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  )2012 د)سمرب 11  (1434 حمرم 26 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس اخلليفة اخلامس ل ،الس@يد عبد الرحامن ٔ�شن املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساKة ، ابتداء مندقHقة ث ؤ�ربعونثالث ساKات وثال: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  . بعد الزوال التاسعة والثالثنيواQقHقة 
  .مZاقشة اUٔس@ئX الشفهية ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

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

        ::::ن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحام
  .ف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رش 

�Kلن عن افfتاح اجللسةٔ.  
  الس@يدان الوز�ران،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اQس@تور، ووفقا ملقfضيات النظام  100حاكم الفصل lٔ معال ب

اQاxيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Uٔس@ئX السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا

يف تناول اUٔس@ئX الشفهية املدرVة يف Vدول اUٔعامل، وق�ل الرشوع 
�عطي اللكمة �لس@يد اUٔمني ٕالطالع اEلس Kىل ما Vد من مراسالت ٔ

  .اللكمة لمك الس@يد اUٔمني. وٕاKال�ت

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس@يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس@يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلساملس�شار الس@يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اEلس
 �ٓ�cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س@يد� محمد وKىل 

  .ملوحصبه وس
  .شكرا س@يدي الرئDس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �رسا� من املس�شار احملرتم الس@يد 
محمد صاحل ٔ�مقزية خيرب من xاللها اEلس ٔ�نه تقدم �س@تقالته من فريق 

  . اUٔصا� واملعارصة
والكfابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن  �ل�س@بة لٔ�س@ئX الشفهية

  : 2012دجZرب  11ٕاىل  اية يوم الثال4ء 
�س@ئX؛  K :6دد اUٔس@ئX الشفهية -ٔ 
 . سؤال وا�د: Kدد اUٔس@ئX الكfابية -

  .ولمك اللكمة الس@يد الرئDس

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
من النظام اQاxيل،  128وطبقا ملقfضيات املادة . شكرا الس@يد اUٔمني

واللكمة Uٔول فريق يف ٕاطار . طلبات ٕا�اطة )7(لت الرئاسة cس@بع توص
  .ٕا�اطة اEلس Kلام وهو الفريق احلريك، تفضلوا الس@يد رئDس الفريق

        ::::املس�شار الس@يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس@يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس@يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس@يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس@يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

K ش املناطق اجلبليةDس احملرتم، تعDة من الربد الس@يد الرئVىل ٕايقاع مو
القارس جراء ±ساقط الثلوج، مما xلف وخيلف حضا» يف صفوف ساكنة 

من ساكنة اململكة  %20هذه املناطق النائية واملعزو�، ويه ساكنة تناهز 
  . ويؤطرها حوايل نصف Kدد امجلاKات القروية

و¹زداد خطورة هذا املوقف يف ظل مضاعفة قساوة الطبيعة مبرارة 
النامجة عن انقطاع املسا¼، ٕان وVدت، وحتمك العز� ºقfصادية  العز�

وºجÀعية املرتتبة عن حمدودية Vدوى الس@ياسة العمومHة املو¾ة ٕالدماج 
املناطق اجلبلية يف مسلسل التمنية الوطنية واحمللية، رمغ اEهودات الك�رية 

  .اليت بذÇهتا وتبذلها اQو� لتحسني ٔ�وضاعها و¹منيهتا
Êلك مرة وجراء هذا الربد والصقHع، ي�fعش املرض وتنفذ املؤونة و 

 Xعية القابÀجº صيل �لمرافق�وتندر املواد الغذائية يف ظل غياب ٔ
الس�شفاء املرىض وٕاسعاف املعوز�ن، ويف غياب وسائل �لتدفÎة، فضال 

  . عن نفوق املاش@ية
صورة مطابقة  ٕاهنا صورة قامتة عن ٔ�وضاع ساكنة من ٔ�بناء وطننا، لكهنا

لٔ�صل، بل مlٔساة جعلت املوت واملعا�ة يفfاكن �Uٔطفال وال�ساء 
وٕاذ نعيد رمس هذه الصورة الواقعية �لك معاملها، فٔ�ن اخلطب . والش@يوخ

Vليل واس@تدKاء �ر�مج اس@تعØايل ٕالنقاذ هذه الساكنة يعد ٔ�مرا  ري قابل 
كشف عن �لول �لتlٔجHل ٔ�و ال�سويف، يف انتظار ال ي��غي ٔ�ن يطول �ل 

  . دامئة ¹رفع املعا�ة عن املناطق اجلبلية والنائية
هذا الوضع املزري، الس@يد الرئDس، يقfيض كذ¼ ٕاKالن محX وطنية 
�لتضامن مع ٔ�بناء اجلبل بغية التخفHف وا�لطف من قدرمه الطبيعي 
وºجÀعي، ويه محX انطلقت من طرف ٔ�فراد ومجعيات بوازع القمي 

يX والنXHÞ، مfطلعني ٔ�ن تقدم احلكومة، سريا Kىل اÇهنج احلكمي املغربية اUٔص 
لصاحب اجلال� املâ محمد السادس نرصه هللا اàي ما فß حفظه هللا 
يتفقد ٔ�حوال هذه املناطق اجلبلية ويوÇهيا عناية xاصة لساكنهتا، Kىل 
مlٔسسة ٔ�حوال هذا التضامن برب�مج معيل يوفر الغذاء ومس@تلزمات 

  . والعالج وتقدمي اخلدمات ºجÀعية املطلوبة التدفÎة
وUٔن هذه املناس@بة رشط، فٕان معق احلل Uٔوضاع املناطق اجلبلية 
والنائية مير �لرضورة Kىل التعجيل ٕ�خراج قانون اجلبل املاثل مZذ حكومة 
التناوب يف رفوف القطاع احلكويم الويص، وهو املرشوع اàي �درت 

  ... لورتهاحلركة الشعبية ٕاىل ب
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  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار ٕا�اطة اEلس Kلام . شكرا الس@يد الرئDس

  .وهو الفريق الفHدرايل، تفضلوا اUٔس@تاذ

        ::::املس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكر
  .شكرا الس@يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شارون،
يل �لو�دة واQميقراطية، ٔ�ن ٔ�حHط اEلس )رشفين، �مس الفريق الفHدرا

Kلام ومعوم الرٔ�ي العام الوطين �لرتاجعات اليت يعرفها اEال احلقويق يف 
العديد من املياد�ن والقطاKات، خصوصا وحنن حنتفل �ëàرى الرابعة 

  . والس@تني لٕالKالن العاملي حلقوق إالíسان
K Xىل جناح اليوم الوطين ويف البداية، امسحوا يل ٔ�ن هنî الطبقة العام

ºحØfا� اàي دعت ٕاليه لك من الفHدرالية اQميقراطية �لشغل 
  . والكونفدرالية اQميقراطية �لشغل يف لك اUٔقالمي واملراكز العاملية

فلك تقار�ر املنظامت احلقوقHة ±شري ٕاىل اس@مترار ºعتقاالت والتعذيب 
ف لك الفÎات من عامل ومقع التظاهرات ºحØfاجHة السلمية وتعني

وموظفني ومعطلني وحصافHني وحقوقHني وíساء، بل وحىت ذوي 
ºحfياVات اخلاصة ومعوم املواطنني و¹ردي ٔ�وضاع السجون Kىل لك 
املس@تو»ت، �ٕالضافة ٕاىل اس@مترار اعتقال وحمامكة النقابيني و±رسحيهم 

  . وتفيش ظاهرة ºعتقال ºحfياطي cشلك ممهنج
كومة شعاراهتا الرباقة اليت د دغت عواطف الناس، لقد �قضت احل

ففي عهدها ٔ�صبح الرضب وإالفراط يف اس@تعامل العنف م�ا�ا، مما )شلك 
  . مسا �كرامة املواطنني بcٔlسط احلقوق املتعارف Kلهيا ëونيا

وKىل احلكومة ٔ�ن تعي ٔ�ن قHاس تطور اUٔمة ال �مكن فú متلكه من 
وق إالíسان، من مZطلق ëون حقوق اقfصاد وٕامنا يف مدى ا�رتام حق

  . إالíسان معيار تقدم اUٔمم
وKىل احلكومة ٔ�ن تعي ٔ�ن املغرب ٔ�صبح يصنف من بني اQول اليت 
ت�هتك فHه حقوق إالíسان، مما خيدش صورة املغرب ويرض cسمعته دوليا، 
وà¼ انعاكسات سلبية Kىل مس@تق��، ٕان Kىل املس@توى الس@يايس ٔ�و 

  . ºقfصادي
كومة، وعكس ما ¹روج � Kىل املس@توى إالKاليم، تفfقد ٕان احل

�لمقاربة احلقوقHة إالدماجHة والشفافة، حHث ٔ��نت عن جعز فظيع يف 
التفعيل اQميقراطي ��س@تور يف Vانبه احلقويق، وٕاخراج اUٓلية الوطنية اليت 
ينص Kلهيا الربوتوëول املتعلق مبناهضة التعذيب ٕاىل �زي الوجود، وغياب 

رٔ�ة الس@ياس@ية والشØاKة فú يتعلق �ملصادقة Kىل االتفاقHة اQولية ٕاللغاء اجل
عقوبة إالKدام، وKدم اس@تكامل إالدماج ºجÀعي، xاصة ما يتعلق 

�لتقاKد �لعديد من املعتقلني الس@ياس@يني سابقا، وذ¼ يف ٕاطار اس@تكامل 
  . تنفHذ توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة

  .وشكرا الس@يد الرئDس

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة املوالية لفريق الت�الف ºشرتايك يف ٕاطار . شكرا الس@يد الرئDس

  .ٕا�اطة اEلس Kلام، تفضل اUٔس@تاذ ٔ�معو

�معؤ�معؤ�معؤ�معو    لطيفلطيفلطيفلطيفاملس�شار الس@يد عبد ا� املس�شار الس@يد عبد ا� املس�شار الس@يد عبد ا� املس�شار الس@يد عبد ا� ٔ::::        
  .شكرا الس@يد الرئDس

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

Eلس ٕاىل اUٔجواء العامة اليت تمت الس@يد الرئDس، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�لفت ان��اه ا
هبا الس@ياسة والعملية الس@ياس@ية يف البالد، وحنن حمتاVني ٕاىل ظروف 

�خرى ٔ�قوىٔ .  
الرٔ�ي العام )سائلنا يومHا، بل حيامكنا Uٔننا مطالبون ٔ�ن 	كون يف 

ما حيصل يف املؤسسة الربملانية من . مس@توى الت�د»ت س@ياس@يا
Kىل البعض ٕاxالل يف احلاكمة  اصطدامات وهتجامت وجهوم البعض

الس@ياس@ية بني اUٔ لبية احلكومHة واملعارضة يف الربملان، مسؤول يف احلكومة 
  . ي�fقد احلكومة و�هتم بعضها �لفساد وهو يعرف بlٔنه  ري حصيح

رئDس احلكومة هيان ٔ�مام الرٔ�ي العام، الوزراء يؤدون وظيفهتم يف 
اUٔوىل �رفع الرشعية عن جملس ا�لØان يتطاول Kلهيم، مسؤول يف الغرفة 

  .املس�شار�ن، ويقول بlٔنه  ري مؤهل ملناقشة قانون املالية
  هل نعتقد ٔ�ننا س@نقود س@ياسة البالد يف هذه اUٔجواء؟

نظن ٔ�نه وصل الوقت لنتوقف لنعيد اUٔمور ٕاىل نصاهبا، مصل�ة البالد 
يف  يه اليت ٔ�تت بنا ٕاىل هنا، فlٔظن، الس@يدات والسادة، Kىل ٔ�ننا خنىش

فريقZا بlٔن بعض املؤرشات اليت نالحظها يومHا ٔ�ن �كون البعض قد اعتقد 
�ن الظروف اليت ٔ�نتجت اQس@تور احلايل، وحكومة ذات مصداقHة، وس@ند ٔ
شعيب قوي يلتف حولها، ومن مت عودة �لمية ٕاىل Kادهتا القدمية كام يقال، 

  .فربا�ر وºحfقان ºجÀعي قدامZا 20هذا اàي خناف و
ا ن��ه ٕاىل ٔ�ن وطننا يواVه ٕاëراهات وموا¾ة هذه الت�د»ت تتطلب ٕانن

وعيا خبطورهتا Kىل مس@تق�ل بالد�، ونضØا وممارسة س@ياس@ية Vادة 
ومسؤو�، ونذëر ٔ�ن قضي�Zا الوطنية اUٔوىل حتتاج ملوا¾ة املناورات 
املتØددة يوما عن يوم، وٕاىل اس@تقرار س@يايس قوي واقfصادي مfني 

ي فعيل، كام حنتاج ٕاىل خنب س@ياس@ية حقHقHة، تضع مصل�ة ومتاسك اجÀع
	ريد خنبا xالقة يف الربملان Uٔننا .. الوطن فوق ºعتبارات احلزبية الصغرية

  . íس@تعد ملوا¾ة الت�د»ت
  .شكرا الس@يد الرئDس
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        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
الس@يد الرئDس شكرا جزيال، ٔ�هنيت حقك يف ال�م، كام جيب ٔ�ن 

  .ط اجللسة يف ا�رتام الوقت ا�صص للك فريقنلزتم بضواب
اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار ٕا�اطة اEلس . الس@يد الرئDس، شكرا
  .Kلام وهو الفريق ºشرتايك

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
لفريق ºشرتايك UٔحHط جملس@نا املوقر Kلام مبا تعرض � ٔ�تدxل �مس ا

وفد �رملانيي ٕاقلمي �ٓسفي من ٕاهانة من طرف احلكومة يف خشص الس@يد 
  .وز�ر التجهزي والنقل صبي�ة هذا اليوم مبقر وزارته

ؤ�حHط السادة املس�شار�ن Kلام ٔ�ن الوفد الربملاين املكون من ٔ�حزاب 
النواب وجملس املس�شار�ن، س@بق �  خمتلفة، واàي ميثل لك من جملس

�شهر من ٔ�Vل دراسة مجموKة  6ٔ�xذ موKد مع الس@يد الوز�ر مZذ ما يقارب ٔ
من القضا» اUٔساس@ية اليت هتم ٕاقلمي �ٓسفي Kىل مس@توى التجهزيات التحتية 
والطرقات واملسا¼، اليت يعاين مهنا إالقلمي املرتايم اUٔطراف، واملواطنون 

�ن من فقر هذه التجهزيات، لكن الس@يد الوز�ر اàي ا�àن يعانون اUٔمر 
اس@تق�ل هذا اليوم وفد الربملانيني بعد Kدة تlٔجHالت، ٔ�ىب ٕاال ٔ�ن ي�سحب 
من ºجÀع دون اخfتامه cشلك حضاري ومZتج، مبا )س@تجيب لتطلعات 

  .املواطنني
والغريب يف اUٔمر ٔ�ن الس@يد الوز�ر انفعل Kىل الوفد الربملاين وهتجم 

ن س@بقوه من الوزراء، مدعيا ٔ�نه الوز�ر الوحHد اàي اكنت � Kىل م
مZجزات، مث اíسحب cشلك انفعايل يف ٕاهانة �لغة لنواب اUٔمة ا�àن ال مه 

  .هلم ٕاال مصل�ة املواطنني ٔ�وال ؤ�xريا
ٕاننا يف الفريق ºشرتايك ل�س@تغرب cشدة Kىل هذا السلوك ºنفعايل، 

وا¾ته لربملانيي اUٔمة، وxاصة يف xاصة ٕاذا صدر من طرف وز�ر يف م
ظل اQس@تور اجلديد اàي عزز اخfصاصات الربملانيني ؤ�حل Kىل املقاربة 

  . ال�شارëية وقرن املسؤولية �حملاس@بة
ونتوVه، يف هذا الصدد، ٕاىل الس@يد رئDس احلكومة �عتباره م�سق 

ديد، معلها واملسؤول Kىل تدبري قطاKاهتا، حسب ما مfعه به اQس@تور اجل
من ٔ�Vل تقدمي ºعتذار لربملانيي ٕاقلمي �ٓسفي عن هذه إالهانة اليت متس 

  .املؤسسة ال�رشيعية Êلك
  .وشكرا الس@يد الرئDس

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار ٕا�اطة اEلس . شكرا �لس@يدة املس�شارة

  .Kلام، �لفريق اQس@توري

        ::::املس�شار الس@يد املهدي زرëواملس�شار الس@يد املهدي زرëواملس�شار الس@يد املهدي زرëواملس�شار الس@يد املهدي زرëو
  . الرمحن الرحميcسم هللا

  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
إال�اطة اليت سfDقدم هبا فريق إالحتاد اQس@توري يف هذه اجللسة هتم 
ٕاعامل م�دٔ� تعاون السلط اQس@تورية، وخصوصا �ملقاربة مع تدبري ملف 

  .الو�دة الرتابية
رتبطة �حلدث اàي ويف هذا إالطار، ودون العودة ٕاىل احلي!Hات امل

عش@نا مجيعا Kىل ٕايقاKه اUٔس@بوع املنرصم، �دث ٕاقرار الربملان السويدي 
لتوصية مرفوKة ٕاىل حكومة بالده VUٔل Kºرتاف �لكHان الومهي بlٔقاÇمينا 

  .اجلنوبية
وقد نفهم مجيعا ٔ�ن ٕاجراء Êهذا يعد من مصمي املناورة الس@ياس@ية خلصوم 

Uٔسف الشديد تلقى من يتفاKل معها، كام ٔ�ننا و�دتنا الرتابية، واليت مع ا
نعي يقHنا ٔ�ن دبلوماس@ي�Zا �ارصت هذه املناورة وٕان Kىل املس@توى الرمسي، 
ولكن هذا ال يعفHنا من Kºرتاف خبطورة املسlٔ� ولن يدفع بنا ٕاىل �دود 

  .	كران مسؤولياتنا اجتاهها
º ن نثري�ن��اه ٕاىل جوهر ومن هذا املنطلق �àات، نود كفريق �رملاين ٔ

ٕاىل ٔ�ي �د نتوفر : إالشاكلية، ؤ�ن نقدم من xالل ال�ساؤل املبارش التايل
حنن كربملان ؤ'حزاب س@ياس@ية Kىل إالماكنيات واملقومات ٕالعامل دور� يف 

  ٕاطار اQبلوماس@ية املوازية؟
ٕان اجلواب عن هذا ال�ساؤل قد �كون بدهييا، فلكنا يعمل حمدودية ما 

من ٕاماكنيات يف هذا املنوال، ولكن من املسؤول عن ذ¼؟ هو مfاح Qينا 
ومن ميâ اليوم حق املبادرة ملعاجلة هذا ºخfالل، Kلام ٔ�ن دس@تور اليوم 
يلزم امجليع واحلكومة Kىل رٔ�س القامئة �لعمل Kىل تفعيل م�دٔ� توازن وتعاون 

  السلط اQس@تورية؟
لس@يدات والسادة، فٕاننا وٕاننا ٕاذ نطرح هذه إال�اطة ٔ�ماممك اليوم، ٔ�هيا ا

بعيد�ن لك البعد عن املزايدات الس@ياس@ية، نطر(ا حبرقة شديدة وبlٔمل 
عريض يف املس@تق�ل، يك íش@تغل يدا يف يد، يف ا�رتام *م الخfصاصات 
لك من الربملان بدبلوماسfDه املوازية واحلكومة بدبلوماسDهتا الرمسية، وذ¼ 

الرضوري واملفHد لٔ�دوار لنواVه  يف ٔ�فق بلوغ الت�س@يق املlٔمول والتقس@مي
خصومZا صفا وا�دا، ولنتلكم خطا� م�سجام،  اي�Zا يف ذ¼ xدمة مصاحل 

  .الوطن ؤ�داء ما Kلينا من ٔ�مانة، محلنا ٕا»ها هذا الشعب املغريب اUٔيب
فهذه الرصxة قد ¹كون انطلقت من ش@به ٕاخفاق عنوانه الربملان 

وس، فHجعل من الضعف قوة، السويدي، ولكن العاقل من )س@توعب اQر 
  وال ي�غ املؤمن من اجلحر مرتني، فهل من �ٓذان صاغية؟ 
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  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . شكرا �لس@يد املس�شار

        .ºس@تقاليل يف ٕاطار ٕا�اطة اEلس، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد �� املس�شار الس@يد �� املس�شار الس@يد �� املس�شار الس@يد �� خفخفخفخفارياريارياري
  .رسلنيالة والسالم Kىل ٔ�رشف املcسم هللا الرمحن الرحمي، والص

  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  
من النظام اQاxيل Eلس@نا املوقر، )رشفين ٔ�ن  128طبقا ملنطوق املادة 

�حHط اEلس Kلام بقضية طارئة هتم فÎة املترصفني، هذه الفÎة اليت تضم ٔ
 XKطر الفاUٔة من اKة، واليت ال ميكن فهم معلية مجموHيف الوظيفة العموم

  .اÇمتيزي بني صفوفها Kىل مس@توى اUٔجور والتعويضات
حHث يفرتض، الس@يد الرئDس احملرتم، وطبقا ملبدٔ� املساواة وإالنصاف 
�ن �كون مجيع املترصفني يتقاضون نفس اUٔجر، وهو ما ال ينطبق Kىل ٔ

مس@توى الوظيفة العمومHة اليت واقع احلال، مما يعترب ظاهرة غريبة Kىل 
تؤطرها القوانني اليت ¹كفل للك املوظفني قواKد م�نية Kىل ال�ساوي، سواء 
يف الرتب ٔ�و اQرVات ويف معايري الرتيق، واليت ختضع من حHث املوضوعية 

�و Kىل مس@توى التصنيف إالداري  السالملواملنطق لو�دة اUٔجر سواء يف ٔ
  .وكذا ٕا�داث نظام xاص هبم

àلس املس�شار�ن وØس@تقاليل �لو�دة والتعادلية مبº فٕان الفريق ،¼
يثري ان��اه احلكومة ٕاىل هذه الظاهرة الشاذة داxل الوظيفة العمومHة، واليت 
اس@تلزمت كفا�ا مfواصال لفÎة املترصفني لتصحيحها، حHث ¹كون مطابقة 

ومHة ٔ�و ±شل ر إالدارة العمl2ٔ ت�لمنطق القانوين والتصنيف إالداري، حىت ال ت 
لكرثة إالرضا�ت املتتالية لهذه الفÎة دفاKا عن حقوقها املرشوKة، حHث ال 
ميكن لصنف املترصفني ٔ�ن يبقى xاضعا لنوع من احليف مقارنة مع بقHة 
اUٔصناف اUٔخرى اليت ختضع لنفس مZطق القانون إالداري، ٕاال ٔ�هنا ±س@تفHد 

  .املترصفني Kىل مس@توى اUٔجر والتعويضات cشلك طبيعي خبالف
  .وشكرا الس@يد الرئDس

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة اxUٔرية يف ٕاطار ٕا�اطة اEلس Kلام . شكرا �لس@يد املس�شار

  .لفريق اUٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس@يد الرئDس

�هيا احملرتمون مجيعا، عش@نا ق�ل ٔ�ربعة ٔ�»م يف هذه القاKة، م5ل ما ٔ
ش@نا يف لك Vلسات املساء� الشهرية سلواك غريبا من Vانب الس@يد ع 

رئDس احلكومة، املظهر الصارخ يف هذا السلوك الغريب يتØىل يف إالرصار 
Kىل اخللط بني مسؤوليته احلكومHة ëرئDس حلكومة اململكة املغربية وبني 

  .صفfه احلزبية
دس@توري هذا إالرصار Kىل اخللط بني الصفfني يؤرش Kىل احنراف 

 ري مق�ول من Vانب رئDس احلكومة، اàي يفرتض فHه ëرVل دو� ٔ�ن 
من  �100كون حريصا Kىل ا�رتام اQس@تور، لك ذ¼ ضد مZطوق الفصل 

  . هذا اQس@تور
وهذا ºحنراف ال يعين فريق اUٔصا� واملعارصة فقط، ولكZه يعين 

دنية واحلقوقHة اEمتع �رمfه، مبؤسساته وهيئاته الس@ياس@ية والنقابية وامل
  .وامجلعوية، م5ل ما يعين إالخوة يف املعارضة ويف اUٔ لبية كذ¼

املظهر الصارخ يف هذا ºحنراف اàي يعكس ضعفا �ٕالحساس 
�ملسؤولية، يه ٔ�ن الس@يد رئDس احلكومة يرص دامئا، لDس فقط Kىل دعوة 

اء النصح لت6يل عن وظيفهتا اQس@تورية وºكتفاء مبجرد ٕاسدااملعارضة ٕاىل 
�لحكومة وممارسة الوعظ وإالرشاد، ولكZه يرص Kىل هتديد حزب اUٔصا� 
واملعارصة، ؤ�خطر ما يف هذا اÇهتديد ٔ�ن الس@يد رئDس احلكومة يوVه 
اهتامات رصحية �لحزب وKىل الهواء م�ارشة، اهتام التحمك يف دواليب 

��Uٔر»ء يف  اQو�، اهتام الفساد ورKاية الفساد، التدxل يف القضاء، الزج
  .غياهب السجون، وسب وش@مت الوزراء

لقد قال الس@يد رئDس احلكومة، وهو حمق يف ذ¼، ٔ�ن املغاربة حترروا 
من اخلوف، وحنن ندعو الس@يد رئDس احلكومة ٕاىل ٔ�ن يتحرر هو بدوره 
من عقدة اخلوف، ؤ�ن يقول �لمغاربة من من هذا الفريق، ومن من 

  ا�Uٔر»ء يف غياهب السجون؟  مسؤويل احلزب زجوا �ملواطنني
نعم، م5ل ما قال ٔ��د إالخوة، 	ريد خنبا مسؤو� ولكن ليقدم الس@يد 
رئDس احلكومة دليال وقدوة يف ا�رتام اUٓخر�ن ويف ا�رتام مقfضيات 

  .اQس@تور
وال )سعين هنا، الس@يد الرئDس، لن نذëر الس@يد رئDس احلكومة مبا قا� 

ع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة اد" :هللا تعاىل يف سورة الن�ل
 نضَلَّ ع نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح

ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلره مبا قا� تعاىل، "سëنا نذZولك" : نمو
يئَةً أَوخَط بكْسبِينًا يا مإِثْمتَانًا وهلَ بتَماح رِيئًا فَقَدب مِ بِهري ا ثُمإِثْم""""  

�تدرون من املفلس؟ :" ونذëره حبديث حصيح، قال رسول هللا Uٔحصابهٔ
املفلس فHنا » رسول هللا من ال درمه � وال مfاع، قال رسول هللا : قالوا

 يوم القHامة بصالة وصيام املفلس من ٔ�ميت من يlٔيت: صىل هللا Kليه وسمل
  ". وزاكة، ويlٔيت وقد ش@مت هذا وقذف هذا ورضب هذا

  ...وà¼، وحىت ال �كون الس@يد رئDس احلكومة من هؤالء

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
شكرا الس@يد الرئDس، ٔ�هنيت حقك يف ال�م وال حق ¼ يف ٔ�ن 
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  .¹زيد، شكرا تفضل الس@يد الرئDس
يف ٔ�ي ٕاطار الس@يد املس�شار؟ .. �نن�fقل الس@يدة والسادة املس�شار 

  تفضل، يف ٔ�ي ٕاطار؟

        ::::املس�شار الس@يد م�اراملس�شار الس@يد م�اراملس�شار الس@يد م�اراملس�شار الس@يد م�اركككك الس@باعي الس@باعي الس@باعي الس@باعي
  . يف ±س@يري اجللسة

الس@يد الرئDس، امسعنا لوا�د إال�اطة ا�يل يه  ري قانونية و ري معقو� 
  ...يف خشص الس@يد وز�ر التجهزي

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
م يف هاذ إالطار، الس@يد املس�شار، ما عندÊش احلق *xذ نقطة نظا

ماعندÊش احلق، تفضل الس@يد املس�شار، اVلس، تفضل الس@يد 
املس�شار هللا خيليك، :مك ال )سمع، اVلس اليس مرون هللا خيليك، 
تفضل اVلس، الس@يد املس�شار هللا خيليك، تفضل الس@يد املس�شار 
مايش هاذي نقطة نظام، تفضل هللا جيازيك خبري، تفضل اVلس، ما 

 اللكمة ونقطة نظام د»¼، وتفضل هللا خيليك، ما اعطي�ش اعطي�ش ¼
¼ اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، ونقطة نظام ا�يل كتبغي متررها ماعندÊش 
احلق فهيا Uٔهنا ال تتعلق بتدبري اجللسة، Uٔنين ٔ�� املسؤول عن تدبري 

  .اجللسة، وà¼ تفضل اVلس
كش اللكمة، �ٓ� مل ٔ�عطك الصوت، ما اعطيت.. وق�ل ٔ�ن ن�fقل ٕاىل

 Xٓخر  ري فضاء اجللسة، اجللسة خمصصة لٔ�س@ئ�قل ذاك ال�م يف فضاء 
الس@يد املس�شار، تفضل الس@يد املس�شار، ما  اد)ش جتلس؟ ما ميك�ش، 

  .السادة املس�شارون هللا خيليمك
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يد فقط ٔ�ن ٔ�xربمك ق�ل ٔ�ن íرشع يف معاجلة اUٔس@ئX الشفهية املدرVة، ٔ�ر 

Kىل ٔ�ن حترض معنا هذه اجللسة خنبة من تالمHذ وتلميذات الثانوية 
إالKدادية لال Kا=شة �لر�ط، و�مسمك مجيعا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب هبذه النخبة 

  .وندعو لها �لتوفHق والنØاح يف معلها، مرح�ا �مك
  ..تفضل الس@يد املس�شار

  السادة الوزراء،
  . ز�مك خبري، تفضل الس@يد الوز�ر لمك اللكمةيف ٕاطار اUٔجوبة هللا جيا

        ::::الس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

 .، ماغنØاوcشٔ�� ما غنØاوcش، ما غنØاوcش

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
سوف لن ٔ�مسح �Uٔد ٔ�ن )سري معي اجللسة، ٔ�� ا�يل ك�سري اجللسة، 

عطيت اللكمة �لس@يد الوز�ر، تفضل ما اعطي�ش ¼ اللكمة، اVلس وا

امسح يل هللا خيليك، ٔ�� ا�يل .. الس@يد الوز�ر قل ا�يل عندك واVلس
ك�سري اجللسة ؤ�� ا�يل مسؤول Kلهيا، اVلس، ما اعطيتكش اللكمة، ما 
 ��اعطيتكش اللكمة، تفضل الس@يد الوز�ر، تفضل ما اعطيتكش اللكمة، ٔ

قال ¼ �رد وال ما�ردش؟  ري اشكون ا�يل .. ك�سري اجللسة مايش انت
  .تفضل الس@يد الوز�ر ؟تت��lٔ �لغيب�ٔ اVلس، 

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

�¹لكم نيابة Kىل اليس الشو�ين، Uٔين كنوب Kليه يف هاذ الساKات ٔ
  ..اUٔوىل، فقط

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
Hج�و ±سريوا، ٔ�� ا�يل إالخوان ٕاىل كنتو ابغيتو ±سريوا يف بالصيت ٔ

اليس Kيل هللا جيازيك خبري، .. ك�سري مايش انت، تفضل الس@يد الوز�ر
  . تفضل الس@يد الوز�ر، ٔ�� ا�يل ك�سري، ما ميك�ش ¼ تد�ر معي

  .تفضل الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر النقل والتجهزيالس@يد وز�ر النقل والتجهزيالس@يد وز�ر النقل والتجهزيالس@يد وز�ر النقل والتجهزي
  الس@يد الرئDس،

ٕا�اطات ٔ�� فقط دامئا بطبيعة احلال لDس �لحكومة احلق ٔ�ن تتدxل يف 
السادة املس�شار�ن Uٔن هذا القانون والنظام ا�يل كمتىش Kليه الغرفة الثانية، 

، ولكZه نيابة عن احلكومة والس@يد الرئDس، عندما يتعلق اUٔمر cشlٔن Kام
�عتقد راه ëيتلكموا السادة املس�شار�ن وميكن ٔ�ثناء النقاش جياوبوا  cشlٔنٔ

  .الوزراء يف اUٔس@ئX وميكن يف فرص ٔ�خرى
امسع يل .. ن عندما �كون موVه �ٕالمس ٕاىل وز�ر معني وهو �ارضلك

هللا جيازيك خبري، هللا �ريض Kليك، ٕاىل وز�ر معني انتقاد س@ياسة 
احلكومة، انتقاد توVه احلكومة، انتقاد معل احلكومة، ال امسح يل هذا 

�حfفظ حبقئ �ٔlف ¼àنقطة، هللا جيازيك، و.  

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ر، سوف ٔ�ضطر لقطع الصوت عنمك الس@يد الوز�ر، Uٔن الس@يد الوز�

نقطة نظام ا�يل اعطيهتا لمك من ٔ�Vل ٔ�ن تعلنوا Kىل ٔ�	مك س�Zوبون عن ٔ��د 
السادة الوزراء ا�àن سfDغيبون عن اجللسة، ٔ�ما ؤ�ن ¹ردوا Kىل ما قHل يف 
ٕاطار ٕا�اطة اEلس، ال حق لمك وà¼ جيب Kليمك ٔ�ن تتوقفوا عن ال�م 

  .لوز�رالس@يد ا
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر ٔ�رجومك، ال ميكZين ٔ�ن ٔ�مسح لمك بذ¼

�رجوك الس@يد - ن�fقل السادة املس�شار�ن ٕاىل معاجلة اUٔس@ئX الشفويةٔ
مهنا  3سؤº،  20املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه اجللسة، وKددها   -الوز�ر

سؤK ºاد» موزKا Kىل  17�ٓنية للك من قطاع العدل وال�شغيل، و
Kات العدل وال�شغيل والتعلمي العايل والتجهزي والنقل والص�ة، االتصال قطا
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  .والطاقة واملعادن، الس@يا�ة، التضامن واملرٔ�ة
وíس@هتل هذه اUٔس@ئX �لسؤال اUٓين اUٔول املوVه ٕاىل الس@يد وز�ر 

اللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء . العدل واحلر»ت حول حتديد ٔ�تعاب املوثقني
  .لٔ�حرار، تفضلوا الس@يد املس�شار لÞسط سؤالمك فريق التجمع الوطين

        ::::املس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيل
  .شكرا الس@يد الرئDس

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

لقد تناىه ٕاىل Kلمنا ٔ�ن وزار¹مك هيlٔت مجموKة من النصوص التنظميية 
ة التوثيق العرصي، املتعلق مبهن 32.09املرتبطة بتفعيل مقfضيات قانون 

ومن بني هذه النصوص التنظميية النص املتعلق بت�ديد ٔ�تعاب املوثقني، 
  .حHث مت ±رسيب بعض مضامHنه اليت ٔ�4رت حفHظة الرٔ�ي العام الوطين

الس@يد الوز�ر، هل س@تصادقون Kىل نص تنظميي يرضب يف العمق 
ديد مثن القدرة الرشائية �لمواطنني ملا يتضمنه من مغاالة ëبرية يف حت

  .اUٔتعاب؟ وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال، . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد مصطفالس@يد مصطفالس@يد مصطفالس@يد مصطفىىىى الرمHد، وز�ر العدل واحلر»ت الرمHد، وز�ر العدل واحلر»ت الرمHد، وز�ر العدل واحلر»ت الرمHد، وز�ر العدل واحلر»ت
  .شكرا الس@يد الرئDس

العامل حق  ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�قول بlٔنه ال توVد يف ٔ�ي دميقراطية يف
هذه املامرسة  ري دس@تورية، ... ال�م واحلديث ومراق�ة احلكومة دومنا حق

�نمت ختالفون اQس@تور حAH تت�دثون طوال وعرضا يف لك ما يتعلق ٔ
�حلصيX احلكومHة، دون ٔ�ن �كون �لحكومة حق الرد، هذا خمالف 

ملس�شار�ن ��س@تور، Kليمك ٔ�ن تعيدوا النظر يف القانون اQاxيل Eلس ا
  .ليصبح مطابقا ��س@تور

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  .الس@يد الوز�ر، الس@يد الوز�ر، ٔ�رجوك

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
  الس@يد الرئDس،

خبصوص سؤال الس@يد املس�شار احملرتم، فٕانين ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن قانون 
Kىل ٔ�ن �لموثق احلق يف ٔ�تعاب حيدد  15التوثيق العرصي نص يف املادة 

وطريقة اس�Hفاهئا بنص تنظميي، هذا النص التنظميي مل خيرج الس@يد  م�لغها
املس�شار احملرتم ٕاىل الوجود، مازال حمل مدارسة بني القطاKات احلكومHة 

ووزارة  مبا يف ذ¼ املوثقون ؤ�يضا وزارة العدل واحلر»ت ووزارة املالية
  .الشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  هل ٔ�هنيتمك جوا�مك الس@يد الوز�ر؟. وش ±سكfواما ابغيت

الس@يد الوز�ر، فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذëرمك Kىل ٔ�نه ٕاىل �ني صدور قانون 
Vديد ينظم هذه اجللسة، íش@تغل �لقانون القدمي ٕاىل �ني صدور القانون 

الس@يد الوز�ر، الس@يد الوز�ر، الس@يد الوز�ر، .. اQس@توري، ٕاىل �ني
  ... تفضل هللا جيازيكاVلس 

  ..الس@يد الوز�ر، الس@يد الوز�ر، الس@يد الوز�ر 
السادة املس�شار�ن، يف ٕاطار .. ٔ�عطي اللكمة يف ٕاطار التعقHب

ٓ زبيدة، يف ٕاطار التعقHب �وا  ..اليس Kيل.. يف ٕاطار التعقHب.. التعقHب، 
  . اليس سامل

يف ٕاطار التعقHب عن جواب الس@يد الوز�ر، اللكمة �لس@يد املس�شار 
  .، تفضليف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيل
الس@يد الرئDس، حنن ن�ساءل ëيفاش  ادي ميكن لنا نعق�و Kىل :م 

  .ا�يل ما مسعناهش، هنا نود ٔ�ن íسمع الرد د»ل الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
هو ذا نفس السؤال اàي ٔ�طر�ه Kىل اجللسة لكها، هو نفس السؤال 

ال ميكZنا ٔ�ن íس@تفHد ال من ٔ�س@ئX السادة  Uٔن امجليع يتلكم، و�لتايل
  .املس�شار�ن وال من ٔ�جوبة السادة الوزراء Kلهيا

 100إالخوان راه Kاد 4ين ابديتو، àا ٔ�رجومك، ما ميك�ش يل نتص�ت لــ 
ٓ اليس Kيل، ال ميكن �لرئاسة ٔ�ن ±س@توعب لك ما  �الناس خطرة وا�دة 

، ما ميك�ش، هللا خيليك ما ëهيرضوا 50ٔ�و   40يقال من امجليع ٕاىل اكنوا 
  . ميك�ش، ما ميك�ش، نتلكم دفعة وا�دة راه مايش معقول هللا جياز�مك خبري

الس@يد املس�شار، اس@تعملمت حقمك يف التعقHب Kىل اجلواب د»ل 
  الس@يد الوز�ر؟

        ::::املس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيل
ما عق�ناش، الس@يد الرئDس، احZا كنتظرو اجلواب د»ل الس@يد 

  .احZا ٕاىل اكن من املمكن الس@يد الوز�ر يعيد لنا اجلوابالوز�ر، 

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
�رجوك الس@يد الوز�ر ٕاذا اكن يف إالماكن، ٔ�رجوك وهللا جيازيك خبري ٔ

  .ما تبقاوش تفfيو Kلينا، احZا ا�يل ك�سريو، هللا خيليك
الس@يد الوز�ر، ميكZمك رVاء ٔ�ن تعيدوا جوا�مك حىت íس@تفHد مZه مجيعا 

�متكن السائل من التقاط اجلواب حىت يعقب عن جوا�مك، الس@يد  وحىت
  .الوز�ر

  .تفضل الس@يد الوز�ر، تفضل الس@يد الوز�ر
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        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
  .شكرا الس@يد الرئDس

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
�عطيت اللكمة �لس@يد الوز�ر، تفضل الس@يد الوز�رٔ.  

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
  .Dسشكرا الس@يد الرئ 

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
�عطيت اللكمة �لس@يد الوز�ر راه بدٔ� يتلكم حىت �مكل، ميل �مكل ٔ
الس@يد الرئDس و*xذ اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، دا� ëيتلكم الس@يد الوز�ر 

  .ëيØاوب Kىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
  .شكرا الس@يد الرئDس

توثيق اàي صادق Kليه الربملان ٔ�فHد بlٔن القانون املتعلق ب�Zظمي Fنة ال 
بغرفfيه، يفHد يف املادة اخلامسة عرش بlٔن �لموثق احلق يف ٔ�تعاب حيدد 

  .م�لغها وطريقة اس�Hفاهئا بنص تنظميي
اUٓن حنن يف طور ٕاجناز النص التنظميي املتعلق بت�ديد ٔ�تعاب املوثقني، 

ارة ومن ٔ�Vل ذ¼ مت ±شكHل جلنة تضم يف عضو�هتا، �ٕالضافة ٕاىل وز
العدل واحلر»ت، ممثلني عن وزارة ºقfصاد واملالية، وممثلني عن وزارة 
الشؤون العامة واحلاكمة، وممثلني عن املوثقني واليت xلصت يف ٔ��د 

  .اجKÀاهتا ٕاىل رضورة ٕاعامل مقfضيات قانون حرية اUٔسعار واملنافسة
اكمة قصد و�لتايل، فقد مت ٕا�ا� اUٔمر Kىل وزارة الشؤون العامة واحل

تطبيق مقfضيات القانون املذëور، وهو اUٓن معروض Kىل ٔ�نظار ا�لجنة 
ا�تلطة لٔ�سعار، و�لتايل فٕان هذه الوزارة مل تصل مع �يق املتدxلني ٕاىل 
بلورة ٔ�ي مرشوع مرسوم، وال توVد Qينا ٔ�ي ٔ�رقام، وما حتدث عنه 

�لتايل فZحن الس@يد املس�شار من ±رس�ت، ؤ�ؤكد ¼ ٔ�هنا  ري حصي�ة، و
س@نعمل Kىل ٔ�ن �كون هذا املرسوم اàي يتضمن ٔ�تعاب املوثقني )س@تجيب 
للك املعايري املتعلقة �ملنافسة واUٔسعار، �xٓذ�ن بعني ºعتبار القدرة 

  . الرشائية �لمواطنني وحقوق املوثقني
  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
لتعقHب عن اللكمة �لس@يد املس�شار يف ٕاطار ا. شكرا �لس@يد الوز�ر

�مكل الس@يد، ما  اد)ش يدوز� الوقت الس@يد .. جواب الس@يد الوز�ر
  .الرئDس احملرتم، س@نحتفظ لمك بنقطة نظام يف الوقت ا�يل  ادي �مكل

        ::::املس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيلاملس�شار الس@يد توفHق مكيل
  .شكرا الس@يد الرئDس

  الس@يد الوز�ر،

 املصادقة Kىل قانون التوثيق الرمسي ٔ�xذ وا�د الوقت ëبري من النقاش
داxل هذه املؤسسة، وٕاىل اxذينا فHه هاذ الوقت، اxذيناه محلاية املواطنني 

  . من ظاهرة ºخfالسات ا�يل عرفهتا املهنة
كنا نود، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن النصوص التنظميية حىت يه تÀىش يف 
نفس ºجتاه، اليوم ت�شوفو بlٔن القانون دxل �زي التنفHذ يف 

النصوص التنظميية، فهيا ا�يل  9يضم ، رصا�ة القانون ت 24/11/2012
  . خرج وفهيا ا�يل مازال ما خرجش

اك�ن مشالك كثرية تيعانيو مهنا املوثقني دا� Kىل هاذ النصوص التنظميية 
ا�يل ما خرVا±ش ولكن السÞب ا�يل xال� طرحZا السؤال اليوم، الس@يد 

ل الوز�ر، مايش هو مساء� احلكومة، حقHقة ±رسب وا�د املرشوع د»
نص تنظميي ها هو، هاذ املرشوع د»ل النص التنظميي فHه ٔ�رقام كت6لع، 
احZا السÞب ا�يل xال� نطرحو السؤال، �ش ما íس�Zاوش هاذ النص 

  .Kليه دويوالتنظميي حىت خيرج وخيلق لنا مشالك Kاد نوضو كن
  الس@يد الوز�ر،

مالت النص التنظميي، نعطيمك  ري م5ال، النص التنظميي يقول ٔ�ن املعا
مليون د»ل اQرمه  40مليون د»ل اQرمه حىت  25العقارية ا�يل من 

�لف فرنك،  750مليون و 18اUٔتعاب د»ل املوثق كتوصل حىت ٔ
�لف درمه،  300مليون د»ل اQرمه كتوصل  40املعامالت ا�يل كتعدى ٔ

وهاذ اليش راه تيفوق الطاقة الرشائية د»ل املواطن، ويف وا�د الوقت ا�يل 
هاذ اUٔتعاب ٕاىل اكن هاذ اUٔتعاب، كومة والبالد ك�شجع ºس�Iرات، احل

  .تثقل اكهل املس�مثرك راه 
الس@يد الوز�ر، ما كن�س@ناوش ٔ�نه حىت خيرج النص احZا ٕاذن، 

  . التنظميي، احZا كنهبو ق�ل ما خيرج النص التنظميي
  .وشكرا

  ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
الوز�ر يف ٕاطار الرد عن  اللكمة �لس@يد. شكرا ¼ الس@يد املس�شار
  .تعقHب الس@يد املس�شار، تفضل

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
كنlٔكد لمك، الس@يد املس�شار، ٔ�ن وزارة العدل واحلر»ت و�يق 
املتدxلني مل يتوصلوا حلد اUٓن Uٔي ٔ�رقام مما تفضلمت إالشارة ٕاÇهيا، هذه 

  .اUٔوىل
لمواطنني، واحلال ٔ�ن اUٔمر الثانية ٔ�نمت تت�دثون Kىل القدرة الرشائية �

  . �هظ اÇمثن يعين يتعلق مبعامالت من صنف
الثالث تlٔكدوا ٔ�ننا حAH س�fفق لن نتفق ٕاال يف ٕاطار ما ينضبط �لمعايري 
اQولية �ل�س@بة لهذا النوع من املهن، ما دام اUٔمر يتعلق مببالغ ëبرية، 4نيا 

4لثا س�س@تحرض القدرة  س@نxٔlذ مبا ميليه قانون حرية اUٔسعار واملنافسة،
  .الرشائية �لمواطنني
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�شكر السادة املوثقني ا�يل اك�ن عند� احfاكر �ل�س@بة ٔ ��و�ملناس@بة ٔ
هلم �لمعامالت املرتبطة �لسكن ºجÀعي، وقالوا ٔ�هنم مس@تعد�ن )سامهوا 

  .يف هذا إالطار بlٔتعاب Vد ضئيX ومبا ¹راه الوزارة مالمئا لهذه الفÎات
بlٔنه اك�ن حوار بناء، جHد، مفHد، واك�ن توافق مع املوثقني  ٕاذن تlٔكدوا

يف لك املراس@مي، اUٔمور  ادية Kىل هدى من هللا، و�ل�س@بة ملا Vاءت به 
هذه املراس@مي ٔ�مهها هو حتصيل اUٔموال اليت تودع Qهيم، واàي ٔ�صبح 
واج�ا Kلهيم ٔ�ن يودعوها Qى صندوق إاليداع والتدبري، Uٔول مرة س@تصبح 

وال املواطنني اليت ¹كون حمل تعامالت بواسطة املوثقني يف حتصني *م، ٔ�م
  .وهذا من حس@نات هذه املراس@مي اليت سرتى النور ٕان شاء هللا قريبا

  .وشكرا

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

ق�ل ٔ�ن نواصل ٔ�شغالنا، السادة الوزراء، الس@يدة والسادة املس�شار�ن 
ا هذه اجللسة رئDس الت�س@يقHة اQولية Qمع احلمك اàايت احملرتمني، حيرض معن

  .�لصحراء املغربية ووفد هام مرافق �، �مسمك مجيعا íس@تحرضه
شكرا لمك السادة املس�شار�ن، ٕاذا مل ¹كن هنا¼ رضورة �لتدxل يف 
ٕاطار نقط نظام، ٔ�رجومك السادة املس�شار�ن مجيعا ٔ�ن ±ساKدوا Kىل ٕاجناح 

يعين يف –اكنت هنا¼ رضورة �لتدxل يف هذا إالطار  هذه اجللسة، وٕان
فرVاء ٔ�ن �كون مضمون التدxل فú يدفع يف اجتاه تصفHة  -ٕاطار نقطة نظام

�جواء اجللسة، حىت ند�رها تدبريا حس@نا وíس@تفHد مهنا مجيعأ.  
  .تفضلوا اUٔس@تاذ ٔ�معو يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::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
  .لرئDسشكرا الس@يد ا

اUٔمر يتعلق بعمق تدبري اجللسة Uٔنه ميس رشعية اش@تغال هاته 
وز�ر يف احلكومة يطعن يف القانون اQاxيل بlٔنه  ري دس@توري، . اجللسة

  . اكن Kىل الرئDس ٔ�ن جييبه وٕاال ¹رفع اجللسة
�� كنØاوب، الس@يد الرئDس، Uٔنه البد من .. ٔ�ذëر بlٔن اQس@تور واحضٔ

�ٔlتوضيح هذه املس.  

        ::::س@يد رئDس اجللسةس@يد رئDس اجللسةس@يد رئDس اجللسةس@يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
قلت نقطة . ذ¼ اجلواب اàي ¹ريد ٔ�ن تتفضل به تفضلت به الرئاسة

  ..نظام

        ::::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
امسح يل ٔ�� عندي نقطة نظام، ما Vاوبتوش، xليتو� ك�ش@تغلو يف 
الضبابة، xليتو� ك�ش@تغلو يف الفراغ، ال بد ٔ�ن جنيب ونصحح اUٔوضاع، 

  ..جتاوبوا هذه Fمتمك، خصمك

    

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
هذه Fمة الرئاسة وقامت هبا Kىل ٔ�حسن وVه، ؤ��  ادي نبني ¼، 
Uٔنين ٔ�ن 	هبت الس@يد الرئDس احملرتم، ما ¹ريد ٔ�ن تقو� قلته �لس@يد الوز�ر 

  .ق�ل ٔ�ن تتفضل به، امسح يل هللا خيليك

        ::::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
عية الوجود يف ٔ�داء وظيفة، لكنا معنيني، لكنا معنيني، قلنا املس cرش 

  . فO¼ امسح يل
قHل يف الغرفة اUٔوىل، ٔ�كرب فريق يف الغرفة اUٔوىل طعن يف هذه 
الغرفة، رصا�ة ؤ�مام العموم، مل جيب ٔ��د، فO¼ لن íس@متر يف هذه 

  .املهز�، Uٔنه ٕاما ٔ�ن ¹كون هذه الغرفة حبمك اQس@تور ٔ�و ¹رفع
، والقانون اQاxيل اàي íش@تغل به صادق امسح يل، اQس@تور واحض

  .Kليه اEلس اQس@توري، مل تطعن فHه احلكومة، ال ق�ل وال احلالية
4لثا، هذا القانون اQاxيل جزء من هيلكة هذه املؤسسة ٕاىل ٔ�ن ت�هتPي 
من وظائفها اQس@تورية وهو ٕاKداد القوانني التنظميية ٕالKادة انت6اب بعض 

  .اQس@توراUٔ¾زة كام نص Kلهيا 
فO¼، ال 	ريد من حكومfنا ٔ�ن تطعن فHنا ؤ�ن تطعن يف الغرفة الثانية 

  .اليت يه ٔ��د راكQز النظام الربملاين املغريب

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . رسالتمك وصلت. شكرا الس@يد الرئDس

  .نقطة نظام د»ل اUٔخ العلمي، تفضل اUٔس@تاذ Kلمي

        ::::املس�شار الس@يد محمد Kلمياملس�شار الس@يد محمد Kلمياملس�شار الس@يد محمد Kلمياملس�شار الس@يد محمد Kلمي
الرئDس، يف نفس ºجتاه، ٔ�قول ؤ�ؤكد من هذا املنرب بlٔن احZا، الس@يد 

اجللسات اليت يعقدها جملس املس�شار�ن يه Vلسات دس@تورية، وجتد 
  .من اQس@تور 176س@ندها يف املادة 

احلكومة ٕاذا اكن لها رٔ�ي خمالف، احZا امحلد R بالد� ب� مؤسسات، 
�»م السÞت  راه عند� اEلس اQس@توري )ش@تغل ليل هنار، )ش@تغلٔ

وا�Uٔد، ٕ�ماكهنا ٔ�ن تطعن يف النظام اQاxيل اàي صادق Kليه اEلس، 
  .هذا من ¾ة

الغريب يف موقف احلكومة احلالية، الس@يد الرئDس احملرتم، هو ٔ�ن ëيف 
)سمح �لس@يد وز�ر العدل ٔ�ن �رٔ�س ٔ�شغال اEلس اKUٔىل �لقضاء بصفfه 

امسعين هللا .. ي املتعلق بهوز�را �لعدل يف غياب خروج القانون التنظمي
  .خيليك، امسع

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
تتعلق بتدبري اجللسة، شكرا ال شكرا الس@يد الرئDس، نقطة نظام 

  .الس@يد الرئDس
  .هذا ال Kالقة � بتدبري اجللسة، ٔ�رجوك الس@يد رئDس الفريق
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        ::::املس�شار الس@يد محمد Kلمياملس�شار الس@يد محمد Kلمياملس�شار الس@يد محمد Kلمياملس�شار الس@يد محمد Kلمي
�ملقfضيات ºنتقالية  ال ميكن �لحكومة ٔ�ن حتلل Kىل نفسها ºش@تغال

يف رئاسة اEلس اKUٔىل �لقضاء ٕاىل �ني صدور القانون التنظميي، وحترم 
Kىل جملس املس�شار�ن ºش@تغال �لنظام اQاxيل املصادق Kليه من طرف 

  . اEلس اQس@توري
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس@يد الرئDس

نقطة نظام، ٔ�ريد فقط ٔ�ن  ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة ملس�شار �ٓخر يف ٕاطار
�شري ٕاىل ٔ�ن الرئاسة مل تقرص يف ٔ�داء واجهبا خبصوص ما قHل يف حق ٔ

فقد س@بق �لرئاسة ٔ�ن 	هبت ٕاىل ٔ�ن القانون . رشعية ٔ�و Kدم رشعية Vلساتنا
اQاxيل اàي íش@تغل به حلد اUٓن جيب ٔ�ن نلزتم بضوابط القانون اQاxيل، 

ىل �ني قد ¹كون لنا خبصوصه Uٔنه �لفعل هو اàي íش@تغل به اUٓن إ 
مالحظات Uٔنه �قص، ولكن ٕاىل �ني معاجلته املعاجلة احلس@نة راه الزم 
ننضبط àاك اليش ا�يل عند�، هاذ اليش قالتو الرئاسة، الس@يد رئDس 

  .الفريق، اليس ٔ�معو
اKالش كنقول هاذ ال�م؟ Uٔنه قلت ٔ�نه اكن Kىل الرئاسة ٔ�ن ت��ه، 

امسح يل هللا خيليك، .. ن ٔ�ن íش@تغل مبا هو موجود	هبنا ٕاىل ٔ�نه رضوري م
  .)سري اجللسة معا»، ٔ�رجوك �حىت يش وا�د ما íسمح 

�قول Kىل ٔ�نه س@بق ؤ�ن ٔ�رش� ٕاىل ٔ�ن إالخوان ا�يل غيتدxلوا ٔ ،¼à
يف ٕاطار نقط نظام، 	رجو مهنم ٔ�ن يدفعوا يف اجتاه تصفHة ٔ�جواء هذه 

، هاذ اليش راه مل يعد ٕاال يف ةلرشعئ�و Kدم ا تهوضوع رشعي املاجللسة، Uٔنه 
  .ذهن من ال يفهم، واش رشعية وال مايش رشعية؟ �لتëٔlيد

وà¼، ما خصناش نعاجلوه، دا� اUٓن وامسحوا يل هللا جياز�مك خبري، 
�قول ٔ�نه ٕاذا اكنت هنا¼ نقط نظام، ٔ�� ا�يل طلب يل نقطة نظام ٔ ¼àو

قط نظام ا�يل كتدفع يف اجتاه  ادي نعطهيا �، ولكن فقط ابغينا ¹كون ن
اQفع �ش اجللسة ±سري، وما حنرمو حىت يش مfدxل، حىت يش س@يد 

Zسط السؤال د»لو لالس@تفادة مc ن  همس�شار منUٔ ،ه مجيعاZد مHل�س@تف
�ي وقت كنقضيوه يف هاذ اليشٔ ..  

 úي وقت ك�س@تغرقوه ف�ال ما يقول حىت يش ٔ��د �رااك، ٔ�رجوك، Uٔن ٔ
لشفوية واUٔجوبة Kلهيا، يف نظري ٕاال وراه كناxذو من حقوق Kدا اUٔس@ئX ا

 Xس@ئUٔسطوا اÞإالخوان السادة املس�شار�ن ا�يل مرتبني يف الالحئة خصهم ي
�لسؤال الثاين يف القطاع  ونا ون�fقلد»ل  عملالد»هلم، à¼ رVاء نواصلو 

  .د»ل العدل
الس@يد وز�ر  وVه ٕاىلاملموضوع السؤال هو إالفراج املقHد، والسؤال 

العدل وموضوKه إالفراج املقHد، واللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من 
  .الفريق ºس@تقاليل �لو�دة والتعادلية

        ::::املس�شار الس@يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اUٔنصاري
  .شكرا الس@يد الرئDس

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الزمHالت والزمالء،
يل، ويف ٕاطار ٔ�و مواصX النقاش حول وضعية حنن يف الفريق ºس@تقال

املعتقلني ٔ�و بعض املعتقلني، ارتlٔينا اليوم ويف ٕاطار اUٔس@ئX الشفوية املو¾ة 
�لس@يد وز�ر العدل واحلر»ت ٔ�ن نتطرق ٕاىل ما ٔ�شري ٕاليه يف قانون 
املسطرة اجلنائية من إالماكنية املتا�ة لبعض السجناء ا�àن ٔ��نوا عن 

ل اعتقاهلم، ؤ��نوا كذ¼ عن اس@تعداد ٕالKادة ٕادما¾م سلوك حسن xال
يف اEمتع، ؤ�عطى هلم إالماكنية لالس@تفادة من إالفراج املقHد cرشوط وذ¼ 
بطلب ٕاما من املعين �Uٔمر ٔ�و بعائلته ٔ�و مببادرة من مد�ر املؤسسة 
السجنية ٔ�و الس@يد وز�ر العدل واحلر»ت ٔ�و املندوب العام ٕالدارة 

  .السجون
بطبيعة احلال هذا إالفراج املقHد هو وا�د التدبري ا�يل  ادي ميكن و 

وا�د العدد من السجناء من التنافس من ٔ�Vل ٔ�ن يبZDوا عن اس@تعدادمه 
  .لالندماج cسهو�

مكسؤول عن تطبيق و ٕاال ٔ�ننا نالحظ، ؤ�نمت، الس@يد وز�ر العدل، 
طرة اجلنائية، 	رى الس@ياسة اجلنائية، ورئDس النيابة العامة طبقا لقانون املس

�ن تفعيل هذه املقfضيات يف قانون املسطرة اجلنائية ش@به معطل لDس ٔ
اليوم ولكن من طرف كذ¼ حىت احلكومات السابقة، بAD هذا إالفراج 
املقHد ميكن ٔ�ن يفfح �فذة، ٔ�وال ٕالنصاف ٔ�ولئك ا�àن ٔ��نوا عن تو�هتم 

ر�ة Kلهيم وKىل ورجوعهم �لصواب xالل اعتقاهلم، وكذ¼ ٕادxال الف
  . ذوهيم

مك Kدد السجناء ا�àن اس@تفادوا من : وKليه، íسائلمك، الس@يد الوز�ر
�xريا Kىل اUٔقل يف ظل هذه احلكومة؟  ،إالفراج املقHدٔ  

  .وشكرا

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

    ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
  .الرئDسشكرا الس@يد 

  الس@يد املس�شار احملرتم،
يعترب إالفراج املقHد cرشوط �ٓلية Fمة، ت�Hح التنافس@ية بني السجناء 
Kىل حتسني السلوك مادام القانون )شرتط اÇمتتيع به ملن �رهن مبا فHه الكفاية 

، كام ٔ�نه )من القانون املسطرة اجلنائية 622الفصل (Kىل حسن السلوك 
ري ٔ�ن تفعي� مfوقف Kىل Kدة معطيات، مهنا حيقق Kدة مصاحل ٔ�خرى،  
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  :Kىل اخلصوص
�وال، التlٔكد من حسن السلوك وKدم احÀل العود الر¹اكب اجلرمية من ٔ
ق�ل السØني، وهذا ما ال متلكه وزارة العدل واحلر»ت البت فHه، حHث 

الفصل (ٕان من يقرتح إالفراج املقHد cرشوط هو رئDس املؤسسة السجنية 
  ؛)625

ٕان وزارة العدل واحلر»ت لDست صاح�ة القرار و�دها، ٕاذ ٔ�ن  4نيا،
جلنة إالفراج املقHد cرشوط اليت تدرس املقرت�ات وتبدي رٔ�هيا cشlٔهنا 
تتكون من مد�ر الشؤون اجلنائية والعفو ٔ�و من ميث�، وهذه الشخصية 
ت�متي ٕاىل وزارة العدل واحلر»ت، كام ٔ�ن هناك عضوية مد�ر ٕادارة السجون 

ن ميث�، وممثل الرئDس اUٔول حملمكة النقض، وكذ¼ ممثل الوëيل العام ٔ�و م
حملمكة النقض، و�لتايل يبقى لوز�ر العدل واحلر»ت ٔ�ن يت6ذ القرار املالمئ 

  . بناء Kىل رٔ�ي هذه ا�لجنة
ولقد ٔ�بدت ا�لجنة املذëورة رٔ�» ٕاجيابيا يف ثالث طلبات فقط xالل 

حلر»ت قراره بناء Kىل ذ¼، مع العمل ٔ�ن هذه الس@نة، واختذ وز�ر العدل وا
هناك ثالث ملفات ٔ�خرى متت ماكتبة النيابة العامة لٕالفادة cشlٔن مواقف 
ذوي الض�ا» خبصوص إالفراج املؤقت والقرينة املرتبطة جبرمية العنف 

  .العمدي املؤدي ٕاىل الوفاة
�xريا، íشري ٔ�ن هذه الوزارة Kازمة Kىل ٕاKادة النظر يف مؤسسة ٔ

فراج cرشوط من xالل ٕاKادة تنظمي املقfضيات القانونية �لعمل Kىل االٕ 
تÞس@يطها واحلد من اجلهات املتدXx و±رسيع ٔ�داهئا، وهذا مرتبط مبراجعة 
قانون املسطرة اجلنائية املرتبط بدوره ب�fاجئ احلوار الوطين حول ٕاصالح 

  . مZظومة العدا�، xاصة يف موضوع العدا� اجلنائية
  .وشكرا

        ::::د رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةالس@يالس@يالس@يالس@ي
  .اللكمة �لس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اUٔنصاري
شكرا الس@يد الوز�ر، اàي بدل إالVابة عن السؤال اQقHق ذëر� 
�ملقfضيات القانونية، املقfضيات القانونية واحضة وهذه �فذة مغلقة من 

نعتقد   اàي ٔ��ن عن حسن السلوك، والطرف ا�لجنة اليت ¹كفل �لسØني
�لف جسني اUٓن لDس هناك من ٔ��نوا عن تقومي يف  70ٔ�و 62ٔ�ن من بني ٔ

سلوÊهم واس@تعدادمه لٕالدماج، وبذل ٔ�ن تفfح هذه النافذة يف ظل ما عرفه 
  .املغرب من حتوالت سدت هذه النافذة

ة �ٕالفراج وبطبيعة احلال املتدxلون ٔ�و ا�àن خول هلم القانون املطالب
املقHد، ٕاىل Vانب املعين �Uٔمر مه كرث ومن بDهنم قايض التنفHذ اàي هو 
*بع لوزارة العدل، وبطبيعة احلال هناك كذ¼ Kدة ٔ�طراف *بعة لوزارة 
العدل واحلر»ت، واملدراء د»ل السجون كذ¼ بت�س@يق مع قايض تنفHذ 

ذه املقfضيات اليت العقوبة، البد � ٔ�ن حيفز ٔ�و ٔ�ن يطلب مZه تفعيل ه

  .بقHت Vامدة
وٕاننا 	كون مصدومني عندما نعرف ٔ�ن هذه املقfضيات بقHت �ربا Kىل 
ورق رمغ ٔ�مهيهتا، ويه تعطي ٕاماكنية �لتخفHف عن Kدد ëبري من السجناء، 
وxاصة من يعاين من Kدم ¹رش@يد ºعتقال ºحfياطي، ويعاين كذ¼ من 

ل اجلرمية والعود، وبطبيعة اكتظاظ السجون، ويعاين كذ¼ من اس@تف�ا
 �Hافس مع زمZني ي�Øح هذه النافذة ليجعل السfقل من فUٔىل اK احلال اكن

  .من ٔ�Vل ºس@تفادة من هذه املعطيات
  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .التعقHب

        ::::تتتتالس@يد وز�ر العدل واحلر»الس@يد وز�ر العدل واحلر»الس@يد وز�ر العدل واحلر»الس@يد وز�ر العدل واحلر»
�تعجب، الس@يد املس�شار، حAH تت�دثون بlٔن النافذة سدت، ٔ ��ٔ

 . مفfو�ة ٕاىل ٔ�ن مت ٕا القهاؤ'هنا اكنت 
ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن ٔ�عطيمك املعطيات الرمقية، ٔ�فHدمك، الس@يد الرئDس، ٔ�نه يف 

: 2011صفر، : 2010صفر، : 2009صفر خشص مfع �ٕالفراج، : 2008
  . ن مايش ٔ� لقت ٔ�و سدت بل وسعتٕاذ. 6اثنني، احZا اUٓن  اد�ن لــ 

  . هل هذا الرمق يف مس@توى طموحمك وطموحZا؟ ٔ�قول ال
��ن �مكن املشلك؟ �مكن يف القانون، Uٔن القانون سن وفرض مجموKة ٔ
من املتدxلني، ووز�ر العدل ال ميكن ٔ�ن يصادر �يق املؤسسات، سواء 

تقرتح Kىل وز�ر مؤسسة ºقرتاح ٔ�و ا�لجنة اليت تقوم �لنظر يف ا�لواحئ و 
العدل، ووز�ر العدل ٔ�يضا ي��غي Kليه ٔ�ن يفعل ولكن يف ٕاطار ما )سمح به 

  . القانون
à¼، قلنا لمك، الس@يد الرئDس احملرتم، بlٔن موKد� مع قانون املسطرة 
اجلنائية اàي ي��غي ٔ�ن نعيد ¹رتDب هذه املؤسسة مبا يؤدي ٕاىل ٔ�ن يصبح 

د»ل املس@تق�ل ٔ�ن يترصف �لطريقة  ٕ�ماكن وز�ر العدل د»ل اليوم ٔ�و
  . املالمئة، و�لتايل تصبح هذه النافذة مفfو�ة عن القدر املعقول واملق�ول

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ون�fقل ٕاىل السؤال الثالث املوVه دامئا ٕاىل نفس . شكرا �لس@يد الوز�ر

الس@يد الوز�ر وموضوKه مlٓل مسامهة اUٔجراء ا�àن مل )س@تفHدوا من 
عفوا، موضوع السؤال الثالث املوVه ٕاىل الس@يد وز�ر العدل هو .. التقاKد

وضعية حقوق إالíسان ببالد�، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء فريق اUٔصا� 
  . واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد Kاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد Kاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد Kاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد Kاطفي
  .شكرا الس@يد الرئDس



�ٔ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 

11 

 )2012د)سمرب  11( 1433حمرم  26

  السادة الوزراء،
  السادة والس@يدات املس�شارون احملرتمون،

بالد� مك�س@بات Fمة يف جمال احلقوق واحلر»ت، جعلهتا لقد رامكت 
وقد توج اQس@تور اجلديد هذا التوVه . ت��ؤ� ماكنة هامة Kىل الصعيد اQويل

يف فصل xاص �حلقوق واحلر»ت من xالل ºلزتام التام �ملقfضيات 
  . اQولية يف جمال حقوق إالíسان

حظوا مؤخرا ¹راجعا ëبريا  ري ٔ�ن املت��عني �لشlٔن احلقويق ببالد�، ال
�لمك�س@بات اليت حققهتا بالد� يف هذا اEال، من xالل التضييق اàي 
تتعرض � احلر»ت العامة والفردية، ؤ�ساسا مهنا حرية الرٔ�ي والتعبري 

  . وحرية الص�افة واحلق يف التظاهر السلمي والوضعية املزرية �لسجون
±شهد بدورها ¹راجعا خطريا،  كام ٔ�ن احلقوق ºقfصادية وºجÀعية

سواء يف جماالت التعلمي وال�شغيل وحقوق املرٔ�ة وارتفاع اUٔسعار وارتفاع 
الوفHات يف صفوف اFUٔات واUٔطفال ووضعية الطفو�، هذا فضال Kىل 
املؤرشات اخلطرية اليت قدمهتا احلكومة يف جمال التطبيع مع الفساد 

وكذا ºنتقائية اليت ¹هنجها احلكومة ، "عفا هللا عام سلف"واملفسد�ن حبØة 
  . يف ٕا�ا� امللفات Kىل القضاء

ما يه ٔ�س@باب الرتاجع Kىل مس@توى : í ،¼àسائلمك، الس@يد الوز�ر
احلقوق واحلر»ت ببالد�؟ وما اàي س@تقومون به لتدارك هذا الوضع 

  واحلفاظ Kىل املك�س@بات اليت حققهتا بالد� يف هذا اEال؟ 
  .الرئDسوشكرا الس@يد 

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر �لجواب عن السؤال، . شكرا الس@يد املس�شار

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
الس@يد املس�شار، تت�دثون عن املت��عني �لشlٔن احلقويق ا�àن تدعون 

ت��عني؟ ٔ�هنم ٔ�شاروا ٕاىل ٔ�ن هناك ¹راجع يف املك�س@بات، من مه هؤالء امل 
الهيئات احلقوقHة الوطنية، ٔ�عطوين هيئة وا�دة قامت بتقHمي موضوعي 

  . �لوضع احلقويق يف هذا الس@نة مع الس@نوات السابقة
تت�دثون عن حرية الرٔ�ي، حرية الرٔ�ي هل وقع فهيا ¹راجع ٔ�م وقع فهيا 

  .من هؤالء ا�àن Kربوا عن �ٓراهئم فlٔسكfوا؟ ٔ�عطوين م5ال وا�د تقدم؟
دثون عن حرية الص�افة، مك من جريدة مت مZع صدورها؟ ومك حAH تت�

  . من حصفي اعتقل؟ قارنوا بني اàي اكن واàي ٔ�صبح
حAH تت�دثون عن حق التظاهر السلمي، مك من مظاهرة سلمية مت 

  الترصحي هبا Qى السلطات مفنعت؟ 
حAH تت�دثون عن الوضعية املزرية �لسجون، هل �Qمك معطيات عن 

ن ëيف اكنت فlٔصبحت، ٔ�م ٕانه فقط ٕالقاء ال�م Kىل عواهنه، السجو
   ؟واس@تغالل املنصة الربملانية �ل�ديث بlٔحاكم  ري حصي�ة

دقHقة،  15ٔ�� اUٓن Kىل الساKة الرابعة، لDس بDين وبني الرابعة ٕاال 
سlٔم5ل ٔ�مام جملس النواب وسlٔتقدم حبصيX هذه الس@نة ٔ�مام جملس 

 ٔ��يضا مس@تعد ٔ ��ن ٔ�Vلس ٔ�مام السادة املس�شار�ن، ولتكن النواب، ؤ
هناك موا¾ة بDين وبني هؤالء ا�àن يقولون بlٔن هناك ¹راجع، ٔ�قول بlٔن 
هناك تقدم، لكن وضع حقوق إالíسان لDس جZة عند�، ولDس عند�، 

�صبحت يف يعين يعين ٔ�صبحنا دو� د»ل حقوق إالíسان الراخسة اليت ٔ
  . ب Kايل يف احلقوق واحلر»تمس@توى اQول املتقدمة اليت لها Êع

عند� مشالكنا، عند� جتاوزاتنا، ولكن مل تقع مراجعات، بل هناك 
ؤ�ؤكد هناك تقدم ملحوظ، وذ¼ cسÞب ٔ�وال اجلهد احلكويم و4نيا cسÞب 
نضال املنظامت احلقوقHة ؤ�يضا بتعاون اEمتع اQويل، و�لطبع هناك 

ؤ�رجو ٔ�ن تعملوا Kىل  جتاوزات س@نعمل ٕان شاء هللا Kىل جتاوزها،
مساKدتنا Kىل جتاوزها �خلطاب إالجيايب، وٕاذا اكن هناك خطاب نقدي، 

  . نعم، ولكن خطاب احلقHقة ولDس  ري ذ¼
 .وشكرا

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

  .التعقHب

        ::::املس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العراملس�شار الس@يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
ينامكش، الس@يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن ت�Zاقضوا مع ٔ�نفسمك، Uٔن  ري ما ابغ 

  . تقولون بlٔن العام ز�ن خطرةمرة تتقولوا بlٔن اك�ن ¹راجع واك�ن جتاوزات، و 
الس@يد الوز�ر، واش اك�ن يش دليل ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل هو يف 

 الرتاجع ا�يل اك�ن اUٓن يف عهد احلكومة د»لمك يعين ٔ�عتقد ما مل ؟الشارع
)س@بق � م5يل، الهجوم د»لمك Kىل املعطلني، الهجوم د»لمك Kىل امجلعيات 
احلقوقHة اليت تطالب حبقوقها يف الشارع العام، مجموKة د»ل الرتاجعات يف 
مجيع القطاKات، ال الص�ة وال التعلمي، وال الب�Hات التحتية، وال ال�شغيل، 

  . ا، الس@يد الوز�رمجموKة د»ل القضا» ¹راجعمت فهيا cشلك ëبري Vد
اUٓن، الس@يد الوز�ر احملرتم، الحظمت مؤخرا التصنيف د»ل املغرب يف 

، اك�ن يش ¹راجع 88ويف عهدمك  80كنا يف اQرVة  2011حماربة الرشوة، 
�كرث من هذا، الس@يد الوز�رٔ .  

اUٓن، الس@يد الوز�ر احملرتم، يعين مجيع اQول لكها صوتت Kىل ٕالغاء 
من بني جوج د»ل اQول  ..ت!Zاء املغرب ؤ�فغاíس@تانعقوبة إالKدام �س@ 

  . اQول ا�يل ما صوتوش، الس@يد الوز�ر، املغرب ؤ�فغاíس@تان
ابغينا  ري íسولومك، الس@يد الوز�ر، واش هاذ التصويت مكر التارخي ٔ�م 

Uٔن ٔ�نت، الس@يد الوز�ر، وتبعنا وشاهد� اخلرVات د»¼  ؟مكر الس@ياسة
ات ومع امحلالت ا�يل اكنت يف الشارع وكنت والوقوف د»¼ مع املسري 

�نت من بني الناس ا�يل كنت تعتقد يف ذاك الوقت ٔ�نك تدافع Kىل حقوق ٔ
املواطنني واحلقوقHني، Kىل امجلعيات، اUٓن ٔ�نت ا�يل ولييت تتوا¾م �لقوة، 
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مجيع هاذ الناس ... �لعنف، ٔ�نت ا�يل ولييت تتخرج اUٔمن، ٔ�نت ا�يل ولييت
  .ون حبقوقهم ا�يل يه مرشوKة ومZطقHةا�àن يطالب

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

  .دقHقfني الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
 ���Kزت بlٔنين مZاضل حقويق، و�ضلت مضن الفعاليات احلقوقHة، واليوم ٔٔ

موقعي الوزاري، ؤ�حتداك ٔ�ن تفعل م5لام  ٔ�يضا مZاضل حقويق ؤ��ضل من
 ��كنت ٔ�فع� ؤ�� مZاضل حقويق ؤ�حتداك ٔ�ن تفعل م5لام ٔ�فع� اليوم ؤ

  . مZاضل س@يايس حكويم
�قول لمك ملا تتقول يل اك�ن تناقض ٔ ��امسح يل، السادة احملرتمني، ٔ
كنقولو اك�ن جتاوزات، نعم، ي��غي ٕايقاف التØاوزات، نعم، اك�ن ¹راجع، 

  . الرتاجع و، Uٔن الرتاجع خصو �كون عند� معايري ا�يل Kىل ٔ�ساسها نقميال
تت�دث عن الشارع، ٔ�قول �لفعل هناك مظاهرات وهناك مجموKة من 
املامرسات �لحر»ت، يمت التعامل معها بطريقة  ري مق�و� من طرف بصفيت 
وز�ر العدل احلر»ت، ولكن لDس لك املظاهرات ولDس لك التجمهرات، 

 ٔU ال� ويمت ٕا الق حركة السري، مفنfشارع معويم يمت احc يتعلق AHنه ح
  . حق القوات العمومHة ٔ�ن تتدxل لكن تدxال تناسHÞا

تت�دث عن التعلمي، التعلمي اكن مZمك وز�ر، » ٕاخواننا يف اUٔصا� 
واملعارصة، مخس س@نوات اكن مZمك عضو املكfب الس@يايس د»لمك خرج 

جHتوا حتاس@بوننا �حلصيX السÎDة د»لمك، امسح يل هللا Kىل التعلمي، اليوم 
  . خيليك

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . الس@يد الوز�ر، ٔ�رجوك الس@يد الوز�ر والسادة املس�شار�ن

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
  .عضو قHادي فHمك هو ا�يل قاد التعلمي ٔ�ربع س@نوات واحلصيX مزرية

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  .وكاليس حكمي، ٔ�رج

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»تالس@يد وز�ر العدل واحلر»ت
عندما تت�دثون عن الفساد هذه احلكومة تقوم بت��ع الفساد،  ري 
�Uٔمس مت ٕالقاء الق�ض Kىل قاض مfلÞس، امسحوا يل، ٔ�و  ري مfلÞس، 
املهم راه  ادي تنظر اجلهات ا�تصة، ولكن هذه احلكومة Kازمة Kىل حماربة 

� نضبطها مبا تطلقونه من قول بlٔنه وما ميك�ش نتعاملو مع ٔ�ي �ا ،الفساد
  . عفا هللا عن ما سلف، ال وجود لهذا يف قاموس العمل اليويم �لحكومة

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . الس@يد الوز�ر ٔ�رجوك، الس@يد الوز�ر ٔ�رجوك، صايف ا	هتPى ال�م

ن�fقل ٕاىل اUٔس@ئX املو¾ة ٕاىل الس@يد وز�ر ال�شغيل، سرنجهئا ٕاىل ما 
ٕاىل  هئX الس@يد وز�ر التجهزي، ون�fقل م�ارشة ٕاىل السؤال املوVبعد ٔ�س@ 

الس@يد وز�ر التعلمي العايل، وموضوع السؤال هو حول خطة الت�س@يق بني 
اجلامعة واملقاو�، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ºشرتايك لÞسط 

  .السؤال، تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .شكرا الس@يد الرئDس

  لسادة الوزراء احملرتمني،ا
  ،نين احملرتم�الس@يدات والسادة املس�شار 

بناء Kىل مقfضيات امليثاق الوطين �لرتبية والتكو�ن، يتضح ٔ�نه من بني 
اUٔهداف اUٔساس@ية لهذا امليثاق هو اندماج مؤسسات التكو�ن العايل يف 
 حميطها ºقfصادي، وجعلها قاطرة �لتمنية Kىل صعيد لك ¾ة من ¾ات

  . اململكة
قد مZح �لØامعة وظائف Vد Fمة،  01.00فكام تعلمون فٕان القانون 

كام ٔ�ن . ±سمح لها بتقوية التعاون والرشاكة مع خمتلف القطاKات املنتØة
ا�طط ºس@تعØايل ينص Kىل رضورة تطو�ر البحث العلمي وجع� يف 

ول xدمة �اجHات احمليط السوس@يو اقfصادي، Kرب وضع Kدة �رامج �لوص
  .ٕاىل اUٔهداف امل�شودة

  س@يدي الوز�ر،
ٕان القوانني سالفة اëàر تعرتضها Kدة صعو�ت، ¹متثل يف رضورة توفري 
إالماكنيات املادية والÞرشية، ومfابعة وحتليل الربامج وتعز�ز دور القطاع 
اخلاص �لهنوض �لعالقة بني اجلامعة واملقاو�، مل نالحظ بعد هذا Kىل 

Z!رض الواقع �س@ت�اء املشاركة يف جمالس اجلامعات ٔ�ي م�ادرات يف اجتاه ٔ
�هداف امليثاق الوطين ٔ�و ا�طط ºس@تعØايلٔ .  

àا، íسائلمك، الس@يد الوز�ر، Kىل التدابري اليت س�6fذوهنا يف سHÞل 
رفع الت�د»ت السالفة اëàر؟ وما يه خطتمك �لت�س@يق بني املنظومة 

  التعلميية واملقاو�؟
  .ئDسشكرا الس@يد الر و 

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

  .تفضلوا

        ::::الس@يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¹كو�ن اUٔطر العلمي و¹كو�ن اUٔطر العلمي و¹كو�ن اUٔطر العلمي و¹كو�ن اUٔطر
  .شكرا الس@يد الرئDس

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم
منية ºقfصادية ؤ�قول لمك ٔ�ن سؤالمك هو مربط الفرس �ل�س@بة �لت 



�ٔ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 

13 

 )2012د)سمرب  11( 1433حمرم  26

و�ل�س@بة خلوض معركة التنافس اQويل، ال ميكن ٔ�ن �كون �لمغرب موقع 
مرشف بني اUٔمم دون البحث العلمي ودون مد اجلسور بني اجلامعة 

ٕاذن فعال هذا سؤال يف صلب س@ياس�Zا احلالية، حىت Kىل . وحميطها
  . املس@توى اQويل

 ليكون البحث العلمي اUٓن íسعى ؤ�متىن ٔ�ن �كون هناك دمع من طرفمك
قد نناقش التØارة يف هذا امليدان ٔ�و ذاك، ولكن . يف مقدمة التعاون اQويل

مل �كن البحث العلمي يف يوم من اUٔ»م Kىل رٔ�س قامئة اUٔولو»ت يف 
يف ٕاطار ا�لجنة العليا  13و 12التعاون اQويل، سرتون ٕان شاء هللا يوم 

س@يxٔlذ الصدارة ٕان شاء هللا، هذا املغربية الفرíس@ية ٔ�ن البحث العلمي 
  .بوعينا لكنا ٔ�ن البحث العلمي ال حميد عنه يف الظروف احلالية

هناك امحلد R املغرب قطع ٔ�شواط ال بlٔس هبا، سواء Kىل مس@توى 
اجلامعة ٔ�و Kىل مس@توى الثقافة، Uٔن ميكن ٔ�ن ¹كون املبادرة من اجلامعة، 

هذه اجلسور، فاجلامعة قد تتحرك ولكن ٕاذا اكنت ثقافة احمليط ال ±سمح مبد 
ٕاذا مل �كن ق�ول يف احمليط، ولكن امحلد R اليوم ممكن ٔ�ن نقول ٔ�نه هناك 
اجلامعات ٔ�وال، اجلامعة يه مؤسسة معومHة، ٕاذن لها احلق يف ٔ�ن تبارش 
التعاون مع حميطها، وكذ¼ هناك مقاوالت كثرية اUٓن ±سعى ٕاىل ربط 

قمية املشاريع : بحث العلمي، ٔ�عطي م5ال رمقاالعالقة مع اجلامعة من xالل ال 
مليون درمه يف ٕاطار التعاون بني اجلامعات وبني  370اليت تقدر تقريبا 

  .رشاكت كثرية، يف ٕاطار ¹كZولوجHا مfقدمة
ٕاذن عندما 	رى ٔ�ن الرشاكت الكربى تقوم بعقد مع اجلامعة من ٔ�Vل 

  .د Rالبحث العلمي، هذا ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن هناك انطالقة امحل

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
. شكرا لمك الس@يد الوز�ر، احfفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقHب

  .اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن �لتعقHب Kىل جواب الس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفاملس�شار الس@يد مصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
ا�يل ابغينا، الس@يد الوز�ر، نوحضوه . شكرا الس@يد الوز�ر Kىل إالVابة

عة حىت اليوم ما قامت حىت cيش اندماج مع يش رشاكت لمك ٔ�ن اجلام
  . xاصة، حىت �ليوم، مع ٔ�نه هاذ اليش صدر مZذ مدة من الزمن

وكذ¼، الس@يد الوز�ر، فاجلامعة كتعمل cشلك انفرادي ومعزول عن 
الرشاكت واملقاوالت اخلاصة، �نفراد، هو دا� ا�يل بDهنا هو بني الرشاكت، 

مجلوع العامة يه فني تيحرضوا هاذ الرشاكت الس@يد الوز�ر، هو ذيك ا
  .اخلاصة

الس@يد الوز�ر، ٕاىل ابغينا íسامهو يف اÇهنوض �قfصاد بالد�، وا�يل 
ابغينا نو¾و املقاو� يف توجHه حصيح، البد ما نفكرو يف �ٓليات فعا� �ش 
نتدارëو الوقت، الس@يد الوز�ر، كام íشكرمك الس@يد الوز�ر �ش *xذوه بعني 

  .بارºعت 
  .وشكرا الس@يد الرئDس

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

  .التعقHب

        ::::الس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¹كو�ن اUٔطر العلمي و¹كو�ن اUٔطر العلمي و¹كو�ن اUٔطر العلمي و¹كو�ن اUٔطر
  .شكرا الس@يد الرئDس

صعب �ش يقول إالíسان ما اك�ن والو،  ري سlٔلو� بعدا رمبا نعطيو 
يات، Uٔن إالíسان ٕاذا س@بق ال، اصعيب 4ين يقول ٕايه، اك�ن يش معط 

�ر�مج متويل : ٔ�س@يدي، قليل مfفقني، ولكن اك�ن، نعطيك  ري منوذج
بـــ  2013مرشوع يف ٔ�فق  R&D( ،50(مشاريع البحث وºبتاكر د»ل 

،  مع )R&D(، امجلعية ا�يل امسيهتا )R&D(مليون درمه، هذا  ري  50
ا ��لغات اUٔجZبية،  ادي نبدلو ٕان شاء هللا هاذ اUٔسف السميات لكه

  . اليش
)INNOV'ACT ( هو كذ¼ الرشاكة مع املقاوالت، هذا �ر�مج

الرشاكت ميل يش ٔ�س@تاذ يد�ر  )STARTER(كذ¼ فHه متويل، د»ل 
يش اxرتاع، عند اجلامعة اUٓن احلق ±شارك وتد�ر رشاكة مع الرشاكت 

 ٓUات، اجلامعة اKرتاxº ،خرىUٔن يه ا�يل ¹متول هاذ يش د»ل ا
  .xºرتاKات

 Réseau de Diffusion(ش@بكة التطو�ر التكZولو� 
Technologique( ،رسدí ت  ريHالش@بكة "، الربامج كثرية ٕاىل ج
 11 اxذينا ّ� ، هاذ اUٔمور لكها، يف الر�ط اUٓن »"املغربية لالحfضان

امعة والبحث العلمي من هكfار، يف متارة يف احلي الصناعي �ش نقربو اجل
  .املقاوالت

ثقافة ٔ�ن املغرب امحلد R انطلق، Uٔن ٕاذا اUٓ�ء مسعو�  وٕاذن  ري ن�رش 
، لك وا�د  ادي مييش ما كتد�ر والو تنقولو اجلامعة املغربية ما كتد�ر والو

  . �رإاىل 
اجلامعة املغربية امحلد R انطلق فهيا البحث العلمي، مايش الصورة فني 

ب يش وا�د مبوس كتويل الصورة د»ل اجلامعة يه املواس، اجلامعة ما رض 
من خرجيي املعاهد  %18قلت يف اللكمة د»يل البار�ة يف يش ندوة، 

  .املغربية ëيديومه �ل6ارج

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
وشكرا Kىل مسامهتمك معنا يف هذه شكرا لمك شكرا الس@يد الوز�ر، 

  . اجللسة
¾ة ٕاىل الس@يد وز�ر التجهزي والنقل، والسؤال ن�fقل ٕاىل اUٔس@ئX املو و 

فريق اUٔصا� ٔ�عضاء اUٔول حول رخص الس@ياقة، واللكمة �Uٔد السادة 
  .واملعارصة، تفضلوا الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد احلفHاملس�شار الس@يد احلفHاملس�شار الس@يد احلفHاملس�شار الس@يد احلفHظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح5555ييييثثثث
  الس@يد الرئDس،
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  السادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 ٓUد املشالك ا��نية اليت يوا¾ها اليوم قطاع تعلمي الس@ياقة ٕان من ٔ
وكذ¼ Kدد ëبري من املواطنني Kرب الرتاب الوطين فú خيص تطبيق 
مقfضيات مدونة السري، هو مشلك اجfياز رخصة الس@ياقة من صنف 

C/D  ىل رخصة الس@ياقة من صنفK ل�س@بة �لمواطنني احلاصلني�B ،
صة اليت تعترب من ٔ�س@باب ذ¼ ٔ�ن الراغبني يف احلصول Kىل هذه الرخ

العDش وëسب الرزق لفÎة عريضة من املواطنني، وبعد ما مت ±سجيلهم 
مبدارس تعلمي الس@ياقة وتلقي دروس تعلمي الس@ياقة وقانون السري، وكذ¼ 

 350(بعد ٔ�داهئم مجليع الرسوم والواج�ات القانونية لتكو�ن ملف ºم�fان 
درمه ëرسوم لفائدة مد�رية السالمة  150درمه ëرسوم لفائدة اخلزينة العامة، 

  ). درمه ëواج�ات الفحص الصحي، مث واج�ات تعلمي الس@ياقة 100الطرقHة، 
، 2010وبعد ٕايداع ملفاهتم Qى مركز ال�سجيل ٕاىل  اية فاحت ٔ�كتو�ر 

مت حصوهلم Kىل اس@تدKاء اجfياز ºم�fان من Qن هذه املراكز التابعة لمك، 
فاهتم ٔ�صبحت الغية يف ظل إالجراءات اجلديدة متت ٕاVا�هتم اليوم ٔ�ن مل

س@نوات من ºنتظار لالنتقال من  4ملدونة السري واليت تتطلب فرتة 
  .Dصنف ٕاىل ٔ�و  Cٕاىل صنف  Bرخصة الس@ياقة من صنف 

وKليه، مفدارس تعلمي الس@ياقة وKدد من املواطنني Kرب الرتاب الوطين 
ت Kليه وزارة النقل من يوا¾ون اUٓن مشلكة قانونية من جراء ما ٔ�ق�ل

تدابري، امfدت �4ٓرها بصورة رجعية Kىل ملفات مكمتX من حHث 
إالجراءات القانونية ق�ل *رخي تنفHذ مقfضيات املدونة، ومراكز ال�سجيل 
تدعو املواطنني لرفع دعوة ضد الوزارة من ٔ�Vل اسرتVاع حقوقهم، بل 

ا�àن يطالبون  هناك اصطدامات ورصاKات يومHة مfكررة مع املواطنني
  . �سرتVاع مس@تحقاهتم املالية

à¼، نلمتس مZمك، الس@يد الوز�ر، ٕاجياد خمرج لهذه اUٔزمة اليت يعDشها 
هؤالء املواطنون وكذ¼ املهنيون حضا» ¾ل مراكز ±سجيل الس@يارات 
مبقfضيات املدونة، م�سائلني عن مصري هذه امللفات املتواVدة اUٓن Qى 

يت ٔ�صبحت ح�Dسة الرفوف، بعد ٔ�ن لكفت لك مواطن مراكز ال�سجيل وال
درمه ëواج�ات  1500درمه ëرسوم لفائدة اQو� ؤ�كرث من  600ٔ�كرث من 

  . ملدارس تعلمي الس@ياقة
  .وشكرا الس@يد الرئDس

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

        ::::لتجهزي والنقللتجهزي والنقللتجهزي والنقللتجهزي والنقلالس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر االس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر االس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر االس@يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر ا
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئDس،
  الس@يد الوز�ر،

�رد ٔ�ن ٔ�جHب Kىل لك يشء، »ك القانون )سمح؟ ٔ ���� يل احلق ؤٔ  
�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�نه ما ورد هبتان يف هبتان، واQليل Kىل ذ¼، ٔ

.. هذاك حقي، واQليل Kىل ذ¼.. الس@يد الرئDس، واQليل Kىل ذ¼
  .يهذاك حق

  :الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
الس@يد الرئDس، الس@يد الوز�ر، اليس العريب اVلس، ٔ�� ا�يل  ادي 

  . نقول، الس@يد الوز�ر ٔ�رجومك ٔ�ن تلزتموا �جلواب عن السؤال، ٔ�رجوك

  :الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
الس@يد الرئDس، الس@يد الرئDس، قلت يف لكميت عندما يتدxل ٔ�ي هذا 

ة احلكومHة � احلق يف ذ¼، لكن عندما مس�شار ويت�دث عن الس@ياس
  . يتوVه ال�م ٕاىل خشص بعينه، بغري احلقHقة، ال ميكن

بطيعة احلال مادام ما عند�ش احلق جناوبو يف ٕاطار الرد د»يل، ميكن 
اQليل Kىل ذ¼، ٕاذا وقع سوء تفامه مع السادة النواب ذوي : يل نوحض

اQليل Kىل ذ¼، ٔ�ن السادة النيات احلس@نة واملس�شار�ن، ٔ�عتذر ولكن 
وبعد ذ¼ Vلسوا مع اQيوان د»يل  10حىت  9مZتخبني Vلست معهم من 

كDش@تغلوا Kىل العامل القروي، واxذيت هلم موKد مع اليس ربيع اخلليع د»ل 
 ��السكك، وموKد مع الطرق الس@يارة، واعتذرت هلم وقلت هلم » ودي ٔ

  . د»ل الغرفة اUٔوىلراه  ادي �لربملان، اكنت عندي ا�لجنة 
ٕاذا ابغى )س@تغل يش وا�د �ش يد�ر يل رصاع مع الوزراء السابقني 
وال اكن نية م�يتة، ساحمهم هللا، مع ذ¼ ٕاذا يسء فهمي، ٔ�� ميل خرجت 
بال ما íسمل Kلهيم، Uٔن قالها يل، قال يل تقلقوا حHث ما سلمتDش Kلهيم 

�ما ا�àن ا�يل ابغاو وامشDيت cرسKة، كنعتذر àوي النيات احلس@نة، ٔ
  . )شعلوا الفfيل، ال ٔ�ق�ل

ال .. هاذ اليش د»ل الرخص، الس@يد املس�شار، حنن اUٓن داxلني
  . مق�ول ºعتذار ذوي النيات احلس@نة، مايش ا�يل ابغاو )شعلوا العافHة

وà¼، الس@يد الرئDس، اUٓن حنن داxلني يف ٕاطار تlٔهيل قطاع د»ل 
ممك در� دفرت التحمالت �ش هاذ القطاع يويل تعلمي الس@ياقة، كام يف Kل

قطاع xاضع لوا�د املنظومة واحضة، ؤ�رسلناه لٔ�مانة العامة وíرشته يعين 
  .لطلب اUٓراء، Vاتنا اUٓراء دا� اUٓن عند� Vاهز

4نيا، ابدينا كن�لو املشالك العالقة، ؤ�عطينا ٔ�ول مشلك �ليناه د»ل 
هلم اكن واقف ودر� هلم لكهم مدرب ا�يل امللف د» 3700تقريبا 

  . ºم�fا�ت، اQورة اUٔوىل والثانية ؤ�عطينامه اUٓن البطاقة د»هلم مكتدرب
اليوم تطرح هاذ امللف، ٔ�ش@نو ا�يل حصل فHه؟ ٔ�نه ق�ل ما ¹كون 

وابغييت تدوز لنقل  Bاملدونة كتقول ٕاذا اكن عندك البرييم يعين د»ل 
يعين القانون احلايل، .. ، xاصك وا�دالبضائع واحلافالت د»ل املسافر�ن

  . xاصك س@ن�ني، القانون سابقا اكن فHه ±سهيالت
�ش@نو ا�يل وقع؟ ق�ل ما تدxل املدونة �زي التنفHذ، Vاو ملفات �زاف، ٔ
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الناس ابغاو �زربوا، اكن  ري ممكن ندوزو ºم�fا�ت ل�ٓالف، ولكن 
قولو احلقHقة، Uٔن ٔ�ش@نو در�؟ اختذت الوزارة، ٔ�� ما كن�ش، ولكن البد ن

عندي التفاصيل، ٔ�ن الوزارة اxذات قرار يف نفس اليوم دوزت ºم�fان 
النظري وºم�fان التطبيقي يف نفس اليوم، ودوزت Kاود 4ين الناس ا�يل 
 ،Xن الناس ا�يل ما اكن�ش عندمه امللفات اكم�رس@بوا، ا�يل حصل هو ٔ

مللفات، نعاودو نفfحو معهم طلبات مهنم �مكلوا امللفات، ودا� ٕاذا مكلوا ا
  . اEال

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن �لتعقHب Kىل . شكرا �لس@يد الوز�ر

        .جواب الس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد Kابد شكHلاملس�شار الس@يد Kابد شكHلاملس�شار الس@يد Kابد شكHلاملس�شار الس@يد Kابد شكHل
الس@يد الوز�ر، هذا ملف ال ٔ�ظن . شكرا الس@يد الوز�ر Kىل جوا�مك

Zجوبة وم�، ه، فهمتو امللفاقشات ëبرية، ٔ�نمت فهمتو بlٔنه يتطلب مZا سؤال ؤ
  . íشكرمك Kىل اجلواب د»لمك

ولكن ëيف الحظمت Kىل السؤال املعروض Kليمك، هناك مشلك قانوين 
ودس@توري، فهل حنن ٔ�مام �ا� Vديدة لرجعية القوانني؟ ال، وهاذ اليش ما 

  .جيDش من عندك ٔ�نت
ٕاىل املايض،  فالقوانني تطبق Kىل احلارض واملس@تق�ل، وال ت�سحب
  . فZحن اUٓن ٔ�مام ٕاجراء س@يطبق Kىل ٔ�ش6اص  ري معنيني به

واUٓن القضية سهX، الس@يد الوز�ر، نطلب مZمك حبل هذا إالشاكل 
Kىل اUٔقل �ش ¹ردوا اUٔموال Uٔحصاهبا مع ºعتذار هلم، وها ٔ�نمت هتنfDو، 

  .ٕاذا اكن هذا يف املمكن
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
الس@يد املس�شار،  ادي منش@يو ٔ�بعد من ذ¼، احZا كام قلت لمك 
هاذوك امللفات، ëيف ما در� مع املدربني، ودر� هلم ام�fان ؤ�رشفZا Kليه، 

�ٓ س@يدي، íرشف Kلهيم ëوزارة  ٔ�بعد من ذ¼، لكهم هاذوك ٔ�حصاب امللفات
امللف معهم، ونعاوهنم �ش يدوزوا ºم�fان، هاذو مغاربة  وونتابع

  .مواطنني، خوتنا، احZا ما ابغينامه ٕاال »xذوا احلقوق د»هلم
ولكن ٔ�قول لمك ميل تيجي وا�د القانون، هللا  الب، ملا تيجي وا�د 

هو  ادي، ميل تيجي ويعمل �لقانون السابق، و : القانون ما تيقولش ¼
القانون راه يطبق هذاك اÇهنار، ما عند� ما ند�رو، ملا تيجي دا�، دا� اليوم 
ٕاذا Vاء قانون، قال  دا ا�يل ابغى يدxل لوا�د املدرسة خصو الرشوط 

التالية، راه يطبق Kىل مجيع الناس، هللا  الب، هذا القانون، ميل تنصادقو 
  .Kليه ويصبح قانون

امللفات حبال هاذ امللفات نعاجلها، ëونوا مlfٔكد�ن، ومرة  ولكن مع ذ¼،
�خرى 	كررها، لك ما اكنت هناك ٕاماكنية ºجهتاد، ٔ�قول ٕاماكنية ٔ
ºجهتاد، يعين يف ٕاطار ما هو مسموح لنا قانو�، �ش حنلو املشالك د»ل 

  .املغاربة راه Kىل الراس والعني ومع السادة املنتخبني

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
كرا �لس@يد الوز�ر Kىل جوابه، ومرة ٔ�خرى جندد ¹رحHبنا بتالمHذ ش

وتلميذات الثانوية إالKدادية لال Kا=شة اليت حترض معنا يف هذه اجللسة، 
  .و	متىن هلم التوفHق والنØاح يف معلهم، وشكرا

ن�fقل ٕاىل السؤال الثاين املوVه ٕاىل الس@يد وز�ر التجهزي والنقل 
 القطاKات املتقاطعة عند ٕاجناز املشاريع وموضوKه رضورة الت�س@يق بني

اللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ºس@تقاليل �لو�دة والتعادلية، . الكربى
  .تفضلوا اUٔس@تاذ

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

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئDس،

  الس@يد�ن الوز�ر�ن،
  السادة والس@يدات املس�شار�ن،

يف س@ياق التحوالت امل�سارKة لبالد� والت�د»ت اليت ال سHÞل لرفعها 
ٕاال يف ظل رؤية مشولية واحضة، �ٕالضافة ٕاىل التخطيط احملمك لٔ�س@بقHات 
املل�ة، وºس@مترار يف تعز�ز وتقوية ما حتقق من مZجزات ëبرية وهامة يف 

مغرب قوي بالد�، و�لهنوض �ٕالصال�ات اليت ال مZاص مهنا VUٔل بناء 
�ملبادرات وإالجنازات والز»دة يف فfح اUٔوراش الكربى لكسب الرها�ت 

  .Fام اكن جحم الت�د»ت
لك هذا رهني �	هتاج مقاربة ±شارëية دميقراطية �العÀد Kىل اàات 
وKىل موارد� املتوفرة ببالد�، خصوصا ؤ�ن املغرب )شهد العديد من 

Kوراش التمنوية الكربى الواUٔدة، وٕالجنازها البد من الت�س@يق بني لك ا
الفعاليات ºجÀعية وºقfصادية وحىت الس@ياس@ية واEمتع املدين مبختلف 
مكو�ته، ز»دة Kىل الت�س@يق بني لك القطاKات املتداXx واملتقاطعة ٕالجناز 

  .املشاريع التمنوية لبالد�
ق بني القطاKات ولتفادي ٔ�ي تعرث ٕالجناز هذه املشاريع، البد من الت�س@ي

ل�رسيع وترية إالجنازات وتفادي البطء والتكرار يف العمل وºرتباك اàي 
  .يعطل جعX املشاريع التمنوية الكربى اليت ¹راهن Kلهيا بالد�

هل هناك خمططات مfاكمà : Xا íسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم
ف نفقات ودراسات اكفHة لرحب الوقت وتوفري اجلهد و¹رش@يد وعقلنة رص 
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  اQو� عند ٕاجناز ٔ�ي مرشوع ¹منوي؟
  .وشكرا

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

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس@يد الوز�ر،

  الس@يدات واملس�شار�ن،
�عتقد ٔ�ن هذا سؤال يعين . ٔ�شكر الفريق احملرتم Kىل هذا السؤالٔ ��ٔ

  . تقين، هو سؤال عندو Kالقة �كHفHة تدبري الس@ياسات العمومHةمايش
الشك ٔ�نه اكن النقاش اQاQر مZذ مدة وٕاىل اUٓن وëيف íس@تطيع ٔ�ن 
±ش@تغل القطاKات الوزارية فú بDهنا ٕالجناز الس@ياسات العمومHة اليت لكها 
تتداxل فú بDهنا، ولكن ٔ�كرث من ذ¼ ëيف ت�سق الوزارات مع املؤسسات 

لعمومHة، ما ن�ساوش بlٔن املؤسسات العمومHة عندها دور ëبري، ٔ�عطيت ا
م5ال القطاع ا�يل ٔ�� مسؤول Kليه، وزارة التجهزي والنقل جحم ºس�Iر 

مرات وز»دة من اس�Iرات الوزارة، مما  4د»ل املؤسسات العمومHة تقريبا 
ة ٔ�ن �كون مبعىن ٔ�نه القطاKات الوزارية مع املؤسسات العمومH.. يتطلب

  .هناك ت�س@يق
4نيا، هناك تدxل د»ل امجلاKات الرتابية، يعين كام تعلمون حىت 
امجلاKات الرتابية ال�ن عندها وا�د اQور، عندها مشاريع، ٕاىل  ري ذ¼، ملا 
Vاء الترصحي احلكويم وا�يل صوتوا Kليه يت�دث Kىل وا�د الثالث م�ادئ 

�ساس@ية ا�يل حناول ٔ�ن نفعلها و ادي نعٔX5مUٔطي بعض ا:  
جودة إالجناز، : حاكمة هذه املشاريع، �ش حنققو فهيا ثالث حواجي

 Le délai, le coût et(التحمك يف لكفة إالجناز والتحمك يف زمن إالجناز 
la qualité (هاذي ثالثة د»ل احلواجي، حاكمة هذه املشاريع ،.  

لت�س@يق بني املسlٔ� الثانية، الرب�مج حتدث عن الت�س@يق، البد من ا
  .هذه القطاKات

احملور الثالث، البد من ºلتقائية، ما معىن ºلتقائية؟ و�ملناس@بة 
كمتيش وزارة الص�ة لوا�د املنطقة، كمتيش وزارة التعلمي لوا�د املنطقة، 

  ). 1INDH(وزارة النقل، ابغينا منش@يو مجموKني، xاصة مع 
�ش@نو اàي حصل اUٓن؟ مت تفعيل وا�د العدٔ ،¼Oد د»ل ا�لجن ف

وزارية اUٓن، حتت الس@يد رئDس احلكومة يفعلها، يعين Uٔهنا تلتقي بني وا�د 
العدد د»ل الربامج، مت تفعيل ٕاضافة دينامكHة، اكنت ±ش@تغل يف اEالس 
الوطنية �ٓخرها انعقد اEلس الوطين د»ل املغرب الرمقي ا�يل هو الت�س@يق 

 تصاالت سواء يف العامل القروي والفHه يتلكم Kىل ¹كZولوجHا املعلومات واال
التقZيات احلديثة، فاUٓن اجمتع اEلس الوطين مث ٔ�يضا ٔ��دثت جلن   ريه وال

ٕاضافHة، �ٓخر جوج د»ل جلن ا�يل ٔ��دثوا اك�ن جلن ٔ�خرى، ا�لجنة الوزارية 

                                                 
1 Initiative Nationale pour le Développement Humain 

د»ل ºس�Iر، Uٔهنا هتم وا�د العدد د»ل القطاKات حتت ٕارشاف ٔ�يضا 
ة و�ٓخر جلنة متت املصادقة Kلهيا يه جلنة العامل القروي الس@يد رئDس احلكوم

واملناطق اجلبلية Uٔن فهيا Kدة مfدxلني، حتت مرة ٔ�خرى رئاسة الس@يد 
  .رئDس احلكومة

ونبغي نعطي وا�د املثال، امليناء د»ل �ٓسفي اàي اكن مربجما لظروف، 
شاكالت اليوم امحلد R توفرت إالماكنيات وºعÀدات، اكن فHه بعض االٕ 

يف الت�س@يق، اليوم امحلد R اك�ن توافق مع وزارة التجهزي والنقل مع الواك� 
�ش ) 2OCP(الوطنية �لموا�، مع املكfب الوطين د»ل الكهر�ء ومع 

�كون وا�د املرشوع مfاكمل، هذا م5ال من اUٔمX5 د»ل املشاريع ا�يل 
امZا وا�د العمل، Uٔن لك ابغينا فهيا ºلتقاء وºندماجHة، ولكن مازال ٔ�م

وا�د ëيبغي خيدم بو�دو، هاذي ثقافة د»ل العمل امجلاعي، حتتاج وا�د 
  .اجلهد جامعي

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

  .التعقHب، تفضل اليس الكور

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس@يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس@يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس@يد ٔ�محد الكور
مس الفريق ºس@تقاليل �لو�دة والتعادلية، ٔ�� �. شكرا الس@يد الوز�ر

�وال، البد من ٔ�ن نقول بlٔن جوا�مك، الس@يد الوز�ر، .. طرحZا هذا السؤالٔ
 ë ة من ا�لجنKىل ٕا�داث مجموK ة من التفاصيل ا�يل كتنصKيتضمن مجمو

  . �لت�س@يق والت��ع
ا�يل ëيجعلنا نطرحو هاذ السؤال، يف الفريق ºس@تقاليل، الس@يد 

و ٔ�ننا نتلكم Kىل مشاريع Fيلكة لبالد�، اك�ن مشاريع ا�يل الوز�ر، وه
Vاءت وبدات ميكن يف الوالية ا�يل ق�ل مZمك، ما كنقولوشاي بlٔن املشاريع 

، كنقولو بlٔن وال هذا ºنطالقة د»لها هشة ٔ�و ºنطالقة د»لها يف ارتباك
لش Kادة عند بداية ٔ�ي مرشوع اك�ن وا�د العدد د»ل اUٔمX5، ما نقو 

  .املشاريع لكها عرفت هاذ النوع من ºرتباك ٔ�و هاذ النوع من التعرث
�مكن يل نعطيمك م5ال منوذج ا�يل هو مHناء طنØة املتوسطي ا�يل عرف 
وا�د العدد د»ل املشالك، مع اUٔسف نعتربه من املشاريع املهيلكة لبالد�، 

�ظن بlٔنه ٕاما انعك و ٔ ��دام الت�س@يق يف نعزت هبذا املرشوع الضخم الك�ري، ٔ
بعض اUٔحHان ٔ�و اخللل يف الت��ع Uٔن تيكون وا�د الت�س@يق ٔ�ويل يف بداية 
املرشوع ومن بعد ما ت�Dقاش، معناه الت��ع ما اكي�ش ٔ�و من بعد القطاع 
ا�يل هو صاحب املرشوع ما ت�Dقاش ي�سق مع القطاKات اUٔخرى، ولو ٔ�نه 

 املرشوع بوا�د ال�س@بة بعض املرات ذاك القطاع ا�يل هو عندو تlٔثري Kىل
  .ضئيX ما كنعطيوهش قمية

تنلقاو م5ال و ادي جير يب السؤال ٔ�و التعقHب د»يل ونتلكم لمك Kىل 
الت�س@يق احمليل م5ال يف املشاريع اليت )رشف Kلهيا السادة العامل ومصاحل 

                                                 
2 Office Chérifien des Phosphates 
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العامالت كنلقاو ت�س@يق اك�ن، وميل ¹منش@يو �لقطاKات احلكومHة تنلقاو بlٔن 
  .�قص íسHÞا الت�س@يق

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
تفضل الس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل تعقHب . شكرا الس@يد املس�شار

  .الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
�ëيد ٔ�ن هناكٔ ،R نه .. الس@يد املس�شار احملرتم، الكامل�ال شك ٔ

�د الثقافة كتكون بعض التعرثات، والشك ٔ�نه ما ن�ساوش بlٔن اكنت وا
ٕادارية د»ل يعترب ٔ�ن لك وا�د يف املؤسسة د»لو ëي6دم بو�دو، اكنت، 

لت غولكن اك�ن وا�د التوVه اليوم Kىل ٔ�نه ما ميكن ¼ تنجح ٕاال ٕاذا اش@ت
مع الرشاكء ا�يل معك، ٕاذا رشيك وا�د ما دxلش معك يف هاذ 

  . اQينامHكHة راه ميكن يتعرث
�دعو ٔ�يضا مادام اكينة مشاريع تنطلق  ٔ�� ..لكن مرة ٔ�خرى xلينا منش@يؤ

وهناك الزتامات تعلن Kلهيا احلكومة، حىت السادة املنتخبني يعاونو� ٕاذا 
الحظوا، هذا هو اQور، Uٔن ëيف ما اكن احلال يه سلطة تنفHذية، سلطة 
الرقابة واملتابعة ٔ�عطيت cشلك قوي Vدا، كام تعلمون يف اQس@تور اجلديد، 

والسادة العامل عندمه وا�د اQور د»ل مfابعة املشاريع �لسادة املنتخبني، 
احZا مس@تعد�ن ٔ�يضا ٕاذا اكن هناك فاليت كتكون يف الرتاب د»هلم، يعين 

�ي xلل يف الت�س@يق بني املشاريع ٔ�ن نتدxلٔ .  
مع العمل مرة ٔ�خرى ٔ�قول هذا حيتاج ٕاىل معل ج�ار، Uٔنه حيتاج فعال 

Zا ماش@يني حىت ٕاىل اجلهوية وحىت يه خصنا ٕاىل تغيري الثقافة واملنظومة واح
�xذوها بعني ºعتبار، ملا  ادي منش@يو �لجهوية ٕاىل ٔ�ي �د غن6لقو 
التوازن بني القرار املركزي ا�يل ëيد�ر الس@ياسات والتخطيط Kىل املس@توى 

وا�د العدد  الوطين والتزنيل Kىل املس@توى اجلهوي ا�يل  ادي تعطى �
Vه العام ا�يل مfفقني Kليه اكفة الفرق د»ل الصالحHات حسب التو 

  . الس@ياس@ية واملتدxلني

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ون�fقل ٕاىل السؤال الثالث املوVه دامئا يف نفس . شكرا �لس@يد الوز�ر

تذاëر السفر Kرب اخلطوط امللكHة املغربية، ٔ�مثان القطاع وموضوKه ارتفاع 
ايك، تفضل اUٔس@تاذ واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء فريق الت�الف ºشرت 

  .الرمحوين

        ::::الرمحوينالرمحوينالرمحوينالرمحوين    ٔ�محدٔ�محدٔ�محدٔ�محداملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئDس

  الس@يدات والسادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعرف ٔ�مثان تذاëر السفر Kرب طاQرات اخلطوط امللكHة املغربية ارتفاKا 
ي، ونذëر �خلصوص يؤ2ر سلبا Kىل Kدد من اEاالت املرتبطة �لنقل اجلو 

اجلالية املغربية املقمية �خلارج اليت ±ش@تيك من هذا ºرتفاع، سواء xالل 
مومس العودة ٕاىل الوطن ٔ�و مومس العودة ٕاىل املهجر، حHث نالحظ فروقا 

�حHا� بني ٔ�مثان تذاëر طاQرات اخلطوط امللكHة  ë100%برية قد تصل ٕاىل ٔ
  . وياملغربية ؤ�مثان رشاكت ٔ�خرى �لنقل اجل

وKالوة Kىل تlٔثري ذ¼ Kىل تنافس@ية اخلطوط امللكHة املغربية، فٕان 
à¼ تlٔثري من حHث ٕاجحام Kدد من املغاربة املقميني �خلارج Kىل اس@تعامل 
وس@يX النقل اجلوي، وحىت العودة ٕاىل ٔ�رض الوطن xالل مومس الصيف، 

�àن xاصة من ëبار السن وا�àن )شلكون íس@بة هامة من املهاجر�ن، وا
ٕاضافة ٕاىل ذ¼، . يفضلون معوما النقل اجلوي نظرا ملتاعب النقل الطريق

فٕان ٔ�مثان اخلطوط امللكHة املغربية ال ±شجع اVUٔانب Kىل القدوم لبالد�، مما 
  . � تlٔثري سليب Kىل قطاع الس@يا�ة

مفا يه ٔ�س@باب ارتفاع ٔ�مثان تذاëر اخلطوط امللكHة املغربية؟ وهل تنوون 
الوضع حىت ±سامه هذه الرشكة يف ±سهيل و±شجيع تنقل ٔ�فراد مراجعة هذا 

Vالي�Zا �خلارج من ¾ة، واملسامهة يف ٕانعاش القطاع الس@يا� من ¾ة 
�خرى؟ٔ  

  .وشكرا الس@يد الرئDس

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

  .السؤال

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
Kىل ٔ�ية �ال، ٔ�شكر الس@يد املس�شار Kىل هذا السؤال، ولكن البد 
�ن ٔ�وحض، هو املثال اàي ذëرمت، رمبا قد ال يدافع عن املقرتح د»لمك، Uٔننا ٔ
ال ن�ىس بlٔننا عند� اتفاقHة مع ºحتاد اUٔورويب د»ل فfح اUٔجواء، وعندما 

ن ٔ�وروبية، عندها نقول فfح اUٔجواء، ٔ�ي رشكة اليوم، ëيف ما ابغات ¹كو
احلق جتي �لمغرب، ëيف ما ابغات عندها احلق، من ٔ�ي مدينة ٔ�رادت، 

وحبال ) La RAM3(ومايش فقط  ري الرشاكت التقليدية ا�يل يه حبال 
)Air France ( وحبال يعين(Lufthansa)  نت  ادي، ولكن حىت�ؤ

  . عندها ما )سمى مبنخفض التلكفةا�يل يه الرشاكت 
ه يف البالد د»لنا اليوم وxاصة بعد التحر�ر د»ل واQليل Kىل ذ¼ ٔ�ن

اUٔجواء مع ٔ�ورو�، ٔ�ضف ٕاىل ذ¼ االتفاقHات ا�يل كند�رو مع وا�د العدد 
د»ل اQول �ملناس@بة اليوم يف ا�لجنة الصباح دوز� وا�د د»ل االتفاقHات 
يعين مع وا�د اQول إالفريقHة، حىت الرشاكت د»ل هاذيك اQول عندها 

جتي �لمغرب وتد�ر النقل، وٕاما تد�ر مZخفض التلكفة ٔ�و تد�ر ٔ�يضا  احلق
يعين الطريقة ال�س@يكHة، ف�التايل هو مفfوح، ما معىن مفfوح؟ مبعىن 

                                                 
3Royal Air Maroc 
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� lٔ مفfوح ٔ�مام التنافس، و�لتايل ميكن لٕالíسان ٔ�ن خيتار، ٕاذن هذه املس
  . اUٔوىل

ا�د العدد د»ل املسlٔ� الثانية وهو ٔ�نه اUٓن كند�رو Kدة اتصاالت مع و 
د»ل  10الرشاكت، ٔ�� خشصيا اس@تق�لت ميكن يل نقول لمك رمبا ٔ�كرث من 

الرشاكت، يعين ا�يل يه �غية تد�ر ما بني وا�د العدد د»ل اQول 
واملغرب، وxاصة ٔ�ورو� فني اك�ن اجلالية، وا�يل �غية اUٓن تفfح خطوط، 

  . قلنا هلم مرح�ا �مك
حHث اك�ن ا�يل تريوج بlٔنه  ال ٔ��د،فامهو،ال ٔ��د مينعهم،  ري �ش نت

نظرا Uٔننا تنعطيو اUٔفضلية �لرشكة الوطنية، راه احZا ك�سدو Kىل الرشاكت 
اUٔخرى، ال حيق لنا قانو� حسب االتفاقHات ٔ�ن مننع، ال حيق لنا قانو� 
ند�رو ٔ�فضلية �لراكب، م5ال وا�د الراëب يعين تفضلو Kىل راëب �ٓخر 

و، اxذينا قرار، وهذا عند� فHه الصالحHة، د»ل دمع cسÞب اجل�س@ية د»ل
الطلبة د»لنا ا�يل ëميش@يو ٕالفريقHا وxاصة السZDغال، هذا در� فHه وا�د 

  ). Package(القرار Uٔن هناك يعين الطلبة ëميكن لنا ند�رو وا�د 
ف�التايل ¹ميكن يل نقول ¼ بlٔنه فú يتعلق �Qول ا�يل مفfو�ة فهيا 

ين فهناك تنافس@ية وميكن إالíسان خيتار ما بني Kدة رشاكت، مبا اUٔجواء يع
، كتجي عند� x(Lufthansa)ذينا ٔ�ورو� كتجي عند� افهيا م5ال ٕاذا 

)Air France( خرى، �ٕالضافة ٕاىل الرشكة�، كتجي عند� رشاكت ٔ
  . الوطنية

رشكة ا�يل كتد�ر مZخفض التلكفة،  22 - كام قلت لمك-هذا ٔ�ضف ٕاىل 
دول ٕافريقHة ٔ�و يف ) La RAM(ل ا�يل فهيا فقط الرشكة الوطنية اك�ن دو 

اجتاه الوال»ت املت�دة اUٔمر�كHة، حنن نتدارس مدى ٕاماكنية يف ٕاطار العقد 
الرب�مج ا�يل اك�ن مع الرشكة الوطنية واQو�، ٔ�ن ممكن جنهتدو يف هاذ 

Qو� مع اEال د»ل اUٔمثنة، و	متىن جنحو فهيا، Uٔن االتفاق ا�يل دارت ا
الرشكة الوطنية اتفقت معها Kىل ٔ�هنا حتيد اخلطوط  ري املرحبة، اتفقت 

ميض، اخلطوط  ري املرحبة داxليا ودوليا ��  . معها، هذا اكن 
�ٕالضافة Kىل ٔ�هنا طلب مهنا ٔ�ن ¹كون رشكة مس@توية، وتطرح 
إالشاكل اUٓن د»ل الس@يا�ة، فlٔ� مع اليس �داد ك�ش@تغلو ëيفاش ميكن لنا 

و الس@يا�ة بطريقة من الطرق �ش ميكن التلكفة ¹كون يف مfناول ندمع
  .الس@ياح

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

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحوين
شكرا لمك، الس@يد الوز�ر، Kىل جوا�مك Kىل سؤالنا وKىل ٕافاد¹مك، وحنن 

  . معلمك اجلدي سواء يف هذا القطاع ٔ�و يف قطاKات ٔ�خرىنقدر ¾ودمك و 
	ريد فقط، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن نؤكد مرة ٔ�خرى Kىل رضورة ºهÀم 
بقضية املهاجر�ن xاصة xالل فصل الصيف، فاجلهة اليت ٔ�	متي ٕاÇهيا فهPي 

اجلهة الرشقHة والريف، تضم مÎات اUٓالف من املهاجر�ن وهلم تlٔثري ëبري يف 
ة ºقfصادية والتØارية، xاصة xالل مومس العودة، فهم íشاط احلرك

  . يقدمون xدمة اقfصادية �لوطن
من طرف اخلطوط اجلوية امللكHة مع هذه  البد ٕاذن من تعامل xاصف

الفÎة من مواطنZDا، وذ¼ �عÀد ٔ�مثنة مZخفضة وحمفزة يف فصل الصيف 
ZDاص، وحنن ننقل لمك، الس@يد الوز�ر، مطالب مواطنx شلكc ا يف املهجر

  . وهذا هو دور� يف هذا اEلس
  .وشكرا

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

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس@يد املس�شار احملرتم،

 ري نبغي نعطي بعض املعطيات، احZا 	متناو  ادي جنهتدو، فوق 
دي ند�رو اجهتاد، Uٔن ما ميكن ٕاال هاذ الرشاكت طاقfك ال تالم، احZا  ا

الوطنية ٔ�ن ¹كون يف xدمة املغرب، ولكن يف وا�د احلدود ا�يل تيخصك 
حتافظ Kىل التوازن والتنافس@ية، والس@ú القطاع د»ل النقل اجلوي، كام 

تنافس اليوم رشس، والرشكة ا�يل ما وقفا±ش ماليا وتدبري» ال تعلمون، فHه 
رVلهيا ميكن لها ما تبقاش، راه اك�ن رشاكت اUٓن ٔ�وروبية  وxدماتيا Kىل

  . واك�ن رشاكت ٔ�مر�كHة ما ابقاوش
�التايل، تنعتقد  ادي جنهتدو ٕان شاء هللا حسب عقد الرب�مج، ف 

بغيت نعطي ٔ�ن املنطقة ا�يل كنت قلت فهيا ثالثة د»ل املطارات، اQو� 
يوم . الناظور واحلس@مية ،ةقامت بوا�د اجلهد، ثالثة املطارات رئDس@ية وVد

 ادي يتفfح ٔ�يضا صفقة د»ل توس@يع مطار الناظور ا�يل Kليه طلب  24
مزتايد �ش نطورو املطار د»ل الناظور، ٔ�ضف ٕاىل ذ¼ ٔ�ننا وا�د العدد 
د»ل الرشاكت اUٓن بدٔ�ت تطلب ما بني املناطق ويف اجتاه ٔ�ور�، �ٕالضافة 

يف Kلممك ٔ�نه يف الصيف السابق راه النقل البحري، وكام د»ل Kىل ±شجيع 
، ومس@تعد�ن نعطيو �لناظور و¾هتا، )Motril" (مو¹ريل"اعطينا احلس@مية 

احZا  ادي ند�رو طلب عروض �ش خنتارو الرشاكت البحرية و�كون 
  .¹اكمل

فٕاذا ما قدر�ش نقصو، اKذرو�، راه تتكون عندك الزتامات معينة 
وطنية ٕاىل إالفالس، ا�لهم ٕاذا اكن  تقف عندها، وال ميكن ٔ�ن تؤدي cرشكة

توVه �ٓخر فú يتعلق �لس@يا�ة Kىل ٔ�نه �كون وا�د النوع من التوازن، 
وهاذ اليش ٕان شاء هللا يف ٕاطار الس@ياسة العمومHة والت�س@يق بني 

ميكن لنا ٕان شاء هللا نتذëرو Kىل هاذ اليش، وميكن لنا  ةالوزارات املعني
  .ضوع هذانلقاو بعض العالVات لهذا املو 

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ون�fقل ٕاىل السؤال الرابع واxUٔري يف قطاع . شكرا �لس@يد الوز�ر
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التجهزي والنقل، وموضوع السؤال هو التدابري احلكومHة لرفع العز� 
ºقfصادية عن ٔ�قالمي اجلنوب الرشيق �لمغرب، واللكمة �Uٔد السادة 

  . حراراملس�شار�ن من ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين ل�ٔ 
  .تفضلوا اUٔس@تاذ احلو

        ::::املس�شار الس@يد احلو املربوحاملس�شار الس@يد احلو املربوحاملس�شار الس@يد احلو املربوحاملس�شار الس@يد احلو املربوح
  .شكرا الس@يد الرئDس

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس@يد الوز�ر، ¹متزي ٔ�قالمي اجلنوب الرشيق مبؤهالت طبيعية وcرشية 
ورصيد *رخيي وثقايف جيعلها وا¾ة س@ياحHة ٔ�ساس@ية، تنضاف ٕاىل ما ¹زخر 

  . 2روات معدنية ووا�ات وج�ال به من
 ري ٔ�ن اس�Iر هذه املؤهالت والرثوات يصطدم حبواجز طبيعية 
وج�لية، ¹متثل يف تزيي نتDشاك يف مدxلها اجلنويب الغريب، وتزيي نتلغند يف 

رة و مدxلها الشاميل مرورا بنفق زعبل، ويه معا�ر ¹متزي خبطورهتا ووع
لعز�، مما �زيد اUٔوضاع ºقfصادية مسالكها، جتعل املنطقة حمكوم Kلهيا �

وºجÀعية صعوبة، ¹زيد من �دة اÇهتمDش اàي تعانيه هذه اجلهة، اليت 
±شلك و¾ا من وجوه املغرب العميق وبوابة اململكة حنو معقها إالفريقي 

  .ووا¾هتا الرشقHة واملغاربية
روضة Kىل لهذا، جيب اعÀد مقاربة مشولية لرفع العز� ºقfصادية املف

  .هذه املنطقة اليت بصمت *رخي اململكة وال ¹زال
  الس@يد الوز�ر، 

يف ظل مغرب يتقدم، ولكن يتقدم بوتريتني خمتلفfني لهاته اجلهة، اليت 
  :مليون íسمة، ن�ساءل 2يناهز Kدد ساكهنا 

  ما هو نصيهبا من الطرق الرسيعة؟
  ما هو نصيهبا من الطرق ذات اجلودة العالية؟

  هبا يف �ر�جممك السكيك؟ما هو نصي
  ما هو نصيهبا من النقل اجلوي؟

  و�لتايل، ما هو نصيهبا من الس@يا�ة؟
  ما هو مصري نفق تDشاك؟

  .ٕاىل  ري ذ¼
 الس@يد الوز�ر، 

Kىل هذا اUٔساس، íسائلمك عن التدابري املت6ذة لرفع العز� ºقfصادية عن 
  .ت املرتق�ة*فHالل-هذه املنطقة اليت س@تكون ٔ�قاÇميها ¾ة درKة

  .وشكرا

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

  

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
  السادة الوزراء، 

�شكر الس@يد املس�شار احملرتم والفريق احملرتم Kىل طرح هذا السؤالٔ.  
ضافة Kىل املناطق املهمة يف الب� حسب ما ٔ�رشمت، �الٕ يه مZاطق من 

�هنا ¹متزي �ٕالضافة ٕاىل املؤهالت ٕاىل  ري ذ¼، ¹متزي بصعوبة التضار)س، ٔ
البد هاذ اليش �xذوه بعني ºعتبار، ما ëيعنDش اÇهترب من املسؤولية، 

ودامئا قلت �لسادة املنتخبني ٔ�ن . ولكن فقط �xذوها بعني ºعتبار
د»ل  2 مليون حىت الكHلومرت يف اUٔرض املس@توية يعين قد )ساوي ما بني

مليون  10اQرمه، ٕاذا امشDيت ٕاىل ٔ�رض  ري مس@توية واجلبال قد يصل ٕاىل 
 ري �ش نعرفو مليون درمه،  10د»ل اQرمه،  ري �ش كنعطيو اUٔرقام، 

  .إالشاكل
مع ذ¼، هذا مغرب وا�د، البد من مجيع اجلهات ٔ�ن تنال نصيهبا، 

عد نعطي بعض اUٔرقام ٕاذا ٔ�سعفين ومن ب.. ا�يل ميكن يل نقول ¼ بlٔنه حنن
الوقت، ا�يل ميكن يل نقول ¼ ٔ�ن هذه املناطق لها نصيهبا من الفال�ة يف 
ٕاطار ا�طط اUٔخرض، Uٔنه ملا طرح السؤال حول العز� ºقfصادية 
�اولت ٔ�ن ٔ�تصل بوا�د العدد من القطاKات يف ٕاطار الت�س@يق بني 

�لف هكfار  76ا�طط اUٔخرض احلكومة، نعطي فقط الرمق ٔ�نه مطروح يف ٔ
داxلني يف ٕاطار ا�طط اUٔخرض Kىل مس@توى الفال�ة ا�يل ëيتلكموا Kىل 

مليار درمه، �ل�س@بة �لمخطط اUٔخرض Kىل مس@توى  1,56اس�Iر د»ل 
�الف فالح  105الفال�ة، ولفائدة، حسب الرمق ا�يل عندي، ٔ�كرث من ٔ

  .Kىل مس@توى هذه املناطق
وي فHه جوج د»ل النقط، النقطة اUٔوىل وهو Kىل مس@توى النقل اجل

�ن املطار د»ل الراش@يدية واملطار د»ل وارزازات داxلني يف الرب�مج د»ل ٔ
، ولكن 2016و 2012التlٔهيل ا�يل يف ا�طط ا�يل كنوVدو اUٓن د»ل 

مطروح وا�د إالشاكل د»ل اQمع، ؤ�� هنا د»ل ما )سمى �خلطوط 
  . اQاxلية

عطفا Kىل السؤال ا�يل طرح حول النقل، اكن هناك الزتام ق�ل قليل 
د»ل ٔ�ن اجلهات ) La RAM(سابق ما بني اجلهات وما بني رشكة الطريان 

 30مليون، هاذي  8لك ¾ة، ا�يل  ،)des subventions(تعطي 
مليون د»ل  136مليون د»ل اQرمه، ما يقارب  36مليون، هاذي 

ء ما Kلهيا، هاذ اليش اKالش الحظتو ٕاما اQرمه، فfوقفت اجلهات عن ٔ�دا
  . اياUٔمثنة رجعت ëيف ما اكنت ٔ�و خطوط رمبا ما بقا±ش

اUٓن مع الس@يد رئDس احلكومة نتدارس ٕالجياد �ل مركزي، �ش ما 
�و ) TVA4(يبقاش مرتبط �جلهات، ميكن هاذيك الساKة نقصوها من ٔ

د»ل النقل  نقصوها مZني ابغينا، ولكن �ل مركزي �ش حنلو هاذ املشلك
  .اجلوي

Kىل مس@توى الطرق الس@يارة والسكك احلديدية، كتعرفوا بlٔنه اQو� 
                                                 

4Taxe  sur la Valeur Ajoutée 
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اكنت دارت جوج د»ل ا�ططات �لسكك احلديدية، وخمطط د»ل الطرق 
الس@يارة ا�يل معروفني اخلطوط د»هلم، اليوم ك�ش@تغلو Kىل خمطط Vديد، 

ي �لسكك ، وتصممي مد�ر 2030تصممي مد�ري �لطرق الس@يارة يف ٔ�فق 
�ëيد س@نxٔlذ بعني ºعتبار هذه 2035ٔ�و  2030احلديدية يف ٔ�فق ٔ ،

  املناطق، ëيف ميكن؟
�ٕالضافة Kىل ٔ�نه ٔ�طلقZا دراسة Fمة حول ما )سمى �لطرق املهيلكة يف 
جZوب اململكة ويف اجلنوب الرشيق، Fيلكة، نعطي Kىل سHÞل املثال 

ريق ا�يل كتدوز من الطريق ا�يل كمتيش من لكممي حىت ��اXx، الط
الرش@يدية وكمتيش حىت لطاطا، الطريق ا�يل كمتيش من مراÊش حىت 
ورزازات، ؤ�عطينا اQراسة د»ل الطريق ا�يل كمتيش من مراÊش حىت 
ورزازات، ا�يل  ادي ¹لكفZا حوايل مليار ونصف د»ل اQرمه، 	متناو نوفرو 

  .قةلها إالعÀدات ٕان شاء هللا، Uٔن ±س@تاهل هاذيك املنط

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

  .التعقHب

        ::::املس�شار الس@يد احلو املربوحاملس�شار الس@يد احلو املربوحاملس�شار الس@يد احلو املربوحاملس�شار الس@يد احلو املربوح
  .شكرا �لس@يد الوز�ر Kىل اجلواب

ولكن ٔ�ريد ٔ�ن ٔ��ذر، التضار)س صعبة فعال، ولكن خصنا نوقفو يف 
.. بة  ادي نوصلوهذاك احلد، Uٔنه  ري 	زيدو نقولو هاذيك املناطق صعي 

وكنظن مايش يه النية د»لمك، مقfنع مايش النية د»لمك،  ادي نوصلو 
هاذي اصعيبة هاذي ساهX،  ادي نصدقو يف ذاك اليش ا�يل اكن د»ل 

  .لغري النافع، ؤ�� مfقني بlٔن مايش النية د»لمكااملغرب النافع و 
د»لها، ويه د»ل القطاKات �لتمنية  3الس@يد الوز�ر، هاذي ¾ة عندها 

مق�X �ش تويل ¾ة، الفال�ة ¹لكمتو Kلهيا، ا�طط اUٔخرض مfفقني، 
املعادن والس@يا�ة ٕاذا ما اكي�ش النقل ما عندمه . �قHني املعادن والس@يا�ة

  . ما يد�روا
الس@يا�ة، الس@يد الوز�ر، اخلطوط امللكHة املغربية مهشت هاذيك 

ر�الت اجلوية مZتظمة واكنت اجلهة، وكنعرف �ٓش كنقول، مهش@هتا، اكنوا ال
مز»نة، ال يف الراش@يدية وال يف ورزازات، دا� اك�ن الرتاجع، دا� افهمنا من 
التدxل د»لمك من ق�ل واجلواب د»لمك لزمHيل بlٔنه اخلطوط امللكHة املغربية 
عندها وا�د املقاربة د»ل املردودية ود»ل الرحب، ولكن املشلك خصنا 

  .نوا هاذ اخلطوط مز»نة والت ما مز»�ش	رجعو íشوفو ëيفاش اك
*فHاللت وا�د العدد د»ل -اQمع، الس@يد الوز�ر، اعطينا من مكZاس

  .اUٔموال، ولكن اخلطوط امللكHة املغربية ما وفا±ش �لواجب د»لها
الس@يد الوز�ر، الوقت مع اUٔسف ما  ادي �كفHناش �ش 	مكلو هاذ 

نفس املقاربة، اكن املشلك د»ل تDشاك  ، ا�يل ابغيت نقول لمك يفهاليش لك
وكنتو خرجfو وا�د الرمق د»ل ¹لكفة النفق د»ل تDشاك، احZا نعتربه ٕاىل ما 

مليار  10حHنتوش اQراسة واعطيتو� دراسة مدققة، نعتربه رمق تعØزيي، 
مليار درمه، فعال وا�د اÇمثن  10درمه، Kلمتو بlٔن هذاك النفق �لكف 

�ي دراسة؟ ابغينا التحيني د»ل هاذ اQراسة،  �هظ، ولكن Kىل ٔ�ساسٔ
  . وابغينا دراسة ¹كون مشولية �لجهة لكها

ابغيت خنرب، الس@يد الوز�ر، بlٔننا يف الفريق د»لنا وبتعاون مع الفريق 
احلريك وبتعاون مع ت�س@يقHات اEمتع املدين يف اجلهة د»ل اجلنوب الرشيق، 

عام قريب ٕان شاء هللا واملطلوب س�Zظم يوم درايس يف جملس املس�شار�ن 
مZمك، الس@يد الوز�ر، ±سامهوا يف هاذ اليوم اQرايس بتوفري املعطيات 

  . التقZية واخلرباء
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
.. ن�fقل ٕاىل اUٔس@ئX املو¾ة ٕاىل الس@يد وز�ر. شكرا الس@يد املس�شار

تفضلوا الس@يد عفوا Uٔن الس@يد املس�شار ٔ�xذ وقfه ووقت الس@يد الوز�ر، 
  .يف ٕاطار التعقHب الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقلالس@يد وز�ر التجهزي والنقل
�� مادام الرٔ�ي العام مع السادة املنتخبني، والرٔ�ي العام كDسمع ما ٔ
�ëيد قليت مايش النية، Uٔنه وٕاال ما ٔ ��كنعطيوش اUٔرقام �ش نعجزو، ٔ
 اد)ش 	كونو مسؤولني ال ٔ�مام هللا وال ٔ�مام املواطنني ا�يل اخfارو�، مفيل 

  .وها كنعطيوهاكنعطي
4نيا ملا كنعطيوها �ش ٔ�نمت مكنتخيب اUٔمة ومكسؤولني Kىل املس@توى 
احمليل واجلهوي، وحنن Êحكومة، �ش ميل نبغيو نق�لو Kىل يش �اVة  ري 
تنحطو الوضعية واملعطيات، �ش نوVدو راس@نا، Uٔنه ما ت�ساوش وا�د 

  . العدد من املشاريع  ادي متيش يف ٕاطار رشاكة
رجع �لنقل اجلوي، س@يدي صدقين وا�د العدد من اجلهات مل و ادي 	

والوزارة مع وزارة اQاxلية Vالسني ) La RAM(تلزتم، مل تلزتم، اUٓن 
  . مليون د»ل اQرمه، مل تلزتم 163كنتذاëرو، 

�ش@نو قالت لها اQو�؟ ملا Vات، وراه ) La RAM(ومع ذ¼، ٔ
ا ما نبغيوÊش تبقاي إالخوان Kارفني يف االتفاقHة د»ل ش@ت�رب، قالت له

) La RAM(، مايش )La RAM(خترسي، هاذي راه اQو� قاÇهتا لــــ 
امشات اxذاهتا، قالت لها ما نبغيكش خترسي، اخلطوط اQولية ا�يل 

  ). la subvention(كتخرسي فهيا حHدهيا، داxليا عندك 
 ،Xن كنعتربو النقل اجلوي هو وس@يUٔ ،ا ابغينا حنلو هاذ إالشاكلZفاح

غينا الرشكة ما خترسش، ëيخص النقل اجلوي �رجع واQو� تنوض وٕاذا اب 
  . تعوض لها بطريقة من الطرق، وهاذ اليش íش@تغلو Kليه

احملاور الطرقHة ك�ش@تغلو Kلهيا ٕان شاء هللا، واحZا مس@تعد�ن نوفرو لمك 
حىت التقZيني ا�يل )شارëوا معمك يف اليوم اQرايس �ش ميكن لنا 	كونو Kىل 

عند� xارطة الطريق ا�يل ند�روها اليوم ند�روها اليوم، وا�يل بZDة و¹كون 
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نؤVلها حىت تتوفر إالماكنيات نؤVلها، وíش@تغلو مجموKني، ما اك�ن حىت يش 
  .مشلك

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
شكرا �لس@يد الوز�ر، وشكرا � Kىل مسامهته القمية معنا يف هذه 

  . اجللسة
وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين،  ون�fقل ٕاىل اUٔس@ئX املو¾ة ٕاىل الس@يد

والسؤال اUٓين اUٔول املوVه ٕاليه حول مlٓل مسامهة اUٔجراء ا�àن مل 
اللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ºشرتايك، . )س@تفHدوا من التقاKد
  .تفضيل اUٔس@تاذة لطيفة

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئDس،
  دة الوزراء،السا

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
ٕان من املهام اليت ٔ�íشئ من ٔ�Vلها الصندوق الوطين �لضامن ºجÀعي 
يه حامية املؤمن هلم ضد خماطر فقدان اxQل cسÞب املرض ٔ�و الوالدة 

  . العجز ٔ�و الش@يخوxة
و±شلك واج�ات ºشرتاك اليت يدفعها املنخرطون �لصندوق الوطين 

Àجº جراء �لضامن�عي املورد الرئDيس ملالية الصندوق، لكن هناك ٔ
مZخرطون �لصندوق مث انقطعوا Kىل العمل Uٔس@باب مfعددة، مل )س@تفHدوا 
من التقاKد رمغ تlٔد�هتم لالشرتااكت cسÞب Kدم ٕاكامل اUٔ»م القانونية 

  . لالس@تفادة من التقاKد
ؤالء à¼، الس@يد الوز�ر، نود ٔ�ن íسائلمك عن مصري مساهامت ه

  اUٔجراء، وهل هناك ٕاجراءات كفXH لضامن اس@تفادة هؤالء من التقاKد؟ 
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن . شكرا �لس@يدة املس�شارة

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس@يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد عبد الوا�د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس@يد الرئDس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البداية، ابغيت نذëر بlٔنه كام تفضلمت يف سؤالمك، ºس@تفادة من 
التقاKد اكن فعال �ل�س@بة لٔ�جراء د»ل القطاع اخلاص، يف ٕاطار الصندوق 
الوطين �لضامن ºجÀعي، اكن ميكن )س@تفHد مZه اUٔجراء ا�àن سامهوا 

�ن وا�د العدد  -كام قلمت- وهاذ إالشاكلية جعلت  يوم، 3240ملدة تفوق ٔ
من الناس ا�يل سامهوا يف وا�د املدة، وتوقفوا عن ذ¼، اكنت كتضيع هلم 

  . هاذ املسامهة د»هلم
اUٔمر، امحلد R، اليوم تعاجل، اEلس إالداري د»ل الصندوق الوطين 
�لضامن ºجÀعي، واكن يل رشف ¹رٔ�سه Uٔول مرة قرر �ش هاذ الفÎة 
±س@تفHد،  ادي �رجعوا لها فلوسها مع الفوائد املرتتبة عهنا يف ٕاطار ما 

  .ëيحصل Kليه الصندوق الوطين �لضامن ºجÀعي
 xٓن دUا اZلنا يف الس@ياق د»ل تعديل القانون د»ل الصندوق ٕاذن اح

الوطين �لضامن ºجÀعي، و ادي يمت �س@تعØال تعديل هذا القانون �ش 
هذه الفÎة من املواطنني واملسامهني )س@تفHدوا من التوفري د»هلم مع الفوائد 

  .املرتتبة عن ذ¼

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
س�شارة يف ٕاطار التعقHب، اللكمة �لس@يدة امل . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .تفضيل اUٔس@تاذة لطيفة

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  .شكرا الس@يد الرئDس

يف احلقHقة هذا السؤال هو حييلنا Kىل سؤال �ٓخر، وهو ما يه رؤية 
احلكومة ٔ�و ëيف س@تد�ر صناديق التقاKد بصفة Kامة؟ واش  ادي متيش يف 

ول ¹رقHعية ٔ�و  ادي متيش يف اجتاه اجتاه تصفHهتا ٔ�و  ادي تد�ر لها �ل
تقو�هتا؟ واش  ادي توسع م5ال داQرة املس@تفHد�ن؟ واش  ادي ¹رفع من 

�� . السن د»ل التقاKد؟ واش  ادي ¹رفع من املساهامت؟ ٕاىل  ري ذ¼ٔ
  . عندي قلق، وهذا القلق هو من قلق املواطنني

ري نقول فú خيص الصندوق الوطين �لضامن ºجÀعي،  ادي نبغي  
لمك، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن هذه الفÎة اليت ¹لكمت Kلهيا يه حضية ºخfالالت 
اليت عرفها الصندوق الوطين �لضامن ºجÀعي، وهاذ الناس رامه سامهوا 
يف بناء اUٔوراش الكربى، ٔ�نمت �اليا تت�دثون، ٔ�عرف القرار د»ل اEلس 

 ري واحضة، ما إالداري وهو ٕارVاع الفلوس �لفوائد، ٔ�وال رؤية 
، احشال هاذ الفوائد م5ال؟ Uٔن اك�ن ا�يل )un barème(اعطيتو�ش 

ر»ل يف  4مسامهني من الس@بعينات، راه اك�ن ا�يل شاري ٔ�رض بــــ 
ى ـــــــــالس@بعينات، ëيفاش احZا دا�  ادي ند�رو، يعين ما ¹لكمتوش Kل

)le barème (ا�يل هو واحض .  
 ٔ�خرى ممكن ٔ�شري لها، وهو ٔ�ن يف ٕاطار واك�ن عند� وا�د احلاVة 

احلكومة احلالية واليت ±سمي نفسها حبكومة اجÀعية، كهنرضو Kىل ٕاصالح 
صندوق املقاصة واQمع املبارش، هذه مسlٔ� ال خنتلف فهيا، اك�ن الصندوق 
د»ل التضامن ºجÀعي ëيفاش احZا كنفكرو وكتكون عند� رؤية اجÀعية 

و نعطيو بيد وك�شدو بيد، خصنا توضيح الرؤية فú من هنا، يعين كن�اول
خيص هذه الفÎات، هذه الفÎات راه يه مس@تضعفة، هذه الفÎات راه 

  . سامهت يف بناء اUٔوراش الكربى، وهذه الفÎات راه حمرومة
هذه الفÎات تطالبمك اليوم �Çمتتع �لتقاKد Uٔهنا خصها تقاKد، خصها 
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) la mutuelle(ا ¹كون عندها ¹كون عندها الواج�ات د»لها، خصه
  . د»لها، ٔ�ما نعطهيا وا�د الشوية د»ل الفلوس، ونقول لها سريي يف �االتك

�� خشصيا  ري مfفقة مع هذا القرار، xاصة ٔ�ن الرؤية  ري واحضة، ما ٔ
، ما قليت احشال  ادي نعطيو لهاذ الناس، ٕاىل  ري )barème(اعطيتZDا 

  . ذ¼
  .وشكرا الس@يد الرئDس

        ::::د رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةالس@يالس@يالس@يالس@ي
اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . شكرا الس@يدة املس�شارة

  .تعقHب الس@يدة املس�شارة

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
الس@يدة املس�شارة، يف التعقHب د»¼ طرحيت �زاف د»ل املسائل 

Xلهيا اكمK يل جناوبكK د ا. ويعصبKن �ل�س@بة �لتقا�Uٓن ا�يل نقول ¼ ٔ
امللف خرج من ٕاطار ا�لجنة ا�يل اكنت Fمتة به، ا�لجنة التقZية، وهو يف يد 

  . احلكومة، وطبعا هذا مشلك ëبري ا�يل  ادي �xذو فهيا القرار
ا�يل Fم وهو ٔ�ن �كون عند� نظام د»ل التقاKد ا�يل يضمن 
ºس@مترارية، وما نوصلوش لوا�د اÇهنار لوا�د �ا� إالفالس د»ل 

يق، وا�يل �راعي احلقوق د»ل املتقاKد�ن ا�يل طول معرمه ومه الصناد
تيوفروا من إالماكنيات د»هلم وا�يل يف هناية العمر د»هلم عندمه احلق �ش 

  . �كون عندمه دxل ا�يل يعطهيم حHاة ëرمية
  .شكرا

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

حول وضعية شغيX  ن�fقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع وهو
اللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ºس@تقاليل �لو�دة . التكو�ن املهين

  .والتعادلية، فليتفضل اUٔس@تاذ ا�لبار، تفضلوا اللكمة لمك

        ::::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 الرئDس

  السادة الوزراء،
  اUٔخت املس�شارة احملرتمة،

  مني،ٕاخواين املس�شار�ن احملرت 
الس@يد الوز�ر احملرتم، سؤال الفريق ºس@تقاليل هو سؤال حول 

شغيX التكو�ن املهين اليوم يعصف هبا يف . وضعية شغيX التكو�ن املهين
ش@ىت ºجتاهات cسÞب انÀهئا النقايب، ؤ�نمت، الس@يد الوز�ر، الساهر�ن 

ء من Kىل تطبيق بنود مدونة الشغل من ¾ة وا�رتام حرية وحقوق اUٔجرا
 ú@ظر البادرة الطيبة اليت س�هنجها هذه احلكومة سfخرى، الزلنا ن��¾ة ٔ
 úويه رفعت شعار حماربة الفساد، حماربة الظمل، ¹اكفؤ الفرص، وهمل جرا ف

خيص مجيع املصطل�ات اليت ميكهنا ٔ�ن جتعلنا نطمنئ Kىل مس@تق�ل هذه 
  .البالد

ن تعسف ومن ٕا¾از  ري ٔ�ننا نلمس العكس، فلكام ختيلته من ظمل وم
حلد . Kىل احلقوق، جتده مكشوفا داxل صفوف شغيX التكو�ن املهين

اUٔمس ٔ�و ما ق�ل اUٔمس ظلت مجموKة من اUٔساتذة حرموا من اس@تعامالت 
  .الزمن نتاعهم، ال ليشء سوى �لنيل من معنو»هتم ومن ëرامهتم

 إالدماج، حصيح، قد خطت احلكومة خطوة ج�ارة، احلكومة السالفة
�عين، يف ٕاKادة إالدماج ٔ�و ٕادماج الناس ا�يل عندمه شواهد، هاذ الشواهد ٔ
�صبحت تبعرث داxل دواليب إالدارة، اك�ن ا�يل تيق�لوا لو الشهادة، اك�ن ٔ

  .ا�يل ما تيق�لولوش، والسÞب هو انÀؤه النقايب
هل يف هذه احلكومة ويف هذا العهد �àات عندما �شد� احلرية 

نقا�ت ٔ� لقي ٔ�بوابك، وال حق لٔ�جراء ٔ�ن ينق�وا، ولك من ٔ�صبحنا نقول �ل 
نقب ٔ�و اخنرط يف نقابة معينة ٕاال واكن مصريه إال¾از Kىل احلقوق 

  .والتعذيب
وسوف ٔ�¹رك التعقHب Uٔقول لمك، الس@يد الوز�ر، ولنبيك مجيعا عن 
معا�ة شغيX هذا القطاع، مفهندس يف وVدة اUٓن موقوف، Fندس دو� 

وفا Uٔنه ال �متتع �كفاءة حسب املصادر إالدارية، �ٓخر يف اQار ٔ�صبح موق
البيضاء حرم من إالدماج Uٔنه قHل ٔ�نه قد زور هذه الشهادة، وال ¹زو�ر وال 
انعدام الكفاءة عند اUٔخ ا�يل يف وVدة وال ¹زو�ر عند اUٔخ ا�يل يف اQار 

  .البيضاء
  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب . كرا لمكشكرا اUٔس@تاذ ا�لبار، ش

  .عن هذا السؤال

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  الس@يد الرئDس،

  الس@يد املس�شار احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  زماليئ الوزراء احملرتمني،
احلق النقايب موëول �لجميع وحق دس@توري، لك الفرقاء يف  هٔ�ظن بlٔن
اكنت معومHة ٔ�و xاصة عندمه احلق �متتعوا به، و�ل�س@بة  ٔ�ي مؤسسة

ملكfب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل ±رسي Kليه ما )رسي Kىل القانون يف 
  . املغرب

�ظن بlٔن الطريقة �ش تقدم السؤال ٔ�� يصعب Kيل ٔ�ن ٔ�جHب Kلهيا، ٔ
ا Kىل لك �ال لك م. Uٔهنا فهيا ٔ�مور ا�يل يه رمبا دقHقة، رمبا خصها حتري

�Kمل وهو ٔ�نه اUٔمور اليت مت االتفاق Kلهيا وإالدماج د»ل الشغيX د»ل ٔ
مكfب التكو�ن املهين مت حسب االتفاق ا�يل مت ٕ�مضاء د»ل اUٔطراف 
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، وا�يل )5OFPPT( احلكومHة وكذ¼ املمثلني د»ل النقابة ا�يل اكينة يف
  ).OFPPT(يه ا�يل اكنت احملاور �ل�س@بة لٕالدارة د»ل هاذ 

اUٔش@ياء اUٔخرى ا�يل عندها Kالقة �لرصاع ºجÀعي ا�يل ٔ�ظن بlٔن 
اكن وا�د املدة، تيظهر يل اك�ن التغلب Kليه، ٕاذا اك�ن ٔ�ي ظمل ؤ�ي 

  .شطط ٔ�� مس@تعد نتالقاو ونتذاëرو �لضبط Kىل لك �ا� ونلقاو لها احلل

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

  .تفضلوا اUٔس@تاذ ا�لبار

        ::::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 جزيال الس@يد الوز�ر

احZا نطمنئ اUٓن ميل ت�سمعو الرد د»لمك نظرا لطيبوبتمك، الس@يد 
�حس مكامرس يف السا�ة النقابية، ٔ�قول راه ما ابقHناش ٔ ��الوز�ر، ولكن ٔ

  .ة ٔ�و الكنعرفو راس@نا واش مسموح لنا ند�رو النقاب
وٕاذا اxذينا م5ال د»ل التكو�ن املهين ا�يل فHه اÇمتيزي، اÇمتيزي القاتل ما 
بني العنارص املنمتية لنقابة ºحتاد العام �لشغالني ؤ�خرى  ري مZمتية، بل 

  . مZمتية لنقابة ٔ�خرى
هذا يشء ميس �كرامة إالíسان وميس رصحي العبارة �حلر»ت النقابية، 

عندي اليوم، اليوم، . ت�هتك يف هذا العرص، الس@يد الوز�راحلر»ت النقابية 
�وطيل مDشليفن يف ٕافران داروا نقابة رسحوا عباد هللا، عندي كذ¼ ٔ

يف مكZاس، الزلنا نصارع من ٔ�Vل )  Madprod1(معمل اخلياطة 
  . Kºرتاف �حلر»ت النقابية

ٓ عباد هللا سدوا النقا�ت ��و  ٕاذن احZا اUٓن واش  �رسحو ونقولو ٔ
  . فfحوا جمال �لحر»ت �ش الناس تعرب Kىل راسهم

و»ريت بعض ٔ�ر�ب معامل القطاع اخلاص وبعض املؤسسات 
العمومHة متتثل لٔ�وامر ٔ�و ت��ع ٔ�و تواëب ا�يل خصنا نواëبوه يف ٕاطار 

  احلر»ت، احZا لكنا اUٓن ابدينا ك�شمو رحية احلرية ولكن فني يه؟ 
وغياب *م �لتØاوب مع مZدوبية هذه احلكومة Vات ٔ�طمست اللك 

الشغل ومع إالدارات املعنية، معىن هذا ٔ�ننا نقول ٔ�ننا يف عهد  اب احلق 
  وظهر الباطل، مفن » ¹رى س@يوقف هذا الباطل؟

ٕاخواين، ٔ�� �لك ٔ�سف عندي جوج دقائق د»يل ما نبغDش ا�يل 
، )شوش Kيل، Uٔن هذا مه كنعDشو يومHا، ما ëي6ليو�ش نعسو Uٔن الظمل

  .ما ميك�ش ا�يل تنقب يتطرد، هذا يشء مرفوض
  . شكرا الس@يد الرئDس

  .والسالم Kليمك

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
عفوا هناك تعقHب �لس@يد الوز�ر، . شكرا ¼ Kىل ا�رتامك �لوقت

                                                 
5Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

  .تفضل الس@يد الوز�ر؟ ماعفHتZDاش.. شكرا ٔ�عفHتنا ووفرت لنا بعض

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
ومن واجب وزارة ال�شغيل ٔ�هنا حتمي احلرية ٔ�ظن بlٔنه من واجيب 

النقابية، هذه من املهام اUٔساس@ية د»لها ومن واجب البالد ا�يل يه بالد 
احلق والقانون �ش يتحمى فهيا احلقوق د»ل العامل ود»ل الشغيX، ومن 

  . الواجب íس@تعملو لك الوسائل ا�يل يه مfا�ة
مع لك النقا�ت، �ش هاذ ولهذا احZا Kىل اكمل ºس@تعداد �لتعاون 

احلاالت ا�يل مضبوط فهيا وا�د إال¾از ٔ�و وا�د ºعتداء Kىل احلرية 
  .النقابية �ش نبارشوها ونلعبو دور� فهيا

  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ون�fقل �لسؤال الثالث املوVه ٕاليمك دامئا وموضوKه . شكرا �لس@يد الوز�ر

لكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من ال�رسيع ٕ�خراج قانون النقا�ت، وال
اللكمة لٔ�س@تاذة xدجية . ٔ�عضاء الفريق ºس@تقاليل �لو�دة والتعادلية

  .الزويم، تفضيل

  :املس�شارة الس@يدة xداملس�شارة الس@يدة xداملس�شارة الس@يدة xداملس�شارة الس@يدة xدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس@يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس@يد الوز�ر،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،
شغالني، 	ريد ٔ�ن نوحض �لرٔ�ي الس@يد الوز�ر، حنن يف ºحتاد العام �ل 

العام ٔ�ننا نطالب ٕ�خراج قانون النقا�ت حلزي الوجود، Uٔننا ال خناف من ٔ�ي 
يشء Vاء فهيا، الس@ú ؤ�ن الاكتب العام الحتاد العام �لشغالني قد قال ٔ�و 
راسل احلكومة السابقة يف خشص وز�ر ال�شغيل السابق Kىل ٔ�ننا نق�ل 

�نه جيرم ؤ�نه قد �زج �لسجن �اكتب النقابة  املرشوع مجX وتفصيال، رمغٔ
ٕاذا مل يد�ر ماليته، ورمغ وضع رشوط تقريبا اس@تفزازية �ل�س@بة �لسن ورمغ 
ذ¼ ق�لنا هبا، ولكن حلد اUٓن لDست مطرو�ة cشلك رمسي يف ٕاطار 

ال Kىل املس@توى الغرفfني وال Kىل املس@توى احلوار ºجÀعي ٔ�ي  ،نقاش
  .والعام، مل نlٔت هبذا املرشوع قصد اQراسة بلجن�Hه يف القطاع اخلاص

��ن  اب هذا املرشوع، الس@يد الوز�ر؟ :àا نقولٔ  

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
واللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Kىل . شكرا �لس@يدة املس�شارة

  .السؤال

  ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  الس@يدة املس�شارة احملرتمة،

  الس@يد الرئDس،
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  لسادة الوزراء،ا
  السادة والس@يدات املس�شار�ن،

�ظن بlٔنه �ل�س@بة �لقانون د»ل النقا�ت، س@بق يل بعدما توليت ٔ
د»ل مشاريع قوانني، يه  2املسؤولية ٔ�نين راسلت لك النقا�ت حول 

مشاريع ٔ�ولية يف الواقع، قانون النقا�ت والقانون د»ل إالرضاب، و:هام 
يعي د»ل احلكومة، توصلت ببعض اUٔجوبة داxلني يف ا�طط ال�رش 

الشفوية، مfباينة، اك�ن ا�يل قال ¼ ما ابغاش قانون النقا�ت، النقابة 
د»لمك ا�يل كمتثلهيا قالت بlٔهنا كتق�ل وعندها ٕاحلاح، ٕاذن احZا ٔ�رسلناه 
�لنقا�ت Kىل ٔ�ساس ٔ�ننا �xذو �ٓراءمه، وتيظهر يل ال ٔ�تصور Kىل ٔ�ننا ميكن 

ا�يل النقا�ت ممثX يف هيئة دس@تورية م5ل هذه، عندها اQور  لنا يف بالد
ا�يل كتلعبوا يف جمال العالقات ºجÀعية، ٔ�هنا ال ختضع �لتقZني، ويه رمبا 
بدون شك حمتاVة �ش ¹كون مسرية حبرية طبقا لٔ�وفاق اQولية د»ل 
 مZظمة العمل اQولية، و¹كون كذ¼ مسرية بدميقراطية وcشفافHة و�كذ¼
ٕ�عطاء احلساب �لمنخرطني فهيا وكذ¼ �لرٔ�ي العام و�لسلطات العمومHة، 

  .وخصها ¹متتع �Qمع العمويم، سواء اQمع املايل ٔ�و  ري ذ¼
وKىل هذا اUٔساس، تيظهر يل خصها تدxل يف وا�د الس@ياق د»ل 
الشفافHة وهاذ القانون  ادي يعطهيا إالماكنيات ويعرتف بدورها، و ادي 

ا القانون،  ادي نعملوه �ل�شاور ؤ�متىن ذ¼، و	متىن �ش ما نعملو هذ
يف  وخييÞش الظن د»لنا، ولكن ٕاذا ما لقHناش ا�يل ميد يد لنا  ادي íس@متر 

  .ٕاطار املسؤوليات الس@ياس@ية د»لنا واQس@تورية �ش نقدموه ٔ�مام الربملان

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس@يدة املس�شارة. شكرا �لس@يد الوز�ر

        ::::املس�شارة الس@يدة xداملس�شارة الس@يدة xداملس�شارة الس@يدة xداملس�شارة الس@يدة xدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس@يد الوز�ر

قد قلمت بlٔن النقا�ت ممثX يف هيئة دس@تورية، ولكن لٔ�سف احلكومة 
، ٕاذن هل تعرتفون بlٔن النقا�ت يف قانون من 87مل تصادق Kىل اتفاقHة 

�Vل التحمك يف ماليهتا ولكن Kºرتاف لDس موجودا؟ٔ  
النقايب وهو يف هيئات دس@تورية، مث ëيف ميكن ٔ�ن نعرتف �لعمل 

  ؟ 1958ولكن رمغ ذ¼ )سري بقانون امجلعيات د»ل 
هذا ال يعقل، حنن مع قانون النقا�ت وندعو ٕاليه، ملاذا الس@يد الوز�ر؟ 
Uٔننا لس@نا ضد من يقوم بال، ولكن نقول بlٔن ال Kالقة بقانون النقا�ت 

  . محلاية العمل النقايبوقانون إالرضاب ٔ�وال، وKالقة قانون النقا�ت فقط 
فٕاضافة ٕاىل ما قا� زمHيل، فهناك الك5ري من إال¾از Kىل حقوق العامل 
واحلر»ت العامة فú خيص النقا�ت، فا�لوëوس إالنتاجHة م5ال �اليا موقوف 

وا�د، الس@يد الوز�ر، لكها ال ¹ريد شÎDا ٕاال حساهبا الÞس@يط، ولكن  400
 Xلولب من العرا=ش ٕاىل الر�ط، ؤ'نه الس@يد رب العمل يقول يدي طوي

�و ٔ)Robot(ىPهت	يف الر�ط عهد هذا ال�م قد ا Xيد طوي � ، .  

لهذا، البد من احلر»ت النقابية والبد من حامية العمل النقايب، مث 
مع  87كذ¼ البد من Kºرتاف �لعمل النقايب من xالل املصادقة Kىل 

  .حتفظ احلكومة
فظ، ولكن ميكن ٔ�ن تصادق مع حنن ال نقول �لحكومة ٔ�ن ال تتح

حتفظاهتا، ولكن ٔ�ن نبقى بني Kºرتاف وبني Kدم Kºرتاف، وحنن حنرض 
املنتد»ت اQولية يف مZظمة العمل العربية ويف مZظمة العمل اQولية و ريها 

  .من اUٔش@ياء اليت ذëرمت وحنن  ري معرتف بنا، الس@يد الوز�ر
 هذا الطرح، Uٔ	مك رVل ؤ�� واثقة ٔ�	مك س�ساKدون ٔ�و س@تدفعون يف

ا مZبثق عن حركة تقدمHة، طبعا ال ميكن ٕاال ٔ�ن تدافع Kىل ما هو عطب
  .قانوين وحقويق �QرVة اUٔوىل

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  .تعقHباللكمة �لس@يد الوز�ر ٕان اكن هنا¼ . شكرا �لس@يدة املس�شارة

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
�ن ابغيت . ، ٔ�شكرك Kىل ال�م ا�يل قليتالس@يدة املس�شارة احملرتمةٔ

�ؤكد ¼ بlٔن ما عند� ٔ�دىن مرëب، ال يف احلكومة وال ëبالد، �ش نصادقو ٔ
، واحZا كن�Zاقشو �ش íشوفو الصيغة �ش نصادقو Kىل االتفاقHة K87ىل 
د»ل مZظمة العمل اQولية Uٔهنا طار�ة لنا ٕاشاكل، طار�ة ٕاشاكل  87

ش القضاة ¹كون عندمه نقابة، وطار�ة لنا ٕاشاكل دس@تور، اQس@تور مينع �
قانوين Uٔنه محX السالح يف هاذ البالد ما عندمهش احلق �ش �كونوا 
مZظامت نقابية، خصنا جناوبو Kىل هاذ جوج إالشاكالت، مايش حHث 
ابغينا نقمعو النقا�ت ونتكرفسو Kىل النقا�ت وما نعرتفوش �حلرية النقابية 

ٕاذن اطمئنوا من هذه الناحHة، ابغيتك . 87ش Kىل اKالش ما صادقZا
  . ¹كوين هنائيا مطمئنة

اUٓن �ل�س@بة �لرصاKات ا�يل تمت، اQور د»ل وزارة ال�شغيل عندو 
دور د»ل ال�رشيع، عندو دور د»ل املراق�ة وعندو دور يف �ا� íشوب 
	زاKات �ش يقرب و¾ات النظر، واك�ن ا�لØان ا�يل ك�ش@تغل يف هاذ 

  . طار، ٕاقلميية، وطنية، ٕاىل  ري ذ¼االٕ 
وهاذ اليش ال مينع الوسائل اUٔخرى ا�يل يه وسائل ºلتØاء ٕاىل 

� مصل�ة Êحكومة �ش �كون دنٕاذن احZا ع . القانون، ºلتØاء ٕاىل احملامك
عند� حركة نقابية قوية، Uٔهنا  ادي ±ساKد �ش هاذ دو� احلق والقانون 

لها ان�شار و�كون عندها معىن، ٕاذن ما احZاش  يف اEال ºجÀعي �كون
خصوم، احZا �لفاء، سواء النقا�ت ا�يل ك�ساند اUٔحزاب ا�يل يف احلكومة 

ٕاذن . ٔ�و النقا�ت اUٔخرى ا�يل عندها دورها وا�يل عندها ماكهنا ºعتباري
  .ابغيتمك ¹كونوا مطمئنني من هذه الناحHة

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

ن�fقل ٕاىل السؤال الرابع واxUٔري يف قطاع ال�شغيل وهو حول و 
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اللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء  ".ٕادماج"ºخfالالت اليت يعرفها �ر�مج 
  .الفريق الفHدرايل، تفضلوا اليس الرماح

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماح
  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
مع مرور  "ٕادماج"لوز�ر، كام تعلمون لقد ٔ�صبح �ر�مج الس@يد ا

الوقت، وxالفا ملا ٔ��دث من ٔ��V، )سامه يف توس@يع الهشاشة، لعدة 
�س@باب نذëر مهنأ:  

العليا ا�àن يعانون من  Kىل محX الشواهدٔ�وال، ٔ�نه مل يعد حمصورا 
بطا� طويX اUٔمد، لقد ٔ�صبح )شمل ٔ�يضا لك محX الشواهد، مبا يف ذ¼ 
محX شواهد التكو�ن املهين، ا�يل عندمه ¹كو�ن تقين وا�يل مايش يف �اVة 
ٕالخضاع التكو�ن لوا�د الوقت طويل Uٔهنم مfوفرون Kىل الرشوط �ش 

  . يصبحوا مدجمني مZذ ا�لحظة اUٔوىل
�يضا كذ¼ لكونه ال )س@هتدف فقط املقاوالت املبتدئة ا�يل كتحتاج ٔ

ح ëميتد العمل يف هاذ الرب�مج ٕاىل املساKدة، بل هو بطبيعة احلال ٔ�صب
املقاوالت الكربى م5ل اUٔبناك، م5ل القطاع البنيك وم5ل املؤسسات التابعة 
لصندوق إاليداع والتدبري، ا�يل من طبيعة احلال يه قوية ويه تتوفر Kىل 
الرشوط بطبيعة احلال �ش ما ¹كوíش عهنا هاذ املساKدة، xاصة، الس@يد 

 ٔ�ن هاذ الرب�مج ëيعطي �لمقاوالت احلق �ش بطبيعة الوز�ر، كام تعلمون، 
احلال ما ëيlٔديوش الواج�ات د»ل الصندوق الوطين �لضامن ºجÀعي، 

  .الرمس املتعلق �لتكو�ن املهين، كذ¼ إالعفاء من الرضيبة Kىل هذا اxQل
هذا النوع من املساKدات بطبيعة احلال ٔ�صبح تfDعطى للك املقاوالت، 

 ٔ�دى ٔ�ن هاذ الرب�مج بطبيعة احلال ٔ�صبح ëيكون إالق�ال Kليه، اليشء ا�يل 
لكن فقط من ٔ�Vل اÇهترب من احلقوق د»ل العامل، مما جعل هاذ الرب�مج 
�صبح ëيوسع الهشاشة، وxاصة ٔ�نه وا�د العدد ا�يل كDس@تافدوا من هاذ ٔ

 املدة ما تيوقعش إالدماج د»هلم، بل وا�مج فú بعد من بعد ما تDس@توفالرب
  . ما ëيبقاش من حقهم �ش حىت )س@تفادوا، يلتحقون بصفوف البطا�

هاذ الرب�مج ٔ�يضا، الس@يد الوز�ر، ëيجعل محX الشواهد يبقاو ميش@يو 
فقط �لقطاع العام، لكهم ëيبغيو )ش@تغلوا يف القطاع العام، Uٔنه ما عندمهش 

مون الثقة يف القطاع اخلاص، Uٔن هباذ الشلك xاصة ٔ�ن اUٔجور، كام تعل
�ر�مج د»ل من هاذ الناس ا�يل تDس@تافدوا من  %75الس@يد الوز�ر، 

درمه، خبالف من  2000و 1600، اUٔجور د»هلم ترتاوح بني "ٕادماج"
  . درمه 6000طبيعة احلال القانون ¹مييش حىت 

 وٕاذن هاذ اUٔوضاع هاذي بطبيعة احلال جتعلنا، الس@يد الوز�ر، نفكر 
ىت �ش املقاو� تقوم �ملسؤوليات د»لها يف مراجعة هذا الرب�مج ح

  . ºجÀعية لتوفري الشغل

يؤدي لتوس@يع  ، وبل،فlfٔكدوا، الس@يد الوز�ر، بlٔن هذا الرب�مج ٔ�صبح
الهشاشة م5ل ما تقوم به مقاوالت ال�شغيل املؤقت، فO¼ اUٓن حنن 
مطالبني، يعين مطالبة احلكومة �ش تعيد النظر يف هذا الرب�مج وcرسKة 

�صبح � دور سليب يف جمال Kالقات الشغل Uٔنهٔ.  

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن . شكرا ¼ الس@يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  الس@يد الرئDس،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ملس�شار احملرتم فHه ٔ�ش@ياء ٔ�ظن بlٔنه العرض د»ل السؤال د»ل الس@يد ا

هاذ . "ٕادماج"ٕاجيابية، ا�يل موضوعية يف التناول د»ل هاذ القضية د»ل 
الرب�مج مت ±سطريه ٕ�رادة س@ياس@ية ويف ٕاطار القانون يف وا�د الفرتة 

ا�يل مت  "ٕادماج"ٔ�لف عقدة د»ل  33 :2010معينة، حلد اUٓن ال�س@بة يف 
ٕاىل  30ب�سب تقريبا يف �دود و)سامه . ٔ�لف 35: 2011إال�رام د»لها، 

  . د»ل طلبات الشغل %33
من دون شك Kىل ٔ�نه اQمع ا�يل كتعطيه اQو� يف إالماكنية د»ل 

س@نوات، من دون شك Kىل ٔ�نه مع Kدم  3اس@مترار فرتة التدريب ٕاىل 
اÇمتيزي بني املؤسسات ا�يل حمتاVة اليد العامX وا�يل ما حتتاجش نعطيوها 

وا يف هذا إالطار واUٔخرى ا�يل كتعمل جمهود �ش تدمج الناس ا�يل )ش@تغل
  . العامل، ما اكي�ش هاذ الفرق بZDاهتم ëيطرح ٕاشاكلية ا�يل يه حقHقHة

ا�يل ميكن يل . احZا يف ٕاطار ٕاKادة التقHمي د»ل هاذ الربامج لكها إالرادية
نقول لمك وهو ٔ�ن يف هاذ ºجتاه  ادي منش@يو يف تقليص املدة د»ل 

شهر، مث  36شهر وامfدادها ٕاىل  �24ن، ما تبقاش ëيف ما اكنت ق�ل اÇمتر 
، ومث هذا توفري التغطية الصحية �لناس ا�àن يدxلون يف هذا إالطار

 ادي íش@تغلو Kىل ëوطا، حتديد íس@بة مÎوية من الناس ا�يل ميش@يو يف 
، ما ميك�ش الناس لكهم ا�يل xدموا Vديد يف وا�د املؤسسة "ٕادماج"

،  ادي حناولو نقلصو من هاذ اUٔمر، �ش الناس "ٕادماج"�كونوا يف ٕاطار 
ا�يل حمتاVني �ش يدxلوا يد KامX ا�يل عندمه هبا الغرض ما )س@تافدوش 
من وا�د الرب�مج ا�يل معلته اQو� �ش ±ساKد Kىل الولوج Uٔول مرة 

  . �لعمل، ٕاذن احZا  اديني يف نفس ºجتاه ا�يل طرحيت يف السؤال د»¼

Dالس@يد رئDالس@يد رئDالس@يد رئDس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس@يد رئ::::        
  .اللكمة �لس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب. شكرا �لس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد املس�شار عبد الرحمي الرماحالس@يد املس�شار عبد الرحمي الرماحالس@يد املس�شار عبد الرحمي الرماحالس@يد املس�شار عبد الرحمي الرماح
الس@يد الوز�ر، íسØل التØاوب د»لمك، لكن نضيف كذ¼ بعض 
املعطيات، الس@يد الوز�ر، ؤ�نمت كذ¼  ادي ¹كونوا Kىل ٕاطالع من xالل 
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  . الوسائل د»لمك، يعين من xالل إالدارة
فú يتعلق �لعدد، احZا كنعرفو ٔ�نه اك�ن Kدد مرتفع، ولكن، الس@يد 
الوز�ر، ميكن يل نقول لمك وهذه قضا» حمددة وواحضة، اك�ن عامل ا�يل 
ëيكونوا تيعملوا ويطلب مهنم من طرف املقاوالت ميش@يو ي�سØلوا عند 

)ANAPEC6 ( يوقفوا من اخلدمة ويقولوا �شë ،ش �رفعوا العدد�
  . املقاو�، هذا واقع وقفZا Kليه، معناه العدد xاص اشوية±س@تفد 

�يضا كذ¼ ضيفوا ٔ�	مك تتلكمون Kىل ا�يل ٔ�دجموا، رامك ما كتعرفوش ٔ
ا�يل ëيعاودوا خيرجوا احشال هام، من هنا خصمك تعيدوا اUٔرقام، تعرفوا 

  العدد، اKالش؟ 
ب تفعيل وكثري ما قلنا جي.. Uٔ	مك، الس@يد الوز�ر، مل تفعلوا حلد اUٓن

، كنعاود نذëر ٔ�ش@نو يه هذه املادة؟ املصل�ة د»لمك، يعين وزارة 511املادة 
ال�شغيل ëيخصها ¹كون تتعرف العدد د»ل العاملني وKدد العاطلني، ما 
عندمكش إالحصائيات حلد اUٓن، طاملا ٔ�	مك ما فعلتيوش مقfضيات املدونة، 

اش@تغل وفوقاش اش@تغل  xاصة هذه املادة �ش ¹كونوا تتعرفوا اشكون ا�يل
وفوقاش خرج، وتعرفوا واش �لفعل ٔ�ش@نو يه املدة ا�يل قىض و ادي 
�كون عندمك الكHفHة د»ل املراق�ة حول ا�يل ëي�رتموا القانون وحول 

  . املت�ايلني Kىل القانون، فهذا مقfىض جيب تفعي� ٔ�يضا
  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
مfفق بlٔنه اUٔمر )س@تدعي مZا رصد د»ل هذه احلاالت ود»ل هذه 
التØاوزات، ومن دون شك Kىل ٔ�نه من اUٔوراش الكربى د»ل وزارة 

ؤية واحضة Kىل ما جيري ال�شغيل ويه ±ش@تغل بlٓليات ا�يل تعطهيا وا�د الر 
يف جمال ال�شغيل، واحZا Kىل هذا اUٔساس � ني نعملو بعض املشاريع يف 

  . هذه الوزارة
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر، وíشكره Kىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ن�fقل ٕاىل السؤال الفريد املوVه ٕاىل الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن بعدما و 
نازل الس@يد وز�ر الص�ة مشكورا لفائدته عن ¹رت�Dه يف الالحئة، وà¼ ت 

نلمتس من السادة املس�شار�ن ا�àن اكنت هلم ٔ�س@ئX مع الس@يد وز�ر 

الص�ة ٔ�ن يق�لوا كذ¼ التنازل عن هذا الرتتDب لفائدة الس@يد وز�ر الطاقة 
  واملعادن مشكور�ن، ما اك�ن مشلك؟ 

 الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن، وهو حول ٕاذن السؤال الفريد املوVه ٕاىل
                                                 

6 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 

ارتفاع ٔ�مثان فواتري املاء والكهر�ء، واللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من 
  .الفريق احلريك، تفضلوا اUٔس@تاذ

        ::::املس�شار الس@يد م�اراملس�شار الس@يد م�اراملس�شار الس@يد م�اراملس�شار الس@يد م�اركككك الس@باعي الس@باعي الس@باعي الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئDس

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

 املاء والكهر�ء من بني اUٔعباء اليت ¹رهق اكهل تعد ¹اكليف فواتري
هاذ الفواتري، الس@يد الوز�ر، . املواطن املغريب سواء يف البوادي ٔ�و يف املدن

.. ا�يل ¹رتفع من شهر Uٓخر، اKالش؟ والناس ي�ساءلون Uٔن ما عندمهش
البوالت ا�يل عندمه وال التلفزيون ا�يل عندمه هو ا�يل عندمه، ولكن 

  .جتي هاذ الشهر يف مثن والشهر اUٓخر تتجي مضاعفة الفاتورة
هاذ اليش راجع، الس@يد الوز�ر، �لمراق�ني ا�يل ëيدوزوا Kىل العدادات 

Kاد ¹مييش àاك العداد )شوفو واش xدام وال  4ٔ�شهر ٔ�و  3ا�يل تيØلسوا 
ما xدامش، هذا هو ا�يل تيجعل الناس مfذمر�ن، الس@يد الوز�ر، من هاذ 

  . يل تيقول ¼ اكع هاذ الضو ما ابقى عندي ما ند�ر بهاليش، اك�ن ا�
هللا جياز�مك خبري ا�يل تنطلبو ٔ�نه هاذ املاكتب، ال املكfب الوطين 

اكع املسائل ا�يل كتلكف، ).. RADEE7(�لكهر�ء وال املاكتب ا�يل هام 
  . ا�يل Kاطية املياه) ONEP8(كذ¼ بـ 

íسان يف وا�د حىت تيطيح االٕ .. راه ما تيدروش وما تي6دوشاي
هو؟ Uٔن اKالش؟  هالشطر ا�يل هو الشطر الثاين والثالث، ؤ�ش@نو ذنب

Uٔن هاذيك الرشكة وال هذاك املكfب ما دا�رش املوظفني د»ولو ا�يل 
  .كرياق�وا هاذ املسائل

من ٔ�Vل طمlٔنZDة املواطنني، Uٔن اك�ن  ،لهذا، الس@يد الوز�ر، íسائلمك
  :وا�د العدد ا�يل ëي�ساءل

 هاذ الفاتورة د»ل املاء والضو واش ¹زادت وال ما ¹زاد±ش؟ واش فعال
اك�ن يف الشارع تيقولوا بlٔن ¹زادت، ولكن هاذو هام ا�يل تيHÞنوا فعال الناس 
ما تي6لصوش يف الوقت وال ما كرتفدش هذاك الكونتور يف الوقت ëي�سامو 

  ..بlٔن راه
 ٔ�نمت Êحكومة، ولهذا، الس@يد الوز�ر، اك�ن ٕاجراءات ا�يل كتقوموا هبا 

تعطيو� ٔ�ش@نو هام املساءل ا�يل  ادي جتري هبا الوزارة �ش حتد من هاذ 
ال�ساؤالت الك5رية، واش املاء  ادي يزتاد؟ واش الضو  ادي يزتاد؟ ٕاذا ما 

  .اكنت حىت يش �اVة من هاذ اليش طمlٔ� الس@يد الوز�ر

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

  .السؤال

                                                 
7 Les Régies Autonomes de Distribution d’Eau et d’Electricité 
8 Office National de l’Eau Potable 
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        ::::الس@يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDةالس@يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDةالس@يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDةالس@يد فؤاد اQو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDة
  .شكرا الس@يد الرئDس

  . شكرا الس@يد املس�شار
 ري �ش 	كونو واحضني، �ل�س@بة �لسعر د»ل املاء والضو ما ¹زادش، 

، ٕاذن هذا 2006نفس السعر ا�يل عند� اليوم هو ا�يل اكن عند� من 
وصلنا �لس@نة السابعة واحZا يف نفس السعر د»ل املاء والضو، هذا  تقريبا
�والٔ.  

وتتعرفوا بlٔنه نظام ال�سعرية د»ل املاء والضو .. 4نيا،  ري �ش نعطيمك
يف املغرب �Uٔشطر، اك�ن الشطر اUٔول وتي�سمى �لشطر ºجÀعي، ٕاذن 

ساKة /اطس@ن�مي �لكHلو و  80التلكفة د»لو مZخفضة Vدا، يه تقريبا 
  . درمه �لمرت مكعب �ل�س@بة �لامء �2,54ل�س@بة �لكهر�ء، و

، وهذا 2006ٕاذن هذه ±سعرية مZخفضة Vدا وال�سعرية مل تتغري من 
)سمى سعر اجÀعي املعىن د»لها هو ٔ�نه اÇمثن ا�يل تيlٔدي املواطن هو ٔ�قل 

الثاين من التلكفة، ٕاذن اك�ن دمع د»ل اQو� يف هذا اÇمثن، وكذ¼ الشطر 
د»ل الكهر�ء اÇمثن د»لو ٔ�قل من التلكفة، حىت تنوصلو �لشطر الثالث Kاد 

ٕاذن الشطر اUٔول والشطر . تيكون اÇمثن )ساوي التلكفة د»ل الكهر�ء
الثاين ميثلون يف املغرب ٔ�كرث من ثالثة ٔ�ر�ع الساكنة ا�يل تDمتتعوا بوا�د 

ة وهذا من التضامن اÇمثن ا�يل هو ٔ�قل من التلكفة، ٔ�ي اQو� مدمع
  .الوطين، مدمعة اÇمثن د»ل املاء ود»ل الكهر�ء

 ري �ش تعطيمك وا�د املقارنة وتعرفوا ٔ�ش@نو  معىن هذا، كتعرفوا بlٔن 
يعين ٕاذا حتل الزببوز  2,54يف الشق ºجÀعي، املرت املكعب د»ل املاء 

كن KائX تدوز د»¼ يف اQار، وتصلح ٔ�لف ليرتو د»ل املاء يعين تقريبا مي
�»م 4هبا ٔ�س@بوع، *لك و±رشب وتغسل وتصنب من ٔ ،5  ٔ�حىت ٔ�س@بوع،  »م

هذاك هو نفس اÇمثن  ادي هتز ذاك الهاتف النقال د»¼ وتعيط ليش 
صاح�ك تذاëر معه جوج دقائق،  ري �ش ¹كون املقارنة، راه هذا هو مثن 

  . املاء يف املغرب
وا ٔ�ش@نو هو العمل بال فلوس ëيف تيقولوا، Uٔنه قارن ..ش@به ٕاذن تقريبا 

ا�يل ëيخص اQو� �ش تÞين سدود وقZوات وحمطات �لمعاجلة وقZوات 
�لتوزيع والنقل د»ل املاء حىت يوصل لعند املواطن، و�ٓس@يدي ابقى 

�»م حىت Uٔس@بوع يعين اس@هتالك معقول، هو  5ٔ�»م وال  4±س@هتâ املاء ٔ
  . اQقائق 4ال و 3اÇمثن �ش كتلكم مع اUٔصدقاء وال مع العائX د»¼ 

ٕاذن هذا خصمك تعملوا هاذ املقارنة وتعرفوا بlٔنه راه اك�ن وا�د اEهود 
ج�ار ا�يل قامت به اQو� �ش تعطي املاء والضو بوا�د اÇمثن مZاسب 

  . �لمواطنني، وxاصة �لفÎات ذات اxQل احملدود
ويف نفس الوقت نظام اUٔشطر راه ما ëيتغريش، واxا يدوز املراقب، 

بعض احلاالت ëيدوز شهر»، واك�ن يف بعض املناطق ا�يل كتكون  اك�ن
�شهر، ولكن حىت ميل ëيدوز املراقب  3بعيدة ëيدوز Kىل شهر�ن ٔ�و Kىل ٔ

Kىل شهر�ن ٔ�و ثالثة ٔ�شهر، الفاتورة ا�يل كتؤدى Kلهيا كتكون حمسوبة 

ك�سHÞق، وحىت ëيدوز املراقب يف الشهر الثاين Kاد ëيعمل ا��ساب 
  . مضبوط
  .راشك

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
هنا¼ تعقHب إالخوان؟ اللكمة لٔ�س@تاذ مرون . شكرا الس@يد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مرون
Zيضا هو توضيح حول ما  هالس@يد الوز�ر، هاذ السؤال املقصود م�ٔ

لكهر�ء، قرٔ��ه ومسعناه من بعض الوزراء فú يتعلق �Uٔمثنة د»ل املاء وا
  . اك�ن نوع من التضارب

4نيا ابغينا نعرفو واش ما اكي�ش هناك يف اUٔفق مراجعة التعريفة بناء 
ا�يل اك�ن خصو ) K)L'amortissementىل املنجزات ا�يل تدارت و

 la(يت6اذ بعني ºعتبار، Uٔنه ذاك الشطر اUٔول ا�يل ëيكون د»ل 
redevance ( ن الش@بكة ك�تغري ولو ٔ�ن الش@بكة ¹كون ëيبقى هو هو، ولو ٔ

)amorti à 100%  ( ىل القمية ا�يلK يتغريش، اليشء ا�يل يؤ2رë ما
  .ëيؤدهيا املشرتك يف املاء ٔ�و يف الكهر�ء

4نيا، املراق�ة د»ل العدادات، ما كتدارش شهر»، �ٕالضافة ٔ�هنا ما 
 كذ¼ العدادات. كتدارش شهر» ملا ëيطول الوقت كتفfح الباب �لتالعبات

ا�يل فهيا �زاف د»ل العائالت، خصو يت�ل املشلك د»لها، راه اكينة، 
  .مازال خصو يتعاود فهيا النظر

فú يتعلق �لتlٔثري إالجيايب، Uٔنه مازال ما حسZDاش به ملا حHدتو ذاك 
الرضيبة ا�يل اكنت كمتيش Qوزمي، املواطن ما حسش بlٔنه هناك يش �اVة 

  . لف ëي6لصو ëي6لصوحتيدات وال، اذك اليش ا�يل مو 
موقفمك من القضية د»ل اUٔشطر، البد ٔ�هنا يتعاود فهيا النظر، احZا 
مسعنا من بعض الوزراء ا�يل هرضوا Kلهيا، وكنعتقدو Kىل ٔ�نه Vا الوقت 
�يضا �ش نعاودو فهيا النظر فú يتعلق �لمكيات ا�يل كتدxل فهيا بناء Kىل ٔ

  .ما قلته فú يتعلق �لنقط اUٔخرى

        ::::س@يد رئDس اجللسةس@يد رئDس اجللسةس@يد رئDس اجللسةس@يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن . شكرا �لس@يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎDة
  .شكرا الس@يد املس�شار

بعدا ا�يل خصمك تعرفوه هو ٔ�نه من الطبيعي يف دو� حبال املغرب ا�يل 
وا بlٔن املدخول يعين املنتوج تيكون وا�د التقدم ومنو اقfصادي، وكتعرف
دوالر تقريبا، تيكون  3500اQاxيل اخلام �لشخص راه ارتفع اUٓن حنو 

اس@هتالك ٔ�كرث د»ل الكهر�ء واملاء،  ري ميل كرتتفع القدرة الرشائية د»ل 
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املواطنني، يف نفس الوقت كريتفع ºس@هتالك، ورامك كتعرفوا هاذ اليش، 
الهواء، واك�ن ا�يل عندو الثالVة والتلفزيون اك�ن ا�يل عندو وسائل ¹كHيف 

ٕاخل، وحىت الطبقة املتوسطة راه ... ٔ�صبح عندو جوج د»ل التلفازات
  .عندها، ت�شوفو يعين هذا ارجع Kام وطبيعي

�ل�س@بة لنظام اUٔشطر، تيخصمك تعرفوا بlٔن نظام الفاتورة د»ل 
تدب Qى رئDس الكهر�ء واملاء راه مقنن، اك�ن قرار د»ل الوز�ر املن 

  .هااحلكومة امللكف �حلاكمة ا�يل هو ا�يل تي�دد
ٕاذن تطبيق نظام اUٔشطر ٕاذن ما ميك�ش يتغري، ومطبق �لك شفافHة 

�شهر تيعاود  3يعين ولو تيكون املراقب تيدوز من بعد شهر�ن وال ٔ
يتحسب املعدل الشهري وتيعاود يتحسب Kىل حساب اUٔشطر الشهرية 

، تfDحسب الشهر اUٔول ك�سHÞق وتيlٔدي ا�يل قى �وتيlٔدي املواطن ا�يل اب
، ولكن الفاتورة تتحسب Kىل حساب اUٔشطر، Kىل حساب Kدد ابقى �

اUٔ»م يف لك شهر، املعدل تيعاود يتحسب، وهذا مراقب من طرف اQو� 
  .وما �كوíش فHه ٔ�ي تغيري

�ل�س@بة �لسؤال ا�يل قلت، احZا راه Vاوبنا والس@يد وز�ر االتصال 
س@يد بوليف كذ¼ ؤ�� خشصيا Vاوبنا لكنا نفس اجلواب، هو ٔ�نه اUٓن وال 

اك�ن دراسة حول نظام التعريفة د»ل الكهر�ء ود»ل املاء، اك�ن دراسة، 
وهاذ اQراسة 	متىن قريبا ¹كون عند� الن�ØHة د»لها، وهذا يف ٕاطار وا�د 

لكهر�ء واملاء اQراسة د»ل عقد الرب�مج ما بني اQو� واملكfب الوطين � 
ا�يل تيخصنا ٕان شاء هللا ننطلقو يف هاذ عقد الرب�مج يف ٔ�وائل Kام 

2013.  
ٕاذن هاذ اQراسة ميل  ادي �كون عند� الن�ØHة د»لها  ادي نعلنو 

  .Kلهيا ونعممو اخلرب ونوحضو مجيع املعطيات ا�يل  ادي ¹كون عند� �ٓنذاك

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . Kىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة ،رالس@يد الوز� ،شكرا لمك

ون�fقل ٕاىل اUٔس@ئX املو¾ة ٕاىل الس@يد وز�ر الص�ة، والسؤال اUٔول 
حول معا�ة مرىض القصور اللكوي، واللكمة �Uٔد السادة ٔ�عضاء هو 

  .الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل اUٔس@تاذ

        ::::املس�شار الس@يد موالي اUٔمني طيب Kلوياملس�شار الس@يد موالي اUٔمني طيب Kلوياملس�شار الس@يد موالي اUٔمني طيب Kلوياملس�شار الس@يد موالي اUٔمني طيب Kلوي
  .شكرا الس@يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس@يدة املس�شارة واملس�شار�ن احملرتمني،

  السادة احلضور،
الس@يد الوز�ر، السؤال د»لنا اكلتايل يف ٕاطار املرض د»ل القصور 

  :اللكوي
يعDش مرىض القصور اللكوي جبميع ٔ�حناء اململكة وضعية حصية يصعب 

 ،)Dialyse(وصفها cسÞب تlٔخر اس@تفادهتم من حصص تصفHة اQم حىت 

مما يثقل اكهل ٔ� لبية اUٔرس، حHث يصبحون مضطر�ن من ٕاجراء تصفHة 
درمه، الس@يد الوز�ر، لك شهر، ٔ�ي ما  4800اللكى بنفقات �هضة تعادل 

درمه للك حصة، مرتني يف اUٔس@بوع، Kلام ٔ�ن ٔ� لبية املصابني  600يعادل 
من اUٔرس املعوزة ال �متتعون �لتغطية الصحية، وين�درون من مZاطق 

عن املراكز ºس�شفائية، وعند ا�لجوء ٕاىل  ،عيدة، xاصة اجلنوب الرشيقب 
القسم ا�تص �ملس�شفى ي�fظرون دورمه مضن قامئة املواعيد ملدة زمZية 
طويX، تي�fظروا، الس@يد الوز�ر، ذاك اليش ما يتصورش ¼ Kىل البال 

الÞرشية  د»¼، وذ¼ راجع �Uٔساس ٕاىل النقص الواحض يف املراكز واملوارد
مقارنة مع توفري اUٓليات واUٔدوية، رمغ ارتفاع التاكليف ومصاريف اUٔدوية 

  .والت�اليل
  :الس@يد الوز�ر احملرتم اعتبارا للك هذه املشالك، íسائلمك

ما يه إالجراءات اليت س@تقومون هبا من ٔ�Vل هيلكة هذا القطاع 
الوز�ر؟ وما يه وٕانقاذ هذه الرشحية من املوت احملقق يف ٔ�ية حلظة الس@يد 

  ٕاسرتاتيجية الوزارة لتصحيح هذا الوضع؟ 
  .وشكرا

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

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

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  .يل �لس@يد املس�شار احملرتم لطر�ه هذا السؤالٔ�وال الشكر اجلز 
هاذ املشلك د»ل املرىض ا�يل تيعانيو �لقصور اللكوي املزمن، هو 
مشلك حصي وطين حصيح، ال احZا ëوزارة عند� مجيع إالماكنيات �ش 
نعاجلوه، ٔ�� تنعرتف به، وال احZا نقول ¼ ٔ�نه قدينا Kىل ٔ�نه نتكفاو مع مجيع 

  .راه  ادي 	كون تنكذب Kليكلواحئ ºنتظار 
ولكن ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكد ¼ ٔ�نه وا�د اEهود و ادي نقولو ¼ دا�، 
�xذته ëوز�ر مسؤول Kىل القطاع من ٔ�ولوية ٔ ��وا�د اEهود ج�ار Vدا، ٔ
اUٔولو»ت، Uٔن هنار صاحب اجلال� نرصه هللا ٔ�عطى انطالقة تعممي نظام 

تتدوي Kلهيم Vلهم معوزون، لكهم  املساKدة الطبية، Uٔن هاذ الناس ا�يل
  .ا�يل يف املناطق النائية و ادي 	رجع هلم

اك�ن �ر�مج دا� وطين �لتكفل هباذ القصور اللكوي، ٔ�ش@نو هو هاذ 
  :الرب�مج؟ هاذ الرب�مج الوطين عندو ثالث ٔ�هداف

الهدف اUٔول هو ºس@تØابة وتلبية احلاجHات د»ل دا�، ا�يل تيطلهبا 
 ما قديناش اليوم مع اUٔسف �ش  ادي نوا¾وها د»ل املواطن، ا�يل

تصفHة اQم، ٕاما عن طريق املس�شفHات العمومHة وٕاما عن طريق رشاء 
مليون درمه لرشاء  380اخلدمات من القطاع اخلاص، وهاذ العام رصد� 
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  .هذه اخلدمات
الهدف الثاين هو ±شجيع، وهذا هو الهدف الثاين هو احلل احلقHقي 

املرض، هو ±شجيع زرع اللكي، هذا هو احلل، Uٔن خصك  د»ل هاذ
تعرف إالíسان ميل تيكون زرع اللكي تريجع Kادي، ا�يل تيقرا تيقرا، ا�يل 
تي6دم تي6دم، واللكفة كتكون عرشة مرات ٔ�قل، وما ت�Dقاش ال يف xدمfو 

  .ال هذا
معلية زرع  300» لٔ�سف يف املغرب Êلك ٕاىل يومZا هذا وصلنا 

�شهر اxUٔرية ٔ�عطينا دفعة  7ٔ�شهر اxUٔرية ٔ�و  6كن احZا هاذي اللكي، ولٔ
قوية، نعطيك  ري م5ال يف املركز الصحي اجلامعي ا�ن رشد يف اQار 

 4معلية زرع �للكي، وUٔول مرة  20ٔ�شهر اxUٔرية داروا  7البيضاء، هاذ 
  ".RAMED9"د»ل الناس ا�يل عندمه بطاقة  3ٔ�طفال، وUٔول مرة 

و الوقاية، ما خصناش نوصلو لهذا، و ادي جنيو الهدف اxUٔري ه
�مراض يه مرض السكري ومرض  �2لوقاية ا�يل  ادي نوصل لها Uٔن ٔ

احZا وصلنا هلم .. ارتفاع الضغط اQموي، هام هاذ املرضني ا�يل تيوصلوا لهاذ
يف املراكز الصحية Kىل الصعيد الوطين، اس�شارات طبية يف ٔ�»م ¹كون 

روفة، واملواطن خصو �كون Kارفها والسلطات، معروفة، يف ساKات مع
  .�ش نعطيومه اUٔدوية

مركز حصي  90و	متىن ٔ�نه هاذ اليش ا�يل Kىل الصعيد الوطين اك�ن 
�ٓ� ا�يل ك�س@تافد مهنم ٔ�كرث من  1400ممرض،  800طبDب،  150معومHة، 

مريض ا�يل ت�رشيو هلم اخلدمات من القطاع  2250مريض، زائد  7000
  .ليون درمهم  380اخلاص 

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن �لتعقHب، تفضل . شكرا �لس@يد الوز�ر

�س@تاذٔ.  

        ::::املس�شار الس@يد موالي اUٔمني طياملس�شار الس@يد موالي اUٔمني طياملس�شار الس@يد موالي اUٔمني طياملس�شار الس@يد موالي اUٔمني طييبيبيبيب Kلوي Kلوي Kلوي Kلوي
�وال íشكرمك، الس@يد الوز�ر، Kىل رصاحfمك والوضوح د»لمك �ل�س@بة ٔ

 ٓUشاهد اDي العام ا�يل ت�  .ن هاذ اجلواب د»لمك�لرٔ
ولكن، الس@يد الوز�ر، ٕاىل امسحت احZا تنعرفو فHك الكفاءة د»¼، 
ووزارة الص�ة امحلد R تغريت ميل جHيت Kىل هذه الوزارة، حلقاش احZا 

السابقة وا�يل كنا ت�سمعو من الرد د»هلم ما تيجي حىت يش  اتاحلكوم
امحلد R لقHنا معك �اVة يف املسائل د»هلم، مع اUٔسف، ولكن احZا 

*فHاللت تتعDش وضعية -جتاوب ëبري، ولكن احZا اجلهة د»لنا د»ل مكZاس
Xالس@يد الوز�ر، قلي ،Xصعبة واملراكز قلي .  

والبد ٕاىل ممكن، الس@يد الوز�ر، ختلقوا وا�د املصل�ة داxل الوزارة 
د»لمك �ش ت�سق مع ذاك اEمتع املدين واحلكومة، �ش ±سد اخلصاص 

                                                 
9Régime d'Assistance Médicale 

الاكمل ا�يل اك�ن يف اململكة اكمX، وكذ¼ اخلصاص يف اUٔطباء، الس@يد 
الوز�ر، اكينني قالل، رامك ٔ�رشمت لها دا� يف اUٔجوبة د»لمك واملمرضني، Uٔن 

ممرض ما  اد)ش ¹كفي اململكة اكمX، حلقاش اك�ن خصاص Kىل  800
  . Dب وا�د�ا� فهيا طب  42سHÞل املثال يف مدينة مHدلت، اك�ن دا� عندك 

وشهدت ٔ�� وا�د احلا� يف مZطقة زاëورة، �ا� وا�د املرٔ�ة مسكHنة 
Zنا مHبرية امشات ملندوب الص�ة تلقëدة مع السلطات احمللية،  هKاملسا

الس@يد الاكتب العام مشكور حىت هو، وبذل اEهود د»لو، وقالو لها متيش 
�ش تد�ري  لورزازات، امشات لنيفرو، Kاود قالوا لها سريي ملراÊش

املاكنة، Kاود ما لقا±ش �ش تد�رها، مشات ��ار البيضاء، ميل وصلت 
��ار البيضاء قالوا لها ٔ�نت عندك العروق رقاق ما ميك�ش ند�رو ¼ 

  .املاكنة، ورجعت دا� لزاëورة مع اUٔسف ما عرفت املصري د»لها
ىل هاذ اليش، الس@يد الوز�ر، زعام خطري، البد ما ±شوفوا يش �ل، إ 

اس@تعصيتو وقلتو هاذ اUٔمر ما ميك�ش لمك، شوفوا صاحب اجلال� نرصه 
هللا، س@يد� هللا ينرصو، íس@تغيث به �ش يفك لنا املشالك د»لنا، هو 

  .دامئا تيفك امحلد R املشالك Kىل صعيد اململكة
مازال ما مكل�ش الوقت د»يل، .. àا هللا جياز�مك �خلري، الس@يد الوز�ر

  . Dس،  دي�Hه يل ٔ�نت الس@يد الرئDس، امسح يلالس@يد الرئ 
  .شكرا

  :الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ولكن الوقت امكل مع اUٔسف، راه عندك جوج دقائق، ٔ�� ما 

اللكمة �لس@يد الوز�ر يف . كنعطDش الوقت من عندي الس@يد املس�شار
  .دقائق 2ٕاطار الرد Kىل التعقHب يف 

  :الس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الص����ةةةة
  .رتمشكرا الس@يد املس�شار احمل

�وال ٔ��  ادي 	كون معك واحض ëيف كنت معك يف اUٔول، هو حصيح ٔ
�نه ماقديناش و ادي نقولها ¼ مايش مدة بعض اUٔسابيع وال الشهور ٔ�نه ٔ
 ادي حناولو هاذ الالحئة د»ل ºنتظار غنخويوها،  ادي 	كون كنكذب 
Kليك ؤ�� ما نبغDش 	كذب Kليك، وVل املرىض هام معوز�ن، هاذي 

وحىت ا�يل ما عندمهش املراكز،  K RAMEDلهيا وعندمه بطاقة مfفقني
Uٔن اك�ن غياب املراكز يف بعض املناطق وxاصة مهنا ا�يل ٔ�رشت لها 
املناطق النائية، وعند� بعض املراكز ا�يل موجودة ولكن اخلصاص يف 
املوارد الÞرشية كتجعلنا ي� كند�رو جوج النو�ت �لمريض رمبا ختدم �ٔكرث 

  .اخلصاص اك�نؤ�كرث 
4نيا، حصيح ٔ�نه هناك نقائص، هناك اخfالالت ارشت لها، ولكن ٔ�ؤكد 
�نه اك�ن وا�د اEهود ج�ار يف هاذ امليدان، وقلت ¼ من اUٔولو»ت، ٔ ¼

�شهر  8ؤ��  ادي جني ¼ لهاذ اEهود اجلبار، مفن هنار ابدينا هاذي مدة ٔ
 H8ت ±شوف من هاذ �ش اxذينا الوزارة �لك تواضع، فلك شهر ٕاىل ج 
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  .مراكز د»ل التصفHة اQم 7ٔ�شهر �لينا 
�لينا واد زم هاذي ا�يل شفت هاذ الس@مينة ا�يل دازت، بوسكورة، 
بنكر�ر، ا�ن سلúن، صفرو، اليوسفHة ؤ�� هاذ الس@úنة ا�يل دازت هنار 

 فاحت ينا�ر  ادي يت�ل يف امجلعة كنت يف ëرس@يف ووKدهتم بlٔن يف
  .ëرس@يف

معىن هذا؟ لك شهر، يعين هذا جمهود ج�ار �ش من يعين ما 
اUٔولو»ت واxا هاذ اEهود، رمبا  ادي منش@يو بعيد،  ادي نبقاو حنلو جوج 
يف الشهر، ما اد)ش 	كذب، يعين حناولو د�رو جمهود ٔ�كرث من الالزم، 
مجيع إالماكنيات كنحطوها Uٔن هذا مشلك فHه �زاف املتدxلني، مايش  ري 

اية، د»ل اUٓالت، راك ٔ�رشت لها، خصك تعرف ميل مشلك د»ل بن
يف  8 كنكونو RاUٔطباء، Kىل الصعيد الوطين »النوع من كتدوي Kىل هاذ 

  العام، مجيع اللكيات هاذ النوع ا�يل ëيتخرجوا، ëيفاش  ادي تد�ر هلم؟ 
وهاذو ٕاىل ابغينا منش@يو يف رشاكة مع القطاع العام ورشاكة مع اEمتع 

ن هذا املنرب ا�يل معهم احZا xدامني، و ادي منش@يو املدين ا�يل ك�شكرمه م
  .يف هذاك الفكرة د»¼ ٔ�نه غيكون ±شاوري وس@ياسة ±شارëية

  .شكرا

  :الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ون�fقل ٕاىل السؤال الثاين ا�يل يف . شكرا �لس@يد الوز�ر Kىل جوابه

نفس القطاع وهو حول ¹زويد املرافق الصحية �Uٔطر الطبية، واللكمة 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق اQس@توري �Uٔد

        ::::املس�شار الس@يد املهدي زرëواملس�شار الس@يد املهدي زرëواملس�شار الس@يد املهدي زرëواملس�شار الس@يد املهدي زرëو
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئDس
  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس@يد الوز�ر، ٔ�وال نبغيو íشكروك وهننوك Kىل مواظبتك احلضور 

معنا وحترض معنا يف ٔ�ول معنا، هاذي تقريبا ثالث Vلسات ؤ�نت حترض 
Vلسة، هذا ٕان اكن يدل Kىل يشء يدل Kىل الغرية وامحلاس ا�يل عندمك 

  .Kىل هذا القطاع ا�يل ٔ�نمت مسؤولني Kليه
وصدقين، الس@يد الوز�ر، ٕاىل قلت ¼ نفس الغرية ا�يل عندك عند� 

حZا، بدون مزايدة، رمغ ٔ�ن احZا يف املعارضة ولكن نقول ¼ عند� احىت 
 ë برية، ابغينا نتعاونو معمك ومع احلكومة ومع املوطنني �ش حنلو هاذ  رية

املشلكة د»ل الص�ة، Uٔن يف احلقHقة مشلكة ما اتالت ابغات الصرب، 
  . والس@ú يف هاذ السؤال ا�يل غنقولو لمك د»ل اUٔطر

اUٔطر، الس@يد الوز�ر، يف املناطق النائية واملناطق البعيدة تعاين معا�ة 
Kدم وجود ºخfصاصيني، Kىل سHÞل املثال ال احلرص ٔ�قول ¼  ëبرية من

لطاطا، املس�شفى إالقلميي  -ëيف قال اUٔخ-من حمامHد الغزالن لزاëورة 
لطاطا ا�يل اكنوا فHه تقريبا العرشات من اUٔطباء، وهاذ املنطقة د»ل طاطا 
ا ا�يل اكنت Fمشة، اكنت سابقا احلكومة اUٓن ٔ�عطهتا اهÀم، خصوصا مب

خيص واك� ¹منية اUٔقالمي اجلنوبية، احلكومة مجيع القطاKات Kاطيهنا اهÀم 
هذاك املس�شفى إالقلميي فHه ٔ�ربع . Uٔن تقريبا تlٔخرت �زاف هذه املنطقة

�طباء وال مخسة ا�يل ابقاو فHه، لكيش امىشٔ.  
املس�شفى . املس�شفى إالقلميي يف لكممي، اك�ن اUٔط، املمرضني مااكينني

املس�شفى ºقلميي لطانطان وكنا طرحZا . ميي �ٓسا نفس إالشاكليةإالقل 
Kليك سابقا، املس�شفى إالقلميي، الس@يد الوز�ر، لطانطان نبغيوك ¹زورو 
�نت خشصيا و±شوف هاذيك املعا�ة ا�يل ëيعانيوا مهنا املواطنني، مجيع ٔ

. ةو�رجع، وهنا إالشاكلي º3خfصاصات ما اكينة، وا�يل اك�ن جيي يومني 
الطب اخلصويص ما اك�ن، يعين  ري التوليد امرٔ�ة ٕاىل امشات �لسHÞطار 

ëيلومرت  400وما لقات ºخfصايص متوت Uٔن ما عندها فني متيش، 
  .تقريبا �ش خصها ت�Zقل

ٕاذن هنا ٕاشاكلية ëبرية، املس�شفى إالقلميي لطانطان، الس@يد الوز�ر، 
واحZا مجيعا ابغينا نتعاونو يعاين يعين مشلكة عويصة وهو يف وضعية اكرثية 

معك، ابغيناك ¹زور هذاك املس�شفى، املس�شفى إالقلميي �لسامرة رمغ 
اEهودات اجلبارة ا�يل قامية هبا اQو� واUٓليات ولكن تبقى إالشاكلية يف 

  .ºخfصاصات
الس@يد الوز�ر، هللا جيازيك احZا ابغينا نتعاونو معك ولكن شوف معي 

س@ú اUٔقالمي اجلنوبية، املص�ات ما اكي��Hش، املناطق البعيدة، ال
ºخfصاصيني ما اكينني، الناس ابغات تعطى اكع فلوسها ما لقات ملن 

  . تعطهيم
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الص����ةةةة
  .الس@يد الرئDس احملرتمشكرا 

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

4نيا ٕاىل امسحيت يل ٔ�� راه اكن عندي وا�د السؤال . ٔ�وال ت�شكرك
ماك�ن حىت مشلك، جناوبو �لك .. ا�يل Vاين هو تيدوي Kىل الفقHه بنصاحل

  .حرية ëيف قليت و�لك وضوح
�� دامئا تنعاود هاذ املقو� .. لب د»ل املشلك د»ل Fنيي الص�ة هؤ

مليار درمه لوزارة  �12ش تعطينا  يهيف اجÀع مع رئDس احلكومة وقلت ل 
الص�ة اعطينا  ري النص، ولكن نتلكفو مبهنيي الص�ة، راه Fنيي الص�ة 
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 ��مايش  ري Kدد، هاذ الناس ا�يل عندمه مشالك Kديدة ومfعددة، ٔ
قدام الوزارة، اكينني هاذ املمرضني م5ال �ش  نعطيك  ري م5ل ا�يل تنعDشو

تعرف اKالش الناس ما ¹ميش@يوش، اكينني ممرضني د»ل السâ الثاين، 
هاذو �س .. هاذوك اكنت من هنار بدات هاذ اQو� ويه القراية يه

تيكونوا xدامني مع اQو� ممرض، من بعد تيدوز ام�fان ¹مييش يدوز 
)deuxième cycle( جح، اكن ذاك س@  3، تيقراZDان ت�fنني تيدوز ام

هاذي  ،10، تيدوز�لسمل 9الوقت ٕاىل يومZا هذا ميل تZDجح، من السمل 
س@نني وتيدوز، دا� Vا دار لكيش هاذ اليش،  K3ادي Vدا، راه تيقرا 

س@نني ودوز املباراة  3القانون ا�يل خرج Vديد ا�يل تيقول املباراة هو دوز 
  ëيفاش ابغييت هذا؟.. ز �لسمل خصكودوز ºم�fان وقلنا لو ما تدو 

�� مfفق معهم هاذ اليش ا�يل تيغوتوا، هاذ الناس ا�يل تيغوتوا ولؤ ..
يعين ٔ�� ëوز�ر ما تنلقى ما جناوهبم، امZني ت�Zاقش مع الناس حبال هاذ 
 ��املسائل راه املشالك Kديدة، وهذا ال يعين ٔ�نه كنربر ٔ�نه ما ميش@يوش، ٔ

  . ة ادي íسكت يف هاذ اللكم
« ��ما عند)ش ..  هاذ الصباح �رجمت ٕان شاء هللا ّ�  ادي نقول ¼ ٔ

التارخي �لضبط ٔ�نه  ادي منيش �لمناطق اجلنوبية، كنت ادويت مع الس@يد 
النائب احملرتم و ادي نعلممك و ادي جنلسو،  ادي نبداو من اQاXx واحZا 

ا و ادي íشوفو داxلني وال ٕاىل اكن بعيد íشوفو مجيع املناطق، �xذو وقfن
ëيفاش حنلوها، ال يف لكممي وال يف طانطان وال يف طاطا وال يف اQاXx وال 

  . يف العيون ومجيع اUٔقالمي اجلنوبية العز�زة Kلينا، الس@يد املس�شار احملرتم
  .شكرا

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

  .س�شارتفضل الس@يد امل 

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد FFFFدي زرëودي زرëودي زرëودي زرëو
  الس@يد الوز�ر،

يف احلقHقة ٔ�نه ميل ¹زور�  ادي يت�لوا املشالك Uٔن احZا Kارفني 
عندك نية صادقة، ولكن، الس@يد الوز�ر، راه ٕاشاكلية عويصة، حقHقة 

 220ٕاشاكلية عويصة، الناس دا� من السامرة �ش مييش �لعيون راه خصو 
ىش يف �ا�  ادي ميوت يف الطريق، ا�يل Vاي من ëيلومرت، يعين ا�يل ام

XxاQا .  
 lesوإالشاكلية فني اكينة؟ يف ºخfصاصات ما اكينني، يعين 

cliniques  قل منZو الطب اخلصويص الناس ا�يل ابغات تؤدي خصو ي��ٔ
اQاUٔ Xxاكد�ر وال من اQاXx ��ار البيضاء، هاذي ٕاشاكلية ëبرية Kىل 

اطا وحمامHد الغزالن، السامرة، هاذ املناطق ا�يل اUٔقل املناطق النائية ط
بعيدة، احZا ابغينا نتعاونو، احلكومة امحلد R راه جسم وا�د، نتعاونو �ش 
حنلو هاذ املشلكة، Kىل اUٔقل هذه ºخfصاصات ا�يل رضورية خصها 

  . ¹كون، مفروض Kلهيا خصها ¹كون
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر، عندمك تعقHب وال . شكرا �لس@يد املس�شار

  بالش؟

        ::::الس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الصالس@يد وز�ر الص����ةةةة
الس@يد املس�شار، ٔ�� مfفق معك، مfفقني، ٔ�� طبDب إالنعاش 

  ما ن�س@ناوو بال. والت6د�ر ٕاىل ق�لتو Kيل من  دا  ادي جني خندم
  .شكرا الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
ذه شكرا �لس@يد الوز�ر، وíشكره Kىل مسامهته ومصوده معنا يف ه

  . اجللسة مZذ بدا�هتا
ون�fقل ٕاىل السؤال الفريد املوVه ٕاىل الس@يد وز�ر االتصال، وهو حول 
اس@مترار �رجمة املسلسالت املنافHة لقمي املغاربة يف القZوات العمومHة 
الوطنية، واللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصا� واملعارصة 

  .تفضل اUٔس@تاذ بومنر. لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنر
  .شكرا الس@يد الرئDس

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
الس@يد الوز�ر، الزالت قZواتنا العمومHة مس@مترة يف مسلسل اس@تفزاز 

- ر�كوذوق املشاهد املغريب من xالل �رجمة مك هائل من املسلسالت اUٔم
  .التي�Hة والرتëية، يف تعد صارخ وتعارض *م مع قمينا وتقاليد� مكغاربة

وال �اكد ي�هتPي مسلسل حىت ي��عه �ٓخر ولكها مترر مواضيع فار ة من 
املضمون القميي واملعريف وبعيدة لك البعد عن �اجHات واíشغاالت املغاربة، 

املشاهد، زاد بل يمت فهيا تداول حوارات خمXØ ومصطل�ات ختدش حHاء 
من �دهتا التوVه حنو دبلØة املسلسالت ٕاىل اQارVة املغربية، يف �ني اكن 
اVUٔدر العمل Kىل دبلØة ٔ�عامل فZية كربى، ذات مس@توى فكري ممتزي، 

  .تفHد املشاهد املغريب وتقلل من جهر املغاربة �لقZوات الوطنية
هذه الظاهرة لقد اكن ٔ�مل املواطنني ëبريا يف هاته احلكومة �ل�د من 

وٕاعطاء اUٔولوية لٕالنتاVات الوطنية اليت مهشها هذا النوع من املسلسالت، 
لكن لٔ�سف وKىل الرمغ من الشعارات اليت مت ±سويقها الزالت هذه 
اUٔعامل التلفزيونية مس@مترة ضدا Kىل ٕارادة وذوق وثقافة املشاهد املغريب 

4رة املفرطة والق�ول �الحنالل والزال ٕاحقام القمي الغريبة والسلبية مس@مترا اكالٕ 
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اxUٔاليق واàي ¹كرسه هذه املسلسالت و�4ٓره Kىل الرتبية السلمية 
  .واملتوازنة �ل�شء

ما يه اUٔس@باب اليت : الس@يد الوز�ر للك هذه ºعتبارات، íسائلمك
تدفعمك ٕاىل ºس@مترار يف �رجمة هذا النوع من املسلسالت يف قZواتنا 

  غبة رشحية واسعة من اEمتع املغريب؟الوطنية، ضدا Kىل ر 
وما اàي س@تقومون به لضامن Kدم املساس �لقمي اQي�Hة والثقافHة 
واxUٔالقHة �لمغاربة فú يمت عرضه Kىل هذه القZوات التلفزية الوطنية؟ 

  .شكرا الس@يد الرئDس

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  .واباللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار اجل. شكرا �لس@يد املس�شار

        ::::الس@يد مصطفالس@يد مصطفالس@يد مصطفالس@يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

بداية ٔ�شكر إالخوة يف فريق اUٔصا� واملعارصة Kىل هذا السؤال واàي 
يعكس التقاء املعارضة واUٔ لبية Kىل موا¾ة مشلك نعتقد ٔ�نه ميثل خطر 

  . يX واملنف�fة والغري مZغلقةKىل الهوية املغربية، متغرابDت اUٔص 
هذا مشلك نوا¾ه، وز�ر االتصال لDس هو املسؤول Kىل الربجمة 
ولكن مسؤول س@ياس@يا Kىل ما يÞث، اش@تغلنا يف ٕاطار دفا¹ر التحمالت، 
ودا� اليوم ا�يل احZا نت�دث، ا�لجنة د»ل عقد الرب�مج جممتعة يف الوزارة 

يف اEلس إالداري اxUٔري، ؤ��د من بعد املصادقة Kىل إالطار التوجهيPي 
العنارص هو ا�رتام املقfضيات املرتبطة مبا Vاء يف دفا¹ر التحمالت Kىل 

  .مس@توى جلنة اxUٔالقHات
مت النص Kىل ٕارساء جلنة اxUٔالقHات داxل  2006لٔ�سف من 

القZوات، لغاية اليوم مل يقع ذ¼، اUٓن وضعنا ٔ�Vل ٔ�نه من بعد ما خترج 
�شهر ٔ�قىص ٔ�Vل �ش يمت ٕا�داث هذه  3ٔ�كتو�ر،  22دفا¹ر التحمالت ٔ

  .ا�لØان د»ل اxUٔالقHات ا�يل ك�سهر Kىل هاذ املشلك
4نيا، الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي ٔ�صدرت دليل حامية 
امجلهور الناشئ ا�يل حيمي اàوق ويف نفس الوقت )شجع إالبداع ولكن 

  .ا�د الغربة، غربة Kىل ما يÞثٔ�يضا ال جيعل ما )شاهده املغريب ëيحس بو 
اUٓن اختذ� بعض إالجراءات يف هذا الصدد من ٔ�Vل ٔ�ن يمت ا�رتام 
تطبيق دفا¹ر التحمالت عن طريق اUٓلية ا�يل مZصوص Kلهيا، ا�يل هو 
اEلس إالداري Uٔنه اكينة اس@تقاللية د»ل إالKالم العمويم، اك�ن قانون 

ية يه الهيئة العليا لالتصال السمعي االتصال السمعي البرصي، واUٓلية الثان 
البرصي، ؤ�� هنا اQس@تور اجلديد نص Kىل ٔ�ن الهيئة تقدم تقر�ر س@نوي 
�مام الربملان، هذه مZاس@بة �لمناقشة، Uٔن من املسؤول عن مراق�ة ا�رتام ٔ
دفا¹ر التحمالت؟ هو الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، هذا 

Hل فxصاص ا�يل ما ميك�ش تدfذية، وٕاال كنوليو يف مس اخHه السلطة التنف
  .�الس@تقاللية د»ل إالKالم العمويم

النقطة اUٔخرى وا�يل يه ٔ�ساس@ية، ويه ٔ�ن الوزارة بصدد عقد رشاكة 
مع مجعيات محلاية حقوق املشاهد ÇمتكHهنا من الوسائل، وهذا اUٔمر  ادي 

ية املس@هتâ قضا»، اك�ن القضية اUٔوىل يف إالطار د»ل حام 3ينصب Kىل 
واجلانب املرتبط حبامية حقوق املشاهد كام هو مfعارف Kليه Kامليا، 4نيا 
الصور اÇمنطية ضد املرٔ�ة وا�يل كتكرس وا�د الصور سلبية، ضد 
اQس@تور، ضد القمي د»لنا وضد القمي إالíسانية، صور متيزيية، تبD6س@ية، 

  .±ش@يÎDية
ا�يل ابغى )س@تعمل  مث العنرص الثالث وهو القضية ا�لغوية، احZا

الفرíس@ية )س@تعمل الفرíس@ية، ا�يل ابغى )س@تعمل العربية )س@تعمل العربية، 
ا�يل ابغى )س@تعمل اQارVة )س@تعمل اQارVة، ولكن ما )س@تعملش لغة 

  .مشوهة
��د الناس اتصل يب هاذ هناية اUٔس@بوع، قال يل وQي ما ابقاش ٔ

مع الفرíس@ية مع  Kارف ا�لغة، xاصة فاش تDسمع بعض املرات العربية
اQارVة، حىت ٔ�ن وQو الصغري يص�اب ليه واش هاذي لغة، ٔ�ن 

)comment vas-tu ? ( اي"خملطة معx فني كنيت"، خملطة مع "وا" ،
، قال يل يص�اب ليه هاذي لغة وا�دة، فهيا هاذ "ماذا هنا¼؟"خملطة مع 

  . املفردات اكملني
Zوزارة واعيني به، طرحë اZننا نعاجله، هذا مشلك وا�يل اح�اه ونlٔمل ٔ

اQارVة د»لنا قوية، وفاش كتدار ٔ�عامل �QارVة ا�يل كتعكس الهوية د»لنا 
مز»ن، ولكن فاش كتقدم مع قمي ٔ�خرى هذا ي�fج وا�د ال�شو)ش يف 

  .اQماغ، ولهذا ت�شكرمك Kىل السؤال، ؤ�متىن نتعاونو يف معاجلة هذا املشلك

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
. حىت ضبط الوقت، الس@يد الوز�ر، يف هذا املوضوع شكرا، ٔ�íس@ي�Zا

  .تفضل الس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنر
  الس@يد الرئDس،
  الس@يد الوز�ر،

املهم هو ٔ�ننا نتفق Kىل القمي وهذه مسlٔ� ٕاجيابية، Uٔن قلمت، الس@يد 
مك مهنا، املسlٔ� د»ل الربجمة الوز�ر، ٔ�ن املسlٔ� د»ل الربجمة رمبا تعفون ٔ�نفس

كام قلمت، كتبقى املسlٔ� د»ل ٔ�ننا مZفfحون، " HACA10"كتدxل فهيا 
نعم، الس@يد الوز�ر، حنن مZفfحون، وهاذ املسؤولية راه يتقامسها امجليع، 
ولكن ما 	كونوش احZا بو�د� احZا مس@تورد�ن، عند� ثقافة، راه عند� 

ومن ٔ��ن íس@تورد؟ رمبا ال نقلل من . قرن د»ل احلضارة 12قرن وال  14
الشعوب ولكن ٔ�ش@نو يه القمية املضافة؟ هذا هو السؤال، �ٓش ëيجيبوا لنا 
 ،Xا مايش مزبZني ولكن مع ا�رتايم �لمغاربة، اح�fفZهاذ الناس؟ حنن م

  ..لكيش كرييم

                                                 
10 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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�خطر من هذا، ٕاىل كنمت، الس@يد الوز�ر، من Vانب الربجمة نقدو ٔ
فساد �ٓخر، هو الفساد املايل، 	رجعو �لمسlٔ� د»ل نعفHومك، ولكن هناك 

اQبلØة، كنجيبو اUٔفالم املكس@يكHة، عندي ٔ�رقام وصلتين، هو ٔ�ن لك 
�لقة كمت اQبلØة د»لها ��ارVة التافهة، حىت اQارVة د»لنا تلفوها، ما 

�لف درمه  20ٔ�لف و 15ابقا±ش قوية ëيف ما قلتوها، الس@يد الوز�ر، بني ٔ
�لقة، حHت ذوك املسلسالت د»ل ذوك الناس  200هبا يف �ل�لقة، ارض 

يف  �200لقة، ما ك�سالDش و*فهة، د�ر هاذ الرمق د»ل  400ٔ�و  200فهيا 
�لف، هذا رمق ëبري 20ٔ .  

ملن كتعطى هاذ الصفقات؟ راه اك�ن فهيا حىت يه الفساد املايل، 
يف الفساد  كتعطى لوا�د اEموKة من الناس، يعين اخلطري هو ٔ�ننا íسامه

اxUٔاليق، وكزنيدوه �لفساد املايل، كزنيدو اخلل Kىل امخلرية، يعين ٔ�ن 
  .الفلوس د»ل املغاربة ëي�هنبوا وكنقضيو Kىل جHل، وكنقضيو Kىل ثقافة

ٕاىل كنمت، الس@يد الوز�ر، Êحكومة يف اEال د»ل الربجمة، احZا معمك، 
  .»ل دافعي الرضائبولكن يف جمال حامية املال العام، هذا راه مال د

  .شكرا

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

  .تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
ضع لك ذ¼ لنظام د»ل ¹اكفؤ خئ�وال مسlٔ� الصفقات، دا� اUٓن  ادي 
انتقاء، ا�يل فهيا ممثلني من اEمتع، الفرص والشفافHة وطلبات عروض وجلان 

وا�يل كام هو معمول به يف Kدد من اQول ا�يل اس@تطاعت تتقدم يف هذا 
  .اEال، هذا اUٔمر اUٔول �ش حنلو هاذ إالشاكل

4نيا، اك�ن تقر�ر د»ل املف�ش@ية العامة �لاملية ا�يل تصاغ وتقدم لوزارة 
ايم، ٔ��لته Kىل جلنة احلاكمة ، فاش جHت لقHتو ٔ�م2011االتصال يف نونرب 

د»ل اEلس إالداري، ومت اس@ت6الص Kدد من التوصيات يه اUٓن  ادي 
  .¹كون جزء يف عقد الرب�مج

4لثا، عقد الرب�مج املق�ل سواء مع الرشكة الوطنية لٕالذاKة والتلفزة ٔ�و 
 ادي يÞىن Kىل مؤرشات، Uٔول مرة Kىل نتاجئ  "SOREAD 2M"رشكة 

  .، وKىل التدابري، مهنا التدابري املرتبطة �حلاكمة�غي نوصلو لها
.. القضية الرابعة، ال ٔ�عتقد هاذ اجلانب املايل ا�يل قلتيه هو ا�يل

�لعكس فاش ٔ�� سوÇهتم Kىل مس@توى القZوات اKالش كمتش@يو ��بلØة 
�QارVة هباذيك الطريقة، وا�يل حىت اUٔصوات ما كتكوíش م�سجمة، حىت 

للغة �ëيقول ¼ اللكفة ٔ�قل وٕاىل امشZDا .. Hة الفZية مااQبلØة من الناح 
العربية ٔ� ىل واكينة رشاكت حمتكرة هذاك اليش ��لهØات اUٔخرى، وٕاىل 
ج�نا ا�لهØات اUٔخرى  ادي ¹كون خطر Kىل الهوية د»لنا ؤ�ن هاذ اليش 

  ... ëي6دم القرب، xاصة ؤ�ن كن�رشو يف اEال القروي ؤ�ن ؤ�ن

املالية ٔ�و اUٔس@باب ا�يل مرتبطة �ملنافسة  ولكن هاذ اUٔس@باب
اخلارجHة، ما ميك�ش لها ¹كون Kىل حساب هوية املغاربة والقمي د»ل 

حZا واعيني به، ميكن نقول ¼ بlٔننا تlٔخر� فHه ااملغاربة، وهذا احZا معل 
cسÞب ٔ�ن موضوع دفا¹ر التحمالت حصل فHه وا�د التlٔخر ولكن هذا ٔ�مر 

  . ن اUٔولو»ت �ش ٕان شاء هللا نعاجلوها�يل احZا واضعينو مض
  .والسالم Kليمك

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر Kىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ون�fقل ٕاىل قطاع الس@يا�ة، والسؤال اUٔول يف هذا القطاع هو حول 
حصيX الربامج احلكومHة يف جمال اÇهنوض �لقطاع الس@يا�، واللكمة �Uٔد 

  .ة ٔ�عضاء فريق اUٔصا� واملعارصةالساد

        ::::املس�شار الس@يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس@يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس@يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس@يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس@يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  اUٔخت املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

لقد راهنت احلكومة Kىل القطاع الس@يا� يف خمتلف �راجمها 
وتصوراهتا، كام رصدت � العديد من املوارد و�رجمت يف هذا إالطار العديد 

ن اQراسات واUٔوراش �لهنوض به ومتكHنه من التطور وحتقHق اUٔهداف م
  .املتوxاة

لكن لوحظ و�لرمغ من اEهودات املبذو� ٔ�ن هذا القطاع ظل يتlٔرحج 
بفعل الظرفHة ºقfصادية العاملية، كام ٔ�ن املهنيني مل يلمسوا مثار هذه 

  .ا�ططات ومل )س@تفHدوا من خمتلف الربامج املسطرة
  يد الوز�ر احملرتم،الس@ 

ٕاذا اكنت الس@يا�ة يه تlٔيت ٔ�كرب قطاع اقfصادي بعد الفال�ة �عتبارها 
الرافعة اUٔساس@ية �لتمنية ºقfصادية وºجÀعية والرتابية ببالد�، وٕاذا 
اكنت التمنية الس@ياحHة ¹ر¹كز ٔ�ساسا Kىل ºلزتام واملهنية وKىل الكفاءة 

لس@يا�ة الوطنية من xالل تعبئة لك وجودة التكو�ن واحلاكمة اجليدة � 
اجلهود والطاقات خلدمة ٕارضاء الساحئ، فٕان إالسرتاتيجية اجلديدة �لس@يا�ة 
الوطنية تفرض دمع ºس�Iر مث ºس�Iر مث ºس�Iر، واàي يعد من 
الراكQز اUٔساس@ية لنØاح ٔ�ي ورش س@يا�، فهذا اQمع ال يتØىل يف كرثة 

وض وطرح ا�ططات والربامج حفسب، بل هو ا�لقاءات، وا�لقاء والعر 
  :مرهون بـــ

ٕاجياد �لول طبقا لٔ�زمة العاملية اخلانقة وذ¼ بتÞس@يط و±سهيل بل  -
  ±رسيع املساطر إالدارية؛

  ٕاKادة Vدو� اQيون اخلاصة �لقطاع وتlٔجHلها ٕاىل س@ن�ني ٔ�و ثالثة؛ -
 �25 ٕاىل  اية متديد الفرتة الزمZية �لقروض اخلاصة �الس�Iر الس@يا -
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  س@نة؛
وٕاKادة ) CNSS11(ٕاKادة النظر يف ¹لكفة التحمالت ºجÀعية  -

  VدوÇهتا؛
مطالبة املصاحل الرضيHÞة �لتنازل Kىل اجلزاءات والفوائد الناجتة عن  -

  التlٔخر يف الرضائب املس@تحقة؛
ºس@تفادة من ٕاعفاء رضييب �لتنازل عن اجلزاءات والفوائد الناجتة  -

Hفع الرضائب املس@تحقة؛عن التخفQ ف  
  س@نوات؛ º5س@تفادة من ٕاعفاء رضييب xالل  -
التخفHض من ¹لكفة فواتري املاء والكهر�ء والغاز لفائدة املؤسسة  -

الس@ياحHة، ولو ظرفHا ٕاىل �ني مرور اUٔزمة، Kىل اعتبار ٔ�ن الس@يا�ة 
صناKة، ومن حقها ٔ�ن ±س@تفHد من ºمfيازات كام هو معمول به يف 

  .سسات الصناعيةاملؤ 
ويف هذا الصدد، وبعد مرور حوايل س@نة من حتملمك يف املسؤولية 

هل قامت احلكومة �لك ما : ±س@يري هذا القطاع، الس@يد الوز�ر، íسائلمك
  يلزم من ٔ�Vل بلوغ هذه اUٔهداف؟ 

هل مت اعÀد س@ياسة �جعة جلعل املنتوج الس@يا� الوطين ٔ�كرث 
  تنافس@ية؟

  لالزمة لتطو�ر خمتلف املهن الس@ياحHة؟هل مت ٕايالء العناية ا
هل مت القHام �لتدابري الالزمة لتطو�ر قطاع النقل الس@يا� جبميع 
�صنافه، ا�يل هو النقطة السوداء واàي مقمت من ٔ�Vل ±سويق ٔ�حسن ٔ

  �لمنتوج الس@يا�؟
ما يه إالجراءات والتدابري اليت مت اختاذها لتطو�ر التكو�ن يف ٔ�فق 

وق الشغل ومواëبة املس@تØدات اليت يعرفها هذا مسا�رة مfطلبات س
  القطاع؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر �لجواب Kىل السؤال، . شكرا الس@يد املس�شار

  .تفضل

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

شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Kىل طر�ه هذا السؤال ا�يل هو وجHه 
لفعل، وا�يل هو كDساءل ما يه الIر اليت جننهيا من لك هذه ا�ططات �

  ا�يل وضعناها؟
 ري �ش نوضعو اUٔمور يف نصاهبا ويف ٕاطارها، �لفعل اكنت 

ا�يل وضع اUٔهداف د»لو صاحب  2010خمططات، اكن خمطط د»ل 
 اجلال� املâ محمد السادس نرصه هللا، وا�يل اكن من اUٔهداف د»لو يه

                                                 
11 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

مليون ساحئ، Uٔنه  10مليون ساحئ، �لفعل وصلنا ٕاىل  10الوصول ٕاىل 
مليون د»ل الس@ياح ولكن ما وصلناش لها عن طريق ا�طط  9,7تقريبا 

اUٔزرق ا�يل هو مت وضعه ولكن وصلنا لها عن طريق وا�د النوع من 
الظاهرة د»ل مراÊش ؤ�اكد�ر، بAD اكنت بعض إالخفاقات ا�يل يه وقعت 

ا�طط اUٔزرق، هاذ ا�طط اUٔزرق ا�يل احZا يف ٕاطار ٕاKادة اEهود  يف
ºس�Iري فú خيصه وٕاKادة اجلدو� د»لو �ش ميكن لنا ٔ�ننا نعطيوه 
ٕانطالقة Vديدة، سواء �ل�س@بة �لمحطات ا�يل موجودة يف شامل املغرب ٔ�و 

  .ا�يل يه موجودة يف اجلنوب د»ل املغرب
نا نذëروه وهو ٔ�نه العائدات د»ل الس@يا�ة ولكن ا�يل ٔ�سايس وخص 

مليار د»ل  60مليار د»ل اQرمه، وصلت ٕاىل  29تقريبا  2002اكنت يف 
�لف، اUٓن وصلت  300اQرمه، اكنوا ا�àن )ش@تغلون يف الس@يا�ة تقريبا ٔ

�لف وسار 4ين ٔ�كرب مشغل، ٕاذن صار قطاع ا�يل هو اسرتاتيجي،  470ٔ
بالد بطريقة ëبرية Vدا، و)سامه يف اxQل اخلام، )سامه يف ºقfصاد د»ل ال 

  .هو 4ين ٔ�كرب مزود ��xل العام وكذ¼ ٔ�ول مزود �ل�س@بة �لعمX الصعبة
حنن اUٓن نعDش ظرفHة، ؤ�� مfفق معمك، الس@يد املس�شار احملرتم، 
ظرفHة ëبرية Vدا ا�يل ¹متزي ببعض الت�د»ت ا�يل يه مطرو�ة Kىل كثري 

ه من مجX القضا» ا�يل احZا �رش� بlٔننا نتعاملو معها يف من املهنيني، وهذ
  .ٕاطار احلكومة احلالية

املسlٔ� اUٔوىل وهو ٔ�نه ٔ�ول �اVة ا�يل معلنا وهو شفZا ما يه الفZادق 
ا�يل يه كتعاين اUٓن من مشالك، وهاذ الفZادق ا�يل كتعاين من مشالك 

ا نت6ذوها �ش ميكن لنا قلنا ما يه اEموKة د»ل إالجراءات ا�يل ميكن لن
�ننا نتØاوزو هذه املشالكٔ.  

هناك مشالك ميكن جتاوزها ولكن هناك مشالك ال ميكن جتاوزها، 
) CNSS(ال ميكن ٔ�نه �كون فهيا ¹راجع �ل�س@بة لـــ ) CNSS(احبال دا� 

Uٔن القانون ال )سمح بذ¼، ولكن هناك يعين مسائل ميكن ٔ�ن نعملها يف 
يف ٕاطار بعض املتlٔخرات د»ل اQيون، ولكن ٕاطار الرضائب وكذ¼ 

نتعامل مع لك و�دة فZدقHة حبدة، Uٔن لك و�دة فZدقHة عندها املشالك 
د»لها، ا�يل ëيطرقوا الباب د»لنا ك�شوفو ما يه املساKدات ا�يل ميكن لنا 
نقدموها لهاذ الو�دات الفZدقHة، ولكن لDست هناك مقاربة مشولية، ملاذا؟ 

ما تDش@به لفZدق، اكينة فZادق عندها مشالك واكينة فZادق  Uٔنه حىت فZدق
�خرى عندها مشالك من نوع �ٓخر، احZا نتعامل مع هذه الفZادقٔ.  

الس@يد املس�شار احملرتم، يعين كام ٔ�رشتو �ل�س@بة �لمهن الس@ياحHة، 
املرشد�ن الس@ياحHني، مقنا �لقانون ا�يل هو مر واكينة ٔ�مور ٔ�خرى ا�يل 

  . الرد ادي نتلكم Kلهيا يف ٕاطار 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس@يد الوز�ر، ولمك ٔ�ن حتتفظوا بعنارص اجلواب يف ٕاطار 
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  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب، تفضل. التعقHب

        ::::املس�شار الس@يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس@يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس@يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس@يد عز�ز ا�لبار
مfفقني معمك، املشلك د»ل الرضائب يعين اك�ن ) CNSS(مشلك ... 

 هتتقولوا بlٔنه لك فZدق، الس@يد الوز�ر، عند. املشلك ٕاKادة النظر يف هاذ
مشلك، مشالك الفZادق الس@ياحHة يه ش@به �ٕالجامع لكها عندها نفس 

  .املشالك، يعين مشالك د»ل الرضائب و الء هذا واملصاريف
املهنيني .. املشلك اUٔسايس، الس@يد الوز�ر، مع لك ا�رتامايت ولك هذا

ال�م ٕارشاÊمك يف املشالك املهنية، عوض ا�يل تيواxذوا Kليمك هو Kدم 
وا�طط، هنا بعد Kºرتاف د»ل احلكومة  2020د»ل رؤية اQامئ 

الس@يا�ة يف نطاق ال�شغيل املبارش و ري املبارش، ٕاذن يف هذا النطاق 
تعرتف هباد اليش وانÀ عن طريق احلكومة تعرتفوا ت وVلب العمX، احلكومة 

  .هباد اليش
هل احلكومة ٔ�Kدت ٔ�ي اهÀم ٕالنقاذ : ذا الشlٔنٔ�� السؤال د»ل يف ه

هذا القطاع احليوي من اUٔزمة اخلانقة؟ طبقا لٔ�زمة املالية وºقfصادية 
Kامليا، وهل، الس@يد الوز�ر، وصلمت ٕالقZاع اخلطوط امللكHة املغربية بlٔهنا 
رشكة وطنية مâ لك املغاربة مفن املفروض ٕاعطاء ٔ�ولوية اUٔولو»ت 

شجيع ٕالقالع ºقfصاد كام هو معمول به يف اQول املنافسة �لتضامن وال� 
  عوض التجربة �س@تعامل ا�Uٔنية وºحfاكر من طرف رئDسها؟

وز�ر النقل والتجهزي مشكورا بlٔن تيد�ر  الس@يد احZا كنعرفو كام قال
لقاءات مع اخلطوط امللكHة املغربية ولكن اللك يعرف مشالك اخلطوط 

مليون،  80ٔ�و  70مليون، هو تDشد  7ر تDشد امللكHة املغربية، ميل الوز�
ëيفاش هاد الس@يد الوز�ر ا�يل هو املسؤول إالداري واحلكويم والس@يايس 

  حيمك يف هاد الرئDس ا�يل هو الرئDس د»ل اخلطوط امللكHة املغربية؟
ٕاذن املنتوج الس@يا� Kامليا ووطنيا هو طلب من إالخوة يعين اKالش 

ة القروية؟ اKالش ما تفfحوش املندوبية د»ل ما تعيدوش النظر يف الس@يا�
بوملان من - يعين ا�يل يه مربجمة جلهة فاس 700مليار و 3*زة؟ Kدم رصف 

، يعين هنا 2014مربجمة حىت  2013ودا� حىت  2010-2011-2012
ت�شوفو بlٔن حHف خبصوص اجلهة، خص توازن، الس@يد الوز�ر، ما بني 

xاصة القروية وا�يل يه التالية ٔ�و اجلهات، وٕاعطاء اUٔس@بقHة للك ¾ة و 
  . اجلهات ا�يل يه مlfٔخرة من الناحHة ºقfصادية وºجÀعية

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .التعقHب، تفضل

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ة
من املسائل ا�يل كندٔ�بو Kلهيا، �ل�س@بة لٕالرشاك د»ل املهنيني هذا 

  . وانÀ، الس@يد املس�شار، ±شارëون يف ا�لقاءات اليت ننظم

لقاءات ا�يل معلنا وس�س@متر يف  3 ري �ل�س@بة جلهة فاس تقريبا هاذي 
هذه ا�لقاءات، الباب مفfوح، حنن يف لقاءات Kىل املس@توى اجلهوي 

املهنيني، ٕاذن ٕارشاك وíرشك املهنيني، وما ميكZاش نعملو يش �اVة بدون 
  .املهنيني ٔ�سايس ورضوري يف هذا إالطار هذا

�ل�س@بة �لمجهودات اUٓن د»ل احلكومة، اUٓن يف ٕاطار مزيانية اUٓن 
د»ل الز»دة �ل�س@بة �لمكfب الوطين �لس@يا�ة من ٔ�Vل الز»دة يف  33%

  .املسائل ا�يل تتعلق �ل�سويق
سرتاتيجية نعمتدها اUٓن وهذه وا�يل ٔ�سايس �ل�س@بة لنا وهو ٔ�نه هناك إ 

إالسرتاتيجية Fمة Vدا، ٔ�ش@نا يه هذه إالسرتاتيجية؟ ويه تطو�ر املنتوج 
Kىل مس@توى لك ¾ة ¾ة، �ل�س@بة اجلهة د»ل فاس مكZاس Fمة Vدا ٔ�و 
الرتاب الس@يا� د»ل فاس مكZاس Fم Vدا، وعرفfو بlٔنه الك5ري من 

  .ة يف هاذ إالطاراملشاريع ا�يل يه Fيلكة ا�يل يه مربجم
، حنن 2020املسlٔ� الثانية التكو�ن واملوارد الÞرشية ملواëبة الرؤية د»ل 

  .يف ٕاطار العمل Kلهيا، هذه ٔ�ساس@ية Vدا
واملسlٔ� الثالثة ال ميكن ٔ�ن ¹كون لنا س@يا�ة، وكام قلت الس@يد 
املس�شار احملرتم، بدون طريان، لنا ٕاسرتاتيجية د»ل الطريان ا�يل  ادي 

وها فú قريب ٕان شاء هللا ا�يل فهيا الك5ري من إالجراءات ا�يل  ادي ±شوف
نعملو Kلهيا، ا�يل يف ٕاطارها كذ¼ ما هو اQور ا�يل  ادي �كون عند 

  . اخلطوط امللكHة املغربية كذ¼
والنقل الس@يا� Kاد معلنا دفرت حتمالت مع وزارة النقل يف هذا 

Hة ëبرية Vدا �ل�س@بة �لنقل إالطار هذا، �ش ميكن لنا نعطيو دينام 
  .الس@يا� والورشات اUٔخرى لكها مفfو�ة يف ٕاطار الس@يا�ة

�نه نعم منر بفرتة صعبة Vدا، نعم  هفو ولكن ا�يل ٔ�سايس وا�يل خصنا نعر ٔ
هناك بعض الفZادق ا�يل تعDش مشالك ëبرية Vدا، ولكن احZا نعمتد Kىل 

س ا�يل هام عندمه يعين القطاع اخلاص، Kىل املس�مثر�ن احبالمك، Kىل النا
  . رية Kىل هاذ القطاع �ش نعملو مجيعا ٕالجياد احللول

جيب ٔ�ن جند احللول ا�يل يه �ٓنية ا�يل كتعلق �ملشالك ا�يل كتعرفوها، 
ولكن كذ¼ جيب ٔ�ن ننظر ٕاىل ٔ�ن �كون عند� بعد النظر Uٔنه كام قلمت، 

  . توى البعيد Vداالس@يد املس�شار، ٔ�نه ºس�Iر يف الس@يا�ة هو Kىل املس@ 
  .شكرا

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

السؤال الثاين يف قطاع الس@يا�ة حول إالجراءات املت6ذة ملعاجلة تlٔثري 
وقف ر�الت رشاكت الطريان ذات التلكفة املنخفضة حنو املغرب Kىل 

  . القطاع الس@يا�
اUٔس@تاذ  اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل

  .مرون



�ٔ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 

36 

 )2012د)سمرب  11( 1433حمرم  26

        ::::املس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مرون
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  زماليئ،
حبال ا�يل ٔ�كد امجليع ٔ�ن الس@يا�ة يه ٕا�دى ٔ�مه راكQز ºقfصاد 
املغريب، هذا ال نقاش فHه، ولكن هاذ الس@يا�ة كتعمتد Kىل �ٓليات، ومهنا 

بعض . ٔ�خص �ëàر يف سؤايل النقل اجلويالنقل، النقل �لك ٔ�نواKه، و 
الرشاكت اUٔجZبية وقفت الر�الت د»لها �لمغرب، خصوصا هاذيك ذات 
اUٔمثنة املنخفضة، يف نفس الوقت اخلطوط املغربية اجلوية وقفت بعض 

- مراÊش، وهذا خط Fم Vدا، فارسوفHا-اخلطوط، خصوصا لندن
احZا ابغينا منش@يو ��ول يف الوقت ا�يل .. اQارالبيضاء، وهذا خط ٔ�يضا
يه وس@يX لتمنية ºقfصاد ) La RAM. (الرشقHة احZا كنوقفو اخلطوط

  .املغريب ق�ل الس@يا�ة، و�لتايل هذا معل د»ل احلكومة بlٔمكلها
الس@يد الوز�ر، ابغينا نعرفو موقف احلكومة خبصوص دمعمك فú يتعلق 

  ). La RAM(ـ �لنقل اجلوي من وٕاىل املغرب، وخصوصا فú تعلق بـــ
  .شكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، �لجواب عن . شكرا الس@يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ة
  .شكرا الس@يد الرئDس

شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Kىل طر�ه لهذا السؤال، هذا سؤال 
اد� وجHه Vدا وسؤال ٕاسرتاتيجي، Uٔنه ال س@يا�ة بدون طريان، هذه مع

  .ا�يل معروفة Kىل املس@توى العاملي
�ل�س@بة لنا يف املغرب، دxلنا يف الس@ياسة د»ل السامء املفfو�ة مZذ 

، ولهذا Vات الرشاكت مZخفضة التلكفة وكذ¼ اكنت ر�الت 2005
  .هبطت (charters)مZتظمة، ويف نفس الوقت ٔ�نه الر�الت د»ل 

 2007لكن ٕاىل جHنا نقارنو ولكن ابقHنا يف هاذ إالطار هذا ٕاىل اUٓن، و 
ت�Dان لنا بlٔنه هناك وا�د ºخنفاض ا�يل اكن Fم �ل�س@بة  2011مع 

اكنت عند�  �2007لر�الت Kىل مس@توى مجيع املدن، مفثال �ل�س@بة لـــ 
�س@بوعية xارج الر�ط واQار البيضاء، اUٓن والت عند�  562تقريبا ٔ Xر�
512 Xه ت. ر�Hش اكنت فÊس@بوعية،  320قريبا وا�د �ل�س@بة ملرا�ٔ Xر�

، ٕاذن الثلث د»ل الر�الت �ل�س@بة Uٔول و¾ة 200اUٓن وصلت تقريبا 
  .س@ياحHة �ل�س@بة �لمغرب

 La(نعم، هناك رشاكت ا�يل عرفت مشالك ëبرية، ولكن كذ¼ 
RAM ( ن اك�ن وا�دUٔ ور يف هذا إالطار هذا، ملاذا؟Qعندها وا�د ا

ا�يل تتعطهيا بlٔن التواز�ت د»لها املالية خصها العقدة ا�يل معلهتا مع اQو� 
�هنا ) La RAM(حتافظ Kلهيا، وبlٔن كذ¼ ¹كون ٔ�كرث جناKة، ولهذا فــ ٔ

امشات بعض اخلطوط الس@ياحHة ا�يل يه مfوسطة املردودية، حHداهتا، 
  .%100وامشات �لخطوط ا�يل يه جتارية حمضة 

بلية د»لنا بlٔننا ٕاذن هذا ٔ�2ر �ل�س@بة �لس@يا�ة، ؤ�2ر كذ¼ Kىل القا
، ٕاىل ما عند�ش الطريان، وما عند�ش 2020نوصلو ٕاىل الرؤية د»ل 

�سامه cشلك ëبري Vدا يف ك كذ¼ رشكة د»ل اخلطوط الوطنية ا�يل يه 
  .2020الس@يا�ة، ال ميكن ٔ�ننا نوصلو ٕاىل اخلطة د»ل 

لهذا، يف رٔ�يي ويف رٔ�ي الوزارة ٔ�نه جيب ٕاKادة النظر يف اQور اàي 
، ولكن كذ¼ مايش يه فقط )La RAM(ب ٔ�ن �كون لرشكة جي

طاQرة،  80نوصلو لـــ  اxابو�دها ا�يل ميكن لها ٔ�هنا تعمل اQور د»لها، و 
طاQرة �ل�س@بة �لرشكة الوطنية، جيب كذ¼ التعاقد مع  90نوصلو لـــ  اxاو 

  .رشاكت ٔ�خرى، وجيب كذ¼ ٔ�xذ بعض إالجراءات ا�يل يه ٔ�ساس@ية
ا�يل كنقرتحو ٔ�نه جيب كذ¼ دمع مرو� من مضن إالجراءات 

، هاذي ميكن لنا نعملوها، وهذا )des charters(الر�الت �ش يعملوا 
، د»ل السامء املفfوح، )Open Sky(مسموح به يف ٕاطار الس@ياسة د»ل 

يدمع كذ¼  ميكن لنا كذ¼ خنلقو صندوق د»ل اجلهات ا�يل ميكن �
يل يه Fمة �ل�س@بة لنا، كام قال رشاكت �ش ميكن هلم جييو �لجهات ا�

  .املس�شار احملرتم، فاس ٔ�و م5ال اUٔقالمي اجلنوبية العز�زة Kلينا
وكذ¼ ميكن لنا ٔ�ننا بعض اخلطوط ا�يل يه ٔ�ساس@ية �ل�س@بة لنا وهذا 

، ميكن لنا ٔ�ننا )Open Sky(كتعملو دول ٔ�خرى ومسموح به يف ٕاطار 
، وحىت ٔ�نه مسموح لنا كذ¼ نفfحو م5ال خطوط وندمعوها يف هذا إالطار

خبلق صندوق د»ل اUٔزمة، وفوق ما ٔ�نه يش رشكة ا�يل كتجيب الطريان 
�هنا كتجي لوا�د املنطقة معينة و�ذفت )Ryanair(كام معلت اUٓن ٔ ،

  ...هذاك اخلط، ميكن لنا نتدxلو �ش ميكن لنا ٔ�نه �رجع هذاك

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

  .جواب الس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مروناملس�شار الس@يد ٕادر)س مرون
فقط حنن 	ريد ٔ�ن ال �كون اUٔمر يتعلق بوز�ر الس@يا�ة مادام النقل 
اجلوي هو ٔ�مه العنارص و�لتايل هو عنرص ٔ�سايس يف ºقfصاد الوطين، 

 La(وازنة عند ومبا ٔ�نه هيم ºقfصاد الوطين Êلك ولDس فقط مسlٔ� د»ل م
RAM ( عيهنا، ٕاذا اكن�وال عند وا�د �ٓخر، فالبد ٔ�ن تضع احلكومة بني ٔ

Kىل ٔ�ساس  ادي )س@تافد مول التØارة ) La RAM(اQمع رضوري لـــ 
،  ادي )س@تافد مول )l’hôtel(التقليدية،  ادي )س@تافد مول 

)Restaurant( ،ل الوطنxية داëن الس@يا�ة تت6لق حرUٔ ،يةëحر ،
�ننا هاذ احلرëية نقلبو Kلهيا والوقت ا�يل هو امشZDا نقلبو  و�لتايل رضورئ
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يف دول احبال ا�يل قلت د»ل ٔ�ورو� الرشقHة، قلنا دا� ما كندxلوش �زاف 
هذا عيب، يف الوقت ا�يل هو العامل بlٔرسه اUٓن يعيد ºنطالقة د»لو 

  . وإالقالع د»لو يف اEال الس@يا� وخصوصا ëيÞين Kىل الطريان
البد ٔ�ن 	كون داxل هاذ اQاQرة اليت تبحث ٔ�ن ¹روج سلعها  فٕاذن،

  . داxليا وxارجHا
  .شكرا

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

  .الس@يد املس�شار

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

¼ Kىل ما تقال من ق�ل، وهو ٔ�نه ا�يل ابغيت نضيفو Kىل ما قلته كذ
مليون ساحئ، خصنا Kدد الر�الت دا� تقريبا  20ٕاىل ابغينا نوصلو لـــ 

د»ل الر�الت اUٔس@بوعية xارج الر�ط واQار البيضاء، خصنا  500وا�د 
ٕاىل  2020ر�x Xارج الر�ط واQار البيضاء يف ٔ�فق  1600نوصلو لـــ 
  .ابغينا نوصلو

مرات، لهذا جيب ٔ�ن ¹كون عند� خطة �لطريان  3ٕاذن نضاعفو Kىل 
، ولكن خطة ا�يل يه مZدجمة، )La RAM(مضبوطة، ا�يل ك�سامه فهيا 

�� تنظن بlٔنه ٔ)The business model ( منوذج املايل ا�يلÇنه ا�يعين ٔ
Kاملني به اUٓن هو منوذج مايش صاحل اUٓن �ش ميكن لنا ال ºقfصاد 

  ؟هو اÇمنوذج ا�يل ¹منش@يو �الوطين وال اQو� املغربية، ٔ�ش@نو 
¹متيش �لمناطق ا�يل ميكن ) La RAM(¹منش@يو �لمنوذج التØاري ٔ�نه 

لها تتعمر الر�الت د»لها، هذا هو ا�يل طلب مهنا، ٕاذن يه تتعمل هاذ 
اUٔمور، ولكن ٕاىل امشZDا Çمنوذج �ٓخر ا�يل تنقولو راه ٕاىل امشDيت Qو� من 

�ملانيا وامشDيت لو¾ة حبال فاس وال دول ٔ�ورو� الرشقHة حبال بولونيا وال ٔ
تيكون يعين ٔ�نه Kدد  واxامراÊش وال الصو�رة وال ورزازات وال ٔ�اكد�ر، 

ا�يل  ادي جييو ٔ�قل، ولكن هذوك الناس راه  ادي جييو  ادي ميكن هلم 
ينفقوا،  ادي جييو خيلقوا رواج اقfصادي،  ادي خيلقوا ±شغيل يف هذوك 

ادي ¹كون مردودية �ل�س@بة ��و� املغربية ٕاذن  . الفZادق، ٕاىل  ري ذ¼
�ل�س@بة �لعمX الصعبة، �ل�س@بة �ل�شغيل و�ل�س@بة �لفZادق كذ¼، ٕاذن 
مردودية ëبرية Vدا، بAD املردودية اUٔوىل يه مردودية فقط �لرشكة رمغ ٔ�هنا 
¹كون مردودية ٔ�حسن من هاذيك اخلطوط ا�يل تتكون مايش جتارية ا�يل 

  .يه خطوط س@ياحHة
�ن ¹كون اخلطوط امللكHة  ٕاذن جيب ٕاKادة النظر �ش نقولو بlٔنه جيبٔ

املغربية يف xدمة ºقfصاد الوطين، يف xدمة الس@يا�ة املغربية، وكذ¼ يف 
  .xدمة اQو� املغربية

� ا�يل طرحZاها مع وز�ر النقل، lٔ ٕاذن جيب ٕاKادة التفكري، هذه مس

هذا إالطار هذا، Uٔنه ال  كذ¼ س@نطر(ا يف ٕاطار احلكومة �لتفكري يف
ميكن لنا ٔ�ن نصل ٕاىل اUٔهداف اليت رمسها صاحب اجلال� بدون التفكري 
�ش �كونوا عند� ج�Zني �ش ميكن لنا نوصلو، هاذوك اجلن�ني د»لنا من 

��د اUٔمعدة د»هلم يه ٔ)La RAM.(  
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . جللسةشكرا �لس@يد الوز�ر Kىل مسامهتمك معنا يف هذه ا

ون�fقل ٕاىل �ٓخر قطاع cسؤالني مو¾ني �لس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
السؤال اUٔول هو حول تدين xدمات  .واUٔرسة والتمنية ºجÀعية

مؤسسات الرKاية ºجÀعية وسfDلكف الس@يد وز�ر االتصال �ٕالVابة نيابة 
التجمع اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن من فريق . عن هذ�ن السؤالني

  .الوطين لٔ�حرار لÞسط هذا السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكورياملس�شار الس@يد محمد البكوري
  .شكرا الس@يد الرئDس

  الس@يد الوز�ر اàي ينوب عن الس@يدة الوز�رة،
  السادة املس�شار�ن،

  الس@يدة املس�شارة احملرتمة،
الشك ٔ�ن احلكومة احلالية ومن xالل �ر�جمها ٔ�عطت اUٔمهية البالغة 

ن واUٔرسة والتمنية ºجÀعية، نظرا ملا ٔ�صبح حيظى به لقطاع التضام
موضوع الطفل واملرٔ�ة واUٔرسة وذوي ºحfياVات اخلاصة معوما من اهÀم، 
ونظرا كذ¼ ��ور احليوي اàي يلعبه القطاع ºجÀعي يف ضبط 
التواز�ت داxل اEمتع املغريب، خصوصا التواز�ت النفس@ية اليت عرفت 

ا	هتااكت ملدة س@نوات xلت، اليشء اàي يفرض Kلينا اليوم اخfالالت و 
التطرق ٕاىل مؤسسات الرKاية ºجÀعية، �لت�ديد ٕاىل نوعية اخلدمات 
املقدمة يف هذه املؤسسات اليت ٔ�صبحت تعرف ¹راجعا ëبريا، ٔ�2ر cشلك 
    ëبري Kىل 	زالء هذه املؤسسات اليت تتحول ٔ�حHا� ٕاىل نوع من السجون ٔ�و

هات اليت حتط من قمية وëرامة املواطن، ؤ�حHا� تؤدي به ٕاىل الاك�نو 
ºحنراف، خصوصا اUٔطفال والبنات القارصات ا�àن يصبحون عرضة 

  .�لمضايقات اUٓدمHة اليت جتوب ليال شوارع مدننا
 Hمك املوضوعي والفعيل ملس@توى اخلدمات ميالس@يد الوز�ر، ما هو تق

Àجº ايةKل مؤسسات الرxعية يف بالد�؟ وما هو اجلديد املقدمة دا
  اàي جÎمت به �لهنوض بlٔوضاع مؤسسات الرKاية ºجÀعية ببالد�؟ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕالVابة عن السؤال، . شكرا �لس@يد املس�شار

  .تفضلوا
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�شكر نيابة عن الس@يدة الوز�رة طرح هذا السؤال اàي يعاجل قضية ٔ
هامة، مؤسسات الرKاية ºجÀعية يف بالد� تعكس ال�س@يج التضامين يف 
الب�، Uٔن هنا¼ اQو� يه ا�يل دارهتا، اك�ن ٔ�ش6اص معنويني ٔ�و 

احلكومة  2012مؤسسة رKاية اجÀعية، يف  1500، حويل طبيعيني
  .مليون د»ل اQرمه ��مع د»لها 155خصصت لها حوايل تقريبا 

هذا ما خصوش ينفي ٔ�وال، ما ميك�ش نعممو اUٔحاكم Kىل لك 
مؤسسات الرKاية ºجÀعية Kىل ٔ�ن اخلدمات د»لها مfدنية، ولكن يف 

القانوين ا�يل ëينظم هذا القطاع ما  ٔ�ن إالطار اواملقابل ما خصناش ن�س
  .ق�ل اكن فراغ قانوين 14.05، القانون 2006تدار حىت 

4نيا، اكينة اخfالالت يف التدبري املايل ٔ�و يف اخلدمات املقدمة ٔ�و يف 
�و يف اUٓفاق ا�يل مطرو�ة لهذه املؤسسات من ٔ�Vل ٔ Xرشية املؤهÞاملوارد ال

ة هاذ الس@نة دارت وا�د العملية الوزار . ºرتقاء، هذا ٕاشاكل مطروح
±شخيصية، ±شخيص د»ل واقع مؤسسات الرKاية ºجÀعية، رصدت 

  .ºخfالالت واUٓن وضع �ر�مج مHداين
 همZ 416لثا، مت ٕا�داث جلن ٕاقلميية �لمراق�ة، ا�يل القانون يف املادة 

وء تنص Kلهيا وحىت اUٔقالمي ا�يل وقعت مشالك يف إال�داث د»لها مت ا�لج
ا�يل كتنص Kىل ٕا�داث جلن ٕاقلميية �لتدxل ºس@تعØايل  �17لامدة 

لتصحيح اUٔوضاع ا�يل كهتم ٔ�حHا� الطاقة ºس�Hعابية د»ل بعض 
  .املؤسسات

بدٔ� الورش د»ل املتابعة د»ل مالءمة مؤسسات الرKاية  ،ٔ�يضا
، Uٔن وضع مقfضيات ¹هتم التدبري املايل º14.05جÀعية Uٔحاكم القانون 

¹هتم ٕارساء طرق التفDfش وºف�fاص، ¹هتم املساطر املعينة Kىل املس@توى 
  .ضامن ا�رتام جودة اخلدمات املقدمة

وهاذ اUٓونة اxUٔرية شاهد� وا�د الرشيط د»ل اUٔطفال يف الشوارع 
ا�يل ëيقدموا شهادات مؤملة Kىل بعض املؤسسات، ëيف ٔ�هنم امشاو ومن 

  .قدمة  ري اكفHةامل ري بعد اعتربوا اخلدمات 
حنتاج ٕاىل مؤسسات رKاية ٔ�كرث، وحنتاج ٕاىل Kالقات تعاقدية هاذ 

مؤسسة رKاية  25اتفاقHة رشاكة ودمع مع  25الس@نة الوزارة ٔ��رمت 
  .اجÀعية منوذجHة يف الب�

 6، اUٓن تقريبا 14.05ٔ�يضا البد من العمل Kىل مراجعة القانون 
ض ºخfالالت، حمتاVني يف س@نوات مرت Kىل التطبيق د»لو �نت بع

اàي ينص Kىل ٔ�ن  32ٕاطار تزنيل ما Vاء به اQس@تور، xاصة الفصل 
اQو� ملزمة بتوفري امحلاية القانونية لٔ�طفال، وهذا الزتام اUٓن لDس فقط 

  . Kىل مس@توى اQس@تور بل ٔ�يضا اكينة الزتامات دولية، نعمل Kىل ٔ�جرٔ�هتا
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب عن . لس@يد الوز�رشكرا � 

  .جواب الس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد محمد الك�ورياملس�شار الس@يد محمد الك�ورياملس�شار الس@يد محمد الك�ورياملس�شار الس@يد محمد الك�وري
�وال ٔ�شكرمك Kىل هاذ اجلواب، يف احلقHقة اجلواب ٔ�قZعينٔ.  

امل�شور �جلريدة الرمسية  14.05ٕان صدور القانون ا�يل ¹لكممت Kليه 
سامه فعال ) 2006د)سمرب  7( 1427ذو القعدة  15بتارخي  K5480دد 

يف حتسني الوضعية القانونية ملؤسسات الرKاية ºجÀعية، ٕاال ٔ�نه قد عرف 
تعرثا يف مسlٔ� التزنيل من ق�ل إالدارة الوصية، املمتثX يف التعاون الوطين 
التابعة لوزار¹مك، ëونه Vاءت فHه Kدة ثغرات ٔ�صبحت ±شلك Kائقا ٔ�مام 

ؤسسات، وكذا العاملني يف احلقل ºجÀعي، امجلعيات املسرية لهذه امل
  :وجنمل بعضها خمترصا Kىل الشلك التايل

حتميل امجلعيات املسرية واملد�رة ¹اكليف مالية تفوق مواردها اليت ال 
تدعو ëوهنا م�Zا ضعيفة من طرف اQو�، ويف كثري من اUٔحHان تلlØٔ ٕاىل 

ية، حHث تنص معايري اخلري وإالحسان، xاصة فú يتعلق �ملوارد الÞرش 
القانون يف هذا الباب ±شغيل كفاءات وتطبيق قانون الشغل Kىل مجيع 

من مزيانية  %70العاملني، وهبذا تصبح كتX اUٔجور متتص ما يناهز 
املؤسسة، مع العمل ٔ�ن التعاون الوطين قد ختىل عن دوره يف تدعمي هذه 

املوارد لتغطية املؤسسات �Uٔطر، ؤ�صبح دور امجلعيات هو البحث عن 
  .اUٔجور بدل ٔ�ن تلعب دورها احلقHقي املمتثل يف سد �اجHات الزنالء

4نيا، ٕاخضاع مجيع الرشاءات ملسطرة الصفقات العمومHة اليشء اàي 
ي�Zاقض من الناحHة القانونية مع طبيعة امجلعيات اليت ¹متتع �س@تقالل مايل، 

الباب نقرتح ٕاجياد صيغة يعين ٔ�ن رئDس امجلعية واUٓمر �لرصف، ففي هذا 
حماس@باتية ختص امجلعيات وذ¼ من ٔ�Vل ضامن شفافHة ٔ�كرث وتوضيح 

  .الرؤية يف ال�س@يري املايل لهذه املؤسسات
ٕاعفاء إالدارة  414.05لثا، نالحظ ٔ�نه مت من xالل تطبيق القانون 

  . الوصية ونقص التعاون الوطين من ٔ�ي مسؤولية جتاه هذه املؤسسات
مع موضوع خطري يتعلق �Uٔطفال واملس@نني حنن نتعامل �ني يف 

والعجزة، حبيث لوحظ مZذ دخول القانون املذëور �زي التطبيق ¹راجعا ëبريا 
  . يف دور مؤسسة التعاون الوطين اàي ٔ�صبح يقوم بدور املراقب لDس ٕاال

وºن��اه اàي كنت سlٔثريه قد قلته، الس@يد الوز�ر، وهو إال	ك�اب 
  . ن يف ٔ�قرب اVٓUالKىل مراجعة هذا القانو

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¼ الس@يد املس�شار

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقHب الس@يد املس�شار
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الوز�رة Vاءها طارئ حصي هذا الصباح، حHث اتصلت ٔ�وال الس@يدة 
  . íسlٔل هللا الشفاء لها

�وال مجموع املالحظات حبمك الت��ع د»يل ٔ�يضا �لمØال، ميكن ٔ�ن ¹كون ٔ
ٕاما مقرتح قانون، و�كون التفاKل معه ٕاجيايب ٔ�و يه اUٓن موضوع اش@تغال، 

، 16ادة مايش امل Uٔ15ن ا�لØان إالقلميية اليت ±شلكت، ٔ�دقق املادة 
رصدت وا�د العدد د»ل ºخfالالت وفعال اكينة ٕاشاكالت واحZا ب� 
عريق يف التضامن، خصنا نضاعفو اQمع ويف نفس الوقت نقويو املراق�ة 

  .�ش ذاك اQمع يوصل �لمس@تحقني د»لو
جوج د»ل اUٔمور، هاذ اQمع ٕاىل ما اكíش مادي ميكن �كون cرشي، 

 مس@توى إالدارة، مفن هنا ٔ�دعو ٔ�نه 	زيدو Uٔن اكينة ٕاماك�ت عند� Kىل
نواصلو ºش@تغال Kىل هذا املوضوع، ولكن ال ن�ىس راه مؤسسات الرKاية 

الرب�مج د»ل ماكحفة الهدر املدريس، : تتقوم بlٔعامل Vد هامة، نعطي م5ال
 82مؤسسة رKاية اجÀعية ¹كفلت بlٔزيد من  900هاذ الس@نة ٔ�زيد من 

الرب�مج د»ل ماكحفة الهدر املدريس، واكنت ٔ�لف طفل مغريب يف هذا 
وهذا فقط مكؤرش �ش  %51الن�ØHة يف الباكلور» íسب النØاح فاقت 

  . حنيي الناس وجZود اخلفاء ا�يل ëيقوموا بlٔعامل بطولية يف هذا اEال
  .وشكرا

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

القطاع ويف Vدول ٔ�عامل ون�fقل ٕاىل السؤال الثاين واxUٔري يف هذا 
هذه اجللسة، وهو حول وضعية املس@نني ببالد�، واللكمة �Uٔد السادة 

�عضاء فريق اUٔصا� واملعارصة لÞسط هذا السؤالٔ.  

        ::::ار الس@يد Kالل عزيوينار الس@يد Kالل عزيوينار الس@يد Kالل عزيوينار الس@يد Kالل عزيوينششششاملس� املس� املس� املس� 
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئDس،
  الس@يد الوز�ر،

�خيت املس�شارة، ٔ  
  إالخوة املس�شار�ن،

ماليني  3صائيات ٕاىل ٔ�ن Kدد املس@نني ببالد� وصل حوايل ±شري إالح
 %7من الساكن ويه ال�س@بة اليت مل تتØاوز  %8,1خشص ٔ�ي ما ميثل 

، وتعاين هذه الفÎة من ارتفاع معدل إالصابة �Uٔمراض وتفيش 1994س@نة 
الفقر واUٔمHة، Kالوة Kىل ضعف ºس@تفادة من امحلاية ºجÀعية لفÎة 

، %84ء، ٕاذ تقدر íس@بة اUٔمHة يف ٔ�وساط هذه الفÎة بـــ عريضة من هؤال
تعاين من فقر  17من هذه الفÎة معرضة �لمرض، و %39كام ٔ�ن حوايل 

مدقع، كام ال يتعدى املس@نون اUٔجراء ا�àن )س@تفHدون من حامية اجÀعية 

، يف �ني ال )س@تفHد من معاشات %20ومن تقاKد وتlٔمني حصي íس@بة 
  .من هذه الفÎة %16بية السامHة �لتخطيط سوى التقاKد حسب املندو 

من  %70وحىت ٔ�جرة املعاش تبقى زهيدة Vدا، حHث ٔ�ن ٔ�زيد من 
درمه شهر»، وتقل بlٔزيد من  1000هذه الفÎة ال يتعدى ٔ�جر معاشهم 

  .من ذوي احلقوق من ٔ�رامل ؤ�يتام مfقاKد�ن مfوفني %80الثلثني ب�س@بة 
هذه الفÎة من املواطنني تطرح Kىل هذه الوضعية الهشة اليت تعDش فهيا 

احلكومة حتد»ت ëبرية لتحسني ظروف DKشهم ومواëبة من xالل القHام 
�لتكفل هبم وتوجهيهم وٕادما¾م اجÀعيا واقfصاد»، كام يتعني ضامن الرKاية 
الصحية هلم، xاصة ؤ�ن احلكومة ال متتâ ٕاسرتاتيجية واحضة يف هذا اEال 

صصني يف الش@يخوxة ؤ�طر متريض خمتصة يف يف ظل غياب ٔ�طباء مfخ
  .الرتويض الطيب وامحلية، وكذا اخfصاصيني نفسانيني ومساKدات اجÀعية

للك هذه ºعتبارات، íسائلمك، الس@يد الوز�ر، عوض الس@يدة 
الوز�رة، ما يه ٔ�س@باب Kدم اهÀم احلكومة هبذه الفÎة اليت تعDش وضعية 

àي س@تقومون به قصد حتسني صعبة، واليت تعاين يف مصت؟ وما ا
�وضاعهم املادية وºجÀعية؟ٔ  

  .وشكرا

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر
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بدوري ٔ�شكر ٔ�يضا Kىل طرح هذا السؤال، Uٔن هاذ املوضوع د»ل 
هذه الفÎة، ا�يل يه نتاج التحول اQميوغرايف ٔ�و ºنتقال اQميوغرايف اàي 

 %10تعDشه بالد�، كام ذëرتو �اليا عند� تقريبا هاذ الفÎة تتØاوز حوايل 
ة ا�يل اكنت تدارت يف ماليني وحىت اQراس 3من الساكن، ٔ�زيد من 

�صبحت مfقادمة، ولكن كتعطي مؤرشات  2008ؤ�Kلنت يف  2006ٔ
  .مقلقة

�ل�س@بة �لحكومة، اعمتدت سلسX من إالجراءات، اك�ن إالجراء اUٔول 
ا�يل هو ٔ�سايس وا�يل هو تعز�ز دور مؤسسات الرKاية ºجÀعية ا�يل 

من املس@نني هام ا�يل  %6معنية �ملس@نني، مع إالشارة ٕاىل ٔ�ننا ëب� فقط 
ëيكونوا يف مؤسسات الرKاية ºجÀعية، ٔ�ما امحلد R التضامن والب�Hة 
اUٔرسية وعنارص القوة ا�يل كنتوفرو Kلهيا يف هاذ اEال، كتحتضن Kىل 

بد من دمع مؤسسات الرKاية ، ولكن رمغ ذ¼ ال%94اUٔقل حوايل 
  .جراء اUٔولºجÀعية اليت ±ش@تغل يف هذا اEال، هذا االٕ 

إالجراء الثاين هو هيم نظام املساKدة الطبية، Uٔن الفÎة د»ل املس@نني 
الربامج د»ل التغطية الصحية ا�يل اكنت تدارت، اكنت دارت �لناس ا�يل 
داxلني يف اQورة ºقfصادية ٔ�و إالدارية، ولكن �ل�س@بة �لمس@نني اكنوا 
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ليار ونصف د»ل اQرمه م  x2ارج هذه اQورة، �ر�مج املساKدة الطبية 
مليار ونصف د»ل اQرمه، ٔ��د اUٔهداف هو  3 2013، 2012ا�يل يف 

�لف  800تغطية هذه الفÎة، املؤرشات ا�يل عند� ٔ�نه لغاية اليوم مليون ؤ
�لف ا�يل وضعوا الطلبات د»هلم  200مليون و 2ا�يل مس@تفHد، ٔ�زيد من ٔ

  .الفÎةد»ل الناس ا�يل فقراء مضهنم هذه  %50مبعىن 
اك�ن ٕاجراء 4لث ا�يل هو الرفع د»ل احلد اUٔدىن د»ل التقاKد، احلوار 

�لناس د»ل إالدارة العمومHة، هاذ احلكومة زد� ºجÀعي اكن اكتفى فقط 
�يضا من الناس ا�يل مسØلني يف ٕاطار النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاKد ٔ

�ي ٔ)RCAR12 (Kصارا، يعين �س امجلاfات احمللية واملياومني املعروف اخ
درمه واملرسوم  1000والناس د»ل املؤسسات العمومHة، احلد اUٔدىن 

صادقت Kليه احلكومة مؤخرا مع صندوق إاليداع والتدبري، ا�يل اكن وصل 
  .رمهد»ل اQالقرار وا�يل الغالف املايل تقريبا اكن وا�د مليار 

اUٔدوية د»ل إالجراء اUٓخر ا�يل امشZDا فHه وا�يل هو التغطية د»ل 
دواء  320اUٔمراض املزمZة امللكفة، وا�يل هاذ الرشحية معنية هبم، ٔ�زيد من 

  .%80وبعض اUٔدوية ٕاىل  %50ا�يل مت التخفHض من معدل د»ل 
Kلهيا يف بعض اUٔمور املرتبطة  واكينة ٕاجراءات ٔ�خرى ا�يل ميكن نت�دث

ية الس�Hعاب �جلانب د»ل التعلمي، اجلانب د»ل مراجعة الس@ياسة الصح 
اUٔمراض اجلديدة، Uٔن الس@ياسة الصحية فاش تدارت احشال هاذي 
تدارت Kىل وضع دميوغرايف معني، اUٓن عند� هاذ الفÎة ا�يل ظهرت مع 
�مراض Vديدة تقfيض يف الربامج د»ل التكو�ن الصحي، د»ل خترجي ٔ

  . املمرضني، �اجHات معينة دا� بدات كتظهر، وهذا تيقfيض مراجعة ٔ�مشل
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
. شكرا واحfفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقHب ٕاىل اكن ممكن

اللكمة �Uٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اUٔس@تاذ �لتعقHب عن جواب 
  .الس@يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس@يد Kالل عزيويناملس�شار الس@يد Kالل عزيويناملس�شار الس@يد Kالل عزيويناملس�شار الس@يد Kالل عزيوين
  .شكرا الس@يد الوز�ر

مك خصها يعاد فهيا ؤ�عتقد ٔ�ن املزيانية ا�صصة لوزار¹.. حنن نتفهم ٔ�ن
النظر، Uٔن هاذ وزارة اUٔرسة والتضامن لها يف احلقHقة �كون عندها دور 

   .ëبري �ل�س@بة �لمجمتع املدين واEمتع املغريب
مغاربة طمو(م هو الرفع من مزيانية هذه الوزارة، من  fهٔ� لبD اEمتع 

�طر وٕاماكنيات ëبرية ±س@تجيب مجليع احلاجHات يف ظل هاذ الوضعية ٔ
Hة، Uٔن الطبيعة واخلصوصيات اليت ينفرد هبا املغاربة يشء معروف احلقHق 

هيزوا من الوا�Qن و*بعني ���ن  مبني املغاربة Kىل ٔ�هنم تيضامZوا و¹ميكهن
والفقراء واملساكني وا�ن السHÞل، هاذ " وبِالْوالدينِ إِحسانًا "إالساليم، 

                                                 
12Régime Collectif d’Allocation de Retraite  

ربة مfضامZني هباذ ما تZDكرو ٔ��د، لو اكن ما �كونوش املغا هاليش لك
الشلك، Uٔن املغاربة ا�يل فهيم تقريبا هاذ الطبيعة هاذي، هذا تنفfخرو به 
مجيع مكسلمني، وابغينا نبقاو حمافظني به، هذا ما جعل هذا الرمق ينخفض 

  .مليون، لو مل �كن هاذ اليش راه الرمق  ادي �كون Fول 3من 
اس املس@نني ؤ�عطوا من وال ينكر ٔ��د التضحيات ا�يل قاموا هبا هاذ الن

اàات د»هلم ومن الوقت د»هلم ومن السن د»هلم لهاذ البالد هاذي، راه 
  ..خصنا نفكرو فهيم بوا�د التفكري ا�يل هو

املناطق النائية، تنعرفو ٔ�ن وا�د املناطق ا�يل معروفة حىت 
"RAMED " قلوا ٕاىل املدنZن �ش ي�Uٔ ،دمهHما  ادي ميكن لوش يف

  .�كون مشلكالكربى  ادي 
إالحصائيات املدققة ا�يل ٔ�عطت املندوبية السامHة �لتخطيط، 	ريد من 
الوزارة د»لمك ومن احلكومة Êلك ٔ�ننا تعطينا ٔ�رقام وا�د�ن �ٓخر�ن تتحيص 
فHه الفقراء وهاذ الناس املس@نني �لك ¾ة ¾ة، وتعطينا العدد د»ل لك 

نعرفو لك ¾ة احشال غينا ب ¾ة Uٔن معروفة لك ¾ة وºقfصاد د»لها، وا
فهيا يف العدد �ش حىت نDت ±سهل Kلينا كربملانيني وال مكس�شار�ن نعطيو 
اUٔس@ئX ا�يل يه ما نبقاوش نعومو يف وا�د اجلهة من ¾ة ٔ�خرى ونعرفو 
اUٔمراض املتفش@ية يف لك ¾ة �لطبع �ش ميكن لنا حنطو ٔ�س@ئX موضوعية 

  .�لوزراء ا�يل هام خمتصني يف لك مHدان

        ::::لس@يد رئDس اجللسةلس@يد رئDس اجللسةلس@يد رئDس اجللسةلس@يد رئDس اجللسةاااا
اللكمة �لس@يد الوز�ر �لرد عن تعقHب . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .الس@يد املس�شار، تفضل

نيابة عن الس@يدة نيابة عن الس@يدة نيابة عن الس@يدة نيابة عن الس@يدة ((((الناطق الرمسي �مس احلكومة الناطق الرمسي �مس احلكومة الناطق الرمسي �مس احلكومة الناطق الرمسي �مس احلكومة     ،،،،الس@يد وز�ر االتصالالس@يد وز�ر االتصالالس@يد وز�ر االتصالالس@يد وز�ر االتصال
  :))))واUٔواUٔواUٔواUٔرسرسرسرسة والتمنية ºجÀعيةة والتمنية ºجÀعيةة والتمنية ºجÀعيةة والتمنية ºجÀعية وز�رة التضامن واملرٔ�ةوز�رة التضامن واملرٔ�ةوز�رة التضامن واملرٔ�ةوز�رة التضامن واملرٔ�ة

خص الوضع تقريبا ما فú خيص املعطيات إالحصائية اليت ك�ش ،ٔ�وال
اكي�ش Kلهيا يش xالف، Uٔن اك�ن عند� مرجع ا�يل هو املندوبية السامHة 

 ه�لتخطيط، واملؤرشات اليت ٔ�عطهتا Kدد مهنا مطمنئ من وا�د الناحHة Uٔن
�كشف Kىل الÀسك د»ل اEمتع ببالد� والقمي إالسالمHة ا�يل تؤطر هذا 

من �حHة ¹كشف Kىل ظواهر مقلقة، التضامن والقمي د»لو العميقة، ولكن 
ما عندمهش تغطية حصية،  ري املؤرش د»ل اUٔمراض  80%ٔ�زيد من 

 ال¶، وهاد اليش اKالش قلت Uٔن الس@ياسة دي%60املزمZة عند� حوايل 
املس@نني اQور د»ل الوزارة هو ٔ�هنا ¹رعى الس@ياسة اUٔفقHة، xاص موالني 

الشؤون العامة واحلاكمة اك�ن عندمه  الص�ة يقوموا �لعمل د»هلم، موالني
ذا ما Fام يقومون هبا، وزارة ºقfصاد، يعين لك القطاKات املعنية، ه

ëيعنDش ٔ�نه اك�ن Fام م�ارشة فضال Kىل هاذ الس@ياسة اUٔفقHة، ا�يل يه 
مؤسسة رKاية  64مرتبطة مبؤسسات الرKاية ºجÀعية، عند� يف املغرب 

كDس@تافدوا من هاذ  4500دمات لهاذ الفÎة، اجÀعية، ا�يل كتقدم اخل
مهنم íساء، ولهذا الت��ع د»ل ٔ�داء مؤسسات الرKاية  %40اخلدمات و
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ºجÀعية يف هاذ اEال حHوي ؤ�سايس من ٔ�Vل معاجلة إالشاكالت ا�يل 
  .يه مرتبطة

اك�ن ٕاشاكل �ٓخر ا�يل مرتبط �لس@ياسة د»ل التقاKد، الوزارة د»ل 
ن املهين، وزارة ºقfصاد واملالية ا�يل معنيني به ٔ�سايس ال�شغيل والتكو�

فقط ا�يل ëيتوفروا Kىل معاش، ٕاذن الفÎة  Uٔ16%ن املؤرش ا�يل عند� 
  اUٔخرى �ش كتلىب هلم احلاجHات اUٔساس@ية؟ 

اجلانب د»ل الناس ا�يل اكينني يف اجلبال، اUٓن صندوق التمنية القروية 
 500اكنت  2011مليار د»ل اQرمه، يف  2ا�صصات د»لو ارتفعت لـــ 

مليون د»ل اQرمه، اKالش؟ Uٔنه اك�ن حتد»ت مطرو�ة Kلينا يف املناطق 
اجلبلية، ولو در� الطرق ولو اك�ن املاء والكهر�ء بدا ëيوصل، ولكن اكينة 
  xدمات ٔ�خرى حHوية Kىل املس@توى الصحي، Kىل مس@توى اíUٔشطة املدرة 

 íن إال�Kام راه  60سان املسن يف بالد� ما ëيعنDش وصل ��xل، xاصة ؤ
ما ابقاش ëميكن ëيقدم العطاء، ميكن هذاك من �حHة احلياة املهنية إالدارية، 
ولكن اك�ن ا�يل ما زال مرتبطني يف احلياة اليومHة وëيقوموا بlٔعامل Uٔنه الفÎة 

حبسب إالحصائيات  %30ا�يل ما ميك�ش يقوموا حىت cيش معل فقط 
  . ينةا�يل اك

املفروض ٔ�ننا نعمقو التضامن ولكن ٔ�يضا نتحملو املسؤولية د»لنا يف 
  .رKاية هاذ الفÎة املهمة يف ب��

        ::::الس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسةالس@يد رئDس اجللسة
شكرا �لس@يد الوز�ر Kىل مسامهته، وشكرا مجليع من سامه يف ٕاجناح 

  . هذه اجللسة
 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


