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  )2012 غشت 7  (1433 رمضان 18 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساBرئAس ل اينالثاخلليفة  ،محمد فضييلالس9يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ة، ابتداء من الساJة الثانية عرشة ساJة ومثان ومخسون دقDق  :التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

  .بعد الزوال  ةواOقDقة الثانية عرش 
   .يةه الشف مXاقشة اTٔس9ئU::::  Vدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

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

        ::::املس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  .، J�ٔلن عن افhتاح اجللسةfسم هللا
  الس9يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اOس9تور، ووفقا ملقhضيات القانون  100معال بmٔحاكم الفصل 

اOاsيل rلمpلس، يعقد جملس9نا املوقر Uلسة Tٔس9ئV السادة املس�شار�ن 
  .ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا
يف تناول هذه اTٔس9ئV، ٔ�عطي اللكمة rلس9يد اTٔمني وقyل الرشوع 

  .ٕال�اطة اBلس Jلام مبا Uد من مراسالت، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اBلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اBلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اBلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اBلس
fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س9يد� محمد وJىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس9يد الرئAس

  ء احملرتمني،الس9يدة والسادة الوزرا
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف البداية، ٔ�حDط اBلس املوقر Jلام ٔ�ننا س9نكون Jىل موJد مyارشة 
بعد Uلسة اTٔس9ئV الشفهية، مع Uلسة معومDة ختصص �rراسة والتصويت 

  .Jىل Jدد من النصوص ال�رشيعية اجلاهزة
العالقات مع الربملان  كام توصلت رئاسة اBلس �رسا� من الس9يد وز�ر

  :واحلر�ت، هذا نصها
وبعد، نظرا اللزتامات حكومDة طارئة، �رشفين ٔ�ن ٔ�بلغمك طلب الس9يد """"

وز�ر التجهزي والنقل ٕ¥دراج السؤالني الشفهيني املو¢ني ٕاليه sالل هاته 
  .اجللسة مyارشة بعد قطاع ال�شغيل والتكو�ن املهين

ىن والتعمري وس9ياسة املدينة كام ٔ�حDطمك Jلام ٔ�ن الس9يد وز�ر السك
سXAوب عن الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين يف إالUابة عن السؤالني 
الشفهيني املو¢ني ٕاليه واملدرUني يف Uدول ٔ�عامل Uلسة اTٔس9ئV الشفهية 

  """".2012غشت  7ليومه الثال3ء 
¥ل®س9بة لٔس9ئV الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :2012غشت  7 °اية يوم الثال3ء ٕاىل

 سؤ²؛ J :14دد اTٔس9ئV الشفهية -

 سؤ²ن؛: Jدد اTٔس9ئV الكhابية -

  .جوا¥ن: Jدد اTٔجوبة الكhابية -
  .لمك اللكمة الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .شكرا الس9يد اTٔمني

من القانون اOاsيل rلمpلس، ٔ�عطي اللكمة  128طبقا ملقhضيات املادة 
التجمع الوطين لٔحرار من U�ٔل ٕا�اطة اBلس Jلام بقضية طارئة، لفريق 

  .فليتفضل الناطق ¥مس الفريق

        ::::املس�شار الس9يد محمد املفDداملس�شار الس9يد محمد املفDداملس�شار الس9يد محمد املفDداملس�شار الس9يد محمد املفDد
  .شكرا الس9يد الرئAس

  الس9يدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
املوقر، ٔ�حDط من النظام اOاsيل Bلس9نا  128طبقا ملقhضيات املادة 

اBلس Jلام بقضية طارئة هتم ٕالغاء مyاراة ٔ�ساتذة التعلمي العايل مساJد�ن 
  .¥ملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن

  الس9يد الرئAس،
لقد رصح الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية مؤخرا ٔ�مام النقا¥ت عن ٕالغاء 

ملهن الرتبية والتعلمي، مyاراة ٔ�ساتذة التعلمي العايل مساJد�ن ¥ملراكز اجلهوية 
دكتور �ش9تغلون يف قطاع  1200حDث شارك يف ²نتقاء اTٔويل ٔ�كرث من 

دكتور مرحش الجhياز  700الرتبية الوطنية، هذا ²نتقاء ٔ�فرز ٔ�كرث من 
  .مقابV مع اrلجن العلمية

  الس9يد الرئAس،
ٕان هذا القرار ميس fشلك ½بري مصداقDة الوزارة الوصية من ¢ة 

Dة املترضرة ومصداقÀة احلكومة احلالية من ¢ة ٔ�خرى، خصوصا ؤ�ن الف
واليت تطعن يف رشعية املباراة يه فÀة من �اميل شهادة اOكتوراه من 
sارج وزارة الرتبية الوطنية، حDث تطالب هذه الفÀة ٕ¥لغاء املباراة، 
والتmpٔت يف ذÅ ٕاىل القضاء، وحDث ٔ�ن القضاء مل يقل لكمته بعد فٕان قرار 

اء املباراة من طرف الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية يعترب تدsال يف سلطة ٕالغ
القضاء، وهو ما ي�Xاىف مع اس9تقاللية القضاء اÊي يبقى مقhىض دس9توري 

  .جيب حاميته
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  الس9يد الرئAس،
ٕان اكنت املباراة قد عرفت خروقات فٕان املنطق يقhيض ٕاJادة املباراة 

Aن يف املراكز اليت اكنت موضوع خرق ولTٔ وتفصيال Vس ٕالغاء املباراة مج
من شmٔن ذÅ ٔ�ن ميس حبق املترضر�ن من هذا القرار اجلاÒر ولAس من 
حق الس9يد الوز�ر ٔ�ن يتالعب مبصري ثV من اOاكÕرة اليت اجهتدت وتعبت 

  .وقطعت اكفة مرا�ل املباراة
Êا، ٔ�صبح من الالزم ٕاJالن نتاجئ sاصة هباته املباراة، حDث يمت ملء 

ناصب املالية املتا�ة قانو� rلناحجني ويلتحقون ¥ملراكز يف بداية الس9نة امل 
ضلوعها يف  تÜث التكوي®Dة، ويمت فhح التباري يف املراكز اTٔخرى ٕاذا 

خمالفات، درءا للك رضر ورفعا Tٔي التباس ومXعا Tٔي احhقان حممتل، 
املهنكة ومل واÊي س9يكون � ال حما� عواقب وخمية Jىل مXظومhنا التعلميية 

äس9تطع ٕاىل اليوم ٔ�ن تعرف ٔ�ي ٕاقالع حقDقي رمغ تعدد التpارب اليت 
  .خضعت ٕاåهيا

  .وشكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة rلفريق الفDدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد املاÅ ٔ�فر�طاملس�شار الس9يد عبد املاÅ ٔ�فر�طاملس�شار الس9يد عبد املاÅ ٔ�فر�طاملس�شار الس9يد عبد املاÅ ٔ�فر�ط
  .شكرا الس9يد الرئAس

  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  املس�شارون، الس9يدçن والسادة
مرة ٔ�خرى فاmUٔ� الس9يد رئAس احلكومة بترصحي خيص ملفات الفساد، 
حìD قال بmٔنه سhAعامل معه مبنطق عفا هللا عام سلف، ٔ�ي عفا هللا عام 
رسق كام Jرب عن ذÅ ٔ��د إالخوة، مما 3�ٔر اس9تغراب واحphاج لك 

  . املت�yعني، وJىل رٔ�سهم احلركة احلقوقDة ¥ملغرب
ي�ساءل املغاربة مجيعا من ٔ��ن اس9متد الس9يد رئAس احلكومة ون�ساءل و 

هاته الصالحDة، صالحDة العفو عن الفاسد�ن واملفسد�ن ضدا Jىل ٕارادة 
وطمو�ات املغاربة ا�Êن اكتووا مبامرسات �هيب املال العام، واليت Jاش9هتا 

  .العديد من املؤسسات �را وحبرا وجوا
²نتóابية، اليت ُركّز فهيا Jىل ونذ½ر الس9يد رئAس احلكومة حبملته 

حماربة الفساد واسرتUاع اTٔموال املهنوبة وتفعيل املقhضيات اجلديدة 
�rس9تور، املرتبطة ٔ�ساسا ¥حلاكمة اجليدة، بل ونذ½ره ٔ�يضا بmٔ�د ٔ�مه 
توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة اOاعية ٕاىل تصد�ر ٕاسرتاتيجية Jدم 

رة ُحيرج رئAس احلكومة ووزراء حزبه ففي °ري ما م. إالفالت من العقاب
 ابدينا ما حتملو�ش ÷J" :� öىل اخلصوص هبذه امللفات، و�كون اجلواب

  ".العروسة من صباûا ½يبان: "، وحنن نقول كام يقول املغاربة"املسؤولية
فXحن عندما ن®yه الس9يد رئAس احلكومة هبذا املنعطف اخلطري يف 

املغاربة ٔ�دوا اåمثن °اليا ٕان Jىل املس9توى  التعاطي مع هاته املسmٔ�، فٔن
²قhصادي ٔ�و ²ج�عي ٔ�و التمنوي fشلك Jام، وهو ما جتىل من sالل 
املعطيات اsTٔرية واخلطرية اليت رصح هبا وز�ر املالية من جعز يف العديد من 

  .القطاJات
هل الزال : ؤ�مام هذا الوضع الاكريث، ٔ�سائل الس9يد رئAس احلكومة

ن يقولون � هللا يعاونك Jلهيم، sاصة بعد الز�دات املهو� اليت املواطنو
عرفهتا العديد من املواد اTٔساس9ية وحماو� رضب جمانية التعلمي وتغيAب 
احلوار ²ج�عي، ٕاىل °ري ذÅ من اخلطوات الالشعبية اليت قد توUه 

  البالد حنو اBهول؟
  .توs�ٔريا، اrلهم ٕاين قد بلغت، اrلهم ٕاين قد بلغ

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة اTٓن rلفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .إال�اطة حسبت. شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لفريق الت	الف ²شرتايك. ٕاذن حسبت إال�اطة

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزااملس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزااملس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزااملس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزايميميميم
  .شكرا الس9يد الرئAس

  لوز�رة،الس9يدة ا
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف ٕاطار النظام اOاsيل، ٔ�حDط جملس9نا Jلام بقضية طارئة تتعلق 
  .¥لنتاجئ ا�يبة لبالد� يف دورة اTٔلعاب اTٔوملبية اجلارية �اليا بلندن

ٕاننا نعرب عن ٔ�سفXا عن هذا املسار واملصري املؤمل لر�ضتنا الوطنية يف 
الوطين مل �رفع حلد اTٓن يف السا�ة  لك جماالهتا، ونتmٔمل لكون Jلمنا

²وملبية، ؤ�ن ال®ش9يد الوطين املغريب مل يعزف بعد هبذا احملفل اOويل 
الكyري والهام، نتmٔمل وحنن نتذ½ر اTٔجماد املاضية ونتذ½ر ½يف ٔ�ن Jاملنا الوطين 
و�ش9يد� الوطين �كو�ن دامئا �ارض�ن يف مل هذه اrلقاءات، نتذ½ر ½يف 

السابقني حققوا لبالد� ماكسب تتpاوز اBال الر�يض ٔ�ن ٔ�بطالنا 
  .ٕ¥ماكنيات حمدودة لكن بتدبري سلمي وٕارادة قوية ووطنية معيقة

واليوم، ٔ�هيا الس9يدات والسادة، يمت ختصيص ٕاماكنيات مالية كربى 
ويه مال Jام، كام جيدر التذكري، وال حنقق ٕاال نتاجئ خنpل مهنا، وهذا 

بالد� مسار ال�شكDك يف Uدية ومصداقDة الوضع ا�يف جر Jىل 
ر�ضيXAا واملس ¥ملك�س9بات الرائدة لبالد� ور�ضتنا، وذÅ من sالل ما 
�سمع من ان�شار اس9تعامل امل®شطات واملشاركة °ري املهيmٔة والناقصة، مما فDه 

  .اس9تخفاف بقمي الر�ضة ور�ضة املغرب يف احملافل الر�ضية وطنيا ودوليا
sلل ½بري ومل يعد ¥ٕالماكن التطبيع معه والسكوت عنه هناك sلل و 
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لقد تعب . Tٔن اTٔمر يتعلق مبصاحل ب� ؤ�مة عريقة ومبشاعر ماليني املغاربة
  .شعبنا من الوعود وٕارUاء �ل اTٔزمة الر�ضة الوطنية رمغ Õرامك النكسات

حقا ٕان اجلامعة تتحمل مسؤولية هذا املصري املقلق، لكن احلكومة يه 
ؤو� س9ياس9يا عن الس9ياسة الر�ضية، وJلهيا ٔ�ن تبادر يف ٔ�قرب اUٓTال املس

ملراجعة شامV لٔوضاع الر�ضة ببالد� وٕارساء ٕاسرتاتيجية Uديدة وUدية 
ومضبوطة ومراجعة تدبري هذا القطاع fشلك Uذري، وٕارساء احلاكمة 
والشفافDة وال�س9يري اOميقراطي، وٕاجياد صيغة تعاقدات Jىل شلك دفاÕر 
حتمالت واحضة حياسب Jلهيا املسؤولون ¥لسلب وإالجياب، وJىل الربملان 
ٔ�ن يبادر مبساء� احلكومة حول الس9ياسة الر�ضية وت�yع بلورة هذه 
الس9ياسة وتطبيقها وت�yع اجلامعات الر�ضية ومزيانياهتا و½يفDة تعيني 

  .نتاجئاملسؤولني عهنا، و½يفDة تدبري اTٔموال الضخمة اليت خصصت لها دون 
ٔ�ملنا ٔ�ن ال متر هذه احملطة، حمطة اTٔلعاب ²وملبية، والنتاجئ ا�يبة اليت 
حصلنا Jلهيا والفضاحئ اليت وا½بت مشاركتنا كام مرت حمطات سابقة، ٔ�ي 
¥لتعبري عن غضب ظريف وترصحيات ووعود مث تعود اTٔمور ل�سري كام 

  . اكنت
وملبية ا�يبة Tٓمالنا جيب نتاجئ مشاركتنا يف اOورة احلالية لٔلعاب ²

ٔ�ن Õكون حمفزا rلحكومة rلمراجعة اجلذرية والشامr Vلس9ياسة الر�ضية 
ببالد� وحماس9بة املسؤولني عن الكوارث اليت حنصدها دون عفو يف ٔ�قرب 

  . اUٓTال
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة اTٓن لفريق اTٔصا� واملعارصة، . شكرا rلس9يد املس�شار

  .فضل الس9يد رئAس الفريقفليت

  :املس�شار الس9يد عبد احلكمي ب®شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب®شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب®شامشاملس�شار الس9يد عبد احلكمي ب®شامش
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .ال وجود rلسادة الوزراء ليك خناطهبم
  زمDاليت، زماليئ السادة املس�شار�ن احملرتمني،

القضية اليت �ريد فريق اTٔصا� واملعارصة ٕا3رهتا يف هذه اجللسة يف 
درUة ½برية من اخلطورة وتتعلق مبا  ٕاطار إال�اطة Jلام، تتعلق بقضية Jىل

ميكن ٔ�ن �سميه، ؤ�� ٔ��اول ٔ�ن ٔ�زن لكاميت، بعملية ٕا¢اض ٔ�و اغتيال 
اTٔمل، ٔ�مل اTٓالف من اTٔرس املغربية، اTٓالف من التالمDذ ومن الطلبة 
املغاربة ا�Êن بعد ٔ�ن كدوا واجهتدوا و�لوا شهادات الباكلور�، وUدوا 

ودا، ووUدوا ٔ�نفسهم يف موا¢ة ٔ�بواب املعاهد ٔ�نفسهم يوا¢ون ٔ�فقا مسد
، 15واملدارس وقد ٔ�°لقت يف وجوههم ومه ا�Êن حصلوا Jىل معدالت 

، ماذنب هذه اTٓالف من التالمDذ ومن 18ؤ�حDا� تقرتب من  17، 16
  الطلبة ٔ�ن äسد يف وجوههم ٔ�بواب املدارس واملعاهد؟ 

، احلكومات يف وبدل ٔ�ن تنكب احلكومة، وهذه يه وظيفة احلكومة

اOنيا لكها يه ٔ�ن تد�ر انتظارات شعوهبا، يه ٔ�ن تقدم ٔ�جوبة النتظارات 
ومطالب شعوهبا، وعوض ٔ�ن تنصت احلكومة والوز�ر الويص Jىل قطاع 
التعلمي وما ٔ�دراك ما قطاع التعلمي ؤ�ن تعد العدة الس9تقyال هذه اTٔلوف من 

هم ٔ�بواب املدارس التالمDذ ا�Êن مه يف مقhبل العمر، سدت يف وجوه 
واملعاهد وراحت احلكومة وراح الوز�ر يت	دث عن اBانية وعن رضب 
جمانية التعلمي دون اس�شارة مكو�ت اTٔمة، ودون امhالك جرٔ�ة طرح 

  .اجلوانب احلقDقDة املرتبطة هبذه إالشاكلية العويصة د�ل التعلمي
  الس9يد الرئAس،

ة احندارا وÕراجعا وتنازال يف مل نعا�ن فقط يف اTٔسابيع واTٔشهر املاضي
Uل ورمبا يف لك ²لزتامات اليت قطعهتا احلكومة Jىل نفسها، ها هو Õراجع 

، %7$ول يف معدل اåمنو، ½يف ما fرشت به احلكومة، واTٓن عوض 
، ها هو Õراجع يف %2,3، املندوبية السامDة rلتخطيط كتلكم Jىل 5%

ت ½برية يف املزيان التpاري، احhياطي الب� من العمV الصعبة، اخhالال
يقدم Jلهيا اقhصاد�  -ال قدر هللا-مؤرشات تفDد بmٔنه هناك ٔ�زمة sانقة 

  .الوطين
احلكومة تذ½ر� بmٔجواء التقومي الهيلكي، رئAس احلكومة �سمح لنفسه 
¥لتعا�ش و¥لتطبيع مع الفساد املس�رشي ومع املفسد�ن حبpة عفا هللا عام 

يف اOس9تور يعطيه حق ٕا¢اض ومصادرة ٔ�مل  سلف، Jلام بmٔنه ال يشء
املغاربة وطموح املغاربة يف ٕاعامل مyدٔ� احملاس9بة ومساء� من مسحوا Tٔنفسهم 

  .¥لعبث ¥ملال العام
ٕاننا ندق �قوس اخلطر ؤ�خطر يشء هو ٔ�ن نغتال ٔ�مل ٔ�طفالنا يف ٔ�ن 

  . يرتقوا اج�عيا ويف ٔ�ن جيدوا ماكهنم يف املعاهد واملدارس
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة اTٓن rلفريق ²شرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطي
  الس9يد الرئAس،

ٔ�� بدوري سsٔmاطب فقط زماليئ وزمDاليت املس�شارات 
موضوع إال�اطة اÊي ٔ�تدsل نيابة عن الفريق ²شرتايك . واملس�شار�ن

 فريق الت	الف يتعلق مبوضوع الر�ضة واÊي س9بقين ٕاليه زمDيل يف
²شرتايك ويتعلق اTٔمر ¥Tٔزمة اخلطرية واملر½بة والاكرثية اليت ٔ�صبحت 
تعAشها ر�ضتنا الوطنية Jىل اكفة املس9تو�ت، سواء تعلق اTٔمر ب®hاجئها ٔ�و 

  .ب�س9يري مؤسساهتا ٔ�و بتدبري فعالياهتا ٔ�و ٕ¥Jدادها rلمس9تقyل
من sالل الربملان ولقد س9بق لنا ٔ�ن طالبنا من sالل هذا املنرب و 

ب�شكDل جلنة لتقيص احلقائق يف الفضاحئ املتتالية اليت عرفها القطاع 
الر�يض ببالد� يف الس9نوات اsTٔرية من نتاجئ هزيV، من تعاقدات مع 
مدربني U�ٔانب مببالغ خDالية وبmٔجور حماطة fرسية تفوق اTٔرسار احلساسة 
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  .�rو�، وكذf Åرشوط غريبة ومرية
اليوم جندد اOعوة ٕاىل جلنة تقيص احلقائق لتقف Jىل الفضاحئ وها حنن 

املتتالية اليت تنفجر يف اTٔلعاب اTٔوملبية ويف ٔ�وملبياد لندن اsTٔري، حDث 
  .ي�ساقط ر�ضيو� تباJا من جراء الفحوص اليت تثÜت تعاطي امل®شطات

 ÅÊ، حنن يف الفريق ²شرتايك لنmٔسف لهذا الواقع املزري اÊي تدنت
ٕاليه ر�ضتنا الوطنية Jىل اكفة املس9تو�ت، لكن ٔ�سفXا ٔ�كرب ملا ٔ�صبحت 
تومس به ر�ضتنا دوليا من جراء هذه اTٓفة اsTٔالقDة املقDتة، لقد اكنت 
ر�ضتنا الوطنية منوذUا يف اsTٔالق الر�ضية العالية، واكن ٔ�بطالنا حمط 

لبالد� يف خفر وطين، �سامهون يف ٕاشعاع البالد و�شلكون sري سفراء 
  ..احملافل اOولية، ولعل امجليع يتذ½روا اعويطة ونوال

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .شكرا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطي
  . لكمة s�ٔرية

ÅÊ، فXحن جندد التmٔ½يد Jىل ٔ�ن قطاع الر�ضة ببالد�، مبا ٔ�نه قطاع ..
فٕاننا جندد طلبنا بتقيص اسرتاتيجي وحساس و�رتبط بصورة وماكنة بالد�، 

  .احلقائق ومساء� احلكومة يف هذا اBال
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة اTٓن rلفريق ²س9تقاليل من U�ٔل ٕا�اطة اBلس Jلام. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئAس
  الس9يدة الوز�رة،

  زمالء املس�شار�ن،الزمDالت وال
�رشفين، طبقا rلنظام اOاsيل Bلس9نا املوقر، ٔ�ن ٔ�حDطمك Jلام بقضية 
طارئة تتعلق مبmٓل سؤال �ٓين طرحXاه كفريق مXذ ٔ�س9بوJني حول مmٓل 

، لكن يبدو Tٔس9باب جمهو� ٔ�ن الوزارة املعنية حتاول "تغازوت"مرشوع 
  . اåمتلص من اجلواب Tٔس9باب °ري معروفة

د الرئAس، فٕان الفريق اÊي ä�ٔرشف بتقدمي إال�اطة ولعلممك، الس9ي
¥مسه اليوم قد س9بق ٔ�ن طرح هذا املوضوع مرات Jديدة، ٕاال ٔ�ن املرشوع 
s�ٔذ مXعطفا ومسارا �ٓخر يف ا�Tٔم اsTٔرية، حDث مت اس9تدJاء امجلاJات 
احمللية اBاورة rلمرشوع �رئاسة الس9يد الوز�ر بmٔاكد�ر، والغريب ٔ�نه مت 

تخبني الربملانيني واملهنيني åمتر�ره، وهو ما ال ميكن القyول به ٔ�بدا ٕاقصاء املن 
يف مشاريع كربى ذات ٔ�بعاد اقhصادية واج�عية، sاصة ؤ�ن املرشوع 
املذ½ور جيب ٔ�ال �زيغ عن اTٔهداف احلقDقDة اليت �رمج من U�ٔلها، بعيدا عن 

çمراغت،  ٔ�ية ضغوط Jىل امجلاJات احمللية اBاورة rلمرشوع ويه ٔ�ور�ر،
  .وتغازوت

Êا، الس9يد الرئAس، وTٔمهية املوضوع من ¢ة والس9تعpاليته، نطلب 
كفريق اس9تقاليل بعقد اج�ع JاUل rلجنة املعنية حبضور الس9يد الوز�ر 
Oراسة العديد من القضا� ذات اTٔمهية اليت لها ارتباط هبذا املوضوع 

ه بعيدا عن املشاركة احلساس Uدا، واÊي يبدو ٔ�ن هناك حماوالت åمتر�ر 
  . احلقDقDة مجليع الفاJلني، ويف مقدمهتم ممثيل اTٔمة واملهنيني

  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .شكرا rلس9يد املس�شار

س®yدٔ� اTٓن يف معاجلة اTٔس9ئV الشفهية املدرUة يف Uدول اTٔعامل، 
وs�ٔربمك ٔ�ن Jددها äسعة ٔ�س9ئV، سؤال وا�د مهنا �ٓين موUه لقطاع التضامن 
واملرٔ�ة، ومثانية ٔ�س9ئJ Vادية موزJة Jىل قطاJات التجهزي، العدل، السكىن، 

  .الطاقة واملعادن، ال�شغيل، والس9يا�ة
�س9هتل Uدول اTٔعامل ¥لسؤال اTٓين املوUه ٕاىل الس9يدة وز�رة التضامن 
واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية ²ج�عية حول تداعيات ملف مجموJة الو�دة 

اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من . ت وضعاف البرصrلمكفوفني واملكفوفا
  .فريق اTٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئAس
  الس9يد الرئAس،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس9يدة الوز�رة،

ور اململكة اÊي يلزم السلطات من دس9ت 34طبقا ملقhضيات الفصل 
العمومDة بوضع س9ياسات مو¢ة لٔشóاص والفÀات من ذوي ²حhياUات 
اخلاصة، sاصة ف8 يتعلق ¥لسهر Jىل ٕاJادة تmٔهيل اTٔشóاص ا�Êن يعانون 
من ٕاJاقات جسدية ٔ�و حس9ية ٔ�و حر½ية ٔ�و عقلية وٕادما¢م يف احلياة 

  . قوق واحلر�ت املعرتف هبا rلجميع²ج�عية واملدنية وتAسري متتعهم ¥حل
و¥لرجوع ٕاىل ²لزتامات الواردة يف الرب�مج احلكويم، جندها Õروم 
وضع ٕاطار äرشيعي شامل ومXدمج، هيدف ٕاىل تعز�ز إالدماج ²ج�عي 
لٔشóاص ذوي ²حhياUات اخلاصة وٕا�داث صندوق sاص Oمعهم 

  .وضامن حقهم يف التعلمي واحلق يف الشغل
يوليوز املايض  5هذا إالطار، �اول املكفوفون ²نت	ار بتارخي  ويف

Jىل ٔ�بواب وزارÕمك fسÜب هتمAشهم وٕاقصاهئم ورفض ²س�9ع ٕاåهيم 
ومXاقشة ملفهم املطليب ضدا Jىل املقhضيات اOس9تورية وما Uاء يف 

  . الرب�مج احلكويم خبصوص هذه الفÀة من املواطنني واملواطنات
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ما يه التدابري وإالجرءات ²س9تعpالية : يدة الوز�رةÊا، �سmٔلمك، الس9 
  الواجب اختاذها ملعاجلة هذا امللف؟

  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة اTٓن rلس9يدة الوز�رة لٕالUابة . شكرا rلس9يد املس�شار احملرتم

  .Jىل السؤال، فلتتفضل مشكورة

        ::::ة واTٔرسة والتمنية ²جة واTٔرسة والتمنية ²جة واTٔرسة والتمنية ²جة واTٔرسة والتمنية ²ج����عيةعيةعيةعيةالس9يدة fس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملر�ٔ الس9يدة fس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملر�ٔ الس9يدة fس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملر�ٔ الس9يدة fس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملر�ٔ 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س9يد املرسلني

  الس9يد الرئAس،
  السادة املس�شارون،

ٔ�وال ٔ�شكر فريق اTٔصا� واملعارصة Jىل طرح هذا السؤال املهم، 
وكذT Åٓنية هذا السؤال اس9تجبنا لٕالUابة عنه، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد يف البداية 

قوق واحلر�ت اليت ٔ�رشمت ٕاåهيا يف سؤالمك مXصوص Jلهيا يف ٔ�ن احل
اOس9تور، وهذه احلكومة Jازمة Jىل التزنيل احلريف �rس9تور، ٔ�مسى قانون 

وهذه احلقوق واحلر�ت يه مكفو� لٔشóاص يف وضعية ٕاJاقة . يف البالد
  .مبوجب املواطنة

óاص يف وضعية ¥ل®س9بة rلنقطة املتعلقة مب	او� انت	ار مجموJة من اTٔش
ٕاJاقة Jىل ¥ب الوزارة، ٔ�عتقد بmٔن هذا اTٔمر لAس من السلواكت اليت 
جيب ٔ�ن äشجع ٔ�و يدافع عهنا لكوهنا ختالف القانون وختالف الرشع، ؤ�ن 
احلق يف ²حphاج مكفول ومضمون، بل هناك حامية لهؤالء ليك يقوموا 

، و¥لتايل مل �كن بوقفاهتم ²حphاجDة يف إالطار اÊي ينص Jليه القانون
  .هناك ٔ�ي داعي Tٔية حماو� من هذا القyيل

  اTٓن ما يه املبادرات اليت تقوم هبا احلكومة؟ 
ٔ�نمت تعلمون ٔ�ننا �ش9تغل Jىل ٕاطار äرشيعي لتعز�ز حقوق اTٔشóاص يف 
وضعية ٕاJاقة، ٔ�ننا عضو يف جلنة ال�شغيل fشلك Jام rلمعطلني ومن بAهنم 

ذÅ هناك م®شور rلس9يد رئAس احلكومة اTٔشóاص يف وضعية ٕاJاقة، ك
لفائدة  %7اÊي يقيض بتزنيل �س9بة  2012يونيو  19الصادر بتارخي 

اTٔشóاص يف وضعية ٕاJاقة يف الوظيفة العمومDة، وهناك دمع لتعاونيات 
من  %36اTٔشóاص يف وضعية ٕاJاقة، وكذÅ هناك دمع قوي يقدر بـ 

خبصوص املشاريع املدرة s�rل مجموع اOمع اÊي تقدمه الوزارة rلجمعيات 
  .لفائدة هذه الرشحية

ؤ�ريد ٔ�يضا ٔ�ن ٔ�ذ½ر مرة ٔ�خرى احملاو� اليت قامت هبا وزارة اTٔوقاف 
ليك متكن اTٔشóاص يف وضعية ٕاJاقة من ال�شغيل عن طريق تدر�هبم ملدة 
س9ن�ني ونصف حسب اجل®س والس9نة، واليت يتقاىض مبوجهبا يف هناية لك 

مه مقابل حفظ القر�ٓن الكرمي، هناك من اس9متروا در 2000شهر هؤالء 
لكن هناك اBموJة اليت حتتج اليوم يف الشارع من ا�Êن مل �س9تحملوا 
²س9مترار ورمبا انضموا BموJة احملتpني Jىل اعتبار ال�شغيل يف الوظيفة 

  ...العمومDة fشلك مyارش يف ٕاطار

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
�Tٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار  اللكمة. شكرا rلس9يدة الوز�رة

  .التعقDب

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكراملس�شار الس9يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس9يد الرئAس

دقDقhني لن äسعفXا يف مXاقشة الرب�مج Jىل كربه واäساJه ولكن 
  .س9نعود ٕاىل مسmٔ� ²حphاج واåهتديد ¥النت	ار

�رة، هو حنن ال نؤيد اåهتديد ¥النت	ار ولكن اrيل عرفXاه، الس9يدة الوز
ٔ�ن وا�د إال�سان يف حلظة ضعف فقد شÀAا من ٕاميانه، مسعنا ٔ�ن مسؤول 
يف اOيوان د�لمك، الس9يدة الوز�رة، Uا عندمه وقال هلم قالت لمك الس9يدة 
الوز�رة °ري سريوا متوتوا، هاذ اليش راه اك�ن يف الص	افة، احXا ما عند�ش 

 احXا ما ك®شجعوش السلطة ¥ش Eكذبو، Tٔن لAس هكذا تورد إالبل، ٕاىل
وٕاىل اكن مسؤول يف الوزارة د�لمك تيقولها هو اrيل كAشجع، احXا ضد ٔ�ن 
إال�سان حيتج هباذ الطريقة ولكن ترناعيو تنقولو راه إال�سان درUة إالميان 

  . ختتلف
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
تعقDب، الس9يدة الوز�رة من U�ٔل الرد Jىل ال . شكرا rلس9يد املس�شار

  .تفضيل

        ::::الس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية ²جالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية ²جالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية ²جالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية ²ج����عيةعيةعيةعية
  .شكرا الس9يد الرئAس

ٔ�عتقد بmٔن الGم اÊي �كhب يف بعض اجلرائد لAس قر�ٓ� مزنال ولAس 
Hما مقدسا، و¥لتايل فهناك الكري من ²فرتاءات اليت ت®رش واليت متس 

بزناههتم وما تفضلمت به يدsل يف  �كرامة وfس9يادة اTٔشóاص، وكذÅ متس
  .هذه اخلانة

مجموJة اليت مXذ س9نوات  78نبغي نذ½ر الس9يدة املس�شار بmٔن عند� 
sلت حتتج ليك حتصل Jىل العمل، احXا اس9متعنا هلم من ٔ�ول يوم، نقدر 

ينا�ر، اكنت يل لقاءات مكفة مع  4نقول Å من 3ين يوم بعد التعيني، 
Åذ ذXات، ومJموBيف املبادرة بعض ا Åاحلني وحنن يف ²س�9ع وكذ 

  .بتقدمي بعض املقرت�ات لوضع �ل لهاته الوضعية
لقاء اrيل تداروا،  20قلمت خصمك äس9متعوا، نقدر نقول Å بmٔن هناك 

لقاء Õرٔ�س9هتم خشصيا، هذا �هيك عن ٔ�نين ٔ�جري بعض اrلقاءات معهم  12
فhو ٔ�ن الباب د�ل fشلك عفوي يف لك دخول ويف لك خروج، ETٔمك اعر 
�ٔ� ، )le parking(الوزارة Uا Jىل الشارع، و¥لتايل ٔ�� ما تندsلش من 

تندsل من الباب اrيل ½يوقفوا فDه اTٔشóاص يف وضعية ٕاJاقة واrيل اكنوا 
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½يوقفوا فDه مXذ س9نني، مفيل كندsل كنوقف وا�د ربع ساJة وميل كنخرج 
يش من هنار ابدينا °ادي ٔ�قف ٔ�يضا وا�د ربع ساJة، فٕاىل مجعت هاذ ال

يعطيك يعين Jدة ساJات من اrلقاءات اليت ال حتسب ¥لكرونومرت وما 
تندsلوهاش يف احملارض، كنتلكم Å فقط اrيل دsل يف احملارض داsل 

  .لقاء 20الوزارة 
نقدرو نقولو كذÅ بmٔنه احXا كنت	الو ¥لصرب رٔ�فة وكذÅ تفهام لهؤالء، 

حلاالت، مهنا مرة اrيل Uات قyل من هاذ خصين نذ½ر لمك بmٔن يف بعض ا
احملاو� اrيل قاموا هبا اTٔشóاص يف وضعية ٕاJاقة وسكyوا البزن�ن وهددوا 
 Åىل دخول املوظفني ليك يقوموا بعملهم، ومع ذJ املوظفني وقطعوا الطريق
حنن نتفهم ويف ٕاطار جلنة ال�شغيل حناول ٔ�ن جند �لول �جعة sارج مXطق 

  .جتاوز القوانني²س9تXTاء وsارج 

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا rلس9يدة الوز�رة وشكرا Jىل املسامهة

ن®hقل ٕاىل السؤال املوUه rلس9يد وز�ر العدل واحلر�ت حول احملامك 
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔحرار . التpارية

  .لÜسط السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::اBيد املهااBيد املهااBيد املهااBيد املهايشيشيشيشاملس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد 
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر،
يلعب القضاء التpاري دورا �اسام åمتنيع ²قhصاد الوطين وتقوية 

القضاء تنافسhAه وكذا حتصني وäشجيع ²س�Uر، والبد من ٔ�ن جتربة 
 ينكره ٔ��د، ٕاال ٔ�ن املالحظ هو سامهت يف Õرامك ٕاجيايب ال 98التpاري مXذ 

ٔ�ن املتقاضني ؤ�حصاب احلقوق يتذمرون من املدة الزمXية اليت äس9تغرقها 
بعض امللفات Tٔي سÜب من اTٔس9باب، حDث يتحمل الفاJل ²قhصادي 

  .عبئا ½بريا، Tٔن بعض امللفات قد äس9تغرق س9نوات داsل احملامك التpارية
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

ٔ�ن Jامل الزمن �امس يف اOورة ²قhصادية و�امس ٔ�يضا  ٔ�نمت تعلمون
¥ل®س9بة rلمقاوالت، فهل rلوزارة مXظور واحض ملس9تقyل القضاء التpاري، 
�شمل ٕاجراءات لتpاوز البطء وتقليص مدة البت يف ملفات تتعلق 
¥س�Uرات ؤ�موال، روا¢ا قد �سامه يف ٕانتاج الرثوة وتوفري الشغل 

  هذا الوطن؟ rلعاطلني من ٔ�بناء
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالUابة Jىل . شكرا rلس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::فى الرمDد، وز�ر العدل واحلر�تفى الرمDد، وز�ر العدل واحلر�تفى الرمDد، وز�ر العدل واحلر�تفى الرمDد، وز�ر العدل واحلر�تططططالس9يد مصالس9يد مصالس9يد مصالس9يد مص
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد املس�شار احملرتم،
  �Uر؟äسmٔلون هل لوزارتنا �ر�مج مرتبط ب�شجيع ²س 

نقول لمك ٕان موضوع احملامك التpارية، مكوضوع ¥يق احملامك، �س9تWٔmر ¥ه�م 
اOو� واحلكومة واBمتع، وÅÊ هناك اليوم احلوار الوطين حول ٕاصالح 

  . العدا�
ما طرحمتوه يف سؤالمك هيم النpاJة القضائية، هيم ²س�Uر، هيم جماالت 

ٕاىل ذÅ احلني . طين حول ٕاصالح العدا�س9تعاجلها هاذ فعاليات احلوار الو 
ٔ�قول لمك ٔ�نه ¥لفعل Oينا مجموJة من التصورات، طرحXا بعضها يف اTٔشواط 

  . اTٔوىل rلحوار، وس9نطرح البعض اTٓخر ف8 س9يmٔيت من ٔ�شواط
  :وهناك ٕاجراءات Jامة هتم مجيع احملامك التpارية وختص ¥Tٔساس

ملامرسني يف هذه احملامك يف التكيف من التكو�ن املس9متر rلقضاة ا -
مDدان اTٔعامل، هبدف Õكر�س ا�رتافDة السادة القضاة والس9يدات 
القاضيات و$نAهتم مبا �سهل مmٔمور�هتم يف فهم امللفات املرتبطة مبpال 
اTٔعامل والتقليص من اrلجوء ٕاىل ٕاجراءات التحقDق وJىل رٔ�سها اخلربة، Tٔن 

من شmٔن الرفع من ا�رتافDة و$نية اخلربة تsٔmذ �زيا من الزمان طويال و 
السادة القضاة ٔ�ن يؤدي ٕاىل Jدم اrلجوء اOامئ واملهنجي يف كثري من 

  اTٔحDان ٕاىل اخلربة؛

دمع قدرة احملامك التpارية يف جمال ٕاماكنيات املعاجلة املعلوماتية rلقضا�  -
 واملساطر وٕاJداد �رامج معلوماتية ٕالدارة القضا�؛

 رٔ�س ٔ�ولو�ت هذه الوزارة، و¥لتايل فٕاننا نmٔمل حتديث احملامك يقع Jىل -
ٔ�نه يف املس9تقyل القريب، ؤ�قول يف ٔ�سوء اTٔحوال املتوسط، س9نصل ٕان 
شاء هللا ٕاىل املكXنة الشامV لٕالجراءات، وهذا هدف �سعى ٕاليه �لك ما 

 من] من ٕاماكنيات؛

زJات دمع الوزارة ملبادرة äشجيع اrلجوء ٕاىل الوسائل البديV حلل املنا -
يف جمال اTٔعامل، بل والتفكري �اليا يف ٕادماج الوساطة يف النظام القضايئ 
والس89 ٔ�مام احملامك التpارية من U�ٔل ختفDف العبء Jىل هذه احملامك، 
و¥لطبع ٕان هذا إالجراء س9ميكXنا من اخhصار الوقت ؤ�يضا من ٕاجياد فضاء 

  .مالمئ لٔعامل
نون ٕا�داث احملامك التpارية هناك توUه ملراجعة قا ،من ¢ة ٔ�خرى

fشلك يتpاوز إالشاكليات العملية اليت يطرûا �اليا تطبيق بعض 
مقhضياته، وهناك تفاصيل كثرية يف هذا الباب، لكن هناك ٕاجراءات 
sاصة، مال هناك التفاوت يف Jدد القضا� املسVp ¥ل®س9بة rلم	امك، Jىل 

قضية، يف  2597لبيضاء سDÜل املثال املعدل الس9نوي للك قاض ¥Oار ا
  .، ٕاذن اك�ن هناك سوء ان�شار rلموارد الÜرشية�624ني يف فاس 
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  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس9يد الوز�ر

  .التعقDب

        ::::املس�شار الس9يد عبد اBيد املهااملس�شار الس9يد عبد اBيد املهااملس�شار الس9يد عبد اBيد املهااملس�شار الس9يد عبد اBيد املهايشيشيشيش
hفائلني، ولكن حنن يف احلقDقة م  .شكرا الس9يد الوز�ر Jىل جوا�مك

مhفائلني ملاذا؟ Tٔنه الحظنا احلرص Jىل ²خنراط يف ٕاصالح مXظومة 
القضاء Oى امجليع، وW�ٔر� لمك هذا املوضوع لتقDمي جتربة احملامك التpارية 
والوقوف Jىل ٕاضافاهتا اجليدة وÕمثيهنا مث وضع اليد Jىل النواقص والثغرات 

ني ٔ�و ¥ختاذ إالجراءات لتpاوزها، ٕاما مبسطرة ال�رشيع وحتديث القوان
إالدارية وEمتىن ٔ�ن �شلك هذا املوضوع �زيا هاما يف النقاش اOاÒر اTٓن يف 

  .ورش خطة ٕاصالح العدا� اÊي ن®hظر مXه الكري
و¥ملناس9بة، الس9يد الوز�ر، ٔ�ثري ان�yاهمك ٕاىل موضوع مرتبط بتفعيل 

رف املهنية، دور القضاء، sاصة ؤ�ننا نعAش هذه ا�Tٔم جتديد ماكتب الغ
فقد الزتممت يف �راجممك مب	اربة الفساد ²نتóايب وتطهري وختليق احلياة 
الس9ياس9ية، لكن مع اTٔسف الشديد ما �روج Oى الرٔ�ي العام واملت�yعني، 
جيعلنا نطلب مXمك فhح حتقDق يف املوضوع، sاصة ٔ�ن من ميارس هذا 

. ء يف الفساد ²نتóايبالفساد ²نتóايب ٔ�سامء معروفة، ٔ�سامء ٔ�داهنا القضا
  . Êا، نلمتس مXمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن حترصوا Jىل ما الزتممت به

  .وشكرا الس9يد الرئAس

    ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقDب

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�ت
و موضوع القضاء التpاري، قضاء اTٔعامل، ¥لطبع املوضوع ه. شكرا لمك

اTٓن حنن ٔ�مام تعقDب تضمن إالشارة ٕاىل الفساد ²نتóايب، ال بmٔس ٔ�ن ٔ�بدٔ� 
  .مبا كنا فDه مث ٔ�عقب Jىل ما تفضل به الس9يد املس�شار

¥ل®س9بة ٕالينا ¥لفعل هناك حمطة $مة من حمطات احلوار الوطين حول 
تكون ندوة يف °اية اTٔمهية، �شارك ٕاصالح العدا� ويتعلق اTٔمر بندوة س9 

فهيا امجليع وsاصة الفاJلني ²قhصاديني ويتعلق اTٔمر ¥لندوة املرتبطة بقضاء 
اTٔعامل، ؤ�ؤكد هنا ٔ�ن هناك ¥لفعل مشالك مhعددة وتصور� ٕالصالûا 

  .ٔ�قول واحض، لكن Eريد ٔ�ن �رشك امجليع ليك نبلور تصورا مhوافقا Jليه
لمت به ¥ل®س9بة rلفساد ²نتóايب، فmٔ� ٔ�قول لمك، ٔ�هيا ٔ�ما ¥ل®س9بة ملا تفض

السادة املس�شارون، الفساد ²نتóايب ¥لفعل ٔ�بطا� اكئنات انتóابية 
فاسدة، ٔ�� ä�ٔساءل حìD ٔ�مسع يف كثري من اTٔحDان اكفة اTٔحزاب تندد هبذا 
الفساد ²نتóايب، واTٔحزاب والنقا¥ت يه اليت متثل ٔ�طراف العملية 

  نتóابية، من � Õرى �رÕكب هذا الفساد ²نتóايب؟ ²
مث ال تعولوا Jىل احلكومة وال Jىل وزارة العدل واOاsلية واTٔ¢زة 
اTٔمXية لن	ارب الفساد، حرب الفساد يه حرب ال ميكن ٔ�ن تمت وحتصل 

حصيح احلكومة س9ي®yغي ٔ�ن Õكون رٔ�س احلربة، . نتاجئها ٕاال ٕاذا اخنرط امجليع
ة املس�شارون، هاتوا امللفات، هاتوا امللفات اليت فهيا فساد ولكن، الساد

وسرتون ½يف س®hعامل ¥جلدية اليت رمبا تفوق تصوراÕمك وطموحمك، ٔ�ما ٔ�ن 
�ش9تيك مجيعا من الفساد، فmٔ� ٔ�قول من ذا اÊي �رÕكب هذا الفساد اÊي 

  �ش9تيك مXه امجليع؟
من املغاربة  وا�د الس9مية خطرية عند املغاربة، ٔ�صبح اليوم كثري

ميارسون الفساد ¥åهنار مث يلومون الناس ويلومون اTٓخر�ن Jليه يف املساء، 
هنا اك�ن ٕاشاكل، تعالوا نضع اليد يف اليد لن	ارب الفساد، وس9تpدوننا عند 

  . حسن ظنمك كام قلت ؤ�سلفت
  .والسالم

    ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر، وشكرا Jىل املسامهة

 عند رغبة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري يف تmٔجDل السؤال وEزوال
املوUه ٕاليه ٕاىل �ني الت	اقه ¥جللسة، ن®hقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس9يد 
وز�ر الطاقة واملعادن وموضوJه مرشوع سد بين عزميان ٕ¥قلمي اOريوش، 

 .اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ²شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::ملس�شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شنملس�شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شنملس�شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شنملس�شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شناااا
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

سؤالنا موUه ٕاىل الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAة وهو حول 
  .وضعية سد بين عزميان ٕ¥قلمي اOريوش

  الس9يد الوز�ر، 
hات التحتية وإالماك�ت ²قD®لبr صادية ٕ¥قلمي ٔ�مام الغياب ش9به التام

اOريوش احملدث s�ٔريا، هذا الغياب لهذه املؤهالت اليت بوسعها ٔ�ن Õمتكن 
من موا¢ة الهشاشة ²ج�عية هبذا إالقلمي احملدث s�ٔريا، هذا الغياب هو 
اÊي جعل احلكومة السابقة äس9تجيب مللمتسات ساكن هذا إالقلمي، يعين 

Jىل واد ½رت اÊي خيرتق ٕاقلمي ٕاقلمي اOريوش، بربجمة بناء سد بين عزميان 
  .اOريوش وٕاقلمي الناظور ليصب يف البحر املتوسط

ساكن هذ�ن إالقلميني معا يعتربون هذا السد، الس9يد الوز�ر، Jىل 
درUة ½برية من اTٔمهية، Tٔنه س9يقوم ¥ٕالضافة ٕاىل حامية بعض املدن يف ٕاقلمي 

الفDضا�ت وما  اOريوش، sاصة مدينة مDضار ومدينة اOريوش من خماطر
ختلفه وراءها من حضا� لك س9نة، ¥ٕالضافة ٕاىل هذا س9يقوم طبعا بزتويد 
Jدد ½بري من امجلاJات القروية ¥ملاء الرشوب، كام س9يغذي الفرشة املائية 
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وس9يوسع ٔ�يضا من مسا�ات الزراJات املسقDة، ¥ٕالضافة طبعا ٕاىل حامية 
  . الرتبة من ²جنراف

، ٔ�نمت بدون شك Jىل دراية çمة ب®hاجئه ٔ�و هذا السد، الس9يد الوز�ر
ب3ٓmره إالجيابية Jىل حDاة ساكن هذه املنطقة، sاصة ساكن ٕاقلمي اOريوش، 
مبا س9ي�D	ه بطبيعة احلال من فرص ٕا�داث و�دات ٕانتاجDة Uديدة تقاوم 
الفقر والهشاشة هبذا إالقلمي الفيت، وذÅ عن طريق sلق فرص شغل 

  .Uديدة لساكن هذا إالقلمي
 VDٔ�مام هذا، الس9يد الوز�ر، سؤالنا هو خبصوص إالجراءات الكف
ب�رسيع ٕاجناز هذا السد وٕاخراUه ٕاىل الوجود وهو السد اÊي تتطلع ٕاليه 
ساكنة إالقلميني معا ¥لكري من اTٔمل، Eمتىن ٔ�ن �كون جوا�مك، الس9يد 
الوز�ر، �س9تجيب لطمو�ات وما ي®hظره ساكن هذا إالقلمي من هذا السد 

  . حDاهتم اليومDةيف

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالUابة Jىل السؤال، تفضلوا الس9يد . شكرا

  .الوز�ر

        ::::الس9يد فؤاد اOو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAةالس9يد فؤاد اOو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAةالس9يد فؤاد اOو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAةالس9يد فؤاد اOو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAة
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .شكرا الس9يد املس�شار Jىل هذا السؤال املهم
توضيح حول املسطرة اrيل تن�yعوها يف يف البداية ابغيت نعطي وا�د ال 

احلكومة، واrيل يه قانونية، ¥ل®س9بة rلموارد املائية و²س�Uرات يف مDدان 
املاء، وهذا قانوين، اك�ن وا�د التدبري äشاريك يف مDدان املاء، Tٔنه مشالك 
املاء Õهيموا ٔ�وال قطاع املاء ولكن كذÅ قطاع الفال�ة، قطاع اOاsلية 

ولهذا، يف القانون عند� اBلس اJTٔىل . ٕاخل... لسكن والصناJةوالص	ة وا
rلامء وكذÅ عند� خمططات مد�رية ¢وية مXدجمة rلموارد املائية، ففي لك 
حوض من واكالت اTٔحواض اك�ن هناك واك� يف لك حوض مايئ ويف لك 
حوض اك�ن وا�د ا�طط اrيل تي	دد ²حhياUات وكذÅ ²س�Uرات 

  .ة واrيل تي	دد وا�د اTٔولو�ت والتخطيطالالزم
فف8 خيص مرشوع سد بين عزميان ٕ¥قلمي اOرويوش، s�ٔربمك، الس9يد 
املس�شار، ٔ�ن هذا السد مت اقرتا�ه يف ٕاطار ا�طط املد�ري rلهتيئة 
املندجمة حلوض ملوية، كام ٔ�ن اOراسات املفصV املتعلقة به قد مت ٕاجنازها 

مرت فوق اTٔساس وجحم  70از سد ½بري يبلغ Jلوه ؤ�سفرت عن ٕاماكنية ٕاجن
مليون مرت مكعب وتوUد دراسات اجلدوى ²قhصادية والتmٔثري  45حقDنته 

  . Jىل البÀAة يف طور إالجناز
مليون درمه، س9ميكن من  800وهاذ السد اrيل التلكفة د�لو تبلغ 

 من حامية مدي®يت اOريوش ومDضار وكذا مDناء الناظور املتوسط الغريب
  . هكhار 1000الفDضا�ت، وكذÅ من سقي حوايل 

وٕان مصاحل الوزارة اTٓن بت®س9يق مع مصاحل وزارة املالية يعين يه 

  .حتاول ٔ�ن جتد اåمتويل الرضوري مس9تقyال لهذا السد
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
ن ٔ�شن لمك اللكمة يف ٕاطار اTٔس9تاذ عبد الرحام. شكرا الس9يد الوز�ر

  .التعقDب
        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنس�شار الس9يد عبد الرحامس�شار الس9يد عبد الرحامس�شار الس9يد عبد الرحامس�شار الس9يد عبد الرحامامل امل امل امل 

  .شكرا الس9يد الرئAس
  الس9يد الوز�ر، 

�شكرمك طبعا Jىل املعلومات إالضافDة اrيل ٔ�ضفهتا لنا يف اجلواب د�لمك 
اrيل مااكن�ش عند�، ولكن يف نفس الوقت و�لك رصا�ة و¥مس الساكن 

ن د�ل هاذ إالقلميني معا، اOريوش وال د�ل الناظور، كنا كنتظرو �ٔ 
اجلواب د�ل احلكومة يف هذا املوضوع د�ل هذا السد يعين °ادي تقول ٔ�نه 
رمغ اTٔزمة اrيل كتعAشها البالد من طبيعة احلال نظرا Tٔمهية هذا املرشوع، 
ويف هذا إالقلمي احملدث اجلديد اrيل ما عندو حىت يش ٕاماكنة، ؤ�ن� Jىل 

حملدث اrيل تقريبا خيلو حبال Jمل، الس9يد الوز�ر، ٔ�كرث مXا يعين هذا إالقلمي ا
اrيل Uاء يف املقدمة د�ل السؤال د�لنا ٔ�نه فDه غياب ش9به çم مجليع 

  . إالماك�ت ²قhصادية والب®Dة التحتية
و¥لتايل، فهذا املرشوع ¥ل®س9بة rلساكن د�ل ذاك إالقلمي ½يعتربوه ٔ�نه 

، هو اrلبنة هو اrلبنة اTٔوىل يف سلسV بناء ²قhصاد د�ل ذاك إالقلمي
اTٔوىل اrيل ميكن تلعب دور يف هاذ البناء هذا واrيل °ادي حيمي الكرامة 
د�ل ذوك املواطنني يف ذاك إالقلمي وخيلصهم من التعاطي Êاك ²قhصاد 

واrيل رمس وا�د " اطرا¥ندو"الطفDيل، املريض، الهش، اrيل كنقولو ليه 
  .الصورة قyي	ة Jىل ذيك املنطقة لكها

نا كنتظرو وكنقولو ٔ�ن احلكومة د�لنا اجلديدة رمبا اكنت °ادي ÅÊ، ك 
تلتقط هاذ الواقع املر�ر د�ل ذيك املنطقة ¥خلصوص وهاذ إال�داث اجلديد 

  .لهاذ إالقلمي هذا تعطي ليه ٔ�ولوية
يعين كنا كنتظرو ٔ�نه اOراسة اrيل اEهتت رمبا حبال اrيل Uاء يف اجلواب 

تو لنا Jىل ٔ�ن دراسة اجلدوى يه اrيل يف طور د�لمك، اOراسة اEهتت، وقل 
²جناز اTٓن، كنا ن®hظر من احلكومة ٔ�هنا تلتقط هاذ املعطى د�ل هذا 
إالقلمي احملدث ود�ل الوضعية الهشة واملعا�ة د�ل املواطنني يف ذاك إالقلمي 
اrيل ما عندمه حبال اrيل قلت حىت يش اماكنة اقhصادية اrيل °ادي يب®Dو 

  .Jلهيا
كنا كنقولو ٔ�نه °ادي Õكون عندها وا�د اTٔولوية و°ادي تقدموا وا�د 
الÜرشى rلساكن د�ل هذا إالقلمي، الس9يد الوز�ر، Jرب هاذ اجلواب د�لمك، 
ولكن مع اTٔسف ما �ددتو حىت يش زمن حمدد يعين لٕالجناز، قلتو ٔ�ن 
... املصاحل د�لمك يف Jالقة مع وزارة املالية، مازال ما اهتديتوش ليش

  .اعطيو� يش سقف زمين، الس9يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري
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        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا لمك الس9يد املس�شار

  .Jىل التعقDب، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀAة
  .شكرا الس9يد املس�شار

  .شكرا الس9يد الرئAس
ٔ�نه احXا بصدد ٕاهناء اOراسات ²قhصادية وكذÅ  اrيل قلت هو

دراسات التmٔثري Jىل البÀAة، Tٔن اOراسات $مة والزمة قyل اختاذ القرار 
Tٔي اس�Uر $م اكالس�Uر يف سد، ولكن خصمك تعرفوا اTٔولوية، Tٔنه يف 

سدود ½برية  3املغرب يف ا�طط ٔ�و يف ٕاسرتاتيجي�Xا الهدف د�لنا هو نب®Dو 
 Åصادية وكذhية واقXولوية ½يكون وا�د املعايري تقTٔلك س9نة، ولكن هاذ ا
التمنية الÜرشية، وهاذ املعايري ½ياsذوا بعني ²عتبار هاذ إالشاكلية اrيل 
اكينة يف Jدة ٔ�قالمي وJدة ¢ات ٔ�و مXاطق من اململكة، ولكن ¥لطبع °ادي 

  . sذوها بعني ²عتبار�sذو بعني ²عتبار التدsل د�لمك وهاذ اOراسة �
وا�د التدبري äشاريك ¥ل®س9بة  -كام قلت Å-ولكن راه اك�ن 

لالس�Uرات و¥ل®س9بة لتدبري املوارد املائية Tٔنه اك�ن يف واك� احلوض 
اBلس إالداري د�ل واك� احلوض وا�ططات اrيل كنخططو ½يكونوا بعد 

 واملنتخبني يف لك مXطقة، دراسة وبعد نقاش مع مجيع الفاJلني ²قhصاديني
ومن بعد تيكون وا�د ا�طط وطين اrيل تياsذ بعني ²عتبار ا�ططات 

  . اجلهوية
ٕاذن يف هاذ التدبري ال�شاريك تيخصمك تفهموا ٔ�نه اك�ن ٔ�ولو�ت وطنية 

  .وكذÅ ¢وية وتناsذوها بعني ²عتبار
  .شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . وز�ر Jىل املسامهةشكرا rلس9يد ال

ون®hقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس9يد وز�ر التجهزي والنقل حول 
الصيانة الطرقDة، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من مجموJة إالحتاد الوطين 

  .rلشغل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماش
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

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

يف البداية Eمثن لك اBهودات اليت تبذلوهنا يف هذا القطاع احليوي، 
  .الس9يد الوز�ر، واÊي يعد ملتقى لك الوزارات وUل املتدsلني

من هذا املنطلق، يmٔيت سؤال مجموJة ²حتاد الوطين rلشغل ¥ملغرب 

، sاصة مع فصل الصيف لنعيد التذكري والتنDÜه ملعضV حوادث السري
هذا، وما تعرفه من ارتفاع وارتباط جزء من ذÅ بوضعية الطرق ½بعد 
موضوعي بعد املعطى اÊايت املرتبط fسلوك السائقني واÊي �شلك كام 

  .%80ذ½رمت ما يفوق 
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

لكنا مhفقون يف التوصيف والرصد Jىل ٔ�ن احلوادث ببالد� مازالت 
تقامس املسؤولية السائقني والفاحصني التقXيني واملراقyني مرتفعة، وي 

ومؤسسات تعلمي الس9ياقة ورUال اOرك والرشطة املرورية والوقاية املدنية 
  .والص	ة العمومDة وإالJالم واBمتع املدين

 2013-2011ٕان الرب�مج ²س9تعpايل الثالث rلسالمة الطرقDة لفرتة 
يات مدونة السري، مل حيد بعد fشلك ½بري وٕا�داث جلنة اليقظة لت�yع مقhض 

  .من احلوادث ٔ�و fشلك ٔ�دق حرب الطرقات
و¥ملناس9بة، الس9يد الوز�ر احملرتم، فٕان التوقDع Jىل االتفاقDة بني وزارة 
اOاsلية وال�شغيل والصندوق الوطين rلضامن ²ج�عي وممثيل الهيئات 

تفعيل وهو الشق ²ج�عي املهنية والنقابية لوضع تغطية اج�عية ت®hظر ال 
اÊي طال انتظاره من Oن شغيV القطاع العاملني °ري اTٔجراء واحلاملني 

  .ٔ�لف سائق 300لبطاقة السائق املهين حوايل 
ٕان هذا الشق املرتبط حبوادث السري يعود جزء مXه ٕاىل ب®Dة طرقXا، 

هتي`  لقد مقمت ¥لطبع حبذف كثري من النقط السوداء ومت. الس9يد الوز�ر
العرشات من الكDلومرتات من املساÅ اخلاصة ¥OراUات ؤ�خرى sاصة 
¥لعر¥ت الفالحDة وبناء اTٓالف من اجلدارن الوقائية و°ريها من 

  .إالصال�ات، فضال عن �ر�مج التقوية وكذÅ التكس9ية والتوسعة
 12رمغ ذÅ، فٕان �ا� الش9بكة الطرقDة املعدة مازالت مhدهورة بـــ 

، الس9يد الوز�ر، وهنا نذ½ر الس9يد الوز�ر 2010و 2000ما بني س9نة نقطة 
احملرتم ¥لطرق ¥ملناطق النائية واجلبلية مهنا واليت من املفروض ٔ�ن Õكون 
رشايني ²قhصاد الوطين ووس9يV لفك العز� يف العامل القروي، وهنا �3ٓر 

ضال عن إالسعاف وتنقل التالمDذ، ف اتذÅ السلبية aصعوبة ولوج س9يار 
  .تmٔثريها Jىل ال®شاط ²قhصادي

نعمل، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن هذا إالرث الثقDل لن تفك مشالكه بعد بعصا 
 .حسرية، بل البد من موا½بة واس9مترار يف العمل وٕاEمك ماضون حبول هللا

  : ÅÊ، �سائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم

 ½يف س9نخفف من هذه احلوادث؟  -

يدة تنضاف ملا هو خمطط سلفا يف هل هناك �رامج ومقرت�ات Uد -
 �ر�جممك؟ 

 هل من �ٓليات Uديدة لتوعية املواطن؟  -

 وما يه التدابري املتóذة rلرفع من جودة الطرق الوطنية؟  -
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  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد وز�ر التجهزي والنقل، لمك اللكمة . شكرا rلس9يد املس�شار
  .لٕالUابة Jىل السؤال، تفضلوا

        ::::لس9يد عبد العز�ز ر¥ح، وز�ر التجهزي والنقللس9يد عبد العز�ز ر¥ح، وز�ر التجهزي والنقللس9يد عبد العز�ز ر¥ح، وز�ر التجهزي والنقللس9يد عبد العز�ز ر¥ح، وز�ر التجهزي والنقلاااا
fسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد b والصالة والسالم Jىل موال� رسول هللا 

  .وJىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
ل ٔ�شكر اBموJة احملرتمة Jىل طرح هذا السؤال وٕان اكن فDه جوج د�

امللفات، يف احلقDقة مايش سؤال وا�د، Tٔن حسب العرض هو حول 
وهاذو جوج د�ل .. حوادث السري، والسؤال الثاين حول الصيانة د�ل

امللفات ٕاىل ابغيت تقول ملفات ½برية ولك وا�د ½يحتاج ال ٔ�قول لسؤال يف 
�د ذاته، ولكن ٔ�عتقد حيتاج ٕاىل Uلسة sاصة وٕاىل جلنة sاصة لنعرض 

  . الربامجJليمك 
ولكن سmٔ�اول ٔ�ن ٔ�دمج يف جوايب جوا¥ Jىل اهلمني، اهلم د�ل 
حوادث السري واهلم د�ل الصيانة وهام مرتبطني، وٕان كنت بدءا ٔ�قولها 
و¥ش Eكونو رص�اء ؤ�حتمل فهيا مسؤولييت، ال Jالقة ٕاال يف قليل rلطرق 

  .حبوادث السري
وٕاىل السائقني، لكام ميكن يل ٔ�ؤكد لمك، وهذا نداء ٕاىل الرٔ�ي العام 

حتس®ت جودة الطرق ازداد مع اTٔسف الشديد Jدم ا�رتام ضوابط 
السري، واåمنوذج اÊي ٔ�مامXا هو الطريق الس9يار بني الر¥ط واOار 

وىل الناس تphAاوزوا الرسJة وىل .. البيضاء، يعين ملا اكن الطلب ٔ�ن
ط الثاين مع الطريقة د�ل الس9ياقة اشكون تيدوز يف اخلط الثالث مع اخل

اخلط اTٔول، ؤ�� عندي جتربة يف املدينة اليت ٔ�رٔ�سها، يعين ملا اكنت كرثة 
احلفر اكنوا الناس ½يحضيو راسهم اشوية ولكن ملا تصايبوا الطرقان، ال مالني 
 ،Åاصة من الش9باب، وال يعين الس9يارات، ٕاىل °ري ذs ،املوطورات

  .فاحلوادث Õزداد
لسري اكرثة وطنية، �كفي نقول لمك ٔ�ن وÅÊ، و¥ملناس9بة حوادث ا

ال®س9بة العالية من الض	ا� مه من الش9باب واTٔطفال، مبعىن من املس9تقyل، 
¥ٕالضافة ٕاىل الكوارث ²قhصادية و²ج�عية، وطلبنا اTٓن من اrلجنة 
الوطنية ٕان شاء هللا ¥ش يد�روا دراسة اج�عية حول ا3ٓTر ²ج�عية 

  . د�ل حوادث السري
ÅÊهذا موضوع كنعتقد حيتاج ٕاىل مقاربة جامعية قلهتا مك من مرة،  ،و

د�ل املس9تو�ت، واTٓن احXا اش9تغلنا Jليه،  3ٕاىل مقاربة وهاذ املقاربة فهيا 
واكن عند� امجلعية د�ل اrلجنة الوطنية rلوقاية من حوادث السري، واTٓن 

 °ادي ميكن لنا ندجمو °ادي �كون عند� لقاء مع اrلجنة sارج القرارات اrيل
معنا وا�د العدد د�ل الرشاكء ¥ش نفكرو يف الصيغة املناس9بة rلتmٔثري Jىل 

  .السلوك د�ل املهنيني
السادة املنتخبون، مس�شار�ن ومس�شارات، الرٔ�ي العام، هناك يف 
الب� د�لنا ٕارصار Jىل اخلطmٔ، احXا مسعنا اTٓن سؤال Jىل الس9يد وز�ر 

¥النتóا¥ت، ٕارصار Jىل خمالفة القانون يف ²نتóا¥ت، كام العدل ف8 يتعلق 
هناك ٕارصار Jىل اخلطmٔ يف خمالفة القانون يف جمال التpارة، الغش، وما 
�سمعه اTٓن يف رمضان، هناك ٕارصار Jىل اخلطmٔ يف جمال التعلمي، الغش يف 

  . اقةجمال د�ل التعلمي، هناك ٔ�يضا إالرصار Jىل اخلطmٔ يف اBال د�ل الس9ي
ؤ�� مك مرة قلت ال �لكفXا حزام السالمة اÊي س9يقلل من حوادث 

، ال �لكف ال ماد� وال ¢دا ومع ذÅ يعين املتعلمني و°ري %50السري بـــ 
املتعلمني ما كنبغيوش ند�روه، ما فDا ما ند�رو، يعين ½يحرجين، مع العمل ٔ�ن 

  .ملواطنهذا إالحراج فDه سالمة املواطنني وفDه اخلري د�ل ا
وÅÊ، ٔ�� ٔ�عتقد املقاربة اrيل احXا ماش9يني فهيا يف احلوادث د�ل 

د�ل اTٔش9ياء، تقXية ف8 يتعلق ¥لصيانة، املراقyة  3السري، يه فهيا 
س®شددها واTٓن °ادي ندsلو وسائل ÕكXولوجDة والصفقة س9يعلن عهنا 

عند� �ر�مج  قريبا، وÕربوية توعوية اrيل كتقوم هبا اrلجنة الوطنية واTٓن
  .Uديد س9نعرضه Jليمك قريبا ٕان شاء هللا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة BموJة ²حتاد الوطين rلشغل من . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .U�ٔل التعقDب عن اجلواب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس9يد عبد إالاله احللوطي
ة لنا ال شكرا الس9يد الوز�ر Jىل هذه اTٔجوبة واليت ¥لطبع احXا ¥ل®س9ب

ميكن ٕاال ٔ�ن Eمثهنا وال ميكن ٕاال ٔ�ن Eمثن اBهودات اليت تبذلها وزارÕمك 
وحكومhمك fشلك Jام من U�ٔل إالصالح، وكذÅ ال يفوتنا هنا ٔ�ن نذ½ر، 
الس9يد الوز�ر، بmٔنه هناك اTٓن �ا� صعبة يف املغرب د�ل حوادث السري، 

اTٔس9ئV اليت حتاول  وهاذ السؤال ما هو ٕاال من مضن وا�د اBموJة د�ل
  . ٔ�ن تدق �قوس اخلطر يف مجموJة من اBاالت

رمبا اجلانب د�ل الطرق، كام قلت، الس9يد الوز�ر، فعال ٔ�نه عندو 
وا�د اجلزء ولكن جزء fس9يط، ومhفقني معك Tٔن لك ما صلحت الطرق، 
وهاذ اليش فعال الحظناه كذÅ حىت يف اTٔوطوروت د�ل اOار البيضاء 

وبل Jىل دالحظنا بmٔن ما ابقاش قانون د�ل الس9ياقة وىل اrيل ½يالر¥ط، 
فyالتايل، هنا الوزارة كنطلبو مهنا ٔ�هنا خصها . وبل Jىل الAسارداåميني و½ي

تبذل جمهود يف ال�شو�ر ويف التنDÜه، يعين هاذ اTٔوطوروت د�ل اOار 
اrيل ½يذ½روا ) Les panneaux(البيضاء خصها وا�د اBموJة د�ل 

لسائقني ¥Bال د�ل الس9ياقة اrيل خصو �كون يف هاذ الطريق هاذي اrيل ا
  .والت ثالثية
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°ادي ميكن، الس9يد الوز�ر، كذE Åهبوك كذJ Åىل حظرية س9يارات 
الس9يارات د�ل اTٔجرة الكyرية، وا�د اBموJة د�ل احلوادث كتوقع يف 

اrيل  240اTٔجرة الكyرية، احلظرية د�ل الطا½س9يات د�ل املريسد�س 
س9نة ؤ�كرث، واش الوزارة عندها يش تصور  30كتجري اTٓن تقريبا مدة 

  ٔ�هنا äساJد هؤالء املهنيني من U�ٔل تغيري هاذ احلظرية هاذي؟
املشلك كذÅ د�ل حوادث القطارات، مع اكمل اTٔسف احXا يف 

ب ما كناش ت®سمعو احلوادث د�ل القطارات، اليوم ولينا ك®سمعو املغر 
احلوادث د�ل القطارات، ٕاىل ٔ�ي �د قادر�ن Jىل ٔ�ننا حنميو السكك د�لنا 

د�لنا د�ل السكك؟ ٕاىل ٔ�ي �د ٔ�ن هاذ إالدارة ) le cablage(وحنميو 
Bلهيا ٔ�هنا تقوم ¥لالزم يف هاذ اJ يل ك�رشفواrال؟د�ل السكك ؤ�نمت ا  

كذÅ املمرات، الس9يد الوز�ر، حصيح ٔ�ن مجموJة د�ل املمرات ٔ�دت 
ٕاىل وا�د اBموJة د�ل املشالك ف8 يتعلق ¥لسكك احلديدية ومجموJة د�ل 
احلوادث القاتV، اTٓن عند� مجموJة د�ل املمرات، الس9يد الوز�ر، ½ي�شاكو 

اTٔربعاء، مؤخرا كنت يف سوق : مهنا املواطنني، نعطي منوذج fس9يط
املواطنون يف سوق اTٔربعاء ½ي�شاكو من املمر اrيل دارت متاك إالدارة د�ل 
 j يل هو د�لrيل كريبط ما بني ٔ�كرب جتمع سكين اrالسكك احلديدية ا
هند مع املركز د�ل سوق اTٔربعاء، ¥J bليمك، الس9يد الوز�ر، واش ممكن 

 الناس ½بار يف السن ٔ�هنم ٔ�ن املواطنة اrيل هازة القفة د�ل اخلرضة وال
الطابق غيطلعوا يف وا�د اOروج ضيقني ملدة تقريبا احبال ٕاىل طالع ٕاىل 

، ٕاذن هاذ املمر )passage(الثالث ٔ�و الرابع وهو فقط °ادي يدوز يف 
  ...½يخصو �كون ممر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة rلس9يد الوز�ر من U�ٔل الرد. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::ر التجهزي والنقلر التجهزي والنقلر التجهزي والنقلر التجهزي والنقلالس9يد وز�الس9يد وز�الس9يد وز�الس9يد وز�
س9يارات اTٔجرة ما . الس9يد املس�شار ٔ�يضا حتدث عن كثري من اTٔمور

بني املدن، مقرتح الوزارة راه احXا كنبحثوه، س®سمح fس9يارات ٔ�كرب جحام 
الباليص، احXا اTٓن يف املشاورات °ادي  12حىت  8اrيل ميكن لها هتز 

ل د�ل النقل Uديدة ¥ش تبدا مع وزارة اOاsلية ¥ش ميكن لنا ند�رو وسائ
حىت ٕاىل عوضت لهاذ الناس تعوض هلم مبا هو ٔ�حسن، ما يش تعوض هلم 

  .مبا ٔ�قل، وهذا تفكري ٕان شاء هللا جامعي مع الرشاكء د�لنا
ف8 يتعلق ¥لنقط السوداء، جعلنا، اك�ن �ر�مج Jىل مدى مhوسط، 

ٕالضافة ٕاىل هاذ �اولنا ند�روه Jىل املدى القصري، وÅÊ الوزارة خضينا ¥
مليون د�ل اOرمه ثالث س9نوات ¥ش حنيدو ما ٔ�مكن النقط  400اليش 

  .السوداء ومهنا هاذ القضية د�ل ممرات السكك احلديدية
و¥ملناس9بة، السكك احلديدية نطلبو ريب السالمة، ريب دار اrيل فهيا 

 300اخلري د�ل رسقة بعض احلاUات اrيل كتضبط اكنت °ادي تدي لنا 
  .افرمس

اTٓن مجيع الوسائل التكXولوجDة، اTٓن ٔ�صبح ²س�Uر يف اTٔمن هو 
اس�Uر يف ²قhصاد واس�Uر يف را�ة املواطنني والسالمة د�هلم، و¥لتايل 
قرر� مXذ ٔ�ن حتملنا املسؤولية، ولكن اTٓن fشلك ٔ�كرث ٕارادية Jىل ٔ�ن 

ي نفرضو �س�مثر يف مزيد من اTٔمن والسالمة Jىل املسافر، و°اد
  .ٕاجراءات

اTٓن نقول لمك القرار اrيل اختذ ٔ�نه احلافالت والشاحXات والطا½س9يات 
لكهم س®óhذ قرار °ادي خيرج قريبا �كون عندمه مXهبات د�ل النوم، يعين 
كام اTٓن Jىل مس9توى السكك احلديدية، اك�ن بعض اTٔمور التقXية مXهبات 

د�لها ٔ�ن الناس ½يبغيو  د�ل النوم، Tٔن كثري من حوادث السري السÜب
  ..يوصلوا fرسJة، ½يديه النعاس فٕاذا به ½يوصل لوا�د

امشXAا يف ²جتاه د�ل املراقyة، سرناقب الرشاكت د�ل النقل يف 
  .الرشاكت، سرناقب املراكز د�ل الفحص التقين يف مراكز الفحص

هاذي لكها قرارات خرجXا هبا يف اrلجنة الوطنية د�ل الوقاية من 
وادث السري، فقط ابغيت نضيف بmٔنه مع ذÅ، هاذ اليش اكمل احل

¥ٕالضافة ٕاىل املراقyة اrيل ½يقوموا هبا إالخوان د�لنا د�ل اOرك املليك ود�ل 
اTٔمن الوطين، ¥ٕالضافة لهاذ اليش د�ل الرادارات، البد من معل توعوي 

وطين، ا Jىل طلب عروض Jىل الصعيد النوÕربوي، هاذ اليش اJالش J�ٔلن 
مجعية قدمت لنا طلب Jىل  93مجعية قدمت لنا، Uاتنا تقريبا  100اsرت� 

مع الش9باب ومع اTٔطفال، الصعيد الوطين، عندمه �رامج يف التوعية 
اsذينامه اكملني، ما اقصينا حىت يش مجعية ¥ش ما يقولش در� مل ما 
 ٔ�شارت بعض الصحف، ساحمها هللا، ٔ�ن در� امجلعيات د�ل يش طرف

مليون د�ل  10معني، لكيش اrيل Uا برب�مج °ادي منولوه، خصصنا 
اOرمه ¥ش منش9يو �ش9تغلو Jىل مس9توى التوعية واTٓن °®ش9تغلو يف 
املدارس و°®ش9تغلو ٕان شاء هللا Jىل مس9توى املساUد ¥ش ميكن التوعية 

 .Õكون شامE ،Vمتىن ٔ�ن ننجح يف هذه املهمة rلتقليص من حوادث السري

        ::::Aس اجللسةAس اجللسةAس اجللسةAس اجللسةالس9يد رئ الس9يد رئ الس9يد رئ الس9يد رئ 
  . شكرا rلس9يد الوز�ر

السؤال املوايل موضوJه ا3ٓTر السلبية rلمقالع Jىل البÀAة، rلمس�شار�ن 
قوضاض، عبد امحليد السعدواي، عياد �ٔ عبد القادر : احملرتمني السادة

اللكمة لٔس9تاذ احملرتم . الطييب، عبد الرحمي العاليف، الهامشي السموين
  .ياTٔس9تاذ عبد امحليد السعداو 

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس9يد الوز�ر، نظرا لٔمهية البالغة اrيل امجليع يوåهيا ٔ�مهية ويه البÀAة، 
ارتmٔينا طرح هذا السؤال بصيغة ٔ�خرى هتم ²س9تغالل العشوايئ واملفرط 
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نعكس سلبا Jىل البÀAة وJىل سالمة وحصة rلمقالع بصفة Jامة، اrيل ½ي 
املواطنني، Tٔن املالحظ، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن هناك �روز مجموJة من 
²خhالالت ك�سامه بطريقة ٔ�و بmٔخرى يف اس9تغالل املقالع املرصح هبا 
وتنايم ظاهرة املقالع العشوائية، مما نتج عن هذا �3ٓر سلبية Jىل الساكنة 

  .ال س89 يف املناطق اليت تغص ¥ملقالعؤ�نمت Jىل Jمل مبا �روج و
وكذÅ التmٔثري د�لها، وهذا هو الشق املهم، الس9يد الوز�ر، وهو التmٔثري 
 Åات احمللية، وكذJلجامr ة التحتيةD®ىل البJ د�ل اس9تغالل هاذ املقالع
تطا�ر الغبار وتدمري الغطاء النبايت اrيل °البا ما Õكون هذه املقالع جماورة 

لفالحDة، وكذÅ ي�سÜب يف ٔ�مراض مزمXة اكلربو sاصة rلضيعات ا
  . ¥ل®س9بة لٔطفال و¥ل®س9بة لٔشóاص املس9نني

  الس9يد الوز�ر، 
احXا من موقعنا يف الفريق احلريك س9بق ؤ�ن طرحXا هذا السؤال وتلقDنا 
فعال ٔ�جوبة من طرفمك والزتامات، ٕاال ٔ�ن هذا الشق د�ل البÀAة ابغينامك 

Aمت ²ع�د د�ل هاذ دفرت التحمالت د�ل اس9تغالل توحضوا لنا مىت س
  املقالع وي�ىش مع امليثاق الوطين rلبÀAة والتمنية املس9تدامة؟

كذÅ، الس9يد الوز�ر، ابغينا نعرفو املقاربة احلكومDة وإالسرتاتيجية 
  . د�لمك يف تنظمي معقلن rلمقالع وحامية الساكنة والبÀAة Jىل �د سواء

  .ئAسوشكرا الس9يد الر 

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر لمك اللكمة. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Jىل طرح هذا السؤال، لكن 
نبغي نوحض قyل ما نتلكم Jىل املقاربة، هاذي مسؤولية مشرتكة، فهيا 

ارة Jىل املس9توى املركزي، وفهيا اrلجن، ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن هناك جلنة الوز
وطنية د�ل املقالع، هناك جلن ٕاقلميية اrيل كتد�ر املراقyة واOور د�لها هو 
املراقyة، ولكن هناك مسؤولية د�ل امجلاJات احمللية، امجلاJات احمللية 

  . مسؤو� Jىل البÀAة وJىل الص	ة وJىل الطرقات
ؤ�� مايش كنتóالو Jىل املسؤولية د�لنا، نفرتض ٔ�ن الوزارة  لنفرتض،

Jىل   مل تقم ¥Oور، احلق rلجامJة ٔ�هنا متيش عند صاحب الرشكة وتد�ر �
)dégradation de la chaussée (� ارشة  وتد�رyخيلصها، مييش م

خيلصها، هاد اليش ½يقوموا به، ٕاىل امىش اس9تغل مقلع وما صايÜش 
) il a dégradé la chaussée(احشال  تيجي ½يعرب � والطريق خرسها

ومييش خيلص عند اخلازن، من حق ٔ�يضا رئAس امجلاJة ٕاذا رٔ�ى بmٔن وا�د 
الرشكة، وا�د املقلع، ٔ�ي �د ترض ¥لساكن والبÀAة من حقها خترج جلنة 

  . ومتيش äسد �

هاذي ٔ�دوار مشرتكة، التنظمي د�ل اOو� د�لنا ٔ�ن  ابغيت نقول بmٔن
اكينة حكومة مركزية واكينة امجلاJات احمللية تعطات لها اخhصاصات ¥ش 
½يوقع نوع من التاكمل، واحXا هاذ اليش طالبXAو Tٔن ولو ند�رو، ٕاىل ابغينا 
جنيو Eراقyو املغرب اكمل كنحتاجو اTٓالف د�ل املراقyني، وÅÊ البد ٔ�ن 

 .نتعاون بي®Xا وبني امجلاJات احمللية
  اكنت واملقاربة اrيل غتكون؟ املقاربة اrيل 

اrيل اكنت Jىل ٔ�ن هناك جترمي Jىل مس9توى إالرضار ¥لبÀAة ورسقة 
املقالع د�ل الرمال، مXصوص Jلهيا قانو�، و¥لتايل احلق للك مواطن، للك 
دوار، للك جامJة، يتقدم fشاكية عند و½يل امل] ٕاذا رٔ�ى بmٔنه هناك ٕاجرام 

Duا، من حقهم ٔ�ن �رفعوا ٔ�يضا تقار�ر وٕارضار يف حق الساكنة حصيا وبي 
وغنقول U Åاتنا Jدة شاك�ت ؤ�رسلنا مراسالت لبعض السادة  ،rلوزارة

العامل والسادة الوالة واrلpان واrيل خرجوا، اك�ن اrلpان اrيل خرجت 
ؤ�رسلت حىت جلان من الوزارة، مؤخرا اكينة جلنة ذهبت حىت ٕاىل ¢ة 

  .¢ة ٔ�خرىالغرب ليك Õراقب وهناك حىت ٕاىل 
وÅÊ، هاذ املوضوع نعطيه عناية ½برية نقول لمك ٔ�ش9نو يه املقاربة د�ل 
مقالع الرمال، ٕ¥جياز املقاربة اTٔوىل ٔ�نه قلهتا البارح وقلهتا يف اrلجنة ونعاود 
نوحضها، املغاربة هلم احلق ٔ�ن �س�مثروا يف مقالع الرمال، هاذي اTٔوىل، 

ٔ�مام مجيع املغاربة، اrيل ابغى �س�مثر  �لينا هاذ املشلك، ²قhصاد مفhوح
يف مقالع الرمال، اrيل ابغى �شارك مع مول رشكة ٔ�و اrيل ابغى هو يد�ر 

  . رشكة راسو س9نAرس ونÜسط املساطر
ٔ��ن س9ن�شدد؟ وهاذ اليش مXصوص Jليه، اsذينا القوانني اrيل اكنت 

ويف املراقyة  و°ادي Eزيدو، س9ن�شدد يف املراقyة املالية ويف املراقyة التقXية
�و�؟ املراقyة rالبيDuة، املراقyة املالية واش ½يmٔديو rلجامJات؟ واش غيmٔديو 

البيDuة هاذ اليش اrيل كتلكموا Jليه، الس9يد املس�شار احملرتم، واملراقyة 
د�ل الطرق، هذا هو التصور الاكمل ) la dégradation(التقXية حول 

رب املقyل تقريبا بعد ما مير ٕان شاء اrيل ٕان شاء هللا س9يعرض Jليمك يف ش9ت®
  .هللا عن طريق اBلس احلكويم اrيل فDه مرشوع القانون ودفرت التحمالت

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
 .الس9يد املس�شار، تفضل. شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئAس

�لو وك®سpلو كذÅ ك®شكرو الس9يد الوز�ر Jىل التوضي	ات د
التفاJل د�لنا إالجيايب مع العزم د�ل احلكومة Jىل بلورة هاذ إالطار القانوين 
اجلديد اrيل ½هييلك هاذ القطاع احليوي، ٕاال ٔ�ن، الس9يد الوز�ر، ابغيت 
نذ½رمك ¥لزتام د�لمك يف اrلجنة sالل مXاقشة القانون املايل، الزتممت، الس9يد 

يع املقاوالت اrيل عندها صفقات مع اOو� لبناء الوز�ر، ¥ش äشجعوا مج 
الطرق، ٕاال ٔ�ن هاذ املقاولني ½يتلقاو Jدة مشالك من طرف اrلجنة اليت 
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äسهر Jىل ٕاعطاء رخص د�ل فhح املقالع واrيل كنطلبو مXمك، الس9يد 
الوز�ر، وهو äسهروا Jىل هاذ املسmٔ�، و�كون äسهيل يف املسطرة د�ل 

زمXية لٕالجناز حمددة و½ي�س9تغرق وا�د الوقت احلصول Tٔن هناك مدة 
طويل Uدا rلحصول Jىل رخصة املقلع اrيل ½يWٔmر Jىل املدة امللزتم هبا يف 

  .ٕاجناز اTٔشغال
كذÅ، الس9يد الوز�ر، ان� Jىل Jمل هبذا ٔ�ن الطريق املؤدية واrيل 
طريق اrيل معروفة لكها ¥ملقالع ويه الطريق د�ل املنارصة، لوال تدsل 

Oو� ووزارة التجهزي ذيك الطريق اكنت صبحت ا)impraticable( ومل ،
  . يؤدوا ٔ�حصاب املقالع ولو س9ن�8 وا�دا

ولهذا، الس9يد الوز�ر، جيب مراجعة كناش دفرت التحمالت وsلق 
رسوم من طرف امجلاJات ٔ�و ٕاضافة رسوم ملس9تعميل هذه الطرق اrيل �لك 

ية د�ل الطريق د�ل املنارصة رصا�ة راه الحظتو ٔ�ن شفhو الب®Dة التحت 
  .والقارJة د�ل الطريق ½يفاش صبحت

  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
 .لمك اللكمة الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقل
فقط الوقت مل �سعفين ٔ�ن ٔ�مت، ٔ�ي مقلع يفhح ٕاال وخصو �كون مقyول 

هوية د�ل البÀAة، د�ل اOراسة Jىل التmٔثري Jىل البÀAة، بيDuا، اكينة اrلجنة اجل 
خص صاحهبا جييب دراسة Jىل ٔ�نه ما اكي®ش تmٔثري ¥ش ½يدوز يف اrلجنة 
Jاد ½يدوز �ش9تغل، واك�ن املراقyة بطبيعة احلال البيDuة اrيل احXا كتعرفوا 
 بmٔن الرخص د�ل املقالع، الس9يد املس�شار، ؤ�� كنتpاوب مع املقرت�ات

احXا ما .. س9نوات، ¥س9تXTاء اrيل يه 5د�لمك Jىل ٔ�ن اكنت كتعطى ليه 
°اد�ش منش9يو يف هاذ ²جتاه، اrيل ابغى �س�مثر نعطيوه مدة حمرتمة ¥ش 

س9نوات، ومن بعد  5 اس�مثر وتقول � �س�مثر، ما ميك®ش وا�د تقول �
ة Tٔي ي®hظر هللا J�ٔمل �ٓش °ادي تد�ر معه اrلجنة، ما ابغيناش �كون عرض

يشء، ابغينا نعطيو مدة ٔ�طول ¥ش اrيل ابغى �س�مثر �كون مرçح مع 
  . ²س�Uر

وكام قلت البار�ة يف الغرفة اTٔوىل، اليوم املس�مثر جيب ٔ�ن يدمع �لك 
إالماكنيات، وجيب ٔ�ن يطمنئ املس�مثرون Jىل ٔ�نه ¥ب ²س�Uر ¥ب 

J س احلكومة دار جلنة فهياAالس9يد رئ ÅÊوح، وhدة وزراء، �رٔ�سها مف
الس9يد وز�ر املالية و�رجعون لرئAس احلكومة ¥ش حنلو املشالك د�ل 
²س�Uرات ونÜسطو املساطر rلمس�مثر، لكن Eراقب املسائل املالية، 
الرضائب، البÀAة، اTٔمور ²ج�عية د�ل اTٔداء، هذا ٔ�مر بطبيعة احلال يف 

  .ٕاطار التوازن، هذا هو التوUه د�لنا
ية د�ل الرمس، ماش9يني يف هاذ ²جتاه ٔ�نه �كون وا�د الرمس، القض 

¥ٕالضافة rلجبا�ت اrيل كتóلص، جزء مXه °ادي مييش rلصناديق 

Xة  ه²ج�عية، وجزء مyراسات واملراقOة التحتية واD®لبr ادي مييش°
  .اrيل °ادي خيرجوا) les topographes(و

ٔ�و املقالع املؤقhة هاذي °ادي  ابغيت فقط ¥ش خنمت ٔ�ن املشاريع املؤقhة
الس9يد ). le circuit(ند�رو لها مسطرة تAسريية، ما تبقاش تدوز يف نفس 

عندو ٔ�وطوروت ٔ�و عندو سكة �ديدية وال عندو طريق ½يبقى حىت جتمتع 
ويش  مسطرة ليك تAرس Tٔن يش كتعطى � اrلجنة، ال هذا °ادي تدار �

ويش ½يتعطل، ابغينا هاذ اليش  ويف بعض اTٔما½ن يش ½يتعطى ½يتعطل �
ن®هتxي مXه، جيب ٔ�ن نAرس rلجميع ¥ش الورش ما يتعطلش و¥ش 

¥ش اTٔوراش اrيل ملزتمة هبا احلكومة ) Les pénalités(ما�كونوش ذيك 
  .Õكون يف الوقت والزمن د�لها، احXا ماش9يني يف هاذ ²جتاه ٕان شاء هللا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . �ر، شكرا Jىل املسامهةشكرا لمك الس9يد الوز

ون®hقل ٕاىل السؤال املوايل املوUه ٕاىل الس9يد وز�ر الس9يا�ة وموضوJه 
jلقطاع الس9ياr د السادة املس�شار�ن من . حتسني احمليط العام�Tٔ اللكمة

  .الفريق ²س9تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رJاه الس9باعي
  .يد الرئAسشكرا الس9 

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

ٕان حتسني قطاع الس9يا�ة رهني بتحسني احمليط القامئ rلقطاع اÊي 
ٔ�صبح $رتئا جراء غياب س9ياسة rلقرب هتدف ٕاىل حتسني ٕاطار القطاع 
fشلك Jام، والكف عن س9ياسة ²رجتال والرتقDع املمهنpة اليت ال تعطي ٕاال 

لبية تلو اTٔخرى، واليت تhÜدئ ٕ¥½راهات ومشالك قطاع النقل النتاجئ الس 
اجلوي اÊي Õرامكت به املشالك، ٕاذ ٔ�ن املسؤولني Jليه يعتربونه رشكة 
sاصة هبم، �رفضون مراقyته rلحيلو� دون احلد من متادي املرفق يف حصد 
املزيد من إال½راهات اليت ٔ�دت ٕاىل سن س9ياسة فرق äسد يف ما بني 

الد، وهذا دفع ¥ٕالدارة املرشفة ٕاىل Jدم ²ه�م ب�ساؤالت مXاطق الب
  .واس9تفسارات الربملانيني واملهنيني

مث هناك سوء الربجمة اليت ٔ�صبحت Jاجزة Jىل جماهبة لك الت	د�ت 
املطرو�ة، مما حيول دون حتسني القطاع، كذÅ تعدد وارتفاع الرسوم 

ن ا�Êن ٔ�صبحوا Jاجز�ن ¥لقطاع، ¥ت من املشالك اليت Õرهق املس�مثر�
Jىل مواصV الربامج املسطرة Oهيم، كذJ Åدم جتاوب القطاع البنيك مع 
ملفات ²س�Uر املعروضة Jليه، حDث �سpل جعز القطاع البنيك اÊي 

  .يوقف لك املبادرات الرامDة لالس�Uر
ٔ�ما Jىل مس9توى الرتوجي rلمنتوج الوطين، فاحلا� äس9تدعي، الس9يد 

حتسني مس9توى ال�سويق بتجس9يد ودمع املؤسسات املهمتة بذÅ الوز�ر، 
معنو� وماد�، مع ²ه�م �رٔ�س املال الÜرشي اÊي يعد العمود الفقري يف 
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  . لك العمليات
وجماهبة لك هذه الت	د�ت املطرو�ة مرهون �رصد مزيانية هامة 

ن وال تغين من وحمرتمة rلهنوض ¥لقطاع، Jلام Jىل ٔ�ن املزيانية احلالية ال äسم
جوع ٔ�مام إال½راهات والت	د�ت واملنافسة الرشسة اليت حتيط مبنتوجXا 

 .الوطين
ويف اخلتام، والطمئنان مجيع املس�مثر�ن واملؤسسات البنكDة، �سائلمك 

ما يه الس9ياسة احلكومDة اجتاه هذا القطاع ²قhصادي : الس9يد الوز�ر
ؤ�نه يواUه تmٔثري اTٔزمة  احليوي لتحصني احمليط العام rلقطاع، خصوصا

  العاملية اخلانقة؟ 
  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد وز�ر الس9يا�ة، لمك اللكمة لٕالUابة . شكرا rلس9يد املس�شار

  .Jىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ةالس9يد حلسن �داد، وز�ر الس9يا�ة
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ر rلس9يد املس�شار لطر�ه هذا السؤال، هذا سؤال ٔ�تقدم جبزيل الشك

من ²ه�م، سواء  ا$م Uدا، و¥ل®س9بة لنا يف وزارة الس9يا�ة نوليه كثري 
ف8 يتعلق بقضا� النقل اجلوي اrيل يه ٔ�ساس9ية Uدا، ال ميكن القDام بmٔي 
äسويق وال ميكن القDام بmٔي Õمنية س9ياحDة بدون ما �كون عند� طريان، 

اكينة مشالك تقع اTٓن يف الطريان، حنن يف ٕاطار العمل مع وزارة نعرف ٔ�نه 
النقل من U�ٔل تعويض ما مت فقدانه ¥ل®س9بة لبعض رشاكت الطريان وحنن 

  .مhيقXني بmٔننا °ادي نوصلو rلهدف يف هاذ إالطار هذا
¥ل®س9بة ل�شجيع ²س�Uر، رمغ الظروف اrيل اكينة، هناك مس�مثر�ن 

موجود�ن اTٓن ومه يومDا ½يجيو، احXا يف ٕاطار العمل يطرقون ٔ�بوابنا ومه 
احلكويم، اكن لقاء البار�ة وÕلكمنا Jىل ٕاشاكلية ²س�Uر و½يفDة دمع 

  . ²س�Uر و²س�Uر الس9ياj ٔ�سايس Uدا ومن ٔ�ولو�ت احلكومة
ويف هذا إالطار كذÅ ويف ٕاطار ال�سويق Jىل املس9توى اOويل هناك 

Jىل ٔ�نه هاذ الس9نة °ادي �كون دمع ٔ�كرث ¥ل®س9بة ملزيانية الزتام من احلكومة 
ال�سويق حىت �كون هناك Õروجي ٔ�كرث يف ٔ�سواق واJدة يف ٔ�ور¥ الرشقDة، 

، كذÅ يف اOول ²سكXد�فDة، )BRIC(يف روس9يا، يف دول الربيك 
  .واحلفاظ كذJ Åىل ما هو عند� ¥ل®س9بة لٔسواق التقليدية

نا ما جيري اTٓن يف ن  ¥ل®س9بة rلحكومة، ٕاىل قار ٕاذن هناك اه�م ٔ�سايس
نه لAس هناك إ املغرب مع دول ٔ�خرى، رمغ بعض املشالك اليت نعرفها، ف

هبوط ½بري Uدا يف اBيء وكذÅ يف ليايل املبAت، مال ¥ل®س9بة لشهر 
من  %13يونيو هناك ارتفاع ½بري Uدا، حDث ٔ�ن ليايل املبAت وصلت ٕاىل 

واكن هذا بدٔ� يف  %11د الس9ياح الوافد�ن تقريبا ²رتفاع، وكذJ Åد

شهر ماي، ولكن ¥ل®س9بة rلحجوزات اrيل موجودة اTٓن Jىل مس9توى 
ٔ�ور¥ اrيل يه اTٔسواق التقليدية د�لنا ½يبان لنا بmٔن هناك ارتفاع يف 

  .احلجوزات اrيل ½يعطينا وا�د اTٔمل ¥ل®س9بة rلمس9تقyل
حنن يف ٕاطار العمل Tٔنه تقريبا  ولكن احXا� مايش ن®hظر هاذ اTٔمور،

املزيانية د�ل املكhب الوطين rلس9يا�ة مت لكها اس�Uرها من U�ٔل ال�سويق، 
هذه املسmٔ� اTٔوىل، وكذÅ حنن يف ٕاطار العمل مع الفاJلني من U�ٔل 
احلفاظ Jىل جودة املنتوج، Tٔن جودة املنتوج ٔ�ساس9ية Uدا، واجلودة يه 

V القمي د�ل املنتوج الس9ياj د�لنا، مس9تو�ت مhعددة، تتعلق fسلس
 jاحمليط الس9يا Åادق ٔ�و املطامع وإالرشاد و°ريها، ولكن كذXسواء الف
اrيل Õلكمتو Jليه، الس9يد املس�شار احملرتم، اrيل هو ½يتعلق بنظافة املدن 

علق ¥ملرشد�ن °ري تد�لنا، ¥لطا½س9يات، بوسائل النقل، ¥ملسائل اrيل كت 
اب البازارات، ¥ل�شو�ر املوجود يف مدننا، وهاذو لكها حنن املصنفني، بmٔحص

يف ٕاطار العمل مع الوزارات املعنية، مع الهيئات املعنية من U�ٔل جتاوز هذه 
  .املشالك

حنن يف ٕاطار العمل مع وزارة اOاsلية ¥ش ميكن لنا ٔ�ننا نوUدو �ل 
ين rلمسmٔ� د�ل الطا½س9يات، حنن يف ٕاطار العمل مع املكhب الوط

rلمطارات ¥ش �كون عند� مقاربة د�ل اجلودة ف8 خيص ²س9تقyال يف 
  .املطارات

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة rلفريق ²س9تقاليل يف ٕاطار التعقDب. شكرا rلس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم اrلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اrلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اrلباراملس�شار الس9يد عبد السالم اrلبار
  .شكرا الس9يد الوز�ر

  الس9يد الرئAس،
¥مس الفريق ²س9تقاليل Tٔشكر  يف احلقDقة بدوري سmٔ�اول التعقDب

من Uديد الس9يد الوز�ر Jىل اBهودات املبذو� اليت ما فhئت احلكومة 
 .�رمهتا جتهتد يف ٕاطار املشاريع ويف ٕاطار Õمنية هذا القطاع

الس9يد الوز�ر، راه ما ميك®ش ٔ�ننا نقyلو ¥محلاس د�لمك و¥لنظرة الثاقyة 
ن احلكومة ماش9ية كتهنج وا�د اåهنج د�لمك لهذا امليدان واحXا ك®شوفو �ٔ 

د�ل äشجيع ²س�Uر، äشجيع القطاع الس9ياj خصوصا ؤ�ن بالد� 
Õزخر مبWٓmر çرخيية Uذابة، مدن شاطئية وجyلية تغري الناظر�ن وجتعل 
املهتافhني خصوصا من ٔ�ورو¥ يقصدون ب��، وحنن نبارك اخلطوات اجلبارة 

äشجيع ²س�Uر، ولكن ما �سمحوش  اليت تبذلها هذه احلكومة يف ٕاطار
ٔ�ننا �سمعو ٔ�ننا يف عهد هاذ امحلاس املتنايه يف ²س�Uر واحXا� مشاريع 

  . كثرية واقفة د�ل الس9يا�ة
ٔ�ش9نو هو هاذ املرشوع؟ هو مرشوع تغازوت، مرشوع تغازوت اrيل 

س9نة واحXا� كنتmٔرحجو ما بني امللل  30يه تقريبا °ادي نوصلو لــــ 
ٔ�لف رس�ر اrيل اكنت معدة لهاذ املرشوع  25ل، وs�ٔريا مت تعويض والفش
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  .5000د�ل اTٔرسة ٕاىل 
هاذ املرشوع الس9ياj الضخم حتول ٕاىل تضارب عقاري Tٔن سهل 
الرحب وكتعرف املضار¥ت العقارية، الس9يد الوز�ر، اrيل ما ميك®شاي ان� 

ة الوطنية د�لمك، ما äسمحوا هبا نظرا �rاكء د�لمك والفطنة د�لمك والغري 
ميك®ش نوقفو مرشوع ½بري يف جحم مرشوع تغازوت حنولوه ٕاىل دور سكXية 
ٔ�و قطاع د�ل التضارب العقاري، هذا ما ميك®ش �سpلوه Jىل هاذ احلكومة 
اrيل الشعار د�لها يه التمنية، يه ²س�Uر، وكنظن ٔ�ن هذا النداء °ادي 

الرمضاين ¥ش تعملوا Jىل احلد من  �كون نداء 3قب يف هاذ اليوم املبارك
  . هذا التضارب

  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا rلس9يد املس�شار احملرتم

  .Jىل التعقDب

        ::::الس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ةالس9يد وز�ر الس9يا�ة
شكرا rلمس�شار احملرتم Jىل السؤال د�لو ف8 خيص تغازوت، تغازوت 

$مة ¥ل®س9بة rلو¢ة د�ل اجلنوب، ¥ل®س9بة لو¢ة ٔ�اكد�ر Tٔنه ٔ�ساس9ية و 
  .°ادي تدمع الطاقة إاليوائية ف8 خيص الو¢ة البحرية

¥ل®س9بة  )le tour de table(ولكن ¥ل®س9بة لنا اTٓن مت ٕاJادة 
الكولف راه لتغازوت واTٓن حنن يف ٕاطار العمل، ابدينا العمل، يعين حىت 

اك�ن فDه، واTٓن ٔ�نه سyAدٔ� العمل يف ) le terrassement(ابدى العمل يف 
الفXادق يف شهر ش9ت®رب، ولكن هاذي و¢ة اrيل يه °ادي تبقى س9ياحDة، 

وحىت ما هو سكين هو  %100هاذي حمطة اrيل °ادي Õكون س9ياحDة 
سكين لالس9تعامل الس9ياj و°ادي �كون يعين قليل ¥ل®س9بة بعالقhه مبا 

 ٔTا �ٔmديق، هاذي املسXوىلهو ف.  
املسmٔ� الثانية وهو ٔ�نه التوUه د�ل بالد� هو توUه د�ل الس9يا�ة 
املس9تدمية، ٕاىل ابغينا الس9يا�ة املس9تدمية ما ميك®ش �كون عند� بنا�ت 
½برية Uدا وٕامسن�Dة موا¢ة rلبحر كام معلت اOول اTٔخرى، خصنا Õكون 

عندها وقع Jىل  عند� يعين مXاس9بة rلطبيعة، حمافظة Jىل املوارد الطبيعية،
لهذا، مت ٕاJادة النظر يف ½يفDة . الساكنة، هذا ما �سميه ¥لس9يا�ة املس9تدمية

  :البناء اrيل °ادي �كون يف الوا¢ة البحرية
  ٔ�وال، مت ٕابعاد يعين البناء Jىل البحر؛

3نيا، ٔ�نه مت اخلفض من Jدد البنا�ت، °ادي Õكون مXطقة خرضاء 
مة ¥مhياز، ٕاJادة اس9تعامل املياه العادمة بدرUة ¥مhياز، °ادي Õكون مس9تدا

و°ادي Õكون � وقع °ري سليب Jىل احمليط Tٔنه ¥ل®س9بة لنا يف املغرب 
  . ٔ�سايس Uدا ٔ�نه Õكون عند� الس9يا�ة املس9تدمية

ٔ�هداف عقارية،  هٕاذن راه مايش مت s�ٔذ هذاك املرشوع وصار عند
به هذه هذا سوف لن �سمح به يف هذه احلكومة، وسوف لن äسمح 

 jة ٔ�ساس9ية  %100الوزارة، هذا مرشوع س9ياDدقXه املسائل الفDوهو ف
Uدا ولكن راه املس�مثر�ن ٔ�سايس Uدا ٔ�ننا نتعاملو يف هذا إالطار، Tٔنه يف 
 jإالقامات العقارية ذات الهدف الس9يا Åادق ولكن كذXٕاطار ٔ�نه الف

ٔ�نه جنلبو Uدا ¥ش ميكن �كونوا تواز�ت مالية ¥ش ميكن لنا رضورية 
مس�مثر�ن، ولكن اrيل ميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد Jليه ٔ�نه تغازوت ٔ�ساس9ية، تغازوت 

سyAدٔ� العمل فهيا يف هاذ شهر ش9ت®رب ٕان شاء هللا، وكذÅ ٔ�هنا Õكون 
jة $مة وال ميكن ٔ�ن تنفصل عن هدفها الس9ياDو¢ة س9ياح. 

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .شكرا الس9يد الوز�ر، وشكرا Jىل املسامهة

 السؤال املوUه ٕاىل الس9يد وز�ر السكىن والتعمري، وموضوJه ن®hقل ٕاىل
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . �ر�مج مدن بدون صفDح

  .اOس9توري لتقدمي السؤال، تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد احساييناملس�شار الس9يد محمد احساييناملس�شار الس9يد محمد احساييناملس�شار الس9يد محمد احسايين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  س�شارون،السادة امل 
يتعلق موضوع هذا السؤال ¥Bهود اÊي تبذ� اOو� حملاربة مدن 
الصفDح، حDث ٔ�ن هناك جمهودات ½برية وٕاماكنيات مالية خضمة خصصت 

، لكن املالحظ هو ٔ�ن هذا الرب�مج �ركز "مدن بدون صفDح"لرب�مج 
Jىل املدن واBاالت احلرضية الكربى وهيمش املدن املتوسطة والصغرى 
واليت يعAش ٔ�كرث من نصف ساكهنا يف القصد�ر ويف ٔ�حDاء هامش9ية ال 

لساكن، وrلمثال Jىل ذr Å تتوفر Jىل ٔ�دىن �د لرشوط العAش الكرمي 
  .مدينة سدي حيىي الغرب اليت يعAش ثلث ساكهنا يف القصد�ر

هل rلوزارة تصور هيدف ٕاىل اس9تفادة املدن الصغرية : السؤال
  دون صفDح؟واملتوسطة من �ر�مج مدن ب

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة لمك الس9يد الوز�ر لٕالUابة Jىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد محمد نDÜل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد محمد نDÜل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد محمد نDÜل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد محمد نDÜل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس9يد الرئAس

  .شكرا لمك الس9يد املس�شار
مدن "Jىل مس9توى �ر�مج ٔ�عتقد ٔ�ن امجليع يعمل اBهودات اليت بذلت 

، مما ال يعين ٔ�ن امجليع اس9تفاد كام جيب من ذÅ، وس9يدي "بدون صفDح
ٔ�نوية، النواة اTٔوىل هو دراعو مث  5حيىي الغرب مXطقة هيمها هذا اTٔمر يف 

السكة مث اخلريية مث الشانطي مث جXان احمميدات، وJدد اTٔرس اrيل معنية 
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نا هاذ العدد اrيل رمبا ن ومن بعدما حöD  5306اTٓن بعملية ٕاJادة الهيلكة يه 
ٔ�رسة، وJدد اTٔرس املس9تفDدة اTٓن  5574حمتاج ٕاىل حتيني �ٓخر وصلنا ٕاىل 

  . 3983يف الربامج اrيل يه قامئة هو 
التدsل يف مدينة س9يدي حيىي الغرب يمت Jىل مس9تويني، املس9توى 

اجلنان اTٔول هو �ر�مج ٕاJادة الهيلكة و½هيم دواو�ر الشانطي، د�ل 
حمال صفDحيا، مت ٕاجناز ٔ�شغال  2023واحمميدات، واTٔمر يتعلق مبا يقارب 

الطرق والتطهري هباذ اOواو�ر، وكذÅ متت تغطية احلي fش9بكيت املاء 
الرشوب والكهر¥ء وانطالق ٔ�شغال البناء داsل احلي بعد املصادقة Jىل 

  .دفرت التحمالت
اهات من قyيل الوضع لكن البد من إالشارة كذÅ ٕاىل بعض إال½ر 

املادي لٔرس اrيل ما ½يقدروش Jىل اTٔداء، Uل املس9تفDد�ن ½يتوUدوا يف 
هاذ احلا�، ما ½يقدروش يب®Dو كذÅ، °البية الساكن قاموا �ربط حمالهتم 
الصفDحية ¥ملاء و¥لكهر¥ء، مع ذÅ يف الوضع اrيل فهيم اTٓن، مث املسا�ات 

ن الصعب ٔ�هنا تÜىن، وكام قلت لمك يف الصغرية rلبقع كذÅ كتجعل ٔ�نه م
  .البداية Õزايد العدد د�ل اTٔرس ¥س9مترار

¥ل®س9بة rلمسا½ن الصفDحية املتواUدة يف املنطقة اrيل $ددة ¥لفDضا�ت 
ٔ�ي جبوار واد تيفلت، فسAمت كذÅ تنقDل القاطنني د�لها ٕاىل جتزئة الو�دة 

  .ا�صصة ٕالJادة إاليواء 4
لمك قyل ما خنمت يف هاذ اTٔمر وهو ٔ�نه س9يدي حيىي اrيل ٔ�بغيت ٔ�ؤكد 

الغرب ¥ل®س9بة لنا منوذج، وÅÊ نفكر اTٓن يف ٔ�ش9ياء تتpاوز �كري هاذ 
اليش اrيل J�ٔلنت لمك Jليه، Tٔنه نطمح ٕاىل ٔ�ن ندرج س9يدي حيىي الغرب 
يف مرشوع من املشاريع اåمنوذجDة اليت سmٔنتظر بعض اليشء لٕالJالن عهنا 

 f س9ياسة املدينةف8 يتعلق. 
  .شكرا لمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .التعقDب

        ::::املس�شار الس9يد محمد احساييناملس�شار الس9يد محمد احساييناملس�شار الس9يد محمد احساييناملس�شار الس9يد محمد احسايين
ٕاال ٔ�ن املدن املتوسطة والصغرية يه مس9تقyل املدينة املغربية، Tٔهنا ... 

J صاص الضغطhلتوسع وامr ىل ٕاماكنيات ½بريةJ رية اليت تتوفرyىل املدن الك
  .اس9تعصت مشالكها ؤ�صبحت تعاين احنسارا عقار� وتضخام حرض�

 Vىل مؤهالت جتعلها قابJ ٓن تتوفرTٕان املدن املتوسطة الزالت حىت ا
rلتطور واåمنو وجمال مالمئ لتطبيق تصورات س9ياسة املدينة النظيفة والبÀAة 

املدن ¥حلد من ظاهرة املنظمة، لكن fرشط ٔ�ن تن�yه احلكومة ٕاىل هذه 
ان�شار السكن العشوايئ، مفدينة مل س9يدي حيىي الغرب ال تبعد Jىل 

لكم، وجتاور مرشوع مXطقة صناعية حرة ½برية  26القXيطرة بmٔكرث من 
وحماطة بmٔ�شطة فالحDة مكفة، ويه تعاين اليوم من ظاهرة السكن 

انطي، دوار العشوايئ واTٔحDاء الهامش9ية ومدن الصفDح، مل دوار الش
السكة، دوار الش9نانفة ودوار اكنطا، هاذي دواو�ر توUد داsل اBال 
احلرضي لس9يدي حيىي الغرب، وهذه الظواهر مرحشة rلزتايد مما هيدد 
مس9تقyل س9يدي حيىي، وحنن مكنتخبني و½رئAس امجلاJة احلرضية لس9يدي 
حيىي وبتعاون مع Jامل س9يدي سل8ن اÊي �شكره ¥ملناس9بة Jىل 

 Bرصيدا ا �ٔmلس الب�ي، عبBهودات مبدينة س9يدي حيىي وتعاونه مع ا
هكhار مع رشكة العمران وٕاجناز مرشوع ÕرحDل دواو�ر  70عقار� $ام بلغ 

  .$مة كدوار السكة ودوار اكنطا واملنطقة الفضية املتواUدة بدوار الشانطي
مع لكن املرشوع اTٓن حيتاج ٕاىل مساهامت ودمع احلكومة fرشااكت 

 Vاه ٕاىل مدينة س9يدي حيىي املؤهyمك ²ن�Õات، ونلمتس من س9يادJامجلا
  .ليكون لها مس9تقyل ½بري وزاهر

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة
هودات تبذل اTٓن fرسJة فقط Tٔؤكد جمددا بmٔنه كام قلمت هناك جم 

وجمهودات ٕاضافDة ؤ�ذ½ر مهنا هاذ اليش اrيل ذ½رتو ولكن نذ½ر كذÅ التعبئة 
هكhار ¥ملشاركة مع امجلاJة الساللية ¥ش حناولو نتغلبو كذÅ  50د�ل 

  .Jىل معلية ٕاJادة إاليواء
لكن كام قلت لمك ٔ�ن ما Eمتناه هو ٔ�نه حقDقة ¥ل®س9بة rلمنطقة اrيل من 

تعرف وا�د التطور هائل ووا�د التمنية هائs ،Vاصة  املفروض ٔ�هنا
¥ل®س9بة rلمشاريع الصناعية اrيل قريبة مهنا اTٓن، فXحن فكر� بmٔنه هذا 
منوذج اrيل ميكن جيعل ٔ�نه ٕ¥دماج س9يدي حيىي ٕ¥ماكننا ٔ�ن نتصور ٔ�ش9ياء 

  .مجيV ٕان شاء هللا، ولكن ن�Xاقش فهيا ف8 بعد

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر شكرا لمك

س9ن®hقل ٕاىل السؤالني اsTٔري�ن املتعلقني ¥لس9يد وز�ر ال�شغيل، 
واTٔول حول التعويض عن اجلوالن املمنوح لفائدة ¢از تفAhش الشغل، 

اللكمة �Tٔد  .وسXAوب عنه الس9يد وز�ر السكىن والتعمري يف إالUابة
يتعلق ¥لسؤال  السادة املس�شار�ن من الفريق الفDدرايل لتقدمي السؤال ف8

  .املوUه ٕاىل الس9يد وز�ر ال�شغيل

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب �Ü� Ü� Ü� Üيشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئAس

املالحظة اTٔوىل ٔ��ن هو الس9يد وز�ر ال�شغيل؟ ÅÊ حضور وز�ر 
ال�شغيل اكن خص �كون ¥ش نتذا½رو معه و�سمع � واrيل هو رافض 

  .احلوار ²ج�عي ورافض جيي حىت ٕاىل الربملان
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        ::::لس9يد رئAس اجللسةلس9يد رئAس اجللسةلس9يد رئAس اجللسةلس9يد رئAس اجللسةاااا
ٕاذا مسحمت، إالUابة Jىل سؤالمك اTٔول ٔ�ن القانون اOاsيل واOس9تور 

لمك اللكمة الس9يد .. �سمح rلسادة الوزراء بmٔن ينوبوا عن بعضهم البعض
  .الس9يد وز�ر العالقات مع الربملان، تفضلوا.. املس�شار احملرتم

الربملان واBمتع الربملان واBمتع الربملان واBمتع الربملان واBمتع     الس9يد احلبAب الشو¥ين، الوز�ر امللكف ¥لعالقات معالس9يد احلبAب الشو¥ين، الوز�ر امللكف ¥لعالقات معالس9يد احلبAب الشو¥ين، الوز�ر امللكف ¥لعالقات معالس9يد احلبAب الشو¥ين، الوز�ر امللكف ¥لعالقات مع
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس9يد الرئAس
هو فعال احلكومة ال ميكن لها ٔ�ن äس9تغرب ملثل هذا السؤال ¥عتبار 
E�ٔمك دامئا السادة الربملانيني احملرتمني حترصون وحتثون Jىل تفعيل التضامن 
احلكويم لعدم تmٔجDل اTٔس9ئV، فhعرفون اليوم اك�ن وا�د الوفد لييب ½بري 

غرب وهناك ÕرتyAات يف ظروف اس9تعpالية، فميكن ٔ�ن الزتامن �زور امل
يقhيض هذا النوع من التفويض ومن التضامن احلكويم، و¥لتايل فXحن 

  . نتحفظ Jىل هذا النوع من ال�ساؤالت
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
ٔ�ضيف ٕاىل ٔ�نه س9بق لنا ٔ�ن s�ٔرب� اBلس بmٔنه الس9يد وز�ر . شكرا
س9يكون °ائبا وسhAوىل إالUابة نيابة عنه الس9يد وز�ر السكىن  ال�شغيل
  .والتعمري

ٕاذن ٔ�عطي لمك اللكمة الس9يد املس�شار لرشح سؤالمك املتعلق 
  .¥لتعويض عن اجلوالن املمنوح لفائدة ¢از تفAhش الشغل

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب احلÜ احلÜ احلÜ احلÜيشيشيشيش
تعويض مXذ ٕا�داث هيئة تفAhش الشغل ببالد�، مت ٕاقرار . شكرا

�سمى التعويض عن القDام جبوالت التفAhش، واكن مyلغ هذا التعويض مينح 
¥ملساواة بني مجيع اTٔعوان بغض النظر عن مس9تو�ت درUاهتم، ٕاال ٔ�نه يف 

مت ²لزتام بتحسني ٔ�وضاع هذه الهيئة،  2003ٔ��ريل  30ٕاطار اتفاق 
مyلغ هذا  اÊي راجع 2008يوليوز  9وجتس9يدا ÅÊ، صدر مرسوم بتارخي 

يف اOرUات بدون مربر  االتعويض، ٕاال ٔ�نه مع اTٔسف sلق فوارق
كام ٔ�نه اس9تTىن فÀات ٔ�خرى من اTٔعوان امللكفني بتفAhش الشغل . موضوعي

  . اكTٔطباء مف�يش الشغل، و$نديس السالمة املهنية
وجتدر إالشارة ٔ�ن هذا اåمتيزي قد ٔ�دى بلجنة تطبيق اتفاقDة الشغل 

ملؤمتر العمل اOويل  100بعة ملنظمة العمل اOولية sالل اOورة اOولية التا
ٕاىل مساء� بالد� من sالل توجDه مالحظات fشmٔن تطبيق ٔ�حاكم 

  .املصادق Jلهيا من طرف املغرب 81االتفاقDة اOولية rلشغل رمق 
ما يه إالجراءات اليت يتوجب اختاذها : Êا، �سائلمك، الس9يد الوز�ر

yلغ التعويض املمنوح ومن ¢ة ٔ�خرى åمتديد ²س9تفادة من ¢ة لتوحDد م 
sاصة ؤ�ن  ؟مXه ٕاىل اTٔطباء مف�يش الشغل و$نديس السالمة املهنية

Jددمه ضئيل Uدا حىت �س9تطيع هذا اجلهاز �لك مكو�ته املسامهة يف 

ضامن السمل ²ج�عي وتعز�ز Uاذبية القطاع اخلاص يف ال�شغيل من 
äرشيع الشغل، واحلفاظ Jىل حصة وسالمة sالل السهر Jىل تطبيق 

  .اTٔجراء، وٕاعامل مyادئ العمل الالئق
  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالUابة Jىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر ((((الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة 
        ::::))))ال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهين

  . لمك الس9يد املس�شار احملرتم شكرا
ٔ�نوب يف اجلواب Jىل هذا السؤال Jىل الس9يد وز�ر ال�شغيل املوجود 
يف اس9تقyال وفد لييب هام وهناك الزتامات حكومDة مرتبطة بذÅ، ٔ�عتقد 

  . ٔ�هنا ال تقل ٔ�مهية عام حنن بصدده
¢از التفAhش حيظى بmٔمهية ¥لغة ¥ل®س9بة لوزارة ال�شغيل والتكو�ن 

هين، ¢از التفAhش هو ٔ�داة فعا� rلوزارة يف مراقyة تطبيق äرشيع الشغل امل 
وضبط العالقات بني املشغلني واTٔجراء وا�رتام احلقوق والواجyات من 

  . قyل مجيع اTٔطراف
يف هذا إالطار، تعلمون ٔ�نه بعد ظهور مشلك التعويضات Jىل اجلوالن 

، مت ٕاصدار نظام ٔ�سايس درمه 500¥ل®س9بة rلمف�شني اÊي مل �كن يتpاوز 
sاص هبيئة تفAhش الشغل وبعد وا�د السلسV من ²ج�Jات مع الرشاكء 
²ج�عيني ¥لقطاع مت االتفاق Jىل وضع صيغة مhوافق fشmٔهنا واليت مبوجهبا 
مت حتديد املبلغ بصفة تصاJدية حسب اOرUات، من درUة مف�ش مساJد 

درUة مف�ش الشغل من اOرUة ٕاىل  r8لشغل ومن اOرUة الرابعة سمل 
اTٔوىل sارج السمل، ومت يف هاذ إالطار مضاعفة التعويضات عن اجلوالن 

درمه ٕاىل ما  500مرات ٔ�ي من  5و 3املمنو�ة لفائدة هاذ إالطار ما بني 
درمه صافDة شهر� دون خضوعها لالقhطاع  2500درمه و 1500بني 

 .الرضييب
م املتعلق جبهاز تفAhش الشغل ٕاىل ٔ�ما ف8 خيص متديد مقhضيات املرسو 

هيئات املهندسني واTٔطباء امللكفني بتفAhش الشغل يف جمال الص	ة 
مرشوعي  2009والسالمة املهنية، فقد J�ٔدت الوزارة sالل س9نة 

مرسومني يتعلقان مبنح تعويضات جزافDة rلمهندسني امللكفني بتفAhش 
ح هاذ النظام هذا ما بني الشغل يف جمال الص	ة والسالمة املهنية، و½يرتاو 

درمه شهر� واTٔطباء امللكفني بتفAhش الشغل ½يرتاوح  2500و 2000
درمه شهر�، Jلام ٔ�ن هاتني الفÀتني من  4000و 3000التعويض د�هلم بني 

املوظفني يتلكفون بنفس املهام املو½و� ملف�يش الشغل لك حسب 
  .²خhصاص د�لو

اrيل احXا بصدده، تويل احلكومة جلهاز وتmٔ½يدا لٔمهية د�ل هاذ اليش 
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تفAhش الشغل ٔ�مهية ¥لغة وتقرر يف هذا إالطار عقد لقاء تواصيل مع هاذ 
  . املف�شني وهاذ اجلهاز

ويف هذا إالطار، قامت الوزارة مبراسV مXدوبيات الوزارة يف املوضوع 
شاء  لتلقي ²قرتا�ات د�ل امجليع واTٓراء د�هلم من U�ٔل مقاربة اrيل ٕان

  . هللا تsٔmذ ٔ�كرث بعني ²عتبار مطاåهبم Jىل هذا املس9توى
  .شكرا لمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
 .اللكمة rلفريق الفDدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  .شكرا الس9يد الرئAس

حصيح ما قلمتوه، الس9يد الوز�ر، بmٔن من حق الس9يد الوز�ر ٔ�ن يغيب 
ٔ�ن ما هو دس9توري ٔ�كرث ٔ�مهية مما هو ٔ�قل مرتبة ملهام ٔ�خرى، ولكن نعتقد 

مXه من الناحDة اOس9تورية ومن الناحDة القانونية، لكن احXا اليوم طرحXا 
هاذ السؤال لAس فقط سؤال تقين مyارش، تقين مyارش عن ما يتلقاه 
مف�ش الشغل ولكن نقول هل هناك مقاربة Uديدة ٕالعطاء هيئة تفAhش 

  ارية ٔ�ساس9ية لتقوم ¥ملهام املناطة هبا؟ الشغل وا�د الوضعية اعتب
حنن نعرف sاصة يف بعض املؤسسات ورشاكت القطاع اخلاص ٔ�هنا 

كذÅ نعترب بmٔنه توفري ٕاماكنيات ٔ�ساس9ية من التنقل . متنع من اOخول
وٕاماكنيات ²س9تقالل اÊايت ملف�ش الشغل ٔ�و ملهندس السالمة املهنية ٔ�و 

لقدرة Jىل القDام مبهامه ٔ�كرث، ÅÊ ميل لطبAب مف�ش الشغل، ٔ�نه متن	ه ا
نطرح هاذ السؤال Eريد ٔ�ن نت	دث عن مقاربة Uديدة ملقاربة هاذ اBال اrيل 

  .هو جمال حDوي
ٔ�� ٔ�قول عندما مينع مف�ش الشغل، لAس املادي هو اTٔساس، ولكن 
حىت املعنوي، مف�يش الشغل مينعون ٔ�حDا� ويف كثري من املقاوالت من 

املقاو�، لٔسف هذا هو إالشاكل احلقDقي اrيل مطروح رمغ  اOخول ٕاىل
ٔ�نه احXا ما طرحXاش هاذ املوضوع يف السؤال ولكXه يف املقاربة العامة جيب 

ولكن عندما نقول احXا نتذا½رو Jىل التعويض، .. ٔ�ن نت	دث ٔ�يضا حىت
  .التعويض هو ٕاذن Uانب حمفز وUانب ٔ�سايس ليقوم مف�ش الشغل بدوره

 Xف ،ÅÊ اصة حولs ،شها املغرب اليومAيل ½يعrا Vٔنه املر�mعتقد ب
املؤرشات ²قhصادية اrيل كنتذا½رو Jلهيا ويف ٕاطار احلفاظ Jىل مXاصب 
الشغل ويف ٕاطار احلفاظ Jىل الشغل، البد من ٕاعطاء ٔ�مهية كربى لهاذ 
الهيئة Tٔن يه ٔ�ساس9ية وجوهرية ل�سامه بدورها يف ٔ�ن املقاوالت املغربية 

مدعوة ٕاىل احملافظة Jىل مXاصب الشغل يف ٔ�فق موا¢ة ما تعAشه  اليوم
  . بالد� من ٕاشاكالت يف هذا اBال

  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
 .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقDب. شكرا rلس9يد املس�شار

نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر ((((الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة 
        ::::))))كو�ن املهينكو�ن املهينكو�ن املهينكو�ن املهينال�شغيل والتال�شغيل والتال�شغيل والتال�شغيل والت

fرسJة فقط ٔ�نه من حسن الصدف ٔ�نه اكن يل يف املوضوع نقاش مع 
الس9يد الوز�ر امللكف ¥لقطاع، ميكن يل نقول لمك بmٔنه من ²ه�مات 
اTٔساس9ية املطرو�ة اTٓن يف Uدول ٔ�عامل هذه الوزارة هو ٔ�ن تعيد النظر 

ع املتعلقة يف اTٔوضاع ²عتبارية، يف اTٔوضاع التفاوضية، يف اTٔوضا
¥ملراقyة ملف�يش الشغل، ¥لطبع و¥لتايل يف اTٔوضاع املادية هلم، Tٔن اجلهاز 
د�ل مف�يش الشغل �اكفة اTٔصناف د�لو هو ¢از ٔ�ساس يف بلورة 
لني وبني املشغöلني،  العالقة اجلديدة اليت Eريدها بني ٔ�ر¥ب املعامل واملشغِّ

س�Xادا كذJ Åىل اsTٔذ بmٓراÒمك وبmٓراء وهذه معلية اليت ال ميكن ٔ�ن تمت ٕاال ا
الفاJلني يف هذا اBال، وتmٔكدوا بmٔنه الوزارة اليوم مDا� ٔ�كرث من ذي قyل 
رمبا ٕاىل ٕاJادة النظر يف اTٔوضاع احلالية وٕاىل السري قدما معمك يف اجتاه 

  . صيا°ة نظام Uديد جلهاز التفAhش
 .شكرا لمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . رشكرا rلس9يد الوز�

السؤال اsTٔري موضوJه مراجعة الس9ياسات العمومDة يف جمال 
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت	الف ²شرتايك، . ال�شغيل

  .فليتفضل مشكورا

J املس�شار الس9يد محمدJ املس�شار الس9يد محمدJ املس�شار الس9يد محمدJ بببباااادددداملس�شار الس9يد محمد::::        
  .شكرا الس9يد الرئAس

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

و²ج�عي ٔ�ن اعترب ٔ�ن الس9ياسات  س9بق rلمpلس ²قhصادي
العمومDة يف جمال ال�شغيل مش�hة وجمزٔ�ة وتعاين من نقص يف الت®س9يق بني 
خمتلف اجلهات املعنية، وهذا ما ٔ�كدته مؤخرا sالصات تقر�ر البنك اOويل 

  . حسب ٕاشاكلية äشغيل الش9باب ببالد�
نتpة وهذا الضعف يف الت®س9يق Oيه مثن تؤديه اOو� والقوى امل 

وينعكس Jىل ٔ�داء احلكومة، وس�ساءل عنه يف ٔ�داهئا حبمك ٔ�نه صلب 
املطالب ²ج�عية اليت رفعهتا احلراكت ²حphاجDة قyل تÜين دس9تور فاحت 

  : وهذا الضعف �متثل يف. 2011يوليوز 

Jىل سDÜل املثال ) J)ANAPECدم فعالية الربامج املعمتدة، فmٔداء واك�  -
صوص يف ضبط التخصصات، سواء يف اBاالت يبدو °ري مقXع و¥خل

الفالحDة والصناعية والتpارية، مفا ¥Å كذÅ يف الصناJة التقليدية اليت 
 ميكهنا ٔ�ن متتص ٔ�كرث Jدد ممكن من اليد العامV املؤهV؛ 

 Jدم اع�د دراسات rلرصد والت�yع وتقDمي خمتلف الربامج؛  -
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  .امن تعممي التmٔهيل وجودتهنقص وضعف يف املوارد الÜرشية املؤهV لض -
من الش9باب  %38ومن اTٔرقام اليت ميكن ٔ�ن �سائلمك fشmٔهنا ٔ�ن حوايل 

س9نة Jاطلون عن العمل، ؤ�ن ما  25و 15ا�Êن ترتاوح ٔ�عامرمه ما بني 
من الش9باب العاطلني عن العمل يقل مس9توامه التعلميي عن  %80يناهز 

عبارة ٔ�خرى فٕان الغالبية املس9توى الثانوي ٔ�و مل يلجوا املدرسة قط، وب 
العظمى من الش9باب يلجون سوق العمل دون Õكو�ن مالمئ، ومن 
املالحظ ٔ�ن اجلهد املبذول ل�شغيل الش9باب �س9هتدف ٔ�ساسا خرجيي 

  .من الش9باب العاطل %5اجلامعات ا�Êن ال ميثلون ٕاال �س9بة 
كام يالحظ ٔ�ن ما اس9تفاد مXه ²قhصاد الوطين من اåمنو املنظم 

ر Jىل مدى العقد اsTٔري مل ميس فÀة الش9باب ¥لقدر الاكيف، وهذا واملس9مت
ما �سمح ¥لقول بmٔن هناك هتمAشا rلش9باب اس9متر س9نني طويV، مما جعل 
ثلث ساكن املغرب مقصيني من سوق الشغل ومن دورة إالنتاج الوطين 

  .¥س9تف	ال ظاهرة البطا�
¥ت من الشا %90جسل ٔ�ن حوايل  2010ويف دراسة يف س9نة 

من الش9بان ا�Êن يتابعون تدريبا $نيا معرضون rلعطا�، يعترب هذا  %40و
من مقدمة ٔ�س9باب التوÕرات وانعدام الطمmٔنXAة اÊي �سود اBمتع وتتpىل يف 

  .مظاهر العنف واجلنوح وهتديد اTٔمن العمويم و²قhصادي و²ج�عي
ر اختاذ التدابري ٕان قXبV الش9باب العاطل يه قXبV موقوتة ويتطلب اTٔم

املس9تعVp، و�سائلمك، الس9يد الوز�ر، عام س9تقوم به احلكومة من تدابري 
ملعاجلة الوضع ونقرتح يف ٕاطار ٕاJادة النظر يف جمال التكو�ن املهين، جيب 

، مXاظرة وطنية rل�شغيل Tٔنه 98مXاظرة وطنية مكثيلهتا اليت اكنت يف 
� وما عند�ش اليد العامV مشلك، حنن يف الصناJة التقليدية اك�ن عطا

Vاملؤه. 
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالUابة Jىل . شكرا rلس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر نيابة عن الس9يد وز�ر ((((الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة 
        ::::))))ال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهين

  .�شارشكرا لمك الس9يد املس 
¥لطبع تعلمون ٔ�ن احلكومة تويل قضية ال�شغيل بصفة Jامة وäشغيل 
الش9باب �اميل الشهادات Jىل اخلصوص عناية sاصة من U�ٔل التخفDف 
من �دة البطا� اrيل كتلكموا Jلهيا واrيل يه واقع مؤمل فعال يف جممتعنا 

املواطنني، اليوم، سواء تعلق اTٔمر ¥Tٔوساط العامة، ¥لفÀات ا�تلفة د�ل 
ٔ�و تعلق اTٔمر حباميل الشهادات fشلك sاص اrيل كتوUه هلم كذJ Åدد 

  . من إالجراءات
وهكذا، نعتقد ٔ�نه من مضن اTٔمور اrيل Õلكمتيو Jلهيا، هناك بداية 

يه ) ANAPEC(حتسني رشوط الوساطة، حبيث ٔ�نه تعلمون ٔ�ن 
يع الوزارة äش9تغل اTٓن ٔ�ساسا ¥ل®س9بة حلاميل الشهادات، ومن مضن مشار 

هو توس9يع فضاء د�ل ²ش9تغال د�لها ٕاىل اكفة ٔ�صناف طاليب الشغل من 
  .U�ٔل ٔ�ن تقوم هبذا اOور

كذÅ هناك Jدد من التدابري إالرادية والتحفزيية اrيل ميكن لها ٔ�هنا 
تعطي وترية ٔ�قوى rل�شغيل يف بالد�، وهذه إالجراءات تدsل مضن ٔ�ربع 

  :حماور ٕاسرتاتيجية
mٔهيل بواسطة التعلمي والتكو�ن، كام Õلكممت Jىل ذÅ، من ٔ�وال، الت

sالل الرفع من جودة التmٔهيل والتكو�ن ¥ش �كونوا مطابقني حلاجDات 
  سوق الشغل؛

3نيا، ٕارساء إالسرتاتيجية اجلديدة ف8 خيص التكو�ن املهين، وÕلكممت 
  Jىل ذÅ، وهذا اTٔمر حيتاج ٕاىل ٔ�ن نعيد النظر فDه؛

التكو�ن ¥لتدرج واåمترس املهين ¥عتبارهام مكون ٔ�ساس 3لثا، Õمثني 
rلشخصية ومصدر اJزتاز مما �سهل ²ندماج يف احلياة املهنية، وهاذ اليش 
بدا، الحظمت ¥ل®س9بة لبعض املامرسني بعد س9نوات من املامرسة يف قطاJات 

ل ٔ�و يف معامل، عندما تعطى هلم شهادة اعتبارية اrيل رمبا كتفوق املاكنة د�
شهادة التكو�ن، فعمليا هاذ اليش يدل Jىل ٔ�نه املاكنة ²عتبارية د�ل 

  هؤالء Õرتفع كثريا، وحىت ماكEهتم يف السوق Õرتفع كثريا؛
رابعا، sلق جسور بني التعلمي والتكو�ن، ويف هذا إالطار س9تÜسط 

Vyاملق Vسابيع القليTٔإالجراءات العملية ٔ�كرث يف ا.  
ة نظام الوساطة يف ال�شغيل من sالل التعريف احملور الثاين هو تقوي

ٔ�كرث ¥لواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات، وتوس9يع ²خhصاصات 
  .د�لها كام قلت لمك

3لثا، مواصV احلكومة تنفDذ الربامج إالرادية ٕالنعاش ال�شغيل مع وضع 
  : الس9بل الكفVD بتطو�رها وحتسني ٔ�داهئا من sالل

حتسني القابلية د�ل  2012اrيل سAمت �رمس س9نة  "تmٔهيل"�ر�مج  - 1
  ٔ�لف ¥حث عن الشغل؛ ä20شغيل 

ٔ�لف ¥حث  275اrيل سAمت ٕادماج من sال� حوايل  "ٕادماج"�ر�مج  - 2
 ؛2016و 2012عن شغل sالل الفرتة ما بني 

من الش9باب  4000اrيل °ادي نوا½بو به حوايل  "مقاوليت"�ر�مج  - 3
 �اميل املشاريع س9نو�؛

  ؛"اس�Dعاب"و "تmٔطري"و "مyادرة"�رامج Uديدة كرب�مج  اع�د - 4
رابعا وs�ٔريا، احملور ²سرتاتيجي الرابع، هو وضع �ٓليات فعا� rلرصد يف 
جمال ال�شغيل، تعرفون بmٔنه من الرضوري ٔ�ن Õكون هناك �ٓليات rلت�yع، 

  .rلتقDمي، rلرصد ولتقومي لك ما يمت القDام به
 ٔmريا، يتعني القول بs�ٔ ن هذه الس9ياسة إالرادية ٔ�ساس9ية، لكهنا ¥لطبع

مرتبطة ¥لس9ياسة العامة د�ل البالد، ¥لس9ياسة اrيل قادرة ٔ�هنا ختلق 
رشوط د�ل اåمنو، منو مرتفع، ومن sالل اåمنو املرتفع وتقوية ال®س9يج 
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  . ²قhصادي املغريب ٕ¥ماكننا كذÅ ٔ�ننا نقلصو ٔ�كرث ما ميكن من �ٓفة البطا�
  . شكرا لمك

        : : : : د رئAس اجللسةد رئAس اجللسةد رئAس اجللسةد رئAس اجللسةالس9يالس9يالس9يالس9ي
 .هل لمك تعقDب؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد عبد اrلطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد اrلطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد اrلطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد اrلطيف ٔ�معو
  الس9يد الرئAس،
  الس9يد الوز�ر، 

  الس9يدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني،
كام س9تالحظون، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن عنوان هذا السؤال هو مراجعة 

حظنا ٔ�ن هناك Jدة الس9ياسات العمومDة يف جمال ال�شغيل، ملاذا؟ Tٔننا ال
ٕاخل، العربة ... �رامج متت جتر�هتا، مقاوليت، عقود إالدماج، س9ياسة الوسائط

¥لن�pDة، الن�pDة مازلنا بعيد�ن Jىل التغلب Jىل ٕاشاكلية البطا� اليت هتدد 
البالد، فقDل لنا بmٔن مس9توى البطا� مhحمك فDه ؤ�نه املندوبية السامDة 

هذا يشء ٕاجيايب، ولكن Jىل مس9توى  r8,2لتخطيط مؤخرا �ددت يف 
  .الواقع يشء �ٓخر

ÅÊ، خناف من احلكومة ٔ�ن äس9متر يف نفس املهنج اÊي اكنت Jليه 
احلكومات السابقة، دون ٔ�ن يمت إال�اطة fشلك Uاد مبوضوع إالشاكلية، 

  ما جنحوشاي، ما مقDدي®ش  350.000نعطيك مال س9نة الباكلور� اTٓن 

ميش9يو؟ �هيك Jىل الناس اrيل ما وصلوش يف اجلامعات، فني °ادي 
rلباكلور�، ٕاذن ندور يف وضع �س9توجب التدsل الرسيع ٕالتيان بìذج 

  .ؤ�فاكر Uديدة
 ملا ٔ�قول هذا مال ٔ�حDلمك Jىل جتربة ٔ�مر�اك الالتي®Dة ف8 يتعلق برب�مج

، اليت اس9تطاعت عن طريق التحمك يف التعلمي وتوس9يع هامش "جونيف"
ال �ي جمـــــف+ 2ما عندمهش ٔ�كرث من ) Bac+2(ل يعين لك ٔ�و قاJدة ٔ�ق

التكو�ن والتدريب والتكو�ن، كذÅ ما قyل البااكلور� العمل Jىل إالدماج 
  .ٕاخل... يف Õكو�ن $ارات واOفع هبا

هذا لكه جيعل Jىل ٔ�ن قضية ال�شغيل يه مركزية، يه اليت اTٓن تقاس 
 حنن بصددها، بدون هذا لن نتقدم Jلهيا مدى تنفDذ ٔ�هداف اTٔولوية اليت

ٕاخل، هذا ال �ساوي ... Jىل إالطالق، حققXا يف الكهر¥ء واملاء والطرق
شÀAا ٔ�مام غياب س9ياسة ال�شغيل ¥عتبارها يه املس9تقyل، يه ٔ�داة rلتحمك 

  .و²س9تقرار
  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
. ٕان ٔ�ردمت لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Jىل التعقDب. شكرا الس9يد الوز�ر

  .ٕاذن شكرا rلجميع Jىل املسامهة
  .J�ٔلن عن اJ�ٔلن عن اJ�ٔلن عن اJ�ٔلن عن اEEEEهتاء Uلسة اTٔس9ئV الشفهيةهتاء Uلسة اTٔس9ئV الشفهيةهتاء Uلسة اTٔس9ئV الشفهيةهتاء Uلسة اTٔس9ئV الشفهية


