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        999999999999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 ينا�ر 27( هـ 1436 ربيع ا$ٓخرمن  06 ثال;ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئNس اMلسل امساخلاخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالسCيد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وٕاثنان وثالثون دقQقة، ابتداءا من الساVة الرابعة واTقQقة  :التوقQتالتوقQتالتوقQتالتوقQت

  .الوا\دة وأ$ربعني بعد الزوال
  .مaاقشة أ$سCئ_ الشفهية ::::[دول أ$عامل[دول أ$عامل[دول أ$عامل[دول أ$عامل

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

    ::::ن ٔ�شن، رئNس اجللسةن ٔ�شن، رئNس اجللسةن ٔ�شن، رئNس اجللسةن ٔ�شن، رئNس اجللسةسCيد عبد الرحامسCيد عبد الرحامسCيد عبد الرحامسCيد عبد الرحاماملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Vىل ٔ�رشف املرسلني

  .V�ٔلن عن افmتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السCيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اTسCتور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بtٔحاكم الفصل 

�ن، خيصص اMلس هذه اجللسة لzٔسCئ_ الشفوية اTاyيل Mلس املس�شار 
  .ؤ�جوبة احلكومة Vلهيا

وق�ل ذ�، ٔ�عطي اللكمة �لسCيد أ$مني لتالوة ما [د من مراسالت 
  .Vىل اMلس، واللكمة لمك السCيد أ$مني

        ::::املس�شار السCيد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلساملس�شار السCيد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلساملس�شار السCيد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلساملس�شار السCيد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلس
  .شكرا السCيد الرئNس

Tاyيل Mلس املس�شار�ن، نعلن من النظام ا 175طبقا ٔ$حاكم املادة 
يتعلق بتغيري الظهري الرشيف  62.14عن توصل اMلس مبرشوع قانون رمق 

kشtٔن  1959مارس  16املوافق لـ  1378رمضان  6بتارخي  1.59.075رمق 
نظام املعاشات املمنو\ة �لمقاومني ؤ�راملهم وفروعهم ؤ�صوهلم، واحملال من 

  .رئNس احلكومة
لس املس�شار�ن من جملس النواب مشاريع القوانني كام ٔ�حQل Vىل جم

  :13التالية، وVددها 
  يتعلق �سCتغالل املقالع؛ 27.13مرشوع قانون رمق  - 1
kشtٔن ٕا\داث املدرسة الوطنية العليا  038.13مرشوع قانون رمق  - 2

 لٕالدارة؛
يتعلق �ملمتلاكت واملوجودات امل�شtٔة  63.14مرشوع قانون رمق  - 3

بة املقميني �خلارج ا£�ن يقومون بتحويل ٕاقامهتم ٕاىل �خلارج من Tن املغار 
 املغرب؛

يقيض بتغيري و§متمي ٔ�حاكم مجموVة القانون  68.14مرشوع قانون رمق  - 4
 اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مباكحفة إالرهاب؛

يغري و�متم مبوج�ه الظهري الرشيف الصادر  130.12مرشوع قانون رمق  - 5
kشtٔن الصيد يف املياه  1922ٔ��ريل  11املوافق لـ  1340 من شعبان 12يف 

 الربية؛
يوافق مبوج�ه Vىل االتفاق املوقع بواشCنطن  16.14مرشوع قانون رمق  - 6

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال±ت املت°دة  2013نومفرب  21يف 
 أ$مر�كQة kشtٔن املساVدة املتبادµ بني ٕاداريت امجلارك �Tولتني؛

يوافق مبوج�ه Vىل معاهدة مرا·ش لتNسري  24.14رشوع قانون رمق م  - 7
النفاذ ٕاىل املصنفات امل�شورة لفائدة أ$ش«اص املكفوفني ٔ�و معايق البرص 
ٔ�و ذوي ٕاVاقات ٔ�خرى يف قراءة املطبوVات املعمتدة من ق�ل املنظمة العاملية 

 28ٕاىل  �17لملكQة الفكرية yالل املؤمتر اTبلومايس املنعقد مبرا·ش من 
 ؛2013يونيو 

يوافق مبوج�ه Vىل اتفاق التعاون يف مQدان  37.14مرشوع قانون رمق  - 8
بني حكومة اململكة  2014مارس  7يف  بليربوفQلاملال\ة التÁارية املوقع 

 املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛
يوافق مبوج�ه Vىل االتفاق kشtٔن اخلدمات  48.14مرشوع قانون رمق  - 9

بني حكومة اململكة املغربية  2014فربا�ر  20يف  بباما�وملوقعة اجلوية ا
 وحكومة مجهورية مايل؛

يوافق مبوج�ه Vىل االتفاقQة املوقعة  52.14مرشوع قانون رمق  -10
بني اململكة املغربية ومجهورية غي�Qا لتجنب  2014مارس  3يف  �كو�Äري

 Vىل اyTل؛ Êزدواج الرضييب ومaع اÉهترب الرضييب يف نظام الرضائب
يوافق مبوج�ه Vىل الربوتو�ول إالضايف  55.14مرشوع قانون رمق  -11

بني حكومة اململكة املغربية  2013مارس  19لالتفاق املوقع بtٔبيد[ان يف 
وحكومة مجهورية الكوت ديفوار kشtٔن Íشجيع وحامية Êس�Ìرات Vىل 

 ؛2014فربا�ر  25و[ه التبادل املوقع بtٔبيد[ان يف 
يوافق مبوج�ه Vىل االتفاق إالطار �لتعاون  56.14ن رمق مرشوع قانو -12

بني حكومة اململكة  2014مارس  3يف  �ري�كوÄالصناعي والتÁاري املوقع 
 املغربية وحكومة مجهورية غي�Qا؛

يوافق مبوج�ه Vىل اتفاق التعاون يف  58.14وy�ٔريا مرشوع قانون رمق  -13
بني حكومة  2014مارس  3يف  �ري�كوÄمQدان املال\ة التÁارية املوقع 

 .اململكة املغربية وحكومة مجهورية غي�Qا
كام توصل السCيد رئNس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكmوبة من Vدد 
من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال [لسة أ$سCئ_ الشفهية ليومه 

  :�لسادة، ويتعلق أ$مر 2015ينا�ر  27الثال;ء 
، البكوريالرزاق بنكريان، محمد ٔ�محد بنطل°ة، فاروق شهري، عبد 

عز�ز الفQاليل، يوسف بنÁلون، عبد الوهاب بلفقQه، محمد شفQق بنكريان، 
Vلوي أ$مني،  ، محمد املفQد، احلسن بلبصريي، طييبعكرودالجامل ا�Tن 

، محمد دش، ٔ�محد دبداا و، شCيخ امحد\افQظيالباكي بور[ل، سالمة 
، ٔ�خطور ييناحسااعر، محمد القaدويس، جامل الساكك، عبد الوا\د ش
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سCيدي محمد، حلسن ٔ��وجاكل، ٔ�محد اTيبوين، عبد الرحمي الزمزيم، ٔ�محد 
، اجلياليلٔ��رÕ، فاروق شهري، املصطفى الهيبة، حفQظ وشاك، الصبحي 

، محمد ٔ�مزال، عز�ز مكaيف، اسليغو محمد دعيدVة، حسن ٔ�لكمي، حسن 
، ور معاو ، عبد الرحمي شعيب محيدوش، حلسن العواين، عبد الرحمي عامين

فريدة النعميي، عبد العز�ز البنني، جامل بوهنري، عبد امحليد ٔ��رشان، محمد 
البطاح، احلسني اÜلص، عبد الكرمي بومنر، احلسن بلمقدم، عبد الرحمي 

\داد ٔ�محد ��، بلعيد ب�شميس،  معرعمثون، موالي احمند املسعودي، 
ٔ�محد ا�راهمي ٔ�هل مايم، امحد  صاحل داداه، )سCيدي محمد(محمد العزري،

السقوقع، ا�راهمي  مولوداحلنصايل، ٔ�محد Êدرàيس، سعيد التدالوي، 
  .ٔ�زاكغبنديدي، امحد العاطفي، وبنارص 

من النظام اTاyيل Mلس  163و 162وتطبيقا ٔ$حاكم املادتني 
املس�شار�ن، وبناء Vىل قرارات مكmب جملس املس�شار�ن ذات الص_، 

، حنيط اMلس Vلام ٕ�جراء 2015ينا�ر  26اجäع يوم االثنني  وبصفة yاصة
اقmطاVات من تعويضات السادة املس�شار�ن ا£�ن تليت ٔ�سامؤمه yالل 

، Vىل ٔ�ن يمت ذ� بواسطة 2015ينا�ر  13اجللسة العامة املنعقدة بتارخي 
كام سCيواصل املكmب تطبيق . قرارات فردية بعد دراسة لك \اV µىل \دة

  .يات النظام اTاyيل املتعلقة �حلضور والغيابمقmض 
و�ملناسCبة، نعلن عن ٔ�سامء السادة املس�شار�ن املتغيبني عن ٔ�شغال 

اجلارية، وا£�ن مل يتوصل  2014اجللسات العامة من بداية دورة ٔ�كتو�ر 
ٔ�ي -مهنم مكmب اMلس بtٔي توضيح ٔ�و اعتذار ٕاىل \دود يوم االثنني 

  :زوÊ، ويتعلق أ$مر �لسادة V ،12ىل الساVة 2015ينا�ر  26 -البار\ة
، جامخٔ�محد البوزيدي، اسامعيل ٔ�مغاري، الطيب املوساوي، بوز�ري 

بوشعيب عامر، سفQان القرطاوي، عبد الرزاق الورزازي،  ،ح�يذ بوشعيب
  .، محمد نصريي، وحيىي حيىياحسايينفاروق شهري، محمد 

سCنكون Vىل موVد بعد هناية  ويف أ$yري، حنيط جملسCنا املوقر بtٔننا
هذه اجللسة مع [لسة Vامة Íرشيعية ختصص �ñراسة والتصويت Vىل 

  :مرشوعي القانونني التاليني

يقيض �ملصادقة Vىل املرسوم بقانون  85.14ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
من ذي القعدة  12الصادر يف  012.71ب�متمي القانون  2.14.596رمق 

احملددة مبوج�ه السن اليت جيب ٔ�ن  1971مرب دàس 30املوافق لـ  1391
حيال فهيا Vىل التقاVد موظفو ؤ�عوان اTوµ والبñ±ت واملؤسسات العامة 

احملددة مبوج�ه  05.89املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية والقانون رمق 
السن اليت حيال ٕاىل التقاVد عند بلوغها املسCت«دمون املنخرطون يف النظام 

  ملنح رواتب التقاVد؛امجلاعي 

بت°ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة  19.12مرشوع قانون رمق  -
  .�لعامل املزنليني

وتوصلت كذ� الرئاسة مبراس_ من السCيد الوز�ر امللكف �لعالقات 

مع الربملان، خيرب من yاللها اMلس املوقر طلب السCيد وز�ر التÁارة 
بربجمة أ$سCئ_ املوùة لوزارته يف �ٓخر  والصناVة ٔ�و وز�ر الصناVة والتÁارة

  . اجللسة الرتباطه �لزتامات حكومQة طارئة
وكذ� مبراس_ ;نية من السCيد رئNس فريق التجمع الوطين لzٔحرار، 
يطلب من yاللها تtٔجQل السؤال املو[ه �لسCيد وز�ر العدل واحلر±ت 

ىل [لسة حول تطبيق مسطرة إال�راه البدين Vىل ٔ�حصاب المكبياالت إ 
  .الحقة

ويف أ$yري، خبصوص أ$سCئ_ الشفهية والكmابية اليت توصل هبا جملس 
  :ينا�ر، فه�ي اكلتايل 27املس�شار�ن ٕاىل �اية يوم الثال;ء 

  سؤÊ؛ 23: أ$سCئ_ الشفهية -

 ٔ�سCئ_؛ 4: أ$سCئ_ الكmابية -

  .ٔ�جوبة 6: أ$جوبة الكmابية  -
  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .را �لسCيد أ$منيشك

و�سCهتل [دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا$ٓين املو[ه ٕاىل السCيد 
وق�ل ذ� . وز�ر Êقmصاد واملالية حول تفيش ظاهرة مtmٔخرات أ$داء

  .هنا� طلب نقطة نظام، تفضلوا السCيد املس�شار يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا السCيد الرئNس

  لسCيد الرئNس، ا
يف ارتباط �جللسة ال�رشيعية املربجمة بعد اجللسة د±ل أ$سCئ_ 
الشفهية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�تقدم �لرئاسة احملرتمة، �مس فرق املعارضة، بطلب، طبعا 
بناء Vىل مقmضيات القانون اTاyيل �لمÁلس، كنتقدمو بطلب ٕار[اع 

املتعلقة  بت°ديد رشوط الشغل وال�شغيل 19.12مرشوع القانون رمق 
ٔ�مهها ٔ�ن الظروف اليت  ،�لعامل املزنليني ٕاىل ا�لجنة اÜتصة، لعدة اعتبارات

، ونظرا %100جرى فهيا مaاقشة مرشوع هذا القانون مل §كن يعين حصية 
ٔ$ن هذا املرشوع مرتبط ٔ�ساسا �اللزتامات احلقوقQة اTولية، ما àسCتوجب 

  .املعمقةٕاVادة ٕاخضاع هذا املرشوع القانون �لمناقشة 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .شكرا �لسCيد املس�شار

سCبق لمك ٔ�ن تقدممت هبذا الطلب، و�لتايل سCتطبق Vليه مسطرة 
، كام نعمل، من النظام 193إالر[اع يف [لسة ال�رشيع، لتطبق Vليه املادة 

  .اTاyيل
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  .وشكرا
قت فقط ٔ�ريد تن
Qه السادة املس�شار�ن ٕاىل ٔ�ن الو  ..وليك ال �سCتغرق

املقmطع من اجللسة اÜصصة لzٔسCئ_ الشفوية §كون دامئا Vىل حساب 
الوقت اÜصص للك مس�شار يف حقه من الزمن اÜصص � يف ٕاطار 

  .البث التلفزي املبارش
  .تفضل اليس احللوطي يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::املس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا السCيد الرئNس
  مني،السادة الوزراء احملرت 

  السCيدات والسادة املس�شار�ن،
Ä�ٔ فقط ف� يتعلق مبرشوع القانون املطروح، وا£ي يتعلق �لعامل 
املزنليني، فقط ٔ�جسل ٔ�نه ٔ�ثناء املناقشة د±ل املوضوع y�ٔذ حقه يف املناقشة، 
حىت ال �سمى بtٔننا يف ا�لجنة كنا �شCتغل وال �شCتغل، وٕامنا كنا يف ا�لجنة 

ا�لجنة املوسعة، واشCتغال د±ل ا�لجينة، واكن واكن اشCتغال د±ل 
ÊشCتغال من طرف امجليع، مبعىن ٕاذا اكن هناك مربرا من املربرات اليت 
تدعو ٕاىل ٕار[اع املرشوع ٕاىل ا�لجنة، فال ي��غي ٔ�ن �كون املربر هو ٔ�ن 

  .املوضوع مل يyٔtذ حقه من النقاش
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا أ$سCتاذ احللوطي

ملوضوع لNس موضوع هذه اجللسة، ٔ�رجومك، اجللسة خمصصة لzٔسCئ_ ا
الشفهية وأ$جوبة عهنا، وهذا ال�م لكه س�Nار عند وصولنا عند مaاقش�aا 
�لمرشوع، يعين يف ٕاطار اجللسة د±ل ال�رشيع ا�يل �ادي جتي م�ارشة وراء 
 [لسة أ$سCئ_ الشفهية، ال نناقش ا$ٓن إالر[اع وVدم إالر[اع، فقط

السCيد املس�شار ٔ�شار ٕاىل ٔ�نه تقدم بطلب وصار �لبال، وعندما نصل ٕاىل 
  .[لسة ال�رشيع س�aاقش هذا أ$مر

س�سCهتل [دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا$ٓين  - قلت–والسؤال 
املو[ه ٕاىل السCيد وز�ر Êقmصاد واملالية، وهو حول تفيش ظاهرة 

فريق أ$صاµ واملعارصة  مtmٔخرات أ$داء، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء
  .ل
سط السؤال، تفضل أ$سCتاذ اهلمس

        ::::املس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمساملس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمساملس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمساملس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا السCيد الرئNس
  السCيد�ن الوز�ر�ن،

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

  السCيد الوز�ر احملرتم، 
يف غياب معطيات رمسية، Íشري التقد�رات ٕاىل ٔ�ن مtmٔخرات أ$داء 

مليار درمه، واخلطري يف أ$مر ٔ�نه حىت املؤسسات العمومQة  46فوق ت
  .y�ٔذت يه أ$خرى §رامك مtmٔخرات أ$داء
  :£�، �سائلمك، السCيد الوز�ر احملرتم

  ما يه التقد�رات الرمسية حلجم مtmٔخرات أ$داء؟ -

وما يه التدابري وإالجراءات اليت تعزتمون اختاذها �ل°د من هذه  -
  الظاهرة؟

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر املالية

        ::::السCيد محمد بوسعيد، وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد محمد بوسعيد، وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد محمد بوسعيد، وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد محمد بوسعيد، وز�ر Êقmصاد واملالية
  .شكرا السCيد الرئNس احملرتم

�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق أ$صاµ واملعارصة Vىل 
  .سؤاهلم حول تفيش ظاهرة املتtٔخرات

سني أ$داء �ل�سCبة �لمؤسسات واملقاوالت العمومQة ٔ�قول ٔ�ن حت طبعا 
هاجسا وهدفا مسCمترا �لحكومة من ٔ�[ل دمع الوضعية املالية �لمقاوالت 
واملؤسسات العمومQة وحتسني �لتايل مaاخ أ$عامل ؤ�يضا يعين أ$�ر السليب 
ا�يل ميكن �كون لهاذ املتtٔخرات، خصوصا Vىل القطاVات واملقاوالت 

 .توسطةالصغرى وامل 
هاذ الرمق ا�يل اعطي�Qو تتقول بtٔنه خيص رشاكت توزيع احملروقات، بناء 
املدارس يف ٕاطار طبعا هذاك ا$ٔاكدمييات، اسرتداد الرضيبة املضافة، 

  :وàرشفaا ٔ�ن ٔ�عطي �خmصار الوضعية احلالية
�ل�سCبة �لموارد اليت مت حتويلها للك املؤسسات العمومQة يف السCنة 

مليار درمه من املزيانية العامة �لمؤسسات العمومQة بغية  25املاضية تناهز 
حتسني وضعية خزي�هتا، ونت
ىن ٔ�يضا مaظومة �لت��ع املسCمتر خلزينة هذه 

  .املؤسسات
�ل�سCبة �لمؤسسات ا�يل [ات يف السؤال د±لمك املكmب الوطين 

وقع  �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب، اسCتطعنا موا�بة مع العقد الربÄمج ا£ي
مليون درمه yالل  900املليار و 4من Íسديد ما قميته  2014ماي  26يف 

مليون درمه  900، مهنا حوايل 2014الفرتة املمتدة بني يونيو ودجaرب 
  . �لمقاوالت الصغرية واملتوسطة

مليون درمه  700ويف هاذ الفرتة اكن §رامك ٔ�يضا د±ل حوايل مليار و
ص وVاود ;ين �يطيح، �لنظر �لوضعية من املتtٔخرات اجلديدة، ٔ$ن كت«ل

يف حتسن د±ل هاذ املكmب ٕان شاء هللا �ادي �كون تصدي ٔ�و غميكن لو 
  .من Íسديد هاذ املتtٔخرات

�ل�سCبة �لمكmب الوطين �لمطارات، مت تزنيل خطة ا�يل اسCتطعنا 
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مليون  750مليون درمه من مجموع مtmٔخرات  260بواسطهتا تtٔدية حوايل 
  .درمه

لzٔاكدمييات اجلهوية �لرتبية والتكو�ن، ٔ$نه ميل تدار ذاك  �ل�سCبة
 ،)des crédits d’engagement(الربÄمج ÊسCتعÁايل اعطينا �ري 

يعين الزتامات، ولكن ما اك�ش مزيانية أ$داءات، مزيانية أ$داءات غتد�رها 
  . هاذ احلكومة

 ل�سديد املليار د±ل اTرمه 4مت يف السCنة املاضية حتويل ما قميته 
 2,2املتtٔخرات، وامسح يل نعلن لمك هنا ٔ�نه يف أ$سCبوع املايض وقعت 

مليار درمه [ديدة ا�يل �ادي متيش لzٔاكدمييات �لك ٔ�صنافها �ش حناولو 
، 800املليار و 3نقصلو من املتtٔخرات ا�يل Vاود ;ين ارتفعت يف \دود 

ا�يل مت  200يار واملل  �2ادي �كون املقابل د±لها  800املليار و 3يعين 
  .التحويل د±لها

، كنا يف �2014ل�سCبة لرشاكت احملروقات، ميل ابدات السCنة املاضية 
 6مليار درمه، متكaا من تقليص هذه املتtٔخرات ٕاىل  17مليار و 16نفوق 

املليار درمه، وا�يل هو ما نقولوش مtmٔخرات، هذا يف  7و 6املليار، من 
  . ق املقاصةٕاطار التدبري العادي د±ل صندو 

  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر، ا3هت�ى حقك يف ال�م

  .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقQب

        ::::املس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمساملس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمساملس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمساملس�شار السCيد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا السCيد الرئNس

  السCيد الوز�ر احملرتم، 
Vىل .. ٔ$رقام وهاذيف احلقQقة املعطيات ا�يل اعطي�aا ابغينا نلمسو هاذ ا

ٔ�رض الواقع، ملا كند�رو كفريق معاينة لبعض املؤسسات، وyاصة منيش 
لقطاع التعلمي، السCيد الوز�ر احملرتم، قطاع التعلمي أ$اكدمييات Vىل املسCتوى 
بعض اجلهات، ùة الرشق وال الشامل اك�ن الزتامات د±ل أ$اكدميية مع 

املقاوµ وال املؤسسة كتقلب Vىل مليار، وميل كمتيش  70املقاوالت تفوق 
، وذاك اليش، �يبقى ي�شىك )les mandats(أ$داء د±لها �ش تدفع 

 600يه ) trésorerie(مد�ر ا$ٔاكدميية، �يقول ٔ�ن الغالف ا�يل عندي يف 
ٕاذن ما اكفNش، هنا �يعكس هذا Vىل اجلودة د±ل أ$شغال، . 700وال 

  .ملقاوµو�يفقد وا\د الثقة ما بني املؤسسات وا
ٕاذن خص وا\د اTينامQكQة [ديدة، السCيد الوز�ر احملرتم، �ش 3رجعو 
�ر Vىل املقاوالت، ٔtٔخر أ$داء ا�يل �يtاملياه ٕاىل جمارهيا، اك�ن مشلك يف ت
وكتعرفوا ارتباط املقاوالت �ليد العام_، وا\د اMموVة من املقاوالت ٕاال 

 Cمتر يف ٕاجناز أ$شغال د±لها، املقاوالت املواطنة يه ا�يل ;بتة ا�يل ك�س
وكتنجز املشاريع يف الوقت احملدد لها، ٔ�ما البايق فٕاما �يتعرض لٕالفالس وٕاما 

ٔ�حصاب الرشاكت �يبداو معرضني �لسجن، وهنا، السCيد الوز�ر، واش 
Vىل مسCتوى ال�رشيع اك�ن yلل؟ خصنا نقلبو Vىل يش قانون ا�يل �يلزم 

ٔ$ن ما ميك�ش املقاول àشد صفقة، . .املؤسسات العمومQة �ش حترتم ذيك
  . ومن بعد من جيي يت«لص، ما يلقاش اعäدات

، مmابع من )les fournisseurs(هنا±، هو مmابع من طرف إاذن، 
طرف العامل، مmابع من مجموVة من أ$مور، ومن بعد �يجي �يخرج لو شCيك 

  .بدون رصيد، ٔ�و ال شCياكت بدون رصيد، �يكون <دد �لسجن
. هنا ما هيÄٔtش ٔ�رضية ا�يل كام كنقولو احaا ك�سهلو Êس�Ìرٕاذن، 

مك �ش 3�ٔمك يل�ت ل لتعارئNس احلكومة يف املداy_، قال ٔ�نه ٔ�عطى 
تصيفطوا Êعäدات، ولكن ٔ�رض الواقع يشء، وهنا هذا �ينعكس حىت 
Vىل ذوك التالمQذ ال
سطاء ا�يل ميل �مييش �لمطامع ما �يلقاش أ$لك يف 

قت احملدد، �يقولوا لو مازال ما توصلناش �لتجهزيات، وهذا مايش ذاك الو 
�ري Vىل التعلمي، اك�ن مجموVة من املؤسسات أ$خرى، التجهزي، التعلمي، كام 

  .)l’ONE1(، )l’ONEP2(قلت 
ٕاذن، هنا �ش 3رجعو وا\د الثقة ونتفاداو أ$زمات Êقmصادية ا�يل 

ر �لبالد، واك�ن رشاكت كربى لمقاولني، و�شجعو Êس��Ìميكن خنلقوها 
ا�يل رمبا مmخوفة ا$ٓن �ش جتي Íس�مثر ٔ�كرث، خصنا نتفاداو هاذ املشلك، 

  . السCيد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .السCيد الوز�ر، مل تقmصدوا يف وقmمك مع أ$سف.. ون�mقل ٕاىل السؤال

سCيد وز�ر سCن�mقل ٕاىل السؤال الثاين املو[ه دامئا يف نفس القطاع �ل 
Êقmصاد واملالية، والسؤال وهو حول تtٔثري املسامهة إال�رائية Vىل املزيانية 

  . العامة وVىل Êقmصاد الوطين
اللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء فريق الت°الف Êشرتايك، تفضل السCيد 

  .أ$سCتاذ الرمحوين

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد الرمحويناملس�شار السCيد ٔ�محد الرمحويناملس�شار السCيد ٔ�محد الرمحويناملس�شار السCيد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا السCيد الرئNس

  لوزراء،السCيدة والسادة ا
  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السCيد الوز�ر،
لقد حققت معلية املسامهة إال�رائية نتاجئ مرضية فاقت لك التوقعات، 

مليار درمه، مÁmاوزة  27,8حQث بلغت املداخQل املرتتبة عن العملية 
  .خبمسة مرات توقعات احلكومة

ليار خلزينة اTوµ، م  2,3ؤ�مام هذه املداخQل ÊسCتaGائية، مهنا 

                                                 
1 Office National de l'Electricité 
2 Office National de l’Eau Potable 
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�سائلمك، السCيد الوز�ر، عن تtٔثرياهتا إالجيابية �لتtٔ�يد Vىل Êقmصاد الوطين 
  . واملالية العمومQة

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::السCيد وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد وز�ر Êقmصاد واملالية
  .رتمشكرا السCيد الرئNس احمل

  .ٔ�شكر السادة املس�شار�ن Vىل وضعهم هذا السؤال
ميكن يل نقولمك ٔ�ن هاذ املسامهة إال�رائية اكنت رمبا ٔ�حسن املبادرات 
اليت اختذت يف السCنة املاضية، وطبعا اكن عندÄ نقاش، ٔ$ن [ات يف 

، يف �ٓخر حلظة من القانون املايل، مaاقشة القانون 2014القانون املايل د±ل 
  .املايل

وامحلد J اعطات نتاجئ [د [د هامة وÄحجة وفاقت لك التوقعات، 
  :طبعا، أ$سCباب د±ل النÁاح مmعددة. واكنت kشهادة امجليع يعين Äحجة

ٔ�وال، التصور د±ل العملية، ضامن هاذ اليش د±ل الرسية، وهاذ اليش 
 د±ل الرسية، اVالش؟ راه اكنوا الناس لكهم مmخوفني، ذاك اليش اVالش

يف شهر دàسمرب .. حىت لفاحت دàسمرب، اكن عندÄ ذاك اليش قليل د±ل
د±ل احلصي_ د±ل هاذ العملية ا�يل ال داعي رمبا  %80حققaا ٔ�كرث من 

املليار ونصف  8مليار درمه من الترصحيات، مهنا حوايل  �27,8لتذكري هبا، 
لمك ٔ�ن من السCيوµ اليت خضت، خضت يف السCيوµ الوطنية، وميكن يل نقو 

هاذ السCيوµ امحلد J الوطنية تتحسن من يوم ٕاىل يوم بفضل ٔ�يضا 
مليار درمه ا�يل امشات لصندوق  2,3املسامهة هباذ العملية، �ٕالضافة ٕاىل 

الäسك Êجäعي، امحلد J العملية Äحجة، بفضل الرسية، بفضل اخنراط 
  .أ$بناك، بفضل الت�سCيق بني إالدارات العمومQة

صة، ٔ�ن اكن هذا هو احلل أ$[دى يف وضعية د±ل وا\د الناس اخلال
ا�يل yالفوا القانون، وا�يل اعطينامه الفرصة �ش àسويو القانون، وميكن يل 
نقول لمك بtٔنه �ون ما اك�ش هاذ الناس عندمه الثقة يف Êقmصاد الوطين، 

د±ل  وعندمه الثقة يف املسCتق�ل د±ل بالدÄ، وعندمه الثقة يف املؤسسات
بالدÄ، �ون اكن راه ما غيجيبوا حىت \ا[ة، ٔ$ن بñان ٔ�خرى داروا نفس 

  .العملية، وقالوا هلم �ٓجQو فابور، وحىت وا\د ما [ا
ولكن، امحلد J، هاذ املصاحلة كتجعلنا ٔ�ننا Íشجعنا �ش منشCيو ٕاىل 
ٕاصال\ات ٔ�خرى يف جمال مQدان الرصف، ٕاىل ٕاصال\ات ٔ�خرى يف جمال 

، ٔ$ن هاذو ا�يل دyلوا فلNساهتم، راه حىت هام راه �Nس�مثروا مaاخ أ$عامل
و�Nسامهوا يف ÊسCهتالك الوطين، وغيحسCنوا من Êحmياطات د±ل 

µيوCنوا كام قلت من السCالعم_ الصعبة، وغيحس .  
  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

ٔ�معو تفضل يف ٕاطار  اللكمة ٔ$\د السادة املس�شار�ن، السCيد
 .التعقQب

        ::::املس�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا السCيد الرئNس

  السادة الوزراء، 
  السادة والسCيدات املس�شار�ن،

  السCيد الوز�ر،
حصيح ٔ�ن معلية Äحجة مائة يف املائة، لكن جيب قراءهتا قراءة موضوعية 

احلكومة والربملان، وٕاجيابية، فtٔهنا يف تعبري مطلق عن الثقة يف املؤسسات، 
  .ٔ$ن الربملان هو ا£ي صوت Vىل هذا إالجراء

;نيا، فهيا الثقة يف Êقmصاد الوطين، ا£ي عرف هيلكة وجمهود ج�ار 
فQه تعبري واحض من املغاربة بtٔهنم �ريدون Êس�Ìر . yالل السCنوات املاضية

ليار وز±دة امل  2يف بñمه، ؤ�هنم �ريدون دمع البالد، دمع احلكومة، فدليل 
  .من املداخQل ا�يل �ادي متيش خلزينة اTوµ يشء ٕاجيايب

البد للك هذا ٔ�ن �كون � مقابل، ٔ�رشمت ٕاىل هذا املقابل، فكQف 
سCتجيب احلكومة هاته الثقة �اكملها من yالل معرفة �يف سCتك�ف kشلك 

  قوي مشاريع ٕاصال\ات مaاخ Êس�Ìر، مaاخ أ$عامل؟
ة حماربة الفساد لتحقQق املزيد من املنافسة �يف سCتقوم ب�رسيع �ٓلي

  الرشيفة، من حتقQق §اكفؤ الفرص؟ 
�يف سCتعمل اندماج خصوصا املغاربة املقميني �خلارج ا£�ن Vربوا 
kشلك قوي، ومه ي�mظرون القانون ا£ي هو ا$ٓن بصدد املناقشة ا£ي 

  ا3هتت مaه الغرفة أ$وىل وسCي°ال Vىل هذه الغرفة؟
Vىل احلكومة ٔ�ن تعرف �يف سCتدافع عن مسعهتا ٔ�مام  ٕانه مسار جيب

هذه الثقة اليت Vرب عهنا؟ �يف سCتدافع عن ما حققmه من جنا\ات من 
yالل هاذ التÁاوب الرائع بني املغاربة يف اTاyل واملغاربة يف اخلارج من 

  yالل ما Vربوا عنه kشلك قوي من هذا إالجراء؟ 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
 Cيد املس�شارشكرا �لس .  

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ما تبقى لمك من الوقت

        ::::السCيد وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد وز�ر Êقmصاد واملاليةالسCيد وز�ر Êقmصاد واملالية
 Äالثقة فعال داميا نقول مجيعا وهاذي فعال هذا ٔ�عتربه جناح جامعي لبالد

  . �ش ا3كونو واحضني، جامعي اللك سامه فQه
وما املبادرة الثقة ٔ�فعال ولNست فقط ٔ�قوال، خصنا 3ك�فو املبادرات، 

ا�يل V�ٔلنت Vلهيا yالل هاذ أ$سCبوع من ٕاطار مرجعي ٔ$مثان العقار يف 
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اTار البيضاء ا�يل Vىل ٔ�ساسو كت«لص الرضائب ٕاال تعز�ز لهاذ الثقة بني 
املواطن وبني إالدارة اجلبائية �ش أ$مور متيش ب
ساطة وkسهوµ، هاذ الثقة 

ت �ٔ$فعال ولNست فقط جيب ٔ�ن تعزز لك يوم كام ذ�رت لك املؤسسا
  . �ٔ$قوال، وحنن ٕان شاء هللا مaخرطون يف ذ� لك Êخنراط

  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
شكرا �لسCيد الوز�ر، وم�ارشة بعد ٕاذ3مك وبناء Vىل طلب السCيد 
الوز�ر العدل نقدم السؤال الفريد املو[ه ٕاليه يف هذا القطاع، بعد طلب 

ين ا£ي اكن مربجما يف هذه اجللسة، نقدم هذا السؤال تtٔجQل السؤال الثا
الفريد �لسCيد وز�ر العدل وهو حول \االت §زوجي الطفالت، والسؤال 

  . يقدمه ٔ�\د ٔ�عضاء فريق أ$صاµ واملعارصة
  .احملريشتفضل أ$سCتاذ العريب 

        ::::املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  السCيد الرئNس،

  السادة والسCيدة الوز�رة،
  ت والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السCيدا

الزالت ظاهرة §زوجي القارصات ٕا\دى القضا± اليت Íشلك Vائقا من 
العوائق ٕالجياد \ل هنايئ وVادل ٕ�خراج قانون جيرم، السCيد وز�ر العدل 
احملرتم، هاذ الظاهرة وهاذ التÁاوزات ا�يل تنالحظوها رمغ اTسCتور ورمغ 

  .وبني Vدد من رشاكئهاالتفاقQات املوقعة بني املغرب 
نطالبمك، السCيد الوز�ر، ٕ�يضا\ات حول وقmاش غهتيtٔ احلكومة 
الظروف يعين املالمئة �لقطع مع هاذ اÉمتديدات وهاذ مقرت\ات القوانني ا�يل 

  . تنالحظوها بني \ني و�ٓخر
  .شكرا لمك

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اجلواب عن السؤالالسCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار 

        ::::السCيد املصطفى الرمQد، وز�ر العدل واحلر±تالسCيد املصطفى الرمQد، وز�ر العدل واحلر±تالسCيد املصطفى الرمQد، وز�ر العدل واحلر±تالسCيد املصطفى الرمQد، وز�ر العدل واحلر±ت
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئNس،
  السCيد املس�شار احملرتم،

املتعلقة �Éمتديد يف موضوع  16ة yلط بني مقmضيات املادة مثٔ�عتقد ٔ�نه 
زواج ف� يتعلق � 20و 19الزواج بناء Vىل البaNة الرشعية ومقmضيات املادة 

  . القارصات
هاذ املوضوع ا£ي طرحمت خبصوصه السؤال هو مؤطر مبقmضيات املادة 

سCنة الكäل أ$هلية  18حتدد سن  19من مدونة أ$رسة، املادة  20و 19

كتعطي اسCتaGاء ٔ�ي ٔ�نه ميكن  �20ل�سCبة �لفىت والفmات �لزواج، املادة 
تقmضهيا يعين زواج  �لقايض وبناء Vىل مقرر معلل يبني فQه املصل°ة اليت

القارص، ويُؤسس Vىل ÊسäCع ٕاىل الوا�Tن وحبث اجäعي ٔ�و yربة 
  .سCنة 18طبية، ميكن ٔ�ن يtٔذن القايض �لزواج من مه دون سن 

اليوم، تت°دث عن التجرمي وكذا، هاذ اليش ما عندÄش، وحىت 
لندا، االتفاقQة اTولية ال متنع، ؤ�قول � بtٔن ٕاسCبانيا، فر�سا، بلجياك، ف 

 18يعين وا\د العدد �بري د±ل اTول قوانNهنا جتزي زواج من هن دون سن 
  .سCنة kرشوط معينة

طبعا ي��غي ٔ�ن نبذل جمهودات من ٔ�[ل ٔ�ن نغري الواقع السوسCيو 
اقmصادي، ونغري ا£هنيات حىت ال يلتجئ الناس ٕاىل §زوجي القارصات ٔ$نه 

ة، مNرسة وكتقرى ما وا\د الب�ت كتعNش وا\د الظروف مز±نة، مالمئ
�زتوجش، وا\د الب�ت كتعNش يف ظروف هشة ؤ�يضا يف ٕاطار وا\د 

اجäعي ال �راعي �زاف املعطيات �ادي �كون هاذ النوع من يعين الوعي 
  . الزواج

ٕاذن، احلكومة ال ميكن ٔ�ن تغري هاذ املعطيات kشلك م�ارش، وٕامنا 
  .ومQة املندجمةمن yالل مجموVة من التدابري والسCياسات العم م�ارشkشلك 

ٔ�شري هنا فقط ٕاىل ٔ�ننا يف وزارة العدل واحلر±ت ٔ�جنزÄ وثيقة <مة 
القضاء أ$رسي الواقع وا$ٓفاق، وفQه يت
ني بtٔن اك�ن هناك مaحى يعين 

، %12ب�سCبة  2011تنازيل لزواج القارصات، حبيث ٔ�نه اكن §زاد يف 
يف سCنة  %2,85، و§زاد بـ %12,46اخنفض ب�سCبة  2012ولكن يف سCنة 

، ولكن هذا ما �يعنNش بtٔن هذه الظاهرة مطرو\ة، ؤ�هنا تتÁاوز 2013
  . القانون ٕاىل ما هو اجäعي ا�يل خصنا نن�هبو � مجيعا

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقQب عن جواب السCيد الوز�ر، 
  .تفضل

        ::::احملراحملراحملراحملريشيشيشيش    املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب
  السCيد الوز�ر،

  . شكرا Vىل التوضي°ات وVىل إال[ا�ت د±لمك
تت°دد  Ä�ٔ19 مmفق معك، السCيد الوز�ر، ٔ$نه ميل §لكمت Vىل املادة 

، يف )20املادة (سCنة، وميل §لكمت Vىل ÊسCتaGاء  18سن الزواج هو 
 احلقQقة هاذ ÊسCتaGاء هو ا�يل فQه املشلك، هو ا�يل yالق مشلك �بري،

yاصة ومعاÄ إالخوان وا\د مجموVة السادة الوزراء والربملانيني تيعرفوا ما 
يقع، yاصة يف املراكز القروية ويف مجموVة د±ل املناطق النائية، وتنعرفو 
الطرق ا�يل تيد�ر هبا القايض املعاينة لهاذ الطف_، وتيعطي املوافقة د±لها، 

السامرسة ا�يل تmNوسط  واك�ن بعض احلاالت ا�يل تيجي �ري مسسار من
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عند ذاك القايض وتتعطى املوافقة ظلام وVدواÄ، وتتظمل العائ_ وتتظمل ذاك 
الب�ت بناء Vىل ٔ�هداف وVىل ٔ�مور ا�يل اكنت يف العهد السابق، يف الوقت 

  .ا�يل اكنوا ال�ساء تي��اعوا يف سوق الن«اسة، مايش ا$ٓن
وز�ر، دا� اك�ن، وهللا دا� اك�ن، السCيد الوز�ر، امسح يل، السCيد ال

القسم يف مجموVة د±ل املناطق النائية ذاك اليش ا�يل تيوقع، مازال بعض 
الناس ا�يل تيكونوا وسطاء يف هاذ العملية، فهيم Vدول، مايش لكهم، ولكن 
اك�ن وا\د البعض، فهيم Äس �ٓخر�ن من طينة ٔ�خرى، فهيا مجموVة د±ل 

  .اجلهات ا�يل تيقوموا هباذ العمل
هذا، تنقولو هاذ ÊسCتaGاء، السCيد الوز�ر، ما ابقاش وقmو، ا$ٓن ول 

واش احلكومة ما \ا�ش الوقت �ش يعين ت
ت يف هاذ اجلانب وتطبق 
، وحتل هاذ املشلك kشلك هنايئ، ٔ$ن حىت ميل ترنجعو �لوفQات 19املادة 

يف الوسط القروي ا�يل اجلزء الك�ري مهنم امىش ا�يل وقعت  148وتنلقاو 
  ...االت �بري ٔ�ثناء الوالدة لكهملو \

  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار

اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار التعقQب عن تعقQب السCيد املس�شار 
  .ف� تبقى لمك من الوقت، وهو رمبا ثواين قلي_

        ::::السCيد وز�ر العدل واحلر±تالسCيد وز�ر العدل واحلر±تالسCيد وز�ر العدل واحلر±تالسCيد وز�ر العدل واحلر±ت
  السCيد املس�شار احملرتم، 
وضوع توافق وطين، ال ميكن ٔ$ي ùة وkشلك موضوع املدونة اكن م

انفرادي ٔ�ن تقوم بتعديل بعض املواد أ$ساسCية، ؤ�نمت مرشعون تفضلوا 
  . وضعوا قانوÄ يعدل هاذ املدونة، تفضلوا

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر، شكرا � السCيد الوز�ر

طلب السCيد وز�ر  ون�mقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو دامئا بناء Vىل
التجهزي والنقل وا�لو[Nس�Qك، سؤال فريد حول فmح جمال Êس�Ìر يف 
الطرق السCيارة، واللكمة ٔ$\د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين 

  .لzٔحرار
  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد محمد Vدالاملس�شار السCيد محمد Vدالاملس�شار السCيد محمد Vدالاملس�شار السCيد محمد Vدال
  .شكرا السCيد الرئNس

  السCيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السCيد الوز�ر احملرتم، 

تعرف بالدÄ ٕا\داث شCبكة <مة من الطرق السCيارة، سامهت kشلك 
�بري يف تطو�ر جمال النقل الطريق يف بالدÄ، ٕاال ٔ�ن املالحظ هو ٔ�ن سا\ة 

  .Êسرتا\ة املوجودة يف هذه الطرق يه حكر Vىل رشاكت بيع الوقود
  لوز�ر احملرتم، السCيد ا

هل من ٕاماكنية لفmح جمال Êس�Ìر يف هذه الطرق السCيارة لبايق 
  املس�مثر�ن يف جماالت ٔ�خرى، اكلفaادق واملطامع والرتفQه؟ 

  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::التجهالتجهالتجهالتجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�QككككالسCيد عز�ز ر�ح، وز�ر السCيد عز�ز ر�ح، وز�ر السCيد عز�ز ر�ح، وز�ر السCيد عز�ز ر�ح، وز�ر 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  . ٔ�شكر الفريق احملرتم Vىل هاذ السؤال
وٕان شاء هللا .. ٔ�وال �ش هذي مaاسCبة نوحض ٔ�نه ا$ٓن احلكومة تقوم

�ادي ن�هتيو جبرد امل] العمويم بصفة Vامة، الطريق، السكيك، البحري، 
، حىت سابقا ما اكن يقع يف البحر، املينايئ والالحئة طوي_، مو[ه لالس�Ìر

 les centres(ا�يل ابغى مييش يدوز يش عط_ àسرتحي، اك�ن امحلد هللا 
d’estivage( ، ال فهياQمرت، يف  1000ما ميك�ش نعطيو لوا\د يد�ر ف

، وال ابغى يد�ر مركز ر±يض، هذا )hôtel(\ني خنيلو وا\د ابغى يد�ر 
  . هو التو[ه

ا حىت يش وا\د يش م] معويم �ل«اص، £�، ميل جQنا ما yذ
��ساليو اجلرد د±ل هاد اليش ٕان شاء . �اد�ن يف Êجتاه د±ل Êس�Ìر

  .هللا هاذ اليش ا�يل §لكمنا Vليه
;نيا، مو[ه لالس�Ìر، درÄ مذ�رة �لمدراء د±ل ٔ�ن ا�يل عندو يش 

)station( ب الطريق، قلنا هلمaر جÌرخصوا ، وا�يل ابغى يد�ر يش اس��
  . هلم، ما يعقدوش هلم

 Äيارة، ما [اCادق يف الطرق السaطلب عروض ٕال�شاء ف Äلثا، در;
  .حىت وا\د، احaا غنعاودوها

لكم  20لكم، دا� �رندو احملطات  40;لثا، دا� كنا كند�رو احملطات 
�ش ٕان شاء هللا §زاد اخلدمات، فقط عندÄ جوج د±ل إالشاكالت، ا�يل 

ة يف جaب الطريق السCيار وابغى يد�ر اس�Ìر يعرضها عندو ٔ�رض yاص
وندرسو، ٔ�ما احaا �ش ميكن لنا نعرضوها yاص �كون أ$رض يف ملكaا، 
مبعىن خصنا ند�رو 3زع امللكQة، وا$ٓن كند�رو هاذ اTراسة يف هاذ Êجتاه 

  .ٕان شاء هللا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقQباللكمة �لسCيد املس�شار 
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        ::::املس�شار السCيد محمد Vدالاملس�شار السCيد محمد Vدالاملس�شار السCيد محمد Vدالاملس�شار السCيد محمد Vدال
  .شكرا السCيد الرئNس
  .شكرا السCيد الوز�ر

هذه kرشى yري، 3متناو ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ٔ�نه ÍسCمتروا يف هاذ 
التصور ٔ$ن السؤال د±لنا م�ين Vىل ٔ�رقام، اليوم ولينا تنعNشو حىت يف هاذ 

املشاريع الكربى ولينا تنعNشو  املرشوع ا�يل هو مرشوع وطين �بري من بني
فراغ ٔ�مين، اك�ن غياب مراق�ة أ$سعار يف هاذ ا�لويب هذا ا�يل حمتكر 
الطرق السCيارة ا�يل هو بعض رشاكت الوقود، وابغينامك تنفmحوا Vىل 
  .املس�مثر�ن �ش àس�مثروا يف هاذ املرشوع هذا ا�يل هو مرشوع [د ٕاجيايب

لسCيد الوز�ر، حول مقاطع وهذي مaاسCبة كذ� �ش نفكرومك، ا
مرا·ش، واعطينا يش �رخي فوقاش يوصل اTور د±ل هاذ -ٔ�خرى كفاس

Íس�مثر يف هاذ املناطق هاذو، املقطع هذا، ٔ$ن اك�ن رشحية كت�mظر �ش 

ٕاضافة ٕاىل هاذ املسµٔt يه كتدyل كذ� يف ٕاطار yلق مaاصب �لشغل، 
ينا الر�ط راه عندك لكم Ä�ٔ كنظن يه ٔ�كرث، ٕاىل اyذ 40فاملسµٔt د±ل 

)station ( ساتNاس 80أ$ول يف امخلaسات مكNذينا امخلyلكم، وٕاىل ا، 
، 20لهذا 3متناو اVالش . 40لكم، ما اكيناش حىت  60وفاس مكaاس  40
 �لضبط؟ 20د±ل لكم، السCيد الوز�ر، اVالش  10

شكرا السCيد الوز�ر، وابغينامك تنفmحو Vىل قطاع الفaدقة ا�يل هو �ادي 
�كون [د ٕاجيايب و�ادي àشغل وا\د العدد د±ل مaاصب الشغل ا�يل يه 

  .�ي�mظرها الشغب املغريب
  .وشكرا

        :السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، ف� تبقى لمك من الوقت

        ::::السCيد وز�ر التجهالسCيد وز�ر التجهالسCيد وز�ر التجهالسCيد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Qكككك
لكم، وٕاال غيقmلوا بعضياهتم،  �10ل�سCبة �لمحطات اصعيب تد�ر لك 

هنا Vاود ;ين خصك ما ختلNش Êحmاكر، ولكن ما خصك تقmل 
ن ـــــــــــــــــــÊس�Ìر، فهذا هو املقاربة، يعين حرية Êس�Ìر مع نوع م

)la régulation (ىل .. �ش �كون نوع منV اaالش اتفقVفهاذ اليش ا
  .ات [ديدة، ويوقع فهيا التنوعاحملط 8، ا$ٓن درÄ طلب عروض د±ل 20

املسµٔt الثانية درÄ طلب عروض الفaادق، ٔ�دعو من yاللمك من �ريد 
ٔ�ن àس�مثر يف جaبات الطرق ٔ�و من �ريد ٔ�ن àس�مثر يف العقار، �ملناسCبة 

 des plans(مجيع أ$رايض ا�يل عندÄ د±ل السكك احلديدية درÄ هلم 
d’aménagement sectoriels( ٔ� ادقها، ، غتويلaقطاب حرضية، بف

مبطامعها، kسا\اهتا يف مجيع املدن، وعرضنا هاذ اليش ٔ�مام [الµ امل] 
  . 2013سCنة 

فهذا تو[ه ٕاىل ابغيت تقول، ا$ٓن حىت امل] العمويم البحري ا�يل 

�يد�ر يعين §ربية أ$سامك، السCيا\ة، الر±ضة، Êس�Ìرات، هذا هو 
  . التو[ه، احaا قابلني

ٔ$خرى راه احaا يف اTراسات ٕان شاء هللا �ش ند�رو مقاطع املقاطع ا
[ديدة، فقط ابغيت نضيف بtٔنه وا\د Êس�Ìر، �ش نبني � ت�شجعو، 

املليار  2ٔ�ول اس�Ìر منوذÕ قرب السكك احلديدية، حمطة لو[Nس�QكQة بـ 
  .د±ل اTرمه مaدجمة مدينة يف النواd سطات، وراه انطلقت فهيا أ$شغال

        ::::سCيد رئNس اجللسةسCيد رئNس اجللسةسCيد رئNس اجللسةسCيد رئNس اجللسةال ال ال ال 
  .شكرا السCيد الوز�ر

ون�mقل ٕاىل السؤال الفريد املو[ه ٕاىل السCيد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
العلمي و§كو�ن أ$طر، والسؤال حول تعممي املنح اTراسCية اجلامعية Vىل 

  . طلبة املناطق أ$كرث هشاشة
دلية، اللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق ÊسCتقاليل �لو\دة والتعا

  .طري
شتفضل اليس 


شششش


        ::::املس�شار السCيد محمد طرياملس�شار السCيد محمد طرياملس�شار السCيد محمد طرياملس�شار السCيد محمد طري
  .شكرا السCيد الرئNس

  السCيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء، 

  ٔ�خيت املس�شارة، 
  إالخوة املس�شار�ن،

  السCيد الوز�ر، 
ما مدى مصداقQة تعممي املن°ة اTراسCية Vىل املناطق ا$ٔكرث هشاشة، 

ٔ$قالمي ا$ٔكرث هشاشة، وخصوصا وا£ي يعترب ٕاقلمي الراشCيدية من بني هذه ا
يف العامل القروي، Vلام بtٔن ساكن هذا إالقلمي اسCت
رشوا yريا عندما وVدت 
الوزارة بtٔن هذا إالقلمي سوف àسCتفQد ٔ�بناؤه يعين من تعممي املن°ة، وهو 
من أ$قالمي املشموµ بتعممي املنح اTراسCية وكذ� يعين املعنية جبرب 

  الرضر؟
ز�ر، ٔ�ن �البية الطلبة الناحجني �لباكلور± لهذه وكذ�، السCيد الو 

السCنة وا£�ن يتابعون دراسCهتم العليا مبختلف اجلامعات واملعاهد، فوجeوا 
بعدم وجود ٔ�سامهئم مضن لواحئ املسCتفQد�ن من املنح اTراسCية ومن أ$حQاء 
اجلامعية، Vلام بtٔن هؤالء قد وVدت الوزارة هلم بtٔهنم ÊسCتفادة سCتكون 

، �لرمغ من اعäد %80، ٕاال ٔ�ن ÊسCتفادة معت فقط يعين 100%
  .املقايNس واملعايري، ولكن اكنت يف حق بعض الطلبة يعين ٕاحجافا

  .وشكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر �لجواب عن السؤال، تفضلوا السCيدة الوز�رة
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، الوز�ر املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبح، الوز�ر املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبح، الوز�ر املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبح، الوز�ر املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث    مسمسمسمسىي بن«ñونىي بن«ñونىي بن«ñونىي بن«ñونالسCيدة السCيدة السCيدة السCيدة 
        ::::العلمي و§كو�ن أ$طرالعلمي و§كو�ن أ$طرالعلمي و§كو�ن أ$طرالعلمي و§كو�ن أ$طر
  .شكرا السCيد الرئNس

  .شكرا السCيد النائب احملرتم
بداية، ابغيت نtٔكد ٔ�ن موضوع املنح كنوليوه وا\د أ$مهية قصوى، يف 
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و§كو�ن أ$طر مقنا مبجهودات ج�ارة من 

رفع من Vدد املنح والرفع من مزيانية املنح، وكنبغي نذ�ر بtٔن ذ� يمت ٔ�[ل ال
ا�يل كتنظم التعلمي العايل، وا�يل  01.00من القانون  76يف ٕاطار املادة 

كتلكم يف هاذ املوضوع د±ل املنح Vىل ٔ�ن تقمي اTوµ لفائدة الطلبة نظام 
Vىل تعممي مجيع  املنح لفائدة الطلبة املسCتحقني املعوز�ن، وما كنتلكموش

  .الطلبة، وٕامنا كنتلكمو Vىل املسCتحقني املعوز�ن
ٕاذن، يف هاذ إالطار، وأ$رقام ٔ�شCنو اعطاتنا؟ اعطاتنا ٔ�ننا اسCتطعنا 

، 1977درمه من  3433زيدو �ل�سCبة لس] إال[ازة املن°ة ا�يل اكنت 
حبيث وصلت لــ  ،%50سCنة معرها ما §زادت، زدÄ فهيا تقريبا  35يعين 
 650مليون ٕاىل مليار و 718درمه، واملزيانية العامة §زادت من  633

، وVدد الطلبة املسCتفQد�ن اكنوا عندÄ يف %130مليون درمه، �ز±دة 
ٔ�لف، وا$ٓن عندÄ  150ٔ�لف، نقولو  149: 2011-2010اTخول اجلامعي 

، هذا �ل�سCبة لعموم الرتاب %60ٔ�لف مسCتفQد، يعين ز±دة د±ل  274
  .املغريب
ل�سCبة لzٔقالمي ا�يل كت°دثوا Vلهيا، السCيد املس�شار احملرتم، وا�يل يه �

أ$قالمي املشموµ جبرب الرضر، االتفاقQة املوقعة بني الوزارة د±ل التعلمي العايل 
والبحث العلمي و§كو�ن أ$طر واMلس الوطين حلقوق إال�سان، اMلس 

ملن°ة، كتلكم Vىل Êس�شاري �ٓنذاك، اكنت كتلكم مايش Vىل تعممي ا
ٕاماكنية ٕا\داث مراكز [امعية ببعض املناطق، وتوسCيع ÊسCتفادة، 
تت°دث عن توسCيع ÊسCتفادة من مaح التعلمي العايل Vىل طلبة هذه 

  .أ$قالمي، فaت°دث عن توسCيع ولNس عن تعممي
�ل�سCبة �لراشCيدية حتديدا، �ل�سCبة ٕالقلمي الراشCيدية حتديدا ا�يل 

طالب ا�يل حصلوا Vىل الباكلور±،  4000ذ السCنة عندÄ حتدثتو Vليه، فها
مهنم حطوا الطلب �ش حيصلوا Vىل مa°ة، وهاذ احلصة أ$وىل ا�يل  3500

مa°ة، السCنة  3000مa°ة، تقريبا  2845تعطاهتم ا$ٓن يه حصة د±ل 
  .مa°ة هذه السCنة 500، يعين §زادت 2300املاضية اكنت فقط 

  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . كرا �لسCيدة الوز�رةش

  .أ$سCتاذ طري
ش، لمك تعقQب؟ تفضل


شششش


        ::::املس�شار السCيد محمد طرياملس�شار السCيد محمد طرياملس�شار السCيد محمد طرياملس�شار السCيد محمد طري
حنن ال �شك يف اعäد املعايري واملقايNس، وخصوصا �ل�سCبة يعين 

�لطبقة املعوزة والطبقة ا�يل كتعاين من الهشاشة، ٕاال ٔ�نه اك�ن وا\د التبا�ن 
بعض العامالت يعين �يفوق هذيك  ما بني العامالت وما بني أ$قالمي، Vلام بtٔن

  . الكوطا
و�لتايل، اك�ن مجموVة د±ل الطلبة كNسCتافدوا من املن°ة يعين 

)automatiquement (،تافد من احلي اجلامعيCسà ٕاما كتجي  خصو
 مٕاضافة ٕاىل طلبة املاسرت ا�يل يف \دود يعين تقريبا ٔ�هن.. و\دة مهنم وال

د من املن°ة د±ل املاسرت، وكذ� ا�يل àسCتافدوا من إال[ازة خصو àسCتاف
نفس اليشء �ل�سCبة �لطلبة املسÁلني يف اTكتوراه حىت هام تيعانيو من 

  .هاذ احليف
املقايNس راه اكينة، ولكن العدد ك�شوف فQه وا\د الرتاجع Vىل ذاك 
املك�سCبات، Vلام بtٔن الطالبات وهاذو الطالب ا�يل ما �يتلقاوش هاذوك 

ون وا\د الهدر املدريس، Vلام بtٔن العامل القروي ا�يل املن°ة تيخرجوا، وتيك
هو هش، من املفروض 3�ٔمك توسعوا من ÊسCتفادة د±لو �ش �كون وا\د 
التاكفؤ د±ل الفرص، و§كون وا\د املساواة ما بني الطلبة �ش حنافظو 

  .Vىل وليداتنا ٔ�هنم يتابعوا اTراسة د±هلم

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
شار، تفضيل السCيدة الوز�رة رمبا يف ثواين قلي_ [دا شكرا السCيد املس� 
  .ٔ�و رمبا ما ابقاش الوقت

السCيدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحالسCيدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحالسCيدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحالسCيدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و§كو�ن  العلمي و§كو�ن  العلمي و§كو�ن  العلمي و§كو�ن 
        ::::أ$طرأ$طرأ$طرأ$طر

يف ثواين ا�يل بقت ق�اي_، يف ثواين، كنقول بtٔن السCنة املاضية �ل�سCبة 
\د تقريبا املدخول د±ل أ$بو�ن د±ل لٕالقلمي ا�يل كت°دثوا Vليه، وقفaا يف وا

ٔ�لف درمه، ف�التايل راه  86ٔ�لف درمه سCنو±، هاذ السCنة راه وصلنا لــ  60
كنفوتو اشوية ذيك الطبقة د±ل املعوز�ن وك�سعاو ٕاىل توسCيع املن°ة ابدينا 

  . kشلك �بري
  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيدة الوز�رة

ونبدٔ� �لسؤال أ$ول مو[ه ٕاىل السCيد وز�ر  ون�mقل ٕاىل قطاع الص°ة،
الص°ة وهو حول وضعية املسCتوصفات �Mال القروي، واللكمة ٔ$\د 

   .السادة من الفريق احلريك ل
سط السؤال
  .تفضل أ$سCتاذ مرون، تفضل

        ::::املس�شار السCيد ٕادرàس مروناملس�شار السCيد ٕادرàس مروناملس�شار السCيد ٕادرàس مروناملس�شار السCيد ٕادرàس مرون
  السCيد الرئNس،
  السCيد الوز�ر، 

لكن ÍسCتاهل ٔ$نك كمتثل النص واyا غنتلكمو Vاود ;ين Vىل البادية و 
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د±ل املغاربة، ;نيا يه كتعNش ٔ�وقات صعبة يف هاذ أ$وقات ا�يل ممطرة، 
  .واليت تعرف كثريا من الثلوج

هباذ املناسCبة حنيي و3مثن Vاليا املبادرة امللكQة اليت مكaت من توا[د 
مس�شفQات عسكرية مmحركة وسط ساكنة اجلبال يف هذه أ$وقات ا�يل 

طرة واليت §ُكىس فهيا اجلبال �لثلوج، وقد مكaت هذه املس�شفQات قلت مم
  .من املساVدات الطبية يف مaاطق خمتلفة

  السCيد الوز�ر،
عندV Äدد هائل من املراكز الصحية ومن املس�شفQات، ٕاما ٔ��لقت 
متاما، ٕاما مل تفmح ٔ�بواهبا ٔ�صال، ؤ�حسCهنا ت] اليت يه مفmو\ة ولكن \اÉهتا 

  .يف املناطق النائية -كام قلت-طر الطبية وال اTواء، خصوصا ال توفر ال ا$ٔ 
ماذا ٔ�نمت فاVلون يف هذه املر\_ �£ات، وكذ� يف املسCتق�ل ٔ$ن 
الشCتا �ادي متيش واليين �ادي جتي؟ ٕاذن البد ٔ�ننا �كون عندÄ تفكري 

  . Vىل املدى القصري وكذ� Vىل املدى الطويل
  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . السCيد املس�شار شكرا

  .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::وز�ر الص°ةوز�ر الص°ةوز�ر الص°ةوز�ر الص°ة    ،،،،السCيد احلسن الورديالسCيد احلسن الورديالسCيد احلسن الورديالسCيد احلسن الوردي
  .شكرا السCيد الرئNس احملرتم

  السCيد املس�شار احملرتم،
ف� خيص وضعية املسCتوصفات �Mال القروي، فهذاك اليش ا�يل 

نقول � اك�ن ذ�رت ما �ادàش نبقى نعاود Ä�ٔ نفس اليش ٔ$ن داميا ٔ�ماممك ت 
هو العامل  %50فوارق، اك�ن تفاو�ت بني العاملني، وذ�رت ٔ�ن ٔ�كرث من 

القروي، ولكن الوزارة واحلكومة تت°اول قدر إالماكن، Vىل حساب 
  .إالماكنيات املتا\ة د±ل الوزارة، وVىل حساب أ$ولو±ت بطريقة مشولية

التدابري ا�يل  5وال  4ففي بضع ثواين وال دقQقة، غنقول � 3ركز Vىل 
ٔ�وال، ذ�رت، السCيد املس�شار احملرتم، الك�ري . تنطبقوها Vىل ٔ�رض الواقع

حصيح د±ل املسCتوصفات وال د±ل املراكز الصحية ا�يل مغلقة، ا�يل اكنت 
واكنت ق�ل رمبا ٔ�كرث، يعين لك وز�ر  153ٕاىل \دود هاذي ثالث سCنوات 

، 153من  93ود، ، هذا جمه93\لينا ٕاىل \دود اليوم  153تي°اول، 
�ش حتل؟ ٔ$ن بتعيني املوارد ال
رشية، . مايش لكيش واليين هذا جمهود
د±ل املوارد  %70ٔ�كرث من  2014- 2013نذ�ر ��يل السCن�ني أ$yريتني 

ال
رشية وùت حنو العامل القروي، وكذ� توفري التجهزيات واعäد yاصة 
 Cنة، السCذيناه ابتداء من هاذ السyوهو  2014نة املاضية وا\د إالجراء ا

  .اعäد اجلهوية يف املبار±ت والتوظيفات
;نيا، من �ري حنلو و�شغلو هاذ املسCتوصفات، ضاعفaا من مزيانية 

 400املليار و 2مليون درمه دزÄ ٕاىل \دود اليوم حوايل  675أ$دوية، 

مليون درمه من هاذ  800: 2014- 2013مليون درمه، اكنت يف سCنة 
  .عامل القروي، �ري اكيفاحلصة كمتيش �ل

، واyذينا قرار يف وزارة الص°ة %330زيدو  2015قررÄ هاذ السCنة 
يف هاذ املسCتوصفات د±ل العامل القروي ٔ�ن أ$مراض املزمaة، ارتفاع 
الضغط اTموي والسكري يبقى دامئا موجود، أ$دوية §كون موجودة، 

  .%�30زنيدو ٔ�كرث من 
V ا�يل ادوييت µة مو[ة الربد، ولكن يعين كذ� لفك العزùىل موا

العزV µىل املناطق اجلبلية النائية وصعبة الولوج، اقmنaNا مس�شفى مmنقل 
مدين د±ل وزارة الص°ة، وا$ٓن مشغل يف مQدلت، وحىت هو �يداوي 
الناس، ومكQف، ا�يل يف م�ابة مركز حصي [امعي، فQه الساكنري د±لو، 

رس�ر لالس�شفاء، ٕاىل  30±ل العمليات، القاVات د 3فQه مجيع التجهزيات، 
�ٓخره، وكذ� املناطق املعزوµ وانت كتعرف، ت��عوا معنا �ٓش واقع يف هاذ 
أ$±مات، ٔ�نه اقmنaNا يف وزارة الص°ة ثالثة د±ل املروحQات، هذي اكنت 

 3ٔ�±م  د±ل و[دة، هذي مدة  10ه هذي ٔ�سCبوع وال الّ د±ل مرا·ش، ±
�ادي §كون مروحQة رابعة يف  2015نا واVدÄمك ٔ�ن ٔ�±م د±ل العيون، وك 

  .تطوان- طنÁة

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
شكرا السCيد الوز�ر، ٔ�هنيت لك وقmك يف اجلواب ومل يعد � وقت 

  . �لتعقQب
  السCيد املس�شار، لمك تعقQب؟

        ::::املس�شار السCيد ٕادرàس مروناملس�شار السCيد ٕادرàس مروناملس�شار السCيد ٕادرàس مروناملس�شار السCيد ٕادرàس مرون
  السCيد الوز�ر، 

زارة الص°ة ملزمني �ش فعال دامئا �ادي نبقاو حنطو نفس أ$سCئ_، وو
جياوبوÄ، وما غنوقفو Vىل هاذ أ$سCئ_ حىت تتحسن احلاµ، وملا تتحسن 
ٔ�يضا سCنطالب بتحسني ٔ�يضا ٔ�كرث فtٔكرث، وهذه سCنة احلياة، وهكذا 

  .سCنقيض ٕان شاء هللا
  السCيد الوز�ر، 

 ،)3RAMED(ف� يتعلق بــ البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٕاشاكلية عشCهتا \اليا 
ت من نواd مرا·ش ومرضت يف الر�ط، ديناها وا\د السCيدة [ا

، شافها الطبNب، ميل امشات �ش تدyل )Avicenne(لصبيطار 
  . �لصبيطار قالوا لها متيش ملرا·ش جتيب لنا إالذن

  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
شكرا �لسCيد املس�شار، ون�mقل �لسؤال الثاين املو[ه يف نفس القطاع 

مراض العقلية �ملغرب، واللكمة ٔ$\د وهو حول وضعية مس�شفQات ا$ٔ 

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 
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  .السادة ٔ�عضاء فريق أ$صاµ واملعارصة
  .أ$سCتاذ التو�زي لمك اللكمة يف ٕاطار kسط السؤال

  ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا السCيد الرئNس
  السCيد الوز�ر احملرتم،

اس�aادا ٕاىل إالحصائيات الصادرة عن وزار§مك، واليت تبني kشلك واحض 
اخلصاص ا£ي تعاين مaه بالدÄ يف جمال الب�Qات Êس�شفائية اخلاصة  جحم

�ٔ$مراض العقلية، وكذا ضعف أ$طر الطبية واÉمتريضية املتخصصة، 
�سائلمك، السCيد الوز�ر، عن إالجراءات احلكومQة املت«ذة ٕالVادة تtٔهيل 

  . هذه املس�شفQات
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

لمك اللكمة، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب، مع مراVاة ٔ�ن الوقت 
  .دقائق، فهيا اجلواب والتعقQب 3اÜصص �لتعقQب 

        ::::السCيد وز�ر الص°ةالسCيد وز�ر الص°ةالسCيد وز�ر الص°ةالسCيد وز�ر الص°ة
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

د±ل  48,9ٔ�وال، ذ�رت �Tراسة الوطنية، يه كنت قلهتا ٔ�ماممك 
سCنة ما فوق، اكن  15 ا�يل عندمه %50، يعين تقريبا %48,9املغاربة، 

اكن عندمه  %26,5عندمه يف مدة حQاهتم اضطراب نفساين، وفهيم 
\اولوا Êنت°ار ٕاما  %14ٔ�لف مغريب، و 500املليون و Ê5كتئاب، يعين 

  .مرة وا\دة وٕاما Vدة مرات
. فهذا تيجعل هاذ القطاع خصنا yÄذوه بعني Êعتبار من أ$ولو±ت

ار، ما �ادàشاي نعاودها ال�شخيص ا�يل درتيه Ä�ٔ ٔ�شاطرمك، السCيد املس�ش
ف� خيص الب�Qة التحتية ا�يل Äقصة �زاف، ف� خيص التفاو�ت وا�يل يه 

وا�يل قلت يل يف السؤال بني اTار البيضاء والر�ط، ف� خيص مشلك  54
ٕاىل �ٓخره، فقلت � احaا اyذيناها ٔ�ولوية أ$ولو±ت، وهذا اكن ... التدبري

يونيو  26 ا�يل قدمmو Ä�ٔ خشصيا ٔ�مام صاحب اجلالµ يوم خمطط وطين
  :، ا�يل فQه ثالثة احملاور2013

ٔ�وال، تعز�ز الب�Qات التحتية وتوفري املوارد ال
رشية وأ$دوية، نعطيك 
املس�شفQات ùوية د±ل  3بعض التوضي°ات ف� خيص هاذ اليش، بناء 

الطب النفيس والعقيل  قلعة الرساغنة، ٔ�اكد�ر، القaيطرة، ثالث و\دات
لzٔطفال، عرشة املصاحل مaدجمة، اVالش؟ هاذ اليش لكيش الب�Qة التحتية 

، ٕاىل يومaا هذا ما تندوزوش 2016رس�ر فوق  �3400ش نوصلو ٕاىل 
  .رس�ر 2053

طبNب  30كذ� التكو�ن د±ل أ$طبة، كنا يف اÜطط قلنا غنكونو 
 Äنة، وا$ٓن عندCيا يف السCب يف 102نفسN100كنا غنكونو . التكو�ن طب 

 Äنة، ا$ٓن عندCنة د±ل التكو�ن، وخصصنا  157ممرض يف السCيف الس
د±ل مزيانية أ$دوية لzٔدوية د±ل أ$مراض النفسCية والعقلية، العام  2%

مليون درمه عوض السCنة ا�يل اكنت ق�ل مهنا ا�يل اكنت  52ا�يل داز م�ال 
 .مليون درمه 35ما دازÍش 

ين يه املقاربة ال�شار�ية مع القطاع اخلاص ومع مجعيات اMمتع احملور الثا
  . املدين وامجلعيات احلقوقQة

Íشجيع ٕا\داث مص°ات yاصة، وهذا صوتو هللا جياز�مك مجيعا خبري 
 .ا�يل 3متىن ٔ�نه àشجع هاذ Êس�Ìر يف هاذ امليدان V131.13ىل القانون 

د±لمك يه مراجعة كذ� احملور أ$yري ا�يل رشت � يف السؤال 
ا�يل §هيم الوقاية، ا�يل §هيم  1959النصوص ال�رشيعية وyاصة القانون د±ل 

امحلاية والعالج د±ل هاذ املرىض، وهاذ الغالف املايل د±ل هاذ اÜطط 
  . ٔ�لف مليون درمه 750الوطين هو 

 .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .�زي، لمك التعقQبأ$سCتاذ التو 

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  السCيد الوز�ر، 

يف الواقع احaا عندما وضعنا هذا السؤال 3ريد يف الواقع ٔ�ن ندق Äقوس 
اخلطر، ٔ$ن يف الواقع نالحظ وتالحظون يف أ$زقة، يف الواقع ٔ$ن اك�ن 

طراب وا\د ال�سCبة �برية [دا من املغاربة ٕاما يف حQاهتم �يكون عندها اض
نفيس، يف مرة من حQاته، مايش مشلك اك�ن اTوا الناس �اديني، ولكن 

، %100ٔ�ن ٔ�§لكم �خلصوص Vىل ذوك الناس ا�يل عندمه مرىض عقليني 
الناس �لعربية حامق، �يدوروا يف الزÄيق، كتلقامه يف الزنقة، كتلقامه يف 

ت د±هلم، الوا\د العدد د±ل املسائل ا�يل هام، ٔ�وال، خطر Vىل العائال
  .خطر Vىل النفس د±هلم، خطر Vىل الرشاع كذ�

) le site(وشفmو يف واد الربÄمج د±ل التلفزيون ٕاىل شفيت يف وا\د 
هاذ أ$±مات الناس ا�يل كريبطوا اTراري احبال اÉهبامئ، كريبط ب�mو وال 
كريبط وTو، اVالش؟ ٔ$ن اTوµ مل ÍسCتطع ٔ�ن توفر الب�Qات أ$ساسCية 

  .ية ليك تقوم هباذ اTور، ورمQناه �لعائالتالتحت 
وتصوروا يف العائالت الفقرية يف العامل القروي، فني �يتخبطوا ٔ�وال؟ يف 
البحث عن لقمة العNش، ٔ�و �يقابلوا هاذوك الناس ا�يل عندو مسكني هللا 

  . �كون يف عوانو امحق يف اTار، وال �يخرج لو �لشارع
ىل الشارع، اخلطورة Vىل النفس ز±دة Vىل هاذ اخلطورة V ،كذ�

  . د±لو، اخلطورة Vىل العائ_ د±لو، هذا هو إالشاكل الك�ري [دا
ٕاىل امشaNا �لمس�شفQات، رمغ ٔ�هنم اقالل هاذ املس�شفQات  ،كذ�

ا�يل يه يف الواقع عندها اTور د±ل هاذ أ$مراض العقلية، راه يف الواقع، 
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شفQات، راه ما فهيش اجلانب السCيد الوز�ر، خصمك §زوروا هاذ املس� 
إال�ساين، راه اجلانب احلقويق، راه هذاك املريض نفسانيا راه عندو ذاك 
اجلانب احلقويق، اجلانب إال�ساين ما اكي�ش، راه ٕاىل اك�ن بعض 

  .د±ل السجن ا�يل اك�ن يف مر�اكن) Alcatraz(املس�شفQات راه احبال 
ذوك املرىض، جيب ٔ�ن املسµٔt خطرية [دا ال يف التعامل مع  ن،ٕاذ

نتعامل معهم، اك�ن الناس مرىض كناس ك
رش، مايش ك
رش ا�يل هو 
  . الحmو الوقت، وك�سدو Vليه وكنتكرفسو Vىل البنات

بد ٔ�ن هاذ املس�شفQات ا�يل اكينني ا$ٓن، البد انä مكسؤولني ٕاذن، ال
، Vىل هاذ القطاع Vىل 3�ٔمك §كونوا مراق�ة ٔ�وال �لتكو�ن د±ل هاذ الناس

التكو�ن د±ل املمرضني، التكو�ن د±ل أ$طباء النفسانيني خصهم يتكونوا، 
Vىل ٔ�ساس ٔ�هنم يتعاملون مع ٕا�سان ق�ل ٔ�ن �كون يتعامل مع مريض، 

  . مايش مع �µٓ، مايش مع حQوان، هذاك راه مريض
ٕاذن، �لتايل من الواجب Vلينا، واجب Vليمك كذ� مايش �ري وزارة 

احلكومQة، مجيع القطاع اخلاص كذ� خصنا حنلوه،  الص°ة، مجيع القطاVات
جيب ٕاVادة النظر  1950ٔ��ريل  30كذ� هاذ القانون ا�يل قلت ا�يل من 

جيب املواطن ٔ�ن .. فQه، كذ� هاذ اÜطط ا�يل قلتو خمطط �بري [دا
  ...حيس، حنسو ٕاىل خرجaا �لزنقة �شوفو هادوك املرىض

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
شار، شكرا � أ$سCتاذ التو�زي، واللكمة �لسCيد شكرا السCيد املس� 

  .الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقQب السCيد املس�شار يف بعض الثواين

        ::::السCيد وز�ر الص°ةالسCيد وز�ر الص°ةالسCيد وز�ر الص°ةالسCيد وز�ر الص°ة
  .شكرا السCيد املس�شار

احaا هاذ ال�شخيص Ä�ٔ قلت � احaا مmفقني Vليه، ولكن �لك رصا\ة 
Ê ذaية مCتقالل ما معرو ما معرو هاذ القطاع د±ل الص°ة العقلية والنفسCس

اكن ٔ�ولوية د±ل وزارة الص°ة، ما معرها اكنت، مايش ت�شوف يف يش 
وز�ر، هاذ اليش اكن، هذا اك�ن، دا� راه رجع ٔ�ولوية أ$ولو±ت، واش 

، يعين راه الب�Qات 2013يونيو  26، يوم 2013يعين يف ظرف قدمmو 
ر، يف رس� 120التحتية �ش ت
ىن، ابنaNا مس�شفى ها هو يف و[دة 

يعين �اديني تدرجييا، راه خص الب�Qة التحتية، خص التكو�ن .. مرا·ش
د±ل هاذ الناس، وقلت � �ٓش درÄ، ;لثا ٔ�ول مرة درÄ م�اراة yاصة هباذ 

  .املمرضني، هاذ اليش راه خصو اشوية التدرج
  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .لسةوز�ر Vىل مسامهته يف هذه اجل شكرا السCيد ال

ون�mقل ل
سط أ$سCئ_ املوùة ٕاىل السCيد وز�ر الرتبية الوطنية 
والتكو�ن املهين، ونبدٔ� �لسؤال أ$ول حول مصري النظام أ$سايس اخلاص 
�ٔ$رسة التعلميية، واللكمة ٔ$\د ٔ�عضاء مجموVة Êحتاد الوطين �لشغل 

  .�ملغرب
  .أ$سCتاذ احللوطي، تفضل ل
سط السؤال

        ::::عبد إالاله احللوطيعبد إالاله احللوطيعبد إالاله احللوطيعبد إالاله احللوطي    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .شكرا السCيد الرئNس

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

بد من التنويه �Mهودات ا�يل قام هبا السCيد الوز�ر ف� يتعلق ٔ�وال، ال
جبعل هاذ امللف هذا د±ل النظام أ$سايس هو من امللفات املطرو\ة ا$ٓن 

الوز�ر، ٔ�ن النظام أ$سايس ا$ٓن  من املعروف، السCيد. �لحوار و�لنقاش
، 85يف ٕاطار التصحيح د±ل النظام د±ل  2003ا�يل ك�شCتغلو به هو مaذ 

ولكن، السCيد الوز�ر، ٔ�نمت تعلمون بtٔنه ال�شخيصات لكها ا�يل تدارت Vىل 
مسCتو±ت مmعددة، ٔ�نه امشات معه وا\د اMموVة د±ل Êخmالالت، 

  .ض مهنا ما زال �ري قابل �لعالج حلد ا$ٓنالبعض مaا \اولنا نعاجلوه، والبع
و£�، السCيد الوز�ر، كنقولو بtٔنه مجموVة د±ل الفeات داyل املنظومة 
د±ل الرتبية والتعلمي، ال Vىل مسCتوى املسارات، وال Vىل مسCتوى بعض 
الفeات ا�يل يه كت�متي لzٔرسة التعلميية، �خلصوص م�ال فeات د±ل الناس 

، الفeات د±ل الناس م�ال ا�يل هام ٔ�صبحوا هTكتورام�ال ا�يل اyذاو ا
  .مساVد�ن تقaيني، واMموVة د±ل املشالك ا�يل مازال �يعانيوها

املسار ا$ٓن اجلديد د±ل ر[ال و�ساء التعلمي Vىل مسCتوى Êبتدايئ 
  .وإالVدادي والثانوي، ا�يل ٔ�صبحت عندمه مسارات خمتلفة

Vة د±ل املشالك، وا�يل النظام كنقولو، السCيد الوز�ر، والت مجمو 
ومن مت، �شد Vىل . أ$سايس كنقولو احلايل ال àسCتطيع ٔ�ن جييب Vلهيا

 ÄدتوVٔ�يد�مك ٔ�نه رجعنا �لنقاش حول النظام أ$سايس، وا�يل كنمت وا
  .وواVدتو املواطنني بtٔنه �ادي خيرج يف �ٓخر دàسمرب

نية، نطرح ا$ٓن، اك�ن zم كثري، السCيد الوز�ر، يف الص°افة الوط 
هذا السؤال ليك نعرف مصري النظام أ$سايس ومسCتق�}، تنو�را �لرٔ�ي 

  . العام التعلميي
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا لzٔسCتاذ احللوطي

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا السCيد الوز�ر

        ::::كو�ن املهينكو�ن املهينكو�ن املهينكو�ن املهينالسCيد رشCيد �ن اÜتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتالسCيد رشCيد �ن اÜتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتالسCيد رشCيد �ن اÜتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتالسCيد رشCيد �ن اÜتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والت
  السCيد الرئNس،

  السادة املس�شارون،
شكرا �لسCيد املس�شار Vىل هاذ السؤال، ا�يل �ادي ميكن يل من 
[ديد �ش نtٔكد بtٔن هناك جلنة مشرتكة ما بني الوزارة وما بني املمثلني Vىل 
النقا�ت ٔ�كرث متثيلية، ا�يل يه كتعمل يف هاذ Êجتاه �لتفكري يف نظام 
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  .yاص [ديد
يف ثالثة د±ل املرا\ل، املر\_ أ$وىل ا�يل اكنت ما بني ٔ��ريل  وهذا

وشCت�رب د±ل السCنة املاضية، ا�يل اكن فهيا Íشخيص الوضعية، وكذ� 
  .تقامس التÁارب الوطنية والعربية واTولية

;نيا، املر\_ الثانية ما بني شCت�رب ونومفرب ا�يل يه خصصت لبناء 
  .وùات أ$ساسCية، وهذا حىت هو §مكلالتصور العام من املبادئ والت

وا$ٓن، املر\_ أ$yرية ا�يل يه بلورة التصور اÉهنايئ �لمرشوع، وهاذ 
  .اليش ٔ�نمت Vىل Vمل بtٔن ا�لÁان yدامة وما وقفاÍش

ا$ٓن، Ä�ٔ توصلت من النقا�ت التعلميية ا�يل هام ٔ�عضاء ا�لجنة بطلب 
رات مك�فة ٔ�خرى، Éمتديد هاذ امله_، اVالش؟ ٔ$ن خص وا\د املشاو 

وكذ� الزم من تعميق اTراسات �ش هاذ املرشوع ا�يل هو <م [دا 
نقدرو جيي بوا\د املشاركة ا�يل يه مشولية، ويف نفس الوقت يعطي النتاجئ 

  .د±لو
وبطبيعة احلال Ä�ٔ أ$ول ا�يل هو كن�mظر هاذ املرشوع، وا�يل من 

Vة نتصل �زماليئ بطبيعة طبيعة احلال �ري �ادي نتوصل به، يف ذيك السا
احلال يف وزارة املالية، وكذ� ف� خيص وزارة الوظيفة العمومQة �ش 
بطبيعة احلال  نطرحو Vلهيم، و�ش يدوز من بعد Vىل احلكومة ٕان شاء 

  .هللا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .اللكمة لzٔسCتاذ، تفضلوا السCيد املس�شار

        ::::ماشماشماشماشاملس�شار السCيد محمد ر املس�شار السCيد محمد ر املس�شار السCيد محمد ر املس�شار السCيد محمد ر 
  السCيد الوز�ر احملرتم،

فعال، ٔ�ننا هاذ اليش مسعناه وواعيني به، ولكن �يبقى السؤال املطروح 
وهو �ل�سCبة �ñور د±ل النقا�ت، Ä�ٔ يف تقد�ري، ومن yالل املركزية اليت 

  .ن�متي ٕاÉهيا، مل نطلب اÉمتديد، هاذي أ$وىل
 وا\د التارخي ;نيا، ٔ�ننا كن�mظرو بtٔن هاذ النظام أ$سايس غيخرج يف

  .ا�يل هو د±ل ٔ�واخر دجaرب، حلد الساVة تفmحت Íساؤالت
;ين \ا[ة، ا�يل هذا هو املهم، السCيد الوز�ر، واش فعال ا$ٓن عندمك 
اس�شارات مع الوزارات أ$خرى، yاصة املالية ٔ$ن عندÄ انعاكسات مالية 

  Vىل هاذ النظام أ$سايس؟
وح و<م، ٔ$نه غيÁاوب Vىل احaا فعال ٔ�ن هاذ النظام هو نظام طم

كثري من إالشاكالت، مبا فهيا الفeات اليت ذ�رت، واليت مل تذ�ر، فهيا النظام 
  .�ري ذ�د±ل التحفزيات، فهيا القضية د±ل توحQد املسار املهين، ٕاىل 

و£�، السCيد الوز�ر، احaا تنحطوه يف وا\د املهنجية، واش اك�ن 
  يش �رخي حمدد �لضبط؟

يف ٔ�واخر دجaرب، ا$ٓن ك�ساءلومك، ٔ$ن هذا هو ال�ساؤل د±ل كنا قلنا 

�ساء ور[ال التعلمي، yاصة بعد هذا التyٔtري، وا$ٓن كتلكم الص°افة، ورمبا 
  . �دا �ادي �سمعو zم �ٓخر

و£�، احaا من موقع املسؤولية �سائلمك، السCيد الوز�ر، وابغينا مaمك 
  .ٕا[ابة واحضة

  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::ئNس اجللسةئNس اجللسةئNس اجللسةئNس اجللسةالسCيد ر السCيد ر السCيد ر السCيد ر 
  . شكرا �ليس رماش

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف بعض الثواين �لرد Vىل التعقQب

        ::::السCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  السCيد املس�شار،

انä ا�يل طلبمت مين �ش نtٔخر هاذ Êجäع حىت �ٓخر مارس، ٕاىل اكن 
Vاود ;ين من Vيل لكaت معلت �دا، واكن عندÄ لقاء وا�يل هو تtٔخر 

[ديد، Ä�ٔ كنتفا[tٔ، مسحوا يل، ولكن Ä�ٔ كنقول بtٔن ابغيت هاذ النقاش 
  .أ$yري �كون يف ٔ�قرب وقت ممكن

ال، النظام أ$سايس كنا Vاملني بtٔن �ادي �كمتل يف �ٓخر ينا�ر، ومن 
بعد [ات ا�لجنة الناس ا�يل �يعملوا فهيا، قالوا يل بtٔن ابغاو ميددوا هاذ 

مارس، هذي املعلومات ا�يل عندي Ä�ٔ خشصيا، وهذا زعام املدة حىت $ٓخر 
ما اك�ش حىت يش مشلك، Ä�ٔ ما عندي حىت يش مانع، ولكن ٕاىل ابغيتو 
هاذ النظام �كون Vليه توافق �م البد �ش �كون املذا�رة Vليه وكذا، واحaا 
ماشCيني يف Êجتاه، ما اكي�ش وا\د الرسVة ا�يل يه �ادي تلزمaا �ش �دا 

  ...لصباحيف ا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .شكرا �لسCيد الوز�ر

ون�mقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع، وهو حول قرار متديد سن 
التقاVد �ل�سCبة �لموظفني اخلاضعني �لنظام أ$سايس اخلاص مبوظفي وزارة 

  . الرتبية الوطنية، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق أ$صاµ واملعارصة
  .شكQل، تفضل لمك اللكمةأ$سCتاذ 

        ::::املس�شار السCيد Vابد شكQلاملس�شار السCيد Vابد شكQلاملس�شار السCيد Vابد شكQلاملس�شار السCيد Vابد شكQل
  السCيد الرئNس،

  السادة الوزراء، 
  السCيدة الوز�رة،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن،
  السCيد الوز�ر، 

إالجراءات أ$yرية ا�يل اختذهتا وزار§مك واملتعلقة �متديد سن التقاVد 
ظفي الوزارة، �ل�سCبة �لموظفني اخلاضعني �لنظام أ$سايس اخلاص مبو 

السCيد الوز�ر، yلف امmعاضا �بريا واس�aاكرا kس
ب ظروف وحQثيات 
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  . اختاذ هذا القرار ا£ي نعتربه اسCتفزازي وارجتايل
وزار§مك �ررت اختاذ هذا القرار �ونه هيدف ٕاىل ضامن اسCمترارية 

  .yدمات املرافق التعلميية واجلامعية kشلك مaتظم
 ٔtيد الوز�ر، �سCباب الواقعية الختاذ من ٔ�[ل ذ�، السCلمك، عن أ$س

  .هذا القرار
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

        ::::السCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .السؤال حول متديد السن د±ل التقاVد
شلك، كتعرفوا بtٔن أ$ولوية أ$وىل ابغيت نقول لمك بtٔن ف� خيص هاذ امل 

د±ل الوزارة يه التالمQذ، يه التالمQذ، ونtٔكد بطبيعة احلال ٕاىل رجعنا ٕاىل 
املايض تنلقاو بtٔن اكنوا أ$ساتذة ا�يل �يوصلوا لسن التقاVد �يبقاو يف 
أ$قسام د±هلم حىت �ٓخر السCنة، �ش التالمQذ ما كتيرضروش، وهذا 

الوقت من البñان احملرتمة ا�يل كت°رتم ٔ�بناءها،  يشء طبيعي، وكنا يف ذاك
[ا وا\د الوقت تبدل هاذ اليش هذا، ورجعوا موظفي التعلمي اكملوظفني 

و�ي«ليو لنا التالمQذ، ساهل  ا$ٓخر�ن، �يغادروا أ$قسام يف وسط السCنة
جنيبو ٔ�سCتاذ �ٓخر، وجنيبو ٔ�سCتاذة ونعوضومه، هاذ اليش ما �ي«دمش مع 

يذ �يخصو ذاك أ$سCتاذ ا�يل �يبدا معه السCنة، خصو يبقى التالمQذ، التلم 
مايش معه حىت �ٓخر السCنة، ما ميك�ش يف وسط السCنة نغريو أ$سCتاذ، 

  .و�خلصوص يف أ$قسام ا�يل �يكونوا فهيا Êمm°اÄت
ولهذا �يت
ني بtٔن يف صاحل ذاك التالمQذ اكن البد �ش yÄذو هاذ 

[ا وامحلد J نقدرو نقولو بtٔن أ$ساتذة  القرار، وهاذ القرار هو قرار ا�يل
  .راهام امشاو و�يقريو وامحلد J ما اك�ن ٔ�ي مشلك.. وأ$سCتاذات

وÄ�ٔ كناyذ نقولو هاذ إالماكنية ا�يل تتعطيين اليوم �ش �شكرمه، 
ونقول هلم بtٔن �يtٔديو لصاحل بالدمه، و3زيد نقول بtٔن ا$ٓن رجعنا احبال ا�يل 

ي°رتموا ٔ�بناءمه، ٔ$ن هاذ اليش ا�يل [اري به يف كنا مع البñان ا�يل � 
هن د±لنا البñان لكها ا�يل كت°رتم نفسها، وخصنا ندyلو هاذ اليش يف ا£

ٔ$ن هاذ الناس ما �ادي خيصهم حىت يش \ا[ة، �لعكس، ولكن يف احaا 
فكرÄ يف اوالدÄ، وهاذي يه املسؤولية د±ل وز�ر الرتبية الوطنية، هام 

Qذ ا�يل ما خصهمش يضيعوا، وهاذ اليش ا�يل معلنا به، ومن ذوك التالم
ùة ٔ�خرى ك�شكر و�شكر أ$ساتذة ا�يل هام ا$ٓن معبئني و�ي«دموا وما 

 .اك�ن حىت يش مشلك

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  هنا� تعقQب السCيد املس�شار؟ 

  .تفضل اليس شكQل ٕاذا اكن لمك تعقQب، تفضلوا

        ::::سCيد Vابد شكQلسCيد Vابد شكQلسCيد Vابد شكQلسCيد Vابد شكQلاملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا السCيد الرئNس

  السCيد الوز�ر،
فعال احلكومات ا�يل كت°رتم راسها ؤ�بناءها، التالمQذ عندمه احلق 
وا$ٓ�ء د±هلم ٔ�و هاذ املوظفني حىت هام عندمه حق، والسCيد الوز�ر احaا 
كنا كنتصورو بtٔن �ش 3كونو حىت احaا كدول ا�يل تت°رتم §كون هاذ 

دها تصور اكمل، ما §كو�ش كتجي وتتاyذ قرار حبال احلكومة د±لنا عن
هكذا يف وسط السCنة، وعباد هللا ما §كو�ش Vارفة بtٔنه يف الشهر الفالن 
فالن راه �ادي خيرجوا الناس �لتقاVد د±هلم، §كون مو[دة املوظفني ا�يل 
�ادي جييو يعوضومه، هاذي يه ا�يل تنعرفو عند احلكومات، مايش تتجي 

  .وتبدا §رجتل
;نيا، �ون ق�لوا هاذ اليش لكو، السCيد الوز�ر، ونقولو بtٔن من ٔ�[ل 
الصاحل العام، ولكن ميل جيي رئNس احلكومة ويقرر مبرسوم هاذ اليش، 
ويقول بtٔن هاذ الناس �ادي يتعوضوا و�ادي àشدوا أ$جور د±هلم، ويف 
نفس الوقت هاذ الناس ما شدوا ال التقاVد د±هلم وال أ$جرة د±هلم، 

yدامني وتNشوفوا وتيقولوا ا�لهم هذا مaكر، وهذا هو املنكر احلقQقي، ميل و 
تعيط Vيل وÄ�ٔ حلقت لسن التقاVد وÄ�ٔ فر\ان هنارش �ادي ميكن يل 3ر�ح 
من ذاك التعب ومن ذاك العمل، وتعيط Vيل وتقول يل جتي خندم نقول � 

ما واyا، من ٔ�[ل املصل°ة ومن ٔ�[ل التالمQذ ولكن ما ختلصنNش، و 
  .تعطينNش حق التقاVد، وتبقى جمرجرين

وهاذ اليش بي�aا، هاذ اليش اVالش .. هذا ما ميك�ش يل نق�لو السCيد
الوقت ا�يل ابغيتو �yذوا هاذ ... تنقولوه لمك، السCيد الوز�ر، وÄ�ٔ ٔ�\رتمك

  ...القرار، ال حaا وال النقا�ت

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
   .، شكرا، شكراشكرا السCيد املس�شار، شكرا اليس شكQل

Qل راه ٕاطار الرد عن التعقQب، اليس شك  اللكمة لمك السCيد الوز�ر يف
ٕايوا �سمح � ٕاىل .. ما اعطي�ش � الوقت، راه مكليت الوقت د±�

  . Íسمح يل �ش نوقفك
  . شكر السCيد املس�شار

  . اللكمة �، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن تعقQب السCيد املس�شار

        ::::لرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلرتبية الوطنية والتكو�ن املهينلرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسCيد وز�ر االسCيد وز�ر االسCيد وز�ر االسCيد وز�ر ا
  السCيد املس�شار، 

�ري �ش نطمنئ أ$ساتذة ا�يل هام مشكور�ن ا�يل هام كNساVدوا، وا�يل 
عندمه روح وطنية كربى، وا�يل هام �يعملوا يف هاذ إالطار هذا، نقول هلم 

ا�يل يه  4050بtٔن بطبيعة احلال امللفات د±هلم راه ك�سوى، اك�ن بعدا 
\اµ ا�يل يه �قQة  15ا�يل يه تtٔرشت، واك�ن  3676اكينني Íسوات، و 
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فهيا بعض املشالك، ولكن ا�يل هو <م ا�يل هو هاذ أ$ساتذة رامه �يقوموا 
  ...�لعمل د±هلم، وهاذ اليش هذا مايش [ا بtٔن احaا وا\د اÉهنار

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
يف شكرا � السCيد الوز�ر، ٕاىل ابقى � يش \ا[ة، يش عنارص 

  ...اجلواب السؤال املوايل مكل متا �ش ما
ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا وهو حول حماربة أ$مQة 
والرتبية �ري النظامQة، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء فريق احلريك ل
سط 

   .السؤال
 .تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد ام�ارك السCباعياملس�شار السCيد ام�ارك السCباعياملس�شار السCيد ام�ارك السCباعياملس�شار السCيد ام�ارك السCباعي
  .شكرا السCيد الرئNس

  السCيدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
كام يعمل امجليع، فٕان �رامج حمو أ$مQة ÍسCهتدف رشحية <مة من اMمتع، 
خصوصا من فاهتم ر�ب التعلمي من الر[ال وال�ساء وحىت الفmيات 

ل ال والشCباب، ٕاال ٔ�ن بعض اTراسات ٔ�ثب�ت ٔ�ن العاملني يف هذا اMا
àسCتفQدون من \لقات التكو�ن والتكو�ن املسCمتر لتعز�ز قدراهتم يف جمال 
حمو أ$مQة والرتبية �ري النظامQة، خصوصا يف جمال التواصل والربامج 
والطرق احلديثة يف التوعية و�ريها، مما àشلك Vائقا ٔ�مام حتقQق النتاجئ 

  .المكية والكQفQة املرجوة من حماربة أ$مQة
_ معل الواكµ الوطنية حملو أ$مQة و�يق املؤسسات كام ٔ�ن حصي

املتدy_ رمغ ٔ�مهيهتا مل تعط ٕاىل \د ا$ٓن النتاجئ املرجوة بدليل ٔ�ن املراتب 
  .اTنيا اليت الزلت بÄñ حتتلها يف سمل التمنية ال
رشية

للك ما سCبق، �سائلمك عن إالجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها 
متكني العاملني يف هذا القطاع من \لقات التكو�ن لتصحيح هذا اخللل، و 

  والتكو�ن املسCمتر؟
  وما يه التدابري املت«ذة �لهنوض بtٔوضاع العاملني يف هذا اMال؟ 

  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .لمك اللكمة، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينالسCيد وز�ر الرتبية الوطنية السCيد وز�ر الرتبية الوطنية السCيد وز�ر الرتبية الوطنية السCيد وز�ر الرتبية الوطنية 
  .شكرا السCيد املس�شار

كام تعرفون ٔ�ن مت ٕاصدار قانون ٕال\داث الواكµ الوطنية حملو أ$مQة 
والرتبية �ري النظامQة، مع تعيني مد�ر الواكµ وانعقاد اMلس إالداري أ$ول 

  .، وهذي \اµ [ديدة بطبيعة احلال2014نونرب  5بتارخي 
مجعية من اMمتع املدين يف  800ك يف هذا إالطار، مت تعبئة وٕارشا

  .حتقQق �رÄمج حمو أ$مQة، هذا من ùة
ٔ�لف مكون  18ف� خيص التكو�ن، §كو�ن املكونني يمت سCنو± §كو�ن 

ٔ�±م  3ٔ�±م ا�يل هام ا[داد و 8§كوينا خصوصيا ومسCمتر، ٔ�وال د±ل 
 لzٓخر�ن لك سCنة، وهذا جمهود �بري، ويف نفس الوقت هاذ الربÄمج ا�يل

هو مايش تيعطي نتاجئ ا�يل يه ال بtٔس هبا ال ف� خيص حمو أ$مQة، ولكن 
  .كذ� ف� �سميه الرتبية �ري النظامQة، ونتاجئ ا�يل يه ال بtٔس هبا

وهبذه املناسCبة، Ä�ٔ ابغيت �شكر هاذ امجلعيات ا�يل كتعامل معنا، 
�يعمل  وا�يل كتعمل وا\د اMهود �بري من ùة، وكذ� هاذ الشCباب ا�يل

يف هاذ امجلعيات، واحaا بطبيعة احلال ك�ساVدومه، يف نفس الوقت 
كنضمنو بtٔن هذا §كو�ن، وٕاىل اكن عندمه هاذ التكو�ن �ري �يكونوا املباراة 
 µسهوk ا�يل يه كتقد<ا الوزارة، كتكون عندمه إالماكنيات �ش ينجحوا

  . يف هاذ إالدارات ويتدجموا ٕاىل الوزارة ٕاىل اكنوا Äحجني
هاذو هام أ$شCياء ا�يل تنقومو هبا، والربÄمج راه هو مايش، ونقدرو 

  . نقولو بtٔن النتاجئ مايش سلبية، ال بtٔس هبا Vىل العموم
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  .السCيد املس�شار، لمك تعقQب؟ تفضلوا

        ::::املس�شار السCيد ام�ارك السCباعياملس�شار السCيد ام�ارك السCباعياملس�شار السCيد ام�ارك السCباعياملس�شار السCيد ام�ارك السCباعي
  . شكرا السCيد الوز�ر Vىل اجلواب د±لمك

اسCنني  8تقريبا �ري ف� خيص قلتو الواكµ، احaا كنعرفو الواكµ هاذي 
�ش ختلقت الواكµ، وكت«لص Vلهيا املاليري د±ل السCن��ت، السCيد 

�ري ابغيت نعرفو احaا هاذ الواكµ ٔ�شCنو هام Êعäدات د±ولها ا�يل . الوز�ر
  . �يتخرسوا فني §ميشCيو؟ هذا من ùة

من ùة ٔ�خرى، السCيد الوز�ر، احaا كنعرفو التكو�ن، التكو�ن مايش 
راه أ$يم هو ا�يل ما �يعرفش يندمج يف اMمتع، هذا هو مQة، هو حمو ا$ٔ 

  . ا�يل خصو يتكون، السCيد الوز�ر
ك�شكرو من .. كذ�، السCيد الوز�ر، احaا كنعرفو وا\د العدد د±ل

هاذ املنرب وا\د العدد د±ل امجلعيات �يف ما [ات Vىل ال�م د±لمك، 
كتعطومهش، ما كNسCتافدوش ولكن هاذ امجلعيات، السCيد الوز�ر، راه ما 

  ...حىت يش \ا[ة من الوزارة، رمغ ٔ�هنم تيد�روا جمهود وتيد�روا
و�يف ما قلتو التكو�ن، ٔ$ن اك�ن §كو�ن د±ل املكونني، راه ما اك�ن 

 ±Ä�ٔ ارف إالقلمي ا�يل كن�سب ليهV Ä�ٔ ،حىت يش \ا[ة ٓ سفي، راه ما �
مغ ٔ�ن اك�ن جمهود ما معرو يش وا\د قال يل راه امشNت، ر.. فهيش حىت

�يتدار من طرف امجلعيات ا�يل �يوعيو الناس، وكذ� وزارة أ$وقاف 
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  . والشؤون Êجäعية ا�يل يه فعال كت«دم
كذ�، السCيد الوز�ر، الغرف من بNهنم غرف الصناVة التقليدية ا�يل 
يف احلقQقة �يعطيو وا\د اMهود �بري، و�يكونوا الناس، رمغ ٔ�ن هاذ الغرف 

 6ème(ٔ�و Vىل أ$قل ) niveau bac(وا وا\د التكو�ن، وا\د �يطلب
année(،  ا ابغيناaيد الوز�ر، ولهذا احCمك، السaهذا هو ا�يل ابغينا نطلبو م

نعرفو هاذ التكو�ن فني اك�ن، ٔ$ن احaا �ل�سCبة لنا الرتبة ا�يل احaا فهيا ا$ٓن 
 ...  راه �يق كن�سCناو، ما عندÄش

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة    
را السCيد املس�شار، اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Vىل شك
  . شكرا �لسCيد الوز�ر Vىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة.. التعقQب

ون�mقل ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$رسة 
والتمنية Êجäعية، وموضوع السؤال هو العناية بذوي Êحmيا[ات 

   .ة، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ل
سط السؤالاخلاص
  .تفضل أ$سCتاذ حيفظه

        ::::حيفظه �حيفظه �حيفظه �حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السCيد الرئNس احملرتم
  السCيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ها Vىل اÉهنوض بtٔوضاع الشخص املعاق، لقد عزمت احلكومة يف �رÄجم 

وذ� من yالل وضع ٕاطار Íرشيعي شامل ومaدمج، ميكن من ٕادماج هذه 
  ...الفeة يف اMمتع، مع yلق صندوق yاص

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
معذرة أ$سCتاذ حيفظه، هللا حيفظك، اصرب معنا أ$سCتاذ حيفظه 

  . حفظك هللا
عفوا، ما اكي�ش الوز�ر، .. الوز�ر ن�mقل ٕاىل أ$سCئ_ املوùة ٕاىل السCيد

أ$سCتاذ الكرمي، Ä�ٔ ا�يل ك�سري اجللسة ٔ$نه سوف لن جيد من جييبه، 
  . و�لتايل حQث Ä�ٔ كنعرف اVالش كنقول وقفmو

ٔ�نتقل ٕاىل أ$سCئ_ املوùة ٕاىل السCيد الوز�ر امللكف �لتÁارة اخلارجQة، 
وز�ر اخلارجQة وهو  وموضوVه وضعية املصدر�ن، السؤال املو[ه ٕاىل السCيد

   .ٔ$\د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لzٔحرار ل
سط السؤال
  . تفضل السCيد املس�شار
  .امسح لنا أ$سCتاذ حيفظه

  :املس�شار السCيد ٔ�محد بنNساملس�شار السCيد ٔ�محد بنNساملس�شار السCيد ٔ�محد بنNساملس�شار السCيد ٔ�محد بنNس
  .شكرا السCيد الرئNس

  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  السCيد الوز�ر، 

زار§مك ٕالنعاش ال خيفى Vىل ٔ�ي ٔ�\د اMهودات اليت تقوم هبا و 
الصادرات، ذ� ما ٔ�دى بدون شك Vىل مسامهة وزار§مك لتحسني املزيان 

  . التÁاري املغريب
ٔ�صبحت صادرات املغرب تعاين من ٔ�زمة yانقة ال سابقة لها،  ،لكن
من صادرات املغرب ٔ�صبحت تنجز �لعم_ أ$وروبية، ؤ�ن  %70حQث 

 11,38بعدما اكنت  درمه 10,75قمية أ$ورو ا$ٓن ٔ�صبحت ال تتÁاوز 
�ل�سCبة ملا اكن Vليه، ؤ�ن  %10درمه، ؤ�ن قمية أ$ورو اخنفضت حبوايل 

هذه القمية ال زالت يف اخنفاض، وهللا V�ٔمل ماذا سCيقع مسCتق�ال هبذه 
  العم_؟

هل �لحكومة املغربية تفكريا يف \لول متكن املصدر�ن �ٔ$ورو من اتباع 
اظ Vىل زبناهئم يف البñان أ$وروبية وترية صادراهتم، ٔ�و Vىل أ$قل �حلف

  اليت متثل ٔ�كرب زبون �لمغرب؟
  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

السCيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر السCيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر السCيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر السCيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر 
        ::::ف �لتÁارة اخلارجQةف �لتÁارة اخلارجQةف �لتÁارة اخلارجQةف �لتÁارة اخلارجQةوÊقmصاد الروÊقmصاد الروÊقmصاد الروÊقmصاد الرمقمقمقمقي، امللكي، امللكي، امللكي، امللك

  .شكرا السCيد الرئNس احملرتم
  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السCيدة والسادة الوزراء،
بداية، ٔ�شكر السCيد املس�شار احملرتم عن فريق التجمع الوطين 
لzٔحرار Vىل طر\ه لهذا السؤال الهام املتعلق بوضعية املصدر�ن ووضعية 

Äالتصد�ر ببالد .  
ت بداية نؤكد Vىل ٔ�ن السCياسة احلكومQة يف هاذ اMال كتعطهيا ابغي

وا\د Êهäم �بري، وهذا �يتÁىل يف §منية الصادرات من yالل اTمع يف 
املقاوالت املصدرة، ٔ$ن التصد�ر � دور �بري Vىل Êقmصاد الوطين وVىل 

قطاع التوازÄت اخلارجQة، � دور �بري كذ� Vىل القطاع إالنتاÕ وVىل 
  . ال�شغيل

ويف هاذ إالطار، ابغيت نذ�ر كذ� �لربامج د±ل اTمع ا�يل ابدات 
، ؤ�خص 2013كتفعلها الوزارة امللكفة �لتÁارة اخلارجQة مع هناية سCنة 

�£�ر �رÄمج عقود §منية التصد�ر، �رÄمج دمع مجموVة التصد�ر، �رÄمج 
رة اخلارجQة �ل�سCبة افm°اص يف جمال التصد�ر، دمع التكو�ن يف التÁا

لzٔطر واملسؤولني د±ل املقاوµ، تدويل املعارض Vرب مكmب معارض اTار 
البيضاء، وكذ� هناك �رامج مmعددة §روجيية ا�يل كNسهر Vلهيا املركز 
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   .)Maroc Export(املغريب ٕالنعاش الصادرات 
وهاذ الربامج كتخصص لها اTوµ، احلكومة yاصة، مزيانيات �برية، 

  . هاذ امليدان ä، السCيد املس�شار احملرتم، من ٔ�هل العارفني يفان
ف� خيص اخنفاض العم_ أ$وروبية وأ$�ر د±لها Vىل الصادرات، �لفعل 
اك�ن تtٔثري �بري، وانä كتعرفوا كذ� ٔ�ن سعر الرصف هو �يخضع لتقلبات 

ات كرتتفع، ٔ�سعار العموالت �لسوق اTولية، ٕاىل ارتفع أ$ورو قمية الصادر 
  . ٕاىل اخنفض طبيعي ٔ�ن قمية الصادرات كتنخفض

ولتفادي هاذ أ$�ر السليب لتقلب سعر الرصف �لعمالت، معلت 
احلكومة احلالية كام احلكومات املتتالية ٕاىل ربط سعر الرصف اTرمه �لعديد 

   .%85، 80من العمالت اTولية، yاصة أ$ورو واTوالر يف \دود 
ٔ�ن الهدف من السؤال هو ٕاVادة النظر يف الرصف  ٕاذن، تعرفوا اليوم

كتعرفوا اليوم اخنفاض . د±ل اTرمه، هذا هو الهدف من طرح السؤال
اTرمه التtٔثريات د±لو Vىل جوانب ٔ�خرى، ما ن�ساوش عندÄ الواردات 

مليار درمه، يف \ني كنصدرو فقط حوايل  400اليوم املغرب كNسCتوردوا 
ل�سCبة ��ñن اخلارÕ، هذا غيكون � تtٔثري مليار، نفس اليشء � 200
  . �بري

ٕاذن، احلكومة ا$ٓن مaك�ة Vىل ٕاجياد \لول من yالل دمع التصد�ر 
  .بربامج [ديدة ٕان شاء هللا

        ’’’’السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  .هنا� تعقQب أ$سCتاذ بنNس؟ تفضل

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد بنNساملس�شار السCيد ٔ�محد بنNساملس�شار السCيد ٔ�محد بنNساملس�شار السCيد ٔ�محد بنNس
  .شكرا السCيد الرئNس

ا�يل §لكمت Vلهيا لكها ال Vالقة لها، السCيد الوز�ر، مع رصف الربامج 
 9اTرمه، تعلمون ٔ�ن قمية أ$ورو �Tوالر وصلت ٕاىل ٔ�دىن مسCتوى مaذ 

سCنوات، ولوال ٔ�ن اكنت الس_ املغربية �لعم_ تتحتوي Vىل وا\د ال�سCبة 
  . من اTوالر، لاكن اخنفاض اTرمه ٔ�كرث مما هو Vليه ا$ٓن

املالية املغربية ٔ�و العاملية ت�� لكها بنقص ٔ�كرب من قمية  مجيع املؤسسات
 2015بtٔن يف ... ٔ�كد يف ٔ�\د... أ$ورو �س
Qا �ñوالر، ؤ�ن البنك أ$مر�يك

  . �كون اTوالر àساوي أ$ورو
ٔ��ريل قرر رشاء  22والبنك التÁاري أ$ورويب يف اجVäه أ$yري يف 

من العم_ أ$وروبية،  ديون بñان مaطقة أ$ورو خصيصا �لتخفQض
. وختصيصا �لتقليص من التضخم، ذ� لكه ل�شجيع الصادرات أ$وروبية

جلعل \د الرتفاع بنك اليا�ن، بنك سوàرسا V�ٔلن عن بيع مدخراته �ٔ$ورو 
  . قمية العملتني السوàرسية واليا�نية

روسCيا كذ� y�ٔذت �لرد Vىل السCياسة أ$وربية تضاعفت م�يعاهتا يف 
اليوÄن هللا V�ٔمل ما هو مtٓل أ$ورو بعد انت«اب . ا من أ$ورومدخراهت

  . احلزب املعارض
ٔ�ملانيا كذ� ٔ�صبحت �ري راضية بتحمل خسارة بñان مaطقة أ$ورو، 

  .ؤ�صبحت يف بعض أ$حQان هتدد �خلروج من مaطقة أ$ورو

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .ليكشكرا �لسCيد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف ال�م، هللا خي 

ون�mقل ٕاىل أ$سCئ_ املوùة ٕاىل السCيد الوز�ر امللكف بقطاع النقل وهو 
حول الفوىض العارمة اليت تعرفها احملطات الطرقQة، واللكمة ٔ$\د السادة 

   .ٔ�عضاء الفريق ÊسCتقاليل �لو\دة والتعادلية ل
سط السؤال
  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد عبد امحليد بلفQلاملس�شار السCيد عبد امحليد بلفQلاملس�شار السCيد عبد امحليد بلفQلاملس�شار السCيد عبد امحليد بلفQل
  .السCيد الرئNسشكرا 

  السادة الوزراء،
  السCيدات والسادة املس�شار�ن،

  السCيد الوز�ر، 
تتعرف العديد من احملطات الطرقQة اليوم ارجتاال قاتال ا�يل تNيسء 

  .لسمعة بالدÄ و�لمسافر�ن ؤ$ر�ب النقل
  السCيد الوز�ر، 

ٕاىل ما yان�Naش ا£ا�رة، هذي سCن�ني كنت وضعت نفس السؤال 
ن اجلواب د±لو بtٔنه يف اسCتعداد بوا\د دفرت التحمالت ما بني لزمQلمك، واك

  .وزار§مك ووزارة اTاyلية
ماذا V�ٔدت وزار§مك ٕالصالح هذا اخللل؟  :£ا، �سائلمك السCيد الوز�ر
  ؤ��ن وصلمت يف دفرت التحمالت؟

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اجلواب، تفضلوا اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار

السCيد محمد السCيد محمد السCيد محمد السCيد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهيب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهيب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهيب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل  والنقل  والنقل  والنقل 
        ::::وا�لو[Nس�Qوا�لو[Nس�Qوا�لو[Nس�Qوا�لو[Nس�Qكككك، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل

  .شكرا السCيد الرئNس
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

تعلمون، السCيد املس�شار احملرتم، Vىل ٔ�نه �لفعل القوانني املنظمة د±ل 
مجلاعي، هو ا�يل تيعطي الصالحQة ف� احملطات الطرقQة، وyاصة امليثاق ا

يتعلق �لبناء والتدبري د±ل احملطات الطرقQة �لمÁالس املنتخبة، اMالس 
  . املنتخبة يه ا�يل تتد�ر احملطات الطرقQة، جملس الوصاية ووزارة اTاyلية

اTور د±ل وزارة النقل هو مرتبط ٔ�ساسا �ملراق�ة د±ل احلافالت ا�يل 
تتخرج من احملطة، Vىل ٔ�ساس ٔ�هنا هل تتوفر Vىل الو;ئق تتدyل وا�يل 
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ا�يل من yاللها خصها تدyل وخترج، مبعىن ت�aقل، ؤ�يضا املراق�ة املياكنيكQة 
د±ل العر�ت Vىل ٔ�ساس واش �لفعل ذ� يؤ�ر Vىل السالمة الطرقQة، 

  .هذا هو اTور د±ل وزارة النقل
كة Vىل ٔ�ساس التدبري، �لفعل يف ٕاطار الت�سCيق، عندÄ رؤية مشرت 

وهاذ اليش تتعرفوه، اك�ن بعض اMالس ا�يل اعطاو التدبري �لمحطات 
د±ل ا�لو[Nس�Qك Vىل  ، �لرشكة)SNTL4(اMلس لــ الطرقQة بقرار 

  . ٔ�ساس ٔ�هنا تد�رها، عندÄ جتارب
اليوم هاذ اTراسة ا�يل ت�شCتغلو فهيا مع وزارة اTاyلية، تتعرفوا هاذ 

: د±ل احملطات ا�يل اشCتغلنا Vلهيم 9هل، احaا ا$ٓن عندÄ اليش مايش سا
فاس، مكaاس، طنÁة، بين مالل، مرا·ش، ا3زاكن، ت�شCتغلو Vىل هاذو 
Vىل ٔ�ساس ٔ�نه اMالس د±لها تقرتح Vلينا بعض املقرت\ات �ش هباذ 

  .املقرت\ات يه ا�يل �ادي منشCيو
�ر، السCيد املس�شار احملرتم، راه راجع ٔtٕاىل اك�ن ت Äاوب ا�يل عندÁلت�

مع اMالس امجلاعية ا�يل درÄ لها اTراسة �ش يه تقرتح Vلينا احللول ا�يل 
ت�شوفها مaاسCبة، واحaا هاذ املوضوع راه احaا ت�شCتغلو Vليه، وٕان اكن هو 

  .موضوع حكويم مايش د±ل وزارة النقل
  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .، السCيد املس�شار، تفضل يف ٕاطار التعقQبلمك

        ::::املس�شار السCيد عبد امحليد بلفQلاملس�شار السCيد عبد امحليد بلفQلاملس�شار السCيد عبد امحليد بلفQلاملس�شار السCيد عبد امحليد بلفQل
  السCيد الوز�ر احملرتم، 

ٕاىل امسحت يل Vىل ما فهمت من اجلواب د±لمك ٕاىل يومaا يف هاذ 
الوقت هذا مازال ما اكي�ش يش \لول لهاذ احملطات الطرقQة ا�يل يف 

، ؤ�كرث من هذا ا�يل زادت املغرب، ا�يل رصا\ة كنعNشو يف وا\د الفوىض
الفوىض يف هاذ الوقت يف هاذ السCنة أ$yرية، يف الوقت ا�يل \
سCتو 
حىت املوظفني د±لمك ا�يل �بعني لوزار§مك ا�يل اكنوا Vىل أ$قل كNسريوا 
بعدا التوقQت د±ل احلافالت �لوقت ا�يل خصهم خيرجوا فQه ويدyلوا فQه، 

  .، تيكون وا\د التنظمي)surcharge(وبني احلافالت ما هازي�شاي 
الفوىض، Vاàشني يف وا\د  %90وال  %80احملطات اليوم يف املغرب 

الاكر �يدyل وخيرج وقت ما ابغى، وأ$من تقريبا أ$من ما اكي�شاي، ٔ�ما يف 
ا�ليل ما هنرضوشاي، راه ما يقدرش الوا\د يوصل �لمحطة، الوقت كام 

  . الو لوبيات ا�يل والوقلت ال حيرتم، الفوىض د±ل الكورتية و
ٕاذن، ا�يل كنطلبو مaمك، السCيد الوز�ر، يه �ش ٕاىل اكن ممكن �رسعو 
ٕاىل اك�ن يش دفرت حتمالت ا�يل �ادي يتدار، ا�يل �ادي �كون ما بني 

  . وزار§مك ووزارة اTاyلية

                                                 
4 Société Nationale du Transport et de la Logistique 

ونطلبو كذ� من املندوبني املسؤولني Vىل أ$قالمي �ش Vىل أ$قل 
 service des(مسؤول ا�يل �ادي �كون من  يعملوا يش \د د±هلم

mines ( ا�يل رامه ت�شوفومه يف الطرقان، يف بالصة ما �كونوا واقفني يف
الطرقان �كونوا يف احملطات �ش ينظموا يش اشوية أ$وقات د±ل دخول 
احملطة واخلروج مهنا، وينظموا كذ� التذا�ر �ش تقطع �Éمثن د±لها مايش 

، وكذ� من ÄحQة احلافالت حىت 2أ$مثنة كترضب يف  يف أ$عياد �يوليو
هام àشوفوا ذاك البنوات د±هلم واش صاحلني وال �ري صاحلني �ش حىت 

  . املشالك ما §كو�ش يف الطرق من ا�سايد
تنطلبو مaمك وكنمتناو �ش ٕان شاء هللا هاذ دفرت التحمالت خيرج 

  . �لوجود يف ٔ�رسع وقت
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .السCيد الوز�ر، لمك بعض الثواين

السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا السCيد الرئNس
ال، �ري، السCيد املس�شار احملرتم، �لفعل هو àسعى ٕاىل ٔ�ن يتحسن 

ونو مmفقني، �ري Ä�ٔ أ$داء Vىل صعيد احملطات الطرقQة، ما ميك�ش ٕاال 3ك
Vاود 3رجع ونقول �لفعل احaا �وزارة النقل يف ٕاطار اليوم ÊشCتغال ا�يل 

الت ـــــــــــــعندÄ مع إالخوان د±ل النقاµ معوما، ويف ٕاطار دفرت التحم
)le contrat programme ( ه وا\دQمج ا�يل غنوقعو معهم، فÄعقد الرب

طرقQة، وا�يل عندÄ فQه مقرت\ات معلية، البند ا�يل هو مرتبط �حملطات ال
سواء اكن املقرتح ف� يتعلق �لتذا�ر ٔ�نه �ادي �كون ذاك اليش Vىل 
احلاسوب، و�ادي �كون بطريقة سلسة، وما ميك�ش يش وا\د يبقى 

Vىل �را ٕاىل ما اك�ش مقطع، و�ادي �كون ) les courtiers(يقطع، هاذ 
خيرج من الر�ط �ñار البيضاء  ميل يوصل الوقت د±ل الاكر ا�يل �ادي

واربع، �ادي جيي  12ما �ادàش مييش يقطع  �12ادي خيرج الاكر ا�يل مع 
ذاك اليش الطريقة د±ل ÊشCتغال النظرية راه احaا مmوفر�ن Vلهيا، ما 

  . عندÄش ٕاشاكل
إالشاكل ا�يل هو مطروح هو ٔ�ن هاذ احملطة الطرقQة ما  ،لكن

د±لنا، احaا امليثاق امجلاعي ٕاىل احسب هاذ داyالش اليوم يف Êخmصاص 
 Äا عندaالس امجلاعية ؤ�عطاه لنا لوزارة النقل، احMصاص من اmخÊ

ٔ�و من yالل مؤسسة ٔ�خرى ا�يل ) la SNTL(الوسائل سواء من yالل 
�ادي نعلنو Vىل دفرت ÊشCتغال، و�ادي حنلو ٕان شاء هللا �لتعاون مع 

  .امجليع هاذ إالشاكل
  .لسCيد الرئNس، معذرةشكرا ا
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        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

ن�mقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع، وهو حول ظاهرة حوادث 
  .السري، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق اTسCتوري لتقدمي السؤال

أ$سCئ_ د±لو، ابقى لو سؤال وانت  لÄ�ٔ افهمتك، وا yيل الوز�ر �مك
�ش ما نقطعوش أ$سCئ_ عن سؤال �يÁاوب، .. �لرضورةتدوز، لNس 

ابقى لو سؤال وا\د، �مكلو ون�mقلو، دا� اصربت اصربت، خصك §زيد 
  . تصرب وا\د اTقQقة، هذا هو ا�يل اك�ن

  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�و
  .احسب يل الوقت، السCيد الرئNس، الوقت، الوقت، التوقQت

        ::::ئNس اجللسةئNس اجللسةئNس اجللسةئNس اجللسةالسCيد ر السCيد ر السCيد ر السCيد ر 
  .و�ري ابدا تتلكم �ادي يتطلق التوقQت، �ري زيد

        ::::املس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�و
  . kسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئNس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تعترب حوادث السري ببالدÄ ٕا\دى الظواهر السلبية اليت الزالت 

�ر �هäماتنا مجيعا نظرا ملا ختلفٔtتCسÍه من خسا�ر فاد\ة ومؤسفة يف 
أ$رواح، وما يرتتب عهنا من عواقب وخمية Vىل ٔ�رس الض°ا± واTوµ معا، 

صورة �ري مرشفة لبالدÄ ونظرة �يق العامل لها،  فضال عن ٕاعطاهئا
واسCتقطا�ت لك ذ� Vىل مسCتو±ت ٕاسرتاتيجية اكÉمنو Êقmصادي 

 dياCات حساسة اكلقطاع السVل املثالوروافده ومن قطاQ
  . Vىل س
و�لرمغ من ٔ�ن املقاربة القانونية اليت تعكسها مدونة السري اكنت تطمح 
ٕاىل حمارصة الظاهرة واحلد من تداعياهتا، ٕاال ٔ�ن الواقع عكس فشل هذا 

  . التو[ه، ؤ$[ل ذ� ال �زال تنايم حوادث السري م�سارVا
اره يف ونظرا خلطورة هذا ال�شخيص وجتلياته واقعا ؤ�ساسا اسCمتر 

حصد أ$رواح ال
رشية واملس بصورة اقmصاد البالد، �سائلمك، السCيد 
الوز�ر احملرتم، عن املقاربة املعمتدة من طرف احلكومة يف معاجلة الظاهرة يف 
مشوليهتا مبا àسCتحرض أ$سCباب الرئNسCية لها ؤ�ساسا التtٔطري القانوين 

اق�ة الصارمة خبصوص ووضعية الب�Qة التحتية الطرقQة و�ٓلية وٕاشاكلية املر 
  . السري Vىل الطرق

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب، تفضل

السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا السCيد الرئNس
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

شاكلية ا�يل طرحmو د±ل السالمة الطرقQة يه من بني �لفعل، االٕ 
إالشاكالت العويصة اليت تتدyل فهيا Vدة عوامل، واحللول ا�يل ممكن ٔ�ننا 

  . نقرتحوها جيب فهيا تضافر اجلهود
وVىل هاذ اليش إالسرتاتيجية املندجمة د±ل السالمة الطرقQة ا�يل اكنت 

اليوم حنن يف ٕاطار ويف ، 2013سCنوات ٕاىل  10ا�يل عندها  2003يف 
  .صدد التقQمي د±لها Vىل ٔ�ساس ٔ�ننا ند�رو ٕاسرتاتيجية عرشية مق�_

د±ل احملاور، مبعىن ٔ�هنا شام_، وميكن نقول  9وهاذ إالسرتاتيجية فهيا 
� ٔ�ي ٕاجراء ا�يل تيخطر Vىل البال سواء اكن ٕاجراء قانوين، ٕاجراء د±ل 

Qس، املراق�ة، ٕاجراء ا�يل هو مرتبط �لب�Nة التحتية، ٕاجراء د±ل التحس
ٕاجراء د±ل الفeوية Vىل صعيد الشCباب، مث أ$قدمون، ٕاال هاذ إالجراءات 

  . لكها راها يف إالسرتاتيجية
وVىل عكس ما تفضلت به، السCيد املس�شار احملرتم، ميكن نقول � 
Vىل ٔ�نه املغرب اكنت فQه هاذ إالشاكل مطروح الز±دات د±ل Vدد القmىل 

كنا 3زيدو  2011حىت  y2001الل العرشية أ$وىل من القرن، من  %5بـ 
، السCيد املس�شار احملرتم، ٔ$ول مرة تنقصو 2013لك سCنة، ويف  %5بـ 
من Vدد القmىل،  Ä8,5%قص  2013د±ل Vدد القmىل، يف  %-1,5بـ 

  . من Vدد القmىل %-9,5السCيد املس�شار احملرتم وصلنا لـ  2014ويف 
تيجية اسCتاطعت اليوم ٔ�هنا تعكس ذاك Êرتفاع يف Vدد ٕاذن، إالسرتا

د±ل احلوادث القmىل، واليوم راه احaا يف yالل هاذ الثالث سCنوات 
نفس kرشية، مبعىن 3زلنا من  700ؤ�ساسا السCن�ني ا�يل امضاو رحبنا حوايل 

، 3زلنا ٕان شاء هللا بtٔقل من 2011ا�يل اكن عندÄ يف ) le pic(يف  4222
، العدد ال زال �بري، احaا مmفقني الزال هناك تدابري جيب ٔ�ن قmيل 3500

يت«ذ، و�لتايل نتصور Vىل ٔ�ن هاذ إالسرتاتيجية ابدات تتعطي النتاجئ 
   .إالجيابية د±لها، و��سCمترو فهيا ٕان شاء هللا رب العاملني

  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد وز�ر

  .ار التعقQب، تفضلواالسCيد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاط

        ::::املس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�و
  . شكرا السCيد الوز�ر

فعال، السCيد الوز�ر، ال خيتلف اثنان Vىل ٔ�ن هناك ٕاسرتاتيجية <مة، 
لكن، السCيد الوز�ر، احaا ا�يل خفaا وا�يل كن«افو مهنا بtٔن هاذ الاكرثة ا�يل 

مهنا، ما اك�ن  كتصNب بالدÄ وا�يل ما اك�ن مواطن وال مواطنة ما ترضر
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  . Vائ_ ما فقدت خشص ٔ�و خشصني يف حوادث السري
إالشاكلية حقQقة ٔ�نو الزم ال احلكومة وال الربملان وال املواطنني يعرفوا 
عهنا هاذ الوضعية �ري سلمية و�ري حصية، وامجليع جيب ٔ�ن ±yذوا احلذر 
وحيتاط ويعرف عن الطريق يه م] �لجميع، والطريق ما حتت يدو هو، 

  . الطريق ٔ�مانة يف رق�تو حيافظ Vىل سالمة راسو وسالمة املواطنني
من بني املسائل، السCيد الوز�ر، ا�يل يه ا$ٓن طار\ة Vدة نقط يه 

الرابطة  1سوء الطرق، وضعية الطرق، ونتلكم � عن الطريق الوطنية رمق 
يف أ$قالمي اجلنوبية ا�يل يه اكنت يف وضعية اكرثية وزادت بعض 

ÄضاQالفصل بني طانطان والعيون، يعين ٔ�صبحت طريق الف �Cت، والس
يعين مميتة حقQقة، احaا نرت[او عن احلكومة Íرسع ٕ�صالح هاذ الطريق 

  . ونرت[او من املواطنني وهنيبو هبم ٔ�هنم حيافظوا Vىل سالمهتم وسالمة امجليع
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .لمك بعض الثواين يف ٕاطار التعقQب، ٕاذا اكن لمك السCيد الوز�ر، بقQت

السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا السCيد الرئNس
ال، �لفعل ال ميكن ٕاال ٔ�ن ٔ�شاطر السCيد املس�شار احملرتم اTعوة د±لو 

الظاهرة، ا�يل يه لرضورة التفعيل مجموVة من ا$ٓليات �ش حندو من هاذ 
  . �لفعل ظاهرة يtٔسف لها، وظاهرة ا�يل يه ظاهرة وطنية

من Vدد احلوادث، احلاµ املياكنيكQة  %�3ري الب�Qة التحتية متثل 
راه يه السلوك، السلوك،  %77تقريبا وال  %80، وحوايل 20%

  . و�لتايل، حنن نتو[ه حنو هاذ السلوك Vىل ٔ�ساس ٔ�ننا نطوروه. السلوك
 18فرصة ٔ�حتهتا يل، السCيد املس�شار احملرتم، �ش نقولمك بtٔن  وهاذي

فربا�ر هو اليوم الوطين �لسالمة الطرقQة، واحaا دا�ر�ن ٔ�سCبوع ق�ل 
ؤ�سCبوع من بعد د±ل التحسNس ود±ل احلر�ية ود±ل اTينامQة ود±ل 
مجموVة من أ$�شطة، ومهنا أ$�شطة د±ل اMمتع املدين، نقدر نقول � ٔ�ن 

مجعية د±ل اMمتع املدين لكها اليوم حبسها الوطين ÍشCتغل،  300كرث من �ٔ 
ويه ا�يل تتعبtٔ سCياسة القرب �لمواطنني، وتت°در من اÜاطر د±ل 
اسCتعامل الطريق بطريقة �ري مالمئة، وهذا هو ا�يل غيجعلنا مجيع، مجيع 

هللا رب  املكوÄت Vىل ٔ�ننا �لفعل هاذ الظاهرة حناولو نقلصو مهنا ٕان شاء
العاملني قدر املسCتطاع، ٔ$ن �رحب هاذ الرهان د±ل حوادث السري املميتة، 
�ادي 3كونو رحبنا �ملقابل نفس الرهان د±ل اÉمنو ود±ل التمنية ود±ل 

  . العنرص ال
رشي
  .شكرا السCيد الرئNس

  

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

قطاع النقل دامئا، وهو حول ون�mقل ٕاىل السؤال الثالث وأ$yري يف 
§راجع اخلدمات املقدمة من طرف املكmب الوطين �لسكك احلديدية، 
واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق Êشرتايك ل
سط السؤال، تفضل 

  .اليلياله أ$سCتاذ احلاج 

        ::::اليلاليلاليلاليليييياله اله اله اله السCيد بوشعيب السCيد بوشعيب السCيد بوشعيب السCيد بوشعيب املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  السCيد الرئNس احملرتم،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  ادة الوزراء احملرتمني،الس

تبذل هذه إالدارة د±ل املكmب الوطين �لسكة احلديدية ùود �برية 
لتطو�ر هذا القطاع، �ري ٔ�نه ولzٔسف نالحظ اسCمترار بعض املظاهر اليت 
تعكس تدين مسCتوى اخلدمات املقدمة من طرف هاذ املرفق، ومهنا Vىل 

ملرتدية �لمرافق الصحية س
Qل املثال اسCمترار ظاهرة Êكتظاظ، الوضعية ا
�لعر�ت، وضعية املكQفات الهوائية، ارتفاع �سCبة التtٔخر يف مواقQت 

  . القطار
\ذف <م يف هاذ السؤال، هو \ذف حمور النقل السكيك املبارش بني 

وÄ�ٔ كنظن، السCيد الوز�ر، هاذ امللف يش شوية �ا�ر (الر�ط واجلديدة 
وا£ي ) تاجئ د±لو �ٓش كتعطيVليه يش اشوية، خصو يطالعو وàشوف الن 

ٔ�حلق رضرا ب�سCبة <مة من املواطنني ا£�ن تفرض Vلهيم ٔ�وضاعهم التنقل 
  .اليويم ٔ�و املنتظم بني الر�ط واجلديدة

  السCيد الوز�ر احملرتم،
  مفا يه أ$سCباب الاكمaة وراء اسCمترار هاذ أ$وضاع؟ 

وما يه التدابري الكفQ_ بتحسني yدمات مرفق نقل السكك 
  احلديدية؟

وهل تعزتمون ٕاطالق اخلط السكيك الرابط بني حمور الر�ط 
  واجلديدة؟ 

  .شكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
 . شكرا �لسCيد املس�شار

  . السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

شكرا السCيد املس�شار احملرتم Vىل تناو� لهاذ املوضوع، وا�يل �لفعل 
اكنت يف هاذ الغرفة والغرفة أ$وىل ٕا[ا�ت Vىل اخلدمات د±ل السكك 

  .احلديدية
احaا ما عندÄش صعوبة نعرتفو بtٔنه اخلدمات د±ل السكك احلديدية، 
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دون  وٕان اكنت تتطور وتتحسن Vىل Vدد من احملاور، لكن ال زالت
  .املسCتوى املطلوب

وتفضلت، السCيد املس�شار احملرتم، و§لكمت Vىل التكQيف وVىل 
Êكتظاظ وVىل النظافة وVىل التtٔخرات، وهاذي ٔ�مور، ا£ي àسافر 
يالحظ Vىل ٔ�هنا �لفعل ال زالت قامئة، ولكن لNس �حلدة ا�يل ميكن اليوم 

هنرضو Vىل تويل، ٔ$نه تيكفي ٔ�ن قطار وا\د تtmNٔخر، حىت تنوليو 
 . القطارات لكها تتtٔخر

 Äىل مخسة، مبعىن عندV ٔخر كتبقى يف \دود وا\دtبة د±ل التCال�س
، هاذي �سCبة خصنا نطوروها، �لفعل مايش مق�وµ، لكن خصنا 20%

نطوروها، وراجعة لعدة ٔ�سCباب، احaا ٔ�ساسا إالشاكالت تتوقع يف الفرتات 
التكQيف يف الصيف، ٔ$ن ÊسCتaGائية، السCيد املس�شار احملرتم، من 

تيكون Êكتظاظ، ٕاىل اكن القطار، وتتعرفوا هاذ اليش عندو املكQف Vىل 
راه ذاك املكQف ما  400وال  300د±ل الناس، ٕاىل ر�بوا فQه  100حسب 

  .ت�Nقاش yدام
تتعرفوا بtٔنه �لفعل اك�ن ٕاشاكالت د±ل التtٔخر ا�يل يه مرتبطة ٔ�ساسا 

بقو النظام د±ل احلجز، تيجي املواطن تيقول بعدم احلجز، ميل §منشCيو نط 
� Ä�ٔ ٔ�سCيدي تنجي �لقطار �ري ٔ$ن ما فهيش احلجز، ٔ$نه الاكر Vامر، 
. yليوÄ القطارات ٔ�سCيدي، منشCيو هااكك، ا�لهم منشCيو وال ما منشCيوش

وتتعرفوا هاذ إالشاكالت، احaا حىت النظام د±ل احلجز يف اTر[ة الثانية، 
علوه، ٕان شاء هللا رب العاملني Vىل ٔ�ساس ما يبقاش يش راه احaا �ادي نف

غنبقاو 3زيدو يف \دود العطل واملناسCبات ذاك اليش قليل . وا\د زايد
  .�ش الناس Vىل أ$قل ي�mظروا

اجلديدة، ما -ٔ�ما، السCيد املس�شار احملرتم، هاذ اليش د±ل الر�ط
ذاك اليش ا�يل اعرف�ش هاذ املعلومة امaني ج�تهيا، ٔ$ن Ä�ٔ مطلع Vىل 

اليوم، السCيد املس�شار، �ري ٕاىل  ، والقطار)5l’ONCF(تيجري يف 
اجلديدة غتلقى بtٔن عندÄ -اسCتعملوا، ود�ر الر�ط البورطابلعندك دا� 

18 )trains ( ديدة، وتيخرج أ$ول يف اخلامسةÁتيخرج من الر�ط �ل
Ä�ٔ هاذ  ابغييت، مفا اعرف�ش ومخسة ؤ�ربعني، وت�Nدل يف Vني السCبع ٕاىل

 J تعد�ن ٕاىل اك�ن  18املعلومة، امحلدCا مسaوفرة، واحmقطار موجودة وم
  . الطلب ٔ�ننا 3زيدو 3زيدو القطارات، ما اكي�ش مشلك

  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .هناك معقب؟ تفضل

        ::::اليلاليلاليلاليليييياله اله اله اله بوشعيب بوشعيب بوشعيب بوشعيب املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
يه أ$سCباب ا�يل قلت � راه هاذي، السCيد الوز�ر احملرتم، هاذي 

                                                 
5Office National des Chemins de Fer  

هاذ امللف يش اشوية ما �ادàش معك يف الطريق، هاذ امللف د±ل اخلط 
الر�ط، راه الرٔ�ي -هاذ الوضعية احلالية ا$ٓن د±ل اجلديدة. الر�ط-اجلديدة

الر�ط، - مaطقة متاك كتطلب �ش اخلط �كون خط اجلديدة 25العام د±ل 
الر�ط مفmوح - اخلط د±ل اجلديدة �يف ما اكن، ٔ$ن اكن مفmوح ق�ل، اكن

دامئا، والوضعية احلالية، هللا خيليك، السCيد الوز�ر، ابغيتك تعطيين 
  . yاطرك يش اشوية

الر�ط راه كتلزم -الوضعية احلالية د±ل هاذ اخلط د±ل اجلديدة
املسافر�ن يبقاو يف اخلال ويف العرا تي�سCناو خطوط ٔ�خرى ا�يل توصلهم 

الر�ط، ولس
ب غريب -اخلط اكن رابط اجلديدة �لر�ط، مع ٔ�ن هاذ
توقف، وتوقف حىت والو الناس �يبقاو يف اخلال ويف العرا �ي�mظروا 

  . خطوط ٔ�خرى
ولهذا، السCيد الوز�ر، ابغيتك هاذ امللف تتطلع Vليه يف Vني املاكن 
و§رد اخلط، Ä�ٔ مايش كنلزم Vىل يش \د، ولكن خصو �كون اخلط كام 

  . اجئ د±لتو اكنت �بريةاكن ق�ل، ٔ$ن النت
  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار

  . تفضلوا السCيد الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت

السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهالسCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Q والنقل وا�لو[Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

دا� السCيد املس�شار تيطلب خط م�ارش، هذا zم �ٓخر، ٔ�ما يقول 
ٕاىل �ٓخره، فاخلط املبارش، ... اي والناس ما عندمهش فني ميشCيوما اكي�ش

فهام مايش اخلال، ٔ$ن Vني السCبع راه من بني ٔ�كرب احملطات عندV Äىل 
  . الصعيد الوطين، Vني السCبع زعام مايش yال هذاك

ولكن ٔ�ن تطالب �ش �كون م�ارش، هذا طلب ٕان شاء هللا Ä�ٔ �ادي 
ديدية، ٕاىل اكن ما اكي�ش فQه يش \ا[ة �شوفو مع إالخوان يف السكك احل

ا�يل يه تقaية وال يش مؤرشات ا�يل حتول دون ذ�، احaا امحلد J ٕاىل 
  . املواطنني تيطلبوا ٔ�ننا نوسعو اخلطوط ما اك�ن حىت يش ٕاشاكل

  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر Vىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ل ٕاىل السؤالني املوùني �لسCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$رسة ون�mق
والتمنية Êجäعية، وموضوع السؤال أ$ول حول العناية بذوي 
ÊحÁmا[ات اخلاصة، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ل
سط 

  .السؤال
  ...تفضلوا اليس
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        ::::املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .ميkسم هللا الرمحن الرح

  .شكرا السCيد الرئNس احملرتم
  السCيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد عزمت احلكومة يف �رÄجمها Vىل اÉهنوض بtٔوضاع الشخص املعاق، 
وذ� من yالل وضع ٕاطار Íرشيعي شامل ومaدمج، ميكن من ٕادماج هذه 

y لق صندوقy متع، معMة يف اeمعهمالفT اص .  
وVليه، �سائلمك، السCيدة الوز�رة احملرتمة، وتنو�را �لرٔ�ي العام الوطين، 
ما هو تقQميمك ٔ$وضاع الشخص املعاق �ملغرب؟ وهل من موا�بة �لر±ضيني 

  املعاقني يف التظاهرات اTولية؟ 
  .وشكرا السCيد الرئNس احملرتم

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .لسCيدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا السCيدة الوز�رةاللكمة � 

        ::::السCيدة kسCمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة kسCمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة kسCمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة kسCمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$رسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية Êجäعيةية Êجäعيةية Êجäعيةية Êجäعية
  .والصالة والسالم Vىل سCيد املرسلني kسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئNس،
  السCيد النائب احملرتم،

ربمك، ؤ�شكرمك كذ� Vىل ٔ�وال، ٔ�عتذر عن التyٔtري ؤ�شكرمك Vىل ص
تفضلمك بطرح هذا السؤال املهم [دا واملتعلق �ٔ$ش«اص يف وضعية ٕاVاقة، 

  . حQث جسلت مجموVة من املبادرات وإالجنازات يف حق هاته الفeة
ٔ�نمت تعلمون ٔ�ننا �شCتغل Vىل سCياسة معومQة مaدجمة، حنقق من yاللها 

  . وكذ� اMمتع املدين التقائية مجيع اجلهود املبذوµ من Tن احلكومة
ويف هذه السCنة �لضبط متكaا حبمد هللا من املصادقة Vىل مسCتوى 
جملس وزاري Vىل مرشوع قانون ٕاطار لتعز�ز حقوق أ$ش«اص يف وضعية 
ٕاVاقة، وا£ي يضمن ٔ�وال وابتداء اسCتحضار بعد إالVاقة يف لك السCياسات 

  . العمومQة الصادرة عن لك مكوÄت احلكومة
يtٔيت مبجموVة من املك�سCبات لهاته الفeة، وخصوصا ٔ�ن القانون ;نيا، 

إالطار ميكaنا من Êنفmاح Vىل لك القطاVات احلكومQة من ٔ�[ل §كQيف 
  . §رسا3هتا القانونية مع هذا القانون إالطار �سCتحضار بعد إالVاقة

كام ٔ�ننا، ٕاىل [انب ذ�، ٔ�\دثنا �ٓلية من ٔ�[ل ت��ع إالجنازات لصاحل 
eة، ويه ا�لجنة الوزارية �رئاسة السCيد رئNس احلكومة، ويه ضامaة هذه الف 

لت��ع مدى تزنيل ٔ�وال السCياسة العمومQة املندجمة، وكذ� تطبيق القانون 
ا£ي � مرجعية دولية، االتفاقQات اTولية، وق�ل ذ� اTسCتور املغريب 

  . ا£ي ينص Vىل حقوق لهاته الفeة
Íشخيص وضع إالVاقة يف املغرب <م ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن املعلومة ؤ�ن 

[دا، ا3هتينا حبمد هللا هذه السCنة من ٕاجناز البحث الوطين الثاين لٕالVاقة، 
  . وسCنعلن عن هاته أ$رقام يف هناية هذا الشهر ٕان شاء هللا

ٔ�ريد كذ� ٔ�ن y�ٔربمك ٔ�ن جمال الر±ضة لzٔش«اص يف وضعية ٕاVاقة من 
واملرٔ�ة والتمنية Êجäعية، ٔ�وال بدمع دوا�ر Êهäم كذ� لوزارة التضامن 

 600[امعة الر±ضة لzٔش«اص املعاقني، حبيث ٔ�ن هذه السCنة اعطينا 
ٔ�لف درمه Tمع أ$لعاب  100ٔ�لف درمه لتنظمي تظاهرات ر±ضية، وكذ� 

  . البارا ٔ�وملبيك
ٔ�ما إالشاكلية الكربى ا�يل خصنا نطرحوها اليوم kشÁاVة ويه متدرس 

عية ٕاVاقة، واليت 3متىن ٔ�ن حتصل فهيا كذ� Êلتقائية بي�aا أ$طفال يف وض 
وبني وزارة الرتبية الوطنية، وبلغ دمع هاذ اÉمتدرس هذه السCنة ما يقارب 

  .مليون د±ل اTرمه 22

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا � السCيدة الوز�رة

  .اللكمة لzٔسCتاذ حيفظه يف ٕاطار التعقQب

        ::::ككككاملس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �املس�شار السCيد حيفظه �منمنمنمنبار بار بار بار 
  .شكرا السCيد الرئNس

  السCيدة الوز�رة احملرتمة،
  . �شكرمك Vىل جوا�مك

ما ميكن ٔ�ن ٔ�قو� خبصوص هذه الرشحية من اMمتع هو ٔ�ن معاÄهتا §زداد 
يوما بعد يوم، حبيث �سÁل نقصا يف م�ادرات حقQقQة جتاه املعاق 

لتغيري  كام ٔ�ن اMهودات. ومساVدات فاV_ ومساعي [ادة لٕالدماج يف اMمتع
  . النظرة السلبية املكرسة جتاههم تبقى حم�شمة، ال §رىق �لمسCتوى املطلوب

كام �سÁل غياب الولوجQات يف العديد من املرافق واملؤسسات 
العمومQة، وVىل س
Qل املثال ال احلرص فٕان وضعية املعاقني جبهة واد ا£هب 

   .الكو�رة يه وضعية جيب التدyل ٔ$هنا وضعية مزرية شeNا ما
  السCيدة الوز�رة احملرتمة، 

اTمع املقدم من طرف وزار§مك ا£ي اكن àساVد امجلعيات يف ال�سCيري 
واÉمتدرس خصص هذه السCنة ٔ$جور املعلمني فقط، وهذا ما جعل 
امجلعيات املهمتة �Éمتدرس تضطر ٕاىل ٕا�الق ٔ�بواهبا لعدم توفر ٕاماكنيات 

  . مادية، وهذا سCيرض بوضعية املعاقني بصفة Vامة
  السCيدة الوز�رة احملرتمة، 

اك�ن Vدم الت��ع، اك�ن اTمع الزهيد املقدم من طرف وزار§مك لبعض 
  . امجلعيات، اك�ن الزبونية واحملسوبية يف توزيع اTمع

  .وشكرا السCيد الرئNس احملرتم

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
   .شكرا السCيد املس�شار

سؤال موايل يف نفس  ومبا ٔ�ن السCيدة الوز�رة ٔ�تت Vىل لك وقهتا، ولمك
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القطاع، ميكaمك ٔ�ن تطعموا به جوا�مك حول هذا السؤال ٕان ٔ�مكن، ٔ$ن 
عندمك سؤال د±لمك �ادي �yذوا من وقmو ليك 3كون موضوعيني يف توزيع 

  . الوقت
السؤال الثاين املو[ه ٕاىل السCيدة الوز�رة وهو حول وضعية شغي_ 

الفريق ÊسCتقاليل ل
سط  التعاون الوطين، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء
  .السؤال، تفضل أ$سCتاذ ا�لبار

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا السCيد الرئNس

  السادة الوزراء،
  السCيدة الوز�رة احملرتمة،

فريق الو\دة والتعادلية، الفريق ÊسCتقاليل، اليوم ينصب ٔ�و سؤال 
م يف مtٔزق من ٔ�مرها، يوحض معاÄة شغي_ التعاون الوطين اليت تعNش اليو 

يف حرسة ويف تضارب يف املهام، ويف لك ما ميكن ٔ�ن يتصوره إال�سان، 
�نب قاتل، السCيدة الوز�رة، ؤ�نمت مبا نعرفه فQمك سوف لن §رضني هبذا 

  . الوضع، وضع الغنب واحلرسة واحلكرة �لعربية
ن اليوم، العط_ ما اكيناش، العط_ د±ل الناس ا�يل تعودوا مaذ ٔ�ن اك

التعاون الوطين ومه �متتعون بعطل، شtٔهنم شtٔن �يق املؤسسات التعلميية، 
، هاذ الوضعية "شCبح وسوء �يل"�ري ٔ�ن اليوم هنا كام تقول القوµ املعروفة 

راها وضعية yايبة وما مزيناش، والناس �ي�mظروا التدyل د±لمك، السCيدة 
  الوز�رة، مفا رٔ��مك؟

  .شكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . �لسCيد املس�شار شكرا

  .اللكمة �لسCيدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب

        ::::السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$رسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية Êجäعيةية Êجäعيةية Êجäعيةية Êجäعية
امسح يل، السCيد الرئNس، ابغيت جناوب أ$خ ٔ$ن قال zم �ليظ 
[دا، ما اعرف�ش واش واعي بtٔشCنو قال، وال ما واNVش؟ كتلكم Vىل 

رة التضامن وأ$رسة والتمنية Êجäعية اليت الزبونية واحملسوبية يف وزا
طعن فهيا حرصت Vىل الشفافQة الاكم_، وهنجت مسطرة ال ميكن ٔ�ن يُ 

  . ٔ�بدا، ٔ$ول مرة ك�سمع هاذ ال�م، وهو مردود Vليمك
خصك متيش §راجع امaني ج�يت هاذ ال�م، ٔ$نه zم جماين، ونظر§مك 

� من دمع اMمتع املدين ا£ي نظرة VدمQة ملا ينجز اليوم من ٔ�عامل، وكذ
  .يتعاون يف ٕاطار رشاكة مسؤوµ يف امليدان

نبغي جناوب أ$سCتاذ الكرمي ا£ي طرح سؤÊ خبصوص التعاون 
الوطين، وهو مشكور Vىل طرح هذا السؤال �ل�سCبة لفeة نعزها وجنلها، 

  . ولكن، أ$خ الكرمي، §لكمت Vىل يش احواجي ما اعرف�ش ٔ�شCنو Vالقهتم
ل ما اكيناش العط_، مجيع العاملني عندمه احلق يف العط_ د±هلم كتقو 

القانونية، ٔ�ما �ش وا\د حQث كNشCتغل يف وا\د املؤسسة فهيا التكو�ن، 
ويعترب ٔ�ن التكو�ن تعل�، وميل جتي العط_ د±ل التعلمي يبغي ثالث ٔ�شهر 

يع اكمل اليوم د±ل الرب  15د±ل العط_ اكم_ د±ل الصيف و�زيد Vلهيا 
و�زيد Vلهيا هاذ العطل ا�يل كتعرف، امسح يل هذا نوع من ر�وب 

  .املسCتحيل، خصنا 3كونو واقعيني و3كونو معقولني و3كونو عقالنيني
;نيا، §لكمت Vىل وا\د الفeة ا�يل يه اكنت ك�سمى م�شطني، مث بعد 

، 2010ذ� مرشد�ن، مث بعد ذ� حمرر�ن وفق املرسوم ا£ي صدر سCنة 
ىل [انب وا\د اMموVة د±ل الفeات داy_ يف قطاVات ٔ�خرى ال وهام إ 

  .داعي ٕاىل رسدها
 2010ابغيت نقو�، السCيد املس�شار احملرتم، راه رئاسة احلكومة يف 

اكنت عندمك يف وزارة ÊسCتقالل، واملد�ر د±ل التعاون الوطين اكن كذ� 
tٔنه ال �يقول ب 2010من حزب ÊسCتقالل، واملرسوم ا�يل صدر يف 
دون ٔ�ن حت�سب  9حت�سب أ$قدمQة، �كون الرتيق ٕاىل �اية السمل 

  .سCنة 34سCنوات و 10أ$قدمQة، ولعلممك أ$قدمQة املطلوبة اليوم ما بني 
  .هاذ اليش ا�يل اك�ن، السCيد املس�شار احملرتم

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيدة الوز�رة

  سCيدة الوز�رة؟هل �Tمك أ$سCتاذ ا�لبار تعقQب عن جواب ال 

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لبار
جتدين مشدوها، السCيدة الوز�رة، واسCتغربت ملاذا \اولمت الهروب ٕاىل 

اليوم، ال نفرق مابني املعارضة . وز�ر اسCتقاليل ٔ�و احلكومة ÊسCتقاللية
، 1957واحلكومة، جيب ٔ�ن خندم الوطن، هذه رشحية ٔ�سسها ٔ�ب أ$مة 

ل، �ٓ أ$سCتاذة، حزب ÊسCتقالل التعاون الوطين ٔ�سسها حزب ÊسCتقال
اكن من من yلفه الرا\ل ٔ�بو املغاربة محمد اخلامس رمحة هللا Vليه، وقاموا 
بtٔدوار طالئعية يف التعلمي، يف الرتبية، يف التكو�ن، اليوم كتجيو جبرة قمل 
وكمتحيو وكتقولوا لنا حزب ÊسCتقالل اكن اسCتقاليل، ما هو هنا ال�م 

  ل ÊسCتقاليل يف املوضوع، �ٓ السCيدة الوز�رة؟د±
yليوÄ خندمو البالد، �رك ما تعريو الفشل د±لمك والظمل د±لمك 
واحلكرة ا�يل حكرتيو يف هاذ اMمتع، yليتaNا سا�ت Ä�ٔ اهرضت معك 
بyٔtالق، ولكن تبني يل ٔ�نك ٔ�نت اليوم ما ��ا ختديم والو، الفشل د±� 

yلي�Qه �ش تقول لنا اكن رئNس د±لمك، �ٓش دريت ود±ل ال�سCيري د±�، 
انت؟ ٔ�شCنو صلحيت؟ قد ما ٔ�نك جQيت ختريب، واش احشومة، هذا حق 

  . مك�سب
، السCيد الرئNس، السادة الوزراء، الر[ل اليوم، العامل لكو خصو àسمع

ا$ٓن هذا yدام موظف التعاون الوطين يعذب، تيجي يف الصباح، yليين 
 ...هنرض هللا خيليك
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        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
شكرا � السCيد املس�شار، ما خنليكش، Ä�ٔ مسؤول Vىل اجللسة، 

شوف اليس ا�لبار، ٕانك تقmطع من .. أ$سCتاذ ا�لبار ٔ�هنيت حقك يف ال�م
وقت زمالئك، ٔ�رجوك ا\رتم الوقت ا�يل عندك ونبaNا Vليه السالم، ما 

  . ميك�ش �سالو
� من ثواين معدودة، تفضيل  هنا� تعقQب �لسCيدة الوز�رة ف� تبقى

  .السCيدة الوز�رة

        ::::السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ$رسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية Êجäعيةية Êجäعيةية Êجäعيةية Êجäعية
 µٔ�وحض نقطتني، ا£ي ٔ�سس مؤسسة التعاون الوطين هو [ال Ä�ٔ

  . امل] املرحوم محمد اخلامس رمحه هللا، ولNس حز� �يفام اكن هذا احلزب
حيمك Vىل هذه الفeة بدون ا\�ساب  املسµٔt الثانية، املرسوم ا£ي

، و�لمواطنني ٔ�ن حيسCبوا اشكون ا�يل اكن يف 2010أ$قدمQة صدر يف 
  .، واش هاذ احلكومة وال حكومة ٔ�خرى ومن اكن يرتٔ�سها2010

امسح يل، راه ما ميكaلكش §رفع الصوت وتعنف اMلس، فقط ٔ$ن 
  .احلقQقة مÁmلية وواحضة

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
سCيدة الوز�رة لسCنا يف ٕاطار حماسCبة حزب Vىل حساب شكرا � ال 

حزب �ٓخر، هدفaا مجيعا هو ٔ�ن ندفع �لوطن ٕاىل أ$مام، ولNست فرصة 
ملناقشة مسCتوى اخلدمات اليت قدمهتا أ$حزاب اليت سCبق ٔ�ن حمكت 

  .املغرب
ن�mقل ٕاىل أ$سCئ_ املوùة ٕاىل السCيد وز�ر الصناVة والتÁارة، والسؤال 

ة وضع ٕاطار قانوين شامل �لهنوض �الس�Ìر ببالدÄ، أ$ول حول رضور 
   .واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق ÊسCتقاليل ل
سط السؤال

  .تفضل أ$سCتاذ ب�شايب ل
سط السؤال

        ::::املس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايب
  .شكرا السCيد الرئNس

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السCيد الوز�ر، 

 Äر الوطين لقد قطعت بالدÌس�Ê ٔس هبا يف جمالtٔ�شواطا ال ب
واTويل، وس�ت من ٔ�[} قوانني وحتفزيات من ٔ�[ل ال�شجيع Vىل 
Êس�Ìر يف ٔ�فق حتسني �سCبة اÉمنو Êقmصادي ببالدÄ، ويف ٔ�فق تقليص 

  .�سCبة البطاµ ببالدÄ ويف حتسني مaاخ أ$عامل بصفة Vامة
Ê الالت وبعض املعيقات اليت ٕاال ٔ�نه، معايل الوز�ر، هناك بعضmخ

تعيق Êس�Ìر بصفة Vامة وتعيق املس�مثر�ن، من ق�يل املساطر املعمول 
  . هبا \اليا، ومن ق�يل �يفQة التعاطي مع ملفات Êس�Ìر

£�، �سائلمك، السCيد الوز�ر، هل تفكرون يف معل التقQمي د±ل هاذ 
 18.95اجعة قانون Êس�Ìر رمق القوانني Êس�Ìرية املعمول هبا \اليا، ومر 

يف ٔ�فق yدمة التو[ه اجلديد ف� خيص موا�بة Êس�Ìر لتدعمي Êقmصاد 
الوطين، وyاصة Vىل مسCتوى املراكز اجلهوية لالس�Ìر يف ٔ�فق اجلهوية 

  املتقدمة القادمة ٕان شاء هللا؟

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا لzٔسCتاذ ب�شايب
  .ٕاطار اجلواب اللكمة �لسCيد الوز�ر يف

السCيد موالي حفQظ العلمي، وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر السCيد موالي حفQظ العلمي، وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر السCيد موالي حفQظ العلمي، وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر السCيد موالي حفQظ العلمي، وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر 
        ::::وÊقmصاد الروÊقmصاد الروÊقmصاد الروÊقmصاد الرمقمقمقمقيييي

  .شكرا السCيد الرئNس
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

  .وشكرا Vىل هذا السؤال ،هذا سؤال <م [دا
ٔ$مهية مaاخ أ$عامل �ملغرب، هاذ النقطة <مة [دا، ٕاذن تطرقaا نظرا 

 18.95احaا ك�شCتغلو، و[دÄ قانون [ديد يف نطاق القانون لها، وا$ٓن 
فا$ٓن أ$هداف د±ل هاذ القانون اجلديد ٔ�و مQثاق Êس�Ìر . ا�يل رشت لو

)la charte d’investissement(أ$هداف د±لها املهمني هام ٔ�ربعة ،:  
  ٔ�وال، ٕانعاش ال�شغيل، وهذا عنرص <م [دا لبالدÄ؛  -
Ìر، ميكن نتطرقو لو ٔ$ن املنافسني د±لنا ا$ٓن تقليص لكفة Êس� -

�يدمعوا املس�مثر�ن و�يعاونومه، مفيل كنقارنو املغرب مع فر�سا ٔ�و ٔ�ور� 
كنلقاو ٔ�ننا كنعطيو بدون شك �لمس�مثر�ن املغاربة ٔ�كرث، ولكن ميل 
كنقارنومه مع املس�مثر�ن الرت�يني واملس�مثر�ن التو�سCيني ومس�مثر�ن �ٓخر�ن، 

  3كونو يف وا\د التنافسCية <مة؛ تيخصنا
النقطة الثالثة ويه التمنية اجلهوية ا�يل ٔ�رشت لها، حىت هذا عنرص  -
  <م ؛
النقطة الرابعة يه معاجلة Êخmالالت يف امللفات Êس�Ìرية، و�يف  -

كنعرفو لكنا العديد من امللفات ا�يل اكينني ا�يل دازوا وقعوا فهيم بعض 
تطرقaا هلم، والعديد مهنم حتلوا هاذ أ$سابيع وأ$شهر  املشالك، ووقفوا ٔ$ن

  .الفارطة
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  . اللكمة لمك أ$سCتاذ ب�شايب �لتعقQب

        ::::املس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايباملس�شار السCيد محمد ب�شايب
شكرا السCيد الوز�ر Vىل إال[ا�ت الواحضة وأ$هداف امل�شودة 

  . مشكور�ن
أ$ربعة من yالل مراجعة مQثاق Êس�Ìر  §لكممت Vىل أ$هداف

ومن yاللو §لكفة ٔ�و تقليص لكفة Êس�Ìر، وهذا ٕاشاكل �بري،  18.95
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وا\د العدد من املناطق الصناعية اليوم حىت يه كمتيش . معايل الوز�ر
 100، نعطيك املنطقة الصناعية لربشCيد، فهيا %50بوا\د الوترية د±ل 
  .ة ا�يل كت�شطو\د 54و\دة صناعية، فهيا 

ٕاذن، هنا املشلك د±ل لكفة Êس�Ìر �برية، هنا اك�ن التدyل د±ل 
اTوµ �ش هاذ الو\دات الصناعية، ال يف املنطقة د±ل الشاوية وال يف 

  . مaاطق ٔ�خرى، �ش �yذ الطريق
كذ� Vىل مسCتوى املراكز اجلهوية لالس�Ìر، معايل الوز�ر، املراكز 

ح اTور د±لها حمدود شeNا ما، يه العبة اTور د±لها، اجلهوية اليوم ٔ�صب
ولكن خصها وا\د املراجعة، مل ال تفكرون يف ٕا\داث واكالت لالس�Ìر 

ùة ٕان شاء هللا مmقدمة،  ù12وية Vىل غرار الواكالت الوطنية، ٔ$نه دا� 
خصها واكµ حىت يه مسCتق_ ومدمعة �لوسائل املادية واملعنوية ملوا�بة 

  تطور اجلديد ببالدÄ؟ ال 
  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  . اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Vىل التعقQب

        ::::السCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا السCيد املس�شار

 Cنوات الفارطة لكها، طبعا املناطق الصناعية اكن فهيا مشالك هاذ الس
هاذ .. اكنوا الناس �ي
Qعوا وàرشيو يف أ$رايض وكNشريو وما �يب�Qوشاي وكذا

اليش ما ابقاش ا$ٓن، ولكن ذوك املناطق ا�يل تعطاو �لناس يف وا\د 
النطاق ا�يل ما عندÄش يش اتفاقQة معهم، ٕاىل ما ابناوش وٕاىل ما داروش 

ش �سرتجعو هاذ أ$رايض، مصنع، ميكن لنا �سرتجعو أ$رض، ما ميك�
  . كهنرضو يف هاذ املشلك سCنوات هاذي، مسCتحيل �سرتجعو هاذ أ$رايض

ٕاذن، ا$ٓن احaا yدامني يف مaاطق [ديدة، واملس�مثر�ن عندمه مشلك 
<م يف اTراسات ا�يل اكن عندÄ معهم، ما ابقاوش ابغاو àس�مثروا يف 

ملعمل وجييبوا املا�ن د±هلم املناطق الصناعية ٔ�و يف املعمل، �يبغيو �كريو ا
وàشغلوا الناس، وهذي ظاهرة يف العامل بtٔرسه، وتطرقaا لها يف هاذ امليثاق 

  . اجلديد د±ل Íرسيع الصناVة �ملغرب، امحلد J النتاجئ ميكن لنا نتلمكو Vلهيا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

لقطاع �ري املهيلك، السؤال الثاين يف نفس القطاع هو حول هيلكة ا
  . واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق الفQدرايل ل
سط السؤال

  .أ$سCتاذ العريب احل
يش، تفضل

        ::::املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب \ \ \ \
يش
يش
يش
يش
  .شكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
يف ٕاطار نقطة .. ق�ل طرح السؤال، ٔ�رجوك شكرا السCيد. نعم، نعم
  .نظام، تفضل

        ::::بد احلكمي ب�شامشبد احلكمي ب�شامشبد احلكمي ب�شامشبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد ع املس�شار السCيد ع املس�شار السCيد ع املس�شار السCيد ع 
  السCيد الرئNس، 

راه عندك يف الربÄمج سؤال �ٓخر �لسCيد الوز�ر، واكن هو أ$ول ق�ل 
  .السؤال د±ل إالخوان، �ري ما ان�هبتNش، شوف الربÄمج مز±ن

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
السCيد وز�ر الصناVة والتÁارة، سCبق يف بداية اجللسة ٔ�ن قلنا Vىل ٔ�نه 

ىل �ٓخر اجللسة، وبعد حضوره ٔ�كد لنا مرة ٔ�خرى يف يطلب ٕار[اء ٔ�سCئلته إ 
طلب مو[ه ٕاىل الرئاسة يقول فهيا Vىل ٔ�نه � الزتام �ٓخر يف ا�لجنة يف 
جملس �ٓخر، و£� طلب تقدمي مرة ٔ�خرى ٔ�سCئلته ٕاىل ما ق�ل تyٔtري 

  ..  اجللسة، فاسCتجبنا � دون ٔ�ن
حول  السؤال أ$ول داز، السؤال أ$ول ٔ�رجومك، السؤال أ$ول اكن

Äر ببالدÌرضورة وضع ٕاطار قانون شامل �لهنوض �الس� .  
السؤال الثاين املو[ه ٕاىل السCيد وز�ر الصناVة متاما هو حول دمع 

  . املقاوالت الصغرى واملتوسطة، هذا مو[ه ٕاىل السؤال ا$ٓخر
السؤÊن املوùان ٕاىل السCيد وز�ر الصناVة والتÁارة، السؤال أ$ول 

رمبا وقع خطtٔ يف §رتNب ٔ�وراق ٔ�سCئ_ .. Éهنوض �لصناVةدمع Êس�Ìر وا
  . هذه اجللسة، ولكن ال بtٔس

دمع Êس�Ìر واÉهنوض �لصناVة هو ٔ�\د أ$سCئ_ املوùة من : السؤال
  . طرف ٔ�عضاء فريق أ$صاµ واملعارصة، هو السؤال أ$ول يف احلقQقة

عارصة سmNقدم تفضلوا يعين فريق أ$صاµ وامل.. ٕاذن، ق�ل ٔ�ن ن�mقل ٕاىل
ل
سط سؤا� املو[ه ٕاىل السCيد وز�ر الصناVة والتÁارة، وهو حول دمع 
Êس�Ìر واÉهنوض �لصناVة، ٔ�\د ٔ�عضاء الفريق �ادي يتفضل �ش ±yذ 

   .اللكمة
  .تفضلوا السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  . سCب°ان من ال àسه�ى، السCيد الرئNس ما اك�ن مشلك

، السCيد الوز�ر، السؤال د±لنا �يتعلق مبا ٔ�شار ٕاليه السCيد طيب
  . الرئNس، دمع Êس�Ìر واÉهنوض �لقطاع الصناعي

ٕاىل ابغينا 3كونو مaصفني وموضوعيني، �ميكن نقولو، وهاذ اليش قلناه 
يف املناقشة السابقة، ٔ$ن ٔ�مه ٕاجراء، ورمبا ٔ�مه ٕاجراء Vىل إالطالق [ا به 

هو ٕا\داث حساب خصويص Tمع الربÄمج ٔ�و  2015قانون مالية 
ٕاسرتاتيجية Íرسيع الصناVة يف البالد، وا�يل مت التخصيص ليه �الف مايل 

  .خضم و�بري [دا
ماذا هيtٔت احلكومة من �رامج ومن : احaا ابغينا �سولو، السCيد الوز�ر
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خطط ومن ٔ�جوبة لٕالشاكالت و�لت°د±ت ا�يل ميكن يواùها هاذ الربÄمج 
يع الصناVة، واليت قد، واليت حä، مايش قد، يواùها يف د±ل Íرس 

  املسCتق�ل ٕاىل اyذينا أ$مور من مaظور اس�رشايف واس��ايق؟ 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

  ::::السCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا السCيد املس�شار

-2014هذا نقطة <مة [دا، هاذ اÜطط د±ل ال�رسيع د±ل الصناVة 
درÄ دراسات، Vدة دراسات د±ل تنافسCية . فQه عنارص <مة [دا 2020

املغرب مع البñان ا�يل اليوم �ينافسوÄ، فشفaا ٔ�شCنا هام املشالك ا�يل عند 
يف السؤال ق�ل هاذ السؤال،  املس�مثر�ن املغاربة، تطرقت هلم يف النقطة

  . ولكن ميكن لنا هنرضو Vلهيم
عندمه املشلك د±ل اTمع املايل، واملشلك الثاين هو د±ل أ$بناك، لك 

  . املس�مثر�ن �هيرضوا Vىل أ$بناء، والو أ$بناك �يوا�بوا هاذ الرشاكت
املشلك الثاين وهو أ$رض، �يقولوا ٔ�نه أ$رض �الية �زاف �ش ميكن 

àرشيو أ$رض ويب�Qو ويد�روا املعمل د±هلم، عندمه مشالك، تيطلبوا ٔ�نه  هلم
  .�كونوا ٔ�رايض �ش يتكراو

  . والنقطة الرابعة، وهام املوارد ال
رشية
فهاذ اTمع ا$ٓن د±ل هاذ الصناVة دمع <م [دا، وبدون هاذ اTمع 

.. �ادي �كون عندÄ مشالك، ٔ$ن اكن هاذ السCنوات أ$yرية ثالثة د±ل
احaا دا� يف اÜطط الثالث، اكن اÜطط أ$ول والثاين وهذا الثالث، هاذ 
اÜططات ا�يل اكنوا جبوج ق�ل، فهيم اTمع، ومجيع البñان املنافسني د±لنا 

  . عندمه هاذ اTمع، بدون دمع �ادي �كونوا عندÄ مشالك يف الصناVة
  .وشكرا

  :السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  ...لكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقQب، تفضلوا السCيدال

  :املس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب�شامش
  .طيب شكرا السCيد الوز�ر

سCنوات  4اسCنني وال  3احaا قaاعتنا بtٔن هاذ املوضوع دافعنا Vليه ملدة 
Vىل أ$قل، قaاعتنا بtٔن هاذ الربÄمج د±ل ٕاسرتاتيجية Íرسيع الصناVة هو 

  .لتصحيح ٔ�و لنقل لتÁديد اÉمنوذج التمنوي القامئ يف بÄñ ٔ�\د املداyل
ٔ�نمت ٔ�رشمت ٕاىل بعض املشالك ا�يل كتواùوها، وقد تواùنا، مهنا 
 Ä�ٔ رشية، ولكن
املشلك د±ل اÉمتويل واTمع والوVاء العقاري واملوارد ال

ٔ�ضيف مشالك ٔ�خرى، والبد 3�ٔمك كتفكروها، وابغينامك تقولوا لنا ٔ�شCنو 
  .ر د±لمكالتصو 

املشلك أ$ول، ٕاشاكل الت°دي الك�ري هو املتعلق �ٕالسرتاتيجية د±ل 
جتميع املقاوالت الصغرية واملتوسطة، وهو رشط ٔ�سايس لغزو أ$سواق 

من ال�سCيج الصناعي مقاوالت صغرية  %99الكربى، انV äارفني بtٔن 
  . ومmوسطة

التكaولوجQات املشلك الثاين وهو ما ميكن �سميوه اÉمت] واس�Qعاب 
احلديثة والتقaيات املعارصة، ٔ$نه ما ميك�ش نفكرو ند�رو �رامج صناعية 
واحaا ما عندÄش خطط واسرتاتيجيات مmاكم_ Éمت] التكaولوجQات 

  . احلديثة
هذا هاجس �بري يؤرقaا، اVالش، السCيد الوز�ر؟ ٔ$نه ٕاىل اyذينا بعني 

، املغرب الرمقي، )Ê)le Maroc numériqueعتبار هاذ اÜطط د±ل 
هاذ الربÄمج خمطط املغرب الرمقي فشل فشل ذريع، وهذا مايش zم 

  . د±يل، هذا التقر�ر د±ل اMلس أ$Vىل �لحسا�ت
املشلك الثالث ا�يل �يتعلق �Éمتويل، ابغينا �سولومك، احaا كنا اقرتحaا 
Vليمك وا\د Êقرتاح، اVالش حساب خصويص؟ اVالش ما فكرتوش 

روا بنك معويم احبال ا�يل دارت فر�سا، فر�سا yلقت بنك التمنية تد�
الصناعية، وهاذ الفكرة د±ل بنك [د�رة 3�ٔمك تفكروا فهيا، يف احلقQقة ما 

، ٕا\داث )les avantages(اسCتوعب�ش ٔ$نه عندها وا\د العدد د±ل 
بنك معويم ميكن التلكفة د±لو �ري وا\د مليار درمه �رٔ�سامل، ويتفmح يف 
و[ه املؤسسات، يف و[ه أ$بناك، يف و[ه امسيهتا الصناديق اخلارجQة، 

ميكن هاذ الصيغة د±ل  ، أ$بناك)6la CDG(الثاين، صندوق احلسن 
البنك معويم اكنت §كون فرصة �رخيية مثينة عوض هاذ الصيغة د±ل 

  .حساب خصويص

  :السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار
  .ز�ر؟ تفضلوالمك تعقQب، السCيد الو 

    ::::السCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرالسCيد وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرمقمقمقمقيييي
  . شكرا السCيد املس�شار Vىل هاذ النقط املهمة

اهرضت Vىل الرشاكت الصغرى، اجلد صغرى، §لكم Vلهيا السCيد 
الوز�ر ف� بعد، تطرقaا لها وهاذ املنظومات ا�يل درÄ، ا�يل و[دÄ، فهيم 

ملكmب الرشيف �لفوسفاط، ومن �ري املكmب الرشيف رشاكت كربى احبال ا
ومن �ريها، �يجمعوا معهم ) Renault(�لفوسفاط، رشاكت كربى احبال 

يف هاذ اÜطط الرشاكت الصغرى �ش يعاونومه، وخيلقوا املنظومة د±هلم، 
  . هاذي نقطة <مة

هرضت Vليه، اا�يل ) Maroc numérique 2013( ف� خيص
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ل �س
Qا، Ä�ٔ ما كن�ش، مايش Ä�ٔ املسؤول Vىل هذا د±ل املغرب الرمقي فش
د±ل املشاريع ا�يل تصايبوا  67، ولكن نقول ٔ�نه اكنت عندÄ أ$رقام 2013
، مايش فشل، اكنوا بعض النقط ما فهيمش الفشل، طبعا ما V89ىل 

وصلناش لوا\د املسCتوى ا�يل املغرب كNسCتحقو اليوم، واحaا كنو[دو 
ا�يل �ادي 3كونوا ٕان شاء هللا مسؤولني Vليه ميل  2020املغرب الرمقي 
  . �ادي نوضعوه

ف� خيص النقطة أ$yرية د±ل واش صندوق ٔ�و بنك، تطرقaا لهاذ 
نظرÄ احaا ٔ�نه املس�مثر�ن �ملغرب ما خصهمش قروض . امللف هذا جبدية

زايد�ن قروض، خصهم دمع مايل، خصك تعطهيم �ش يبداو رٔ�س املال، 
 د±لنا عندمه هاذ املسائل، وميكن لنا �كون عندÄ جلنة نتذا�رو واملنافسني

  .فهيا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . السCيد الوز�ر، شكرا، شكرا � Vىل املسامهة

ون�mقل ٕاىل أ$سCئ_ املوùة ٕاىل السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر 
لصغرى الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد الرمقي، امللكف �ملقاوالت ا

وٕادماج القطاع �ري املنظم، وموضوع السؤال هو هيلكة القطاع �ري 
  . املهيلك، واللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق الفQدرايل

  .أ$سCتاذ العريب، تفضل ٔ�سCيدي وامسح لنا Vىل هاذ التyٔtري

        ::::املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب احل احل احل احل
يش
يش
يش
يش
  .شكرا السCيد الرئNس

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

  زمQاليت املس�شارات،
يعرف القطاع �ري املهيلك اÍساVا <وال من سCنة ٕاىل ٔ�خرى، مما 
ينعكس سلبا Vىل Êقmصاد الوطين وVىل أ$وضاع املهنية واحلقوق 
Êجäعية �لعامالت والعاملني هبذا القطاع، وكذ� Vىل الوVاء الرضييب، 

ر§مك، �ٕالضافة ٕاىل مما يتطلب وضع �رÄمج مشويل مÁmا�س ومaدمج هيم وزا
  .وزارة ال�شغيل ووزارة اTاyلية

ما يه إالجراءات وما يه ا$ٓليات لتفعيل التدابري القانونية اليت : سؤالنا
اختذمتوها مؤخرا، وذ� ليك ينخرط هذا القطاع يف اTورة النظامQة 

  العادية، دعام لالقmصاد الوطين وحامية حلقوق أ$جراء العاملني به؟
  .الرئNس شكرا السCيد

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

 .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، تفضلوا
  

الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة     ،،،،السCيد املامون بوهدودالسCيد املامون بوهدودالسCيد املامون بوهدودالسCيد املامون بوهدود
وÊس�Ìر وÊقmصاد الروÊس�Ìر وÊقmصاد الروÊس�Ìر وÊقmصاد الروÊس�Ìر وÊقmصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع 

        ::::����ري املنظمري املنظمري املنظمري املنظم
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئNس احملرتم، السCيد
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال، هاذ القضية د±ل ٕادماج القطاع �ري املهيلك خصكوم تعرفوا ٔ�نه 
ويف هاذ إالطار، الوزارة ا�يل . من أ$ولو±ت د±ل العمل احلكويم د±لنا

تلف احaا شارفني Vلهيا واعية �ٔ$مهية د±ل املقاربة ال�شار�ية مع مجيع وخم 
القطاVات الوزارية، احبال وزارة اTاyلية، وزارة املالية، وزارة ال�شغيل، 

  .ولكن ٔ�يضا القطاع اخلاص، ومجيع أ$طراف املعنية
ف� يتعلق �خلدمة ا�يل احaا كند�رو دا�، كام كتعرفوا حسب املندوبية 

ٔ�لف و\دة ا�يل yدامة يف القطاع  750السامQة �لتخطيط، عندÄ مليون و
من هاذ الو\دات مقاولني ذاتيني، ا�يل عندمه وا\د  %75 املهيلك، و�ري

 ،µعي قوي، وا�يل ما عندمهش الكفاءة �ش §كون عندمه مقاوäالبعد اج
ذاك اليش اVالش جQنا �ملرشوع د±ل املقاول ا£ايت، ا�يل هو كريكز 

  .ٔ�ساسا Vىل سد هاذ الفراغ القانوين ا�يل احaا عندÄ اليوم
ة لzٔهداف د±ل هاذ القانون، هو ٔ�ننا ابغينا ن
سطو املساطر و�ل�سCب

إالدارية، وابغينا نعطيو التحفزيات، ال Vىل املسCتوى اجلبايئ وال Vىل 
  .املسCتوى إالداري وال Vىل املسCتوى Êجäعي

يف هاذ إالطار، احaا yدمaا مع مجيع الرشاكء، ال �ل�سCبة �لقطاع العام 
ر ٔ�يضا السادة النواب Vىل املساندة د±هلم وال القطاع اخلاص، وك�شك

�ل�سCبة لهاذ املرشوع، واحaا �ادي �رسعو يف التنفQذ د±لو، ٕان شاء هللا، 
  .هاذ العام

ف� يتعلق �ملقاوالت الصغرية [دا ا�يل اكينني يف القطاع �ري املهيلك، 
 الواكµ الوطنية �لهنوض �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة و[دت Vدة وسائل

اTمع �ل�سCبة لهاذ النوع د±ل املقاوالت، احبال التكو�ن، احبال الولوج ٕاىل 
أ$سواق، واÉمتويل املايل، واليين الفكرة ا�يل يه ٔ�ساسCية اليوم، وا�يل يه 
<مة، هو ٔ�ن هاذ الربامج ا�يل جنحت �ل�سCبة �لمقاوالت ا�يل اكينني يف 

ت الصغرية [دا، ا�يل اكينة القطاع املنظم، �ادي يوليو ٔ�يضا موùة �لمقاوال
  .يف القطاع �ري املهيلك، وا�يل ابغاو يدyلوا يف القطاع املهيلك

حaا واعيني بtٔن هاذ الربامج ما يقدروش ينجحوا ٕاىل ما اكيناش ا ٕاذن،
  .املبادرة ال�شار�ية، وٕاىل ما اكيناش املوا�بة د±ل مجيع أ$طراف املعنية

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . سCيد الوز�رشكرا �ل 

  .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقQب، أ$سCتاذ الرماح تفضل
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        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماح
�يف تفضلتو، السCيد الوز�ر، ف� يتعلق، ٔ�وال، �يف [ا يف اجلواب 

وهو د±لمك، القطاع �ري املهيلك فQه صنفني، اك�ن ما يتعلق �ملقاول ا£ايت، 
نون أ$yري ا�يل تقدمmو به، واك�ن ما يتعلق ببايق املقاوالت ا�يل [اء يف القا

أ$خرى، ا�يل يه �يف رشتيو واعطيتو أ$رقام وإالحصائيات ا�يل ادلي�Qو 
  .هبا

ف� يتعلق �لشق أ$ول، حلد ا$ٓن مازال ما تدارت حىت يش \ا[ة 
معلية، kشلك معيل مازال حلد ا$ٓن مل تت«ذ ٔ�ي تدابري، واحaا ك�سCهتدفو 
بوضعنا لهاذ السؤال �Tر[ة أ$وىل �ش �كون واحض حامية املقاوالت اليت 
تطبق القانون، ٔ$نه القطاع �ري املهيلك كNسCهتدف ٔ�و �يرض عندو 
انعاكسات سلبية Vىل املقاوالت اليت تطبق القانون، عندو انعاكسات 
كذ� سلبية Vىل أ$وضاع د±ل العامل، وعندو انعاكسات سلبية كذ� 

هذا �يتطلب وا\د . الوVاء الرضييب كام [اء يف السؤال كام قدمaاهVىل 
العمل ا�يل خصو �كون إالرساع به، وما خصش يبقى معطل، وا�يل يف 

  .ٔ�كرث من مaاسCبة ٔ�كدV Äليه
الشق الثاين ف� يتعلق �ملقاول ا£ايت، ما اكفNش ٔ�ننا جنيبو القانون، 

ا �ٔ$ساس توفري امحلاية القانون �يتطلب اختاذ بعض إالجراءات، ومهن
Êجäعية، توفري امحلاية Êجäعية �يتطلب إالرساع ٕ�خراج القانون د±ل 
امحلاية Êجäعية، وا�يل هو ما �يتعلقيش فقط �ملقاول ا£ايت، بل �يتعلق 
�لقطاع د±ل املهن احلرة يف الشمولية د±لو، فٕاذن ٕاىل ما وقعش إالرساع 

ار املزايدة، ٕاىل ما اك�ش وا\د اTمع، وهو ما ٔ�كدÄ كذ�، وما يش يف ٕاط
Vليه، وما اك�ش وا\د الصندوق yاص، ٔ$ن مايش لك الناس ا�يل 

ٔ�و  �600يتصنفوا يف إالطار د±ل املقاول ا£ايت قادر�ن �ش يtٔديو حوايل 
درمه د±ل التغطية Êجäعية، ا�يل ت�شمل التغطية الصحية  700

التقاVد، هذا ما كنقولوهش، �يف قلنا البد من اختاذ والتعويضات العائلية و 
البحث Vىل وا\د الصندوق، البد من البحث Vىل موارد لتغطية هذا 

  .الصندوق

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .شكرا السCيد املس�شار، شكرا، شكرا

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماحاملس�شار السCيد عبد الرحمي الرماح
 معيل و£� y�ٔريا، ٕاىل امسحت، السCيد الرئNس، ك�شوفو بtٔنه kشلك

خص اختاذ ٕاجراءات وتدابري معلية لتفعيل هاذ ما ٔ�رشÄ ٕاليه، وٕاال �ادي 
  .�كون هذا جمرد zم يف zم

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Vىل التعقQب، تفضل

Ìس�Êارة وÁة والتVى وز�ر الصناT يد الوز�ر املنتدبCالسÌس�Êارة وÁة والتVى وز�ر الصناT يد الوز�ر املنتدبCالسÌس�Êارة وÁة والتVى وز�ر الصناT يد الوز�ر املنتدبCالسÌس�Êارة وÁة والتVى وز�ر الصناT يد الوز�ر املنتدبCصاد السmقÊصاد ر وmقÊصاد ر وmقÊصاد ر وmقÊر و
        : : : : الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ����ري املنظمري املنظمري املنظمري املنظم

  .شكرا السCيد الرئNس
ه مت التصويت الّ ٔ�وال، �ل�سCبة �لقضية أ$وىل د±ل املقاول ا£ايت، ±

Vليه الس�Cنة ا�يل فاتت، واحaا �ادي �رسعو و�ادي ند�رو ما ٔ�مكن �ش 
حaا yدامني يف ذوك املراسCمي، وٕان هاذ العام خيرج ٔ�ول مقاول ذايت، وا

  .شاء هللا �ادي جييو يف ٔ�رسع وقت ممكن
�ل�سCبة £وك املراسCمي، اك�ن وا\د املرسوم yاص �لتغطية 
Êجäعية، احaا واعيني هباذ القضية واحaا yدامني فهيا، و�ادي جيي هاذ 

  .املرسوم، وٕان شاء هللا �ادي يتطبق
Ä�ٔ اعطيت هذاك الرمق قلت ٔ�ن  �ل�سCبة �لمقاوالت الصغرية [دا،

د±ل الو\دات ا�يل yدامني يف القطاع �ري املهيلك مقاول ذايت،  75%
  .مقاوµ صغرية [دا %20و

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا � السCيد الوز�ر

� سؤال �ٓخر رمبا �ادي تدارك فQه يش عنرص من عنارص اجلواب 
  .ٕاىل ابغييت تطعم هبا امسيتو

الثاين يف نفس القطاع دامئا، وهو حول دمع املقاوالت  ن�mقل ٕاىل السؤال
اللكمة ٔ$\د السادة ٔ�عضاء الفريق Êشرتايك ل
سط . الصغرى واملتوسطة

  . السؤال
  .أ$سCتاذ Vلمي، تفضل

        ::::املس�شار السCيد محمد Vلمياملس�شار السCيد محمد Vلمياملس�شار السCيد محمد Vلمياملس�شار السCيد محمد Vلمي
  .شكرا السCيد الرئNس

  السادة الوزراء،
  السCيدة والسادة املس�شار�ن،

  السCيد الوز�ر،
ن اTوµ بذلت جمهودات �برية قصد دمع املقاوالت الصغرية نعمل Vىل �ٔ 

، "مساندة"، "مقاوليت"واملتوسطة Vرب ٕاقرار مجموVة من الربامج كـ 
، لكن هاته املقاوالت الزالت تعاين ٔ�زمات مالية مmعاق�ة ن�ÁQة "امmياز"

إالجراءات املصاح�ة لعملية مaح القروض، س�C ؤ�ن أ$بناك بدورها 
ملشلك د±ل السCيوµ النقدية، مما جيعل البنوك تفرض رشوط تتخبط يف ا

  .تعÁزيية يف و[ه املقاوالت الصغرية واملتوسطة
Vىل هاذ أ$ساس، السCيد الوز�ر احملرتم، �سائلمك عام يه أ$دوار اليت 
ميكن القQام هبا، كدوµ، ·حكومة، قصد ت
سCيط املساطر يف و[ه 

من الظفر �Éمتويالت املالية الالزمة  املقاوالت الصغرية واملتوسطة، لتمتكن
  .ٔ$�شطهتا

  .وشكرا
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        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد السCيد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد 
            ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ����ري املنظمري املنظمري املنظمري املنظم

  .شكرا السCيد الرئNس
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�ل�سCبة لهاذ القضية د±ل املوا�بة د±ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
كام شفmو هاذي نقطة <مة يف خمطط ال�رسيع الصناعي ا�يل شفaا ق�ل قليل 
ة مع السCيد الوز�ر، وٕا\دى احملاور أ$ساسCية د±ل هاذ اÜطط هو ٕاVاد

هيلكة ال�سCيج Êقmصادي الوطين Vرب مaظومات صناعية، هاذ املنظومات 
راه هام ا�يل �ادي خيلقوا مaاصب شغل [ديدة، وهام ا�يل �ادي �رفعوا من 
التنافسCية د±ل اقmصاد البالد، واحaا وضعنا املقاوµ الصغرى واملتوسطة يف 

ابغينا خنلقو هذيك  وسط هاذ املنظومة، يعين ٔ�ننا اليوم عندÄ وا\د الرؤية،
العالقة ا�يل اكينة ما بني املقاوµ الصغرى واملتوسطة واملقاوµ الكربى، وهاذ 
 µد±ل املقاو Õولوaتوى التقين والتكCالعالقة يه ا�يل �ادي §رفع من املس
الصغرى واملتوسطة، يه ا�يل �ادي تعطهيا الولوج لzٔسواق، ال �ل�سCبة 

Qة، ويه ا�يل �ادي Íسهل لها الولوج ٕاىل لzٔسواق اTاyلية وال اخلارج 
اÉمتويل، ٔ$ن أ$بناك حىت هام مaخرطني معاÄ يف هاذ الرؤية، واسCناو معنا 
اتفاقQة �ل�سCبة �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل داyلني يف ٕاطار هاذ 

  .املنظومات
�ل�سCبة �لتزنيل، احaا ابدينا �لتزنيل د±ل هاذ اÜطط �يف ما 

وابدينا �لتزنيل القطاعي، هاذ اليش �يتطلب مaا �زاف د±ل كتعرفوا، 
  .اخلدمة ووا\د اخلدمة ا�يل خصها §كون دقQقة، واليين ابديناها

اك�ن النقطة الثانية هو ٔ�ننا �يف ما شفmو اك�ن �زاف د±ل الربامج ا�يل 
هام كNسCهتدفوا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، خصوصا بعض النصوص، 

بقومه يف امليدان، حبال النص د±ل الصفقات العمومQة، هاذ وما نقدروش نط 
  . اليش حQتاش اك�ن وا\د املشلك Vىل املسCتوى القانوين

املعرفة القانونية د±ل املقاوµ الصغرى واملتوسطة ما واحضاش اليوم، 
ذاك اليش اVالش اyذينا القرار �ش نعاودو النظر Vىل امليثاق الوطين 

توسطة �ش جنيو بوا\د املفهوم ا�يل �ادي �كون �لمقاوالت الصغرى وامل 
  .ساهل، و�ادي �رتبط فقط �رمق املعامالت

والنقطة الثالثة �ل�سCبة �لربامج ا�يل قلتو د±ل الواكµ الوطنية �لهنوض 
اسCتافدوا مهنا  �2014ملقاوالت الصغرى واملتوسطة، خصمك تعرفوا ٔ�ن يف 

صغرية [دا، هاذ اليش ا�يل مقاوµ  1550مقاوµ صغرى ومmوسطة و 620
مليار درمه،  2مaصب شغل، وزدÄ ب�سCبة Êس�Ìر بـ  y5000لق لنا 
�ٓالف  10مقاوµ صغرية ومmوسطة و 1000ابغينا نوا�بو  2015ولكن يف 

  .مقاوµ صغرية [دا ٔ�و مقاول ذايت
        ....وشكرا السCيد الرئNس

  :السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .د املس�شار، يف ٕاطار التعقQباللكمة لمك، السCي

        ::::املس�شار السCيد محمد Vلمياملس�شار السCيد محمد Vلمياملس�شار السCيد محمد Vلمياملس�شار السCيد محمد Vلمي
  .شكرا السCيد الرئNس

يف احلقQقة، السCيد الوز�ر، ما تفضلمت ٕ�لقائه Vىل مسامعنا ٕالن اكن من 
الناحQة النظرية هو يشء مجيل، ٕاال ٔ�ن الواقع يعا�س هاته Êنتظارات، 

ظاهرة ا�يل كتعاين اVالش، السCيد الوز�ر احملرتم؟ نعطيمك م�ال kسCيط، ال
مهنا املقاوالت الصغرية واملتوسطة ويه التyٔtري يف أ$داء، هذا راه مشلك، 

ال ميكن ٔ�ن نقارن املقاوµ الصغرية . واحلكومة Vاجزة عن \} حلد الساVة
  .هللا �زيدمهواملتوسطة مع املقاوµ الك�رية، ا�يل عندمه الفلوس �زاف 

وما  2012-2011اه yدمت راك كتعرف، السCيد الوز�ر، الناس ر 
خملصاش، لس
ب kسCيط، و�يكون هذاك �البا ذاك املرشوع �يكون ممول 
م�ال من أ$بناك، ف�التايل ميل كتجي إالدارة العمومQة مجلاVة حملية ٔ�و قطاع 
حكويم معني وحي
س أ$داء Vىل هاذ املقاوµ، راه àشدد Vلهيا اخلناق، 

  .وكتبقى تغرق اشوية kشوية
ال نت°دث عن املقاوالت الك�رية، هللا �زيدها، ٕاىل ما دا� اليوم 

فكQتوش هاذ املشلك بعد الظاهرة أ$وىل د±ل التyٔtري يف أ$داءات راه ما 
معر هاذ املقاوالت الصغرية واملتوسطة سCيكmب لها النÁاح، وس�aدمج يف 

  .هاذ ال�سCيج Êقmصادي والصناعي ا£ي حتدثمت عنه
ه الّ رتم، املشلك د±ل مaح القروض، ±;نيا، السCيد الوز�ر احمل

إالجراءات ا�يل كتدار كزتيدوا توسعوا Vىل ا�يل عند الفلوس �زاف، 
وكزتيدوا Íشددوا اخلناق مرة ;نية Vىل ا�يل صغري، راه يمت ٕاثقال اكهل 
املقاوالت الصغرية واملتوسطة، ما غنقولش k Ä�ٔرشوط اخلز�رات ٔ�و رشوط 

مقاول صغري ٔ�و مmوسط ولو Vىل املسCتوى  تعÁزيية، راه ما ميك�ش اليوم
النظري �ادي جتيبوا هاذ النصوص القانونية ميكن لو يدyل يف غامر د±ل 

  . املنافسة
ٕاذن، Vىل هاذ أ$ساس البد من رفع احليف Vىل هاذ املقاوالت وٕاال 
س�aد�ر، السCيد الوز�ر، فكوا هلم بعدا �ري هاذ مشلك املتtٔخرات، ورفعوا 

ل إالجراءات، اشوية §كون فهيا مرونة �ل�سCبة �لمقاوالت Vلهيم اشوية د±
V ة واقفةQدحرا�يل �قaNىل ر[لهيا وٕاال راه لكيش س.  

  .وشكرا السCيد الرئNس

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .شكرا السCيد املس�شار

  .واللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Vىل التعقQب يف ثواين قلي_ [دا
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ز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد ز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد ز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد ز�ر الصناVة والتÁارة وÊس�Ìر وÊقmصاد السCيد الوز�ر املنتدب Tى و السCيد الوز�ر املنتدب Tى و السCيد الوز�ر املنتدب Tى و السCيد الوز�ر املنتدب Tى و 
        : : : : الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ي، امللكف �ملقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع ����ري املنظمري املنظمري املنظمري املنظم

 µري ا�يل ابغيت نقول هو ٔ�ن هاذ الرؤية د±ل العالقة بني املقاو�
الكربى واملقاوالت الصغرية واملتوسطة راه يه ا�يل �ادي جتعل أ$بناك 

واملتوسطة، اليوم فاش yدامني؟ هاذ àساندوا املقاوالت الصغرى 
املنظومات ٔ�شCنو يه املعىن د±هلم؟ يعين ٔ�ن املقاوالت الصغرية واملتوسطة 

د±ل مقاوµ كربى تقدر ÍسCتعملها ) une facture(ا�يل عندها 
)comme garantie pour lever des fonds pour les 

financements (متويل، كنظن ٔ�ن هاذ الرؤيــ�لولÉلب �كتط ةـــــوج ٕاىل ا 

اخلدمة واليين �ادي منشCيو يف هاذ الطريق وٕان شاء هللا �ادي حناولو 
  . ند�رو ما ٔ�مكن

  .وشكرا

        ::::السCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسةالسCيد رئNس اجللسة
  .شكرا �لسCيد الوز�ر

  . هبذا 3هن�ي ٔ�شغال هذه اجللسة، و�شكر مجيع من سامه يف ٕاجنا�ا

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


