
�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

1 

�كتو�ر  30( 1433ذو احل"ة  14ٔ2012( 

        999933338888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

�كتو�ر 30  (1433 ذو احل"ة 14 الثال2ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ 2012(  
  . لساBرئAس ل الرابعاخلليفة ،دبداامحدو اش8يخ الس8يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال  الساGة ، ابتداء مندقEقة ثالث وعرشونثالث ساGات و : التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت
  . بعد الزوال واRٔربعنيثانية ال واOقEقة 

  .يةه مYاقشة اRٔس8ئW الشف     ::::Vدول اRٔعاملVدول اRٔعاملVدول اRٔعاملVدول اRٔعامل

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

        ::::دبدا، رئAس اجللسةدبدا، رئAس اجللسةدبدا، رئAس اجللسةدبدا، رئAس اجللسةاااامحدو محدو محدو محدو اااااملس�شار الس8يد ش8يخ املس�شار الس8يد ش8يخ املس�شار الس8يد ش8يخ املس�شار الس8يد ش8يخ 
 ٔ�  .رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Gىل 

�Gلن عن افgتاح اجللسةٔ.  
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

  الس8يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اOس8تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 
اOاyيل Bلس املس�شار�ن، خيصص اBلس هاته اجللسة Rٔس8ئW السادة 

  .احلكومة Gلهيااملس�شار�ن ؤ�جوبة 
ق�ل الرشوع يف تناول اRٔس8ئW الشفهية املدرVة يف Vدول اRٔعامل، 
�عطي اللكمة �لس8يد اRٔمني ٕالطالع اBلس Gىل ما Vد من مراسالت ٔ

  .وٕاGال�ت، تفضل الس8يد اRٔمني

        ::::املس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلساملس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلساملس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلساملس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلس
  .شكرا الس8يد الرئAس

ن من الس8يد رئAس احلكومة مبرشوع توصلت رئاسة جملس املس�شار�
يتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات وا�Gا�ر وصوا�ر  120.12قانون رمق 

التحصيل املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وا�Rٔوي املس8تحقة لفائدة 
  .امجلاGات والعامالت واRٔقالمي واجلهات

جملس  ٔ�ما �ل�س8بة لٕالGال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة
املس�شار�ن، فقد توصلت الرئاسة مبراسW من الس8يد الوز�ر امللكف 
�لعالقات مع الربملان، خيرب من yاللها اBلس طلب الس8يد وز�ر التجهزي 
والنقل بتقدمي اRٔس8ئW املو�ة لوزارته يف بداية اجللسة، وطلب الس8يد 

ة بعد اRٔس8ئW الوز�ر الفال£ة كذ¡ بتقدمي اRٔس8ئW املو�ة لوزارته م�ارش 
املو�ة لقطاع الوظيفة العمومEة الرتباط الس8يد�ن الوز�ر�ن بnٔ¥شطة رمسية 

  .طارئة
̈ٔحرار  كام توصلت الرئاسة مبراسW من رئAس فريق التجمع الوطين ل
يطلب من yاللها تnٔجEل السؤال املوVه �لس8يد وز�ر اOاyلية حول مراق�ة 

  .يع املاء والكهر�ء ٕاىل Vلسة الحقةالتدبري املايل �لواكالت املس8تقW لتوز
̈ٔس8ئW الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن  �ل�س8بة ل

�كتو�ر 30ٕاىل ¯اية يوم الثال2ء ٔ:  

 سؤ±؛ G :23دد اRٔس8ئW الشفهية -

 سؤ±ن؛: Gدد اRٔس8ئW الكgابية -

 . جواب وا£د: Gدد اRٔجوبة الكgابية -
  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس8يد رئAسالس8يد رئAسالس8يد رئAسالس8يد رئAس
  . شكرا الس8يد اRٔمني

من النظام اOاyيل، توصلت الرئاسة cست  128طبقا ملقgضيات املادة 
 .. طلبات ٕا£اطة، اللكمة �لفريق احلريك) 6(

  .اللكمة �لفريق الفEدرايل يف ٕاطار طلب ٕا£اطة ..اRٓن ن�gقل

        ::::املس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس8يد عبد امحليد فاحتي
  الس8يد الرئAس،

  الس8يدان الوز�ران،
  يدات والسادة املس�شار�ن،الس8 

بعد س8نة ونيف من ٕاقرار اOس8تور اجلديد، وا�ي فgح ٔ�فقا واسعا 
النتظارات املغاربة يف ٔ�فق «رسيع وترية ±نتقال اOميقراطي، وا�ي من 
املفروض ٔ�ن جتسده احلكومة اليت ٔ�فرزهتا املر£W من yالل املامرسة 

التعامل مع القضا� الوطنية الس8ياس8ية املمتلكة ملقومات رVال اOوÀ يف 
  .الكربى

�رزت طوال الشهور اyRٔرية مؤرشات مقلقة حول مس8تق�ل 
اOميقراطية واحلر�ت ببالد�، مصدرها ممارسات وترصحيات ملسؤولني يف 
اجلهاز التنفEذي جتعلنا نتخوف وبصدق Gىل Æراكامت النضال الس8يايس 

  . الوطين ببالد�
�ثريت، ميكن اÊمتثيل �¡ ٕ�قدام و�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ش8ياء س8بق ٔ�ن ٔ

اBلس احلكويم اyRٔري Gىل ٕاGالن تضامYه مع الس8يد وز�ر العدل ضد 
النقابة اOميقراطية �لعدل من yالل االتفاق Gىل ±قgطاع من ٔ�جور 

  .املرضبني يف قطاع الوظيفة العمومEة
 كنا قد Îكون طرفا Vد� يف النقاش مكركزية حول اخلطاب املعلن املربر

لهذا القرار، لو اكن نتاج نقاش حكويم مزتن ويف ٕاطار احلوار مع 
̈ٔسف Vاء جلرب yاطر الس8يد وز�ر العدل  املركز�ت النقابية، ٕاال ٔ�نه و ل

ÀوOال اVديد لرV ازع لسلوكYا�ي اكن بطال بدون م.  
فقد جسد التعايل العنيد ٔ�مام هذا اBلس واس�Yفر AVشا من مسؤويل 

املريد�ن يف ندوته الصحفEة حملامكة النقابة اOميقراطية  وزارته وكثريا من
�لعدل، ووزع �Rٔمس مب"لس النواب صكوك من هو مYاضل من ¯ري 
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�كتو�ر  30( 1433ذو احل"ة  14ٔ2012( 

املناضل بعد ٔ�ن yانته البدهية الس8ياسة واس8تعمل العنف القايس يف حق 
  .املرضبني

  الس8يد الرئAس، 
yاص  احلقEقة ٔ�ن املس8هتدف هو احلر�ت النقابية بقطاع العدل cشلك

والعمل النقايب cشلك Gام، لقد ضاق الس8يد الوز�ر ذرGا مبصداقEة النقابة 
والتفاف الشغيW حولها، وملا �ءت حماوالته اRٔخرى �لفشل جلnٔ ٕاىل yلق 
Gدو ومهي هو نضاالت الشغيW العدلية، بدل ٔ�ن �كون قو� مبقار�ت 

ع موظفات حقEقEة ومسؤوÀ و«شارÚية ٕالصالح القطاع بدءا �لتصاحل م
  .وموظفي القطاع ا��ن مه اRٔداة الفعلية لتفعيل إالصالح

هل ٕاىل هذا احلد Æزجع النقابة اOميقراطية �لعدل حىت تتكgل احلكومة 
  ضدها تضامYا مع وز�رها يف العدل؟

نعتقد ٔ�نه اكن Gىل احلكومة ٔ�ن تتضامن مع معطيل هذا البß، مع 
ائه، لكهنا اخgارت مYطقا فقرائه، مع مظلومEه، مع cسطائه، مع ضعف

س8ياس8يا يذÚر� مباضينا النضايل اBيد، فٕان كنا �Rٔمس حضا� ±عتقال 
والطرد واحملامكة من ٔ�Vل اOفاع عن حق إالرضاب، فال ضري ٔ�ن Îكون 

ال . اليوم حضا� قطع اRٔرزاق من ٔ�Vل اOفاع مرة ٔ�خرى عن حق إالرضاب
  .غ Gلينا صفة النضال من Gدمه� س8يدي الوز�ر، ال حنتاج ٕاىل ٔ�£د لAس8ب

ٕان الفEدرالية اOميقراطية �لشغل والنقابة اOميقراطية �لعدل åجزء مهنا 
واليت اس8تحرضت دامئا املصلæة الوطنية �عتبارها فوق املصاحل اخلاصة، 
¥شnٔت يف Æربة النضال الوطين من ٔ�Vل اOميقراطية وحقوق إال¥سان، 

رضورية �لمسامهة يف التحوالت ؤ�عطت �لعمل النقايب املصداقEة ال
الس8ياس8ية و±جéعية اليت تعرفها بالد�، مما جيعلنا مؤمYني بnٔن قمي التعدد 
و±خgالف واحلوار يه و£دها الكفWE ٕ�جياد املداyل اRٔساس8ية حلل 
إالشاكالت القامئة بقطاع العدل �لتصاحل مع الشغيW وضامن رشوط ٕاصالح 

Àظومة العداYم .  
  .س8يد الرئAسشكرا ال 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
̈ٔحرار. شكرا الس8يد املس�شار   .اللكمة اRٓن لفريق التجمع الوطين ل

        ::::املس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العواين
  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يد�ن الوز�ر�ن،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس8يد الرئAس، 

احلس8مية - �و�ت-زةكرث اجلدل ٔ�yريا حول معلية انتìاب مكgب �ة �
، هناك من يدعي ٔ�هنا اكنت معلية دميقراطية ومن يدعي ٔ�هنا 2009يف 

  .اكنت معلية شاهبا الفساد
الس8يد الرئAس، حنن كتجمعيني معنيون �Rٔمر، Rٔننا كنا وقgئذ معنيون 

اكنت  2012واكن املرحش هو جتمعي، حقEقة ٔ�ن ±نتìا�ت احلالية لــــ 
ند� اGرتاض Gىل رئAس اجلهة، نقدره وحنرتمه �ٕالجامع، وحنن لAس ع 

åشخص، ولكن يف العملية السابقة نود ٔ�ن خنرب ونؤكد Gىل ٔ�ن العملية 
�لفعل اكنت معلية فاسدة، ؤ�هنا اكنت نقطة سوداء يف اOميقراطية املغربية، 

�و�ت -احلس8مية- وجسل التارخي ٔ�ن وزارة اOاyلية �ٓنذاك ووايل �ة �زة
��قى هذه النقطة يف جسلهام التارخيي، yاصة ٔ�نه رئAس �ٓنذاك يعين س 

�نه معه احلق يف هذه ٔ õ شار لهذه النقطة، حنن نقول�احلكومة Gدة مرات ٔ
النقطة، ولكن مع ذ¡ نلومه Rٔن مازال امل�سöب يف هذه العملية مازال Gىل 

  .رٔ�س اجلهة الرشقEة وVدة الناظور
ىل نصاهبا ؤ�ن يتحمل هذا Îمتىن من رئAس احلكومة ٔ�ن يعيد اRٔمور إ 

الس8يد مسؤوليته ا�ي «سöب يف هاته الواقعة، ؤ�ن حياسب Gىل ما قام 
  .به

  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اRٓن اللكمة �لفريق ±شرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد محمد Gلمياملس�شار الس8يد محمد Gلمياملس�شار الس8يد محمد Gلمياملس�شار الس8يد محمد Gلمي
  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يدان الوز�ران،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن،
من نظامYا اOاyيل، ٔ�«رشف �مس  128 ٕاطار مقgضيات املادة يف

  :الفريق ±شرتايك ٔ�ن ٔ�حEط جملس8نا املوقر Gلام �Rٓيت
الخgطاف واغتيال ٕا£دى  47ٔ�كتو�ر، ا�Úرى  29£لت يوم ٔ�مس، 

 ÀوOل دحر ±س8تعامر وبناء اV��مه الشخصيات الوطنية اليت اكحفت من ٔٔ
 ٔ�ال وهو الشهيد املهدي ا�ن �ركة رمحه هللا الوطنية املس8تقW والعرصية 

  .ؤ�سكYه فس8يح جYانه مع الشهداء والصديقني
  الس8يد الرئAس، 

ٕاننا يف الفريق ±شرتايك نعترب ٔ�ن معلية اغتيال هذا املناضل الوطين 
واRٔممي مبثابة اكرثة وطنية سامهت ٕاىل Vانب عوامل ٔ�خرى ف� عش8ناه من 

 ٓ �وٕاننا ل�شعر . فات اجéعية وتبعية ثقافEةتnٔخر دميقراطي واقgصادي ومن 
�حلرسة الشديدة بعد مرور حنو نصف قرن Gىل مرور هذه اجلرمية الش8نعاء 
الس8ياس8ية دون التوصل ٕاىل احلقEقة الاكمW حول مالcساهتا وحول مرÆك�هيا 
ومصري ج�ة الشهيد اليت الزالت العائW ت�gظر ٕاÚرا�ا �Oفن وحتديد قرب لها 

  .يهلترتمح Gل 
ٕاننا نعترب اس8مترار هذا ا�لغز طيW هاته العقود Gامال مشوشا Gىل 
املصاحلة الوطنية اليت تقدم املغرب يف ٕاجنازها وسامه حزب ±حتاد 
̈ٔسف الزالت مل Æكمتل  ±شرتايك ٕاىل Vانب قوة وطنية يف حتقEقها، لكهنا ل

Eقة هذا بعد، حبيث مل «س8تطع هيئة إالنصاف واملصاحلة من الوصول ٕاىل حق 
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امللف �لرمغ من اجلهود اجلبارة اليت مت القEام هبا وyلصت يف اÊهناية ٕاىل ٔ�ن 
�طرافا و�ات �فذة تعرقل الوصول ٕاىل احلقEقEةٔ.  

  الس8يد الرئAس، 
ٕاننا يف الفريق ±شرتايك نعترب طي ملف املهدي �ن �ركة �لكشف عن 

الطي اÊهنايئ مللف احلقEقة الاكمW وراء اغتياõ خطوة ٔ�ساس8ية يف اجتاه 
وGىل هذا اRٔساس، . ±Îهتااكت اجلس8مية اليت عرفها �رخي املغرب املعارص

فٕاننا نؤكد ٔ�ن هذا امللف يعد ٔ�ولوية وطنية البد من ٔ�ن تتحمل لك 
اRٔطراف مسؤوليهتا فهيا من ٔ�Vل الوصول �لحقEقة وطي هذا امللف املؤمل، 

طي احلدايث ا�ي �ضل من والتوVه بصدق ووطنية لبناء املغرب اOميقرا
�V���V �ن �ركة ودفع حEاته مثنا من ٔٔ.  

و�لتذكري ولنذÚر هباته املناس8بة احلكومة احلالية بnٔهنا ٔ�حضت ملزمة 
مبوجب االتفاقEة اOولية محلاية مجيع اRٔشìاص من ±خgفاء القرسي املعمتدة 

مم املتæدة ب�Eويورك واليت صادق Gل ٔ̈ هيا الربملان من طرف امجلعية العامة ل
ب�YفEذ مضموهنا وا£رتام حمتو�هتا  20.10املغريب مبوجب مرشوع القانون 

اليت تعطي احلق يف معرفة مصري الشخص ا�تفى وكذ¡ تعطي احلق 
  . لعائلته ملعرفة رفاته

  .وشكرا Gىل ان��اهمك

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .£اطةاللكمة اRٓن لفريق اRٔصاÀ واملعارصة يف ٕاطار طلب إ . شكرا

        ::::املس�شار الس8يد احلبAب بنطالباملس�شار الس8يد احلبAب بنطالباملس�شار الس8يد احلبAب بنطالباملس�شار الس8يد احلبAب بنطالب
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
�مس فريق  ،من النظام اOاyيل، �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم 128طبقا �لامدة 

�لم"لس املوقر ومن yالõ ٕاىل الرٔ�ي الوطين بقضية  ،اRٔصاÀ واملعارصة
شامل ٕافريقEا من طارئة تتعلق بتæذ�ر مYظمة الفاو من ٕاماكنية اجgياح 

ؤ�فادت املنظمة بnٔن ٔ�رساب . اجلراد الصحراوي القادم من بßان السا£ل
Úبرية تتكون من عرشات املاليني من و£دات اجلراد والقادمة خصوصا من 
ال�شاد ومايل والني"ري قد تصل يف اRٔسابيع القادمة ٕاىل بßان شامل ٕافريقEا 

  .Úيلومرت يومEا 150ؤ�هنا قادرة Gىل قطع 
وقد £ذرت وح�ت مYظمة الفاو لك من اجلزا�ر واملغرب وموريتانيا 
وليEöا ٕاىل تعبئة فرق ماكحفة اجلراد بطريقة اس8تع"الية Rٔنه هناك ٔ�رساب 
�Gداد Úبرية وÆمتزي �ك�افة كثرية وتتواc Oشلك رسيع وكثيف وÆمتزي كذ¡ ٔ

  .�لطبيعة التدمريية، قادرة Gىل تدمري احملاصيل واملراعي
�نه إالحصائيات ٔ�ثب�ت بnٔنه رسب صغري من هذا اجلراد و�كفي ٔ

املغرب، . ٔ�لف خشص 35الصحراوي يnٔيت يف اليوم Gىل ما �كفي لتغذية 
 2003الس8يد الرئAس، س8بق ٔ�نه تعرض لهذه اRٓفات ؤ�yريا يف مومس 

بفضل الرب�مج ±س8تع"ايل �لجهات ا�تصة، اس8تطاع املغرب ٔ�ن  2004و

لهذه الاكرثة، وقد سامهت الظروف املناخEة يتجنب اجلوانب السلبية 
�ٓنذاك Rٔنه اكن سقوط الثلوج فوق مقم اRٔطلس الك�ري £الت دون وصول 
�رساب اجلراد ٕاىل داyل البالد مما مكن الفرق من معاجلهتا ويه Vامثة فوق ٔ

  .اRٔرض
�مام هذا التæذ�ر ملنظمة الفاو، Îمتىن، الس8يد الرئAس، نعرفو ٔ�ش8نو يه ٔ

اليت ٔ�yذهتا احلكومة �ش جتنب البالد هاذ اRٓفة اخلطرية ±حgياطات 
واليت Æمتزي بوا£د الصيغة تدمريية، خصوصا ٔ�ن املومس الفارط كام تعرفون، 
الس8يد الرئAس، Æمتزي بظروف مYاخEة Vد صعبة، حبيث بدا مبوVات الصقEع 
�ر cشلك كثري Gىل حمصول Vل �واجلفاف واÎهت�ى مبوVة حرارة قEاس8ية مما ٔ

سل إالنتاج، و�لتايل Îمتىن ٔ�ن إالجراءات اليت س�ìgذها احلكومة سال
  .س8تجنب بالد� ا2ٓRر السلبية لهذه اRٓفة اخلطرية

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اRٓن اللكمة �لفريق ±س8تقاليل. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد محمد اRٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اRٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اRٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اRٔنصاري
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  ،الس8يدان الوز�ران

  الزمEالت والزمالء،
ٕا£اطة الفريق ±س8تقاليل �لو£دة والتعادلية اليوم هتم مس8تق�ل قضية 
الصحراء املغربية وذ¡ عقب الز�رة الرمسية احلالية �لمبعوث الشخيص 

مم املتæدة الس8يد Úر�س8توف ٔ̈ ̈ٔمني العام ل روس، ٕاذ نغتمنها فرصة بتواVده  رل
من Vديد ولنؤكد �لرٔ�ي العام الوطين بي�Yا وداyل جملس8نا املوقر لرنحب به 

واOويل ٔ�ننا يف الفريق ±س8تقاليل نعترب ٔ�ن قضية و£دتنا الرتابية يه قضية 
لك املغاربة ملاك وشعبا، قضية حتظى ٕ�جامع وطين بني خمتلف مكو�ت 
الشعب املغريب، ال فرق فهيا بني ٔ�¯لبية ومعارضة، وبني حكومة سابقة ٔ�و 

ومYذ القدم «ش8ب"Yا الالمرشوط �لس8يادة الرتابية ا نالحقة، Rٔننا ٔ�Gلن 
والو£دة الوطنية �لمملكة حتت القEادة الرش8يدة لصاحب اجلالÀ امل# محمد 

  .السادس نرصه هللا
ويه بدون شك مYاس8بة كذ¡ لنؤكد من yاللها Gىل الزتام بالد� 

بالد حبسن النية وإالرادة الصادقة وعن اس8تعداد� åجزء من القوى احلية �ل 
ٕالجياد £ل س8يايس مق�ول �لزناع املفgعل Gىل ٔ�ساس املعايري اليت £ددها 

  .جملس اRٔمن، وبناء Gىل املبادرة املغربية �لتفاوض حول احلمك ا�ايت
�ٓملني �ملناس8بة ٔ�ن تؤسس هذه الز�رة ٕالطالق مسلسل تفاويض 
Vديد يقطع مع املهنجية السابقة، ويؤسس ملفاوضات بناءة بnٔسس قوية 

سلمية، تتæىل �لواقعية وروح التوافق و±Gرتاف جبدية ومصداقEة اجلهود و 

  .اليت بذÊهتا اململكة املغربية حلل هذا املشلك املفgعل
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�¡، ندعو من هذا املنرب ٕاىل تفادي لك اRٔس8باب اليت سامهت يف 
تعطيل املسلسل التفاويض والتæيل �حلياد والفصل بني ما هو س8يايس 

، معرب�ن Gىل رفضنا املطلق Rٔي تغيري يف �مة املينورسو وحقويق وٕا¥ساين
Gىل اعتبار ٔ�هنا بعثة تقYية Æمكن �مهتا يف مراق�ة وقف ٕاطالق النار فقط، 
كام ندعو املنتظم اOويل هبذه املناس8بة واRٔمم املتæدة ٕاىل ٕاعطاء اRٔمهية 

لسامEة الالزمة ملسÀٔn ٕاحصاء ٕاخواننا مبخ�ت تYAدوف من طرف املفوضة ا
  . لالج*ني

وGليه، فرسالتنا من هذا املنرب واملو�ة ٕاىل اجلارة اجلزا�ر ومن �سري يف 
فلكها يه الكف عن تعطيل املسلسل التفاويض وعن تnٔزمي الوضع 
�ملنطقة، طالبني من الس8يد روس وضع هذا الوضع العام يف لقاءاته الحقا 

ت تعرف حتد�ت ٔ�مYية مع املسؤولني اجلزا�ريني، س�8 ؤ�ن املنطقة ٔ�صبح
وجEوس8ياس8ية هتدد مYطقة السا£ل والصحراء، و«س8تدعي، ٔ�كرث من ٔ�ي 
وقت مىض، توحEد الرؤى وتضافر اجلهود ٕالجياد £ل س8يايس رسيع وهنايئ 
لهذا الزناع إالقلميي املفgعل، وا�ي يبقى دوما عق�ة ٔ�مام بناء رصح إالحتاد 

  . ه شعوب املنطقةاملغاريب و±ندماج إالقلميي ا�ي تصبو ٕالي
  .وشكرا

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

واRٓن ¥رشع يف معاجلة اRٔس8ئW الشفهية املندرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية مو�ة للك من قطاعي الرتبية  4سؤ±،  19اجللسة وGددها 

Gات الرتبية سؤ± Gاد� موزGة Gىل قطا 15الوطنية، الوظيفة العمومEة، و
  .الوطنية، اOاyلية، العدل، املالية، الفال£ة، التجهزي والنقل

¥س8هتل Vدول اRٔعامل �Rٔس8ئW املو�ة لقطاع التجهزي والنقل، 
والسؤال اRٔول حول بيع حصص الرشاكت التابعة �لخطوط امللكEة املغربية، 

  . سؤالاللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق ±شرتايك لتقدمي ال 
ن�gقل �لسؤال الثاين موضوGه �ر�مج الطرق القروية، اللكمة Rٔ£د 

̈ٔحرار   .السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل

        ::::جامل الساككجامل الساككجامل الساككجامل الساككاملس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد 
  الس8يد الرئAس،

  السادة املس�شار�ن،
  السادة املس�شارات،

  السادة الوزراء،
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

بقة عناية yاصة �لتمنية القروية، واليت صنفهتا لقد ٔ�ولت احلكومة السا
مضن ٔ�ولو�هتا من ٔ�Vل تفعيل س8ياسة القرب اليت هنجهتا يف العديد من 
اBاالت، ولقد اكن الغرض اRٔسايس من ذ¡ رفع احليف عن العامل 
 ،Àشها ساكنته عن طريق فك العزAف من املعا�ة اليت تعEالقروي، والتخف

ت الساكنة من ولوج اخلدمات ±جéعية هذه العزÀ اليت حرم
  .و±قgصادية والصحية الرضورية، حتقEقا ملبدٔ� احلق يف العAش الكرمي

  الس8يد الوز�ر،
��ن وصل هذا الرب�مج الوطين؟ وما يه ¥س8بة ٕاجنازه؟ : سؤالنا هؤ

وهل وصل ٕاىل اRٔهداف املسطرة õ واليت نذÚر مهنا Gىل اRٔساس فك 
�ن بني خمتلف اجلهات ؤ�قالمي اململكة، رفع الرصيد العزÀ، تقليص التبا

  الطريق املعبد؟ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال. شكرا

  ::::الس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل
cسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد / والصالة والسالم Gىل موال� رسول / 

õٓ�  . وحصبه ٔ�مجعنيوGىل 
  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�وال عيد م�ارك سعيد �لجميع، وكنطلبو هللا عز وVل هاذ اRٔمطار ٔ
د�ل اخلري ٕان شاء هللا Æكون yري و�ركة Gىل البالد د�لنا، وٕان شاء هللا 

  . اء هللاÆكون yري و�ركة حىت Gىل الطرقات د�لنا ٕان ش
فnٔ� ك�شكر الفريق احملرتم Gىل طرح هاذ السؤال، كنبغي نوحض هاذي 
مYاس8بة مك من مرة ولكن كنظن يعين التكرار يف اRٔمور املفEدة دامئا فهيا 
فائدة، ٔ�ن البß د�لنا عندو اخgيارات ٕاسرتاتيجية، هاذ ±خgيارات 

ا�ي يتغري من موقع إالسرتاتيجية يندمج وينخرط و�سامه ويؤمن هبا امجليع، 
لك طرف يف �ة يه طريقة التدبري، يه ÆرتAب اRٔولو�ت يف هاذ 
اخليارات إالسرتاتيجية، ؤ�� هاذ اليش قلتو يف الغرفة اRٔوىل ؤ�Úرره يف 

�عتقد ٔ�ن املغاربة . الغرفة الثانيةٔ ��جنحوا يف ٔ�ن يعطوا  - امحلد /- �¡، ٔ
العام واخليارات إالسرتاتيجية د�ل  وا£د اÊمنوذج د�ل ٔ�نه يف ٕاطار البناء

البالد، التو�ات الكربى، ي�Yافس املتنافسون لك من موقعه مرة يف 
  . اRٔ¯لبية ومرة يف املعارضة

مضن اخليارات إالسرتاتيجية �لبالد د�لنا اليوم وهو التوازن بني الب�Eات 
التحتية املهيلكة، من طرق س8يارة، من سكك £ديدية، من مطارات، من 
موا4، الهدف مهنا كام تعلمون، الس8يدات والسادة املس�شار�ن، هو الرفع 
من التنافس8ية د�ل البß د�لنا، العامل يتæدث عن تنافس8ية املقاوالت ولكن 
اليوم �OرVة اRٔوىل يتæدث عن تنافس8ية اOول وعن تنافس8ية اجلهات، 

ية اOول ومن مجموGة دول، هذه الب�Eات الكربى «سامه يف الرفع من تنافس8 
تنافس8ية ±قgصاد د�لها، �ش اyOل �كون يف املس8توى، �ش ±جناز 
�كون يف املس8توى، �ش ميكن لنا ندوزو ٕاىل احملور الثاين ا�يل Úيìلق 
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التوازن ويه الب�Eات التحتية ذات الطابع ±جéعي، ا�يل يه الطرقات يف 
يه التعلمي، الصæة، ٕاىل ¯ري العامل القروي، ا�يل يه التمنية الöرشية، ا�يل 

  .ذ¡
هاذ ±خgيار ا�يل اخgارته البالد د�لنا، نوع من التوازن هو ا�يل 
ماش8ية فEه سابقا احلكومات مYذ زمن بعيد واليوم ٔ�يضا هذه احلكومة، بقدر 
ما حنن مرصون وGازمون Gىل ±س8مترار يف الب�Eات إالسرتاتيجية، Gازمون 

لب�Eات ا�يل عندها طابع اجéعي �ٕالضافة ٕاىل ومرصون Gىل ±س8مترار يف ا
  . الصيانة

و�¡، ميكن يل نقول لمك ٔ�ن الرب�مج د�ل العامل القروي �ٓخر 
 2012الكEلومرتات فEه فYحن بصدد إالجناز د�لها ا�يل ¯ادي Æكون يف 

، وكنöرشمك ٔ�ننا در� جرد يف اخلصاص Gىل مس8توى الصعيد 2013و
والقروية ا�يل اكينة يف الرب�مج د�ل احلكومة،  الوطين �لمناطق اجلبلية

اRٔوىل د�ل اخلصاص حبوايل ) l’estimation(ميكن يل نقول لمك من دا� 
مليار د�ل اOرمه �ش ميكن لنا نوصلو ٕاىل لك املناطق ا�يل ميكن لنا  40

حYا ¯ادي ¥شوفوه ٕان شاء هللا حسب انوصلو لها، بطبيعة احلال هاذ اليش 
ات، حسب الرشاكت مع امجلاGات القروية وإالقلميية �ش ميكن لنا إالماكني

  ..نتعمقو يف هاد املهمة د�ل ٔ�ننا نوصلو ¥س8بة

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس8يد الوز�ر

  .التعقEب، تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد جامل الساككاملس�شار الس8يد جامل الساككاملس�شار الس8يد جامل الساككاملس�شار الس8يد جامل الساكك
  الس8يد الرئAس،

مك، الس8يد الوز�ر، Gىل جوا�مك، وحنن نقدر بدور� اBهودات اليت ¥شكر 
لوهنا من ٔ�Vل فك العزG Àىل العامل القروي معوما واملناطق اجلبلية Gىل ذتب

ورمغ هذه اجلهود املبذوÀ فٕان العديد من املناطق اجلبلية، سواء . اخلصوص
£لول  �Rٔطلس ٔ�و الريف، الزالت تعرف صعوبة يف التنقل خصوصا من

فصل الش8تاء وهطول اRٔمطار وسقوط الثلوج، اليشء ا�ي جيعل العديد 
من املناطق يف ش8به عزÀ عن العامل، ؤ�نمت تعلمون، الس8يد الوز�ر، ما 
يرتتب عن ذ¡ من توقEف �ßراسة وGدم ٕاماكنية ولوج اRٔسواق القgناء 

احلوامل ٔ�و املواد الغذائية وولوج املراكز الصحية وخصوصا �ل�س8بة �ل�ساء 
W"احلاالت املس8تع.  

وGىل سEöل املثال ال احلرص هناك نقط سوداء خصوصا ٕ�قلمي خYيفرة، 
الطريق املؤدية من جامGة الق�اب ٕاىل جامGة اÚروشن وكذ¡ الطريق 
الوطنية ما بني خYيفرة وبين مالل اليت حتتوي Gىل طريق يف £اÀ سA*ة، 

قYاطر قدمية يف £اÀ  4طريق وؤ�نمت تعلمون، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن هذه ال
�رتئة ال «سمح سوى مبرور £افW وا£دة من الوزن الثقEل، هذا �هيمك 
Gىل اOور اRٔسايس ا�ي تلعبه الطرق يف Æمنية هذه املناطق ووصول 

±س�Aرات ٕاÊهيا يف ٕاطار الس8ياسة الشامW اليت Æهنجها بالد� من ٔ�Vل 
  .Æمنية العامل القروي
مك، الس8يد الوز�ر، Gىل رضورة بدل جمهودات ٔ�كرب من �¡، نؤكد ل

�Vل ٔ�ن �كون �ر�مج الطرق القروية ٕا£دى اRٓليات اليت متكن من فك ٔ
العزG Àىل العامل القروي ومتكني ساكنته من احلصول Gىل احلد اRٔدىن من 

  . اخلدمات
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الوز�ر، �لرد Gىل التعقEباRٓن اللكمة لمك، الس8يد . شكرا

        ::::الس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقل
بطبيعة احلال البد ٔ�نين ¥شري ٕاىل ٔ�نه اك�ن Gدة مgدyلني يف هذا اBال 

وزارة التجهزي والنقل، وزارة اOاyلية : د�ل العامل القروي، ثالثة �خلصوص
اليش هاذ مت االتفاق يف احلكومة Gىل ٔ�ن . وامجلاGات احمللية، ووزارة الفال£ة

�كون يف ٕاطار اندماD وغيتدار فريق معل، يعين ا�يل فEه هاذ الوزارات 
 .ا�يل ¯ادي يد�ر اخلريطة د�ل التدyل د�ل هاذ الوزارات

�ش ميكن لنا نواÚبو احلاجEات ا�يل Æلكمتو Gلهيا، الس8يد املس�شار 
 احملرتم، ولكن يف ¥سق �ش ميكن لنا ن��عو حىت املشاريع اRٔخرى د�ل

التعلمي والصæة ود�ل التمنية الöرشية، كام س8بقت قلت ما ميك�ش تد�ر 
  . مدرسة بال طريق، بال نقل، فالبد �كون هاد العملية ±ندماجEة

�حصينا مجيع القYاطر ا�يل اكينة يف البالد د�لنا، ٔ�كرث  ،املسÀٔn الثانيةٔ
ج، ٔ�حEا� �ٓالف قYطرة فهيا Gدد Úبري ا�يل هو �دد، ٔ�يضا هذا Úيحتا 7من 

اكينة مYطقة كتحتاج ¯ري قYطرة تقادها وكتæل لها وا£د العدد د�ل 
املشالك، ال الفالحEة وال من حEث الت"ارية والولوج ٕاىل اRٔسواق وال 

  .�ل�س8بة �لتعلمي والصæة
كنذÚر، �ٕالضافة  �لربامج د�ل هاد الوزارة ا�يل Æمكلت  ،املسÀٔn الثالثة

مليون د�ل اOرمه  500زيانية السابقة ٔ�هنا من Gلهيا، احلكومة قررت يف امل
 Wرمه �لعامل القروي واجلبيل هذه املرة يف املزيانية املق�Oٕاىل مليار د�ل ا
مليار ونصف، مبعىن ٔ�ضفYا مليار د�ل اOرمه ٕاضافEة �ش �مكلوا الربامج 
 اRٔخرى د�ل الوزارات املعنية، نظرا �لواجب ا�يل خصنا نقومو به بطبيعة

احلال جتاه هذه املناطق القروية واجلبلية ا�يل ميكن ما يوصلهاش الطرق 
الس8يارة، ميكن جيي وا£د الزمن ٕاذا توفرت ٕان شاء هللا إالماكنيات ولكن 
Gىل اRٔقل نصيهبم من التمنية جيب ٔ�ن يصل ٕاÊهيم، yاصة Gىل مس8توى 

  . الب�Eات ذات الطباع ±جéعي
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
ال ¯اد�ن .. السؤال املوايل موضوGه نتاجئ تنفEذ مدونة السري. اشكر 

̈ٔس8ئW املو�ة لقطاع السؤال املوايل موضوGه .. نؤ�V هو اyRٔري �ل�س8بة ل
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نتاجئ تنفEذ مدونة السري، اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق 
  .اOس8توري لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يدمحمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يدمحمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يدمحمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يدمحمد ٔ�ق�يب
رمحن الرحمي، وصىل هللا Gىل ٔ�رشف املرسلني و�õٓ وحصابته cسم هللا ال

�مجعني،ٔ  
  الس8يد الرئAس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس8يدة والسادة ٔ�عضاء اBلس املوقر،

فعال دyلت مدونة السري £زي التنفEذ مYذ مدة طويW واكفEة �لقEام 
�و التخفEف  لقد اكن الهدف هو احلد. بتقومي نتاجئ تنفEذها Gىل ٔ�رض الواقعٔ

من حوادث السري، لكن املالحظ هو ارتفاع معدالت احلوادث، كام ٔ�ن 
معلية تزنيل وتطبيق املدونة ٔ��ن قصورا وثغرات Úبرية يف بعض فصولها 
ومقgضياهتا، خصوصا املقgضيات املتعلقة �جلزاءات احلöس8ية Gىل مرÆكيب 

¥ساء بيوت احلوادث، اليشء ا�ي ٔ�دى ٕاىل مnٓيس اجéعية، حEث ٔ�صبح 
حمرتمة ورمبا حوامل ؤ�طر وم�قفون مرمEون يف السجون ٕاىل Vانب 

 25اBرمني، ال ليشء ٕاال ٔ�هنم تعرضوا حلوادث سري ٔ�دت ٕاىل جعز يفوق 
يوم، وهذا املثال اكيف �ل�ساؤل عن مدى تقEمي وزارÆمك لنتاجئ تنفEذ املدونة 

  . �لك ٔ�بعادها
  .وشكرا معايل الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالVابة Gىل السؤال. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس8يد الرئAس 
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن،
¥شكر الفريق احملرتم Gىل هذا السؤال، وميكن يل نقول لمك مرة ٔ�خرى 

�عتقد هذا نقاش �م ومعويم وهيم الرٔ�ي العام، كنعاود نذÚر بوا£د املبٔ ،�-دٔ
Gىل ٔ�نه ملا يطرح وا£د القانون يعين  -فقط ذÚر ٕان ا�Úرى تنفع املؤمYني

، ولكن يف هناية املطاف هÚيوقع نقاش معويم، اك�ن ا�يل معه واك�ن ا�يل ضد
̈ٔمة، يعين �ش اRٔمر  ̈ٔمة وملزم ل ملا يمت التصويت Gليه يصبح م# ل

و ٕانتاج cرشي، مايش �كون واحض، حنن ملزمون بتطبيقه، لكن القانون ه
فقط يف املدونة، عند� قوانني يف احلاكمة اجليدة وعند� ٕاشاكل يف الرشوة، 
عند� قوانني يف احلياة الس8ياس8ية وعند� ٕاشاكل يف احلياة الس8ياس8ية، 
عند� قوانني يف ±نتìا�ت وعند� ٕاشاكالت Úبرية يف ±نتìا�ت، عند� 

ند� ٕاشاكالت يف الرضائب ويف املالية، قوانني يف الرضائب ويف املالية وع 
نفس اRٔمر عند� قانون ف� يتعلق �لسري واجلوالن ٕاىل ¯ري ذ¡ وعند� 

 .ٕاشاكالت، هذه إالشاكالت البد ٔ�ن Îكون فهيا رص£اء

وهاذ اليش ٔ�� .. ؤ�� نقول لمك رٔ�يي ا�ي ال يعجب، اRٓن اOراسات
اسات ا�يل مقنا هبا ٔ�ن اجلانب كنت كنقولو سابقا ؤ�زداد اقgناGا به، اOر 

القانوين و£ده ال �كفي وٕان اكن حيتاج ٕاىل تعديل، ؤ�� ٕاىل اكن الوقت 
كAسمح نتلكم Gىل حماور التعديل ا�يل طرحYاها Gىل الرٔ�ي العام وGىل 
املهمتني، ميكن يل ¥شري �لمæاور الس8بعة ا�يل مطرو£ة �لنقاش و�لتعديل، 

من حوادث  %80 -صدقوين–ول لكن yليين نقول ٔ�ن اOراسات كتق
السري، س8يدي املس�شار، سöهبا العامل الöرشي، امشYAا �لمدن ودر� 
اكمريات، امشYAا �لطرق الس8يارة ودر� دراسة، امشYAا �لìارج وحبثنا 
و£اولنا ٔ�ن نبحث عن السöب احلقEقي، نقول لمك لكام حتس�ت الطرق 

دن د�لنا، حبيث ٔ�نه زادت حوادث السري، داyل املدن د�لنا وyارج امل
õ يقولÚ حبال ا�يل õ يقولÚ محر؟Rٔش الضوء اAgمحر  واش ما شفRٔالضوء ا

  .شفgو ولكن ٔ�نت ا�يل ما شفgكش �ٓ رVل اRٔمن
، "قف"وال يف العالمات د�ل  "قف"ما Úيوقفوش يف  %94ولقEنا 

عية فٕاذن �¡ امشYAا اRٓن ¯�س�مثرو املاليري ٕ�ذن هللا يف العملية د�ل التو 
ود�ل التحسAس ود�ل الرتبية ود�ل التوجEه وجنحت فهيا وا£د العديد 
من اOول، ¯�س�مثرو يف اBال د�ل التكYولوجEا، طلبات العروض قريبا، 
س�س8تعمل التكYولوجEا العالية Vدا ملراق�ة حركة مرور السري ومgابعته، 

ساGة Gىل  24هبا �ش العامل الöرشي التدyل د�لو، غنقويو املراق�ة ومقنا 
.. ، لكن مع ذ¡ البد من املراجعة ؤ�� مgفق معك د�ل 7/7ساGة،  24

Rٔنه لوحظ � ٕاما ما قديناش نطبقوها و�لتايل ال تليق، وٕاما ما وVد�ش 
إالماكنيات �لتطبيق د�لها و�لتايل البد ٔ�ن تؤVل ٕالGداد إالماكنيات وٕاما 

  :إالطار، احملاور ا�يل مطرو£ةويف هذا . Rٔهنا ال تناسب الوضع د�هلم
احملور اRٔول هو ±حgفاظ �رخصة الس8ياقة، ٔ�� رٔ�يي السائق املهين 

õ هياÆدEبلوم د�لو، ٕاىل حOا õ حبال ٕاىل  �خلصوص احبال ٕاىل كتحيد
  .حمكت Gليه والعائW د�لو 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
ار�ن يف ٕاطار اللكمة Rٔ£د السادة املس�ش. الس8يد الوز�ر، ٕاىل التعقEب

  .التعقEب

        ::::املس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يب
شكرا الس8يد الوز�ر Gىل هاذ اجلواب د�لمك وجواب قمي، واحYا يف 

املسؤولية الوحEدة ا�يل .. احلقEقة ما كنو�وش لمك املسؤولية Rٔن انé جEتو
�� ¯ادي نقول لمك .. كنو�و لمك هو خصمك «رسعوا �لتعديل ف� خيصٔ

�س8تغرب ا�يل ٔ�جنز هاذ املدونة د�ل السري واش  احليف فا�نٔ ��هو، م�ال ٔ
هو من املغرب وال مايش من املغرب؟ هذا هو السؤال ا�يل عندي 

  : مطروح، Gالش؟ ٔ�� نقول ¡
¯ادي Îرجعو �لشواهد الطبية، Úيف يعقل ٔ�ن املصري د�ل وا£د : ٔ�وال

حت يف اOروج احYا ما اك�ن مشلك، ٔ�� ٕاىل ط.. الس8يدة احبال ا�يل قلت
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يوم د�ل الشهادة الطبية، اشكون  45¯ادي Îهترس غتكون عندي 
كرياقب ذاك الطبAب ٔ�و الطب�Aة؟ Úيقول ¡ ال انت اميش اطعن ٔ�مام 

  .قايض التحقEق، واش ٔ�� يف السجن وغنطعن، هاذي اRٔوىل
من الناحEة القانونية، الس8يد الوز�ر، هاذ اليش ا�يل كنقولو احYا : 2نيا
عقل ٔ�ن اك�ن املساواة بني £ادثة مميتة يف الطريق الس8يار مع £ادثة Úيف ي

مميتة دزت يف الضو، واش الطريق الس8يار Úيجي وا£د الشخص وÚيخرج 
درمه، ٔ�حتدى املسؤولني، ما نقولش ال  700¡ ممنوع، امعلتوا هلم الغرامة 

الضابطة القضائية وال لكيش ا�يل مسؤولني، ٔ�حتدى يش وا£د معل يش 
درمه ف� خيص ذاك الشخص ا�يل Úيقطع، احYا كناyذو  700مة غرا

الطريق من الر�ط حىت طن"ة، تصور كمنش8يو الطريق اكمW واحYا 
  .خملوGني

ٕاذن هذاك الشخص حبال ا�يل وقع لوا£د الراVل من اخلارج، اكن يف 
الت"ارة واخرس يف الت"ارة د�لو Rٔن معل £ادثة سري فEالطريق الس8يار 

، وVاو اOرك املليك ؤ�ثgöوا بnٔن ما Úيفو«ش  الصغري اخرج õد�ل القرص
120  Àالعدا ،Àن ميل كنجيو �لقانون اجلنايئ كنجيو �لعداRٔ ،واعتقل

عندها احلق، كتقول ٔ�ودي ٔ�� عندي £اÀ، عندي ملف يف £اÀ £ادثة 
  .مميتة، ٔ�� ما اك�ن ال الطريق الس8يار وال العادي

  ..Rٔن هاذ اليش هذا  قضية ٔ�خرى، الس8يد الوز�ر،

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
السادة املس�شار�ن والسادة الوزراء . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
  .ثواين، تفضل، تفضل 10ردوا البال مع الوقت، هللا خيليك، 

        : : : : املس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يب
  .هللا جيازيك خبري، شكرا

�شهر،  3كتعطي  ٔ�شهر، وحممكة 6والغريب يف اRٔمر ٔ�ن حممكة كتìيل ٔ
وحممكة كتعطي شهر، والس8يد مسكني Úميوت �جلوع هو ؤ�والدو ما Vربش 

  .�ش يعيد، راه هذا مYكر الس8يد الوز�ر

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

        ::::املس�شار الس8يد محمد اق�يباملس�شار الس8يد محمد اق�يباملس�شار الس8يد محمد اق�يباملس�شار الس8يد محمد اق�يب
  . كرا الس8يد الرئAسش. هللا خيليمك احYا كنرتVاو مYمك Æرفعوا هاذ ا�لöس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر �لرد Gىل التعقEب

        ::::الس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس8يد املس�شار احملرتم، 

�ملناس8بة راسلنا مجيع الفرق الربملانية ومجيع الهيئات واملهنيني بل حىت 
عديل مبا فهيم ت 75إالدارات �ش يعطيو� املالحظات د�هلم، وتوصلنا بـــــ 

التعديالت د�ل اOرك املليك واRٔمن الوطين والفرق، وا�يل غنعرضوها، ٕان 
  .شاء هللا، قريبا كام قلنا �لنقاش العمويم مث �لمصادقة

�� مgفق معك اك�ن وا£د املنطق ما ميك�ش الظامل واملظلوم سواس8ية، ٔ
سالبة فاك�ن هاذ القضية د�ل ±حgفاظ �رخصة الس8ياقة، العقو�ت ال 

�لحرية، الفحص الطيب، جلن البحث التقين وإالداري، الغرامات 
والعقو�ت، الرصيد د�ل رخصة الس8ياقة، ما ميك�ش �كون الرصيد د�ل 
املهين هو الرصيد د�ل إال¥سان العادي، املهين Úمييش �ٓالف الكEلومرتات يف 

د من الب.. اÊهنار، وإال¥سان العادي Úمييش بضعة م*ات مفا ميك�ش نفس
  .التفكري �ل�س8بة �لمهين

مث ف� يتعلق �لز�دة يف امحلوÚ ،Àميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك، الس8يد 
املس�شار، Gىل ٔ�نه حنن واعون، هاذ ا�Rٔم من بني اRٔمور ا�يل كنæاولو 
نلقاو لها يش صيغة يه قضية الناس ا�يل معتقلني و�قا احملمكة ما قرر«ش، 

ا�يل كند�رو يف الرخص، إال¥سان Úيحط  فالبد حنددو وا£د الزمن احبال
امللف د�لو وما Vاوبناهش �سمى ٕاما مرخص ٕاما يش £اVة، فالبد يتæدد 

  .الزمن، ال الرخصة وال �ل�س8بة لالعتقال
2نيا، ٔ�� يف تقد�ري هاذ ±عتقال حىت يف املنطق إال¥ساين ويف 

 ¡Xيتدار ٕاال يف احلاالت القصوى، فÚ يف تقد�ري الرشائع الساموية ما
ولكن القضاة ما Gلهيم ٕاال يطبقوا قانون عندمه، Rٔن القانون احYا ا�يل 
صادقYا Gليه يف اBلسني بغض النظر اشكون ا�يل اكن مع ٔ�و ضد، و�لتايل 
حنن ٔ�يضا هذا م# لنا، هذا تزنيل cرشي، هذا اجهتاد ملر£W معينة، احYا 

  .نواÚبو العملية -ٕان شاء هللا-مس8تعد�ن 
بغي ¥شري ٕاذا اكن الوقت �سمح، مسعت و�ٓسفين ذ¡ Gىل ٔ�ن لكن ن 

البعض من اكن يتحمل املسؤولية قال بnٔنه ميل ما تطبق�ش املدونة Æزادت 
حوادث السري، ¯ري كنæاول ٔ�نين نقول وا£د القضية راه حوادث السري 

ميكن جنيو نAشان  2012والس8نة د�ل  2011يف  %12و %11 ـــÆزادت ب
  .%2ل ٔ�و تقريبا حبال حبا

�رجؤ ��ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث عن املايض وال عن احلارض وما .. �¡، ٔ
كنبغAش ند�ر مقارنة، املهم هو احلل، اRٓن احYا مسؤولني كنتحملو 

ٕان -مسؤولية ٔ�ش8نو غنضيفو ٕاضافة �لبالد د�لنا، Îمتىن جنحو يف هاذ املهمة 
  .�ل�س8بة حلوادث السري -شاء هللا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . ا الس8يد الوز�رشكر 

هللا خيليمك، الس8يدات والسادة املس�شارون والسادة الوزراء، الزتموا 
  .�لوقت هللا خيليمك، Rٔن الوقت واحض Gىل الشاشة

اRٓن ن�gقل �لسؤال الرابع موضوGه وضعية الطرق �جلهة الرشقEة، 
 .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال
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�ٔ شار الس8يد عبد القادر شار الس8يد عبد القادر شار الس8يد عبد القادر شار الس8يد عبد القادر املس� املس� املس� املس�  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

ال زالت العديد من احملاور الطرقEة يف اجلهة الرشقEة حتصد حضا� 
حوادث السري، وذ¡ cسöب Æردي وضعيهتا وبنAهتا التحتية، وٕاذا اكن 

بوVدة yلق ارتيا£ا Úبريا لساكنة هذه الطريق الس8يار ا�ي �ربط فاس 
اجلهة وذ¡ ٕال�راز املؤهالت الس8ياحEة والصناعية �لمنطقة، ٕاال ٔ�ن 
املتو�ون ٔ�و القادمون من الناظور واOريوش Gرب حمور صااك �لطريق 

Úيلومرت يعانون اRٔمر�ن Rٔن هذه الطريق مل  90وGىل مسافة  15الوطنية رمق 
تnٓلكها وكرثة احلفر املتواVدة هبا، اRٔمر ا�ي تعد صاحلة لالس8تعامل حبمك 

يتطلب من اجلهات ا�تصة إالرساع قصد ٕاصالYا حفاظا Gىل سالمة 
  .املسافر�ن

كام ٔ�ن بعض القYاطر، ٔ�ذÚر Gىل سEöل املثال قYطرة واد ملوية اليت 
  .توVد يف £اV Àد مرتدية وحتتاج بدورها ٕاىل الصيانة والتقوية

ما يه التدابري اليت : الس8يد الوز�ر، مساءلتمك من هذا املنطلق ٔ�ود،
س�ìgذوهنا من ٔ�Vل ٕاصالح الطريق السالف ا�Úر واليت تعرف ٕاق�اال Úبريا 
من طرف السائقني نظرا لقرص مسافهتا اليت Æربط بني الطريق الس8يار 

واOريوش؟ وهل هناك VدوÀ زمYية لرتممي وٕاصالح  الناظوروٕاقلميي 
  هذهالطريق؟ 

 .شكرا

        ::::يد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةالس8 الس8 الس8 الس8 
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

  :الس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقل
  .الس8يد الرئAس

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

هذه مYاس8بة ٔ�يضا �ش بعض املعلومات واملعطيات، احYا مس8متر�ن، 
وكنعتقد مجيعا  اOوÀ، احلكومة مس8مترة يف Æمنية وا£د العدد د�ل اجلهات،

احYا Gارفني بnٔنه Gىل مس8توى البحر اRٔبيض املتوسط ٔ�ن هاذي مYاس8بة 
�ش مامنشAش �لجوانب التقYية التفصيلية، ٔ�� åهيئة �ش التوVه العام 
نتعاونو Gليه، ٔ�نه املغرب خصو �كون قوي Vدا Gىل مس8توى جYوب البحر 

ن الطرق الس8يارة، املتوسط، هاذ اليش Gالش اك�ن املوا4، هاذ اليش اك�
هاذ اليش Gالش اك�ن الطرق الرسيعة �ش ميكن لنا الرواج الت"اري 
والس8يا] ا�يل Úيدوز من البحر املتوسط املغرب حيصل Gىل نصAب Úبري 

Yدا مVلهياهG لكمتÆ هاذي يه التنافس8ية ا�يل ، .  

احلس8مية، -و�¡، مشاريع يف هذا ±جتاه كربى من طرق رسيعة �زة
، والالحئة طويW مEناء د�ل الناظور املتوسط ومازال ٕان اظورالن- وVدة

مام ٔ̈   .شاء هللا اخلري Vاي ل
يف نفس الوقت اRٓن ¥ش8تغل Gىل احملور الرشيق واجلنوب الرشيق يف 
اجتاه اجلبال والصحراء، دراسة مgاكمW حول ما يه احملاور الطرقEة 

اجلهات �ش ميكن واملشاريع الكربى �ش ميكن لنا ٔ�يضا Îرفعو من هاذ 
�كون ٔ�يضا يف ٔ�فق اجلهوية املوسعة لك �ة �كون عندها ٕان شاء هللا 
الب�Eة التحتية ا�يل ¯ادي ختلهيا �كون عندها رواج اقgصادي وÆمنية 

  .اجéعية
كمتيش من الناظور حىت  15ف� يتعلق �لطريق ا�يل Æلكمتو Gلهيا 

 خشصيا اyذ�هتا، �ملناس8بة لكم، ٔ�� 350مليدلت، yليين نتلكم Gلهيا بــــ 
كنقوم بوا£د العمل ا�يل كنعتقد رضوري، مرة مرة كمنيش ليش ٕاقلمي 
و¥شوف بعض الطرق حسب إالماكنيات وحسب ا�يل Úيوفرو الوقت ا�يل 
كAسمح به، ففعال ما بني مEدلت ٕاىل الناظور كنعتقد بnٔهنا حتتاج ٕاىل وا£د 

 اRٔقالمي، مع املنتخبني ومع العمل، و�¡ اRٓن Vلس8نا مع إالخوان مسؤويل
�فEاللت ومع بعض املنتخبني Gىل �ش ميكن -رئAس اجلهة من �ة مكYاس

لنا ¥شوفو ٔ�ش8نو يه الصيغة املناس8بة �ش هاذ الطريق ٕان شاء هللا تنال 
احلظ د�لها، لكن كنöرشك ٔ�ن اRٓن اك�ن صفقات ٔ�Gلن Gلهيا، اك�ن دراسة 

ن لنا نوصلو هاذ الس8نة والس8نة املق�G Wىل ملقاطع ٔ�Gلن Gلهيا ا�يل ¯ادي ميك
  .لكم ٕان شاء هللا من إالصالح د�لها 60حىت  50اRٔقل وا£د 

�ل�س8بة �لقYطرة ا�يل ٔ�رشمت لها، فاOراسة د�ل ٕاGادة البناء د�لها قد مت 
ٕاعطاء ±نطالقة د�لها ٕان شاء هللا، ميل نوفرو اOراسة ذيك الساGة 

  .نجزو ٕان شاء هللا هاذ القYطرةن �ش ميكن لنا ¥شوفو الرشاكة املمكYة 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. شكرا

�ٔ املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
، هفعال جزء من ±طمئنان، مايش ±طمئنان لك. شكرا الس8يد الوز�ر

الوز�ر، ٔ�� هاذ الطريق  ولكن احYا Gارفني اBهود ا�يل كتد�روا، الس8يد
اGالش كنت �غي نطلب مYك طلب، كنت �غي نطلب مYك �ش 
الز�رة د�ل س8يد� املميونة ٕان شاء هللا ا�يل كنرتق�وها ٕالقلمي الناظور �ش 
تدوز ذاك الطريق و«شوفها، ٔ�� مgيقن ٕاىل دزت الطريق ا�يل كرتبط بني 

هنا تعطي اRٔمر ولو  الطريق الس8يار والناظور Gرب صااكراه Æرجع من
تقgطعها مYني ما وتصلح ذيك الطريق Rٔن ما بقا«ش صاحلة بتا� �ش 
�س8تعملوها املواطنني وكهتم جوج د�ل اRٔقالمي، احYا كنعتربوها نقطة 

  . سوداء
احYا هاذ املوضوع طرحYاه مع الوز�ر السابق، اليس ¯الب هللا يذÚرو 

Eع، Æرقعت وا£د الشوية ولكن Gىل خبري، داروا فهيا وا£د اجلزء د�ل الرتق 
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اRٔقل راه ٕاىل انتظر� حبال هاذ ا�يل انتظر� هاذي مدة راه ذاك الطريق 
لكم Gىل الطريق اRٔخرى ا�يل كرتبط الناظور Gىل  30كتنقص وا£د 

  .الطريق د�ل �ور�رت
الس8يد الوز�ر، هاذيك القYطرة، �/ Gليك، القYطرة د�ل واد ملوية 

م حمطوطة يف اRٔرض، الواد Úيجي Úيدوز فوق مهنا، هاذي  250ا�يل فهيا 
وا£د الس8نة ٔ�و س8ن�ني امىش متاك الاكمEو �لش8يفور، ذاك الش8يفور حلد 
. الساGة ما لقاوهش، Rٔن امىش �لسد، اaه السد، بA` الاكمEو ج�دوه

واش اك�ن يش قYطرة كتدوز يف وسط الواد ا�يل Úيجيب املاليني د�ل 
عبة د�ل املاء وحمطوطة يف اRٔرض؟ واش هاذ يعقل؟ ٔ�� اRٔمطار املك 

كنعترب ا�يل دار ذاك القYطرة يف احلقEقة خصو يتæامك، Rٔنه واش هاذيك 
س8ياسة ا�يل ¯ادي متيش Gلهيا البالد، القYطرة حمطوطة يف اRٔرض، مرت 

  . Gىل الواد
هللا جياز�مك خبري، هاذ جوج نقط سوداء كنوضعوها بني يد�مك �ش 

  . او لها احللتلق
 .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقل
Gىل ٔ�ية £ال ¯ادي �yذ هاد اليش بعني ±عتبار، ٔ�� مصدقك Rٔن 
احYا امحلد / يف موقع مسؤول ويف موقع اRٔمانة مصدقك بnٔنه ما ميكن 

د / كتعAشها وبطبيعة احلال ٔ�� كتجيين التقار�ر تدافع Gلهيا ٕاال Rٔنك امحل
  .من طرف املد�ر�ت واملسؤولني ؤ�ثناء الز�رات

لكن ٔ�يضا ميكن يل نقول لمك يعين الرصا£ة املعتدÀ املعهودة عين، 
�لف لكم يف املغرب،  40إالماكنيات املالية �ش ند�رو الصيانة د�ل مجيع ٔ

¯ري مgوفرة، هاذي بالد� �ش Îكونو رص£اء ٕاىل زد� Gلهيا العامل القروي، 
و�¡ البد نتفقو Gىل اRٔولو�ت، اليوم Vاو عندي وا£د العدد د�ل 
إالخوان الربملانيني ٕاقلمي �و�ت ا�يل مقرر ٔ�نين ند�ر هلم ز�رة، حطينا 

، ها )voie express(اخلريطة، قلت هلم ها احشال حنتاجو �ش ند�رو 
ند�رو العامل القروي، احشال نعطيو �ش ند�رو  احشال ¯ادي حنتاجو �ش

الصيانة، ها إالماكنيات املالية هايه قداممك، قرروا ٔ�نمت اRٔولو�ت مع 
العامل ومع املنتخبني ؤ�� مرح�ا، Rٔن يف هناية املطاف هذه ٔ�موال مايش 
د�يل، هذه ٔ�موال د�ل اRٔمة ٕامنا ٔ�� مؤمتن Gلهيا �ش نقوم هبذا الواجب، 

رو ـــــــمفغميك�ش يف نفس إالقلمي واجلهة ندي، تفقوا Gىل اRٔولو�تلكن ا
)les voies express ( وند�رو الصيانة والعامل القروي، ما ¯ادي يبقى والو

  . �لجهة اRٔخرى، فgيخصنا نتوافقو
2نيا خص يلزتموا معي امجلاGات املنتخبة، خصهم يلزتموا معي، دا� 

مليون �ش ميكن يل Îمكل  200قروية مليار واRٓن ٔ�� كن�سال امجلاGات ال

مليون د�ل اOرمه، مايش س8ن�مي  200الرب�مج د�ل القروي، مليار و
د�ل اOرمه، ف�اش ميكن يل نعطي جلهات ٔ�خرى OرVة ٔ�نه وليت اRٓن 
ك�رشط حىت حيطوا الفلوس د�هلم Gاد نبدا، ما بق�Eش كنبدا، وال نقسم 

صايبو ٔ�� وخنيل هلم النصAب د�هلم ونقولها الطريق �yذ النصAب د�يل ن
  . �لرٔ�ي العام د�هلم

و�¡، ٔ�� يف تقد�ري البد منش8يو يف هاذ ±جتاه د�ل حتديد 
اRٔولو�ت ؤ�� مؤمن مبا قلته ٕان شاء هللا ¯ادي حناولو ¥شوفو الصيغة 

ن املناس8بة �ش ميكن لنا ند�رو وا£د الرشاكة، فهيا اجلهة وإالقلمي وفهيا إ 
شاء هللا الوزارة وحىت وزارة اOاyلية كتعاون يف هذا اBال �ش ميكن لنا 

  .ٕان شاء هللا Rٔن الطريق ٔ�� مقgنع بnٔهنا �مة وخصنا نتعاونو Gلهيا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
السؤال اyRٔري املوVه �لس8يد وز�ر التجهزي والنقل حول بيع . شكرا

غربية، اللكمة Rٔ£د السادة حصص الرشاكت التابعة �لخطوط امللكEة امل
  .املس�شار�ن من الفريق ±شرتايك

        ::::املس�شار الس8يد احلفEاملس�شار الس8يد احلفEاملس�شار الس8يد احلفEاملس�شار الس8يد احلفEظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخويت، ٕاخواين املس�شار�ن،

الس8يد الوز�ر، لقد قامت اخلطوط امللكEة املغربية بتفويت مسامههتا يف 
ا�تصة يف الفYدقة  %66,51واليت تبلغ ) Atlas Hospitality(رشكة 

) Partners(، وهاد )Partners(والس8يا£ة لصاحل الصندوق الس8يا] 
 "الت"اري وفا بنك"ا�يل كام تعلمون ا�يل هو مكون من البنك الشعيب من 

ومن الصندوق املغريب �لتقاGد ومن  "ٔ�جEال"ومن الصندوق الكوييت 
õ د، وا�يل تفوتGاحلصة ا�يل حسب بوا£د  الصندوق املهين املغريب �لتقا

مليار درمه، احYا ند�رو  1,33مليار وما بني  1,2ما قEل Gىل ٔ�هنا ما بني 
 Atlas(مليار نتاع الس8ن�مي، مع العمل Gىل ٔ�ن هاذ الرشكة  130املعدل ٔ�ي 

Hospitality ( دق زائد  17عندها تقريباY17يعين .. ا�يل رامه 2ف 
) FCG(�يل قامت هبا مؤسسة س8ياحEة ا�يل �لك رصا£ة ٔ�نه التقد�رات ا

يعين بنك اOار البيضاء ا�يل �لك رصا£ة اكنت مYقوصة يعين يف التقEمي 
من حصهتا يف مؤسسة  %33,33ا�يل تقام به، ٕاضافة Gىل ٔ�هنا فوتت 

)MATIS( هاذ ،)MATIS ( ةGل صناV�ا�يل اكنت Æكونت من ٔ
، الثلث من )Boeing(اRٔسالك الكهر�ئية ومكونة من الثلث من طرف 

  ).RAM(، والطرف ا�يل ابقى من طرف )Labinal(رف ط
ٕاال ٔ�نه مع اRٔسف مت تفويت هاذ املسائل لكها بدون ا�لجوء ٕاىل 
إالجراءات القانونية املعمول هبا يف اخلوصصة Rٔن هاذي مؤسسة معومEة 

، وا�يل Úي"لعنا نطرحو Gدة )gré à gré(ومت هاذ اليش �التفاق د�ل 
  .لباب هذاGالمات اس8تفهام يف هاذ ا



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

10 

�كتو�ر  30( 1433ذو احل"ة  14ٔ2012( 

نتاع الطا�رات، كتعزتم تEöع  10ٕاضافة Gىل ٔ�هنا تعزتم تEöع وا£د 
العقارات الك�رية ا�يل عندها، كتعزتم كذ¡ اRٓن تفوت عقارات دامئا بنفس 

) Casa Aero(و ) Atlas Catering(الشلك وبنفس الصفة ا�يل يه 
اRٓن ا�يل ) RAM(هاذي لكها مؤسسات نتاع ،)Snecma Morocco(و

 . اكينني �ش يفوتومه وبنفس الطريقةرامه
لهذا، الس8يد الوز�ر، �لك رصا£ة، هاذ الطريقة وهباذ الشلك �ش 
دارت �لك رصا£ة Úيجعلنا نطرحو Gدة Gالمات اس8تفهام يف هاذ الباب 
هذا، Rٔن الشلك ملا قلت يف البداية هاذي مؤسسة معومEة، واملؤسسات 

لقانون نتاع اخلوصصة، واكن Gىل العمومEة كتخضع لوا£د املسطرة ولوا£د ا
 un Appel(اRٔقل خصها متر يف وا£د الشفافEة مطلقة ويتدار 

àManifestation d'Intérêtttt ( وا يفÚش الناس ا�يل مس8تعد�ن �شار�
هاذ الرشاء يعين منكYومه، �ش الفرص Æكون مgا£ة ٔ�مام مجيع املس�مثر�ن 

  . بصفة Gامة، سواء اكنوا حمليني ٔ�و ٔ�جYبAني
 رصا£ة هاذي Gالمة اس8تفهام وهاذي نقطة سوداء كزتيد تؤكد �لك

مليار س8ن�مي  66سوء ال�س8يري د�ل هاذ املؤسسة ا�يل متت اخلسارة د�ل 
 Air France( ،11(مليار يف  35د�ل الاكزوال، ) le hedging(نتاع 

  ..مليار كذ¡ �ل�س8بة �ل�س8بة لٕالرضاب

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .�راللكمة �لس8يد الوز

        ::::الس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

¥شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Gىل طرح هاذ السؤال ويه 
مYاس8بة ٔ�يضا، ٔ�� كنعتقد، احلكومة، امجليع، ٔ�ن اOوÀ جيب ٔ�ن Æرفع يدها 
من مجموGة من القطاGات، yيل القطاع اخلاص، اOوÀ راعية، مقYنة 

)régulateur( حمك، وختيل التنافس بني امجليع، ٕاال يف جماالت ا�يل ،
كنعتقدو عندها Gالقة �لس8يادة وٕاسرتاتيجية واBاالت ا�يل كتبدا فهيا 
اOوÀ �ش ختلق وا£د الق�ول وبعد ذ¡ ت�سحب، هذا التوVه العام، 

  .كنعتقد وجيب ٔ�ن جنهتد يف هذا ±جتاه �ش يبقى التنافس
الرشاكت الوطنية والعمومEة ؤ�� نقول لمك وهاذ اليش يف  اRٔمر الثاين،

�قوم به، جيب ٔ�ن هتمت �ملهام املنوطة هبا، رشكة ٔ ��خصها ) RAM(القطاع ٔ
تد�ر النقل اجلوي، ما Gالقهتا �لفYادق؟ وما Gالقهتا ٔ�هنا تد�ر إالطعام؟ وما 

  .. Gالقهتا ٔ�هنا تد�ر
���ش8نو ا�يل اكن واقع لنا ٔ�� نقول لمك وهذا توVه، Úيخصنا يعين ٔٔ 

ربع اصنايع والرزق ضايع، لك مؤسسة �غية تد�ر وا£د العدد اسابقا؟ هو 
 Wكون وس8يÆساس8ية ا�يل خصها تنقل لنا الناس وRٔد�ل املهام واملهمة ا

  .د�ل التمنية ±قgصادية و±جéعية والس8ياحEة، ٔ�� كنتلكم لمك سابقا

د�ل املؤسسات ٔ�¥شnٔت فروع، ٔ�� نقول  مث املسÀٔn الثالثة، وا£د العدد
لمك اRٓن ابديت دراسة بت�س8يق مع املدراء العامني Gىل ٔ�ننا ¯ادي ¥شوفو 
الفروع ا�يل ¯ادي خنليوها خنليوها وا�يل نفوتوها نفوتوها وا�يل ندجموها 
ندجموها، Rٔنه راه كنìلقو مؤسسة �ش ختفف Gلينا وتقوم �Oور، يه Gاود 

والفروع Úيد�روا فروع، وكنوليو ¯ري اللكفة د�ل  2ين كتد�ر فروع،
  . التدبري، هاذ اليش لكفة Gالية Vدا

واRٓن اك�ن مEثاق ا�يل دارتو احلكومة والس8يد .. فاحلاكمة اجليدة تقgيض
رئAس احلكومة د�ل حسن تدبري املؤسسات العمومEة والرشاكت الوطنية، 

احلال الكامل / البد يف هاذ ±جتاه �ش Æكون حاكمة جEدة، بطبيعة 
  . Æكون اخgالالت

لكن yليين نقول ¡، �خلصوص ف� يتعلق �لرشكة، ٔ�هنا انطلقت ٔ�وال 
من القانون ا�يل Úيæدث ÚيفEة بيع احلصص د�ل اOوÀ يف الرشاكت، و2نيا 
ما درهتاش ٕاال بعد املرور Gرب وزارة املالية، وما درهتاش ٕاال Gرب املرور 

د�ل الرشكة، مبعين ا£رتمت املساطر، ٕاىل اكنت هاذ  �Bلس إالداري
  . املساطر ا�يل دارهتا ¯ري اكفEة Îزيدو يش £اVة، احYا مس8تعد�ن

ولكن راه ¯ادي نقول لمك ؤ�فgح �ب �لنقاش، مايش دامئا طلب 
العروض هو و£ده الوس8يy ،Wليين نقول ¡، ٔ�حEا� ٔ�نت �غي جتيب 

ا �لبالد، ٕاىل دريت طلب عروض ميكن ما رشكة Úبرية Gاملية، ابغييت جتيهب
ة يف هاذ ذجتAش، جييك وا£د �ٓخر، فnٔنت كتحتاج يبقى ¡ وا£د الناف

) gré à gré(اليش د�ل الصفقات �ش ميكن ¡ جتيب رشكة دولية بـــ 
  . Gىل ٔ�ساس تد�ر معها رشاكة ٕاسرتاتيجية لس8نوات

 ٕاطار و�¡، هاذ اRٔمر هذا خصنا نتعاونو Gليه، ولكن �كون يف
الوضوح، ما Úيد�رهاش الوا£د بو£دو يف ٕاطار املزاج، مير Gرب املؤسسات 

  . Rٔن هذا Úيìلق وا£د الرشااكت ٕاسرتاتيجية
ابدات كتلكف �ملهمة د�لها ) RAM(وكنöرشك بnٔن هاذ اليش اRٓن 

د�ل النقل اجلوي، بدات اRٔمور تتحسن، ٔ�عتقد راها عرضناها Gىل ا�ل"ان 
  .اكن هناك مالحظة احYا ¯ادي �yذوها بعني ±عتبار ا�تصة ولكن ٕاذا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن، تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد احلفEاملس�شار الس8يد احلفEاملس�شار الس8يد احلفEاملس�شار الس8يد احلفEظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
�لك رصا£ة اجلواب د�لمك وٕان اكن يعين . شكرا الس8يد الوز�ر

ْمgيوه شA*ا ما ولكن ما متش إالVابة Gىل السؤال، Rٔنه دقEق وتقين  َعو�
 88حمض، فالقضية د�ل جيب ٔ�ن Æرفع يدها Gىل مجيع القطاGات، هذا يف 

خطب يف الربملان واخلوصصة صدر الظهري د�ل  هاحلسن الثاين هللا �رمح
يعين هذا م�دٔ� مgفقني Gليه، هذا دا� جEل، هاذي نتاع اخلوصصة،  89

  . مدة، هذا ال نقاش فهيا
 C’est le(اذي يه املوضة ا�يل كتلكم ه.. جيب هتتقول ٔ�ن ،كذ¡
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recentrage des activités, je suis tout à fait d’accord avec 
vous( ،)Le recentrage ( يتدار، ولكن ما نق�طوش ونفوتو مؤسسات

د�هلم يه القطاع اخلاص ولكن ) la mission(معومEة، ولو فYادق، ولو 
، نتاع )CDG(لفYادق د�ل راها نتاع مؤسسة معومEة، فني ما مرينا ا

)ONCF ( ود�ل)l’office de tourisme ( دوز�مه)avec un 
appel ( ه كذا ٕاىل ¯ري ذ¡، هاذيEوا فÚالن وشارGامسيتو بوا£د إال
Àٔnمس. 

�� مgفق دازت يف اBلس إالداري ولكن احYا تنطلبو الشفافEة ٔ
قgيض ¯ري إالGالن، واحلاكمة ا�يل Æلكمتو Gلهيا، الس8يد الوز�ر؛ واحلاكمة ت 

¯ري نعلنو Gلهيا، مايش تدار من التحت هباذ الطريقة، Rٔن Úيف ختربات 
هاذ القضية؟ ¯ري يف اجلرائد حىت تباعت القضية، هاذ اليش ا�يل اك�ن 
�حتدى ٔ�ي وا£د هاذ اليش مت بدون ٔ�ي طلب ٔ ��الس8يد، الوز�ر، ؤ

  . عروض يف هاذ الباب هذا
رى دا� ا�يل Vاية، راها ¯ادي ومؤسسات ٔ�خ.. لهذا، اكن Úيخص

تفوهتا، و¯ادي Æكون اكرثة و¯ادي �كون هاذ اليش ضد الشفافEة وضد 
  .احلاكمة

، اGالش دا� �ع )RAM(نعطي م�ال راه سوء ال�س8يري ابدى يف 
س8نوات �ش يدyل ذيك املليار  3اليس �هنمية؟ �ع �ش خصو مليار يف 

تقول لنا الس8يد  ا�يل اكن خصك) le contrat programme(يف 
 un milliard de(هو ملزتم بـــ ) le contrat programme(الوز�ر، 

dirhams( ع اشويةEöيÚ جييبو، ٕاذن �ع حبال وا£د القش د�ل دارو
  . وخيرج، مايش يف حسن التدبري نتاع هاذ املؤسسة

مليار  66خرس فEه ) le Hedging(كام قلت ¡ سوء التدبري، يف 
) Air Sénégal. (لكريوز�ن، حىت £د ما Æلكم Gلهيايف التnٔمEن�gاع ا

احلديث طويل وطويل ولو Æلكمنا فEه الس8يد . خرس� فهيا، ٕاىل ¯ري ذ¡
  . الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .تفضل الس8يد الوز�ر �لرد Gىل التعقEب. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقلالس8يد وز�ر التجهزي والنقل
تباعوا ) Accor(يالت ا�يل تباعوا لـــ ٔ�وال كنعاود نذÚر ٔ�هنم اRٔوط 

بنفس الطريقة يف العهد ا�يل ٔ�نت كتعرف، ¯ري �ش اRٔمور Æكون واحضة، 
من  9اك�ن مساطر، القانون الفصل . ال �ش نتذاÚرو، ¯ري �ش نعرف

املتعلق بتحويل املؤسسات العمومEة مير Gرب مسطرة  39.89القانون 
  .واحضة

ش، امسح يل، ميكن يل خنتلف مع ٔ�ي 2نيا هاذ اليش ما تدارش ق
وا£د كAسري، لكن البد ٔ�ن حنرتم املسؤولني د�لنا، اOوÀ وقعت معه 

̈ٔ وقالت õ 2011اتفاقEة يف ش8ت�رب  خصك تEöع  ؤ�Gلن عهنا ٔ�مام امل
Yصاص د�¡، من الفgلش يف ±خyاالت ا�يل ما كتدBادق ــــــــــــــا

.. خصك تد�ر ه، موقعة معه، قالت õ، اOول موقعة مع)le catering(و
مبعىن ٔ�Gلن �لعموم، العقدة ٔ�Gلنت �لعموم، ±لزتامات ٔ�Gلنت �لعموم مبعىن 

�نه مايش حىت Vا و�عٔ.  
مث ق�ل بيعها ٔ�Gلن والعقار ا�يل ¯ادي ي��اع اRٓن ٔ�Gلن Gليه، العقار 

ٕاما  اyRٔري ا�يل ¯ادي ي��اع، ما عندو معىن يبقى عندها العقار، هاذ العقار
õ نيVرات، ٕاما مييش �لمس�مثر�ن اخلواص، ٕاما ٕاىل كنا حمتاAمييش لالس� ،

õ نيVالش حمتاGا ماشني يف هاذ ±جتاه هذاتنقولو ها اYاح ، .  
و�¡، ٔ�� مرة ٔ�خرى مع الشفافEة واحلاكمة، ولكن احلاكمة مرة ٔ�خرى 

رش، فهيا ، فهيا االتفاق املبا)gré à gré(تنقول فهيا طلب عروض، فهيا 
لكيش، ¯ري املهم هذاك اليش �كون واحض ٔ�مام نواب اRٔمة ومس�شاري 

  .اRٔمة �ش يتابعوها �راق�وها وٕاذا اكن yلل اك�ن املؤسسات د�ل املراق�ة
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . ¥شكر الس8يد الوز�ر Gىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

�لس8يد وز�ر الرتبية الوطنية واRٓن ن�gقل �لسؤال اRٓين اRٔول املوVه 
اللكمة Rٔ£د السادة . حول تصور احلكومة حول ٕاصالح التعلمي ببالد�

املس�شار�ن من فريق اRٔصاÀ واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس8يد 
  .املس�شار، السؤال حول تصور احلكومة حول ٕاصالح التعلمي ببالد�

        ::::املس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Gىل س8يد املرسلنيcسم هللا 

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
عند بداية لك دخول مدريس يت"دد احلديث عن ٔ�زمة املدرسة املغربية 

كام يمت اس8تحضار Gدد من التقار�ر اليت ٔ�كدت واملشالك اليت تتخبط فهيا، 
لواقع التعلميي يف بالد�، ومن بAهنا التقر�ر العاملي لرصد التعلمي Gىل ٔ�زمة ا

، الصادر عن مYظمة اRٔمم املتæدة �لرتبية والتعلمي �2011لجميع لس8نة 
والثقافة، وا�ي صنف بالد� يف مرتبة مgدنية Gىل ٔ�صعدة خمتلفة من 

  . العملية الرتبوية
Eن التالم�ذ املغاربة ال وقد yلصت دراسة ٔ�وردها التقر�ر ٕاىل ٔ

س8نوات  �4س8تطيعون اك�ساب �ارات القراءة اRٔساس8ية حىت بعد ٕامتا�م 
وجتدر إالشارة هنا ٕاىل تقر�ر املعرفة العريب لعام . من اOراسة ±بتدائية

، وا�ي نبه بدوره ٕاىل ضعف معارف العينة املدروسة من 2010/2011
الكgايب والبحث عن  التالمEذ املغاربة وتدين �ارات القراءة والتواصل

  . املعلومات Oهيم
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�ولو�ت ٔ Àري لصاحب اجلالyRٔويف هذا الصدد، خشص اخلطاب ا
ٕاصالح التعلمي ببالد� بدقة Úبرية، حEث ٔ�كد Gىل ٕاGادة النظر يف مقارب�Yا 
ويف الطرق املتبعة يف املدرسة لالنتقال من مYطق Æربوي �رÆكز Gىل 

ملعارف �لمتعلمني ٕاىل مYطق �ٓخر يقوم املدرس ؤ�دائه مقgرصا Gىل تلقني ا
  .Gىل تفاGل هؤالء املتعلمني وÆمنية قدراهتم ا�اتية

كام دGا Vاللته ٕاىل حتويل املدرسة من فضاء يعمتد Gىل مYطق قامئ 
�ساسا Gىل حشن ا�اÚرة ومرامكة املعارف ٕاىل مYطق يتو� صقل احلس ٔ

  .التواصلالنقدي وتفعيل ا�اكء لالخنراط يف جممتع املعرفة و 
الس8يد الوز�ر، ٕان إالصالح ا�ي حتتاVه املنظومة التعلميية ببالد� ال 
ي��غي ٔ�ن �رÆكز Gىل التدابري احلكومEة الظرفEة ٔ�و احللول الرتقEعية، بل Gىل 
ٕاصالح مشويل خيرج التعلمي من النفق املظمل ا�ي هو Gليه اRٓن، من 

ميية �رمهتا واقرتاح احللول yالل فgح اBال لتæليل و«رشحي املنظومة التعل 
العملية لها ٕ�رشاك مسؤول وفعال للك الباح�ني يف اBال وGىل رٔ�سهم 

  .رVال و¥ساء التعلمي
للك هذه ±عتبارات، ¥سائلمك، الس8يد الوز�ر احملرتم، ما هو تصور 
احلكومة لٕالصالح الكفEل ٕ�خراج املنظومة التعلميية ببالد� من النفق ا�ي 

ما يه اRٔولو�ت اليت Æروهنا رضورية �لتعجيل هبذا تعAش فEه؟ و 
  إالصالح؟

  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالVابة Gىل السؤال. 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
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕاىل امسحت يل، الس8يد املس�شار احملرتم، اس8تعملت وا£د العبارة 
شوية قاس8ية Gىل التعلمي املغريب، وهو ٔ�ن التعلمي د�لنا يف نفق مظمل، ال 
مايش حصيح هاذ اليش، فEه مشالك التعلمي د�لنا، فEه صعو�ت، فEه 

  .اخgالالت، هاذ اليش مgفقني Gليه، ولكن يف نفق مظمل ال
 Aنه ميل كRٔ سمعوا الش8بان د�لنا والشا�ت د�لنا هاذ اللكمة راه

Úيتلكموا Gىل مصريمه، راه كنتلكمو Gىل مس8تق�لهم، ال �لعكس التعلمي 
د�لنا Úي�gج مYتوج جEد ومعرتف به يف املبار�ت يف فر¥سا، معرتف به يف 
املبار�ت يف ٕاس8بانيا، اليوم عند� تالمEذ د�لنا ا�يل خترجوا من مYظومgنا 
وموجود�ن يف ٔ�مر�اك الالتي�Eة ويف الهند، هذا مايش معناه ٔ�ن لك يشء 

Wæå، ال، اك�ن واك�ن،  ءد�لنا مقاد، ال، ولكن مايش النفق املظمل والسام
  . اك�ن تفاو�ت يف التعلمي د�لنا، اك�ن بعض الصعو�ت ا�يل كنوا�وها

واجي ا�يل دا� احلكومة يف �ر�جمها Æلكمت Gىل وا£د العدد د�ل احل

 20خصها تصايب يف التعلمي، وVا س8يد� هللا ينرصو يف اخلطاب د�ل 
غشت ووحض، ٔ�وال س8يد� هللا ينرصو ما دارش «شخيص، وحض الكEفEة 
ا�يل املدرسة د�لنا خص Æكون Gلهيا واملدرس د�لنا، وا�يل غيتخرج من 

Yدمج يف التمنية ومYمتع، مBدمج يف اYيف �كون مÚ دمج يف هاذ املؤسسة
املواطنة ويف الرتبية، هذا هو اخلطاب د�ل VالÀ امل# Gاود �ش حنطو 

 .لك £اVة يف املاكن د�لها
احYا اRٓن بصدد التقEمي اÊهنايئ �لرب�مج ±س8تع"ايل، ¯ادي ند�رو هاد 
اليش ٕان شاء هللا يف شهر فربا�ر، واحYا بصدد اس8تخراج النتاجئ، Rٔنه هذا 

يف بالد�، كند�رو ٕاصالح Gىل ٕاصالح وما هو العيب ا�يل عند� 
كند�روش التقومي للك مر£W، ¯ادي ند�رو تقومي معقول، در� وا£د التقEمي 
�ويل، فEه نتاجئ �نت ٕاجيابية وسلبية ولك معل الöرش فEه إالجيايب والسليب، ٔ

د�ل  5واحYا بصدد وضع وا£د اخلطة ا�يل ¯ادي منش8يو Gلهيا مركزة Gىل 
  ..اRٔسفاحملاور، مع 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. اÎهت�ى الوقت

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس8يد الرئAس

  . شكرا كذ¡ �لس8يد الوز�ر Gىل اجلواب
الس8يد الوز�ر، يف تعليقمك Gىل العبارة ا�يل اعتربتوها قاس8ية يف سؤال 

ا£د املسÀٔn ميل Úيكون عند� غياب د�ل التقEمي فريقYا نوحضو و 
�لمؤسسات لواقع التعلمي، ميل Úيكون عند� غياب د�ل التقEمي مس�Yد Gىل 
ش8بكة د�ل التقEمي Gلمية ومدروسة Úيتفgح اBال Rٔحاكم قمية من النوع ا�يل 
اس8متعت õ، نفق مظمل وال مايش نفق مظمل، ولكن نفق مظمل �لنظر حلجم 

رد وإالماك�ت ا�يل تعطات يف الس8نوات اyRٔرية �لتعلمي قEاسا �لنتاجئ، املوا
�لنظر جلAش العاطلني ا�يل Úيتخرج من مؤسسات التعلمي، �لنظر لتدين 
وضعف الصورة ا�يل مكونة عند املغاربة Gىل الواقع د�ل املدرسة، و�لنظر 

و حمك فEه و�لنظر، Úميكن نتæدثو من مYطلق الغرية Gىل املدرسة نصدر 
شوية د�ل القساوة د�ل النفق املظمل، لكن اك�ن مشلك حقEقي، جيب ال 
�قول ق�ل فوات اRٔوان Rٔنه رمبا فات ٔ�وان م�ارشة الك�ري من اRٔوراش ٔ

  . إالصالحEة وحنن نؤدي مثن التnٔخر يف معاجلهتا ٔ�و التلكؤ يف معاجلهتا
Gىل ٕاجراء التقEمي ٔ�رشمت، الس8يد الوز�ر احملرتم، ٕاىل ٔ�نه ٔ�نمت مق�لني 

اÊهنايئ �لرب�مج ±س8تع"ايل، لكن مسعنامك، وهذا aم معرفYاش ما هو 
وVه اOقة ت�سب لمك بÎٔnمك حمكمت بفشل هذا الرب�مج وٕ�خفاق هذا 

  .الرب�مج ق�ل ما Îمكلو معلية د�ل تقEمي املؤسسات الرب�مج القدمي
¯ري �ش  احYا طرحYا السؤال مايش �ش نتلكمو Gىل ال�شخيص،

¥سائل احلكومة يف التصور د�لها، الرب�مج د�ل الس8يد رئAس احلكومة، 
الس8يد الوز�ر احملرتم، ف� يتعلق cشق التعلمي فEه عبارات Gامة قد تعين لك 
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يشء وقد ال تعين ٔ�ي يشء، Rٔن ميل كنتلكمو Gىل موضوع شائك ومعقد 
ت التعلمي، لكن واقع د�ل التعلمي، طبعا حنن ¥ش8يد �Bهوادت د�ل رVاال

التعلمي يؤكد بnٔنه يف ٔ�مس احلاVة ٕالطالق نقاش معويم Gىل ورش 
إالصالح، �ٓنذاك ند�رو فEه تقEمي Gلمي ا�يل �كون مدروس وم�ين Gىل 

  . معطيات
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، �لرد Gىل التعقEب. شكرا الس8يد الرئAس

        ::::ة الوطنيةة الوطنيةة الوطنيةة الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبيالس8يد وز�ر الرتبيالس8يد وز�ر الرتبيالس8يد وز�ر الرتبي
  الس8يد الرئAس،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن،
�وال ٔ�عتقد بnٔنك مgتبع �لشnٔن .. كتعجبين اجلدلية د�¡ اليس ب�شامشٔ

الس8يايس معرين ما اس8تعملت لكمة فشل وGاد دا� ق�ل قلت اكينة ٔ�ش8ياء 
õ نه هذا الرب�مج اكن طموح، وتدارتRٔ ،ش8ياء سلبية�Gدة  ٕاجيابية واك�ن ٔ

Rٔنه يه هاذي احYا طبيعتنا املغاربة، ميل كنجيو نصايبو وا£د ٔ�هداف 
احلاVة بدل ما نصايبوها بnٔهداف ا�يل ميكن لنا حنققوها كنكربو احلزمة 
وكنحصلو يف التنفEذ، هذا ا�يل حصل، ٔ�ما اك�ن ٔ�ش8ياء ٕاجيابية يف الرب�مج 

  .±س8تع"ايل
ها، هذا ، هاذي �لمرة اRٔلف كنقول "فشل"معرين ما اس8تعملت لكمة 

ل Gيل aم، حبال وا£د العدد د�ل احلواجي كتnٔول Gيل ّوِ ��ا�يل ميكن يل . 
نقول ¡ ٔ�نه ما اك�ن ال aم فضفاض يف الرب�مج احلكويم وال يف ا�طط 
ا�يل احYا غندyلو فEه بعدما �yذو الرٔ�ي د�ل ٔ�عضاء الربملان والرشاكء 

 .±جéعيني
 غنæافظو Gىل املك�س8بات ونوسعو الهدف اRٔول جمال العرض املدريس

العرض املدريس �ش حنافظو Gىل هاذ القمية ا�يل وصلنا لها Gامليا ٔ�ننا 
  . س8نة 15س8نوات ٕاىل  6كنلزمو التعلمي من 

¯ادي نعت�Eو يف الهدف الثاين جبودة التعلامت والتعلمي، اجلودة، وهذا 
¯ادي Îردو  احملور اRٔسايس يف اخلطاب د�ل VالÀ امل# هللا ينرصو،

õ ردوÎ سف �لسلواكت  �لمؤسسة التعلمييةRٔنه مع اRٔ القمية د�لو
البريوقراطية، املؤسسة، مد�ر املؤسسة وجملس ال�س8يري وجملس التدبري 
ضاع، ¯ادي حنس8نو احلاكمة Rٔنه عند� ٔ�موال معومEة ؤ�موال الشعب 

  ..¯ادي حنس8نوها وغنحس8نو اBال د�ل
  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::يد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةالس8 الس8 الس8 الس8 
  .شكرا الس8يد الوز�ر

̈ٔعامل  السؤال الثاين موضوGه وضعية مؤسسة محمد السادس ل
±جéعية، اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق ±شرتايك لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس8يد محمد الهبطياملس�شار الس8يد محمد الهبطياملس�شار الس8يد محمد الهبطياملس�شار الس8يد محمد الهبطي
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس8يد الرئAس
  السادة الوزراء،

  دة والسادة املس�شارون احملرتمون،الس8ي
يعرف امجليع ٔ�نه يف ٕاطار تفعيل امليثاق الوطين �لرتبية والتكو�ن مت 
̈ٔعامل ±جéعية Rٔرسة التعلمي وذ¡  ٕا£داث مؤسسة محمد السادس ل
قصد تقدمي مجموGة من اخلدمات ±جéعية، مهنا السكن، التطبAب، 

  .تقاGد التمكييل، ٕاىل ¯ري ذ¡الرتفEه، التnٔمني Gىل املرض، كذ¡ ال 
واRٔرسة التعلميية بطبيعة احلال رح�ت هبذا اRٔمر واعترب�ه ٔ�نه مت رفع 
وا£د احليف �رخيي مورس Gىل اRٔرسة التعلميية واعترب�ه كذ¡ وا£د 
رسة التعلميية ليك تنخرط يف ورش إالصالح، Gلام ٔ�ن هاذ  ٔ̈ العنرص حمفز ل

  .رضوري لفائدة اRٔرسة التعلمييةالعنرص د�ل التعبئة هو عنرص 
لكن املالحظ هو ٔ�نه رمغ إالماكنيات املالية املرصودة لهذه املؤسسة 

من النفقات املرصودة  %2ونذÚرو امجليع هنا ٔ�ن هاذ املؤسسة كتاyذ تقريبا 
ملوظفي ؤ�عوان الوزارات املعنية وكذ¡ هناك اشرتااكت د�ل املنخرطني 

  .درمه حسب السالمل اRٔجرية 80 ودرمه 20ا�يل كترتاوح ما بني 
ا�يل Úيتالحظ هو ٔ�ن ٔ�¥شطة هذه املؤسسة مgواضعة، كام ٔ�ن هذه 
املؤسسة ٔ�صاهبا التوقف وامجلود ؤ�صاب امجلود بعض الربامج واملشاريع ¯داة 

  .وفاة رئAس جملسها إالداري املرحوم مز�ن بلفقEه رمحه هللا �رمحته الواسعة
�ر، عن تصورمك ٔ�وال ٕالخراج هذه املؤسسة لهذا، ¥سائلمك، الس8يد الوز

  ±جéعية الهامة من وضعية امجلود و±نتظارية؟
والشق الثاين د�ل السؤال حول الهيلكة، مىت س�مت هيلكة هذه 

  املؤسسة ا¥س"اما مع انتظارات اRٔرسة التعلميية؟ 
  .ولمك جزيل الشكر

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

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

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
هاذ املوضوع ا�يل وضعت فEه السؤال، الس8يد املس�شار، داyل 

هاذي وا£د الفكرة من ٔ�عظم ما �كون ا�يل . السؤال د�¡ فEه اجلواب
طاGات يف قرر حيد�ا لرVال التعلمي كام هو الشnٔن لوا£د العدد د�ل الق

املغرب، ٔ�مYية، عسكرية، ٕاىل ¯ري ذ¡، VالÀ امل#، وتقرر ٔ�هنا Æكون 
هذه املؤسسة حتمل امس محمد السادس، وهو الرئAس الرشيف لهذه 

  .املؤسسة



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

14 

�كتو�ر  30( 1433ذو احل"ة  14ٔ2012( 

مع اRٔسف الشديد مات اليس مز�ن بلفقEه، ما ميك�ش يل Îزيد ٔ�كرث 
تعي�ت من هاد اليش، ¯ادي نقول ¡ هاد اليش ا�يل اعطى هللا، ملا 

احلكومة احلالية قررت بnٔنين ننظر يف الوضع د�ل هاذه املؤسسة، تبني يل 
 .بnٔن هذه املؤسسة Úيف موضوGة ما ميك�ش تتقدم �لمس8تق�ل

�¡، هيnٔ� تعديالت Gىل القانون احملدث لهذه املؤسسة �ش Æكون 
عندها هيالك مسؤوÀ، �ش �كون عندها جملس ٕادارة ا�يل حياسب 

ري ويوضع الربامج، و�كون عندها مد�ر Gام معروف، مع و�راقب ال�س8ي
  .اRٔسف الشديد هاد اليش ما اك¥ش يف املايض

اليوم هاذ املرشوع قانون �زل ٔ�مام احلكومة، راه هو كتدرسوا مجيع 
�متىن من yالل هاذ السؤال د�¡ . القطاGات الوزارية املعنية هبذا املوضوعٔ
املؤسسة توضع يف املاكنة ا�يل خصها بnٔنه ي�رسع هباذ املوضوع �ش هاذ 

  . Æكون فهيا، ال قانونيا وال ٕادار�
Îزيدك ٔ�كرث من هذا، ٔ�� ما كن�ش ¯ادي نوقع هلم هنائيا التحويل من 

مليون د�ل الس8ن�مي،  600املزيانية د�ل وزارة الرتبية الوطنية �لمؤسسة 
د�يل ميكن خيلق  ويف اyRٔري ٔ�� ¯ادي حنولها Rٔنه تبني يل بnٔنه هذا املوقف

مشالك «س8يريية لهذه املؤسسة، ولكن هذا ¯ري تنازل ظريف، البد هذه 
مؤسسة تعتين بقضا� رVال الرتبية  ،املؤسسة Æكون Úيف ٔ�راد VالÀ امل#

  .الوطنية، ٔ�رسة الرتبية الوطنية

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس8يد الوز�ر

  .عقEبالت 

        ::::املس�شار الس8يد محمد الهبطياملس�شار الس8يد محمد الهبطياملس�شار الس8يد محمد الهبطياملس�شار الس8يد محمد الهبطي
ويف احلقEقة ٔ�� . شكرا الس8يد الوز�ر Gىل التوضيæات ا�يل تقدممت هبا

الزلت ٔ�نتظر اجلواب واجلواب ا�ي ٔ�نتظره هو مىت س8نضع £دا لهذه 
±نتظارية وامجلود Gىل اعتبار ٔ�نه يف تعقEبمك Gىل السؤال السالف وا�يل 

تفعيل الرب�مج ±س8تع"ايل والتقEمي وكذا  تذاÚرتو فEه Gىل إالشاكل د�ل
وكذا، اك�ن وا£د املسÀٔn جوهرية وهو الوضع ±جéعي د�ل اRٔرسة 
التعلميية، خصمك Æكونوا مgيقYني Gىل ٔ�نه بدون التعبئة احلقEقEة د�ل اRٔرسة 
التعلميية �اكمل مكو�هتا، هاذو هام القادة امليدانيني، مه ا�ي سYAجحون 

�ي ٕاصالحٔ.   
و�لتايل، ٕاذا اكن هناك ٕاشاكل مؤسسايت يتعلق بتدبري هذه املؤسسة 
وٕاGادة هيلكهتا، حنن نعتقد Gىل ٔ�ن اOس8تور وإالصالح اOس8توري فgح لمك 
الباب واسعا من ٔ�Vل ٔ�ن متارسوا �اممك �لك جرٔ�ة ومن ٔ�Vل كذ¡ التدبري 

ينة يف قطاع اجليد �لزمن، اRٓن �ش ميكن لنا نتغلبو Gىل الصعو�ت ا�يل اك
التعلمي وهاذ ال�م ا�ي ¥سمعه Gىل احلاكمة اجليدة وكذا وكذا، ا�يل 
�سايس يف التعلمي وهو تدبري الزمن، ما ميك�ش تبقى اRٔمور مفgو£ة Gىل ٔ

  . ±نتظارية

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
 .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Gىل التعقEب. شكرا

 :ية الوطنيةية الوطنيةية الوطنيةية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتب الس8يد وز�ر الرتب الس8يد وز�ر الرتب الس8يد وز�ر الرتب 
  .الس8يد الرئAس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
اكن ميكن يل ¥س8تعرض Gليك هاذ اRٔوراق ا�يل موVد�ن يل، ولكن ما 
ك�شوفش �ميت ٔ�� Úوز�ر ٔ�نين جناوبك هباذ اليش، Rٔن Úيقول يل هنا 

�لف تدyل �لنقل  20د�ل قرض �لسكن، الصæة  67090السكن ٔ�عطت ٔ
ش Æكون وا£د اGOامة اجéعية Rٔرسة الطيب، هاذ املؤسسة معلت �

الرتبية الوطنية، ما ميك�ش جنيو نبداو نتلكمو فهيا �ملنطق البريوقراطي وال 
�� Îكون وز�ر الرتبية الوطنية بوق د�ل يش £د �ٓخر كAسري من ا�لور، ال ٔ
ما قابلش ٔ�� هذه الوضعية، هذا هو ا�يل ما Úيع"öش الناس يف السلوك 

 ٔR ،نين واحض، البد من إالطار القانوين د�ل هاذ املؤسسة ا�يل ك�س8تعمل
�كون واحض، البد من املراق�ة Gىل ٔ�موال هذه املؤسسة، ما اكي�ش ٔ�وحض 

  .من هاذ اليش
درت تعديالت ٔ�� Úوز�ر الرتبية الوطنية ما¯اد�ش ندyل مع �ب ذاك 

يه ¥شوف ) L’audit( ،)L’audit(املؤسسة ٕاال ٕاىل ما تصايöت لها 
ت د�لها، مؤسسة خمتصة كتد�ر احلسا�ت Úيف درت �لرب�مج احلسا�

±س8تع"ايل وÚيف درت لعدة مؤسسات يف وزارة الرتبية الوطنية مهنا 
البد نعيطو ملاكتب احملاس8بة  هوذاك اليش لك" مليون حمفظة"و" تAسري"

، وكندyل Gىل وا£د احلاVة Gارف ٔ�ش8نا )L’audit(ا�يل كتجي كتد�ر 
  . يه

ة هاذي ما مضبوطش إالطار القانوين د�لها، خصو يضبط هاذ املؤسس
إالطار القانوين وميل يضبط إالطار القانوين راه ¯ادي يتعرض Gليمك 

  . القانون، ¯ادي جنيو ذيك الساGة نطبقو القانون
  .شكرا

  :الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا �لس8يد الوز�ر Gىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ن املواليان املو�ان �لس8يد الوز�ر املنتدب واRٓن ن�gقل ٕاىل السؤ±
إالدارة وجتمعهام  Oى رئAس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومEة وحتديث

  .و£دة املوضوع
من املرسوم املتعلق �لتعيني  5و  4السؤال اRٔول حول تطبيق املادتني 

يف املناصب العليا، اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك 
  .لتقدمي السؤال
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  :املس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس8يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس8يد الرئAس

  السدة الوزراء،
  ٕاخويت، ٕاخواين املس�شار�ن،

الس8يد الوز�ر، صدر ٔ�yريا املرسوم التطبيقي املتعلق بتطبيق ٔ�حاكم 
املتعلق �لتعيني يف املناصب  02.12من القانون التنظميي رمق  5و 4املادتني 

  . العليا
را ملا �ك�س8يه هذا املرسوم من ٔ�مهية �لغة من ٔ�Vل اخgيار املرحشني ونظ

¥سائلمك، الس8يد ، يف الوزارات واملؤسسات العمومEة �ملناصب العليا
ما يه مضامني مقgضيات هذا املرسوم التطبيقي؟ وهل مسطرة  :الوز�ر

 التعيني اليت ينص Gلهيا س8متكن من فgح اBال ٔ�مام الكفاءات لتويل مواقع
املسؤولية داyل إالدارات والوزارات يف ٕاطار قمي املساواة وإالنصاف 

  و±س8تحقاق املنصوص Gلهيا يف اOس8تور؟ 
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اRٓن السؤال اRٓين الثاين، موضوGه ٔ�يضا . شكرا الس8يد املس�شار

تطبيق املرسوم املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا، اللكمة Rٔ£د السادة 
  .املس�شار�ن من الفريق ±س8تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد مصطفى القامسياملس�شار الس8يد مصطفى القامسياملس�شار الس8يد مصطفى القامسياملس�شار الس8يد مصطفى القامسي
  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يد�ن الوز�ر�ن،

  الس8يدتني والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�بعنا مجيعا النقاش الوطين الهام حول املرسوم املتعلق �لتعيني يف 

V ن هذا املرسوم�اء لتفعيل مYطوق اOس8تور املناصب العليا، yاصة ؤ
 اجلديد وبلورة مYظور Vديد ميكن الكفاءات اليت Æزخر هبا إالدارات
واملؤسسات العمومEة من ال�ساوي يف حظوظ إالسهام يف البناء التمنوي 
لبالد� من �ة، وٕاهناء نوع من ±حgاكر ا�ي يؤ�ر Gىل مسارات 

y ىل مس8توى العمل إالداري ومنG ديث والتطو�رæالعمل التمنوي الت õال
 .لبالد�

  : �ا، ¥سائلمك، الس8يد الوز�ر
  ما يه املضامني اليت تتضمهنا مقgضيات هذا املرسوم التطبيقي؟  -
وهل س8متكن مسطرة التعيني من اعéد معايري صارمة وموضوعية  -

تفgح اBاالت ٔ�مام لك الكفاءات بقطع النظر عن موقعها الس8يايس ٔ�و 
ية داyل إالدارات والوزارات واملؤسسات ±جéعي لتويل املسؤول 

العمومEة يف ٕاطار احلرص Gىل حتقEق فعيل لقمي املساواة وإالنصاف 
  و±س8تحقاق اليت نص Gلهيا اOس8تور اجلديد؟ 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤالني املتعلقني مبرسوم التعيني يف 

  .دقائق 6د املناصب العليا، يف £دو 

الس8يد عبد العظمي Úروج، الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف الس8يد عبد العظمي Úروج، الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف الس8يد عبد العظمي Úروج، الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف الس8يد عبد العظمي Úروج، الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف 
        ::::�لوظيفة العمومEة وحتدي�لوظيفة العمومEة وحتدي�لوظيفة العمومEة وحتدي�لوظيفة العمومEة وحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس8يد الرئAس احملرتم
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

بداية ٔ�ود الشكر، السادة املس�شارون احملرتمون، ا�يل وضعوا السؤال، 
اية ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هذا املرسوم مت ¥رشه يف اجلريدة وجوا� ٔ�ود يف البد

�كتو�ر الفارط، وهاذ املرسوم بطبيعة احلال Vاء لتطبيق  15الرمسية بتارخي ٔ
من القانون التنظميي املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا اليت  5و 4املادتني 

  .يه من اخgصاص جملس احلكومة
ت املنظومة القانونية اليت تؤطر وهبذا املرسوم فٕان احلكومة قد اس8تمكل

التعيني يف املناصب العليا، ويnٔيت هذا يف س8ياق التزنيل السلمي واOميقراطي 
�ßس8تور، كام تعترب هذه املنظومة القانونية اليت تندرج مضن إالجراءات اليت 
الزتمت هبا احلكومة واليت سطرهتا احلكومة يف �ر�جمها ا�ي �روم وضع 

  .جليدة يف تدبري الشnٔن العاملبنات احلاكمة ا
  :وق�ل ٔ�ن ٔ�س8تعرض مضامني املرسوم املذÚور، ٔ�ود التÚٔnيد Gىل ما ييل

�وال، اOالÀ الس8ياس8ية البالغة اليت Æك�س8هيا هذه املنظومة القانونية يف ٔ
هذه املر£W من �رخي بالد�، �عتبارها ٔ�ول مYظومة قانونية تؤطر التعيYAات 

فة ٕاىل Úوهنا منوذVا مgقدما �لحاكمة اجليدة Gىل يف املناصب العليا، ٕاضا
  الصعيد اOويل؛

2نيا، ٔ�مهية هاذ املنظومة اليت Vاءت تفعيال ملقgضيات اOس8تور اجلديد 
�ٓلية من �ٓليات تعز�ز احلاكمة اجليدة ؤ�داة من ٔ�دوات تنظمي ممارس8هتا من 

  ق�ل خمتلف الفاGلني؛
عيني يف املناصب العليا �لنظر ٕاىل 2لثا، ٔ�مهية هذه املنظومة املتعلقة �لت 

Úون هذه املناصب املدyل الرئAيس لتكر�س م�ادئ وقواGد احلاكمة اجليدة، 
  . وربط املسؤولية �حملاس8بة والفعالية يف التدبري العمويم القامئ Gىل النتاجئ

وق�ل تقدمي مضامني املرسوم املشار ٕاليه، ٔ�ود التÚٔnيد Gىل ٔ�ن مجموع 
مYصب  �1181يل يه Úهيمها هاذ املرسوم العدد د�لها Úيبلغ املناصب العليا ا

... ا�يل فEه مYاصب الكgاب العامني، املد�ر�ن املركزيني، املف�شني العامني
  .ٕاخل

  :ف� خيص ٔ�هداف هذا املرسوم، فٕاهنا ÆرÆكز ٔ�ساسا
�وال، Gىل تزنيل م�ادئ ومعايري التعيني يف املناصب العليا، yاصة ٔ

  والكفاءة وÆاكفؤ الفرص والشفافEة والزناهة واملساواة؛م�ادئ ±س8تحقاق 
2نيا، حتديد مسطرة اقرتاح املرحشني واملرحشات وÚيفEة تقدمي ملفات 
Æرش8يحهم لشغل املناصب، ومهنا Gىل اخلصوص إالGالن عن فgح �ب 
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  الرتش8يæات؛
  2نيا، حتديد ÚيفEات Æكو�ن و�ام ا�ل"ان امللكفة بدراسة الرتش8يæات؛

اعéد مساطر yاصة ف� يتعلق ببعض املناصب العليا اليت ختضع  2لثا،
 .ٕاخل... ل�رشيعات yاصة اكملناصب العليا ٔ�و رؤساء اجلامعات

 مفا يه اRٓليات اليت اعمتدت لرتمجة هذه املبادئ واملعايري؟
�وال، ف� خيص Æاكفؤ الفرص Gرب إالGالن عن فgح �ب الرتش8يح ٔ

Æ اكفؤ الفرص بني لشغل املناصب العليا ويهÆ �رمجة حقEقEة ؤ�Úيدة ملبدٔ
مجيع املغاربة املتوفر�ن Gىل الرشوط املطلوبة، سواء يف القطاع العام ٔ�و يف 
القطاع اخلاص، داyل الوطن ٔ�و yارج الوطن، وذ¡ بدون ٔ�ي متيزي بني 
املرحشات واملرحشني Rٔي سöب من اRٔس8باب، سواء ±نéء الس8يايس ٔ�و 

�و ا�Oن ٔ�و إالGاقة ٔ�و ٔ�ي سöب يتعارض مع م�ادئ حقوق  النقايب ٔ�و ا�لغةٔ
  إال¥سان؛

2نيا، الشفافEة، مفن طبيعة احلال الشفافEة Gرب ¥رش قرار إالGالن ا�يل 
) www.emploi-public.ma(¯ادي يت�رش Gرب بوابة ال�شغيل العمويم 

  Gرب بوابة رئاسة احلكومة وكذ¡ السلطة املعنية؛
م�دٔ� ±س8تحقاق ومعايري الكفاءة والزناهة  2لثا، ف� خيص Æكر�س

  .والتجربة املهنية واملؤهل العلمي من yالل توصيف املنصب املراد شغ�
رابعا، تEöان الرشوط اليت جيب توفرها يف املرحشات واملرحشني Gىل 

  املس8توى العلمي املطلوب والكفاءة والتجربة املهنية الالزمة؛
Eطر سام�ة ذات كفاءة Gالية مبا يضمن قدرهتا yامسا، Æكو�ن جلنة من ٔ

Gىل اخgيار ٔ�جود الكفاءات، ويف هذا من طبيعة احلال تطبيق فعيل 
  وÆرس8يخ ملبدٔ� ±س8تحقاق ا�ي ميكن من اس8تقطاب اRٔطر الكفnٔة؛

ؤ�yريا، Æكر�س م�دٔ� احلاكمة اجليدة Rٔن هذا النص Rٔول مرة Vاء 
ابW �لت"ديد مرة وا£دة، س8نوات ق 5لتæديد مدة حتديد املناصب العليا يف 

وذ¡ ا¥س"اما مع املعايري اOولية وكذ¡ مع االتفاقEة اOولية وyاصة اتفاقEة 
  .اRٔمم املتæدة ملاكحفة الفساد

فgبعا ملا س8بق، فٕان هاذ املنظومة القانونية تعد جحر الزاوية يف مسلسل 
ت بناء ٔ�سس احلاكمة اجليدة، هذا البناء ا�ي س8يعزز مببارشة ٕاصال£ا

  .هيلكية ٔ�خرى يف املس8تق�ل ٕان شاء هللا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة يف ٕاطار التعقEبات، اللكمة �لفريق احلريك . شكرا الس8يد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقEب

        :  :  :  :  املس�شار الس8يد م�ارك الس8باعياملس�شار الس8يد م�ارك الس8باعياملس�شار الس8يد م�ارك الس8باعياملس�شار الس8يد م�ارك الس8باعي
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس8يد الوز�ر،

كذ¡، الس8يد . وك Gىل التوضيæات د�¡ يف هاذ املرسومت�شكر 
الوز�ر، ا�يل ت�متناوه هو ٔ�ن هاذ املرسوم �كون هو ا�لبنة اRٔوىل يف ٕاعطاء 
دفعات قوية ملرشوع اÊهنوض �ٕالدارة العمومEة وتطبيق ٔ�حاكم اOس8تور 

  . اجلديد
هو كذ¡، الس8يد الوز�ر، يف ش8ىت اBاالت كام Vاء يف اجلواب د�لمك 

ٕارساء م�دٔ� املناصفة و±س8تحقاق والكفاءة وÆاكفؤ الفرص والشفافEة وGدم 
اÊمتيزي، وكذ¡، الس8يد الوز�ر، Æكر�س م�دٔ� ربط املسؤولية �حملاس8بة كام 
Vاء يف اجلواب د�لمك، وجعل إالدارة فعاÀ وقامئة Gىل النتاجئ يف yدمة 

  .املواطنني �OرVة اRٔوىل
يجي يف Gلممك بnٔن هذا املرسوم هذا ¯ادي الس8يد الوز�ر، Úيف ما ت 

حيد من وا£د العدد د�ل الهجرة، من بAهنا جهرة اRٔدمغة، الش8باب د�لنا 
ا�يل كتخرس Gلهيم اOوÀ وا£د العدد د�ل اRٔموال واحYا مفgخر�ن هبم ميل 
كنلقاومه يف دول ٔ�خرى، ال يف كندا وال يف ٔ�ورو� وال يف ٔ�مر�اك، كنفgخرو 

حYا مكواطنني مغاربة ما اس8تفد�ش مهنم، الس8يد الوز�ر، رمغ ٔ�ن هبم ولكن ا
Wموال طائ�  . اOوÀ د�لنا والوا�Oن د�هلم تيخرسوا Gلهيم ٔ

ولهذا، الس8يد الوز�ر، تنطلبو مYمك هو تطبيق هذا املرسوم Gىل ٔ�رض 
  . الواقع و¥شكرمك Gىل اBهودات اجلبارة ا�يل تتقوموا هبا داyل هذه احلكومة

 .راوشك

    ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة اRٓن �لفريق ±س8تقاليل يف ٕاطار التعقEب. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد مصطفى القامسياملس�شار الس8يد مصطفى القامسياملس�شار الس8يد مصطفى القامسياملس�شار الس8يد مصطفى القامسي
شكرا الس8يد الوز�ر Gىل إالVابة، ويف احلقEقة حنن ال ميكن ٔ�ن حنامك 
النوا� ٔ�و ٔ�ن حنمك Gىل هذه التجربة �لفشل، وس�gابع ٔ�طوار التعيYAات من 

ن�gفض من داyل الربملان ٕاذا ما رٔ�ينا £اVة ٕاىل ذ¡، داyل الربملان وس8 
مسخر�ن لك ٔ�دوات املبادرة الرقابية اليت خولها اOس8تور ؤ�طرهتا اRٔنظمة 

  .اOاyلية
قلت، الس8يد الوز�ر، التعرثات و±خgالالت اليت عرفهتا املؤسسات 

يل وإالدارات العمومEة ن�E"ة ضعف اخلربة ٔ�و انعدا�ا يف ٔ�¯لب اRٔحEان دل 
  .Gىل سوء ±خgيار وغياب املوضوعية يف تدبري ملف التعيYAات

  الس8يد الوز�ر، 
زمن احملا�ة وال�سب واحملسوبية والزبونية وىل ؤ�د�ر واللكمة الفصل يه 
اليوم لالس8تحقاق والكفاءة وÆكر�س قمي إالنصاف وال�ساوي ٔ�ي «ساوي 

  . مجيع املغاربة
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::سةسةسةسةالس8يد رئAس اجلل الس8يد رئAس اجلل الس8يد رئAس اجلل الس8يد رئAس اجلل 
  .اRٓن اللكمة �لس8يد الوز�ر �لرد Gىل التعقEبات يف ٔ�ربع دقائق. شكرا
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الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس8يد الرئAس
�وال بغيت نقول لمك بnٔن اRٓن املغرب يتوفر Gىل ٔ�ول مYظومة قانونية ٔ

ب العليا ا�يل يه من اخgصاصات جملس كتخص التعيYAات يف املناص
  . احلكومة، وهاذي ٔ�ول مYظومة مYذ ±س8تقالل

Æلكم Gىل Gدد من املبادئ، مهنا  292نيا اOس8تور يف الفصل 
±س8تحقاق الشفافEة، Æاكفؤ الفرص، الكفاءة، القانون التنظميي ا�يل 

 ٔ�عطى لها صادقgو Gليه هو وضع هاذ املبادئ واملعايري وزاد بطبيعة احلال 
وا£د املس8توى �ٔكرث، ولكن املرسوم ا�يل Vات به احلكومة وا�يل ت�رش يف 
اRٔس8بوع املايض فهو م�شور ا�يل Úيرتمج هاذ املبادئ واملعايري Æرمجة حقEقEة 

  .ؤ�Úيدة
فاRٓن Úيف ما كتعرفوا وكام هو يف املرسوم فلك املغاربة سواء داyل 

القطاع اخلاص ٕاىل شافوا ٕاىل الوطن ٔ�و yارج الوطن من القطاع العام ٔ�و 
عندمه املواصفات وٕاىل كAس8توفEو الرشوط، فطبيعي Vدا ٔ�هنم يرتحشوا Rٔي 
مYصب يف إالدارة العمومEة ومايش ¯ري يف إالدارة العمومEة حىت املناصب 

  .د�ل املد�ر�ن Gىل املؤسسات العمومEة
ال فهذا يعين ٔ�حسن تزنيل سلمي �ßس8تور اجلديد، وهذا من طبيعة احل

خصنا Îكونو خفور�ن به يف املغرب Rٔنه منوذج Gىل الصعيد اجلهوي وGىل 
الصعيد اOويل كذ¡، Rٔن هاذ املنظومة يه املنظومة ا�يل درست مقارنة 

  .مع لك ال`ذج ا�يل يه اكينة Gىل الصعيد اOويل
فاRٓن ا�يل ابغيت ٔ�حل Gليه وهو ٔ�ن يف هاذ املر£W التارخيية ا�يل 

� يه مر£W اليت كتحتاج لكفاءة وكتحتاج Rٔطر كفnٔة، مفن كتعAشها بالد
طبيعة احلال احلكومة يه كمتيش يف هاذ ±جتاه نتاع اس8تقطاب الكفاءات 
وٕاعطاء الفرصة للك املغاربة �ش �سامهوا يف الس8ياسات العمومEة، يف 

  .yدمة املواطنني ويف yدمة املقاوÀ ويف التمنية د�ل ±قgصاد
قول وهو ٔ�ن احلكومة جتدد التÚٔnيد وحرصها Gىل ضامن ا�يل ابغيت ن

ا£رتام م�ادئ ومعايري الشفافEة وÆاكفؤ الفرص و±س8تحقاق والزناهة وذ¡ 
من yالل العمل Gىل التطبيق السلمي واملالمئ ملسطرة التعيني يف املناصب 

  . العليا
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
الوز�ر موضوGه �ر�مج تöس8يط السؤال اRٓين الثالث املوVه ٕاىل الس8يد 

اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق الفEدرايل . املساطر إالدارية
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد محمد لشكراملس�شار الس8يد محمد لشكراملس�شار الس8يد محمد لشكراملس�شار الس8يد محمد لشكر
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يدان الوز�ران،
  السادة املس�شار�ن،

ئق ٕان ٔ�كرث ما يثقل اكهل املواطنني ٔ�ثناء جلوهئم لٕالدارة هو كرثة الو2
وتعددها بدون مربر معقول، حEث ال زالت إالجراءات إالدارية معقدة 
وعسرية بدل ٔ�ن Æكون سهW و�سرية جتعل من إالدارة ذات مردودية Gالية 

  .وقريبة من املواطنني ورافعة �لتمنية ±قgصادية ٔ�كرث مما يه Gليه اRٓن
ملساطر ورمغ وعود احلكومة يف �ر�جمها احلكويم ٕ�يالء ورش تöس8يط ا

إالدارية ٔ�مهية �لغة، ٕاال ٔ�ن شA*ا من ذ¡ مل حيدث، فال زالت ٕادارتنا بعيدة 
عن مسا�رة تطور التقYيات احلديثة لضامن الرسGة يف إالجناز والريق جبودة 
اخلدمة، وكذ¡ بعيدة عن تöس8يط املساطر وتقليص ٔ�كرث ما ميكن من 

 .طنالو2ئق إالدارية اليت لها Gالقة م�ارشة مع املوا
�¡، الس8يد الوز�ر، ¥سائلمك عن �ر�مج الوزارة يف تöس8يط املساطر 
إالدارية، وما يه خطة الوزارة �لتقليص من لكفة «س8يري املرافق إالدارية 
وحتسني مس8توى ٔ�داهئا، و±هéم بتلبية احلاجEات اليومEة املزتايدة 

  �لمواطنني؟
  .وشكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة اRٓن �لس8يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال. شكرا

الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة 
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فعال هناك مشالك ف� خيص هاذ تعقEد املساطر ا�يل Úيوا�ها املواطن 
،Àىل جودة اخلدمات واملقاوGة وEىل سري املرافق العمومG ر�ولهذا، . وتؤ

فوزارة الوظيفة العمومEة وحتديث إالدارة وضعت yدمة املواطن يف صلب 
±هéمات د�ل س8ياسة حتديث إالدارة، والوزارة اليت ٔ�رشف Gلهيا 
وضعت ٕاسرتاتيجية حتديث إالدارة ا�يل كرتÆكز Gىل ثالث حماور ا�يل يه 

  :�مة
 ٔ�  ؛وال، حمور ٕاGادة هندسة املساطر داyل املرافق العمومEة

  2نيا، Æمثني الرٔ�سامل الöرشي؛
2لثا، ٕاGادة التنظ�ت اOاyلية لٕالدارة، يعين تنظ�ت �جعة وٕارساء 

  .حاكمة جEدة داyل إالدارة العمومEة
¯ادي نتلكم ¯ري Gىل احملور ف� خيص تöس8يط املساطر مع اRٔسف 

 gٔهنا يه ا�يل ¯ادي لضيق الوقت، فnا واثقني بYس8يط املساطر كنظن احö
  :تعزز الثقة يف العالقة ما بني املواطن وإالدارة، Gرب

�وال، «سهيل الولوج ٕاىل اخلدمات وحتسني جودة اخلدمات؛ٔ  
  2نيا، توفري بA*ة مالمئة؛
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  .2لثا، دمع الشفافEة وحماربة الرشوة
خيص تöس8يط املساطر،  فوزارة الوظيفة العمومEة يف هذا الباب ف�

�Gدت ٕاسرتاتيجية Vديدة ا�يل كتقوم Gىلٔ :  
�وال، اعéد �ر�مج وطين وفق رؤية حمددة مgعددة الس8نوات لتöس8يط ٔ

  املساطر ا�يل كتنخرط فهيا مجيع القطاGات احلكومEة؛
2نيا، تدو�ن وتöس8يط وتوحEد املساطر من yالل اعéد منوذج مو£د 

  ؛)La certification(قة Gليه Gىل الصعيد الوطين واملصاد
  2لثا، التعريف �ملساطر وٕاشهارها Gرب خمتلف الوسائل املتا£ة؛

رابعا، Æكو�ن املوارد الöرشية Oمع الكفاءات الالزمة لقEادة ٔ�وراش 
  التöس8يط داyل لك قطاع؛

yامسا، وضع �ٓليات لتقEمي �رامج التöس8يط Gرب معليات ±فægاص 
  .)L’audit(والتدقEق 

 ٔnىل املدى الطويل �ٕالدارة املغربية، حنن يف وملG س8يطöسسة حاكمة الت
طور ٕاGداد مرسوم حيدث مبوج�ه جلنة مركزية س8يعهد لها �ٕالرشاف Gىل 
الرب�مج الوطين لتöس8يط وحتديد اRٔولو�ت، ٕاضافة ٕاىل املصادقة Gىل 

  .املساطر وجلان قطاعية لٕالرشاف Gىل قEادة اRٔوراش القطاعية
 100العملية، يف هذا إالطار ٔ�عطينا ±نطالقة لتöس8يط من الناحEة 

  .�ل�س8بة �لمقاوÀ �30لمواطن و 70مسطرة ٔ�كرث تداوال، 

    ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اRٓن اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. شكرا

لكلكلكلكميميميمي ٔ�        ::::املس�شار الس8يد حسن �ٔاملس�شار الس8يد حسن �ٔاملس�شار الس8يد حسن �ٔاملس�شار الس8يد حسن 
  .شكرا الس8يد الرئAس

لس8يد الوز�ر ٔ�ظن ٔ�ن التعقEب يف يف احلقEقة بعد ±سé8ع جلواب ا
 Àٔن املقاوnٔن فعال اك�ن مساطر معقدة يف املغرب وبnرتف بGجوابه، هو ا

  . تتعب يف قضاء ٔ�غراضها عند إالدارات
¯ري ٕالعطاء بعض اRٔرقام و�ش يعرفها، الس8يد الوز�ر، بnٔن يف 
الواكالت احلرضية د�ل املغرب �ش �yذ رخصة البناء اك�ن بعض املرات 

لوقت ا�يل ك�س8تغرق Gام ونصف وGامني �ش �yذ مقاول �yذ رخصة ا
  .بناء د�لو و�ش يد�ر مرشوع د�لو

وا�يل ما تطرقش ليه، الس8يد الوز�ر، هو العنرص الöرشي، Úيفاش 
¯ادي نعلمو هاذ العنرص الöرشي ا�يل هو قدايم يف إالدارة، عندما ٔ�جلnٔ ٕاىل 

الو، وحىت هو ميل Úمييش ٕالدارة إالدارة ٔ�Vد خشص قدايم مغريب حبايل حب
�خرى يعاين اRٔمر�ن، ورمغ ذ¡ كتلقاه يترصف معك ترصفا كتحس بnٔنه ٔ

  .راه تيد�ر ¡ العصا يف الرويضة Úيف ما كنقولو
هاذ العنرص الöرشي هو ا�يل خص احلكومة ٔ�و إالدارة «ش8تغل ٔ�نه تبني 

õ مايش الطريقة �ش يبقى يعطي �لناس حقهم، هو يبني �لناس حقهم ،
مع الناس ا�يل جلؤوا لٕالدارة د�لو ٔ�و  "Cache-cache"يبدا يلعب 

  .هو خصو ي�هبهم ويورهيم حقهم.. حياول
احYا عند� املوظفني د�ل إالدارة وإالدارة كتحط Gليك ¯ري يف 
الواج�ات، كتبقى مقابالك ¯ري يف الواج�ات د�¡، ٔ�ما احلقوق د�¡ 

  .كتæاول تدرقهم Gليك وكتæاول ميكن تEöع و«رشي معك فهيم
ولهذا، ٔ�� كنظن، الس8يد الوز�ر، بnٔن إالصالح ا�يل خصو �كون هو 

  .يف العنرص الöرشي ويف املوارد الöرشية
  .وشكرا

        : : : : الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .مة �لس8يد الوز�ر �لرد Gىل التعقEباRٓن اللك. شكرا

الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة الس8يد الوز�ر املنتدب Oى رئAس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومEة 
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

�� مgفق مع الس8يد املس�شار ولكن مايش يف لك مضمون اجلواب ٔ
د�لو، Rٔن يف إالدارة العمومEة اك�ن فعال إالجيابيات واك�ن السلبيات، اك�ن 

 مايش Úيìدموا، Úيناضلوا، واك�ن ا�يل فعال ما Úيكونوش يف املوظفني ا�يل
  .املس8توى، مفا خصناش نعممو

2نيا، التقEمي د�ل هاذ املساطر والتقEمي نتاع ٔ�داء إالدارة العمومEة هو 
ا�يل جعلنا اRٓن نعطيو ±نطالقة لوا£د العدد د�ل الربامج، مفن طبيعة 

إالدارة فهيا ثالث عنارص، ٕاذا ابغينا احلال فهاذ إالسرتاتيجية د�ل حتديث 
  :نوصلو لوا£د الن�E"ة

العنرص اRٔول، Úيخص املساطر، فEه تöس8يط املساطر، إالدارة 
  .إاللكرتونية، مراكز االتصال

العنرص الثاين يف Æمثني املوارد الöرشية، Æمثني املوارد الöرشية هذا 
يفة العمومEة �ش كنتلكمو Gىل ٕاGادة النظر وٕاصالح النظام اRٔسايس �لوظ 

�كون هناك وا£د التدبري قامئ Gىل النتاجئ، وهذا هو العنرص الöرشي ا�يل 
  .Æلكمتو Gليه الس8يد املس�شار

راه ٕاذا ابغينا نعيدو . والعنرص الثالث ا�يل هو �م Vدا، ومه الهيالك
النظر ونوصلو لوا£د الن�E"ة خصنا منش8يو بنفس الوترية Gرب هاذ الثالث 

  .مه ٔ�ساس8يني لتدبري التغيري يف إالدارة العمومEةحماور ا�يل 
يف ثالث ٔ�شهر ٔ�و س8تة ٔ�شهر،  õوهاذ اليش راه ما ¯اد�ش نوصلو 

هاذي مYظومة ٕاسرتاتيجية �مة ا�يل خصها حتط و¯ادي تعطي النتاجئ Gىل 
  .املدى القريب، املتوسط والبعيد

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .معنا يف هذه اجللسة ¥شكر الس8يد الوز�ر Gىل مسامهته

واRٓن ن�gقل ٕاىل اRٔس8ئW املو�ة ٕاىل قطاع الفال£ة والصيد البحري، 
اللكمة . والسؤال اRٔول حول توفري رشوط انطالق مومس فال] �حج

  .Rٔ£د السادة املس�شار�ن من فريق التæالف ±شرتايك لتقدمي السؤال
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        ::::املس�شار الس8يد حسان الغزوياملس�شار الس8يد حسان الغزوياملس�شار الس8يد حسان الغزوياملس�شار الس8يد حسان الغزوي
  .مالس8يد الرئAس احملرت 

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

åلك س8نة نتوVه ٕاليمك، الس8يد الوز�ر احملرتم، هبذا السؤال املتعلق 
�الس8تعداد �لمومس الفال] اجلديد، وذ¡ �لتعرف Gىل ما وفرته وزارة 
الفال£ة من رشوط وظروف انطالق مومس فال] �حج، وهذه الس8نة 

ظروف املناخEة تöرش �خلري مع اRٔمطار اليت «ساقطت يف املدة وامحلد / ال
اyRٔرية ومازالت ت�ساقط، ولك س8نة Æرافق مومس احلرث مجموGة من 
املشالك، yاصة ما يتعلق �Êمتويل وتوفري البذور واRٔمسدة بnٔمثان مYاس8بة 

 .�لفالح
وٕاذا اكنت البذور هذه الس8نة مgوفرة حلد اRٓن، س�س"ل اOمع ا�ي 

قدمه اOوÀ يف هذا اBال، فٕان اRٔمسدة تعرف ارتفاGا يف اRٔمثان cسöب ت
درمه عند  277,50تدyل املضاربني، حEث ٔ�ن اÊمثن احملدد رمسيا هو 

¯ري ٔ�ن الرشاكت اRٔخرى «سوق اRٔمسدة �مثن يصل " صو�Úوص"رشكة 
ال تقدم �لفالح سوى " صو�Úوص"درمه �لقYطار، وذ¡ لكون  310ٕاىل 

يال من £اجEاته، ال يت"اوز الربع، ويضطر ٕاىل ا�لجوء ٕاىل قسطا ضئ 
رشاكت ٔ�خرى وٕاىل املضاربني لتلبية £اجEاته، مما يفرض تدyال من طرف 

  .الوزارة ال£رتام اÊمثن الرمسي احملدد
ونؤكد مرة ٔ�خرى Gىل رضورة توفري البذور املعاجلة cشلك جEد حىت ال 

�مراض ن�E"ة عن ضعف معاجلة يتكرر ما عرفه املومس ما ق�ل املايض من ٔ
  . البذور

¥سائلمك، الس8يد الوز�ر، عن الرشوط اليت وفرمتوها النطالق مومس 
فال] �حج، والتدابري اليت اختذمتوها �لæد من تدyل املضاربني ؤ�يضا 

  . لتوفري بذور معاجلة جEدة واكفEة
  .وشكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الوز�ر يف ٕاطار إالVابة عن السؤالاللكمة لمك الس8يد . شكرا

        ::::الس8يد عز�ز ٔ�خYوش، وز�ر الفال£ة والصيد البحريالس8يد عز�ز ٔ�خYوش، وز�ر الفال£ة والصيد البحريالس8يد عز�ز ٔ�خYوش، وز�ر الفال£ة والصيد البحريالس8يد عز�ز ٔ�خYوش، وز�ر الفال£ة والصيد البحري
  .شكرا الس8يد الرئAس احملرتم

  الس8يد الوز�ر،
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

بداية ٔ�ود التذكري �ٕالرشاف السايم لصاحب اجلالÀ نرصه هللا، بتارخي 
املومس الفال] احلايل، اختذت احلكومة مبكYاس Gىل بداية  2012ٔ�كتو�ر  8

وا£د العدة د�ل إالجراءات والتدابري خللق الظروف املالمئة النطالق هذا 
املومس، ف�ال�س8بة لسالسل إالنتاج النبايت ¯ادي نوفرو ٕان شاء هللا البذور 

 %18قYطار، زائد  500الاكفEة، حبيث اكينة وا£د التعبئة د�ل مليون و

مليون د�ل  250مس الثالثة السابقة، واOوÀ ¯ادي تعمل مقارنة مع املوا
اOرمه �ش تدمع بnٔسعار معقوÀ البذور د�ل القمح الطري، حEث ¯ادي 

درمه لبذور القمح  180من اÊمثن،  %50درمه �لقYطار،  170تدمعها بــــ 
  .درمه �ل�س8بة لبذور الشعري 160الصلب، 

دو يف هاذ إالكثار د�ل البذور كام ٔ�نه معلنا وا£د الرب�مج �ش Îزي
الس8نة املق�Rٔ Wنه Îريد ٕان شاء هللا ٕاىل ابقات الظروف احلالية ا�يل يه 

مليون قYطار من البذور ا�تارة  2يعين يف صاحل الفال£ة �ش نوصلو لـــــ 
�لف هكgار، النصف د�لها اك�ن  70الس8نة املق�W، ولهذا خصصنا وا£د ٔ

  .ن اجلودة ٕان شاء هللا يف الس8نة املق�W كذ¡يف اRٔرايض املسقEة لضام
�ما اRٔمسدة ا�يل Vات كذ¡ يف السؤال د�لمك، فاحYا ت�سقوا مع اBمع ٔ
الرشيف �لفوسفاط من ٔ�Vل Æزويد م�كر �لسوق مبليون طن ا�يل Úيكون 

�لف طن من ٔ�مسدة العمق، واتفقYا وتنعاود نقولها  480يف الس8نة، مهنا ٔ
لرشيف �لفوسفاط ٔ�نه اRٔمثان بقت مس8تقرة، ٕاذا هناك اتفقYا مع املكgب ا

تالعبات يف اRٔمثان، فهذا يشء ¯ري معقول Rٔن اRٔمثنة خصها تبقى يف 
  .املس8توى د�ل اRٔمثنة

، واك�ن التدyل د�ل وا£د العدد "صو�Úوص"واك�ن التدyل د�ل 
ل د�ل الفاGلني ا�يل هام يف القطاع اخلاص ا�يل خص هاد اليش شوية د�

 .املراق�ة لتبقى اRٔمثنة يف مgناول الفالح
وكذ¡ مع القرض الفال] اك�ن وا£د الرب�مج �ش يوجلوا الفال£ة 
الصغار �لقروض وتعطاهتم وا£د ٕاطالق مYتوVات Vديدة ا�يل يه اك�ن 

yاص د�ل متويل احلبوب، واك�ن املنتوج د�ل " الزريعة"مYتوج د�ل 
ا�تارة، اك�ن د�ل الكس�Aة Êمتويل Æربية  ا�يل هو ٕانتاج البذور" ٕاكثار"

املوايش وتغطية Æاكليف العلف والرGاية البيطرية، واك�ن املنتوج د�ل 
  . Æمثني النخيل) la valorisation(النخيل ا�يل yاص �لنخيل وبــــ 

ٕاذن لك مYتوج وٕاال اعطاتو وا£د املنتوج ا�يل هو د�ل اÊمتويل وهاد 
فائدة اRٔسعار، فالتnٔمني  %5ميشAش ٔ�كرث من يف ٔ�فق ما Ú  هاليش لك

�لف هاذ الس8نة 500الفال] كنمتىن ٔ�نه نوصلو لـــــ ٔ.  

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس8يد الوز�ر

  .التعقEب

  ::::املس�شار الس8يد حسان الغزوياملس�شار الس8يد حسان الغزوياملس�شار الس8يد حسان الغزوياملس�شار الس8يد حسان الغزوي
ون به Oمع ¥شكرمك الس8يد الوز�ر Gىل جوا�مك وحنن ال ننكر ما تقوم

الفال£ة والفال£ني وتوفري الرشوط املناس8بة النطالق مومس فال]، Îريد 
فقط ٔ�ن نؤكد لمك، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن ±حgاكر واملضاربة قامئان Gىل اRٔقل 

بين حسن، اليت ٔ�Îمتي ٕاÊهيا ونؤكد Gليمك مرة ٔ�خرى -الرشاردة- يف �ة الغرب
لوضع £د لهذه الظاهرة اليت Gىل رضورة التدyل العاVل �لمصاحل املعنية 

  .«شوش Gىل معلمك وجمهودمك
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 õىل ٕاشاكلية اجلراد وما تتداوG ن تنور��كام ٔ�ذÚر، الس8يد الوز�ر، ٔ
  . وسائل إالGالم، الس�8 وحنن مق�لون Gىل مومس فال] Vديد

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .تعقEباللكمة �لس8يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Gىل ال . 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
كام Vاء يف سؤالمك ٕاشاكلية هتديد اجلراد الصحراوي ا�يل نقدرو نقولو 
هناك «سجيل �لجراد �لك من ال�شاد ومايل والنيجر نظرا �لظروف املناخEة 
املالمئة، اجلراد حىت هو Úيبغي الش8تاء وÚيبغي الربيع، فكEظهر يل بnٔنه يف 

احت الش8تا واك�ن الربيع، مع اRٔسف ٔ�نه Gدم ±س8تقرار هذه املناطق ط
ما �كونوش ) les traitements(اRٔمين يف بعض املناطق yىل ٔ�ن ميكن 

يف بعض املناطق، فا�يل ميكن لنا نقولو بnٔنه هناك ارتفاع Úبري يف اGRٔداد 
مرة، وٕاذا اكنت هبوب د�ل الر�ح راه هاد  250املس"W اليت تضاعفت 

لكم يف  150 بوا£د احلرÚية د�ل اجلراد �س8تطيع �ش يقطع اليش Úمييش
  .اليوم

�ل�س8بة �لمغرب اRٓن امحلد / ما اك�ن جراد ولكن يف اRٔفق اخلطر 
Úيبان ولكن امحلد هللا ٔ�نه اك�ن القEادة ا�يل فهيا املصاحل اخلارجEة د�ل وا£د 

ة ــــــــــاها Gاملالعدد د�ل الوزارات وفهيا اOرك املليك ا�يل اRٓن زعام ر 
)les pesticides (د�لها لكهم يف املناطق اجلنوبية و)Frontalières (

وبnٔنه ميكن يل ٔ�طمنئ بnٔنه مجيع إالماكنيات معموÀ ٕان شاء هللا �ش نتnٔهبو 
لهاذ اخلطر ٕاىل هو Vاء يف املس8تق�ل حبيث ٔ�نه لنا من إالماكنيات �ش 

، Gاملني اOوÀ واOرك )traitements(مليون د�ل الهكgار د�ل  4ند�رو 
واجلAش وا£د إالماكنيات ا�يل يه Úبرية، يه ثقWE وخفEفة، اك�ن الطا�رات 

�ٓالف د�ل الناس ا�يل هام عندمه  8واك�ن ) les hélicoptères(واك�ن 
البورطابل ا�يل كAش8تغلوا يف هاذ اليش �ش ٕاذا شافوا يش جراد وال يش 

، )l’intervention rapide(�كون وا£د  بالصة Úيعلموا به �ش ميكن
ٕاذن اك�ن تnٔهب واك�ن الناس كتالحظ، وÎمتناو Gىل هللا اخلري ٕان شاء هللا 

  . يف املس8تق�ل

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

السؤال الثاين موضوGه خمطط املغرب اRٔخرض، اللكمة Rٔ£د السادة 
  .السؤال املس�شار�ن من الفريق ±س8تقاليل لتقدمي

        ::::املس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزرياملس�شار الس8يد محمد العزري
  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يد�ن الوز�ر�ن،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن،

حنمد هللا Gىل ٔ�مطار اخلري اليت ٔ�نعمها هللا Gىل هذا  ،الس8يد الوز�ر
 .البß اRٔمني، وهللا يعطهيا Gىل قد النفع

  الس8يد الوز�ر،
رشوع الهام واملعروف مبخطط اس8تöرش املغاربة yريا �نطالق هذا امل 

املغرب اRٔخرض، وقد قطعت التجربة ٔ�شواطا �مة يف تنفEذ هذا الرب�مج، 
اليشء ا�ي ٔ�صبح يفرض Gىل الوزارة الوصية تقEمي ن�E"ة الشطر اRٔول 
والشطر الثاين ملعرفة النتاجئ الهامة واليت مت حتقEقها يف هذه املر£W، مع 

  .تفادة من هذه التجربة، وتطو�ر اRٔداءتدارك اخلصاص واRٔخطاء لالس8 
  :�ا، ¥سائلمك، الس8يد الوز�ر

ما يه ٕاجيابيات هذا املرشوع من yالل تقEميمك �لشطر�ن اRٔول 
والثاين؟ ما يه إالسرتاتيجية املس8تق�لية اليت تنوي احلكومة تطبيقها من 

  ؟ٔ�Vل تطبيقها Gىل الشطر الثالث ويف املس8تق�ل الشطر الرابع ٕان شاء هللا
  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس 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 الس8يد الرئAس احملرتم

  الس8يد الوز�ر،
  الس8يدات و السادة املس�شارون احملرتمون،

السؤال كام هو مطروح Úيحيل بال شك Gىل العملية د�ل الرشاكة 
�لف هكgار  À100 والقطاع اخلاص، مهت هاذ العملية تقريبا يعين بني اOؤ

 41من امل# اخلاص �ßوG Àىل ثالثة د�ل اRٔشطر، الشطر اRٔول فEه 
�لف، فاكنت هاذ  19ٔ�لف، والشطر الثالث  37ٔ�لف، الشطر الثاين ٔ

  . العملية يعين نتاجئ Vد ٕاجيابية
�وال اكينة ال�سوية د�ل الوضعية د�ل رشكيت ٔ"SODEA" 

مليون د�ل اOرمه  300، ق�ل اكن اOوÀ كتلكف Gلهيا "SOGETA"و
د�ل اخلسارة س8نو�، وامحلد / ٔ�صبحت اRٓن بفضل هاذ العملية كمتكن 

  . مليون د�ل اOرمه 160اOوÀ من مدخول قدره 
اك�ن كذ¡ Vلب اس�Aرات Vديدة لفائدة القطاع الفال]، حEث مت 

طرف مس�مثر�ن مغاربة ؤ�Vانب، تقريبا دز� من  «سجيل اهéم مزتايد من
د�ل املشاركني يف  6,6مشارك يف الشطر اRٔول للك مرشوع ٕاىل  2

  .الشطر الثاين
مليار د�ل  13مليار د�ل اOرمه، مهنا  22اك�ن اس�Aرات Úبرية قدرها 

د�ل املليار د�ل اOرمه Gىل  9اOرمه Gىل مس8توى إالنتاج الفال] و
وكذ¡ Æمنية سالسل إالنتاج حEث من . الصناGات الغذائيةمس8توى 

�لف هكgار من احلوامض،  21املرتقب Gىل وVه اخلصوص غرس ٔ
و£دة صناعية كتعلق �لتربيد  500هكgار من الزيتون وٕا£داث  21.500و
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  .والتحويل
ٕاذن اك�ن يعين الفال£ة والزراGة واك�ن كذ¡ التمثني �لصناGة، وهاذ 

سامه cشلك Úبري يف حتقEق ٔ�هداف خمطط املغرب فعال  هاليش لك
اRٔخرض، ٔ�ما ال�شغيل فعرف ٕانعاش، حEث ¯ادي مت Gىل املدى البعيد 

�لف فرصة فرصة معل، وهو ما يفوق العدد اليت اكنت  60تقريبا yلق ٔ
، وامحلد / ٔ�نه �ن التقEمي د�ل SODEA-SOGETA«شغ� رشكة 

 -هذا ¯ري الشطر اRٔول-مضاعفة الشطر اRٔول ٔ�ن هاذ العملية مكYت من 
 SODEAيعين ذاك اليش ا�يل اكن Úيìدم يف  2,3فرص الشغل ب�س8بة 

، حEث 2,3ق�ل اليوم ميل داز �لقطاع اخلاص مضاعف  SOGETAو
�لف س8نة  11ٕاىل  5000انتقل من ٔ2011 .  
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. شكرا

        ::::ملس�شار الس8يد محمد العزريملس�شار الس8يد محمد العزريملس�شار الس8يد محمد العزريملس�شار الس8يد محمد العزرياااا
شكرا الس8يد الوز�ر Gىل هذه التوضيæات، فعال ال من الناحEة اRٔرقام 
وال من �حEة املرشوع، ولكن البد Îزيد بعض التوضيæات، ٔ�وال بعدا 
كنمتىن لهاذ املرشوع الن"اح الاكمل، 2نيا هناك مس�مثر�ن فعال مغاربة 

طن ا�يل فعال قاموا مبرشوعهم وخصوصا املغاربة الغيور�ن Gىل هاذ الو 
  .ؤ�جنزوه Gىل ٔ�حسن ما �رام

لكن هناك بعض املالحظات، ال Gىل مس8توى احلكومة وال Gىل 
مس8توى الرشيك، ا�يل ما تطرقAgش هلم، الس8يد الوز�ر، والبد ٔ�ن نتطرق 

انé قلتو فعال اOوÀ تعفات من وا£د التاكليف . لها بع"اÀ يف بعض اRٔمور
صا املصاريف د�ل ٔ�رايض اOوÀ، لكن اك�ن ٔ�ش8ياء ا�يل �مة Vدا، خصو 

خصها تقوم هبا فعال ا�يل كام قلت يف ٕاطار ±س�Aر ويف ٕاطار توفري 
الشغل ويف ٕاطار Æمنية اقgصاد البالد، م�ال كنمتناو من احلكومة Gىل ت��ع 
رايض الفالحEة التابعة  ٔ̈ مجيع الرشااكت ا�يل متت مع اخلواص �ل�س8بة ل

  .اخلاص �لم#
كذ¡ Îمتىن كذ¡ تعامل احلكومة برصامة مع لك الرشاكت ا�يل فعال 
تعاملت معها اOوÀ يف ٕاطار يعين العرض ولكن مل تنجز املرشوع، ٕاذن هاذ 
املرشوع هذا ٔ�و مل تنجزه �لشلك ا�يل خصو �كون، Gىل اRٔقل خصو 

د�ل  ، ميكن يتغري النوعيةه�كون �ل�س8بة �ل"انب املايل �كون هو نفس
املرشوع حسب الظروف د�ل الرتبة ٔ�و املناخ ولكن الغالف املايل ما 

 .يتغريش
كذ¡ �ل�س8بة لنقطة ٔ�خرى جيب كذ¡ ٔ�ن تتعامل احلكومة مع لك 
الرشااكت ا�يل متت وا�يل ما تنفذ«ش، خص �yذ فهيا الرصامة ولو تدyل 

  ..القضاء والعدل، خصوصا دفرت الرشوط والتحمالت
ن احلكومة «سوية مجيع الزناGات اخلاصة �Rٔرايض كذ¡ Îمتىن م

الفالحEة التابعة �ßوÀ ق�ل ما تعاقد cشnٔهنا الرشاكة Rٔن هناك ٔ�رايض ا�يل 
هناك ٔ�رايض مل يمت عرضها يف الشطر اRٔول ويف .. فهيم بعض املشالك

الشطر الثاين ويف الشطر الثالث، وميكن ما عتعرضش يف الشطر الرابع، 
G رايض هاذي ا�يل خصها هنا تنوضعوRٔش8نو اك�ن يف هاذ ا�المة اس8تفهام، ٔ

  ما تبقاش ملكفة �ßوÀ؟
  . شكرا الس8يد الرئAس

        ::::س8يد رئAس اجللسةس8يد رئAس اجللسةس8يد رئAس اجللسةس8يد رئAس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، �لرد Gىل التعقEب. 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
ل د�ل Îزيد يف ال�م د�يل ا�يل قلت من ق�ل بnٔنه م�ال من املسائ

التقEمي ا�يل درهنا يف الشطر اRٔول ا�يل ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيابية، ٔ�نه �ز� يف 
�لف هكgار بنظام الري  21هذاك الشطر اRٔول، �زوا القطاع اخلاص ٔ

من املسا£ة املكرتاة، �زوا هاذ الناس الضيعات د�هلم  %50املوضعي ٔ�ي 
 100و£دة للك  2من اجلرارات و�ٓالت احلصاد، يعين تقريبا  670بـــــ 

�ضعاف د�ل املعدل الوطين، وهذا ٕاىل Úيبني يش £اVة  3هكgار، هاذي ٔ
Úيبني العمل اجلاد و±س�Aر املهم ا�يل Vاو به القطاع اخلاص Rٔنه Gىل ٔ�ي 
ال ميكن ٔ�ن نقارن قطاع yاص يف امليدان د�ل الفال£ة واOوÀ ا�يل اكنت 

  .ك�سري اRٔرايض الفالحEة
يف لك مر£W اك�ن وا£د الت"ارب ا�يل كتكون �حجة اRٓن فعال ٔ�نه 

وا�يل يه امحلد / كثرية واك�ن بعض الت"ارب ا�يل كتعرف عرقW، اك�ن 
العراقEل ا�يل هام من ٔ�س8باب اOوÀ، اك�ن عراقEل ا�يل هام من ٔ�س8باب 

واك�ن مشالك Rٔنه اك�ن وا£د العدد د�ل .. العالقة بني العامل وبني ٔ�ر�ب
¡ ا�يل ما ا£رتموش اOفاÆر د�ل التحمالت وا�يل ما اكنوش يف الناس كذ

املس8توى د�ل ال�س8يري وما اكنوش يف املس8توى د�ل ±س�Aر، هاذوك 
الناس راه معلنا معهم دا� در� التقEمي د�ل الشطر اRٔول، معلنا الرب�مج 

د من د�لنا �ش جناوبو هاد الناس Rٔن خصهم ا�يل ما ¯Aس�مثرش خصو حيي
  .الطريق �ش جيييو الناس ا�يل ¯ادي �س�مثروا

وكذ¡ احYا كنعملو اRٓن التقEمي د�ل الشطر الثاين و¯ادي جيي 
  .الشطر الثالث، Rٔنه لك مر£W وٕاال خصها الت��ع د�لها والتقEمي د�لها

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا

ن طرف السؤال الثالث موضوGه اس8تغالل الضيعات الفالحEة �ßوÀ م
  .اخلواص، اللكمة Rٔ£د املس�شار�ن من الفريق ±س8تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس8يد الرئAس

  إالخوة،
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  الس8يد�ن الوز�ر�ن،
  ٕاخواين املس�شار�ن، اRٔخت املس�شارة،

الس8يد الوز�ر احملرتم، سؤايل كنظن سؤال الفريق ±س8تقاليل اكن 
و يتعلق بتفويت الضيعات الفالحEة �ßوÀ من اOوÀ ٕاىل واحضا وه

اخلواص، هذا مرشوع جEد صفق õ امجليع، خصوصا ؤ�ن اOوÚ Àيف 
Úيقولوا �OارVة مجعت راسها واحضات فلوسها Rٔن اكنت وا£د الس�Aة يف 

، واOوÀ دامئا اكنت SODEAو SOGETAاس8تغالل اRٔرايض د�ل 
ا£د الزنيف قاتل وٕاهدار املال العام، جفات yارسة، ٔ�كرث من هذا اكن و 

اOوÀ اRٓن وفوتت هاذ الضيعات �لخواص ولكن الطامة الكربى وهو ٔ�ن 
�ر الك�ري هو العنرص الöرشي، حبيث ف� مىض اكن سوء التدبري وسوء ٔnاملت
ال�س8يري ولكن اكنوا اRٔجراء والعامل الفالحEني Úيلقاو ما �لكوا، اليوم Vاء 

ص وVاو �س مس�مثر�ن، مهنم من ٔ��نوا عن Vدارهتم يف احلرث القطاع اخلا
ويف اس8تغالل اRٔرض �لطريقة املعهودة ومهنم الك�ري من ٔ�غفل ورضب 
عرض احلائط دفرت التحمالت، حEث ما هو الزتم مبا هو معمول به يف دفرت 
التحمالت من واج�ه، ال من الفلوس ا�يل خصو حيط، ال من «شغيل اليد 

 ،Wرشيالعامöٔكرب هو العنرص الRوالضائع واخلارس ا. 
متي � اRٓن يف Gدة مYاطق، ٔ�قول يف احلاجب م�ال ا�يل قريبة مين وكن 

لها، �ٓيت يعزم، يف �وجطات، يف الغرب، ٔ�ن لكيش العامل واقفني، Rٔن 
املس�مثر ا�يل Vا ما Vا�ش ب�Eة ٔ�نه خيدم اRٔرض وخيدم اخلدامة، وهذا هو 

الرحب والرحب الك�ري Vدا Gىل حساب وGىل رقاب  املعمول به، جفاء ب�Eة
  .الضعفاء

  الس8يد الوز�ر احملرتم، 
�� كنظن نظرا ملا هو معهود فEمك من Vدية ومن ¯رية وطنية سوف لن ٔ
تق�لوا ٔ�صال التالعب يف م�ل هذه الصفقات، فدفرت التحمالت ال حيرتم 

 ت��ع، ال مgابعة، هاذ واOوÀ ٔ�هنا �مئة و¯ائبة هنائيا، ٔ�ي احلكومة ¯ائبة، ال
اخلدامة ٔ�و هاذ العامل الفالحEني فني ¯ادي ميش8يو؟ هناك ٔ�وقات معل 
حمدودة واRٓن املومس الفال] امحلد / cشا�ر اخلري، ٔ�متىن ٔ�ن هللا س8بæانه 
وتعاىل �سخر ولكن ما ذنب الöسطاء من العامل الفالحEني ٕاذا اكن املس�مثر 

  مل يلزتم؟
  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة. 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 الرئAس احملرتم

  الس8يد الوز�ر،
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  .شكرا الس8يد املس�شار Gىل سؤالمك

ة، يه Úراء، ما اكي�ش ٔ�وال ٔ�ود التÚٔnيد ٔ�ن اRٔمر يتعلق بعملية رشاك
تفويت، وهذا Úيعطينا ذاك حق الرجعة �لناس ا�يل ما Úيعملوش ±س�Aر 
يف املس8تق�ل، ٕاذن احYا مايش كنعطيو �لناس اRٔرايض، كنكريومه هلم 
وكنقولو هلم اس�مثروا ود�روا ±س�Aر، وعندمك وا£د دفرت التحمالت 

Gلهيم وتعملوا ±س�Aر وخصمك ختدموا العدد د�ل الناس ا�يل تعهدمت 
د�لمك، وٕاىل ما كنتوش يف املوGد حىت احYا ¯ادي تلقاو� اÊهنار د�ل التقEمي 

، )des garanties(¯ادي جنلسو معمك Rٔنه وهاذ اليش كنطلبو Gليه 
د ــــــــــــــد�ل معدل ±س�Aر ا�يل كتعطى Úواح %5الضام�ت، اك�ن 

)la caution( امG ¡د�ل السومة د�ل الكراء ا�يل كتعطى ، واك�ن كذ
  . Úميكن يترصف ويتìذ هيف ال�سEöق، ٕاىل اكن ٔ�ي ٕاشاكل هاذ اليش لك
مرشوع حبال هكذا ا�يل  12واحYا يف هاذ اليش ا�يل قلت راه عند� 

مرشوع ٕاىل  180مرشوع ٔ�و  160عند� فهيم ٕاشاكلية مع املس�مثر�ن، يف 
نلوموه Rٔنه مايش يف املس8توى مرشوع، اك�ن ا�يل ميكن لنا  12طلعت 

ومايش يف املس8توى د�ل الثقة ا�يل اعطاتو اOوÀ، واك�ن ا�يل هللا ¯الب 
وقعوا ليه مشالك وال ظروف تبدلت، Gىل ٔ�ي ٔ�yذ وا£د الوGد خصو 
مييش هبذاك الوGد ٕاىل �ٓخر حلظة، Rٔنه ابغينا القمية املضافة، ابغينا «شغيل 

ك العامل و�زيد فهيم، وهاذ اليش ٕاىل ما العامل، ابغينا حيافظ Gىل هادو 
وا£د كتYöا هلم، ما اكي�ش اجلديد، اعطينامه �لمæامك  12تعملش راه عند� 

وها مه قدام احملامك �ش يتحيدوا هلم هاذ اRٔرايض ويتعطاو لناس �ٓخر�ن 
  .ا�يل ¯ادي �س�مثروا يف املس8تق�ل

شطر الثالث واRٓن اك�ن التقEمي د�ل الشطر الثاين وميل Îمكلو ال 
ويتعطى كذ¡ ¯ادي Îرجعو حىت هام �ش ند�رو هلم التقEمي، خص لك 
وا£د ¯ادي يدyل معنا يف العملية د�ل الرشاكة د�ل هاذ خمطط املغرب 
اRٔخرض ا�يل هو فEه Îكريو اRٔرايض �لناس �ش �س�مثروا خصو يعرف بnٔنه 

ا ميك�ش يبقى يف ٕاىل ما اك¥ش يف امليعاد راه املسؤولية د�لو وبnٔنه راه م
هاذيك اRٔرض، ٕاذن ما اك�ن الش �yذ يش ٔ�رض ويبدا خيلص Gلهيا 

 .الكراء وما يعملش يش £اVة راه اOوÀ ¯ادي تعاود �yذ د�لها
ولكن الناس ا�يل �غيني، ومه امحلد هللا ا�يل اكثار وهام ا�يل معقولني، 

ي ـــــــــــــومه فـــــــار، ندمع¦احYا معهم واحYا معهم ندمعومه يف ±س�مث
)les investissements ( ا غمنش8يو معهم يف الطريق ا�يلYد�هلم، واح

¯ادي ميش8يو Rٔنه كنعتربومه دGامة د�ل خمطط املغرب اRٔخرض ودGامة 
  . د�ل ±س�Aر يف امليدان الفال]

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .التعقEباللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا

        ::::املس�شار الس8يد محمد اRٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اRٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اRٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اRٔنصاري
  .شكرا الس8يد الرئAس
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الس8يد الوز�ر، بدون ٔ�ن ٔ�طيل Gليمك ؤ�عتقد ٔ�ن ±سé8ع ٕاليمك من 
yالل ثالث ٔ�جوبة يف خصوص قطاعمك يبني ٔ�ن احلكومة لها ٕارادة قوية 

  .وعزمية Úبرية Gىل تطو�ر هذا القطاع
كومة السابقة ٔ�و يف احلكومة وحنن كربملانيني ت��عنا معلمك Úوز�ر يف احل

احلالية، ونعرف Úيف اكن £النا وÚيف ٔ�صبح £النا اليوم، وال ميكن ٔ�ن 
  .ينكره ٕاال Vا£د

هناك تطور Úبري، هناك جمهودات ج�ارة، هناك ابتاكرات اكالبتاكر 
د�ل الرشاكة ما بني القطاع اخلاص والعام يف ٕاطار املغرب اRٔخرض، يف 

اخلاصة �لفال£ة يف ٕاطار �ر�مج حكويم واGد، ٕاطار الس8ياسة العمومEة 
ؤ�عتقد ٔ�ن بعض إالشاكليات، ال ٕاصالح ال ميس مبصاحل، ولك ما اكن 
هناك ٕاصالح جريء وÚبري البد ٔ�ن Æكون هناك بعض العراقEل وبعض 
إالشاكليات الöس8يطة، اليت عن طريق احلوار والرشاكة و±نضباط مع 

فاÆر التحمالت ٔ�ن يوVد لها £لول لتدعمي القوانني املعمول هبا يف ب�ß ود
ت# املبادرات وت# إالجراءات، وكذ¡ اRٔرقام اليت ٔ�عطيمت �لرٔ�ي العام 
من yالل هذه الق�ة يبني مدى تطور هذا القطاع، وVالÀ امل# ٔ�عطى 

  .±نطالقة كذ¡ �لمومس الفال] مبدينة مكYاس
ا£ات ؤ�راكن، هناك وكذ¡ هناك Gدة ابتاكرات اكلواكÀ اخلاصة �لو 

املعارض اليت ٔ�صبح لها ٕاشعاع دويل وانفgاح لفالحgنا Gىل اخلارج وGىل 
املس�مثر�ن اخلواص ا��ن ٔ�صبحوا يق�لون �ك�افة، وÎمتىن ٔ�ن Æكون لنا 
الفرصة ٕان شاء هللا يف ا�لجنة لن�ش8بع بعدد Úبري من اRٔرقام وبعدد Úبري من 

الرٔ�ي العام ليعرف مدى اBهودات  إالجنازات يف هذا القطاع، و«سويقه ٕاىل
 Wس جمامAاجلبارة اليت تقوم هبا احلكومة وتقوم هبا وزارة الفال£ة حتديدا ول

  . لشخص الس8يد وز�ر الفال£ة
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Gىل التعقEب. 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
  ار احملرتم، الس8يد املس�ش

ابغيت ¯ري نذÚر بnٔنه يف املشلك د�ل الشق ±جéعي، ٔ�� وقعت يوم 
مع النقا�ت وا£د االتفاق Gىل ا�ططات ±جéعية ا�يل  2009يونيو  29

�ٓالف مس8تìدم، اتفقYا، واتفقYا بnٔنه يف هذا  10هو Úبري ا�يل مه ٔ�كرث من 
�ع، هاذيك ا�لجنة د�ل االتفاق بnٔن ¯ادي �كون وا£د ا�لجنة د�ل الت� 

الت��ع بدات العمل د�لها ولكن اكنت عند� ٕاشاكلية، يعين خص هاذوك 
الناس، ٔ�ر�ب ±س8تغالليات ا�يل اyذاوا املشاريع خصهم حىت هام جييو 
يدافعوا Gىل راسهم �ش يتلكموا مع النقا�ت، وامحلد / ٔ�نه هاذ الناس 

د�هلم، ) l’association(د تنظموا يف وا£د إالطار، والت عندمه وا£
ودا� تعمل ±جéع اRٔول وتالقاو و¯ادي نبقاو ن��عوا معهم، يعين ٔ�ر�ب 

العمل والنقا�ت ا�يل Úيدافعوا و¯ادي Æكون وسط مهنم احلكومة �ش 
  .حتاول تAرس اRٔمور

Îمتناو Gىل هللا ٔ�نه يعين هاذ الس8نة د�ل اخلري وس8نة اRٔمطار والس8نة 

ا صاحب اجلالÀ ±نطالقة، Rٔهنا ٕاشارة قوية �لفال£ة ا�يل ٔ�عطى فهي
وٕاشارة قوية �لفال£ني، ¯ادي Æكون ٕان شاء هللا س8نة اخلري والبوادر ا�يل 
اكينة اRٓن يه س8نة اخلري، ومادام Æلكميت Gىل املعارض البد ما نتلكمو، 
وا£د العدد د�ل إالخوان من الراش8يدية ومن ٔ�رفود، Gىل معرض اÊمتور 

 8ادي يفgتح ٕان شاء هللا هنار امخلAس اRٔبواب د�لو، هنار امخلAس ا�يل ¯
نومفرب، وا�يل ¯ادي جييب  11نومفرب و¯ادي �سايل هنار اRٔ£د ٕان شاء هللا 

وا£د العدد د�ل ٕان شاء هللا اجلديد يف امليدان د�ل اÊمتور yاصة ٔ�نه 
ري ٔ�كرب ٔ�لف طن هو بعدد Úب 112إالنتاج الوطين هاذ الس8نة وصل لـــــ 

س8نوات ا�يل فات، وهاد اليش Úيبني بnٔنه امحلد / هاديك السلسW  5من 
د�ل النخيل ا�يل يه مYدجمة داyل الوا£ات ¯ادي تعطينا نتاجئ هائW يف 

 .املس8تق�ل

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

اRٓن السؤال الرابع موضوGه مس8تق�ل النبا�ت السكرية �ملغرب، 
  .Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة 

�ٔ املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

تعد الزراGة السكرية رافعة ٔ�ساس8ية �لتمنية ±جéعية و±قgصادية 
Gات الغذائية �ملغرب ومصدرا �لطاقة احليوية وحمراك رئAس8يا لعدد من الصنا

واRٔمن الغذايئ، و£اجEاتنا من السكر يف Æزايد مس8متر يف الوقت ا�ي ال 
من ±س8هتالك اOاyيل، بA` تل"nٔ اOوÀ ٕاىل  %45يتعدى إالنتاج احمليل 

 ÀوOيل، مما �لكف مزيانية اyاOاس8ترياد مادة السكر لتغطية الطلب ا
، ٕاذ بلغ ¯الف املقاصة املرتبط حبجم اس8ترياد السكر من اليشء الك�ري

، وهو اRٔمر ا�ي دفع احلكومة 2011مليار درمه س8نة  5,5اخلارج 
  .من ±س8هتالك اOاyيل %�70لتفكري بدمع إالنتاج احمليل لتغطية حوايل 

ويف هذا الصدد، قامت احلكومة السابقة بتوقEع اتفاقEة مع الفEدرالية 
سكر حبضور لك من الس8يد وز�ر املالية ووز�ر الفال£ة ووز�ر البميهنية �ل 

درمه يف الطن من  80الشؤون ±قgصادية والعامة، واليت تنص Gىل ز�دة 
 45: الشمندر السكري مقسمة Gىل س8ن�ني، وÆكون Gىل الشلك التايل

، يف £ني تدyل الز�دة املتبقEة 2012-2011درمه yالل الس8نة املاضية 
، وٕاىل £دود اRٓن 2013- 2012درمه yالل هذه الس8نة  35واملقدرة يف 
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الزالت ال�ساؤل �سود وسط املنت"ني حول مصري هذه الز�دة، ٕاذ الزالت 
  . اRٔمور مل تتضح بعد

ومن ٔ�Vل متكني الفال£ني من مواصW زراعهتم وطمÎٔnهتم Gىل مس8تق�ل 
د الشطر مىت سAمت اعé: «سويق مYتوVاهتم، ¥ساءلمك، الس8يد الوز�ر احملرتم

  الثاين من الز�دة املتفق Gلهيا سلفا؟ 
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالVابة Gىل السؤال. 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 الرئAس احملرتم

  الس8يدان الوز�ران،
  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ل الزراGات السكرية يه قطاع اسرتاتيجي يف هو حقEقة السلسW د�
�لف فالح ا�يل كAش8تغل يف هذا  80بالد� ا�يل ميكن مييش حىت لــــ ٔ

ووعيا مYا هبذه اRٔمهية وكتعرفوا بnٔنه ميل ظهر خمطط املغرب . امليدان
�ول اتفاقEة ا�يل توقعت مع القطاع اكنت يه القطاع  2008اRٔخرض يف ٔ

�هداف ؤ�هداف Úبرية ولكن مع اRٔسف لظروف د�ل السكر، واكنوا فهيا ٔ
ميكن نلقاو الرشح د�لها وال ما نلقاوش الرشح �يق ما توصلناش، يعين من 

ل¨ٓن هادوك النتاجئ ا�يل كنطلبو ف� خيص يعين املردودية وف�  2008بعد 
  .خيص إالنتاج الوطين

ل قوضاض ومعك وا£د العدد د��ٔ وجEتو الس8نة املاضية وجEيت �ٓ اليس 
الناس ا�يل هام Úهيمتوا هباذ اRٔمر د�ل السكر يف مسيتو وGدد النواب ا�يل 
Vاو، واتفقYا بnٔنه فعال اك�ن جوج اRٔشطر د�ل اRٔمثنة �ش حنس8نو 
املردودية، ولكن قلنا بnٔنه هذاك الشطر اRٔول ¯ادي يتعمل ولكن خصنا 

وال  %42¥شوفو الن�E"ة، احYا اعطينا الشطر اRٔول وكنا يف 
�هنا  %35وهبطنا لــــ 41%ٔ ÀوOمن ±كتفاء ا�ايت، ٕاذن ما ميك�شاي ا

¯ادي تعمل الفلوس، ٕاذا كنعطيو اOمع وكنعطيو الفلوس خفصنا �ش تطلع 
املردودية ويطلع إالنتاج ومgبقاش هاذ التقلبات د�ل اRٔمثان يف اخلارج د�ل 

ٕاذن  ازنالسكر متس �لصندوق د�ل املوازنة، خفص �كون وا£د التو 
ÀوOا.  

قامت �لواجب د�لها، ا£رتمت ٔ�وال املعاهدة ا�يل وقعت، وا£رتمت 
2نيا الشطر اRٔول ا�يل هو د�ل الس8نة ا�يل فاتت، دا� ٔ�نت كتلكم Gىل 
د�ل هاد الس8نة، وحىت ٔ�� من حقYا åحكومة ¥سولو الفاGلني وا�يل نطلبو 

ا�يل كتمني لها ا�يل فهيا  مYك «سوهلم، Rٔنه ٔ�عرف ٔ�نه هاديك املنطقة Úبرية
هاذ اليش د�ل الشمندر، حفىت احYا خصنا نعرفو فني ¯اديني هاد 

  الفال£ة؟ 
امحلد / ٔ�� كنت يف داكÀ، اكنوا مشالك، بين مالل اRٓن يف الشمندر 

)stabilisé( قلRٔىل اG ذت الطريق د�لها، ¯ادي نوصلوy�، داكÀ كذ¡ ٔ
ا�يل اتفقYا Gليه هذه الس8نة، يعين من هذاك الهدف   %95/ 90ل 

املناطق كذ¡ د�ل الرشق Îمتىن ٔ�نه حىت يه Æكون يف املس8توى، ولكن 
�خرى خصنا نعرفو مدى ±هéم ٔ W£زيدو ملرÎ ق�ل ما

د�ل هاد الفال£ة �ل�س8بة لهاد املادة د�ل الشمندر، ) l’engagement(و
اك�ن وا£د ال�شارك  Rٔن �ش ما Îك�وش املاء يف الرمW، خصنا نعرفو بnٔنه

  .ا�يل هو م�ين Gىل املس8تق�ل

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. شكرا

�ٔ املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس8يد الرئAس

�وال، الس8يد الوز�ر، احYا ¥شكرك Gىل اBهود ا�يل تدار الس8نة املاضية ٔ
واحYا ميل جEنا، ٔ�� كنعرف بعدا وا£د املسÀٔn، درمه،  �80ش ج�نا 

كنعرف االتفاقEة ميل توقع الطابع د�لها هو ±س8مترارية، ٔ�� ما كنفهمش 
هاذ الس8نة ودا� جنيو نرتاجعو  35و 45درمه Gىل ٔ�ساس  80توقعت 

  .Gلهيا، هاذي ٔ�وال
2نيا، هاد الناس ٕاذا ما داروش الشمندر، الس8يد الوز�ر، ٔ�� ¯ادي 

ل ¡ من هنا راه ما راحبي�ش، ما راحبي�ش، راه لو اكن اكن راحبني نقو 
وهللا وا£د ما �سمح يف هاد الشمندر، Rٔنه اGالش؟ عندو احلس8نات 
د�لو، عندو احلس8نات د�لو كثرية ولكن ا�يل ما تريحبش راه ما يقدش 

درمه وانé مشكور�ن  80و�ا احYا الس8نة املاضية ميل اتفقYا Gىل . �س8متر
G ىل هاذG هود ا�يل درتوهBٔخر  80ىل اngاء مV نه�درمه، Gىل ٔ�ساس ٔ

  .الس8نة املاضية واليوم Æرفعت اشوية املسا£ة
�ٓالف هكgار يف املنطقة د�ل  4احYا اكن اRٓن £اليا احYا ¯اديني 

ملوية، بA` املناطق اRٔخرى رمبا لكن ٕاذا الحظتو راه لكيش ا�يل Úيتقال 
ش، راه ما اك�ن Úيف تيقول وا£د املثل ما اك�ن حىت وهو الرحب ا�يل ما اكي�

مش Úهيرب من دار العرس، واش اك�ن يش £د �كون كريحب و�سمح يف 
  . هاد الزراGة، راه ما ميك�ش، الس8يد الوز�ر

اRٓن الناس هربت، اGالش هربت �لحبوب؟ Rٔنه ٔ�صبح اشوية مرحب 
Rٔنه ميل كنقولو ٔ�كرث من الشمندر، وهاذي مسÀٔn زعام تيخص نن�هبو لها، 

هاذ املوضوع، احYا كنا كن�gظرو من احلكومة اجلديدة �ش Æزيد اشوية Gىل 
  . درمه ا�يل كنتو �لفضل د�ل احلكومة السابقة ا�يل قررهتا 35ذاك 

̈ٔسف ٔ�� مكYمتناش �ش ترتاجع االتفاقEات اليت توقع، الوزراء  ولكن ل
يد الوز�ر واليس Îزار �ركة مازال امحلد / ا�يل اكنوا، مازال انé خشصيا الس8 

درمه �ش يطلع هاذ  35يف احلكومة اجلديدة، دافعوا معنا �ش Æكون هاذ 
  .املنتوج
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        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يد الوز�ر، تفضلوا. 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
�رحب،  ٕاذا امسح، الس8يد املس�شار، احYا مgفقني بnٔنه الفالح خصو

õ نه نصايبو�) l’environnement(هاد  واحYا العمل احلكويم د�لنا ٔ
ك و ـــــــد�لو �ش يقدر �رحب و�زيد القدام، ولكن راه خص اOوÀ كذل

)la communauté ( ةVا�يل اكينة راه خصها حىت يه تلقى يش £ا
 كن�E"ة، الن�E"ة ٔ�نه ما جنيبوش السكر �زاف من اخلارج ونصنعو السكر

  . د�لنا يف بالد�، الفال£ة خصهم يفهموا هذا
غنقول ¡  3ٔ�سابيع ٔ�و  Ú2يظهر يل بnٔنه حقEقة لو اكن سولتAين هاذي 

ال ما ¯زنيدåش، ما ¯اد�ش ¥شوفو مع احلكومة، ما ميك�شاي، Rٔنه الفال£ة 
واقفني ما بغاوش يد�روا الشمندر وما بغاوش يد�رو هذا، اك�ن ا�يل 

  . رف yدام ووا£د الطرف ما yدامش�قص، اك�ن وا£د الط
اليوم يعين امحلد / اكينة وا£د اOينامEة ا�يل يه ٕاجيابية، شفYاها يف 
املناطق، الناس بدات كتعمل الشمندر، الناس ابدات كتìدم، ٕاذا اكينة 
اخلدمة واك�ن العمل اOوÀ ¯ادي Æكون حىت يه يف امليعاد، هذا هو 

و¡، وك�شجع الفال£ة �ش يبقاو يف هاذ اللكمة الوحEدة ا�يل ميكن يل نق
امليدان، Rٔنه احYا Gىل ٔ�هبة �ش نوقعو ٕان شاء هللا، ¯ادي ندyلو هاذ 
اليش �لحكومة �ش �كون نقاش مع الرشكة ا�يل يه ملكفة ومع كذ¡ 

-Le contrat(يعين املمثلني د�ل القطاع �ش Æكون وا£د 
programme (زيدو يف مع هاذ الناس، ابغينا حنس8نو املÎ ردودية، ابغينا

العدد د�ل اRٔرايض، ابغينا Îزيدو الطاقة د�ل إاليواء ود�ل التحويل د�ل 
  . رشكة Æكر�ر السكر، وا£د العدد د�ل إالماكنيات

و�ش �كون هاذ اليش، البد ما �كون وا£د اOمع زايد �لفالح، ال يف 
، yيل (l’agriculture)يعين يف ) En amont(ولكن .. الشمندر وال يف

  . اÊمثن د�ل السكر دا� �ش ي�شجع يف العوامل د�ل إالنتاج
ٕاذا اكن جتاوب ٕاجيايب من عند الفال£ة يف هاذ امليدان راه ¯ادي �كون 
جتاوب ٕاجيايب من عند احلكومة واحلكومة راه يه مس8مترة يعين يف 

  .±£رتامات د�ل املعاهدات
 .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
الوز�ر، واRٓن ¥شكر الس8يد الوز�ر Gىل مسامهته معنا يف  شكرا الس8يد

  . هذه اجللسة
ن�gقل اRٓن ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل قطاع اOاyلية، والسؤال اRٔول 
موVه �لس8يد وز�ر اOاyلية حول ٔ�سواق امجلW �ملدن الكربى ببالد�، 

  .السؤالاللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من فريق اRٔصاÀ واملعارصة لتقدمي 
  

        ::::املس�شار الس8يد Gالل عزيويناملس�شار الس8يد Gالل عزيويناملس�شار الس8يد Gالل عزيويناملس�شار الس8يد Gالل عزيوين
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تعAش ٔ�سواق امجلW �لخرض والفواكه مجموGة املشالك و±خgالالت 
الب�Eوية تعرتض لك اBهودات اليت تبذلها الوزارة ملواÚبة امجلاGات احمللية من 

  . ذه املرافق العمومEة ذات الصبغة الت"اريةٔ�Vل تnٔهيل ه
لكن مع اRٔسف، الزالت العديد من هذه اRٔسواق تعAش Gىل ٕايقاع 
مشالك مجة وفوىض Gارمة، مما يتطلب التدyل العاVل لوضع £د للك 
�شاكل ±خgالالت، سواء املرتبطة �ك�ري من الوسطاء وتnٔثريمه املبارش ٔ

بات املالية واجلبائية cسöب غياب التنظمي Gىل اRٔسعار ٔ�و ما يتعلق �لتالع 
  . وسوء التدبري

ما يه إالجراءات الكفWE ب�Yظمي : من ٔ�Vل ذ¡ ¥سnٔلمك، الس8يد الوز�ر
  سوق امجلW وٕاGادة هيلكهتا وعرصÎهتا وضامن تغطية مgوازية �لرتاب الوطين؟ 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .إالVابة Gىل السؤالاللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار . شكرا

        ::::الس8يد احمند العنرص، وز�ر اOاyليةالس8يد احمند العنرص، وز�ر اOاyليةالس8يد احمند العنرص، وز�ر اOاyليةالس8يد احمند العنرص، وز�ر اOاyلية
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

بطبيعة احلال ٔ�مهية ٔ�سواق امجلW فه�ي معروفة، ال ٔ�حgاج يف نظري ٔ�ن 
د�ل ٔ�رسدها، اللك Úيعرف اOور ا�يل كتقوم به ف� يتعلق ٕ�نتاج اRٔمثنة 

  . املواد، ف� يتعلق �لزتويد، ف� يتعلق بوا£د الت�ش8يط د�ل احلرÚية
د�ل اRٔسواق ا�يل  8سوق مجW ا�يل نقولو مYظمة و 30اليوم اكينة 

¯ري �يلكة، لكن هذه اRٔسواق اليت يعود �رخيها ٕاىل القدمي تعرف فعال 
�لوaء، ف� Gدد من ±خgالالت، هذا حصيح هناك اخgالالت ف� يتعلق 

Úيìلق مشالك حىت Gىل  هيتعلق �لتنظمي، ف� يتعلق �لولوج، وهذا لك
  . الصعيد العام ف� يتعلق مبسا¡ التوزيع، مسا¡ يعين اÊمتويل

ولهذا، مقنا مبعية وزارة الفال£ة ووزارة الت"ارة والصناGة بدراسة ٕالGادة 
ا�طط د�ل  هيلكة هذه اRٔسواق، ولكن ٔ�كرث من هذا لوضع وا£د

اRٔسواق، راه ما ميكYاش خنليو اRٔسواق د�ل امجلW يف ٔ�ي بالصة، البد ٔ�ن 
�كون عند� وا£د املنظور ٔ�ن التوزيع د�لها ٔ�وال مث كذ¡ من يلجها؟ ما 

  يه اخgصاصاهتا؟ Úيف «ش8تغل؟
وحىت ال �كون رضر ال �ل�س8بة �لفاGلني وال �ل�س8بة �لجامGات احمللية، 

ش ٔ�ن امجلاGات احمللية هذا مورد من املوارد املهمة، اyOل Rٔن ما ن�ساو 
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  .مليون د�ل اOرمه س8نو� 300يبلغ تقريبا وا£د 
فهاذ ا�طط وهاذ اOراسة اRٓن تقريبا يه يف ٔ�طوارها اyRٔرية، ولكن 
رمغ ذ¡ ال Îريد ٔ�ن نغامر يف هذا الباب، ؤ�رد� ٔ�ن Æكون التجربة ٔ�و 

ري ند�روه يف املاكتب ومنش8يو، وهذا ا�يل جعل اÊمنوذج Gىل اRٔرض مايش ¯
�ننا مع الس8يد وز�ر الفال£ة اتفقYا مؤخرا Gىل انطالق العملية اRٔوىل يف ٔ
�راكن، االتفاقEة اRٓن اكينة واVدة، ¯ادي يدyلوا فهيا وا£د العدد د�ل 

 (MedZ)جامGة حملية، ¯ادي تدyل فهيا واكÀ  13امجلاGات احمللية، تقريبا 
  . يلك اÊهتيئة، و¯ادي يدyلوا فهيا فاGلني �ٓخر�نا�يل هت 

مليون د�ل اOرمه، وم�ارشة ¯ادي  90اللكفة د�ل هاذ العملية يه 
ن�gقلو ملكYاس كذ¡ مكحطة 2نية، و�ٓنذاك ¯ادي �كون عند� التصور 

  .احلقEقي النطالق ا�طط بnٔمك�
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار اللكمة Rٔ£. شكرا الس8يد الوز�ر

  .التعقEب

        ::::املس�شار الس8يد Gالل عزيويناملس�شار الس8يد Gالل عزيويناملس�شار الس8يد Gالل عزيويناملس�شار الس8يد Gالل عزيوين
  . شكرا الس8يد الوز�ر

لنا الثقة يف التجربة د�لمك ويف yربÆمك، وامجلاGات احمللية ت�س8ىن هاذ 
  .املورد ا�يل هو يف احلقEقة من املوارد املبارشة ملداخEلها

يل يه ترتوج واكينة يف السؤال د�لنا ابغينا Îزودومك ببعض املعلومات ا�
اRٔسواق اRٔس8بوعية �ش �yذوا بعني ±عتبار د�لها، م�ال يف مدينة 

نة س�ت د�ل وا£د  1960الر�ط، مYذ  زلزال ٔ�اكد�ر، اكنت وا£د الس8ُ
من املدخول إالجاميل د�ل مجيع اRٔسواق، ٕاال ٔ�نه يف  %0,7املرسوم �ش 

نة الر�ط بقي، هذا سؤال الس8نني اyRٔرية ±قgطاع ما بقاش، ٕاال مدي 
اBلس اGRٔىل �لحسا�ت دار وا£د الفحص  2007نضعه و¥سnٔلمك يف 

  .وشاف وا£د اBموGة د�ل ±خgالالت ا�يل ما عرفYاش املnٓل د�لها
كذ¡ يف مدينة اOار البيضاء، وا£د اBموGة د�ل املتدyلني راسلوا 

ا�يل يه يف احلقEقة ا�يل  الوزارة واعطاو وا£د اBموGة د�ل ±خgالالت
Æمتيش املداخEل احلقEقEة ا�يل حىت يه ال يعرف فني مشات، ¥سnٔلمك Gىل 

  . املnٓل د�لها
كذ¡ مدينة مكYاس، ا�يل Vاء Gىل ا�لسان د�لمك ا�يل تتعرف وا£د 
اBموGة د�ل ±خgالالت �ل�س8بة لسوق امجلW، �ل�س8بة �لمزيان ووا£د 

تنقولوش ¯ري مكYاس، املزيان تقادم، واملزيان تتدyل  اBموGة د�ل املدن ما
فEه الفواكه الغالية وتتعوض خبرض رخEصة ا�يل ما عندهاش اRٔمثنة مز�ن، 

  . ومتاك تيكونوا وا£د اBموGة د�ل التالعبات
هذا سؤال عريض تنوضعوه �لس8يد الوز�ر ا�يل عند� فEه الثقة الك�رية، 

. لمغاربة Gىل ٔ�نك ¯ادي تنقذ هاذ املرفقRٔن ¯ادي يتكgب لمك �ل�س8بة �

وتنقولو لمك احYا، فريق اRٔصاÀ واملعارصة، Úيف ما Vاء Gىل لسان الس8يد 
رئAس احلكومة، تيقلب Gىل العفاريت والéس8يح، احYا ٔ�عطينامك و£د�ن 

  .مهنم �ش تقلبوا Gلهيم الس8يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .ر �لرد Gىل التعقEباللكمة �لس8يد الوز�. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyلية
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
�عتقد ٔ�ن إالطار احلقEقي وضعته عندما قلت Gىل ٔ�ن هذا سؤال ٔ
عريض، �لفعل ٕاذا دyلنا يف ±خgالالت د�ل ٔ�سواق امجلW، فغادي 

، مبعىن ٔ�ن فEه نوVدو وا£د العدد د�ل ±خgالالت ا�يل البعض ٕارادي
النية د�ل التالعب، وفEه ما هو راجع لتقادم ال القوانني وال الطرق وال 

د�ل الرضيبة ما ج��شاي  %7الكEفEة د�ل العمل، ٔ�� قضAت م�ال 
  املعطيات، ولكن حبمك التجربة وكذا ٔ�ذÚر ٔ�ش8نو هو ا�يل اكن السöب؟

�ٓنذاك بnٔن اك�ن ٔ�وال يف هاذ ٔ�سواق امجلW اكنت حتصات وتعطى لنا الرمق 
رضيبة ا�يل كتìلص، ا�يل Úيìلصها هذاك ا�يل Úيدyل، ما  13ٔ�كرث من 

بني ا�يل تيìلص يف الباب، ا�يل تيìلص �لجامGة، ا�يل تيìلص لهذا 
تnٔثري حىت Gىل اRٔمثنة وكAسهل هاذ التالعب  هولهذاك، فهذا كذ¡ عند

�اع فعال � يل كت ا�يل كهترضوا Gليه، يعين اRٔجحام ا�يل كتدyل واش يه ا�
�و ال ¯ري كتدوز يف املزيان وكمتيش جلهة ٔ�خرىٔ .  
يف هاذ املنظومة، ونوضعو  ههذا ا�يل جعل ٔ�ن ابغينا نعيدو النظر لك

وا£د املنظومة ا�يل Æكون ٔ�وال شفافة، Æكون سهW �لمراق�ة وÆكون كذ¡ 
كتخفف من العبء، ال يعقل ٔ�ن سوق امجلW ا�يل هو املهمة د�لو 

ة هو خيفض اRٔمثنة، نلقاو تعدد الوسطاء وتعدد الناس ا�يل يف اRٔساس8ي
)Le circuit ( ىل مما يه يف¯�نوVدو ٔ�ن اRٔمثنة كتويل يف بعض اRٔحEان ٔ

�سواق اRٔحEاء ويف ٔ�سواق املدنٔ.  
هاذي ٕاذن دراسة شامÚ Wيخصنا �زاف د�ل الوقت ٕاذا ابغيتو نتذاÚرو 

تعد�ن نعطيومك مجيع املعطيات ا�يل Gلهيا يف ا�لجنة ٔ�و ¯ري ا�لجنة، احYا مس8 
  .ك�ش8تغلو Gلهيا وÚيفاش ك�شوفو املنظور

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
السؤال الثاين موضوGه دمع امجلاGات القروية �ملناطق النائية، . شكرا

  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من الفريق ±س8تقاليل لتقدمي السؤال

  :اكوياكوياكوياكوياملس�شار الس8يد عبد الغين املاملس�شار الس8يد عبد الغين املاملس�شار الس8يد عبد الغين املاملس�شار الس8يد عبد الغين امل
  .cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Gىل ٔ�رشف املرسلني
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  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من املعلوم ٔ�ن احلكومة احلالية ما فgئت تويل اهéما مزتايدا �لعامل 

ريق القروي، سواء تعلق اRٔمر �ملناطق اجلبلية ٔ�و الصحراوية و¯ريها عن ط
  . ±عتناء �لتجهزيات اRٔساس8ية من طرق وماء وåهر�ء

ٕاال ٔ�نه يالحظ ٔ�ن هناك Gدد ال �س8هتان به من امجلاGات القروية ال 
، اليشء (TVA)تتوفر Gىل دمع اكن يف ٕاطار الرضيبة Gىل القمية املضافة 

ا�ي جيعلها تعاين من خصاص Úبري من مواردها املالية، و�لتايل ±فgقار 
Gدد Úبري من الرضور�ت املتعلقة حباجEات الساكنة، اليشء ا�ي ٕاىل 

  .يتطلب مدها بدمع ٕاضايف من طرف الوزارة
ما يه إالجراءات والتدابري اليت ميكن : وGليه، ¥سائلمك، الس8يد الوز�ر

  اختاذها من ٔ�Vل دمع هذا الصنف من امجلاGات القروية؟
ا£د ال�ساؤل �ٓخر، وهنا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�فgح قوس، الس8يد الوز�ر، عندي و 

هاذ امجلاGات ميكن «ساGد من طرف اBالس اجلهوية واBالس إالقلميية، ٕاال 
�نه نالحظ ٔ�ن املزيانية د�ل اBالس إالقلميية، م�ال اBلس إالقلميي كتجيه ٔ

̈ٔجور  %90مليون د�ل اOرمه من املزيانية الس8نوية ولكن  50 كمتيش ل

�جور وتعويضات املوظفني، ال ¯ري  وتعويضات املوظفني، ٔ�� مايش ضدٔ
 5يعين  %10بغيت ¥شوف هاذ ال�س8يري هذا، بغيت نفهمو، Rٔن كتبقى 

مليون  5جامGة فكEفاش توظف هاذ  22مليون درمه، إالقلمي فEه م�ال 
Àٕاخل... درمه �لكهر�ء واملاء والطرق وفك العز.  

هنا عندي وا£د إالشاكلية ما كنفهمش، كتجي مزيانية �لم"لس 
 22 همهنا كمتيش �لموظفني، وهذاك اBلس إالقلميي عند %90إالقلميي، 

، ما كنفهمش، ابغيت، معايل الوز�ر، تفرس لنا هاذ %10جامGة، كتبقى 
  .النقطة هللا خيليك

  .وشكرا

  :الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة عن السؤال. شكرا

  :الس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyلية
  .الس8يد الرئAسشكرا 

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .سؤ±ن ولكن فعال مرتبطان ما اك�ن يش �س جنمعومه
�وال �ل�س8بة �لجامGات القروية البد من التذكري، وهذا معروف، هذا ٔ
وضع الهيلكة د�ل امجلاGات عند� ٔ�ن Gدد من امجلاGات القروية ا�يل Úيفوق 

د�ل امجلاGات ٔ�هنا البعض مهنا، ٕاذا ما اكن�شاي  1100عدد د�لها تقريبا ال
  . اRٔ¯لبية لكها فقرية، ما عندهاش موارد اكفEة، فعال فه�ي يف £اVة

و±خgيار بطبيعة احلال هو واش يعين Úيخص اOمع د�ل هاذ 
امجلاGات ٔ�و نقولو هاذ امجلاGات ما صاحلاشاي و¥شدوها، فهذا ±خgيارات 

رست وكتعرفوا بnٔن اخgيار حنذفوها ٔ�و جنمعوها يعين اخgيار تقريبا ¯ري د
مق�ول، Rٔن حىت ذيك امجلاGة ا�يل لكها Gاجزة ملا كتقول لها �Dٓ رجعي ¯ري 
لهذيك ا�يل كنت معها د�ل اRٔم، كتقول ¡ ٔ�� ال، هذا مكسب، 

  .  وتيخصين نبقى جامGة، ٕاذن هذا اخgيار
Oاyلية يف ٕاطار �خلصوص الصندوق اخلاص مفن هذا املنطلق، وزارة ا

�لرضيبة Gىل القمية املضافة فه�ي تقوم بدمع هذه امجلاGات، عند� اOمع Gىل 
جوج املس8تو�ت، املس8توى اRٔول هو ما يتعلق بدمع املزيانيات، وتتعرفوا ما 

ا�يل تيعطي ذاك  1996ندyليش يف التفاصيل د�ل امل�شور د�ل 
Bهود الرضييب، ٔ�ش8نو هو ا�يل تيدyل، ٔ�ش8نو هو التقYيات، ٔ�ش8نو هو ا

  . املعدل د�ل الرضيبة
ولكن ميكن يل نقول لمك بnٔن امجلاGات القروية «س8تفEد من هذا اOمع 
�كرث من ¯ريها، ملاذا؟ Rٔن اBهود د�لها الرضييب تيكون دامئا ٔ�قل من ٔ

�ش  املعدل املتوسط، ولهذا ا�يل عندها ٔ�قل من املعدل ت�س8تفEد ٔ�كرث
  . ميكن لها Æزيد

¯ري �ش نعطيمك وا£د الرمق، م�ال يف هاذ إالطار اكنت املزيانية املرصدة 
مليون د�ل اOرمه ٔ�ي ٔ�قل  ß�1997 :942مع د�ل امجلاGات القروية يف 

، مبعىن ٔ�ن هذا اOمع تضاعف 181مليار و 4: 2011من مليار، اليوم يف 
�ربع مرات Gىل ما اكن Gليهٔ.  

�ن اOمع كذ¡ ا�يل تgAعطى ف� يتعلق �لعجز، Rٔن اك�ن بعض 2نيا، اك
امجلاGات ا�يل عندها العجز حىت يف ال�س8يري، مايش ¯ري �ش تد�ر التجهزي 
�و كذا، يعين ما عندهاش �ش ختلص املوظفني، ما عندهاش �ش ختلص ٔ

مليون ا�يل كذ¡ تتعطى �لجامGات يف هذا  100فاك�ن وا£د .. هذا
  . إالطار
اOمع الثاين ا�يل Úيتعطى وهو د�ل املشاريع، تنعرفو ٔ�ن وا£د العدد و 

د�ل امجلاGات ما عندهاش �ش ميكن لها «سامه يف املشاريع د�ل الكهر�ء، 
د�ل املاء، د�ل الطرق، ٕاىل ¯ري ذ¡، فهنا كذ¡ فهو مرصود م�ال yالل 

رم من مليون درمه لهذه امجلاGات حىت ال حت 500: 2011الس8نة د�ل 
  . الكهر�ء ومن الطرق ومن املسا¡، ٕاىل ¯ري ذ¡

  . يف التعقEب ¯ادي جناوب Gىل السؤال الثاين. شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لسادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد محمد ب�شايباملس�شار الس8يد محمد ب�شايباملس�شار الس8يد محمد ب�شايباملس�شار الس8يد محمد ب�شايب
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
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  معايل الوز�ر،
امجلاGات القروية وyاصة مهنا النائية يه حبمك �ئية، فه�ي فقرية ومجعت 
مع اRٔسف العزÀ والبعد والفقر، و�لتايل ±عتناء من طرف احلكومة ومن 
طرف القطاGات الوزارية ٔ�مر رضوري خللق التوازن يف هذه اململكة 

  . السعيدة بني ٔ�بناء ßVهتا
كام س8بق وقال زمEيل بnٔنه حىت اBالس إالقلميية واجلهوية حىت يه ما 

اOور د�ل اخلصاص ا�يل اك�ن نظرا لضعف الس8يوÀ ونظرا  ذكتقومش هبا
تيرصفها يف اRٔجور  %90لثقل د�ل اRٔجور، ال يعقل ٔ�ن اBلس إالقلميي 

ٕاذن خص Æكون مراجعة حىت لهاذ اOور د�ل . لسميتو %10وكتبقى 
Bالس إالقلميية واجلهوية يف جمال التمنية احملليةا .  

دمع اجلهات الوصية، معايل الوز�ر، املطلوب، نظرا من �ب القوي 
�شد بيد ٔ�خEه الضعيف ومن �ب الéسك ±جéعي ومن �ب إالنصاف 
ومن �ب امجلاGات الغنية تقدم اOمع Rٔخهتا الفقرية، وهذا الزم خصنا منش8يو 

غرب هو كتW وا£دة، و�لتايل خص Æكون محلة وا£دة، و�لتايل Rٔ ،õنه امل
  . خصنا لكىش يلقى املاكن د�لو يف هاذ اRٔرض السعيدة

مليار د�ل اOرمه، معايل الوز�ر، Æلكمتو Gلهيا كدمع د�ل وزارة  4
 400مليار د�ل اOرمه يه �ل�س8بة لـــــ  4اOاyلية �ل�س8بة �لجامGات، 

مليار �ل�س8بة  400تصور معي، الس8يد الوز�ر، ٔ�نه . ب اكململيار يف املغر 
�لمغرب اكمل، �ٓش ¯ادي تعمل ٕاذا عرفYا بnٔنه امجلاGات احمللية، القروية 

د�ل املزيانية Æمتيش �لموظفني، كتبقى وا£د  80%ٔ�و  �70خلصوص، 
هو Æمييش �لتمنية، و�لتايل ال �سمن  %20وال  %10ال�س8بة قليW د�ل 

  . من جوعوال يغين 
مليار عند� د�ل اOرمه ٕاذا قار�ها مع صندوق املقاصة  400وهاذ 

ما ÚميشAش �لمس8تحقني  %80مليار د�ل اOرمه و 40ا�يل Úيدي كذا و
د�لو Úمييش �لمنتفعني، و�لتايل اك�ن اخgالالت Úبرية يف الس8ياسة احلكومEة 

  .ا�يل جيب مراGاة هذه اجلوانب

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، �لرد Gىل التعقEب، . الس8يد املس�شار شكرا

  .تفضل الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyلية
  الس8يد الرئAس،

  الس8يد املس�شار احملرتم،
مليون،  100، 200مليار و 4ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�دyل يف اRٔرقام ولكن نذÚر 

رة الوطنية ، واك�ن وا£د املليار د�ل املباد800و 4مليون،  500، 3و 4
�و  5ا�يل كذ¡ راه اOاyلية يه ا�يل كتìلصها Gىل هاذ امجلاGات، يعين ٔ6 

  . مليار د�ل اOرمه
تقول يل ال يشء، ٔ�� مgفق معك، ولكن ٕاىل ¯ادي ندyلو لصندوق 

املقاصة ٕاىل ¯ري ذ¡ فه�ي كذ¡ «س8تفEد مهنا امجلاGات القروية، راه 
هام يعين �س8تفEدون من هذا، ٕاذن املواطنني د�ل امجلاGات القروية حىت 

هذه القضية د�ل العملية احلسابية مع اRٔسف راه يعين ت�متشاو Gىل ما هو 
  .موجود وما يه إالماكنيات

�و ٔ�ن  هقضية اBالس إالقلميية، فاRٔمر cس8يط، اGالش ٔ�ن اOمع لكٔ
حصة Úبرية Æمتيش �لموظفني، Rٔن اBالس إالقلميية لAس لها موارد، ما 

اش Æراب �ش ختلق موارد، امجلاGات سواء قروية ٔ�و حرضية عندها عنده
، اك�ن ا�يل %80وا£د النوع د�ل املوارد وتنمكلو لها، اك�ن ا�يل كنمكلو لها 

�ما اBلس إالقلميي فلAس õ دyل هنائيا، ولهذا 10، اك�ن ا�يل 40كنمكلو ٔ ،
جعل ٔ�ن القسط جيب املوظفني ٔ�ن تتحملهم املزيانية العامة، هذا ا�يل Úي

  . اRٔكرب Úمييش �لموظفني
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
السؤال الثالث موضوGه مواصW احلكومة احلالية مYع «سجيل . شكرا

 ÀصاRٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا£Rٔ مازيغية، اللكمةRٔسامء اRٔا
  .واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .الرمحن الرحميcسم هللا 

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕان ظاهرة اس8مترار القYصليات املغربية ��Oر اRٔوربية من مYع «سجيل 
اRٔسامء اRٔمازيغية �لمواليد اجلدد يدyل يف �ب التضييق Gىل ا�لغة والثقافة 

   .اRٔمازيغية رمغ التنصيص Gلهيا رمسيا يف اOس8تور اجلديد
كام ٔ�ن ٕارصار موظفي ماكتب احلاÀ املدنية Gىل ممارسة نوع من العصيان 
ضد مقgضيات املواثيق اOولية حلقوق إال¥سان، سواء داyل اململكة ٔ�و 
yار�ا، يف ممارسات عنرصية ومتيزيية Gرب مYع اRٔسامء الشخصية اRٔمازيغية 

  . يف خرق سافر حلق الشخص يف الهوية املكفوÀ دس8تور�
هذا الصدد، يتضح التناقض ما بني اخلطاب احلكويم وممارسات  ويف

إالدارة املوضوGة رهن ٕاشارة احلكومة، حEث ٔ�كدمت، الس8يد الوز�ر، ٔ�مام 
جملس حقوق إال¥سان يف دورته اyRٔرية املنعقدة ٔ�ثناء مYاقشة التقر�ر 
اOوري الشامل بnٔن املغرب مgعهد �£رتام املقgضيات اجلديدة �ßس8تور 

هداته اOولية يف جمال حقوق إال¥سان، مبا فهيا حق اRٔمازيغ ب�سمية ولتع 
�بناهئم بnٔسامء ٔ�مازيغيةٔ .  

�ا، ¥سائلمك، الس8يد الوز�ر، عن مدى Vدية احلكومة يف تنفEذ 
±لزتامات اOولية �لمغرب يف جمال حقوق إال¥سان ومهنا التوصيات 

ل اÊمتيزي العنرصي الصادرة عن ا�لجنة اRٔممية اخلاصة مبناهضة لك ٔ�شاك
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واليت دعت فهيا ا�لجنة اRٔممية رصا£ة اOوÀ املغربية ٕاىل ا£رتام مجيع 
احلقوق الضامYة �لكرامة ومهنا حق اخgيار و«سجيل اRٔبناء بnٔسامء ٔ�مازيغية 

  .دون قEد ٔ�و رشط
  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالVابة Gىل السؤال. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyلية
  .شكرا الس8يد الرئAس

  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم Gىل هذا السؤال ذو اRٔمهية فعال
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

هاذ القضية د�ل اRٔسامء اRٔمازيغية �خلصوص ٕاVازهتا ومYعها تعود 
ضيح يف اكنت فهيا Gدة ٔ�س8ئW حىت يف الربملان، ولكن ال بnٔس يعين من التو 

  . هذا الباب
�وال، بغيت نذÚر بnٔن مYذ ٕاصدار القانون د�ل احلاÀ املدنية س8نة ٔ

مل يعد هناك مYع Rٔن القاGدة يه احلرية يف اخgيار إالمس مع بعض  2002
جيب ٔ�ن : "مYه، اليت تقول 21الضوابط اليت Vاء هبا القانون يف املادة 

حي طابعا مغربيا، ٔ�ال �ك�يس ±مس الشخيص ا�ي اخgاره من يقدم الترص
ؤ�قول طابعا مغربيا ولAس ال عربيا وال ٕاسالمEا وال Gرب� -�كون ٕاسام Gائليا 

ؤ�ال �كون اسام Gائليا �لحفاظ Gىل اRٔسامء العائلية  -وال ٔ�مازيغيا، مغربيا
د�ل �س �ٓخر�ن، وال �كون ٕاسام مرÚبا من ٔ�كرث من ٕامسني ٔ�و ٕامس مدينة 

Wو ق�ي�  .دود، من مت لهيه يعين احلرية اكينة، هاذو هام احل"ٔ
، Rٔن Æاك�ر التnٔويل د�ل هذا القانون، ٔ�صدرت �2010لفعل يف س8نة 

وزارة اOاyلية م�شور مجليع ضباط احلاÀ املدنية �ملغرب وكذ¡ ٕاىل وزارة 
اخلارجEة �لقYصليات كتذÚر هباذ التو�ات بnٔن لAس هناك ال الحئة وال 

، وتدارت رمبا تفسري 2002نت وا£د الالحئة ق�ل تقEد، Rٔن حىت الالحئة اك
ا�يل تعطى ل�سهيل املnٔمورية Gىل ضابط احلاÀ املدنية، Úيجي إال¥سان خيتار 

õ سامء، لكن حتذفت هاذ الالحئة  ±مس وتيكون مرتبك تيقولRٔها بعض ا
Rٔنه وقع فهيا فعال جتاوزات واك�ن ا�يل Úيقول ٕاذا ما اك¥ش هاذ إالمس هنا ما 

�ذÚر بnٔن لAس هناك قEد y2010ذوهش، ٕاذن يف �ٔ .  
مث مؤخرا كذ¡ ٔ�صدر� دورية ٔ�خرى هذه الس8نة بعض ما ¥رشته 

  .الصæافة �ش نذÚرو كذ¡ ال يف اخلارج وال يف اOاyل هباذ املقgضيات
كتطرح ٕاشاكل ملا كتقول  21اRٓن لنكون رص£اء وواقعيني، فعال املادة 

هو إالمس ا�ي ميس؟ Úميكن �كون التnٔويل  ٔ�ش8نو هو الطابع املغريب؟ ٔ�ش8نو
فلهذا، قرر� كذ¡ . عند وا£د املوظف، هاذ ±مس مايش طبيعي ٔ�و كذا

�هنا اRٓن ¯ادي Æكون جلنة يف وزارة اOاyلية ووا£د املوقع مفgوح ٔ�ن ٔ
الضابط د�ل احلاÀ املدنية ال يف املغرب وال يف اخلارج لن يترصف ال 

دو شكوك Úيتصل هباذ ا�لجنة ق�ل ما �yذ ٔ�ي �لرفض وال كذا، ٕاذا عن

قرار �ش ذيك الساGة Îكونوا خرجYا من هاذ القضية د�ل التnٔويل واش 
امس مطابق ٔ�م ¯ري مطابق، طبيعي مايش طبيعي، واك�ن بطبيعة احلال 
احلفاظ Gىل املولود، ما ميك�ش لنا ¥سمحو ببعض اRٔسامء الشخصية و¯ادي 

  .نتذاÚرو Gلهيا ف� بعد
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بواملس�شار الس8يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس8يد الرئAس

سnٔبدٔ� من حEث اÎهت�ى الس8يد الوز�ر، مسÀٔn د�ل مز�ن تفكرو يف 
 19جلنة Rٔن ٔ�نت كتتæدث، الس8يد الوز�ر، ٔ�� عندي £االت Vديدة 

، وهاذي ٔ�سامء 2012غشت  10هاذي يف قYصلية بلجياك و 2012يوليوز 
  .رمبا ٔ�حصاب مغربية Rٔن عندها تفسري ٔ�مازيغي و¥س8تطيع ٔ�ن نفرسها

إالشاكل هو ٔ�ن ٔ�وال سابقا ما اك¥ش مس�سا¯ة الفكرة د�ل مYع اRٔسامء 
Rٔن ما اك¥ش عندها حىت يش مربر ٔ�yاليق وال مYطقي، �لتايل اكن مYعها 

ا Rٔمر يف نفس يعقوب، ولكن اRٓن خص احلكومة تتحمل يف اRٔول رمب
مسؤوليهتا Rٔن اكينة ٔ�مور cس8يطة نتفادى هبا ±حgقان، Rٔن كنìلقو 
±حgقان من ال يشء وكنوليو عرضة �لقمل اRٔمحر د�ل املنظامت اOولية، 
واحYا يف غىن ٔ�ن يش وا£د يبدا يقرينا Rٔن يه مسائل cس8يطة، وما 

  .لق مشالك �ßوRٔ Àن هاذي كتìلق مشالكميك�ش موظف ٔ�نه خي
ز�دة Gىل هذا، الس8يد الوز�ر، يف ٕاطار حسن النية د�ل احلكومة 
متيش يف اجتاه Æرس8مي اRٔمازيغية وتعمتد ما هو لها ويه إالدارات والوزارات، 
تدار، Æكgب اRٔسامء �لتيفEناغ ��لغة اRٔمازيغية من �ب حسن النية ومن 

هبا، مايش ن�gظرو حىت جيي املرسوم، هذا هو اخلطnٔ  �ب «سهيل التداول
هو ٔ�ننا كنكونو انفعاليني، كنبقاو حىت �لوقت Gاد كنبقاو ¥رسعو، اGالش؟ 
مبا ٔ�هنا لغة ٔ�صبحت يف ٕاطار اOس8تور لغة رمسية، «ش8تغل احلكومة وتدyل 

  .�Xهنية املغربية وجود ا�لغة اRٔمازيغية مكقوم من مقومات الشخصية املغربية
  .كرا الس8يد الرئAسش

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، �لرد Gىل التعقEب. شكرا

        ::::الس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyليةالس8يد وز�ر اOاyلية
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .شكرا الس8يد املس�شار
�وال ميكن يل نقول ¡ بnٔن Gىل اRٔمازيغية وحنو اOفاع عن اRٔمازيغية ٔ

ولكن موضوGني، .. ي Îكونو يفوامحلاية، ال ٔ�عتقد ٔ�ننا ¯ادي خنتلفو ٔ�و ¯اد
�خرىٔ W£اقشو يف املوضوع الثاين يف مرYوميكن ن�.  
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هاذ املوضوع د�ل اRٔسامء، ٔ�� اGالش قلت لمك هنرضو حبسن نية 
وخنليو القانون Vانبا فاش قلت لمك بnٔن التnٔويل؟ ٔ�� اكن ميكن يل نقول 

 الطابع خصنا نطبقوه، لكن ٔ�� خشصيا كنعترب ملا كتقول ا�يل 21الفصل 
املغريب، ٔ�� الطابع املغريب راه لك وا£د ميكن �كون عندو ٔ�ش8نو هو 

  .املنظور د�لو يف الطابع املغريب
�قول ¡ رصا£ة ملا اقر�هتا يف ٔ ��اRٔسامء اRٔمازيغية ا�يل حتدثت عهنا، ؤ
الصæافة، ٔ�� �رايس كنقول ٔ�ودي ميكن مgداوÀ ولكن ٔ�� ما كنعرفهاش، 

عين ٔ�ننا نقولو �اك املوظف ٔ�نه السوء النية، ٔ�نه Vاء ٕاذن ما ميك�شاي ي
cسوء النية ٔ�نين حنذف، وٕاذا اكن cسوء النية خصو يتعاقب، هذا ما 
اكي�شاي، ٕاىل اكن التnٔويل د�لو ا�يل خطnٔ هاذ اليش اGالش در� هاذ 
اRٓلية، كنقولو هللا خيليك ال ت�رسع، ق�ل ٔ�ن Æرفض إالمس اتصل هباذ 

�سها املؤرخ د�ل اململكة ا�يل فهيا وا£د العدد د�ل الناس ا�لجنة ا�يل Úيرت ٔ
ا�يل هاذ اليش موجود م�ال حىت يف دول ٔ�خرى، فر¥سا ا�يل احلرية مطلقة 
لكن عندما �كون الشك عند املوظف بnٔن إالمس سAيسء �لمولود Rٔن ٕامس 

õ يل امل# ا�يل ميكنÚلو� ٔn"يلgرفض هاذ ±مس  يعين مايش هو هذاك، ف�
ٕاذن زعام هاذ ±حgياطات مايش عيب، . شخيص يتغري وما ي�س"لشال 

ٕامنا خنليوها يف إالطار د�لها مايش لك وا£د يترصف Gىل هواه وهذا هو 
  . اRٓليات ا�يل £اولنا نوضعوها اRٓن

  .وشكرا لمك

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . ¥شكر الس8يد الوز�ر Gىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

لسؤال الفريد املوVه ٕاىل الس8يد وز�ر العدل واحلر�ت واRٓن ن�gقل ٕاىل ا
حول م�دٔ� اس8تقاللية السلطة القضائية ودوره يف بناء دوÀ القانون 
واملؤسسات، اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من فريق اRٔصاÀ واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفي
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  س�شار�ن،ٕاخواين امل 
  السادة الوزراء،

لقد نصت فصول اOس8تور يف فقرات مgعددة Gىل اس8تقالل القضاء 
وGىل Gدم التدyل يف شؤونه، فالسلطة القضائية مس8تقW عن السلطة 
ال�رشيعية وعن السلطة التنفEذية، ومينع لك تدyل يف القضا� املعروضة 

�ي ٔ�وامر ٔ�و تعل�ت Gىل القضاء وال يتلقى القايض cشnٔن �مته القضائية ٔ
وال خيضع Rٔي ضغط، وجيب Gىل القايض لكام اعترب ٔ�ن اس8تقالõ �ددا ٔ�ن 
حييل اRٔمر ٕاىل اBلس اGRٔىل �لسلطة القضائية، ويعاقب القانون لك من 

  .£اول التnٔثري Gىل القايض �كEفEة ¯ري مرشوGة
اره كام ٔ�كد الرب�مج احلكويم Gىل ضامن تعز�ز اس8تقالل القضاء �عتب

مالذا لصون احلقوق واحلر�ت وضامن ممارس8هتا الفعلية وحتقEق اRٔمن 
  . القضايئ و±لزتام cس8يادة القانون

Gىل  1961س8نة " سان�EاÚو"ولقد ٔ�كدت جلنة حقوق إال¥سان يف مؤمتر 
�ن وجود قضاء مس8تقل يعد ٔ�فضل ضام�ت �لحر�ت الشخصية، ؤ�نه ٔ

Æ و قانونية�رصد لتnٔمني اس8تقالل السلطة يتعني وجود نصوص دس8تورية ٔ
القضائية من الضغوط الس8ياس8ية، وتnٔثري سلطات اOول اRٔخرى Gلهيا، 
وذ¡ �حليلوÀ بني السلطتني التنفEذية وال�رشيعية وبني ممارسة ٔ�ية وظيفة 

  .قضائية ٔ�و التدyل يف ٕاجراءات القضاء
ذ¡ ٔ�ن القضاء املس8تقل مؤرش حموري مضن مؤرشات التمنية الöرشية 

جéعية و±قgصادية والس8ياس8ية، فهو مدyل فعال �لتغلب Gىل اجلرمية ±
يف خمتلف ٔ�بعادها وس8يادة الثقة يف القانون واملؤسسات، ٕاال ٔ�نه �رمغ تÚٔnيد 
اOس8تور املغريب Gىل اس8تقاللية القضاء ا�ي مت ±رتقاء به ٕاىل سلطة 

تناقض بني مس8تقW، فٕان واقع املؤسسة القضائية ببالد� يربز جحم ال 
التنصيص اOس8توري واملامرسة امليدانية امل�سمة cش8يوع مYطق التدyالت 
والتnٔثريات ¯ري املرشوGة يف ٔ�عامل تدyل يف مصمي اخgصاص السلطة 

  .القضائية
ما يه التدابري وإالجراءات اليت : �ا، ¥سائلمك، الس8يد الوز�ر

ل السلطة س�ìgذوهنا لتزنيل مقgضيات اOس8تور يف جمال ضامن اس8تقال
  .القضائية؟ وشكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس8يد مصطفى الرمEد، وز�ر العدل واحلر�تالس8يد مصطفى الرمEد، وز�ر العدل واحلر�تالس8يد مصطفى الرمEد، وز�ر العدل واحلر�تالس8يد مصطفى الرمEد، وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
�ؤكد ٔ�ن اس8تقالل السلطة القضائية مسÀٔn حسمها دس8تور اململكة كام ٔ

�صبح اRٔمر يتعلق �خgيار  Vاءٔ �يف معرض السؤال نفسه، مفن حEث املبدٔ
هذا املبدٔ� اOس8توري سAمت تفعي� ٕان شاء هللا من yالل . ال رجعة فEه

قانون تنظميي yاص �Bلس اGRٔىل �لسلطة القضائية وقانون تنظميي �ٓخر 
yاص �لنظام اRٔسايس �لقضاة، و�لطبع فٕان اOس8تور £دد املعامل 

 ٔRٔسس اngAساسها س�ساس8ية الس8تقالل السلطة القضائية واليت Gىل ٔ
  . وسوف يمت وضع القانونني التنظمييني املذÚور�ن

واعتبارا Rٔمهية املوضوع واجلوانب اليت يتعني تنظميها، فٕان مقاربة هذا 
املوضوع واجلوانب املرتبطة به وتزنيل املقgضيات اOس8تورية املتعلقة هبا 

شارÚية اليت درجYا يف بالد� Gىل سلوåها يف املواضيع س8تخضع �لمقاربة ال� 
ويف هذا الس8ياق يتعني التÚٔnيد Gىل ٔ�ن موضوع . اRٔساس8ية واRٔوراش املهمة

اس8تقالل السلطة القضائية س8يكون ٔ�£د املواضيع املهمة اليت سYAاقشها 
 14احلوار الوطين حول ٕاصالح مYظومة العداÀ مبدينة ٔ�اكد�ر yالل يويم 
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ٕان شاء هللا، وس8تكون ٕاذا هذه الندوة فرصة لتلقي اكفة  2013ا�ر ين 15و
  .املقرت£ات يف هذا املوضوع واكفة اجلوانب املرتبطة به

�فEد يف اyRٔري ٔ�ن ما تفضلمت به من إالشارة ٕاىل ش8يوع مYطق ٔ
  : التدyالت، ٔ�قول لمك

 õل يف اس8تقالyىل القايض ا�ي مت التدG س8تور يوجبOوال، ٕان ا�ٔ
ذ¡ Gىل اBلس اGRٔىل �لسلطة القضائية ا�يل هو £اليا اBلس  ٔ�ن حييل

اGRٔىل �لقضاء، ؤ�جسل هنا ٔ�نه مل يوVد قاضيا وا£دا قام �ل�شيك يف هذا 
  املوضوع؛ 

�ل�س8بة ٕايل فقد حرمت Gىل نفيس التدyل يف القضاء، ٔ�ؤكد بصوت 
 مسموع ملن هيمه اRٔمر ٔ�نين حرمت Gىل نفيس التدyل يف القضاء ولن

�مسح Rٔي ٔ�£د يف ٔ�ن يتدyل يف القضاء، ومن اكن õ £اÀ وا£دة ف�ايب ٔ
مفgوح، وهاتفي مفgوح، ؤ�قول لمك س8تكون ٕا£دى الك�ا�ر العظمية ٔ�ن 
يتدyل وز�ر العدل يف القضاء ٔ�و يتدyل ٔ�£د مساGديه ٔ�و ٔ�ن يتدyل ٔ�ي 
�£د من الناس، هذا ٔ�مر حمسوم وي��غي ٔ�ن ال «سمحوا به ال ٔ�نمت وال حنن ٔ

  . وال ٔ�يضا شعبنا املغريب
  .شكرا

    ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس8يد الوز�ر

  .التعقEب

        ::::املس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملريشيشيشيش
  الس8يد الوز�ر،

ر بnٔن اOس8تور حسم يف اس8تقالل Vاء Gىل لساÎمك، الس8يد الوز�
اRٓن بيان �لرٔ�ي العام الوطين  القضاء، احYا، الس8يد الوز�ر، بني ٔ�يدينا

ٓ تيnٔكد الس8يد الوز�ر من yالل العائW د�ل  �يت اجليد محمد بنعAىس، هاذ 
البيان فEه الس8يد الوز�ر �لمرة الثانية فها هو يقgل مرة ٔ�خرى لكن الطعنة 
اكنت ٔ�قوى بعد الترصحي ا�ي Vاء Gىل لسان رVل ٔ�نيطت به مسؤولية 

Eس ٕاال تطبيق القانون يف ٕا£دى اليومAل لVىل بياننا هذا الرG ات، ردا
  . وز�ر العدل، رئAس النيابة العامة، الس8يد مصطفى الرمEد

هذا البيان د�ل العائW ا�يل الس8يد الوز�ر من yالل يعين ال�م 
د�لمك Gىل ٔ�ن هاذ امللف فارغ مع العمل ٔ�ن ٔ�£د القادة ا�يل تي�متي �لحزب 

ومن yالل ال�م د�لمك Gىل امللف  د�لمك وهو قEادي يف احلزب د�لمك،
فارغ تيöني �لرٔ�ي العام الوطين الس8يد الوز�ر بnٔن التدyل بطرق ¯ري م�ارشة 

õ نه القايض ما ميك�شRٔ  س د�لAنه الوز�ر ا�يل هو الرئ�حيمك ما دام ٔ
  . النيابة العامة ٔ�صدر حمك مس8بقا

Gىل  وهذه القضية �لضبط، الس8يد وز�ر العدل احملرتم، تتحيلنا
±عتقال د�ل القايض د�ل طن"ة، ا�يل اس8تقلبمت املش8تيك وفgحمت حتقEق 
ؤ�مرمت النيابة العامة بفgح حتقEق يف املوضوع ومت اعتقال القايض وبعد شهور 

من ±عتقال تبني بnٔن القايض هاذي مكEدة د�رت Rٔ ،õنه الوقت ا�يل 
ز�ر العدل اس8تق�ل متت الشورشة والقEل والقال مت اعتقال القايض Rٔن و 

  . املش8تىك واس8تق�ل الضابطة القضائية
وهذه العملية اRٔوىل والثانية، الس8يد الوز�ر، حتيلنا م�ارشة Gىل 

قاض ا�يل اكينة  3749±عتصامات ا�يل تيقوم هبا �دي القضاة اRٓن ا�يل 
  ..يف املغرب

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
. ليك اÎهت�ى الوقتشكرا الس8يد املس�شار، الس8يد املس�شار هللا خي 

  .تفضل الس8يد الوز�ر �لرد Gىل التعقEب

        ::::الس8يد وز�ر العدل واحلر�تالس8يد وز�ر العدل واحلر�تالس8يد وز�ر العدل واحلر�تالس8يد وز�ر العدل واحلر�ت
�وال ٔ�عتقد ٔ�ن الس8يد املس�شار لAست õ اكفة املعطيات Gىل اكفة ٔ

�ٓيت اجليد، ٔ�فEد بnٔن هذا . القضا� اليت تفضل هبا ؤ�شار ٕاÊهيا Wل�س8بة لعائ�
 القضاء فEه وامللف امللف س8بق ٔ�ن اكن مفgو£ا بعد قgل الضحية، ومت

�¯لق، ولAس ٔ�مايم اRٓن ٔ�ي شاكية يف املوضوع حىت يقال بnٔن الوز�ر ٔ
  .تدyل ٔ�و مل يتدyل

التدyل املمنوع قانو� وق�ل ذ¡ دس8تورا هو ٔ�ن �كون ¡ ملف 
معروض Gىل القضاء فEمت التدyل بnٔي وVه من الوجوه من ٔ�Vل التnٔثري 

رتم، ٔ�ي ملف �ل�س8بة لقضية Gىل القضاء، ال يوVد، الس8يد املس�شار احمل
�ٓيت اجليد هللا �رمحو، هذا املوضوع اÎهت�ى مYذ س8نوات وحمك مبا حمك، من 

  . حمك
�عتقد ٔ�نه يف هذا املوضوع ٔ ��تتæدثون عن قEادي يف العداÀ والتمنية، ٔ
هذا ٔ�عتقد ما مز�¥ش البوÊمييك، هاذ القEادي ملا اكن طالبا حمك من ٔ�Vل 

 ٔ�دت ٕاىل وفاة خشص، حمك Gليه cس8ن�ني قضاها، ٕاال املشاركة يف مشاجرة 
�نه دامئا بقي يعترب نفسه ٔ�نه اكن حضية ملف حومك فEه بطريقة مل حترتم فهيا ٔ
ضام�ت احملامكة العادÀ، وتقدم ٔ�مام هيnٔة إالنصاف واملصاحلة، وهيnٔة 
إالنصاف واملصاحلة اعتربت ٔ�نه اكن حضية حمامكة ¯ري GادÀ، وال ٔ�ريد ٔ�ن 

�ضيفٔ.  
حتدثمت عن قايض طن"ة، قايض طن"ة حE` اعتقل اعتق� قايض 
التحقEق وقايض حتقEق �ٓخر هو ا�ي قرر إالفراج عنه، لو مل �كن القضاء 

 .مس8تقال ولو اكن هناك تnٔثري Gىل القضاء ملا مت إالفراج عنه

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
ته شكرا الس8يد الوز�ر، اÎهت�ى الوقت، ¥شكر الس8يد الوز�ر Gىل مسامه 

  . معنا يف هاته اجللسة
واRٓن ن�gقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس8يد وز�ر ±قgصاد واملالية حول 
ترضيب مؤسسات التعلمي اخلصويص، اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن من 

̈ٔحرار لتقدمي السؤال   .فريق التجمع الوطين ل
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        ::::املس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكوري
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  .لس8يد الرئAسشكرا ا
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  :سؤايل هو اكلتايل

الس8يد الوز�ر، ٕاذا اكن «شجيع اOوÀ �لتعلمي اخلصويص مرده مساGدة 
املنظومة الرتبوية العمومEة Gىل جتاوز اخلصاص ا�ي تعرفه، فٕاننا جند 

±خgالالت الب�Eوية �ملقابل ٔ�ن اRٔوضاع اليت تعرفها مYظومgنا الرتبوية و
الكربى، ٕاضافة ٕاىل ظروف اRٔزمة ±قgصادية اليت تعAشها بالد� «س8تدعي 
العمل Gىل التحصيل واس8تìالص الرضائب، و�لتايل فٕاننا Îرى بnٔن مراق�ة 

  .ترضيب مؤسسات التعلمي اخلصويص ٔ�صبح يفرض نفسه
الس8يد الوز�ر، ٕاىل مىت س��قى مؤسسات التعلمي اخلصويص Gىل 

ش مYظومgنا الرضيEöة cسöب اÊهترب الرضييب ٔ�و Gدم ٔ�داء الرضائب هام
معوما وذ¡ بتواطؤ مع بعض املسؤولني عن اس8تìلص الرضائب، وا��ن 
�سامهون يف تفيش هذا النوع من املامرسات اليت تعمتد Gىل احملسوبية ٔ�و 
 الزبونية يف حتصيل الرضائب واليت تفقد خزينة اOوÀ لك س8نة م�الغ �مة،

يف غياب لكي لروح املسؤولية واحلس الوطين، Gلام ٔ�ن هذه املؤسسات 
�صبحت حتقق ٔ�ر�£ا Úبرية Gىل حساب دyل ف*ات عريضة من املواطنني، ٔ
خصوصا من الطبقة املتوسطة، ؤ�صبحت تقوم �س�Aرات كربى يف القطاع 
وتتوسع يف مداyلهيا cشلك ملفت لالن��اه yارج ٔ�ية مراق�ة مالية يفرضها 

  القانون؟
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس8يد Îزار �ركة، وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد Îزار �ركة، وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد Îزار �ركة، وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد Îزار �ركة، وز�ر ±قgصاد واملالية
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد الرئAس،
  السادة املس�شارون،

ابغيت ٔ�وال ¥شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق التجمع 
̈ٔح رار Gىل هذا السؤال املتعلق بترضيب مؤسسات التعلمي الوطين ل
  .اخلصويص

هنا ٔ�وال ي��غي التذكري بnٔن من بني إالشاكليات املطرو£ة �ل�س8بة 
لبالد�، وهذا اكن من بني اRٔهداف اليت طر£ه مEثاق التعلمي وهو ٔ�ن ميثل 

�ن من مجموع التعلمي، واليوم ي��غي القول بnٔننا بعيد %20التعلمي اخلصويص 
د�ل املمدرسني  %8لك البعد Gىل هذا الهدف املسطر، Rٔننا ال نت"اوز 

ا�يل هام يف التعلمي اخلصويص، وهذا تيöني بnٔن اك�ن ٕاشاكلية حقEقEة ا�يل 

يه مطرو£ة وا�يل تتجعل ٔ�ن من الرضوري ٔ�ن نعمل Gىل حتفزي التعلمي 
  .اخلصويص يف بالد�

فاء رضييب �ل�س8بة �لتعلمي من �ة ٔ�خرى Vاء يف سؤالمك بnٔن هنا¡ ٕاع
اخلصويص، يف الواقع لAس هنا¡ ٕاعفاء، بل هنا¡ رضيبة ا�يل يه خمفضة 

املؤسسات اخلصوصية د�ل  %�30ل�س8بة �لرضيبة Gىل الرشاكت، عوض 
حبال املصدر�ن، وهذا  %17,5التعلمي يفرض Gلهيم ¥س8بة رضيEöة د�ل 

  .�ش ٔ�ننا ¥شجعو وحنفزو هاذ القطاع
ا�يل تطبق  %�20لرضيبة Gىل اyOل، فهنا¡ رضيبة د�ل و�ل�س8بة 

يف امخلس س8نوات اRٔوىل، الناس ا�يل هام تAش8تغلوا يف املدارس احلرة Gىل 
�ساس ٔ�نه من بعد تيطبق Gلهيم القانون العادي د�ل الرضيبة Gىل اyOل، ٔ
وهذا ل�شجيع املس�مثر�ن يف هذا اBال Gىل توظيف مدرسني يف ٕاطار 

  .اخلصويصالتعلمي 
  :وهاذ العملية تدارت يف ٕاطار الرب�مج التعاقدي من ٔ�Vل

�وال، تطو�ر ±س�Aر؛ٔ  
  2نيا، تnٔهيل املنظومة التعلميية احلرة؛
  .2لثا، العمل Gىل «شجيع هذا القطاع

�ما �ل�س8بة �لهتاون ٔ�و ٔ�ن املصاحل الرضيEöة ال تقوم بعملها، ٔ�� ميكن يل ٔ
مة �لرضائب تقوم بدورها الاكمل، ويف هذا إالطار نقول لمك بnٔن املد�رية العا

�ننا يف هاذ الس8نةٔ ..  
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اRٓن اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس8يد الوز�ر

  .التعقEب

        ::::املس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكوري
كام نعمل املغرب اRٓن يعAش ٔ�وضاع . شكرا الس8يد الوز�ر Gىل جوا�مك

gصادية Vد مرتدية، وجند ٔ�ن احلكومة اليت حتمل شعار حماربة الفساد اق 
�مام لويب التعلمي اخلصويص يتقف مكgوفة اRٔيدٔ.  

هذا القطاع ا�ي انتقل من الهدف السايم والنEöل õ ٕاىل مؤسسات 
رة �لرحب الك�ري Gىل حساب ٔ�ولياء و�ٓ�ء التالمEذ، وهذا يت"ىل داس�Aرية م

اRٔقساط الشهرية دون احلصول Gىل ÆرخEص من يف الرفع س8نو� من 
Àاجلهات املسؤو.  

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
نعرف جEدا ٔ�ن هذا القطاع اس8تفاد من اس8ت"Yاء ¯ري قانوين يف ٔ�داء 
الرضائب، وهذا ±س8ت"Yاء اكن م�نيا فقط عن رساÀ من الوز�ر اRٔول 

موضوعها مو�ة ٕاىل الس8يد وز�ر املالية  1996السابق ا�ي يف س8نة 
ٕايقاف معلية حتصيل رضائب هذا القطاع مؤقgا ٕاىل £ني التوصل حلل 

 2007س8نة ٕاىل ¯اية  11مgوافق Gليه، ٕاال ٔ�ن هذا ±س8ت"Yاء طال مدة 
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حEث اكن اتفاق بني ممثيل القطاع واحلكومة Gىل ٕا�ره حتملت احلكومة 
يل قسطا Úبريا من الرضائب وهذا يدyل يف ٕاطار ال�شجيع و±مgيازات ا�

، %20ميكن تعطى لهذا القطاع �ش �زيد يتقوى والوصول ٕاىل اRٔهداف 
لكن Gددا ضئيال من ٔ�حصاب املؤسسات اخلصوصية هو ا�ي الزتم هبذا 
االتفاق فقط، ٔ�ما اRٓخرون ومه كرث الزالوا مدينني �لخزينة العامة �لمملكة 

  .مببالغ Vد �مة ما ٔ�حوج خزينة اOوÀ لها يف الظروف الراهنة
¥س8تغرب ومعنا الرٔ�ي العام اليوم لهذه الس8ياسة ±نتقائية وGدم تطبيق 
مسطرة ±س8تìالص اليت مت التعامل هبا مع العديد من امللزمني مؤخرا 

  ..طبقا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .تفضل، الس8يد الوز�ر، �لرد Gىل التعقEب

  :الس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملالية
  .شكرا الس8يد الرئAس

  . س�شار احملرتم Gىل تعقEبمكشكرا الس8يد امل 
�ود فقط ٔ�ن ٔ�دقق بعض املعطياتٔ:  

املعطى اRٔول، هو ٔ�نه وقع حتسني التحصيل بقوة، نعطيمك بعض 
اكنت الرضائب املس8تìلصة من طرف هذا القطاع  2009اRٔرقام، يف 
مليون درمه مس8تìلصة من طرف وزارة املالية من طرف  95كتوصل لـــــ 

مليون درمه وس8نة  160وصلت ٕاىل  2011، س8نة قطاع التعلمي اخلصويص
مليون درمه، وقع وا£د التطور Úبري  200ٕان شاء هللا ¯ادي نفوتو  2012

  .يف هذا اBال
النقطة الثانية، كنت انطلقت فEه، وهو ٔ�ن هناك العديد من املدارس 

  .ا�يل Úيخضعوا اليوم ٕاىل مراجعة رضيEöة من طرف مصاحل الرضائب
، وهو ٔ�ن يف هذا إالطار د�ل التعامل فكام Vاء يف والنقطة الثالثة

تدyلمك حنن نعمل يف ٕاطار املساواة بني اخلاضعني �لرضائب، و�لتايل 
õ ي حما�ة وال ضغط لويب معني ا�ي خنضع�  .لAست هنا¡ ٔ

  .وشكرا

  :الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
 اRٓن ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل واyRٔري يف هذه اجللسة موVه ٕاىل. شكرا

الس8يد وز�ر ±قgصاد واملالية وموضوGه هتريب اRٔموال، اللكمة Rٔ£د 
السادة املس�شار�ن من فريق اRٔصاÀ واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس8يد الرئAس

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس8يد الوز�ر احملرتم

لبداية بnٔن هذا املوضوع د�لنا يتعلق �هتريب اRٔموال، نبغي نوحض يف ا
السؤال ال يتعلق �Rٔموال املهربة الناجتة عن جتارة ا�درات واÊهتريب 

  .واGOارة وجتارة الöرش
2نيا، السؤال د�لنا ال يتæدث عن حتويل اRٔموال من طرف اVRٔانب 
املسامهني يف الرشاكت املغربية املدرVة يف البورصة، وا�يل الو2ئق د�ل 

مليار  9فقط مت حسب  2011 «شري ٕاىل ٔ�نه يف س8نة مرشوع القانون املايل
  .درمه ٔ�ر�ح امشات yارج الوطن

السؤال د�لنا يتعلق �هتريب اRٔموال بطرق ¯ري قانونية، Gرب القYوات 
  . ا�يل ال �سمح هبا القانون ا�يل يه مكgب الرصف

الس8يد الوز�ر احملرتم، ما عند�ش ٔ�رقام رمسية ٔ�و جحم اRٔموال اليت يمت 
 Global Financial(ر�هبا، لكن التقر�ر د�ل مؤسسات دولية، مهنا هت

Integrity ( ن 2011هيئة الزناهة املالية العاملية الصادر س8نة�، �شري ٕاىل ٔ
 ، اÊهتريب2008-1970مليار دوالر من الرثوة الوطنية مت هتر�هبا بني  41

 مليار دوالر ا�يل خرجت 41من هاذ  %60و 40الرضييب �شلك ما بني 
  . الرتاب الوطين

وهو مؤسسة ) Boston Consulting Group(املكgب د�ل 
ة اRٔغنياء املغاربة ¯ري موجودة يف ور من � %30دولية حمرتمة، �شري ٕاىل ٔ�ن 

البنوك املغربية، ويه مودGة يف البنوك اRٔجYبية وyاصة السو�رسية 
صعيد  وإالجنلزيية، حسب هذا املكgب املغرب حيتل املرتبة الثانية Gىل

شامل ٕافريقEا بعد تو¥س من حEث ¥س8بة الودائع املالية املودGة yارج الرتاب 
صندوق ) CDG(الوطين، املد�ر املنتدب ملؤسسة الرGاية ا�يل �بعة لــــ 

إاليداع والتدبري يف غياب معطيات رمسية يف التقد�ر د�لو تيقول ما بني 
  . املغربمليار دوالر جحم اRٔموال املهربة من  30ٕاىل  25

�س8ئW هنا، الس8يد الوز�ر، åحكومة يف هذه الس8نة، حىت ال  5عندي ٔ
�Æلكم عن الس8نوات ا�يل دازت، ٔ�ش8ياء ملموسة ا�يل مقمت هبا �ش توقفوا ٔ

  . هذا الزنيف
2نيا، كنا طرحYا سؤال Gىل الس8يد رئAس احلكومة Vاوبنا بوا£د 

، Vاوبين ٔ�� اجلواب من ٔ�غرب اRٔجوبة ا�يل ميكن يقد�ا رئAس حكومة
خشصيا ملا Æلكمت Gىل هتريب اRٔموال، قال يل اليس ب�شامش ٕاىل كتعرف 
يش وا£د Úهيرب اRٔموال جEبو يل، Úيفاش Úيجيمك هاذ اجلواب د�ل رئAس 

  احلكومة؟ 
2لثا، طلبنا مYمك هاذي س8نة جتيبو لنا دراسة ولو تقد�رات عن جحم 

ذ اOراسة الغياب د�لها اRٔموال، ٔ�«ساءل ٔ��ن يه هذه اOراسة؟ واش ها
مؤرش Gىل ٔ�ن احلكومة Gاجزة تضبط احلجم د�ل اRٔموال والقYوات ا�يل 

Gلام بnٔن القYوات معروفة، مايش ¯ري املطارات، احلدود الرشقEة،  ؟كهترب
احلدود الشاملية، ٔ�م يه تعبري عن اخنراط يف مYطق ال�سرت عن طابو 

  �لكف ±قgصاد الوطين ٔ�موال �هظة؟ 
املؤسسات اOولية اليت Æلكمت Gلهيا، الس8يد الوز�ر احملرتم، تقول هذه 

 10بnٔن جحم هذه اRٔموال اكفEة ل�سديد اOيون د�ل املغرب، اكفEة لبناء 
�ٓالف Úيلومرت من الطرق الس8يارة، ماذا فعلمت وماذا ٔ�نمت فاGلون åحكومة؟ 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

34 

�كتو�ر  30( 1433ذو احل"ة  14ٔ2012( 

  لضبط؟ ؤ�ال تعتقدون بnٔن العفاريت والéس8يح احلقEقEة موجودة هنا �
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، لٕالVابة عن السؤال. شكرا

  :الس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملالية
  .شكرا الس8يد الرئAس

�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني يف فريق اRٔصاÀ واملعارصة Gىل ٔ
  .طرYم هذا السؤال املهم ا�يل يتعلق �هتريب اRٔموال

ق�ل لك يشء ٔ�ن ٔ�وحض بnٔن هذه إالشاكلية ٕاشاكلية Gامة ٔ�وال، ٔ�ريد 
ومتس العديد من اOول وخصوصا اOول النامEة، ولكن راه ت�شوفو كذ¡ 
اOول املتطورة كفر¥سا وٕاس8بانيا اليت تعاين وGانت من هذه الظاهرة وحتاول 

  . من yالل العديد من التدابري احلد من هذه الظاهرة
£ني تتæدثون عن هذه اRٔرقام فgبقى التقد�رات النقطة الثانية، وهو ٔ�ن 

¯ري Gلمية، ويف الواقع معلوم ٔ�نمت ٔ�عطيمت مYبع املعلومة، ولكن هاذ املنبع 
  مYني Vاتو املعلومة �لضبط، واش هاذ اليش مضبوط ٔ�و ال؟

اك�ن صعوبة د�ل ضبط هاذ احلجم ا�يل Æلكمتو Gليه، خصوصا ٔ�Îمك يف 
ب د�ل ا�درات، اÊهتريب د�ل اRٔموال، ٕاطار تدyلمك اس8ت"Yيمت اÊهتري
ٕاخل، ا�يل هو تAشلك وا£د ال�س8بة Úبرية من ... اÊهتريب كذ¡ د�ل البضائع

  . هذه اRٔموال اليت تتلكمون Gلهيا وا�يل يه يف اخلارج، ٕاذا اكنت
النقطة الثالثة، فاليوم إالشاكل الك�ري ا�يل هو مطروح، ويه ما يه 

  هتا من ٔ�Vل موا�ة هذه إالشاكلية؟ اRٓليات اليت ي��غي تعب²
هنا¡ العديد من اRٓليات املطرو£ة �ل�س8بة ملكgب الرصف، ٔ�وال 
املراق�ة الق�لية، ٔ�ي ٔ�نه يف هاذ إالطار ك�ش8تغلو ٔ�ساسا Gىل معلية الرٔ�سامل 
وكتعطى رخص �ش ٔ�نه تمت ±س�Aرات والهدف من مكgب الرصف ويه 

�م ال؟ واش هذاك احلجم د�ل ت��ع واش هاذ ±س�Aرات تدارت ٔ
±س�Aر املعلن عنه واش حقEقي ٔ�م ال؟ هذا هو العمل ا�يل Úيتدار يف 

  . املر£W اRٔوىل
هنا¡ كذ¡ املراق�ة البعدية وا�يل كتعلق ٔ�ساسا بت��ع مجيع العمليات 
املنجزة م�ارشة Oى البنوك، Rٔن اليوم البنوك تعطات لها يف ٕاطار املرونة 

يف مكgب الرصف ٔ�ن تعطات لها يه ا�يل كتقوم �لعمليات  ا�يل تدارت
  . م�ارشة بال ما متر من مكgب الرصف

و�لتايل اليوم من بني اRٔمور ا�يل مقنا هبا وهو طلبنا من مكgب 
الرصف ٔ�نه يد�ر وا£د الت��ع وضبط وحفص مجيع ±س�Aرات ٔ�وال ا�يل 

العمليات البنكEة Úيف تدارت يف اخلارج، و2نيا الت��ع كذ¡ د�ل هاذ 
  متت؟ وهل حتققت يف الواقع؟ 

Rٔن إالشاكلية وهو ٔ�ن �كون هنا¡ التحويل، ولكن ٔ�ن ال �كون 
  .مرتبط هاذ التحويل بوقائع، ٕ�جنازات حقEقEة Gىل ٔ�رض الواقع

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Rٔ£د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب. شكرا

        ::::كمي ب�شامشكمي ب�شامشكمي ب�شامشكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلاملس�شار الس8يد عبد احلاملس�شار الس8يد عبد احلاملس�شار الس8يد عبد احل
بnٔن هاذ إالشاكلية  االس8يد الوز�ر احملرتم، نعم ٔ�نمت Gىل حق ملا كتقولو 

 ßهيمنا البÚ ،ولOول، حنن ال هتمنا هذه اOل اV هتريب ختصÊد�ل ا
  .د�لنا، وهيمنا مساءÀ الس8ياسات احلكومEة يف هاذ اBال

 G رقام ¯ري�لمية و¯ري 2نيا، «شريون ٕاىل ٔ�ن هاذ اRٔرقام ا�يل ٔ�عطينا ٔ
دقEقة، ٔ�� اصعيب Gيل نقول هاذ احلمك، Rٔن هاذي هيئة الزناهة املالية 

معمتد�ن Gىل ٕاحصائيات ) Boston Consulting Group(العاملية و

ٕاذا كنمت åحكومة «شككون يف مصداقEة ٔ�رقام البنك . د�ل البنك اOويل
  . اOويل، ٔ�� ما عرف�ش

لنا احYا كربملانيني ٕاال ¥س8تnٔ¥سو  ولكن يف غياب اOراسة د�لمك، ما ميكن
هباذ اRٔرقام، متنYAا لو احلكومة Vابت لنا وهاذ اليش طلبناه Gام، تعطينا 

  .دراسات ٔ�و تقد�رات نب�Eو Gلهيا املسائل د�لنا
2لثا، الس8يد الوز�ر احملرتم، هذا البنك السو�رسي، بنك سو�رسا، 

وكة Rٔشìاص ومؤسسات كAشري ٕاىل ٔ�نه مجموع جحم الودائع املغربية اململ
مليار دوالر، ارتفعت  8,3حوايل  2004د�ل البß مل Æكن تت"اوز س8نة 

مليار دوالر، مبا ٔ�نه ما عند�ش ٕاحصائيات، حنن  9,2ٕاىل  2005س8نة 
  . نفرتض، وهذه فرضية بnٔن هاذ اRٔرقام �يق مس8تقرة ٕان مل Æكن قد ارتفعت

Úهيربوا هاذ املاليري،  اGالش؟ واش ما Úيبا¥ش لمك بnٔن هاذ الناس ا�يل
واش مايش هذا مؤرش Gىل ضعف الثقة د�هلم يف ±قgصاد الوطين �لمناخ 
الس8يايس، Rٔن ميل ك�شوفو رئAس حكومة د�ل البÚ ßيتلكم Gىل العفاريت 
وGىل الéس8يح، واش هاذ اليش ما Úيخوفش املس�مثر�ن؟ واش هاذ اليش 

حقEقي وٕاشاكل جوهري، ما Úيخوفش ٔ�حصاب رؤوس اRٔموال؟ هذا سؤال 
حنن ال نطر£ه من �ب املزايدات، هاذي مزايدات العمر د�لها ¯ادي 
ت�هت�ي يف هاذ ا�لحظة ميل ¯ادي خنرجو، ولكن كنتلكمو Gىل ٕاشاكل 

ßقي هيم البEحق .  
�زمع، ٔ�فرتض بnٔنه املشلك د�ل هتريب اRٔموال، املشلك د�ل ٔ ��ٔ

ييب، هاذو مه امللفات احلقEقEة اÊهترب الرضييب، واملشلك د�ل الغش الرض 
ا�يل طلبناها هاذي مدة س8نة مYمك، الس8يد الوز�ر، ٕاذا كتذÚروا يف 
املناقشة د�لنا يف القانون املايل، والزلنا نطالب، كام طالبنا الس8يد رئAس 
احلكومة، ننكب Gلهيا، بدل ما منش8يو �وك القرارات السهÎ Wزيدو يف 

قاش يف هاذ املوضوع، ولكن البدائل احملروقات، Gىل لك £ال در� ن
  . احلقEقEة واملواضيع احلقEقEة اليت «سكهنا العفاريت يه هذه �لضبط

وحنن نلفت ان��اه احلكومة ميل كنطرحو هاذ السؤال ٕاىل ٔ�ن هناك 
جمهود Gلمي خصو يد�روه رVاالت اOوÀ بعيد عن ا�لغة د�ل الضجيج 

  . وا�لغة اليت ال تقدم وال تؤخر
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لرصف، Æلكمتو Gىل التحر�ت، مكgب الرصف ال حول وال مكgب ا
قوة õ، املطلوب ٕاGادة النظر يف مجمل إالسرتاتيجية املرتبطة خبلق مYاخ 
±س�Aر، �ش الناس �شعروا �لثقة، الناس ميل كAسمعوا الéس8يح 

مليار دوالر Úيمت  41والعفاريت والش8ياطني Úيتìلعوا، الناس ميل كAشوفوا 
حسب ٕاحصائيات د�ل مؤسسات دولية حمرتمة، Gىل لك £ال ٔ�� هتر�هبا 

  . هاذ التقر�ر 2011اصعيب Gيل Îكذب اRٔرقام، نعم؟ يف 
�قول ٔ�عطو� ٔ�رقام، ولكن من املرحج ٔ�ن ٔ ��حنن قلنا بnٔننا هاذ اRٔرقام، ٔ

مليار درمه، الس8يد الوز�ر،  20هاذ احلجم د�ل اRٔموال ا�يل Æلكمنا Gلهيا 
 يف التقد�رات املتداوÀ يه جحم اRٔموال، يضاف ٕاÊهيا مليار درمه 20

املاليري د�ل اÊهترب الرضييب، يضاف ٕاÊهيا الغش الرضييب، يضاف ٕاÊهيا 
 Àىل طاوG ن تطرح�كذ¡ وا£د العدد من امللفات احلقEقEة ا�يل Îمتىن ٔ
احلكومة بغرض ٕاGداد الس8ياس8ية، والس8ياسة د�ل حماربة الفساد ا�يل 

ت مهنا ٔ�ولوية جيب ٔ�ن Æكون يف ٔ�ولو�هتا كذ¡ هاذ املشلك احلكومة جعل
د�ل اÊهترب الرضييب والغش الرضييب وهتريب اRٔموال، Rٔن املصادر ا�يل 
«سمح اخلزينة د�ل البß من ٔ�هنا تتغلب Gىل الثقوب د�لها يه هاذي 

  .�لضبط
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .مYيةتفضل، الس8يد الوز�ر، يف نفس املدة الز 

  :الس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملاليةالس8يد وز�ر ±قgصاد واملالية
  .شكرا

�وال �ش Îكونو كذ¡ مYصفني، اRٔرقام ا�يل تتلكموا Gلهيا يه ٔ�رقام ٔ
ختص الرتاكامت ؤ�نمت بnٔنفسمك يف ٕاطار الطرح ا�يل قدمgيو Æلكمتيو Gىل 

، ا�يل Vات فهيا هاذ احلكومة، تعي�ت 2012، ال نتلكم Gىل 2009و 2008
  . Îكونو واحضني�ش  2012ينا�ر  3يف 

و�لتايل اليوم الوا£د يتلكم بnٔن اك�ن هتريب �ملاليري د�ل اOوالرات 
هاذ الس8نة Rٔن العفاريت وما عرفت �ٓش ذاك اليش، هذا الربط ربط ¯ري 

  .Gلمي، امسح يل، الس8يد الرئAس، ٕاىل قلت هذا ال�م
 النقطة الثانية، اك�ن ٕاشاكلية �ش كذ¡ Îكونو مYصفني، إالشاكلية

مطرو£ة وطرحت �خلصوص حسب املعطيات ا�يل عند� يف مكgب 
الرصف، Rٔن مكgب الرصف رمغ ما قEل عنه فعندو ٕاماكنيات ونتوصل 
كذ¡ مبعلومات، اك�ن القضية د�ل ٔ�ن الناس ٔ�نه ميكن يبلغو ونتوصل 
ببال¯ات وتند�رو ت��ع، هذا ا�يل كنت تنæاول نفرس املعطيات، Gالش 

  .املكgب �ش يلعب وا£د اOور ٔ�سايس ت�ش8تغلو، وطلبنا من
Yعطيت يف هاذ الس8نوات لكها طلبنا م��ش  هٔ�وال مجيع الرخص ا�يل ٔ

يد�ر الضبط، واش ذاك اليش حتقق ٔ�م ال؟ واش هاذ الفلوس رجعت ٔ�م 
ال؟ Rٔن ميل تتعطي إالماكنية لوا£د املصدر ٔ�نه يصدر وعندو احلق خييل 

 تبقى متاك �ش ميكن õ% 30ــ دا� طلعناها لـــ %15وال  %10وا£د 
؟ واش رد هاذوك الفلوس يف مدة زمYية د�ل %�30ش8تغل، واش فات 

يوم ٔ�م ال؟ هذا طلبنا �ش يد�ر الت��ع، وراه اليوم ت�ش8تغلو Rٔن  150
  .بطلب مYمك اك�ن دراسة واك�ن معل �ش ¥رسعو يف هذا إالجناز

لنا وهو ٔ�ننا نعملو الواقع كذ¡ وهو ٔ�ن من بني اRٔمور كذ¡ ا�يل £او 
لك ما ٔ�مكن �ش الهدف من هاذ اليش وهو ٔ�ن هاذ الفلوس Æرجع 
 لبالد�، Rٔن عند� مشلك، Îكونو واحضني، احYا نتلكم مع ممثيل اRٔمة

�شهر د�ل  4املشلك وهو ٔ�ن ±حgياطي د�ل الرصف اليوم وصل ٔ
  . الواردات، وهذا ميكن نعترب بnٔن قربنا من مYطقة اخلطر

ايل من الرضوري ٔ�ننا حنثو املواطنني د�لنا ا�يل عندمه إالماكنيات و�لت
يف اخلارج ٔ�نه �ردوها لبالدمه، اGالش؟ �ش ٔ�ننا نت"اوزو هاذ إالشاكل وما 
�كو¥ش عند� ضغط �ش نبقاو ندافعو Gىل الس8يادة د�ل القرار 

  . ±قgصادي يف بالد�
يه وهو اسرتVاع ويف هذا إالطار، اRٔمر اRٔسايس ا�يل ¥ش8تغل Gل 

ب Gىل صعيد ذبذوقع ت 2011الثقة، Rٔن Îكونو واحضني yالل س8نة 
املنطقة لكها، و�لتايل اكنت ختوفات وحسب املعطيات ا�يل توصلنا لها 

فربا�ر، مع التطورات ا�يل  20، مع 2011اكنت يف هذاك الفرتة د�ل س8نة 
املغرب دار  وقعت ٔ�ن اكنت العديد من هتريب اRٔموال، اليوم امحلد /

وا£د النقW نوعية Gىل الصعيد الس8يايس من yالل اOس8تور اجلديد ا�يل 
Vاء به VالÀ امل#، واكنت امحلد / كذ¡ انتìا�ت Îزهية ا�يل ٔ�عطت 
كذ¡ حكومة مYبثقة من صناديق ±قرتاع واكن تناوب من yالل 

  . صناديق ±قرتاع وفgح اRٔمل �ل�س8بة �لمس8تق�ل
  : يوم ا�يل ٔ�سايس وهو ٔ�نناو�لتايل ال 

�وال، ٔ�ن ¥ش8تغل Gىل حتسني مYاخ اRٔعامل؛ ٔ  
�ن نوحض الرؤية؛ ٔ  

  ؤ�ن نعطي مجيع إالماكنيات؛ 
�ن نقلص، وهذا ا�يل ت�ش8تغلو Gليه، ٔ�ن نقلص السلطة التقد�رية د�ل ٔ
إالدارة، ا�يل هاذي من بني اRٔمور ا�يل تتìيل التخوفات وا�يل تتجعل ٔ�ن 

  عدام الثقة يف ±قgصاد الوطين؛ تيكون نوع من ان
ت�ش8تغلو كذ¡ �ش ٔ�ننا ند�رو ٔ�دوات Vديدة ا�يل ¯ادي تفgح اBال 

  . ٕاخل من التدابري... لتعبئة اRٔموال وتعبئة ±دyار
  .وشكرا

    ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
معنا يف هذه اجللسة، وشكرا  ¥شكر الس8يد�ن الوز�ر�ن Gىل مسامههتم

  . رون كذ¡ملسامهتمك السادة املس�شا
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


