
�ٔ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 

 )2012نومفرب  13( 1433ذو احل"ة  28

        841841841841حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 ربمفنو  13  (1433 ذو احل"ة 28 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شن الس:يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال  الساJة ، ابتداء مندقHقة ثالثونومخس و ثالث ساJات : التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  . بعد الزوال السابعة والثالثنيواPقHقة 

  .يةه مYاقشة اUٔس:ئW الشف     ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

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

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس:يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس:يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس:يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسة
  .سلنيeسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املر 

�Jلن عن افgتاح اجللسةٔ.  
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اPس:تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اPاyيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Uٔس:ئW السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا

�عطي اللكمة �لس:يد اUٔمني ليطلع اEلس Jىل وق�ل الرشوع يف ذ{، ٔ
  .Vد من مراسالت وٕاJال�ت، واللكمة لمك الس:يد اUٔمني، تفضلما 

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس:يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلس
 �ٓ�eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س:يد� محمد وJىل 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس:يد الرئDس
  مون،السادة الوزراء احملرت 

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�حHط اEلس املوقر ٔ�ننا س:نكون Jىل موJد م�ارشة بعد  ،يف البدايةٔ

Vلسة اUٔس:ئW الشفهية مع Vلسة معومHة ختصص ��راسة والتصويت Jىل 
  :النصوص ال�رشيعية اجلاهزة التالية

ر يقيض ٕ��داث املكgب الوطين لالس�� 58.12مرشوع قانون رمق  - 1
 الفال¡؛

لمنتوVات � يتعلق �ٕالنتاج البيولو�  39.12مرشوع قانون رمق  - 2
 الفالحHة واملائية؛

 .2009يتعلق بتصفHة مزيانية الس:نة املالية  37.12مرشوع قانون رمق  - 3

كام توصلت الرئاسة مبراسW من الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
ز�ر العدل واحلرªت الربملان، خيرب من yاللها اEلس طلب الس:يد و 

بتnٔجHل اUٔس:ئW املوة لوزارته ٕاىل Vلسة الحقة، وطلب الس:يد�ن وز�ري 

  .الس:يا�ة والسكىن بتقدمي اUٔس:ئW املوة ٕا®هيم يف بداية هذه اجللسة
كام توصلت الرئاسة مبراسW من رئDس فريق اUٔصا² واملعارصة، يطالب 

ز�ر اUٔوقاف حول صيانة من yاللها تnٔجHل السؤال املوVه ٕاىل الس:يد و 
  .املذهب الس:ين املاليك يف املغرب ٕاىل Vلسة الحقة

�لºس:بة ل¹ٔس:ئW الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :2012نونرب  12ٕاىل «اية يوم الثال4ء 

  سؤ¼؛ J :22دد اUٔس:ئW الشفهية -

  سؤ¼ن؛: Jدد اUٔس:ئW الكgابية -

  .ثة ٔ�جوبةثال: Jدد اUٔجوبة الكgابية -
  .لمك اللكمة الس:يد الرئDس

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس:يد اUٔمني

من النظام اPاyيل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقgضيات املادة 
�ولها �لفريق الفHدرايل، فليتفضل "ٕا�اطات اEلس Jلام") 8(كذ{ ب�ن ٔ ،

 ...يسٔ��د السادة ٔ�عضاء الفريق ل¿سط نقطة ٕا�اطة اEلس، تفضل ال

        ::::املس�شار الس:يدالعريب احل¿يشاملس�شار الس:يدالعريب احل¿يشاملس�شار الس:يدالعريب احل¿يشاملس�شار الس:يدالعريب احل¿يش
  .شكرا الس:يد الرئDس

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

Äرشفين ٔ�ن ٔ�تدyل �مس الفريق الفHدرايل UٔحHط اEلس Jلام وJربه 
الرٔ�ي الوطين حول ما تعرفه السا�ة ¼جÅعية من نضاالت واحg"اVات، 

سسات والفÈات، خصوصا هيئة املترصفني تعرفها العديد من القطاJات واملؤ 
اليت ختوض اليوم ٕارضا� وطنيا مصحو� بوقفة احg"اجHة ٔ�مام الربملان، 
وذ{ بفعل التعاطي السليب �لحكومة مع امللفات املطلبية والهجوم Jىل 
احلقوق ¼قgصادية و¼جÅعية �لشغيW املغربية والتضييق Jىل احلرªت 

تضييق بقرار اقgطاع من ٔ�جور املرضبني ومقع النقابية وÏكرÄس هذا ال 
¼حg"اVات السلمية، اليت يتعرض لها املوظفون والعامل ومحW الشواهد 

  .املعطلني
هذا الهجوم احلكويم Jىل املك�س:بات ¼جÅعية يزتامن مع مYاقشة 

اÖي �كرس ¼س:مترارية دون ٔ�فق  2013مرشوع القانون املايل لس:نة 
وحيمكه �PرVة اUٔوىل هاجس التواز�ت احملاس:باتية  اقgصادي واجÅعي،

 Wعي، و�لتايل ال �رىق ٕاىل انتظارات الشغيÅىل حساب ¼س:تقرار ¼جJ
  .املغربية

ٕان احلكومة تفgقد ٕاىل رؤية مشولية ٕالصالح اUٔوضاع ¼قgصادية 
ريع و¼جÅعية الهشة، ذ{ ٔ�هنا تعوزها اجلرٔ�ة الس:ياس:ية ملواة الفساد وال

والرشوة و¼حgاكر وا®هترب وا®متلص الرضيبDني، بل ٕاهنا فضلت تدبري 
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اUٔزمة عوض جتاوزها Jرب ٕاجراءات سهW مàل ترضيب اUٔجور بدل فرض 
  .الرضيبة Jىل الرثوة

Ö{، فاحلكومة مطالبة مببارشة احلوار الثاليث اUٔطراف، كام هو 
وطنية، وٕارساء مnٔسسة مgعارف Jليه دوليا وJرب ال�رشيعات ¼جÅعية ال

وتصحيح مهنجية احلوار ¼جÅعي ٔ�فقHا ومعودª وتنفHذ لك مقgضيات اتفاق 
 87العالقة، yاصة التصديق Jىل االتفاقHة اPولية رمق  2011ٔ��ريل  26

  .من القانون اجلنايئ 288املتعلقة �حلرªت النقابية وٕالغاء الفصل 
�سايس يف الºس:يج ¼جÅعي ٕان الفHدرالية اPميقراطية �لشغل مككون ٔ

الوطين، واليت اس:تحرضت دامئا املصاحل العليا لب��، تؤكد ٔ�ن ¼س:تقرار 
¼جÅعي يتطلب Ïرس:يخ البناء اPميقراطي احلقHقي Jرب حوار اجÅعي 
مؤسسايت مYتج، هدفه ا�رتام ðرامة املواطن والتوزيع العادل �لرثوة، وٕاقرار 

اخنراط ب�� يف املنظومة احلقوقHة و¼جÅعية  العدا² ¼جÅعية ومؤداه
  .اPولية

وUٔن احلاVة ¼جÅعية «ري قابW لالنتظار، فهل س:ترتمج احلكومة 
الزتا÷ا Jىل املس:توى ¼جÅعي ٕاىل ٕاجراءات معلية ملموسة لزنع فgيل 

  التوÏرات ¼جÅعية القطاعية والفÈوية واEالية؟ 
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::يد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةالس: الس: الس: الس: 
وإال�اطة املوالية �لفريق اPس:توري، . شكرا �لس:يد املس�شار

  .فليتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن، تفضل ٔ�س:تاذ

        ::::املس�شار الس:يد ÷دي زرðواملس�شار الس:يد ÷دي زرðواملس�شار الس:يد ÷دي زرðواملس�شار الس:يد ÷دي زرðو
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
املنطق احملدود �لغرية ٕان ٕا�اطتنا اليوم تنخرط وبتلقائية ٔ�ðيدة يف 

واPفاع عن قضاª هذا الوطن، بعيدا لك البعد عن لك اس:تحضار دوين 
  .ملواقع ðيفام اكنت

ٕا�اطتنا، الس:يد الرئDس، الس:يدات والسادة، ختص قضية يه حمل 
ٕاجامع وطين، بل ٕان هذا الوطن �لك مكو�ته þش:تد ٔ�نفاسه وþس�Hقظ 

الو�دة الرتابية، و�Uٔساس قضية حواسه لكام تعلق اUٔمر هبا، ٕاهنا قضية 
  .حصرائنا املغربية

  الس:يد الرئDس، 
مل Äس"ل التارخي ومعه املنتظم اPويل Jىل املغرب ومواقفه مYذ اندالع 
الزناع الومهي واملغرض حول حصرائنا انغالقه وتقوقعه حول مركز مجود ٔ�و 

 حمطة نفور من مYاقشة لك املواقف حىت السخيفة مهنا، بل ٔ�نه اكن يف لك
يربز حسن نgDه �Pفع قدما بع"W احلوار والتفاوض، لك ذ{ ٕ�ميان 4بت 

  .بعدا² القضية ويقني �م يف مرشوعية حقوقه
وقد شلك مقرتح احلمك اÖايت، اÖي تقدم به املغرب ٕ�رادية مYه، 
الشهادة اليت ما بعدها شهادة، Jىل ٔ�ن املغرب ٔ�سس Jىل اخلالصات 

من خمتلف املرا�ل اليت تدرج مهنا امللف، وبلور مرشوع الواقعية املن¿àقة 
احلل اÖي ين¿ين Jىل املنطق الن¿Hل املمتثل يف مد اليد ل¹ٓخر، وٕان اكنت 

  .القYاJة والواقع يؤكد Jىل ٔ�ن اUٓخر ال �ريد �ال
  الس:يد الرئDس، 

ٕان اخلطاب املليك السايم مبناس:بة ذðرى املسرية اخلرضاء، اÖي ٔ�لقاه 
² نرصه هللا ٔ�ي مYذ ٔ�س:بوع �لت	ديد، جعل ٔ�بناء اUٔقالمي صاحب اجلال

اجلنوبية �زدادون ٕارصارا وٕاميا� �لبعد العميق اÖي حتم
 اجلهوية املتقدمة، 
ومه ال يgºظرون ٕاال ٔ�ن Ïكمتل الرؤية خبصوصه لي"دوا من yال� الفرصة 

يك Jىل صعيد املواتية يف اPفع بدينامHة البناء التمنوي واملؤسسايت وال�شار
  .لك الوطن و�جلنوب حتديدا

ٕان ٔ�بناء الصحراء املغربية اUٔوفHاء، الس:يد الرئDس، ومن ميثلهم داyل 
املؤسسات املنتخبة بقوة اPميقراطية وحبW الشفافHة، �رتق�ون بتعطش ðبري 
وحبامسة زائدة، عنواهنا إالyالص �لوطن، انطالق هذا الورش التارخيي 

�ث¿gوا دامئا، Jىل ٔ�هنم قادرون Jىل رفع الت	دªت ومواة  ليث¿gوا اليوم، كامٔ
املؤامرات و¼�شغال مبا هو ٔ�مسى عن ما هو ٔ�دىن، و�دة الوطن ومحلة 

  .شعبه يف ا�س"ام �م مع القHادة الرش:يدة لصاحب اجلال² نرصه هللا
وٕاننا �رجو ٔ�ن تبلور هذه الرغبة اجلاحمة يف إالسهام يف ٕاJداد ا®منوذج 

ي اجلهوي املندمج واملضبوط، اÖي حتدث عنه صاحب اجلال² عند التمنو 
اEلس ¼قgصادي و¼جÅعي والبDيئ بضامن مشاركة واسعة ®متثيل ٔ�بناء 

  .اUٔقالمي اجلنوبية ملا يف جعبهتم من اقرتا�ات مgاكمW يف هذا الصدد
وخgاما، طالت اªUٔم ٔ�م قرصت، فٕان القضية العاد² دامئا تgºرص، 

عاقل من يعمل يف اخلري هبدوء وال يعري اهÅما ل¹ٔصوات الºشاز، وال
�صوات الهدم والش:تاتٔ .لَكُم بفَلَا غَال اللَّه كُمنْصُري إِن .  

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
إال�اطة املوالية �لفريق احلريك، فليتفضل . شكرا { الس:يد املس�شار

��د السادة ٔ�عضاء الفريقٔ.  

        ::::لس:يد ٔ�محد شدلس:يد ٔ�محد شدلس:يد ٔ�محد شدلس:يد ٔ�محد شداملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  

  السادة الوزراء،
من النظام  Ä128رشفين ٔ�ن ٔ�تدyل �مس الفريق احلريك يف ٕاطار املادة 

اPاyيل Eلس:نا املوقر UٔحHط اEلس ومن yال� الرٔ�ي العام الوطين 
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  .بقضية طارئة
  الس:يد الرئDس،

تنا هاته ختص املذðرة اليت ٔ�صدرها املد�ر العام �لواك² الوطنية ٕان ٕا�اط 
�لم	افظة واملسح العقاري يف يوليوز من الس:نة املاضية، واليت تقيض مبنح 

مجليع املواطنني من ٔ�Vل þسوية وضعية  2012دجYرب  31�Vٓال ٕاىل «اية 
  . عقاراهتم وحتفHظ بناªهتم

ا �س¿Hا Pى معوم املواطنني وٕاذا اكنت هذه املذðرة قد yلفت ارتيا�
وصغار املنعشني العقاريني Jىل �د سواء، ٕاال ٔ�هنا مع اكمل اUٔسف مل 
þشمل امللكHة املشرتكة، ولو مشلهتا ®متكYت خزينة اPو² من اس:ت�الص 

  .م�الغ ÷مة ٔ�كرب مما اس:ت�لصته
وٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد Jىل رضورة متديد هذه الفرتة لتºهت ي �هناية 

بدل هناية الس:نة احلالية، مع ٕاضافة ٔ�حصاب امللكHة املشرتكة،  2013نة س: 
نؤكد مع ٕاضافة ٔ�حصاب امللكHة املشرتكة، حىت Ïمتكن رشحية واسعة من 
املواطنني واملنعشني العقاريني الصغار واملتوسطني من þسوية وضعيهتم 

لنظر لكرثة والقHام بتحفHظ م�ا�هيم، Uٔن املدة السابقة نعتربها «ري اكفHة �
و�لتايل، س:تكون ¼س:تفادة مزدوVة بني . املساطر وطول ٕاجراءاهتا

  . املواطنني واPو² من yالل الواك² الوطنية �لم	افظة العقارية
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق الت	الف ¼شرتايك ل¿سط . شكرا �لس:يد املس�شار

  .ٕا�اطة اEلس Jلام، تفضل الس:يد الرئDس

  :املس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس:يد الرئDس

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

�عتربها من اUٔمهية مباكن تتعلق ٔ ²ٔnلام مبسJ لسEط اHح��ريد ٔ�ن ٔٔ
بnٔشغال اEالس اPس:تورية املتعلقة �حلاكمة، هذه اEالس þش:تغل �س:مترار 

�مهية قصوى ولكن مع اUٔسف مل �ر دراس:هتا يف هذا وهت" تقار�ر ذات ٔ
الربملان، هل حتال Jىل الربملان كام يnٔمر اPس:تور بذ{؟ ٕاىل ٔ��ن تذهب ذا 
�حHلت؟ ٔ�ي ا�ل"ان اليت þش:تغل Jلهيا؟ ما يه Jالقة الربملان هباته ٔ
املؤسسات؟ مف"لس املنافسة ٔ�صدر تقر�را هاما، واEلس ¼قgصادي 

ة مواضيع، þشغيل الش:باب، إالصالح اجلبايئ، و¼جÅعي حبث Jد
  مواضيع قصوى Vدا، ٕاىل ٔ��ن تذهب هاته التقار�ر؟

اEلس الوطين حلقوق إال�سان �رش مؤخرا تقر�را حول ٔ�وضاع 
السجون يندى � اجلبني Uٔوضاع جسوننا، حHث ال تتوفر ٔ�eسط رشوط 

يف Jالقgه مبراق�ة حHاة إال�سان، ٔ��ن الربملان من هاته التقار�ر؟ وما موقفه 
  احلكومة؟ 

الهيئة الوطنية �لحامية والوقاية من الرشوة �رشت التقر�ر الثاين yالل 
هذه الس:نة، ٔ�Jلنت Jىل ٔ�ن املغرب مازالت ظاهرة الرشوة تزتايد وتتفامق 

  .رمغ وجود Jدة �ٓليات
ðيف ميكن �لربملاين ٔ�ن �مت& القدرة اÖاتية �لتصدي ٕاىل قضاª ذات 

معقد؟ ðيف ميكن � ٔ�ن حياور املواطنني ويقYع املواطنني ٕالجياد  طابع جممتعي
�لول لهذه إالشاكليات الصعبة يف القضاª اجلوهرية اليت هتم احلر�ªلفردية 
يف Jالقاهتا مع القانون اجلنايئ، يف Jالقاهتا مع س:ياسة العقاب والس:ياسة 

ات اEمتعية اجلنائية، يف مس²ٔn عقوبة إالJدام، Jدد ðبري من إالشاكلي
  .تدارس يف هيئات ٔ��د)ا اPس:تور وال حتال ٔ�و حتال وال تدرس يف الربملان

�ظن ٔ�نه وصل الوقت ٕال4رة ¼ن��اه ٕاىل وضع احلاكمة الربملانية اليت ٔ
þسود وتتوفر Jىل ٕاماكنيات لالس�Hالء Jىل تفعيل لك مقgضيات اPس:تور 

بنعم Jىل دس:تور حىت Ïكون هناك �لفعل مواطن مطمنئ يف ٔ�نه صوت 
حيمل �لام ðبريا يف حتقHق دو² دميقراطية، مgوازنة، þسعى ٕاىل التمنية 

  . وحتقHق العدا²
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة اUٓن �Uٔد ٔ�عضاء فريق اUٔصا² . شكرا �لس:يد املس�شار

  .واملعارصة ل¿سط ٕا�اطة اEلس Jلام، تفضل اUٔخ

        ::::املس�شار الس:يد احلبDب بنطالباملس�شار الس:يد احلبDب بنطالباملس�شار الس:يد احلبDب بنطالباملس�شار الس:يد احلبDب بنطالب
  .شكرا الس:يد الرئDس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل yري املرسلني
من النظام اPاyيل، Äرشفين ٔ�ن ٔ�حHط جملس:نا  128تطبيقا �لامدة 

املوقر �مس فريق اUٔصا² واملعارصة ومن yال� الرٔ�ي العام بقضية طارئة 
-فت جبهة مرا,شساكنة بالد متزðر  هاتتعلق �Uٔوضاع الصعبة اليت تعDش 

احلوز، وهذا املشلك من املنتظر ٔ�نه تعرفو Jدة ات نظرا -��س:يفت
الرتباطه �ٕالشاكلية العقارية ببالد�، فٕاىل اكنت �رخييا ٔ�رايض الكDش، 
�صال يه ٔ�رايض سلطانية ق�ل ما تصبح ٔ�رايض يف م& اPو² اخلاص، ٔ

نتفاع مهنا، وبالد وسلمت �لق�ائل من ٔ�Vل ¼س:تقرار هبا واس:تغاللها و¼
متزðرفت كتكون يف Jدة ق�ائل من ٔ�صول حصراوية ؤ�صول �ر�رية ؤ�صول 

جامJات قروية،  5عربية، وكتواVد ٕ�قلمي مرا,ش وٕاقلمي الصو�رة وتضم 
�لف  80ٔ�لف هكgار، وكتواVد فوقها ما يفوق  25املسا�ة دªلها كتبلغ ٔ

بDهنم ٔ�� عن Vد،  �سمة، هاذ الناس اس�مثروا يف هاذ البالد وتوارثوها
واس�مثروا فهيا بناء Jىل شهادة ¼س:تغالل وتوارثوها بDهنم Uٔنه امللكHة دªل 

حق الترصف تgºقل ٕاىل ذوي احلقوق بعد وفاة املس:تفHد، / حق ¼نتفاع
وصلت ٔ�حاكم قضائية، كام ٔ�صدرت كذ{ قرارات عن جملس الوصاية 

  .ل حق الترصفوعن ا�لجنة النيابية لكام تعلق اUٔمر بزناع حو 
وكتعرفوا، الس:يد الرئDس، دور ¼جهتاد القضايئ هنا، هاذ الناس 
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بعدما اس�مثروا يف هاذ البالد وتوارثوها ؤ�yذوا Jلهيا ديون وداروا فهيا 
اس��رات بناء Jىل شواهد دªل ¼س:تغالل، وVدوا راسهم مطالبني يف 

J ظروا مت& هلمgºيð 01/05ىل غرار القرار قرار مفاجئ يف الوقت ا�يل اكنوا 
 Wو قاب�والقايض بتفويت ٔ�رايض م& اPو² اخلاص ا�يل يه فالحHة ٔ
�لفال�ة ٕاىل املس:تغلني دªلها، يتفاجؤون بقرار دªل املد�رية اجلهوية Uٔمالك 

Jا5ر عن ¼س:تغالل، وهاذ واج�ات ذاPو² ا�يل كتطا®هبم �ٕالفراغ ؤ�داء 
ربة، يقوم هبا خ�ري خمتص، �ٕالضافة ¼س:تغالل ا�يل «ادي حتدد بعد اخل

درمه يومHا عن لك يوم تyٔnري يف  J1000ا5ر ال تقل عن ذٕاىل ٔ�داء كذ{ 
  .التنفHذ

  الس:يد الرئDس،
هذا قرار ðيف ما كتعرفوا قرار اصعيب، هذا مايش فرد ٔ�و ٔ�رسة ٔ�و 

ونثري . ٔ�لف دªل الساكن، قرار Vد صعب 80دوار ٔ�و حىت ق�يW، هاذي 
نظرا �لخطورة دªلو والعواقب دªلو ¼جÅعية، Uٔنه «ادي  هاذ املشلك

ي�س¿ب يف جهرة جامعية وي�س¿ب كذ{ يف تفكHك اUٔرس ويدفع ٕاىل Jدة 
  .مشالك

  ...Öا، الس:يد الرئDس، نظرا حلساس:ية املوضوع

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .الس:يد املس�شار، ٔ�هنيمت حقمك يف ال:م وشكرا

        ::::نطالبنطالبنطالبنطالباملس�شار الس:يد احلبDب ب املس�شار الس:يد احلبDب ب املس�شار الس:يد احلبDب ب املس�شار الس:يد احلبDب ب 
لهذا، احYا، الس:يد ... ٕاىل امسحيت، الس:يد الرئDس، نقطة صغرية

الرئDس، هاذ الناس كنهبو احلكومة �لخطورة دªل هاذ الوضع ا�يل «ادي 
ي�س¿ب يف þرشيد اUٔرس وكذ{ يف القضاء Jىل �ارضمه ومس:تق�لهم، 
خصوصا ٔ�هنم مس:تعد�ن �ش ينخرطوا يف ٔ�ي �ل توافقي يضمن هلم 

  . يف ٕاطار دو² احلق والقانون حقوقهم وذ{
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار إال�اطة، �لفريق . شكرا الس:يد املس�شار

  .¼شرتايك

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس:يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس:يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس:يد ٔ�بو �كر عبيد
  .شكرا الس:يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس:يدات املس�شارات، 
نبه الفريق ¼شرتايك مYذ س:نوات ٕاىل خطورة تفويت ٔ�رايض  لطاملا

مثنة خبسة لفائدة املضاربني واملنعشني العقاريني eشلك ريعي ال  ٔnو² بPا
�راعي مصاحل املدن ومس:تق�لها وال حيفظ ��و² مداyلهيا احلقHقHة وال 

ومع اكمل اUٔسف فٕان هذا الزنيف مس:متر رمغ تن¿هينا . �لمواطنني حقوقهم
ليه ورمغ الوعود املتكررة �لقطع مع اقgصاد الريع ومع تبذ�ر امل& العام إ 

لفائدة حمظوظني يتاجرون فHه Jىل حساب املواطنني و�اVاهتم �لسكن 
  .الالئق

هكgار يف موقع ممتزي  28فقد معد جملس عام² طن"ة ٕاىل تفويت حوايل 
 2008العامة س:نة لصندوق إاليداع والتدبري بعدما قام بزنع ملكHته �لمنفعة 

درمه �لمرت مربع، وحسب مربرات �زع امللكHة فٕان  �140مثن ال يت"اوز 
جملس العام² اكن يقرتح ختصيص العقار املذðور ٕالقامة املعرض اPويل لس:نة 

اÖي اكنت مدينة طن"ة مرحشة الحgضانه، لكن جملس العام² يفوت  2012
من ٔ�Vل ٕاقامة مشاريع عقارية  اليوم العقار املهم لصندوق إاليداع والتدبري

  .وس:ياحHة خضمة ذات طابع جتاري
وٕان ٔ�سفYا Uٔشد لكون احلزب اÖي يقود احلكومة اليوم هو نفسه اÖي 
اكن من ٔ�شد املهامجني لس:ياسة تفويت اUٔرايض العامة بnٔخبس اUٔمثان، وهو 
نفسه اÖي بىن محلته ¼نت�ابية حول حماربة الفساد ؤ�سس �ر�جمه 

 Jىل القطع مع س:ياسة الريع، واUٔدىه من ذ{ ٔ�ن جملس العام² احلكويم
اÖي Äسريه اليوم حزب الرئDس، ٔ�ي رئDس احلكومة، هو اÖي يقوم 
بتفويت اUٔرايض مبدينة طن"ة بnٔمثان ما يقال عهنا ٔ�هنا ريع فاحش �لنظر 

  . Uٔمثنة اUٔرايض اليوم
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق ¼س:تقاليل �لو�دة . لس:يد املس�شارشكرا { ا

  .والتعادلية ل¿سط ٕا�اطة اEلس Jلام تفضل ٔ�س:تاذ

        ::::املس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايب
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

�خوايت املس�شارات،ٔ  
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�ن طارئني، هلام راهنDهتام Äرشفين ٔ�ن ٔ�حHط اEلس املوقر Jلام بnٔمر 
وٕاحلاحHة ðبرية، هلام Jالقة �القgصاد الوطين ويف نفس الوقت �Uٔوضاع 
¼جÅعية واملعنوية املرتبطة به، ٔ�قصد �Uٔمر الطارئ ما يعDشه، ٔ�وال، 
�سطول الصيد البحري يف ٔ�Jايل الب	ار بطانطان الواقف عن العمل ٕ�رادة ٔ

سفHنة �لصيد مملوكة  56ي يتوفر Jىل ٔ�شهر، واÖ 10مالكه Uٔكرث من 
لرشكة ٔ�لومYيوم �لصيد هناك، و�لتايل ما þس¿ب فHه هذا التوقHف إالرادي 

Jامل مبا فهيم  2200من ٕاðراهات وضائقات مالية �جتة عن توقHف ٔ�جور 
الر�بنة، الس:A ٕاذا ٔ�ضفYا ٕاىل ذ{ ¼قgطاJات اليت اكنت ختضع لها ٔ�جور 

الصناديق ¼جÅعية اليت تنص Jلهيا قوانني اململكة،  هؤالء العاملني لصاحل
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  .الغريب يف اUٔمر ٔ�ن ¼قgطاJات لن تدفع لت& الصناديق
  الس:يد الرئDس، 

ٕان ما تعDشه اليد العامW ؤ�رسها ٔ�مر ال ميكن ¼س:مترار يف جتاه
 من 
طرف القطاJات الوزارية املعنية وyاصة وزارة الفال�ة والصيد البحري 

ذا اكن لهذه الرشكة مشالك مع ات وزارية، فال ميكن ٔ�ن �كون Uٔن إ 
Jامل ؤ�رسمه ٕاىل درVة ٔ�ن العديد من ¼نفال�ت  �2200لها خبنق 

العائلية واUٔزمات بدٔ�ت تظهر يف �االت الطالق و�االت فقدان 
السكYيات اليت اقgناها بعض العاملني نظرا لعدم اس:مترار هذه الشغيW يف 

  .السداد
 ٔ�خرى ٕاننا نثري ان��اه املسؤولني ٕاىل هذا احلدث الطارئ اÖي جيب مرة 

  . دا ال �ريدها ٔ��دأ�ن حيل فورا ق�ل ٔ�ن يؤyذ ٔ�بع
املوضوع الثاين هو مجعية اUٔعامل ¼جÅعية ملوظفي ومس:ت�ديم 
امجلاJات احمللية �ملغرب، ٕالخ�ارمك ٔ�نه وقعت Vلسة مع الس:يد وز�ر 

والفHدرالية اPميقراطية �لشغل فA يتعلق مبطا®هبا، اPاyلية مع ¼حتاد العام 
ولكن اكن وJد� الس:يد وز�ر اPاyلية ٕ�دراج نقطة ٕاىل ق�ة الربملان ويه 
القانون اUٔسايس ل¹ٔعامل ¼جÅعية يف شهر ٔ�كتو�ر، وحلد الساJة مل �رد 

  . هذا القانون ٕاىل ق�ة الربملان
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة Uٓخر مgدyل يف ٕاطار ٕا�اطة . س:يد املس�شارشكرا لمك ال 

  .اEلس Jلام لفريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد امحلمحلمحلمحليد ٔ�حسDسنيد ٔ�حسDسنيد ٔ�حسDسنيد ٔ�حسDسن
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
اPاyيل Eلس املس�شار�ن،  من النظام 128طبقا ملقgضيات الفصل 

Äرشفين ٔ�ن ٔ�حHطمك Jلام بقضية طارئة هتم فÈة من اUٔطفال ذوي 
¼حgياVات اخلاصة ا�Öن يعانون من ا®هتمDش والالم�االة eس¿ب ٕاصا�هتم 

  ". اUٔطفال ¼نطوائيني"مبرض اصطلح Jليه مبرض 
 ال داعي ��خول يف التفاصيل الطبية ؤ�عراض املرض ومضاعفاته Jىل

الطفل وJىل اUٔرسة، بل ما هيمنا هو ٔ�نه ويف ٕاطار اتفاقHات الرشاكة اليت 
توقعها نيا�ت وزارة الرتبية الوطنية من ٔ�Vل دمج اUٔش�اص ذوي 
¼حgياVات اخلاصة مع العديد من امجلعيات اEتصة يف هذا اEال، فٕان 

طفال معهد ٔ�صيW ومجعية �ٓ�ء ؤ�صدقاء �ٔ -نيابة وزارة الرتبية الوطنية طن"ة
اUٔمرية لال مرمي ل¹ٔطفال ¼نطوائيني بطن"ة وقعتا اتفاقHة رشاكة يمت 
مبقgضاها وضع جحرتني دراس:ي�ني مبدرسة موالي ٕاسامعيل رهن ٕاشارة 

املوة ٕاىل مد�ر  1314يف املراسJ Wدد  2006يونيو  5امجلعية بتارخي 
  .املدرسة موالي ٕاسامعيل �لنيابة املذðورة

لشديد فٕان هذا اyUٔري رفض متكني امجلعية من ولكن ل¹ٔسف ا
القسمني من ٔ�Vل اس:تق�ال اUٔطفال ¼نطوائيني �رمس املومس اPرايس 

مما yلق اس�Hاء ðبريا Pى ٔ�طر امجلعية و�ٓ�ء ؤ�ولياء هذه الفÈة  2012-2013
من اUٔطفال ¼نطوائيني ا�Öن حيتاجون ٕاىل عناية ٔ�كرب واهÅم من طرف 

ما دام الغرض هو تفعيل مضامني اPس:تور اجلديد اÖي مجيع اجلهات، 
يؤكد Jىل احلق يف التعلمي والرJاية ل¹ٔطفال معوما، واUٔطفال ذوي 

  .¼حgياVات اخلاصة Jىل وVه اخلصوص
فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار ن�ساءل عن مدى مصداقHة 

ؤكد Jىل ٔ�نه ٔ�صبح اخلطا�ت والشعارات اليت تنادي هبا احلكومة احلالية، ون
اUٓن وق�ل ٔ�ي وقت مىض الزتام احلكومة والوزارات الوصية ب�YفHذ مضامني 
االتفاقHات اليت توقعها مع �يق الرشاكء ¼جÅعيني ليك ال حنرم هاته الفÈات 
املعوزة و�ساJدمه وخنفف عهنم ولو �لقليل من املعا�ة الك�رية اليت يعDشوهنا 

  . eس¿ب هذا املرض
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .شكرا �لس:يد املس�شار

�رشع اUٓن يف معاجلة اUٔس:ئW الشفهية املدرVة يف هاته اجللسة، 
الرتبية الوطنية، الص	ة، : سؤ¼، موة للك من قطاJات 18وJددها 

الس:يا�ة، الصناJة التقليدية، الس:يا�ة، اPاyلية، املالية، السكىن، التجهزي 
  ."ارةوالنقل، والصناJة والت

والسؤال اUٔول موVه ٕاىل الس:يد وز�ر الس:يا�ة وهو حول ٕاجنازات 
الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة، واللكمة �لفريق الفHدرايل لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد الصادق الراملس�شار الس:يد الصادق الراملس�شار الس:يد الصادق الراملس�شار الس:يد الصادق الرغغغغيوييوييوييوي
  .شكرا الس:يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  اUٔخوات وإالخوان املس�شار�ن،

تقوم الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة  2020يف ٕاطار تنفHذ رؤية 
�رÏكز Jىل احملاور  2013-2011ٕ�جناز خمطط معل مgعدد الس:نوات 

  :التالية
مgابعة þسويق حمطات السعيدية، مواكدور، : س:ياسة املنتجعات - 1

مازااكن، مHناء ا�لكسوس، والرشوع يف اPراسات واUٔشغال اليت هتم 
ن واد ش¿Hكة والشاطئ اUٔبيض �PاWy، ورزازات، �فدنة حمطات لك م

 ورٔ�س جويب ومريلفت؛
مgابعة سري ٕاجناز خمططات �رامج التمنية اجلهوية : الس:يا�ة احلرضية - 2
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�لس:يا�ة �لك من اPار البيضاء، الر�ط، سال، فاس، ٔ�اكد�ر، ورزازات، 
 زاðورة؛
" بالدي"طط مواصW ٕاجناز احملطات اجلديدة E: الس:يا�ة اPاyلية - 3

، راس املاء 2012، ٕاميي ودار 2011من yالل ٕاجناز حمطات ٕافران 
  ؛2013، س:يدي Jابد 2013، املهدية 2013
 6مgابعة ٕاجناز حمطات ¼س:تق�ال الس:ياحHة يف : الس:يا�ة القروية - 4

: �و�ت، ٕافران، خYيفرة؛ الرٔ�س الشاميل: ات ويه املغرب اUٔوسط
املتوسط احلس:مية والسعيدية، واUٔطلس : ضشفشاون؛ واملغرب البحر اUٔبي

مHدلت، ٕاميلش:يل، ٔ�زيالل، فكHك، الراش:يدية، ورزازات، زاðورة، : ودªن
ٕايداوتنان، : وتنغري؛ مرا,ش اUٔطليس احلوز وسوس حصراء اUٔطليس

  اش:توكة ٔ�يت �ها وتزينDت؛
جماالت، مهنا البحرية، الطريان،  9الس:يا�ة املتخصصة يف  - 5

صيد اUٔسامك، رðوب اخليل، þسلق اجلبال، س:يا�ة  الر�الت البحرية،
الكهوف، املنزتهات الرªضية والطبيعية، الص	ة والرفاه والس:يا�ة 

 .السككHة
ولقد بلغت ¼س��رات املتوقعة من طرف الرشكة املغربية �لهندسة 

مليون  627,5ما مجموJه  2013-2011-2010الس:ياحHة yالل س:نوات 
  . درمه

الس:يد الوز�ر، عن إالجنازات ¼س��رية والس:ياحHة Ö{، �سائلمك، 
والنتاجئ اليت مت حتقHقها من طرف الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة yالل 

  .2012ٕاىل  2010الفرتة املمتدة من 
  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس:يد الوز�ر يف . شكرا لمك الس:يد املس�شار

ال، ٔ�رجو من املسؤولني عن املصل	ة التقYية اليت ٕاطار اجلواب عن السؤ 
  .تضبط معنا الوقت ٔ�ن تضبط از الوقت Uٔن ما عند�ش التوقHت
  .تفضلوا، الس:يد الوز�ر، اللكمة لمك يف ٕاطار اجلواب Jىل السؤال

        ::::الس:يد حلسن �داد، وز�ر الس:يا�ةالس:يد حلسن �داد، وز�ر الس:يا�ةالس:يد حلسن �داد، وز�ر الس:يا�ةالس:يد حلسن �داد، وز�ر الس:يا�ة
  .شكرا الس:يد الرئDس

سؤال وجHه  شكرا الس:يد املس�شار Jىل طرح هذا السؤال، هو
  .وحيمل يف طياته كذ{ بوادر اجلواب اÖي سnٔتقدم به

الرشكة "هو سؤال وجHه، ملاذا؟ Uٔنه ðيعطينا الفرصة �ش نتلكمو Jىل 
ا�يل يه كتلعب وا�د اPور اسرتاتيجي ÷م  "املغربية �لهندسة الس:ياحHة
رشاكت، وا�دة لتطو�ر yليج ٔ�اكد�ر ووا�دة  V2دا، وكام كتعرفوا اكنت 

تدجموا والت الرشكة املغربية  2008طو�ر yليج طن"ة وا�يل من بعد يف لت
�لهندسة الس:ياحHة، وهاذ الرشكة فA ق�ل اكن عندها وJاء عقاري ÷م 
Vدا، وهذاك هو ا�يل اس�مثرته �ش ميكن لها ٔ�نه معلت كثري من الفYادق 

  .والتمنية الس:ياحHة سواء �لºس:بة Uٔاكد�ر ٔ�و طن"ة
ما ابقاþش اعÅدات ðبرية Vدا عند الرشكة املغربية مع اUٔسف اUٓن 

�لهندسة الس:ياحHة وما عندهاش وJاء عقاري كثري، لهذا هناك جمهود من 
طرف اPو² �ش ميكن لها ٔ�هنا þس:متر يف العمل دªلها، وما بقاþش فقط 
مgخصصة يف ٔ�اكد�ر ويف طن"ة، والت Jىل الرتاب املغريب ,لك واملهام 

Uٔنه املهام  2010ابتداء من س:نة  2020ٕاطار الرؤية دªل  دªلها كرثت يف
دªل الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة يه ٔ�وال ا®متوقع دªل املنتوVات 
الس:ياحHة يف لك مYطقة س:ياحHة كام ذðرمت، الس:يد املس�شار، وكذ{ 
البحث عن الوJاء العقاري للك هذه املنتجعات واملنتوVات وكذ{ البحث 

امهني والرشاكء واملس�مثر�ن والت��ع دªل إالجناز، ٕاذن يه تتقوم عن املس
  . بعمل ٕاسرتاتيجي ÷م Vدا

ة حول اخلطط اجلهوية اليت يه  16وحلد اUٓن مت التعاقد مع تقريبا 
ا�يل وضع ا�لمسات دªلها صاحب اجلال² نرصه  2020تفعيل �لرؤية دªل 

مرشوع ا�يل هام من املشاريع ا�يل  360هللا، وهاذ التعاقد هذا تيفHد تقريبا 
ماليري درمه،  5ٔ�و  4يه ðبرية Vدا ا�يل ðيوصل الغالف ¼س��ري دªلها 

  .مليون اPرمه 3مليون درمه حىت  2ٕاىل املشاريع الصغرية ا�يل كتوصل ٕاىل 
ٕاذن هو معل ðبري Vدا، اUٓن هاذ ¼س��ر املطلوب �لºس:بة لهذه 

، ا�يل متت ٔ�نه 2020مليار درمه يف ٔ�فق  168املشاريع تصل تقريبا ٕاىل 
مليار دªل  40الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة ا�يل عبnٔته اUٓن هو تقريبا 

دªل  %70اPرمه يف ٕاطار البحث عن املس�مثر�ن، وكذ{ تقريبا وا�د 
اUٔوعية العقارية �لºس:بة لهاذ املنتوVات ا�يل يه مطلوبة يف ٕاطار تفعيل 

  .2020رؤية 
ٕاذن هاذي رشكة تقوم بعمل ÷م Vدا، معل اسرتاتيجي ومعل ا�يل هو 
فHه الهندسة الس:ياحHة �لمشاريع الس:ياحHة، البحث عن املس�مثر�ن، البحث 
عن الوJاء العقاري، الت��ع دªل املشاريع، ويه كتقوم كذ{ حىت �لرتوجي 

ارض �لوة الس:ياحHة املغربية من �حHة ¼س��ر، يعين ٔ�ن هناك مع
دولية دªل ¼س��ر ا�يل كمتيش هلم الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة 

  .جللب املس�مثر�ن، �ل:م عن الوة املغربية
  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �لتعقHب . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .Jىل جواب الس:يد الوز�ر، تفضلوا دعيدJة

        ::::د محمد دعيدJةد محمد دعيدJةد محمد دعيدJةد محمد دعيدJةاملس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ي
  .شكرا الس:يد الرئDس

وا�يل  J10.07ىل ٔ�ي هاذ الرشكة هاذي اليت ٔ��دثت مبقgىض قانون 
، اليوم بعد مرور ٔ�ربع س:نوات هاذ الرشكة 2009بدات اUٔشغال دªلها من 

اليوم كتعDش وا�د الوضعية مواز�تية هشة، هاذ الرشكة اليوم بعد ما 
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طن"ة ؤ�اكد�ر، وضعيهتا اليوم املالية فوتت اUٔرايض ا�يل �جتة Jىل yليج 
  .تتعرف جعز

واش هاذ الرشكة اليوم قادرة حتقق هاذ اUٔهداف ا�يل جزء مهنا Vاء 
  يف السؤال دªلنا؟

  واش قادرة تواðب لك املتطلبات نتاع الس:يا�ة؟
ونقولو ðيف قلنا يف رؤية  2020واش «ادي ن�س:ناو 4ين حىت رؤية 

  :تاع اUٔهداف مسطرة، نذðر مهنا Jىل اUٔقلا�يل اكنت وا�د العدد ن  2010

 مليار ٔ�ورو من العمW الصعبة؛ J48ائدات بقمية   -

�لف مYصب شغل Vديد؛ 600ٕا�داث   -ٔ 

 ؛%8,5منو الناجت اPاyيل اخلام مبعدل مgوسط قدره  -

 .2010يف س:نة  %20مسامهة الس:يا�ة يف الناجت اPاyيل اخلام بــــ  -
؟ و�لتايل ما يه ...وا«دي نقولو 2020واش «ادي ن�س:ناو 4ين حىت 

ª ٓنUالل املوازنة املالية نتاع هاذ الرشكة؟ اgدت ٕاىل اخ� VاUٔس:باب اليت ٔ
  .س:نوات 4يف معرها 

وÖ{، �ريد مYمك، الس:يد الوز�ر، العمل Jىل ٕاصالح هذه 
¼خgالالت من ٔ�Vل مواðبة التطور الس:يا¡ نتاع بالد�، yاصة ٔ�نه ميكن 

لهذا، �رجو مYمك العمل Jىل . ا�ة تتلعب وا�د اPور ðبرينقول اليوم الس:ي
Jاد جنيو  2020ٕاصالح هذه ¼خgالالت، وما نبقاوش ن�س:ناو 4ين حىت 

  ... نبداو
  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا لمك الس:يد املس�شار
  .تعقHب الس:يد املس�شار، تفضل

        ::::ا�ةا�ةا�ةا�ةالس:يد وز�ر الس:يالس:يد وز�ر الس:يالس:يد وز�ر الس:يالس:يد وز�ر الس:ي
  .شكرا �لس:يد املس�شار

 2020وا�يل «ادي ميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد Jليه هو ٔ�نه ما «ادÄش نgºظرو حىت 
Uٔنه الس¿ب دªل ¼خgالالت املواز�تية دªل الرشكة املغربية �لهندسة 
الس:ياحHة ٔ�نه من ق�ل اكن عندها وJاء عقاري، اUٓن ما ابقاش عندها وJاء 

كن لها ٔ�هنا Ïمكل هاذوك ¼خgالالت عقاري ا�يل ميكن لها þس:تعملو �ش مي
  .دªلها

لهذا، يف مرشوع دªل قانون املالية اUٓن احلايل مت الرفع من املزيانية 
، ٕاذن هذا جمهود %100دªل الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة بتقريبا 

من طرف احلكومة Uٔننا تنعرفو اPور اUٔسايس ا�يل كتلعبو الرشكة املغربية 
مليار دªل اPرمه ا�يل مطلوبة  168س:ياحHة، ولكن هاذ �لهندسة ال 

اكس��ر ما «ادÄش جتي من عند الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة، 
من املساهامت دªل املال  %2ٕاىل  %1غتجي يعين رمبا وا�د تقريبا 

العمويم يعين من املنتخبني Jىل املس:توى احمليل وإالقلميي واجلهة، ولكن 
«ادي �كون اس��رات ا�يل يه دªل اخلواص، وهاذ  ٔ�«لب املشاريع

¼س��رات دªل اخلواص يه ا�يل «ادي متكYنا �ش ميكن لنا ٔ�نه نوصلو 
  . �2020لرؤية دªل 

ولكن الوظيفة دªل الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة يه ٔ�هنا ٔ�وال 
ار، Ïكون عندها تصور ملاهية املنتوVات �لºس:بة �لمغرب يف هذا إالط

  . وكذ{ ٔ�هنا جتلب املس�مثر�ن وقدرهتا Jىل صيا«ة املشاريع
نعم املزيانية احلالية «ري اكفHة �ش ميكن { تقوم �لك هذا، ولكن هناك 
خطوة يف الطريق الصحيح ا�يل معلنا هاذ الس:نة، وهو ٔ�ننا نقرتح ٔ�ن دمع 

ىل الرفع ؤ�ظن ٔ�نه الس:نة املق�W حنن مق�لني كذ{ J %100املزيانية دªلها 
من املزيانية دªل الرشكة املغربية �لهندسة الس:ياحHة �ش منش:يو يف هذا 
إالطار هذا، �ش ميكن لنا نعاجلو ¼خgالالت اUٓن وميكن لنا ٔ�ننا نبداو يف 

  .العملية دªل اUٔجرٔ�ة Jىل ٔ�رض الواقع
ولكن ا�يل ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد Jليه ٔ�نه الرشكة املغربية �لهندسة 

 ٓUة اHكثري من املسائل ا�يل اختذت 2020ن يف ٕاطار تفعيل رؤية الس:ياح ،
�لºس:بة �لمخطط اUٔزرق ٔ�و خمطط بالدي وا�يل احYا كنعمل هبا اUٓن 

  .هاذو من مثار العمل دªل الرشكة املغربية �لهندسة الس:يا�ة

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

ضعية الس:يا�ة اجلبلية موضوع السؤال الثاين يف نفس القطاع حول و 
والقروية، واللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضلوا 

  .الس:يد املس�شار ل¿سط السؤال

        ::::املس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوياملس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوياملس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوياملس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوي
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئDس
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
  احلضور الكرمي،

تعDش الس:يا�ة الوطنية Jىل ٕايقاع تداعيات اUٔزمة ¼قgصادية واملالية 
اليت جتتاح العامل وÏرX بضاللها Jىل مسار ؤ�داء اقgصاد� الوطين يف 
خمتلف جماالته، و�لتðٔnيد فٕان قطاع الس:يا�ة هو يف طليعة القطاJات اليت 

ء حىت ل¹ٔزمة، تدفع ا®مثن Uٔهنا تعDش بواردات ٔ�بناء اPول املصدرة للك يش
ويتnٔكد ذ{ �مللموس يف ðون معق إالسرتاتيجية الس:ياحHة þس:هتدف سوق 

�ور� الغربية، رمغ العزم Jىل تنويع اUٔسواق واÖي الزال بعيد املنالٔ.  
وJىل هذا اUٔساس، الس:يد الوز�ر احملرتم، فٕان مقومات اUٔزمة يف هذا 

يع املنتوج الس:يا¡ مع القطاع احليوي يقgيض �لرضورة اس��ر خHار تنو 
ضامن اجلودة وتnٔهيل لهذا العرض الس:يا¡ املتنوع حبمك مؤهالت بالد� 
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املس:متدة يف موقعه اجليو اسرتاتيجي ومن طبيعهتا املتنوJة واملتناسقة يف �ٓن 
وا�د، ومن معقها التارخيي واحلضاري والثقايف الغين، وهو ما حيمت �لتايل 

  .ªت يف الربجمة واEطط املايل �لقطاعٕاJادة النظر يف ÏرتDب اUٔولو
ما يه مسا�ة : يف هذا إالطار، نود ٔ�ن �سnٔلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم

الس:يا�ة اجلبلية يف ٕاسرتاتيجية احلكومة؟ وما يه معامل اخلطة اليت رمسمتوها 
لتnٔهيل هذا الصنف الس:يا¡ واحلامل لقدرات ðبرية من شnٔهنا ٕارساء التمنية 

  لية املندجمة وبنظرة مشولية وما فوق قطاعية؟القروية واجلب 
  .وشكرا

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

  .هذا السؤال

        ::::الس:يد وز�ر الس:يا�ةالس:يد وز�ر الس:يا�ةالس:يد وز�ر الس:يا�ةالس:يد وز�ر الس:يا�ة
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

�لفعل الس:يا�ة القروية والس:يا�ة اجلبلية يه ٔ�ساس:ية Vدا يف ٕاطار 
، ملاذا؟ Uٔنه ٔ�وال يه ختلق ال�شغيل اÖايت �لºس:بة 2020لرؤية دªل ا

لكàري من الساكنة و�لºس:بة لكàري من الش:باب، املس²ٔn الثانية ويه ٔ�هنا 
تنخرط يف ٕاطار الرؤية دªل التمنية املس:تدامة ا�يل يه ٔ��د راك5ز رؤية 

ة Jىل املس:توى ، و4لثا Uٔهنا كتخول لنا بnٔننا �مثنو الثقافة املغربي2020
القروي وJىل املس:توى اجلبيل وكذ{ ما Ïزخر به من مؤهالت طبيعية 

  .وفالحHة ويف الصناJة التقليدية
لهذا، فاEطط ا�يل عند� يف ٕاطار وزارة الفال�ة ٔ�وال �لºس:بة هناك 
مYاطق yاصة �لس:يا�ة اجلبلية، مàال ٕاىل اyذييت املنطقة دªل اUٔطلس 

يل يه yاصة �لس:يا�ة إال�كولوجHة، �ملناطق والودªن يه مYطقة ا�
واد درJة وال واد دادس وال واد اغرÄس، ٕاىل «ري : اخلرضاء، �Uٔودية

ذ{، لك هذا التوVه دªلها اUٔسايس هو �لºس:بة �لس:يا�ة اجلبلية 
  .و�لºس:بة �لس:يا�ة القروية

اك�ن هناك كذ{ املناطق اخللفHة لكàري من املدن وكذ{ من املواقع 
واملنتجعات، يوم امجلعة «ادي نفgتحو ٔ�ول صالون ا�يل يف �رودانت ا�يل 
هو �لمناطق اخللفHة، ا�يل «ادي �كون فHه تقدمي دªل املنتوVات الفالحHة 
واملنتوVات دªل الصناJة التقليدية واملنتوVات الس:ياحHة دªل مجيع 

ن هناك املناطق اخللفHة يف املغرب، وهذا ٔ�ش:نو ðيعين؟ يعين بnٔن اك�
تºس:يق مع قطاJات ٔ�خرى �ش Ïكون ¼لتقائية، �ش ميكن الس:يا�ة 
اجلبلية مايش فهيا فقط زªرة املنزتهات، ولكن كذ{ ا®متتع مبا Ïزخر به من 
ثقافة سواء �لºس:بة �لصناJة التقليدية ٔ�و املكوث عند الساكنة القروية، ٕاىل 

  .«ري ذ{
، ولكن حىت املنتجعات ٕاذن هاذي كذ{ مYتوVات ا�يل يه ÷مة Vدا

الك�رية ا�يل كنقومو هبا سواء �لºس:بة �ليكسوس ٔ�و �لºس:بة �لسعيدية ٔ�و 

�لºس:بة لتا«ازوت ٔ�و مواكدور، ٕاىل «ري ذ{، هاذو �لºس:بة ٕالينا مايش 
مYتجعات ا�يل يه مغلقة Jىل نفسها، اUٔساس �لºس:بة لنا ٔ�هنا Ïكون 

عيدية خصهم ميش:يو �لمناطق مفgو�ة، Uٔن هاذوك الس:ياح ا�يل ðيجيو �لس 
املوجودة يف �راكن ويف �فو«الت، وا�يل ðيجيو مàال لتا«ازوت، خصهم 
ميش:يو ٕالميوزار ٕاداوتنان، ٕاىل «ري ذ{، ا�يل ðيجيو مàال ملواكدور خصهم 

  . ميش:يو حلا�ا والش:ياظمة
ويف هذا إالطار، يمت اUٓن التخطيط ملنتوVات Jىل مس:توى هاته 

هيا مدارات س:ياحHة، ا�يل فهيا معارض �لمنتوVات املناطق، ا�يل يه ف
القروية، ا�يل يه فهيا مقاوالت صغرى ðيقوموا هبا ش:باب ا�يل ميكن لها 
تقدم عروض �لºس:بة �لس:ياح، وا�يل فهيا كذ{ حىت املس²ٔn دªل ما هو 
اPمع اÖي ميكن ٔ�ن نقدمه �لساكنة القروية �ش ميكن لها ٔ�هنا تؤهل املنازل 

  .ش Ïكون إالقامة عند الساكنةدªلها �
) Les bivouacs(ٕاذن لك هاذو مسائل، �ٕالضافة ٕاىل مجموJة دªل 

ا�يل يه مربجمة، مجموJة دªل املnٓوي اخلرضاء، كذ{ ا�يل يه ٔ�ساس:ية 
  ...�لºس:بة

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس:يد الوز�ر

  .لس:يد الوز�ر، تفضل الس:يد املس�شارالتعقHب عن جواب ا

        ::::املس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوياملس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوياملس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوياملس�شار الس:يد موالي اUٔمني طييب العلوي
�شكرك الس:يد الوز�ر Jىل الرد دª{ وJىل الوضوح دª{، ولكن 
احYا ا�يل ابغينا نوحضو لمك، الس:يد الوز�ر، احYا يف املنطقة دªلنا اجلنوب 

زات وتنغري، الرشيق ا�يل يه تعرف �لراش:يدية ومHدلت وزاðورة وورزا
ا�يل عند� فHه Jدة مشالك ا�يل تتخبط فهيا اجلهة دªلنا، مàال �ذفوا لنا 
اخلط اجلوي ا�يل كريبط الراش:يدية، هذا مشلك ðبري عند� يف املنطقة 
دªلنا ا�يل هو الفYادق اكمW مgرضرة هباذ املشلك هذا، ا�يل هو مشلك 

لهاذ املشلك ا�يل ا�ذفgو ðبري وخطري، والفاJلني الس:ياحHني ابغاو يش �ل 
ضعف اخلط اجلوي دªل .. لنا اخلط اجلوي دªل الراش:يدية وكذ{ زاðورة

  .ورزازات، ا�يل هو اكينة طيارة وا�دة يف ا�ليل هذا حىت هو مشلك ðبري
عند� املشلك دªل النفق دªل تDشاك، ا�يل ٕاىل ممكن تفعلوه، حلقاش 

دªلها �لºس:بة �لمواطنني  اللك تيعرف الطريق دªل تDشاك واخلطورة
  .والس:يا�ة

ابغينا، الس:يد الوز�ر، Ïركزوا واPو² كذ{ Ïركز Jىل ¼س��رات 
دªلها يف املنطقة دªلنا دªل اجلهة دªل الراش:يدية ورزازات وزاðورة 
وتنغري، حلقاش احلكومة ترتكز «ري Jىل املناطق اUٔخرى، احYا مايش ضد 

Yا ابغينا حقYا يف هاذ الوطن، احYا ابغينا هاذيك املناطق ولكن حىت اح 
حقYا يف ¼س��رات ا�يل تعرفها اPو² لهاذ املناطق ا�يل يه فهيا مdٓnر 
�رخيية، وكتدyل وا�د العمW صعبة وتت�دم وا�د اليد JامW قوية، ابغينامك 
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  .تعطيو� حقYا، الس:يد الوز�ر، يف هذه ¼س��رات هللا جياز�مك خبري
رفو بnٔ�مك ٔ�نمت يف هذا امليدان، احYا فرحYا �لقدوم دªلمك ðوز�ر احYا تنع

�لس:يا�ة يف هذه احلكومة واحYا تنعرفو اخلدمة دªلمك واخلربة دªلمك الك�رية 
يف الس:يا�ة، ولكن هاذ املشالك تتخبط فهيا تنا مYذ احلكومة امسيتو 

  .وتنطالبو حبل لهذه املشالك ولكن مازال مل حتل حلد اUٓن
ينة مشالك دªل الطرق، تيجي الوفد الس:يا¡ س:باق وال يش اك

�ٓش شادو؟ شادو  ،ªواقف متا Wقى الوفد الس:يا¡ يف القاف�Dة، تVا�
واد، واد �امل شاد وفد س:يا¡ ðبري، �يت يف ا�ليل يف الاكر، هذا 

  .مشلك ðبري
Jاود هللا جياز�مك خبري، الس:يد الوز�ر، ابغينامك تنظمو وا�د ا�لقاء، 
حلقاش الوقت ال Äسمح لنا، Ö{ نقرتح Jليمك لقاء مع اجلهة ومع مجيع 

  . اجلهات ا�يل معنية هباذ اUٔمر
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا �لس:يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف ال:م، شكرا { الس:يد 

عن  �لردوق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس:يد الوز�ر  .املس�شار، شكرا {
الس:يد املس�شار خبصوص هذا السؤال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك  تعقHب

مجيعا �لوفد ا�لييب الشقHق اÖي حيرض معنا هذه اجللسة وهو وفد عن 
غرف الصناJة والت"ارة بلي¿Hا الشقHقة، �متىن �لسادة ٔ�عضاء الوفد مقاما 

  .طيبا يف املغرب وجنا�ا يف ٔ�عامهلم، شكرا لمك Jىل ا�لقاء، مرح�ا �مك
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقHب الس:يد  ٔ�عطي

  .املس�شار، فليتفضل مشكورا

  :الس:يد وز�ر الس:يا�ةالس:يد وز�ر الس:يا�ةالس:يد وز�ر الس:يا�ةالس:يد وز�ر الس:يا�ة
�تفق معك �لºس:بة لهذه ٔ ��املشالك ا�يل طرحت يه مشالك حقHقHة ؤ
املشالك، ولكن ما تيعنDش بnٔن احلكومة ما كتعطDش احلظ والوقت الاكيف 

 ٔ�ساس:ية Uٔن �لºس:بة لنا هذا Ïراث يعين �لºس:بة لهاذ املنطقة، هاذ املنطقة 
جمال س:يا¡ ÷م Vدا ا�يل كºسميوه اUٔطلس والودªن وا�يل كتنخرط فHه 
الراش:يدية وورزازت، و�لفعل ٔ�ن ٕاشاكلية الطريان مطرو�ة ولكن هناك 
ٕاشاكلية دªل الكàري من الفYادق ا�يل كتعDش مشالك سواء مشالك 

�و مشالك دªل إال«القاجÅعية ٔ�و مشالك دªل املديونية ٔ.  
هناك كذ{ ٕاشاكلية دªل الولوج وا�يل هناك دراسة حول ٕاماكنية 
ٕاجياد نفق ما بني مرا,ش وورزازات، واك�ن ٕاشاكلية كربى ٔ�خرى ا�يل 
طرحت وهو ٕاشاكلية دªل تدهور الصناJة السeDئية، خصوصا مبدينة 

  . ورزازات
يل اكن س:يا¡ �لºس:بة كتعرفوا ٔ�نه اUٔكرثية دªل يعين التºش:يط ا�

Yبري مð يجي من هاذ املس هملدينة ورزازات وا�د اجلزءð ٔneDل السª² د .  
ٕاذن حنن يف ٕاطار مقاربة مشولية ا�يل كتلعب فهيا البHºة التحتية دور 

÷م Vدا، ا�يل ðيلعب فهيا النقل اجلوي وحنن يف ٕاطار دراسة ٕاماكنية ٔ�نه 
�لراش:يدية يف ٕاطار رمبا صناديق �كون النقل اجلوي لورزازات وكذ{ 

وية Pمع النقل اجلوي اجلهوي، وكذ{ حنن يف ٕاطار وضع خطة لكHفHة 
ٕاJادة احلياة �لكàري من الفYادق ا�يل موجودة يف ورزازات ا�يل البعض مهنا 

eDس:بة �لسºش:يط �لºادة التJخرى وكذ{ ٕا�  .موجودة يف مYاطق ٔ
تجمتع اUٓن Jىل مس:توى ابدات تgºعش اUٓن، هناك جلنة ا�يل ك 

ورزازات �ش ميكن لها ٔ�هنا تعمل Jىل هذا إالطار، و�لºس:بة لنا ٕاىل ٔ�حHينا 
ورزازات وJادوا مàال اخلطوط ما بني اPار البيضاء وما بني ورزازات 
موجودة ما بني اPار البيضاء وورزازات ولكن ما بني ٔ�ور� وورزازات وما 

  .كن لنا ٔ�نه نعطيو وا�د اPفعة ٔ�كرثبني اPار البيضاء والراش:يدية، مي
�لºس:بة يل ٔ�� مس:تعد ٔ�ننا جنمتعو مع إالخوان ا�يل هام موجود�ن يف 
املنطقة �لºس:بة لورزازات والراش:يدية ونتلكمو Jىل مجيع هاذو ولكن ا�يل 
كنnٔكد Jليه وهو ٔ�نه هناك خطة ðبرية، خطة مYدجمة �لºس:بة �لتمنية 

  .قةالس:ياحHة �لºس:بة لهذه املنط

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس:يد الوز�ر، وشكرا لمك Jىل مسامهتمك معنا، الس:يد 

  . الوز�ر، يف هذه اجللسة
ويف انتظار وصول الس:يد وز�ر السكىن والتعمري اÖي تيل ٔ�س:ئلته 
هذا السؤال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�نتقل �مك ٕاىل السؤال الفريد املوVه ٕاىل الس:يد وز�ر 

  .  يصل الس:يد وز�ر السكىن والتعمريالصناJة التقليدية ري�
  .تفضلوا الس:يد املس�شار يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::املس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يب
  .احYا اUٔولني يف السؤال، سؤال لوز�ر التعلمي

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
توصلمت �لرب�مج اجلديد املعدل يف بداية اجللسة، تيل Jليمك من طرف 

ديد، ٕاذا اكن الس:يد وز�ر السكىن والتعمري الس:يد اUٔمني، الرتتDب اجل
س:يلتحق بعد حلظات ما فهيا �س، الس:يد املس�شار، �ش �س:بقو السؤال 
الفريد ا�يل اك�ن عند وز�ر الصناJة التقليدية، عندو «ري سؤال وا�د وهو 
موVه ٕاىل الس:يد وز�ر الصناJة التقليدية، وهو حول تnٔهيل البHºات التحتية 

التقليدية، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء فريق اUٔصا² املوة �لصناJة 
  .نعتذر الس:يد املس�شار Jىل هذا التyٔnري.. واملعارصة ل¿سط هذا السؤال

        ::::محمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيدياااااملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .الس:يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس:يد الوز�ر،
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ðبري يف البHºة التحتية  تعاين العديد من املدن املغربية من خصاص
املوة لقطاع الصناJة التقليدية، �لرمغ من توفرها Jىل مؤهالت سوس:يو 
ثقافHة وس:ياحHة مشجعة Jىل رؤوس اUٔموال الوطنية واخلارجHة، و�لرمغ 
من اUٔمهية البالغة اليت يلعهبا قطاع الصناJة التقليدية يف ٕاجناح ومواðبة 

نتاج واملسامهة يف التمنية اجلهوية، وyلق التمنية ¼قgصادية من yالل االٕ 
اUٓالف من مYاصب الشغل املبارشة، وتºش:يط العديد من القطاJات 
املوازية yاصة القطاع الس:يا¡، �ٕالضافة ٕاىل تدعمي مقاربة النوع و¼رتقاء 

  .بدور املرٔ�ة الس:A يف العامل القروي
ة اليت Ïمتزي مبهارة ٔ�جنر -املرٔ�ة القروية بعام² الفحص ،ومكثال Jىل ذ{

فائقة يف صناJة الºس:يج التقليدي، تقوم J�ٕاJ ²ائالت من yالل هذه 
احلرف، «ري ٔ�نه ال يتوفر برتاب هذه العام² ٔ�ي فضاء yاص مبزاو² هذه 
احلرفة اUٔصيW، فٕان اEهودات املبذو² الزالت حمدودة حHث تنعدم البHºات 

Vل املدن املغربية Jىل مجمعات �لصناJة التحتية �لصناJة التقليدية وال تتوفر 
التقليدية وغياب فضاءات yاصة مبزاو² ا�Uٔشطة احلرفHة، مكناطق صناعية 
yاصة �لصناع التقليديني ا�Öن يعDشون مشالك عويصة مع الساكنة، 
حHث ٔ�نه من شnٔن ٕا�داث هذه الفضاءات ومعاجلة مشلك تداyل احملالت 

تؤدي �لسلطات العمومHة يف Jدة �االت  احلرفHة �UٔحHاء السكYية واليت
  . ٕاىل إال«الق التعسفي، ما Äس¿ب يف Jدة مسائل اجÅعية لهؤالء

ولقد س:بق لنا ٔ�ن طرحYا سؤ¼ كتابيا ٕاىل الس:يد وز�ر اPاyلية هبذا 
الشnٔن، «ري ٔ�ن املشلك ما زال مطرو�ا وجيب �
 من yالل ٕا�داث 

  . هذه الفضاءات
ما مقاربتمك القطاعية �لهنوض : الوز�ر، �سائلمكٔ�مام هذا الوضع، الس:يد 

بقطاع الصناJة التقليدية؟ وهل تتوفر وزارÏمك Jىل �ر�مج واحض ودقHق 
يتعلق ٕ��داث فضاءات yاصة �لصناJة التقليدية وبدمع ا�Uٔشطة احلرفHة 

  �لمرٔ�ة القروية؟ 
  . وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
�ر الصناJة التقليدية �لجواب اللكمة �لس:يد وز. شكرا �لس:يد املس�شار

  .Jىل هذا السؤال

        ::::الس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناJة التقليدية
  .شكرا الس:يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف البداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Jىل وضعه هذا 
رتاتيجية اليت Ïهنجها وزارة السؤال ا�يل «ادي يعطينا مYاس:بة لتوضيح ¼س

الصناJة التقليدية فA خيص ان�شار وبناء مجمعات دªل الصناJة التقليدية 
  .Jىل مجيع الرتاب الوطين كام Vاء يف سؤا�

ا�يل هو  2015ٔ�وال ¼نطالقة «ادي Ïكون من املنطلق دªل رؤية 
ة الصناJة الرب�مج ا�يل كمتىش Jليه، ðيتعترب ,خريطة طريق �لºس:بة لوزار 

التقليدية وا�يل ðيعمتد �Uٔساس Jىل خمططات وية ا�يل وضعت رهن 
ٕاشارة اجلهات واملنتخبني ا�يل وافقوا Jلهيا وا�يل Jىل ٔ�ساسها تعطاو 

كتقيض �ش من هنا  2015خمططات وية، هاذ اEططات ا�يل رؤية 
  .دªل اEططات 6نوصلو لـــ  2015

 11 هاذ احلكومة اجلديدة وصلنا لــــ مYذ تويل 2012هاذ الس:نة دªل 
خمططات،  6خمطط، يعين ٔ�ننا ضاعفYا هذاك الرمق ا�يل كنا كنتوقعوه هو 

  .واUٔ«لبية دªلها وقعت ٔ�و يف طور التوقHع
جيب التذكري كذ{، الس:يد املس�شار، بوا�د الرمق ا�يل هو ÷م، 

قشة اكنت عندي مYاس:بة، الس:يد الرئDس، هاذ الصباح يف ٕاطار مYا
املزيانية دªل وزارة الصناJة التقليدية مع القطاJات إالنتاجHة مب"لس النواب 
ا�يل عرضت الرمق ا�يل هو ÷م، وهبذه املناس:بة ابغيت �ش مجيع السادة 
املس�شار�ن Äسمعوه، رمق البHºات التحتية ا�يل ك�سامه به وزارة الصناJة 

س:ن�مي، ولكن بفضل  مليار 22هو  2012التقليدية وا�يل سامهت به يف 
الرشاكة ٔ�وال مع هاذ اEططات اجلهوية وبفضل الرشاكة مع فاJلني 

مليار، يعين ٔ�ي درمه توضع يف اEال  87مgداyلني، قدر� نوصلو لـــــ 
دªل اPرمه، ٕاذن هاذ اليش �ش نفرس  4دªل البHºات التحتية Vاب لنا 

ة الصناJة التقليدية كتعترب بnٔنه اخلطة دªل الرشاكة واملزيانية دªل وزار 
ðرافعة، بطبيعة احلال �لتضافر دªل اجلهود دªل مجيع الرشاكء ميكن ٔ�ننا 

 .نضاعفو ثالثة مرات ؤ�ربع مرات إالجناز دªلنا
الشق الثاين من السؤال دªلمك،الس:يد املس�شار، وا�يل ðيتعلق �لتمنية 

رٔ�ة القروية، هناك دªل الصناJة التقليدية القروية و�خلصوص دªل امل
بطبيعة احلال ما Äسمى بدور الصانعة ا�يل هو مYتوج Vديد وا�يل اUٓن 

  .دار صانعة 19زت فHه 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
الس:يد الوز�ر، احgفظوا بوا�د شوية اجلواب دªلمك يف التعقHب هللا 

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب. جياز�مك خبري

        ::::ر الس:يد امحمد ٔ�محيدير الس:يد امحمد ٔ�محيدير الس:يد امحمد ٔ�محيدير الس:يد امحمد ٔ�محيدياملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس:يد الوز�ر

�لك رصا�ة حنن ال ننكر اEهودات اجلبارة اليت تقوم هبا، الس:يد الوز�ر 
�لك رصا�ة، وyري دليل هو اEمع دªل الصناJة التقليدية بطن"ة، ويف 

مليون درمه، ولكن بفضل  5عهد احلكومة السابقة اكن املبلغ املرصود هو 
مليون اPرمه، وكذ{ اEمع دªل ٔ�صيال  13وصل حىت  اEهودات دªلمك

ا�يل كنمتناو مYمك، الس:يد الوز�ر، وكنطلبو مYمك وهو إالرساع دªل بداية 
  .اUٔشغال

ولكن هناك مشالك، الس:يد الوز�ر، Uٔن مرتامكة �لك رصا�ة، ويف 
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عهد احلكومة السابقة، هناك مرافق س:ياحHة واقgصادية كربى، هذا هو 
�يل ðيخصنا احYا ال�سويق دªل الصناJة التقليدية، مل يمت فهيا املشلك ا

اyUٔذ بعني ¼عتبار ٕا�داث فضاءات دªل الصناJة التقليدية، وyري دليل 
وهو امليناء الرتفهي ي دªل طن"ة، امليناء املتوسطي كذ{ دªل طن"ة، 
 ومارþش:ياك دªل الناظور، هاذي بوابة دªل املغرب حول ٔ�ور� ا�يل ما

  .فهياش هاذ الفضاءات هاذو
ٕاذن كنمتىن، الس:يد الوز�ر، �ش «ادي نتدارðو هاذ املسائل فA خيص 
هاذ املشاريع الكربى ا�يل غتكون فهيا الصناJة التقليدية ويه العمود الفقري 

  .دªل اEمتع املغريب، Uٔنه وا�د الرشحية ðبرية ا�يل كتºمتي لها
لس:يد الوز�ر، عندما نتلكم عن هناك بعض املشالك ا�يل كنقولو، ا

فضاءات، هناك مشلك يف تطوان، �لك رصا�ة ولكن هذا راه اكن يف 
اÖي مت الرتحHل فHه وهو احلرف دªل الف�ار، مت ÏرحHل هؤالء  2003

Jىل ٔ�ساس بnٔن التوس:يع دªل الطريق الرابطة بني تطوان والفYيدق، ولكن 
، فني داومه؟ داومه ٕاىل هؤالء ابقاو م�رشد�ن واملشلك، الس:يد الوز�ر

واكن بعض الصناع �لك رصا�ة  V2010انب الواد، Vات الفHضا�ت دªل 
احلا² النفس:ية دªهلم ٕاىل �د اUٓن م�رشدة وهول الصدمة دªل الفHضا�ت 
ا�يل وقعت هلم وخصوصا الواد والس:يول ا�يل اكن يف ذيك الوقت هذاك، 

هباذ اليش دªل اخلسارة ا�يل فهناك شهادة من طرف السلطة احمللية، þشهد 
  . 24تعرضوا لها هاذ الناس، والعدد دªهلم 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد وز�ر الصناJة التقليديةالس:يد وز�ر الصناJة التقليدية
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يد املس�شار،
توVه، ودامئا ٔ�قول ؤ�ؤكد «ري كتمتمي �لجواب دªيل، الوزارة عندها 

ؤ�ðرر يف ٕاطار الرشاكة، مجموJة دªل السادة املس�شار�ن، مYتخبني، رؤساء 
جامJات وجمالس ٕاقلميية وجمالس وية، حنن يف ٕاطار الرشاكة مس:تعد�ن، 
Uٔنه كام قلت راه الرمق دªل وزارة الصناJة التقليدية كتعترب من ٔ�فقر 

ملا كºشوفو املزيانية دªل وزارة الصناJة املزيانيات دªل الوزارات، Uٔنه 
يف املزيانية العامة، ولكن كام قلت رمغ هاذ الض²ٓn دªل  0,02التقليدية متثل 

مليون دªل اPرمه، قدر� ند�رو هبا مليار  300هاذ املزيانية ا�يل يه 
 2013مليار س:ن�مي دªل ¼س��ر، ويف  120مليون دªل اPرمه،  200و

مليار دªل الس:ن�مي دªل ¼س��ر وذ{  140ابغينا نوصلو لــــ  بنفس الرمق
  .بفضل الرشاكة

هذا فA خيص اجلهة الشاملية، هناك وا�د العدد دªل الربامج ا�يل 
داyلني يف اEطط اجلهوي وهناك كذ{ �رامج ا�يل yارVة من اEطط 

املرðب دªل واد الو اجلهوي ا�يل قدر� نوVدو لها املوارد املالية، �ٓخرها هو 
ا�يل تفضل صاحب اجلال² نرصه هللا بتدشYDه، وا�يل طلب العروض ٔ��ن 

مليون دªل اPرمه ا�يل جتند� �ش �زيدوها،  J5ىل وا�د النقصدªل 
 La(كذ{ املرðب دªل طن"ة ا�يل ابغينا ند�روه يف وا�د احلW ووا�د 

façade (كون كمتثل القمية اÏ ة ا�يلHكون راقÏ لªصادية دgة و¼قHلثقاف
  . طن"ة

ٕاضافة ٕاىل دور الصانعة ا�يل هو مYتوج Vديد وا�يل ðهيم الوسط 
يف طور إالجناز، واحYا  18دور صانعة Vديدة وعند�  19القروي، Uٔن 

ٕاىل جتند�  2013ٔ�خرى، ٕاذن يف  20مYفg	ني ٔ�ننا ممكن ٔ�ننا نقدرو نوصلو 
نية دªل وزارة الصناJة التقليدية ا�يل يف ٕاطار الرشاكة دامئا يف ٕاطار املزيا

 .40كتعترب ðرافعة نقدرو نوصلو لـــ 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . الس:يد الوز�ر، شكرا {

نgºقل ٕاىل السؤال املوايل وهو موVه ٕاىل الس:يد وز�ر السكىن والتعمري 
وس:ياسة املدينة حول ت¿س:يط مسطرة الرتخHص �لبناء �لعامل القروي، 

لسادة ٔ�عضاء الفريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار، اليس املهايش اللكمة �Uٔد ا
  .تفضل

        ::::املس�شار الس:يد عبد اEيد املهااملس�شار الس:يد عبد اEيد املهااملس�شار الس:يد عبد اEيد املهااملس�شار الس:يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

نطرح Jليمك هذا السؤال واملتعلق مبسطرة ÏرخHص البناء �لعامل 
يد، وطر�ه هبذا اEلس Jدة القروي، وهو يف احلقHقة سؤال قدمي Vد

مرات ومن خمتلف الفرق الربملانية وJىل Jدد من الوزراء تعاق�وا Jىل هذا 
القطاع، دليل Jىل ٔ�ن ÏرخHص البناء �لعامل القروي يعرف مشالك 
وتعقHدات حقHقHة، دليل كذ{ Jىل ٔ�ن احلكومة واحلكومات السابقة مل 

رة الرتخHص �لبناء يف العامل تنجح يف ٕاجياد احللول املالمئة لت¿س:يط مسط
  .القروي رمغ لك اEهودات اليت بذلت واليت نقر هبا مجيعا

  الس:يد الوز�ر احملرتم، 
طرحت Jليمك هذا السؤال انطالقا من معا�ة ساكن العامل القروي، 

بين حسن، وyاصة ٕاقلمي س:يدي سلAن، الزال - الرشاردة-ففي ة الغرب
بقة وا�Öن هدمت مساكهنم وبيوهتم مل املترضرون من الفHضا�ت السا

�متكYوا بعد من احلصول Jىل الرتاخHص من ٔ�Vل البناء مبواصفات السكن 

  .الالئق، نظرا لهذه التعقHدات اليت ذðرت، ويه تعقHدات مسطرية ٔ�ساسا
هناك ٔ�يضا رشحية عريضة من الساكن القرويني لDست هلم إالماكنيات 

لطوبوغرايف، þسديد لكفة الرسوم امجلاعية، املادية لتوفري مصاريف املهندس ا
لكفة تصممي اخلرسانة املسل	ة، هذه املصاريف تفوق قدراهتم املادية، 



�ٔ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 

12 

 )2012نومفرب  13( 1433ذو احل"ة  28

و�لتايل فٕان ساكن العامل القروي، الس:يد الوز�ر احملرتم، مكرهون �لجوء 
ٕاىل البناء العشوايئ، مما يفgح الباب Jىل مرصاعيه �لرشوة والزبونية 

Eاطر الناجتة عن بناء «ري الئقواحملسوبية وكذا ا.  
فnٔنمت، الس:يد الوز�ر احملرتم، ومYذ توليمك املسؤولية Jىل القطاع، هل 
مقمت بتقHمي �لمشالك اليت يعا�هيا الساكن القرويون من جراء هذه 

  التعقHدات؟ وهل �Pمك تصور حلل هذه إالشاكلية يف املس:تق�ل القريب؟
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئDس اجلل الس:يد رئDس اجلل الس:يد رئDس اجلل الس:يد رئDس اجلل 
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر. شكرا لمك الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد محمد ن¿Hل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد محمد ن¿Hل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد محمد ن¿Hل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد محمد ن¿Hل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس:يد الرئDس
  .شكرا �لس:يد املس�شار

اجلواب دªيل غيكون قصري وواحض، هاذ املشلك طال، ؤ�عتقد ٔ�نه 
اكسات سلبية Jىل حHاة ؤ�� مgفق مع لك ما ورد يف سؤالمك من انع

املواطنني وJىل مشاريعهم السكYية، وJىل هذا اUٔساس نgºظر يف اUٔسابيع 
Uٔنه  -ٔ�اكد ٔ�قول- القليW املق�W وق�ل هناية هذه الس:نة ٔ�ننا وeشلك انفرادي 

هناك بعض اUٔمور املرتبطة ببعض الوزارات اUٔخرى ولكن احYا يف هناية 
در دورية Vديدة موة ٕاىل الواكالت املطاف اyذينا Jىل JاتقYا ٔ�ن نص

احلرضية وغتكون سارية املفعول كام قلت لمك يف اUٔسابيع القليW املق�W ا�يل 
غت¿سط كثريا من مساطر البناء يف العامل القروي وغت	اول تت"اوز املشالك 
املرتبطة �لتnٔويل احلاصل وما غندyلش يف التفاصيل املرتبطة �لهكgار 

 .و�لبناء
هذا اUٔمر هذا «ادي حناولو نعاجلوه بناء Jىل مسطرة ا�يل «ادي ٕاذن 

غنطلبو من الواكالت احلرضية ٔ�هنا متيش يف هاذ ¼جتاه، ؤ�عتقد ٔ�ن 
امجلاJات القروية معوما ال ميكهنا ٕاال ٔ�ن þسا�ر هذا اUٔمر Uٔهنا كذ{ þش:تيك 

  .�لنظر �لضغط دªل املواطنني اEتلفني
لك ويف انتظار ٔ�ننا �راجعو القوانني دªل التعمري ٕاذن ٔ�متىن ٔ�نه هبذا الش

�ن هذه اPورية تفرج ٕان شاء هللا  e2013شلك ٔ�معق يف غضون س:نة ٔ
  .Jىل املواطنات وJىل املواطنني

مس²ٔn 4نية يه املرتبطة �لربامج السكYية، حبيث ٔ�نه يف ٕاطار تدyالتنا 
لتمنية يف العامل القروي واملسا�ة ا�يل عند� يف التدyل دªل العامل القروي وا

س:نعمل Jىل وضع اUٔسس لربامج سكYية قدر إالماكن طاملا ٔ�نه ميكن ٔ�ن 
تناسب الطلب، Uٔنه كتعرفوا اخلصوصيات دªل العامل القروي الناس ðيبغيو 
ÄسكYوا يف اUٔرض دªهلم ٔ�و فA يتوفرون Jليه من ٕاماكنيات، ٕاذن سºسعى 

ون موVه �لسكن يف العامل القروي، ٕاىل ٕاجياد مYتوج وا�يل ميكن كذ{ �ك
  .2013وس�ºلور ذ{ يف غضون س:نة 

نفس اليشء �لºس:بة �لو4ئق دªل التعمري Uٔنه بقدر ما سºرسع من 

وضع و4ئق التعمري ونعطيو و4ئق التعمري لعدد من امجلاJات القروية بقدر 
ما غنمتكYو من þسهيل العمل �لºس:بة �لجامJات املعنية و�لمواطنات 

  .ملواطننيوا
ؤ�yريا، طرحgو املشلك دªل املساJدة الهندس:ية، كذ{ رمبا ٔ�ننا 

يف ٕاطار مقاربة خمتلفة �ملقارنة مع اكن معمول  2013س:نخصص يف س:نة 
به وانطالقا من الصندوق دªل التمنية القروية واملوارد ا�يل كنتوفرو Jلهيا 

 ٔ�كرث املساJدة احYا ðوزارة دªل السكىن يف هذا الصندوق ٔ�ننا س:نطور 
الهندس:ية ا�يل كتقدم �لمواطنات واملواطنني �ش منكهنم ٔ�هنم يتغلبوا كذ{ 
مهية هذا املوضوع �متىن ٔ�ننا حنلو هذا  ٔnا بYىل هذا احلاجز، ٕاذن وعيا مJ

  .املشلك كام قلت لمك يف القريب العاVل

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
طار التعقHب، اللكمة �لس:يد املس�شار يف إ . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .تفضل اليس املهايش

        ::::املس�شار الس:يد عبد اEيد املهااملس�شار الس:يد عبد اEيد املهااملس�شار الس:يد عبد اEيد املهااملس�شار الس:يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس:يد الرئDس

�وال ٔ�شكرمك Jىل . كذ{ تعقHيب س:يكون خمترصا، الس:يد الوز�رٔ
اEهودات ا�يل كتنويو تد�روها يف هاذ إالطار، وyاصة Jىل ما قلمت ٔ�ن 

  . دورية س:تخفف من املعا�ة نوJا ما
يف انتظار هذه اPورية ويف انتظار انعاكسها ويف  هناك موضوع �ٓخر

انتظار ماذا س:تخففه، هناك موضوع �ٓخر، الس:يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طر�ه 
معمك Vاء يف سؤايل حول الرسوم اجلبائية امجلاعية، فnٔنمت يف احلكومة 
تقرتحوا، راه ما ميكºشاي وا�د الس:يد ا�يل �غي ي¿ين، كتعرفوا يف العروبية 

والكوري وٕاىل  250مرتو، خصو ي¿ين Jىل اUٔقل وا�د  100اي ما غي¿DYش
درمه �لمرت ðرسوم راه كتفوق  20مرت، ٕاىل احس¿يت لها  300�ٓخره وا�د 

الطاقة دªلو، ميل ðيجي حيسب ما بYDو وما بني الطوبوغراف ðيلقى وا�د 
�لف درمه ال يتوفر Jلهيا، Uٔن الوضعية  12ٔ�لف درمه، ت&  12�ٓالف  10ٔ

  .عرفوهارامك كت
واكن س:بق �لجامJات احمللية، بعض اEالس، ٔ�نه صوتوا Jىل ٔ�ساس ٔ�نه 
Ïكون الرخصة يف البادية �Eان، بعض امجلاJات الفقرية، وÏرفضت هلم من 

درمه ا�يل  20طرف الوزارة الوصية، وVاء مرسوم يقول بnٔنه yاص Ïكون 
  .خيلصها لك وا�د

ر يف هذه املصاريف ختفHفا ٕاJادة النظر يف هذا املرسوم، ٕاJادة النظ
  . ملعا�ة ساكن العامل القروي
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقHب، . شكرا �لس:يد املس�شار

  .يف دقHقgني
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        ::::الس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة املدينة
كن يل �شوف ðيفاش ٔ�عتقد ٔ�نين ٔ�تفهم متاما هذا املطلب هذا، ا�يل مي

ندرسوه Jىل مس:توى احلكومة، لكن تعلمون ٔ�ن ذ{ لDس من اخgصايص 
املبارش ولكن سnٔنقل هذا اUٔمر �لتداول يف شnٔنه مع الوزارات املعنية وJىل 

  . مس:توى احلكومة ,لك
  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك، الس:يد الوز�ر، Jىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ٕاىل اUٔس:ئW املوة ٕاىل قطاع الص	ة، ؤ�ول سؤال يف هذا نgºقل 
القطاع حول الس:ياسة اPوائية اجلديدة، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء فريق 

  .الت	الف ¼شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل اUٔخ املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس:يد عبد الرحمي الزمزيم
  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ،ٕاخواين املس�شار�ن
لقد مت الرشوع الفعيل يف تطبيق س:ياسة دوائية Vديدة كام الزتمت 

دواء،  300احلكومة بذ{ يف �ر�جمها وذ{ من yاللتخفHض ا®مثن حوايل 
 .مهنا ٔ�دوية ذات ٔ�مثنة Vد مرتفعة، مما جيعلها يف مgناول املرىض

وٕاذ �ش:يد هبذا إالجراء العميل اÖي سYDعكس ٕاجيابيا وم�ارشة Jىل 
وحنييمك، الس:يد الوز�ر، Jىل هذا املكسب الهام، فٕاننا �شري ٕاىل  املرىض،

�ن مÈات اUٔصناف من اUٔدوية مازالت ٔ�مثاهنا يف «ري مgناول املواطنني ٔ
  . الفقراء �خلصوص

وقد رصحمت، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن هناك دفعة قادمة من التدابري هتم 
لس:يد الوز�ر، التخفHض يف �يق ٔ�صناف اUٔدوية، ونود ٔ�ن نعرف مYمك، ا

تnٔثري هذا إالجراء الهام Jىل املواطنني املرىض؟ وهل اUٔدوية املعنية فعال 
هتم مشرتªت وزارة الص	ة فقط كام مت الرتوجي � مؤخرا ٔ�م ٔ�نه ميس 

  املواطنني م�ارشة؟
كام نود ٔ�ن نعرف مدى اس:تفادة املس�شفHات العمومHة، و�لتايل 

ية مشرتªهتا من اUٔدوية، Jلام ٔ�ن املرىض من هذا إالجراء Jىل مس:توى مك 
التخفHض من مثن اPواء س:يعين ٔ�ن نفس املزيانية اEصصة لها س�شرتي هبا 

  .مكية ٔ�كرب من اUٔدوية
و�ريد كذ{ معرفة اجلدو² الزمYية �لتدابري املق�W واملالمح العامة 

  .�لس:ياسة اPوائية اجلديدة اليت رشعمت يف تطبيقها
  .وشكرا

  :اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس:يد رئDس الس:يد رئDس الس:يد رئDس الس:يد رئDس 
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس:يد املس�شار

        ::::الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص				ةةةة
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس:يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

مفنذ شهور �رشت . ٔ�وال ٔ�شكرمك، الس:يد املس�شار، Jىل هذا السؤال
سن س:ياسة وٕاخراج س:ياسة دوائية مشولية يف املغرب �ش الوزارة ٕاىل 

�كون ٔ�حسن مثن دªل اUٔدوية ال �لمصنع، دامئا تنعاودها، ٔ�حسن مثن 
�لموزع ؤ�حسن مثن �لصيديل، ف¹ٔول مرة اكنت هاذ الطريقة þشارðية 
وتوافقHة مع مجيع املهنيني دªل القطاع، ممثلني nٔش�اص، ممثلني ,هيئات 

وممثلني كنقا�ت، ف�إالجامع مت االتفاق مع هاذ الناس لكهم، دªل الصياد² 
  :هاذ املهنيني، �ش يوقع ختفHض مثن اUٔدوية Jىل مر�لتني

دواء اyرت�  320دواء، هاذ  320املر�W اUٔوىل ا�يل بدات ا�يل كهتم 
درمه Uٔن املواطن ما  500اUٔدوية ا�يل «الية، ا�يل Vلها كتد�ر ٔ�كرث من 

مليون درمه،  827، رمق املعامالت دªل هاذ اUٔدوية يه يقدرش Äرشهيا
وVل هذه اUٔدوية اخنفضت وال ا�يل اخنفضت وال ا�يل «ادي تنخفض 

  :، مفثال نعطي بعض اUٔمWà%50بnٔكرث من 

، ما قل�ش )DCI(طان، اك�ن اPواء «ادي نقول هلم بــــ Jالج الرس  -
مàال دªل ) Carboplatine.. (اPواء ðيفاش تي��اع يف الصيدلية �ش

 ؛%83حماربة داء الرسطان نقص بــــ 

داء رسطان الثدي العالج دªلو اك�ن وا�د اPواء ٕامسه  -
)Letrozol ( ؛%50نقص حبوايل  

) Omeprazol(اPواء دªل اجلهاز الهضمي ا�يل تºس:تعملوه �زاف  -
 ؛%51 قص بــن

 .%56نقص بــ) Fluticasone(داء اجلهاز التنفيس مàال  -
Wكون ٕان شاء هللا ابتداء من املر�Ï ا�يل  2013 الثانية، ا�يل «ادي

ابدينا تن�دمو Jلهيا، هاذ املر�W الثانية «ادي هتم ختفHض Jدد Vد ÷م من 
اUٔدوية، ما يقارب اUٔلف ٔ�و ٔ�كرث من اUٔلف دªل اUٔدوية، وا�يل «ادي يمت 

دمي Vدا يعود حتيني دªل املرسوم ا�يل تي	دد مثن هاذ اUٔدوية ا�يل قدمي وق
مع تدابري موازية مصاح�ة �ش حنافظو Jىل التوازن املايل  1960ٕاىل س:نة 

  . و¼قgصادي دªل الصياد²
 .شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا �لس:يد الوز�ر

  .التعقHب

    



�ٔ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 

 )2012نومفرب  13( 1433ذو احل"ة  28

        ::::املس�شار الس:يد محمد Jذاباملس�شار الس:يد محمد Jذاباملس�شار الس:يد محمد Jذاباملس�شار الس:يد محمد Jذاب
  .شكرا الس:يد الرئDس
  السادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
�وال شكرا الس:يد الوز�ر Jىل هذه التوضي	ات الهامة وا�يل ٔ�عطيهتا لنا ٔ
�Uٔرقام، وا�يل املواطنني مر��ني لهذه القرارات، يه قرارات كام Vاء يف 
اجلواب دªلمك يه قرارات مشرتكة، وحنن نعمل، الس:يد الوز�ر، ٔ�نه الص	ة 

فٕاذا اكن العمل من املهد ٕاىل ا�ل	د فnٔصبحت الص	ة  يه ٔ�ساس املواطن،
ق�ل الوالدة وبعد املامت يف اPول املتقدمة حىت ظروف املامت يمت فهيا يعين 

 .دراسة وحتليالت
ٕاذن العنرص اUٔسايس هو الص	ة �لºس:بة �لمواطن، هاذ القطاع ÷م 

ريئة فA وما �راه مYمك، الس:يد الوز�ر، لDس جمامW ٕامنا قرارات س:ياس:ية ج
خيص اPواء، وال فA خيص القرارات اyUٔرية حول اUٔطباء يف القطاع 
العمويم وþشغيلهم يف القطاع اخلاص وا�يل Vل املواطنني واحYا در� وا�د 
ا�لقاءات اك�ن املد واجلزر، يف هاذ القضية دªل اPواء اك�ن الناس ا�يل 

  .يةيدعون Jىل ٔ�نه يومهون املواطنني بnٔنه ٔ�دوية جHن 
تنطلبو من الس:يد الوز�ر �ش Äرشح بnٔنه هاذ املس²ٔn، احYا مايش 
yرباء يف هاذ اليش، ٔ�نمت ٔ�درى مYا، �ش املواطن يعرف بnٔنه هاذ اJPاية 
يه «ري حصي	ة، هناك ٔ�دوية ا�يل يه مgفق Jلهيا وعندها وا�د الطابع دªل 

  . املراق�ة
�طباء رشفاء من هناك كذ{ اجلزر واملد فA خيص اUٔطباء، هناك ٔ

يعمل يف القطاع العمويم وتنطلبو من الوزارة �ش تدمعهم و�ش Ïزيد 
þساندمه و�ش تقوهيم Jىل العمل ا�يل ðيد�روه، هناك ٔ�طباء ساحمهم هللا 

يف القطاع العمويم،  %20يف القطاع اخلاص و %80ا�يل كDش:تغلوا 
  . ع هذه القراراتلكن املواطن والشعب املغريب م... بطبيعة احلال ما «ادÄش

  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . شكرا { الس:يد املس�شار

  .تعقHب الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الص				ةةةة
  .شكرا الس:يد الرئDس

الس:يد املس�شار احملرتم، ٔ�وال �ش نطمنئ الرٔ�ي العام فهاذ اUٔدوية لكها 
Vة، الناس «ري القHل والقال، يعين هاذ �رش�ها، ما اك�ن حىت يش �ا

الناس ق�ل ما �رشو الالحئة ٔ�� اقريت يف الص	افة بnٔن هاذ اليش ما «ادي 
�كون والو، امYني اكن قريت البارح يف الص	افة بnٔن هاذ اPواء نقصوه «ري 

�� . درمه �لفوق، يعين كام در� لها �500لناس اUٔغنياء Uٔن نقصنا «ري من ٔ
العام ٔ�ن اUٔدوية يف املغرب «الية و«الية Vدا والربملان وال ٔ�نمت  ٔ�طمنئ الرٔ�ي

�كدمت Jىل هاذ القضية مرارا، Uٔن هاذ اUٔدوية لكها واUٔلف ا�يل «ادي جتي ٔ
�� «ادي . «ادي تنقص، واPواء يف املغرب «ادي �رجع حبال مجيع الب�انٔ

  :النقط 3ٔ�و  2ٔ�ؤكد Jىل 
«ايل ٔ�وال اJالش؟ Uٔن الس¿ب اUٔول النقطة اUٔوىل، اPواء يف املغرب 

هو س¿ب قانوين، القانون ا�يل تي	دد املساطر ا�يل تت	دد مثن اUٔدوية قدمي 
  ؛1969

الس¿ب الثاين اجÅعي واقgصادي يعين القدرة الرشائية �لمغريب ضعيفة، 
لشخص يف الس:نة � درمه  400فاملغريب ٔ�و املغربية تيخرس ٔ�قل من 

درمه �لشخص يف الس:نة ل¹ٔدوية Uٔن  400ــــ ل¹ٔدوية، �ٓش «ادي يد�ر ب
  .ما ðيقدش Äرشي هاذ اUٔدوية

الس¿ب اyUٔري هو رضييب، هاذي خصنا نتعاونو Jلهيا، رضيبة 
)TVA ( دويةUٔىل اJ 0، يف اجلزا5ر %0يف اململكة العربية السعودية% ،

، احYا يف املغرب �قني %4، يف ٕاس:بانيا ما تتدوزش %2,1يف فر�سا 
؟ ٔ�yريا راه تي�لصها املواطن وال %7ون تي�لص هاذ ، واشك7%

  . املواطنة، هاذ اليش خص نتعاملو معه ٕان شاء هللا جبدية و�كون yري
  .شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا �لس:يد الوز�ر، ونgºقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع 

�Uٔد السادة وموضوJه هو اUٔقطاب اجلهوية �لمس:تع"الت، واللكمة 
�عضاء فريق اUٔصا² واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل اUٔس:تاذ ادبدا بطرح ٔ

  .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا
  .شكرا الس:يد الرئDس

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

باطا يعترب قطاع الص	ة من القطاJات ¼جÅعية احليوية اليت Ïرتبط ارت 
وثيقا بص	ة املواطنني واليت جيب ¼هÅم هبا eشلك دامئ ومgواصل، لكYنا 
ومع اكمل اUٔسف نالحظ ٔ�ن هذا القطاع الزال يعDش ويتخبط يف مجموJة 
من املشالك وyاصة Jىل مس:توى ٔ�قسام املس:تع"الت �لعديد من 

  .املس�شفHات الوطنية
رض ¼س�شفايئ Jىل الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار ٕاJادة تنظمي وحتديث الع

��ريل  17صعيد قطاع املس:تع"الت، الزتمت وزارÏمك بتارخي ٔ2012 
ٕ��داث نظام فعال لٕالنقاذ واملس:تع"الت Jىل الصعيد الوطنمين yالل 

�قطاب وية منوذجHة �لمس:تع"الت �لك من وVدة واPار  4ٕا�داث ٔ
  . البيضاء وس:يدي بنور ومرا,ش

  : لوز�رويف هذا الس:ياق، �سائلمك، الس:يد ا
�وال، ما اÖي قامت به وزارÏمك حلد اUٓن لتفعيل هذه اUٔهداف من ٔ



�ٔ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 

15 

 )2012نومفرب  13( 1433ذو احل"ة  28

 yالل ٕاجراءات وتدابري ملموسة يف ٔ�رض الواقع؟
4نيا، هل اس:تحرضت وزارÏمك العنرص ال¿رشي يف ٕا�داث هذه 
اUٔقطاب، خصوصا وحنن نعمل ٔ�ن مرشوع القانون املايل لهذه الس:نة مل 

  تطبيق هذه إالسرتاتيجية؟ يعرف ٕا�داث املناصب املالية ل 
  .شكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الص				ةةةة
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

احYا مgفقني بnٔن املس:تع"الت يف العامل . ٔ�وال ٔ�شكرك Jىل هاذ السؤال
yل �لمس:تع"الت غتعرف ٔ�ش:نو اك�ن يه مر�ٓة املس�شفHات، يعين كتد هلك

  .يف القطاع وتعرف املد�ر ðيف دا�ر بال ما þشوفو
ول¹ٔسف يف املغرب اك�ن نقائص، اك�ن اخgالالت Jديدة وكثرية، من 

  :بDهنا
�وال، املفارقة الك�رية بني العرض والطلب، فالعرض ا�يل تنقدموه احYا ٔ

�لºس:بة ا�يل  ðوزارة و,حكومة ٕاىل يومYا هذا يف املغرب ضعيف Vدا
  .تgDطلبوه

اك�ن مشلك البHºات التحتية، مشلك التجهزيات، نقص �اد يف املوارد 
ال¿رشية، نقص يف التكو�ن والتكو�ن املس:متر هذا ÷م Vدا، تgDقال ٔ�ن يف 

من العالج، ٕاىل  %60املس:تع"الت ¼س:تق�ال Äساوي ٔ�كرث من 
زوا ا�داه الت بيضاء يش تيدو ذاس:تق�لناه، Uٔن تDشوفوا الناس بب

مDgسلموش Jليه، هاذ اليش مايش تنقول �م مايش هو هذا يف حملو 
رشفاء �زهاء، كندوي معوما  س�لºس:بة �لموارد ال¿رشية، �لعكس عند� �

فgنظمي املس:تع"الت يه من ٔ�ولوªت وزارة . يف مشلك املس:تع"الت
	ة الص	ة، من اUٔولوªت ٕاىل Vانب جوج دªل اUٔولوªت �ٓخر�ن، يه الص

  .العقلية والنفس:ية، ويه الس:ياسة اPوائية ا�يل تذاðر� Jلهيا ق�ل قليل
  :التدابري اليت �درت الوزارة ٕاىل اختاذها واUٓن يف اUٔجرٔ�ة دªلها

�وال، ٕاJادة تنظمي وتعز�ز ¼س:تع"االت الطبية مبقاربة Vديدة، وهاذ ٔ
�شكرك، اليش ا�يل ٔ�Jلنت Jليه ؤ�كدت Jليه الس:يد املس�شار احملرتم و ٔ

�ش:نو يه املقاربة اجلديدة؟ٔ  
احYا تنقولو املس:تع"الت خص مقاربة اس�شفائية ومقاربة ما ق�ل 

من املرىض دªل حوادث السري اخلطرية  %63¼س�شفاء، ÷م Vدا 
Ïميوتوا ٕاما يف البالصة ٕاما يف س:يارة إالسعاف، املس�شفى خصو خيرج 

  ؟�لمريض �ش يبقى ي�س:ناه، ðيفاش غيكون هاذ اليش
�وال مبصاحل املساJدة الطبية ¼س:تع"الية ٔ)SAMU : Service 

d’Aide Médicale Urgente ( Wوالو�دات ¼س:تع"الية املتنق
)SMUR : Service Mobile d’Urgence et de 

Réanimation( ا يفYا�يل اح Wهاذ الو�دات ¼س:تع"الية املتنق ،
ابتداء من ينا�ر «ادي �كونوا  ¼قgناء دªهلم، ٔ�� تنظن ٕاما ٔ�واخر الس:نة ٔ�و

ٕان شاء هللا، غيكونوا eس:يارة إالسعاف مبثابة مس�شفHات صغرية، فهيا لك 
  ...التجهزيات، �ش املواطن

�ول مرة يف �رخي املغرب، اyذينا ٔ Wوهاذ الو�دات ¼س:تع"الية املتنق
«ادي �كون رمق وطين Uٔي مواطن ميكن يعيط ليه  1-4-1، 141الرمق 

ش هاذ الو�دات ¼س:تع"الية متيش ليه، احYا غنبداو �لتدرج، ما جما� �
«ادÄش نبداو يف يوم وا�د Jىل الصعيد الوطين، ما عند�ش إالماكنيات، 
ؤ�رشت �لموارد ال¿رشية خصوصا، احYا «ادي منش:يو �لتدرجي يف هاذ 

  .النقطة
و�دة من مس:تع"الت القرب، هاذي Vديدة  80النقطة الثانية يه 

يعين املناطق النائية غيكون فهيا مس:تع"الت القرب ا�يل ما كذ{، 
 4عندÄش الوقت ن¿سطها، و�دات اس:تع"الية دªل اUٔ÷ات احلوامل، 

�قطاب ا�يل ٔ�رشت هلم يف �ن ٔ�محد، يف وVدة، يف مرا,ش واPار البيضاء ٔ
  .ا�يل غيبداو ابتداء من الس:نة املق�W ٕان شاء هللا

اعقليت كنت ٔ�رشت لها، وهاذي ما ابقاþش  اقgناء املروحHة الطبية، ٕاىل
  .�م راه اقgنYDاها موجودة يف مرا,ش، ٔ�س:بوع ٔ�و ٔ�س:بوJني «ادي تبدا

  .شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اك�ن . شكرا �لس:يد الوز�ر، ميكن ¼حgفاظ ببايق اجلواب يف التعقHب

  .تعقHب من إالخوان؟ تفضل اليس ٔ�دبدا

        ::::لش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدالش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدالش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدالش:يخ ٔ�محدو ٔ�دبدااملس�شار الس:يد ااملس�شار الس:يد ااملس�شار الس:يد ااملس�شار الس:يد ا
  . شكرا الس:يد الوز�ر

«ري يف نفس الس:ياق، يف ٕاطار وضع هاذ إالسرتاتيجية، الس:يد الوز�ر، 
واش اس:تحرضمت العمل اÖي يقوم به اEلس ¼قgصادي و¼جÅعي 

  �اليا، املنكب Jىل وضع إالسرتاتيجية دªل اجلهوية؟ 
Dن هناك ٕاحجاف وهتم�ش يف حق ساكنة الس:يد الوز�ر، ٔ�ال Ïرى معي ٔ

اUٔقالمي اجلنوبية؟ حHث ٔ��مك، الس:يد الوز�ر، رمبا ال�شخيص دªلمك �لخريطة 
ا�يل درتو �لمغرب �دمك مرا,ش، وهاذ اليش، الس:يد الوز�ر، ٕاحجاف يف 
حق الساكنة وهذا مايش معقول Uٔن اكن Jىل اUٔقل �كون ذاك اليش 

  . �س:يب
خلطب امللكHة اليت فA خيص، الس:يد الوز�ر، مقgضيات اPس:تور، ا

�كدت ٔ�ن هناك تطبيق اجلهوية والتطبيق دªلها «ادي �كون يف البداية يف ٔ
اUٔقالمي اجلنوبية، الس:يد الوز�ر، احYا كºشوفو من تنا Jىل ٔ�ن هاذ اليش 

 .ا�يل درتو هو ٕاحجاف ويه رؤية رمبا ضيقة Vدا يف هاذ الباب
عندها مركز اس�شفايئ كام تعمل، الس:يد الوز�ر، يف اUٔقالمي اجلنوبية 

وا�د دªل موالي احلسن بلمهدي اÖي يعترب الوة الوحHدة لساكنة اجلهة 
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اجلنوبية، ٕاضافة كذ{ ٕاىل ٕاقلمي السامرة يعين هذا املس�شفى ا�يل هو Jليه 
وا�د الضغط ðبري، ولكن، الس:يد الوز�ر، يعرف وا�د النقص �اد سواء 

معدات الطبية، ٔ�مهها كذ{، الس:يد املوارد ال¿رشية، سواء حىت �لºس:بة �ل
 Aطر الطبية، فUٔخيص ا Aالوز�ر، قسم املس:تع"الت كنلقاو خصاص ف
خيص كذ{، الس:يد الوز�ر، كنالحظو اك�ن بعض اUٔطباء ا�يل هام 
كDش:تغلوا حمسوبني «ري يف اUٔوراق Jىل املس�شفى ولكن ل¹ٔسف ðميش:يو 

� كتد�روا انÅ ثالث داكÏرة خيدموا يف مص	ات يف شامل اململكة، حبال دا
يوم ðمييش اUٓخر يعين  20يف وا�د القسم ðيد�روا التناوب، ðي�دم وا�د و

هذا املس�شفى، الس:يد الوز�ر، حلد اUٓن «ري اكف �ش Äس:تعمل هذا 
  .الضغط ا�يل Jليه

يف نفس الس:ياق، الس:يد الوز�ر، هناك بعض احلاالت املس:تع"W ا�يل 
يدة، بعض العمليات كريفضها املركز كتجي من س:يدي بنور �ل"د

¼س�شفايئ دªل اجلديدة بدعوى ٔ�ن هناك دورية مشرتكة مع الوزارة يه 
  . ا�يل قالت هلم بيل خصهم �رجعوا لنفس املنطقة

  .شكرا

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر �لرد عن تعقHبمك، تفضل. شكرا �لس:يد املس�شار

  :الس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الص				ةةةة
املس�شار، بع"ا² ٔ�وال ٔ�� رمبا «ري مgفق مع الرؤية دª{، ما الس:يد 

اكيºش رؤية ضيقة ا�يل ك�س:ت�ين اUٔقالمي اجلنوبية، �اشا ما معرها Ïكون 
هاذي، ٔ�� خشصيا ق�ل ما �كون وز�ر زرت اUٔقالمي اجلنوبية مايش �ش 
ند�ر الس:يا�ة �ش �شوف من الناحHة الطبية ,عميد لكية الطب ثالث 

، وٕان شاء هللا ٕاىل يومYا هذا ما زرهتاش، ابغيت �زورها و�yذ مرات
وقيت فهيا يعين مايش �ش ن�سارى فهيا، منيش مع طامق �ش حنلو املشالك 

  .دªل الساكنة يف Jني املاكن
النقطة الثانية ا�يل ابغيت �شري لها الرؤية دªل التدبري لهذا القطاع 

مع القطاع العام ولكن كذ{ بوزارة الص	ة يه ٔ�وال طريقة þشارðية 
اجلهوية، واجلهوية واحYا ابدينا فهيا يف تدبري املوارد ال¿رشية ابدينا فهيا يف 

  .الصيانة
النقطة الثالثة ا�يل ابغيت ٔ�شري لها يف الرؤية دªل رافعات إالسرتاجتية 
دªل الوزارة يه بناء مس�شفHات ملحقة ا�يل «ادي Ïكون ملحقة �لمراكز 

اجلامعية واملس�شفات املتنقW، ٕاىل تذðرتو كنت ٔ�Jلنت Jىل  ¼س�شفائية
  . رشاء جوج واحYا ابدينا ¼قgناء دªهلم

اJالش ادويت Jىل املس�شفHات امللحقة؟ Uٔن احYا بصدد بناء، 
غتقول يل اJالش ما ابديتوش؟ رمبا عندك احلق Uٔن بناء مركز حصي 

«ادي Ïكون يعين ميل كنقولو Vامعي يف ٔ�اكد�ر واحYا يف ٕاطار الرؤية دªلنا 
�اكد�ر كنقولو العيون �ش �كون مس�شفى كذ{ يف العيون حىت هو ٔ

«ادي �كون �بع �لمركز الصحي اجلامعي دªل ٔ�اكد�ر، Uٔن Jاود 4ين 
ماعند�ش إالماكنيات، ال املوارد ال¿رشية وال املوارد املادية، �ش لك مدينة 

داو هباذ الطريقة مركز حصي Vامعي مدينة �كون فهيا مركز حصي Vامعي، نب
  .بnٔاكد�ر وملحقة حصية Vامعية يف العيون

�yريا ا�يل ابغيت نقول { ٔ�� كنت طالب من السلطات ؤ�� يف ٕاطار ٔ
�زاف دªل إالخوان ðيجيو عندي كن�Yاقشو يف هاذ املوضوع، �ش احYا 

بناء مدينة فكر� بناء يف ٔ�قا®مينا اجلنوبية العز�زة وا�يل ك�س:تاهل لك yري 
طبية صغرية، املشلك ؤ�� كنطرحو {، الس:يد املس�شار، ا�يل تعاو� فHه 
ونتعاونو فHه، ما لقHناش وJاء عقاري ٕاىل يومYا هذا، وكنا فكر� يف ذاك 
املس�شفى ا�يل اك�ن Jىل املس:تع"الت، ٕاىل يومYا هذا كنقلبو Jىل الوJاء 

ت وهذا مايش �ل، العقاري واضطرينا ٔ�نه �ش �كربو قسم املس:تع"ال
خصنا وا�د الوJاء عقاري حىت احYاª �ش الساكنة حتس، ٕاىل يومYا هذا 
 ��ل¹ٔسف مازال ما لقHناش ؤ�� نواJدك ٔ�ننا «ادي خندمو يد يف يد ؤ

  .مس:تعد جني عندمك و�س:تق�& �ش خندمو و�زيدو ل¹ٔمام

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر
الثالث واyUٔري يف قطاع الص	ة وموضوJه وضعية نgºقل ٕاىل السؤال 

الص	ة النفس:ية �ملغرب، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك، 
 .    تفضل اUٔس:تاذ العاليف ل¿سط السؤال

    ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس:يد الرئDس

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

  الس:يد الوز�ر،
�صبحت الص	ة النفس:ية �ملغرب yالل الس:نوات اyUٔرية مàار ٔ
þساؤالت كثرية يف ظل التقار�ر وإالحصائيات، سواء مهنا الوطنية ٔ�و 
اPولية، اليت تثري ٕاىل ارتفاع Jدد املصابني بnٔمراض نفسانية، ٕاال ٔ�ن املثري يف 

ة اUٔمر هو ٔ�ن املصابني بnٔمراض عقلية وعصبية يتعرضون ال�هتااكت جس:مي
ÏرÏكب ضدمه، حHث يتعرضون لالحg"از و�ك�لون �لسالسل واUٔقفال يف 
مجموJة من اUٔرض�ة، ومرد ذ{ ٕاىل اخلصاص والنقص اÖي يعانيه الطب 
النفيس �ملغرب واÖي �متثل يف قW اUٔطباء واخلرباء اEتصني يف هذا 

  .امليدان وغياب التجهزيات ووسائل العمل الرضورية
 ٔ�ن نقر بnٔن مسؤولية Jدم ¼هÅم �لص	ة النفس:ية ومن هنا ال بد 

لDست فقط مسؤولية املريض ٔ�و اEمتع وٕامنا مسؤولية وزارة الص	ة ولك 
اجلهات الرمسية اليت هتمت هبذا اEال، و�لتايل البد من التفكري يف ٕاجياد 

كام ٔ�ن مشلك . صيغة �لتعامل مع هذه الرشحية بغية حتقHق وعي جامعي هبا
لعالج وJدم وجود مراكز اكفHة �لرJاية النفس:ية جيعل املغرب حمتال Ïلكفة ا
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  . ملراتب مngٔخرة يف هذا اEال
ما هو �ر�جممك املس:تق�يل : من هذا املنطلق، الس:يد الوز�ر، �سائلمك

�لهنوض �ملرىض النفسانيني Jرب توفري مراكز العالج وإاليواء؟ ومل ال Ïكون 
  صفات لهذا العالج؟رشاكة مع امجلاJات لتوفري مس:تو 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد وز�ر الص	ة �لجواب عن هذا . شكرا �لس:يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الص				ةةةة
  .شكرا الس:يد الرئDس

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

 ٔ��وال تºشكرك Jىل هذا السؤال، 4نيا �ش نقول { ٔ�� مgفق معك، ٔ �
ما معري قلت مسؤولية وزارة الص	ة راه مسؤولية وزارة الص	ة، مايش 
�حتملها واحYا �ديني يف هاد اليش و«ادي ٔ ��«ري شوية، مسؤولية اكمW ؤ

  . نقول { �ٓش در� يف هذا
فgنقولوا اك�ن اخgالالت، نقائص يف املس�شفHات ,لك، راه النقائص 

فHات دªل اUٔمراض العقلية و¼خgالالت ا�يل اكينني يف هاد املس�ش 
والنفس:ية كثرية ؤ�كرث �كàري من ا�يل موجود يف املس�شفHات العمومHة، 

  . غنوضعك يف الصورة، حىت ٔ�� «ادي منيش معك يف اخلط
مصل	ة معومHة ا�يل تتلكف �Uٔمراض  27يف القطاع العمويم عند� 

صعيد Jىل ال  2234رس�ر، «ري اكيف،  2234العقلية والنفس:ية، فهيا 
رس�ر موزJة بطريقة «ري مgاكفÈة Jىل الصعيد  2234الوطين، وهاد 

  . الوطين، ها النقطة اUٔوىل
طبDب فقط  197من �حHة املوارد ال¿رشية، عند� يف القطاع العمويم 

من هاد  %54ممرضة وممرض، ولكن «ºرشح { بnٔن  753وعند� �لضبط 
Pار البيضاءاملوارد ال¿رشية موجودة فقط بني الر�ط وا .  

 les psychotropes de(النقطة الثالثة هو اUٔدوية من اجليل الثالث 
troisième génération (ري موجود�ن» .  

النقطة الثالثة، هذا النوع دªل املرض ما اك�ش ٔ�بدا من ٔ�ولوªت وزارة 
  . الص	ة

قانون واملغرب القانون  ٔ�yريا، كتعرف بnٔن هاذ النوع من املرض اك�ن �
ªل دªمراض العقلية والنفس:ية دUٔل اªريل  30لو د���قدم من  1959ٔٔ

  .قانون اUٔدوية
هاذي من اUٔولوªت دªلنا، قلنا املس:تع"الت، قلنا الس:ياسة اPوائية 

  :دªل التدابري 5�ٓش «ادي ند�رو؟ . وقلنا كذ{ الس:ياسة الصحية والعقلية
مس�شفHات ðبرية  7هو اكنوا يف املغرب «ادي يت¿Yاو : التدبري اUٔول

 20ل¹ٔمراض العقلية، احYا عرفYا ٕاذا ابدينا فهيم ما «ادي �ساليومه Jىل 

ا�يل تن¿Yيو فهيا ا�يل اكن خصها  J17ام، وهذا ٔ�نه كتعرفوا املس�شفHات 
، ذاك �3يق ما خرVاþش، قلنا «ادي نبHºو «ري  2010خترج �لوجود يف 

نرصفومه لكها، غند�رو اليش ا�يل قدينا Jليه، وذاك الفلوس اUٓخر�ن غ 
 .مصاحل صغرية يف مجيع املس�شفHات اجلهوية، هذا التدبري اUٔول

هو Ïرممي ا�يل موجود، املس�شفHات، خصصنا لها ٕاىل : إالجراء الثاين
مليون درمه، اUٔدوية من اجليل الثالث  35م�لغ  2012«اية �دود دÄسمرب 

  . �يق شهر�نمليون درمه من هنا حىت ÄPسمرب، يعين 52خصصنا لها 
النقطة الثالثة يه حتيني القانون ا�يل خص املالءمة دªلو، Uٔن هاذ 
القانون ٔ�ش:نو هو؟ القانون دªل الوقاية، القانون دªل العالج والقانون دªل 
امحلاية، ؤ�� مgفق معك دªل هاذ املرىض Uٔن خص �كون مgفق مع 

  .ملغربية حلقوق إال�ساناملواثيق اPولية دªل حقوق إال�سان واملواثيق ا
  .شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  . التعقHب، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس:يد عبد الرحمي العاليف
�شكرمك، الس:يد الوز�ر، Jىل جوا�مك القمي وJىل املعلومات اليت نورمتو�ٔ 

هبا، ٕاال ٔ�ننا نؤكد ٔ�ن موضوع الص	ة النفس:ية �ملغرب يفgقر �لموارد ال¿رشية 
املتخصصة و�لموارد املالية، كام يعاين غياب العدا² �لºس:بة �لتغطية 

  . اجلغرافHة من حHث ولوج العالج
طبDب نفسانيا  197كام Vاء، الس:يد الوز�ر، Jىل لسا�مك بnٔن اكينة 

الس:يد الوز�ر، هذا راه اك�ن «ري يف اPار ممرضا، ولكن،  753واكينة 
  .البيضاء والر�ط واملدن اUٔخرى الرVاء يف هللا، هذا من ة

�ما من ة ٔ�خرى، الس:يد الوز�ر، لقد اكن ما Äسمى مبس�شفى ٔ
اUٔمراض العقلية بربش:يد جبهة الشاوية ورديغة يعترب منوذVا الس:تقطاب 

Öن إالهامل ا�ي طا� جع
 عبارة عن بناية هذه الفÈة من املرىض، ٕاال ٔ
÷جورة نظرا الفgقاره �ل�دمات اUٔساس:ية واUٔطر الطبية الكفWH ملعاجلة 

  .املرىض
ويف نظر� جيب ٔ�ن þشلك الص	ة النفس:ية والعقلية ٔ�ولوية �لºس:بة 
لوزارة الص	ة لكون هذه اUٔمراض Ïكون يف «الب اUٔحHان مرتبطة 

تبطة ارتباطا وثيقا �ٕالدمان يف خمتلف �ٕالجرام يف ٔ�eشع صوره، كام ٔ�هنا مر 
�نواع اEدرات ولكوهنا ٔ�يضا مرتبطة �الكتئاب اÖي هيدد اEمتع املغريب ٔ
eس¿ب صعوبة وتnٔزم الظروف ¼جÅعية و¼قgصادية اليت يعDشها معظم 
املغاربة Jىل وVه اخلصوص فÈة الش:باب، حفسب نتاجئ املسح الوطين 

من اUٔش�اص ا�Öن ترتاوح  %26,5ن فإ  2006-�2003لساكن لس:نة 
س:نة مفا فوق يعانون من ¼كتئاب، وما ارتفاع �س:بة  15ٔ�عامرمه بني 

¼نت	ار مؤخرا �ملغرب ٕاال دليل قاطع Jىل غياب اهÅم الوزارة �لص	ة 
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  .النفس:ية ببالد�

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
Jىل  اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد. شكرا لمك الس:يد املس�شار

  .تعقHب الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الصالس:يد وز�ر الص				ةةةة
  .شكرا الس:يد املس�شار

 J26%ام  15كنظن ٔ�� وªك مgفقني، ٔ�نت قلت الناس ا�يل ٔ�كرث من 
الناس ا�يل عندمه مرض نفيس ٔ�و عقيل من : عندمه ¼كتئاب، نعطيك رمق

 ، يعين يف هاذ اEلس املوقر رمبا50%يعين  48,9الصغري حىت الك�ري يه 
  ! النصف ما نعرفو واش نقسمو هااك ٔ�و هااك

احYا مgفقني، .. النقطة الثانية ا�يل ابغيت �شري لها، هاذ اليش ðيحتاج
النقطة ا�يل ابغيت ٔ�ؤكد Jلهيا قليت .. هاذ اليش ا�يل كتقول مgفقني Jليه

yاص Ïكون ٔ�ولوªت واحYا قلنا { راه ٔ�ولوية دªل الوزارة، مادام ٔ�نه 
ها مزيانية yاصة، مادام ٔ�هنا ٔ�ولوية قلنا خصها التكو�ن ٔ�ولوية رصد� ل 

طبDب ؤ�كرث من  30والتكو�ن املس:متر، اتفقYا ٔ�نه لك Jام غنكونو ٔ�كرث من 
ممرض، اتفقYا ٔ�ننا نتلكفو مبصاحل إالدمان، اتفقYا ٔ�نه نتلكفو �Uٔمراض  187

لية النفس:ية ل¹ٔطفال واتفقYا ٔ�yريا ٔ�نه هاذ املصاحل دªل اUٔمراض العق 
والنفس:ية غتكون، ما خصهاش Ïكون مس�شفHات ðبرية، «ري ذاك اللكمة 

�و غنديه �لرازي  36فني غتدي وPك؟ وفني غتدي بgºك؟ غنديه لــــ ٔ
الس:يد ðيتصطى، يعين خص Ïكون مصاحل، Ïكون صغرية حبال دªل 

... لك وا�د ا�داه �ش املواطن ðيحس ٔ�نه ،)pédiatrie(الوالدة، دªل 
 )L'appendicite(مرض حبال اUٔمراض اUٔخرى، وا�د عندو  ٔ�ما هو راه

  . ووا�د عندو هاذ املرض ðيداوي �لفانيد
ؤ�yريا، ٕاجياد اUٔدوية، توفري اUٔدوية وyاصة من اجليل الثالث، واحYا 

  . ما �سعى �ش نعملوه ٕان شاء هللا
 .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
وشكرا لمك Jىل مسامهتمك معنا، �شكرمك الس:يد شكرا �لس:يد الوز�ر، 

الوز�ر، دعواتنا �لشفاء �لجميع، و�شكرمك الس:يد الوز�ر Jىل مسامهتمك معنا 
  .يف هذه اجللسة

ق�ل ٔ�ن نgºقل ٕاىل اUٔس:ئW املوة ٕاىل قطاع الرتبية الوطنية، ٔ�ريد ٔ�ن 
م�ارشة ٔ�ذðر الس:يدة والسادة املس�شار�ن بnٔن لنا موJدا مع Vلسة þرشيعية 

بعد Vلسة اUٔس:ئW الشفهية، Uٔنين ٔ�رى بnٔن القاJة ٔ�صبحت لك مرة يقل 
  . Jدد احلارض�ن فهيا

خبصوص ماذا الس:يد املس�شار؟ .. نgºقل ٕاىل اUٔس:ئW املوة ٕاىل قطاع
اللكمة �Uٔد السادة، ٔ�رجومك إالخوان، ٔ�رجومك، نقط نظام جيب Jىل اUٔقل، 

ن هللا جياز�مك، �ٓس:يدي احلاج ٔ�محد، �ٓ إالخوان هللا جياز�مك خبري، إالخوا

اليس طل	ة هللا جيازيك خبري، ما ٔ�عطيتمكش اللكمة ال { وال اUٔخ 
عطاش، ٔ�رجوك، ٔ�طلب اللكمة ونعطهيا لمك يف ٕاطار نقطة نظام، ما 
ميكYلياش �س:توعب نقط نظام مgعددة يف وقت وا�د، من طلب نقطة 

  .نظام؟ تفضل ٔ�س:يدي

        ::::عطاعطاعطاعطاششششاملس�شار الس:يد عبد هللا املس�شار الس:يد عبد هللا املس�شار الس:يد عبد هللا املس�شار الس:يد عبد هللا 
الس:يد الرئDس، هللا �رمح الوا�Pن، راه احYا هاذ اEموJات ÷مشة يف 
هاذ الربملان، ال خترب، ال تعطى و4ئقها، ال يتصل هبا يف الربملان، ال þس�شار 
يف ٔ�ي �اVة، خبصوص مجيع املسائل، لك اجللسات نعمل هبا داyل 

ارئة، ٔ�ي اجللسة، كنجيو هنا Jاد كºسمعو ٔ�ش اك�ن واقع، ٔ�ي �اVة ط
�ٓش )Flotte(تعديل، ٔ�ي �اVة yربو� هبا، عندمك تليفو�ت، درتوا لنا  ،

غتدار هبا، راه التيلفون «ري مليوح عند� يف اPار، ال Äس:تعمل ٔ�صال، 
عندمك املوقع ما فهيا حىت يش مس:ت"دات، واش هاذ اEموJات ما عندها 

  .يل حىت قمية؟ ما عندها حىت وزن يف هاذ الربملان؟ وامسحوا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .امسح يل، تفضل الس:يد املس�شار. شكرا

احg"اجمك خبصوص املوضوع اÖي حنن بصدده، يتعلق مباذا؟ مباذا مل 
ختربوا؟ يف بداية اجللسة، امسحوا يل هللا جيازيك خبري �ش نتصنتو لبعضنا 

  . البعض، ما اعطيتكش اللكمة اليس عطاش هللا خيليك
لس:يد اUٔمني ٔ�طلع اEلس Jىل مجيع املس:ت"دات ا�يل يف بداية اجللسة ا

طرٔ�ت Jىل الرب�مج دªل هاذ اجللسة هاذي، مبا فHه طبعا ٕاJالنه Jىل ٔ�نه 
س:تكون لنا Vلسة þرشيعية م�ارشة بعد Vلسة اUٔس:ئW الشفوية، كام ٔ�yرب 
السادة املس�شار�ن �لرتتDب اجلديد اÖي ٔ�دyل Jىل Vدول ٔ�عامل هذه 

ن �ارضا يف بداية اجللسة ٔ�ðيد ٔ�نه طبعا مسع هذا و�لتايل اجللسة، من اك
  امgثل لهذا، فnٔي yرب Vديد مل ختربوا به يف هذه اجللسة؟ 

رحبا �لوقت الس:يدة والسادة املس�شار�ن، رحبا �لوقت ٔ�رجومك �ش 
حنرصو Jىل ٔ�ن مجيع اUٔس:ئW املطرو�ة يف Vدول ٔ�عامل اليوم تدوز يف 

، خصنا حنرصو Jىل هذه اPقائق املتبقHة، وÖ{ الوقت دªل البث املبارش
�نتقل م�ارشة ٕاىل اUٔس:ئW املوة ٕاىل الس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةٔ .  

واس:تحرض ٔ�نك تyٔnذ من  اليس العريب، خبصوص ماذا كذ{؟ تفضل
  .وقت من � اUٔس:ئW مربجمة يف هذه اجللسة

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملريشيشيشيش
خيليك، تºس"لو سابقة خطرية يف هذا اEلس، الس:يد الرئDس، هللا 

  .الس:يد الوز�ر تيقول بnٔن النص يف هاذ ممثيل اUٔمة خمتلني عقليا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
الس:يد املس�شار، هذه لDس خبصوص تدبري اجللسة، تفضل وسnٔضطر 
لقطع ال:م عنك، ما «ادÄش نتصºت {، ما ال يعقل، تفضل الس:يد 
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ال يتعلق بتدبري اجللسة، تفضل ما اعطيتكش املس�شار ٔ�رجوك، هذا 
تفضل عند اEلس اPس:توري  ..اللكمة، ما اعطي�ش { اللكمة، خطري

وقHد دعوى Jىل الس:يد الوز�ر ا�يل قال مàل هذا ال:م، تفضل وما 
اعطي�ش { اللكمة، ٔ�رجوك واVلس تفضل، تفضل هللا جيازيك خبري، ما 

ت دªل «ريك، ٕانك تتطاول Jىل اعطي�ش { الوقت، ما þس:تغرقش الوق
  .وقت لDس م& { اUٔخ، هللا جيازيك خبري

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن لتوجHه السؤال �لس:يد وز�ر الرتبية 
  .الوطنية من الفريق اPس:توري، تفضلوا لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يب
ني و�ٓ� وحصابته eسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Jىل ٔ�رشف املرسل

�مجعنئ.  
  الس:يد الرئDس،

  الس:يدات والسادة ٔ�عضاء اEلس املوقر،
  املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
يف احلقHقة، الس:يد الرئDس، ٔ�� كنضم الصوت دªيل فA خيص إالخوان 
ا�يل احgجوا Jىل التعديل ؤ�جسل �لك ٔ�سف ٔ�ن هاذ التعديل، Uٔن احYا 

ن يف الرتبة اUٔوىل واجمتعنا يف الفريق واكن عند� وا�د السؤال دªلنا اك
الرب�مج مسطر، حبيث ٔ�ن ¼جÅع يف ندوة الرؤساء مل يتطرق ¼جÅع 
�لتعديل، ولو «ادي تقول يل بnٔن اUٔمني رسد، قال بnٔن وز�ر العدل ما 
غي"Dش، احYا ما قالش بnٔن التعديل «ادي يتغري، قال التعديل «ادي يتغري 

الش الرتتDب رمبا �كون ٔ�� تنظن بnٔنين «ادي نبقى ٔ�� يف نفس الرتتDب وما ق
دªيل، ðسؤال هذا �اVة معقو²، ٕاىل كنا «ادي نضمنو، الس:يد الرئDس، 
هللا جياز�مك �خلري، حYا كنتلكمو يف املنطق واملعقول، ٕاذن Jىل لك احYا 

A خيص كºس"لو اUٔسف دªلنا، دا� كºس"لو ¼حg"اج دªلنا �لمكgب ف
  .هاذ الوضعيات

  الس:يد الرئDس احملرتم،
�طلقت الوزارة �ر�جما وطنيا ٕال�شاء بناªت مدرس:ية، ويف نفس ٔ
الس:ياق وyالل الزªرة اyUٔرية لصاحب اجلال² ٕاىل اUٔقالمي الشاملية حظيت 
مجW من املشاريع �ملباركة واملوافقة املولوية، كام متكYت امجلاJات املعنية من 

Uٔرايض املعدة لهذا الغرض كام هو الشnٔن �لºس:بة ٕالJدادية جبامJة حتضري ا
دªل إالJدادªت ا�يل  6بين صاحل وبين امسيح وجامJات ٔ�خرى، Uٔن هناك 
  .دازت الصفقة دªهلم ومامتوش، واUٔقسام اPاyلية هبا

ٕاال ٔ�نه ورمغ إالJالن عن الصفقة �جلرائد الوطنية مل يمت حىت اUٓن ٔ�ي 
�رض الواقع، مفا يه، الس:يد الوز�ر، ٔ�س:باب التyٔnري؟ Jلام، ٕاجناز Jىل ٔ

الس:يد الوز�ر، واحYا احبال ا�يل كنقولو دامئا من املنطلق دªلنا اكحتاد 
دس:توري مايش تنعملو املعارضة من ٔ�Vل املعارضة، �لعكس كنعملو 

املعارضة من ٔ�Vل املصل	ة العامة وكنعملو املعارضة يويل لك وا�د Äس:تحق 
كنعطيوها، Jلام، الس:يد الوز�ر، ٔ��مك ٔ�بºمت عن Vدية وعن ٕاصدار شهادة 

قرارات جريئة ؤ�ملنا يف جرٔ�Ïمك هاته ٔ�ن يمت ٕاجناز هذه إالJدادªت ملا لها 
  . ر املدريسدمن ٔ�مهية كربى، خصوصا يف حماربة �ٓفة اله

  .وشكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
ي اللكمة �لس:يد الوز�ر يف شكرا لمك الس:يد املس�شار، وق�ل ٔ�ن ٔ�عط

ٕاطار اجلواب، ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�ذðر الس:يد املس�شار بnٔن اجلديد اÖي ٔ�دyل 
Jىل Vدول ٔ�عامل هذه اجللسة ٔ�yربمت به يف فريقمك ق�ل انعقاد هذه اجللسة، 

ٕاذا اكن هنا{ تقصري من هذه املداWy ومن هذه املالحظة .. مت االتصال
ٕاذا اكن هنا{ تقصري من مصل	ة اUٔس:ئW اليت تقدم هبا الس:يد املس�شار، 

الشفوية ويه اليت قرصت يف ٕاخ�ار ذوي اUٔس:ئW �جلديد املدyل Jىل 
Vدول اUٔعامل، فذ{ ما س:نصح	ه مع مصل	ة اUٔس:ئW الشفوية، وٕاذا اكن 

 .اUٔمر «ري ذ{ فقد ٔ�yرب به يف بداية هذه اجللسة
ملطروح، تفضلوا اللكمة �لس:يد الوز�ر احملرتم �لجواب عن السؤال ا

  .الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،

�س:باب،  �2لفعل، الس:يد املس�شار، هذه إالJدادية ما تنجزاþش، ٔ
 وðيف قلتو يف السؤال دªلمك ٔ�ن جامJة بين صاحل قامت ٕ�عطاء اUٔرض

يف اجلرائد  2011وتصاي¿ت اPراسات ؤ�Jلن Jىل الصفقة يف دجYرب 
الوطنية، ولكن مع اUٔسف ما تقدم حىت ٔ��د �لعروض و�لتايل مت ٕالغاء 

دªل امجلاJات،  4وال  3الصفقة، وما يش جامJة بين صاحل بو�دها، 
، ا�يل قالوا يل نقول لمك، ولكن 3حق هللا العظمي ٕاال .. الس¿ب دªهلم هو

ما «ادي ي�Yجزوش، �ش �كونو واحضني،  �3لضبط، هاذو  3ذ{  مع
هاذو «ادي نربجمومه يف املس:تق�ل، Uٔن ميل تلغات الصفقة، الصفقة ذات 
صبغة وطنية، ذاك الوقت تداروا صفقات ذات صبغة وطنية، امشاو 
¼عÅدات مع اUٔسف، ولكن ا�يل نnٔكد { هو ٔ�نه هاذ اليش «ادي 

  .ليتربمج يف املس:تق�
�سمة حسب  9662الس¿ب دªلو هو ٔ�ن جامJة بين صاحل فهيا 

 103، جنحوا عند� هاد العام من ¼بتدايئ �لثانوي 2004إالحصاء دªل 
�قسام دªل ¼Jدادي، �ش  3فgاة ٔ�ي فقط  48دªل التالمHذ، من بDهنم ٔ

 103، وهاذ �103كونو معليني، احYا املهم هو مضنا اPراسة دªل هاذ 
لكم  �18ن �Uٔساس يف ٕاJدادية طارق �ن زªد، حصيح بعيدة بــــ موجود

Jىل جامJة بين صاحل، ولكن انÅ كتعرفوا التضارÄس والطبيعة اجلبلية دªل 
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اEموJات  3الشاون Uٔن اUٔقسام لكها مش�gة يف هاذ بين صاحل، عند� 
 1612جحرة ل  62قسم و 65فرعية وعند�  12، 58مدرس:ية، عند� 

التالمHذ والتلميذات، ولكهم مش:ت�ني يف املسا�ة، Uٔن املسا�ة  دªل
  .لكم مربع 87بو�دها دªل امجلاJة القروية 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن، . شكرا �لس:يد الوز�ر Jىل جوابه

  .تفضل الس:يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس:يد محمد ٔ�ق�يب
وز�ر Jىل هاذ اUٔجوبة، واحYا ال �شك يف اEهودات شكرا �لس:يد ال

اجلبارة ا�يل كتبذلوها، وما تنعطيو الورد حىت لوا�د، ا�يل تDس:تحق يش 
، «ري ٕاال ٔ�نه ملا ذðرمت Jىل بين صاحل راه اك�ن بين �اVة راه تنقولوها �

  .امسيح وكذ{ جامJة بين ٔ�محد الغربية
J لكمتوÏ نªة، مز"Hل الن�ªإالشاكل د Aة ا�يل ما اكيناش ف"Hىل الن�

خيص ا®متدرس وفA خيص الن�H"ة اyUٔرية، «ادي نقول لمك ٔ�س:يدي، ðيف 
يعقل ٔ�ن «ادي Ïكون ن�H"ة والتالمHذ ðميش:يو وðيgºقلوا ٕاىل اجلهبة ٔ�وال من 

م وبني لك �30ب �رد ٔ�و �ب �زة، اك�ن وا�د املسافة ا�يل كتلعب ما بني 
لكم، ختيلوا هاد ٔ�والد املغاربة ا�يل  18لس:يد الوز�ر لكم، ؤ�نمت قلتوها ا 50

لكم  ð30يgºقلوا، اك�ن الفقر، اك�ن الهشاشة، اك�ن املشالك ويgºقلوا 
وكنتظروا مهنم ٔ�هنم «ادي Ïكون ن�H"ة، معلوا لنا هاذ إالJدادية، احYا 

ي ــــــــــــــJارفني دا� كنتو رصحيني معنا فA خيص الغالف املايل طاح ف
)la masse ( شºن ما ميكUٔ ادة الصفقةJوامىش، واملشلك اكن خيص ٕا

، Uٔن كنعرفو هذا كنقول ٔ�� هذا خطð ٔnبري Uٔن هاذ )la masse(يطيح يف 
امجلاJات وفرت اUٔرض، اك�ن الطريق، اك�ن املاء، اك�ن الضو، اك�ن 
التالمHذ ا�يل «ادي يدرسوا، حHت دا� الن�H"ة �ش مرتبطة؟ الن�H"ة 

ة �لقرب ٕاذا اكن الناس عندمه ٕاJدادªت قدا÷م وJاد احملالت مرتبط
 .�ل"امعيني

احYا ملا طرحYا هذا السؤال، الس:يد الوز�ر، مايش طرحYاه يف ٕاطار 
الرقابة وال «ادي حناس:بو، الس:يد الوز�ر، �اشا، احYا طرحYاه �لتðٔnيد 

ºش ذاك والتذكري وابغينا نقولو لمك بnٔن راه هاذ القضية هاذي راه ما ميك 
الناس «ادي يبقاو مظلومني من طرف وزارة التعلمي، Uٔن وزارة التعلمي يه 

  .املسؤو²
ولهذا، الس:يد الوز�ر، احYا احبال ا�يل قلت لمك، احYا ما كºشكوش 
يف اEهودات دªلمك، ا�يل ðيعمل يش جمهود راه احYا كºشكروه و«ادي نبقاو 

  ...�شكروه دامئا، سواء هنا، احYا راه املنتخب

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب. شكرا الس:يد املس�شار

        

        ::::الس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد وز�ر الرتبية الوطنية
، حUٔ Åنه صفقة ما 2011دÄسمرب  22املشلك حتلت الصفقة هنار 

تقدموش رشاكت امشاو ¼عÅدات، ولكن هذا مايش معناه ٔ�نه امشاو 
 15ال �لعكس، تنجزات مدارس، تنجزات  ¼عÅدات من ٕاقلمي الشاون،

دªل  6دªل املدارس جامJاتية و 3مرشوع ومضت  15صفقة ا�يل مهت 
  . فهيا اPاyلية 6راه  9املؤسسات ٕاJدادية و4نوية، من هاد 

معك احلق، امشاو الناس �لجهبة وامشاو لباب �رد، ولكن هادوك 
ولكن امشاو مبحض  امشاو مبحض ٕارادهتم، ال معك احلق ٔ�نه ما عندمهش،

ٕارادهتم، ٔ�ما احYا الوليدات والبنgDات ا�يل Vاو لعند� دينامه لطارق �ن 
زªد، وطارق �ن زªد در� فهيا مطعم �ش ªلكوا، �ش ما يعاودوش 
ميش:يو و�رجعوا وراه احYا يف إالJدادي، إالJدادي راه ðيدyلوا �لقسم 

مايش احبال ¼بتدايئ، ومع ويعاود خيرجوا ويدyلوا �لامدة ويعاود خيرجوا، 
ذ{ در� هلم املطعم �ش ميكن لنا حنافظو Jىل هاد الوليدات والبنgDات 

  .ا�يل Vاو من امجلاJة دªل بين صاحل
فgاة ابغينا �ش يقراو، واكن  48دªل التالمHذ، مهنم  Uٔ103نه هاد 

مي عند� وا�د الشوية دªل الصعوبة يف ٕاقلمي الشاون نظرا لطبيعة إالقل
اجلبيل ولكن كنتغلبو Jلهيا، «ادي نقول { بnٔن اEموJات املدرس:ية عند� 

�س:تاذ ؤ�س:تاذة يف الوقت ا�يل عند� «ري  58فهيا فائض اUٔساتذة، عند� ٔ
جحرة، اJالش؟ Uٔن كنقولو Jىل اUٔقل هاد الناس يقراو، Uٔنه ðيرضبوا  52

فعل ðيجيو وشفيت وا�د العدد دªل الكHلومرتات �ش جييو �لمدرسة، و�ل
، وا�د العدد دªل الناس معاونYDا ودا�ر�ن جمهود يف النقل املدريس 18هاد 

  . ويف هاذ اليش
  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . شكرا، الس:يد الوز�ر، Jىل جوا�مك

موضوع السؤال الثاين املوVه ٕاىل الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية حول 
Hهتم مبس:تحقاهتم والسؤال �لفريق Jدم توصل بعض اUٔساتذة ا�Öن متت Ïرق 

  .¼س:تقاليل �لو�دة التعادلية، تفضل اUٔس:تاذ بºشايب

        ::::املس�شار الس:يد محمد بºشايباملس�شار الس:يد محمد بºشايباملس�شار الس:يد محمد بºشايباملس�شار الس:يد محمد بºشايب
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،
  ٕاخواين الزمالء،

معايل الوز�ر، تعاين فÈة من رVال التعلمي وyاصة ا�Öن خضعوا 
الرتبوية اجلهوية ٔ�و الس& اخلاص وا�Öن «ريوا إالطار �لتكو�ن يف املراكز 

مبوج�ه ٕاما من معلمني ٕاىل ٔ�ساتذة الس& اUٔول ٔ�و من ٔ�ساتذة اUٔول ٕاىل 
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هذه الفÈة اليت ٔ�صبح لها احلق يف التعويض حسب . ٔ�ساتذة الس& الثاين
املوافق  1377جامدى اUٔوىل Jام  23الصادر يف  2.57.1841املرسوم رمق 

، و�ني طالب املعنيون �Uٔمر مبس:تحقاهتم وفق املرسوم 1957 دجYرب 16
املذðور طلبت مهنم الوزارة ٕاJداد ملف يتكون من قرارات ال�سمية وشهادة 
الن"اح وش:يك ملغى، وحeH وضعوه Pى املصاحل إالدارية اEتصة طلب 

، Jلام مهنم مؤخرا إالدالء ب¿Hان ٕاثبات املس:تحقات املالية من املراكز املذðورة
�ن مدراء املراكز الرتبوية اجلهوية امgنعوا عن þسلميهم هذه الوثيقة بدعوى ٔ

�هنم مل يتلقوا ٔ�ي ٔ�مر من الوزارة يف هذا الشnٔنٔ. 
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

ما يه إالجراءات اليت اختذهتا وزارÏمك ٕالصالح  ،لهذه اUٔس:باب
نيون وحتسني هذه الوضعية وþسوية هذا امللف حىت يتوصل املع 

  .مبس:تحقاهتم؟ شكرا

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

  .تفضلوا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس:يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس:يد الرئDس،

  السادة املس�شار�ن،
ابغيت �شكر اليس محمد بºشايب، الس:يد املس�شار احملرتم، Jىل 

يت نقول لو بnٔنه هاذ املوضوع ما عندو Jالقة �لرتقHة السؤال دªلو، وابغ 
  .�ش نتفامهو، الرتقHة يشء والرتقHة قابطة الطريق دªلها

هاذو رVال و�ساء دªل التعلمي داروا تداريب يف املؤسسات التعلميية، 
�كتو�ر، Uٔنه Jاد كنحصيو هاذ اليش، «ادي نقول  3العدد دªهلم ٕاىل «اية ٔ

 les(، هاذو 11366: 2012ٔ�كتو�ر  3ية لمك اJالش؟ ٕاىل «ا
indemnités journalières de stage ( ىلJ ةHالتعويضات اليوم

ما ق�طوش هاذ التعويضات، دا�  1960من Jام  11366التدريب، هاذ 
ملف، ٕاىل  5230احYا ضبطنا هاذ امللف، ا�يل اس:تطعنا جنهزوه اليوم هو 

دªل اPرمه، Uٔن هاذ اليش مليون  113ابغينا نعوضو هاذ الناس ðيخصنا 
، اخرج يل يف و ي ٔ�� هاذ اليش دا� ميل 1960راه جمرور من Jام 

جHت لهاذ الوزارة، اكن خمبع حىت وا�د ا®هنار اخرج وىل موضوع حىت هو 
  .مطروح

املشلك اUٔول ا�يل وانا هو الو4ئق دªل هاذ التداريب، حىت املد�ر 
يوقع �، Ö{ فgحنا وا�د املناقشة  عند من دار التدريب مات ا�يل خصو

مع اخلازن العام �لمملكة اليس نور ا�Pن بºسودة هللا جيازيه خبري مع 
رو ــــــــــــــــــــــــاUٔقسام دªلو احYا يف مYاقشة، �ش �شوفو ðيفاش ندي

)la validation de service (ة"Hبقامئة وا�دة، والشك غنوصلو لن�.  
ا�يل غندوزو ٕاىل كتب هللا يف هاذ  5230من هاذ اليوم Vاهز عند� 

، 1978، وصلنا لــــ 1978حىت  1961ملف، و�دية من Jام  750الس:نة 
مليون دªل  4من بعد لك Jام «ادي ندوزو طرف، هاذ العام اكن عند� 

مليون، ٔ�ي  6دªل الفقرات من املزيانية دªل  2اPرمه يف املزيانية، حولت 
مليون، �ش «ادي نتغلبو ٕان شاء هللا Jىل  10دªل ٔ�صبح عند� «الف 

  .ملف 700هاذ 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
نgºقل ٕاىل الس:يد . شكرا الس:يد الوز�ر، احgفظوا ببايق اجلواب �لتعقHب

  .املس�شار، هناك تعقHب؟ تفضل

    ::::املس�شار الس:يد محمد بºشايباملس�شار الس:يد محمد بºشايباملس�شار الس:يد محمد بºشايباملس�شار الس:يد محمد بºشايب
 .شكرا الس:يد الرئDس

. Jىل هذا التوضي	اتكºشكرو الس:يد الوز�ر Jىل هاذ الرصا�ة و 
احYا، الس:يد الوز�ر، مل نعتربها ÏرقHة، احYا اعترب�ها مس:تحقات، يف بداية 
السؤال دªلنا واحض، املس:تحقات دªل الفرتة دªل التدريب، Uٔنه اUٔساتذة 
واملعلمني ðي�Yقلوا من مراكز ٕاىل مركز و�لتايل ðيتطلب ٕاماكنيات، كتعرف 

�لتايل هاذ املس:تحقات من حقهم، وðينص اUٔجرة دªل التعلمي ضعيفة و
  . Jلهيا مرسوم

يف ٕاطار  5000، تقريبا مهنا 11000ٕاال ٔ�ن هاذ املشلك ðبري، اك�ن 
 113ال�سوية ولكن املبلغ املشار ٕاليه، الس:يد الوز�ر، م�لغ ال بnٔس به، 

مليار �ش حتل  11مليون درمه م�لغ هزيل �لºس:بة �لمزيانية دªل الوزارة، 
دªل الناس مايش يش �اVة ðبرية وهاذ اليش،  11000دªل  املشلكة

معايل الوز�ر، مع العمل ٔ�ن قطاJات وزارية مماثW كت�لص هاذ املس:تحقات، 
وزارة التعلمي Jىل ما ٔ�ظن يه الوحHدة ا�يل مngٔخرة يف هذا اEال Jىل 

  .حسب Jلمي
س:متر معايل الوز�ر، انÅ كتقولوا بnٔن هاذ القضية دªل التكو�ن امل 

وتnٔهيل القطاJات وyاصة التعلميية ا�يل ٔ�رشمت يف السابق بnٔن املنظومة يه 
جHدة وصاحلة و�لتايل خصها مازال التnٔهيل وخصها جودة التعلمي، ٕاذن، 
معايل الوز�ر، ٔ�ال Ïرون ٔ�ن Jدم رصف املس:تحقات «ادي Äشلك ٔ�نه 

كو�ن خصنا �شجعو الت ؟عزوف عن ا�لجوء ٕاىل التكو�ن والتكو�ن املس:متر
املس:متر، خص املس:تحقات �ش Ïكون وس:يW �ل�شجيع Jىل التكو�ن 

  .املس:متر والتnٔهيل دªل القطاع Jرب Ïكو�ن املوارد ال¿رشية دªل الوزارة
  .شكرا معايل الوز�ر

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا �لس:يد املس�شار

  .التعقHب

  :لوطنيةلوطنيةلوطنيةلوطنيةالس:يد وز�ر الرتبية االس:يد وز�ر الرتبية االس:يد وز�ر الرتبية االس:يد وز�ر الرتبية ا
الس:يد املس�شار، ٔ��مك كتلكموا �لفعل يف السؤال Jىل املس:تحقات، 



�ٔ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 

22 

 )2012نومفرب  13( 1433ذو احل"ة  28

ولكن يف احلي�Hات دªل السؤال الرتقHة، ٔ�� ما yلقهتاش من رايس، Jىل 
لك �ال يش �س ما اك�ن، هللا Äسامح، املهم هاذو تعويضات يومHة Jىل 

  .التدريب
قدمي، ٔ�ما  ٔ�وال خصنا �كونو مgفامهني هذا املوضوع قدمي وجمرور

التكوينات اليوم yاضعة ملسطرة Vديدة خمالفة لهذا املرسوم دªل Jام 
واك�ن فهيا رشوط والكHفHة دªل التعويض وراين قدمت يف الرب�مج  1957

¼س:تع"ايل الفقرة املتعلقة هباذ التكوينات والناس تقاضت فهيا وا�د العدد 
  . دªل اUٔموال ÷مة

Eعلق بوا�د اgا مYش يش وز�ر دا� احºلفات ما اكيEلفات، هاذ ا
مليون سهW، ما اكيºش يش وز�ر املالية ا�يل يوافق  113كتبان ... املالية

{ يف الظروف املالية العمومHة دªل البالد اليوم ٔ�و ما ق�ل �لتحويل، 
انقصت من ¼عÅدات دªل الفصول ما ق�ل �لتحويل ٕاال مبشقة اUٔنفس 

لف البد نفg	ه Jىل اUٔقل نعطيو اUٔمل �لناس ٔ�نه ميكن Uٔنه كنقولو هاذ امل
ª نت شفت قلنا «ادي�نعاجلو، �ش ما V يت�لصوا يف وا�د التكو�ن ؤ

ملف ٕاىل وافقت يل اخلزينة العامة تد�ر يل  �750كذبوش Jىل ٔ�نفس:نا، 
)la validation ( لªيوقع التقادم يف  4دð ن وقع التقادم، وملاUٔ س:نني

  .كمتوتالتعويضات 
وامسح يل مااكيºش مقارنة بني وزارة التعلمي، اليس محمد، والوزارات 
اUٔخرى، احYا تبارك هللا «ري كنجيو ند�رو التدريب وðيويل عند� DVش، 

الس:يد وز�ر اPاyلية قال يل عند� ذاك ... راه ذاك اليش Jىل قد احلال
�لف موظف، راه  300اليش، ٔ�� راه اUٓالف اليوم، اليوم راه احYا واصلني ٔ

�كرث من اجلDش املليكٔ.  
  .شكرا

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يد الوز�ر، و�شكرمك Jىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

نgºقل ٕاىل اUٔس:ئW املوة ٕاىل الس:يد وز�ر اPاyلية ونبدٔ� �لسؤال 
اUٔول حول املوارد ال¿رشية �لجامJات احمللية، واللكمة �Uٔد السادة 

  .س�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل اUٔس:تاذ السعداويامل 

  :املس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�ود ٔ�ن ٔ�وحض �لس:يد وز�ر اPاyلية ٔ�س:باب الزنول لوضع هذا السؤال ٔ

اJات احمللية يف هذه الس:نني اyUٔرية من امجل وهو yري من يعمل ما شهدته
ٕارضا�ت وتوÏر بني احلكومة والهيئات املهنية املنظمة ملوظفي امجلاJات 
�ن امجلاJات احمللية þشلك ٔ�ساس من ٔ�سس الالمركزية، ٔ A:احمللية، والس

ويه ٔ�شاكل املامرسة الفعلية ��ميقراطية مبا متث
 من ٕارشاك املواطنني من 
احملليني يف اختاذ القرار وبلورة املشاريع التمنوية اليت تليب  yالل مYتخبهيم

و�لتايل، الس:يد الوز�ر، ال ميكن ٔ�ن نتصور تطور . �اجHات املواطنني
��ميقراطية من دون متكني امجلاJات احمللية من اUٔطر الكفnٔة القادرة Jىل 

  .تدبري الشnٔن العام
�ر، نود ٔ�ن نؤكد Jىل وهبذه املناس:بة، ويف نفس الس:ياق، الس:يد الوز

�ن ملف املوارد ال¿رشية ðيبقى من ٔ��د امللفات اليت تتطلب تدابري ٔ
اس:تع"الية من طرف احلكومة ملعاجلة هذه ¼عتبارات التنظميية �لوظيفة 

  .امجلاعية، واÖي مل يعد Äسا�ر املس:ت"دات اليت þشهدها امجلاJات احمللية
  : سائلمكويف هذا إالطار، الس:يد الوز�ر احملرتم، � 

 هل هناك ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل لوزارÏمك فA خيص رفع مس:توى -
  التnٔطري داyل امجلاJات احمللية Jىل املديني القريب واملتوسط؟

�ال Ïرون رضورة اعÅد التكو�ن والتكو�ن املس:متر ملوظفي امجلاJات  -ٔ
لمون، وكام تع ؟احمللية حىت �ك�س:بون املهارات والقدرات إالدارية والتقYية

، Vلهم 1992الس:يد الوز�ر، ٔ�ن Vل املوظفني ا�Öن توظفوا يف س:نة 
Vاؤوا من اجلامعات ولDس هلم Jالقة �لتكو�ن و�مجلاJات احمللية، ونظرا 
كذ{ Pور الهيئات احمللية يف مHدان التمنية ¼قgصادية و¼جÅعية 

 ٔUاتق هؤالء اJ ىلJ صبحت ملقاة�طر، والثقافHة، واملسؤولية اليت ٔ
  .و¼خgصاصات املتعددة اليت ٔ�عطيت �لجامJات احمللية

 ...كذ{ نود معرفة تnٔهيل عرصنة الوظيفة احمللية اليت تتضمن احلركة -
  .شكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار . شكرا �لس:يد املس�شار Jىل سؤا�

  .اجلواب Jىل السؤال، تفضلوا الس:يد الوز�ر

        ::::العنرص، وز�ر اPاyليةالعنرص، وز�ر اPاyليةالعنرص، وز�ر اPاyليةالعنرص، وز�ر اPاyليةالس:يد احمند الس:يد احمند الس:يد احمند الس:يد احمند 
  .شكرا الس:يد الرئDس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�لفعل، ال ميكن ٔ�ن خنتلف ٔ�ن تدبري املوارد ال¿رشية يف امجلاJات احمللية 
�و يف «ريها، ولكن يف امجلاJات احمللية �خلصوص، Uٔن يه اليت مرتبطة ٔ

 جيب ٔ�ن يعطى لها �لتمنية احمللية، يعين هو من العنارص اUٔساس:ية اليت
  .¼هÅم البالغ، واليت تعىن هبا املصاحل املركزية يف وزارة اPاyلية

�لف تقريبا دªل املوظفني �مجلاJات احمللية  150: ٔ�وال من �حHة احلجمٔ
ال ميكن ٔ�ن Äس:هتان به، مث ٔ�ن كام قلمت ٔ�ن مؤخرا ويف ٕاطار التوظيفات، 

ªل التnٔطري ٕاذا اyذينا فعال نالحظ ٔ�ن هناك يشء غريب، Uٔن الºس:بة د
اUٔطر العليا واUٔطر املتوسطة ا�يل يف امجلاJات احمللية تنلقاو وا�د الºس:بة 
تفوق حىت الºس:بة ا�يل موجودة يف إالدارة املركزية، حبيث ٔ�ن مàال يف 
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 30، يف امجلاJات بصفة Jامة ما بني %50اجلهات نصل ٕاىل ما يفوق 
  لكن ملاذا هناك مشلك؟، ويه �س:بة دªل التnٔطري، و %35و

لس:ب¿ني، الس¿ب اUٔول وهو حنن اUٓن مYك�ني Jليه، هو فعال ٕاعطاء 
قانون ٔ�سايس ووضعية قانونية �لموظفني دªل امجلاJات احمللية، ا�يل 
تتجعلهم ٔ�هنم ما حيسوش ٔ�هنا وظيفة معومHة من اPرVة الثانية، يعين رامك 

 ٔUو لك إالجراءات اليت اختذت يف الس:نوات اgرية ويه حماو² تقريب شفy
يعين ٕاىل اكن  هاذ الصنفني، حبيث ٔ�ن يف امجلاJة احمللية املوظف ميكن �

امgياز عند املوظف دªل الوظيفة العمومHة حىت الوظيفة امجلاعية �كون 
 .عندمه

مث كذ{ وهاذ اليش هذا تيخصو قانون ٔ�سايس وحنن �ش:تغل مع 
ا القانون اUٔسايس ٕاىل الوجود، النقا�ت وهناك اجJÅات اUٓن ٕالخراج هذ

  .رمغ ٔ�ن اك�ن قانون ٔ�سايس ولكن ابغينا ٔ�نه يرتىق PرVة ٔ�كرث
² الثانية، الس¿ب الثاين ا�يل اك�ن، اك�ن يف التحفزيات وحىت يف nٔ املس

الرؤية يف التنظمي، Uٔن ملا Ïهنرضو Jىل هاذ اUٔطر ا�يل يه موجودة وهاذ 
مجلاJات ما واحضاشاي، هناك وا�د التnٔطري، تنوVدو ٔ�ن الهيلكة دªل ا

العدد دªل املناصب ا�يل ما موجوداشاي، ما اكيºشاي املدراء، ما 
اكيºشاي رؤساء اUٔقسام، ما اكيºشاي رؤساء املصاحل، وحنن اUٓن هن" 
مرشوع مرسوم راه واVد تقريبا ا�يل «ادي نقدموه �لحكومة �ش ميكن لنا 

يل يه موجودة كام يه موجودة يف حنددو كذ{ هاذ الوظائف بتحفزيات ا�
  .الوظيفة العمومHة

�ما من �حHة التكو�ن، فهناك مصل	ة yاصة در�ها ٔ)SEGMA ( ا�يل
تتقوم هباذ العمل، وحنن نفكر اUٓن يف تطو�ر هاذ املصل	ة دªل التكو�ن ٕاىل 

  .ما بعد، ٕاىل مس:توى ٔ�Jىل

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
د املس�شار، يف ٕاطار التعقHب، اللكمة لمك، الس:ي. شكرا الس:يد الوز�ر
  .تفضل اليس السعداوي

        ::::املس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يد الوز�ر، 
�ود بداية، �مس الفريق احلريك، ٔ�ن ٔ�تقدم لمك �لشكر Jىل التوضي	ات ٔ
الواردة يف جوا�مك، ٕاال ٔ�نين ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قف عند املوظفني امجلاعيني يصنفون 

سهم �ملوظفني من اPرVة الثانية، واPليل Jىل هذا، الس:يد الوز�ر ٔ�نف 
احملرتم، ٔ�ن مجيع رؤساء املصاحل واUٔقسام �ٕالدارة العمومHة مبختلف 

  .القطاJات يتقاضون تعويضات عن املهمة �س:ت�Yاء موظفي امجلاJات احمللية
كذ{، الس:يد الوز�ر، يف نفس الس:ياق �رى ٔ�ن وزارÏمك مشكورة 

ب�سوية وضعية املوظفني امجلاعيني دون الرفع من احلصة دªل  قامت
امجلاJات من الرضيبة Jىل القمية املضافة، مما خيلق ٕاشاكال ðبريا داyل 

ن Vل املوظفني يتوفرون Jىل قرارات من وزارÏمك املوقرة وا�يل Uٔ امجلاJات 
القمية وقعتوها هلم وÏرقوا ولكن يف غياب موارد مالية والرفع من احلصة Jىل 
  .املضافة مل �متكن رؤساء امجلاJات من رصف تعويضات هؤالء املوظفني

وهبذا، ال ميكن ٔ�ن حنسن من العطاء دªل امجلاJات احمللية من طرف 
  . املوارد ال¿رشية ٕاال ب�سوية وضعيهتم املالية وإالدارية

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .مة �لردالس:يد الوز�ر، لمك اللك. شكرا �لس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyلية
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يد املس�شار احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،

�وال «ري بغيت نذðر بnٔن فعال فA يتعلق �لتعويضات والتحفزيات ٔ
مgفقني وهذا هو ا�يل تºش:تغلو Jليه رمغ ٔ�ن يعين البد من املصار�ة ٔ�ن 

ي ٔ�و Jىل قطاع وطين، ملا هناك صعوبة، رئDس قسم Jىل الصعيد الوزار 
�ٓالف دªل  10تزنلو �لجامJة احمللية تنلقاو رئDس قسم يف جامJة حملية دªل 

�لف البد ٔ�ن �كون هناك تفاوت حسب فعال  200الساكن تنلقاوه يف ٔ
اللكفة دªل املهام والثقل دªل املهام، وهذا فعال ٔ�مور ا�يل اUٓن كام قلت 

يف هاذ الباب هذا، وفHه هاذ التعويضات لمك راه اك�ن مرشوع دªل مرسوم 
  . ا�يل البد ٔ�ن Ïكون

اك�ن املشلك الثاين، راه تيخصنا كذ{ حنددو، راه امجلاJة احمللية ٕاىل ما 
اك�ش عندها ٕادارة قوية ال ميكن بتا� ٔ�ن تقوم �لتمنية، و�ش Ïكون هاذ 

ه إالدارة قوية جيب ٔ�ن حتدد ¼خgصاصات، راه كتعرفوا هاذ اليش، را
ك�سريوا امجلاJات لكمك وكتعرفوا ٔ�ن يف بعض اUٔحHان �كون هناك yلط ما 
بني ما يقوم به املنتخب وما جيب ٔ�ن تقوم به إالدارة حتت ٕارشاف رئDس 

 .امجلاJة
املس²ٔn الثالثة دªل املوارد ا�يل حتدثوا Jلهيا، ٔ�� ٕاذا مل ختين اÖاðرة 

واملس:تحقات دªل املوظفني  وميكن يل �رجع ٔ�ن يعين اUٔجور دªل املوظفني
من املصاريف إالج�ارية اليت جيب ٔ�ن Ïكون حىت يف �ا² ما ðيكونوشاي 
¼عÅدات، راه Ïميكن لنا خنلصها يه اUٔوىل وJاد ندوزو �ليش الخر، 
ولكن ميكن لنا �شوفو هاذ القضية وحنن �ش:تغل Jىل رفع كذ{ القدرات 

قوية املوارد اÖاتية �رفع التحصيل و�رفع دªل امجلاJات احمللية املالية، سواء بت
  . كذ{ الºس:بة دªل القمية املضافة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .شكرا �لس:يد الوز�ر

موضوع السؤال املوايل موVه دامئا ٕاىل الس:يد وز�ر اPاyلية حول 
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التدبري املفوض، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ¼س:تقاليل �لو�دة 
  .، تفضلوالتعادلية

        ::::املس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحساناملس�شار الس:يد محمد بلحسان
  .شكرا الس:يد الرئDس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يعترب ٔ�سلوب التدبري املفوض من اUٔساليب احلديثة ل�س:يري املرافق 
العمومHة وyاصة مهنا احمللية، وقد ظهر هذا اUٔسلوب يف املغرب مYذ 

سعينات، نظرا �لتحوالت الكربى اليت عرفهتا بالد� وyاصة Jىل صعيد ال� 
تدبري الشnٔن العام، و�لتايل فا�لجوء ٕاىل هذا اUٔسلوب قد ٔ�ملته التحوالت 
الكربى �لنظام العاملي، �ٕالضافة ٕاىل إالðراهات اليت عرفهتا املؤسسات 

  .املالية
 ٔnساس ٕاىل تUٔ� ن عقود التدبري املفوض حتتاج�هيل العنرص ال¿رشي كام ٔ

�مجلاJات احمللية يف جمال مراق�ة وت��ع هذا التدبري، كام ٔ�ن وزارة اPاyلية 
�عتبارها القطاع الويص فه ي مطالبة مبساندة ومصاح�ة امجلاJات احمللية يف 
معلية املراق�ة والت��ع �لتغلب Jىل العراقHل واملشالك اليت يطر�ا هذا ا®منط 

 ٕاشاكليات حقHقHة مرتبطة �Uٔساس �نتظارات من التدبري، اÖي يثري
املواطنني، خصوصا ؤ�ن النتاجئ تبايºت من مYطقة ٕاىل ٔ�خرى واخgلف 
تقدمي مد�ري الشnٔن احمليل حول جناJة هذه الصيغة التدبريية بني مؤيد 

  .ومعارض
Öا، �سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم، عن تقHميمك لنتاجئ التدبري املفوض 

طرف بعض امجلاJات، وهل هناك رؤية ٔ�و ٕاسرتاتيجية واحضة  املعمتد من
  تعزتم الوزارة القHام هبا لتحسني تدبري املرافق امجلاعية؟

املتعلق �لتدبري املفوض �لمرافق العامة اس:تطاع  54.05وهل قانون 
سد الفراغ ال�رشيعي و�لتايل ضبط السلواكت واملامرسات اليت توارثت عن 

  ت قانونية yاصة هبذا اUٔسلوب؟غياب �م من مقgضيا
و�لتايل، هل هذا اyUٔري يت"اوب مع مgطلبات الواقع ٔ�م ٔ�ن هناك 
تفكري يف وضع ٕاطار قانوين Jام وواحض �رتقي هبذا اUٔسلوب ٕاىل مس:توى 
مؤسسايت yاضع لتنظمي حممك ومفصل يضبط العالقات وحيدد نوعية 

  ومس:توى اخلدمات املقدمة �لمرتفقني؟
  .الوز�روشكرا الس:يد 

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

 .تفضلوا
  

        ::::الس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyلية
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس:يد املس�شار احملرتم،

ملفوض ٔ�شكرمك Jىل هذا السؤال Uٔن فعال هاذ املس²ٔn دªل التدبري ا
تلف هبا Jدد من الغموض، ؤ�حسن دليل وهو ٔ�ن السؤال مطروح يف 

  .و�يق يعين اك�ن، معىن ٔ�ن هاذ املس²ٔn ÷مة 2009
ابغيت نذðر ٔ�ن فA يتعلق �لتدبري املفوض فهو من اخgصاص  ،ٔ�وال

رؤساء امجلاJات واخgيار رؤساء امجلاJات، لDس هناك يشء يفرض Jىل 
يدوز �لتدبري املفوض، ولكن الوزارة الوصية بطبيعة الرئDس دªل امجلاJة ٔ�نه 

 .احلال يه موجودة Pمع وملتابعة وملسا�رة امجلاJات اليت ختتار هاذ ا®منط
املس²ٔn الثانية، وهو ٔ�ن ا®منط دªل التدبري املفوض فعال مايش «ري يف 
امجلاJات، يعين ملا كºشوفو ما يقع حىت Jىل الصعيد دªل اPو²، هذا اجتاه 
يعين Jام Uٔن اPو² ٔ�و ما Äسمى �ملصاحل العمومHة، Ïريد ٔ�ن ختلو شÈDا ما 
من لك ما هو جتاري وصناعي دون ٔ�ن خترج من املسؤوليات دªلها Uٔن 
يه املراق�ة واملسؤولية كتبقى لها، ٕاذن هاذ التدبري لDس هو �ل يعين 

مجموJات ، بل هو ٔ�داة من اUٔدوات، اك�ن اخgيار، اك�ن ا�يل ðيد�ر يحسر 
  .خمتلطة، رشكة خمتلطة دªل امجلاJات احمللية مع اخلواص، التدبري املفوض

هاذ التدبري جربناه يف وا�د العدد دªل املرافق ؤ�عطى ٕاجيابيات ال 
بnٔس هبا وهو فعال ٔ�وال اس��رات، اك�ن ¼س��رات ا�يل ما كتد�رهشاي 

yيجيهبا ا�يل تعطاه التدبري املفوض، ٕادðة وJل امجلاªال ذاك املنظور د
التدبري اخلاص يف املرافق العمومHة وهذا ÷م، نقل بعض التكYولوجHات 
والتكو�ن، ولكن اك�ن كذ{ يعين وقفYا Jىل وا�د العدد دªل النواقص 
ودªل ¼خgالالت، ويه راجعة ٔ�ساسا ٕاىل ٔ�ن يف Vل اUٔحHان ملا كنعطيو 

هو «ادي مول التفويض يد�ر تدبري املفوض كنتوخرو لور وكنقولو صايف ها 
راسو، هذا ال راه يعين العقود ا�يل اكينة تفرض املراق�ة القوية، احملاس:بة 

  . واملراجعة يعين اPورية
راجعنا و«ري� وا�د  2008وهاذ اليش وقع مàال يف اPار البيضاء، يف 

العدد اUٔمور، يف الر�ط يف النقل وكذا اكنت يعين بعض احلاالت ا�يل 
ٕالفالس ولقHنا صيغ ٔ�خرى، و�شجع اUٓن Jىل ٕاJادة التقHمي دªل وصلت ل

هاذ العقود دªل التدبري املفوض وتقوية إالماكنيات دªل امجلاJات �ش 
ميكن لها تلعب اPور دªلها دªل املراق�ة، Uٔن التفويض ðيخص تقوى 

  . املراق�ة، ٕاىل ما تقواþش ما غند�رو حىت يش �اVة
  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس:يد رئDس اجل الس:يد رئDس اجل الس:يد رئDس اجل الس:يد رئDس اجل 
 .شكرا لمك، اللكمة لمك ٔ�س:تاذ، تفضل �لتعقHب. شكرا �لس:يد الوز�ر
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        ::::املس�شار الس:يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفHاليل
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يد الوز�ر،
�� سnٔقف عند دفاÏر التحمالت وþسطري هذه اPفاÏر والبنود اليت ٔ
Vاءت يف هذه اPفاÏر، فاملشلك ٕاىل امسحتو، الس:يد الوز�ر، هو لDس يف 

PفاÏر، بل يف مgابعة هاته اPفاÏر، Uٔن حeH �رى ٔ�ن بعض الرشاكت ا
تتعهد يف البداية ٔ�و يف بعض بنود دفاÏر التحمالت، تتعاهد �س��رات 
Vديدة، تتعهد بnٔسطول Vديد، تتعهد بnٔش:ياء Vديدة، ورمبا هذا ما Äس:يل 

من  ا�لعاب يف البداية �لق�ول Jىل هذه اخلدمات دªل هاذ الرشكة، ولكن
 Wل ذاك املر�ªبعد وهاذ التجهزيات تتعهد هبا مر�ليا وكتوصل �لهناية د
ا�يل تعهدت هبا الرشكة، وما ðيوقعش ذاك اليش، وما ðيكو�ش، فnٔ�ن يه 

  املراق�ة؟ 
فاخللل الك�ري رمبا، الس:يد الوز�ر، هو �س:ت�Yاء الرشاكت الكربى وا�يل 

ص الواكالت وخصوصا واك² دyلت يف التجربة دªل التدبري املفوض فA خي
التوزيع املاء والكهر�ء، ف�اس:ت�Yاء هاذ الرشاكت، ما كºشوفوش اس��رات، 
الس:يد الوز�ر، فقط اUٔسطول ا�يل كتجي به وخصوصا فA يتعلق جبمع 
النفاªت، اUٔسطول ا�يل كتجي به الرشكة ا®هنار اUٔول هو ا�يل كتمكل به، 

رشاكت، وفضت املر�W دªلها ا�يل ووقعت بعض ¼خgالالت يف بعض ال 
س:نني، ¼خgالالت ðبرية  3س:نني فضهتا يف  6يه كتكون يف العقدة دªل 

ولكن الوزارة ما حرك�ش الساðن، ٔ�� ال ٔ�قول املنتخبني، Uٔنه املنتخبني 
Jلهيم املراق�ة، ما قاموش هبا ðيبقى الويص ا�يل يه الوزارة، الوزارة ما 

د وVاو eرشكة وا�دة ٔ�خرى واس:تnٔنفت حرك�ش ساðن، وفسخت العق
  . العمل وnٔن شÈDا مل �كن

هذا هو ما ن�ºه ٕاليه، الس:يد الوز�ر، هو هاذ ¼خgالالت ا�يل يه من 
مصمي املراق�ة دªلمك ومن مصمي يعين التقومي دªل العمل يف هاذ اEال دªل 

  . التدبري املفوض، هذا ما ن�ºه ٕاليه
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
 .اللكمة لمك، الس:يد  الوز�ر، يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyلية
  الس:يد املس�شار احملرتم،

�تفق معمك يف وا�د اجلزء، �لفعل ٔ�ن دفاÏر التحمالت البنود دªل ٔ ��ٔ
العقود هذا اJالش Ïهنرضو Jىل ذاك املراجعة واJالش حرصنا ٔ�ن يف 

Uٔن هاذي جتربة .. Ïكون هاذ املراجعة رضورية حىت ق�ل ا®هناية دªلالعقدة 
Vديدة دyلوا فهيا الناس ومايش مفروض ٔ�نه من البداية ٔ�ن نعملو لكيش 

  . مدقق
ؤ�كرث من هذا ٔ�ن هذا مايش عقد Jادي، راه ملا كتعاقد مع وا�د �ش 

امش ي¿ين { عامرة ٔ�و �ش جيهز يش �اVة، ٕاىل ال قدر هللا يعين ما ق
�لواجب وتوقف راه ðيتوقف املاريش وكنفسخوه وعوض ا�يل �كونو 
Vاهز�ن يف Jام كنكونو Vاهز�ن يف Jامني، هاذي مصل	ة معومHة يومHة، 

�شهر،  8ٔ�شهر ٔ�و  6ٕاىل وقف مàال مجع النفاªت، راه ما ميكºش ختلهيا ٔ
  . لهذا، تنقولو البد من هاذ املراجعة... بد ٔ�ن تلقىال

دد دªل اجلزاءات ا�يل يه مYصوص Jلهيا وا�يل كذا، اك�ن وا�د الع
ولكن فعال راه من الصعب ٔ�هنا توصل Uٔن دامئا yاص هاذ القضية دªل 
احلرص Jىل ¼س:مترارية دªل املصل	ة العامة، وJىل كذ{ تطبيق 

  . اجلزاءات
ملا تتقولوا يل وزارة اPاyلية، هنا تن�Yاقضو يش شوية، راه قلهتا يف 

اه ٔ�وال امجلاJات yاص يه ا�يل وقعت، يه املسؤو² ولكن وزارة البداية ر 
اPاyلية ال ت�Yصل من هذه املسؤولية، جيب ٔ�ن تدمع، جيب ٔ�ن þسا�ر 
وهذا ما وقع يف الر�ط يف النقل، وما وقع يف ٔ�ماðن ٔ�خرى ومس:تعد�ن فعال 
نطورو هاذ اUٔسلوب �ش Ïكون امجلاJة قوية ٔ�مام املفوض � ٕاىل ما اكن�ش 
حصي	ة و�رجعو �لسؤال اUٔول ٕاىل ما اكن�شاي إالدارة كذ{ التقYية قوية 

  .«ادي ما �كو�يش يف املصل	ة هواملالية قوية فهاذ اليش لك
  .شكرا

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

نgºقل ٕاىل السؤال الثالث، موVه دامئا ٕاىل الس:يد وز�ر اPاyلية، حول 
مnٔذونيات س:يارات اUٔجرة واملشغلني لها، تنظمي العالقة بني ٔ�حصاب 
عبد هللا عطاش، عبد إال� احللوطي، محمد : �لمس�شار�ن احملرتمني السادة
  .رماش، تفضل اUٔس:تاذ رماش

        ::::املس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رماشششش
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  الس:يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
وكذ{  2011دجYرب  �27الته Jىل احلكومة بتارخي هذا السؤال متت إ 

ونعيد طر�ه مع حتيني معلوماته وفق  2012يوليوز  17التذكري به يف 
  .املتغريات الطارئة

تnٔيت راهنية هذا السؤال من yالل عزم احلكومة، الس:يد الوز�ر 
احملرتم، Jىل ٕا�داث تغيريات Vذرية يف قطاع النقل وyاصة س:يارات 

اUٔول والثاين، من yالل حماربة السمرسة اخلاصة �لسومة  اUٔجرة بصنفها
واليت ٔ�كد Jلهيا رئDس احلكومة يف هذه " �حلالوة"الكرائية وما يعرف 

  .من الشهر اجلاري 7الغرفة ٔ�ثناء املساء² الشهرية يوم 
فال خيفى Jليمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن س:يارة اUٔجرة تعترب رافعة اقgصادية 
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ة داyل املدن وyارا وتواصل اجÅعي ومورد رزق ووس:يW تنقل ٔ�ساس:ي
ل¹ٓالف من اUٔرس واليت يعDش «البDهتا ل¹ٔسف فقرا وهشاشة يف كثري من 

  .املدن واملناطق اليت تعرف ضعف اقgصادي وÏردي اجÅعي
ٕان عزم احلكومة اليوم، الس:يد الوز�ر، بصدد تعويض نظام الرخص 

رت حتمالت س:يخفف من و¼مgياز بنظام التعاقد Jىل ٔ�ساس دف
¼خgالالت القامئة �لقطاع وس:يعزز احلاكمة املطلوبة، وهذا حيسب 
حلس:نات حكومة اUٔس:تاذ عبد إال� ا�ن كريان، فٕان ٕاجراءمك هذا وحماربة ما 

، الس:يد الوز�ر، �كون هذا إالجراء عبارة عن ٔ��سولني "�حلالوة"يعرف 
املهنيني املرىض هبذه اUٓفة  اÖي يذيب ارتفاع السكر ٔ�و احلالوة يف جHوب

  . ¼جÅعية
ال �ريد ٔ�ن نت	دث عن إالشاكالت املرتبطة هبذا القطاع اجÅعيا، 
اكالس:تفادة من تعويضات الضامن ¼جÅعي، التغطية الصحية والسكن ٕاىل 

  . «ري ذ{
ال �ريد ٔ�ن نت	دث عن ٔ�زمة þشغيل ٔ�ربعة سائقني يف س:يارة ٔ�جرة 

  . داعيات تعرفوهناوا�دة، وما Ö{ من ت
ال �ريد ٔ�ن نت	دث عن التكو�ن املطلوب لهؤالء وال عن جتديد احلظرية 

  . وتnٔهيل احملطات
مىت سDمت إالJالن عن لواحئ  :الس:يد الوز�ر ويف هذا الصدد، �سائلمك

املس:تفHد�ن من الكرميات ٔ�و ما يعرف �ٕالðرامHات، واليت �ددها القانون 
 قطاJه النقل والتجهزي والتعلمي وإالJالم؟,هبة، Jىل غرار ما يقوم به 

هل مصاحلمك اEتصة تقوم �س:تقصاء املعلومات حول من مه Jىل قHد 
  احلياة من املس:تفHد�ن من الكرميات؟ وهل سgDحققون فعال من ذ{؟ 

وبناء Jىل قرار تنظمي السومة الكرائية املرتقب وٕالغاء ما يعرف 
�ذوهنا و�رخي  ، ما يه إالجراءات، الس:يد"�حلالوة"gالوز�ر، اليت س�

تنفHذها؟ وهل هناك ضام�ت ٔ�خرى حىت ال يقع ال�سDب �لتالعبات 
بطرق ٔ�خرى؟ وما يه يف اyUٔري، الس:يد الوز�ر، معوما التدابري اليت 

�ذوهنا ٕالعطاء نوع من ¼س:تقرار املهين لهذا القطاع؟gس�  
  .وشكرا الس:يد الوز�ر والس:يد الرئDس

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئDس اجلل الس:يد رئDس اجلل الس:يد رئDس اجلل الس:يد رئDس اجلل 
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا لمك الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyلية
  .شكرا الس:يد الرئDس
  الس:يدة املس�شارة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
بد ٔ�ن نتعامل مع هذا امللف eيشء من الهدوء والرزانة، فعال امللف ال

ا�يل عندو الرخص ٔ�و فHه مشالك، فHه مشالك مايش من حHث اشكون 
اUٓن هناك مشالك Uٔن هناك وا�د املنظومة لكها .. ال اشكون ا�يل عندو

  .دªل النقل احلرضي وما بني املدن تطرح ٕاشاكل
ملا نت	دث عن الطاðيس راه ما ميكºش حنيدوه Jىل الطوبDس وعن 
الطرامواي وعن كذا، ملا نت	دث عن س:يارة الطاðيس الك�ري راه اليوم 

الك�ري وىل ðيدyل �لمدينة، ٕاذن حنن إالسرتاتيجية دªلنا يه الطاðيس 
التفكري ٔ�وال يف املنظومة ,لك شامW �ش حنددو �لضبط �ٓش هام 
احلاجHات؟ راه ما ميكºش نبقاو تنعطيو يف الطاðس:يات ٔ�و تنطلقو الرخص، 
ال �لسائقني وال �لفÈات ¼جÅعية، ٕاذا مل �راعي الطاقة ¼س�Hعابية يف 

  .ناملد
اليوم، وهذا لDس eرس، معروف عند� وا�د العدد دªل املدن ا�يل 

مرات  4ٔ�و  3تتفوق العدد دªل س:يارات اUٔجرة ا�يل فهيا تفوف بــــ 
احلاجHات، وهاذ اليش تتعرفوه، راه اك�ن اش��ااكت اUٓن يف Jدد من املدن 

ني النقل ما بني الطاðيس الصغري والطاðيس الك�ري، ما بني الطوبDسات، ما ب
  .املزدوج

ٕاذن ٕاىل ما شفYاش هاذ املنظومة ما اكيºش، هاذي �ش:تغل فهيا اUٓن 
ويه إالدماج، وابدينا �ش ميكن لنا �سا�رو هاذ العمل، ابدينا من اUٔرض، 

راه اك�ن ٕاحصائيات ولكن  1960ابدينا من إالحصاء املدقق Uٔن فعال من 
قHة فعا²؟ ٔ�ش:نو هام ٔ�ش:نو هو ا�يل كDش:تغل؟ ٔ�ش:نو هام الرخص ا�يل �

الرخص ا�يل ماتت؟ ٔ�ش:نو هام الرخص ا�يل ما ابقاþش عند موا®هيا؟ 
وخصوصا ٔ�ن هناك Jدة فÈات، هناك ا�يل عندو الرخصة وðي�دم �راسو، 
هناك ا�يل اكري الرخصة ا�يل عندو الس:يارة وكDش:تغل، هناك ا�يل اكري 

ت، ٕاذن هاذي الرخصة لوا�د ا�يل Jاود هو تيقلب Jىل موالني الطاðس:يا
  .مYظومة لكها راه احYا كºش:تغلو فهيا

فعال إالجراء ا�يل ابدينا به يف هاذ الشهر وا�يل هو يف احلقHقة هو تðٔnيد 
دªل ذاك العقد ا®منوذ�، ا�يل معلناه ٔ�نه حياول حيد  2007ٕالجراء بدٔ� يف 

من ذيك املعامالت املشYDة، اليت جتعل Jىل ٔ�ن ملا كتوصل العقدة ¼�هتاء 
ما نعاودش {، ٔ�� ما نعاودش معك Uٔن خصين نقلب  دªلها، تيقول �

Jىل يش وا�د �ٓخر ا�يل فعال ميكن يعطي يش �اVة ٔ�كرث، مايش «ري 
  .الكراء، يعطي الكراء ويش �اVة ا�داه

احYا اليوم تنقولو هذا مايش عقد Jادي، هاذي رخصة دªل اPو²، 
ها مول الرخصة ٕاال يف �ا² وا�دة وتنقولو ال ميكن العقدة ٔ�هنا تفسخ، يفسخ 

ٕاىل اكن ا�يل اكرهيا ما تي�لصشاي، ال يؤدي، ٕاىل اكنت يش �اVة ٔ�خرى 
�و يش تعسف فعال هذا عقد ميكن لنا منش:يو �لقضاء ولكن نقول كذ{ ٔ
هذا تفويض دªل ÏرخHص، هاذي رخصة اعطاهتا اPو² ميكن لنا 

J ا هاذ اليش هذا، و�ش:تغلYخرى �سحبوها، فلهذا وقفUٔىل اجلوانب ا
 .¼جÅعية وإالحصائية و¼ندماجHة

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن، . شكرا �لس:يد الوز�ر Jىل جوابه
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  .اUٔس:تاذ احللوطي تفضل يف ٕاطار التعقHب Jىل اجلواب

        ::::املس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس:يد الرئDس

  الس:يد الوز�ر،
  ، اUٔخوات املس�شارات احملرتمات،إالخوان

�شكر الس:يد الوز�ر Jىل التوضي	ات ا�يل قد÷ا، واحYا فعال كنقولو 
�لس:يد الوز�ر بnٔن القطاع دªل النقل والقطاع دªل س:يارات اUٔجرة 
�خلصوص، يه من القطاJات املعقدة يف جممتعنا، وهذا مع اكمل اUٔسف 

  .مYذ س:نوات
ع بقدر ما كنعتربو بnٔن نتعاملو معه هبدوء احYا، الس:يد الوز�ر، املوضو 

و�رزانة وبتؤدة، ٕاال احYا تنقولو بnٔن املوضوع عندو Jالقة �Uٔرواح دªل 
املواطنني الس:يد الوز�ر، وهذا ٔ�نمت JارفHنو، الس:يد الوز�ر، Uٔنه عند� 
 ªل حوادث السري مرتبطة هبذه القضاªل املشالك دªة دJموEوا�د ا

   .وهبذه املواضيع
Uٔنه ملا كنتلكمو Jىل الوضعية دªل املnٔذونيات والكراء دªل املnٔذونية 

كريجع Jىل السائق املهين ا�يل ðيترصف  هواحلالوة، �لطبع هاذ اليش لك
بذيك الس:يارة بوا�د الطريقة وبوا�د الرسJة ا�يل «ادي متكYو من ٔ�نه 

�بناءه  يؤدي لك هاذ ¼لزتامات، ومن ة ٔ�خرى ٔ�ن يnٔيت مبا يقوت بهٔ
  .وJائلته ؤ�رسته

وÖ{، الس:يد الوز�ر، احYا كنقولو بnٔن القضية قضية دªل ٔ�رواح 
املواطنني، واحYا Jارفني إالحصائيات دªل حوادث السري ðيفاش العالقة 

  .عندها مع خمتلف هاذ القطاJات ا�يل احYا كنتلكمو Jلهيا
ضية دªل القضية ا�يل كنتلكمو Jلهيا، الس:يد الوز�ر، كذ{، يه الق 

الهشاشة، ؤ�نمت يف حكومgمك مشكور�ن، جHتو بوا�د املهنج دªل املقاربة 
دªل اUٔوضاع ¼جÅعية دªل اEمتع وحماو² اس:هتداف الفÈات اUٔكرث 

  .هشاشة
احYا كنعتربو بnٔن هذه الفÈات تتعامل مع هذا القطاع يه من الفÈات 

ءات ومجموJة دªل املبادرات اUٔكرث هشاشة، وا�يل هاذ اEموJة دªل إالجرا
ا�يل مقتو هبا يه من اUٔمور ا�يل ميكن تنقص اشوية من هاذ الهشاشة، 

ر دªلها الش"اع والقوي واÖي و�لتايل �شد Jىل يد احلكومة يف القرا
yلف، الس:يد الوز�ر، ارتيا�ا ðبريا Pى املهنيني دªل القطاع فA يتعلق 

احلق يف ٔ�ن يفسخ العقدة ٕاال بnٔس:باب بقضية فسخ العقدة ؤ�ن ال ٔ��د � 
  .معقو²

وكذ{ هننئمك، الس:يد الوز�ر، Jىل هذا القرار، لكن نطالب، الس:يد 
الوز�ر، فقط بnٔن هذه اUٔمور تفعل يف ٔ�قرب وقت ممكن عوض ٔ�ن تبقى 

دªل اليس ٕادرÄس جطو  122بعض املذðرات احبال ا�يل وقع مع املذðرة 
  . ، Uٔن مل تفعل ٕاىل «اية اليومدªلمك، الس:يد الوز�ر 21ودªل 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقHب . شكرا الس:يد املس�شار

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

        ::::الس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyلية
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

ها، ابدينا فعال الوقت ال Äسمح �ش نعطيو التفصيل دªل اخلطة لك 
هباذ القضية هاذي Uٔن تنعتربوها مس:تع"W، نعترب فعال ٔ�ن العقدة ميكن لها 

�ن تºهت ي يف ٔ�ي وقت وتيخص بعدا حنميو هاذ الناسٔ.  
النقطة الثانية وهو ٔ�نه تن	اولو، مايش تن	اولو وقفYا ٔ�وال الرخص، يعين 

  .اسةما ðيتعطاوش الرخص، خمليني ا�يل هو موجود حىت �ساليو هاذ اPر 
ولكن النقطة الثانية ا�يل يه ÷مة يف اUٔولوية، ويه هاذوك الناس 
العاملني، يعين ٔ�ن اUٔوضاع ¼جÅعية دªهلم، اك�ن الناس ا�يل ðيتعاملوا 

  .اليوم بدون عقدة، يعين ما هواش حىت ٔ�Vري، فHجب ٔ�ن حنميه كذ{
�لمدن ا�يل  مث يف املر�W ا�يل ما بعد، ملا يعين «ادي نوليو نفgحو الباب

فهيا �اVة �لزªدة �ٓنذاك «ادي ندyلو يف إالطار املقاواليت، راه «ادي �كونو 
واحضني ذيك الساJات، يعين «ادي نفصلو ¼جÅعي، ما هو اجÅعي 
«ادي يبقى دامئا، يعين احلاVة ¼جÅعية «ادي تبقى دامئا، ولكن اPو² ٕاذا 

«ادي تد�رو بطرق ٔ�خرى، وما  بغات تد�ر ¼جÅعي مايش هباذ الطريقة،
هو مقاواليت تيخصو Äش:تغل يف ظروف �ش ميكن لنا نعطيو اجلودة وميكن 
لنا حنس:نو من املس:توى دªل الطاðيس، وميكن لنا كذ{ نفرضو Jىل 
السائقني ذيك الساJات وا�د العدد دªل القوانني ودªل القواJد ا�يل 

  . لكتجعلهم ٔ�هنم �كونوا يف املس:توى دªل العم
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس:يد الوز�ر

نgºقل ٕاىل السؤال الرابع واyUٔري املوVه ٕاىل الس:يد وز�ر اPاyلية، 
وموضوJه هو ا�Uٔداث ذات الصe Wرسقة مYتوج الفضة من مYجم ٕامييرض، 

 .واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ¼شرتايك، تفضيل اUٔس:تاذة زبيدة

        ::::يدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس: املس�شارة الس: املس�شارة الس: املس�شارة الس: 
  .شكرا الس:يد الرئDس

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

موضوعنا يف السؤال يف الفريق ¼شرتايك هو ما يقع يف ٕامييرض بنوا¡ 
  . Ï1986زنDت مYذ 

ميل وقع  1986الس:يد الوز�ر، لقد اكنت هناك احg"اVات يف 
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 ٔnرت الفال�ة يف املنطقة، مث اكنت اس:تغالل املنامج ووقعت ندرة يف املياه وتd
تدyلت السلطات احمللية  2010، مث يف 1996هناك كذ{ احg"اVات يف 

مع امجلاJات احمللية، مع الرشاكت املعنية، من ٔ�Vل احلوار واالتفاق Jىل 
�لول من ٔ�Vل ٕانصاف هاته الساكنة، وحنن نعمل كذ{ بnٔنه الرشاكت ا�يل 

رية الهكgار الوا�د، اكن يف اUٔول اكنت þس:تغل �ٓنذاك الفضة اكنت اك
 225درمه، مث اyذات  800هكgار، اكن اكرية س:نوª بـــــ  25عندها 

وكذا دªل  400درمه س:نوª �لهكgار، مث مؤخرا  1200هكgار واðراتو بـــــ 
درمه �لهكgار الوا�د، و�لتايل الساكنة  2500الهكgارات واكرªه بـــــ 
 %10ا�يل يه كتاyذ وا�د الºس:بة تقريبا دªل  مgرضرة، وامجلاJة احمللية

  .من املنتوج مع الرشكة، كذ{ يه يف وضعية ا�يل يه «ري مرحية
  الس:يد الوز�ر،

، والساكنة مgرضرة، والرشاكت ا�يل 1986هاذ ¼حg"اVات مYذ 
تقوم �س:تغالل املنامج يف ذاك املنطقة دyلت يف حوار مع الساكنة، لكن 

  .النور الزالت احللول مل Ïر
  الس:يد الوز�ر، 

�ش:نو يه التدابري حبمك ٔ�ن السلطات احمللية تدyلت من ٔ�Vل فك هذا ٔ
الزناع Jىل هذه الرشكة وتدyلت كذ{ من ٔ�Vل Jدم ٕاقصاء هاذ الساكنة 
Uٔنه ما بقاþش حىت فA خيص الفال�ة ما بقاþش عندها إالماكنيات نظرا 

  املنامج؟ لندرة املاء ا�يل ٔ�صبحت �جتة عن اس:تغالل هذه
4لثا، حنن نعمل يف ¼حتاد ¼شرتايك بnٔنه ورش املنامج حتل، اUٓن 
اEلس الوطين حلقوق إال�سان فA يقع يف ج�ل العوام حىت هو طرح 
مشلك، السالمة الصحية لهاذ املنجميني راه �يق ما حتالþش، املشالك 

  . الصحية الناجتة عن العامل ا�يل كDش:تغلوا يف هاذ املنامج
لك هاذ اUٔوراش، تدyل السلطة؟ وما يه التدابري ا�يل وضعتو، 

  الس:يد الوز�ر؟

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب . شكرا �لس:يدة املس�شارة

  .Jىل السؤال

        ::::الس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyلية
  .شكرا الس:يد الرئDس

  شكرا الس:يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شار�ن،

«ادي نعتذر { ٔ�وال و«ادي نطوي اUٔوراق دªيل Uٔن السؤال ا�يل 
عندي وهو الرسقة دªل الفضة ولكن يعين يشء مرتبط، ٔ�� Vاين سؤال 

  . بnٔن هناك رسقة �لفضة
Jىل ٔ�ي �ال املشلك دªل ٕامييرض فعال معروف، دªل املنجم دªل 

عال تتعرفوا الفضة، معروف ٔ�نه مYجم فgح وابدا كDش:تغل ووا�د الوقت ف

�ن وا�د العدد دªل املنامج اكنت ٔ�«لقت لعدة ٔ�س:باب، ٕاما ٔ�مثنة، ٕاما ٔ
موارد، وJاود ابدات، يعين بدٔ� التنقHب وبدٔ� العدد دªل العمل ومهنم هاذ 
املنجم ا�يل يف ٕاقلمي تنغري دªل ٕامييرض ا�يل هو مYجم ÷م �لºس:بة �لفضة، 

دªل الفضة اخلالصة س:نوª، طن  230و 220حبيث ٔ�نه يعين تيgºج ما بني 
  .وهاذ املنجم خصنا �رجعو كذ{، احبال ا�يل قلتو، لالفgتاح دªلو

,جميع املنامج ا�يل اكنت ÏراخHص، اكن طلب لرتاخHص واكن كذ{ 
دªل العمل ا�يل توسع من ) le périmètre(ٕاجراءات قانونية لطلب ذاك 

لمغرب ٔ�وال ÷م، وحىت بعد، ومازال اكينة نية ٔ�نه يتوسع، Uٔن �لºس:بة �
وا�د ا�يل تي�دموا يف ذاك املنجم، راه ما يش  �1200لºس:بة �لشغل، راه 

Wساه.  
يف الس:نوات اyUٔرية وقع يشء، يعين احg"اج ميكن ٔ�ن نقول طبيعي 
�نه �كون احg"اج، ولكن تطور هاذ ¼حg"اج ٕاىل يشء «ري طبيعي، ٔ

تnٔطري من السلطات حبيث ٔ�ن املفاوضات حبال ا�يل قلمت فعال جرت ب 
احمللية، وتعطات وا�د العدد دªل املاكسب، ميكن يل نقول لمك رصا�ة ٔ�ن 
ما ٔ�عطي راه ما تنوVدوهش يف ة ٔ�خرى، ال من �حHة املºشnٓت 
الصحية، املºشnٓت ¼جÅعية، ٕاJانة امجلعيات Jىل العمل، توظيف وا�د 

«ري من متاª، ولك  الºس:بة دªل الناس، Uٔن الناس لكهم ما ميكºش يتوظفوا
مرة اك�ن هناك مجموJة تعرقل هاذ العمل، تتقول ال هنائيا، حىت املاء Jليه 
yالف، اك�ن دراسات ا�يل تتقول ٔ�ن هاذوك اUٓ�ر اجلدد ال متس �Eزون 
العام، ولكن رمغ ذ{ ٔ�حصاب املنجم قالوا مس:تعد�ن ٕاذا اك�ن يش �اVة 

 ð ل التعويض يف هاذ الباب هذا ا�يلªيرض نعطيوه، وتنعرفو الفال�ة يف د
  ... ذيك املنطقة زعام ما خصناش �كونوا

و�ٓخر ما وقع، ٔ�ن حىت الساكنة واملنتخبني وصلوا ٕاىل اتفاق وق�لوا 
العرض ا�يل حتسن، وجفnٔة ت�Yوض نفس اEموJة مدمعة كذ{، راه ت��عمت 

ش:تغل فاUٓن حنن � . لك ما وقع مؤخرا بnٔن احYا ما تنق�لوش هاذ اليش هذا
  .يف هذا إالطار

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
. شكرا الس:يد الوز�ر، احgفظوا ببعض عنارص اجلواب دªلمك �لتعقHب

  .اللكمة ل¹ٔس:تاذة زبيدة يف ٕاطار التعقHب، تفضيل

        ::::املس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس:يدة زبيدة بوعياد
إالجراءات ا�يل وقع لها االتفاق بني  6هناك  2010حصيح بعد حوار  .شكرا

لية وبني امجلاJة القروية وبني الرشكة، مهنا �ل ٔ�زمة املاء حبفر السلطات احمل 
�ٓ�ر، مهنا التدyالت يف البHºة التحتية ومجع النفاªت، مهنا التدابري يف 

 60مس:توى القطاع الصحي وا®هنوض �خلدمات الصحية، ال�شغيل، 
  .وقع Jليه اتفاق هٕاخل، هاذ اليش لك... مYاصب س:نوية

يف ¼عتصام يف ج�ل ٔ�لبان وٕاقفال املدارس، ما  لكن الغري مفهوم ٔ�نه
ذنب اUٔطفال ا�يل هاذي س:ن�ني ما امشاوش �لمدارس؟ السلطات احمللية 



�ٔ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 

29 

 )2012نومفرب  13( 1433ذو احل"ة  28

خصها تترصف، ما ميكºش الطفل يويل يف وا�د الوضعية ا�يل يه �جتة 
Jىل رصاJات ما بني لك املتدyلني يف املناطق واملدارس مقفو²، واUٔطفال 

  .و �لمدارسس:ن�ني هاذي ما امشا
و�لتايل ٔ�� معمك بnٔنه اكنت هناك اقرتا�ات من طرف الرشكة، واتفقوا 
اUٔطراف، ولكن مل يمت ٕاجناز هاذوك االتفاقHات، ٕاىل �د اUٓن هاذوك 

  .مل يمت تطبيقها 2010االتفاقHة دªل 
و�لتايل، الس:يد الوز�ر، حبمك املسؤولية دªلمك Jىل هاذ القطاع راه 

رمبا «ادي �كون ¼ش:تغال بوا�د الشلك �ش تبقى الساكنة مgرضرة، 
املنطقة بذاك الكHفHة، ولكن حنن يف ¼حتاد ¼شرتايك نقول بnٔنه لك 
املغاربة جيب ٔ�ن �كونوا سواس:ية من yريات البالد، و�لتايل ال نق�ل ٔ�ن 
املدارس تقفل يف وVه ٔ�طفال ملدة س:ن�ني، والسلطات احمللية ال تتدyل 

  .ية ال تتدyل والرصاع الزال موجوداوالوزارات املعن 
  .لهذه الوضعيةو�لتايل، هذا هو الهدف من سؤالنا من ٔ�Vل وضع �د 

  .شكرا

  :الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا �لس:يدة املس�شارة

  .التعقHب

        ::::الس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyليةالس:يد وز�ر اPاyلية
تتعريف ٔ�� �يق  ٔ�� Ïهننيك، امسحي يل،. الفريق ةشكرا الس:يدة رئDس

  ... يف
Jىل ٔ�ي �ال، ٔ�هنئك Jىل هاذ املوقف، ؤ�متىن يعين من لك قليب ٔ�ن 
فعال هاذ ا�لغة دªل الرصا�ة نتعاونو Jلهيا، Uٔن هاذي مايش مس²ٔn معطل 

�و مرضب، ٔ�و خشص، هاذي مس²ٔn خصنا نعرفو فني كنحطو رVلينأ.  
مؤخرا يف  ، ميكن يل نقول { بnٔن اتفاقÏ2010لكمت Jىل اتفاق 

. ، وق�ل، واك�ن كذ{ من �سفه2010حسن �كàري العرض دªل  2012
�ذ gن هاذ املوضوع قدمي وبقي جير، احلكومة س��حصيح  ٔ�ن احلكومة رمغ ٔ

  . املسؤولية دªلها
فA يتعلق �لتعلمي، �لفعل راه اك�ن القانون ا�يل ðي"رب ٔ�ن اUٔطفال 

اولنا، ما ابغيناش ندyلو يف �. ميش:يو �لمدرسة مايش يبقاو يف الشارع
الزجر والقانون، �اولنا ٔ�ننا نتفامهو مع الناس، ما هو ذنب هاذ الطفل ا�يل 
«ادي يبقى حمروم حHاتو لكها Uٔن وا�د اEموJة دªل الناس Uٔس:باب 

  هتمها، ك�شوف ٔ�ن yاص هاذ املشلك ما يت	لش؟ 
هاذ  ٕاذا اك�ن رضر �لساكنة، احYا ,حكومة ٔ�ول من س:يقول Uٔر�ب

املنجم ٔ��مك ما ميكºش لمك ٔ�ن þش:تغلوا Uٔن هناك رضر، ولكن عندما جند 
�نه ممكن Ïكون الفائدة �لبالد ٔ�وال، �لساكنة وUٔر�ب املنجم، ملاذا حنرم ٔ

  هذا؟
�ذ احلكومة إالجراءات واملسؤولية دªلها، وس:نقف Jىل مصل	ة gفس�

الساكنة ق�لت هاذ الساكنة دªل هاذ املنطقة، خصوصا كام قلت لمك ٔ�ن 
  .    �لعرض واكت¿ت وقالت ٔ�هنا تتربٔ� ممن حياولوا ٔ�ن يعرقلون

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا لمك، الس:يد الوز�ر، وشكرا لمك Jىل مسامهتمك معنا يف هذه 

  .اجللسة
نgºقل ٕاىل اUٔس:ئW املوة ٕاىل الس:يد وز�ر ¼قgصاد واملالية، ؤ�ولها 

Jد، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق يتعلق هبزا² التعويضات عن التقا
  .¼س:تقاليل ل¿سط السؤال، تفضلوا الس:يد املس�شار

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

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
ف التعويضات املمنو�ة هلم، مما Äش:تيك Vل املتقاJد�ن من هزا² وضع

يؤdر سلبا Jىل مس:توى معDشهم اليويم يف ظروف اجÅعية واقgصادية 
ت�سم �لغالء وارتفاع اUٔسعار، اليشء اÖي �ت يتطلب وٕ�حلاح شديد 
مراجعة الوضعية املالية واملادية �لمتقاJد�ن، وكذ{ هو الشnٔن �لºس:بة 

  .Öوي احلقوق
ما يه التدابري العملية ¼س:تع"الية  :لوز�ر احملرتمالس:يد ا Öا، �سائلمك

املزمع اختاذها ملراجعة التعويضات عن التقاJد وٕانصاف هذه الرشحية اليت 
�فYت معرها يف yدمة إالدارة واملؤسسات �لرفع من مس:توى التمنية ٔ

  ببالد�؟
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
س:يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن اللكمة �ل . شكرا �لس:يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد ����زار �ركة، وز�ر ¼قgصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ¼قgصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ¼قgصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ¼قgصاد واملالية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  الس:يدات املس�شارات، السادة املس�شارون،

�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من الفريق ٔ
ادلية Jىل سؤاهلم الهام حول التعويضات عن ¼س:تقاليل �لو�دة والتع

  . التقاJد وهزا®هتا، كام Vاء يف تدyلمك
�وال ابغيت ٔ�ذðر بnٔن كام تعلمون ا��ساب املعاشات �لºس:بة �لموظفني ٔ
تضبطه قواJد قانونية، يه ٔ�ساسا مرتبطة �الشرتااكت دªل اPو² 

  . �لتقاJدو¼شرتاك دªل املوظفني، وتدyل يف ٕاطار الصندوق املغريب
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مفعاشات التقاJد حت�سب Jىل ٔ�ساس �ٓخر ٔ�جرة نظامHة yاضعة 
لالقgطاع من ٔ�Vل التقاJد عند �رخي احلذف من اUٔسالك وكذا مدة 

  .اخلدمات املؤداة
وJليه، فٕان معاشات التقاJد þسا�ر مس:توى اUٔجور النظامHة وتظل 

ٕاال ٔ�ن الراتب عنارص وJاء ا��ساهبا بدون تغيري بعد إال�اJ ²ىل التقاJد، 
اUٔسايس يبقى العنرص الوحHد مضن �يق العنارص املذðورة اخلاضع للك 
زªدة تطرٔ� بعد إال�اJ ²ىل التقاJد يف قمية النقط ¼س:تداللية �لراتب 

  .املذðور
  اليوم، ما يه إالجراءات اليت مت اختاذها؟ 

ومات ٔ�وال ي�ºغي التذكري ٔ�نه مت يف ٕاطار العمل اÖي مت يف ٕاطار احلك
السابقة التقليص من الرضيبة Jىل اyPل، هذا التقليص من الرضيبة Jىل 

من  %98اyPل مكن ٔ�وال من ٕاعفاء اليوم من الرضائب Jىل اyPل 
  . املتقاJد�ن دªل الوظيفة العمومHة

من ة ٔ�خرى ذ{ مكن كذ{ �لºس:بة لºس:بة معينة من هذا 
  . %10املوظفني ٔ�ن حيسن من معاشاهتم بــــ 

 1999مت كذ{ ٕا�داث �د ٔ�دىن �لمعاشات، هذا احلد اUٔدىن اكن يف 
درمه، مث يف ٕاطار احلوار  600ٕاىل  2008درمه، رفعناه يف  500اكن يف 

��ريل املايض مت رفعه ٕاىل  26¼جÅعي مع النقا�ت اUٔكرث متثيلية يف ٔ
قررت كذ{ تعممي هذا احلد  2012درمه، وهاذ احلكومة يف س:نة  1000

 ٔUداJد�ن �لنظام امجلاعي ملنح التقاJس:بة �لمعاشات املرتبطة �ملتقاºدىن �ل.  
ٕاذن هذا إالجراء كذ{ مت تعمميه يف هذا إالطار، Uٔن تبني بnٔن يف هذا 

 1000درمه يف التقاJد وصلناها لــــ  100ٔ�و  70النظام اكن العديد عندمه 
حتسني درمه، وهذا يدyل كذ{ يف ٕاطار حتسني وضعية املس:نني و 

  . معاشاهتم
اليوم، كام تعلمون، حنن يف ٕاطار العمل Jىل إالصالح، والنقا�ت 
اUٔكرث متثيلية ؤ�ر�ب املقاوالت معنا يف هذا إالصالح من ٔ�Vل ضامن 

  .اس:مترارية ٔ�نظمة التقاJد وكذ{ حتسني املعاشات
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
رص اجلواب يف شكرا الس:يد الوز�ر، ولمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنا

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن، اUٔس:تاذة yدجية تفضيل. التعقHب

        ::::زويمزويمزويمزويمالالالالاملس�شارة الس:يدة yداملس�شارة الس:يدة yداملس�شارة الس:يدة yداملس�شارة الس:يدة yدجيجيجيجية ة ة ة 
  الس:يد الرئDس،

شكرا الس:يد الوز�ر Jىل هذه إاليضا�ات، ولكن سnٔ�اول ٔ�ن ٔ�þساءل 
معمك، فاجلواب عن التقاJد يف نظري ال ميكن ٔ�ن �رتبط eشلك تقين، يعين 

�و ربط ا��ساب املعاشات بطريقة مHاكنيكHة مع ¼��سا�ت ٔ
¼شرتااكت، ومك يه ¼شرتااكت، بل البد من احلديث عهنا س:ياس:يا، Uٔنه 

ٕاذن احلكومة اكن Jلهيا ٔ�ن . مل حيدد هذا العامل ٔ�و املوظف مك ¼شرتاك
  . Ïكون لها رؤية اس��اقHة ٔ�وال

Hو هبـــــان هاذ الفلوس لكه�ا، كـــــــــ4نgدمyا اس��رات، �ا جتمع و
)la BNDE( نهUٔ ٕاعامر، ولكها فشلت، من املسؤول عن هذا الفشل؟ ،

اكن من املمكن ٔ�ن جتمع هذه اUٔموال ؤ�ن þس�مثر ليك تصبح قابUٔ Wن 
  . Ïكون قوة ٕالنعاش املتقاJد�ن

امسح يل، الس:يد الوز�ر، ٔ�صبحنا اUٓن حمارص�ن حىت Jرب الفاÄس:بوك 
مليون مgقاJد يف املغرب وVلهم مل يصل فقط  3ٔ�مام  من املتقاJد�ن، فYحن

اÖي وصل فHه  2011درمه، بناء Jىل احلوار ¼جÅعي دªل  1000ٕاىل 
درمه، من املنطقي ٔ�ن يصل ٕاىل احلد اUٔدىن دªل  1000احلد اUٔدىن ٕاىل 
  . درمه تقريبا، �كون هو احلد اUٔدىن ل¹ٔجور 2000اUٔجور، �كون 

 þس�مثروا يف اUٔموال ا�يل جتمعت �لناس من ٕاذن، اكن بودمك ٔ��مك
حلد اUٓن، ٕاذن من املسؤول؟ ما ميكºش املتقاJد هو ا�يل «ادي  1960

�كون مسؤول، احلكومة اكن خصها تتحمل املسؤولية يف هاذ اليش، اكن 
مبا ٔ�نك تقول يل راه اك�ن ¼��ساب دªل املعاش واك�ن ا�يل «ادي 

   ؟درمه 1000درمه حىت وصل لــــ  100نعطيك، ٕاذن اJالش Ïزاد من 
ق التقاJد، من عهد جطو واحYا يٕاذن البد �لحكومة ٔ�ن تصلح صناد

نناقش هاذ القضية دªل الصناديق، ٕاىل �د اUٓن ماكيºش ٕاشاكل، ماكيºش 
تصور، رمغ ٔ�ن اPراسة التقYية ا�هتت، وما �قش:توش معنا يف احلوار 

لوز�ر من ٕانصاف املتعاقد�ن ¼جÅعي ٔ�ش:نو هو التقاJد؟ البد الس:يد ا
  . Uٔهنم ٔ�فYوا معرمه يف yدمة هذا الوطن

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد، يف . شكرا �لس:يدة املس�شارة

        ....دقHقgني

        ::::الس:يد وز�ر ¼قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر ¼قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر ¼قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر ¼قgصاد واملالية
  .شكرا الس:يد الرئDس

�ن ٔ�وحض بnٔن احلكومة  ٔ�ريد فقط. شكرا الس:يدة املس�شارة Jىل تعقHبكٔ
مع إالنصاف، وٕانصاف هاذ الرشحية من املواطنني، ولكن احلكومة كذ{ 
فه ي مع الضوابط القانونية، احلكومة كذ{ مع Jدم ٕاعطاء وعود اكذبة، 
احلكومة مع الواقع، ؤ�ن نتعامل مع الواقع ؤ�ن نعمل Jىل مواة وحتسني 

  . هذا الواقع �كHفHة موضوعية و�كHفHة þشارðية
  :ويف هاذ إالطار، ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�دقق بعض اUٔمور

�وال، �لºس:بة ٕالصالح ٔ�نظمة التقاJد، النقا�ت اUٔكرث متثيلية مشكورة ٔ
وإالحتاد العام ملقاوالت املغرب اش:تغلوا معنا يف ٕاطار ا�لجنة التقYية، هاذ 
ا�لجنة التقYية انطلقت من عهد اليس جطو، ودازت احلكومة السابقة، 

ت اليوم واش:تغلنا ورسعنا الوترية Uٔن الوضع ما ابقاش الوا�د يق�ل وJاد Vا
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، واحYا ضد التnٔجHل، واحYا مع مواة إالشاكليات �لك Vننا نؤ�ٔ
  .موضوعية و�لك رصا�ة و�لك جرٔ�ة

�ش:نو ا�يل وصلنا؟ وصلنا اليوم ٕاىل اتفاق �لºس:بة �لجنة التقYية، ٔ�ول ٔ
 Yس:بة �لجنة التقºعطينا تصور، ٕاذن التصور مرة وصلنا التفاق �ل�ية، ا�يل ٔ

اك�ن، الس:يدة املس�شارة، والتصور واحض، ولكن ðيطلب كذ{ هاذ 
  . التصور ٔ�ننا نعملو �ش ٔ�ننا نطبقوه Jىل ٔ�رض الواقع

رئDس احلكومة تقر�ر دªل ا�لجنة التقYية وغيمت اجÅع رفعت �لس:يد 
 ٕاطار احلوار دªل ا�لجنة الوطنية، ويف هاذ إالطار غيكون مYاقشة يف

¼جÅعي وخنرجو بgºاجئ، ولكن نقولو الواقع �لمغاربة، نقولو هلم بnٔن 
الصندوق املغريب �لتقاJد اليوم وصل لوا�د اUٔزمة yانقة، نقولو بnٔن ابتداء 

غنبداو  2014من هناية هاذ الس:نة، غنبداو �لكو الفوائد، وابتداء من 
ت�ذ التدابري الالزمة حىت نضمن �لكو الرٔ�سامل و�لتايل من الرضوري ٔ�ن ن 

اPميومة دªل هاذ الصندوق �ش ٔ�ن الناس ا�يل كDش:تارðوا اليوم وðي�دموا 
مكوظفني، «دا يصيبوا التقاJد دªهلم ويصيبوا املعاش دªهلم، وهذا ا�يل 
خصنا �ش:تغلو Jليه، تيخصنا كذ{ نعملو Jىل توس:يع التقاJد Jىل ا�يل ما 

  . عندمهش
  .وشكرا

        ::::ئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةالس:يد ر الس:يد ر الس:يد ر الس:يد ر 
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

ونgºقل ٕاىل السؤال الثاين وموضوJه العبء الك�ري اÖي ميث
 اس:هتالك 
وقود الس:يارات اململوكة ��وJ ²ىل املزيانية العامة، واللكمة فHه �Uٔد 
السادة ٔ�عضاء فريق اUٔصا² واملعارصة لتقدمي السؤال،  تفضل اUٔس:تاذ 

  .بومنر

        ::::عبد الكرمي بوعبد الكرمي بوعبد الكرمي بوعبد الكرمي بومنمنمنمنرررر    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئDس
  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

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

ٕان التnٔثريات السلبية ل¹ٔزمة املالية العاملية وانعاكساهتا املبارشة Jىل 
هتدف �Uٔساس ٕاىل  ¼قgصاد الوطين، تفرض رضورة القHام بتدابري معلية

Ïرش:يد النفقات وٕا�داث القطيعة مع املامرسات اليت ظلت تطبع معل 
  .إالدارة املغربية وþسامه eشلك ðبري يف هدر املال العام

ويف هذا إالطار، Äشلك اس:هتالك وقود احملراكت ذات عربة اEصصة 
انية ٕالدارات اPو² واملؤسسات العمومHة وماكÏهبا، عبئا ٕاضافHا Jىل املزي 

  .العامة ��و² يف ظل ¼رتفاع املزتايد Uٔمثنة الطاقة يف السوق اPولية

�لف عربة  115ولٕالشارة، فٕان إالحصائيات þشري ٕاىل تواVد حوايل ٔ
�لف عربة، Öا وجب اختاذ  62مملوكة ��و² �ملقارنة مع اليا�ن اليت متت& ٔ

غالل العديد من ٕاجراءات معلية �ل	د من هذا الزنيف، yاصة يف ظل اس:ت
املسؤولني واملوظفني الك�ار والصغار داyل إالدارات العمومHة لس:يارات 
اPو² لقضاء مصاحلهم الشخصية، واس:تعاملها yارج ٔ�وقات العمل، مع 
اس:تعامل العر�ت اUٔقل اس:هتالاك �لوقود لرتش:يد حقHقي �لنفقات العمومHة 

  .يف هذا اEال
ما اÖي س:تقومون به من : د الوز�رالس:ي ومن هذا املنطلق، �سائلمك

�Vل ختفHف اUٔعباء املالية، yاصة Jىل مس:توى ¼س:تعامالت «ري ٔ
  املرشوJة �لعر�ت اململوكة ��وJ ²ىل املزيانية العامة Ïرش:يدا �لنفقات؟ 

  .وشكرا

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

        ::::قgصاد واملاليةقgصاد واملاليةقgصاد واملاليةقgصاد واملاليةالس:يد وز�ر ¼الس:يد وز�ر ¼الس:يد وز�ر ¼الس:يد وز�ر ¼
  .شكرا الس:يد الرئDس

�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق الصا² واملعارصة Jىل ٔ
سؤاهلم الهام، حول العبء الك�ري اÖي ميث
 اس:هتالك وقود الس:يارات 

  .اململوكة ��وJ ²ىل املزيانية العامة
�والٔ،  ٔ�ساسا كام تعلمون احلكومة Vاءت مبنظور، هذا املنظور هيدف 

ٕاىل Ïرش:يد النفقات، و�لتايل هاذ إالشاكلية ا�يل اطرحgيو يه يف معق 
  . إالشاكليات اليت نعمل Jىل مواهتا

  مفا يه إالجراءات؟
مليون  709: 2010اقgناء الس:يارات : ٔ�وال ابغيت نعطيمك بعض اUٔرقام

مليون دªل اPرمه، ختفHض �لثلثني دªل اقgناء  278: 2012دªل اPرمه، 
  .الس:يارات

 104الوقود والصيانة خفضناها هاذ الس:نة مقارنة مع الس:نة املاضية بــــ 
مليون درمه، ٕاذن تدار وا�د اEهود كذ{ يف هذا إالطار ا�يل Ïمييش يف 

  .التوVه دªل السؤال دªلمك
�وال امشYDا يف نفس 2013و�لºس:بة ملرشوع قانون املالية لس:نة ٔ ،

ات ال�س:يري �ٕالدارات العمومHة، حرص النفقات التوVه، ٔ�ي التحمك يف نفق
املتعلقة �قgناء الس:يارات وصيا�هتا يف احلاجHات املل	ة واملربرة، ٔ�ي لك 
ٕادارة تتجي وتتعطينا ٔ�ش:نو هام ¼قgناءات ا�يل �غية تد�ر، وتºشوفو واش 
يه مgالمئة، واش ٔ�وال رضورية، و4نيا در� كذ{ معايري، ٔ�ي ما ميكºش 

لسعر دªل هاذ الس:يارة وا�د املعايري ا�يل �دد�ها، �ش ٔ�ننا يت"اوز ا
  .نضمنو هاذ اUٔمر ا�يل Ïلكمنا Jليه وهو التقليص من التلكفة

4نيا، كذ{ ربط التnٔشري Jىل ٔ�ي الزتام �لنفقات يتعلق eرشاء 
الس:يارات �ملصادقة الق�لية لوزارة ¼قgصاد واملالية ورئDس احلكومة، �ش 
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  .هاذ الشفافHة نضمنو ٔ�كرث
كذ{ اك�ن مشلك دªل ðراء الس:يارات، اك�ن �س تيكريو الس:يارات 

س:نوات، ٕاىل �ٓخره، خفضناها، ما ميكن �لوا�د Äس:تعمل ٕاال  3يف الس:نة، 
  . يوم ٕاىل اكنت يش رضورة مل	ة 15

اليوم �ش:تغل مع املف�ش:ية العامة �لاملية دراسة حول  ،ؤ�كرث من ذ{
�لºس:بة �لوظيفة العمومHة �ش �شوفو ðيفHة دªل  حظرية الس:يارات �ململكة

حتسني ٔ�وال اس:تعاملها، وكذ{ من ٔ�Vل حتسني كذ{ ال�س:يري دªلها يف 
  .املس:تق�ل

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �ليس معر، تفضلوا يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
Dسشكرا الس:يد الرئ.  

يف احلقHقة راه احYا ميل كنجيبو ٔ�رقام وتتكون نوJا ما مذهW، �متىن 
دامئا ٔ�ن �كون خمطئني، احYا كنمتناو وتنقولو ª ريب �كونو «الطني يف هاذ 

  . اUٔرقام
Uٔن اليا�ن  �62لºس:بة لــــ  115ما Vاوبتو�ش، الس:يد الوز�ر، Jىل 

مزªن ٔ��مك قلمت ٔ�ن . لرمقفايتا� يف لكيش، مزªن احYا فgناها يف هاذ ا
احلكومة تفكر، Uٔن هاذ اEال دªل احملروقات، Uٔن املادة يه �لفر�س:ية 

)irrécupérable ( اليقy�Uٔن ميل كºس:هتلكو الوقود بوا�د الشلك «ري ٔ
حبال ٕاىل كºشعلو العافHة يف الفلوس دªل املغاربة، هذا مYطق الفلوس ما 

  .ميكºش تعاود Ïردها
لس:يد الوز�ر، تقدوا ختفضوا يف العدد ولكن يف النوع املشلك هو، ا

والنوع دªل الوقود، تقدر مàال تنقص من Jدد الس:يارات ولكن �yذ 
حصان وٕايصانص، هاذ اليش كºشوفوه، اكن خصك، الس:يد  15وا�دة 

  .الوز�ر، جتاوبين يف هاذ املس²ٔn، ميكن تنقص العدد ولكن تغري يف النوع
اEال حHث اكينة وا�د اEموJة دªل اذ املس²ٔn اUٔخرى هو ٔ�ن ه

جماالت الفساد تناقشوها دامئا هنا يف املؤسسة، هاذ اEال هو ٔ�كرث اEاالت 
قدرة Jىل الضبط، ما Ïهنرضوش Jىل املقالع وال وا�د اEموJة دªل اUٔمور 
ا�يل فهيا مgداyلني، هاذي يه ٔ�كرث اEاالت ا�يل تقدر احلكومة تضبط 

ٕاىل Vات احلكومة وقالت ٔ�ودي راه درت هاذ املس²ٔn، نقدو  فهيا، وحىت
  .نصفقو، Uٔهنا �ينة واحضة ؤ�رقام واحضة

الس:يد الوز�ر، احYا مع التغيري وحنن نصفق Uٔي معل ÷ام اكن صغري 
  . Uٔن هو تي¿ني النواª احلس:نة

دامئا نبقاو يف اUٔرقام وابقى معي، الس:يد الوز�ر، يف املس²ٔn دªل النوع 
�حصنة وجنيبو «ري وا�دة ولكن  6دªل  ª6ل الس:يارات، نقدرو حنيدو دٔ

  . حصان 15راه فهيا 

  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقHب . شكرا �لس:يد املس�شار

  .الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر ¼قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر ¼قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر ¼قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر ¼قgصاد واملالية
  الس:يد الرئDس،
  .س�شار Jىل التعقHبشكرا �لس:يد امل 

�ظن ٔ�ننا يف نفس اخلط �ني نقول بnٔنه ي�ºغي ضبط التلكفة، ميل ٔ ��ٔ
تgºلكمو Jىل التلكفة دªل الس:يارة ٔ�ي ٔ�ن الس:يارات الفاخرة ما ميكºش 
الوا�دة يقgنهيا يف إالدارة، هذا هو التوVه ا�يل امشYDا فHه انطالقا من هاذ 

  . الس:نة ؤ�yذ� انطالقا من هاذ الس:نة
نعطيمك اUٔرقام واحضة، اليوم ا�يل ٔ�عطينا الرتخHص دªلو ما تيفوþش 

,	د ٔ�قىص، ٕاذن ابقHنا يف وا�د املس:توى دªل اخليل ا�يل ٔ�لف درمه  400
... هو ٔ�قل �كàري مما اكن �روج ويمت اقgناؤه يف هذا إالطار �لºس:بة لبعض

� العديد ولكن تيخصنا �كونو واقعيني اليوم ميل Ïمنش:يو مàال واحYا عند
من الغرف الفالحHة ا�يل اكنوا عندمه �ر�مج كذ{ دªل اقgناء س:يارات 

�ش ميكن هلم Äش:تغلوا، فاكن من الرضوري ٔ�هنم ) 4×4(ر�عية اPفع 
نعطيومه ÏرخHص ولكن طلبنا مهنم ٔ�ن «البية هاذ الس:يارات Ïكون حبال 

شYDا فHه، س:يارات ا�يل يه Ïكون ٔ�قل Ïلكفة يف ¼س:هتالك وهذا ا�يل ام 
ٕاذن ما ترنخصو فقط ٕاال ٕاذا اكن �لضبط بnٔن هذا «ادي �كون عندو لكفة 

�قل من ة وكذ{ اس:تغالل ٔ�قل �لوقودٔ .  
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا �لس:يد وز�ر ¼قgصاد واملالية، �شكرمك Jىل مسامهتمك معنا يف 

  . هذه اجللسة
وز�ر التجهزي والنقل حول نgºقل ٕاىل السؤال الفريد املوVه ٕاىل الس:يد 

وضعية الطرق الوطنية واجلهوية ببالد�، واللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن 
  .من فريق اUٔصا² واملعارصة، تفضلوا ٔ�س:تاذ 

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرزاق الورزازياملس�شار الس:يد عبد الرزاق الورزازياملس�شار الس:يد عبد الرزاق الورزازياملس�شار الس:يد عبد الرزاق الورزازي
  .شكرا الس:يد الرئDس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني
  لرئDس،الس:يد ا

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

نوهو �Eهودات اجلبارة ا�يل كتقوم هبا الوزارة، ن الس:يد الوز�ر، البد ما 
بالد� يف هاذ اªUٔم اyUٔرية عرفت ٔ�وراش كثرية و«ادية بوا�د الوترية 
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  . رسيعة Vدا، هاذ العمل اكن Äس:تحق التنويه
مgاكمW، طريق س:يار، طرق رسيعة، الرب�مج الوطين  اك�ن �رامج

الثاين مزªن، ولكن، الس:يد الوز�ر، اك�ن الرب�مج ا�يل من عهد ¼س:تعامر 
دªل الطرق الوطنية واجلهوية وإالقلميية ا�يل يف وا�د الوضعية مزرية، ا�يل 

اكل مرتو، الس:يد الوز�ر، اليوم راه فهيا مرتو ونصف، كت 4الطريق اكن فهيا 
  .من اجلناب، ابقى فهيا مرتو ونصف

الس:يد الوز�ر، واش عندمك يش رؤية وال يش مزيانية خصصتوها لهاذ 
الطرق الوطنية وإالقلميية واجلهوية Uٔن يه العمود الفقري دªل الش:بكة 

  .بصفة Jامة، الروح النابض دªل اململكة املغربية
�ر�مج ا�يل «ادي  الس:يد الوز�ر، عندي وا�د هللا جياز�مك خبري اك�ن

�كون �ر�مج دªل الرب�مج الوطين الثالث، هاذ الرب�مج الوطين الثالث 
هللا جياز�مك خبري خصمك Ïركزوا Jىل العامل القروي يف املناطق اجلبلية لفك 

 15العزJ ²ىل ذاك اجلبيل املسكني ا�يل تيجي Jىل البغل السوق بــــ 
. ðيلومرت �ش ي�سوق Jىل البغل ð 15يلومرت، الس:يد الوز�ر، ðيجي �لبغل

وال ) R4(يف ٔ�ªم هللا ؤ�ªممك، الس:يد الوز�ر، هذاك اجلبيل راه ابغى 
)Pick up( ل البالدªصاد دgسامه حىت هو يف ¼قÄ ش� .  

  .وشكرا

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

        ::::ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلر�ح، وز�ر التجهزي والنقلر�ح، وز�ر التجهزي والنقلر�ح، وز�ر التجهزي والنقل    الس:يد عبد العز�زالس:يد عبد العز�زالس:يد عبد العز�زالس:يد عبد العز�ز
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
كºشكر الفريق احملرتم Jىل طرح هذا السؤال، ولكن يه مYاس:بة ٔ�يضا 
�لنقاش ا�يل فHه ممثيل اUٔمة وفHه التنفHذي ا�يل يه احلكومة حول وا�د 

يل هو م& �لجميع، نبغي منيش يف نفس ¼جتاه Jىل ٔ�نه س:ياسة الرصيد ا�
احلكومة ودªل اPو² كتجمع ما بني البHºات التحتية املهيلكة مàل طرق 

  .الس:يارة والطرق الرسيعة، وا�يل انJ Åارفني املاليري دªل اPرامه
وهاذي مYاس:بة �ش جناوب الناس ا�يل تيقولوا اJالش «ادي ند�رو 

حYا خصنا هاذي، هاذي �ش كرنفعو من مس:توى التنافس:ية هاذي وا
دªل ¼قgصاد الوطين، �ش Ïميكن لنا Jىل املس:توى ٔ�يضا اجلهات Ïكون 
�كرث تنافس:ية، �ش ميكن لنا جنيبو اس��رات، �ش ميكن ٔ�يضا البالد ٔ

  .دªلنا Ïكون يف مصاف دªل الب�ان املتقدمة
اÖي اكن ÷مشا، وامشات فHه  يف نفس الوقت، امشYDا لوا�د العامل

احلكومات السابقة وبطبيعة احلال حنن سºس:متر Jىل هذا اخليار، س:تقع 
لهذا املرشوع حسب املنطق ا�يل ماش:ية فHه احلكومة، تعديالت وجتويد 

ٕاعطاء ٔ�مهية �لمناطق اجلبلية، املناطق الصعبة، العامل القروي، اUٓن اك�ن 
ملا اكن فHه  500بلية ا�يل امىش ملليار والصندوق دªل املناطق القروية واجل 

مليون، مبعىن اك�ن ٔ�مهية يف هاذ اEال، كºسميوها البHºة التحتية ذات  500
  .الطابع ¼جÅعي

ولكن اك�ن وا�د اEال وا�يل ٔ�� تنعرتف فHه وكنقولها وقع فHه خصاص، 
 الرصيد الطريق) Le patrimoine routier(وهو إالرث دªلنا ا�يل هو 
لكم ا�يل يه  y- 57.000ليين نعطيك اUٔرقام-ا�يل عند� ا�يل ðيوصل 

 Vا�يل يه مصنفة ª 57طرق مصنفة، يعين ميكن يل نقول لمك يف هاذ 
«ري معبدة،  %30ا�يل يه معبدة، ا�يل معبدة، مبعىن مازال عند�  71%

القروي، مبعىن وطنية ووية وٕاقلميية «ري معبدة، راه يه احبالها حبال العامل 
حىت  2002النقط من  10ٔ�ضف ٕا®هيا ٔ�ن هذاك ا�يل معبد Ïراجعنا بـــــ 

ا�يل الطرق حس:نة ومgوسطة،  %54، اUٓن تقريبا نعطيك الرمق ٔ�ننا 2012
مبعىن ما دون ذ{ اUٓن «ادي متيش، حىت يه «ادي تويل حبال العامل 

  .القروي
ة ا�يل كت�لق فهذه املعاد² ٔ�ننا منش:يو مع البHºات التحتية املهيلك

العامل القروي (التنافس:ية، مع البHºات التحتية ا�يل عندها طابع اجÅعي 
ومع الصيانة، يعين هاذي وا�د املعاد²، كنقولها بصدق، ) واملناطق اجلبلية

احYا من موقع املسؤولية، ولكهنا معاد² احYا بطبيعة احلال يف جمال التفكري 
�ننا ند�رو رشااكت، ٔ�ننا منش:يو تºس:تعملو ما Äسمى �لتقYيات البدٔ ،Wي

حنددو ٔ�ش:نو يه اUٔولوªت حسب كام قلنا الرواج ¼قgصادي ٕاىل «ري 
  .ذ{، ويف نفس الوقت منش:يو �لجهات

من املزيانية دªل الوزارة ðمييش �لصيانة،  %50ولكن نبغي نعطي ٔ�ن 
يعين لكم  2000ميكن يل نقول مàال الربجمة ا�يل عند� الس:نة املق�W يه 

مºشnٔة  73دªل الطرق وا�يل «ادي تعطهيا ٕان شاء هللا «ادي خنصصو لها و
مليون دªل اPرمه  100فYية ا�يل «ادي خنصصو لها ٕاجامال وا�د املليار و

�لºس:بة �لصيانة، مع العمل ٔ�نه ٕاىل ابغينا ند�رو صيانة �ش �رجعو ٕاىل اجلودة 
  .ملليار س:نوªدªل ا 3ا�يل اكنت، خصنا منش:يو تقريبا لوا�د 

و�غي هاذي مYاس:بة نقولها �لسادة املس�شار�ن، البد ٔ�ننا �ش:تغلو يف 
قYطرة يف املغرب، اك�ن قYاطر ا�يل حمتاVة تطلع  7500هاذ ¼جتاه، عند� 

  ...فوق املاء، Uٔن كتدوز فهيا الفHضا�ت، رمغ ٔ�هنا مزªنة ولكن

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
ارص اجلواب يف التعقHب هللا جياز�مك الس:يد الوز�ر، احgفظوا ببعض عن

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اUٔس:تاذ شكHل. خبري

        ::::املس�شار الس:يد Jابد شكHلاملس�شار الس:يد Jابد شكHلاملس�شار الس:يد Jابد شكHلاملس�شار الس:يد Jابد شكHل
فعال اجلواب دªلمك اكن رصحي وهو اليشء ا�يل كنا تºمتناو، ولكن، 
الس:يد الوز�ر، تتعرفوا اUٔمهية دªل الطرق يف املغرب، �خلصوص يف 

حHة ¼قgصادية، من الناحHة الس:ياحHة، واUٓن انÅ مYك�ني بالد� من النا
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  .مYذ جميئمك ٕاىل هذه الوزارة، ٔ�نمت مYك�ني Jىل هذا امللف
واش ميكن لنا اUٓن، الس:يد الوز�ر، نطلبو مYك يشء وا�د، يه 
تعطينا ٔ�جYدة حتدد لنا التوارخي دªل إالجناز دªل الطرق ا�يل انÅ «ادي 

نوات املق�W، ويف لك مYطقة �ش ميكن للك مس�شار تد�روها يف هاذ الس: 
ي��ع  �رملاين يعرف يف اجلهة دªلو، ويف ٕاطار املراق�ة Jىل احلكومة ميكن �

  . إالجناز دªل هاذ الطرق
احYا اUٓن تنجيو تنطرحو لمك اUٔس:ئW، تنصيبو عندمك اUٔجوبة، Ïمنش:يو 

ايب الطرق ولكن فني؟ �رجعو ��واو�ر دªلنا تيقولوا لنا مسعنا «ادي تص
فHنا حمل؟ �ٓش درتو؟ احYا ابغينا اUٓن ٕاذا كنا تنعملو يف وا�د الشفافHة، ال 
احYا وال انÅ �ش نتعاونو، كتكون عند� وا�د الرؤية شامW، كتكون 

  . ولمعند� ٔ�جYدة اكمW �ش نعرفو �ٓش تنع
ا لنا ميكن �كونو تنعملو يف وا�د املنطقة وخنليو مYطقة ٔ�خرى، ويقولو 

الناس ما معلتوش ولكن ٕاذا اكنت عند� ٔ�جYدة معروفة ومºشورة، احYا 
و�رش� البارح ) Les agréments(اUٓن yدمYا يف الشفافHة، �رش� 

اليوم نقولو ها �ٓش «ادي نعملو يف الطرق، ها  ااملس�مثر�ن دªل املقالع ٕايو 
ال وها احش 2014، احشال «ادي نعملو يف 2013احشال «ادي نعملو يف 

  .ويف لك ة 2015«ادي نعملو يف 
 .وشكرا �لس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر يف . شكرا �لس:يد املس�شار، اUٔس:تاد شكHل

  .ٕاطار الرد Jىل التعقHب

        ::::الس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقل
هذا ما �ش:تغل Jليه، ٔ�� نقول لمك ... ٔ�شكر الس:يد املس�شار Jىل

 خصو يويل مºشور يف البالد، لكيش خصو �كون هذاك الºرش، لكيش
مليون خص لكيش  30واحض يف البالد، يعين هاذ البالد امحلد V املغاربة 

�كون Jارف ٔ�ش:نو ðيد�روا يف هاد البالد، هاذوك اUٔش:باح والعفاريت 
والÅس:يح ا�يل ما كنعرفوش ٔ�ش:نو ðيد�روا، ٔ�ما البالد امحلد V، وكنطلب 

شار�ن فعال ٔ�هنم يتابعوا معنا إالجنازات، و�ملناس:بة راه من السادة املس� 
اUٔس:ئW الكgابية ا�يل تتجيين راين كن"اوب وكنعطي الزتامات فهيا وٕاذا 
اعطيت يش الزتام وما مق�ش به، اك�ن Jذر ميكن يل �رشحو ٔ�و اك�ن yلل 
ميكن يل نصححو، احYا مس:تعد�ن لهاذ اليش، واUٓن حىت الربجمة دªلنا 

  .يف هاذ ¼جتاه«ادية 
ولكن «ري �غي نقول �لسادة املس�شار�ن، هاذي مYاس:بة ٔ�� يف 
الزªرات ا�يل كنقوم هبا وميل ٔ�س:تق�ل السادة املنتخبني ٔ�قول هلم Jاونوين 
يف حتديد اUٔولوªت، كنعاود نقولها وغنبقى نقولها دامئا هنا، Uٔن يف الوقت 

الصيانة، تيجي تيقول يل عفاك راه  ا�يل ðيقولوا يل العامل القروي، تيقولوا يل
، تنقول هلم ما اك�ن )double voies(اك�ن طرق يف ة ٔ�خرى ود�ر لنا 

�س، ها الفلوس ا�يل اكينة عند البالد دªلنا، ٕامنا احلكومة كتجهتد �ش 
Ïمني املداخHل، ولكن هذاك املداخHل ا�يل اكينة كنفرقوها بنوع من العدا² 

ف¨{، . هاذ البالد، خص Ïمنية اجÅعية واقgصادية �ش حنققو التمنية يف
�قول مزªن نتعاونو Jىل هاذ العمل ونقومو به ٕان شاء هللأ ��ٔ .  

�غي نقول فقط القYاطر Uٔن هاذي ÷مة كنجبدو الطرق وجنبدو 
القYاطر، اك�ن مYاطق ند�رو فهيا القYطرة بال ما ند�ررو فهيا طريق، اك�ن 

÷ددة «ري �ش كنعطيمك، دا� ٔ�� ما كنبغDش نتلكم قYطرة لكها  1000اUٓن 
Jىل املايض ولكن هاذي بالد�، هذا واقع دªل الطرق، هذا واقع دªل 

  . القYاطر، هذا واقع دªل اخلصاص
اخلصاص يف العامل القروي ٔ�� قلهتا مك من مرة، در� جرد اUٓن يف العامل 

مليار درمه ا�يل  51بيل، ٔ�لف لكم يف العامل القروي واجل  45القروي خصنا 
خصنا �ش ميكن لنا ند�رو هاد اليش يف العامل القروي، خصنا نوزعوها 

  .س:نة 30وال  J20ىل 
بطبيعة احلال هاد اليش «ادي ند�روه يف ٕاطار خمطط ا ٕان شاء هللا 
ا�يل كن	اولو ٕاجنازه، �ٕالضافة ٕاىل وا�د خمطط 4ين دªل السكك احلديدية 

 «ادي نعرضوه Jىل ممثيل اUٔمة وٕان شاء هللا �متىن والطرق الس:يارة ا�يل
اجلهوية املوسعة جتي Uٔن حىت اجلهوية «ادي تلعب دور، «ادي تويل لك 
ة مسؤوJ ²ىل البHºة التحتية يف ٕاطار رشاكة مع اPو² وهذا ا�يل «ادي 
خيفف ٕان شاء هللا العبء مركزª وينقل ٔ�يضا التوازن ما بني اجلهات 

  . واملركز
  .شكراو 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا �لس:يد الوز�ر، وشكرا لمك Jىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة 

  . هبذه اUٔجوبة القمية
نgºقل ٕاىل السؤالني املتبقHني يف Vدول ٔ�عاملنا لهذه اجللسة، هام موان 
ٕاىل الس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثة، ٔ�ول هذه 

Wحول حصي Wس:ئUٔد السادة ا�Uٔ ة لبالد�، واللكمةHس��رات اخلارج¼ 
  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار، تفضلوا اUٔس:تاذ مفHد

        ::::املس�شار الس:يد محمد املفHداملس�شار الس:يد محمد املفHداملس�شار الس:يد محمد املفHداملس�شار الس:يد محمد املفHد
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء، 

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  
م Ïراجع ¼س��رات اخلارجHة، حبيث تتداول بعض وسائل إالJال

يف ÏرتDب اPول اليت  160ٔ�صبح املغرب حسب هذه املصادر حيتل الرتبة 
حصلت Jىل اس��رات yارجHة، مما يعكس الصورة السÈDة اليت سوقها هبا 
إالJالم لهذا الرتتDب اÖي يعكس حقHقة ما تعرفه بالد� من ٔ�وراش ðبرية 
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 .واس��رات ÷مة
لك ل¿س وحامية لسمعة بالد�، ٔ�رد� طرح هذا املوضوع Jىل ورفعا ل

احلكومة �لمساء² ليك نوحض �لرٔ�ي العام الوطين واPويل حقHقة هذه 
  .الترصحيات اليت ال نعرف مدى حصهتا

ما يه حصيW ¼س��رات اخلارجHة؟ وما  :Öا، الس:يد الوز�ر احملرتم
  ل ٕاالJالم يف هذا املوضوع؟مدى حصة هذه املعلومات اليت تداو®هتا وسائ

  .وشكرا

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

  :الس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثة
شكرا الس:يد املس�شار، شكرا �لفريق، هو يف احلقHقة كºشكرمك Uٔن 

ذ املناس:بة �ش نوحضو بطبيعة احلال هاذ القضية دªل ٔ�عطيتو� ها
  .¼س��رات اخلارجHة

�� بغيت نقول يف البداية ق�ل ما نعطي اUٔرقام ٔ�ن احلكومة معوما ٔ
þش:تغل Jىل Vلب اس��رات yارجHة، مايش «ري يف املس:توى الك�ري 

يف الطريان ) Bombardier(لصناJة الس:يارات ٔ�و ) Renault(رشكة 
يف الطاقات املت"ددة وٕامنا كذ{ ¼ش:تغال Jىل Vلب ) ACWA(وال 

¼س��رات دªل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وهذا ٕاىل الحظمت وا�د 
  .العدد دªل القطاJات موجود فهيا

، التدفقات 2011فA خيص اUٔرقام، ٕاىل رجعنا �لتدفقات الصافHة س:نة 
مليار دوالر  1,57ر مقارنة مع مليار دوال 2,52الصافHة بلغ احلجم دªلها 

وهذا حسب التقر�ر  %60، بذ{ جسل وا�د ¼رتفاع دªل 2010س:نة 
دªل جلنة اUٔمم املت	دة �لت"ارة  2012اPويل دªل ¼س��رات س:نة 

ا�يل بطبيعة احلال معروفة Jىل املس:توى اPويل، ) CNUCED(والتمنية 
ٕاىل  2007فاض ا�يل اكن من وهذا بطبيعة احلال Vاء ðيقطع مع وا�د ¼خن

  . اUٓن عند� وا�د ¼رتفاع 2010
اكن  2011و�ش نقارنو هاذ التدفقات الصافHة املعدل دªلها العاملي يف 

ومYطقة  %1، وþسجيل معدل ¼خنفاض يف ٕافريقHا ا�يل اكن �قص 16%
، مبعىن احYا يف هاذ إالطار هذا اكن %51شامل ٕافريقHا ا�يل اكن �قص 

  .وا�د ¼رتفاع عند�
التدفقات دªل ¼س��رات : ٕاىل قار� مع اPو² الشقHقة ا�يل قريبة لنا

مليار دªل اPوالر، Jلام بnٔن ٔ�مه ¼س��رات اكنت  2,5دªلها اكن 
اس��رات نفطية، ؤ�نت كتعرف، الس:يد املس�شار، بnٔنه ¼س��رات 

Uٔخرى ٔ�ساسا تو�س ولي¿Hا النفطية يه معوما اس��رات مس:تقطبة، اPول ا
  .عرفت وا�د التوقف

من تدفقات ¼س��رات  %33املغرب يف هاذ الس:نة اس:تقطب 
 2010يف س:نة  %10اUٔجYبية املبارشة املتجهة ٕاىل شامل ٕافريقHا، مقابل 

Jىل الصعيد إالفريقي، واملرتبة اUٔوىل �لºس:بة  6وهبذا املغرب حيتل املرتبة 
ط، وهذا وا�د التقHمي موضوعي Uٔنه ما ميكºش لنا ��ول «ري املنت"ة �لنف

واحYا بطبيعة احلال، كام تعمل، الس:يد ... نقارنو احYا ننفس:نا بدول امسيتو
املس�شار، ٔ�ساسا املغرب �ين الرٔ�سامل دªلو هو اس:ت"الب ¼س��رات 
وþشجيع ¼س��ر الوطين �عتبار ٔ�ننا لس:نا دو² مYت"ة �لنفط وال مYت"ة 

  .�لغاز
اUٔرقام الصادرة عن مكgب الرصف ٕاىل : 2012فA خيص حصيW س:نة 

�دود ممت شهر ش:ثºرب þشري ٕاىل ارتفاع Jائدات ¼س��رات اخلارجHة ا�يل 
 18مليار دªل اPرمه والتدفقات الصافHة دªلها حوايل  21وصلت لـــ 

نة مع ºرب مقار ت ٕاىل «اية شهر ش:  2012مليار دªل اPرمه من البداية دªل 
 Aلنا يف وا�د املنحى ارتفاعي فyننا د�الس:نة املاضية، وهذا دليل Jىل ٔ

  . خيص ¼س��رات اخلارجHة
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لتعقHب ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذðر . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

ئW الشفوية إالخوان املس�شار�ن بnٔن لنا Vلسة þرشيعية بعد Vلسة اUٔس: 
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اUٔس:تاذ . ليك ال يغادروا القاJة

  .مفHد �لتعقHب عن جواب الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد محمد املفHداملس�شار الس:يد محمد املفHداملس�شار الس:يد محمد املفHداملس�شار الس:يد محمد املفHد
  .شكرا الس:يد الرئDس

�شكرمك، الس:يد الوز�ر، Jىل جوا�مك وJىل اUٔرقام ا�يل زودتو� هبا، ٕامنا ٔ
فع ا�ل¿س اÖي ترتكه مàل هذه املقاالت ٔ�س:باب �زول هاذ السؤال هو ر 

الص	افHة الصادرة عن مYا�ر ٕاJالمHة وا�يل هو مؤكد ٔ�ن مصادر ٕاJالمHة 
، واليت تعد من ٔ�مه اEموJات إالJالمHة )y)FDI IntelligenceارجHة ك 
كذ{ املتخصصة يف جمال ¼س��رات ) Financial Times(الربيطانية و

�رغب يف معرفة حقHقهتا وخطورهتا يف نفس اخلارجHة املبارشة، وحنن 
 .الوقت

الس:يد الوز�ر، ,حكومة س:ياس:ية مسؤو²، نطلب مYمك زرع بذور 
الثقة بني اPو² واملس�مثر�ن ملا فHه مصل	ة الوطن ٔ�وال، Uٔن الثقة يه 
عنرص ٔ�سايس �لمس�مثر اUٔجYيب من ٔ�Vل ٔ�ن يل"nٔ سوق اUٔعامل املغريب، 

ربية، بقHادة صاحب اجلال² نرصه هللا ؤ�يده، ٔ�ظهرت وامحلد V فاململكة املغ
و�مللموس ٕارادهتا القوية يف إالصالح يف ٕاطار ¼س:تقرار اÖي Äشلك 

�رضية ٔ�ساس:ية �لميض قدما حنو هذا الهدفٔ.  
حنن مgفقون معمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن ¼س��ر اخلار� Jىل 

تنفس لرفع �س:بة اخلصوص يف ظل إالðراهات ¼قgصادية احلالية هو امل 
ا®منو وحرص �س:بة العجز والتخفHف من �دة البطا²، و�لتايل، Jليمك يف 
هذا املنطق العمل Jىل þشجيع ¼س��ر والقضاء Jىل اكفة املعوقات اليت 
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ال زالت تعرتضه من yالل حتسني مYاخ اUٔعامل ورفع العراقHل إالدارية Jرب 
  . م الو4ئق إالداريةحتديث الولوج ٕاىل إالدارة والتقليص من جح

وال داعي ٔ�ن نذðرمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن جحم ¼س��رات اخلارجHة 
املدرVة يف البورصة املغربية قد عرف Ïراجعا ÷ام yالل الس:ن�ني اyUٔريتني 

  .%7,11وصلت ٕاىل 
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رالس:يد رالس:يد رالس:يد ر»»»»س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسة
مة �لس:يد الوز�ر اللك. شكرا الس:يد املس�شار، ٔ�هنيمت حقمك يف التعقHب

  .يف ٕاطار الرد Jىل التعقHب

        ::::الس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثةالس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثةالس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثةالس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات احلديثة
شكرا الس:يد املس�شار، ا�يل Jاود ٔ�كدتو Jىل اUٔمهية دªل رفع ا�ل¿س، 
�� «ري ابغيت نقول لمك قضية اUٔرقام خصنا نن�هبو Uٔن دا� اUٔرقام ا�يل ٔ

نا�ر Jادة ال يؤyذ بعني ¼عتبار ٕاما املصدر كتطرح يف وا�د العدد دªل امل 
�و املقار�ت Uٔنه Jىل لك �ال احYا يف ¼س��رات اخلارجHة احYا وا�د ٔ
الب� ا�يل هو تريكز يف إالسرتاتيجية دªلو Jىل ¼س:ت"الب، رمبا اك�ن 
بعض الب�ان Jىل املس:توى اPويل ا�يل عندها قدرة ورمبا ٔ�كرث من املغرب، 

احمليط، : ارنة جيب ٔ�ن تyٔnذ بعني ¼عتبار Jدد من املعطياتولكن املق
  .اPول القريبة، واش دو² نفطية ٔ�و مايش دو² نفطية

اUٓن Jىل مس:توى ¼س��رات اخلارجHة، ابغيت «ري ٔ�ؤكد واعطيتوين 
هاذ الفرصة، احYا عندما �سعى ٕاىل اس:ت"الب ¼س��رات اخلارجHة، 

ود مهنا يف بعض ¼س��رات الك�رية ٔ�هنا Ïكون ¼س��رات اخلارجHة املقص
قاطرة ٕال�داث وا�د الºس:يج مقاواليت مgابع، حبال دا� مàال رشكة 

)Renault ( ج رمباgºلف س:يارة مع رشكة  350ا�يل «ادي ت�ٔ)Nissan (
�لف وا�يل «ادي  100ٔ�لف يف البداية ورمبا تصل ٕاىل  50ا�يل «ادي تد�ر ٔ

Hة، هذا «ادي خيلق وا�د الºس:يج مقاواليت تصدر رمبا �لسوق اUٔمر�ك 
ا�يل «ادي Äس:تقروا من خمتلف ب�ان العامل،  16وبدٔ�، اك�ن اUٓن تقريبا 

لكن اك�ن �س:يج مقاواليت حميل، نفس اليش �لºس:بة لرشكة 
)Bombardier( س:بة لرشكةºنفس اليشء �ل ،)ACWA.(  

ال:م ا�يل  هنا كذ{ ٔ�ننا س:نعمتد الصيغة ا®هنائية «ري �ش �رد Jىل
قلتو، الصيغة ا®هنائية ملرشوع القانون اجلديد املنظم لالس��ر ا�يل «ادي 
جتي فHه وا�د العدد دªل التحفزيات وyاصة هاذ القضية دªل اجلهوية 

  .وا�يل «ادي Äسمح رمبا لالس��ر الوطين �ش yªذ وا�د اPينامHكHة ٔ�كرب
غرب اUٓن هو التنويع، ٔ�نت كذ{ اك�ن وا�د الثابت يف ٕاسرتاتيجية امل

تعمل، الس:يد املس�شار، ٔ�نه ٕاىل عهد قريب كنا مرتبطني بnٔور� ؤ�ساسا 
بفر�سا ورمبا ٕ�س:بانيا، اUٓن اك�ن جتربة اUٓن اك�ن لقاءات مع الكوريني، اك�ن 
لقاءات مع الكYديني، اك�ن لقاءات مع الصينDني، لكن ¼س��رات ٕاىل 

س��رات معوما يف اEال الصناعي يه وا�د اس:ت�Yينا بعض اEاالت، ¼

  .¼س��رات ا�يل خصها وقت، خصها وا�د الثقة
مث ا�يل ÷م ٔ�ن ٔ�ؤكد Jليه هو ٔ�ننا اUٓن يف Ïرðيبة ¼س��رات وبدينا 
تندوزو �لقطاJات ذات القمية املضافة، اUٓن القطاع الصناعي تيحتل املرتبة 

دي �كون جHد ٕان شاء هللا يف الثانية وهذا مؤرش Jىل ٔ�ن املنحى «ا
  .املس:تق�ل

  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .نقطة نظام؟ تفضلوا... ونgºقل ٕاىل السؤال. شكرا لمك الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوح
  .شكرا الس:يد الرئDس

  ...نظرا �لوقت املتبقي ق�ل ٕايقاف البث التلفزي

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .مازال الوقت... قد ٔ�نال ٔ�عت

        ::::املس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوح
  احشال مازال دªل الوقت، الس:يد الرئDس؟ 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .بقي سؤال وا�د، غيدوز يف البث ٕان شاء هللا، ما اك�ن حىت مشلك

        ::::املس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوح
  .دقائق 10احشال �يق Uٔن السؤال خصو 

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .ل الس:يد الوز�ر يف ٕاطار التوضيحتفض

        ::::الس:يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملانالس:يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملانالس:يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملانالس:يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان
  .شكرا الس:يد الرئDس

«ري �ش ٔ�طمنئ الس:يد املس�شار، راه موضوع البث ما ابقاش مرتبط 
�لساJة السادسة، احلكومة مYذ ٔ�ول ٕاصالح هاذ الوضع ٔ�صبح البث 

 .السادسة مرتبط �جللسة ولDس �لساJة

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
 3لمك الوقت الاكيف لطرح السؤال، طبعا يف �دود . ٕاذن هنÈDا لنا هبذا

دقائق وجوج دقائق �لتðٔnيد، السؤال املوايل قلنا موVه �لس:يد وز�ر الت"ارة 
والصناJة حول اتفاقHات التبادل احلر والعجز الت"اري، واللكمة �Uٔد 

لتجمع الوطين ل¹ٔحرار، اللكمة ل¹ٔس:تاذ السادة املس�شار�ن من فريق ا
 .احلو، تفضلوا ل¿سط السؤال

        ::::املس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوح
  .شكرا الس:يد الرئDس
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  .شكرا �لس:يد الوز�ر Jىل التوضيح فA خيص موضوع البث
  الس:يد الوز�ر،

لقد عرفت بالد� yالل العقد املايض ٕا�رام اتفاقHات التبادل احلر مع 
بعض اPول العربية كتو�س ومرص واUٔردن، ٕاضافة ٕاىل ٔ�مر�اك وÏرðيا و 

  . اتفاقHات الرشاكة القامئة مع إالحتاد اUٔوريب
ولقد Vاءت هذه االتفاقHات يف ٕاطار ¼نفgاح Jىل ¼قgصاد العاملي 
والبحث عن ٕادماج ¼قgصاد املغرب يف املنظومة ¼قgصادية اPولية، هذه 

مYذ س:نوات، ٔ�صبحت مبوجهبا ٔ�سواقYا  االتفاقHات اليت دyلت �زي التنفHذ
مفgو�ة ملنتوVات هذه اPول بدون رسوم مجرðية ٔ�و �رسوم تفضيلية، 
اليشء اÖي þس¿ب يف غزو هذه املنتوVات UٔسواقYا وتدفقها eشلك اكن � 
انعاكس سليب Jىل إالنتاج الوطين، حHث وصلت �س:بة ¼س:هتالك 

ق�ل دخول هذه  %40 عوض %70 اPاyيل لهذه املنتوVات ٕاىل حوايل
  .االتفاقHات �زي التنفHذ

وقد كنا نgºظر من yالل مضمون هذه االتفاقHات ولوج ٔ�كرث ملنتوVاتنا 
الوطنية ل¹ٔسواق اUٔجYبية، خصوصا ٔ�ن اUٔمر يتعلق بnٔسواق ÷مة ذات 
قدرة رشائية مرتفعة مàل ٔ�مر�اك وÏرðيا ٔ�و ذات كثافة ساكنية ðبرية مàل 

  .الصني
س:يد الوز�ر، تبني لنا اUٓن بعد Jدة س:نوات من لكن ل¹ٔسف، ال 

دخول االتفاقHات �زي التنفHذ، ٔ�ن التبادل الت"اري ٔ�صبح يعرف وة 
وا�دة يه ٔ�سواقYا املغربية، وشددت اخلناق Jىل الصناJات احمللية اليت 
�صبحت العديد مهنا يعDش يف وضعية صعبة، كام جعل هذا الوضع املزيان ٔ

gٔرقام ÷و² تبعث عن القلق، جعز املزيان الت"اري يعرف جعزا مnفامقا وب
مليار درمه وبصفة هيلكية مع اUٔسف Uٔن  100الت"اري، الس:يد الوز�ر، 

اUٓن �س:تورد يومHا لك يوم مليار درمه، ونصدر نصف هذا املبلغ، ٕاذن 
  فٕاىل ٔ��ن حنن ذاهبون؟ 

مزيان اUٔداءات، الس:يد الوز�ر، يف تدهور مس:متر ومقلق مYذ دخول 
اتفاقHات التبادل احلر �زي التنفHذ، وكذ{ مYذ اك�ساح املنتوVات الصيHºة 

�لºس:بة �لناجت  %4,3هاذ مزيان اUٔداءات اكن � فائض بـــــ . UٔسواقYا
  .2012مرتقب لس:نة  9%، ٔ�صبح اUٓن جعز بــــ 2001اPاyيل اخلام س:نة 

لفرتة من احgياط املغرب من العمW الصعبة، الس:يد الوز�ر، يف نفس ا
�شهر اUٓن، ٕاذن اقرتبنا من  4ٔ�شهر من ¼س:ترياد ٕاىل ٔ�قل من  8ٔ�كرث من ٔ

  . اخلط اUٔمحر اÖي هو ثالثة ٔ�شهر
ميمك حلصيW ٕاتفاقHات H ما هو تق : �سائلمك يف هذا الس:ياق، الس:يد الوز�ر

التبادل احلر؟ ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة �ل	د من تفامق العجز الت"اري 
ام هذه االتفاقHات؟ وما يه اUٓفاق املس:تق�لية لهذه االتفاقHات الناجت عن ٕا�ر 

  وس:بل الوصول ٕاىل تبادل مgوازن مع هؤالء الرشاكء؟ 
  .شكرا الس:يد الرئDس

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا �لس:يد املس�شار، اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن 

  .السؤال

        ::::حلديثةحلديثةحلديثةحلديثةالس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات االس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات االس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات االس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات ا
  .شكرا الس:يد املس�شار، شكرا Jىل طرحمك لهذا املوضوع

الس:يد املس�شار، س:بق وقلت ٔ�ن النقاش حول اتفاقHات التبادل احلر 
�صبح نقاشا جممتعيا، وهذا يشء جHد، �عتبار ٔ�ن هاذ االتفاقHات اUٓن مل ٔ
تعد فقط تناقش بني الس:ياس:يني وبني احلكومة والربملانيني ولكن ٔ�صبح فهيا 

 .نقاش Jام وهذا حنن كذ{ يفHد� حىت يف �دي�Yا مع اUٓخر�ن
اÖي جيب التðٔnيد Jليه ٔ�وال ٔ�ن اتفاقHة التبادل احلر هو وا�د اخليار 
ٕاسرتاتيجي، مبعىن لDس يف الوارد اUٓن ٔ�ن هذا اخليار إالسرتاتيجي نرتاجعو 
Jليه، لكن ٔ�ن يقع بعض الرتيث يف بعض االتفاقHات دªل التبادل احلر 
مس:تق�ال هذا وارد، Uٔن �ش �كون معك رصحي، الس:يد املس�شار، هناك 
طلبات من العديد من اPول ٔ�ن تربم اتفاقHات تبادل حر مع اململكة 
املغربية، ؤ�نت تعمل الس:يد املس�شار ٔ�ننا اUٓن بصدد التفاوض حول اتفاقHة 

ا «ري التبادل احلر مع كندا، فالوارد «ادي �كون الرتيث، لكن الرتاجع هذ
  .ممكن

هاذ االتفاقHات ا�يل ابغيت ٔ�ن ٔ�ؤكد { «ري �ش تطمنئ، ٔ�ن هذه 
االتفاقHات لكها تتوفر Jىل اUٓليات الرضورية ملاكحفة إالجراءات املرضة 

ٕاغراق اUٔسواق، إالyالل eرشوط املبادالت احلرة : �ملنافسة الرشيفة
Uٓن احYا فgحنا والشفافHة يف املعامالت، وهاذ اليش در�ه، ٕاىل تذðريت ا

دªل البحوث، مàال �لºس:بة �ل	ديد ) les enquêtes(وا�د العدد دªل 
مع العمل ٔ�ن القضية مرتبطة بnٔورو� واحYا عند� معها رشاكة، فA خيص 

)PVC (ٓليات يه موجودةUدة، ف�التايل ا	ت املتªمع الوال .  
وفض  هذه االتفاقHات توفر كذ{ إالطار اEصص ملناقشة املشالك

الزناJات اليت ترتتب عن تطبيقها يف ٕاطار االتفاقHة دªل مYظمة الت"ارة 
العاملية، وهذا ٔ�� ابغيت ٔ�ن ٔ�ؤكد Jليه، الس:يد املس�شار، حHت حىت 
املقاولني خصهم يعرفوا ٔ�ن اUٓليات دªل امحلاية الت"ارية يه وا�د الهندسة 

 ٓUة، لكن كذ{ الطرف اHسلطات معومð خصو حىت هو خر حنن �س:توعهبا
  .Äس:توعهبا

هذه االتفاقHات ختضع �لتقHمي، طيب، ٔ�ش:نو ا�يل اك�ن اUٓن؟ هو اUٔرقام 
ا�يل ٔ�عطييت ٔ�رقام حصي	ة فA خيص وا�د العدد دªل اUٔسواق رصا�ة، 
لكن ٔ�� ا�يل ابغيت ٔ�ن ٔ�ؤكد Jليه ٔ�نه ملا ترتبطها �ملزيان الت"اري هناك 

النفقات ال ميكن ضغطها، Ïرتبط ٕاما جزء، ٔ�قول دامئا يه وا�د العدد دªل 
�لطاقة وال �ملواد دªل التجهزي، وهاذي ما ميكºش لبالد� تد�رها، طيب، 
�شاطرك الرٔ�ي، مل يقع حلد ٔ ��اUٓن ا�يل عند� هو ٔ�ن هذه االتفاقHات، ؤ

  .اUٓن ¼س:تفادة املطلوبة مهنا
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حلالية ليك فٕاىل اyذينا مàال وا�د اجلهد ðبري ا�يل تدار يف الس:نوات ا
Äس:تطيع املغرب ٔ�ن يyٔnذ حقه، ٔ�نت تتذðر امللف دªل مواد التجميل مع 

مع اتفاقHة ٔ�اكد�ر مع مرص، القضية ) Logan(تو�س، امللف دªل س:يارة 
يف ٕاطار ا�لجنة اUٔمر�كHة املشرتكة �لينا املشلك دªل بعض املنتوVات 

لتبادل احلر هناك الفالحHة ا�يل ٔ�yذ س:نوات، ففي ٕاطار االتفاقHات دªل ا
ٕاماكنيات جيب ٔ�ن �س:تغلها، ؤ�عتقد ٔ�ن إالسرتاتيجيات القطاعية ا�يل 
اخنرط فهيا املغرب مYذ بضع س:نوات س�سمح �لمنتوVات ذات القمية 

  .املضافة ٔ�ن جتد طريقها ٕاىل هذه اUٔسواق
القضية دªل الصني، امحلد V ما عند�ش معها اتفاقHة دªل التبادل 

  ...صني هذا ٕاشاكل �ٓخر، ميكن يل �رجع �احلر، ولكن ال

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، واحgفظوا ببعض عنارص اجلواب ميكن يف 

  .اليس احلو، عندمك تعقHب؟ تفضلوا. التعقHب

        ::::املس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوحاملس�شار الس:يد احلو املربوح
تقريبا مgفقني، ولكن ابغيت ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن هذا يف . شكرا الس:يد الوز�ر

تا� ٔ�ي نية يف الرتاجع، حنن ليرباليون، الس:يد الوز�ر، وهذا السؤال لDس ب 
اخgيار دªل بالد�، ما كنتذاðروش Jليه، ولكن الوضع ا�يل جعلتنا فهيا هاذ 
اتفاقHات التبادل احلر والعوملة بصفة Jامة، يتطلب مYا مجيعا وا�د الوقفة، 

ش يش وا�د ند�رو تقHمي Uٔنه اUٓن عند� جعز مع مجيع الرشاكء، ما عند�
  .ا�يل عند� معه فائض، عند� مشلك، اك�ن مشلك ðبري

ما كنتذاðرش، الس:يد الوز�ر، Jىل لك ما خيص التجهزي دªل البالد، 
لو اكن عند� العجز �كون ðيف ما ابغى �كون �جت عن جتهزي البالد 

  .غنصفقو �، Uٔنه كنجهزو بالد�
رادة ٔ�ي وا�د، الطاقة ما القضية دªل الطاقة yارVة عن ٕارادÏمك وعن إ 

عند� حىت يش مشلك، ولكن املشلك ا�يل عند� وا�يل هو وىل اUٓن 
هيلكي هو مواد ¼س:هتالك، مواد ¼س:هتالك، اUٔسواق دªلنا مك�س	ة، 
الصينDني وصلوا ل¹ٔسواق اUٔس:بوعية، ما عرفYاش هاذ املواد ا�يل تباع 

  واش Jلهيا مراق�ة وال ما اكيناش؟ 
مغريب،  50بداية دªلها خسا�ت املاء ا�يل قgلت ٔ�كرث من عش:نا يف ال 

�� مgفق معمك، الس:يد الوز�ر، زيدوا يف املراق�ة، yاص يزتاد يف املراق�ة، ٔ
... yاص الثقافة فعال دªل املراق�ة دªل املواصفات مع املقاولني ا�يل ðيgºجوا

يد الوز�ر ٕاخل، ولكن، الس:يد الوز�ر، ðيخص وقفة، وهنا كنطالب الس: 
ؤ�رشمت لها، دا� اك�ن مYاقشة دªل مرشوع اتفاقHة التبادل احلر مع كندا 
ورمبا اك�ن هناك مشاريع ٔ�خرى، ا�يل كنطلبو به نظرا �لنتاجئ ا�يل كنعDشوها 
دا� وهو دراسات ق�لية واس��اقHة �ش نعرفو فني «اديني، ٔ�ي بالد ابغينا 

لنا ن¿Hعو يف هاذ البالد، اشكون ند�رو معها اتفاقHة خص نعرفو واش ميكن 
ا�يل جياوبين اليوم ٕاىل قلنا �ٓش «ادي ن¿Hعو يف الصني؟ ما «ادي ن¿Hعو حىت 

  .�اVة، كن¿Hعو املعادن، يش �اVة ٔ�خرى ما ميكºش ن¿Hعوها يف الصني
وٕاذن ٔ�ش:نو يه الن�H"ة؟ الن�H"ة وهو ذاك اليش ا�يل ðيجيبوا العامل 

ا�ة كنديوها �لصني ونعطيوها لرتðيا وكنقلبو دªل اخلارج واملوارد دªل الس:ي
  . ®متويل �ٓخر

هذا هو الهدف دªل السؤال، الس:يد الوز�ر، خصنا ند�رو التقHمي دªل 
�ش:نو �غيني ند�رو، احYا مايش ضد اتفاقHات التبادل احلر، نوقعو فوق ما ٔ

H¿لنا نوقعوها، ٕاىل ما عند� ما نªصاد دgة لبالد� و¼ق	عو عند� فهيا مصل
لكYدا ما نوقعوش مع كندا، ما عند� ما ن¿Hعو يف ٔ�مر�اك الالتيHºة ما نوقعوش 

  . حىت نعرفو بnٔن «ادي �كون ذاك اليش مgوازن
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس:يد املس�شار

        ::::احلديثةاحلديثةاحلديثةاحلديثة    الس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHاتالس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHاتالس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHاتالس:يد وز�ر الصناJة والت"ارة والتكYولوجHات
ال، هو يف احلقHقة هاذ القضية دªل اتفاقHات التبادل احلر رشا لكه، 
Uٔنه وا�د اجلانب ٔ�� نقول { لو ما تدارþش اتفاقHات التبادل احلر ما 

  . دªل املقاو² املغربية) La mise à niveau(اك�ش «ادي يتدار 
امل اك�س¿ت املقاو² املغربية اUٓن مقارنة مع مàيالهتا Jىل مس:توى الع

وا�د اPربة، اPليل Jىل ذاك اليش ٔ�ننا تgºواVدو يف وا�د العديد دªل 
اUٔسواق، عندما نت	دث عن ٔ�سواق دªل جYوب الصحراء عند� وا�د 

  . التواVد، حىت يف بعض اUٔسواق اUٔوربية، حىت يف ٔ�سواق ٔ�وربية
�ش:نو ا�يل مطلوب؟ هو حتدثت عن قضية الصني، الصني يف احلقHقة ٔ

ا داyالش يف هاذ املوضوع، ٔ�وال ما عند�ش معها اتفاقHة التبادل احلر، م
عند� معها اتفاق جتاري Jادي، الصني ٔ�� نقدر نقول { �ن املشلك دªلها 
هو مشلك دªل فعال املراق�ة اليت مت تعمميها اUٓن Jىل مس:توى نقط 
اPخول ٕاىل املغرب، وامللف اÖي Ïلكمت { Jليه دªل 

)Contreplaqué chinois( ظمة الت"ارةYل مªع اكن دÅٓخر اج� ،
عرضنا احYا احلا² دªلنا والصني مل تتدyل Uٔن الوضع دªل املغرب اكن 

  . وضع سلمي
فلهذا ٔ�� قلت، وهذه مYاس:بة �ش نقولها من هذا املنرب، جيب ٔ�ن 
تدرك املقاوالت اUٓن ٔ�ن الهندسة Jىل املس:توى اPويل فA خيص امحلاية 
الت"ارية مgوفر، خص املقاوþ ²س:توعهبا �ش احYا �ساJدوها �ش فني ما 
Ïكون يش �ا² دªل إالغراق ٔ�و �ا² دªل ٕاجراءات تفضيلية من طرف 

�شهر ٔ�و  4اPوÏ ²ميكن لنا من yالل وا�د البحث ا�يل ميكن yªذ ٔ5 
�شهر، نوقفوا وا�د العدد دªل امسيتو 6ٔ�شهر حىت ٔ.  

ول والقضية دªل املواصفات القHاس:ية، احYا اUٓن فA خيص نقط اPخ
مواصفة س:نوª وترندوها ٕاج�ارية وس:تعمم Jىل  250نgºج تقريبا وا�د 

خمتلف املنت"ات، لكن الربامج ا�يل دا�ر�هنا احYا فA خيص مواðبة املقاو² 



�ٔ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 

39 

 )2012نومفرب  13( 1433ذو احل"ة  28

ا ــــــــــــــــــUٔنه عندن.. دªلنا �ش ميكن لها تصدر، احYا ابغينا املقاولني
)Les contrats de croissance( ،اص	gل ¼فªعند� القضية د ،

عند� القضية دªل اEمعات وهادو وسعنامه حىت Jىل مس:توى اجلهات، 
  .ليك �سامه يف ٔ�ن تصبح املقاو² املغربية مصدرة، هاذي املس²ٔn اUٔوىل

املس²ٔn الثانية يه ٔ�ننا عندما نت	دث Jىل ٔ�ن املغرب س:يصبح ٔ�رضية 
س��ر ليك �س:تفHد من قدرة بعض التكgالت الك�رية ٔ�هنا تصدر يف ٕاطار لال

  . هاذ االتفاقHات دªل التبادل احلر
 Aقلت ف ��مث ابقات وا�د إالشارة ٔ�yرية هو yاص وا�د اجلهد، ٔ
خيص السوق اUٔمر�كHة هو سوق هائل، حصيح اك�ن وا�د اجلزء مرتبط 

  ال، �اع الºس:يج م�àا احYا، قط�ن وا�د اجلزء مرتبط بYــــــــ�Uٔمر�كHني، لك

)Les concessions ( خيص قطاع Aدة ف	ت املتªاطيا� الوالJ ا�يل
هائW، ال مàيل لها، حلد اUٓن مل �س:تطع ¼س:تفادة مهنا، رمبا اك�ن الºس:يج 

احلاجز دªل ا�لغة، اUٓن احYا ركز� Jىل املنتوVات الفالحHة واUٓن 
�عتقد ٔ�ن اس:تطعنا ند�رو وا�د ¼yرتاق لكن ي ٔ ��بقى اyرتاق حم�شام، ؤ

 الورقة ا�يل «ادي ند�روها اUٓن مع الوالªت املت	دة اUٔمر�كHة يف بداية
  .دجYرب «ادي �كون عندها وا�د اdUٔر ٕاجيايب ٕان شاء هللا تعاىل

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس:يد الوز�ر، وشكرا مجليع من سامه يف ٕاجناح ٔ�شغال هذه 

  .اجللسة
  .ل ٕاىل اجللسة اEصصة �ل�رشيع م�ارشةونgºق


