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        464646468888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 د)سمرب 4  (1434 حمرم 19 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس لالرابع اخلليفة  ،ش:يخ ٔ�محدو ادبداالس:يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واOقGقة  الثانية الساMة ، ابتداء منثون دقGقةساعتان ؤ�ربع وثال: التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  . الواUدة واTٔربعني بعد الزوال
   .م]اقشة اTٔس:ئY الشفهية ::::Wدول اTٔعاملWدول اTٔعاملWدول اTٔعاملWدول اTٔعامل

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

        ::::املس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد الش:يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسة
  .املرسلنيeسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف 

�Mلن عن افgتاح اجللسةٔ.  
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اOس:تور ووفقا ملقgضيات النظام اOاqيل  100معال بnٔحاكم الفصل 

Dلس املس�شار�ن، خيصص اDلس هذه اجللسة Tٔس:ئY السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

يف تناول اTٔس:ئY الشفهية املدرWة يف Wدول اTٔعامل، ق�ل الرشوع 
�عطي اللكمة �لس:يد اTٔمني ٕالطالع اDلس Mىل ما Wد من مراسالت ٔ

  .وٕاMال�ت، اللكمة لمك الس:يد اTٔمني

        ::::املس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلساملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اDلس
  .شكرا الس:يد الرئCس

Mىل موMد، م�ارشة  يف البداية، ٔ�حGط اDلس املوقر Mلام ٔ�ننا س:نكون
بعد Wلسة اTٔس:ئY، مع Wلسة معومGة ختصص ��راسة والتصويت Mىل 

  :النصوص التالية
 18.97يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق  41.12مرشوع قانون رمق  - 1

  املتعلق �لسلفات الصغرية، واحملال Mىل اDلس من جملس النواب؛
ىل �كتتاب يتعلق بدعوة امجلهور إ  44.12مرشوع قانون رمق  - 2
�ملعلومات املطلوبة ٕاىل اTٔش اص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل و

�كتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتا، واحملال Mىل اDلس من جملس النواب 
 كذ¢؛

يتعلق ٕ�قراض الس:ندات، واحملال Mىل  45.12مرشوع قانون رمق  - 3
 .اDلس من جملس النواب

راسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس �ل¥س:بة لٕالMال�ت وامل
 : املس�شار�ن

فقد توصلت الرئاسة مبراسY من وز�ر الص»ة اªي ميثل احلكومة نيابة 

الربملان، وخيرب من qاللها اDلس  عن الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع
�نه نظرا اللزتامات حكومGة طارئة مرتبطة �ل¥شاط املليك، فٕان الس:يد ٔ

ف �لوظيفة العمومGة سgCوىل إالWابة �لنيابة عن اTٔس:ئY الوز�ر امللك
املوµة لقطاع �قgصاد واملالية والتجهزي والنقل، ويطلب تبعا ª¢ �رجمة 

 . قطاعي التجهزي والوظيفة العمومGة م�ارشة بعد قطاع املالية
كام خيرب اDلس بطلب الس:يد�ن وز�ري ال�شغيل والتكو�ن املهين 

 ٔnة بتUن الس:يد وز�ر والس:يا�جGل اTٔس:ئY املوµة ٕا·هيم ٕاىل Wلسة الحقة، ؤ
الص»ة سgCوىل إالWابة �لنيابة عن السؤال املوWه لقطاع السكىن، ؤ�ن 
وز�ر التعلمي العايل سgCوىل إالWابة �لنيابة عن اTٔس:ئY املوµة لقطاع الرتبية 

  . الوطنية
لوطين لٔ«حرار، كام توصلت الرئاسة مبراسY من رئCس فريق التجمع ا

يطلب من qاللها تnٔجGل السؤال املوWه �لس:يد وز�ر الشؤون اخلارجGة 
  . حول تقاطر العديد من ٔ�فواج اTٔفارقة Mىل املغرب ٕاىل Wلسة الحقة

�ما �ل¥س:بة لٔ«س:ئY الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس ٔ
  : دج]رب 4املس�شار�ن ٕاىل ½اية يوم الثال4ء 

  سؤ�؛ 31: هيةMدد اTٔس:ئY الشف  -

�س:ئY؛ M :3دد اTٔس:ئY الكgابية -ٔ 

 .جوا�ن: Mدد اTٔجوبة الكgابية -
 .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد اTٔمني

من النظام اOاqيل، توصلت الرئاسة ب¿ين  128طبقا ملقgضيات املادة 
حسبت  ..اللكمة اTٓن �لفريق احلريك يف ٕاطار طلب ٕاUاطة. طلب ٕاUاطات

  .اTٓن ننطلق ٕاىل فريق التجمع الوطين لٔ«حرار. إالUاطة

        ::::املس�شار الس:يد جامل ساككاملس�شار الس:يد جامل ساككاملس�شار الس:يد جامل ساككاملس�شار الس:يد جامل ساكك
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
)رشفين، الس:يد الرئCس، ٔ�ن ٔ�حGط جملس:نا املوقر بقضية طارئة هتم 

ق النائية واجلبلية املغربية وضعية فÄة عريضة من ساكن البوادي واملناط
qالل هذا الفصل من الس:نة، حGث تعرف بالد� هذه اÇTٔم Æساقطات 

 . مطرية وثلجية Êمة، اس:تÉرش لها الفالحون qريا
هذه ال�ساقطات اليت حتمل معها eشاÍر qري ملومس فالË س:يكون 
 جGدا ٕان شاء هللا، وس:تعزز Ïس:بة امللء �لسدود وتغذي الفرشة املائية،

  . سواء مهنا السطحية ٔ�و الباطنية
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ٕاال ٔ�ن العديد من املناطق النائية املغربية، سواء مهنا املتواWدة �جلهة 
اجلنوبية الرشقGة ٔ�و املناطق اجلبلية املتواWد فهيا املغرب العميق، تعرف نوMا 
من العزÕ و�نقطاع عن العامل اخلارÓ جراء ال�ساقطات اليت جتعل 

ق يفgقدون ٕاىل املواد الغذائية وحطب التدفÄة واخلدمات ساكن هذه املناط
الصحية وإالدارية، حGث جند العديد من العائالت ال جتد ما Æسد به رمقها، 
ٕاضافة ٕاىل Mدم قدرهتا Mىل مواµة مgطلبات العلف اخلاص �ملوايش اليت 
يتوفرون Mلهيا، واليت يه مصدر رزقهم الوحGد من ٔ�Wل مواµة مصاعب 

  .اليومGة يف هذا املومس املمطر واملثلجاحلياة 
  الس:يد الرئCس،

لس:نا يف UاWة �لتذكري �اكرثة م]طقة ٔ�نفكو ٔ�و الوصول ٕا·هيا ال قدر 
هللا، حGث وجب Mىل احلكومة ٔ�qذ �حgياطات الالزمة لالهÚم هبذه 
الفÄة من ساكن املغرب العميق، وا�ªن يعانون لك س:نة من هذا املشلك 

 العامل اخلارÓ وجيعلهم عرضة �لمرض، ؤ�حGا� وجود اªي يعزهلم Mىل
وفGات يف صفوف اTٔطفال والش:يوخ وكذا ال¥ساء احلوامل ا�لوايت ال جيدن 

  . سGÉال �لوصول ٕاىل املراكز الصحية
وMىل سGÉل املثال ال احلرص، ما تعانيه العديد من املناطق جبهة 

�زيالل، åفGاللت وMىل اخلصوص ٕاقلمي خ]يفرة، مGدلت-مك]اسٔ ،
الراش:يدية، هذه اTٔقالمي اليت تعاين ٔ�صال من الهشاشة والفقر qالل اÇTٔم 
العادية من الس:نة، مفا �¢ هبذه الفرتة احلرWة من الس:نة اليت تعرف 

 20هتاطل الثلوج واTٔمطار eشلك مكèف، مل تعرفه املنطقة م]ذ ٔ�كرث من 
 - كام قلنا-اليت تبقى س:نة، حGث Æس:بÉت هذه العزÕ حىت يف نفوق املوايش 
  .مصدر الرزق الوحGد �لفالح الفقري املتواWد هبذه املناطق

  الس:يد الرئCس،
من هذا املنرب، وحنن يف بداية فصل الش:تاء اªي يبدو صعبا وقاس:يا، 
نطالب احلكومة برضورة اختاذ اكفة إالجراءات الرضورية �ل»د من �4ٓر هذه 

واملواطنات املتواWد�ن هبذه املناطق اTٔحوال اجلوية Mىل هؤالء املواطنني 
اجلبلية، واختاذ التدابري الالزمة �لت¥س:يق مع مجيع املصاحل اخلارجGة واجلهات 
اTٔم]ية من درك ووقاية مدنية ؤ�µزة وزارة اOاqلية امللكفة هبذا النوع من 
التدqل لتفادي ما قد حيدث ال قدر هللا من òوارث، من qالل ما رصدته 

  .صناديق خصوصية لهذا النوع من اUTٔداث احلكومة من
  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اTٓن اللكمة �لفريق اOس:توري. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايض
  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء، 

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
Cاطة اليوم، الس:يد الرئUكرث من ٕا�طالب وطالبة  5000س، هتم ٔ

يدرسون جبامعة ا�ن طفGل، كذ¢ �ملعاهد املتخصصة و�لتكو�ن املهين 
  .�لق]يطرة

  الس:يد الرئCس،
هؤالء الطالب والطالبات يعCشون ومعهم �ٓ�ؤمه ؤ�ولياؤمه eس:يدي 
حييي الغرب وس:يدي سلøن وسوق اTٔربعاء وامجلاMات القروية اDاورة، 

ÕاU شونCمن الرتقب واخلوف من ضياع س:نة دراس:ية �اكملها، فامجليع، يع 
  . الس:يد الرئCس، يعمل ٔ�ن هذه الفرتة فرتة هناية �مg»ا�ت

حنن اTٓن ال هيمنا، الس:يد الرئCس، ٔ�ن حنمل املسؤولية لهذه اجلهة ٔ�و 
ت�، كذ¢ فٕاننا اTٓن ال نطالب احلكومة فقط حبل Wدري ومس:تعýل، ٔ�ال 

Wامعية eس:يدي سلøن وسوق اTٔربعاء الغرب، Tٔهنم  وهو ٕاUداث نواة
òيلومرت، وتعز�ز الطاقة إاليوائية  80ت�Cعدوا من اجلامعة تقريبا بواUد 

لٔ«حGاء اجلامعية، بل نطالب احلكومة ٕ�حلاح ٕالجياد Uل فوري وMاWل 
Tٔزمة التنقل اليت هتدد ش:باب س:يدي حيىي وس:يدي سلøن وسوق 

ا من املدن البعيدة عن املراكز اجلامعية �ملغرب اTٔربعاء �لغرب، و½ريه
  . معوما

هذه املشالك، الس:يد الرئCس، متارس Mىل الطلبة ضغطا نفس:يا يومGا 
  .يؤ�ر سلبا Mىل نتاجئهم املصريية يف حGاهتم

الس:يد الرئCس، ت��عنا مكنتخبني حمليني ٔ�زمة التنقل اليت يتخبط فهيا 
د املنتخبني احملليني ٔ�ن احلل �س:تعýايل ٔ�بناؤ� م]ذ مدة، اTٓن لقد تبني عن

القGام �لواجب يف  -ٔ�ي احلكومة- من مسؤولية احلكومة احملرتمة، فعلهيا 
�قرب اWٓTالٔ.  

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اTٓن اللكمة لفريق الت»الف �شرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد حسان الغزوياملس�شار الس:يد حسان الغزوياملس�شار الس:يد حسان الغزوياملس�شار الس:يد حسان الغزوي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  ان الوز�ران احملرتمان،الس:يد
�خوايت املس�شارات احملرتمات، ٔ  

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
يف ٕاطار النظام اOاqيل، ٔ�حGط جملس:نا Mلام بقضية طارئة، تتعلق 
�لحوامض، فالفالحون وم]تجو احلوامض  Óبصعو�ت ال�سويق اخلار

ارجGة يواµون هذه الس:نة صعو�ت يف Æسويق م]توµم ٕاىل اTٔسواق اخل
eسÉب ضعف الطلب وم]افسة دول ٔ�خرى م]تýة Mىل مس:توى ٔ�سواق 
املغرب التقليدية، ون�ýGة ذ¢ ٔ�ن اTٔمثان اليت يمت هبا Æسويق الربتقال �لك 
�صنافه م]خفضة يف ٔ�سواق امجلY، رمغ ٔ�ن املس:هت� يصل ٕاىل املنتوج �مثن ٔ
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اء ٔ�كرث مضاعف eسÉب اخgالالت دورة ال�سويق اليت )س:تفGد مهنا الوسط
  .من الفالUني

لقد قامت وزارة الفالUة واOوÕ معوما جبهد محمود Oمع الفالUني 
وحتفزيمه Mىل �س�¿ر يف جمال ٕانتاج احلوامض، ½ري ٔ�ن ٔ�زمة ال�سويق 
اخلارÓ جعلت هذا اجلهد ال يnٔيت ب¥gاجئ لصاحل الفالUني، qاصة هذه 

عف إالنتاج اªي الس:نة حGث انضافت ٕاىل ٔ�زمة ال�سويق اخلارÓ وض
Æس:بÉت فGه احلرارة املرتفعة qالل فصل الصيف، حGث ترضرت مهنا 

�جشار احلوامض eشلك òبرئ.  
واعتبارا لهذه الصعو�ت، ومن ٔ�Wل دمع الفالUني وÆشجيعهم Mىل 
�س:مترار يف �س�¿ر يف جمال ٕانتاج احلوامض، فٕاننا ندعو املصاحل املعنية 

�لبحث عن  Óها الفالحون يف �ل�سويق اخلارµلصعو�ت اليت يوا�Uلول 
هذا اDال، والبحث عن ٔ�سواق Wديدة �لتغلب Mىل املنافسة اليت يواµها 

  . املنتوج املغريب يف اTٔسواق التقليدية، qاصة اTٔسواق اTٔوروبية
كام ندعو �ملناس:بة ٕاىل مراجعة شامO Yورة ال�سويق اليت يترضر مهنا 

يد وز�ر الفالUة ٔ�ن ٔ�Mلن عن مرشوع هبذا الفالحون، وقد س:بق �لس: 
اخلصوص، وحنن ن¥gظر الرشوع يف هذا إالصالح ملا فGه من فائدة 

�لفالUني وكذ¢ املس:هتلكني.  
  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة اTٓن �لفريق الفGدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب ÉU ÉU ÉU ÉUيشيشيشيش
  .شكرا الس:يد الرئCس

  راء،السادة الوز
  الس:يدات والسادة املس�شارون،

)رشفين ٔ�ن ٔ�تدqل، �مس الفريق الفGدرايل �لوUدة واOميقراطية، TٔحGط 
اDلس ومعوم الرٔ�ي العام الوطين Mلام �لرتاجعات اخلطرية اليت تعرفها 
اTٔوضاع �جÚعية، وذ¢ eسÉب احملن اليت تعرفها احلرÇت النقابية ومقع 

قال وطرد النقابيني و�قgطاع من ٔ�جور املرضبني التظاهر السلمي واعت
دون س:ند قانوين، وتغيCب احلوار �جÚعي الثاليث اTٔطراف وMدم تنفGذ 

  .العالقة 2011ٔ��ريل  26اتفاقGة 
و�لرمغ من لك اخلطوات واملبادرات اليت قامت هبا املركزيتان، 

ة �لشغل، اجتاه رئCس الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل والفGدرالية اOميقراطي
احلكومة حلثه Mىل فgح حوار Wدي وWاد ومسؤول وم]تج، فٕان احلكومة 
جندها قد ٔ�qلت �لك الزتاماهتا، بل ٔ�ن رئCس احلكومة تعمد هنýا ٕاقصائيا 

  .اجتاه التنظøت النقابية
يف هذا إالطار، قررت املركزيتان، الفGدرالية والكونفدرالية، تنفGذ 

د)سمرب، حGث س�]ظامن يوما  8م]طلقه يوم السÉت  �ر�مج نضايل مشرتك

وطنيا احýgاجGا وذ¢ �لتنديد �لسلوك الالمسؤول لرئCس احلكومة 
وجتاه� �لمطالب العاملية، �لتنديد كذ¢ �لتضييق Mىل احلرÇت النقابية 
ومقع التظاهرات السلمية املرشوMة، �لتنديد �القgطاع من ٔ�جور املرضبني 

ي، وذ¢ من ٔ�Wل ٕاضعاف الفعل النقايب والتضييق Mىل دون س:ند دس:تور
حق خيو� اOس:تور واملواثيق اOولية، وكذ¢ لالحýgاج Mىل اس:مترار هنج 
س:ياسة رضب القدرة الرشائية Mرب الزÇدة املرتق�ة يف ٔ�سعار الكهر�ء، 

، وكذ¢ 2011ٔ��ريل  26وكذ¢ �لضغط من ٔ�Wل تنفGذ مقgضيات اتفاق 
  .قGات القطاعية املربمةتنفGذ لك االتفا

للك ذ¢، ومن �ب املسؤولية، فٕاننا يف الفريق الفGدرايل �لوUدة 
واOميقراطية نضطر مرة ٔ�خرى لتنGÉه احلكومة ورئCسها ٕاىل خطورة 
�حgقان �جÚعي، اªي تغذيه س:ياس:هتا ومقار�هتا لتدبري الشnٔن 

  . �جÚعي
øت العاملية، و�رفض لك كام ٔ�ننا �رفض لك هنج ٕاقصايئ جتاه التنظ

زÇدة مرتق�ة يف ٔ�سعار الكهر�ء، ونطالب �لرتاجع عن قرار �قgطاع من 
�جور املرضبني وتنفGذ مقgضيات لك االتفاقGةٔ .  

ٕاذا مصمت عن Mدم الرتاجع عن : ونقول �لس:يد رئCس احلكومة
�قgطاع يف ٔ�جور املرضبني، فٕاننا �حركة نقابية ٔ�صيY س:نواصل النضال 

  .ن ٔ�Wل اOميقراطية واحلرÇت والعداÕ �جÚعيةم
  .شكرا الس:يد الرئCس

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اTٓن اللكمة لفريق اTٔصاÕ واملعارصة. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  .الس:يد الرئCس

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

عارصة، ٔ�ن خنصص ٕاUاطة اDلس Mلام ملا ارتnٔينا، يف فريق اTٔصاÕ وامل
جيري اليوم حتت جرس ب�� يف مGاه ملوثة Æشلك ردة ½ري مس:بوقة يف 
اDال احلقويق، وتؤرش لرتاجعات خطرية س:تكون لها ال حماÕ انعاكسات 
ترضب يف العمق املك�س:بات الك�رية وإالجيابية اليت عرفها املغرب يف جمال 

  .التظاهر السلميحرية التعبري واحلق يف 
وتعود بنا لٔ«سف ٕاىل ممارسة اعتقد املغاربة ٔ�هنم قطعوا معها دون 
رجعة، ويتعلق اTٔمر �الس:مترار يف احلظر واملنع ½ري املربر Tٔحزاب 
س:ياس:ية يف الوجود الرشعي والقانوين �حزب البديل احلضاري وحزب 

Cٔسnعراف املرتبطة بتTٔمة، يف رضب صارخ للك القوانني واTٔحزاب اTٔس ا
الس:ياس:ية و�لÚدي يف الكذب وتغليط الرٔ�ي العام الوطين هبذا اخلصوص، 
و�س:مترار كذ¢ يف ا�هتاك òرامة املواطنني من qالل إالµاز Mىل قدرهتم 
الرشائية وٕاضعاف الطبقات املتوسطة وتبديد املك�س:بات احلقوقGة من 
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ية والتضييق Mىل qالل إالفراط واملبالغة يف تعنيف �حýgاWات السلم 
احلرÇت العامة والعودة ٕاىل املامرسات البائدة من �عتقاالت التعسفGة، 
و�W املواطنني يف الشارع العام، �هيك عن الصمت والالم�االة ½ري املربرة 
اجتاه اTٔوضاع الالٕاÏسانية واملهينة لكرامة إالÏسان و�ٓدمGته داqل جسون 

  . املغرب
الت الض»اÇ ومالحظات Ïشطاء حقوق ورمغ تعايل احýgاWات Mائ

إالÏسان، و�ٓخرها مسرية املنظامت احلقوقGة الوطنية وم]تدى احلقGقة 
وإالنصاف ومضامني تقار�ر العديد من املؤسسات الوطنية واOولية اليت 

 -مع اكمل اTٔسف- �كشف جحم �كسة حقوق إالÏسان يف بالد�، نالحظ 
�لوقوف Mىل ٔ�ن هذه احلكومة مل جترٔ� Mىل فgح حتقGق Õدية ومسؤوW ات

 . طبيعة هذه الرتاجعات و��هتااكت وحتديد املسؤوليات
ٕان هذا الوضع املقلق �لمشهد احلقويق ببالد�، بعد س:نة من حتمل هذه 
احلكومة ملسؤولية تدبري الشnٔن العام، يؤكد لنا مبا ال يدع جماال �لشك ٔ�ن 

ت تلو ��كسارات ومل جين املغرب مل حيصد من هذه التجربة ٕاال ��كسارا
  . مهنا ٕاال الضجيج والضوضاء

  الس:يد الرئCس احملرتم، 
ٕان س:نة واUد اكنت اكفGة لسقوط اTٔق]عة اليت اكن احلزب اTٔ½ليب يف 
هذه احلكومة خيتفي وراءها، فمل يعد ينفع اخلطاب اqTٔالقوي اªي ظل 

Oقة ودالÕ  دامئا م�طنا �لشعبوية يف جحب حقGقة Mدم اس�Gعاب احلكومة
هذه ا�لحظة اليت كنا ن¥gظر فهيا حتقGق نقY نوعية Mىل مس:توى حقوق 
إالÏسان، qاصة الوفاء �لزتامات املغرب اOولية يف جمال املناصفة واUرتام 
احلرÇت و�كر)س ثقافة حقوق إالÏسان اليت Æشلك ٕاUدى ٔ�مه نقط الضوء 

  .2011البارزة يف دس:تور فاحت يوليوز 
Cس،الس:يد الرئ  

�مام خ�و Wدوة إالصالح امل¥شود، س:نظل يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة ٔ
ممتسكني بقاMدة إالرصار وإالحلاح وم]»از�ن �لقضاÇ اجلوهرية �لمجمتع 

املغريب و�لخيار اOميقراطي احلدايث، مفهام كرث لغط هذه احلكومة وانفعاالت 
فشل هذه بعض وزراهئا وÊام طغت شعبو�هتم، يظل الواقع شاهدا Mىل 

  . احلكومة اليت مل حيصد مهنا املغاربة ٕاال الرساب
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�ٓخر طلب ٕاUاطة �لفريق �س:تقاليل، اللكمة UTٔد السادة . شكرا

  .املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس:يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اTٔمني
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس، 
  السادة الوزراء،

�خوايت املس�شار�ن،ٕاخواين، ٔ  
من النظام اOاqيل Dلس:نا املوقر، )رشفين ٔ�ن  128طبقا ملنطوق املادة 

�حGط اDلس Mلام بقضية طارئة مبناس:بة اليوم العاملي ªوي �حgياWات ٔ
  . اخلاصة اªي احgفل به العامل �Tٔمس

د نغتمن هذه الفرصة لنوWه هلم حتية اMزتاز ملسامههتم الفاYM يف اDهو 
الوطين، سواء من qالل النتاجئ الهامة اليت حققوها يف جماالت مgعددة، 

وجيب ٔ�ال ن¥ىس اOور اªي . اكلرÇضة وإالبداع واحلرف والثقافة والفن
  .قاموا به والنتاجئ اليت حصلوا Mلهيا يف اTٔلعاب اTٔوملبية مؤخرا بلندن

Gة سامGة، البد وحنن نثري هذا املوضوع لهذه الفÄة اليت حتظى �رMاية ملك 
�ن ن¥�ه ٕاىل مجموMة من املشالك اليت تعرتض هذه الفÄات وMائالهتا، خصوصا ٔ
Mىل مس:توى التاكليف املالية ªوي �حgياWات يف إالMاقات اªهنية، يف 
غياب العدد الاكيف �لمراكز اليت Æس:توعب هذه الفÄة، مما يتطلب العمل 

Ç وٕاقلمييا، و�هÚم ٔ�كرث Mىل qلق مراكز يف خمتلف م]اطق البالد، µو
  . �لفÄات املعوزة املنمتية لهذه الفÄة، qاصة يف املناطق النائية

كام جيب التفكري يف ٕاUداث مراكز �لتكو�ن املهين تالمئ نوعية 
إالMاقات، واليت متكن ذوي �حgياWات اخلاصة من �ندماج يف اDمتع 

ة ضعاف البرص وذوي والبد ٔ�ن Ïشري ٕاىل معا�ة فÄ. بصورة طبيعية
إالMاقات اجلسدية، qاصة Mىل مس:توى التوظيف املكفول هلم òبقGة 

  . املواطنات واملواطنني
والبد وحنن نثري جزءا من املشالك املتعددة ªوي �حgياWات اخلاصة 
�ن ن¥�ه احلكومة ٕاىل ما يعانيه بعضهم Uني تقدمي طلبات �س:تفادة من ٔ

ايس املتحركة وسامMات اTٔذن و½ريها، حGث بعض اTٓليات، اكملعدات والكر 
الزالوا ملزمني بتقدمي شهادات الضعف اليت �رفض السلطات احمللية Æسلميها 

، اليشء اªي "RAMED1"بترب�ر ا�هتاء العمل هبا م]ذ انطالق معلية 
يتطلب ٕاجياد خمرج قانوين مس:تعýل لهذه الوضعية الشاذة وت¥س:يق العمل 

  . دYq يف املوضوعبني خمتلف إالدارات املت
وٕاذ جندد، كفريق اس:تقاليل، تنوهينا �Dهوادت املبذوÕ لتوفري 
الظروف املالمئة ٕالسهام ذوي �حgياWات اخلاصة يف املسار التمنوي 
ببالد�، فٕاننا نؤكد Mىل رضورة �هÚم ٔ�كرث هبذه الفÄة من qالل املطالب 

  .اليت Mرب� عهنا يف بداية هذه إالUاطة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا

وÏرشع اTٓن يف معاجلة اTٔس:ئY الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية، موµة للك من قطاMات  3سؤ�،  15اجللسة، وMددها 

سؤ� MادÇ موزMة Mىل قطاMات  �12قgصاد واملالية، الص»ة، و

                                                 
1  Régime d'Assistance Médicale 
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ية الوطنية، التجهزي �قgصاد واملالية، الص»ة، اTٔوقاف، السكىن، الرتب 
  .والنقل مث الوظيفة العمومGة

Ïس:هتل Wدول ٔ�عاملنا �لسؤال اTٓين اTٔول املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر 
�قgصاد واملالية حول التدابري املت ذة �ل»د من نقص الس:يوO Õى 
اTٔبناك، وسgCوىل إالWابة عنه، �لنيابة، الس:يد الوز�ر املنتدب امللكف 

Gة�لوظيفة العموم . 
اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ«حرار 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد حسن عواكشااملس�شار الس:يد حسن عواكشااملس�شار الس:يد حسن عواكشااملس�شار الس:يد حسن عواكشا
  .eسم هللا

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
عرف القطاع املايل معوما والقطاع البنيك Mىل وWه اخلصوص مؤخرا 

الس:يوÕ املتفامق اªي اكن مرده ٕاىل ٔ�س:باب مشالك مgعددة جراء نقص 
مgعددة ومgعلقة ٕ�جراءات وتدابري اختذهتا احلكومة ٔ�و يف بعض اTٔحGان مل 

  .تت ذها
ما يه التدابري �س:تعýالية اليت تعزتم احلكومة : سؤالنا، الس:يد الوز�ر

القGام هبا من ٔ�Wل احلد من نقص الس:يوÕ يف اTٔبناك واملؤسسات املالية 
  طنية؟الو 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة �لس:يد الوز�ر لٕالWابة Mىل السؤال، تفضل الس:يد . شكرا

  .الوز�ر

الس:يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oالس:يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oالس:يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oالس:يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف  رئCس احلكومة، امللكف  رئCس احلكومة، امللكف  رئCس احلكومة، امللكف 
نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد ((((�لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة �لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة �لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة �لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة 

        : : : : ))))واملاليةواملاليةواملاليةواملالية
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تعرف خزاÍن اTٔبناك �ملغرب Uاليا، كام ذòر الس:يد املس�شار احملرتم، 
نقصا يف الس:يوÕ، ولكن هذا النقص لCس وليد الفرتة الراهنة، بل هو راجع 

ويعزى جعز الس:يوÕ البنكGة . و)س:متر حىت اTٓن 2007ٕاىل بداية س:نة 
ø:س:باب موضوعية، والسTٔ ى بنك املغرب يفO ياطي الرصفgتقلص اح 

�عقاب تدهور العجز التýاري Mىل وWه اخلصوص eسÉب اTٔزمة املالية ٔ
  . العاملية

وقد معلت الس:ياسة النقدية qالل هذه الس:نوات اqTٔرية Mىل 
�س:تýابة حلاجGات البنوك �لنقد وضامن ٕامدادات اكفGة من الس:يوÕ يف 

  . Æسهيل رشوط متويل �قgصادالسوق النقدية، وذ¢ هبدف 

  :وتبعا ª¢، فقد اختذ بنك املغرب qالل هذه الس:نة Mدة تدابري

إالجراء اTٔول هو الرفع من مس:توى تدqالت البنك املركزي يف  -
، وqاصة (Le marché interbancaire)السوق ما بني البنوك، يعين 

�Çم؛ 7بواسطة ال�سGÉقات ملدة ٔ  

 مليار درمه؛ 44خض تقريبا  -

  مليار درمه؛ 15القGام كذ¢ بعملية ٕاMادة رشاء ثالثة ٔ�شهر، واUد  -

يف شهر مارس  %3ٕاىل  %3,25ختفGض سعر الفائدة املرجعي من  -
 املايض؛

توس:يع الضام�ت املق�وÕ من طرف بنك املغرب املتعلقة بعمليات  -
 ٕاMادة ا·متويل، ومشلت كذ¢ القروض دÇل املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

يف ش:ت¥رب املايض،  %4معدل �حgياطي النقدي ل ختفGض  -
(c’est la réserve obligatoire) بناكTٔيل كتكون عند ا�وهذا مكن . ا

ماليري درمه يف السوق البنيك، فهذا من طبيعة احلال  7من خض تقريبا 
مكن من حتسني الس:يوÕ يف هاذ الفرتة، وهذا معل Mادي �ل¥س:بة لبنك 

ب يف القانون دÇلها اTٔسايس كتدqل ميل òيكون املغرب، Tٔن بنك املغر 
فائض دÇل الس:يوÕ وكتدqل كذ¢ ميل òيكون واUد العجز دÇل 

  . الس:يوÕ، �ش �كون هناك توازن Mىل اTٔسواق املالية والبنكGة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اTٓن اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد حسن عواكشااملس�شار الس:يد حسن عواكشااملس�شار الس:يد حسن عواكشااملس�شار الس:يد حسن عواكشا
  . كرا الس:يد الوز�ر Mىل هذا اجلواب القميش

احلكومة �ٓنذاك عرفت òيفاش  2007، يف 2007½ري كتدويو Mىل 
  . تواWه املشلك

�وال %4ٕاىل  �6لكمتو Mىل ختفGض Ïس:بة �حgياطات إالج�ارية من ٔ ،
، ٕاذن احلكومة ما اqذاتوش يف الوقت 6ٔ�و  5هاذ القرار اختذ حىت شهر 

تظرت ٔ�ن وايل بنك املغرب يقرتUه ق�ل ما احلكومة الالزم، ٔ�كرث من هذا ان 
  . qåذ التدابري الالزمة

4نيا، كندويو اليوم Mىل الس:يوÕ وما ك¥شوفوش يف القانون املايل ٔ�ن 
هاذ املشلك دÇل الس:يوÕ ا�يل عندو ارتباط م�ارش مع املقاوالت املغربية، 

اTٔبناك، الصغرى �Tٔخص، ا�يل ما كتصيÉش òيفاش qåذ القروض من 
وما شف]اش يف الس:ياسة دÇل هاذ احلكومة òيفاش ½ادي تعاجل هاذ 

 . املشلك
�كرث من هذا، Wات احلكومة وقلتيو ½ادي Æسلفوا مليار دÇل اOوالر، ٔ

òيقولوا ٔ�ن مليار دÇل اOوالر ما ½ادي  (les experts)مع العمل ٔ�ن مجيع 
Ç نTٔ ،يفكش هاذ املشلكZµل  ½ادي ميكن لمك تواÇوا به املشلك د
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  . صندوق املقاصة لشهر ٔ�و شهر�ن
 les réserves en(املشلك احلقGقي وهو اTٓن ك¥شوفو راس:نا ٔ�ن 

devises ( اد�ن½ Õيل عندمه ارتباط م�ارش مع الس:يو�ا�يل عند� وا
وòينخفضوا، واخلطر وهو نوصلو لواUد الوقت ا�يل نوصلو ªاك ما )سمى 

ذا، هللا حيفظ، وصلنا � راه البالد ½ادي ذاك �لتقومي الهيلكي، وا�يل إ 
�س:تقاللية يف تدبري الشnٔن �قgصادي واملايل ½ادي نفقدوها، ومع لك 

�سف �يق ما ك¥شوفوش ٔ�ي Uل Wذري Wات به هاذ احلكومةٔ .  
  .وشكرا

    ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقGب. شكرا الس:يد املس�شار

يد الوز�ر املنتدب Oيد الوز�ر املنتدب Oيد الوز�ر املنتدب Oيد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة الس: الس: الس: الس: 
            ::::))))نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 
  الس:يد الرئCس، 

½ري �ل¥س:بة �لس:ياسة النقدية، الس:ياسة النقدية يه òيمت التدبري دÇلها 
ار من طرف وايل بنك املغرب، هو ا�يل عندو �س:تقاللية �ش تد

الس:ياسة النقدية Mىل حسب الظروف دÇل السوق املايل وMىل حسب 
ٕاذن هذا يشء Mادي ٔ�ن بنك . الظروف دÇل متويل �قgصاد الوطين

  ). les réserves obligatoires(املغرب هيبط ال¥س:بة دÇل ذيك 
اكنت هذه ال¥س:بة كتفوت  2000½ري �لتذكري، يف الس:نوات دÇل 

ئض دÇل الس:يوÕ، ولكن ا�يل Êم Wدا، ا�يل ، Tٔن اكن واUد الفا20%
خصنا حنرصو Mليه وهو ك¥شوفو ال¥س:بة دÇل الفائدة ا�يل كتداول يف 
السوق ما بني البنوك، هاذيك ال¥س:بة اخنفضت ما بني هاذ الس:نة والس:نة 

  . 2011الفارطة يعين 
�شهر اTٔوىل اخنفضت، دازت من  10يف نفس الفرتة، يف ٔ3,29% 

، هذا يعين ما اكي¥ش مشلك ٔ�و خطر Mىل %3,19ٕاىل  الس:نة املاضية
  . متويل �قgصاد الوطين

املؤرش الثاين ا�يل هو Êم Wدا وهو ال¥س:بة دÇل الفائدة ٔ�و املعدل 
دÇل Ïس:بة الفائدة، هاذ املعدل بقي مس:تقر ما بني الس:نة املاضية وهذه 

وطين يعين الس:نة، ٕاذن هاذو مؤرشات òيبC]و بnٔن ا·متويل يف �قgصاد ال
  .ما عندوش يش مشلك معيق

4نيا، املشلك ا�يل اك�ن هو Mالقة مع العمY الصعبة، اك�ن واUد 
  . السؤال هو مدرج راه ½ادي نتلكم Mليه

  .وشكرا

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

اللكمة UTٔد . السؤال الثاين موضوMه �راجع العمY الصعبة �ملغرب
  .من فريق اTٔصاÕ واملعارصة لتقدمي السؤال السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالب
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل qري املرسلني
وصل �حgياطي دÇل العمY الصعبة الرتاجع دÇلو، حبيث وصل ٔ�دىن 

الزتامات احلكومة املالية  مس:توÇته، حبيث ال يتعدى تغطية ثالث ٔ�شهر من
اجتاه اخلارج، يف الوقت ا�يل اكن الرب�مج احلكويم Wاء �ش هي[ ظروف 
م]اخ املنافسة وم]اخ كذ¢ �س�¿ر وكذ¢ تnٔهيل �قgصاد الوطين، 
اس:متر اخنفاض ا_زون دÇل العمY الصعبة وكن�ýGة كذ¢ لٔ«زمة املالية 

رجGة، �راجع كذ¢ Mائدات ٕاخواننا اكن �راجع دÇل �س�¿رات اخلا
املهاجر�ن يف اخلارج، �ٕالضافة كذ¢ الرتفاع �لكفة الواردات �ل¥س:بة 
لتلكفة الصادرات، نظرا لضعف تنافس:ية �قgصاد الوطين، �ٕالضافة كذ¢ 
Tٔن يف الرب�مج احلكويم Wاء يف هتييء املناخ والتحمك يف �لكفة عوامل 

  .إالنتاج
�ش:نو يه �حgياطات ا�يل اqذيتو �ل»د : ر، Ïسائلمكªا، الس:يد الوز�ٔ

  من هاذ الرتاجع والرفع كذ¢ من هذا الرصيد؟
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
            ::::))))واملاليةواملاليةواملاليةواملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد ((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 
  الس:يد الرئCس،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
فاالقgصاد دÇلنا م]ذ اندالع اTٔزمة �قgصادية العاملية òمير م]ذ س:نوات 

  :بعدة صعو�ت، ن�ýGة 2008م]ذ 
�وال، اس:مترار اTٔزمة يف ٔ�ور�، ا�يل هو الرشيك الوحGد دÇلنا؛ٔ  

نفط، وهذه اTٔسعار ارتفعت بواUد 4نيا، �رتفاع املهول Tٔسعار ال 
65%. 

�ول انعاكس هو ٔ�ن الصادرات اخنفضت،  ههذا بطبيعة احلال اكن عندٔ
زÇدة Mىل ذ¢ اكن هناك انعاكسات Mىل القطاع الس:ياË وكذ¢ Mىل 

سات السلبية Mىل Mائدات املغاربة املقميني �خلارج، فهذه يه �نعاك
 .�قgصاد الوطين

دÇت وجتاوز انعاكساهتا Mىل مزيان اTٔداءات، وملواµة هذه الت»
فاحلكومة اTٓن قامت �لتدابري ا�يل عندها واUد الطابع اس:تعýايل وتدابري 

�خرى ا�يل عندها طابع هيلكي �ل»د من هذا التقلص يف املوجوداتٔ.  
  :فø خيص تدابري الطابع �س:تعýايل

والقروض  مليار درمه يف ٕاطار املنح 11اكن هناك تعبئة حوايل   - 1
  ؛2012اخلارجGة فø تبقى يف هاذ الس:نة دÇل 
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ٕاصدار قرض س:ندي يف السوق املايل اOويل بقمية مليار دوالر  - 2
�مر�يك؛ٔ 
، خط )Préventif(حصول املغرب Mىل خط ائÚين ووقايئ  - 3

 .مليار درمه 6,2الوقاية والس:يوÕ من طرف صندوق النقد اOويل بقمية 
 :ة، فالتدابري الهيلكية كتخصفø خيص التدابري الهيلكي

�وال، حتسني العرض التصد�ري وتنافس:ية �قgصاد الوطين، من ٔ
 : qالل ا_ططات إالسرتاتيجية

  يعين Æرسيع الوترية دÇل ا_ططات إالسرتاتيجية القطاعية؛ - 1
 �ل¥س:بة �لس:ياUة؛ 2020من Æرسيع وترية تنفGذ ٕاسرتاتيجية  - 2
qالل تقليص لكفة إالنتاج حتسني تنافس:ية املنتوج املغريب من  - 3

 وتnٔهيل املوارد الÉرشية؛
 .دمع و�روجي املنتýات املغربية يف ٔ�سواق Wديدة - 4

 :4نيا، احلد من تنايم الواردات
1 -   Õو��تقليص حمتوى الواردات يف املشاريع �س�¿رية 

  واملشرتÇت العمومGة؛
مواصµ Yود السلطات يف تعز�ز املعايري املطبقة Mىل السلع   - 2

 لواردة لبالد�؛ا
 العمل Mىل Æشجيع اندماج ال¥س:يج إالنتاÓ؛ - 3
 كذ¢ حتسني Wاذبية �س�¿ر؛ - 4
 .مواصY اDهودات يف حتسني م]اخ اTٔعامل - 5

 .وشكرا

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

  .التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس:يد احلبCب �ن الطالب
½ري من مضن القطاMات ا�يل . لس:يد الوز�ر Mىل هذا الردشكرا ا

تيجيبو لنا العمY الصعبة، مل Æرسدوا القطاع الفالË، تيلعب واUد اOور 
  . òبري يف Wلب العمY الصعبة، �ٕالضافة ٕاىل تnٔمني اTٔمن الغذايئ ببالد�

وهاذ القطاع الفالò Ëيف تنعرفو مجيعا ويف Mدد من اOول اDاورة، 
اع ا�يل اOول اDاورة تدمع تنافسgCه من qالل دمع الصادرات، �ٕالضافة قط

ٕاىل إالعفاءات املطبقة ال�ل¥س:بة لهذا القطاع، ال Mىل صعيد امجلارك وال 
ن�ساءل واش إالجراءات دÇل التفكري يف ترضيب . Mىل صعيد الترضيب

س هاذ القطاع ما ½اد)ش �كون عندها انعاكس Mىل الصادرات، وانعاك
كذ¢ Mىل �حgياطي دÇل العمY الصعبة، و�لتايل Mىل ال¥شاط اªي 

  يلعبه هذا القطاع؟
  .وشكرا

        

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقGب. شكرا

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
            ::::))))ن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عنيابة عنيابة عنيابة ع((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  .شكرا الس:يد الرئCس
�لكمت فعال Mىل Æشجيع تنافس:ية �قgصاد الوطين، ٔ�وال Mرب Æرسيع 
وترية لك إالسرتاتيجيات القطاعية، ميل �لكمت Mىل القطاعية راه فهيا 

  ٕاخل... Uة، ا�لوCWس�Gك، الس:ياUةقطاع الفال
�موال Êمة، وعندها  فلك هذه القطاMات اOوÕ اس�مثرت فهيأ

ٕاسرتاتيجيات واحضة Mىل املدى القريب واملتوسط والبعيد، وهذا ½ادي 
يؤهل �قgصاد الوطين �لرفع من تنافسgCه، وهذا òيبان اTٓن فø خيص مèال 
قطاع املواM gرب طنýة املتوسط، عند� واUد التنافس:ية يف هذا القطاع، 

رشكة يف هذا  100زيد Mىل كذ¢ يف قطاع الطاÍرات اTٓن اك�ن ما �
  .القطاع ا�يل يه كتصدر

فهاذ إالسرتاتيجيات القطاعية يه ٕاسرتاتيجيات قطاعية �حجة و�جعة، 
  .وخصها شوية دÇل الوقت �ش تعطي واUد املردودية ونتاجئ ملموسة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
 وق�ل ٔ�ن ن¥gقل ٕاىل السؤال الثالث �رحب. شكرا لمك الس:يد الوز�ر

 Yس:ئTٔلسة اW ي حيرض معناªلس ال�رشيعي الفلسطيين اDبوفد من ا
  .الشفهية هاته يف ٕاطار زÇرة تدريGÉة �لربملان املغريب

واTٓن ن¥gقل ٕاىل السؤال الثالث موضوMه تقريب مراكز تعشري وÆسجيل 
اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اOس:توري لتقدمي . الس:يارات

  .السؤال

        ::::�شار الس:يد Mادل املعطي�شار الس:يد Mادل املعطي�شار الس:يد Mادل املعطي�شار الس:يد Mادل املعطياملس املس املس املس 
  .شكرا الس:يد الرئCس
  الس:يدان الوز�ران،
�خيت املس�شارة، ٔ  

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
سؤالنا يتعلق �جلالية املغربية املقمية �خلارج وخصوصا �Oول 
اTٔوروبية، هذه اجلالية اليت تعاين من خملفات اTٔزمة �قgصادية اليت 

  . تعCشها دول إالقامة
ومن هذا املنظور، الس:يد الوز�ر، نعترب ٔ�ن احلكومة مطالبة يف الوقت 
الراهن �ختاذ إالجراءات الفورية والرضورية ملساندة هذه الرشحية من 

  .املواطنني ا�ªن يعانون داqل ب�ان إالقامة وداqل الوطن
ٕاننا نقدر التدابري وإالجراءات اليت تت ذ الس:تق�ال ٔ�فواج املهاجر�ن 

ة qالل فرتة العودة ٕاىل ٔ�رض الوطن، ٕاال ٔ�ننا Ïسýل ٔ�ن هذه التدابري املغارب
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  .وإالجراءات تظل ½ري اكفGة يف ظل الظروف احلالية
لهذا، Ïسائلمك، الس:يد الوز�ر، عام تفكر فGه احلكومة ل�سهيل املساطر 

  إالدارية اليت يعاين مهنا املعنيون qالل العودة ٕاىل ٔ�رض الوطن؟
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر لٕالWابة عن السؤال. شكرا

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
        ::::))))نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  .شكرا الس:يد الرئCس
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 ٔ�ن Mدد املاكتب امجلرòية، �لتذكري، اليت تمت هبا ٕاجراءات جتدر إالشارة 
مكgب، موزMة Mىل امgداد  58امجلارك والرضائب ½ري املبارشة يصل ٕاىل 

الرتاب الوطين، وٕان هذا العدد قابل �لتطور من ٔ�Wل �س:تýابة 
�ل»اجGات املعرب عهنا µوÇ وٕاقلمييا .  

ك والرضائب ½ري كام جيب التذكري ٔ�يضا ٔ�ن ٕاÏشاء ماكتب امجلار 
املبارشة، سواء ت� الاكئنة داqل داÍرة امجلارك ٔ�و qارµا، خيضع بصفة 

  .Mامة ملعيار جحم ال¥شاط امجلريك املامرس �ملنطقة املعنية
�ما فø يتعلق �لسؤال املطروح، فقد مت qالل الس:نوات اqTٔرية ٕاMداد ٔ

مكgب مجريك مبدينة دراسة من طرف إالدارة املركزية �لنظر يف ٕاماكنية فgح 
Õدå ةµ ى - بين مالل، مقرO ٓنذاك��زيالل، حGث ٔ�ن املعطيات املتوفرة ٔ

مكgب سطات اªي يرتدد Mليه مرتفقو هذه اجلهة، ٔ�فادت ٔ�ن ال¥شاط 
  . امجلريك ال )س:تدعي فgح مكgب هبذه املدينة

ومن µة ٔ�خرى، فٕان التطور املس:متر اªي شهدته املنطقة qالل 
ة، )س:تدعي �لفعل التفكري يف حتيني هذه اOراسة مع جرد الس:نني اqTٔري 

عند �قgضاء لٕالماكنيات الرضورية اليت جيب رصدها من موارد eرشية 
وب¥Gات ووسائل لوجس�GكGة من ٔ�Wل فgح هذا املكgب مس:تق�ال، ٕان 

  .اقgىض احلال

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .طار التعقGباTٓن اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن يف إ . شكرا لمك

        ::::املس�شار الس:يد Mادل املعطياملس�شار الس:يد Mادل املعطياملس�شار الس:يد Mادل املعطياملس�شار الس:يد Mادل املعطي
ٕاال ٔ�نه خصنا نعرفو، الس:يد . شكرا الس:يد الوز�ر Mىل هاذ إالWابة

الوز�ر، بnٔن اTٓن اح]ا كنتعاملو مع اجليل الثالث، هاذ اجليل ا�يل اليوم ما 
ابقاشاي òيتوفر ٕاال يف ب� املهجر ٕاال Mىل الناس ا�يل اكنوا تيقلبوا Mىل 

  . س ا�يل اكنوا òيتاجرواالعمل، والنا
اTٓن هناك رشحية òبرية ٔ�صبحت تتوفر Mىل دبلومات، مهنم Êندسني 
ومهنم ٔ�طباء، وحىت مهنم من ٔ�صبح اTٓن ميثل يف دول املهجر يف الب�Çت 

  . وحىت يف الربملا�ت
ولهذا اح]ا خص نوفرو لهاذ الناس، Tٔن العائدات اTٓن، ½ادي نعطيمك 

دÇل الفقGه �ن صاحل، ا�يل هو اTٓن ٕاقلمي ا�يل فGه  مèل Mىل إالقلمي الفيت
�زيالل، اليوم اكينة ٔ Õدå كرث املهاجر�ن يف ٕاس:بانيا وٕايطاليا من م]طقة�ٔ4 

مليار  4مليار درمه، هاذي òودائع ولCس املسائل ا�يل يه Mادية، اليوم 
  . درمه ا�يل يه òودائع يف اTٔبناك ا�يل موجودة يف اجلهة

ما كنمتناوش ٔ�نه �كون ٕاال مكgب دÇل التعشري، بل ف�اTٔحرى اح]ا 
كنطمحو يف دار دÇل املقميني �خلارج، Tٔهنم ميل òيجيو هاذ الفÄة ا�يل 
ذòر� دÇل املثقفني، òيخصهم يلقاو فني ½ادي �كونوا، Tٔن اليوم ٔ�صبح هاذ 
اجليل هذا خصو نعطيوه واUد النظرة يف الب� دÇلنا ٔ�كرث من النظرة ا�يل 

موجودة، Tٔهنم كCسعاو اTٓن جييو �ش يد�روا �س�¿رات يف املغرب،  يه
وٕاذا ابغينا هاذ الناس �ش تبقى هاذ الرشحية ا�يل يه مèقفة، òيخصنا 

  . نوفرو لها الظروف دÇلها
ولهذا، الس:يد الوز�ر، اح]ا اTٓن كنطمحو ٔ�ن �كون عند� كذ¢ دار 

لفيت، ا�يل اTٓن كمتركز فGه مجيع دÇل املقميني �خلارج يف هاذ إالقلمي ا
  . إالدارات املغربية، هذا ما �متناه

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقGب، . شكرا الس:يد املس�شار

  .ٕاذا اكن هناك تعقGب
د اللكمة UTٔ. ن¥gقل اTٓن ٕاىل السؤال الرابع، موضوMه الصفقات العمومGة

  .السادة املس�شار�ن من الفريق �س:تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد العزريد العزريد العزريد العزري
  .شكرا الس:يد الرئCس
  الس:يد�ن الوز�ر�ن،

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

ٕان مgطلبات الت»ديث وحسن احلاكمة والتفgح �قgصادي، تقgيض 
مومGة، يqٔnذ بعني �عتبار �رس:يخ الشفافGة التوفر Mىل نظام �لصفقات الع

واحلفاظ Mىل مصاحل إالدارة والقطاع اخلاص يف ٕاطار رشاكة مgوازنة، 
  . يتوl مهنا ٕاجناز ٔ�عامل جبودة Mالية و�لكفة م]اس:بة

Wاء لت»ديث  2007فربا�ر  5الصادر يف  2.06.388ومرسوم رمق 
ملتعلقة بتدبريها رشوط ؤ�شاكل ٕا�رام الصفقات وكذا توضيح القواMد ا

ومراق�هتا، ٕاال ٔ�نه جند العديد من ٔ�شاكل إالqالل والت»ايل يف تطبيق قانون 
  . الصفقات العمومGة

هل هناك نية ملراق�ة ومراجعة قانون : ªا، Ïسائلمك الس:يد الوز�ر
  الصفقات العمومGة لقطع الطريق Mىل لك املتالعبني يف هذا الشnٔن؟



�ٔ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 

9 

 )2012 د)سمرب 4( 1433حمرم  19

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ 
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر. شكرا لمك

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
        ::::))))نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

جوا� Mىل السؤال دÇلمك، الس:يد املس�شار، فعال اك�ن واUد النية 
ات العمومGة، فاك�ن هناك مرشوع دÇل ٕاصالح هاذ النظام نتاع الصفق

مرسوم ا�يل هو قGد املصادقة، و�ر�كز ٔ�ساسا Mىل Mدد من اTٓليات اجلديدة 
  . لتدبري الصفقات العمومGة

�وال، اTٓلية اTٔوىل يه تدعمي وUدة اTٔنظمة املؤطرة �لصفقات العمومGة، ٔ
Õو��، òيف ما كتعرفوا اك�ن Mدد من اTٔنظمة ا�يل يه خمتلفة �ل¥س:بة 

ٕاخل، دا� ... �ل¥س:بة �لمؤسسات العمومGة، �ل¥س:بة �لمهندسني املعامريني
اك�ن واUد التوحGد دÇل هذه اTٔنظمة �ش �كون نظام واUد، ولكن مع 

  اqTٔذ بعني �عتبار هذه اخلصوصيات؛ 
4نيا، دامئا يف تدعمي وUدة اTٔنظمة، اعÚد بوابة صفقات اOوò Õبوابة 

  .ع الطلبيات العمومGةوطنية وموUدة مجلي
  : 4نيا، تÉس:يط وتوضيح املساطر

  تÉس:يط امللف إالداري �لمتنافسني؛  -
تGÉان طرق حتديد العرض اTٔكرث ٔ�فضلية حسب طبيعة اTٔعامل  -

 املعنية؛ 
توضيح وتÉس:يط طرق تقGمي العروض املنخفضة �كGفGة ½ري Mادية ٔ�و  -

 .املفرطة ٔ�و اTٔمثان املنخفضة �كGفGة ½ري Mادية
ٕادqال �ٓلية طلب ٕابداء �هÚم : ثا، حتسني م]اخ اTٔعامل واملنافسة4ل 

 les appels à(�ل¥س:بة لٔ«عامل ذات اخلصوصية واملعقدة، يعين 
manifestations d’intérêt(؛  

4نيا، ٕاMالن Mدم Wدوى طلب العروض ال يربر ا�لجوء ٕاىل املسطرة 
�لمرة الثانية، خص التفاوضية ٕاال بعد ٕاMالن طلب العروض Mدمي اجلدوى 

  مرات Mاد إالدارة تقدر تد�ر املسطرة التفاوضية؛  2حىت تدار 
من املبلغ التوقعي �لصفقات  %420لثا، وهذا Êم Wدا وهو ختصيص 

�لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، هذا Êم Wدا، ٕالزام صاحب الصفقة 
  �خgيار مقاوÕ صغرى ٔ�و مgوسطة وطنية مكتعاقد من الباطن؛ 

، تدعمي الشفافGة ؤ�qالقGات التدبري Mرب Ïرش املبلغ التقد�ري رابعا
�لصفقة من طرف صاحب املرشوع يف ٕاMالن طلب املنافسة؛  

qامسا، �رس:يخ �ك]ولوجGا إالMالم والتواصل Mرب اعÚد املناقصات 
إاللكرتونية �ل¥س:بة لصفقات التوريدات العادية، وMرب كذ¢ �زع الصفة 

العمومGة، وخصوصا من qالل وضع قاMدة معطيات املادية عن الطلبيات 
  .املورد�ن يف ٔ�فق �زع الصفة املادية عن امللفات إالدارية �لمتنافسني

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن، تفضل الس:يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد العزريد العزريد العزريد العزري
البد فعال �ل¥س:بة لقانون . شكرا الس:يد الوز�ر Mىل هذه التوضي»ات

الصفقات ا�يل مازال ما خرج حلزي الوجود، تقريبا هاذي يش س:ن�ني وهو 
  .يتداول، ؤ�صبح اTٓن بعض املرات ½ادي تلقى يش حواجي ا�يل جتاوزت

فقط Mىل سGÉل املثال، مفثال ذاك اليش ا�يل òيتعلق بنظام �س�شارة 
)les règlements de consultation (يل تنل�قاو فGه فعال اك�ن Mدة ا

تالعبات من ذوي النفوذ، ٕاما �قgصادي ٔ�و الس:يايس، ا�يل �ميكن هلم ٔ�ن 
Mىل واUد املقاس،  (le règlement de consultation)هييؤوا ذاك 

مèال ٔ�عطي مèال تنجيو مèال �ل¥س:بة �لتصنيف، اك�ن بعض املشاريع اليت 
كن ملقاول صغري يقوم هبا، ، ا�يل مي3، رمق 2، رمق 1ال تتطلب تصنيف رمق 

تCسدوا الباب Mىل ذاك املقاول الصغري واملقاول املتوسط ٔ�و الش:باب ا�يل 
يلج، مينعوه من هذه العملية هاذي وكتبقى خمصصة لفÄة معينة،  ميكن �

  .ٕاذن هذا ½ادي يبقى
ما ذòرتوش، الس:يد الوز�ر، ٕاذا الحظمت يف النقط دÇ¢ ما طرUاÆش 

 كتوحض òيفاش املعايري واملقايCس ا�يل ½ادي يمت يل هاذ النقطة ا�يل
�خgيار، كنلقاو مèال النقط ا�يل كتعلق �رمق املعامالت، تنلقاو مèال ذاك 
امللف إالداري والتقين، كنلقاو كذ¢ مازال موجود وòيتعلق حىت هو 

  .�لتنقGط
ª يل تتدار�اك كزنيد كذ¢ رمق �ٓخر ا�يل هو òيتعلق �لتقد�رات املالية ا

املرشوع، هاذ اليش خص �كون يف رسية، حىت تفgتح اجللسة Mاد 
كتكون، كنلقاوه خرج بيومني ٔ�و ثالث ٔ�Çم ق�ل، ٕاذن هذاك الرمق الرسي 
qاصو خيرج �لوجود من اTٓن، يعرفو إالÏسان و½ادي �كون فGه احلاكمة 

  .�ل¥س:بة �لعملية
مGة، بvC املراق�ة اكينة املراق�ة املالية ��وÕ ت¥هتuي عند الصفقة العمو 

البعدية ما كنلقاوش، اك�ن بعض املشاريع ا�يل ما مكالÆش وما اس:تغل�ش، 
والغالف املايل اس�]فذ ؤ�صبحت ٔ�طالل ويمت التعيني فهيا ويه ما 

  .موجوداش
�زيد واUد النقطة �ش ما نطولش Mليك، الش:باب املعطل، اMالش ما 

الشهادة التق]ية  نعطيوهش فرصة من اTٓن، خصوصا ا�يل Uاصل Mىل
حىت هو يدqل لهاذ امليدان هذا بطرق حتفزيية وا�يل  والعلمية ا�يل ميكن �

Õزمة ال�شغيل والبطا�  .ميكن به ½ادي حناربو ٔ
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقGب. ا�هتuى الوقت
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حلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة حلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة حلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة حلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس ا رئCس ا رئCس ا رئCس ا
            ::::))))نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

ا�يل بغيت نقول، الس:يد املس�شار احملرتم، وهو ٔ�ن هذا املرشوع دÇل 
هذا املرسوم اكن مت إالMالن دÇلو يف بوابة ٕالكرتونية دÇل اTٔمانة العامة 

�ش لك مواطن ولك مقاوÕ داqل  �لحكومة م]ذ فرتة طويY، اMالش؟
الوطن ٔ�و qارج الوطن يديل �ملالحظات ا�يل كتخص هاذ املرشوع �ش 
نغنيو هذا املرشوع هذا و�ش �كون مالمئ للك احلاجGات دÇل املقاوالت 

Mالقة مع ختليق  هوال دÇل إالدارة وال �ل¥س:بة حىت �لمجمتع املدين ا�يل عند
  .احلياة العامة

لعملية ومتت اOراسة دÇل املالحظات دÇل لك املتدqلني فمتت هذه ا
لتحسني وجتويد هذا النص هذا، وهذا النص كام قلتو راه òيتýاوب مع لك 
اTٔس:ئY ا�يل طرحgوها، يعين هاذ املبلغ الرسي راه ما ½اد)ش يبقى رسي، 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل ما اكنوش يقدروا يوجلوا �لصفقات 

ٕاخل، تتýاوب ... %20اTٓن راه خصص هلم واUد الكوطة دÇل  العمومGة
  .مع املالحظات ا�يل قلتوها، وٕان شاء هللا ½ادي �كون فGه qري

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ن¥gقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر التجهزي والنقل حول . شكرا

وسgCوىل  وضعية شغيY الشساMة �س:تw]ائية بوزارة التجهزي والنقل،
اللكمة UTٔد . إالWابة عنه �لنيابة الس:يد الوز�ر امللكف �لوظيفة العمومGة

  .السادة املس�شار�ن من الفريق �س:تقاليل

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

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

gيل مÇقة السؤال دGه يف احلقWو سؤال الفريق �س:تقاليل مو�وWه ٔ
�خلصوص ٕاىل وز�ر التجهزي و�لنيابة سgCلكف الس:يد الوز�ر مشكورا، 
ؤ�متىن ٔ�ن �كون وفGا يف تبليغ وٕابالغ ٔ�نني ومعا�ة شغيY الشساMة 

  . �س:تw]ائية
هذه الشساMة �س:تw]ائية كتضم واUد الفÄة قليY، ½ري ٔ�هنا ال تصنف، 

عام وال يف القطاع اخلاص، بقدر ما ٔ�هنا رشحية قدر لها ٔ�ن ال يه �لقطاع ال
تعذب يف ظل مجيع التغريات ويف مجيع اTٔبواق اليت تنادي �لتغيري وتنادي 
�ٕالصالح، لكهنا مل تلمس ٔ�ي يشء، بقدر ما تلمس املعا�ة يف ظل حكومة 
تناشد إالصالح والتغيري وتطالب دامئا بصوت Mال ٔ�هنا �ربط املسؤولية 

  . حملاس:بة�
س:نة  24س:نة،  24½ري ٔ�نين ٔ�Wد هذه الشغيY قضت ٔ�كرث من 

والزالت تصنف مضن املؤقgني، ٔ�ما ٔ�جرهتا فغري مضبوطة، Æش:تغل qالل 
يوم، يف  22س:نة، كت دم، حرضات السادة والس:يدات، كت لص بــــ  24

يوم يف الشهر الثالث، Mىل  11يوم يف الشهر الثاين و 22الشهر اTٔول، 
  . 11 كت لص يف ّ} وÇ 22ر ٔ�هنا كت دم اعتبا

تت»ايل Mلهيا إالدارة دÇلها �ش ما Æسامش رمسية، Mلام ٔ�ن هذه الفÄة 
�ن هام ا�يل تgCلكموا ) des opérateurs de radio(فهيا السائقني، فهيا ٔ

يف الثلج وا�يل امىش وحصل يف ٕاساòن وٕااكون وٕافران و�ب �رد ويف 
ف القمية دÇل هاذ الناس ا�يل تCش:تغلوا ليل القصايب الواعرة ½ادي يعر 

  .وهنار
هذا بدون تغطية حصية، ومعنا اكن وز�ر الص»ة، التغطية الصحية ما 

هام تي»لموا به Tٔهنم qاضعني �لوظيفة  RAMEDعندمهش، مشلك 
، ما تgC لصوا حىت Mىل RAMEDالعمومGة، موظفني ما تgCقضاو 

½ادي نصنفومه بnٔهنم تيقولوا ٔ�هنم  التعويضات Mىل ٔ�والدمه، هاذ الناس واش
مغاربة؟ فني يه هاذ التعادلية ا�يل مفروض ٔ�هنا �كون؟ فني يه هاذ 

  الشفافGة والوضوح؟
الس:يد الوز�ر ما شافهمش ٔ�هنم خصهم òرميات ٔ�و ندوزمه مه ٕاىل 
الق]يطرة �ش �هتىل فهيم، الس:يد الوز�ر، هاذو �س مغبونني، ال الرمسيني 

½ادي خنيل .. يعCش م وضعيهتم مزرية، وا�يل ميكن �وال املؤقgني، لكه
�لتعقGب �ش Ïشوف ٔ�ش:نو ½ادي يقول الوز�ر.  

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد الرئCس

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
        ::::))))عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةعن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةعن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةعن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة نيابة نيابة نيابة ((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  .شكرا الس:يد الرئCس
  الس:يد املس�شار احملرتم،

البد من التòٔnيد ٔ�نه �لنظر ٕاىل طبيعة بعض املهام ا�يل كتدqل مضن 
اخgصاصات وزارة التجهزي والنقل، تلnýٔ بعض مصاحل الوزارة، qاصة 

هام املومسية املتعلقة اخلارجGة مهنا ٕاىل Æشغيل اليد العامY الرضورية �لقGام �مل 
�Tٔوراش يف ٕاطار الشساMة �س:تw]ائية، ½ري ٔ�ن هذه املصاحل جتد بعض 
الصعو�ت يف تدبري شؤون هذه الفÄة من العاملني، �لنظر ٕاىل تعدد 
واخgالف املراجع القانونية املنظمة لهذا ا·منط من ال�شغيل، qاصة ما يتعلق 

  .مجلاعي ملنح رواتب التقاMد�Tٔجر اليويم والترصحي Oى النظام ا
ويف هذا إالطار، مت ٕاجناز دراسة حول هذه الفÄة من اTٔعوان 
ل�شخيص وضعية ال�شغيل، يف ٕاطار الشساMة �س:تw]ائية Mىل الصعيد�ن 

  . املركزي واخلارÓ من ٔ�Wل حتسني تدبريها ورشوط معلها
رجعي وبغية ٕاجياد Uل لهذه الوضعية، فٕان الوزارة بصدد ٕاMداد دليل م
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�ل�شغيل يف هذا إالطار، من ٔ�مه مضامGنه ما ييل:  

حتديد الرشوط والضوابط الواج�ة عند معلية Æشغيل هذا الصنف  -
  من اليد العامY؛

توحGد املساطر فø خيص ا�Uساب ٔ�Çم العمل وإالطار املرجعي يف  -
 ا�Uساب اTٔجرة؛

�داء حقوق املشغلني -ٔ. 
تلفون يف تnٔويل إالطار املرجعي وحGث ٔ�ن اخلازنني إالقلمييني �لمملكة خي 

الواجب التطبيق، يف هذه احلاÕ فقد قامت الوزارة مبراسY اخلازن العام يف 
هذا املوضوع من ٔ�Wل اس:تطالع رٔ�يه فø خيص حتسني وضعية هذه الفÄة 
 Õليه، وذ¢ بواسطة رساM من املس:ت دمني وحتديد إالطار القانوين املطبق

�كتو�ر  30ٔ2012. 
ٕالشارة يف هذا الصدد ٔ�ن الوزارة تعمل Mىل تnٔدية مس:تحقات وجتدر ا

هذه الفÄة من املس:ت دمني، سواء ما تعلق مهنا �Tٔجرة ٔ�و الترصحي Oى 
الصندوق امجلاعي لنظام التقاMد، ٔ�qذا بعني �عتبار بعض اTٔعامل الصعبة 

من والشاقة اليت يقوم هبا بعض هؤالء املشغلني، فٕان الوزارة ال تدخر µدا 
�Wل تعويضهم عن هذه اTٔشغال، كام تعمل Mىل توفري ا�لوازم الرضورية ٔ

�لقGام هبا.  
  .شكرا

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

        ::::املس�شار الس:يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس:يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس:يد الوز�ر والس:يد الرئCس كذ¢

�قول ؤ�ضع السؤال التايلٔ ��ذ الشغيY ما عندهاش احلق واش ها: ٔ
Æس:تافد من التقاMد؟ هذاك النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاMد 

)RCAR2 ( د، الس:يدMلتقا�راه ما MارفGنوش، هاذ الناس قربوا خيرجوا 
Mام دÇل  M30ام و 24الوز�ر، ؤ�ي مومن ½ادي يتnٔسف، الس:يد اقىض 

  . اخلدمة و½ادي خيرج �لتقاMد بدون
Mىل ٔ�والدو ٔ�نه يف Mامل واUد �ٓخر ½ري العامل الس:يد ما تgC لصش 

املغريب ا�يل فGه امحلد Z احلرÇت وا�يل هرض� مع الوز�ر ت�Cقى يبيك لنا، 
اح]ا ما خصنا �اكء، خصنا اجلدية، �ٓرى لنا ٔ�ش:نو ½ادي ند�رو مع هاذ 

�عباد هللا، ا�يل ½ادي خيرج ٔ Yة قليÄل الناس، ف�تقاMد �ٓش ½ادي ند�ر 
  معه؟ 

يف ا�ليايل ت�Cات يف الربد والثلج واملصيبة الك»Y  همرض هو لكا�يل 
كترضبو، ويف التايل حىت �ش يتداوى اOوò� Õراه، تgC»ايلوا Mليه، تي دم 

 11يوم Mىل اعتبار ٔ�نه السÉت واUTٔد ما تي دموش وتgC لص يف  22

                                                 
2 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 

يوم، هل يعقل يف ب� احلرÇت؟ هل يعقل يف ب�� اªي نناشد فGه 
  تور اجلديد؟ ماذا سnٔقول لهؤالء؟ وماذا س:تقول ٔ�نمت الس:يد الوز�ر؟ اOس: 

�ظن ٔ�ن يف داqلمك ويف قلبمك ويف مضريمك الوطين س�شعرون �لغنب ٔ
عندما جتد فÄة ما كتقضاش اTٔجرة دÇلها احلقGقGة، ما كت لصش Mىل 
�والدها، مفا �¢ �ملس:تق�ل دÇلها واجليل ا�يل ½ادي يضيع من وراها، ٔ

ٓ الناس ما qدامG¥ش، هاذ الناس �½ني ½ري  وميل �كنحصل eس:ياريت، 
�½ني ½ري احلياة الكرمية يف ب� يعج .. يعCشوا، ما �½ني )رشيو، ما �½ني

  . �خلريات
تيخصنا ½ري نوازيو يف هاذ اTٔجور �كون م�ساوية، �س مضخمة 
و�س كتبات حتمهيم وما عندمهش حقهم، النداء مايش ٔ�� مفروض Mيل 

دافع Mلهيم، ٔ�ي مغريب وخصوصا ٕاذا اكن يف املسؤولية، خصوصا ٕاذا تعهد ن
�نه تريبط الشفافGة يه الشعار دÇلؤ .  
  .شكرا الس:يد الرئCس، ٔ�س�سمح

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقGب

لعمومGة لعمومGة لعمومGة لعمومGة الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة ا رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة ا رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة ا رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة ا
            ::::))))نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

الس:يد املس�شار، òيظهر يل ٔ�ن احلقوق دÇهلم بطبيعة احلال خصها 
جتهيم، ال من ٔ�داء اTٔجر وال من التغطية الصحية وال من التقاMد، هذا 
حقهم، فا�يل نتعهد به هو ½ادي Ïشوف مع الس:يد وز�ر النقل والتجهزي 

  . ش Ïشوفو ٔ�ش:نو هام املشالك الفعلية �ش حنلوها يف ٔ�قرب اWٓTال�
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
واTٓن ن¥gقل ٕاىل السؤال املوايل موضوMه دور الب¥Gات التحتية يف . شكرا

اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن من . Æشجيع �س�¿ر الوطين واTٔج]يب
  .فريق اTٔصاÕ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعو
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

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

تعترب الب¥Gات التحتية من الوسائل الرضورية ل�شجيع ال¥شاط 
الوطنية  �قgصادي يف ٔ�ي ب�، كام متثل اTٔساس جللب �س�¿رات

  . واTٔج]بية، بل وتعكس مدى تقدم البالد ٔ�و ختلفها
وMىل هذا اTٔساس، ال ميكن احلديث عن التمنية �قgصادية مبعزل عن 
�هÚم �لب¥Gات التحتية اTٔساس:ية، نظرا ملا لها من دور òبري يف ٔ�ي 

½ري ٕاسرتاتيجية �لتمنية �قgصادية و�جÚعية واملسامهة دÇلها املبارشة و 
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املبارشة يف �منية �س�¿ر والرفع من تنافس:ية ال¥س:يج �قgصادي Mرب 
  . Æسهيل املواصالت واحلد من الفوارق اجلهوية

س:نة اqTٔرية واUد  13ويف هذا إالطار، عرف املغرب Mىل مدى 
ا·هنضة òبرية يف جمال الب¥Gة التحتية، �رمجهتا السلسY دÇل اTٔوراش الكربى 

م]دجمة، عندها اTٔهداف دÇلها وعندها اTٔبعاد دÇلها يف ٕاطار س:ياسة 
  . وعندها التصور الشمويل دÇلها

�نه الزال هناك نوع من Mدم التوازن  -مع اكمل اTٔسف-ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ
بني اجلهات واTٔقالمي يف هذا اDال، حبيث الزالت بعضها تفgقر �لب¥Gات 

ارات، السكك احلديدية التحتية اTٔساس:ية، مèل الطرق الس:يارة، املط
والفضاءات الكربى اDهزة �لصناMة والتýارة، بل وحىت يف الطرق الوطنية 
واجلهوية وإالقلميية واملصنفة، منوذج ٕاقلمي قلعة الرساغنة، وارزازات، 
زاòورة، واUد العدد دÇل احلس:مية، واUد العدد دÇل اTٔقالمي ا�يل ميكن 

  . هنرضو Mلهيا هنا
دد Mىل رضورة مراMاة البعد اجلهوي وإالقلميي، اªي وª¢، ف]حن Ïش

س:ميكن وUده من ضامن �س:تفادة لاكفة اجلهات واTٔقالمي وم]اطق اململكة 

  .من اDهودات ا�يل تقوم هبا اOوÕ يف هذا اDال
�ش:نو يه إالجراءات : انطالقا من هذا املعطى، الس:يد الوز�ر، Ïسائلمكٔ

دمع الب¥Gات التحتية اTٔساس:ية وÆشجيع ا�يل تت ذها احلكومة من ٔ�Wل 
�س�¿ر �جلهات النائية من ٔ�Wل qلق واUد النوع دÇل التوازن بني 

  اجلهات واTٔقالمي؟
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار إالWابة عن السؤال. شكرا لمك

ظيفة العمومGة ظيفة العمومGة ظيفة العمومGة ظيفة العمومGة الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لو  رئCس احلكومة، امللكف �لو  رئCس احلكومة، امللكف �لو  رئCس احلكومة، امللكف �لو 
            ::::))))نيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر �قgصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  الس:يد املس�شار احملرتم،
فإالصالUات ا�يل قام هبا املغرب يف مجموMة من املياد�ن عززت م]اخ 
اTٔعامل الوطين، وساMدت Mىل Wلب �س�¿ر اTٔج]يب املبارش، كام 

  .ساMدت Mىل Æشجيع �س�¿ر احمليل
Tٔوراش الكربى ا�يل دش:هنا املغرب qالل هذا العقد اqTٔري، فا

والتوµات اجلديدة يف جمال بناء اقgصاد قوي وتنافيس من qالل ٕاجناز 
ب¥Gات حتتية قادرة Mىل تلبية مgطلبات التمنية �قgصادية وWلب �س�¿ر 

  . اTٔج]يب
ططات حتديد خم: ومن ٔ�مه املنجزات، كنذòر Mىل سGÉل املثال ال احلرص

 ،gلموا�الطرق الس:يارة، �ر�مج الطرق الرسيعة، إالسرتاتيجية الوطنية 
ا_طط املد�ري لتطو�ر املطارات، ا_طط املد�ري �لقطارات فائقة الرسMة، 
ا_طط املد�ري السكيك �لخطوط ال�س:يكGة، ٕاسرتاتيجية ا�لوجس�Gك، 

  .ٕاخل... الرب�مج الوطين �لطرق يف العامل القروي
ضل س:ياسة اTٔوراش الكربى وتوضيح الرؤية Mىل املدى املتوسط وبف

والبعيد، متكن املغرب من Wلب اس�¿رات نوعية، مكثال مصنع رونو جبهة 
طنýة املتوسط، و�س�¿رات يف مGدان الصناMة املرتبطة �لطريان يف µة 
اOار البيضاء، وحقق املغرب تقدما ملموسا يف مؤرش التنافس:ية 

، 2012و 2008ما بني  50ٕاىل املرتبة  G94كGة، داز من املرتبة ا�لوجس� 
. 18ٕاىل املرتبة  77وكذ¢ فø خيص الربط املينايئ ا�يل داز من املرتبة 

فلك هاذ �س�¿رات يف لك هاذ القطاMات مك]ت من حتسني ظروف 
  .�قgصاد الوطين، وحتسني الظروف �جÚعية بصفة Mامة

ات القطاعية، فقطاع الطرق و�Tٔخص الطرق �ل¥س:بة لبعض املؤرش
 1420س:نوات ٕاىل  ò10يلومرت هاذي واUد  100الس:يارة دز� من 

  .ò2015يلومرت يف  ò1800يلومرت اTٓن، و½ادي نوصلو ٕان شاء هللا ٕاىل 
واTٓن  �1995ل¥س:بة Dال فك العزÕ عن العامل القروي، دز� ما بني 

�لف òيلومرت 26مت ٕاجناز ما يقرب ٔ.  
مليون مسافر عوض  34يف جمال قطاع السكك احلديدية، فاTٓن اك�ن 

  .2003مليون مسافر س:نة  14
ٕاذن هاذو بعض املؤرشات ا�يل òيدلوا Mىل �س�¿ر يف الب¥Gات 

وال فني مر�كز �قgصاد  التحتية، ال يف العامل القروي وال يف احمليط
 .الوطين

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGباللكمة UTٔد . شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعو
  .شكرا الس:يد الوز�ر

يف الواقع، السد الوز�ر، �لك رصاUة اجلواب دÇلمك Wاء تقريبا ذاك 
قلتو قلت ٔ�� يف السؤال، Tٔن قلت ٔ�� يف السؤال دÇيل Mىل ٔ�ن  هاليش لك

مY يف واUد العدد دÇل س:نة هنضة شا 13املغرب عرف Mىل مدى واUد 
  .اTٔمور، �رمجهتا واUد العدد دÇل اTٔوراش الكربى ا�يل ٔ�نمت قلتوها

الس:يد الوز�ر، اح]ا السؤال دÇلنا حول دور الب¥Gات التحتية يف 
Æشجيع �س�¿ر، اح]ا طرح]ا هاذ السؤال يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة 

ة وعندها واUد العدد دÇل وعيا م]ا ملا � من واUد اTٔمهية òبرية و�لغ
�رتباطات، Tٔن ٕاىل قلنا اOور دÇل الب¥Gات التحتية يف Æشجيع �س�¿ر 
معناه ٔ�نه كنقصدو هنا �زاف �س�¿ر، وكنعرفو ما ميك¥ش �كون �س�¿ر 
بال الب¥Gات التحتية، وٕاذا قلنا �س�¿ر العالقة دÇلو �ل�شغيل وما ٔ�دراك 

اليد العامY ا�يل تنقولو مèال يف العامل القروي و�لكممت  ما ال�شغيل، هاذيك
Mىل العامل القروي، الس:يد الوز�ر، راه هذاك العامل القروي هو ا�يل خصنا 
نوWدو هلم الطرقان �كونوا عندمه، �ش حىت ذاك الراWل ا�يل متا وذاك 

ٕاىل وWد� ليه فني خيدم خصو نCت هو .. الشاب ا�يل ابغى خيدم يف هذاك
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  .راسو ام]ني خيرج وام]ني يدوز�
كذ¢ ذاك املرٔ�ة املسكGنة ا�يل حىت يه كهنرضو Mلهيا، ٕاىل اكن يش 
مس:توصف، ٕان وWد òيكون بعيد، الس:يد وز�ر الص»ة معنا، ٕاىل ابغات 
متيش ½ري س:يارة إالسعاف راه خصنا نوWدو الطريق يف العامل القروي �ش 

الب¥Gات التحتية عندها واUد  ذيك س:يارة إالسعاف حىت يه تطلع، ٕاذا قلنا
  .العالقة �الس�¿ر

هنا، الس:يد الوز�ر، وٕاذا قلنا اح]ا معناه ال�شغيل، ٕاىل �لكمنا Mىل 
 ،Õينقص من البطاò ال�شغيل، �س�¿ر تيجيب ال�شغيل، وال�شغيل
اTٓفة ا�يل اكينة دÇل البطاÕ، وٕاذا قلنا البطاÕ كنقصو كذ¢ من املعطلني، 

وا قدام الربملان، راه ٕاىل قلنا اح]ا الب¥Gة التحتية هاد اليش راه ا�يل òيوقف
  . مرتبط يش eيش

ج�نا اح]ا يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة هذا السؤال Tٔن عندو واUد 
�رتباط òبري �الس�¿ر، اح]ا لكمة اس�¿ر يه تقال هاك Mادية ولكن لكمة 

 مرتبط هبا وخصوصا اس�¿ر ٕاىل Uللناها راه عندها واUد العدد ا�يل
وكنجي حىت اqTٔري وتنقولو ٕاىل اكن �س�¿ر راه تنقصو .. التخفGف دÇل

  .حىت من الوقفات �حýgاجGة
  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
        ::::))))الس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس:يد وز�ر �قgصاد واملالية    نيابة عننيابة عننيابة عننيابة عن((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

òيف ما قلمت، الس:يد املس�شار، اح]ا مgفقني، Tٔن �س�¿ر هو ا�يل 
òيحرك �قgصاد الوطين، و�س�¿ر qاصة يف املغرب البد الرتكزي Mىل 

مليار درمه يف  188مت اعÚد  2012الب¥Gة التحتية، فاTٓن يف س:نة 
الية العمومGة فاحلكومة ما ابغاÆش �س�¿ر، يعين رمغ الضغط Mىل امل

  .تنقص من م�الغ �س�¿ر
، فاالس�¿ر يف الب¥Gات التحتية 2013كذ¢ هو الشnٔن �ل¥س:بة ل 

فعال هو ا�يل òيýلب �س�¿ر وهو ا�يل هيuيء التمنية �قgصادية 
  . و�جÚعية �لبالد

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
املوWه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب Oى ون¥gقل اTٓن ٕاىل السؤال . شكرا

 Yة وحتديث إالدارة، حول حصيGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومCرئ
  . الربامج احلكومGة يف جمال ختليق احلياة العامة

اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاÕ واملعارصة يف ٕاطار 
  .تقدميه �لسؤال، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد Mابد شكGلالس:يد Mابد شكGلالس:يد Mابد شكGلالس:يد Mابد شكGلاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  الس:يد الرئCس، 
  الس:يد الوز�ر، 

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
الس:يد الوز�ر، لقد ظل ورش ختليق احلياة العامة من ٔ��رز اTٔوراش 
املس:تعصية، وذ¢ �لرمغ من املطالبات الكèرية واملتكررة �لجمعيات 

  . وم]ظامت اDمتع املدين واملواطنني املغاربة
احلياة العامة من بني ٔ��رز �لزتامات اليت Wاءت يف فٕاذا اكن ختليق 

الرب�مج احلكويم، فٕاننا مع اكمل اTٔسف Ïسýل وال نفهم الوترية البطيئة 
اليت Æش:تغل هبا احلكومة يف هذا اDال، وهذه الضبابية اليت تبني ٔ�ن هناك 
 تnٔخرا وتلكؤا ½ري مق�ول من ج]ا�مك يف بلورة مقاربة جشاMة وUازمة لت ليق

احلياة العامة يف مجيع جوا�هبا �لك ما تعنيه من شفافGة وعقالنية وتقGمي 
Õوتقومي وحماس:بة ومساء. 

ومن هنا Ïسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن حصيY الرب�مج احلكويم يف 
  جمال ختليق احلياة العامة؟

        : : : : الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى    
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
هذا سؤال Êم فعال، فg ليق احلياة العامة فعال هو كCشلك �ل¥س:بة 
. لب�� خGارا Uاسام ورها� راخسا لرتس:يخ م�ادئ احلاكمة اجليدة بصفة Mامة

احلكومات السابقة يف هذا  فكام تعلمون، اكنت هناك جمهودات òبرية يف
الشnٔن يف Mدد من املياد�ن، مهنا حماربة �غتناء الال مرشوع، تدعمي 
تضارب املصاحل الشخصية مع املهام املزاوÕ �ٕالدارات العمومGة، ٕاUداث 
وUدة ملعاجلة املعلومات املالية، امحلاية القانونية �لض»اÇ والشهود واخلرباء 

 Æفعال �ر� Stop(ٕاخل، ٕاUداث موقع ٕالكرتوين ... شاءواملبلغني عن ٔ
corruption ...(ٕاخل.  

ولكن هذا فعال ومgفق معمك ½ري اكيف، البد من ا·هنوض ٕ�جراءات 
�ش حندو من هاذ الظاهرة، فاحلكومة ملواµة هذه اTٓفة فهuي وفGة 

  :�اللزتامات ا�يل تعهدت هبا يف الرب�مج احلكويم من qالل
يت بتعز�ز املنظومة الوطنية �لزناهة وحماربة ٔ�وال، ٕارساء ٕاطار مؤسسا

  :الرشوة من qالل
ٕاMادة النظر يف إالطار املؤسسايت �لهيئة املركزية �لوقاية من  - 1

  الرشوة، ا�يل Wا هبا اOس:تور؛
اعÚد ٕاسرتاتيجية، يف الس:نة املق�Y ٕان شاء هللا، ٕاسرتاتيجية  - 2

 وطنية حملاربة الرشوة؛
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رتبط حبامية املال العام، راه �لكمنا Mىل حتيني وتnٔهيل ال�رشيع امل - 3
جراءات ا�يل الصفقات العمومGة، ½ادي خيرج، اك�ن واUد العدد من االٕ 

 كتخص املنظومة ال�رشيعية والتنظميية؛
تقوية مؤسسات الرقابة واحملاس:بة ووضع مGثاق وطين ملاكحفة  - 4

gلني �قMشجيع مشاركة معوم املواطنني وخمتلف الفاÆ صاديني الرشوة مع
و�جÚعيني وم]ظامت اDمتع املدين، وكذ¢ ٕاعطاء اTٔولوية �لوقاية 

 .و�لحمالت التحسCس:ية ضد الرشوة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة UTٔد السادة املس�رش�ن يف ٕاطار التعقGب. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكراملس�شار الس:يد عبد الكراملس�شار الس:يد عبد الكراملس�شار الس:يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئCس
حvG نت»دث عن  .مسÕٔn الوقاية :سnٔبدٔ� من حGث توقف الس:يد الوز�ر

م]ظومة الفساد إالداري يه م]ظومة مgاكمY، ال ميكن ٔ�ن حنمل املسؤولية 
جلهة دون ٔ�خرى، هناك اOور دÇل احلكومة، هناك مسؤولية املوظف 

  .ؤ�يضا مسؤولية املرتفق املواطن حىت ال نربئ ٔ�Uدا
الس:يد الوز�ر، مزÇن، ولكن زÇدة يف تدعمي هذه اليش ا�يل ذòرتوه، 

  :املنظومة
مسÕٔn الرWل املناسب يف املاكن املناسب، هذه مسÕٔn مل تعمتد بعد  - 1

  يف املغرب، �قGة احملسوبية يه س:يدة املوقف؛
التعامل مع املوظف Mىل ٔ�نه مهتم حىت تثÉت �راءته وهذا يشء  - 2

ش كCش:تغل؟ إالطار خطري، اMالش؟ Tٔن qاص Ïشوفو هاذ املوظف فا
اTٓن اجلو فاش ½Cش:تغل، حGث اح]ا  ها�يل كCش:تغل فGه واش عند

 ؛كنتعاملو Mىل ٔ�نه مهتم حىت تثÉت �راءته
 ؛الرفع من مس:توى التكو�ن والتnٔطري دÇل املوظفني - 3
ٕاMادة النظر يف املس:توى �جÚعي، òيفاش òيعCش هاذ املوظف؟  - 4

 .Tٔن ما تطلÉش من إالÏسان ٔ�كرث من µدو
�خرى، الس:يد الوز�ر، يه النظر يف مسÕٔn املنظومة دÇل ٔ Õٔnمس

  .العقاب يف املغرب، حGث راه اك�ن م]ظومة العقاب qاص يتعاد فهيا النظر
يف اqTٔري، فشل هاذ اليش ا�يل رصحgو به، الس:يد الوز�ر، اك�ن 
الفشل، Tٔن الواقع يشء، والرتتCب دÇل املغرب Mىل مس:توى الرتتCب ا�يل 

ا املنظامت اOولية راه شÄCا ما حمرج، Tٔن الواقع ا�يل تCشهدوا به تتعطين
�س �ٓخر�ن، يعين ٔ�ن هاذ اليش ا�يل ذòرتوه رمغ تغيري املنظومة القانونية 
واملسÕٔn دÇل حامية الشهود واملبلغني ا�يل �يق ما دqالÆش Uزي التطبيق، 

كن املسÕٔn ما عند�ش ٔ�رقام، الفساد راه �يق اك�ن موجود )ش:تغل، ول
�معق من مجموMة من القوانني واTٔنظمةٔ.  

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقGب. شكرا الس:يد املس�شار

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

م، خصنا نعرفو بnٔن هاذ املشلكة دÇل ½ري، الس:يد املس�شار احملرت 
الرشوة هو مشلك صعب، ما نقدروش حناربوه يف بعض اÇTٔم وال بعض 

، ا�يل Êم وهو اTٓن فø خيص )C’est un processus(اTٔشهر، فهذا 
إالدارة العمومGة عند� واUد إالسرتاتيجية دÇل حتديث إالدارة العمومGة، 

إالدارة العمومGة يه ا�يل كتصب يف حتسني هاذ إالسرتاتيجية دÇل حتديث 
احلاكمة داqل إالدارة العمومGة وكذ¢ يعين احلد من هاذ �ٓفة الرشوة، فهاذ 

        :�ش �كون واحض اك�ن فهيا
تÉس:يط املساطر، ميل كتكون املساطر واحضة ومÉسطة،   - 1

  ف�طبيعة احلال هذا يعين òيقلص من الرشوة؛
ت العمومGة Mرب إالدارة إالدارة إاللكرتونية، فgطو�ر اخلدما - 2

 إاللكرتونية؛
تدبري املوارد الÉرشية داqل إالدارة العمومGة حسب النتاجئ، ميل  - 3

تت»دد ٔ�هداف ا�يل òيخص توصل لها، وكذ¢ �كون تقGمي دÇل النتاجئ، 
 . فكgقلص

�عطينا �نطالقة لعدد من ٔ Çبرية ويف هذه املنظومة اح]اò يه م]ظومة
 É100س:يط املساطر، ٔ�عطينا ورش دÇل تÉس:يط اTٔوراش مبا فهيا ورش ت 

مسطرة ذات ٔ�ولوية �ل¥س:بة �لمواطن، يعين ا�يل òيحس هبا املواطن 
 .ٕاخل... واملقاوÕ، مبا فهيا تصحيح إالمضاء

اك�ن كذ¢ ورش دÇل ٕاMادة النظر يف التنظøت اOاqلية، �ش �كون 
 .ٕاخل... هناك حتسني الس:تق�ال املواطن

òيدركين ما نقدرش نتلكم Mىل لك هذه إالجراءات  مع اTٔسف الوقت
 .ولكن ½ادي �كون عند� م]اس:بة �ش نتلكم Mلهيا

        .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
واTٓن ن¥gقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوMه Æشغيل . شكرا �لس:يد الوز�ر

اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين . محY املاسرت
  .قدمي السؤاللٔ«حرار لت

  :املس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايش
  .شكرا الس:يد الرئCس

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،
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لزتمت احلكومة السابقة �لتوظيف املبارش لفÄة من محY املاسرت، إ 
وWاءت هذه احلكومة ومل تنفذ هذا �لزتام مبربرات قانونية وفgحت اDال 

Çلمبار�  .ت من ٔ�Wل التوظيف طبقا لقوانني اجلاري هبا العمل
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

ٕان الزتام احلكومة السابقة وبغض النظر عن قانونgCه من MدÊا، فGبقى 
الزتاما �لحكومات املوالية حتصينا ملصداقGة اOوÕ مع فÄات الشعب واDمتع، 

  .وqاصة ش:باب هذا الب�
 لٔ«حرار نعترب ٔ�ن هذا الوضع ½ري سلمي وٕاننا يف فريق التجمع الوطين
�qالقGا وس:ياس:يا و�متىن اس:تدراكهٔ.  

  : الس:يد الوز�ر احملرتم، سؤالنا اكلتايل
�وال، هل لمك بداية ٔ�ن تعطو� Mدد Uاميل املاسرت املعطلني املتوفر ٔ

  Oى احلكومة؟
4نيا، ما يه الضام�ت اليت تتوفر Mلهيا احلكومة لضامن الشفافGة و�اكفؤ 

  الفرص eشلك �زيه وموضوعي يف املبارÇت لولوج الوظائف؟
4لثا، الس:يد الوز�ر احملرتم، ٕاذا اعترب� ٔ�ن هذه املبارÇت شفافة وم�نية 
Mىل �س:تحقاق و�اكفؤ الفرص، مفا مصري Uاميل الشهادات ا�ªن ال 
يتوفقون يف النýاح يف املبارÇت ومصري حقهم يف العثور Mىل شغل لتnٔمني 

  CMشهم؟ لقمة 
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة �لس:يد الوز�ر. شكرا

الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة  رئCس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومGة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
طرحgو Mيل Mدد من اTٔس:ئY، ويصعب �ش جناوب Mلهيا لكها يف هاذ 

ا�يل ابغيت نقول لمك وا�يل ابغيت نذòر وهو ٔ�ن احلكومة . الوقت القصري
توMدت بتطبيق لك �لزتامات نتاع احلكومة السابقة، ولكن وMدت كذ¢ 
�هنا )س:تحيل ٔ�ن تطبق هاذ الوMد فø خيص محY شهادات املاسرت، ٔ
اMالش؟ Tٔن مع اTٔسف هذاك املرسوم اكن خمالف �لقانون، وòيف ما 

  . Õ احلق والقانون، وخصنا نطبقو القانونكتعرفوا اح]اÇ يف دو
 11اMالش خمالف �لقانون؟ Tٔن ذاك املرسوم �س:تw]ايئ ا�يل اختذ يف 

، من بعد Wا النظام اTٔسايس ا�يل 2011ٔ��ريل  11اختذ يف  2011ٔ��ريل 
، وا�يل 2011 ماي 19وافقgو Mليه وا�يل صادقgو Mليه يف الربملان Wا يف 

  .لوج الوظيفة العمومGةòيلزم Mىل املباراة لو 
قال  31من بعد ذ¢ Wاء كذ¢ فاحت يوليوز دس:تور ا�يل يف الفصل 

بnٔن الولوج �لوظيفة العمومGة òيمت حسب �س:تحقاق، وWا من بعد مرسوم 
ا�يل òيتلكم كذ¢ Mىل املباراة �لولوج ٕاىل الوظيفة  2011نونرب 27يف 

وهاذ املنظومة العمومGة، ٕاذن يصعب يف ظل هذا إالطار القانوين 
ال�رشيعية والتنظميية يعين �ش ند�رو اس:تw]اءات Tٔن القانون ما كCسمحش 

  . هباذ �س:تw]اءات
ولكن احلكومة املسؤولية دÇلها يه �ش حترس Mىل ضامن الشفافGة 
و�س:تحقاق و�اكفؤ الفرص يف هاذ املبارÇت، وMىل داك اليش خرج 

ة يف يونيو دÇل هاذ الس:نة ا�يل واUد امل¥شور دÇل الس:يد رئCس احلكوم
  :فGه واUد العدد من إالجراءات

�وال إالMالن يف بداية لك س:نة Mىل الحئة املناصب املالية يف لك  -ٔ
  ؛وزارة، وضع WدوÕ زم]ية �لمبارÇت يف لك س:نة

-www.emploi(كذ¢ Ïرش إالMال�ت يف موقع ٕالكرتوين  -
public.ma(� يل حتدث ½ري�ش يعطي واUد �اكفؤ الفرص ، هاذ املوقع ا

  ؛للك Uاميل الشهادات �ش يوجلوا املعلومة يف نفس الوقت وجما�
  .كذ¢ Ïرش النتاجئ وجو� مبا فهيا الحئة �نتظار -

مت كذ¢ احلرص Mىل اخgيار ٔ�عضاء ا�لجنة من بني  ،و�ل¥س:بة �لزناهة
  . قGةاTٔش اص ا�يل عندمه الكفاءة وا�يل مشهود هلم �لزناهة واملصدا

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشاملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايش
  .شكرا، الس:يد الوز�ر احملرتم، Mىل جوا�مك

من املؤكد ٔ�نه ال ننكر ٔ�ن هناك تطور يف معلية ال�شغيل، لكن òيبقى، 
ش Mىل Mدد Uاميل شهادات املاسرت الس:يد الوز�ر احملرتم، ما Wاوبتو�

احشال العدد دÇهلم حسب احلكومة طبعا وإالحصائيات ا�يل عندمك، كذ¢ 
ما WاوبتونCش Mىل هاذوك Uاميل الشهادات بصفة Mامة ميل ما òيتوفقوش 

  يف ذيك املباراة، ٔ�ش:نو ½ادي يد�روا؟ 
W ٓليات�ديدة، �ل¥س:بة لنا اح]ا كنقرتحو Mىل احلكومة ٔ�هنا ختلق واUد 

ٕاخل، ولو فشلت وذاك اليش، ... اكنت qلقت ذيك اTٓلية دÇل مقاوليت
، �كون فهيا ابتاكرات واجهتادات، �كون البد من يش 2خنلقو يش مقاوليت 

 100طريقة من الطرق، Tٔن òيف ما اكن احلال ميل òيجيو �لمبارة òيدوزا 
د�ن فني ½ا 90واUد ماكتوفقش، هاذوك  90و 10دÇل الناس òياqذوا 

  ميش:يو؟
هذا هو السؤال دÇلنا، الس:يد الوز�ر، ابغينا اش:نو املنظور دÇل 
احلكومة؟ òيفاش ½ادي حناولو �ش Ïشغلو بطريقة ٔ�و بnٔخرى ٔ�و �جهتاد ٔ�و 

  .بnٓخر �ش هاذ الناس )ش:تغلوا
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .تعقGباللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل ال . شكرا
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�لوظيفة العمومGة �لوظيفة العمومGة �لوظيفة العمومGة �لوظيفة العمومGة  الس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oالس:يد الوز�ر املنتدب Oىىىى رئCس احلكومة، امللكف رئCس احلكومة، امللكف رئCس احلكومة، امللكف رئCس احلكومة، امللكف
  ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

الس:يد املس�شار احملرتم، املسؤولية دÇلنا �حكومة مع اTٔسف ما 
نقدروش نوظفو امجليع، Tٔن القدرات حمدودة وحىت هاذ التوظيفات ا�يل 

 دالئل خصها تمت، خصها �كون حسب احلاجGات وMىل حسب كذ¢
مرجعية دÇل الوظائف والكفاءات، �ش حىت املواطن حيس بواUد 

  . التحسني دÇل اTٔداء دÇل إالدارة العمومGة
ولكن املسؤولية دÇلنا يف هذا إالطار هو qلق الرشوط املالمئة �ش 
�كون هناك واUد التمنية اقgصادية يف ٔ�حسن الظروف �ش القطاع اخلاص 

كن، وòيف ما كتعرفوا حىت يف السابق �قgصاد يقدر )شغل ٔ�كرث Mدد مم
�لف م]صب شغل  180حىت  120ما بني  150الوطين òي لق تقريبا واUد ٔ

واUد النصCب يعين قليل، فعىل  هلك س:نة، فالقطاع العام فقط òياqذ م]
ٕان  2013ذاك اليش احلكومة qالل هذه الس:نة قامت بعدد من التدابري 

" م�ادرة"سوها يف ٕاطار قانون املالية، كرب�مج شاء هللا وا�يل ½ادي تتدار 
ا�يل òهيم ال�شغيل يف امجلعيات العامY وكذ¢ يف جماالت القرب، كرب�مج 

ا�يل òيقر واUد املن»ة شهرية للك مgدرب من فÄة Uاميل " تnٔطري"
كذ¢ وهو نظام " اس�Gعاب"الشهادات �لبطاÕ طويY اTٔمد، �ر�مج 

�قgصاد ½ري املهيلك، وهذا بطبيعة احلال òيدمع  انتقايل حتفزيي ٕالدماج
 øهودات فDلو، ومضاعفة كذ¢ اÇاس:تقرار ال�شغيل وحتسني الظروف د

  .خيص ال�شغيل اªايت
فاك�ن واUد العدد من إالجراءات ا�يل ½ادي توضع ٕان شاء هللا Mىل 

، وا�يل ½ادي تدمع ال�شغيل يف القطاع اخلاص 2013ٔ�رض الواقع يف 
  . هل Uاميل شهادات املاسرتوتؤ 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . Ïشكر الس:يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

واTٓن ن¥gقل �لسؤال اTٓين اTٔول املوWه �لس:يد وز�ر الص»ة حول 
اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن من . ختفGض ٔ�سعار بعض اTٔدوية املزم]ة

  .الفريق احلريك

        ::::ار الس:يد حيفظه �ار الس:يد حيفظه �ار الس:يد حيفظه �ار الس:يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركباركاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بعد سلسY من املفاوضات الشاقة بني وزارة الص»ة وÊنيي قطاع 

ة، الصيدÕ �ملغرب، وما رافق ذ¢ من ضغوطات لوبيات صناMة اTٔدوي
�Mلنمت مؤخرا، الس:يد الوز�ر، عن الحئة اTٔدوية اليت س:تخفضون ٔ�سعارها ٔ

Mىل مرUلتني، وهتم �خلصوص ٔ�دوية لعالج اTٔمراض املزم]ة، اكلرسطان 
والقلب واجلهاز العصيب، لكن، الس:يد الوز�ر احملرتم، خرجت بعض وسائل 

ر إالMالم وبعض الفعاليات الس:ياس:ية والطبية لتبخس من ٔ�مهية قرا
التخفGض Mىل اعتبار ٔ�ن اTٔدوية املعنية ال يقgنهيا املواطن الÉس:يط بل 
وزارة الص»ة لكوهنا لCست اTٔكرث اس:تعامال �ل¥س:بة �لمواطن اªي يعاين 
من ٔ�مراض مزم]ة، نظرا لكوهنا اTٔ½ىل يف سوق اOواء الوطين، وTٔهنا 
Æشرتى فقط من طرف وزارة الص»ة ٔ�و الصندوق الوطين ملنظامت 

  .حgياط �جÚعي�
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  :تنو�را �لرٔ�ي العام الوطين، Ïسائلمك
�وال، ما مدى وقع ٕاMال�مك ختفGض ٔ�سعار بعض اTٔدوية املزم]ة Mىل ٔ

  القدرة الرشائية �لمواطن الÉس:يط؟
4نيا، ما هو اTٔفق الزمين لبدٔ� املرYU الثانية من ختفGض ٔ�سعار بعض 

  ملعايري اليت س:تعمتد يف ختفGض ت� اTٔدوية؟ اTٔدوية؟ وما يه ا
  .وشكرا الس:يد الرئCس

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

  .إالWابة عن السؤال

        ::::الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص»ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص»ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص»ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص»ة
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 3مفنذ شهور، هاذي . ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Mىل السؤال

�شهر ٔ�Mلنت الوزارة عن س:ياسة دوائية Wديدة، Tٔن هذه  4ٔ�شهر ٔ�و ٔ
الس:ياسة اOوائية اجلديدة متت ٕ�رشاك امجليع بطريقة Æشاورية وÆشارòية مع 

  .ٕاخل، و�جمعيات... املهنيني ٔ�ش اص، مع املهنيني مكهنيني، مع النقا�ت
فnٔوال فø خيص ا·مثن دÇل اTٔدوية، فمثن اTٔدوية هو جزء eس:يط من 
بني الس:ياسة اOوائية، ٔ�ش:نو يه الس:ياسة اOوائية؟ يه ا·مثن ا�يل ادوييت 
Mليه، الس:يد املس�شار احملرتم، ا�يل هو Êم Wدا، ولكن كذ¢ يه املراس:مي 

حبق  17.04، يه دÇل القانون 2006ا�يل òي�س:ناوها Êنيي القطاع م]ذ 
�س��دال مèال �لصيديل، يه مèال ٔ�ش:نو هو اOور دÇل اOواء اجلنCس 
�و اOواء املامثل يف املنظومة اOوائية �ملغرب، هو مèال Uل اقرتاح Uلول ٔ
�لمشالك اليت يعCشها املهنيني من الناحGة �جÚعية، من الناحGة 

  .ٕاخل... �قgصادية، من الناحGة التغطية الصحية
اتفق]ا ٔ�نه نبداو مشاورات، يف ٔ�ول مرة اتفق]ا ٔ�وال �ش ختفGض فوري ف
دواء ا�يل  320دواء، وهذه يه املرYU اTٔوىل اليت اتفق]ا Mلهيا،  320لــــ 

هتم اTٔدوية دÇل اTٔمراض املزم]ة، اTٔمراض اخلطرية، ا�يل كٔ�رشت لها يه 
مه، وا�يل خفضناها مليون در 827رشت لها وا�يل اللكفة املالية دÇلها يه 
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) Letrozole(، نعطيك مèال دواء دÇل الرسطان %50½البا ٔ�كرث من 
 ، اك�ن%83بــــ   نقص )Carboplatine(، اك�ن داوء �ٓخر  %60مèال 

)L’oméprazole(  يل تي��اع يف الصيدليات، وهذا�دÇل اجلهاز الهضمي ا
�ن ٔ�دوية ، اك51%ا�يل قلت ¢ حىت هو يباع يف الصيدليات نقص بــ 

�خرى دÇل اجلهاز التنفيس ٔ)Fluticasone (يل نقص�  .56%بــــ   ا
�وال فاش نبقاو يف هاذ املرYU اTٔوىل ا�يل Mلهيا القGل والقال، فهاذ ٔ

 %35-30دÇل اTٔدوية تباع يف الصيدليات،  %70املرYU اTٔوىل يه 
نقولو ك¥رشيوها يف املس�شفGات، ولكن ٔ�� ½ادي منيش بعيد، اح]ا ½ادي 

يف املس�شفGات وهاذ املس�شفGات �ٓش كنداويو فGه؟ راه املواطن  100%
دا�، الس:يد املس�شار احملرتم، ؤ�نت Mارفها ميل �مييش �لمس�شفى  املغريب

�ش:نو هو ارشيه، و�ش )رشيه تنعطيوه � وما تيكوÏش اOواء تيقولوا �ٔ ،
  . هو املواطناملشلك يف هاذ اليش؟ مادام ٔ�نه املس:تفGد اTٔول واqTٔري

�� ما فهم�ش دا� ت¥�قاو يف اTٔول هذا اOواء ما قاس فGه حىت واUد، ٔ
اكنوا تيقولوا ا�لهم ٕان هذا م]كر، ابدينا تنقصو مايش هو هذاك، ٔ�� تنعرف 

ولكن ½ادي منش:يو يف هاذ  %100الناس واح]ا ما تنقولوش وصلنا لن�ýGة 
  .�جتاه

نظر يف املرسوم ا�يل òي»دد مثن املرYU الثانية يه خصنا نعاودو ال 
، �ش خنفضو ٔ�كرث من اTٔمثنة دÇل اTٔدوية ٔ�كرث من 1969اTٔدوية لــــ 

  .دواء 1000

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار . ا�هتuى الوقت الس:يد الوز�ر

  .التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

�Mدت جلنة املالية  2009 خيفى Mليمك، الس:يد الوز�ر، ٔ�نه يف س:نة الٔ
مبýلس النواب تقر�را مèريا وصادما حول قطاع اTٔدوية يف املغرب، ودMا 
هذا التقر�ر وزارة الص»ة ٕاىل وضع ٕاسرتاتيجية واحضة ملواµة نفوذ رشاكت 

ا�لجوء ٕاىل  اTٔدوية اليت تضع حصة املواطن يف �ٓخر اهÊÚا، مما يدفعهم ٕاىل
  .اTٔدوية املهربة، مع ما )شلكه ذ¢ من خطر Mىل حصهتم

وقد qلص التقر�ر من qالل دراسة مقارنة ٕاىل ٔ�ن ٔ�مثنة اTٔدوية يف 
املغرب تبقى Mىل العموم ٔ�½ىل من مèيلهتا يف توÏس ب¥س:بة ترتاوح ما بني 

مقارنة مع  %70و 20فø خيص اTٔدوية اTٔصلية وبني  189%ٕاىل   30
  . افرÏس

فالتقر�ر محل مسؤولية ½الء اTٔسعار ٕاىل اOوÕ ورشاكت اTٔدوية، 
فهذه اqTٔرية حير�ها هاجس حتقGق ٔ�كرب هامش من الرحب Mرب حتقGق ٔ�½ىل 
اTٔسعار و�روجي �س:هتالك ٔ�½ىل ٔ�نواع اTٔدوية، بvC اOوÕ حرصت Mىل 

احلق يف  تق]ني وحتديث اTٔمثنة لكهنا تناست ٔ�ن Êمهتا اجلوهرية يه ضامن

  .احلصول Mىل اOواء، جيعل ٔ�مثنته يف مgناول معوم املواطنني
الس:يد الوز�ر، ف�الرمغ من ٕاMال�مك عن الحئة اTٔدوية ا_فضة ٔ�سعارها، 
الزالت التقار�ر اOولية تت»دث عن ½الء ٔ�مثنة اTٔدوية �ملغرب، �ٓخرها تقر�ر 

داية نونرب املايض الربيطانية لٔ«عامل يف ب) W)Oxfordديد Ïرشته مجموMة 
واªي ٔ�كد ٔ�ن سعر اOواء �ملغرب مرتفع وال ي�Gح إالماكنيات لفÄة واسعة 

  .من املغاربة قصد الولوج ��واء ٔ�و حتمل �لكفgه
درمه  250وحسب التقر�ر فٕان نفقات املغاربة القgناء اOواء ال يتýاوز 

 درمه س:نوÇ 1000درمه �لفرد س:نوÇ يف توÏس و 450س:نوÇ، مقابل 
معدال Mامليا حسب م]ظمة الص»ة العاملية، وحسب التقر�ر فٕان سÉب 

  . اخنفاض نفقات املغاربة Mىل اOواء يعود الرتفاع سعره يف الصيدليات
  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
تفضل الس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Mىل . شكرا الس:يد املس�شار

  .التعقGب

        ::::الس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ة
  .لس:يد املس�شار احملرتمشكرا ا

�وال قلت ٔ�نه تقر�ر الربملان، اح]ا مgفقني Mليه تC]ص Mىل ½الء اTٔدوية، ٔ
وحض ٔ�ن خص س:ياسة واحضة وٕاسرتاتيجية واح]ا هاذ اليش ا�يل و  ؤ�شار

تند�روه، ذاك اليش �ش قلت ¢ اك�ن س:ياسة دوائية واحضة ا�يل ½ادي 
هاذ الشهر، يف ٔ�واخر خترج هاذ الس:ياسة لكها ½ادي خترج يف ٔ�واخر 

2012 .  
ما .. ½ري �ش نذòر، اTٔدوية ½الية يف املغرب، ½ري ٕاىل مسحت يل �لك

مزÇن راه اOواء ½ايل مايش تنكرو، .. خصناش نقارنو املغرب مع مجيع
اOواء ½ايل و½ايل �زاف يف البالد، ولكن مèال توÏس عندها واUد النظام 

قول يل واMالش حىت انÚ ما تد�روهش؟ حبال نظام املقاصة، رمبا جتاوبين وت
  . ½ري خصنا نقارنو ذاك اليش ا�يل خصو يتقارن.. اح]ا رمبا منش:يو يف هاذ

  :دÇل اTٔس:باب ا�يل قلهتا 3اOواء يف املغرب ½ايل، اMالش؟ اك�ن 
 1969السÉب اTٔول هو قانوين، القانون ا�يل تي»دد مثن اTٔدوية من 

اجلنCس ½ري موجود، يعين �يق يف ذاك  ا�يل يف ذاك الوقت اكن اOواء
ما تي»رتمش، حىت ذاك  ههو بدور 1969اليش وهذاك اليش ا�يل اكن يف 

 .، هذا السÉب اTٔول قانوين1969اليش ا�يل اكن يف 
السÉب الثاين اقgصادي واجÚعي، فضعف القدرة الرشائية دÇل 

س:هتالك اOواء درمه، يف املغرب ا 250املواطن املغريب ا�يل قلتهيا مايش 
درمه س:نوÇ، ضعيف Wدا، �ٓش  400للك مواطن مغريب لك س:نة هو 

درمه  5000درمه واح]ا تنعرفو الرسطان تيقول ¢  400½ادي )رشي بــــ 
واك�ن واUد غياب . درمه 15.000درمه وال  10.000يف اTٔس:بوع وال 

 .نظام التغطية الصحية مجليع املواطنني
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خصنا نتعاونو Mليه لكنا هو رضييب، السÉب الثالث هو Êم ا�يل 
فالرضيبة Mىل اOواء اشكون òي لصها يف �ٓخر املطاف هو املواطن املغريب، 

، ويف ٕاس:بانيا %2,1، يف فرÏسا %0، يف العربية السعودية %0يف اجلزاÍر 
اشكون ا�يل  7 ، ال الرضيبة ولو ت�Cان ¢%7، واح]ا �يق عند� 4%

طن املغريب، واح]ا نعملو مجيعا اليد يف اليد �ش تي لصها راه املواطنة واملوا
منش:يو يف بناء س:ياسة دوائية ا�يل ½ادي �كون اOواء يف مgناول امجليع ٕان 

 .شاء هللا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اTٓن ن¥gقل ٕاىل السؤال اTٓين الثاين، موضوMه . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

شار�ن من الفريق اللكمة UTٔد السادة املس� . مصنع اTٔدوية بربش:يد
  .�شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس:يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس:يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس:يد مصطفى الهيبة
  .شكرا الس:يد الرئCس

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

�صبح �س�¿ر يف جمال صناMة اOواء ببالد� ٔ�مرا اسرتاتيجيا �لنظر ٔ
كذ¢ �لت»دÇت  �ل»اجGات املزتايدة لهذه الصناMة ببالد�، و�لنظر

املطروUة Mىل اOوM Õىل مس:توى ختفGض ٔ�سعار اTٔدوية اليت تعد من بني 
  .اMTٔىل يف احمليط اجلهوي ويف اOول املشاهبة لنا

وقد شلك بناء وجتهزي مصنع اTٔدوية مبدينة �رش:يد مèال اس�¿را Êام 
Gق مليون درمه، واكن من املمكن ٔ�ن يلعب ٔ�دوارا رائدة لتحق  120يقارب 

هذه إالسرتاتيجية اOوائية، ½ري ٔ�ن واقع إالهامل اªي تعرض � هذا املصنع 
�ضاع Mىل بالد� ٔ�مو� وجتهزيات واس�¿رات ؤ�ضاع Mلينا كذ¢ فرص ٔ

  .�س:تفادة من هذا إالجناز الوطين يف جمال صناMة اTٔدوية
مفا يه ٔ�س:باب ٕاهامل هذا املصنع اªي تتعرض جتهزياته �لتلف؟ وما 

وى �س�¿ر الضخم يف بناء مصنع ��واء وجتهزيه دون متكن اOوÕ من Wد
�س:تفادة م]ه؟ وما يه خطة الوزارة يف ٕانقاذ هذا امل¥شnٔ الوطين وتدارك 
اخلسارات الهائY، ماليا واقgصادÇ وحصيا، اليت ي�سÉب فهيا ٕاهامل هذا 

؟ ٔnامل¥ش  
  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. يد املس�شار احملرتمشكرا الس: 

        ::::الس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
جوا� Mىل سؤالمك حول مصري مصنع اTٔدوية بربش:يد، الس:يد املس�شار 

 1994احملرتم، )رشفين ٔ�ن ٔ�حGطمك Mلام ٔ�نه مت ٕاUداث هذا املصنع س:نة 
، )½�سمعوين غنعطي اشوية دÇل املعطيات �ش حىت انÚ راه ٔ�رشت لها(

فGه جوج دÇل الوUدات، وUدة لتخز�ن اTٔدوية، ووUدة �لتصنيع، ا�يل يف 
ذاك الوقت دÇل تصنيع اTٔدوية ا�يل اكنت البالد مولت ذاك املصنع �ش 

  . تصنع اTٔدوية يف البالد وqاصة اTٔدوية اجلنCسة
 la Banque(·متويل اكن من البنك اOويل يف ٕاطار هذا ا

Mondiale (28  ةUىل مساM لف  11مليون دوالر، بين هذا املصنع�ٔ
  ... مليون دوالر �ش نب¥Gو هاذ 28هكgار ٕاذن البنك اOويل ٔ�عطا� 

  òيفاش مت ال�شغيل دÇل هذا املصنع؟
 فGه وUدة ختز�ن اTٔدوية، ٔ�ش:نو يه هذه الوUدة؟ يمت اس:تق�ال اTٔدوية

املسلمة من طرف ا_تربات، ليمت بعد ذ¢ معلية توزيع اTٔدوية Mىل خمتلف 
ولسوء احلظ داqليا وال (املس�شفGات واملراكز الصحية، توWد هذه املباين 

��اليت يمت فهيا التخز�ن يف UاÕ ال �رىق ٕاىل املباين ) qارجGا Tٔن زرهتم ٔ
ة تnٔهيلها م]ذ ٔ�ن مت ا_صصة لتخز�ن وتوزيع اTٔدوية، حGث مل يمت ٕاMاد

Yýات املس:تعUاء بعض إالصال[wدها �س:تGCشÆ.  
، اكينة وUدة ٔ�خرى 1995هذه الوUدة ابدات تت دم دÇل التخز�ن يف 

 ÕوOلهيا اM يل خرست�الصقة معها يه وUدة التصنيع جبميع معداهتا، ا
واشرتيت بnٔموال �هظة Wدا، Ç لٔ«سف هاذ الوUدة ا�يل �كونت ما عرف 

ل فهيا من مرت مربع وجمهزة مل Æش:تغل وال يوما واUدا، والبناية اTٓن احشا
  .ÊمY قلهتا، فوتت Mىل بالد� فرصة التصنيع و�س�¿ر

 ��مرات ؤ�� �منيش لهاذ املصنع، ٔ�نه وUدة التصنيع  3لقد اك�شفت، ؤ
ا�يل كنا تن�س:ناو مهنا تصنع اOواء، ابدات تتخزن فهيا مكية هائY من 

طن دÇل اOواء م]هتية  250ة م]هتية الصالحGة، القGت فهيا اTٔدوي
الصالحGة، واTٓن الوزارة تعمل Uاليا لالس:تعداد حلرقها �ملاليني دÇل 
اOرامه بعد فgح طلب عروض، هذا ما جعلين ٔ�طلب تقر�را مفصال من 

  .املف�ش:ية العامة �لوزارة الختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة
  .س�شار احملرتمشكرا الس:يد امل 

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

  .التعقGب، تفضيل الس:يدة املس�شارة احملرتمة

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

  .الس:يد الوز�ر شكرا Mىل هذه إالWا�ت
، 1981ثال لعدة اس�¿رات م]ذ ٔ�وال اqذينا هاذ املصنع دÇل �رش:يد مك 

 7هاذيك املوقع دÇل �رش:يد ا�يل فGه قسم �لتخز�ن وقسم �لتصنيع، وكذ¢ 
هكgارات ا�يل qاصة �لتصنيع، هاذي م]اس:بة �ش نقولو �لس:يد الوز�ر بnٔنه 
املنظومة الصحية راها يه �لك، ما يش ½ري املوارد الÉرشية بوUدها ا�يل 
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الص»ة، ؤ�نت تتعرفوا ق�ل هاذ احلكومات  مسؤولني Mىل ما يقع يف قطاع
  .هاذو، هاذ اليش معروف

لكن، الس:يد الوز�ر، بترصحيمك هنا، قلمت بnٔنه الس:ياسة اOوائية جيب 
  .ٕاMادة ٕاصال�ا، وحنن معمك يف ٕاMادة ٕاصالح هاذ الس:ياسة اOوائية

4نيا، قلمت بnٔنه يف هاذ الصفقات دÇل اOواء اك�ن مشالك، واDلس 
�لحسا�ت Mرب Mلهيا، وانطلقمت، ولكن شف]ا بnٔنه املسائل توقفت اMTٔىل.  

اح]ا كفريق اشرتايك ال ميك]نا ٔ�ن نق�ل يف UاÕ ما ٕاذا اDلس اMTٔىل 
�لحسا�ت ٔ�و التفCgش:ية الحظت اخgالالت، �ش متيش املسائل يف 

يعرب Mىل املساءÕ وMىل احملاس:بة، وqاصة  36طريقها واOس:تور يف املادة 
  .سؤولني املبارش�نامل 

4لثا، الس:يد الوز�ر، اح]ا كنعرفو بnٔنه يف احلكومات السابقة، هللا 
�رمحو عبد الرحمي الهارويش اكن Wاب واUد املرشوع يه qلق ٕاUداث 
واكÕ وطنية لتدبري وحاكمة لك ما يتعلق �Tٔدوية، اTٓن اح]ا عند� مشلك 

ية بدون ٔ�دو " RAMED"، ما ميك¥ش حنققو "RAMED"يف 
من اTٔدوية  %30وال  25مس:ت¥س ة، اTٓن يف املغرب اح]ا فقط 

  .من اTٔدوية املس:ت¥س ة %75املس:ت¥س ة يف وقت بnٔنه ٔ�ملانيا 
ٕاذن ما مصري هاذ الواكÕ الوطنية �لحاكمة اOوائية �ش ما يبقاش هاذ 

  املسائل يف الصفقات العمومGة؟

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .ة لمك الس:يد الوز�راللكم. شكرا الس:يدة املس�شارة

        ::::الس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ة
  .شكرا الس:يدة املس�شارة احملرتمة

�رشت �لكèري، مرر� من املصنع ٕاىل ٔ"RAMED" نTٔ ،فقنيgم ،
  .لكيش قلت املنظومة الصحية

�وال ½ري �ش نوحض بعض اTٔمور، ٔ�� معرين ما قلت ٔ�نه اك�ن ٔ
ين، ا�لهم ٕاىل اخgالالت يف الصفقات اOوائية، ما معرها Wات Mىل لسا

قلتهيا ٔ�نت، اكن مشلك وقع حفص، امىش ٕاىل اDلس اMTٔىل �لحسا�ت، 
�� ما يش قايض ما ميك¥ش نتدqل يف هاذ اليش، ٕاىل يوم]ا هذا ٔ�� مgفق ٔ

  .معك
فø خيص املوارد الÉرشية، كذ¢ ما معري قلت يه السÉب الوحGد يف 

م، دامئا ؤ�بدا ويف فشل املنظومة الصحية، ما معري كذ¢ قلت هاذ ال�
هاذ اDلس املوقر كنت ٔ�نوه مبهنيي الص»ة، قلت فهيم �س �زهاء، رشفاء، 
حس املسؤولية، حس الوطنية، وتي دموا بالدمه، ولكن كذ¢ قلت 

وها، �س ما òي دموش، ا�يل òيكونوا يف يش راكينني �س ما ½اد)ش �كر 
اذ الطريقة و½ادي اباليص ا�يل ما خصهمش ميش:يو خيدموا، دامئا تنقول ه

  .نبقى فهيا
فø خيص اخليارات، نبقاو يف �رش:يد، فاح]ا املف�ش:ية العامة تتقوم 

�Oور دÇلها، ام]ني ½ادي �كون عند� ن�ýGة ½ادي جنيبوها لمك، Tٔن راه 
تيكون عند� ال يف ا�لýان وال هنا �ميكن لمك Æسائلوننا �ش جنيب لمك مجيع 

ها، عند� ٔ�فاكر ولكن تن�س:ناو ق�ل ما �كون املسائل ا�يل ½ادي نتوصل ل 
عند� هاذ اTٔفاكر بعدا Ïشوفو املف�ش:ية العامة �ٓش ½ادي تقول لنا �ش 

  .نتقامسو مجيعا اTٔفاكر و�qذو إالجراءات الالزمة
  .شكرا الس:يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا ¢

اللكمة UTٔد . ببالد� السؤال الثالث موضوMه وضعية الص»ة العقلية
  .السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاÕ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد امليك احلنكورياملس�شار الس:يد امليك احلنكورياملس�شار الس:يد امليك احلنكورياملس�شار الس:يد امليك احلنكوري
  .شكرا الس:يد الرئCس

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
  الس:يد الوز�ر،

سnٔتطرق يف سؤايل هذا ٕاىل موضوع ال خيلو من ٔ�مهية، وهو موضوع 
  .الص»ة العقلية

ر، eشهادة مجيع املهنيني، رمبا حىت من طرفمك يف بعض الس:يد الوز�
املناس:بات ومن طرف اDلس الوطين حلقوق إالÏسان، ٔ�نه هناك مشلك 

املشالك ½ادي حناول، الس:يد الوز�ر، . يتعلق �لص»ة العقلية ببالد�
  :نلخصها اشوية نظرا لضيق الوقت

اش هو اكيف؟ و  1959املشلك اTٔول يتعلق �لقانون، ٔ�ن القانون دÇل 
�� يف نظري فGه �زاف دÇل احلواجي ا�يل مزÇنني، ولكن اك�ن فGه شوية ٔ

  .دÇل املسائل ا�يل تتعدل، Tٔن اك�ن يف بعض اTٔحGان الفراغ
السؤال الثاين يتعلق �ملس�شفGات، هناك نقص òبري �ل¥س:بة 
�لمس�شفGات العقلية، نقص يف العدد وهناك مشلك يف التوزيع دÇلها يف 

  . اململكة
املشلك الثاين واqا اك�ن املس�شفGات، الوضعية دÇلها، الس:يد الوز�ر، 
وضعية ما فهيا ما ي�شاف، اTٔرسة واUد الواقع الواUد ما òيمتناش )شوف 

  . ذاك اليش
 ،ÕادM اش بطريقةMيل اقالل وما موز�املشلك دÇل اTٔطر الطبية ا

يف هاذ امليدان من اTٔطباء �خgصاصيني  %54حGث كنوWدو ٔ�نه 
  .موجود�ن بني الر�ط واOار البيضاء
طبية اقالل، ويف بعض اTٔحGان جند ال املشلك دÇل اTٔطر الش:به 

اTٔطر مايش من �خgصاص دÇلها وينعدم فهيا التكو�ن املس:متر، Tٔن كام 
كتعرفوا هاذ امليدان التكو�ن املس:متر رضوري، مايش فقط �ل¥س:بة لٔ«طباء 

  .لطبيةحىت لٔ«طر ش:به ا
املشلك ا�يل اك�ن Mاود 4ين خصنا نعطيو واUد العناية، اك�ن بعض 
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�خgصاصات ا�يل رمبا م]عدمني يف بالد�، مèال ٔ�ن الطبCب �خgصايص 
عندو حبال ا�يل عندو اخلصاص �ل¥س:بة لٔ«طر الطبية خصو 

)Psychologue(يل خصها �كون�  .، خصو �زاف دÇل الوسائل ا
Çد النوع دUيل تقريبا م]عدم يف بالد� يه الطب اك�ن وا�ل الطب ا

تقر� ½ري يش واUد يف   )La pédopsychiatrie(ا�يل òيعاجل اTٔطفال 
  .اOار البيضاء ٔ�و الر�ط، ما اكي¥ش هنائيا

�ملغرب، هذا مشلك òبري �ل¥س:بة ) Les toxicomanes(العناية بـــ 
خمططات، اكن �لمغرب، واUد املشلك òبري، وقس وقس، اكنت هناك 

  ...واUد ا_طط

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

  .إالWابة Mىل السؤال

        ::::الس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�وال �خgالل والنٔ øاصة فqلك، و�قائص كثرية يف املنظومة الصحية 

خيص الص»ة العقلية والنفس:ية، فnٔ� ٕاذا مسحت يل ٔ�عطيت واUد النظرة 
سوداء، ؤ�� مgفق معك Mىل هاذ النظرة Tٔن هنار Wاين التقر�ر دÇل 

)CNDH3 ( ن نفس النظرةTٔ ت¥شكرمه Õت هلم رساÉد كتUول وا�كنت ٔ
  . قاÆش يف النظرة qاص �ٓش غند�روا�يل اكنت عندي، ولكن ما اب

 27عند�  هفnٔ� نعطيك بعض املعطيات �زيدمه ¢، يف املغرب لك
 27مؤسسة معومGة ا�يل ملكفة �Tٔمراض النفس:ية والعقلية، يه لكها هاذ 

طبCب يف القطاع العام، عند�  197رس�ر، عند�  2234مؤسسة فهيا 
وممرض، Ç لٔ«سف  ممرضة 753طبCب يف القطاع اخلاص، عند�  136
بني اOار البيضاء والر�ط، هاذي النقطة  -كام قلمت- دÇل اTٔطر  54%

  .اTٔوىل
، مgقادمة وبدون صيانة و½ري 427نيا، هاذ البناÇت ا�يل اكينة، هاذ 

ا�يل  1959اك�ن قانون دÇل . موزMة بطريقة مgاكفÄة Mىل الصعيد الوطين
دول اTٔوائل  10ف املغرب اكن من قدمي وقدمي Wدا ا�يل ما ابقاش،  لٔ«س

يف ذاك الوقت ا�يل اكن عندها قانون دÇل الص»ة العقلية والنفس:ية ما 
  . ابقاش دا�

 les psychotropes de 3ème(اك�ن اTٔدوية اجلديدة 
génération(قلية�  . ، اجليل الثالث ما اكيناش، اكنت ٔ

لوÇت، �ٓش ؤ�qريا هاذ الس:ياسة الصحية العقلية ما اكن�ش من اTٔو 
غند�رو؟ رجعت من اTٔولوÇت يه واملس:تعýالت والس:ياسة اOوائية 

                                                 
3 Conseil National des Droits de l'Homme 

  .اTٔولوÇت دÇل وزارة الص»ة 4وحتقGق ٔ�هداف اTٔلفGة، هام 
، قلنا 12ٔ�وال ÉUس:نا ذيك املس�شفGات الك�رية ا�يل اكنت غتÉىن 

مؤسسة يف مجيع  �22ش الفلوس اTٓخر�ن نب¥Gو هبم  7غنب¥Gو ½ري 
  ش �كون التقريب من املواطن؛املس�شفGات �

  .مليون لرشاء اTٔدوية 52مليون درمه �لرتممي،  435نيا، رصد� 
ؤ�qريا، اك�ن واUد الس:ياسة ويوم البارح اكن عند� اجÚع مع مد�رية 
السجون يف املغرب، اتفق]ا اح]ا غنتلكفو بذيك املؤسسات السجنية الطبية 

ؤ�� البارح ٔ�رسلت دورية مجليع دÇهلم، و4نيا غنتلكفو جبميع املرىض، 
  .املدراء اجلهويني �ش )س:تق�لوا هاذ النوع دÇل املرىض

ؤ�qريا ٔ�نه ½ادي نتلكفو مبصاحل إالدمان، مصاحل اTٔمراض النفس:ية عند 
اTٔطفال واTٔدوية ا�يل قلت ¢ ½ري هاذ العام ا�يل ابقات من هنا حىت هنار 

رشاء هاذ اTٔدوية من اجليل مليون درمه ل  52يف هاذ الشهر، رصد�  31
  .الثالث

�متناو ٔ�نه هاذي òبداية Tٔن املنظومة الصحية لكها فهيا مشالك 

واخgالالت، وهذا مايش مشلك وزارة سابقة وا�يل اكنت، من هنار �زدت 
ما معري عرفت بnٔن هاذ الص»ة العقلية ما معرها اكنت من اTٔوليات، اح]ا 

شاء هللا معمك غمنش:يو �لقدام ٕان  رجعت من اTٔوليات Tٔن Êمة Wدا وٕان
  . شاء هللا

  .وشكرا

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

  .التعقGب

  :املس�شار الس:يد امليك احلنكورياملس�شار الس:يد امليك احلنكورياملس�شار الس:يد امليك احلنكورياملس�شار الس:يد امليك احلنكوري
شكرا الس:يد الوز�ر Mىل العناية ا�يل وMدتو� بnٔن ½ادي تعطيوها لهاذ 

Uقة اكينة املرGيل اكينني، القطاع، حق�Y اTٔوىل ويه �Mرتاف �ملشالك ا
كنمتناو ٔ�نه ندوزو �لمرYU الثانية يه ٔ�نه ما يه الس:ياسة دÇلمك �ل¥س:بة لهاذ 

  .املوضوع دÇل الص»ة العقلية
الس:يد الوز�ر، اهرضتو Mىل اTٔدوية، ا�يل ما اكÏش ٔ�تيحت يل الفرصة، 

هلم معطY، وبعض  هناك مشالك �ل¥س:بة �لمس�شفGات، اTٔدوية كتوصل
اTٔحGان كتوصل ملدة الصالحGة دازت، ويف هاذ الوقت ا�يل كهنرض معمك، 
اك�ن واUد اخلصاص òبري يف واUد اOواء ا�يل هو Êم عند� يف املدينة ا�يل 

��ا�يل هام Êمني يف هاذ امليدان ما اكي¥G¥ش، م]عدمني (...)  ،كنعCش فهيا ٔ
  .شاكو من هاذ املسائل دÇل اTٔدويةهنائيا، واTٔطباء النفسانيني òي� 

الس:يد الوز�ر، ما ½اد)ش �كرث Mليمك، ٔ�� Mارف بnٔن هاذ املوضوع 
عندو واUد العناية Êمة، وعندي فGمك واUد الثقة ٔ�نه هاذ الرشحية ½ادي 
منش:يو هبا القدام و�Tٔخص ٔ�نه هاذ املرض مزمن òيتطلب �زاف 

واUد الرشحية دÇل اDمتع  إالماكنيات، ومع اTٔسف òميس ٔ�½لب اTٔحGان
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  . ا�يل يه معوزة
  .مرة ٔ�خرى ٔ�شكرمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  الس:يد الوز�ر، �Oمك تعقGب؟. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ةالس:يد وز�ر الص»ة
�� مgفق مع الس:يد املس�شار فø خيص اTٔدوية، اTٔدوية ٕاىل Uدود ٔ

مليون درمه Mىل  675الوزارة يف املغرب اكنت ك�رشي  2011د)سمرب 
عيد الوطين، هاذ العام ابتداء من انطالق نظام املساMدة الطبية والتعممي الص 

 400مليار و 2قرر� Ïرشيو  2013مليون درمه،  200ارشينا مليار و
مليون درمه، املشلك ½ادي تقول يل واqا كزتيدوا املواطن، ها ٔ�نت قلتهيا 

ش ما òيوصلش، هذا هو املشلك ا�يل عند�، اح]ا يعين خص الزÇدة �
اح]ا دا� ك¥ش:تا½لو، ½دا عند� اجÚع .. Ïرشيو اOواء ولكن qاص اOواء

مع مجيع املدراء واملدراء اجلهويني �ش òيفاش هاذ اOواء ا�يل ك¥رشيوه 
  òيفاش نوصلوه �لمواطن املغريب؟ 400مليار و 2وصلنا لـــ 

ها ٔ�نت قلتهيا، ٔ�� من الصباح هذا السؤال دÇل الفريق �شرتايك 
حملرتم، قلت ¢ فني كند�رو التخز�ن دÇل اTٔدوية، �ش ما خنزنو متاك ا

طن دÇل اTٔدوية يعين م]هتية الصالحGة، اح]ا كنخمو،  250اTٔدوية وفGه 
ذاك اليش عند� ٔ�فاكر كام قلهتا من ق�ل، من بني اTٔفاكر ونقولها ¢، من 

 un(اTٔفاكر كنقولو اح]ا ما نقدوش Mىل هاذ اليش، ما عند�ش 
système informatisé ( واء خرج، فوقاش ½ادي �كونOش نعرفو ا�

  ...م]هتية الصالحGة دÇلو ا�يل يف احلس:مية، ا�يل يف
اح]ا قرر�، رمبا هاذي كفكرة، تنقولو يف املغرب اك�ن موزعون، اك�ن 
موزMني دÇل اOواء ا�يل يف القطاع اخلاص، ا�يل òيلعبوا واUد اOور، 

ماكنيات، هاذو مغاربة، اMالش م¥س:تعملوهش معنا وهام عندمه مجيع االٕ 
موجود�ن، وهام òميش:يو مجليع الصيدليات يف مجيع ٔ�حناء املغرب وòيديو هلم 

املرات يف ا·هنار، واح]ا كنقولو UاWة ا�يل òيعرفوا يد�روها هام كنبغيو  2
حىت اح]ا ند�روها وند�روها بوUد� وراك شفيت الن�ýGة دÇل �رش:يد 

اح]ا اك�ن ٔ�فاكر ٕان شاء هللا يف ا�لýان و½ادي نتقامسوها ٕان شاء . .ودÇل
  . هللا

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

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

ن¥gقل اTٓن ٕاىل السؤال الوحGد املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر السكىن 
 ٕاطار ، ويف"ٕادماج السكن"والتعمري وس:ياسة املدينة حول ٕاجنازات رشكة 

  . التضامن احلكويم كذ¢ يتوىل إالWابة عنه الس:يد وز�ر الص»ة
  .اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفGدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد عبد املا¢ ٔ�فرÇطاملس�شار الس:يد عبد املا¢ ٔ�فرÇطاملس�شار الس:يد عبد املا¢ ٔ�فرÇطاملس�شار الس:يد عبد املا¢ ٔ�فرÇط
  .شكرا الس:يد الرئCس

يف اختاذ التدابري الهامة  "ٕادماج السكن"�مكن املهمة الرئCس:ية لرشكة 
 اس�Gعاب اTٔحGاء ذات السكن ½ري الالئق والناقصة التجهزي الهادفة ٕاىل

ولقد مشل �ر�مج الرشكة �رمس س:نة . Mىل مس:توى م]طقة اOار البيضاء
  : ٕاجناز مجموMة من املهام، ميكن تلخيصها ٔ�و ٕاجاملها اكلتايل 2011

�وال، انطالق اOراسات املتعلقة بثالث معليات هتم ٔ7492  YائM
مليون درمه لبناء  135مليون درمه، مهنا  807قدره  �س�¿ر ٕاجاميل
  املرافق العامة؛

4نيا، ٕاعطاء �نطالقة لبدء اTٔشغال خبمس ٔ�وراش، ثالث معليات 
 1129هتم ٕاMادة التوطني ومعيلتان ٕالMادة السكن مببلغ اس�¿ري يناهز 

  مليون �لمرافق العامة؛ 392مليون، خصص مهنا 
مليون  M289ائY �س�¿ر يناهز  5890ختص  4لثا، ٕاهناء ٔ�ربع معليات

  درمه؛
  MائY؛ 3871رابعا، هدم السكن الصفGحي وٕاMادة ٕاساكن 

مليون  45مرافق Mامة بتلكفة ٕاجاملية قدرها  q6امسا، ٕانطالق ٕاجناز 
  درمه؛

  .معليات 5هكgار من ٔ�رايض اOوÕ ٕالجناز  239سادسا، اقgناء 
لمك، الس:يد الوز�ر، عن انطالقا ٕاذن من هذه املعطيات، Ïسائ

إالجنازات اليت مت حتقGقها من µة، ٕان Mىل املس:توى املايل ٔ�و ٕاMادة ٕاساكن 
قاطين دور الصفGح، ومن µة 4نية Ïسائلمك عن املرافق العامة اليت مت 

  ٕاجنازها من طرف رشكة ٕادماج السكن؟ 
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار . مشكرا الس:يد املس�شار احملرت 

  .إالWابة عن السؤال

نيابة عن الس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة نيابة عن الس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة نيابة عن الس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة نيابة عن الس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة ((((الس:يد وز�ر الص»ة الس:يد وز�ر الص»ة الس:يد وز�ر الص»ة الس:يد وز�ر الص»ة 
        ::::))))املدينةاملدينةاملدينةاملدينة

  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم
  الس:يد الرئCس احملرتم،

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

نتيل لمك إالWابة دÇل زمGيل ا�يل يعين مgواWد يف  ٔ�س�سمح �ش ½ادي
Ïشاط مليك ٔ�س�سمح، فاجلواب Mىل سؤالمك للك توضيح املعطيات التالية 

�كتو�ر دÇل  31لٕالWابة املتعلقة ٕ�جنازات رشاكت ٕادماج السكن ٕاىل ½اية ٔ
  .هاد العام، هاد ٔ�كتو�ر ا�يل داز

  : فø خيص ٕاMادة إالساكن ٔ�و إاليواء
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�رسة �لكفة مالية �زيد  11.380معليات هتم  5هتاء من ٕاجناز مت �� -ٔ
 مليون درمه؛  M919ىل 

معليات ٔ�خرى eرشاكة مع القطاع اخلاص، هتم ٕاMادة  ��6هتاء من  -
 مليون درمه؛ 347ٔ�رسة، �لكفة مالية بلغت  2546ٕاساكن 

�رسة  7176دÇل العمليات يف طور إالجناز، هتم  3كام توWد Uاليا  -ٔ
مليون درمه وثالث معليات ٔ�خرى eرشاكة مع  720ية بلغت بقمية مال 

  .مليون درمه 412ٔ�رسة بقمية  1828القطاع اخلاص هتم 
فø خيص ٕاMادة الهيلكة ٔ�و التnٔهيل احلرضي، مت ��هتاء من ٕاجناز 

مليون درمه، ٔ�ما  77ٔ�رسة بقمية مالية بلغت  3029معليتني هتم ما �زيد عن 
معليات هتم ٕاMادة �رجمة  3اOراسة اك�ن هناك  فø خيص العمليات يف طور

  .مليون درمه 1246ٔ�رسة �لكفة مالية �زيد عن  10.392ٕايواء 
�ما فø خيص املرافق املنجزة من طرف رشكة ٕادماج السكن واملرتبطة ٔ

املدارس،  �5لعمليات، فاTٔمر يتعلق مبجموMة من املرافق، اك�ن 
قاطعة، مركز حصي، مركز ٕاMداديتان، 4نويتان، مسýدان، سوق، م

  . اجÚعي ورÇيض، مس:توصف، مكgبة ودار الش:باب، ومركز ��رك املليك
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

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

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد دعيدMةد دعيدMةد دعيدMةد دعيدMة
  .شكرا الس:يد الرئCس

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

يف احلقGقة، الس:يد الوز�ر، كنا �متىن ٔ�ن �كون الوز�ر امللكف �لقطاع، 
ولكن الغايب òيف تيقولوا جحتو معه، Tٔنه النقاش نتاعنا وطرح]ا لهذا 
السؤال اليوم امجليع òيعرف مدينة اOار البيضاء يه ا�يل كتضم ٔ�كرب Mدد 

  .من اTٔحGاء الصفGحية يف املغرب
يعرف ٔ�يضا بطء هذه العملية، �لعكس ميكن نقولو بnٔنه اTٔحGاء  اللك

نتاع الصفGح ت�]اسل، اكن من املفروض ٔ�ن �كون مدينة اOار البيضاء مع 
مدينة ٔ�ن يمت ٕاMالهنا مدن  85واUد العدد نتاع املدن املغربية ا�يل يه 

، لٔ«سف اح]ا اليوم 2010، الرب�مج اكن فGه 2010بدون صفGح س:نة 
  .مدينة يه اليت مت ٕاMالهنا مدن بدون صفGح 44فقط  2012نة يف س: 

مليار نتاع اOرمه Mىل هاذ العملية �ش  40وª¢، من بعد ما خرس� 
، اح]ا اليوم �يق كنخرسو يف واUد العدد نتاع املاليري 2010ت¥هتuي يف 

ومدن ؤ�حGاء الصفGح ت�]اسل، وª¢ نقول ٔ�يضا يف هذا اDال هناك سوء 
 2013ري، هناك غياب احلاكمة، فعوض اليوم مرشوع قانون املالية التدب

جييب ٕاجراءات رضيGÉة ا�يل ½ادي يؤدهيا املوطنون من جGوهبم فø خيص 

رضيبة الرمس Mىل الرمY، والرمس Mىل احلديد ·متويل هذا الصندوق ا�يل 
 كة، كنلقاو لٔ«سف ٔ�ننا òيف حبال ذاك ا�يل òيخويهاذ الرش  هك�س:تافد م]

 øة فGلس:ياسة احلكوم�املاء يف الرمY، و�لتايل اليوم ٔ�يضا هذا فشل ذريع 
  . خيص القضاء Mىل دور الصفGح

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر، ماعند�ش تعقGب

اTٓن ن¥gقل كذ¢ ٕاىل السؤال الوحGد املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر اTٔوقاف 
اللكمة UTٔد السادة . ول وضعية ٔ�مئة املساWدوالشؤون إالسالمGة ح

  .املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اMا مادية واجÚعية مزرية جراء حمدودية يعCش ٔ�مئة معظم املساWد ٔ�وض

التعويضات الهزيY اليت يتلقوهنا رمغ ما يقومون به من جمهودات يف جماالت 
  .إالمامة والعناية �ملساWد وتقدمي دروس الوعظ وإالرشاد وتعلمي اTٔطفال

و�زداد هذه الوضعية تnٔزما بعد ٔ�ن فض اTٔهايل ٔ�يدهيم من دمع هؤالء 
راف والعادات اجلاري هبا العمل م]ذ قرون واملمتثY يف ٕايواء اTٔمئة وفق اTٔع

اTٔمئة وٕاطعاÊم �لتناوب بني ٔ�بناء الق�يY وختصيص نصCب هلم يف احملاصيل 
الزراعية وتوفري ٔ�حضية العيد هلم، و½ريها من املساMدات العي¥Gة واملادية، 

�مك املوقرة، ويه ٔ�شاكل ��مع تعوض حمدودية التعويض اªي توفره هلم وزار 
واªي ال يؤدى Mادة �نتظام، بل وقد يتعرض لالنقطاع جراء تغيري إالمام 

�و انتقا� من مسýد ٕاىل �ٓخرٔ.  
ما يه التدابري : ويف هذا الس:ياق، الس:يد الوز�ر احملرتم، نود مساءلتمك

اليت س�g ذوهنا لتحسني الوضعية املادية و�جÚعية لهؤالء اTٔمئة؟ وشكرا 
  .ئCسالس:يد الر 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة عن السؤال، . شكرا

  .تفضل

        ::::الس:يد ٔ�محد التوفGق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد ٔ�محد التوفGق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد ٔ�محد التوفGق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد ٔ�محد التوفGق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  الس:يدåن املس�شارåن،
  السادة املس�شارون احملرتمون،
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ار احملرتم Mىل سؤا¢، والغرية اليت �Oمك ولنا ٔ�شكرك الس:يد املس�ش
مجيعا Mىل اTٔمئة، اTٔمئة ا�ªن ينص الظهري الرشيف املنظم مؤسسة محمد 
السادس لٔ«عامل �جÚعية ٔ�ن العناية املولوية يه مرجعهم يف لك ما 

  .يتعلق هبم وحنن نتعاون مجيعا Mىل توضيح ما يتعلق هبم
، اكن م]طقGا ٔ�ن عندما تدqلت ان مفروضٔ�وال فø يتعلق �لرشط، اك

 136مزيانية وزارة اTٔوقاف والشؤون إالسالمGة يف ٔ�وضاعهم �النتقال من 
، اكن مفروض 2012مليون س:نة  60ٕاىل مليار و 2003مليون درمه س:نة 

م]طقGا ٔ�ن يوقع �راجع ٔ�و اخللل يف بعض Uاالت الرشط الس:ø و ٔ�ن 
 Õقة تغري يف احلاGن الناس ما ابقاويش تيعمتدوا هنا¢ يف احلقTٔ عيةÚج�

Mىل الزراMة، ما ابقايش هاذيك املعامY العي¥Gة، يعين النقود اTٓن يه ا�يل 
  . Uلت حمل املاكفnٓت

 4ولكن ½ادي نقول لمك �خgصار، اح]ا إالحصاء ا�يل عند� كريجع ٕاىل 
يق ٔ�نه س:نوات، رمبا �كون واUد النوع دÇل التدهور مايش مس��عد، فGه �

 540مليون دÇل اOرمه بواUد املعدل دÇل  250حىت الرشط يتدqل بــــ 
شهور املق�Y ٕاحصاءا Wديدا ال يتعلق  6درمه شهرÇ، س:نجري يف هاذ 

فقط �لرشط بل بnٔحوال اTٔمئة مجيعها وÏس:توحض الوضعية و�رى ما يه 
طريقة التدqل؟ ومن مه الرشاكء يف هاذ التدqل لٕالق]اع؟ ال فقط 
�حملافظة Mىل الرشط ا�يل هو اك�ن، بل �لزÇدة م]ه، Tٔن امجلاMة ي¥�غي ٔ�ن 

  .تبقى مسهمة يف شؤون املسýد ويف الشnٔن اOيين Mامة
ك¥شوفو ٔ��ن كنا ؤ��ن رص�؟ ففي لك  ..اح]ا يف قضية الوضعية دÇل

س:نة òيكون هنا¢ حتول، هنا¢ تغطية حصية ½ري مؤدى عهنا، وك�شمل 
190  ٔTل اÇلف د�مئة وMائلهتم، هنا¢ مؤسسة اTٔعامل �جÚعية ا�يل ٔ

 øٔة فnل املاكفÇدىن دTٔٓن، هنا¢ هاذ القدر اTد العدد املنح اUكتعطي وا
املساWد ا�يل ال تتدqل فهيا امجلاMات وامجلعيات  7000يتعلق �ملساWد، 

  . يضادرمه ٕاذا اكن يقوم �ٕالمامة و�خلطابة �ٔ  2200اTٓن واUد كنوصلو هلم 
فهنا¢ حتسن òبري، ف�¢ فهاذ املقGاس هذا اح]ا ½اديني، مث عند� 
واUد املؤرش Mىل العناية الكربى �Tٔمئة هو ٔ�ن اTٔمئة ا�يل كنخرجومه اTٓن 

يف لك س:نة، Tٔهنم عندمه ٕاWازة وتلقوا تدريب وqاضعني لواUد  200
  .درمه مع بقGة املصاحل اTٔخرى 4200راه تgCلقاو .. ٔ�مسو

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

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يد الوز�ر،
كام تعلمون فقد qاض ٔ�مئة املساWد نضاالت من ٔ�Wل سامع صوهتم 

gشوارع العامصة �لر�ط لالحe ىل تدهور وجتىل ذ¢ يف الوقوفM اجý
ظروفهم �جÚعية واملادية، مطالبني بnٔن Æس:تفGد ٔ�رسة املساWد من 

حقوقها اكمY مبا يضمن لها òرامهتا، qاصة حقوقها يف التوظيف واحلصول 
Õداء م]اسك احلج مبعايري مق�و�  .Mىل ٔ�جر حمرتمة ومع ٔ

و�لفعل قامت احلكومة �لرفع من ٔ�جورمه وكذ¢ �س:تفادة من 
ية الصحية، ٕاال ٔ�ننا نؤكد ٔ�ن ٕامام املسýد يف املغرب يتقاىض تقريبا التغط 

درمه وهو م�لغ هزيل  800درمه شهرÇ، والبعض اTٓخر  1100حوايل 
�هنار متاما ٔ�مام مصاريف احلياة اليومGة يف ظل �رتفاع الصارو  لٔ«سعار 

لٔ«جور يف بالد�، مفىت س�متكن الوزارة من رفع ٔ�جورمه ليصل احلد اTٔدىن 
  املطبق يف Mدد من القطاMات؟

الس:يد الوز�ر، فø يتعلق �جلهات اجلنوبية، نطالب، الس:يد الوز�ر، 
�ن �متكن اTٔمئة من حفظ القر�ٓن لٔ«بناء يف املساWد بني ٔ�وقات الصالة مع ٔ

  . تعويضهم
وفø يتعلق �لنقل، اس:تفادهتم من التذاòر Mرب احلافالت، Tٔن، الس:يد 

علمون ٔ�مئة يف شامل اململكة عندمه بطاقات فø يتعلق �لسكك الوز�ر، كام ت
احلديدية، مبا ٔ�ن اجلهات اجلنوبية ال تتوفر Mىل السكك احلديدية نطالب، 
الس:يد الوز�ر، �س:تفادهتم من التذاòر Mرب احلافالت، وكذ¢، الس:يد 

  .الوز�ر، بناء معاهد �لتكو�ن ٔ�بناء اجلهات اجلنوبية يف اDال اOيين
يف تدqل يف سؤال سابق فø يتعلق بوضعية املساWد  ،الس:يد الوز�ر

الكو�رة، الس:يد -�جلهات اجلنوبية، ؤ�خص �òªر µة وادي اªهب
الوز�ر، املسýد العتيق مت ٕا½القه ملدة س:ن�ني ونصف حبýة ٕاMادة البناء، 
وٕاىل Uد اTٓن مل يمت الرشوع يف بنائه، ومازال املصلون يؤدون صلواهتم يف 

  .قاMة
        .وشكرا الس:يد الرئCس احملرتم

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGة
  بغيت ½ري نقول حشال عندي من وقت؟ 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .دقGقgان

        ::::الس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGةالس:يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمGة
  .دقGقgان يف التعقGب؟ شكرا

ق مبن ٔ�رشمت ٕا·هيم يقفون ٔ�مام الربملان ال Mالقة هلم بقضية فø يتعل
اTٔمئة ال ين�Cون ٔ�Uدا �لمطالبة بتحسني ٔ�وضاعهم املادية، .. املطالبة دÇل

 Õٔnوضاع املادية واملطالب املادية، يه مسTٔ� القة لهاM ال Õٔnوهاذيك مس
�خرى ٕاىل ابغيتو نتذاòرو فهيأ.  

òرتو Mلهيا دÇل املساWد، ميكن تلقGو سؤال فø يتعلق �ملسائل ا�يل تذا
�ٓخر يف املساWد ونتذاòرو فGه.  
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فø يتعلق �لقضية دÇل ماكفnٔة اTٔمئة، قلت لس:ياد�مك بnٔننا كنا زد� 
من املاكفnٓت دÇهلم، واح]ا ½اديني كنحس:نو فهيا، وبnٔن نفس اهلم  800%

O� مئة عند� كذ¢، بلTٔ� يتعلق øيل عند امجليع ف�رWة اTٔوىل كنتحملو ا
مسؤوليته Tٔن كنفذو التعلøت والتوجهيات دÇل ٔ�مري املؤم]ني فø يتعلق 
 ،Ëلنا الروÇيين والضمري دOلنا اÇيل هام عصب الضمري د��لعناية �Tٔمئة ا

ٕامنا هذه املسائل كنمتشاو لها كام قلت لمك .. فاح]ا مgافقني يف القضية دÇل
بري ا�يل ترياعي ٔ��ن كنا ؤ��ن رص�، واح]ا ماش:يني بواUد النوع دÇل التد

  .دامئا يف ازدÇد ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يد الوز�ر، وÏشكرمك Mىل مسامهتمك معنا يف هاته اجللسة

واTٓن ن¥gقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية حول 
اOراس:ية، وسgCوىل إالWابة عنه �لنيابة الس:يد اظ �Tٔقسام ظظاهرة �كت

اللكمة UTٔد السادة . وز�ر التعلمي العايل يف ٕاطار التضامن احلكويم
  .املس�شار�ن من الفريق �س:تقاليل لتقدمي السؤال

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

  ملس�شارات،اTٔخوات وإالخوة املس�شار�ن وا
الس:يد الوز�ر، ٔ�ظن ٔ�نه ال جيادل اثنان يف ٔ�ن التعلمي � ٔ�مهية كربى يف 
حGاة اDمتع، ؤ�ن تطور اOول وتقدÊا رهني مبدى جناMة وفعالية التعلمي، 
اليشء اªي ٔ�و¡ ٕاىل الفريق �س:تقاليل اليوم لÉسط هذا السؤال Mليمك، 

�ن نن��ه ٕاىل ما �ر�ك�ه من الس:يد الوز�ر، عىس ٔ�ن خنرج بن�ýGة ٔ�و عىس ٔ
�خطاء ضد ٔ�نفس:نا، Tٔن اTٓن نالحظ ٔ�ن Wل احلجرات املدرس:ية eش:ىت ٔ
اTٔسالك �بتدائية مهنا وإالMدادية والتnٔهيلية تعج �لتالمGذ والطلبة، 
حبيث هناك اكتظاظ قاتل، ٔ�ما ٕاذا انتقلنا ٕاىل التعلمي �بتدايئ فهناك الطامة 

 50روي، حGث جند ٔ�ن القسم يصل ٕاىل الكربى، خصوصا يف العامل الق
  .طفل داqل احلجرة 60و

وهنا هل حناسب املدرس Mىل القمية اليت وصل ٕا·هيا التعلمي يف بالد�، 
س:ø ٕاذا الحظنا ٔ�ننا نصنف يف ٔ�سفل درWة �ملقارنة مع اOول اليت تعد ٔ�و 
تعترب فقرية Wدا �ملقارنة مع املغرب، فٕاننا س¥�قى مشدوهني ٔ�مام هذه 
الظاهرة يف غياب هذا التغيري اªي ٔ�صبحنا نناشده يف ظل دس:تور 

  Wديد؟
�ما ٕاذا متحصنا وتعمق]ا واس:ت¥�طنا العيوب، جند ٔ�ن املعمل، هاذ اTٔس:تاذ ٔ
يف البادية � ثالث مس:توÇت، هاذ املس:توى واش ½ادي يقري اTٔول 

ول والثاين وبعض يش مرات الثالث داqل جحرة واUدة، ٕاذن هنا اOوÕ كتق
½ري احضهيم، ٕاذن اح]ا ما Mد�ش �لكفو ٔ�نفس:نا ونقولو ٔ�ن هاذ الناس  �

راه اح]ا كنرصفو Mلهيم الفلوس، يف Uني ٔ�ننا ما كنوµومهش �ش يقراو، 
بقدر ما ٔ�هنم تنوµومه �ش نطمسو اكع املعلومات دÇهلم، ومصاب òون 

موا حرفة بدل فكر� خنليومه خيدموا يف الفالUة وال يف الصناMة و½ادي يتعل
�هنم تيخرجوا ٔ�مGنئ.  

ؤ�� مع الس:يد احملرتم وز�ر التعلمي العايل، كنظن ٔ�نه )ش:تيك واكن 
مدرس، ٔ�ن املس:توى التعلميي يف احندار ٕاال من رمح ريب، فnٔ� ت¥شوف ٔ�ن 

  .ما نعيبوش Mىل اTٔساتذة ٔ�و Mىل الطلبة

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الوز�ر اللكمة لمك الس:يد. شكرا الس:يد املس�شار

الس:يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر 
        ::::))))نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد محممحممحممحمد الوفا وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا وز�ر الرتبية الوطنية((((

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني
  الس:يد الرئCس،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . و�راكتهالسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل

ال ٔ�Uد يقول عكس ٔ�ن �لتعلمي موقع ٔ�سايس يف لك اDمتع، والتنافس 
، "قر�ٔ إ "اليوم التنافس �لعمل، ٕاذن هذه من املسلامت، زد Mىل ذ¢ ٔ�ننا ٔ�مة 

، وعندما �كون هناك طلب البد من العرض، "طلب العمل فريضة"ٔ�مة 
المئة للك العرض مفروض Mىل اOوÕ وMىل احلكومة ٔ�ن توفر الظروف امل

من يطلب العمل، بل قانو� مفروض Mىل لك تلميذ ٔ�ن يلج املدرسة حىت 
  . س:نة، هذه م�ادئ Mامة 15ٔ�و  14يبلغ Mىل اTٔقل 

حقGقة املغرب تnٔخر كثريا والتعلمي هو . اTٓن التزنيل، تزنيل هاته املبادئ
متع ، وترية منو اD %3بناء ومسلسل، وعندما اكنت Ïس:بة ا·منو اOميوغرايف 

وترية رسيعة ووترية بناء املدارس ٔ�قل رسMة من وترية ا·منو اOميوغرايف، زد 
Mىل هذا الهجرة القروية، هناك مجموMة من الساكن يف العامل القروي تÉين 
هلم مدرسة يف الس:بعينات، اTٓن Mدد الساكن تقلص، �راجع، وقد جتد يف 

؟ 10مGذ ٔ�و تال 5تالمGذ، هل ميكن ٔ�ن خنصص ٔ�س:تاذ للك  10لك قسم 
  . ٕاذن البد من امجلع

لCس eس:بÉ]ا، بالد�  -وامحلد Z- ولكن ٔ�قول لمك ٔ�ن ٕاشاكلية �كتظاظ 
اجgازت ٕاشاكلية �كتظاظ Mىل مس:توى �بتدايئ، Tٔن �كتظاظ هو 

، ا�يل فات 45تلميذ يف القسم، راه حىت فرÏسا اك�ن اTٔقسام ا�يل فهيا  45
  �بتدايئ، اMالش؟ يف %2هو �كتظاظ، ٔ�قل من  45

�بتدايئ قلت اكن جمهود òبري ولكن التطور اOميوغرايف اك�ن التعممي 
وصلنا لش:به التعممي، ٕاذن التعممي حىت هو  -امحلد Tٔ -Zن حىت التعممي 

لكفة، ٕاذن ا·منو اOميوغرايف اTٓن والتطور اOميوغرايف س:نعاين Mىل  هعند
 ٔT ،دادي والثانوي واجلامعيMٓن هناك مشلك إالTة اWد املوUن اكينة وا
، ٕاذن ½ادي يتقلص Mدد Ï1,6%س:بة ا·منو اOميوغرايف والت مبعدل 
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التالمGذ يف �بتدايئ و½ادي يتطور ما بعد �بتدايئ، راه اك�ن بعض 
املدارس اTٓن يف املدن qاوية، ولكن مع اTٔسف ما هنزوش اTٔقسام 

  .وحنطومه

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار التعقGب. ز�رشكرا الس:يد الو 

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس:يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس:يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس:يد ٔ�محد الكور
ذòرمت ٕاشاكلية ٔ�نه املشلك دÇل . شكرا الس:يد الوز�ر Mىل إالWابة

�كتظاظ اك�ن ½ري يف املدن، وهذا راجع ٕاىل الهجرة القروية، ٔ�� ما 
��متي ملنطقةٔ ��قروية، ويف هاذ  مgفقش معمك، الس:يد الوز�ر، امسحوا يل، ٔ

ما قل�شاي  45، 42املناطق اليت ٔ��متي لها اح]ا عند� تيوصل القسم ٕاىل 
  . 45ولكن يصل لـ  60

واح]ا �ل¥س:بة لنا، الس:يد الوز�ر احملرتم، ٕاىل ابغينا جودة يف الرتبية 
البد ما منش:يو مع املعايري اOولية Tٔن القسم ا·منوذÓ، ؤ�نمت ٔ�درى مين يف 

اكع  10ذاك  30، حبيث ٕاىل فاتت 30لقسم ا·منوذÓ هو هذا اDال، ا
، الس:يد الوز�ر احملرتم، اعتربو بnٔن هاذوك 30داك اليش ا�يل òيفوت 

الضعاف يف املس:توى ما معرمه ½ادي )س:تافدوا، معناه هاذوك الضعاف 
½ادي يوليو ٔ�ضعف ٔ�كرث، وهاذ اTٔقسام )س:تفGد مهنا ½ري ذاك التالمGذ 

�يل عندمه نتاجئ وهللا س:ب»انه وتعاىل )سخر هلم اشوية ا�يل هام اTٔوائل وا
  .اªاكء وكذا، ٔ�ما ذاك اTٓخر�ن ال )س:تفGدون، وهذا �لتايل الهدر املدريس

الس:يد الوز�ر، ٔ�� تنعلق Mىل وز�ر الرتبية الوطنية ا�يل هو Wاب 
ٕاجراء وفكر �ش يصلح م]ظومة التعلمي وبدٔ� ٕاصالح م]ظومة التعلمي بواUد 

ا�يل امىش وقال، وهبذا إالجراء �زامح التعلمي اخلصويص، اح]ا ال،  إالجراء
التعلمي اخلصويص صاحل والتعلمي العام صاحل، اليوم احلكومة ما قداش ٔ�و ال 
مازال ما وصل�ش لهاذ املس:توى �ش حتارب �كتظاظ ا�يل اك�ن، اMالش 

ظ، اMالش ما منش:يوش وحنفزو التعلمي اخلاص يف املناطق ا�يل فهيا �كتظا
  ...ال؟ ٔ�� ما عندي مدرسة، الس:يد الوز�ر، مايش وO القطاع

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، تفضل. شكرا الس:يد املس�شار

نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر ((((الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر 
        ::::))))الرتبية الوطنيةالرتبية الوطنيةالرتبية الوطنيةالرتبية الوطنية

د�ر مرشوع Tٔن ال ٕان شاء هللا �كون عندك مدرسة، ½ري إالÏسان ي
Õهذا رسا .  

 51داqلية مبا فهيا  95ٔ�لف جحرة، تÉ]ات  15تÉ]ات  2012 -2011يف 
ساوش نقولو لبالد� �كون ¥ يف العامل القروي، هناك جمهود òبري ولكن ما ن 

اTٔقسام ا·منوذجGة، ما عرفت ٔ�مر�اك واش عندها؟  هعندها يف املغرب لك
البالد دÇلنا قلنا �كتظاظ òيبدا مفا فوق، يف  40فرÏسا فهيا ٔ�قسام فهيم 

  . 45من فوق 
يف الثانوي، مرتفع، قلت  %9عند� : هذا هو �كتظاظ �ٕالحصائيات

، ولكن اDهود، فكروا معي، ٕاىل ابغيتوا ½دا لك %2يف �بتدايئ ٔ�قل من 
، هاذي مزÇن، احشال من ٔ�س:تاذ خصنا؟ احشال من 30قسم �كون فGه 

داف لكنا ابغيناها، ولكن ما يه لكفهتا؟ اللكفة قسم خصنا؟ راه هاذ اTٔه
خصنا نضاعفو املزيانية دÇل اليس الوفا، ونعطيوه م]اصب ٔ�كرث، واش يف 
هاذ الظروف ك�شوفوا هاذ اليش ممكن؟ Tٔن هاذي بالد� لك واUد �غي 

، اح]ا اقرينا يف الس:نة 20هاذ اTٔقسام ا·منوذجGة، لك واUد �غي حىت 
د، ولكن يف هاذ الوقت راه )س:تحيل ٔ�ننا نوصلو لهاذ واU 20الرابعة بـ 

  . اجلانب
�ٓالف م]صب ا�يل �كونوا  8، ولكن اTٓن 30اك�ن اTٔقسام ا�يل فهيم 

اTٓن القطاع اخلاص، احلكومة ½ادي Æسهر �كون �س يف املدارس العليا 
�ش �كونوا موجود�ن �ش القطاع اخلاص )س:تعملهم، هذا حتفزي من عند 

ٕاذن هذا م]ظور Æشاريك، راه اح]ا مايش ضد . لص احلكومةاحلكومة وخت
  .القطاع اخلاص، �لعكس ا�يل هز Mليك واUد امحلل �لعكس qاص تدمعو

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

ون¥gقل ٕاىل السؤال الثاين موضوMه تعدد الكgب املدرس:ية لنفس املقرر 
�ن من فريق الت»الف اللكمة UTٔد السادة املس�شار . ونفس القسم

  .�شرتايك لتقدمي السؤال

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

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

السؤال اªي نطرUه يتعلق بUٔnد إالشاكليات الكربى اليت ٔ�دت يف 
Mىل مس:توى م�دٔ� نظر� ٕاىل إالqالل �لتلقني والتعمل وٕاUداث qلل òبري 

�اكفؤ الفرص، يتعلق اTٔمر بتعدد الكgاب املدريس، فوزارة الرتبية الوطنية 
تعمتد Mدة كتب مدرس:ية يف نفس املس:توى حسب دور ال¥رش، ويمت 

توزيعها Mىل اكفة املؤسسات Mرب الرتاب الوطين، وحيدث ٔ�ن يمت اخgيار 
Gذ يف التارخي ٔ�و يف الكgب امخلسة املعمتدة يف نفس املؤسسة، فnٔصبح التالم 

اجلغرافGا ٔ�و يف ٔ�ي مادة يف هذه املؤسسة يقرؤون كتا� ويف مؤسسة ٔ�خرى 
�ٓخر ويف مؤسسة 4لثة كتا� �ٓخر ويف رابعة كتا� �ٓخر، واحلصيY  كتا�

  .التذبذب، واحلصيY التنافر وMدم �اكفؤ الفرص
نظن ٔ�ن هذا ٔ�دى ٕاىل الزنوع املدريس وٕاىل �زايد ظاهرة العزوف، 

  . اهرة الهروب، ظاهرة إالخفاق بصفة Mامةظ
�ال �رون ٔ�نه وصل الوقت لوقف مسلسل التقليد لٔ«نظمة اTٔج]بية، ٔ
ٕاذا اكنت فرÏسا تعمل �لتعدد، فٕاهنا ٔ�س:ندت التحمك فGه ٕاىل مؤسسة 
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التدبري املؤسسايت، وهو اليشء اªي مل يتحقق هنا، اليشء اªي ٔ�Uدث 
  وبلبM Yىل التالمGذ؟ ٕاشاكلية خطرية Mىل مس:توى التوازن

Ï ¢ªسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن اOواعي الرتبوية لتعدد الكgاب 
املدريس لنفس املقرر يف نفس املس:توى؟ وهل متت دراسة �4ٓر هذا 
التعدد وتقGميه �ربوÇ وماليا واجÚعيا؟ وهل فكرمت يف ٕاخضاع اTٔنظمة ٕاىل 

  ا �اكفؤ الفرص؟املبادئ اTٔساس:ية املؤسسة �لحاكمة ويف مقدمهت
وهل تنوون �س:مترار يف هذا ا·هنج وٕاقرار الكgاب ٔ�و تنوون الرتاجع 
عنه �لرجوع ٕاىل الكgاب املوUد، �راعي يف ذ¢ الوضعية �جÚعية 
واDانية؟ ال ٔ�حتدث عن إالòراهات �قgصادية والنفس:ية اليت حيد¤ا هذا 

  .مGذ Mىل العمومالنظام ٕاىل ا�Tٔء واÊTٔات وٕاىل اTٔطفال والتال
  .شكرا

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

  .إالWابة عن السؤال

نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر ((((الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر 
        ::::))))الرتبية الوطنيةالرتبية الوطنيةالرتبية الوطنيةالرتبية الوطنية

  .شكرا الس:يد الرئCس
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

�وال امليثاق وضع قطيعة مع الكgاب الواUد، ووضع القطيعة مع الكgاب ٔ
الواUد كام درس:نا فGه، نذرة الكgب �ٓنذاك اكنت مربرة، اTٓن البد ٔ�ن نعود 
التلميذ Mىل ٔ�ن �كون � مكgبة، Mىل ٔ�ن يطلع Mىل كتب خمتلفة، هذا 

  .�كو�ن، ٕاذن مgفقون Mىل ٔ�ن م]طق الكgاب الواUد وىل
لCس وحGدا يف هذا الكون، هناك من س:بق]ا، وهناك  اTٓن املغرب

جتارب �حجة وهناك جتارب ½ري �حجة، قد نqٔnذ جتربة وقد ال ننجح فهيا، 
لCس eسÉب الكgاب ٔ�و تعدد الكgب، بل Tٔس:باب تدبريية ملن )س:ند � 

  . التدبري، هناك كتب مgنوMة واملدرسة كام قلمت ختتار
داqل لك مؤسسة، داqل القسم،  اTٓن �اكفؤ الفرص ½ري موجودة Tٔن

�اكفؤ الفرص بني هذا وذاك، ٔ�ما من مدرسة Tٔخرى ف]تلكم عن مدرسة 
واUدة، ومبا ٔ�ن هذه الكgب لكها معمتدة، qاص البد الكgاب �كون معمتد، 

  .مؤلف 2007وامحلد Z هذا نوع من Mدد املؤلفني �ملغرب فnٔصبح 
سة من ٕانتاج ٕاذن هناك حبث، هناك تطور، ٕاذن هذا وضع م]اف 

الكgاب عوض ٔ�ن �كون هناك كتاب واUد و�كون مجموMة واUدة يه اليت 
  .ت¥gج، هناك مجموMات وهناك تنافس، ويف ذ¢ فلي�]افس املتنافسون

ٕاذن � ٕاجيابيات، قد �كون هناك سلبيات، ٕاذن البد من وضع اTٔصبع 
ىت Mىل م]اطق اخللل لنعاجل هذا اخللل واملغرب م]دمج يف العوملة، وح

اOول اليت جنحت اعمتدت هاته املناجه، ٕاذن رمبا اخللل فGنا ولCس يف 
  .الكgب

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة UTٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب. شكرا

        ::::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 الوز�ر

ون Mليه احلýة ٔ�مام]ا والعرب �لبال، فالن�ýGة ال تعطي ما ٔ�نمت تدافع
اTٓن، ٔ�مام]ا ٕاخفاق، املنتوج املدريس هو م]توج لCس معيارÇ وال عقالنيا، 
بل هو منطي eسÉب هاذ إالqالالت، فnٔحGلمك Mىل خطاب صاحب 
اجلالÕ، ا�يل رصqة يف الواقع، جيب ٔ�ن نن��ه ٕا·هيا وÏرسع ٕاىل ٕاMادة النظر 

ن هتدف ٕاىل ن هتدف ٕاىل ن هتدف ٕاىل ن هتدف ٕاىل كام جيب �ٔ كام جيب �ٔ كام جيب �ٔ كام جيب �ٔ "..: غشت 20يف ٔ�خطائنا، WالÕ امل� òيقول يف 
متمتمتمتكني الش:باب من تطو�ر ملاكهتم واس�¿ر طاقاهتم إالبداعية، و�كني الش:باب من تطو�ر ملاكهتم واس�¿ر طاقاهتم إالبداعية، و�كني الش:باب من تطو�ر ملاكهتم واس�¿ر طاقاهتم إالبداعية، و�كني الش:باب من تطو�ر ملاكهتم واس�¿ر طاقاهتم إالبداعية، و�منمنمنمنية ية ية ية 
    خشخشخشخشصيصيصيصيهتهتهتهتم �لهنوض بواج�ات املواطنة، يف م]اخ من الكرامة، و�اكفؤ الفرص،م �لهنوض بواج�ات املواطنة، يف م]اخ من الكرامة، و�اكفؤ الفرص،م �لهنوض بواج�ات املواطنة، يف م]اخ من الكرامة، و�اكفؤ الفرص،م �لهنوض بواج�ات املواطنة، يف م]اخ من الكرامة، و�اكفؤ الفرص،

 """"....واملساواملساواملساواملسامهمهمهمهة يف التة يف التة يف التة يف التمنمنمنمنية �قgصادية و�جÚعية، ذلمك هو الت»دي اTٔكربية �قgصادية و�جÚعية، ذلمك هو الت»دي اTٔكربية �قgصادية و�جÚعية، ذلمك هو الت»دي اTٔكربية �قgصادية و�جÚعية، ذلمك هو الت»دي اTٔكرب
ست ضد التعدد بل التنوع، هل هذا النظام اªي دافعمت عنه �لتعدد؟ ٔ�� ل 

مزÇن، �لتنوع ولكن لCس �لتعدد الفج اªي كتاب صغري، الكgاب الك�ري، 
الكgاب الرخGص، الغايل، املؤسسة املمتزية، ½ري املمتزية، املؤسسة القروية، 

  احلي الفقري، احلي كذا، òيف ½ادي Ïش:تغلو يف هاذ الكgب املتعددة؟
�قروا به ومسعنا ½ري من ق�ل، Tٔن  ف�¢، جيب ٔ�ن نقر، وهذا املغاربةٔ

هناك ٕاخفاق �لفعل، جعز يف احمليط دÇل املدرسة، جعز يف وضع س:ياسات 
تعلميية لتعلمي التفكري النقدي احلر، فnٔصبحنا اTٓن ٔ�مام ٕاعطاء اTٔمهية 

�لعلوم، �لامدة ا·منطية، حصيح Êمة ال يف الهندسة وال يف الطب Mىل 
لسفة، فرتكنا لك هذا فnٔصبحنا اTٓن �كون ال حساب العلوم إالÏسانية والف 

�قول اTٔش:باح، ولكن لCس هناك ا·متكني وا·متكن من اس:تعامل العقل من ٔ
هذا الت»دي ٔ�ظن ٔ�نه وصل الوقت ٕاىل ٔ�ن �راجع النظر يف .. ٔ�Wل اس��داء

  .ٕاخفاقاتنا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لتعقGباللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار ا. شكرا �لس:يد املس�شار

نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر نيابة عن وز�ر ((((الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر 
        ::::))))الرتبية الوطنيةالرتبية الوطنيةالرتبية الوطنيةالرتبية الوطنية

مع اTٔسف Mدد  ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول �لس:يد املس�شار احملرتم ٔ�نه. شكرا
، وهذا دون املعدل %35التالمGذ ا�ªن يتخصصون يف العلوم فقط 

املزيد من �هÚم �لعلوم اOويل، ٕاذن البد ٔ�ن حنث ش:بابنا كذ¢ ٕاىل 
التجريGÉة، Tٔن العلوم �جÚعية رضورية ولكن العلوم التجريGÉة يه كذ¢ 

  . رضورية، البد ٔ�ن �كون هناك توازن
�قول ٔ�ن إالبداع من الصعب Wدا ٔ�ن ندرس تلميذا �ٓ�ؤه حبي الرÇض، ٔ

فرÏس:ية، ٔ�طر، يعCش يف حميط معني، ٕاما يتلكمون ا�لغة العربية، ٕاما ا�لغة ال
  .وا�ن بnٓيت امحمد نعطيه نفس الكgاب

ٕاذن ٔ�هل اخلربة ٔ�درى، Tٔن اTٔساتذة يعرفون حميطهم، البد ٔ�ن يqٔnذوا 
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من العرض ما يناسب احمليط، وٕاال ٕاما ٔ�ن يضيع ٕا�ن Ë الرÇض وٕاما ٔ�ن 
  .يضيع ٕا�ن Ë وو�ز½د ٔ�و ٔ�زيالل

لCس يف فGنا، لCس يف الكgاب،  - كام قلت-ٕاذن إالشاكلية اTٓن رمبا 
 العمل املوجود ولكن òيف خنتار، وòيف ندرس، وòيف؟ وòيف؟

�كتظاظ مشلك، هناك مشالك يه سÉب إالخفاق، البعد من 
 املدرسة، الطرقات، إال�رة، ٕاشاكليات òبرية ال ميكن ٔ�ن �رجع العزوف عن 

، يه MائY، يه ٕاذن التكو�ن يه م]ظومة، يه حميط.. املدرسة �لكgاب
�مور خمتلفةٔ.  

  .كراش
  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة

شكرا الس:يد الوز�ر، وÏشكر الس:يدان الوز�ران Mىل مسامههتام القمية يف 
  . هذه اجللسة، ؤ�شكر الس:يدات والسادة املس�شار�ن Mىل مسامههتم ٔ�يضا

  .وووو����رفع اجللسةرفع اجللسةرفع اجللسةرفع اجللسة


