كون وا�د التحسني لوDVس�Hيك ا�يل هو âهيم القطع وامجلع ويعين اجلين 

ش يتطحن ذاك اليش وÍكون اCٔمور واحضة وشفافة، فاكنت عند� و�
 CosumarاجMáات مع املد�ر العام د�ل الرشكة، وâيظهر بmٔنه رشكة 

اكنت دامئا رشكة م,الية يف التعامل، Cٔنه ٔ�كرب مجمع عند� يف البالد يف 
Sنه كنطلبو مCٔ ،ليهM ٔ�نه �ش �كون  هامليدان الفال4، خصنا حنافظو

رة جيبد الفال�ة وراه Íلكمنا معه يف هاذ املشالك ؤ�نه ¿ادي يت¤اوب قاط
  ...معها بصفة ٕاجيابية Cٔنه تعملوا اجMáات و¿ادي Íكون

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

. السؤال الثالث موضوMه ٕاسرتاجتية احلكومة �لهنوض �لعامل القروي
اCٔصا� واملعارصة، تفضل اليس اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن من فريق 

  .عمثون

  : املس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  . eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئDس احملرتم،

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

لكنا يعي متام الوعي بmٔن ٔ��د املفاتيح اCٔساس8ية �لرفع من مس8توى 
�لتايل �ل جزء âبري من املشالك Tجáعية �مكن يف اقhصاد� وكذ´ 

تmٔهيل العامل القروي وهنج س8ياسة Vديدة �لقرب اجتاهه، متكن من ا�هنوض 
به من vالل vلق �رامج اقhصادية مSدجمة Òسامه يف حتقHق ظروف DMش 

  . ٔ�فضل �لبادية والتقليص من وطmٔة الفقر يف العامل القروي
فو املشالك الك{رية اليت يعDشها العامل القروي، الس8يد الوز�ر، لكنا تنعر 

مايش ¿ري يف امليدان د�ل الفال�ة، ولكن كذ´ يف مجيع املياد�ن اCٔخرى، 
هاذ العامل القروي اÕي ظل وملدة طويW حتت معضW ا�هتمDش وغياب 
اسرتاتيجيات واحضة �لهنوض به، وذ´ لغياب ٔ�ي تصور ؤ�ي مSظور 

  .حليويمس8تق{يل لهذا القطاع ا
لهذا، öسائلمك، الس8يد الوز�ر، عن ٕاسرتاتيجية احلكومة من V�ٔل حتقHق 
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  .Íمنية Íرىق ٕاىل تطلعات الساكنة القروية
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .مشكرا الس8يد الرئDس احملرت 

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء،

يف هذا إالطار الزتمت احلكومة يف الرب�مج د�لها �عáد مقاربة جمالية 
مت . وÒشارâية وتعاقدية يف ٕاطار مشاريع مSدجمة �لهنوض �لعامل القروي

ة د�ل التمنية القروية لوزار ) la coordination(ٕاس8ناد املهمة د�ل 
الفال�ة نظرا لالرتباط العضوي �لقطاع الفال4 وخمتلف املكو�ت 
Tقhصادية و�لتجربة واخلربة اليت رامكهتا الوزارة Mىل املس8توى املؤسسايت 

  .وتواVدها الرتايب يف هذه املناطق
مفن املبادئ اCٔساس8ية ا�يل ¿ادي ت¸ىن Mلهيا ٕان شاء هللا يف املس8تق{ل 

  :هاذ الس8ياسة العمومHة
وال، اك�ن الفال�ة مكحور ٕالMداد وتنفHذ املشاريع �لعامل القروي، Cٔن �ٔ 

خمطط املغرب اCٔخرض يتضمن ٕاشاكليات ٔ�فقHة هتم التمنية املندجمة د�ل 
  العامل القروي؛ 

واك�ن اعáد مقاربة املشاريع اEالية ا�يل Òس8تجيب �ل¥اجHات احلقHقHة 
Mىل الصعيد احمليل �عáد مقاربة د�ل الساكنة وا�يل âيمت ال�شخيص د�لها 

  Òشارâية؛ 
واك�ن كذ´ اعáد ٕاجناز املشاريع Mىل مقاربة تعاقدية، ¢سامه فهيا لك 

وجناح وتنفHذ . الفاMلني، سواء Mىل الصعيد املركزي ٔ�و Mىل الصعيد الرتايب
هذه الس8ياسة العمومHة âيبغي Tخنراط والت�س8يق بني الفاMلني املتعدد�ن، 

ادي نعملو Mىل هنج حاكمة تتو  التاكمل يف التدvالت العمومHة واحSا ¿
  . من vالل بعض الهيئات

هاذو بعض Tقرتا�ات ا�يل ¿ادي جنيبومه �لحكومة، ا�يل ٔ�وال وا�د 
)la commission interministérielle ( ملكفة �لتمنية القروية وا�يل

ية تضم مجيع كرئ�سها الس8يد رئDس احلكومة، وا�د ا�لجنة تقSية وطن 
القطاMات الوزارية والواكالت املعنية �لتمنية القروية، يرتٔ�سها وز�ر الفال�ة، 
واك�ن ا�ل¤ان التقSية اجلهوية تضم مجيع املصاحل الوزارية ويرتٔ�سها الوالة د�ل 

  . د�ل TجMáات د�لها (la périodicité)اجلهة وجتمتع عندها وا�د 
د�ل ) le rôle(فال�ة، مادام عند� هاذ vالل املس8توى د�ل وزارة ال

)la coordination ( ش مد�رية د�ل�ابغينا خنلقو مد�رية، Cٔن ما عند
وهاذ املد�رية يتعطاها �ش Òسهر Mىل ٕاMداد vارطة الطريق د�ل  ..امسيتو

التمنية القروية لوضع مشاريع Òس8تجيب �ل¥اجHات احمللية واملصادقة Mىل 

Rن الفاMلني وت�{ع التنفHذ د�لها وحسن Òس8يري هيئات  املشاريع املقرت�ة من
  . احلاكمة املعنية

املهم ٔ�نه املشاريع خصهم جييو من التحت، يعين �كونوا مSدجمني مع 
احلاجHات د�ل الساكن ؤ�نه ذاك اليش يطلع �لفوق وتيكون وا�د ال�س8يري 

يل Mىل حسب لك وزارة وزارة، ويمت التفع ) la coordination(ووا�د 
  . يف ٕاطار تعاقدي ا�يل ميكن �كون التزنيل د�لو ¦وي ومHداين يف امليدان

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل الس8يد املس�شار. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيت
  .شكرا الس8يد الرئDس

مW الس8يد الوز�ر احملرتم، اس8متعنا ٕ�معان ٕاىل جوا�مك وRينا الثقة الاك
فHمك، الس8يد الوز�ر، بàٔmمك س8تولون اهáما �لغا لهذا املوضوع واRفع به ٕاىل 

  . اCٔمام
الس8يد الوز�ر، فقط ملا öسمع Mىل ٔ�ن احلكومة تتلكم Mىل العامل القروي 
ٔ�س8تغرب، العامل القروي ٔ�مهل ومت هتمDشه لس8نوات طوال، و�لتايل لكام 

  . اراهتا وكذا، ٕاىل ¿ري ذ´اقرتب وقت Tنتøا�ت تmٔيت احلكومة eشع
و�لتايل، ليكن يف Mلممك، الس8يد الوز�ر احملرتم، العامل القروي اCٓن يف 
ورطة، ال �ل�س8بة �لطرق، وال �ل�س8بة �لامء الرشوب، وال �ل�س8بة مجليع 
املسائل، الس8يد الوز�ر، فهو يعاين مهنا ؤ�ي Íمنية Íريد احلكومة القHام هبا 

الن¤اح ٔ�بدا، سواء التعلمي، سواء الص¥ة، سواء بدون طرق، ال ميكهنا 
  . الفال�ة، سواء مجيع املسائل، الس8يد الوز�ر

لٔ½سف لو اطلعمت Mىل اCٔوضاع د�ل العامل القروي، الس8يد الوز�ر، ما 
ٔ�ظن Mىل ٔ�ن اCٔمر سD{قى كام هو Mليه، و�لتايل، الس8يد الوز�ر، اCٓن املاء 

اه املواطنني تي¸Hعوها ٔ�و âيقلبوا جف من الود�ن، حىت املاش8ية دا� ر 
  . يديوها ليش مSاطق ٔ�خرى

و�لتايل، الس8يد الوز�ر احملرتم، هاذ التمنية اEالية اليت تتلكمون عهنا 
فه�ي مسعناها مرات Mديدة ومن حكومات سابقة، و�لتايل بقHت �ربا Mىل 

  . ورق
لٔ½سف الشديد، الس8يد الوز�ر، âيف نعمل من V�ٔل معاجلة العامل 
القروي وهو بدون طرق، ٔ�س8تاذ ك�س8يفطو وزارة الرتبية الوطنية يف M�ٔايل 
اجلبال âيف غيد�ر �ش يوصل هاذ اCٔس8تاذ وال اCٔس8تاذة �لماكن؟ ما 

  . ¿اد¢ش تؤدي اRور د�لها
كذ´ الص¥ة، ملا âيطيح ال�ساقط د�ل املطر كتصبح الطرق مقطوMة 

  هنائيا، هاذ املوظف فني ¿ادي مييش؟ 
  ... ، الس8يد الوز�ر، ٔ�� �ٓسف ملا öسمعو �لمسائل Mىلو�لتايل

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  راه جوج هاذو اvذي�هيم، �ٓش ابغييت؟
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        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيت
و�لتايل، àمتىن . و�لتايل، الس8يد الوز�ر احملرتم، Rينا الثقة الاكمW فHمك

لس8يد الوز�ر، قا�هتا من اCٔمور ٔ�ن ت�{دل، ٔ�ما الس8ياسات ا�يل ك�شوفوها، ا
احلكومات السابقة وبقHت �ربا Mىل ورق، و�لتايل ٕاذا اك�ن يش جمهود 
جHبوه لنا Vديد، ¢شوفوه الناس حىت حنافظ Mىل ثقة املواطنني وMىل ثقة 

  . هاذ املؤسسة وMىل الثقة د�ل احلكومة
وكذ´، الس8يد الوز�ر، àمتىن ٔ�ن تعمل جمهود �ٓخر من V�ٔل ٔ�ن 

 ٔmهتيàنصطف و...  

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس8يد الرئDس

Tهáم د�لنا يف وزارة الفال�ة وTهáم د�ل احلكومة �لعامل القروي، 
يعين هاذ اليش مايش Vديد وكنعرفو اCٔمهية د�ل العامل القروي، Cٔنه ما 

د�ل الساكنة  %40د�ل الساكنة ٔ�و  %45ميك�ش البالد Òسري لٔ½مام و
  . ما عندهاش نفس املس8توى د�ل املتطلبات د�ل التمنية

فكHظهر يل بmٔنه اك�ن اCٓن فرص Vديدة، ٔ�نه ٔ�وال ابغينا وا�د 
إالسرتاتيجية ا�يل Íكون يه شامW و�كون اك�ن وا�د التعدد د�ل 

، خص الربامج جييو )la coordination(املتدvلني، هاذ اليش خصو 
يف وقت وا�د يف مSطقة وا�دة، �ش هاذيك املنطقة جيهيا التمنية يف وقت 

  . وا�د �ش ميكن لها تظهر �لوجود
اك�ن ٕاسرتاتيجية ا�يل تعملت د�ل املناطق اجلبلية، ا�يل يه اCٓن 

د ٕان واVدة وا�يل ختلق هاذ املد�رية ومع احلكومة ¿ادي خنرجوها �لوجو 
  . شاء هللا، Cٔنه واحضة

د�ل الوا�ات ا�يل يه يف ) l’agence(اك�ن إالسرتاتيجية د�ل 
املناطق د�ل الوا�ات لكها ود�ل ٔ�راكن حىت يه وVدت إالسرتاتيجية 

  . د�لها د�ل التمنية ا�يل ¿ادي ميكن لنا خنرجوها �لوجود
 البادية، ¿ادي تبقى املناطق اCٔخرى ا�يل ما موجوداش، ا�يل يه يف

ا�يل ما موجوداش يف املناطق اجلبلية وما موجوداش يف الوا�ات، حىت 
يه ٕان شاء هللا ¿ادي ند�رو لها إالسرتاتيجية د�لها د�ل التمنية، �ش 
�كون وا�د التداvل د�ل مجيع الفاMلني، ال ف� خيص التعلمي وال الكهر�ء 

يع ا�يل âيجيب وا�د املدخول وال املاء وال يعين الطرق وال الفال�ة وال مج 
�لناس د�ل البادية، وال الس8يا�ة، وال هذا، لكيش هاذ اليش يعين خصو 
وا�د الرؤية Íكون مشولية من الفوق �لتحت، ولكن كذ´ �ش Íكون 

هذا يشء ٕان شاء هللا ¿ادي منش8يو فHه  ،)la coordination(وا�د 
تعطي قوة âبرية ٕان شاء  واحلكومة راه ٔ�عطت يف الرب�مج د�لها بmٔنه ¿ادي

  .هللا �لعامل القروي، وهذا ما ¿ادي نتوفقو فHه ٕان شاء هللا ٕ�ذن هللا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

ومنر ٕاىل السؤال الرابع موضوMه Vلب مHاه السقي ٕاىل بعض املناطق 
اللكمة �Cٔد السادة املس�شار�ن، اليس . الفالحHة ذات الندرة املائية

  .لحسان تفضلب 

        ::::املس�شار الس8يد محمد بلحساناملس�شار الس8يد محمد بلحساناملس�شار الس8يد محمد بلحساناملس�شار الس8يد محمد بلحسان
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس8يد الرئDس
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
يف احلقHقة هاذ السؤال اكن من املفروض يتوVه �لوز�ر امللكف �ملاء 

، والب5Dة، ولكن احSا حمظوظني ا�يل ¿ادي جياوبنا Mليه الس8يد وز�ر الفال�ة
Cٔنه تنعرفو اEهودات اجلبارة ا�يل تيقوم هبا يف ٕاطار الفال�ة واملاء اخلاص 

  . �لفال�ة
  الس8يد الوز�ر، 

تبذل احلكومة ووزارÍمك جمهودات ج{ارة Rمع الفال�ني، وvاصة يف 
سقي اCٔرايض اليت تعرف نقصا ملحوظا ف� خيص املياه اجلوفHة، واليت 

وفHة رمغ حفر اCٓ�ر �لسقي، اليشء اÕي يتعذر معها اس8تخراج املياه اجل
يتطلب البحث عن س8بل جللب املياه من املناطق القروية القريبة، اليت 
تتوفر Mىل موارد مائية اكفHة يف ٕاطار التضامن الفال4، لتعممي Tس8تفادة 
ودمع م{دٔ� التمنية الفالحHة Mىل اكفة اCٔصعدة اليت تت¤اوب مع فلسفة 

  . يف ٕاطار اجلهوية املتقدمةالتضامن بني اجلهات 
ما يه الس8ياسة املائية اليت تودون : Õا، öسائلمك، الس8يد الوز�ر احملرتم

ٕاتباعها من V�ٔل ٕايصال ماء السقي وتعمميه Mىل اكفة املناطق الزراعية، 
  وvاصة اليت تتوفر Mىل ندرة مائية؟

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .يد الوز�ر، تفضلوااللكمة لمك الس8 . شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  الس8يد الرئDس احملرتم،

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ا;ططات املد�رية �لهتيئة املندرVة Mىل مس8توى اCٔحواض يه ا�يل 
كت¥دد الفائض من املوارد املائية للك حوض، و�اليا âيظهر يل بmٔن وزارة 

واملاء والب5Dة كتعمل دراسة حول إالماكنيات املمكSة د�ل  الطاقة واملعادن
  . حتويل بعض اCٔحواض الشاملية ٕاىل املناطق اجلنوبية

ا�يل نبغي نقول بmٔنه، وهذا جواب كنمكل به اجلواب ا�يل قلت من ق{ل 
Mىل إالشاكلية د�ل املاء، هو ٔ�نه يعين بعض املناطق النائية و�خلصوص 
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يه كتعطي املاء �لمناطق السفلية كتنقص من املاء  املناطق اجلبلية ا�يل
  . وكتنقص من Tس�Ãرات

فلهذا، فSحن دامئا نطالب وزارة املاء وكذ´ احلكومة �ش Íكون وا�د 
الربامج ا�يل يه *مة د�ل بناء وÒشHDد السدود وكذ´ �كونوا مhابعني، 

قي د�لو، Cٔنه مايش خصنا ¿ري نعملو سد، السد ٕاىل اكن خصو كذ´ الس
السقي د�لو راه âيتقام تقريبا بنفس ا�مثن تقريبا د�ل السد، خفص �كونوا 
هاذ الربامج موازية �ش ميكن لنا نوصلو املاء �لمناطق ا�يل Òس8تاهلو، Cٔنه 
وا�د العدد د�ل املناطق ٕاذا وصلها املاء راه احلياة كتغري فهيا واملردودية 

  .غريكتغري، واملردودية د�ل الفالح كت

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .شكرا

        ::::املس�شار الس8يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اCٔنصاري
  شكرا الس8يد الرئDس،

  السادة الوزراء،
  الزمWH والزمالء اCٔعزاء،

الس8يد الوز�ر، ال خيتلف اثنان Mىل ٔ�ن ما مقمت به مكرشف Mىل هذا 
القطاع يف نطاق حكومة Íهنج Tس8مترارية، وvاصة يف هذا القطاع املهم 

طاق املغرب اCٔخرض وإالسرتاتيجيات احملددة من طرفمك، واليت Vدا ويف ن
 Wاكمhم Wس8ئCٔن اCٔ ،جوبة اليت اس8متعنا ٕا�هياCٔال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رجع ٕاىل بعض ا

  . ف� بDهنا
ولكن ٔ�ريد فقط وÍمت� ملا Vاء، سواء يف اCٔس8ئW ؤ�جوبتمك، ٔ�ن ٔ�ؤكد 

فال�ة، ٔ�ن مشلك املاء يف اعتقادي هو مشلك جوهري �ل�س8بة �ل
  . و�ل�س8بة vاصة �لمناطق النائية

وبطبيعة احلال هنا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ركز Mىل يشء اCٔسايس وهو يف بعض 
املناطق، وvاصة املناطق النائية وحتديدا م,ال اكملناطق الرشقHة اجلنوبية 
وحتديدا كذ´ يف ٕاقلمي الراش8يدية اÕي �زخر بعدد âبري من اCٔرايض، 

ولكن ٕاشاكل املاء هو البد من هنج س8ياسة . ٔ�رايض امجلوع، ٕاىل ¿ري ذ´
مس8تق{لية �ل�س8بة العáد ش8بكة عرصية بدل الش8بكة التقليدية اÕي يضيع 

  . فهيا وهيدر فهيا Mدد âبري من املاء
مث كذ´ البد ٔ�ن öس8تحرض قضية Òش�ت اCٔرايض، ورمبا ي�{غي يف 

كر يف مض ٕاطار كذ´ الواك� احملدثة اCٓن د�ل الوا�ات ؤ�راكن ٔ�ن نف
من الفوارق ما بني القطع الفالحHة الصغرية  %30اCٔرايض، Cٔن حوايل 

  .مش�ت وهيدر كذ´
ٕاذن، ٔ�عتقد ٔ�ن س8ياسة Íرش8يد املاء واس8تعامل املاء تدvل كذ´ يف 
 sد مهنا الس8تغالل تHس8تفö ة التحتية اليت يه ٔ�ساس8ية واليت ميكن ٔ�نHالب�

´ س8يعود �خلري العممي، اCٔرايض الشاسعة، وبطبيعة احلال هذا كذ
  . وس8يعود كذ´ Mىل تث¸Hت الساكنة يف ٔ�ماكهنا بدل الهجرة ٕاىل املدن

ٕاذن، كام قلمت، هاذي ٕاسرتاتيجيات مhاكمW ف� بDهنا، وàمتىن يف ٕاطار 
الس8ياسة ا;ططة من طرف احلكومة ومن طرف وزارÍمك ٕان شاء هللا ٔ�ن 

  . تصلوا ٕاىل املبتغى
  .وشكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس8يد رئDس االس8يد رئDس االس8يد رئDس االس8يد رئDس ا
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

        : : : : الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
فعال يعين العمل يف امليدان الفال4 مرتبط كثريا �لعمل د�ل . شكرا

الوزارة د�ل املاء، وبmٔنه خص �كون التاكمل د�ل العمل بي�Sا، Cٔنه فعال 
د املاء هو *م، Cٔنه اكينة س8ياسة Íرش8يد املاء وهاذ الرب�مج د�ل اقhصا

مليار د�ل املرت مكعب يف الس8نة ا�يل ميكن لنا حنافظو Mلهيا  2ميل كنقولو 
، فهذا احشال من سد ا�يل ميكن يت¸ىن يف وسط 2020ميل نوصلو لرب�مج 

  . البالد، Cٔنه هذا لكو اقhصاد د�ل املاء
مت ولكن اك�ن بعض املناطق النائية ا�يل خصها اس�Ãرات *مة، Íلك

Mىل املنطقة د�ل الراش8يدية واحSا كنعرفو املناطق د�ل الوا�ات، Cٔنه 
د�ل الطبقات، واك�ن وا�د املردودية،  3ك�س8هتs املاء وفهيا الفال�ة Mىل 

وكنعرفو النقصان د�ل املاء يف املنطقة د�ل الراش8يدية، àمتناو Mىل هللا ٔ�نه 
W، ولكن دامئا نبقاو يف البال Íكون س8نة اخلري ٕان شاء هللا هاذ الس8نة املق{

د�لنا بmٔنه خصنا àزيدو �لرب�مج د�ل الس8ياسة د�ل الرتش8يد، ووقت ما 
ميكن لنا نلقاو يش �اجز فاش نوقفو املاء �ش öس8تعملوه �لساكنة 
وöس8تعملوه �لفالح فهذا خصو ¢س�مثر فHه، Cٔنه اس�Ãر âيجيب اخلري 

  .�لفال�ة و�لمنطقة و�لبالد بصفة Mامة
ٔ�ما ٕاشاكلية مض اCٔرايض، ج{نا احلل يف بعض املناطق �ٕالشاكلية د�ل 
التجميع، وهاذ اليش ما âيعنDش ٔ�نه نوقفو العملية د�ل مض اCٔرايض، احSا 
¿اديني فهيا و¿ادي نطلبو ٕان شاء هللا من الواك� د�ل الوا�ات �ش توقف 

مشاريع Vد *مة  Mىل هاذ املرشوع، والواك� د�ل الوا�ات يه اCٓن عندها
يف املناطق لكها د�ل الوا�ات، وvارVة ٕ�سرتاتيجية د�ل التمنية، ٕان شاء 

  .هللا ميكن �كون اخلري âبري يف املناطق د�ل التمنية يف هاذ املناطق

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

اللكمة . السؤال اخلامس واvCٔري موضوMه تقHمي خمطط املغرب اCٔخرض
�Cٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع، تفضل الس8يد املس�شار.  

        ::::املس�شار الس8يد محمد القلويباملس�شار الس8يد محمد القلويباملس�شار الس8يد محمد القلويباملس�شار الس8يد محمد القلويب
  .شكرا الس8يد الرئDس احملرتم

  السادة الوزراء،
  اCٔخhني وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
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س8نوات vلت ٔ�عطيت Tنطالقة  3الس8يد الوز�ر، بطبيعة احلال مSذ 
Mليه وزارÍمك، هذا ا;طط اÕي ;طط املغرب اCٔخرض اÕي Òرشف 

حظي vالل القوانني املالية اvCٔرية مبزيانية *مة، هتدف هذه املزيانيات ٕاىل 
  :ٕارساء مقاربة Íمنوية شامÍ ،WرÍكز Mىل دMامhني ٔ�ساس8ي�ني

اMRامة اCٔوىل، Íمنية الفال�ة ذات القمية املضافة وإالنتاجHة العالية 
 961بغالف مايل ¢سامه يف ٕاجناز واملو¦ة �Cٔساس حنو التصد�ر، 

مليار  121,2ٔ�لف ضيعة، ومببلغ اس�Ãري يقارب  560مرشوMا موزMا Mىل 
  درمه؛

ٔ�لف  840اMRامة الثانية، التmٔهيل التضامين �ل�س8يج الفال4 لفائدة 
مليار  19,25مرشوع مببلغ اس�Ãري يقدر ب 545فالح، ¢س8هتدف ٕاجناز 

  .درمه
Ãس�T رات يف ٕاطار م�سجم، يضمن الفعالية وقد مت ختطيط هذه

مليار  52,50الالزمة ويمت تعز�زها بعمليات موازية، �لكفة ٕاجاملية تقدر ب 
  . درمه، هتم �خلصوص تmٔهيل اEاالت السقوية

هذا، ومن املرتقب ٔ�ن يصل مجموع Tس�Ãرات املزمع ٕاجنازها يف هذا 
 هذا اEهود Tس�Ãري مليار درمه، تقدر حصة اRو� يف 193إالطار ٕاىل 

  :موزMة كام ييل %35,5مليار درمه، ٔ�ي  68,60حبوايل 
  �رمس اMRامة اCٔوىل؛ %19,5مليار درمه ٔ�و öس8بة  23,69 -
  �رمس اMRامة الثانية؛ %70مليار درمه ٔ�و  13,47 -
�رمس اس�Ãرات ٔ�خرى، ف� خيص  %59,9مليار درمه ٔ�و  31,43 -

  . قوية ودمع اCٔغراس والتmٔمنياملكSنة والتجهزيات الس
لٕالشارة فٕان املؤسسة ال�رشيعية وبعد املصادقة Mىل مرشوع خمطط 
املغرب اCٔخرض، واâب ٕاجنازه من vالل الرتسانة القانونية اليت متت 
املصادقة Mلهيا ٔ�و اليت يه يف طور املصادقة من vالل التطبيق والتزنيل 

  . Mىل ٔ�رض الواقع
بداية تطبيق خمطط املغرب اCٔخرض Mىل س8نوات Mىل  3بعد مرور 

ٔ�رض الواقع، نود معرفة مدى جناح ا;طط يف الوصول ٕاىل اCٔهداف اليت 
سطرها، مع التطرق لالخhالالت والنواقص اليت صادفت ا;طط vالل 
هذه املدة اليت تلت تطبيقه، وهل من ٕاجراءات معلية اختذهتا وزارÍمك من 

  صال¤ا يف املس8تق{ل؟V�ٔل الوقوف Mىل ماكمن اخللل وإ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس8يد الرئDس احملرتم

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس8يدة والسادة الوزراء،

طة طريق Mىل بداية ٔ�ود التذكري بmٔن خمطط املغرب اCٔخرض وضع خري
ومSذ انطالق هذا ا;طط مت . س8نة لتطو�ر القطاع الفال4 13مدة د�ل 

ٕاجناز Mدة ٕاصال�ات تنظميية وهيلكية ومالية، الغرض مهنا هو حتسني 
ومن بني ٔ�مه . املناخ د�ل Tس�Ãر يف القطاع الفال4 والرفع من إالنتاجHة

  : هذه إالصال�ات، ٔ�ذâر Mىل اخلصوص
طط ¦وي ا�يل توقعوا مع اEالس اجلهوية ومع الغرف خم 16ٕاMداد  -

 الفالحHة؛
- Hٕا�رام عقود �رامج لتمن¥hع¥اج م¥ة سالسل إالن )les interprofessions( ؛ 
 تعبئة وتنويع مصادر ا�متويل؛ -
 ٕاMادة هيلكة مصاحل الوزارة؛  -
 . وضع نظام Vديد �لتmٔمني الفال4 -

Cٔخرض تعطي الÃر د�لها، وبدٔ�ت اRينامHة ا�يل vلقها خمطط املغرب ا
  : حبيث ميكن öشوفو بعض النتاجئ ا�يل يه مشجعة

مقارنة مع الس8نة املرجعية  %17اك�ن ارتفاع يف الناجت اRاvيل اخلام بقدره  -
  د�ل خمطط املغرب اCٔخرض؛

 ٔ�لف هكhار مبعدات السقي �لتنقHط؛ 130جتهزي  -
 ؛%100الرفع من öس8بة اس8تعامل البذور ا;تارة ب�س8بة  -
 ؛%27ارتفاع Mدد اجلرارات للك ٔ�لف هكhار ب�س8بة  -
د�ل املشاريع من اMRامة اCٔوىل �س�Ãر اخلواص ٕاجاميل  108ٕاطالق  -

مرشوع اMRامة الثانية �لكفة  224مليار د�ل اRرمه، وٕاطالق  25قدره 
 مليون د�ل اRرمه؛ 900مليار و 8ٕاجاملية قدرها 

فالحHة، واليت س8ت�هت�ي اCٔشغال ٔ�قطاب  6ٕاعطاء Tنطالقة ٕالöشاء  -
د�ل التجهزي د�ل جوج مهنا ٕان شاء هللا ق{ل �ٓخر الس8نة، وا�يل هام 

 مكSاس و�راكن؛
 ارتفاع قمية املساMدات املمنو�ة ل�شجيع Tس�Ãرات الفالحHة؛  -
وكذ´ ارتفاع مس8توى إالنتاج الفال4 من الس8نة املرجعية ٕاىل اCٓن  -

 .%46ب�س8بة 
جيابية Mىل املس8توى المكي مقارنة حىت إ حتقHق نتاجئ  - امحلد w -يتضح 

  .2020مع اCٔهداف املسطرة د�ل 

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  هناك تعقHب الس8يد املس�شار؟ .شكرا

        ::::املس�شار الس8يد محمد القلويباملس�شار الس8يد محمد القلويباملس�شار الس8يد محمد القلويباملس�شار الس8يد محمد القلويب
  .شكرا الس8يد الوز�ر

سوف ٔ�ركز Mىل اMRامة الثانية نظرا Cٔمهيهتا ونظرا الهá*ا �لتmٔهيل 
ٔ�لف فالح، وٕاذا مقنا بعملية حسابية  840مين �ل�س8يج الفال4 لفائدة التضا

فالح يف املرشوع، وهاذ املعاد� حتمت Mلينا  V1540د eس8يطة ¿ادي نلقاو 
والعملية . منرو لعملية مض اCٔرايض �ش öس8تاطعو خنلقو ٔ�حواض سقوية
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ٔ��د نظرا د�ل مض اCٔرايض، رمبا، الس8يد الوز�ر، ٔ�نمت تعرفوهنا ٔ�كرث من ٔ�ي 
  . ملشالكها وÒشعهبا وتداvلها

ف� خيص نتلكم لمك Mىل املس8توى الوطين و�ش نعطيومك صورة واحضة 
، هاذ املرشوع Mىل مرشوع د�ل الساهW ٕ�قلمي د�ل �و�ت بطبيعة احلال

ا�يل عرف بعض Tخhالالت من البداية، والعملية د�ل التحسDس ود�ل 
  . الفال�ة التواصل ا�يل ما اكن�ش مع

بطبيعة احلال، الوزارة ٔ��دثت و�دة د�ل املرشوع �ل�س8يري مواâبة مع 
البناء د�ل املرشوع ومد القSوات، ف� خيص هاذ املواâبة من بعد وا�د 
املدة زمSية حمددة، الو�دة د�ل املرشوع ا�يل عندها معها اتفاقHة متت 

، الطامق ا�يل اكن مرشف االتفاقHة د�لها وابقاو الفال�ة يف �رية من ٔ�مرمه
وا�يل âيتواصل مع الفال�ة امشاو يف �اهلم، الناس وزعوا Mلهيم الش8تائل 
وغرسوا الش8تائل د�هلم، سواء د�ل احلوامض ٔ�و د�ل التني ٔ�و د�ل 

الفالح الس8نة الفارطة . الزيتون، يف غياب �م د�ل مصل¥ة وقاية النبا�ت
رس ا�لميون، ما عرف مSني ¿ادي احرث فارينة، وهاذ العام اعطاوه يغ

  . يبداه، هاذي يه إالشاكلية ا�يل Mا¢ش8ناها
ز�دة من بعد قامت املندوبية جبرد، هنا ¿ادي نتطرقو لنقطة احلفاظ 

د�ل الفالديك د�ل السد مع ) M)le compteurىل املاء، اجلار د�ل 
وا�د  ا�يل اس8تعملوا الفال�ة، لقHنا رمبا (les compteurs)اجلار د�ل 

د�ل املاء ا�يل ضاعت ومشات هباء مSثورا، ما عرفSاها فني  40%
امشات، وهاذي Mامني يه ا�يل vالت الطامق من بعد ما وقعت اCٔعطاب 

 .يف القSوات ما اكي�ش ا�يل يصلحها مدة Mامني

        : : : : الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الصيد البحريالصيد البحريالصيد البحريالصيد البحريالس8يد وز�ر الفال�ة و الس8يد وز�ر الفال�ة و الس8يد وز�ر الفال�ة و الس8يد وز�ر الفال�ة و 
ٔ�� ا�يل نبغي نقول �لس8يد املس�شار ٔ�نه دا� يف املقاربة ال�شارâية ا�يل 
عند� مع الفال�ة، ٔ�نه ميل تنجيو لوا�د املنطقة ميل تنقولو مرشوع ميكن 

هكhار ميكن فHه وا�د  3000هكhار، هاذ  �3000كون هاذ املرشوع فHه 
ٔ�و ٔ�كرث بو�دمه  200د�ل الفالح، ٕاذا لك وا�د عندو هكhار و 2000

�ش جيي يعمل الزيتون ٔ�و يعمل ا�لميون راه ما ميك�ش يعملو بو�دو، Cٔنه 
د�ل ) la force(خص املنطقة لكها Íكون م�شغW وبmٔنه �كون وا�د 

  .هاذيك املنطقة �ش يقدروا يعملو هاذ الناس ا�لميون
هكhار، كنعملو مع  3000ٔ�و  �2000ٓش كنعملو اCٓن؟ كنجيو لهاذيك 

رشاكت ا�يل كتجي وكتøدم الناس د�ل املنطقة والفال�ة د�ل املنطقة، 
 les(كنغرسو هلم وك�سقHو العام اCٔول وك�سقHو العام الثاين وكنجيبو 

unités de traitement ( ٕاذا اكن م,ال الزيتون د�ل)les 
triturations à la fin ( دو هاذ اليش هذا �شVري، وكنوvCٔيف ا

وع ا�يل هو مhاكمل ومن بعد Mامني خص الفالح �كون �كون وا�د املرش 

  .موجود �ش �vذ اCٔرض د�لو ويترصف فهيا ويقدر يتعامل فهيا
هاذ اليش ا�يل كتقول يل بmٔنه هاذ املرشوع د�ل وزان، ميكن هذا 

�ش لك وا�د يغرس، ) les plantes(ا�منط القدمي ا�يل اكنوا âيتعطاو فHه 
احSا اCٓن فhناه، ولكن ٕاذا اك�ن ٕاشاكليات من هاذ  âيظهر يل بmٔنه هاذ اليش

ن مس8تعدون �ش öشوفو âيفاش ميكن �لوزارة تتدارك هاذ النوع، فSح
  .إالشاكلية

       دــــــــن واحـــــه اكي§Mىل ٔ�ي، ٔ�نه الفال�ة التضامSية بي�ت بmٔن
)la demande ( برية من عند الفالح الصغري، ابغى مشاريع �ش مييشâ
حيسن املردودية د�لو، وخصنا àزيدو يف هاذ Tس�Ãرات، ولكن هاذ و 

اليش راه فHه إالرشاد الفال4 وفHه وا�د التكو�ن، وvاص وا�د العدد 
Cٔنه اك�ن بعض املشاريع ا�يل خصنا .. �ش الناس) la sociologie(د�ل 

Mام �ش نقSعو هاذوك الفال�ة �ش خيرجوا من وا�د الزراMة لزراMة 
امحلد  -هاذ اليش âياvذ وقت، ولكن . خرى، وخصهم لكهم �كونوا مhفقني�ٔ 

 w-  ٓن مع التجربة د�ل العاملني يف وزارة الفال�ة ابدينا كمنش8يو لٔ½مامCا
  .يف هاذ املشاريع

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
hالم ن�Mه ٕاىل الس8يد وز�ر االتصال حول دور إالVقل ٕاىل السؤال املو

من اRس8تور، �لمس�شار�ن  5العمويم يف Íرس8مي اCٔمازيغية تفعيال �لفصل 
  . احملرتمني من الفريق احلريك، تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكغغغغ
  .شكرا الس8يد الرئDس
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

مة يف �ر�جمها عن vارطة طريق ٕالصالح إالMالم العمويم M�ٔلنت احلكو 
من vالل وضع دفرت حتمالت Vديد �روم ا�رتام معايري اجلودة والتنوع 
واحلرية وÍاك¨ الفرص وا�رتام اvCٔالقHات واس8تقالل اخلط التحر�ري 
وجودة اخلدمة العمومHة، وتدvل هذه الرؤية إالصالحHة يف ٕاطار تزنيل 

  .رمقhضيات اRس8تو 
وكام تعلمون، الس8يد الوز�ر، فضمن هذه املقhضيات ما يتعلق ٕ�جراء 
Íرس8مي اCٔمازيغية لكغة وهوية وثقافة �عتبارها رصيدا مشرتاك مجليع املغاربة، 

  .ومقوما ٔ�ساس8يا �لشخصية املغربية
ويف هذا الس8ياق، öسائلمك، الس8يد الوز�ر، حول إالجراءات اليت 

فصل اخلامس من اRس8تور يف جمال إالMالم تتøذوهنا لتزنيل مقhضيات ال
العمويم السمعي البرصي، وما هو خمططمك العميل ٕاليالء اCٔمازيغية املاكنة 

  الالئقة هبا يف هذا اEال احليوي؟
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الرالرالرالرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةالس8يد مصطفالس8يد مصطفالس8يد مصطفالس8يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق  اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق  اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق  اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق 
  .الس8يد املس�شار احملرتم، ٔ�شكرك يف البداية Mىل هذا السؤال

يف البداية اش8تغلت الوزارة Mىل عقد اتفاق رشاكة مع املعهد املليك 
�لثقافة اCٔمازيغية ولقاءات مع املسؤولني العمومHني ومع املنت¤ني واملبدMني 

و �كون هو القاطرة د�ل �Cٔمازيغية، ملاذا؟ Cٔن إالMالم العمويم خص
ا�هنوض من V�ٔل Íرس8مي اCٔمازيغية، �كون قاطرة فاWM، اMالش؟ حHث 

  . هو ا�يل âيدvل لك بDت
  âيف؟ 

ٔ�ول ٕاجراء مضاعفة ساMات البث، �ش تويل عند� القSاة اCٔمازيغية 
  ساMة؛  24قSاة وطنية د�ل 

ازيغية 3نيا، اعáد إالجراءات Mىل مس8توى ختصيص حصص ��لغة اCٔم
، القSاة الثانية مضاعفة احلضور، يف %10يف �يق القSوات، القSاة السادسة 

ٕاذن اك�ن . القSاة الثقافHة، يف القSاة الوطنية اCٔوىل، يف مجموع القSوات
  إالجراء اCٔول هو املضاعفة د�ل ساMات البث؛

إالجراء الثاين Mىل مس8توى الربامج، تويل عند� �رامج ذات طبيعة 
اMالش؟ Cٔن . ية Mىل املس8توى ا�لغوي، تعلميية د�ل ا�لغة اCٔمازيغيةتعلمي 

 �ٔmمازيغية مسCٔكون ا�لغة اÍ مازيغية رصيد مشرتك، ما خصشCٔا
)ghetto ( كون �ارضةÍ هتناو مهنا، ال، خصهاàها و�يف وا�د القSاة، در

 يف لك القSوات وÍكون عند� �رامج ذات طبيعة تعلميية، و3نيا �رامج ذات
طبيعة ثقافHة، وهنا دvلنا املبدٔ� د�ل اRبل¤ة د�ل بعض الربامج ا�يل حول 
الثقافة اCٔمازيغية تدبلج ��لغة العربية �ش تعمم للك املغاربة، مث الربامج 

Sهد�ل الطبيعة التارخيية، التارخي د�ل البالد ا�يل خص املغاربة يف جزء م 
املسار د�ل مقاربة هيئة إالنصاف يتصاحلوا معه واكن عند� جمهود يف ٕاطار 

  . واملصاحلة اCٓن خصو يتعزز
ٔ�يضا إالجراء الثالث ا�يل مت Tخنراط فHه وهو ما هيم تmٔهيل وتقوية 
املوارد ال¸رشية ا;صصة لٕالMالم العمويم Mىل مس8توى ا�لغة اCٔمازيغية، ما 

Mىل  ميك�ش حنققو هاذ اCٔهداف ٕاذا مل نؤهل املوارد، واك�ن اCٓن تفكري
مس8توى الوزارة مع املعهد العايل ملهن السمعي البرصي والسhD �ش الس8نة 

  . املق{W �كون عند� �ر�مج د�ل التكو�ن املس8متر وجزء مSه هيم هذا اEال
مث ٔ�يضا، اش8تغلنا من V�ٔل ا�هنوض ��لغة اCٔمازيغية �لفاMلني يف احلقل 

د ٔ�دىن من احلضور يف ٕاطار الثقايف اCٔمازيغي، خصنا نضمنو هلم وا�د احل
وضع قواMد Cٔول مرة هتم التعددية يف اEال املدين امجلعوي، �ش ما تبقاش 

، ٔ�و ما اكي�ش حضور يف النقاش 2عند� مجعية ٔ�مازيغية وا�دة ٔ�و 
  . الس8يايس والثقايف وTجáعي ا�يل âيتربمج Mىل مس8توى الربامج

التنوع ا�يل اك�ن Mىل املس8توى مث ٔ�يضا ما هيم التنوع اEايل ٔ�ن نعكسو 

  . الوطين Mىل مس8توى التعبريات ا�لس�Hة �لك مكو�هتا يف إالMالم
إالجراءات كربى،  6ٕاذن هذا هو وا�د الرب�مج، فHه تقريبا وا�د 

�ٓخرها ا�لقاء اÕي عقدته مع امجلعية د�ل املنت¤ني املبدMني �Cٔمازيغية من 
 هيئات رشاكت إالنتاج اليت Òش8تغل V�ٔل ٔ�ننا نوVدو لوا�د الرشاكة مع لك

  . يف اEال
 .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  هل هناك تعقHب الس8يد املس�شار؟ . شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس8يد بنارص ٔ�زاكغغغغ
شكرا الس8يد الوز�ر Mىل هذه التوضي¥ات وMىل هذه اEهودات اجلبارة 

 تvٔmذ حىت يه املاكنة د�لها اليت تدلون هبا ف� خيص ا�لغة اCٔمازيغية حىت
  . يف احلقل إالMاليم

ولكن، الس8يد الوز�ر، احSا السؤال د�لنا هو الزنول �لقوانني التنظميية 
لرتس8مي اCٔمازيغية، هو الوقت د�لها، ٕامىت ¿ادي جتيبو هباذ القوانني؟ وٕامىت 

  ؟ ¿ادي Íرمس لكغة وjهوية وكثقافة ا�يل ميكن لها حتدد لنا الوقت د�لها
3نيا، الس8يد الوز�ر، بغينا نوضعو لمك سؤال ف� خيص دفرت التحمالت 
ا�يل اكن v�ٔذ وا�د الوقت ووا�د اجلدل، فني هو املصري د�ل هاذ دفرت 

  التحمالت؟ 
وال تفوتين الفرصة، الس8يد الوز�ر، وٕان اكن هذا يشء vارج Mىل 

ة اCٔوىل والقSاة املوضوع، وهو الربامج الرمضانية اليت ت¸ث اليوم يف القSا
الثانية ا�يل �لك رصا�ة و�لك موضوعية ٔ�نه ال يلقى ٕاق{اال بتا� من املشاهد 

  . املغريب، ٕاال ذيك الاكمريا اخلفHة ا�يل تضحكهم اشوية
�لك رصا�ة، الس8يد الوز�ر، واش انá راضيني Mىل هاذ اليش؟ كنا 

التحول ف�  احSا �ل�س8بة لنا ٔ�ن ¿ادي �كون يف هاذ الوقت د�لمك وا�د
خيص رمضان، الربامج الرمضانية، �ش تعطيو وا�د اRفعة ووا�د 
Tنطالقة، ولكن احSا ما ت�شوفو حىت يش تغيري، �لعكس تيرتاجع هذاك 

  . اليش وال �رىض املشاهد املغريب
 .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .لمك رد Mىل التعقHب الس8يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا

        ::::، الناطق الر، الناطق الر، الناطق الر، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةصالصالصالصالالس8يد وز�ر االتالس8يد وز�ر االتالس8يد وز�ر االتالس8يد وز�ر االت
القانون التنظميي لٔ½مازيغية هو من اCٔولو�ت د�ل احلكومة، اك�ن 

  . اش8تغال وàمتناو ٔ�نه ي�{لور يف القريب
دفاÍر التحمالت اجلديدة اCٓن ا�لجنة Mىل مشارف ٕاهناء العمل د�لها 

مصادقة، ال تقريبا ٔ�هنيناه، وراه ¿ادي �vذ املسطرة العادية �ش خيضع �ل
  . Mىل مس8توى احلكومة ٔ�وال، مث بعد ذ´ Mىل مس8توى الهيئات ا;تصة
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السؤال ا�يل طرحhيه، ا�يل هو ف� خيص الربامج الرمضانية، ٔ�� ٔ�عتقد 
ناقشوها ن من اCٔفضل خنصصو وا�د الوقت يف جملس املس�شار�ن وا�يل 

  . هبدوء
ندي رضا، ٕاذا سmٔلتين ٔ�� خشصيا واش عندك رضا؟ ٔ�� ما اكي�ش ع 
ٔ�ش8نو يه  حبيث ٔ�ن وا�د الس8يد، وهاذي �ش ¿ادي خنمت، سmٔلتو قلت �

الربامج الرمضانية؟ قال يل واش ٔ�� لقHت الوقت öشوفها، ٔ�� ت�شوف ¿ري 
  . إالشهار بعدا

ناقشوه، يه تعدات �لفلسفة ن هذا ٕاشاكل اCٓن مطروح عند� وخصنا 
هيا قدمي، ولكن هذا ما د�ل دفاÍر التحمالت السابقة، واكن إالMداد Mل

âيعنDش كنهتربو من املسؤولية، ولهذا ميكن خنصصو وا�د احلصة د�ل 
ناقشوها هبدوء، اك�ن فهيا ما هو اجيايب، اك�ن فهيا ما هو سليب، ما ميك�ش ن 

  . نعممو اCٔحاكم، ولكن خصو نقاش مسؤول ومضبوط
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
لوز�ر Mىل مسامهته يف هذه شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد ا

  . اجللسة
ون�hقل �لسؤال املوVه ٕاىل الس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين حول 
�ر�مج ال�شغيل اÕايت، �Cٔد السادة املس�شار�ن يف التجمع الوطين 

  .تفضل اليس املهايش. لٔ½حرار

        ::::املس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس8يد الرئDس

  ة الوزراء،الس8يدة والساد
  السادة املس�شار�ن،

الس8يد الوز�ر احملرتم، موضوع سؤالنا نعتربه �لغ اCٔمهية �ل�س8بة 
�لش8باب املغريب و�لغ اCٔمهية كذ´ �ل�س8بة لالقhصاد املغريب، ٔ�ال وهو 

  . ال�شغيل اÕايت �لش8باب، vاصة �اميل الشهادات
تطو�ر  حفكومة الس8يد جطو يف �ر�جمها رصحت بmٔهنا س8تعمتد Mىل

ٔ�لف من الش8باب  25و 20التكو�ن من V�ٔل ٕادماج واس8تفادة ما بني 
Sه�اميل الشهادات الس8نوية، هاذ اليش ما اكي�ش م .  

ويف ترصحي حكومة عباس الفايس، الزتمت احلكومة بدمع املقاوالت يف 
ٔ�لف فرصة معل يف ٕاطار �رامج  90ٔ�لف مقاو� وvلق  30ٔ�فق ٕا�داث 

  . قاوليت، كذ´ هاذ اليش مل حيصلٕادماج وتmٔهيل و�ر�مج م
يعترب الشغل وحماربة : ٔ�ما �ر�مج احلكومة احلالية، فقد ورد فHه ما ييل

البطا� ٔ�ولوية احلكومة �مhياز، وس�سعى احلكومة ٕاىل ت�{ع وتنفHذ وتطو�ر 
وحتسني Vدواها، �ٕالضافة ٕاىل  "ٕادماج"و "مقاوليت"و "تmٔهيل"�رامج 

  . اعáد �رامج Vديدة
T ٔنه ¿ادي يطوروا ٕاذنmلزتام د�ل احلكومة احلالية واحض، نقول ´ ب

هاذيك الربامج، ولو احSا تنقولو هاذيك الربامج فشلت، ولكيش حمك Mلهيا 
س8تطورها، . ٕاخل... بmٔهنا فشلت مبا فهيا اEلس Tقhصادي وTجáعي

  . ¿ادي öشوفو âيفاش س8تطور، وكذ´ �رامج Vديدة
  : حملرتمسؤالنا، الس8يد الوز�ر ا

  ما هو تصورمك لتنفHذ ما الزتممت به رمغ à�ٔمك الزتممت بتطو�ر �رامج فاشW؟ 
 36نيا، هل لمك تصور حول وضع �رامج Vديدة، vاصة ؤ�نه احSا فhنا 

  ٔ�شهر من تنصDب احلكومة احلالية؟
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .، تفضلوااللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  الس8يدة والس8يد الوز�ر احملرتمني،

ٔ�ظن بmٔن الرب�مج د�ل ال�شغيل اÕايت هو جزء من الربامج إالرادية 
رب�مج د�ل احلكومة احلالية �ل�س8بة �ل. ا�يل سطرهتا احلكومات السابقة

يتطرق لهذا اCٔمر وتيقول بmٔن احSا بصدد ٕاMادة تقHمي هاذ الربامج لكها، مبا 
  . فHه الرب�مج د�ل ال�شغيل اÕايت

نبغي نذâر بmٔن هاذ الرب�مج د�ل ال�شغيل اÕايت هو �لصعوبة مباكن، 
قدة Cٔنه كنجعلو من طالب الشغل ٔ�نه يصبح مقاول وهاذي معلية مع

 les jeunes(ومعقدة Vدا، واكنت عند� جتربة قدمية يه ما كنا نعرفه بـــ 
promoteurs ( املقاولون الش8باب، ا�يل رصدت لها ٔ�موال كثرية وتعطات

لها ٕاماكنيات âبرية، ولكن ا�يل اكن �قص لهاذ املقاولني الش8باب وا�يل اك�ن 
 اكينة اCٓن، ومث املواâبة يف مقاوليت ويه دراسة من ق{ل، املواâبة د�لها ا�يل

ف� بعد، ومع ذ´ الصعوبة د�ل ٕاöشاء مقاو� مطرو�ة مجليع املقاولني، مفا 
�´ �ل�س8بة �لش8بان ا�يل يف البداية د�ل حHاهتم املهنية، ورمبا تنقصهم 

  . التجربة وتنقصهم وا�د العدد من اCٔمور ا�يل يه موضوعية
يل يه موجودة، مع لك ا;اطر مقاو� ا� 4200اCٓن مقاوليت âهيم 

املرتبطة �ملوت يف سن الصبا �ل�س8بة �لمقاوالت، Cٔن هناك صبا كذ´ 
 �ٔ�لف مSصب شغل، اك�ن صعو�ت  12حىت يف حHاة املقاوالت، وعند

Mامة، صعو�ت د�ل ا�متويل، صعو�ت د�ل السوق والولوج ٕاىل السوق، 
  . صعو�ت من هاذ النوع

لب�ان اCٔخرى ا�يل امشات يف هاذ Tجتاه، اCٓن حىت �ل�س8بة � 
عندها نفس الصعو�ت، هل يعين هذا Mىل ٔ�ننا öسدو الباب ٔ�مام ٕاماكنيات 

  . املبادرة اخلاصة ود�ل ال�شجيع الش8باب �ش ميش8يو �لمقاو�؟ ٔ�� ٔ�قول ال
من دون شك ٔ�ن هناك ٔ�ش8ياء ٔ�خرى ي�{غي ٔ�ن نقوم هبا، ٔ�ظن بmٔنه 

لهاذ الربامج هاذي لوا�د احلوار وطين، حمتاVني احSا حمتاVني �ل�س8بة 
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�ش ن�شاورو ف� بي�Sا وöشوفو، اك�ن الصعاب âيفاش نتغلبو Mلهيا وâيفاش 
نتقدمو ونقضيو Mىل هاذ الصعاب، مع التعقHب لهاذ اCٔمر ٔ�نه ٔ�مر معقد 

  . Vدا
فلهذا âيظهر يل بيل قريب ¿ادي àرجعو لهاذ املوضوع، وهناك �رامج 

بة �ل�شغيل إالرادي ا�يل ¿ادي نتذاâرو Mلهيا مhعلق وا�د ٔ�خرى �ل�س8 
اس�Hعاب واك�ن �ر�مج �ٓخر ميكن نتلكم Mليه يف التعقHب .. �لقطاع ¿ري

  . التايل
 .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . هناك تعقHب الس8يد املس�شار؟ تفضل اليس املهايش. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .ئDسشكرا الس8يد الر 

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
هو يف احلقHقة احSا Mارفني بmٔنه املوضوع اصعيب، . ٔ�شكرمك Mىل جوا�مك

وMارفني بmٔنه الربامج ا�يل دارهتا احلكومة السابقة لكها فشلت، ؤ�نá دا� 
واvا قلتو يف الترصحي بmٔنه س8تطورون .. كتعرتفوا بmٔنه يصعب ٔ�نه هذاك
   .هاذيك الربامج، القضية اصعيب

احSا طرحSا Mليمك هاذ السؤال، الس8يد الوز�ر احملرتم، ٔ�وال لتحسDسمك 
وٕا3رة ان�{اهمك �لتعجيل لوضع ما ميكن وضعه، ٕاذا ¿ادي تدار يش �اVة 
vاصها تدار، التعجيل Rمع ال�شغيل اÕايت Cٔن الش8باب بصفة Mامة ٔ�و 

وتعب  قابW �لتحقHقال¿ري �اميل الشهادات بصفة vاصة تعب من الربامج 
من الربامج اليت تعرثت وفشلت، وهاذي مسؤولية احلكومات، راه 

  . احلكومات يه ا�يل مسؤو� Mىل هاذ الوضع
طرحSا Mليمك كذ´ هاذ السؤال ٔ�يضا �ل¥د من مظاهر النصب 
وTحhيال واس8تغالل عطا� الش8باب، وهاذي مواضيع كنقراو يف اجلريدة 

قHق ٔ�هداف ال Mالقة لها يومHا فاس8تغالل عطا� الش8باب من V�ٔل حت 
�ل�شغيل، حىت ٔ�صبحنا نت¥دث عن حضا� مقاو� الش8باب ورامك ذâرتوها، 

، ٕاىل ¿ري ذ´، مفا "مقاوليت"، حضا� �ر�مج "الن¤اة"الس8يد الوز�ر، حضا� 
  عرف�ش هاذ الوضع حىت ال�ن ¿ادي مييش؟ 

 â�ٔيد ٔ�ن، الس8يد الوز�ر، نعDش ٔ�زمة مالية ٔ�و انعكست اCٔزمة املالية
العاملية Mىل بالد�، ففي الظروف ا�يل ما اكöش فهيا اCٔزمة واحلكومات ما 
قدرÒش �ش تعاجل هاذ املوضوع، فكHفاش ك�شوفوا بmٔنه يف ظل اCٔزمة 

  . احلالية ا�يل كنعرفوها مجيع ٔ�ن احلكومة س8تعاجل هذا املوضوع
ويف Rي اقرتاح، الس8يد الوز�ر احملرتم، يف اRول ٕاكيطاليا ويف ٕاس8بانيا 

فرöسا ويف بعض اRول اCٔخرى، احلكومات اvذات وا�د إالجراءات د�ل 
التقشف وابدات مبسmٔ� ا�يل *مة ويه ٔ�نه التقليص من اCٔجور الربملانيني 

  . والوزراء

احSا كنقرتح Mليمك وكنطلب مSمك وكنلمتس مSمك �ش تبلغوا الس8يد 
ص من ٔ�جور الربملانيني الرئDس احلكومة بmٔنه يدرس هاذ Tقرتاح د�ل التقلي

 %25والوزراء واملوظفون السامون واملد�ر�ن د�ل املؤسسات العمومHة بـــ 
وختصص هذه املوارد ٕاىل صندوق �ل�شغيل اÕايت �لش8باب وvاصة �اميل 

  . الشهادات
ٔ��متس مSمك ؤ�رجومك، الس8يد الوز�ر، تبليغ هذا املقرتح، وسوف ٔ�بقى 

  .ٔ�دافع عنه يف لك مSاس8بة ٔ�تيحت
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس8يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
ٔ�ظن بmٔن الس8يد املس�شار احملرتم بmٔن هاذ املوضوع موضوع Vدي 
. وموضوع معقد وموضوع ا�يل vاص البد من تضافر اجلهود ف� خيصه

ب� من ب�ان العامل ٔ�هنا تقرر تيظهر يل بmٔن ما Íميك�ش ٔ�ي حكومة يف ٔ�ي 
ٔ�ن الناس ¿ادي يوليو مقاولني، وما ميك�ش �لناس يوليو مقاولني Cٔنه Vايني 
من وا�د املنظومة د�ل التفكري ومSظومة د�ل التعلمي ومSظومة د�ل 

  . التكو�ن ومن وا�د ا�منط اجáعي ا�يل جتعل مهنم مقاولني
�يل ابغاو يبداو يف العمل د�ل اRو� كتقدم وهذا واجهبا دمع �لناس ا

املقاوالت، خصنا öس8مترو يف هاذ Tجتاه، هناك رصد لٔ½موال، هناك رصد 
�لمزيانيات، ميكن لنا نلقاو مSابع ٔ�خرى �لمتويل، ولكن ا�متويل لو�ده ال 

ٔ�لف درمه  �500كفي، راه معلنا املقاولني الش8باب اكن عندمه مليون و
ٔ�لف درمه، راه  100اذو راه تنعطيومه ¿ري امشات يف اخلالء يف ٔ�كرثها، ه

ٔ�لف درمه ما عرف�ش واش تقدر تد�ر مقاو�؟ ما نعرف؟ ٔ�� بعدا  100بـــ 
  .ٔ�لف درمه 100ما نعرفش ند�ر مقاو� ب 

ولهذا، تيظهر يل هذا اCٔمر خصو تد�ر وخصو نقاش هادئ، والبد ما 
قاو هلم �كون نقاش هادئ، Cٔن هاذي بالد� وهاذو ش8بابنا وخصنا نل

  .خمرج
  .شكرا

        ’’’’الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وöشكر الس8يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ن�hقل ٕاىل السؤال اvCٔري، املوVه ٕاىل الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
واCٔرسة والتمنية Tجáعية، حول Òشغيل ذوي TحhياVات اخلاصة، 

  .الفريق احلريك، تفضل الس8يد املس�شار�لمس�شار�ن احملرتمني من 

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس8يد الرئDس
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  الس8يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن،
  .رمضان âرمي مجليع املغاربة داvل الوطن وvارVه

ليات الس8يدة الوز�رة احملرتمة، اعترب الرب�مج احلكويم ٔ�ن من بني اCٔو 
د�لو ويه مسmٔ� ال�شغيل وحماربة البطا�، كام Vاء بوضع إالطار الشامل 
واملندمج بقصد تعز�ز إالدماج Tجáعي لٔ½شøاص ذوي TحhياVات 
اخلاصة، فاحلق يف ال�شغيل ¢ساMد اندماج املعاق يف اEمتع اÕي يعDش 

  .راراتهفHه، ويبدد شعوره �لعز� Mىل التحمك �زمام حHاته واختاذ ق
´Õىل حق املعاق يف  ،وM يدâٔmىل التM ول حرصتRجند ٔ�ن معظم ا

Tلت¥اق �لعمل وتDسري ٕاماكنية حصو� Mىل فرص العمل اليت ت�Sاسب 
ومؤهالته وقدراته، وقد ٔ�كد املرشع املغريب Mىل حق الشخص املعاق يف 

  .احلصول Mىل العمل
، مساءلتمك عن التدابري ومن هذا املنطلق، نود، الس8يدة الوز�رة احملرتمة

  .اليت اختذهتا احلكومة من V�ٔل Òشغيل املعطلني ا�Õن يعانون من إالMاقة
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة ´ الس8يدة الوز�رة احملرتمة. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يدة eس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتالس8يدة eس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتالس8يدة eس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتالس8يدة eس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتمنمنمنمنية Tجáعيةية Tجáعيةية Tجáعيةية Tجáعية
  .رمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل س8يد املرسلنيeسم هللا ال

  الس8يد الرئDس،
الس8يد املس�شار، ٔ�وال ٔ�شكرك Mىل طرح هذا السؤال املهم، ؤ�ريد ٔ�ن 
تذâر ٔ�يضا املغرب مضن اRول اليت تويل ٔ�مهية �لغة لٔ½شøاص يف وضعية 
ٕاMاقة، ال تذâر فقط البعض وجتنب ال7م Mىل املبادرات اليت يقوم هبا 

ملغرب، ابتداء من توقHعه Mىل االتفاقHة اخلاصة �Cٔشøاص يف وضعية ٕاMاقة ا
وكذ´ مرورا ٔ�و اàهتاء �Rس8تور اÕي يقر حق اCٔشøاص يف وضعية 

  .ٕاMاقة ودور اRو� اجتاههم
لكن ما دام السؤال حمدد يف ما يتعلق ب�شغيل املعاقني، ميكن ٔ�ن ٔ�قول 

Cٔشøاص يف وضعية ٕاMاقة ٔ�و معوم ´ بmٔن هذا امللف معوما، سواء تعلق �
املواطنني، ¢شلك مشلكة âبرية، ف©´ صعوبة Òشغيل اCٔشøاص يف 
وضعية ٕاMاقة هو من صعوبة ال�شغيل eشلك Mام، لكن � خصوصية، هذا 

  . ال جنادل فHه
اCٓن عند� تنوع يف إالMاقات، عندما نت¥دث عن اCٔشøاص يف 

دة ممكن ٔ�ن جند يف مقابلها جماال وضعية ٕاMاقة، ما اكي�ش ف5ة M�ٕاقة حمد
. �ل�شغيل، سواء يف احلرف ٔ�و يف املهن ٔ�و يف الوظيفة العمومHة eشلك Mام

ٕاذن هناك تنوع يف إالMاقات ويف مقابلها جيب ٔ�ن �كون هناك تنوع يف 
  . سوق الشغل من حHث املهن واحلرف املتناس8بة

5ة ؤ�يضا دامئا يف اCٓن ميل تنجيو نوقفو ؤ�� Mىل احhاكك دامئ هباته الف 
اسá8ع ملطا�هبم، خصوصا يف هذا املوضوع، موضوع ال�شغيل، كنلقاو ف5ات 
مhعددة، هناك ف5ة د�ل �اميل الشهادات، هاذو اليوم معروف بmٔنه هناك 

 2012يونيو  19قرار، وصدر م�شور عن الس8يد رئDس احلكومة بتارخي 
اليت مصمت احلكومة  7%ا�يل âيتلكم Mىل املباراة، لكن خيص هاته الف5ة ب

فعليا، ولDس فقط �لت¥ايل ٔ�حHا� كام اكن يمت  %7ٔ�ن متكن هاته الف5ة من 
  . وال Òس8تفHد هاته الف5ة �لشلك املطلوب

املسmٔ� الثانية، هناك ف5ة من املكفوفني ا�Õن اس8تفادوا من تدريب يف 
ة اCٔوقاف، وزارة اCٔوقاف �ش �كونوا ٔ�مئة وال �كونوا من املرشد�ن يف وزار 

درمه يف الشهر مع هذا التدريب اÕي يفيض ٕاىل  2000واكنوا يتقاضون 
  . التوظيف

ميل اكن املشلك د�ل التوظيف املبارش  2011يف س8نة 
وTس8ت/Sاءات ٕاىل ¿ري ذ´ ٔ�وقفوا هذا التكو�ن ووقفوا مع طابور احملت¤ني 

 ... ، اليومواملطالبني �لعمل، املشلك ا�يل وقع ٔ�هنم ابقاو يف الشارع

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. اàهت�ى الوقت الس8يدة الوز�رة

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليف
شكرا �لس8يدة الوز�رة، ٕاال ٔ�ن هناك قرار �لوز�ر اCٔول السابق حيث 
مبوج{ه ختصيص öس8بة م5وية ل�شغيل املعاقني، فلامذا ال يطبق؟ ومع العمل 

فع بعض التاكليف الرشعية Mىل املعاقني، وà�ٔزل فهيم قرءا� ٔ�ن هللا تعاىل ر 

لَيس علَى الْأَعمى     : "يتىل ٕاىل يوم القHامة، قال تعاىل يف سورة الفhح
جررِيضِ حلَى الْملَا عو جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو جرح  ."  

اية âبرية، وهو كام ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذâر الس8يدة الوز�رة بmٔن املعاق حيتاج ٕاىل عن
عبس  : "كذ´ àزلت يف شmٔنه سورة قر�ٓنية ويه سورة M¸س، قال تعاىل

  ". وتَولّى أَن جاَءه اَألعمى وما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّى
ولهذا، ٕاذا كنا نvٔmذ معظم Òرشيعاتنا من فرöسا، فلامذا ال نvٔmذ مهنم 

وMىل س¸Hل املثال جند املعاق يف مناذج من القوانني اخلاصة بف5ة املعاقني؟ 
¢س8تفHد من بطاقة السفر �لقطار جما�،  %60فرöسا اليت تتعدى ٕاMاقhه 

¢س8تفHد من رضيبة الس8يارة الس8نوية جما�، ¢س8تفHد من ختفHض تذâرة 
حسب ترصحي  %20، ¢س8تفHد من ٔ�داء الرضائب بـــــ %30الطا.رة بــــ 

  . اvRل
من Mدد  v5%اص، Òشغيل  كام جيب Mىل لك مؤسسة، دو� ٔ�و

عاملها لفائدة املعاقني، وٕاذا مل Íرغب هذه املؤسسة يف Òشغيلهم فٕاهنا تؤدي 
ذMرية س8نوية ٕاىل الوزارة امللكفة �ملعاقني، ويف هذه احلا� تؤدي الوزارة 

  . راتبا شهر� للك معاق، وملن ¢سهل Òس8يري حHاته اليومHة
Cٔم,W اليت ÒساMد املعاق Õا، نطلب من وزارÍكSا ٔ�ن تvٔmذ من هذه ا
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 .يف اندماVه يف اEمتع

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يدة الوز�رة. شكرا

  :الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتالس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتالس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتالس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتمنمنمنمنية Tجáعيةية Tجáعيةية Tجáعيةية Tجáعية
  .شكرا الس8يد الرئDس

ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حصح، ما اك�ن ال M¸س يف وVه اCٔشøاص يف وضعية 
، ¿ري �ش نقول ´، öس8تق{لهم وننصت ٕا�هيم، فهم ٕاMاقة وال نتوىل عهنم

مSا، مه ٔ�بناؤ�، ف{التايل ال ميكن ٔ�ن نقDس Mىل بعض ما وقع يف ٔ�وقات 
  .سابقة

املسmٔ� الثانية، احلق د�ل الشخص املعاق يف العمل، نعم مبوجب ا�Rن 
كام قلت وكذ´ مبوجب املواطنة، مما ينص Mليه ويؤكد Mليه اRس8تور 

  .املغريب
، نعم هذا ما قلته من ق{ل %5ٔ�و  C7%ٓن Íلكممت Mىل ال�س8بة د�ل ا

ويقره م�شور الس8يد رئDس احلكومة، ونبغي نقول لمك اليوم �ش àمكل Mىل 
  ا م{ادرة مع وزارة �ور عندنـذا امل�ش¥وم هبا، ٕاىل Vانب هــــاملبادرات اليت نق

فس اCٔوقاف ا�يل ق{لت ٔ�ن هاذ الف5ة Íرجع Mاود وتبدا من حHث اàهتت بن
  . الظروف وبنفس الرشوط، خصهم ¿ري يلتحقوا

فاحSا كند�رو وا�د اEموMة من املبادرات، مهنا نفكر هل ميكن ٔ�ن 
¢س8تفHد اCٔشøاص املعاقني ا�يل ما عندمهش شهادات، الف5ة ا�يل ما 
عندهاش شهادات وما عندهاش إالماكنيات د�ل العمل، Òس8تافد من 

و مقرر ٔ�ن ¢س8تفHدوا من هذا صندوق اRمع الáسك Tجáعي وه
الصندوق، راه احSا ¿ري يف الصباح در� اجáع �ش öشوفو ٔ�ش8نو يه 

  .¿ادي ¢س8تافدوا مهناالكHفHة ا�يل 
هناك ٔ�يضا مجموMة من اCٔفاكر ا�يل ممكن ت�هت�ي ٕا�هيا ا�لجنة اليت Òش8تغل 
 Mىل موضوع ال�شغيل واليت �رٔ�سها وز�ر اRو�، واحSا اليوم راه احSا يف

وا�د النقاش Mام، وكذ´ لك املقرت�ات öس8تق{لها وندرسها، وعندما ت�هت�ي 
ا�لجنة ميكن ٔ�ن نعلن Mىل إالماكنيات حسب الف5ات وحسب إالMاقات 

  .وحسب ٔ�يضا سوق الشغل

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . وشكرا لمك Mىل ان�{اهمك. شكرا الس8يدة الوز�رة

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


