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  )2013ٔ��ريل  16( 1434 جامدى ا#ٓخرة 5 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساKرئJس ل اخلليفة أ#ول ،محمد فوزي بنعاللالس=يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 انيةثال  الساVة ، ابتداء منثالث ساVات وس=بع وعرشون دقNقة: التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت
   .بعد الزوال والثالثني الثام]ةواZقNقة 

   .يةه م]اقشة أ#س=ئ_ الشف  ::::^دول أ#عامل^دول أ#عامل^دول أ#عامل^دول أ#عامل

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

        ::::املس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسة
  .mسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Vىل ٔ�رشف املرسلني

  .V�ٔلن عن افoتاح اجللسة
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اZس=تور، ووفقا ملقoضيات النظام  100معال بsٔحاكم الفصل 

اZا{يل Kلس املس�شار�ن، خيصص اKلس هذه اجللسة ٔ#س=ئ_ السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Vلهيا

ة يف ^دول ا#ٔ  عامل، ق�ل الرشوع يف تناول أ#س=ئ_ الشفهية املد̂ر
ٔ�عطي اللكمة �لس=يد أ#مني ٕالطالع اKلس Vىل ما ^د من مراسالت 

  .لمك اللكمة الس=يد أ#مني. وٕاVال�ت

        ::::الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلسالس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلسالس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلسالس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلس
  .شكرا الس=يد الرئJس

يف البداية، ٔ�{رب اKلس املوقر ٔ�ننا س=نكون م�ارشة بعد ^لسة أ#س=ئ_ 
  :ويت Vىل مشاريع القوانني التاليةالشفهية Vىل موVد مع اZراسة والتص

يقيض بتغيري و�متمي الظهري الرشيف  91.12مرشوع قانون رمق   - 1
ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216مبثابة قانون رمق 

يتعلق ٕ��داث نظام جامعي ملنح رواتب التقاVد، واحملال Vىل ) 1977
 اKلس من جملس النواب؛

يغري و�متم مبوج�ه الفصل  100.12رمق  املرشوع الثاين وحيمل - 2
 .من قانون املسطرة املدنية، واحملال Vىل اKلس من جملس النواب 515

  :كام ٔ�{رب اKلس املوقر ٔ�ن الرئاسة توصلت مبشاريع القوانني التالية
يقيض بتغيري و�متمي الظهري الرشيف مبثابة  91.12مرشوع قانون رمق  -

) 1977ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20 الصادر يف 1.77.216قانون رمق 
يتعلق ٕ��داث نظام جامعي ملنح رواتب التقاVد، احملال Vىل جملس 

 املس�شار�ن من جملس النواب؛
يقيض بتغيري و�متمي مجموVة القانون  145.12كذ¤ مرشوع قانون رمق  -

املتعلق مباكحفة غسل أ#موال، احملال Vىل  43.05اجلنايئ والقانون رمق 
 .ملس�شار�ن من جملس النوابجملس ا

وتوصلت الرئاسة كذ¤ مبراس_ من الوز�ر امللكف �لعالقة مع 
الربملان، خيرب من {اللها اKلس طلب الس=يد وز�ر التجهزي والنقل بتقدمي 
السؤال الفريد املو^ه ٕاليه م�ارشة بعد أ#س=ئ_ املوة لقطاع ¬قoصاد 

  . واملالية
̄ٔس=ئ_ الشفه  ية والكoابية اليت توصل هبا جملس ٔ�ما �ل°س=بة ل
  : ٔ��ريل 16املس�شار�ن ٕاىل ³اية يوم الثال7ء 

 سؤ¬؛  V :126دد أ#س=ئ_ الشفهية -
 ٔ�س=ئ_؛  V :10دد أ#س=ئ_ الكoابية -
 . جوا� V :13دد أ#جوبة الكoابية -

  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس=يد أ#مني

من النظام اZا{يل، توصلت الرئاسة mس=بع  128طبقا ملقoضيات املادة 
  .اللكمة لفريق الت¶الف ¬شرتايك، تفضل. طلبات ٕا�اطة) 7(

        ::::املس�شار الس=يد محمد Vذاباملس�شار الس=يد محمد Vذاباملس�شار الس=يد محمد Vذاباملس�شار الس=يد محمد Vذاب
  .شكرا الس=يد الرئJس

  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئJس، 
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
جعز املزيانية واختاذ احلكومة ٕا�اطتنا اليوم تتعلق �ٔ#زمة املالية وتفامق 

  . مليار من مزيانية ¬س�«ر املربجمة �لس=نة املالية اجلارية 15ٕالجراء جتميد 
ٕاننا يف فريق الت¶الف ¬شرتايك نتابع هذا املوضوع �ه½م ¼بري، ونعترب 
ٔ�ن من مسؤولية احلكومة تدبري املالية العمومNة واختاذ التدابري الالزمة 

  . الهتالتقومي اخoال
مليار درمه من مزيانية ¬س�«ر  15وٕاذا اكن ٕاجراء وقف تنفNذ 

Âس=تدعيه أ#زمة املالية وتدهور التواز�ت املا¼رو اقoصادية، فٕان أ#مر ال 
ي°�غي ٔ�ن يتوقف عند هذا احلد، بل البد من تدابري ٔ�خرى، لJس فقط 

Vىل  �لحفاظ Vىل التواز�ت ¬قoصادية الكربى، بل ؤ�ساسا احلفاظ
  . التواز�ت ¬ج½عية وال½سك ¬ج½عي

ٕاننا نتفهم خطورة أ#زمة ورضورة مواهتا، وÈسÇل ٔ�ن احلكومة ت��عها 
  . الختاذ تدابري Vىل مس=توËت مoعددة

ومسامهة م]ا يف هذا النقاش الوطين، فٕاننا ندعو، ٕاضافة ٕاىل Vدد من 
اجعة حقNقNة Òمنط JVش إالدارة التدابري اليت تعزتم احلكومة القNام هبا، ٕاىل مر 

حفاظا Vىل املال العام، فليتوقف التبذ�ر و¬س=تعامل العشوايئ حلظرية 
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الس=يارات اليت Âس=هتÖ م�الغ خضمة من احملروقات، ولتتوقف امللتقNات 
الباذ{ة يف الف]ادق الفخمة لرتاجع احلكومة طريقة متويل إالدارة، فاللك يعمل 

ا وÂشرتي إالدارة �اجNاهتا �ل�س=يري بsٔمثان تضاعف ٔ�ن الفواتري يمت النفخ فهي
ما هو موجود يف السوق، ولتتوقف أ#سفار والر�الت ³ري اKدية، 

  .ولت¶ارب احلكومة الفساد والريع �لك جرٔ�ة ودون اس�سالم �لوبيات
ٕان لك ذ¤ س=يوفر ٔ�مو¬ خلزينة اZوÂ àسامه يف خفض العجز، ونود 

التقديم ملواة أ#زمة اليت ٔ�صدرهتا ا�لجنة ٔ�ن حنيل ٕاىل وثيقة البديل 
املركزية حلزب التقدم و¬شرتا¼ية يوم السåت املايض، وندعو ٕاىل التفاVل 

  .معها نظرا جلدية املقرت�ات اليت تتضمهنا وجناVة هذه املقرت�ات يف نظر�
  الس=يد الرئJس،

 لقد éهبنا م]ذ س=نوات ولك س=نة {الل م]اقشة مرشوع قانون املالية،
éهبنا ٕاىل تباطؤ ٕاجناز املشاريع املربجمة، حNث ال تنجز احلكومة فعليا سوى 

مهنا يف ٔ�حسن احلاالت، وهذا ما يؤدي ٕاىل �رحNل املبالغ  70ٔ�و  60
املقررة ٕاىل الس=نة املوالية mشلك مس=متر، نظرا �لبريوقراطية اليت تعاين مهنا 

  .عند بعضهاVدد من املصاحل الوزارية ٔ�و غياب الكفاءات واجلدية 
ونعتقد ٔ�ن ٕامتام ٕاجناز لك املشاريع اليت مت �رحNلها ومراق�ة هذا إالجناز 
بدقة، ميكن í ٔ�ن يعوض ما مت جتميد ٕاجنازه، بل ميكن í ٔ�ن �كون ٕاجراءا 
ٕاجيابيا ومفNدا، ٔ#نه س=يجري ٔ�شاكال ^ديدة و�جعة ٕالجناز اس�«رات 

àوZا.  
بالغ فNه لهذه أ#زمة من ٔ�^ل ٔ�غراض ويف أ#{ري، ن°�ه ٕاىل ٔ�ن اÒهتويل امل 

حزبية صغرية، ٔ�مر خطري وí تsٔثري سليب Vىل املس=توى اخلارñ، سواء 
�ل°س=بة �لمؤسسات املالية اZولية ٔ�و املس�مثر�ن أ#^انب، ٕاهنا قضية وطن 
ولJست قضية حكومة، ويف القضاË الوطنية الكربى اليت نرتك احلساب 

  . الك�ري، مسعة ب÷� ٔ�وال وق�ل لك يشءالصغري وهنمت ٔ�ساسا �حلساب 
Vىل احلكومة ٔ�ن تتحرك mرسVة بقوة، وVىل لك اجلهات ومهنا ٔ�حزاب 
أ#³لبية وحىت ٔ�حزاب املعارضة، يف نظر� تدمع إالجراءات وت°oقدها نقدا 

  ...بناءا، وتقرتح املقرت�ات العملية البدي_

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
وا .. اéهتýى الوقت الس=يد املس�شاراéهتýى الوقت الس=يد املس�شار، 

  .الس=يد املس�شار، راه اéهتýى الوقت
  . تفضل الفريق الفNدرايلّ� Ë.. اللكمة �لفريق الفNدرايل

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدVةاملس�شار الس=يد محمد دعيدVةاملس�شار الس=يد محمد دعيدVةاملس�شار الس=يد محمد دعيدVة
  .شكرا الس=يد الرئJس

  الس=يد الوز�ر،
  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،

اشدة �لطبقة العام_ ٕان ٕا�اطتنا اليوم تsٔيت بعد املسرية ¬حÇoاجNة احل
، ٕالخراج احلكومة من س=باهتا العميق 2013مارس  31املغربية �لر�ط يوم 

والصيام ³ري املربر عن احلوار ¬ج½عي، وٕا7رة ان��اهها ٕاىل أ#وضاع 
¬ج½عية لعموم املsٔجور�ن وتداعيات أ#زمة ¬قoصادية واملالية واملشالك 

الت املغربية، اليت �اكد تند�ر حتت تsٔثري اليت تعJشها العديد من املقاو
س=ياسة التحر�ر ا
ي ٔ�ذىك م]افسة Âس=تعمل فهيا لك أ#سل¶ة، واليت 
هتدف بعض القطاVات العام_ يف جمال الصناVات املعدنية واملياكنيكNة 

ٔ�لف م]صب شغل ما بني  59واملا¼رو مNاكنيكNة، واليت فقدت ما يناهز 

ي مل �س=تطع فNه ¬قoصاد املغريب ، يف الوقت ا2012و 2011س°يت 

  .2012م]صب شغل س=نة  1000سوى {لق 
فهل حنن ٔ�مام ٔ�زمة اقoصادية واج½عية حقNقNة، كام ٔ�كد ذ¤ وز�ر 
¬قoصاد واملالية ٔ�م ٔ�ن ¬قoصاد الوطين لJس يف ٔ�زمة كام يرصح بذ¤ 

  الس=يد وز�ر املزيانية؟ 
ابري إالجرائية من ق�يل وهل اخلروج من أ#زمة يتطلب فقط بعض التد

مليار درمه من نفقات ¬س�«رات العمومNة، ٕاكجراء  15جتميد ٔ�و �ذف 
تقين س=تكون í دون شك انعاكسات سلبية Vىل املقاوالت الصغرى 

  واملتوسطة والناجت اZا{يل اخلام ومعدل اÒمنو؟
ٔ�م ٔ�ن احلل س=يايس، �مكن يف ختيل احلكومة عن ٔ��نJهتا املفرطة 

Vىل اخoصاصات املؤسسة ال�رشيعية، والهمينة Vىل الربملان، والسطو 
و¬س=تعارة عن اخلطا�ت الشفوية �ٕالجراءات امللموسة حملاربة الفساد، 
�عتباره �ٓفة وثقافة وشدودا واحنرافا وجرمية اقoصادية، وٕاشاكلية �منوية تعيق 

oمنو وهتدد أ#من و�زعزع ¬س=تقرار وهتدر املوارد وترض �القÒصاد ومتس ا
يف العمق Vالقة اZوà �ملواطنني، وحتول دون تدفق الرسامNل وٕاVادة 

  .التوطني، وحتد من طمو�ات املاليني من الفقراء واحملتا^ني
ٕاننا، ٔ�هيا السادة، ٔ�مام ٔ�زمة منوذج اقoصادي ولJس ٔ�زمة مالية، يتطلب 

وض اZخول اخنراط امجليع وتقوية اجلهبة اZا{لية ٕالجياد احللول اجلذرية ع
يف املعارك اخلارسة والرصاVات اجلانNåة دا{ل و{ارج احلكومة، وبدل 
¬éك�اب اجلدي وٕاطالق دينامNة احلوار ¬ج½عي والس=يايس املسؤول 
واملنتج ملواة الت¶دËت وا�ططات اليت حتاك من طرف إالمربËلية 

االت س=ياس=ية أ#مر�كNة حول الصحراء املغربية، éرى احلكومة ³ارقة يف جس
ال تفNد البالد وال العباد عوض ٔ�ن جتعل من أ#زمة �افزا لالجهتاد والعطاء 
ومواص_ املرشوع احلدايث واZميقراطي ٕالقرار العداà ¬قoصادية 

  . و¬ج½عية
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
اللكمة �لفريق اZس=توري، تفضل . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .لس=يد املس�شارا

�دي زر¼ودي زر¼ودي زر¼ودي زر¼و���        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .mسم هللا الرمحن الرحمي
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  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين، ٔ�خوايت،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
موضوع ٕا�اطتنا يتعلق �لتطورات أ#{رية مللف و�دتنا الرتابية، 
وحماوà بعض اجلهات توس=يع �مة بعثة املينورسو ل�شمل مراق�ة حقوق 

  .ٕالÈسان يف املنطقةا
ٕاننا نذ¼ر لك من يدفع يف اجتاه هذا الطرح املرفوض من ق�ل لك 
مكو�ت اKمتع املغريب من طنÇة ٕاىل الكو�رة، ٔ�ن توظيف قضية حقوق 
إالÈسان من ق�ل ٔ�طراف الزناع أ#خرى لJس وليدة اليوم، والهدف م]ه هو 

mشلك ^دي حماوà ٕاخراج مسلسل التفاوض ا
ي اخنرطت فNه بالد� 
ومسؤول عن مساره، واس=تغالí مكربر �لتنصل من حمتية ٕاجياد �ل 
س=يايس وموضوعي لهذا الزناع ا
ي �زداد خطورة تداعياته بعد التطورات 

  .أ#{رية ملنطقة السا�ل
  الس=يد الرئJس، 

ٕاننا ٕاذ نؤكد ٔ�ن أ#شواط الك�رية اليت قطعها املغرب يف اKال احلقويق 
الوطين دون اس=ت!]اء ٔ�و ٕاقصاء وحتظى ٕ�شادة اKمتع Vىل امoداد الرتاب 

اZويل والعديد من الرشاكء اZوليني، فٕاننا ن�ساءل جبد عن املربرات 
هنا العودة sٔ واخللفNات احلقNقNة ملثل هذه املناورات اجلديدة اليت من ش

بعقارب ساVة هذا الزناع ٕاىل نقطة الصفر، {اصة ٕاذا Vلمنا ٔ�ن توس=يع �ام 
ل�شمل مراق�ة حقوق إالÈسان يتعارض واتفاق وقف ٕاطالق  "رسواملينو "

ا
ي حيرص  1991النار املوقع بني املغرب وجهبة البولJساريو املوقع س=نة 
و�لتايل، . �ام البعثة يف مدى الزتام الطرفني مبقoضيات وقف ٕاطالق النار

 فان املنطق وأ#عراف تقoضيان ٔ�ن خيضع ٔ�ي تعديل لهذا املهام ل�شاور
مس=بق ال ٔ�ن يت%ذ mشلك ٔ��ادي Âش=مت م]ه راحئة ¬حنياز ٔ#طرو�ة V�ٔداء 

  .و�دتنا الرتابية
  الس=يد الرئJس، 

ندعو من هذا املنرب ٔ�عضاء جملس أ#من ولك القوى احملبة �لسالم يف 
العامل ٔ�ن �متعن بعمق يف مسار املفاوضات {الل امخلس س=نوات املاضية، 

ا �لمتيزي بني الطرف ا
ي يتعامل ٕ�جيابية ولن يتطلب أ#مر مهنم دا ¼بري 
يف البحث عن �ل Vادل ودامئ �لزناع، وا#ٓخر ا
ي يتفنن يف اخoالق 
املناورات وا
رائع ٕالفشال املفاوضات وٕابقاء الزناع قامئا ٔ#س=باب مل تعد 

  .{افNة عن ٔ��د
  الس=يد الرئJس، 

 {اطئ من يعتقد ٔ�ن هذا ¬خنراط إالجيايب �لمغرب يف مسلسل
البحث عن Âسوية Vادà لهذا الزناع، �بع من ضعف يف املوقف ٔ�و املوقع، 
بل �لعكس من ذ¤ ٕانه نتاج طبيعي لقوة مس=متدة من ٕاجامع اكفة مكو�ت 

وانطالقا من نفس هاذ . أ#مة حول الو�دة الوطنية والرتابية وVداà القضية

دف س=يادتنا الروح الوطنية، ندعو ٕاىل التصدي للك املناورات اليت Âس=هت
  .الوطنية وو�دتنا الرتابية

  الس=يد الرئJس، 
ٕاننا ال Èس=تغرب من V�ٔداء و�دتنا الرتابية م+ل هذه إالشاكلية، ولكن 
الغريب والغري مق�ول هو ٔ�ن يsٔيت هذا املوقف من طرف صديق لنا 
و�ليف لنا وحنن ٔ�ول من اVرتف به، وحنن تضام]ا معه يف لك أ#�داث، 

و املsٔساوية، ونتضامن معه ا#ٓن، نتضامن ونتsٔسف ملا سواء اكنت السارة �ٔ 
  .وقع يف ٔ�مر�اك

  الس=يد الرئJس، 
ٕاننا .شعب ؤ-مة و¼و�دة و�دتنا الرتابية يه أ#ساس، يه حNاتنا 

  . ويه مماتنا ويه وجود�، ال نق�ل Ë�ٔ اكن ٔ�ن يد{ل فهيا
 ٕان حقوق إالÈسان حنن ا
�ن اVرتف]ا هبا، وحنن ا
�ن مارس=ناها، حنن

ا
�ن Vاجلنا املايض، حنن ا
�ن قدم]ا الك+ري والك+ري من ٔ�^ل حقوق 
  .إالÈسان، ال يsٔيت ٔ��د حىت يعلمنا ما يه حقوق إالÈسان

  الس=يد الرئJس، 
ٕان الو�دة الرتابية، ٕاننا .شعب مغريب وٕاننا ٔ-بناء أ#قالمي اجلنوبية، 

 Zشعار� اخلاmث بو�دتنا الوطنية وåمتسك ون�شé"هللا الوطن Öمل "امل ،
ولن ولن ولن نت%ىل عهنا �ام اكنت املناورات، و�ام اكن البرتول اجلزا0ري، 
و�ام اكن الغاز اجلزا0ري، فٕاننا س°�قى صامد�ن، واقفني، صامد�ن، مo¶د�ن 

  .مجليع خروقات حقوق إالÈسان اليت تقع يف تندوف
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
ايك، حيرض معنا يف ^لسة اليوم ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لفريق ¬شرت 

التالمNذ املتفوقون KموVة مدارس بو¼ر¼وع بåين ٔ�محد ٕاقلمي سطات، éرحب 
  .هبم وبsٔعضاء سد واد احلمير �لتمنية الåرشية ا
�ن �رافقومه

  .ٕاذن ٔ�عطي اللكمة �لفريق ¬شرتايك، تفضل اليس Vلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Vلمياملس�شار الس=يد محمد Vلمياملس�شار الس=يد محمد Vلمياملس�شار الس=يد محمد Vلمي
  .شكرا الس=يد الرئJس

  الوز�ر،الس=يد 
  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،

�مس الفريق ¬شرتايك، وتنو�را �لرٔ�ي العام الوطين حول تطورات 
القضية الوطنية، وذ¤ Vىل ٕا�ر الزËرات املكو¼ية اليت قام هبا 

)Christopher Ross ( مم املت¶دة، ٔ�بلغ جملس=نا ٔ̄ ممثل أ#مني العام ل
  :املوقر �#ٓيت

  الس=يد الرئJس،
ري لالس=تغراب اليوم ٔ�نه رمغ املرونة اليت ٔ�بداها املغرب يف ٕان املث

، ورمغ اKهودات املتوالية اليت بذلها )Christopher Ross(التعامل مع 
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يف جمال ٕارساء دوà القانون واملؤسسات، وحامية حقوق إالÈسان Vىل 
امoداد الرتاب الوطين، فٕان ما ت�]اوí بعض املنا�ر إالVالمNة اZولية ال 

 "املينورسو"يبعث Vىل ¬رتياح، حبيث يمت الرتوجي ٕاىل توس=يع �ام 
لJشمل ٔ�و ل�شمل �امه مراق�ة حقوق إالÈسان، مما �شلك مساسا �لس=يادة 

  .الوطنية Vىل الرتاب الوطين، مبا يف ذ¤ أ#قالمي اجلنوبية �لمملكة
ا ٕان هذا التحول يف املوقف أ#مر�يك خيدم مصاحل لوبيات V�ٔداء و�دتن

لهذا، Èشد Vىل هاته املناس=بة لنؤكد من ^ديد �لرٔ�ي العام اZويل . الرتابية
 àس�]كر حماوÈٔ�ن أ#قالمي اجلنوبية يه جزء ال يتجزٔ� من الرتاب الوطين، و
حتريف �مة املينورسو عن طبيعهتا أ#صلية اليت ٔ�س=ندت ٕاÒهيا من طرف 

  .ٕاىل يوم]ا هذا 1991أ#مم املت¶دة م]ذ ما مسي بوقف ٕاطالق النار س=نة 
كام Èس=تغرب �لقرار أ#مر�يك املفاجئ وأ#�ادي ا
ي يتåىن حرفNا 
مقرت�ات اجلزا0ر والبولJساريو اZاعية ٕاىل ٕاس=ناد مراق�ة وضعية حقوق 

 .  إالÈسان يف املنطقة �لبعثة أ#ممية
ٕاننا يف الفريق ¬شرتايك، نعترب املقرتح أ#مر�يك هو مساس �التفاقNات 

ت يف ٕاطار أ#مم املت¶دة، سواء اتفاق مدريد ٔ�و اتفاق ٕاطالق النار، اليت مت
ؤ�نه ال يو^د حلد الساVة ٔ�ي مربر، سواء اكن قانونيا ٔ�و واقعيا، لتلكيف 

مبراق�ة حقوق إالÈسان، يف الوقت ا
ي بذل فNه املغرب  "املينورسو"
ونية جمهودات ¼برية يف هذا اKال، وذ¤ مضن اخنراطه يف املنظومة الك

  .ومصادقoه Vىل العديد من االتفاقNات اZولية يف هذا اKال
ٕاننا ال حنتاج ٕاىل دروس من ٔ�ي اكن، فاملغرب يتوفر م]ذ مدة Vىل 
�ٓليات وطنية ومدنية وس=ياس=ية مشهود لها �ملصداقNة والكفاءة يف اKمتع 

ٔ�ن و�لتايل، ال ميكن . اZويل، قادرة Vىل حامية حقوق إالÈسان يف بالد�
خنضع ٔ#ي تد{ل ٔ�ج]يب ٔ�و ضغط í ٔ�هداف ٔ�خرى ال Vالقة لها حبقوق 

  .إالÈسان
ٕاننا نندد �لك حماوالت لرضب س=يادة املغرب Vىل ٔ�قاÒميه اجلنوبية، ون°�ه 
يف ذات الوقت ٕاىل ٔ�ن توصيات أ#مم املت¶دة وجملس أ#من ال ميكهنا ٔ�ن 

ار من ٔ�^ل Âسوية تفرض �لقوة، بل ي°�غي ٔ�ن تمت يف ٕاطار التوافق واحلو 
Vادà لزناع مفoعل يف م]طقoنا اجلنوبية، يف الوقت ا
ي Vربت فNه العديد 
من القوى اZولية عن دمعها �لمبادرة املغربية املتعلقة �حلمك ا
ايت يف ٕاطار 

  .الس=يادة املغربية
ٕاننا، يف الفريق ¬شرتايك، ندعو لك القوى الس=ياس=ية والنقابية 

ة ٕاىل التعبئة �لوقوف يف و^ه مجيع ا�ططات اليت Âسعى واحلقوقNة وامجلعوي
ٕاىل Èسف ود السالم يف املنطقة ورضب ٕاماكنيات و�دة الشعوب 

  . املغاربية، اس=تÇابة ٕالرادة حاكم اجلزا0ر وصنيعهتم البولJساريو
  .وشكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
        .اللكمة ا#ٓن لفريق أ#صاà واملعارصة، تفضل

        ::::س�شار الس=يد العرس�شار الس=يد العرس�شار الس=يد العرس�شار الس=يد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريشامل امل امل امل 
  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
حنيط اKلس املوقر Vلام بقضية ٔ�و قضاË طارئة كام عودتنا Vلهيا احلكومة 

م]ذ حتمل هذه احلكومة مسؤولية تدبري الشsٔن العام وحنن نعJش . احلالية
عد شهور قلي_ فوجFنا من طرف احلكومة �لزËدة املفا^sٓت تلو املفا^sٓت، ب

يف الاكزوال، ميل طرح]ا السؤال Vىل احلكومة قNل لنا بsٔن هاذ الزËدة ما 
غتsٔ�رش Vىل القدرة الرشائية دËل املواطن، وما غتsٔ�رش Vىل املواد 

  .أ#ساس=ية
وقNل لنا هاذ الزËدة �ش ما نلتجؤوش �÷يون وما éرهنوش البالد 

يف اZيون، بعد ذ¤ التsÇٔت احلكومة �÷يون ولرهن البالد يعين والعباد 
س=نة، يعين يف اZيون والفوائد ا�يل غتضاف Vىل هاذ املبالغ ا�يل  30

  .Âسلفهتا احلكومة
مليار من املزيانية دËل  15ا#ٓن ت°oفاجؤو بقرار مفاجئ �ٓخر بتجميد 

ه احلكومة ٔ�و هاذ ¬س�«ر، اح]ا تنقولو يعين هاذ العجز ا�يل كتلكم Vلي
أ#زمة كنقولو رمبا أ#زمة اكينة يف احلكومة، أ#زمة اكينة يف Vدم تدبري 
الشؤون mشلك دقNق وتقين وب�شاور مع مجيع املكو�ت واخلرباء، أ#زمة 
هنا فني اكينة، ما اكي°ش، ٔ#ن الش=تا طاحت وامحلد G العام ز�ن، ٕاذن 

  .ت املفاجFة ا�يل ت°oفاجؤو هباأ#زمة ما تنظ°ش ٔ�هنا اكينة ٕاال القرارا
املليار، عوض ما تلتجئ  15لنفرض ٔ�ن احلكومة التsÇٔت لتجميد 

املليار، املزيانية دËل إالس�«ر، اكن Vىل احلكومة تلتجئ �لهترب  15لتجميد 
مليار، اكن Vىل  42الرضييب ا�يل تيك�د اقoصاد الب÷ خسا0ر تقدر ب 

املليار س=نوË، اكن  ³12ري رشعية،  احلكومة تلتجئ Òهتريب أ#موال بطرق
Vىل احلكومة كذ¤ تلتجئ لٕالعفاءات الرضيNåة ا�يل كتلكف الب÷ خسا0ر 

مليار، وهاذي دراسة دËل اKلس ¬قoصادي و¬ج½عي،  32تقدر بــ 
 ، الس=يد وز�ر املالية البارح"�لبايق اس=ت%الصه"اكن Vىل احلكومة تلتجئ 

مليار جنمدو  15ر، عوض ما نلتجؤو ملزيانية املليا 10اVرتف بsٔن مازال 
  . ¬س�«رات وجنريو Vىل املقاوالت

اكن كذ¤ Vىل احلكومة تلتجئ ٕالشاكل خطري ^دا، كنعتربوه اح]ا 
 Öكمت àوZل الس=يارات، هاذ  115خطري، اËل الس=يارات  115دËد

 Ëتصور . املليار، ها الرتش=يد فني خصنا نعاجلوه 10كتك�د الاكزوال س=نو
، اك�ن �لول، لو ٔ�ن احلكومة 72ٔ�لف س=يارة عندها، ٔ�مر�اك  30اليا�ن 

̄ٔسف الشديد  تواضعت وابغات تناقش احللول، احللول موجودة ولكن ل
  . احلكومة مل تتواضع مع أ#مة
  .شكرا الس=يد الرئJس
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        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
 اللكمة �لفريق ¬س=تقاليل، �ٓخر. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .مoد{ل، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ#نصارياملس�شار الس=يد محمد أ#نصارياملس�شار الس=يد محمد أ#نصارياملس�شار الس=يد محمد أ#نصاري
  .شكرا الس=يد الرئJس

  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  الزمNالت والزمالء أ#عزاء، 
سعيد الفريق ¬س=تقاليل اليوم �لو�دة والتعادلية ٔ�ن حييط اKلس 
املوقر ومن {الí الرٔ�ي العام الوطين بقضية طارئة، هتم �ٔ#ساس 

تطورات املتعلقة �لقضية الوطنية، ولJس ٕاطالق النريان Vىل ٔ�صدقاء، ال 
س=بوقة الرامNة ٕاىل تغيري طبيعة �مة امل وبصفة {اصة �ملبادرة اخلطرية و³ري 

  .بعثة املينورسو �لصحراء املغربية ل�شمل مراق�ة حقوق إالÈسان
  الس=يد الرئJس، 

 ٓ لية ٔ�ممية Vادية م+ل ما هو ٕان هذه املبادرة ال ميكن البتة اعتبارها جمرد �
Vليه احلال يف مجموVة من م]اطق العامل، بل ٕاهنا تنطوي Vىل خطورة �لغة، 
متس يف العمق �لس=يادة املغربية Vىل ٔ�قاÒمينا اجلنوبية، وتضعها موضع Âساؤل 
¼بري من {الل فoحها اKال لسلطة ٔ�خرى ³ري سلطة اململكة ل�ش=تغل وفق 

  .ٔ�ج]دهتا اخلاصة
ذا النوع من املبادرات أ#�ادية املت%ذة دون Âشاور مس=بق، ٕان م+ل ه

سواء فK خيص املضمون ٔ�و الس=ياق ٔ�و الطريقة، هو ٔ�مر �لتsٔ¼يد ³ري مفهوم 
ويدعو لالس=تغراب، {اصة يف ظل التsٔييد وإالشادة املتكررة �لمجمتع 

وض اZويل والعديد من الرشاكء اZوليني جلهود اململكة املغربية يف جمال اÒهن
حبقوق إالÈسان، واKهودات الرامNة ٕاىل تعز�ز اس=تقاللية ا#ٓليات الوطنية 
مم  ٔ̄ حلقوق إالÈسان، وتوس=يع انفoاح املغرب Vىل إالجراءات اخلاصة ل
مم املت¶دة يف تقر�ره أ#{ري بتارخي  ٔ̄ املت¶دة، أ#مر ا
ي ٔ�كده أ#مني العام ل

  .2013ٔ��ريل  8
ع اZويل و{اصة جملس أ#من، وذ¤ وذ¤ مس=تجيبة النتظارات اKمت

�لرمغ من لك احملاوالت الياLسة ٔ#Vداء الو�دة من ٔ�^ل توظيف قضية 
حقوق إالÈسان mشلك ممهنج يف حماوà مهنم ٕالخراج مسلسل التفاوض عن 
مساره الطبيعي واس=تغالل ذ¤ مكربر لعدم ¬خنراط mشلك ^دي وب°Nة 

  .حس=نة يف البحث عن �ل س=يايس
  ئJس،الس=يد الر 

ٕان متوقع املغرب يف م]طقة Vازà بني الشامل واجلنوب يؤهM حبق 
و�Vرتاف امجليع �س=مترار ٔ#ن �كون موضع معطى ٕاسرتاتيجي لضامن أ#من 
و¬س=تقرار إالقلميي واZويل، واس=هتدافه يعين نوVا من ¬س=تخفاف هبذا 

  .املعطى

س املس�شار�ن، 
¤، فٕان الفريق ¬س=تقاليل �لو�دة والتعادلية مبÇل
ٕاذ جيدد بقوة رفضه الواحض للك احملاوالت الرامNة ٕاىل املس �لس=يادة 
الوطنية من ٔ�ي ة اكنت وبsٔي شلك اكن، و�س�]كر امحل_ املسعورة 
لبعض أ#زة إالVالمNة واملؤامرات املد�رة اليت تقودها اجلزا0ر ؤ�ذ�هبا من 

  .ضية إالرهاب �ملنطقةاملر�زقة ا
�ن ثåت معليا تورطهم معليا يف ق 
وهو ما يفرض Vلينا اليوم مزيدا من التعبئة الشام_ والعمل Vىل حتصني 
مسار� اZميقراطي من ٔ�ي اéزالق، انطالقا مما حققoه بالد� Vىل مس=توى 
املصاحلة الوطنية، وتوس=يع جمال احلرËت واحلقوق وٕاعامل املهنجية 

 àة جلالNاية السامVميقراطية حتت الرZمحمد السادس نرصه هللا Öامل.  
وVليه، فٕاننا، يف الفريق ¬س=تقاليل �لو�دة والتعادلية، نعرب mشلك 
رصحي Vىل قلق]ا واÈشغالنا من انعاكسات م+ل هذه املقاربة من مسلسل 
املفاوضات اجلارية اليت من شsٔهنا ٔ�ن تنعكس سلبا Vىل روح التوافق اليت 

عن احلل الس=يايس العادل لهذا  طبع تعاطي اململكة مع مسلسل البحث
الزناع املفoعل Vىل ضوء املقرتح املغريب القايض �متتيع أ#قالمي اجلنوبية حبمك 
ذايت حتت الس=يادة املغربية، ³ري ٔ�ننا نظل Vىل ثقة يف حمكة ٔ�عضاء جملس 

... أ#من وقدرهتم Vىل ٕاجياد الصيغ املالمئة محلاية املسلسل من ٔ�ي احنرافات
  . انعاكسات وخمية Vىل اس=تقرار املنطقةؤ�ن ال �كون 

  .وشكرا ؤ�س�سمح الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الس=يد املس�شار. شكرا

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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

 عن رٔ�ينا ؤ�ن نقول بsٔن قضية حنن يف الفريق احلريك ٔ�رد� ٔ�ن نعرب
و�دتنا الرتابية Âس=تحق ٔ�كرث من ٕا�اطة، ونطالب احلكومة بعقد ^لسة 
لتدارس هذا الوضع اخلطري ا
ي هيم املغرب بصفة {اصة والقارة إالفريقNة 

  . بصفة Vامة
  .وشكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ة يف ^دول ٔ�عامل هذه Èرشع ا#ٓن يف معاجل ة أ#س=ئ_ الشفهية املد̂ر
¬قoصاد : مهنا �ٓنية موة ٕاىل قطاVات 12سؤ¬،  20اجللسة، وVددها 

واملالية، الرتبية الوطنية، التعلمي العايل، الص¶ة، الصناVة التقليدية، 
¬قoصاد : ٔ�س=ئ_ Vادية موزVة Vىل قطاVات 8العالقات مع الربملان، و

  .¶ة، أ#وقاف والشؤون إالسالمNة، التجهزي والنقل، الس=يا�ةواملالية، الص
Èس=هتل ^دول ٔ�عاملنا �لسؤال ا#ٓين املو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر ¬قoصاد 
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حول أ#زمة ¬قoصادية �لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفريق 
مليار درمه  15قرار احلكومة بتجميد .. احلريك، وكذ¤ هناك سؤال 7ين 

  .ت ¬س�«ر ٔ#عضاء الفريق ¬شرتايكمن نفقا
ٔ�� ٔ�قرتح ٔ�ن فNه و�دة املوضوع، هذا اقرتاح احلكومة ا�يل توصلت 

ٕاذن ما اك�ن ٕاشاكل، منش=يو ٕاذن Èس=هتل ^دول ٔ�عامل �لسؤال ا#ٓين ... به
املو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر ¬قoصاد واملالية حول أ#زمة ¬قoصادية �لسادة 

  .الفريق احلريك، تفضل لåسط السؤال املس�شار�ن احملرتمني من

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  .mسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئJس،
  الس=يد الوز�ر،

  الزمالء،
عرف العامل بsٔرسه ٔ�زمة مoعددة أ#بعاد، انطلقت من الوالËت املت¶دة 

، مرورا بsٔورو� و�ٓس=يا وٕافريقNا، نعتقد ^ازمني ٔ�ن لJس هناك ب÷ 2008يف 
قي يف م]sٔى عن تداعيات هذه أ#زمة، ذ¤ راجع لتقدم العوملة �لك ب

وسائلها وخصوصا مبختلف ا#ٓليات التك]ولوجNة اليت جعلت من العامل بoJا 
  .صغريا

ٔ�نه �ر¼ب العوملة، وانطلقت املنظمة العاملية  94املغرب اخoار ٕارادË يف 
ليناش �زاف دËل ا#ٓن، الس=يد الوز�ر، أ#زمة ما بقى . �لتÇارة من مرا.ش

ل¯ٓن اس=تزنفت Vدد  2008اKال ورا� كثري �ش نتحر¼و ٔ#نه من بعد من 
  .من ا#ٓليات اليت ٔ�عطت مثارها يف املر�_ السابقة

مليار ملواة خمتلف أ#بعاد  15ا#ٓن ماذا V�ٔددمت �ٕالضافة ٕال جتميد 
  معها؟ ¬قoصادية لهاته أ#زمة بعدما قلت تقلصت املسا�ة دËل التعامل

ف°سsٔل ٔ�يضا عن إالجراء ا
ي قامت به احلكومة يف جتميد ¬ع½دات 
املذ¼ورة، هل هو اكف يف �د الربع؟ الثلث؟ امخلس؟ العرش؟ ومن ٔ��ن 

  لنا ٔ�ن نبحث عن البايق؟
  .شكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد     زيم إالدرزيم إالدرزيم إالدرزيم إالدر�يس�يس�يس�يس،،،،الس=يد ادرالس=يد ادرالس=يد ادرالس=يد ادر����س ا#ٔ س ا#ٔ س ا#ٔ س ا#ٔ 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية
  .mسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم
  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ويف احلقNقة . يف البداية ٔ�شكر الفريق احلريك Vىل طر�ه هذا السؤال
¼بايق اZول أ#خرى، تعرض لتsٔثريات ٔ�ساسا البد من التذكري بsٔن املغرب، 

{ارجNة، حبمك أ#زمة، حبمك ¬éكامش دËل ¬قoصادËت والس=K الرشاكء 

أ#ساس=يني، حبمك الزËدة يف ٔ�سعار الطاقة ا�يل تتsٔ�ر Vىل العجز دËل 
املزيانية وتsٔ�ر Vىل جعز دËل التواز�ت اخلارجNة، وحبمك كذ¤ التذبذب 

  .فدËل ٔ�سعار الرص 
ٕاىل يوم]ا هذا اس�مثر ما اكن يتوفر Vليه من هامش  2008املغرب من 

اكن هناك فائض يف املزيانية، هذا  2008و 2007يف املزيانية، حبيث ٔ�نه يف 
الفائض مت اس�«ره من ٔ�^ل دمع ¬س=هتالك دا{ليا، من ٔ�^ل دمع 

ذا ¬س�«ر العمويم، ولكن يف مقابل هذه الهوامش اليت اس�مثرت يف ه
اجلانب من ٔ�^ل �Zفع بعÇ_ اÒمنو اكن لها مثن، هذا اÒمثن ٔ�ن هذه الهوامش 

 ،اس=تزنفت ؤ�صبحنا س=نة بعد ٔ�خرى نفقد نقطة من الناجت اZا{يل اخلام
تفامق العجز دËل املزيانية، وهذا فNه خطر Vىل البالد من �حNة ٔ�وال ٔ�ن 

اع اخلاص يصبح الرشوط دËل متويل ¬قoصاد الوطين تصبح صعبة، القط
مزاحام ��Zن العمويم، وفNه كذ¤ خطر حول ٔ�ن املس�مثر، سواء دا{ليا 
ٔ�و {ارجNا، يفقد الثقة يف البالد واملؤسسات دËل التنقNط كذ¤ تنقط 

 15سلبا، فاكن البد من هذا القرار، ولكن هذا القرار دËل جتميد دËل 
 m ذ جزءNرمه وهو وقف لتنفZل اËل املليار دËس=يط من ¬س�«ر د

العمويم، ٔ#ن ¬س�«ر العمويم أ#سايس هو ا
ي تقوم به املؤسسات 
مليار دËل اZرمه دËل  77وامل°شsٓت العمومNة، الس=نة املاضية ٔ�جنزت 

¬س�«رات العمومNة اليت ذهبت ٕاىل املقاوالت ٔ-داءات، و¬س�«ر 
  . كذ¤ املهم هو ¬س�«ر اخلاص

مة كام تفضل، الس=يد املس�شار احملرتم، �ٕالضافة لهذا و
¤، فاحلكو 
القرار ا�يل هو مرشوع قانونيا، ومربر ماليا وم]تج اقoصادË، م]تج لالقoصاد 
الوطين، كذ¤ Âش=تغل Vىل حزمة من إالجراءات املوة ٕاىل ت°ش=يط 
¬قoصاد اخلاص، ٕاىل ت°ش=يط ¬س�«ر اخلاص من {الل تåس=يط 

مليار دËل اZرمه اليت ب!ت فهيا ا�لجنة  47ا¼بة املساطر، تفعيل ومو 
مليار دËل اZرمه دËل ¬س�«رات  47الوطنية لالس�«ر الس=نة املاضية، 

اخلاصة و³�ٔلهبا يف الصناVات، موا¼بهتا يف امليدان، كذ¤ ا
هاب ٕاىل 
امليدان، يف أ#رض من ٔ�^ل املوا¼بة دËل ¬س�«رات اخلاصة، وكذ¤ 

والتåس=يط دËل إالجراءات دËل دمع دËل ¬س�«ر، سواء يف التفعيل 
امليدان العقاري ٔ�و يف امليدان الس=ياS، التعبئة دËل لك ما بيد احلكومة 

  . من ٔ�^ل دمع اÒمنو مرة ٔ�خرى يف ٕاطار التواز�ت املا¼رو اقoصادية
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .د املس�شار؟ تفضلهناك تعقNب الس=ي. شكرا الس=يد الوز�ر، شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  الس=يد الوز�ر، 

ٔ�� ما قل�ش اVالش درتو هاذ اليش؟ قلت واش هاذ اليش اكيف؟ 
ٕاخل؟ النقطة ... واش غيكون اكيف هذا؟ وال اح]ا يف الربع وال امخلس، وال
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 .أ#وىل
 ، هاذ التوقNف)La suspension(النقطة الثانية، ت°متناو Vىل ٔ�نه هاذ 

مليار ما �كوÈش رمقيا بل �كون بناء Vىل  15دËل هاذ ¬س�«ر دËل 
اخoيارات املشاريع اليت ميكن ٔ�ن تؤخر، وال ميكن بتا] ٔ�ن نقول لوز�ر ما 
انت عندك قدا وقدا وmس، البد ٔ�ن ند{ل يف التفاصيل ملعرفة نوعية 

  .املشاريع ا�يل ممكن ٔ�هنا تصرب وا�د املدة معينة
ال نفكر يف وضع قانون ^ديد ا�يل كJسمح �لقطاع اخلاص 7نيا، ملاذا 

 10يåين مدارس ويåين املس�شفNات ويåين جتهزيات �÷وà، ويت%لص Vىل 
  ٕاخل، و�لتايل لن نلsÇٔ ٕاىل توقNف ¬س�«ر؟ ... Vام 15س=نني وال Vىل 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .لمك الرد الس=يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا

        ::::املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةاملنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةاملنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةاملنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر الس=يد الوز�ر الس=يد الوز�ر الس=يد الوز�ر 
  الس=يد الرئJس،

  الس=يد املس�شار احملرتم،
حصيح ٔ�ن هذا القرار من الناحNة ¬قoصادية واملالية ³ري اكيف لو�ده، 

Âش=تغل وهناك مجموVة من إالجراءات ا�يل  -¼يف ما قلت- و
¤ احلكومة 
ص، مبا فهيا مرشوع قانون حول �هتمت ٔ�ساسا ب�شجيع ¬س�«ر اخلا

الرشاكة بني القطاVني العام واخلاص، من ٔ�^ل ٔ�ن يsٔ{ذ القطاع اخلاص 
و�لتايل، هناك . و�ساVد يف حىت الب°Nات التحتية ¬ج½عية و¬قoصادية

توازن و�اكمل بني هذا القرار ومجموVة من القرارات، وحصيح كذ¤ ٔ�ن 
حتديد ما سJمت وقفه يه طريقة ذ¼ية، مل الطريقة اليت اعمتدهتا احلكومة يف 

�كن طريقة حبيث Èس=بة معينة éزلت Vىل لك القطاVات، ولكن راعت ٔ�وال 
أ#ولوËت ¬ج½عية و¬قoصادية دËل احلكومة، راعت كذ¤ أ#ولوËت 
دËل القطاVات، القطاVات يه اليت و�دها س=ت¶دد ما يه املشاريع اليت 

 ٔs   .س̂رت
ريع ا�يل يه قNد إالجناز ³ري معنية، املشاريع ا�يل يه بطبيعة احلال املشا

مموà من اخلارج ³ري معنية، املشاريع ذات أ#ولوية ³ري معنية، ا�يل معين 
اؤه �لمس=تق�ل   . هو املشاريع حسب أ#ولوËت دËل القطاVات، ما ميكن ٕا̂ر

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

مليار درمه من  15وضوVه قرار احلكومة بتجميد السؤال ا#ٓين الثاين، م
اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق ¬شرتايك، . نفقات ¬س�«ر

  .تفضل الس=يد املس�شار

        

        ::::املس�شار الس=يد حفNاملس�شار الس=يد حفNاملس�شار الس=يد حفNاملس�شار الس=يد حفNظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس=يد الرئJس

  السادة الوزراء،
 احلقNقة ٔ�� كنت كنقول هاذي ما اكيناش و�دة املوضوع، ولكن السؤال

دËل أ#خ دËيل والزمNل دËيل يف الفريق ¬شرتايك امىش يف النحو دËل 
  . مليار 15

ٔ��ريل  4احلقNقة Vىل ٔ�ن اختذت احلكومة {الل جملسها املنعقد يف 
ٕاجراء لك ما ميكن اعتباره ٕاال ٔ�نه ٕاجراء ³ري دس=توري، وذ¤  2013

من  75 الفصل من القانون التنظميي �لاملية، بJ` �45ع½ده Vىل الفصل 
واحلكومة و�دها الصالحNة لتقدمي "اZس=تور واحض، حNث ينص Vىل ٔ�ن 

، هذا "مشاريع قوانني �ريم ٕاىل تغيري ما مت املوافقة Vليه يف إالطار املذ¼ور
  .النص اZس=توري

ٕاذن اكن Vىل احلكومة بصفة Vامة ٔ�هنا �رجع �لمÇلس، يعين �لربملان 
قانون تعدييل يف هذا الصدد، وما  املغريب بصفة Vامة من ٔ�^ل تقدمي

تعمتدش Vىل هذا، وتفoح النقاش حول القضاË الكربى واملهمة وما نعتوهاش 

  .بsٔهنا كتقوم �النفراد يف اختاذ القرارات وهتمJش املعارضة بصفة Vامة
مليار  15ٕاذن Vىل ٔ�ن هذا القرار هذا كام قلت القايض بوقف تنفNذ 

، و¬كتفاء ٕ�عطاء 2013الس=نة املالية  درمه من نفقات ¬س�«ر �رمس
 9أ#ولوية ٕالجناز العمليات املر�_ اليت انتقلت يف الس=نوات أ#{رية من 

  .مليار درمه يف الس=نة احلالية 21ٕاىل  2005مليار يف 

ا، فٕان هذا القرار التقشفي ا
ي �ريد احلد من éزيف جعز املزيانية 

ن í عواقب وخمية Vىل ، س=تكو%7,6اليت بلغت الس=نة الفارطة 
¬قoصاد الوطين وÈس=بة منوه ويعطي مؤرشات سلبية من الناحNة 
¬قoصادية، {اصة ٕاىل Vامل املقاوà وVىل الربامج املسطرة القطاعية، ٔ#ن 
إالسرتاتيجية ا�يل هنجها املغرب بصفة Vامة، ٔ�ي ٔ�ن هناك ٕاسرتاتيجية 

مليار دËل  212برت قطاعية م+ال املغرب أ#خرض ا�يل �لك رصا�ة مت 
مليار درمه من املزيانية ا�صصة لالس�«ر لهذا القطاع،  2,21الس=ن�مي، 

مليار دËل الس=ن�مي،  175زائد قطاع البناء والتجهزي ا�يل مت برت وا�د 
وغت%لق  هاذي م�الغ �مة وا�يل اكنت غتضخ ٔ�موال يف ¬قoصاد الوطين

و³ادي ÂساVد حىت يف وا�د الرواج و³ادي ÂساVد يف ¬س=هتالك 
 .الس=يوà ا�يل ¼يعاين مهنا املغرب بصفة Vامة

كذ¤ من الناحNة ¬ج½عية يعين التجهزيات ³ادي تنقص يف 
املدارس، يعين يف املس�شفNات، يف القطاع الصحي، ومن الناحNة 
الس=ياس=ية ا�يل �لك رصا�ة ٔ�ن هذا إالجراء ³ادي يضعف احلكومة بصفة 

ملصداقNة ا�يل عندها واملغرب كذ¤ بصفة Vامة ³ادي Vامة، غيفقدها ذاك ا
نتاع املؤسسات املالية اZولية بصفة ) vis-à-vissss(يفقد املصداقNة دËلو 

  .Vامة
، وشف]ا بعض إالذاVات ٔ�ج]بية بصفة )Sky news(و³ري البارح شف]ا 
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Vامة ا�يل ا#ٓن كت¶دث Vىل ٔ�ن هناك ٔ�زمة اقoصادية يف املغرب، وهاذ 
لطريقة فني ³ادي املغرب ويه Âشجيع ¬س�«رات و^لب اليش ¼يرض �

  .¬س�«رات اخلارجNة بصفة Vامة
ٕاذن هذا كام قلت، الس=يد الوز�ر، Vىل ٔ�ن هذا ٕاجراء �لك رصا�ة 
 Ëاكنت احلكومة، ٔ�� يف نظري اكن �كون يف غىن عنه ٔ#ن ما معر� س=نو

الس=نة ما معرها من املزيانية وما معرها اكنت، وحىت هاذ  %100فذو نكن 
لهذا، اكنت احلكومة �كون يف �ل من هذا . من املزيانية %100كتنفذ 

القرار وحىت ٕاىل ابغات ]{ذو كام قلت اكنت تد{ل وتقحم معها الفاVلني 
  . بصفة Vامة و{اصة املؤسسات اZس=تورية

  .وشكرا الس=يد الوز�ر، شكرا الس=يد الرئJس

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .الس=يد الوز�راللكمة لمك . شكرا

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
شكرا الس=يد الرئJس، وشكرا �لفريق ¬شرتايك Vىل طر�ه لهذا 

  .السؤال
. 15الس=يد املس�شار احملرتم، نبدا ³ري �لفال�ة و�لتجهزي وéرجع ل 

رات الفال�ة بني ٔ�يدهيا الفال�ة بعد وقف تنفNذ دËل هاذ اجلزء من ¬س�«
 2دËل املليار دËل اZرمه، و ٔ�كرث من  8ٔ�كرث من  2013اليوم هاذ الس=نة 

  .دËل املليار دËل اZرمه ا�يل ³ادي متيش �لمؤسسات اليت Âش=تغل معها
القطاع دËل التجهزي بعد وقف تنفNذ نفقات ¬س�«ر، بني ٔ�يديه يف 

اZرمه، و�لتايل بني ٔ�يدي هاتني  دËل املليار دËل 6ٔ�كرث من  2013
  .الوزارتني من ¬ع½دات ما �كفي

éرجع �لقرار من الناحNة اZس=تورية، اZس=تورية ٔ�وال اZس=تور يلزم 
من القانون التنظميي  45احلكومة �حلفاظ Vىل توازن املالية العمومNة، املادة 

الية، اح]ا يف لقانون املالية تتقول ¤ ٕاذا دعت الظروف ¬قoصادية وامل
، من الناحNة ¬قoصادية اك�ن ٔ��ر دËل أ#زمة Vىل املغرب، �راجع 2013

، %9,6دËل احلساب اجلاري، حساب أ#داءات تقريبا جعز دËل 
من  %7,6بـــ  2012املوجودات اخلارجNة بني يدينا ٔ�هنينا الس=نة دËل 

  .الناجت اZا{يل اخلام
 املوارد العادية ال �كفي لتغطية الرصيد العادي دËل املزيانية يعين

دËل املليار دËل اZرمه الس=نة املاضية دËل املقاصة  17النفقات العادية 
{لصناها ��Zن، رجعنا تنعJشو ��Zن، مايش ¬س�«ر، ما تن%لصوش 

  . ¬س�«ر، كن%لصو ��Zن
ز تتعطينا جع 2013مكلنا النتاجئ أ#ولية دËل الربع أ#ول من  اكنو ل

من الناجت اZا{يل اخلام، ٕاىل امشJ]ا هباد الوترية هاد الس=نة  %2دËل 
فني يه هاذ املصداقNة اليت . من الناجت اZا{يل اخلام %³8ادي éمكلوها بــ 

تت¶دثون عهنا؟ ¼يفاش ³ادي �كون عند� هاذ املصداقNة Vىل املس=توى 

ٕاىل ما اكÈش اZويل؟ ا#ٓن املصداقNة ٔ�صبحت معوملة، ¬قoصاد الوطين 
التحمك يف العجز دËل املزيانية، ٕاىل ما اكÈش املصداقNة دËل املؤسسات 

  .¬قoصادية ما جيي عندك حىت وا�د
و�لتايل، هذا قرار ¼يف ما قلت مرشوع قانونيا ومربر ماليا وم]تج 
اقoصادË، م]تج من حNث ^لب ¬س�«رات اخلارجNة ٔ#ن تيعرفوا 

ن هناك حكومة مسؤوà توVدت بsٔهنا س=ت¶افظ Vىل املس�مثر�ن اخلارجNني �ٔ 
  . اقoصادية دËل البالد وتقوم �لواجب التواز�ت املا¼رو

مليار دËل اZرمه من الس=نة  21الواجب، ملاذا مقنا بذ¤؟ ر�لنا 
املاضية من اع½دات ¬س�«ر، ٔ�صبحنا ٔ�مام مزيانية اس�«ر ^ديدة، العام 

ل املليار ٔ�جنز� �لرمغ من Èسب إالجناز ا�يل دË 18ا�يل فات ميل ر�لنا 
�لكمتو Vلهيا، الس=يد املس�شار احملرتم، ؤ�نمت حمقون ال ننجز اللك، ولكن 

املليار دËل اZرمه  �3لرمغ من ٔ�ننا ال ننجز اللك، الس=نة املاضية جتاوز� 
ا�يل ج�نا معنا ³ادي تصبحنا يف وا�د احلاà ال  21يف مزيانية ¬س�«ر، 

، ما حNد�هاش لكها، مع العمل ٔ�ن إالصالح 15تتصور، و�لتايل حNد� مهنا 
دËل القانون التنظميي ا�يل ^اي مقرتح فNه ٔ�ن ¬ع½دات املر�_ تلغى 

. مليار ما غتبقاش هنائيا 21هنائيا، يعين يف ٔ�فق قانوين تنظميي ^ديد هاد 
  .21من  15ٕاذن اح]ا قلصنا 

املس�شارون احملرتمون، ٔ�هيا الس=يدة املس�شارة  فهاذ القرار، ٔ�هيا السادة
احملرتمة، هذا قرار من �ب املسؤولية، من �ب مرة ٔ�خرى احلفاظ Vىل 
املصداقNة ٔ�مام املواطنني ؤ�مام الرٔ�ي العام الوطين واملس�مثر�ن الوطنيني 

  . وأ#^انب
 .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .يد املس�شارهناك تعقNب؟ تفضل الس= . شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد حفNاملس�شار الس=يد حفNاملس�شار الس=يد حفNاملس�شار الس=يد حفNظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  الس=يد الرئJس،
  الس=يد الوز�ر، 

ٔ�� ك°شوفو ... ٔ�� عندي ٔ�ن هذا القرار اختذ ٔ�مام الرٔ�ي الوطين ؤ�مام
 Le Fonds Monétaire(اختذ ٔ�مام مؤسسة وا�دة وهو 

international(،ويلZا ـــــــــــٔ#نه اح]ا هنار اعطان ، صندوق النقد ا
)La ligne ( لËاوزوش العجز بوا�د ال°س=بة  6دÇلينا ما نتV مليار فرض

بJ` ا#ٓن كام Âشري  %4,8معينة، اح]ا يف القانون املايل قدم]ا جعز دËل 
�ش نبلغوه ) Un message( ، ٕاذا الزم ٔ�ننا نوو í%³8اديني لوا�د 

يف  Vىل ٔ�ن احلكومة راه ³ادية يف ٕاطار املا¼رو اقoصادي ٔ�هنا ³ادي تتحمك
  .Èس=بة العجز نتاعها

�ل°س=بة، الس=يد الوز�ر، قلتو Vىل ٔ�ن ذيك الوزارات ¬ع½دات 
عندها ما �كفي، ماكنتوش تربجموها لها، وما كنتوش تربجموا واملرسوم يصدر 
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املقص، امسح يل Vىل هاذ العبارة، ٔ�نه املقص يعين {دمoيوه يف ... احشال
مليار درمه،  181ي جتيبوا لنا هاذ اKال، ذيك الساVة ما تربجموش، ³اد

مليار، تقولوا لنا ³ري  58,7يعين ¬س�«رات العمومNة �لمزيانية العامة فهيا 
مليار  21مليار، راه  21مليار حبال العام أ#ول، ¬ع½دات املر�_  40

  .ٔ#ن قلناها
قلنا �لحكومة، ٔ�� يف ا�لجنة وقلهتا �لس=يد الوز�ر، وكنعرف الشلك 

نعرف هذا وقلهتا لمك Vىل ٔ�ن راه يعين �لطريقة ذيك املزيانية دËلمك وك 
، راه ³ادي �كون مشلك، ٔ#ن سوف لن يمت )juin(صادق]ا Vلهيا يف 

ٔ#ن ما نفذ�ش املزيانية، اكنت .. مليار راه ³ري 21ٕاذن ذيك . تنفNذها
Ë 6( ّ� املزيانية الس=نة الفارطة mois .(  

اقشوش، ٔ�� قلت نها، اح]ا ما كن العجز دËل مرشوع قانون ٔ�رشتو ل 
¼ينص، ولكن اZس=تور ¼ينص كذ¤، اح]ا ما كنقولش ٔ�ن  45لمك الفصل 

إالجراء ما اكÈش يت%ذ، ٔ�� كنقول الشلك القانوين ا�يل خصو يلåس، �ش 
éكونو اكملني مoضام]ني يف ظرف �ا¤ مير م]ه املغرب، ٔ�ن {اص لك يش 

د خصها توا^ه هاذ اليش ؤ�ن ^امع، ولكيش �كون، مجيع القوى يف البال
  . �كون مoضام]ة، ٔ#ن املغرب فعال ¼يعJش ٔ�زمة {انقة ؤ�زمة اقoصادية {انقة

ا�يل اكن ميكن �لك رصا�ة، س=يارات ) des postes(³ري نsٔكد اك�ن 
اZوà، س=يارات اZوà احبال دا� صندوق املقاصة ³ادي نقولو ³ادي 

Vام ³ادي éرجعو ونعطيو  درمه، فٕاذا به من بعد 1000نعطيو �لناس 
درمه، ويبقى، ونعاود éرجعو، وأ#سعار تبقى يه، ٔ#ن س=يارة  1000

خر درمه، زولنا هلم الس=يارة من الفوق، ويف ا#ٓ  3000اZوà، املد�ر ¼يق�ط 
 des(مليون، اك�ن  80ردينا هلم الس=يارات و¼ميش=يو mس=يارات دËل 

postes ...(  
يف التحمالت املشرتكة، يف ٕاىل امسحيت، الس=يد الوز�ر، {اصة 

مصاريف أ#دوات، ٕاىل ³ري ذ¤، �زاف ما يتقال، ولكن اح]ا يف ا�لجنة 
  .عند� مع الس=تة ونص، الس=يد الرئJس، و³ادي نطولو يف املوضوع

  .شكرا الس=يد الوز�ر Vىل تفهممك

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةZى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةZى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةZى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب الس=يد الوز�ر املنتدب الس=يد الوز�ر املنتدب الس=يد الوز�ر املنتدب 
شكرا الس=يد املس�شار احملرتم ميل تoJلكم Vىل ٔ�ننا ي°�غي ٔ�ن éكون 
مoضام]ني، وهو �لفعل كذ¤، ٔ#ن املسؤولية مسؤولية امجليع، ميل �لكمنا 

كنا عند� فائض دËل  2008ويف  V2007ىل تفامق جعز املزيانية راه يف 
: 2011ٕاىل اليوم يف  0,5مرينا من فائض دËل  2007املزيانية، من 

و�لتايل، اح]ا ٔ�مام واقع يف س=نوات ضيعنا . %7,6: 2012، يف 6,7%
  .هوامش ¼برية، و�لتايل البد من املسؤولية

املسàٔs الثانية ٔ�ن هاذ إالجراء هو ٕاجراء وطين {الص رصف من �ب 

  .التعهدات دËل الرب�مج احلكويم
  ة املس�شار�ن،الس=يدات والساد

من الناجت  %3، جعز دËل %3الرب�مج احلكويم تoJلكم Vىل رمق دËل 
، هذا تعهدت به احلكومة، وتعهدت به 2016اZا{يل اخلام يف ٔ�فق 

. %3أ#³لبية احلكومNة ٔ�مام املواطنني ؤ�مام الربملان �ش �رد العجز لــ 
Vادة املصداقNة و�لتايل، هاذ إالجراء تيد{ل يف هاذ املسار من ٔ�^ل إ 

̄ٔرق م العمومNة، ٕاVادة املصداقNة �لمزيانية ا�لقرار العمويم، ٕاVادة املصداقNة ل
  .العامة، البد من هاذ أ#مر هذا

بطبيعة احلال حنن سعداء ٔ�ن من بعد ٕان شاء هللا هاذ اجللسة س=تكون 
، 45لنا ^لسة دËل املناقشة، وVىل هاذ أ#ساس ا{ذينا يف ٕاطار املادة 

حصيح ٔ�هنا جتزي �لحكومة، ولكن جترب احلكومة Vىل ٕاخ�ار  45ادة ٔ#ن امل
الربملان، و�لتايل ٔ�ن ختضع �لمناقشة ؤ�ن ختضع �لرٔ�ي ا#ٓخر ؤ�ن ختضع 

، وحنن �45لنقاش العمويم، وهذا اVالش ا{ذيناه يف ٕاطار املادة 
مس=تعدون لهذا النقاش ا
ي ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون �رË يف ٕاطار املصل¶ة 

  . ة �لبالدالعام
 .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
ٕاذن السؤال الثالث كذ¤ مو^ه ٕاىل الس=يد . شكرا الس=يد الوز�ر

اللكمة . الوز�ر، موضوVه تزنيل ٕاصال�ات نوعية هتم القطاع املايل ببالد�
        .ٔ#�د السادة املس�شار�ن، تفضل اليس الس=باعي

        ::::املس�شار الس=يد محمد �رVاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رVاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رVاه الس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رVاه الس=باعي
  رتم،الس=يد الرئJس احمل

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

  .سؤايل مو^ه �لس=يد وز�ر ¬قoصاد واملالية
  الس=يد الوز�ر،

تعلمون ٔ�ن القطاع املايل يلعب دورا ٔ�ساس=يا وجوهرË يف حNاة أ#مم، 
ونعتقد، الس=يد . {اصة Vىل مس=توى متويل ¬قoصاد وتعبئة ¬د{ار

احملرتم، ٔ�ن احلكومة مدعوة يف الوقت الراهن ٕاىل التفكري يف تsٔهيل الوز�ر 
القطاع Vىل املس=تويني القانوين واملؤسسايت، {اصة فK خيص تعبئة 

  .¬د{ار، مس=تفNد�ن من جتارب حميطنا إالقلميي واجلهوي واZويل
والشك، الس=يد الوز�ر احملرتم، é�ٔمك تعلمون ٔ�مهية ¬د{ار، سواء 

 ٔ̄ ش%اص ا
اتيني ٔ�و املعنويني، ٔ�و �ل°س=بة �لمؤسسات وسوق �ل°س=بة ل
و
ا، من الرضوري ٔ�ن تفكر . الرسامNل والقطاVني البنيك والتsٔمNنات

احلكومة يف صيغ م�تكرة لالد{ار Vىل مس=توى اZوà ملواة ا#7ٓر املرتتبة 
sٔ�رت هبا عن أ#زمات املالية و¬قoصادية املتتالية اليت يعرفها العامل، واليت ت

بالد� يف الس=نوات أ#{رية، وانعكست Vىل الناحNتني ¬قoصادية 
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و¬ج½عية من {الل ما تعرفه حركة الرواج التÇاري من بطء يف م]اطق 
  .ور¼ود يف م]اطق ٔ�خرى

ٕاضافة ٕاىل مالحظة مرتبطة هبذه التsٔثريات، جعلت Vىل سNåل املثال 
  .، {اصة ذات الطابع الس=ياSأ#بناك تت%ىل عن إالسهام يف دمع املشاريع


ا، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري ¬س=تعÇالية املت%ذة 
لتعبئة ¬د{ار مبا خيدم ¬قoصاد الوطين و¬س�«ر املغريب ملواة 

  . حتدËت أ#زمة ¬قoصادية املالية العاملية
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. ملس�شار احملرتمشكرا الس=يد ا

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس=يد الرئJس

. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم من فريق ¬س=تقاليل Vىل هاذ السؤال
ا�يل عرف  ٔ�ود يف البداية التذكري بsٔن هاذ القطاع هو من بني القطاVات

{الل الس=نوات املاضية ٕاصال�ات هيلكية، مست خمتلف اجلوانب دËلو، 
حبيث اكن ٔ�ساسها هو حتسني ولوج أ#ش%اص واملقاوالت خلدمات القطاع 
املايل، وذ¤ من {الل التنويع دËل املنتو^ات ا�يل يه يعين مت طرvا بني 

اليت مهت  ٔ�يدهيم، هذا من ة ومن ة ٔ�خرى مجموVة من إالصال�ات
اجلانب دËل اZمع دËل الرقابة دËل القطاع واحملافظة Vىل السالمة دËل 

  .القطاع
واملسàٔs الثالثة وهو ما حتدثمت عنه هو Âشجيع ¬د{ار، و�لتايل مجموVة 
من القوانني ومجموVة من إالجراءات مت اختاذها يف هذا القرار، واكن �ٓخرها 

، كتمك_ �ططات ¬د{ار 2013دËل املالية ما مت اختاذه يف ٕاطار القانون 
السابقة هو خمطط ¬د{ار ا
ي يعين أ#جراء، يعين ال�شجيع من الناحNة 
̄ٔجراء Vىل ¬د{ار يف يعين ¬د{ار، وكذ¤ س=بقoه يف عهد  الرضيNåة ل
احلكومة السابقة خمططات ¬د{ار يف الرتبية وخمططات ¬د{ار يف 

يف أ#سهم، و�لتايل هناك وا�د اKموVة من  السكن وخمططات ¬د{ار
 .إالجراءات الرضيNåة اليت يعين اهمتت �جلانب دËل Âشجيع ¬د{ار

بطبيعة احلال هذا ا#ٓن التجربة يف طور ¬نطالق فK يتعلق هبذه 
ا�ططات، واملناظرة الوطنية لٕالصالح الرضييب ا�يل ³ادي �كون يف هناية 

ٔ��ريل، س=تكون م]اس=بة  30 -29 الرمحن الرحمي يف هذا الشهر ٕان شاء هللا
كذ¤ ملراجعة ولتقNمي اKال الرضييب فK يتعلق هباذ ا�ططات دËل 

  .¬د{ار ومدى أ#�ر دËلها Vىل القطاع املايل
بطبيعة احلال �ٕالضافة لهاذ اجلانب دËل خمططات ¬د{ار، ا#ٓن 

يعية اليت هتدف ٕاىل تقوية احلكومة Âش=تغل Vىل مجموVة من النصوص ال�رش 
نص قانونيا  15بني ٔ�يدينا  2013و 2012القطاع املايل، ا#ٓن ما بني س°يت 

دËل القوانني مت Èرشها �جلريدة الرمسية بعد مصادقة  3هيمت �لقطاع املايل، 

الربملان Vلهيا، ويه ٔ�ساسا هتدف ٕاىل يعين دمع إالقراض دËل الس=ندات، 
ات الصغرى، اك�ن مجموVة من القوانني كذ¤ اليت القانون املتعلق �لسلف

هتدف ٕاىل طرح م]تو^ات ^ديدة، ويتعلق أ#مر ٔ�ساسا مبرشوع القانون 
املتعلق ٕ��داث يعين مؤسسات االئ½ن، ٕ��داث البنوك ال�شار¼ية، 
و�لتايل توفري الس=يوà اجلديدة من {الل يعين تعبئة اÒمتويالت من اZول 

  . يف اÒمتويالت ا�يل يه عندها فائض
 Kة من إالجراءات اليت اختذت سواء فVواك�ن اجلانب الثاين وهو مجمو
يتعلق �لهيئة دËل التsٔمNنات من ٔ�^ل دمع ¬د{ار ٔ#نه القطاع دËل 
. التsٔمني يؤدي دورا �ام يف تعبئة ¬د{ار والس=K ¬د{ار طويل أ#مد

  .شكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
ٕاذن يف ٕاطار التعقNب، هناك تعقNب؟ تفضل . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اليس ا�لبار

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئJس

بدوري ٔ�شكر الس=يد الوز�ر Vىل التوضي¶ات الهامة فK خيص هاذ 
أ#زمة ¬قoصادية ا�يل ٔ�صبحت ^لية يف ^ل اZول حىت العظمى ٔ�و القوية 

  .اقoصادË مهنا
اليوم، الس=يد الوز�ر، ٔ�صبح ال هيمت ٕاال �حلياة اليومNة، وí  ٕان املواطن

حنن اليوم حنتاج ٕاىل ٕاصالح ^ذري . ارتباط {اص مبا يقoات به اليويم
�شجع ¬س�«ر من ة و�رجع الثقة، ا#ٓن اللك يعمل ٔ�ن أ#بناك ما ابقات 

بعوا فهيا س=يوà، ا#ٓن الناس ما ابقاوش ]يقني حىت يف أ#بناك والو تيخ 
فلوسهم يف ا�دة كام زمان، اVالش هاذ اليش؟ ٔ#ن انعدام الثقة يف أ#بناك 

  .ويف الس=ياسة احلكومNة ا�يل مoبعة
ا�يل كنمتناو ٔ�ننا جنيبو يش �ا^ة ^ديدة �ش املواطن خيفف شوية 
و�رجع الثقة و�شعر �لطمsٔنJ]ة، ما ابقاش دا� املواطن العادي أ#^ري 

هيمتوا �ٔ#رقام قد ما ٔ�هنم تJمتناو ٔ�ن أ#سعار تبقى والåسطاء، ما ابقاوش � 

م]خفضة، ٔ�ن احلياة دËهلم تبقى مد�رة، ٔ�ما أ#زمة راه موالفني هبا، املغريب 
راه عندو وا�د املناVة قوية من أ#زمة، ٔ#نه {لق مع أ#زمة، ٔ#نه مازال 

Ëىل الكامليات، ٔ�ما اح]اV نا أ#زمة تيفكروا فهيا الناس ا�يل تيقلبواNا{الق 
، ا�يل Ë20لكوه  �10ٔ#زمة دËلنا، اح]ا املغاربة ا�يل تيقولوا ا�يل تيالكوه 

، امحلد G ا�Zن إالساليم دËلنا Vلمنا التاكفل، وا�د Ë3لكوه  2¼يالكوه 
  .ري �ش ي°oعش التمنيةذتيعاون وا�د ولكن خصنا ٕاصالح ^

 15احلåس دËل كنتsٔسفو لالخoيار ا�يل امشات فNه احلكومة بوا�د 
مليار درمه من ¬س�«ر، هذا يشء س=يؤ�ر ال حماà ¼يف قالوا إالخوان 
ا�يل س=بقوين، ولكن ت°متناو ٔ�ننا نضام]و مجيع {دمة لهذا الوطن حىت ذيك 

  . الطبقة الفقرية ا�يل مولفة �ٔ#زمة Âشعر بsٔهنا Vا�شة يف ¼رامة
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  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .لكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلواال. شكرا

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  الس=يد الرئJس،

mرسVة ٔ�وال فK يتعلق �Òمتويل دËل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
ٔ�ساسا، ٔ#ن يه اليت تعاين، احلكومة اختذت مجموVة من إالجراءات، سواء 

V�ٕ يتعلق Kل فËسري دJل الضامن، و�لتايل التËادة النظر يف املنظومة د
احلصول دËل الضامن �ل°س=بة لهذه املقاوالت، ٔ�و فK يتعلق �#ٓلية اجلديدة 

، اليت هتدف ٕاىل Âسهيل حصول املقاوالت "ضامن ٕا¼سرب�س"دËل الضامن 
  .Vىل اÒمتويالت البنكNة

 اجلانب دËل الثقة، احلكومة واملسàٔs الثالثة، ؤ�نمت حمقون، ركزتيو Vىل
دËل املليار دËل اZرمه، قلت  15ميل �لكمت Vىل وقف التنفNذ دËل 

كذ¤ هناك ٕاجراءات دËل بعث الثقة، والس=K يف ¬جتاه ا�يل �لكمتو 
Vليه، دËل ٔ�ن املواطنني، سواء اكنوا Vاديني ٔ�و املقاوالت، حيسوا بsٔن 

ساس، ويف هذا ¬جتاه ٕان شاء هللا احلساب البنيك حساب ³ري قابل �لم 
الرمحن الرحمي س=تكون ٕاصال�ات �مة من ٔ�^ل تثNåت دËل الثقة، تثNåت 
دËل الثقة يف احلساب دËل االئ½ن وتثNåت دËل الثقة دËل املقاول، دËل 

  .املواطن املغريب
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

اس=ت%الص ديون املؤسسات العمومNة  السؤال اخلامس موضوVه Vدم
àوZاملس=تحقة لفائدة ا . àاللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا

  .واملعارصة، تفضلوا
ٕاذن �ل°س=بة �لسؤال الرابع ا�يل موضوVه الزËرة امللكNة Zول اخلليج، 

ائه ٕاىل اجللسة املق�_   . تقدم الس=يد الرئJس بطلب ٕال̂ر
  .تفضل

        ::::ٔ�محد التو�زئ�محد التو�زئ�محد التو�زئ�محد التو�زي    لس=يدلس=يدلس=يدلس=يداملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس=يد الوز�ر احملرتم، فقد تعهدت احلكومة يف �ر�جمها الرايم ٕاىل 
حتسني حاكمة املؤسسات وامل°شsٓت العمومNة وتقوية فعالية مراق�هتا من 

ٕ�عامل  طرف اZوà، ومتاش=يا مع مoطلبات ربط املسؤولية �حملاس=بة، وذ¤
مل  2012ويف هذا إالطار، وٕاىل ³اية فاحت ش=ت°رب . م�دٔ� الشفافNة والنÇاVة

ة بقانون  يمت حتصيل ما بذمة املؤسسات العمومNة من ٕا�رادات مالية مد̂ر
، حNث بلغت، حسب Vلمنا، ٔ#ن أ#رقام الصحي¶ة ما 2012املالية س=نة 

 10,5قريبا ميك°ش لنا نعرفوها، ولكن حسب ما يتداول Vىل ٔ�ن هناك ت
  .مليار درمه مل يمت اس=ت%الصها من طرف إالدارات العمومNة

  ما يه ٔ�س=باب ومربارات Vدم اس=ت%الص هذه املبالغ؟ : 
ا، سؤالنا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الية، امللكف �ملزيانيةالية، امللكف �ملزيانيةالية، امللكف �ملزيانيةالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد وامل
  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Vىل هذا السؤال
³ري نبغي نوحض، ٔ�نمت �لكممت Vىل ش=ت°رب، ٔ�� ³ادي نتلكم Vىل دج]رب 

، يعين اÒهناية دËل الس=نة، اÒهناية دËل الس=نة وما مت حتصيM حىت 2012
مليون، ٔ�ي ال°س=بة دËل  493و مليار 11هو  Ò2012هناية دج]رب 

مليار  11اكن يتوقع  2012، يف �ني ٔ�ن قانون املالية %101التحصيل 
  .مليون دËل اZرمه 300و

مليار  4ونعطيمك التفاصيل، حبيث ٔ�ن اKمع الرشيف �لفوسفاط ٔ�عطى 
مليون دËل اZرمه Vىل ما اكن مoوقعا،  144مليون، الزËدة  144و

دËل أ#ر�ح،  198مليار و 2مليون، مهنا  298يار ومل  2اتصاالت املغرب 
مليون دËل  903مليار دËل اZرمه، بنك املغرب  2احملافظة العقارية 

 250مليون درمه، مكoب الرصف  360اZرمه، صندوق إاليداع والتدبري 
مليون درمه، املكoب الوطين �لمطارات  269,7مليون درمه، �ريد املغرب 

مليون درمه، رشكة  200، مجموVة اÒهتيئة العمران مليون درمه 212,5
 126,5مليون درمه، الواكà الوطنية لتق]ني االتصاالت  150اÒهتيئة الرËض 

مليار مت حتصيلها هنائيا ود{لت ٕاىل خزينة  11,493مليون درمه، مبا مجموVه 
  . عن ما اكن مoوقعا %1اZوà، و�لتايل مت حتصيل ما يفوق 

 .وشكرا

    ::::ئJس اجللسةئJس اجللسةئJس اجللسةئJس اجللسةالس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر 
  .تفضل الس=يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زي
يف ٕاطار املعلومة مازال ما عند�ش ٔ�رقام، ولكن ٕاذا اكنت م+ال املبالغ 
ا�يل قلتو عرشة، ٔ�ن يف املزيانية العامة دËل اZوà اكنت إال�رادات ا�يل 

 ا�يل اكن يف املال�ر، هاذ اليش 10غتد{ل من طرف املؤسسات العمومNة 
املزيانية، ٕاىل اكن هاذ اليش ا�يل يف املزيانية مايش اكرث، املسàٔs ما عند� ما 
نقولو، ما عند� ما نقولو ٔ#ن اس=توفNت الرشوط، ولكن ٔ�� عندي وا�د 

 2011التقر�ر ا{ذيتو mرسVة من تقر�ر اKلس أ#Vىل �لحسا�ت لس=نة 
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ت، ا�يل يف الواقع بعد دراسة ذاك ا�يل التقر�ر دËل اKلس أ#Vىل �لحسا�
القانون دËل التصفNة ¼يبني يف الواقع املسائل ا�يل اختذت وا�يل ما 
ختذاÂش، ٔ#ن ¼يف ما اكن احلال املزيانية تبقى توقعات، تبقى ³ري توقعات، 

  .مايش يش �ا^ة كتزنل من السام
 ¼يقول Vىل ٔ�ن وجود ديون فK 2011و�لتايل ٔ�ن هاذ التقر�ر دËل 

نباء ٔ�نه هناك وجود ديون ³ري مس=ت%لصة  ٔ̄ خيص ³ري واكà املغرب العريب ل
مببلغ تقريبا جوج دËل  1987، مايش ³ري من عندمك ان½، من 87تعود من 

مليون دËل اZرمه من اKموع متثل ديون  15املليار دËل اZرمه، مهنا 
عمومNة، وامجلاVات املنظامت العمومNة ٔ�ي ٕادارات اZوà، فهيا املؤسسات ال

  .احمللية، وهذا تقر�ر دËل اKلس أ#Vىل �لحسا�ت
ٔ#ن حىت هاذ العملية دËل وضع املزيانية راه .. ٕاذن ٕاذا اكن يف الواقع

تذا¼ر� فهيا يف قانون املالية Vىل ٔ�نه اح]ا يف املزيانية كند�رو دمع املؤسسات 
¬س�«راث دËلها،  العمومNة كند�روها كتجهزي �ش نعاونوها فK خيص

ولكن يف املقابل كند�رو وا�د العدد دËل أ#رقام ا�يل كتعطهيا بsٔهنا كتضخها 
يف املزيانية �ش �كون هناك توازن، ٔ#ن ٕاىل تالعبنا هباذ أ#رقام هباذ 
الطريقة ³ادي نطيحو يف هاذ إالشاكلية ٔ#ن يف الواقع ٔ�� ميل لقNت هاذ 

ٔ#ن ك�سال اZوà، ك�سال املزيانية العامة دËل أ#رقام كنقول راه هذا م]كر 
دËل املال�ر تقريبا يه  10دËل املال�ر،  10اZوà ك�سال لهاد املؤسسات 

مليار هاذي ا�يل جتمدت فK خيص هاذ اليش ا�يل ¼يتذا¼روا Vليه  15
و�لتايل، التقد�رات خصها �كون يف حملها وٕاىل اكن يف الواقع ٕاىل . إالخوان
فK خيص  %100س=ت%الص ا�يل قلتو راه قلتو ٔ�ن ¬س=ت%الص اكن ¬

  . هاذ املؤسسات، وهاذي ^لسة Vامة حمرتمة واح]ا ما عند� ³ري ن!Nقو فNمك
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::ية، امللكف �ملزيانيةية، امللكف �ملزيانيةية، امللكف �ملزيانيةية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملال الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملال الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملال الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملال 
 2012الس=يد الرئJس، هو ¼يف ما قلت ما مت حتصيM ٕاىل هناية دج]رب 

ٔ#ن �لفعل يف الس=نوات السابقة اكنت املسامهة دËل  2011هو هذا، ويف 
اكنت ال  2002هاد املؤسسات وامل°شsٓت العمومNة اكنت ÈسNåا ضعيفة، يف 

، ولكن �لفعل ٔ�ن هاد املؤسسات مليار دËل اZرمه 4دËل املليار،  4تبلغ 
حتس°ت احلاكمة دËلها و�لتايل حتس°ت املردودية يف الس=نوات أ#{رية 
ٔ�صبح املسامهة دËلها يف املزيانية دËل اZوà ٔ�صبحت مسامهة ¼برية، هاذ 

مليون، يعين  563مليار و 12ت°oوقعو ٕان شاء هللا  2013الس=نة هاذي يف 
 2012املليار، يف  10مت حتصيل  2011نت يف �زËدة، ماشني يف زËدة، اك

ٕاذن حنن . 563مليار و 12دËل املليار، ودا� نتوقع حتصيل  11مت حتصيل 
يف مسار تصاVدي حبمك التطور دËل احلاكمة دËل هاذ املؤسسات و�لتايل 

  . املردودية دËلها

  .شكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

موضوVه ا�اطر املالية احملدقة �ملؤسسات ٕاذن السؤال السادس 
  .اللكمة ٔ#�د السادة يف فريق أ#صاà واملعارصة. العمومNة

        ::::املس�شار الس=يد احلفNاملس�شار الس=يد احلفNاملس�شار الس=يد احلفNاملس�شار الس=يد احلفNظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح++++يثيثيثيث
  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ا#7ٓر : تعد ا�اطر املالية احملدقة �ملؤسسات العمومNة حNث تتجسد يف

ة لبعض املرتتبة عن ¬ نعاكسات، ارتفاع لكفة الطاقة، الوضعية املالية احل̂ر
، Vالوة )SOMAGEC2(و) SMIT1(املقاوالت العمومNة مكؤسس=يت 

Vىل الوضعية السFJة ملالية املكoب الوطين �لكهر�ء اليت تفامقت مع فصل 
صندوقها اZا{يل �لتقاVد، مما ٔ�دى ٕاىل تعميق العجز املايل �لمكoب ا
ي 

 32مليار بتفامق مديونية املكoب اليت وصلت  3,7ٕاىل  2011وصل س=نة 
  .مليار دËل اZرمه 9مليار درمه، مقابل رٔ�سامل ال يتعدى 

لهذا، فا�اطر املالية اليت حتدق �ملؤسسات العمومNة السالفة ا
¼ر من 
شsٔهنا مضاعفة التحويالت املالية من املزيانية العمومNة، و�لتايل تعميق 

 .Çل يف هذا إالطارالعجز املس
ما يه التدابري وإالجراءات اليت : 
ا، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر

س�o%ذوهنا محلاية املؤسسات العمومNة، كفاVل ٔ�سايس يف تنفNذ الس=ياسات 
  القطاعية ووقا�هتا من ا�اطر املالية اليت هتددها؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .د الوز�راللكمة لمك الس=ي. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم

  الس=يد املس�شار احملرتم،
هو فK يتعلق �ملؤسسات وامل°شsٓت العمومNة ي°�غي اÒمتيزي، هناك 
مؤسسات وم°شsٓت معومNة ممتزية من الناحNة دËل إالطار املايل دËلها 
ٕاطار Vادي، ولكن اك�ن مؤسسات وم°شsٓت معومNة تعJش صعو�ت 
مالية، والصعو�ت املالية �لك وضوح تنعكس Vىل املقاوالت اليت Âش=تغل 
معها، ومن بني املؤسسات ا�يل �لكمتيو Vلهيا يه املؤسسة دËل املكoب 

  . الوطين �لامء والكهر�ء
ذه املؤسسات يه بطبيعة احلال املهنجية دËل احلكومة فK يتعلق هب

                                                 
1Société Marocaine d'I ngénierie Touristique 
2 Société Maghrébienne de Génie Civil  
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  :العمل Vىل Vدة حماور
ٔ�ولها التحسني دËل احلاكمة دËل هاذ املؤسسات، من ٔ�^ل  -

التقليص من النفقات دËلها �ل�س=يري، و�لتايل املعاجلة دËل الوضعية دËلها 
 املالية الصعبة؛

تطو�ر العالقات التعاقدية بني اZوà وبني املؤسسات، هناك حقوق  -
اء فK يتعلق �جلانب املايل ٔ�و فK يتعلق �جلانب دËل وهناك واج�ات، سو 

 اخلدمات املقدمة �لعموم؛
اك�ن كذ¤ معلية دËل ٕاVادة الهيلكة املالية، وهو اليشء ا�يل  -

اش=تغلنا، م+ال الرشكة دËل اخلطوط امللكNة املغربية اكنت تعرف صعو�ت، 
ة املالية وابدات مت ¬ش=تغال معها Vىل ٕاطار تعاقدي وٕاطار دËل الهيلك

 تتعطي نتاجئ ٕاجيابية ا#ٓن، من بعد ما اكنت تعرف جعز؛
كذ¤ مواص_ التدقNقات اخلارجNة واملتابعة دËل الوضعية دËل املالية  -

 دËل هاذ الرشاكت، �لمعرفة عن قرب ٔ�ش=نو يه النوعية دËل الصعو�ت؛
 املسàٔs أ#خرى وهو ¬نتظام دËل ¬ج½Vات دËل اKالس -

إالدارية، ٔ#ن اKالس إالدارية يه جمالس تقر�رية وفهيا حتدد إالسرتاتيجيات 
واخلطط والربامج دËل هاذ الرشاكت، و�لتايل ¬نتظام دËل ¬ج½Vات 
دËل هاذ الرشاكت جيعل القرار العمويم و�لتايل القرار احلكويم قريبا من 

 ناسب؛هذه الرشاكت، ويت%اذوا إالجراءات يف الوقت امل 
واملسàٔs أ#{رية يه إالصالح دËل القانون، وهذا Èش=تغل Vليه،  -

إالصالح دËل القانون املتعلق �ملراق�ة املالية �÷وV àىل هذه امل°شsٓت، 
القانون دËل املراق�ة من ٔ�^ل بطبيعة احلال تعز�ز الشفافNة ولكن كذ¤ 

دËل ال�س=يري  ٕاعطاء، يف ٕاطار ربط املسؤولية �حملاس=بة، ٕاعطاء الهوامش
ودËل التدبري لهذه املؤسسات، ٔ#هنا Âش=تغل يف جو من التنافس=ية ويف جو 
دËل السوق، و�لتايل ي°�غي ٔ�ن تتوفر Vىل هوامش دËل التدبري ودËل 

  .ال�س=يري، مقابل احملاس=بة من طرف السلطات العمومNة
مة ٕاذن هذه يه احملاور الكربى اليت Èش=تغل Vلهيا من ٔ�^ل تطو�ر احلاك

دËل هاذ املؤسسات، الرفع من املردودية دËلها، واحلد من الصعو�ت 
دËلها، ٔ#نه هاذ الصعو�ت دËلها يف اÒهناية يه صعو�ت تنعكس Vىل 

  .املقاوالت، و�لتايل تنعكس Vىل الرواج وVىل ¬قoصاد الوطين
وسsٔعود �لوضعية دËل املكoب الوطين �لامء والكهر�ء، ا�يل يه �لفعل 
وضعية صعبة، ي°�غي ٔ�ن نعرتف بذ¤، وأ#مر فNه مsoٔخرات دËل أ#داء 
اجتاه رشاكت ومقاوالت، ولكن الوضعية دËل املكoب الوطين �لامء 

  .والكهر�ء، الوضعية ي°�غي ٔ�ن نعرف امل°شsٔ دËل هاذ الوضعية
هاذ الوضعية ٔ�وال هناك �زايد مضطرد Vىل الطلب دËل الطاقة، حبمك 

تعممي دËل الطاقة ولكن كذ¤ حبمك اÒمنو ¬قoصادي ا�يل  بطبيعة احلال
عرفoو بالد�، وحبمك الطلب من الناحNة دËل الطلب Vىل القدرة إالنتاجNة 

  .دËل هذه الرشكة

        

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
هناك تعقNب؟ تفضل الس=يد املس�شار، زيد . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اليس ا�لبار

        ::::املس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لبار
شكرا الس=يد الوز�ر Vىل هذه إاليضا�ات ا�يل يه ^د �مة، ٕاال جسلنا 
بعض النقط ا�يل يه �هتم املواطنني، و{اصة الرشاكت العمومNة Vامة، هو 
املفرتض ٔ�ن Âسامه احلكومة يف مداخNل اZوà ال ٔ�ن Âشلك عبئا Vىل 

ة بsٔن مزيانJهتا ٔ�و تثقل مديونJهتا، ق]اVة م]ا يف فريق أ#صاà واملعارص 
أ#س=باب الاكم]ة وراء هذه الوضعية تعود �ٔ#ساس ٕاىل سوء التدبري ÈسNåا 
ٔ�و نوعيا، وضعف بعض �ٓليات الرقابة {اصة ا
اتية، اليت من املفروض ٔ�ن 
توقف رضا هذه أ#{رية ؤ�ن تلعب دورا يف ٕارساء م�ادئ النÇاVة والفعالية 

oيارات واالتصال، ٕان Vىل مس=توى التدبري ٔ�و Vىل مس=توى ¬خ 
 .إالسرتاتيجية يف نطاق ٕاصالح القانون

احلال، الس=يد الوز�ر، وهو العديد من التقار�ر ومعليات ¬فo¶اص 
وVىل رٔ�سها تÖ اليت قام هبا اKلس أ#Vىل �لحسا�ت وقفت Vىل العديد 
من ¬خoالالت اليت تطال العديد من هذه املؤسسات، البعض مهنا 

ت الرقابة، {اصة Vىل مس=توى اKالس �س=توجب ٕاVادة النظر يف �ٓليا
إالدارية لهذه املؤسسات، يف �ني �س=توجب البعض ا#ٓخر مoابعات 

  .قضائية بغية حماس=بة املفسد�ن و�هيب املال العام
وهنا، الس=يد الوز�ر، مع لك ¬�رتام رش� لها يف بعض ا�لقاءات 

�لجنة يف الس=تة واح]ا اليوم يف العش=ية عند� ا�لقاء معمك م�ارشة يف نطاق ا
  .ونص و³ادي هنرضو Vىل بعض املفسد�ن وبعض املشالك

ٔ�ما يف نطاق يعين، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن املواطنني يف انتظار �لول 
ملموسة ؤ�كرث جرٔ�ة و{اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة مفا �¤ يف 
¬قoصاد Vامة والس=يا�ة والصناVة التقليدية والتÇار الصغار هاذي يف 

ٕاذن ميل تيكون مشالك يف ٔ�داءات سابقا يعين . خلواصنطاق ا
¬س�«رات العمومNة، هاذ املس�مثر�ن ٔ�و ¬س�«رات العمومNة ت�شغل 

ٕاذن اك�ن مشالك يعين دËل . املس�مثر�ن يف املقاوالت الصغرى واملتوسطة
مليار دËل اZرمه  15أ#داءات سابقا، واليوم ما �¤ يف النقصان دËل 

  . يف الطني ب_ -ٔ�س�سمح–ادي �زيد يعين ³
اح]ا عند� الثقة فNمك، الس=يد الوز�ر، وتنعرفومك بsٔن ³ادي ختدموا د 

{ا يف املعارضة راه اح]ا ايد ٕالجياد �لول يف هذا النطاق، واح]اË و 
مايش املعارضة ٔ#^ل املعارضة، ولكن معارضة بناءة لصاحل املواطنني 

  . دا{ل املغرب و{ارج املغربولصاحل Âشجيع ¬قoصاد Vامة 
 .وشكرا الس=يد الرئJس
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        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
اللكمة لمك يف ٕاطار الرد Vىل التعقNب الس=يد . شكرا الس=يد املس�شار

  .الوز�ر

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس=يد الوز�ر املنتدب Zى وز�ر ¬قoصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  . شكرا الس=يد الرئJس احملرتم
 15ت دËل ¬س�«ر الوقف دËل التنفNذ دËل ³ري فK يتعلق �لنفقا

دËل املليار دËل اZرمه ال يعين ٕاال الوزارات، املؤسسات وامل°شsٓت 
العمومNة ا�يل يه احلجم الك�ري ³ري معنية هبذا القرار، العام ا�يل فات 

 120مليار دËل اZرمه، إالجناز الفعيل، ما نتلكمش Vىل  77تنجزت 
  .يف الس=نة املاضية 69دËل اZرمه مقابل مليار  77مربجمة، 

ومن بني إالجراءات املوا¼بة ا�يل �لكمت Vلهيا دËل هذا القرار وهو 
ال�رسيع دËل الوترية دËل أ#داء، ما ³اد�ش املزيانية دËل اZوà تبقى 
ت�شطر Vىل أ#داء �لمقاوالت والرشاكت يعين اليت ت�ش=تغل معها، و�لتايل 

Ëٓت در� �ر�مج دsل امل°شËل املؤسسات ودËل اخلزينة دËل الت��ع د
العمومNة �ش تتوفر Vىل اخلزينة الالزمة لالس=تÇابة ملس=تحقات دËل 

بطبيعة احلال ذاك اليش ا�يل اك�ن . الرشاكت واملقاوالت اليت اش=تغلت معها
  . ا�يل تي�سال خصو وا�د اKهود ¼بري، البد م]و، س=نقوم هبذا اKهود مجيعا

  .كراوش

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ٔ�قرتح Vىل الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن منر ٕاىل وزارة 
التعلمي العايل مادام ٔ�ن الس=يد الوز�ر موجود، الوز�ر�ن ا#ٓخر�ن تsٔخرا، ما 

  .شكرا. اك�ن ٕاشاكل
oقل �لسؤال ا#ٓين املو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر التعلمي العايل حول ٕاذن ن° 

اللكمة . مدى مراق�ة سالمة الوج�ات املقدمة �لطلبة يف أ#حNاء اجلامعية
فNنا .. ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، الفريق احلريك تفضلوا

  . هو م]ني ³ادي جنيب ¤ الوز�ر؟ ما اكي°ش
  .ٔ�لقي السؤال دË¤تفضل الس=يد املس�شار، 

        ::::املس�شار الس=يد الباكي بور^لاملس�شار الس=يد الباكي بور^لاملس�شار الس=يد الباكي بور^لاملس�شار الس=يد الباكي بور^ل
  الس=يد الرئJس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
 زماليئ املس�شارون احملرتمون،

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
مارس اكرثة ³ري مس=بوقة  V21اش احلي اجلامعي �لق]يطرة لي_ امخلJس 

ىل ٕا�رها طالب وطالبة وج�ة عشاء ٔ�صيبوا V 4000ٕا�ر تناول ٔ�زيد من 
ب�سمم جامعي، وهو ما جيعلنا نثري ونلح Vىل مسàٔs رضورة مراق�ة مدى 

  .سالمة وصالحNة الوج�ات الغذائية املقدمة �لطلبة يف أ#حNاء اجلامعية
هل فoحمت حتقNقا �لكشف عن : وVليه Èسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم

  املسؤولني عن أ#س=باب الاكم]ة وراء هذه الاكرثة؟ 
ا من هذا احلادث املؤسف، ٔ�ال تفكرون، س=يدي الوز�ر، يف انطالق

  �ك+يف مراق�ة مدى صالحNة الوج�ات املقدمة �لطلبة �ٔ#حNاء اجلامعية؟ 
 .شكرا الس=يد الوز�ر

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::حث العلمي و�كو�ن أ#طرحث العلمي و�كو�ن أ#طرحث العلمي و�كو�ن أ#طرحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس=يد حلسن اZاودي، وز�ر التعلمي العايل والبالس=يد حلسن اZاودي، وز�ر التعلمي العايل والبالس=يد حلسن اZاودي، وز�ر التعلمي العايل والبالس=يد حلسن اZاودي، وز�ر التعلمي العايل والب
  . شكرا الس=يد الرئJس

  . شكرا �لس=يد املس�شار
ورمبا ٔ�� ا�يل ³ادي ÈسV G� ،¤ٔsليك واش تبعت اجلرائد من وراء 

تعطات . احلدث؟ �كoب �زاف دËل أ#مور و�يق الصقني يف هاذ السؤال
وج�ة، هاذ الس=يد ا�يل اعطاك وال الس=يدة ا�يل اعطاتك هاذ  4300
يات، هذا يف ٕاطار املواطنة دËلنا مايش وهللا ما ابغى اخلري لهاذ املعط 

ا�يل Âسممت؟ جNبوها  4000نقول ¤ املعقول، ٔ�عباد هللا فني هاذ . البالد
ا�يل اكن عندمه �7ٓر دËل  9وا�د امشاو �لمس�شفى،  49حس=بوا لنا، 

 4000 قالوا لنا السؤال.. من 9، ا�يل تقNاو، عفوا Vىل هاذ اللكمة، ءالقي
وا�د ا�يل Âسمموا، واش هاذ البالد ابغينا نغرقوها �ٕالشاVات، وال 
إالÈسان {اص Ë{ذ املعطيات من أ#صل دËلها ٔ#ن املواطنني كJشوفو�؟ 

تلميذ، يه الق]يطرة لكها Âسممت، هاذ  4000ام]ني نقولو هلم ٔ�عباد هللا 
  .اليش ما اكي°ش، هاذ اليش اكذوب، ٕايوا {ليين نتلكم

نقول هاذ اليش ٔ�اكذيب، واح]ا ³ادي ند�رو املتابعة لهاذو ا�يل هذا ت 
قالوا Âسممنا، اVالش؟ جوج ا�تربات دËل اZوà، وخمترب {اص قالوا ما 
اك�ن حىت يش �ا^ة، مايش ٔ�� ³ادي éهتمو هاذ الناس، ا#ٓن خصنا نعرفو 

  . شكون ا�يل عندو اللكمة أ#{رية
 تيعطي املالكة امىش �لقطاع اخلاص ال�سمم هذا يف ٕاطار املناوà، ا�يل

واZوà امشات جلوج ا�تربات، وها التقار�ر لكهم ما اكي°ش وال ٔ��ر دËل 
ابداو ¼يتقNاو، واح]ا  9وا�د الكى،  4300يش مالكة دËل ال�سمم ٔ#ن 

  .مسؤولني تoJقNا يف هاذ البالد لكو Âسمم يف هاذ املطعم
فو هاذ اليش ٔ#ن اك�ن مراق�ة، ٕاذن قلنا ³ادي منش=يو �لمحمكة �ش نوق

اك�ن طبJب يف لك S ^امعي، واك�ن جلنة فهيا ٔ�حصاب املناوà، فهيا 
ٔ�حصاب احلي اجلامعي، وفهيا طبJب، وهاذ اليش ما ميك°ش خنليوه هنائيا 
يفوت ٔ#ن ٕاىل ابدينا هباذ إالشاVات خصنا Èسدو هاذ املطامع ٕاىل ¼ي�سمموا 

، لفداوش، ما فNه ما )Les pâtes(و وا�د، ا�و بJيب وا� 4000لنا 
  . �سمم حىت يش وا�د

  .السالم Vليمك
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        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقNب، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد الباكي بور^لاملس�شار الس=يد الباكي بور^لاملس�شار الس=يد الباكي بور^لاملس�شار الس=يد الباكي بور^ل
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

، 4000ٕاىل افهميت السؤال دËيل مزËن، ٔ�� ما قلتلكشاي Âسمموا 
عي، Âسمم جامعي، معناه هذا ميل ¼يدوزوا ٔ�كرث من قلتك ¤ Âسمم جام

من ... وال 100وال  90وال  9جوج ك°سميوه Âسمم جامعي، مايش فردي، 
  . الواجب ما اكÈش {اص هاذ ال�سمم �كون

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
هناك تعقNب الس=يد الوز�ر، رد Vىل . شكرا الس=يد املس�شار

  التعقNب؟

        ::::التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالتعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالتعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالتعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس=يد وز�ر الس=يد وز�ر الس=يد وز�ر الس=يد وز�ر 
تعقNب هو تنطلبو ٔ#ن الربملان ال�م دËلو ¼ي�سمع Vىل الصعيد، اح]ا 
أ#بواب دËلنا دËل الوزارة مفoو�ة، ٕاىل اكن يش �ا^ة {ذوا ³ري اخلرب 
عند� �ش تعرفوا، ³ري تقارنوا الواقع مع هاذ اليش، اح]ا أ#بواب مفoو�ة، 

ملعطيات، اح]ا لكنا ضد هاذ اليش ٕاىل اكن هاذ ال�سمم راه نعطيومك ا
مصايب عند� يف املطامع، ا#ٓن اك�ن املناوà، اك�ن املراق�ة الطبية من عند 
املناول ومن عند اZوà، هاذ اليش الص¶ة دËل اوالد� اح]ا تنحرسو Vلهيا 

اVات واك�ن الرقابة، ولكن ما ميك°ش هاذ اليش يفوت هكذا ٔ#ن هاذ إالش
تتقoل البالد، صورة البالد ٕاىل قالوا Âسموا يف املطامع، هاذ اليش كت%لصو 
اZوà، يف املطعم تيالكوا الناس ٕاما بدرمه وربعني ٕاما جبوج درامه، تيلكف 

 àوZ21ا  àوZ21درمه، مالكة وا�دة تتلكف ا àدرمه يف ٕاطار املناو. 
ريو Vلهيم ا�يل ٕاذن اح]ا هاذ الرشاكت ٕاىل ما {دامN°ش ³ادي جن

تيعطيو� هذ اليش، ٕاذن ما ابقاش ذاك املطعم ا�يل تيطيب الروز ويطيب 
الكفoة، هاذ اليش ما ابقاش، هاذ اليش راه دز� لوا�د املر�_ ٔ�خرى امحلد 
G ا�يل فهيا مؤسسات قوية �لرقابة، واح]ا الشفافNة الاكم_، مرح�ا بك، 

  . امللف خنليه ¤الس=يد املس�شار، نعطيوك املعطيات وها 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة، وéرحب �لس=يد الوز�ر Vىل قدومه
ٕاذن نعود ٕاىل الس=يد وز�ر التجهزي والنقل يف سؤال حول املس=تفNد�ن 

  .من مقالع الرمال، الفريق ¬شرتايك تفضلوا

        ::::اليلاليلاليلاليلييييار الس=يد بوشعيب اله ار الس=يد بوشعيب اله ار الس=يد بوشعيب اله ار الس=يد بوشعيب اله املس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  الس=يد الرئJس،

  الس=يدة املس�شارة احملرتمة،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

لقد ^اء اZس=تور اجلديد وما رافقه من ٔ��داث مبحيطنا إالقلميي 
و�لنقاش الوطين الواسع مبقoضيات وٕاجراءات عززت �ٓمال املغاربة لضامن 

ا�ر الفساد لك ٔ�شاكل اÒهنب ¬س=تقرار والعJش الكرمي، ويقطع مع د
والسطو Vىل {ريات البالد اليت تنخر اقoصاد البالد وت°oج فوارق طبقNة 

  .صار{ة ومعيقة
̄ٔسف وبعد Èرش وزار�مك لواحئ رمسية  ٕاال ٔ�ننا، الس=يد الوز�ر احملرتم، ل
�لمس=تفNد�ن من مقالع الرمال ببالد�، جسلنا مع مجيع املواطنني واملواطنات 

ة، بل وانعدام اجلرٔ�ة احلقNقNة يف .شف ومعاق�ة �هيب املال مغوضا وضبابي
  .العام ببالد�

الس=يد الوز�ر، حNث تضمنت الالحئة Âسميات ومعطيات ٔ�تت �لعديد 
من املس=تفNد�ن ¬خoباء وراء ٔ�سامء ما �سمى �لرشاكت، ختفي هوËهتم 

  .احلقNقNة ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين
د الوز�ر، ٔ�ن توحضوا لنا ٔ�سامء العابثني الس=يد الوز�ر، فهل لمك، الس=ي

خبريات البالد وتوارخي تsٔسJسهم لهاته الرشاكت؟ وما يه إالجراءات 
والتدابري اليت تنوون القNام هبا قصد فoح حتقNق يف جتاوزاهتم، بل ومعاق�ة 

  لك من تsٔكدت خمالفهتم واس=تغالهلم بدون و^ه حق �لرثوة املغربية؟ 
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::يد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةالس= الس= الس= الس= 
 . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل    ،،،،عز�ز ر�حعز�ز ر�حعز�ز ر�حعز�ز ر�حعبد العبد العبد العبد الالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
mسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد G والصالة والسالم Vىل موال� رسول هللا 

  .وVىل �íٓ وحصبه ٔ�مجعني
  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  س�شار�ن،السادة امل 
.. ٔ�عتذر Vىل هذا التsٔخر اخلارج Vىل إالدارة وéمتناو تق�لوا ¬عتذار

 .{ارج Vىل إالدارة وإالرادة
فهاذي م]اس=بة Vىل ٔ�ية �ال ٔ�� كنعتقد بsٔنه بعد اZس=تور اجلديد لك 
مكو�ت أ#مة، الشعب املغريب بغض النظر Vىل املوقع دËلنا، احلكومة ٔ�و 

اكنوا اقoصاديني ٔ�و اج½عيني حمتا^ني �كون وا�د  املعارضة ٔ�و فاVلني سواء
اZينامNكNة قوية رسيعة نتعاون فهيا، ن�]افس فهيا، من ٔ�^ل ٔ�ن نتوافق مع 
م]طق اZس=تور اجلديد، ا�يل ابغى فعال اZس=تور بالد� �كون قوية من 
حNث املؤسسات دËلها، ¬قoصاد دËلها، الوضع ¬ج½عي دËلها، ٕاىل ³ري 

 .املؤسسات �كون ك�ش=تغلذ¤ و 
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املوضوع دËل املقالع �خلصوص، ؤ�س�سمح Vىل هذه الرصا�ة، هذا 
امللف طرح مع اليس عبد الرمحن يوسفي، وكنقول طرح هذا امللف �ٓنذاك، 

Vام، واكن إالخوان ¬س=تقالليني قدموا يف املطالب دËهلم  V15ام ٔ�و  14
جراء ملواة اقoصاد الريع �ليس عبد الرمحن يوسفي ومه معه �لفاء، ٔ�نه اكٕ 

Vام، دازوا  15ٔ�و  14ودازت . Vام 15ٔ�و  14خنرجو بعدا ا�لواحئ، هاذي 
دËل احلكومات، ما خرجت ال لواحئ ومل يناقش هذا  3إالخوان، ^او 

امللف، ميكن الظروف دËل اZس=تور، ميكن ٕاشاكالت ٔ�خرى، ٕاىل ³ري 
نتذا¼رو بعضياتنا، هذا ذ¤، ³ري �ش Èس=تحرضو التارخي، �ش ميل نبداو 

  . واقع نتذا¼رو Vليه
Vام واح]ا كنتذا¼رو Vلهيا ما نتلكمش ما ق�ل حكومة اليس عبد  15

الرمحن يوسفي، ولكن ٔ��لكم ملا V�ٔلن املغاربة املصاحلة الس=ياس=ية، املصاحلة 
الوطنية، بني القوى الوطنية أ#صي_ املناض_ واملؤسسة امللكNة واKمتع 

 . ذ¤ احلني واح]ا يف �ردداملغريب، م]ذ 
اليوم ^اء اZس=تور اجلديد، بåساطة مقت اس=تÇابة ملنطق اZس=تور 

س=نة ا
�ن طالبوا وا
�ن V�ٔلنوا نظرا لرشوط ما  15اجلديد وانتظار 
حتققش ذ¤، مقت ب°رش ا�لواحئ، Ëك؟ هاذ Èرش ا�لواحئ Ë ٔ�� الكرمي 

�يل كJس�مثر يف هاذ طبقت فهيا القانون، حق املغاربة يعرفوا اشكون ا
البالد؟ اشكون ا�يل دا�ر �انوت؟ اشكون ا�يل دا�ر رشكة؟ اشكون ا�يل 
دا�ر طوبJس؟  اشكون ا�يل عندو مقلع؟ اشكون ا�يل تيصيد يف البحر؟ 

  اشكون ا�يل ¼يد�ر الفال�ة؟ اشكون ا�يل عندو معدن؟
من حق املغاربة، هذا واجب Vلينا، وٕاذا ما در�هش ما صاحلي°ش 

يف احلكومة، ولكن ٔ�يضا لJس من حقي ٔ�نين منيش ٔ#ي رشكة ند�ر  éكونو
فهيا التفاصيل، القانون ما ¼يعطينJش هاذ احلق، ٔ�� الرشكة الفالنية طلبت 
يه ا�يل كتا{ذ ٔ�و فالن طلب هو ا�يل ¼يا{ذ، وبعد ذ¤ ا�يل ابغى يبحث 

  .يبحث
تنافس، لكن مل éكoفي بذ¤، اليوم اك�ن معل �ش الغاسول يويل فNه ال 

س=نة وزËدة، واكينة جلنة حتت رئاسة احلكومة Âش=تغل يف  50ا�يل عندو 
بعد ا�لواحئ در� جلان ا�يل خرجت، اك�ن املقالع ا�يل سدينا لها، . هاذ أ#مر

واك�ن مقالع دËل س=ياس=يني سدينا هلم، ودËل مسؤولني، حتملنا املسؤولية 
  .دËلنا

مانة العامة �لحكومة، راه اليوم و^د� مرشوع قانون، راه عند ا#ٔ 
معروض ٔ�مام الرٔ�ي العام، راه ابدات كتجي املالحظات، س=يsٔيت ٕالينا 
ليصبح املقالع واملÖ العمويم والرثوات دËل البالد ٔ�هنا مÖ مشاع مجليع 

  . املغاربة، يف ٕاطار الوضوح والشفافNة ويف ٕاطار التنافس بني امجليع
  .وشكرا

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .ناك تعقNب؟ تفضله . شكرا

        ::::اليلاليلاليلاليليييياملس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله 
  الس=يد الرئJس، 

اح]ا ³ري ميل كتكون يش . شكرا الس=يد الوز�ر Vىل اجلواب دËلو
لواحئ رمسية وال �رامج رمسية كتويل املسàٔs دËل الثقة، يف الثقة دËل الرٔ�ي 

اVالش العام، مايش الثقة دËل وا�د مجموVة من الرٔ�ي العام، هاذ الىش 
  .خص الوز�ر يعرف املسàٔs دËل ثقة

ساVة يف عناو�ن �رزة يف بعض الصحف �لكمت Vىل  48هاذي وا�د 
الس=يادة دËلمك، Vىل é�ٔمك ال ختفون شFJا، ¼يفاش حمكت Vىل س=ياد�مك Vىل 

  .é�ٔمك ال ختفون شFJا؟ هنا تتقولوا مسائل ا�يل يه حقNقNة
لية ولكن اكنت لواحئ خفNة، ما ا�لواحئ ا�يل �لكمتو Vلهيا اكنت لواحئ ٔ�و 

وحضتوش، ما اكي°ش الوضوح، ا#ٓن ان½ درتو لواحئ ^ديدة، ولكن ا�لواحئ 
اجلديدة ا�يل اكنت يف العهد دËلمك ابقات خفNة، احشال خرجوا دËل ا�لواحئ 

 من بعد ما صدرت ا�لواحئ ا�يل كنتلكمو Vلهيا؟
 ختفون شFJا، كنمتناو �ش ولهذا، هللا جياز�مك خبري، ان½ معروفني é�ٔمك ال

ما ختفي حىت يش �ا^ة ٔ#ن راه مسK¼ àٔs قلت �روة دËل املغرب، �روة 
دËل املواطنني احملتا^ني ا�يل كتعرفومه ٔ�كرث م]ا اح]ا، وما نبغيو.ش تتÇاوز 

  . دËل املغرب هالرٔ�ي العام لك
 .وشكرا

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

        ::::د وز�ر التجهزي والنقلد وز�ر التجهزي والنقلد وز�ر التجهزي والنقلد وز�ر التجهزي والنقلالس=يالس=يالس=يالس=ي
  الس=يد الرئJس،

  الس=يد املس�شار احملرتم،
ك°شكرك Vىل التsٔ¼يد ولكن ال V�ٔمل ٔ�نين عندي ٔ�ي يشء خفي، ٔ�� ال 
V�ٔمل ٔ#نه هاذي طبيعة احلكومة مايش طبيعيت ٔ�� ¼وز�ر، وال ٔ�ريد ٔ�ن 
ٔ�س=ت!ىن، احلكومة هذا تو^ه ملزتمة �ملنطق دËل اZس=تور، اك�ن اليوم 

املغريب ¼يطالب، املغرب ماعندوش احلق اليوم �ر�كب ³�ٔالط، ما  الشعب
  .عند�ش احلق éر�كب ³�ٔالط

اليوم اك�ن حتول يف ¬قoصاد العاملي، اح]ا حمتا^ني اليوم �{ذو 
القرارات وٕان اكنت صعبة، و�سمحوا يل السادة املس�مثر�ن اليوم خص 

هاذ إالطار نقول لمك  ويف. ¬س�«ر �كون �لوضوح، ومفoوح ٔ�مام التنافس
ٔ�رسلت مذ¼رة ق�ل ثالث Ë�ٔم ٕاىل املدراء اجلهويني، قلت هلم ٔ�ي وا�د 

Nلو، جيËل الطلب دËل مقلع، وفات املدة دËين ـــــــطلب يش رخصة د
)Le dossier ( ،لو �ش مايبقاش معطلËلو، ٔ�� ا�يل غندرس امللف دËد

واك�ن ا�يل  ا�يل ¼يتعطى íٔ#نه ابغينا امجليع �كون سواس=ية، ٔ#ن اك�ن 
¼يتعطل، ا�يل عندو احلق خصو Ë{ذ احلق، وٕاذا اختذ القرار �ش ما 

عند الس=يد  )Recours(مينحوش الرخصة ليش وا�د، عندو احلق يد�ر 
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الوز�ر �ش اخنليو املغاربة سواس=ية لالس�«ر يف هذا و�كون مقدمة 
  .Kاالت ٔ�خرى

ان دËل وزارة اZا{لية ووزارة املالية أ#مر الثاين امشJ]ا فNه مع إالخو 
ووزارة التÇارة والصناVة، ٔ�ننا اقرتح]ا فكرة ^ديدة، بدل ما منش=يو �لجامVات 
احمللية و�{ذو هاذيك املقالع وكنديوها حىت لوا�د املدينة Vاد ند�رو يف 
وا�د املصنع ٔ�و ند�رو قرر� ٔ�ننا نبداو وا�د املرشوع دËل {لق ما �سمى 

عية يف مواد البناء حNث �كون املقالع، �ش �كون القمية م]اطق صنا
  .املضافة يف امجلاVات ا�يل موجودة فهيا

هاذي .. تsٔكد الس=يد املس�شار وكنطلبو اZمع دËلمك �ش نتوافقو حول
�روة وطنية، ما فهياش هاذي دËل هاذي، �روة وطنية س=تخضع ٕان شاء 

ر فNه نوع من التنافس، نتعاونو هللا لوا�د املنطق قانوين ومؤسسايت واس�«
  . Vىل هاذ اليش خيرج يف ٔ�قرب وقت ٕان شاء هللا

  .وشكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر Vىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة، ون°oقل ٕاىل 
السؤال املوايل وهو مو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية، وموضوVه 

عية ¬قoطاع من ٔ�جور املرضبني يف قطاع التعلمي، واللكمة ٔ#�د مرشو
  ..السادة املس�شار�ن من الفريق الفNدرايل لتقدمي السؤال، تفضل ٔ�س=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب �å� å� å� åيشيشيشيش
  .شكرا الس=يد الرئJس
  الس=يدان الوز�ران،
  أ#خت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
العضو يف الفNدرالية اZميقراطية  {اضت النقابة الوطنية �لتعلمي،

�لشغل، والنقابة الوطنية �لتعلمي املنضوية حتت لواء الكونفدرالية اZميقراطية 
فربا�ر من هاته الس=نة، لكن عوض فoح  �12لشغل ٕارضا� وطنيا يوم 

احلوار اجلدي واملسؤول واملنتج مت ا�لجوء ٕاىل ¬قoطاع من ٔ�جور 
تربه يف الفNدرالية اZميقراطية �لشغل ^اء املرضبني، وهو قرار حكويم نع 

�لتضييق Vىل الفعل النقايب، و^اء �لتضييق Vىل احلق يف ¬حÇoاج 
  .املنصوص Vليه دس=تورË ويف املواثيق اZولية


¤، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر، وقد س=بق لمك ٔ�ن حتملمت مسؤوليات 
ة والقانونية اليت نقابية يف السابق، ما يه املر�كزات واZواعي اZس=توري

اس�]دت Vلهيا احلكومة يف هذا القرار ا
ي نعتربه {ارج الس=ياق و^اء ق�ل 
  م]اقشة القانون التنظميي لٕالرضاب؟ 

  .شكرا

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

  .تفضلوا الس=يد الوز�ر

        ::::ية الوطنيةية الوطنيةية الوطنيةية الوطنيةالس=يد محمد الوفا، وز�ر الرتب الس=يد محمد الوفا، وز�ر الرتب الس=يد محمد الوفا، وز�ر الرتب الس=يد محمد الوفا، وز�ر الرتب 
  .mسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئJس،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

íىل سؤاV بطبيعة احلال يف طرح السؤال ٔ�شكر الس=يد املس�شار ،
^اوب Vىل ال�ساؤل املتعلق مبوضوع إالرضاب، مايش اخoصايص ٔ�� 

لٕالرضاب جناوب Vىل ٔ�مور ا�يل مoعلقة �Zس=تور ومoعلقة �لقانون التنظميي 
ومoعلقة �حلي!Nات القانونية املبين Vلهيا، ولكن مس=تعد نعطي بعض 

 .التوضي¶ات يف هذا املوضوع
فربا�ر،  12¬قoطاع ما حصلش فقط ا�يل قاموا �ٕالرضاب يوم  ،ٔ�وال

وهذا ¼يعرفو الس=يد املس�شار، حصل مجليع ا�يل قام ٕ�رضا�ت ولو جزئية، 
يس يف وا�د املوقف حرج، ولكن راه ولكن هاذ اليش حصيح، ٔ�� وا^د نف

وصل الوقت �ش نتلكمو يف هاذ اليش �ملسؤولية دËلنا الوطنية 
  .و�ملعقول، مايش كنقول ما كتلكموش �ملعقول، ال

فK خيص احلوار، ٔ�� كنعتقد بsٔنه عندي جحج وبيا�ت ا�يل درت ٔ�ش=نو 
تعلمي؟ و�ٓخر هو احلوار ا�يل كنجري مع املركزËت النقابية فK خيص ال 

نقا�ت، ^او  5صبا�ا ٕاىل الرابعة صبا�ا، وكنت كنجمتع مع  10اج½ع من 
بعض إالخوان من جوج دËل النقا�ت قالو يل ال ابغيناك جتمتع معنا 
بو�د�، اجمتعت معهم واكن يوم االثنني وVاود اجمتعت معهم هنار االثنني، 

وار ويف تبادل الرٔ�ي ما اك�ن �س، ٔ#نه كنقلب Vىل لك الوسائل يف احل
  .�ش ميكن �لمنظومة الرتبوية Âس=تقر

ينا�ر، لقNت والد  3ٔ�ش=نو اكن يف املنظومة الرتبوية ميل تعي°ت يوم 
يوم، هل ا�يل  240يوم من  53يوم  52يوم املقررة ¼يقراو  240املغاربة يف 

يوم غتكون يش جودة دËل التعلمي وال يش مس=توى  53يوم ٔ�و  52اقرا 
  .وال؟ هاذ اليش اهرض� فNه مع املركزËت النقابية التعلميية و�للناهالتعلمي 

ٔ#نه ٔ�ش=نو هو الوضع ا�يل القNنا يف وزارة الرتبية الوطنية؟ القNنا وضع 
  .ٔ�ن نقابة ما عندهاش متثيل، و¼ميكن لها تد�ر ٕارضاب Vام يف املغرب

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص  الس=يد الوز�ر، ٔ�هنيمت حقمك يف ال�م، لمك

  .تفضلوا الس=يد ٔ�فرËط يف ٕاطار التعقNب. اجلواب يف التعقNب

        ::::املس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرËاملس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرËاملس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرËاملس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرËطططط
  الس=يد الوز�ر،

  الس=يدان الوز�ران،
احلقNقة ٕاننا نعترب خصم ٔ�و ¬قoطاVات من ٔ�جور املوظفني فK يتعلق 

 V87لهيا يف االتفاقNة �ٕالرضا�ت خرقا سافرا �لحرية النقابية املنصوص 
املتعلقة �حلرËت النقابية، واحلرية النقابية حق من حقوق إالÈسان، بل 
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ؤ�كرث من هذا نذ¼رمك بsٔن دس=تور البالد ينص يف ديباجoه Vىل ٔ�ن املغرب 
يلزتم mسمو املواثيق اZولية Vىل لك ال�رشيعات الوطنية، ٕاذن هذا املنطلق 

ن يف البالد، وٕا�ن جوالت احلوار اZس=توري واZس=تور هو ٔ�مسى قانو
عفوا طرح هذا السؤال Vىل الس=يد رئJس احلكومة واكن �ريم الكرة يف 

  .مرىم القطاVات اليت اقoطعت من ٔ�جور املوظفني
 Mؤ�� ٔ�قول ملن يعترب ٔ�نه من ٔ�بدع مصطلح التحمك يف هاذ البالد، ٔ�سائ

ا؟ ٔ�لJست الزËدة اليوم ٔ�لJس ¬قoطاع من ٔ�جور املرضبني حتكام واس��داد
مليار املت¶دث عهنا  25يف ٔ�سعار مواد البزن�ن حتكام؟ ٔ�لJس ٔ�يضا قرار 

هللا  25¼يف  15، عفوا ¼يف %25مليار ¼يف ¼يف يه  15اليوم، ٔ�يضا، 
�رزق ³الص¶ة والسالمة، ٔ�لJس هذا حتكام ٔ�يضا يف ٕاطار طبعا تغيJب 

 حلكومة؟املؤسسات ال�رشيعية اليت من املفروض ٔ�ن �رجع ٕاÒهيا ا
ٕاذن اليوم �يق ما �قش=ناش القانون التنظميي دËل إالرضاب، واملرشع 
راه ميل ^ا و¼يقول بsٔن حق إالرضاب مضمون وس=يåني القانون التنظميي 
إالجراءات اليت ميكن معها ممارسة هذا احلق حلد الساVة ما اكي°ش قانون 

³ري شعيب ٕاذن نعترب ٔ�ن لك اقoطاع من ٔ�جور املوظفني، قرار .تنظميي
  . وحتمكي وبه وجب إالVالم

  .شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فوزي بنعالل، رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا، شكرا

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس=يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس=يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية
ٔ�� العز�ز الس=يد املس�شار ٔ�� معك، ولكن هذاك املفردات يه 

)polémique politique ( وا ³ري امسعين، ومواقف س=ياس=ية، ال
معلوم واش ٔ��، ا�يل كJشطح ما ... مواقف س=ياس=ية، مواقف س=ياس=ية

حمرج يف هاذ .. ٔ�لف، ما حمرج وال والو 97خييب حليتو، ٔ�� قابط Vىل 
  .النقاش

هذا القانون التنظميي دا� غنتلكمو،  ما اك�ن مشلك، {ليين ³ري هنرض 
  ..معك

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .، هللا خيليمكٔ�رجوك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس=يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس=يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس=يد وز�ر الرتبية الوطنية
ومعر  1962شوف هاذ القانون التنظميي اكن يف اZس=تور دËل Vام 

يش حكومة ما قدات خترجو ٔ#نه ابغينا ند�رو Vليه التوافق، هاذ احلكومة 
حىت يه �راسها طاحية يف نفس الفخ ٔ#نه عندها وا�د القانون التنظميي 

دمات فNه املنظمة اZولية �لشغل و{دم فNه دËل إالرضاب مطابق، و{
وان½ كتعرفوا هاذ  2000املكoب اZويل �لشغل، وهاذ اليش جمرور من Vام 

  .اليش

ٔ�� عندي الس=ند القانوين اVالش �ين هاد اليش، عندي ٔ�حاكم 
بال ما نفرس  2005قضائية، عندي ٔ�حاكم قضائية، ٔ�حاكم قضائية من Vام 

)la période (حمك 08، حمك قضايئ 2005دي ٔ�حاكم قضائية املدة، عن ،
اس�]ادا ٕاىل  2006.04.20، عندي حمك قضايئ يف 2006يف  78قضايئ 

ت°oلكم Vىل ٔ�حاكم قضائية يف التعلمي ا�يل �س ادVاو وزارة : املبادئ ا#ٓتية
الرتبية الوطنية، ووزارة الرتبية الوطنية رحبت اZعوى �عتبار ٔ�ن إالرضاب 

  .تالمNذ والتلميذات واملطلب البد م]وهو مساس حلق ال 

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
واشوية دËل .. شكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل

  .الصمت هللا خيليمك، هللا خيليمك، هللا خيليمك، هللا هيد�مك
وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل مسامهته القمية يف  ،شكرا الس=يد الوز�ر

#ٓين أ#ول املو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر الص¶ة هذه اجللسة، ون°oقل �لسؤال ا
حول تنظمي �نة الرتويض الطيب، ٕاذن اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف 

̄ٔحرار، تفضل اليس املهايش   .التجمع الوطين ل

        ::::املس�شار الس=يد عبد اKيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اKيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اKيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اKيد املهايش
  .شكرا الس=يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  م،الس=يد الوز�ر احملرت 

يف احلقNقة هاذ السؤال ما هو ٕاال جزء من موضوع شامل هيم تنظمي 
mشلك ³ري  2013بعض املهن احلرة واليت �زاول يف بالد� ٕاىل �دود س=نة 

Nر االئ½نيات احملاس=ب¼
ة ـــــــم]ظم ؤ�حNا� بدون س=ند قانوين، وخنص �
)Les fiduciaires(ون، الوسطNاب العمومoاء ، صانعي أ#س=نان، الك

التÇاريون والعقاريون، ٔ�حصاب ماكتب التحصيل، ٕاىل ³ري ذ¤ من املهن 
احلرة، وهناك ٔ�يضا املروضني الطبيني، وهذه الفFة يه موضوع سؤالنا يف 

̄ٔحرار  .فريق التجمع الوطين ل
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

متارس �نة الرتويض الطيب ٕاىل �د ا#ٓن بدون ٕاطار قانوين ينظم 
وحيدد قواVد وضوابط العالقات بني املهن واملريض، مما رشوط ممارس=هتا 

جيعل هذه املهنة تتعرض ٕاىل العديد من ¬خoالالت واملزنلقات ؤ�خلصها يف 
  :النقط التالية

ٔ�وال، ان�شار حمالت جتارية حتت غطاء بيع املعدات ش=به الطبية، 
وحتولت هذه احملالت ٕاىل عيادات �لتدليك الطيب بدون �رخNص، اليشء 
ا
ي ميس حبقوق املروضني الطبيني املعرتف هبم، و�شلك خطرا Vىل حصة 

  ٕاخل؛... املرىض من املواطنني، هاذو هام دوك الشJ]وا ا�يل ^او
7نيا، تفرخي Vدة مجعيات حتت عنوان {دمة أ#ش%اص املعاقني، يف 
�ني تتحول هذه امجلعيات ٕاىل عيادات الس=تق�ال ³ري املعاقني وبsٔمثان ³ري 
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  ية مما يرض مبصل¶ة املروضني الطبيني؛تنافس= 
Vىل  ن7لثا، هناك ٔ�يضا بعض أ#طباء ؤ�قول بعض أ#طباء، ممن يتطفلو

�نة الرتويض بدون و^ه حق عن طريق Âشغيل ٔ�ش%اص ³ري مكونني 
و³ري مؤهلني، مما ي°oج عنه Vدة خماطر حصية، وهذه احلاالت ميكن لنا 

  .نعطيوها لمك الس=يد الوز�ر
بارات، الس=يد الوز�ر احملرتم، Èسائلمك عن وضعية القانون لهذه ¬عت 

  . املنظم لهذه املهنة
  .شكرا الس=يد الرئJس

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
̄ٔحرار Vىل طرvم لهذا  ٔ�وال الشكر يف البداية �لفريق التجمعي ل
السؤال املهم حول تنظمي �نة الرتويض الطيب، هذه الفFة اليت تعترب �لقة 

فsٔ� مoفق معمك متاما، الس=يد املس�شار احملرتم، . �مة يف معلية ¬س�شفاء
رتوها وا�يل رشحoوها لنا ا�يل �هتم هاذ الفFة دËل Vىل الوضعية ا�يل ذ¼

  .املهنيني
امسح يل، الس=يد املس�شار احملرتم، �ش نذ¼ر ببعض أ#رقام ق�ل ما 
جناوب Vىل السؤال دËلمك م�ارشة، البد من التذكري ٔ�ن {الل هذه الس=نة 

ممرضا مoخصصا يف الرتويض الطيب، ليبلغ Vدد املمرضني  54مت توظيف 
ممرضا، موزVني Vىل  464ني يف الرتويض الطيب يف املغرب املتخصص

  .املؤسسات الصحية الوطنية، ٔ�� تندوي دا� هادو يف القطاع العام
فK خيص السؤال دËلمك، فاكنت وVدت الوزارة املهنيني دËل الص¶ة 
بثالث نقط �مة، ؤ�� تنظن الوزارة شادة يف الوVد دËلها وبدا التطبيق 

املهنيني ٔ�وال بنظام إال^ازة املاسرت اZكتورة نظام  دËلو، وVدت
)3LMD(لناËواح]ا يف نقاش ³ادي بعيد مع النقا�ت والرشاكء د ،.  

وVدت الهيئة الوطنية �لممرضات واملمرضني، هاذ النقطة الثانية ما 
ميك°ش ¤ خترج حىت خنرجو، النقطة الثالثة يه النظام أ#سايس 

بJت القصيد، فهاذ الس=نة هاذي ابدات �لممرضات واملمرضني، وهنا 
الوزارة مع الرشاكء دËلها و{اصة النقا�ت املمث_ لهاذ النوع دËل املهنيني 

 4بوترية رسيعة وم�رسVة ^دا، متخص عهنا مع املهنيني والنقا�ت املهنية 
املشاريع قوانني يك واVد� املهنيني، تنظم مزاوà املهن التالية �لقطاع، 

  دËل أ#نظمة؟ 4مر ٔ�ش=نو هام هاد ويتعلق ا#ٔ 
  ؛ )La sage femme(ٔ�وال �نة الق�اà يعين 

 ؛)Les infirmiers(هو �ن اÒمتريض  املرشوع الثاين

                                                 
3L icence, Master, Doctorat 

املرشوع الثالث هو �ن الرتويض وٕاVادة التsٔهيل، هاذ اليش ا�يل 
  ادوييت Vليه؛

 les techniciens de(ؤ�{ريا �نة تق]يات الص¶ة، يعين 
radiologie, les techniciens d’hygiène.(  

لٕالشارة ٔ�ن هاذ املشاريع جتاوبت وتفاVل معها ممثيل املهنيني ا�يل سامهوا 
فهيا مشكور�ن يف ٕاغناهئا وجعلها تالمس الواقع وÂس=تجيب ملتطلبات 

يوم تلقNت ٕا^ابة النقا�ت و¬نتقادات  15املس=تق�ل، هاذي يش 
ربعة مت الصيا³ة دËهلم وصيفطهتا ٔ�� و¬قرتا�ات دËهلم، وهاذ املشاريع ا#ٔ 

) Le circuit(خشصيا أ#س=بوع املايض ٕاىل أ#مانة العامة �ش ³ادي تد�ر 
  .دËهلم ٕان شاء هللا يف القريب العا^ل

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .هناك تعقNب اليس املهايش؟ تفضل. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد عبد اKيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اKيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اKيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اKيد املهايش
لوز�ر احملرتم Vىل اجلواب دËلمك ا�يل يف احلقNقة اكن شكرا الس=يد ا

  . شامل ٕاىل �ن ٔ�خرى هتم القطاع الصحي
ويف احلقNقة ملا طرحت لمك يف البداية ٔ�ن هناك Vدة �ن حرة ³ري 

، معىن ٔ�نه ال يعقل ٔ�ن اح]ا يف 2013م]ظمة و³ري مق]نة ٕاىل �دود وذ¼رت 
� م]ذ ¬س=تقالل و�قNة ما و�قNة �ن متارس يف بالد 2013يف  21القرن 

م]ظامش، ال ٔ�لوم بطبيعة احلال ما كنوش ا�لوم لهاذ احلكومة هاذي، بل 
ٔ�و^ه ا�لوم �لحكومات لكها املتعاق�ة، ما اكÈش جمهود، ما معىن ٔ�نه م]ذ 

�قا �ن متارس و^د ^د حساسة و�مة وبدون  2013¬س=تقالل ٕاىل 
  .س=ند قانوين

م، Èشكرمك Vىل اKهودات اليت مقمت هبا واليت ا#ٓن، الس=يد الوز�ر احملرت 
قلمت بéٔsمك رسعتو يف ٕاخراج هاذ املشاريع ٕاىل �زي الوجود، ويه ا#ٓن يف 

  . أ#مانة العامة �لحكومة
سؤايل لمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، هو واش عندمك يش فكرة Vىل 

 Une(وقoاش تصدر هاذ القوانني؟ فكرة املدة الزم]ية، البد عندمك 
visibilité ( ام والV يف الوزارة، البد عندمك وا�د امسيتو، واش من هنا

  س=نني وال ٕاىل �ٓخره؟  10
كذ¤ يف انتظار صدور هاذ القوانني، ٔ�ش=نو يه التدابري ا�يل ميكن لمك 
تد�روها، هاذ اليش ا�يل ذ¼ر� لمك دËل هاذ املشالك ا�يل ¼يعJشوا هاذ 

رتويض الطيب، ٔ�ش=نو ممكن لمك تد�روا؟ الفFة من املمرضني ا�يل ¼هيمتوا �ل
ا�يل اكينة يف هاذ ) هاذ الفوىض(هاذ الشJ]وا ا�يل والو ¼يد�روا التدليك و

  .القطاع
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر احملرتم. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
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        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس=يد الرئJس

الس=يد املس�شار احملرتم، غنكذب Vليك ٕاىل قلت ¤ ٕامىت، ٔ�� ٔ�وال، 
ت°شوف �ٓش اك�ن يف الوزارة ويف الوزارات معوما ويف احلكومات، الهيئة 

 خرج ّ� ، 2006Ëالوطنية �لطب�Jات وأ#طباء ابدات فNه احلكومة يف 
وصوتوا Vليه هاذي يش شهر ٔ�و شهر�ن، انت تتعرف القانون، القانون راه 

  .يف جملس احلكومة ومن بعد يدوز �لغرفة أ#وىل والغرفة الثانيةغيدوز 
ا�يل ميكن يل نsٔكد Vليه هو ٔ�ن هاذي مسàٔs واVد� هبا النقا�ت 
مشكور�ن والفرقاء دËلنا ¬ج½عيني وما ميك°ش خنليو اخللل هباذ الطريقة 

  .ا�يل موجودة 
ا�يل كتقول  فK خيص النقطة الثانية من التعقNب دËلمك، هاذ اليش

التدليك والشJ]وا وهاذ اليش، اح]ا Vارفني هاذ اليش، ولكن احلل الوحNد 
¼يبقى القانون، ولكن هاذ اليش {اصنا نتعاونو Vليه، ال اح]ا وال ان½ وال 
النقا�ت وال اKمتع املدين، وVد ٔ�نه الوزارة س�o%ذ مجيع التدابري، ا�يل عندو 

 وا�د وال التفJoش=ية دËل الوزارة وال يش ملف ال من تنا قالها لنا يش
  .من تمك ان½ ما ³اد�ش ن�س=ناو ولو دقNقة يف اختاذ إالجراءات الالزمة

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
السؤال ا#ٓين الثاين موضوVه ٕاشاكلية ٔ�قسام . شكرا الس=يد الوز�ر

̄ٔحرار، اللكمة � . املس=تعÇالت �ملس�شفNات العمومNة لتجمع الوطين ل
  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد Vدالاملس�شار الس=يد محمد Vدالاملس�شار الس=يد محمد Vدالاملس�شار الس=يد محمد Vدال
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

تطرح ٔ�قسام املس=تعÇالت �ملس�شفNات املغربية العمومNة ٕاشاكلية 
حقNقNة، ٔ�صبحت مزم]ة مع مرور أ#Ëم، حNث ÂسÇل وسائل إالVالم 

�لمواطنني واملواطنات، حNث  العمومNة و�س=مترار ضعف اخلدمات املقدمة
ٔ�نه من {الل الندوات وا�لقاءات اليت تنظمها مجعيات اKمتع املدين، جيمع 
اللك مبا فNه وزارة الص¶ة Vىل رضورة البحث عن �ل لهذه املعض_ اليت 
يبقى املواطن املغريب الضحية أ#وىل لها، خصوصا املواطن الåس=يط ا
ي 

ة، وان½ ٔ�درى من ³ريمك حبجم اخلصاص ال �س=تطيع ولوج املص¶ات اخلاص
ٔ�و ) ٔ�طباء وممرضني(ا
ي تعانيه هذه أ#قسام سواء Vىل املس=توى الåرشي 

 ).حفص �ٔ#شعة، حتاليل، ٔ�دوية(Vىل مس=توى التجهزيات أ#ولية 
فهل لوزار�مك س=ياسة واحضة من ٔ�^ل احلل اجلذري ٕالشاكلية ٔ�قسام 

  املس=تعÇالت �ملس�شفNات العمومNة؟ 
ها م]ذ س=نوات ومل يمت اس=تغاللها، ما ؤ ¤ هناك مس�شفNات مت بناكذ

هو السåب؟ وVىل سNåل املثال املس�شفى احمليل ملدينة مر�رت ا
ي ٔ�عطى 
  .ومل يمت افoتا�ه بعد 2008^الà املÖ نرصه هللا انطالقة أ#شغال س=نة 

  .وشكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .مة لمك الس=يد الوز�ر احملرتماللك. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم

  الس=يد الوز�ر،
  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال الشكر اجلزيل لطرحمك لهذا السؤال، فاح]ا مoفقني دميا كتقولوها 
  .ٔ�ماممك املس=تعÇالت يه مر�ٓة املس�شفNات، يه مر�ٓة الوزارة

³اد�ش Èرسد املشالك ا�يل كتعJشها املفارقة الك�رية بني العرض 7نيا، ما 
خل، فا�يل ابغيت نقول ¤ ٔ�نه إ ... والطلب، الب°Nات التحتية، املوارد الåرشية

هناك خمطط وطين، هناك رؤية دËل احلكومة و³ادي نذ¼رك، الس=يد 
مارس  5املس�شار احملرتم، ٔ�نه قدمت خشصيا ٔ�مام صاحب اجلالà يوم 

يف مدينة فاس، يعين هاذي شهر وبضعة Ë�ٔم، ا�طط الوطين  2013
  .�لهنوض �ملس=تعÇالت

 5هاذ ا�طط الوطين تري�كز Vىل جوج الرؤى ^ديدة �لك تواضع و
  :احملاور ٕاىل مسحيت يل

الرؤية أ#وىل يه تنظمي وٕاVادة هيلكة مسÖ العال^ات ا�يل اكنت فهيا 
متيش يعين لكيش ¼يتلكف الفوىض، يعين �متيش هنا و�متيش هنا و� 

�ملس=تعÇالت وحىت وا�د ما تoJلكف هبا، فامشJ]ا يف ٕاطار مس=تعÇالت 
، املس=تعÇالت V80ىل  27القرب ا�يل ابدينا فهيا ٕاىل يوم]ا هذا ٔ�جنز� 

الطبية أ#ساس=ية ا�يل ³ادي �كون يف املس�شفNات إالقلميية واملس=تعÇالت 
ملس�شفNات اجلهوية ¬س�شفائية الاكم_ ا�يل ³ادي �كون يف ا

  .واملس�شفNات اجلامعية
الرؤية الثانية يه التكفل، ا�يل ما اكÈش يف بالد�، �حلاالت 

دËل املوىت دËل احلاالت  %83¬س=تعÇالية ما ق�ل ¬س�شفائية، ٔ#ن 
يعين حوادث السري اخلطرية ¼ميوت ٕاما يف البالصة وٕاما حىت ¼يديوه 

  . �لمس�شفى، كنا اÈسJ]اه
   دا� احملاور؟ ٔ�ش=نو يه

اك�ن احملور أ#ول التكفل �حلاالت ¬س=تعÇالية ما ق�ل ¬س�شفائية، 
ا{ذينا مس�شفNات مبثابة يعين مصاحل مس=تعÇالت، م+ال اليوم امشاو 
جوج دËل املس�شفNات لو^دة، اVالش شفoومه يف التلفزة ا�يل شافهم 

 4ت تJسوى صاحب اجلالà، ا�يل لك مس�شفى مoنقل دËل ¬س=تعÇاال
  .املليون درمه

ابديناه يف بعض املدن، م+ال املروحNة �زاف  141رمق وطين جماين 
الناس تيقول ¤ املروحNة ان½ ما عندمك، نعطيك ³ري م+ل، املروحNة ا�يل 

�اà ا�يل اكنوا ³ادي ميوتوا،  22ابدينا فهيا م+ال يف مرا.ش ٕاىل يوم]ا هذا 
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فهاذي ما عندهاش، ٔ�� فر�ان . حلواملا�يل تنقذوا ومهنم {اصة ال°ساء ا
مواطن ومواطن يعين وا{ا �كون هاذ  22ميل تيقول يل 

)L’hélicoptère (ت�سوى ا�يل ت�سوى.  
  . اك�ن النقطة الثالثة، يه التكو�ن والتsٔطري ¬س=تعÇايل

الرابعة، الرشاكة والتعاون بني القطاVات والرشاكة مع القطاع اخلاص 
Çالت مع القطاع اخلاص �جلديدةوغنبداو ٔ�ول قسم مس=تع .  
  .ؤ�{ريا، تsٔطري القانون

غتقول يل وليين هاذ اليش لكيش ا�يل قلت لنا، اليس الوز�ر، ما شف]ا 
م]و والو، حصيح، ٔ�� مoفق معك، ٔ#ن هاذ النتاجئ هاذي ما ³اد�ش تبان 
يف هنار، ٔ�وال ميل قلت ¤ هاذ ا�طط قدمoو ٔ�� خشصيا ٔ�مام صاحب 

ي شهر، 7نيا Vاود 7ين ما ³اد�ش نقولو لكيش حىت �ا^ة ما اجلالà هاذ
ماش=ية، اك�ن بعض إالشارات قوية، املواطن ٔ�� يك قلت واش اك�ن يش 

  .�ل ^ذري، نقول ¤ ال، éكذب Vليك ٕاىل قلت ¤ �ل ^ذري
مليون Èسمة بدون تغطية  30املس=تعÇالت يف الوالËت املت¶دة 

ت قوية، ابغى ٔ�فعال مايش ٔ�قوال وهاذ حصية، املواطن املغريب ابغى ٕاشارا
  . اليش يف صدد تنفNذو معمك ومع مجيع املتد{لني

  .شكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
 .هل هناك تعقNب؟ ٔ�تفضل الس=يد املس�شار. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد محمد Vدالاملس�شار الس=يد محمد Vدالاملس�شار الس=يد محمد Vدالاملس�شار الس=يد محمد Vدال
  .شكرا الس=يد الرئJس

يف  الس=يد الوز�ر، اح]ا ما غهنرضوش يف املايض ولكن هنرضو
 K=ات وال سNل بعض املس�شفËاملس=تق�ل، عندي وا�د الورقة تق]ية د
̄ٔطفال لعدد دËل الساكن دËل ٕاقلمي  مس�شفى خ]يفرة حم�شمة، طبJب ل

ٔ�لف دËل الساكن، عندمه طبJب دËل أ#طفال وا�د،  500خ]يفرة ت�Jلغ 
طبJب دËل املعدة ما اكي°ش، طبJب Vام جوج وا�د أ#س=بوع املق�ل 

¶ال �لتقاVد، طبJب �ل�رشحي وا�د يف اجلهة لكها، هذا ال �رشف قطاع غيت
  .الص¶ة

كذ¤ ا�يل ابغيت نطلب م]ك، الس=يد الوز�ر، اVالش ما ^اوبتJ[Jش 
Vىل املس�شفى احمليل دËل امر�رت؟ هذا مس�شفى فرحت ليه الساكنة 
وفرحت لوضع احلجر أ#سايس دËلو، ا�يل ^الà املÖ نرصه هللا ٔ�عطى 

س=نوات مل يمت افoتا�ه وهو ^اهز يف البناËت،  5نطالقة دËلو، وهاذي ¬
مت �رحNل أ#زة ا�يل صيفطتوها لهاذ املس�شفى، أ#طباء مت ¬نتقال 

  دËهلم، واش هاذ الناس ما تJس=تحقوش هاذ املس�شفى؟
ؤ�� خشصيا اهرضت معمك ورغبتمك وقلت يل مايش شغيل، ٔ�� رغبتمك 

هاذ املس�شفى وقلت يل ٔ�� مايش شغيل، ٔ#ن عندمك يف الكولوار Vىل 
مشلك، ومشلك يف إالدارة، مت اخoيار البقعة أ#رضية، اخoاريتو ما مل 

يناسب هاذ املس�شفى، امجلاVة اكنت رهن إالشارة دËلمك، اعطا�مك ثالثة 
، وهذا مشلك )L’accès(البقع واخoاريتو وا�دة البقعة ا�يل ما عندهاش 

Ëل أ#طر دËل املواطننيدËلمك، مايش مشلك د.  
لهذا، الس=يد الوز�ر، هللا خيليك، ما نعاودوش نطرحو هاذ السؤال 
هذا، وابغينامك تد�روا أ#مر دËل القطاع دËلمك، ما متسحوهش يف اKالس 

  . املنتخبة
  .شكرا الس=يد الرئJس

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

        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس=يد الرئJس

ٔ�وال ³ري �ش النقط Vىل احلروف، �لك تواضع و�لك مسؤولية، 
الس=يد املس�شار، ما معري قلت ¤ هاذ اللكمة مايش سويق، ال ³ري 

  .تنقول ¤، ال ما قل�ش ¤، ٔ�� بعدا ما معري نقولها ¤ وما نقولهاش ¤
املس�شار، �لك ا�رتام، ٔ�� ٔ�¼ن  ما ميك°ش جناوبك هباذ الطريقة، الس=يد

¬�رتام لمك مجيعا، ميل تتدوي هباذ الطريقة وعندك احلق، ٔ#ن ابغييت 
مصل¶ة البالد، مصل¶ة اجلهة، ما ميك°ش نقول ¤ هاذ اليش، ٔ�� هنار 
³ادي نقول ¤ هاذ اليش، خصين منيش، خص جيريو Vيل، ٔ�� جNت هنا 

ا قلهتا بطريقة ن�س=ناو وال يش �ش نلقى �لول، ما ميك°ش نقول ¤، رمب
  .�ا^ة، ولكن ³ري انت رمبا درت لها ¬خoصار ³ري �ش éكونو واحضني

النقطة الثانية ٔ�� ما قل�ش ¤ تنلوحو املسؤولية Vىل اKالس، 
ولكن حىت ... مس�شفى امر�رت انت راك Vارف، ³ري ابدييت مس�شفى

 oJحملوها، وتo°الش، املسؤولية تVاد قلت اV حملها معنا مجيع أ#خر
، أ#رض ا�يل تå]ات Vلهيا اعرفيت ٔ�ش=نو )les ingénieurs(اKالس، 

تنواVدك ٔ�� يف الشهور ... اك�ن، ولكن تنواVدك، ما معري نقول ¤ ما
  .املق�_ هاذ املس�شفى ³ادي يت¶ل

ٔ�ما فK خيص التجهزيات ا�يل تتقول، اكينة موجودة، مايش ر�لناها 
وها، ٔ#ن خصك تعرف هاذيك التجهزيات ارشيناها، ديناها، ديناها غنخبع

�ش نقول ¤ �لضبط ارشينا بعض التجهزيات �لمس�شفى دËل اجلديدة 
 ce sont des cartes(م+ال ا�يل ال يعقل، راه شفت التجهزيات دËلمك 

électroniques( ل امر�رت ماËٕاىل {ليهتا حىت حنل املس�شفى د ،
 اجلديدة، ا{ذينا ذاك اليش ديناه �ش ميل Âس=تافد ال مر�رت، ال اح]ا، ال

  .غيكون املس�شفى نبداو بتجهزيات ^ديدة
ؤ�� تنعطيك وVد هناË يف هاذ القاVة ٔ�نه هاذ املس�شفى غيت¶ل ٕان 
شاء هللا يف الشهور املق�_، ؤ�� مس=تعد ٔ�نين Èس=تق�Ö يف ٔ�ي وقت �ش 

ل�م دËيل نتذا¼رو يف هاذ اليش، ³ري ٔ�س�سمح ٕاىل كنت افهمت من ا
يش هنار ولو هنا، ٔ�نه مايش سويق، مايش من �ربJيت �ش نقول ¤ هاذ 
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اليش ؤ�� مسؤول وخصين نبقى مسؤول ونتحمل هاذ املسؤولية و³ادي 
  . نتحملها ٕان شاء هللا

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم

اللكمة ٔ#�د السادة . وVه أ#دوية الشهريةالسؤال ا#ٓين الثالث، موض
  .املس�شار�ن من فريق أ#صاà واملعارصة، تفضل دكتور

        ::::املس�شار الس=يد ماملس�شار الس=يد ماملس�شار الس=يد ماملس�شار الس=يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .موضوع أ#دوية املهربة ا�يل عندي يف الورقة

  .شكرا الس=يد الرئJس
  السادة الوزراء،

 الس=يدة والسادة املس�شار�ن،          
 الس=يد الوز�ر، 

جع لوا�د املوضوع ا�يل يف احلقNقة ³ادي �كون فNه شوية ³ادي éر 
 ،í ل الربجمة نعاودوËالتكرار ٔ#ن طرح هنا، ما فهيا �س ٔ#ن املشلك د
ٔ�وال �ش éركزو Vىل يش مسائل، و7نيا رمبا اك�ن يش مس=تÇدات ا�يل 

 .³ادي طعمو� هبا
  الس=يد الوز�ر، 

ل°س=بة �÷واء اك�ن جوج هاذ املوضوع ¼يتعلق يف الس=ياسة اZوائية، �
املسائل ا�يل ³ادي نتطرقو لها، ٔ�وال بيع أ#دوية يف أ#ما¼ن ا�يل مايش 
.شاك،  خمتصة لها، ٔ#نه يف الواقع ك°شوفو املسائل دËل اZواء كتباع يف ا#ٔ
هذا واقع اك�ن، واك�ن املشلك الثاين املشلك ا�يل ¼يتطرح، مشلك املواد 

زمNيل اكن اهرض Vىل غياب دËل ، )la parapharmacie(الشåهية 
 la(القانون التنظميي دËل هاذ الخر، نفس اليشء �ل°س=بة لــ 

parapharmacie( اك�ن فهيا وا�د الفوىض، اشكون ا�يل عندو احلق؟ ،
  اشكون ا�يل ما عندوش احلق يد�رها؟

اك�ن وا�د املشلك دËل اجلودة، حبيث ٔ�نه ك°شوفو وا�د الفروق يف 
والخر ا�يل عندو جودة كJسوى  10من الشJ]وا تJسوى  اÒمثن، هذا ^اي

، واك�ن ال°س=بة دËل الرحب ا�يل مايش معروفة، اك�ن وا�د 1000
  .التضارب، ٕاذن {اص شوية دËل الوضوح يف هذه املواد هاذو

واك�ن السؤال الثاين دËل العملية دËل اÒهتريب دËل اZواء، هذا 
½ ا�يل مسؤولني Vلهيا بو�دمك، املسائل مسائل اكينة، احلقNقة ا�يل مايش ان

ا�يل �زاف ا�يل مسؤول Vليه، ٔ�� يف نظري خصنا الس=ياسة ا�يل ³ادي 
ند�رو �ش حندو �د �لس=ياسة ا�يل ٔ�� يف احلقNقة ا�يل تنقoنع ٔ�نه تقدر 
تنجحنا جنعلو املواطن �رشي املواد وأ#خص اZواء دËل املغربية، وا#ٓخر 

Nرجع يف التعقé ىل هاذ الشلك³اديV ب ند�ر مقرت�ات .  
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

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

        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال بداية ٔ�شكر فريق أ#صاà واملعارصة Vىل طر�ه لهذا السؤال املهم 

لك هتريب أ#دوية، فهýي ¼يف كتعرف، الس=يد املس�شار احملرتم، حول مش
يه مشلكة Vاملية، فNكفي نذ¼ر رمبا ما ابغي�ش ند{ل يف التفاصيل ٔ#نه 
هاذي شهر�ن م+ال يف الاكمرون ويف ³ا� ويف بعض اZول إالفريقNة ويف 

مليار جرVة دËل أ#دوية، �ربة، ³ري  10املوا� الكربى دËلها حترص 
  .ة، خطرية، فهاذي مشلك Vامليصاحل

ولكن خصين نsٔكد ٔ�ماممك، الس=يد املس�شار، الس=يدة والسادة 
املس�شار�ن، ٔ�ن اKال الصيديل بب÷� ال يعاين من ظاهرة هتريب أ#دوية، 
هاذي ما اكيناش يف الصيدليات، ملا ميزيه من تق]ني حممك وÂرشيعات 

ة مف�يش الصيدà، وخصوصا وتنظKت صارمة، �ٕالضافة ٕاىل خضوVه ملراق�
  .الزتام الصيادà املغاربة بsٔ{القNات املهنة ومعايري اجلودة

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�س=تغل هذه املناس=بة ٔ#طمنئ الس=يدات املس�شارات والسادة 
املس�شار�ن ومن {اللمك الرٔ�ي العام الوطين بsٔن لك أ#دوية واخلدمات 

  .رح ٔ�ي ختوفاZوائية املوجودة �لقطاع الصيديل يف املغرب ال تط
املشلكة اليت تطرقمت ٕاÒهيا، الس=يد املس�شار احملرتم، فهýي قلتهيا، تتجري 
{ارج القطاع الصيديل، و{اصة يف املناطق احلدودية م+ال ٕاذا ا{ذينا 
و^دة، واليت تعود مسؤولية مراق�هتا ٕاىل مصاحل ٕادارية مoعددة مoدا{_ 

... فال�ة والصيد البحريوا�يل فهيا وزارة الص¶ة وزارة اZا{لية وزارة ال
  .ٕاخل

ٕاال ٔ�نه ال�شديد، ٔ�� تنظن ال�شديد Vىل ٔ�ن ماكحفة هذه املشلكة خصها 
تضافر اجلهود، راه ما ميك°ش �لوزارة يعين غنتحملو هاذ املسؤولية ولكن 
خصنا نتحملوها، راه الس=ياسة تتدار Vىل حساب ٔ�فاكر، Vىل حساب 

ح]ا هاذ املف�شني ا�يل عند� نقاش ولكن تتدار Vىل حساب اجليب، يعين ا
ما عند�ش �ش ³ادي منش=يو، وما عند�ش احلق، قانونيا ما تJسمحناش 
ٔ�نه مف�يش وزارة الص¶ة غمييش �لسوق م+ال دËل و^دة يقول ليش وا�د 
�ٓرى Èشوف ذاك اZوا، ما عند.ش احلق، ٕاىل يوم]ا هذا اح]ا يف ٕاطار، 

  .اح]ا ³ادي éرجعو لوا�د ¬قرتاح
اك�ن وا�د اZور �م ا�يل خصو يلعبو اKمتع املدين، ا�يل بدا و7نيا 

  . مشكور�ن بدا تيلعب
7لثا، املواطن املغريب ا�يل راه تيرض راسو، ٔ#ن ¼يف قلت ¤ ق�اي_ 
يف هاذ العرشة دËل املليار دËل اجلرVات ا�يل املنظمة العاملية �لجامرك ا�يل 

، لقاو ٔ�نه هاذ اليش م]ني تيجي؟ �åس=هتا يف ³ا� والاكمرون ؤ�نغوال م+ال
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إالمارات العربية املت¶دة، تيجي من الهند، وتيجي من الصني، وال�ن هاذو 
راه دا�ر�ن مصانع ¼برية ومoطورة ٔ�حسن �ك+ري من اجلودة دËل اZواء ا�يل 

Nا، يعين فني امشاو بعيد، ٔ#ن ما تيد�روش فNه ـــــــــــــــــــمس=تعمل يوم
)le principe actif(سانيةÈوهاذي جرمية ضد إال ، .  

 .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد املس�شار. شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم

        ::::املس�شار الس=يد ماملس�شار الس=يد ماملس�شار الس=يد ماملس�شار الس=يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
يف البداية ٔ�� مoفق معمك، هاذ املسائل دËل . شكرا الس=يد الوز�ر

كس هام ¼ي�شاكو من ، الع)Les pharmaciens(اÒهتريب ما تعنJش 
  .اÒهتريب

القضية ٔ�� �ل°س=بة يل، اVالش اك�ن هاذ اÒهتريب؟ هاذ اÒهتريب ٔ�وال 
Vىل اÒمثن يه أ#ول، هذا خصو �كون جمهود، تنعرف ٔ�نه رامك ابديتوه يف 

  .أ#مثنة، ٔ#ن ا�يل تيجعل الناس �ميش=يو �لهتريب هو اÒمثن
لهاذ املسائل املهربة  واك�ن وا�د العامل الثاين يش مرة الخر تنلتجؤو

يه يش مرة تيكون السوق اZا{يل ما اكفJش، احشال من مرة كنحتاجو 
�÷وا، اZوا ما تيكوÈش، تنكونو مضطر�ن ك�س=تعمل اZواء ا�يل ¼يجيبو 

  .{ا ^ابو ¤ من Vىل �راا¤ املريض، ك�س=تعملو و 
، احشال من مرة )L’anti D(نعطيك ٔ�م+_، الس=يد الوز�ر، ذيك 

، نعطيك ٔ�م+_ دËل مسائل دËل التخصJب، احشال من مرة مااكي°ش
ٕاذن تتقول ٕاىل ^ابوا ¤ من �را تنق�لوه، . مفقود) HCG4(تنوصلو الخر 

ٔ#ن اك�ن وا�د ¬حoاكر دËل السوق اZا{يل، خص من بني املسائل 
ا�يل خص ٔ�نه يضمن يوفر أ#دوية و{اصة أ#دوية ٔ#ن يه رضورية، 

امليدان دËلمك املسائل دËل الت%ذ�ر احشال من  واحشال من مرة حىت يف
مرة عش=نا ٔ�نه اكنت مفقودة، مايش يف العهد دËلمك يف عهد السابق اكنت 

  .مفقودة
ٕاذن حىت اKهود ا�يل خصو يتدار يف أ#مثنة وا�د اKهود ا�يل خص 
ند�روه خصنا نق]عو املغريب ٔ�نه اZوا دËل املغرب راه عندو جودة حبال اZوا 
دËل اخلارج، راه اك�ن يش �س ا�يل تيقول ¤ ٔ�نه اZوا دËل ٔ�ور� ٔ�حسن 

  .من دËل #ٓخر، هذا حىت اح]ا خصنا ند�رو فNه جمهود الس=يد الوز�ر
ولهذا احبال ا�يل قلتو، الس=يد الوز�ر، هاذو هام املسائل ا�يل خص 

ملشلك التضافر دËل امجليع، املواطنني واح]ا أ#طباء، ونتجمعو Vىل هاذ ا
ٔ#نه يف احلقNقة ال يعقل ٔ�نه اÒهتريب ميس هاذ املادة ٔ#ن يه �مة ا�يل ما 

  .عندهاش املراق�ة، ما عندهاش املراق�ة
  .مرة ٔ�خرى ٔ�شكرمك

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
                                                 

4Human Chorionic Gonadotropin 

اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Vىل . شكرا الس=يد املس�شار
  التعقNب

        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
  . شار احملرتمشكرا الس=يد املس� 

حصيح ٔ�نه جيب ٔ�ن تتضافر اجلهود وغنكرثو مهنا و³ادي نعملو يد يف 
يد، فرمبا ا�يل ابغيت من هاد املنرب ٕاىل امسحيت يل نتو^ه �لرٔ�ي العام، 
�زاف دËل الناس ³الطني، �ميش=يو يف هاذ القضية ا�يل قليت، م+ال تيقولوا 

، يه حصيح، اÒمثن ³ايل اÒهتريب هاذ اZواء تي��اع ٔ#ن س�åه اÒمثن ³ايل
  .غنجي ¤.. واليين مايش حصيح ٔ�نه اÒهتريب

 les ruptures de(ٔ�ن السوق اZا{يل ³ري اكيف، يش مرات 
stock( واء ٔ�وال مزور، 7نياZا�يل خص يعرف املواطن املغريب ٔ�ن هاذ ا ،

بدون فعالية، خصك تعرف هاد الناس يف الصني ويف ديب ويف الهند اك�ن 
ا¼بار وذاك اليش خNايل ^دا، تيصنعوا ) des usines(عين ¼يف قلت ي

، اZوا ا�يل ³ايل فNه )La coquille(اZوا، اZواء ٔ�ش=نو ³ايل فNه؟ مايش 
يعين   ،)Le principe actif(ذاك اليش ا�يل فNه اZا{ل، ك°سميوه اح]ا 

 La(تتا{ذو هذاك هو ا�يل �متيش �÷م تتعاجل امليكرو�ت، هام تيصاوبوا 
coquille (ا{ل {اويZوا.  

دا� املواطن تJرشيه، تيحساب لو راه احبال اZواء الخر، راه ³ري 
، هذا مزور، )c’est un médicament dangereux(³الط، هذا راه 

هذا خطري، راه قلت ¤ هاذي يعين جرمية ضد إالÈسانية، خص يفهموا 
  .{ا اح]ا ت°oحملو املسؤوليةاراه ما تJرشهيش رخNص، و 

تنظن ٔ�نه الس=ياسة اZوائية ا�يل ساليناها، اليوم ³ادي نåرشمك ٔ#ن ٔ�� 
امسالية، لكها راه عند الفرقاء، ³ري يه يف ٕاطار الرتمجة، ³ادي توا{ذو� 
رمبا كتå]اه يف املر�_ أ#وىل �لفرÈس=ية، يف ٕاطار الرتمجة �ش غنعرضوها 

 .Vىل ا�لجنة ومع جملسمك املوقر
ح ا�يل �ل موافقة رئJس احلكومة �ش �كون النقطة الثانية، هو اقرتا

وا�د ا�لجنة يعين دËل وزارة الص¶ة �كون مشرتكة مع الوزارات املعنية، 
¼يف قلت وزارة الفال�ة والصيد البحري، وزارة اZا{لية وامجلارك، قصد 

  .القNام بدورËت مراق�ة مoكررة يف أ#سواق هاذ اليش ا�يل تيNåعوا
ومرة ٔ�خرى راه اZواء مايش حNث رخNص،  ٔ�{ريا، ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى

مايش حNث ما اكي°ش اZوا يف املغرب، حNث ما يصالحش، وهاذ اZوا 
يف بعض اZول اك�ن ٕاحصائيات ٔ�نه أ#مراض اخلطرية رجعت ٔ#ن ذاك ا�يل 
مريض �لقلب ¼يا{ذ ذاك اZواء حيساب لو ³ادي يربا، هو راه اZواء 

  . عت هباذ السåب هذا³ادي يزتاد، أ#مراض السارية رج
  .شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر
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اللكمة . ٕاذن السؤال ا#ٓين الرابع موضوVه اس=تف¶ال داء السل ببالد�
ٓ اليس بنجيد،  ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق ¬س=تقاليل، زيد �

  .تفضل

        ::::املس�شار الس=يد بنجيد أ#منياملس�شار الس=يد بنجيد أ#منياملس�شار الس=يد بنجيد أ#منياملس�شار الس=يد بنجيد أ#مني
  .ن الرحميmسم هللا الرمح

  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕاذا اكنت الص¶ة حقا ٔ�ساس=يا من حقوق إالÈسان كام �رVاه املواثيق 

وٕاذا . والعهود اZولية والوطنية، فٕان بالد� جعلت مهنا ٔ�ولوية من أ#ولوËت
مات املتعاق�ة كنا يف الفريق ¬س=تقاليل éمثن اKهودات اليت بذÒهتا احلكو 

واحلكومة احلالية يف تsٔهيل القطاع الصحي، فٕاننا ÈسÇل ٔ�ن هذه اKهودات 
ال زالت تتطلب مزيدا من اجلهد املضاعف ملواة بعض أ#مراض اليت 
تظهر بني الفNنة وأ#خرى وتؤ�ر Vىل الص¶ة العامة ومن مضهنا داء السل 

�وà، حNث تؤكد ا
ي ٔ�صبح من أ#مراض الفoاكة اليت ÂسÇل ٔ�رقاما 
ٔ�لف ٕاصابة ^ديدة {الل الس=نة املاضية  27إالحصائيات ٔ�ن ما �زيد عن 

  .�اà مÇoددة {الل النصف أ#ول من الس=نة اجلارية 13.260و
خشصا من بني  82وٕاذا تsٔملنا املعطيات الرمسية املتوفرة اليت حتدد ٔ�ن 

فFوي ٔ�لف يصابون هبذا املرض، وتصل معدل إالصابة �لسل ال  100لك 
 15ٔ�لف Èسمة يف الفFة العمرية ما بني  100خشص يف لك  37,40ٕاىل 

س=نة، ٕاضافة ٕاىل متركز هذا اZاء يف املناطق احلرضية mشلك ملحوظ  35و
مقارنة مع اKال القروي، حNث تsٔيت مدينة اZار البيضاء Vىل رٔ�س القامئة، 

  .زVري وات ٔ�خرى- زمور-تطوان، مث ة سال-تلهيا ة طنÇة
ٕاذا تsٔملنا هذه املعطيات، فٕاننا س=نÇد ٔ�نفس=نا ٔ�مام مر�_ تدعو ٕاىل دق 
�قوس اخلطر لتعبئة لك الفاVلني ومجعيات اKمتع املدين ملواة ٔ�س=باب 

  .ومس�åات هذا اZاء الفoاك وس=بل الوقاية م]ه والقضاء Vليه

ا، Èسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن ٔ�مه التدابري ¬س=تعÇالية Vىل 

املدى القريب والتدابري املس=تق�لية اليت تنوي احلكومة اختاذها حملاربة هذا 
اZاء والقضاء Vليه، {اصة نوعية ¬بتاكرات اجلديدة اليت تطور ا�ططات 

  . والربامج الصحية احلالية
  .بقNة الوقت الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

  :د وز�ر الص¶ةد وز�ر الص¶ةد وز�ر الص¶ةد وز�ر الص¶ةالس=يالس=يالس=يالس=ي
  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس=يدة والسادة النواب احملرتمون،

ٔ�وال الشكر اجلزيل �لفريق ¬س=تقاليل �لو�دة والتعادلية لطر�ه لهذا 
السؤال املهم ^دا، ا�يل هاذي م]اس=بة �ش نتو^ه �لرٔ�ي العام وجناو�مك ان½ 

  .لVىل ما ي°رش ويقال Vىل داء الس
فsٔوال داء السل هو داء ا�يل ¼هيم الفقراء، فني ¼يكون الفقر، فني 
كتكون الهشاشة، فني كتكون الك+افة الساكنية وحميط املدن ؤ�رشت لها 

  .اZار البيضاء، سال، ٕاىل �ٓخره، طنÇة، ٕاىل �ٓخره
، وهاذي مدة 27.437ٔ�لف وٕاىل ابغييت الرمق �لضبط  27اك�ن حوايل 

، وت°�قاو يف نفس م+ال 2012يف  27.437ذي ٔ�ربع ٔ�و مخس س=نوات ها
ما اكي°ش يش �ا^ة يعين . ت°�قاو يف هاذ الرمق 27.425العام ا�يل ق�ل م]و 

  . ا�يل تيقولوا الصحف، راه وصلنا، راه الناس �ميوتوا، هاذي النقطة أ#وىل
هو املشلك املطروح هو تن¶اولو نقلصوا يف املغرب م]ذ س=نوات ¼يف 

ابقة، ولكن ذاك ¬خنفاض دËل هاذ العدوى قلي_ قليت احلكومات الس
 .وال تبقى يف ذاك 1س=نوË وال  %3^دا، يعين ما تتدوزش 

³ري يه وا�د القضية حنتاطو مهنا، داء السل الرئوي إالجيايب ا�لطا{ة 
  )la tuberculose pulmonaire à microscopie positive(يعين 

د{لوها يف احلساب، ٔ#ن مoيق]ني ا�يل خصنا نعولو Vلهيا يه ا�يل ³ادي ن
س=نوË،  %5، هاذيك ت�]قص يف املغرب حوايل )tuberculose(��يل 

)donc( سميوه . هذا ٕاجيايب ^داJا�يل تريتفع يف هاذ الرمق ا�يل تريجعوا ت
الناس �ول وال�شهري �ملرىض دËل السل وعوض الت¶يل �ملسؤولية 

ش يعطيو أ#رقام الصحي¶ة هو واجلدية ويعطيو الرٔ�ي العام وال�شكNك �
، هاذي اح]ا )la tuberculose extra-pulmonaire(ك°سميوه اح]ا 

تن¶اولو حنطومه �ش ... أ#طبة معروفة، فني ما اكنت يش �ا^ة م+ال يف
ي ـــــــــــــــــــاذي، والي]�ه) la preuve(وش ـــــدا ما ع]�يداويو واخ

)la tuberculose(اش �لوترية ا�يل ، ما در�ش، مب[Jعىن �ٓخر ما امش
 30مليون درمه س=نوË،  50ابغينا، اك�ن دا� �ر�مج وطين ا�يل رصد� ليه 

مليون درمه س=نوË دËل الصندوق  20مليون درمه دËل وزارة الص¶ة، 
العاملي دËل السل والس=يدا واملالرË ا�يل ³اديني فNه، واكينني مصاحل 

مواطن  200ا�يل مايش هام �زاف، ما تيدوزوش  ملعاجلة داء السل املقاوم
ومواطنة Vىل الصعيد الوطين، لك هذا تيجعل ٔ�نه ما حقق]اش ذاك اليش 
ا�يل ابغينا، ولكن هاذ اليش راه خصنا نتذا¼رو Vىل احملددات السوس=يو 
اقoصادية لهذا اKال، هذا مايش دËل وزارة الص¶ة بو�دو، مايش �ش 

قلت ¤ فني اك�ن الك+افة  يلومة لكها، ا�ت°شكNو، واليين هاذي حك
م+ال، فني اك�ن الفقر، فني اك�ن الهشاشة، ) les bidonvilles(الساكنية 

  .فهذا مرشوع حكويم ا�يل اح]ا نتجمعو Vليه ٕان شاء هللا
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك. شكرا الس=يد الوز�ر
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        ::::املس�شار الس=يد بنجيد أ#منياملس�شار الس=يد بنجيد أ#منياملس�شار الس=يد بنجيد أ#منياملس�شار الس=يد بنجيد أ#مني
  .ٕاذن شكرا الس=يد الوز�ر

لك ما يف احلق ٔ�ن تنعرفومك موضوعيني، ولكن �ل°س=بة �لعدد ٔ�ن هناك 
�زايد، و{اصة يف الرب�مج ا�يل تå]اتو احلكومة، وا�يل هاذ الرب�مج  ا�يل 

، 2015ٕاىل  2006اكن وطين وخمطط اسرتاتيجي ا�يل ما بني الفرتة دËل 
اكن �زاد من  2008هذا، بJ` اكن هاذ الرمق  2006حبيث كنالحظو من 

  .وا�يل ذ¼رتيه مؤخرا 27.400ٔ�لف ٕاىل �زاد لــ  25
م الناس ا�يل هام ¼يتوا^دوا يعين يف مدن حقNقة هاذ املسàٔs هاذي هت

حرضية ا�يل ¼يعرفوا نوع دËل الهشاشة، ٕاذن حىت هاذوك راه هام عندمه 
Ëل احلق يف املعاجلة والعناية، وهاذي مايش ٕاشاكلية فقط دËل الوزارة د

الص¶ة، ٕامنا حىت يه وزارة دËل اZا{لية Vىل حسب ا�طط دËل 
خصنا هذا مسؤولية دËل احلكومة خصنا . إالساكن، ٕاىل ³ري ذا¤

  . نعاجلوها، ٔ�ي �ا^ة خصنا نعاجلوها
ٕاذن حىت املبلغ ا�يل هو مرصود لهاذ املسàٔs، الس=يد الوز�ر، ¼يبقى ³ري 

ا يف اجلواب دË¤، الس=يد الوز�ر، من {الل هذا اكيف، وهنا ابغيناك ٔ�نن
التعقNب هذا، ابغيناك توضعنا يف الصورة كذ¤ �ل°س=بة لهاذ داء السل 

ا�يل ) la zoonose(ا�يل ¼يعم املوايش وكذ¤ اÒهبامئ ا�يل تعطي لنا Vلهيا 
  .حىت هو راه ¼يلعب وا�د اZور

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .لمك الس=يد الوز�راللكمة . شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
̄ٔسف  –ٔ�وال، السؤال أ#{ري  ما ميكن لJش نفNدك حىت يف يش  -Ë ل

�ا^ة، ما Vارفش، املوايش واÒهبامئ ما ³اد�ش نقول ¤ يش رمق، نبقى 
  .ال، عرفت ٔ�� تنقول ¤ ٔ�� ما عند�ش.. خنرتع من رايس، ٔ�� ما

الوزارة ما اكÈش عندي الوقت النقطة الثانية يف إالسرتاتيجية دËل 
  :ترت�كز Vىل جوج النقط �مني.. �ش

  ٔ�وال، جمانية العالج؛ 
  .7نيا، ال مركزية العالج

هاذ اليش ما ميك°ش تد�روا وزارة الص¶ة بو�دها، فوزارة الص¶ة 
واكينة هنا أ#س=تاذة بوعياد .. تت%دم مع اKمتع املدين، اك�ن مجعيات دËل

عية، يعين اك�ن تضافر اجلهود بني احلكومة ا�يل تتلكف بوا�د امجل 
واملكو�ت احلكومNة �ش حندو من احملددات السوس=يو اقoصادية ا�يل 

 .تتعJشها هاذ الفFة
Ë ��ٔ ،ش ٔ�رقامJكونو واقعيني �ش ما نعطéريا، ³ري ابغيت �ش ا}�ٔ �ّ 
ند� اكن عندي هاذ امخلJس ا�يل داز اج½ع يف الوزارة، ٕاىل يوم]ا هذا ما ع 

، حىت شفoك، الس=يد املس�شار، قلت يش رمق ��يل 2013ٔ�ي رمق دËل 
هاذ الثالث ٔ�شهر أ#ولني طلع، ٔ�� Vارف رمبا ٔ�� تن¶رتم هاذ أ#رقام، ³ري 

تنقول ¤ اح]ا يف الوزارة يعين �ش �كون ٔ�رقام دقNقة، ٔ#ن لك ة 
مبا ما ، واش يه هاذيك، رمغ ٔ�نه ر )on vérifie le dossier(تتصيفط و

ة ٕاىل يوم]ا هذا   . ³اد�ش éكونو يعين فعالني ٕاىل ٔ�قىص د̂ر
والبارح ق�ل ما جني عندمك Vاود 7ين جتمعت يف مد�رية أ#وبئة �ش 
نذ¼رمه هباذ اليش ��يل ³ادي Èشوف الس=يدة والسادة املس�شار�ن، ٕاىل 
يوم]ا ما عند� ٔ�ي رمق، يف هاذ اليش ٔ�� تنظن ما ن�رسعوش، ما ]{ذهاش 

ن ق_ الصواب، نعطيو ٔ�رقام، يعين م]ني ³ادي �كون، {اص هاذ اليش م
يتدار �لك جرٔ�ة، �لك مسؤولية و�لك شفافNة، اح]ا ما عند� ما خنبيو، 

ٔ�لف  90ميل ³ادي �كون رمق راه ³ادي نقولوها، ما عند� الش �كون 
  .، ما ميك°ش400واح]ا نقولو اك�ن ³ري 

  .لرئJسشكرا الس=يد ا. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ٕاذن منر ٕاىل السؤال اخلامس، موضوVه اخلصاص يف أ#طر الطبية 
اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف الفريق . املتخصصة يف العامل القروي

  .¬س=تقاليل، تفضل اليس عبد السالم

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  أ#خت املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس=يد الوز�ر، ٔ�ظن é�ٔمك اس=متعمت Vدة مرات ٕاىل هذا السؤال، والزلنا 
كفريق اس=تقاليل éردده وس°�قى كذ¤ ٕاىل ٔ�ن يثåت العكس، وهو 
اخلصاص احلاصل، ٕان مل ٔ�قل القاتل، يف أ#طر الطبية، طبJب وممرض، 

  .¤، ٔ#نين ٔ�صبحت مشدوها ٔ�مام هول الاكرثةٔ�قول القاتل وتعمدت ذ
ٕاذا اكن العامل ا#ٓن ينئ حتت وطsٔة ¬قoصاد، فاملغاربة اليوم ال يطلبون 

  .{زب بقدر ما يطلبون ٔ�دوية والعناية بصحهتم فقط
ميك]ين، الس=يد الوز�ر، ميكن �لمواطن املغريب اليوم ٔ�ن يصرب Vىل 

  .رضاجلوع، ³ري ٔ�نه ال يقدر ٔ�ن يقاوم ٔ�مل امل
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

ٔ�� JV�ٔش يف م]طقة، وجتولت يف م]اطق ٔ�خرى، واك�شفت ٔ�ن 
املس�شفNات، {اصة يف العامل القروي، جيب ٔ�ن Èس�مثرها لغري الص¶ة، 
ميك]نا ٔ�ن جنعلها مس=تودVات مادامت {اوية، دون �ٓليات، دون ٔ�طباء، 

Vىل  -ل جيبٔ�قو - هذا يشء خطري، هذه تعترب اكرثة، جيب . ودون ممرضني
  .احلكومة ٔ�ن تنكب وال تنام ٕاال ٕاذا وفرت أ#طر الطبية

ٔ�قول ٔ�كرب اكرثة يه ٔ�ننا نعJش بدون طبJب، وٕاذا جتولمت، الس=يد 
جرادة، العيون الرشقNة،  ،ن�راكالوز�ر، نبداوها من فNكNك، بوعرفة، 
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]ور�رت، ما غنقولشاي املدن، ٔ�� كنعJش يف مك]اس وكنظن اخلصاص 
  .^دا يف التخصصاتقاتل وقاتل 

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
هذه رص{ة من الفريق ¬س=تقاليل، وخطر، ٔ�قول يضايه اخلطر 

ٕاذن Vلينا ٔ�ن . ¬قoصادي ٔ�و أ#زمة ¬قoصادية اليت تعاين مهنا ^ل اZول
ممرض، واش  9000طبJب �قصة،  7000ننكب، ٔ�� Vارف وسامع ٔ�ن 

املغاربة ما ميش=يوش يتداواو فهيا، ٔ�و هاذ أ#ما¼ن النائية والت ممنوVة Vىل 
�ش �رجع يف �االتو ) des prétextes(الطبJب ا�يل تعني تيلقى مربر 

  . مهنا
 .شكرا الس=يد الرئJس

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس=يد الوز�ر احملرتم. شكرا اليس عبد السالم

        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس=يد الرئJس احملرتم

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�وال اح]ا مoفقني بsٔن املوارد الåرشية ما ميك°ش �كون املنظومة الصحية 
  .تتحسن وال منش=يو بعيد بدون موارد mرشية، كام و¼يفا، هاذي مoفقني Vلهيا

النقطة الثانية هو الرص{ة دË¤، الس=يد املس�شار، زد Vلهيا الرص{ة 
ٔ�عوذ �G من ٔ��، يف حوار مع الس=يد رئJس دËيل، هاذ اليش دامئا ٔ��، 

الس=يد : �حلرف وقلت í... احلكومة يف بoJو، كنا كنو^دو يعين املالية دËل
 5وال  6مليار، اعطيين ³ري  12رئJس احلكومة، ٔ�� انقص يل النص من 

مليار درمه، واليين ابغيت موارد mرشية، ما ميك°ش، ٔ�� مoفق معك، ولكن 
̄ٔسف هذا مشلك ممرض ورمبا ٔ�كرث،  7000، هاذ اخلصاص ا�يل قلت ل

 3هاذ الرمق كنت كنقولو ميل طلعت وز�ر، دا� راه Vام ونصف وال Vام و
  .ٔ�شهر

Vام، ٔ�� نقول ¤، مايش حNث ٔ��، حىت ٔ��  54فهاذي �راكامت، 
ت°oحمل املسؤولية، حىت هاذ احلكومة تتحمل املسؤولية، خصنا حنلو هاذ 

ل ٔ�ن يف وا�د الوقت ³�ٔلقت مدارس التكو�ن؟ ها إالشاكلية، واش يعق
واش تoJعطى لهاذ امسيتو، 7لثا تلبية ) Départ volontaire(وا�د، 7نيا 

{ا النقص العددي دËهلم، تنحيهيم من هاذ املنرب، �نيي الص¶ة ال ٔ�ساتذة او 
^امعيني وال ٔ�طباء يف املؤسسات العمومNة وال ممرضني وال ٔ�عوان تيقوموا 

دËل  8ات وتنقول هلم هللا جياز�مك خبري، وا�د تيد�ر اخلدمة دËل مبجهود
الناس، خصنا بعدا Vىل أ#قل نلبيو امللف املطليب دËل �نيي الص¶ة، 

... ، وVىل النظام)Système LMD(جزء ق�اي_ Vىل  هوا�يل ذ¼رت م]
  .ٕاخل

ٔ�� ما  ،)Les postes budgétaires(واك�ن مشلك �ٓخر يه يعين 

³ادي تقول يل انت يف حكومة، اح]ا يف احلكومة تنضاربو واليين ¼ره�ش، 
  )Les postes budgétaires(تتعرف ٔ�كرث مين الس=يد املس�شار 

¼يتداروا Vىل حساب اÒمنو دËل البالد، ما ¼رهناش يعطيو يل ذاك اليش 
  . لكيش يل ³ري بو�دي

ممرض وممرضة،  873ها اح]ا ³ادي حنلو مس�شفى و^دة، خصنا 
 500ي Vىل املمرضني، ويف هاذ أ#سابيع املق�_ ³ادي حنلو مرا.ش تندو 

، خصنا ٔ�كرث من )5CHU(دËل ) Les compliments(رس�ر ^ديد، 
ٔ�شهر  ³3ادي حنلو اجلديدة يف ظرف شهر�ن ٔ�و . ممرض وممرضة 600

ممرض وممرضة، يعين �ش  900غيدش=نوا صاحب اجلالà، خصنا ٔ�كرث من 
  .ٔ�� مoفق معك، زيد الرص{ة دËيل Vىل دË¤ نقول ¤ اخلصاص املهول،

ولكن الوزارة بذاك اليش ا�يل عندها، يعين هذا مايش �ش Èشيك، 
نعطيك بعض ¬قرتا�ات، ٔ�وال ما ³اد�شاي �ٓش دارت الوزارة، الوزارات 

اكملني داروا جمهود، جمهود ج�ار، {اصة .. السابقة ٔ�و ا�يل ق�ل مهنا وال
شكورة دارت وا�د اKهود ج�ار فK خيص اKال الوزارة السابقة ا�يل م 

  .القروي
اح]ا عند� ٔ�فاكر يف هاذ اليش، عند� اقرتا�ات، اح]ا يف تداول بني 
املدراء، ابغينا نقرتحوها Vىل الفرقاء دËلنا، Vىل النقا�ت دËلنا، عند� م+ال 

، وهاذ ٔ�م+_ دËل اZول ا�يل اكنت كتعاين ٔ�كرث م]ا وتغلبت Vىل هاذ اليش
اليش ما ابغيناش خنرجوه، ابغينا ن�شار¼و فNه النقا�ت، و³ادي جتي ٕان شاء 

ٕان ) Mois juillet(هللا املناظرة الوطنية �لص¶ة ا�يل ³ادي �كون يف 
شاء هللا، يوليوز املق�ل، �ش ³ادي ن�]اقشو معهم ولكن ³ادي ن�]اقشو 

  .يشمعهم ق�ل ٔ#ن مه الفرقاء دËلنا خصنا نتقامسو معهم لك

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .هناك تعقNب؟ الس=يد املس�شار، تفضل. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .نعم هناك تعقNب
  الس=يد الوز�ر، 

ما تعتقدش ٔ�و يعتقد يش وا�د ٔ�ننا كنبخسو العمل دË¤، بقدر ما 
. بين �ٓدم، متس الåرش ٔ�ننا ٔ�مام ٔ�زمة، ويه أ#زمة الفعلية واحلقNقNة اليت متس

ٔ�� ٔ�قرتح حسب تفكريي الåس=يط مل ال نقوم بتجنيد، مايش جتنيد، ولكن 
ٔ�شهر يف بوعرفة،  6ٔ�شهر، لك طبJب مoخصص يدوز يل  6{دمة حصية 

ٔ�شهر، و�كون وا�د املداومة  6هيبط لنا لزا¼ورة حىت هو يد�ر لنا وا�د 
  . �ل�شجيع

ات ا�يل عندي، ما نبغJيش ٔ�� طبJب خترجت ومفoخر �رايس و�ملعلوم
منيش لبوعرفة ولفكNك ومنيش لزا¼ورة ؤ�نيف والطاوس واسفاالت، هاذ 

شهر ³ادي نقوم خبدمة الوطن،  6اليش ما �ميك]لJش ولكن نعرف رايس 

                                                 
5 Centre Hospitalier Universitaire 
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هاذي {دمة وطنية وهذا نداء مجليع املواطنني {اصة الس=يد وز�ر الص¶ة 
طر، املرٔ�ة �³ا توZ خصها ٔ#ن هو ا#ٓن راها هاذ أ#ما¼ن النائية راه يف خ

 Les(ىت �اش توضع، ح�¼يلومرت ب 140¼يلومرت،  140ي ـــــمتش
ambulances (ةVوزارة الص¶ة ما كتوفرمهش، كتقول هلم سريوا �لجام .  

راه ما ميك°ش، الس=يد الوز�ر، هاذي راه ٕاىل فكNنا ³ري هاذ احلاà، راه 
اح]اË النÇاح دËلنا �ٕالرادة  ،)on a réussi(اح]ا éزغرتو، ونقولو �رافو 

دËلنا وراء ^الà املÖ والعمل دËلو اZؤوب لتوفري ما ميكن التخفNف من 
 .معا�ة الشعب املغريب

ولكن Vلينا مجيع ا#ٓن نبJ]و هاذ البادرة دËلنا، ونوحضوها، راه الوضع 
اش الصحي ال يåرش �خلري ٔ�كرث ما ٔ�نه ينذر �كوارث ال قدر هللا، وما نبغهي

�كون يف العهد دËل وا�د الوز�ر طيب وعندو وا�د امحلاس ٔ#ن هو حبال 
  . امحلاس ا�يل ك°شوفوه يف اخلطا�ت دËلمك الس=يد الوز�ر

  .امسح يل الس=يد الرئJس. شكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .الس=يد الوز�ر، تفضل

        ::::الس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ةالس=يد وز�ر الص¶ة
ييت يل ما نقول ٔ#ن �ٔ . شكرا الس=يد املس�شار � مoفق مع هاذ ما {لِّ

اليش ا�يل تتقول، ³ري يه قلت اكينة ٔ�فاكر، ٔ#ن هاذ اليش ما تoJ¶لش 
ل إالطفايئ، ابدينا هباذ م+ال هاذ العام، ا�يل قلهتا لمك، اكنت .. حبال ال̂ر

مركز حصي مغلق، ماكي°ش املوارد الåرشية، �اولنا ٕاVادة التوزيع  112
اليش ³ري اكيف، هاذ اليش ا�يل ، ³ري اكيف، هاذ 42وٕاVادة ¬ن�شار، �لينا 

.. تنå]يو، وهاذ املس�شفNات ا�يل قلت ¤ دËل طنÇة، ما تندو�ش Vىل
  .ٔ�ما اKال القروي اك�ن خصاص �ول

مفثال خصنا �{ذو العربة، ولكن ما تيا{ذهاش الوز�ر، احبال دا� انت 
ية تتقول اخلدمة الصحية إالج�ارية، هاذي فكرة قدمية كنا كنقولو �لفرÈس= 

)à l’instar du service militaire obligatoire ( مات اكنËيف ٕا
)service militaire( اكن ¼يتقال ،)une phrase: à l’instar du 

service militaire obligatoire(  شÈالش ما �كوVا)le service 
sanitaire obligatoire( واليين هاذ اليش ساه_ تقال، راك شفيت ،

ابقة �ٓش وقع هنار الس=يدة الوز�رة وحبق ٔ�نه س=يفطات الناس ³ري الوزارة الس
ٔ#ن اكينة ذيك البالصة عندمه خصاص، ٕاىل يوم]ا هذا ما �لينا املعض_، 
ال هام امشاو وال هام ابقاو، �ش نقول ¤ هاذ اليش تoJ¶ل بطريقة 

  .Âشار¼ية، راه العصا ٔ�� تنظن ما تي¶لش املشالك
ندمه ٔ�فاكر، اح]ا �لينا هاذ امللف، عند� ٔ�فاكر والنقا�ت كذ¤ ع 

 32م+ال نعطيك ٕا�ران، ٕا�ران عندها ٔ�كرث م]ا، ^ات اكن عندها ٔ�كرث من 
ٔ�لف ممرض خصاص، دارت فكرت وق�لوا لها النقا�ت، دارت يعين وا�د 

 ,Problème exceptionnel(املوظفني دËل إالنعاش الوطين 

solution exceptionnelle(لامهتم ¼ميش=يو �لV ، قرى، يعين وا�د ما
اشهر ³ري  3تoJ%لصوش حبال املمرضني م+ال، واليين Vلامهتم يف ظرف 

. املسائل دËل القرى، وتدرجييا �الت هاذ املشلك، دا� عندها فائض
اك�ن ٔ�فاكر، اح]ا ما ³اد�شاي نقلوها وجنيبوها، عند� ممرضني دËولنا، 

معهم يد يف يد ومعمك  عند� ممرضني كJس=هتلوا لك {ري، واح]ا خصنا خندمو
ومع النقا�ت، وéمتناو ٔ�نه هاذ اليش خصو، تنقول ¤ واش �راكامت دËل 

غت¶ل يف هنار وال يف شهر وال يف Vام، هاذ اليش ال ميكن وéمتناو  54
  .�كون {ري ٕان شاء هللا، ٔ�� ^د مoفائل

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
مسامهته القمية  شكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر احملرتم Vىل

  . يف هذه اجللسة
ون°oقل ٕاىل السؤال ا#ٓين املو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر الصناVة التقليدية 

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق . حول تطو�ر الصناVة التقليدية
  .أ#صاà واملعارصة، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد العقاوياملس�شار الس=يد محمد العقاوياملس�شار الس=يد محمد العقاوياملس�شار الس=يد محمد العقاوي
  الس=يد الرئJس احملرتم،

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

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
يعد قطاع الصناVة التقليدية من ٔ�مه القطاVات إالنتاجNة ببالد� �لنظر 
ملسامهته الك�رية يف ال�شغيل، ٕاذ يعترب 7ين قطاع مشغل بعد القطاع 

يف واحلضاري لبالد� ويف الفالS، كام ٔ�نه �سامه يف التعريف �لرتاث الثقا
  .^لب الس=يا�ة

³ري ٔ�ن هذا القطاع يعاين من العديد من إال¼راهات واملشالك، تنعكس 
mشلك سليب Vىل الوضعية ¬قoصادية و¬ج½عية �لصناع التقليديني، 
فٕاىل ^انب غياب نظام �لمتويل يالمئ �اجNات القطاع وغياب تنظمي �ين 

ة �لصناع التقليديني، فٕان ارتفاع املواد أ#ولية وVدم موا¼بة الهيئات املنتخب
وصعوبة ال�سويق تعترب من العوائق أ#ساس=ية اليت حتول دون تطو�ر 
القطاع، هذا فضال عن ضعف التكو�ن والتكو�ن املس=متر، وغياب 
اZورات التنافس=ية الكفN_ ب�شجيع الصناع التقليديني Vىل إالبداع، 

لعمل، واس=تحواذ الوسطاء Vىل أ#سواق وضعف التواصل، وتواضع �ٓليات ا
 .Vىل حساب الصناع التقليديني

ٕان أ#مر يقoيض رضورة وضع خطة ٕاسرتاتيجية مالمئة و�جعة، تsٔ{ذ 
بعني ¬عتبار نقط الضعف والقوة والفرص املتا�ة وا�اطر احملدقة 
�لقطاع، وٕارشاك الصانع التقليدي يف اختاذ القرارات من ٔ�^ل ٕاVادة 

ر �لصناVة التقليدية، وجعلها قادرة Vىل ¬ضطالع بsٔدوارها ¬عتبا
¬قoصادية و¬ج½عية والثقافNة يف ٔ�فق جماهبة ا�اطر اليت توا^ه القطاع 
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  . وحامية الصناع التقليديني من إالفالس
ما يه إالجراءات : للك هذه ¬عتبارات Èسائلمك الس=يد الوز�ر احملرتم

اة املشالك والعق�ات اليت تعرتض تطور الصناVة اليت اختذهتا احلكومة ملو 
التقليدية الوطنية؟ وما يه صورة اZمع واملوا¼بة اليت تنوون القNام هبا لفائدة 

  الصناع التقليديني الåسطاء؟
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::ناVة التقليديةناVة التقليديةناVة التقليديةناVة التقليديةالس=يد عبد الصمد قNوح، وز�ر الص الس=يد عبد الصمد قNوح، وز�ر الص الس=يد عبد الصمد قNوح، وز�ر الص الس=يد عبد الصمد قNوح، وز�ر الص 
  .شكرا الس=يد الرئJس

  الس=يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر فريق أ#صاà واملعارصة Vىل وضعه هذا 
السؤال املهم واملتعلق بوضعية الصناVة التقليدية يف بالد�، حNث دٔ�ب 

الك، واليت خلصها الس=يد املس�شار احملرتم ٕاىل وضع ٔ�صبعه Vىل ث_ من املش
  .يف إال¼راهات والتنظمي وضعف التكو�ن وإالبداع وإالسرتاتيجية

جوايب سوف �كون خبالصة، لك هذه املواضيع يه ^اءت يف ٕاطار 
�لصناVة التقليدية وكذ¤ يف ا�ططات اجلهوية �لصناVة  2015رؤية 

 PDR : les Plans de Développement(التقليدية، ٔ�و ما �سمى بـــ 
Régional.(  

 2015هيدف ٕاىل الوصول يف س=نة  2015جيب إالشارة ٕاىل ٔ�ن خمطط 
خمططات وية، هذه ا�ططات اجلهوية يعين يه حمط مشاورات  6ٕاىل 

مع م]تخبني، غرف ٕاقلميية ووية، جمالس وية، جامVات حملية اليت هتمها 
من مت هذه مشاريع الصناVة التقليدية، اKالس إالقلميية حبمكها .رشاكء، و 

اجلهات تضع خمططا حسب رؤ�هتا ويف ٕاطار دميقراطي، ما يه أ#ولوËت؟ 
  واش أ#ولوية يه التكو�ن؟ ويف ٔ�ي حرفة؟

واش أ#ولوية يه دور الصانعة اليت هتم الصناع الفرادى والصانعات 
القروËت؟ واش يه بناء مجمعات دËل الصناVة التقليدية يف املدن ٔ�و يف 

  احلوارض؟
، ٔ�ننا 2015ه ا�ططات ا�يل اكن ¼هيدف الرب�مج دËل رؤية ٕاذن هذ

، سوليت الس=يد املس�شار ٔ�ش=نو دارت احلكومة، 6نوصلو لــ  2015يف 
 ³11ادي نوصلو لــ  2012، يف ٔ�واخر 2012احلكومة ^ات يف بداية 

حنن بصدد  2012، دا� يف 2015خمطط، كنا غنوصلو لس=تة خمططات يف 
م]ا دا ماليا ٕاضافNا، نعطيك وا�د الرمق ٔ#نه ، مما يتطلب 12توقNع 

 Kة التقليدية فVل وزارة الصناËٔنه املزيانية دsكتعرفوا، الس=يد املس�شار، ب
مليون درمه، ولكن الس=نة املاضية وقعنا  330خيص ¬س�«ر ال تتعدى 

مليون درمه، ٔ�ي يف ٕاطار رشاكة مع هؤالء املنتخبني ا�يل  400هبا مليار و

  . ومه رشاكء، وموضوع الصناVة التقليدية هيم امجليعكنعترب 
من طبيعة احلال يف جمال التكو�ن، التكو�ن هناك قفزة نوعية �مة، 
بطبيعة احلال ما وصلناش 
اك اليش ا�يل كنطمحو ليه، ولكن نعطيك 

وصلنا  2013ٔ�لف مقعد بيداغوñ،  12اكنت عند�  2012: ٔ�رقام
ٔ�لف مoدرج يف الصناVة  50جو خنر  2015، وكنطمحو يف 13.800

ا�يل ³ادي  2013ٔ�لف، ٕاىل مكلنا ٕان شاء هللا  20التقليدية، ا#ٓن قربنا من 
 . يتخرجوا، ³ادي ٕان شاء هللا نوصلو لهذاك الهدف دËل التكو�ن

ٔ�ضف ٕاىل ذ¤ التكو�ن العايل واخلاص ا�يل حتل مع أ#اكدميية دËل 
الà يف حظرية مسÇد احلسن الصناVة التقليدية ا�يل افoتحها صاحب اجل

  .الثاين، وا�يل ³ادي تعترب القمة دËل التكو�ن يف جمال الصناVة التقليدية

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .هناك تعقNب؟ تفضل الس=يد املس�شار. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد محمد العقاوياملس�شار الس=يد محمد العقاوياملس�شار الس=يد محمد العقاوياملس�شار الس=يد محمد العقاوي
اKهودات شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم Vىل أ#جوبة اليت تقدممت هبا وVىل 

لكن، الس=يد الوز�ر، وVىل . اليت تقومون هبا م]ذ اس=تالممك لهذا القطاع
الرمغ مما ٔ�رشمت ٕاليه، فٕاننا نالحظ ٔ�ن احلكومة الزالت مل Âس=توعب ٔ�مهية 
هذا القطاع، سواء Vىل املس=توى ¬قoصادي ٔ�و ¬ج½عي، واZليل Vىل 

  . لتقليديةذ¤ ضعف املزيانية اليت مت رصدها لقطاع الصناVة ا
ٔ�يضا يتوجب Vىل احلكومة ¬ه½م ٔ�كرث �لصناع الفرادى �عتبارمه 
جحر الزاوية يف هذا القطاع، واZمع جيب ٔ�ن يتو^ه ٕاÒهيم م�ارشة ملساVدهتم 
وتsٔهيلهم و¬ه½م بsٔوضاعهم املادية و¬ج½عية، {اصة ٔ�ن وضعية الصانع 

هات اليت س=بقت إالشارة التقليدي تبقى وضعية صعبة، تنضاف ٕاىل إال¼را
ٕاÒهيا، واليت تعيق تطور القطاع وال جتعM يقوم بدوره الاكمل يف حتقNق 

  .التمنية ¬قoصادية و¬ج½عية
كام يتوجب، �ملوازاة مع ذ¤ العمل، اختاذ التدابري الكفN_ حبامية 
املنتوج الوطين من الصناVة التقليدية ومواة املنافسة الرشسة اليت 

  .لها صناعتنا التقليدية من طرف م]تو^ات مس=توردة تتعرض
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد وز�ر الصناVة التقليديةالس=يد وز�ر الصناVة التقليديةالس=يد وز�ر الصناVة التقليديةالس=يد وز�ر الصناVة التقليدية
الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�� مoفق معك بsٔنه اك�ن ضعف املزيانية، ولكن 

قطاع . بقو¤ ٔ�ن احلكومة ال هتمت بقطاع الصناVة التقليدية ما مoفقش معك
الصناVة التقليدية ٔ�ول ٕاشارة اله½م احلكومة هو ¬رتقاء بوزارة الصناVة 

  .التقليدية من كتابة اZوà ٕاىل وزارة
املزيانية ا�صصة من طبيعة احلال ال تفي �حلاجNات، ولكن عند� 
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�م هو تدبري تÖ املزيانية، ٔ#نه اح]ا أ#³لبية ٕاسرتاتيجية، ٔ#نه أ#مر ا�يل 
 120عند� ما يقرب من  2013الساحقة دËل املشاريع دËلنا، م+ال يف 

ورش مفoوح يف التكو�ن، يف الرتوجي، يف الصناVة التقليدية دËل العامل 
القروي، الصانعات، الصناع الفرادى، نعطيك، ٔ#نه اك�ن مسائل ا�يل 

  .تعلق �ل�رشيعت ن املسائل ا�يل ك كتعلق �لفلوس واك�
ا#ٓن ٔ�مام ٔ�نظار احلكومة مرشوع سوف جيرب مجيع إالدارات املغربية 
�س=تعامل وا�د ال°س=بة مائوية يف املعامر دËل م]توج الصناVة التقليدية، 
ٕاذن هاذوك الفلوس دËل اZوà ودËل احلكومة ا�يل كتعطهيم �لم°شsٓت 

  .م�ارشة لهاذ الصناع³ادي يدوزوا بصفة م�ارشة و³ري 
ليخص الزتيني،  %20كذ¤ الفرض دËل Èس=بة مائوية ال تقل Vىل 

و�زيني حمدد، الزربية أ#مازيغية، أ#7ث دËل اخلشب، ا�Zكور، الف%ار، 
الن¶اس=يات، ٔ#ن لك هاذ الفلوس ³ادي ميش=يو �لصناع التقليديني، ٕاذن 

  .احلكومة ما نقولوش ما كتد�رش، كتد�ر
وا�د العدد دËل املسائل، م+ال نعطيك، الس=يد  ٔ�ضف ٕاىل ذ¤

املس�شار احملرتم، رمغ هاذ إال¼راهات املالية ا�يل اكينة عند البالد، قرر� 
يف املزيانية ا�صصة �لمعارض  %10ٔ�ننا ³زنيدو  2013هاذ الس=نة يف 

ا�يل  %10وا�يل ³ادي تعطى �لغرف، وابديناها الس=نة املاضية، ولكن هاذ 
ٕان شاء هللا،  %10نة املاضية، وهاذ الس=نة وكذ¤ غنعطيو اعطينا الس= 

زايدة ولكن mرشوط، ٔ#نه كند�رو عقد مع الغرف  %10و³ادي نبقاو 
ولكن كنطلبو مهنم ٔ�هنم �زيدوا يف ال°س=بة دËل املشاركة دËل الصانعة 
القروية، �زيدوا يف ال°س=بة دËل املشاركة دËل الصانع القروي، ولك هذا 

  . والرتوجي �م ٔ#نه البيع
دËل الزبناء مه مغاربة،  %80وابغيت، �ش خنمت، �ش نقول ¤ بsٔنه 

 .ٕاذن السوق املغريب هو ٔ�كرب زبون �لصناVة التقليدية ذات امحلوà الثقافNة
  .وشكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ن°oقل ٕاىل أ#س=ئ_ ا#ٓنية املوة ٕاىل الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات 

أ#ول يتعلق �حلوار . مع الربملان واKمتع املدين واليت جيمعها و�دة املوضوع
الوطين حول اKمتع املدين والثاين كذ¤ احلوار الوطين حول اKمتع املدين، 

àواملعارصةهناك فريق الت¶الف ¬شرتايك وفريق أ#صا .  
ٕاذن عودة لو�دة املوضوع ٔ�عطي اللكمة لفريق الت¶الف ¬شرتايك، 

  .تفضل الس=يد الرئJس

  :املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا الس=يد الرئJس

  .mسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
�Kمتع املدين، ومن فoطبيقا �لمقoضيات اZس=تورية اجلديدة اخلاصة 

ٔ�^ل بلورة Âرشيعات توا¼ب هذه املقoضيات، رشعت الوزارة امللكفة 
�لعالقات مع الربملان واKمتع املدين {الل شهر مارس يف اس�شارة وطنية 
واسعة حول هذا املوضوع، ومت تنصJب جلنة ٕالدارة وموا¼بة هذا احلوار 

مليدان، حىت �كون �رئاسة خشصية وطنية ذات مصداقNة وفاV_ يف ا
ال�رشيعات اجلديدة املتعلقة �Kمتع املدين �بعة من هذا اKمتع نفسه، بناء 
Vىل ما س=يقدمه من مذ¼رات واقرتا�ات ؤ�فاكر يمت أ#{ذ هبا عند صيا³ة 

  .هذه ال�رشيعات
ٕاننا ننوه هبذه املهنجية ال�شاورية وال�شار¼ية، وس=تؤدي دون شك ٕاىل 

و�ٓليات متكن اKمتع املدين من املسامهة الفاV_ واKدية بلورة مشاريع قوانني 
  . يف احلياة العامة

³ري ٔ�ن طريقة اخoيار هذه ا�لجنة ومكو�هتا {لق بعض ردود الفعل 
السلبية من طرف بعض مكو�ت اKمتع املدين، حNث طعن البعض يف 

 اعتربت دس=تورية هذه ا�لجنة رمغ ٔ�هنا جمرد �ٓلية تنظمي احلوار وتsٔطريه، كام
ٔ�طراف ٔ�خرى ٔ�نه مت ٕاقصاؤها من احلوار الوطين ا
ي من املفروض ٔ�ن 

  .�سامه فNه امجليع Vىل املس=توى الوطين واجلهوي واحمليل
واعتبارا 
¤، فٕاننا نطلب م]مك، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن توحضوا لنا و�لرٔ�ي 

ر العام دواعي اخoيارمك لهذه الطريقة اليت سلكمتوها ل�شكNل جلنة احلوا
الوطين حول اKمتع املدين، ؤ�س=باب Vدم متثيل لك املكو�ت الفاV_ يف 

  . هذا احلقل
كام نود معرفة اZواعي احملمت_ ملقاطعة بعض أ#طراف �لحوار، وتsٔثري 

  .ذ¤ Vىل معل ا�لجنة وVىل احلوار الوطين .لك
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
وز�ر احملرتم، امسح يل، اللكمة لمك الس=يد ال. شكرا الس=يد املس�شار

  .دبدااأ#صاà واملعارصة، امسح يل، تفضل الس=يد 

        ::::دبدادبدادبدادبدااااأ�محدو ٔ�محدو ٔ�محدو ٔ�محدو     ش=يخش=يخش=يخش=يخ    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .شكرا الس=يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف ٕاطار تفعيل املقoضيات اZس=تورية اجلديدة اليت بؤ�ت اKمتع املدين 
اVال دس=تورV Ëىل املس=توى ال�رشيعي ورش�اك ماكنة ممتزية، جعلت م]ه ف

ٔ�ساس=يا يف بلورة وتنفNذ الس=ياسات العمومNة، ومن ٔ�^ل ٕاجياد جواب 
جامعي تعددي ودميقراطي حول طبيعة أ#دوار اZس=تورية املرتق�ة �لمجمتع 
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املدين والكNفNات والرشوط القانونية اليت س=تضمن ممارسة هذه احلقوق 
د مNثاق وطين �÷ميقراطية ال�شار¼ية، انطلقت اZس=تورية، فضال عن ٕاVدا

  . ٔ�شغال احلوار الوطين حول اKمتع املدين 2013مارس  13بتارخي 
املالحظ، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه ومن {الل الطريقة ³ري املق�وà اليت 
 _Nث مغوض الرؤية واملهنجية وال�شكNانطلق هبا هذا احلوار، سواء من ح

نتقائية وإالقصاء ³ري املربر �لعديد من امجلعيات املعلن عهنا ٔ�و من {الل ¬
الثقافNة واحلقوقNة وال°سائية املشهود لها �لنضال واملسامهة التارخيية والنوعية 
يف انزتاع وحتقNق العديد من املك�س=بات اZميقراطية واحلقوقNة، ميك]نا ٔ�ن 

  . جنزم é�ٔمك حسممت م]ذ البداية نتاجئ و�ٓفاق هذا احلوار
يدعو� ٕاىل ال�ساؤل، الس=يد الوز�ر، حول {لفNات نرص�مك  وهو ما

  ملقاربة الهمينة والتحمك يف مسار هذا احلوار؟ 
  وهل س�س=تدرك وزار�مك وتصحح هذه الزà الس=ياس=ية واZس=تورية؟ 

وما يه التدابري املزمع اختاذها من ٔ�^ل توس=يع دا0رة ¬س�شارة من 
  ٔ�^ل حوار ٔ�كرث ^دية ومسؤولية؟

 .الرئJس شكرا الس=يد

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
هناك كذ¤ اللكمة ٔ#�د السادة . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد موالي أ#مني طييب Vلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني طييب Vلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني طييب Vلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني طييب Vلوي
  .شكرا الس=يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ز�ر، هو ٔ�قدممت مؤخرا Vىل تنصJب ٔ�عضاء السؤال دËلنا، الس=يد الو 
ا�لجنة الوطنية �لحوار حول اKمتع املدين، مما 7�ٔر ردود ٔ�فعال س=ميهتا التذمر 

_Vة من املبادرات املدنية الوازنة والفاVموK اء جراء ٕاقصاءNكام . و¬س�
عرفت ا�لجنة اÈس¶اب جامعي من طرف مجعيات وش=باكت وخشصيات 

  . احلقل امجلعويمعروفة ووازنة يف 
  : بناء Vىل ما س=بق، Èسsٔلمك، الس=يد الوز�ر، كام ييل

ما يه املعايري املعمتدة يف اخoيار ÂشكNل ا�لجنة الوطنية �لحوار حول 
  اKمتع الوطين؟ 

7نيا، ما يه أ#س=باب الاكم]ة وراء اÈس¶اب مجموVة من ٔ�عضاء هذه 
  ا�لجنة؟ 

  .وشكرا الس=يد الوز�ر احملرتم

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس=يد رئJسالس=يد رئJسالس=يد رئJسالس=يد رئJس
اللكمة لمك الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع . شكرا املس�شار احملرتم

  .دقائق 9الربملان لٕال^ابة Vىل أ#س=ئ_، تفضل �لمنصة، لمك 

الس=يد احلبJب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع الس=يد احلبJب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع الس=يد احلبJب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع الس=يد احلبJب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

املرسلني وVىل �m íٓسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Vىل س=يد 
  .وحصبه ٔ�مجعني

  الس=يد الرئJس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�تو^ه لمك �لشكر اجلزيل ٔ�ن م]حمتوين هذه الفرصة ليك ٔ�وحض بعض ما 
شاب تنصJب ا�لجنة الوطنية ٕالدارة احلوار الوطين حول اKمتع املدين 

املعلومات وأ#خ�ار ³ري  وأ#دوار اZس=تورية اجلديدة بناء Vىل مجموVة من
  . اZقNقة و³ري الصحي¶ة ويف كثري من أ#حNان الاكذبة واخلاطئة

ٔ�شكرمك، ٔ#ن اليوم من {اللمك ومن {الل هذه املؤسسة املوقرة 
  . س°oو^ه ٕاىل الرٔ�ي العام لتوضيح هذه املعطيات

Âساءلمت عن مغوض الرؤية وال�شكN_ وVىل ¬نتقائية وإالقصاء والتحمك 
دواعي اÈس¶اب مجموVة من أ#عضاء من ا�لجنة، وعن تصحيح هذه وعن 

الزà الس=ياس=ية واZس=تورية وعن تدابري توس=يع دا0رة ¬س�شارة اليت حنن 
  .بصددها

. ٔ�وال، فK يتعلق �لرؤية، هل هذا احلوار يندرج يف ٕاطار رؤية؟ نعم
ا�تصة، مع ا�لجنة  2012دج]رب  19ٔ�ذ¼ر بsٔنين هبذا اKلس املوقر ويوم 

قدمت هذه الوثيقة ا�يل ك�س=تعرض إالسرتاتيجية دËل الوزارة يف العالقة 
، ؤ�ن هذا احلوار الوطين دا{ل من 2016-2012مع اKمتع املدين �لمر�_ 

مضن �ٓليات تفعيل هذه إالسرتاتيجية، وكنت كذ¤ قد سلمتمك يف ا�لجنة، 
وع هذا احلوار الوطين، ٔ#عضاء ا�لجنة، هذه الوثيقة الثانية ا�يل فهيا مرش 

واس=تÈٔsس=نا وÂشاور� واس=تفد� من مالحظا�مك يف ٕاخراج هذه الصيغة 
  . اÒهنائية

ٕاذن من حNث أ#هداف، Vىل اعتبار الرؤية، هذا احلوار هيدف ٕاىل 
  . تفعيل ٕاسرتاتيجية، ولJس معال شاردا عن س=ياق التخطيط ¬سرتاتيجي

هداف، ٔ�ن هذا احلوار �ريم ٕاىل أ#مر الثاين، دامئا يف جمال الرؤية وا#ٔ 
تفعيل اZس=تور يف لك ما يتعلق بsٔحاكمه ونصوصه ذات الص_ �Kمتع 
املدين ليك �كون هذا اKمتع املدين فاVال رئJس=يا يف م]ظومة العمل الوطين 

  . �لتمنية ¬قoصادية و¬ج½عية واكفة جماالت التمنية
اكمة، ا
ي ٔ�يضا نص Vليه �ٕالضافة، طبعا، ٕاىل إال^ابة Vىل سؤال احل

من  12اZس=تور، سواء تعلق أ#مر �حلاكمة اZميقراطية، واليت يف الفصل 
اZس=تور نص Vىل وجوب ٔ�ن تقوم امجلعيات Vىل ٔ�ساس م�ادئ اZميقراطية 
ٔ�و ما يتعلق �حلاكمة التدبريية يف شقها املتعلق �ربط املسؤولية �حملاس=بة، 

دبري املال العام ٔ�و اخلاص ٔ�و أ#موال املعبsٔة خصوصا عندما يتعلق أ#مر بت
  . من اخلارج

ؤ�يضا يف ٕاطار الرؤية �ريم هذا احلوار ٕاىل ٔ�ن نåين جتربة مغربية رائدة 
  . يف جمال اZميقراطية ال�شار¼ية
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و�ٓخر هدف مرسوم لهذا احلوار يف هذه الرؤية الواحضة، هو ٔ�ننا 
فريقNا وٕاسالمNا ووË، ٔ#نه س°]ظم ٔ�ول حوار من نوVه، مغاربيا وعربيا وإ 

ي°oظم يف ٕاطار م]ظومة ومعايري ¬س�شارات العمومNة اليت اقoضت م]ا ٔ�ن 
  . نبحث ونتعاقد مع رشاكء دوليني �لمصاح�ة {الل هذه املر�_

فK يتعلق �ملهنجية، املهنجية اكنت Âشار¼ية م]ذ البداية، وذ¼رت لمك 
تيجية وهذا احلوار، وتدارس=ناه ا#ٓن ٔ�نين يف ا�لجنة قدمت هذه إالسرتا

واس=تفد� من مالحظا�مك، مث كذ¤ ٔ�ننا اعمتد� الرشاكة اZولية، كام ٔ�رشت 
رشاكء دوليني، عند� البنك اZويل، البنك  4ق�ل قليل، عند� ا#ٓن 

وعند� ) PNUD6(إالفريقي �لتمنية ومجموVة دËل �رامج أ#مم املت¶دة دËل 
وليني ا�يل ³ادي يصاح�و� يف هذه العملية رشاكء د 4كذ¤ إال�سJسكو، 

  . ال�شاورية الواسعة
مث يف ٕاطار هذه املهنجية دامئا دËل ال�شارك و¬نفoاح، مقنا ٕ�س=ناد 
هذه ا�لجنة ٔ�و هذا احلوار ٕاىل جلنة وطنية من بني خNارات مoعددة، اكن 
ا ممكن جنيو ند�رو {رباء وÈش=تغلو وجنيبو نصوص قانونية م+ال ا�يل عنده

Vالقة �Zس=تور ونعرضوها يف موقع الوزارة ٔ�و أ#مانة العامة، ونتلقاو 
¬س�شارات واملالحظات وجنيو �لربملان ومنش=يو ند�رو العملية ال�رشيعية، 

  . هذا خNار سهل
لك]نا اعترب� ٔ�ن هذا احلوار الوطين هو معلية بيداغوجيية جامعية 

نصات املتبادل والرشاكة �لتدريب Vىل احلوار و�رس=يخ قمي احلوار واالٕ 
الواسعة ٕالنتاج قوانني عندها وا�د امحلوà ووا�د الوزن اس=ت!]ايئ يف 
س=ياق دس=تور ^ديد، ويف س=ياق ما نقول دامئا ٔ�ن هذا اZس=تور ^ديد 

ٕاذن هذه القوانني . ميكن Âسميته، بال �ردد، دس=تور متكني اKمتع املدين
  . ³�ٔلهبا ؤ�مههالJست قوانني Vادية، يه قوانني تنظميية يف 

مث ٔ�يضا ٔ�رد� ٕان شاء هللا من {الل هذه املهنجية ٔ�ن هذا املنتوج دËل 
احلوار عكس ما يتصور البعض يف ٕاطار م]ظومة التحمك ورؤية التحمك، ٔ�ن 
هذا احلوار س=ي°oج تقر�ر شامل س=منلكه �لمجمتع، س=نوزVه Vىل اKمتع، ليك 

وحكومة ولك وا�د يتعامل مع  �كون رهن ٕاشارة امجليع، �رملانيني ومجعيات
  . هذا املنتوج حسب موقع ورغبته واخoياره

يف موضوع املصداقNة، وهذا V íالقة �لرؤية، كنا حريصني ٔ�ول حلظة 
ٔ�ننا نب°Nو هذا احلوار Vىل ٔ�ساس املصداقNة الاكم_، ؤ�ال Âشوبه شائبة، 

احلوار فNه  فاعمتد� املعايري اZولية ود{لنا يف رشااكت، �ش نوحض ٔ�ن هذا
مصاح�ة ق�لية دËل املنظامت اZولية واك�ن ا#ٓن مجموVة من التداريب واك�ن 
مصاح�ة ٔ�ثناء احلوار، واك�ن مصاح�ة بعد ٕاخراج نتاجئ احلوار، ٔ�ي ت��ع 

  .مدى تنفNذ هذه اخلالصات وهذه النتاجئ
ا{رت� خشصية وطنية ذات مصداقNة Vالية، واليوم حىت يش وا�د، 

ما �لكم يف موالي ٕاسامعيل العلوي ٕ�شارة سالبة، مما يعين حىت يش وا�د 

                                                 
6
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ٔ�ننا وفق]ا بتوفNق هللا يف اخoيار خشصية وطنية ذات ا�رتام جامعي 
ومصداقNة Vالية، و�لتايل اكنت هاذي من الضام�ت دËل جتنJب هذا 

í شو�ش ا�يل ميكنÂ جيي من هنا ٔ�و هنا احلوار ٔ�ي.  
ذ اليش قدم]اه لمك يف الربملان، جلنة ٔ�يضا اعمتد� جلنة مoعددة، وها

دËل املؤسسات  8قطاع حكويم واك�ن  14مoعددة مؤسساتيا، اك�ن 
اZس=تورية، خصين نقراها Vليمك تذكريا �لرٔ�ي العام، اك�ن اKلس الوطين 
حلقوق إالÈسان، اك�ن الهيئة املركزية �لوقاية من الرشوة، اك�ن جملس 

�لثقافة أ#مازيغية، اك�ن اKلس العلمي أ#Vىل، املنافسة، اك�ن املعهد املليك 
اك�ن وس=يط اململكة، اك�ن جملس اجلالية املغربية �خلارج، واك�ن الهيئة العليا 
لالتصال السمعي البرصي، �ٕالضافة طبعا ٕاىل ممثلني عن غرفoمك املوقرة، 

 .نواب من الغرفة أ#وىل 4وكذ¤ 
فكرË فهيا كذاك تعدد، اليوم ٕاذن هاذي ÂشكN_ مؤسساتيا فهيا تعدد، 

¼ميثلوا  38عضو يف هذه ا�لجنة، فهيم ال°س=بة الك�رية ا�يل يه  66عند� 

الفاVلني املدنيني، ٔ�ي . الفاVلني املدنيني ولJس امجلعيات كام سsٔبني ذ¤
ا�يل هام فاVلني مدنيني و{رباء عندمه Vالقة  %57,6ب°س=بة تقريبا دËل 

  .mشلك {اص �لشsٔن العام والشsٔن املدين
هذه ا�لجنة انطلقت بعد التنصJب، عقدت ثالث اج½Vات، ويه 
ا#ٓن حترض الج½ع مطول، فNه يومني حلسم املر�_ أ#وىل �ملصادقة Vىل 

  : ثالث و7ئق ٔ�ساس=ية
 الوثيقة أ#وىل يه الالحئة اZا{لية املنظمة لعمل ا�لجنة؛ -
 الوثيقة الثانية يه ٔ�رضية معل ا�لجنة؛  -
الثالثة يه الرب�مج التفصييل ا�يل ³ادي ينظم فعاليات هذا الوثيقة  -

  .احلوار {الل الشهور املسطرة لهذه العملية
ٕاذن ا#ٓن ³ادي نوصل �ش نوحض بعض أ#خ�ار ³ري الصحي¶ة و³ري 

  .اZقNقة، وا�يل اكنت ٔ�حNا�، كام قلت، كثرية اكذبة وتغلط الرٔ�ي العام
عضو  66مارس،  13وم ٔ�وال موضوع ¬Èس¶اب، ا�لجنة نصåت ي

واÈسحب عضو وحNد، عضو وحNد، اÈسحب بعد ٔ�ن حرض ¬ج½ع 
  . مارس يف مقر الوزارة 13أ#ول ا
ي انعقد يوم 

إالخوان ا�يل Vلنوا Vىل موقف Vدم العضوية يف ا�لجنة، هاذوك مايش 
ٔ�عضاء يف ا�لجنة، ٔ#ن الس=يد رئJس ا�لجنة الوطنية د{ل يف وا�د 

واكنت عندو Vدة لقاءات واتصاالت، بعض إالخوان  املشاورات مoعددة،
ارتsٔوا العتبارات، ميكن ٕاذا �قش=نا نوحض لمك بsٔهنا مايش حصي¶ة، ٔ�نه ما 

  ... �كونوش ٔ�عضاء يف ا�لجنة، ولJسوا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر، اéهتýى الوقت

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدين
  .ٔ�مكل هاذ الفكرة فقط، الس=يد الرئJس، من فضÖ، هاذ الفكرة فقط
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ٕاذن لJس هناك اÈس¶اب من ا�لجنة كام نصåت ٕاال اÈس¶اب وحNد، 
وا�لجنة Âش=تغل ثالث اج½Vات، وا#ٓن هناك اج½ع رابع يف يومني ٕان 

  . ٔ��ريل 21و 22شاء هللا، هنار 
  .شكرا الس=يد الرئJس

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
ٕاذن �ل°س=بة �لتعقNبات، اللكمة لفريق الت¶الف . لس=يد الوز�رشكرا ا

  . ¬شرتايك، تفضل اليس خربوش

        ::::املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  . شكرا الس=يد الرئJس

ٔ�وال شكرا لمك، الس=يد الوز�ر، Vىل هذه التوضي¶ات اليت اكنت 
رضورية ٕالزاà بعض الغموض ا
ي �اول البعض زرVه خبصوص هذه 

اليت �هنجها احلكومة لبلورة مشاريع القوانني التنظميية، ونؤكد مرة  املبادرة
ٔ�خرى Vىل رضورة ضبط هذا اKال والتنصيص Vىل مراق�ة وت��ع متويل 
مجعيات اKمتع املدين، فٕاذا اكنت هناك مجعيات ^ادة ويلزتم مسؤولوها 

هناك من مببدٔ� التطوع ا
ي ميزي معل اKمتع املدين والعمل إالÈساين، فٕان 
�س=تغل هذا اKال ٔ#^ل ¬ر�زاق، وهؤالء لن يق�لوا ٔ�بدا �ملراق�ة 
والضبط، وVىل احلكومة ٔ�ن تواصل معلها دون خضوع �لضغوط اليت يطرح 

  . بعضها Vالمة اس=تفهام عريضة
 .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
̄ٔصاà واملعارصة، يف ٕاطار التعقNب، تفضل اليس . شكرا اللكمة ل

  .دبداا

        ::::دبدادبدادبدادبدااااأ�محدو ٔ�محدو ٔ�محدو ٔ�محدو     ش=يخش=يخش=يخش=يخ    س�شار الس=يدس�شار الس=يدس�شار الس=يدس�شار الس=يدامل امل امل امل 
  .شكرا الس=يد الرئJس

ٔ�� فقط بغيت Èشكر الوز�ر Vىل هذه التوضي¶ات، ولكن يف البداية، 
الس=يد الوز�ر، éمتناو يف بداية هذه اZورة �ش نقطعو مع هاذيك 
املامرسات السابقة حبال أ#س=ئ_ ا�يل فهيا Âشو�ش وال فهيا عرق_، ما ابغينا 

: نا نعرقلو، ابغينا تنو�ر الرٔ�ي العام الوطين، ¼يف ما يقالÈشوشو ما ابغي 
، اح]ا اك�ن ثالثة الفرق الربملانية ³�ٔلبية ومعارضة "وشهد شاهد من ٔ�هلها"

ودارت ٔ�س=ئ_ �ٓنية، مادام دارت ٔ�س=ئ_ �ٓنية يعين تؤكد Vىل ٔ�ن هناك 
اخoالل، سواء يف إالقصاء، سواء يف Vدم اس=تدVاء بعض امجلعيات، سواء 

  .التعيني دËل القNادة دËل جلنة احلواريف 
فK خيص، الس=يد الوز�ر، فعال اح]ا احلوار اح]ا نعرفو Vىل ٔ�نه احلوار 

ٕافريقي ٔ�وريب كذا وكذا،  - كام قلت  -يشء ٕاجيايب، خصوصا لو اكن حوار 
واح]ا ما Vلينا ٕاال حنييو هاذ املبادرة، ولكن، الس=يد الوز�ر، الحظنا ٔ�ن 

يني بعض القNاديني يف جلنة احلوار مبنطق حزيب، كنا وزار�مك قامت بتع 

éمتناو �ش يف م]طوق اZس=تور ¼يقول ¤ الشفافNة واZميقراطية واحلاكمة 

كنا éمتناو، الس=يد الوز�ر، �ل°س=بة لوزار�مك، خشصمك ا�يل ارشفoو ... وكذا
 Vىل التعيني دËل القNادة دËل جلنة احلوار، �ش �كون �راعي هاذ املبادئ

  .احلقNقNة ا�يل ^ا فهيا م]طوق اZس=تور
�ل°س=بة اKمتع املدين، الس=يد الوز�ر، اح]ا كنعرفو بsٔنه الوس=يط بني 

لهذا، هو اVالش اZس=تور مك]و . الشعب ٔ�و بني املغاربة وبني املؤسسات
من هاذ اZور احلقNقي ا�يل قال خصو ميارسو، ولكن خصنا ما منش=يوش 

  . مبنطق دËل إالقصاء
  د الوز�ر، الس=ي

قلت ما تقصاوش الناس، تقصاو بعض امجلعيات املهمة، هناك مجعية 
مغاربة العامل تقصاو، هناك مجعيات ائتالف حقوق إالÈسان تقصاو، هناك 
بعض امجلعيات الثقافNة وأ#مازيغية حىت هام تقصاو، مايش إالقصاء زعام 

Ëهلم ق�ل خصك Âشار.هم يف إالVداد، يف التصورات، يف الرؤى د... �ش
  .بدء ¬نطالق دËل احلوار

فK خيص كذ¤ هناك بعض الشخصيات الوازنة، الس=يد الوز�ر، ؤ�نت 
واح]ا كنمتناو، . كتعرفها حىت يه كذ¤ مت إالقصاء دËلها من هاذ احلوار

الس=يد الوز�ر، مس=تق�ال واش الوزارة ٕاىل اكنت عندها يش طريقة �ش 
ح]ا يف هاذ الوقت خصنا احلوار مع مجيع ميكن لها تنفoح حول هاذو، ٔ#ن ا

أ#طراف، مايش نقولو راه فالن تقلق ال ما منش=يوش عندو، ال، خصنا 
ناقشو مع امجليع، ند{لو احلوار، نت¶اورو مع مجيع امجلعيات ومع مجيع ن 

  .الناس
  . وشكرا الس=يد الرئJس

ٔ#صاà ٕاضافة فقط، �ل°س=بة ٔ#مهية اKمتع املدين، اح]ا يف الفريق دËل ا
واملعارصة، كنا تقدم]ا يف ٕاطار اZمع دËل اKمتع املدين دËل ختصيص Èس=بة 

من املزيانية العامة، ولكن، الس=يد الوز�ر، احلكومة رفضهتا، ما  1%
  .عرف]اش اVالش

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .ٕاذن الفريق احلريك، هناك تعقNب؟ تفضل. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::مني الطييب العلويمني الطييب العلويمني الطييب العلويمني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي ا#ٔ املس�شار الس=يد موالي ا#ٔ املس�شار الس=يد موالي ا#ٔ املس�شار الس=يد موالي ا#ٔ 
  .شكرا الس=يد الرئJس

ٔ�وال، ت°شكروك، الس=يد الوز�ر، Vىل التنو�ر دË¤ �لرٔ�ي العام، اح]ا 
³ري ابغينا �ش الرٔ�ي العام �كون ¼يعرف هاذ إالشاVات وهاذ اليش ا�يل 
^او به الناس لهنا، ساحمهم هللا، ولكن اح]ا كنعرفوك فNك إالنصاف، 

دËلنا، واح]ا كنعرفوك ما كتظمل �د، ولكن اح]ا ؤ�نت مرحش دËل إالقلمي 
³ري ابغيناك �ش تنور الرٔ�ي العام وٕاىل ^ات يف حقك يش �ا^ة ا�يل يه 
مايش معقوà ابغيناك تدافع Vىل راسك، وتقول حىت ٔ�نت ذاك اليش ا�يل 

  . اك�ن
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واحض ا�يل هو  12واح]ا اZس=تور دËل فاحت يوليوز ا�يل فNه الفصل 
Kمتع املدين واملنظامت ³ري احلكومNة، ويف هاذ الفصل ¼يخص مجعيات ا

املضمون دËلو ا�يل تJسامه يف هاذ أ#{رية يف ٕاVداد قرارات دËل املشاريع 
واملؤسسات املنتخبة والسلطات العمومNة وكذا تفعيلها وتقNميها، ويف هاذ 

³ري  اZميقراطية ال�شار¼ية املنصوص Vلهيا دس=تورË، البد �ش Âرش¼وا اح]ا
ابغينا �ش نsٔكدو Vليمك �ش Âرش¼وا مجيع خمتلف امجلعيات مبختلف تواهتا 

  .الفكرية وإاليديولوجNة واZي°Nة
رابعا، من ٔ�^ل بلورة تصور هاذ املرشوع هذا، �ش �كون وا�د 
التوافق حوí جيعل من مجعيات اKمتع املدين مؤسسات فاV_ يف جمال 

  . التمنية الوطنية واحمللية
ن Vىل يقني، الس=يد الوز�ر، بéٔsمك ٔ�نمت قلمت ما اقصيتو �د، اح]ا ٕاىل وحن

صدرت يش �ا^ة يف حق]ا تنطلبو امسيتو، و�ش �كون وا�د املقاربة 
  .Âشار¼ية يف هاذ امجلعيات دËل احلوار الوطين

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
ار اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاط. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .دقائق 6الرد Vىل التعقNب، تفضلوا �لمنصة، لمك 

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتع املدين
  .شكرا الس=يد الرئJس

ٔ�� éمتىن ٕان شاء هللا تنعقد يش جلنة، ٔ�� ٔ�طلهبا ٔ#ن عندي وا�د 
 اKموVة من التفاصيل يف احلقNقة ما نبغJش نقولها، ٔ#نين ما نبغJش Èشري

ٔ#ش%اص، وٕاال فا
ي حصل هو ٔ�نه موالي اسامعيل العلوي ¼رئJس �لجنة 
الوطنية ٔ�هنýى مشاوراته مع اكفة أ#طراف ا�يل اكنت عندو Vالقات 
Âشاورية، كنا كن�شاورو بصفيت مرشف Vام ٔ#ن هاذي م�ادرة حكومNة، 

  .Ëه يف ٕاطار هاذ العملية هاذيإ وكنا كن�شاورو ٔ�� و 
وراته، وذهب ٕاىل �ال سMNå يقيض ٔ�غراضه مارس ٔ�هنýى مشا 11يوم 

تنصåت  13هنار (مارس ¼يتفا^sٔ وحنن عش=ية تنصJب ا�لجنة  12يف احلياة، 
ا�لجنة حبضور الس=يد رئJس احلكومة والس=يد�ن رئJيس جمليس الربملان 

مارس Vىل الساVة اخلامسة توصلنا �لرساà  12، يوم )و�لرشاكء اZوليني
ة، وملا اتصلت به صدم، قال يل ٔ�ودي ٔ�� دËلت ¬عتذار عن ا�لجن

  .�ل°س=بة يل ٔ�هنيت لك املشاورات، الناس لكهم اعطاوين املوافقة
طيب، اح]ا ما كند{لش ٔ�� يف النواË، ولكن احلقNقة يه هاذي، ال 
ٕا¼راه يف احلوار، ولكن ٔ�� ملا �لكمت عن ال�شو�ش، مايش ان½ ا�يل 

مؤسسة دس=تورية، لكن ال�شو�ش ك�شوشوا، ال، ٔ�بدا، هذا حوار دا{ل 
هذا Âشو�ش حقNقي، ولكن احلصي_، ٔ�ش=نو يه احلصي_ ا#ٓن؟ هو ٔ�ن 

  .ا�لجنة Âش=تغل
�ملناس=بة لٕالنصاف، هاذ إالخوان ميل معلوا هاذ البالغ دËهلم Vاود 

معلوا بالغ،  13وهنار  12داروا البالغ الثاين، هاذي رساà اكنت هنار 
 -يتحفظوا Vىل العضوية يف ا�لجنة العتبارات واكن بالغ يؤكد بsٔهنم ٕاىل ¼ 

ما شاداش، ما قابطاش، فٕاهنم سJ]خرطون يف احلوار وما  - �ل°س=بة لنا 
  .عند�ش مشلكة مع احلوار

طيب، هذا موقف éمثنه، وحنن ندعو امجليع ٕاىل املشاركة يف احلوار، 
لكن بعض ¬عتبارات ا�يل تåىن Vلهيا هاذ النوع من املوقف من ق�يل 

وضوع اقرتاح عضو من احلزب ليك �كون عضوا يف ا�لجنة ٔ�و مرشفا Vىل م
ا�لجنة، هذا éمتناو �كون عند� مقرر Vام ٔ�و رئJس ٔ�و ³دا رئJس جلنة 
³ادي �كونوا رؤساء جلان ٔ�و ٕاىل �ٓخره، ٕاىل ٔ�صبحت الس=ياسة هتمة خصنا 
 نعرفوها، وٕاال لو ¼ون اكن املنطق سلمي Vىل مس=توى النقد غنتوو لرئJس

ا�لجنة، ٔ#ن موالي اسامعيل العلوي خشصية س=ياس=ية ورئJس جملس 
رئاسة حزب يف أ#³لبية احلكومNة وال ٔ��د انتقده هبذه الصفة، وهذا هو ما 
�س=تدعي ٔ�ن ٔ�قول، ٕان اس=هتداف هذا العضو يف العداà والتمنية لرمبا جييب 
عنه البالغ ا
ي صدر من خشصيات كذ¤ حقوقNة وطنية وس=ياس=ية 

ة، تد�ن ٔ�ي حترش �ٔ#ش%اص وٕا{الء اKال املدين والس=يايس من ومدني
  .م]طق التحرش

عضو، ٕاىل ¼يتصور يش وا�د، ٔ�ي عضو،  66هذه جلنة وطنية، فهيا 
¼يفام اكن، سواء املرشف العام ا�يل هو الوز�ر ٔ�و رئJس ا�لجنة ٔ�و مقرر Vام 

في ٔ�و رئJس جلنة دامئة ³دا ³ادي �كون، س=يؤ�ر Vىل معل ا�لجنة، ف
من  66تقد�ري هذا زعام اس=تخفاف بعقول هذه ا�لجنة الوطنية ا�يل فهيا 

  .{رية النخب دËل البالد دËلنا
فلهذا، حنافظو Vىل اجلو دËل الثقة بJ]اتنا، ¬خoالف مق�ول، لكن 
Vىل مس=توى املصداقNة جيب ٔ�ن �كون النقد عندو مصداقNة، �كون نقد 

مام، ال �كون فقط يد ٔ̄ {لنا فقط يف مoاهات رصاعية لن يقدم ويدفع ل
  .جنين مهنا شFJا

فsٔ� هبذه املناس=بة ٔ�دعو اكفة امجلعيات ٕاىل ¬س=تعداد �÷خول يف 
احلوار ٔ#ن احلوار مل يبدٔ� بعد، هذا راه كنتلكمو Vىل تنصJب ا�لجنة، ٔ�ما 
احلوار مل يبدٔ� بعد، احلوار س�Jدٔ�، ٕان شاء هللا، عندما س=تمكل ا�لجنة 

ندوة حصفNة بقواVد الندوة الصحفNة وس=تقدم �ر�جمها معلها، وس=تعقد 
  .التفصييل التنفNذي، وس=تدعو امجليع ٕاىل ٔ�ن �شارك يف احلوار

ٕاذن فامجلعيات مدعوة ليك تنخرط يف هذا احلوار، هذا حوار وطين 
نوعي ملصل¶ة املغرب، ما عندو Vالقة ال حبزب وال حبكومة، ملصل¶ة 

قانوين واZس=توري املالمئ والتنظميي ال يف املغرب، éريد ٔ�ن نوفر املناخ ال
موضوع حاكمة امجلعيات وال يف موضوع العالقات لكها دËل �منية ٔ�دوار 
امجلعيات ليك تلعب هذه امجلعيات دورا ٔ�ساس=يا يف تقدم املغرب، �عتبار 
اليوم ٔ�ن اZس=تور مكهنا من هذه الصفة ومن هذه السلطة Vىل مس=توى 

  .سات العمومNة دËل البالد دËلناالرشاكة يف تدبري الس=يا
فلهذا، éرجو ٔ�ن نتقدم حنو الهدف ا�يل هو هدف وطين نNåل، ؤ�شكر 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

34 

 )2013ٔ��ريل  16( 1434جامدى ا#ٓخرة  5

من هذا املنرب كذ¤ هذه ا�لجنة الوطنية ا�يل حتملت وا�د العبء دËل 
ٔ�حNهيم . وا�د اKموVة من القNل والقال، ولكهنا Âش=تغل يف مصت وٕارصار

هللا، بsٔننا معمك وحتت مراق�تمك، حتت  من هاذ املنرب، ونؤكد هلم، ٕان شاء
مراق�تمك، هذا احلوار ميكن لنا هاذ اليش عند� نعطيو فNه احلساب دËلو 
الس=يايس واملايل والتنظميي عندما تقررون، ٕان شاء هللا، é�ٔمك Âس=تدعو� 
ٕاىل نقاش ٔ�معق وفNه تفاصيل ٔ�دق ليك �كونوا يف صورة واحضة حول هذا 

é ي
رجو، ٕان شاء هللا، ٔ�ن �كون ملك�س=بات ب÷� املرشوع الوطين ا
و{ادما لهذه ا�لحظة اZميقراطية املمتزية اليت اليوم نعزت هبا مكغاربة، وال نفخر 
هبا .حزب ٔ�و .جامVة ٔ�و كق�ي_ ٔ�و .طائفة، نعزت هبا مكغاربة، فلنحرص Vىل 

  . احلوار .%لق وكثقافة ومكسلكNات مoحرضة
�سري بطريقة جNدة Vىل مس=توى  فلهذا، ٔ�� ٔ�ؤكد Vىل ٔ�ن احلوار

م]ظومة إالطالق دËلو، وٕان شاء هللا ملا س=يعلن عنه كتفاصيل وكربامج، 
متا ³ادي Âشوفوا ٕان شاء هللا بsٔنه الهندسة اليت وضعت يه هندسة Âرشف 
ب÷�، خنبه، مجعياته، حكومoه، �رملانه، ولك الرشاكء يف هذا احلوار 

  . الوطين، ٕان شاء هللا
ين ٕاال ٔ�ن ٔ�تقدم لمك �لشكر اجلزيل ٕال]�ة هذه الفرصة ٕاذن ال �سع

كربملان ليك نت%اطب ونتواصل ونبلع �لرٔ�ي العام هذه احلقائق، وٕان شاء 
هللا حنن Vىل موVد مع إالطالق الرمسي �لفعاليات من {الل الرب�مج ا�يل 
فNه وا�د اKموVة من ندوات مركزية، ندوات دولية، ٕارشاك مغاربة العامل 

¤ يف هذا احلوار Vرب التنقل �لتواصل معهم، Vرب موقع ٕالكرتوين مفoوح كذ
لتلقي املذ¼رات و¬قرتا�ات وهاذ اÒمثرة، هاذ اخلالصة �لتقر�ر العام ³ادي 

  . �كون مÖ �لمجمتع ليك �س�مثره يف تقدم هذا الب÷
 .شكرا لمك

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .  هذه املسامهة القميةشكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل

ون°oقل ٕاىل السؤال املو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر أ#وقاف والشؤون 
إالسالمNة حول تعقNدات مساطر حتويل وتفويت حق اس=تغالل ٔ�مالك 

تفضل الس=يد . أ#ح�اس، ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع
  .املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساكك
  .رئJسشكرا الس=يد ال

  .شكرا السادة الوزراء
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس=يد الوز�ر، 
تعترب النظم واملساطر املعمتدة Zى وزارة أ#وقاف والشؤون إالسالمNة 
̄ٔح�اس من ٔ�قدم  يف نقل ٔ�و تفويت حق اس=تغالل ٔ�مالك أ#وقاف التابعة ل

VساÂ سا�ر التحوالت والÂ د ٔ�حصاب املساطر وأ#نظمة اليت ٔ�صبحت ال

¬مoياز من ٔ�^ل تبادل املنفعة وحتسني ¬س=تغالل حىت ٔ�هنا تتعارض 
ٔ�حNا� مع القوانني اجلاري هبا العمل لالس�«ر والقانون العام، وال ت�]اسب 
مع قوانني ¬س�«ر والتعامل مع أ#بناك، وحىت ٕاماكنية تفويت ٔ�و نقل حق 

  . ¬س=تغالل بني أ#ش%اص
  الس=يد الوز�ر، 

تفكر الوزارة يف {لق اÈسÇام مع املناخ العام لالس�«ر ٔ�و لتحسني هل 
  ¬س=تغالل؟

  .وشكرا

        : : : : الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد ٔ�محد التوفNق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد ٔ�محد التوفNق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد ٔ�محد التوفNق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد ٔ�محد التوفNق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNة
  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئJس احملرتم،

  ادة املس�شارون احملرتمون، الس
íىل سؤاV الواقع ٔ�ن املساطر اليت . ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم

جتري Vلهيا تدبريات ٔ�مالك أ#وقاف يه من ٔ��دث ما �كون، ٔ#ن املدونة 
 180وتضم ٔ�كرث من  2006و 2004اليت وقع ¬ش=تغال Vلهيا بني س=نة 

، انطالقا من الهاجس مادة، لكها ^ددت املساطر اليت ي°�غي جتديدها
أ#سايس، ٔ�وال، اس=تفادة أ#وقاف، ويف نفس الوقت وق�ل لك يشء حفظ 
مصاحل الوقف من املضار�ت وحفظ خصوصيته والغاية اليت وقف من 

 .ٔ�^لها
�كر�س مبعىن �ل°س=بة �لظهري  –انطالقا من هذا املبدٔ�، مت �كر�س 

م �رتJب خصوصية أ#وقاف بعد –، �كر�س يف املدونة 1955دËل 
من هذه املدونة  90أ#صول التÇارية Vىل أ#مالك احلبوس=ية مبقoىض املادة 

وكذ¤ Vدم جواز التولية يف الكراء ٕاال ٕ�ذن كتايب من إالدارة حبسب 
  ).86املادة (احلاالت اخلاصة 

واس=ت!]اء من أ#حاكم السالفة ا
¼ر، وحامية ملصاحل أ#وقاف من 
كراء الباطين اليت تتعرض í، مسحت الوزارة املضار�ت واس=تف¶ال معلية ال

 2011والثانية س=نة  2005مبوجب مذ¼رتني دا{ليتني صدرت أ#وىل س=نة 
شام_ مجليع ٔ�صناف أ#مالك احلرضية بتولية ¼راء احملالت التÇارية احلبوس=ية 
�لغري وفق مسطرة حمددة ورشوط معينة، مبعىن ٔ�ن أ#ش=ياء اليت ٔ�رشمت 

لتعامل مع أ#بناك و³ري ذ¤ ال ميكن ٔ�ن �رهن ٔ�مالك ٕاÒهيا فK يتعلق �
أ#وقاف، س=K يف �اà إالفالس و�اà احلجز و³ري ذ¤ من أ#مور، 

كام  –و
¤ هنا¤ اس=ت!]اء {اص، وهذا يد{ل Vليه لك مoعاقد والعقد 
هو رشيعة املتعاقد�ن، ويف ذ¤ لJس هناك ³نب ال �ملناخ العام   - تعلمون 

  .هناك ق�ل لك يشء حرص Vىل مصل¶ة أ#وقافلالس�«ر، و 
  .وشكرا لمك
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        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .هناك تعقNب الس=يد املس�شار؟ تفضل. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساكك
  .شكرا الس=يد الرئJس

  . شكرا الس=يد الوز�ر Vىل جوا�مك
قرار م]ح ما éريد التsٔ¼يد Vليه هو ٔ�ن احلكومة ٔ�قدمت مؤخرا Vىل اختاذ 

ويف نفس إالطار، éريد ٔ�ن نعرف ومن {اللنا �لرٔ�ي . ما �سمى �حلالوة
العام ما مصري أ#موال احملص_ من الغبطة؟ ؤ��ن ترصف؟ وهل تنوي 
وزار�مك الرتاجع Vلهيا واختاذ قرار mشsٔهنا كام مت اختاذها �ل°س=بة لس=يارات 

  أ#جرة؟
  .وشكرا

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

        ::::الس=يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNةالس=يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمNة
  الس=يد الرئJس،

  الس=يد املس�شار احملرتم،
ال Vالقة لتدابري أ#وقاف �لقانون العام ا
ي يف دا{M تصدر احلكومة 
إالجراءات التفصيلية وتعدلها، فsٔمالك أ#ح�اس م]ظمة مبدونة يف ظهري 

يني فK يتعلق mسؤالمك، ٔ�ما قضية رشيف، وقد رشحت لمك أ#مر�ن أ#ساس= 
سواء تعلق أ#مر �لغبطة وبغريها، فٕان هذا  ؟ٔ��ن تذهب ٔ�مالك أ#وقاف

اKلس احملدث دا{ل مدونة أ#وقاف واKلس أ#Vىل حلسا�ت أ#وقاف 
العامة هو املسؤول ا#ٓن عن مoابعة ما يق�ض يف أ#وقاف ؤ��ن ترصف 

وامحلد G، حسا�  -يف ]رخي ٔ�وقاف]ا ؤ#ول مرة  -أ#وقاف، ويعطي بذ¤ 
  .اكشفا يطلع Vليه املواطنون بعد ٔ�ن يقدم ٕاىل ٔ�مري املؤم]ني ٔ�عزه هللا

  .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
�ة حول تفعيل ون°oقل ٕاىل السؤال أ#{ري مو^ه ٕاىل الس=يد وز�ر الس=يا
Sٔهيل القطاع الس=ياsمع وتZ اللكمة �لفريق . ا�ططات الوطنية

  .¬س=تقاليل، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زاز
  .mسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Vىل س=يد املرسلني

  الس=يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،

ن ا�ططات Zمع القطاع لقد سطرت احلكومات السابقة مجموVة م
الس=ياS وتsٔهيM لJسامه بدوره يف �منية ¬قoصاد ببالد� و^لب العم_ 
الصعبة واس=تقطاب ¬س�«رات املنتÇة �لرفع من مس=توى JVش 
املواطنني، ٕاذ ٔ�ن الس=يا�ة اليوم مل تعد تÖ الظاهرة ¬ج½عية اليت ختص 

 ٕاىل Èشاطات مoعددة، بعض أ#فراد وامجلاVات فقط، ولكن حتولت كذ¤
اقoصادية واج½عية وبي¬Nة وثقافNة، اليشء ا
ي �ت يتطلب وٕ�حلاح 
العمل Vىل جعلها صناVة حقNقNة ؤ�داة ٔ�ساس=ية من ٔ�دوات التمنية، مبا يعنيه 
ذ¤ من توفري �لتجهزيات أ#ساس=ية والب°Nة التحتية الرضورية مبختلف 

� والطرق والف]ادق، وٕانعاش م]اطق وات اململكة، اكملطارات واملوا
املقاوالت الس=ياحNة الفاV_ يف القطاع، و�كو�ن اليد العام_، وتsٔهيل 
أ#طر، و{لق فرص الشغل، وفoح ا#ٓفاق �لش=باب �لقNام بدوره التمنوي يف 
هذا اKال، ٔ#ن يف ني�]ا ٔ�ن �زدهر س=ياحoنا ؤ�ن �رىق ٕاىل مصاف املعايري 

عند� جوج : بالد� �زخر �ك+ري من املقوماتالس=ياحNة العاملية، س=K ؤ�ن 
عند� احمليط أ#طليس وعند� البحر أ#بيض املتوسط، شواطئ : حبور

  .مجي_، عند� ج�ال، عند� وا�ات، عند� صناVة تقليدية يف املس=توى

ا، Èسsٔلمك، الس=يد الوز�ر:  

  ٔ�وال، ما يه املرا�ل اليت قطعهتا ا�ططات الوطنية �لس=يا�ة؟
  ا، ما يه إالجراءات والتدابري املت%ذة ٕالجناح هذه ا�ططات؟7ني

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

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

�لفعل . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Vىل طر�ه هذا السؤال
ور ¼بري ^دا �ل°س=بة لالقoصاد الوطين، يه ٔ�ول ^الب الس=يا�ة تلعب د

�لعم_ الصعبة، ويه 7ين مسامه يف الناجت الوطين اخلام وكذ¤ ختلق 
ٔ�لف م]صب شغل، ٕاذن حنن مoفقون بsٔنه هذا قطاع ٔ�سايس  470تقريبا 

  .^دا و�م ^دا
، هناك كذ¤ ٔ�هداف 2010هناك ٔ�هداف مسطرة وموجودة يف رؤية 

ا�يل يه مت التوقNع Vلهيا ٔ�مام صاحب اجلالà،  2020 موجودة يف رؤية
  .و�رVاها صاحب اجلالà نرصه هللا

هذه أ#هداف يعين موجودة، ولكن �ش نعرفو فني وصلنا، ٔ�ش=نا يه 
ٕاىل ابغييت ٔ�ننا Èشوفو إالجنازات رمغ ٔ�ننا خصنا . املرا�ل، Èشوفو إالجنازات

وا هبا الرشاكء دËلنا أ#ساس=يني يف نعرفو ا#ٓن بsٔنه الظرفNة احلالية ا�يل ¼يمتزي 
امليدان ¬قoصادي، وخصوصا يف الس=يا�ة، وكذ¤ الظرفNة دËل 
تداعيات الربيع العريب كتجعل وا�د الضغط ¼بري ^دا Vىل الس=يا�ة وVىل 
¬قoصاد الوطين، ولكن رمغ ذ¤ �افظنا Vىل املاكنة دËلنا Vىل مس=توى 
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  .البحر أ#بيض املتوسط
جنازات، ٕاىل ا{ذييت م+ال Vىل مس=توى تطو�ر العرض �ل°س=بة لالٕ 

زد�  2012وال الس=نة الفايتة دËل  2012الس=ياS، هاذ الس=نة دËل 
�ٓالف رس�ر يف هاذ الس=نة هاذي، كذ¤ متت  10الطاقة إاليوائية دËل 

تغازوت ولو¼سوس وكذ¤ مواكدور، : ٕاVادة اÒمتوقع دËل احملطات الس=ياحNة
غالف املايل وكذ¤ اKهود ¬س�«ري دËل هاذ احملطات ٔ#نه اك�ن ٕاVادة ال

�ش ود{ل فهيا كذ¤ الصندوق املغريب �لتمنية الس=ياحNة �ش يعطهيا 
دينامNة ^ديدة وكذ¤ ٔ�نه يطمنئ املس�مثر�ن، خصوصا �ل°س=بة �لمس�مثر�ن 

  .الوطنيني
لـ  يف ٕاطار ¬س�«ر، هذه الس=نة، يعين الس=نة الفارطة، وصلنا تقريبا

مليار درمه دËل ¬س�«ر يف مNدان الس=يا�ة، وهذا من شsٔنه ٔ�نه  14
  . رس�ر 10.600م]صب شغل وكذ¤ ٕاجناز  4400خيلق 

ٕاذن هاذي لكها مسائل ا�يل يه �مة ^دا، ولكن كذ¤ يف ٕاطار 
، متينا، {لصنا ا#ٓن من العقود الربامج 2020التفعيل دËل الرؤية دËل 

Nمت التوقJلهيا يف غضون الشهور املق�_ ويه ا�يل كتعطينا اجلهوية وسV ع
Vىل مس=توى لك ة ة وVىل مس=توى  2020هذاك البعد الرتايب لرؤية 

  .لك �راب س=ياS معني
�ل°س=بة �لس=يا�ة اZا{لية كذ¤، هناك ٔ�شواط ¼برية قطعناها يف هذا 

 مت ³ادي تفoح �ٓخر الس=نة، وكذ¤ "ٕاميي ودار"إالطار، راه ٕافران مفoو�ة، 
تدشني حمطة �دية من طرف صاحب اجلالà، هذا ³ادي يعطينا طاقة 

  .ٕايوائية ا�يل يه م]اس=بة �لمغاربة وم]اس=بة كذ¤ �لس=يا�ة اZا{لية
يف ٕاطار املوارد الåرشية، كذ¤ هناك يعين دراسة ا�يل مقنا هبا من 

 ،ويف هاذ إالطار. ٔ�^ل ٕاVادة متوقع املدارس املوجودة، املدارس الف]دقNة
هذا كذ¤، مت ٕا�داث شعب ^ديدة من مضهنا �كو�ن املرشد�ن 
الس=ياحNني املرافقني ٔ#هنا مساà ٔ�ساس=ية وسلس_ من سالسل القمية ا�يل 

  .يه �مة ^دا كذ¤ يف هاذ إالطار هذا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .    هناك تعقNب الس=يد املس�شار؟ تفضل. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::نصارينصارينصارينصارياملس�شار الس=يد محمد ا#ٔ املس�شار الس=يد محمد ا#ٔ املس�شار الس=يد محمد ا#ٔ املس�شار الس=يد محمد ا#ٔ 
  .شكرا الس=يد الرئJس

  .السادة الوزراء
شكرا الس=يد الوز�ر Vىل هذه إاليضا�ات خبصوص قطاع í ماكنته يف 
¬قoصاد الوطين، و{اصة يف هذه الظرفNة، ولكن فقط وبعÇاà ٔ�ود ٔ�ن 
ٔ�ركز Vىل نقط ثالث من ٔ�^ل ٔ�{ذها بعني ¬عتبار عند ت°ش=يط اKال 

ق ¬عتناء �لس=يا�ة القروية وÂشجيع الس=ياS ببالد�، وذ¤ Vىل طري
مجيع العاملني يف هذا القطاع، مث كذ¤ الس=يا�ة اجلبلية اليت تتطلب املزيد 
من اZمع والتsٔطري �ل°س=بة �لوزارة وكذ¤ بعض املناطق يف املغرب 

الرشيق، اجلنوب الرشيق، اكلراش=يدية، و{اصة فK خيص التعامل مع فك 
  . اجلوي احلصار املرضوب يف اKال

ٔ�� ال ٔ�فهم ٔ�ن �كون م]طقة �كر Âس=تقطب Vددا ¼بري من الزوار Vىل 
الصعيد اZويل، وال ٔ�قول الوطين و�كون املطار مؤهل، وال �س=تعمل من 
طرف اخلطوط امللكNة املغربية، اليشء ا
ي يعد حصارا Vىل املنطقة يف 

عرفه هذه الظروف اخلاصة، واليت يعرف إالقلمي جفافا Vىل {الف ما ت
املناطق أ#خرى، اليشء ا
ي يؤدي ٕاىل الهجرة املك+فة �لش=باب و�لعاملني 

  . يف اجتاه املدن
ؤ�{ريا ٔ�متىن، الس=يد الوز�ر، كذ¤ املزيد، ال ٔ�قول ¬عتناء، ولكن 
ٔ�قول املزيد من ¬عتناء �لس=يا�ة اZا{لية اليت تعد موردا �ام ^دا 

  . �ل°س=بة �لعاملني يف القطاع
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
  .تفضلوا الس=يد الوز�ر. شكرا

        : : : : الس=يد وز�ر الس=يا�ةالس=يد وز�ر الس=يا�ةالس=يد وز�ر الس=يا�ةالس=يد وز�ر الس=يا�ة
و�لفعل هاذو يعين نقط �مة . شكرا �لمس�شار احملرتم Vىل التعقNب

ٔ�� �ل°س=بة لنا . ^دا، هاذو كذ¤ من الراك0ز دËل التو^ه دËل الوزارة
�ك+ري من  ٔ#ن بالد� �زخر ،الس=يا�ة القروية ٔ�ساس=ية، ملاذا ٔ�ساس=ية؟ ٔ�وال

املؤهالت يف هاذ إالطار هذا، ولكن كذ¤ من شsٔهنا ٔ�ن Âسامه يف رفع 
  .املعا�ة ورفع الفقر املوجود يف العامل القروي

ٕاذن حنن يف ٕاطار ٕاVادة �ر�مج مoاكمل مع وزارات ٔ�خرى من ٔ�^ل 
اÒهنوض �لس=يا�ة القروية، ولكن كذ¤ هناك م]اطق �مة ^دا لنا، 

ما هو طبيعي وقروي، م+ال احبال أ#طلس والودËن  وعندها اÒمتوقع دËل
ا�يل موجودة فهيا املنطقة ا�يل �لكمتو Vلهيا، ا�يل عندها يعين م]تو^ات 
{اصة هبا وكذ¤ �روجي {اص هبا، نعم هناك حتدËت مطرو�ة، حتدËت 

رزازات ويف الراش=يدية ويف زا¼ورة، هاذو او : دËل الطريان ا�يل مطرو�ة
يل ¼يتلكم Vلهيا الس=يد املس�شار احملرتم، حنن واVني هبذه هام املناطق ا�

املسàٔs وmرشاكة مع وزارة النقل ٔ#ن يه ا�يل كتعمل الرËدة يف هاذ إالطار 
  .هذا

حنن يف ٕاطار ٕاجياد احللول ٕالشاكلية النقل اجلوي mشلك Vام Vىل 
املس=توى الوطين، ولكن كذ¤ Vىل مس=توى بعض اجلهات، ولكن هناك 

Ëت تطرح يف هذه املناطق هاذي فK خيص ¬س=تدامة، ٔ�ش=نو كذ¤ حتد
ا�يل ¼يجرى م+ال يف كثبان الرمل دËل مرزوكة، فNه كذ¤ ضغط ¼بري Vىل 
هذه الك+بان وفNه كذ¤ وا�د النوع من ال�سJب يف ¬س=تعامل دËلها، 
سواء من الناحNة العقارية ومن الناحNة دËل ¬س=تعامل، ٕاذن هاذي كذ¤ 

àٔsا�يل تنعملو فهيا لرتش=يد اس=تعامل بعض املواقع، خصوصا بعض املواقع  مس
الهشة، ولكن تنظن ٔ�نه هاذو مسائل ٔ�ساس=ية ^دا ا�يل يه ³ادي نعملو 
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  . Vلهيا �ش ميكن لينا ٔ�ننا نتوفقو
ٔ�� تنظن ٔ�نه الس=يا�ة القروية ٔ�ساس=ية ^دا، الس=يا�ة اجلبلية ٔ�ساس=ية 

مoنافسني Vىل املس=توى اZويل، ولكن ^دا، ولنا من املقومات ما جيعلنا 
جيب ٔ�ن نتعامل يف هذه املسàٔs يف ٕاطار ٔ�نه فك العزà ال ميكن جتاوزها، 
ولكن كذ¤ ٕاشاكلية ¬س=تدامة تطرح مشلك ¼بري ^دا فK خيص هذه 

  .املناطق
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسةالس=يد رئJس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر، وÈشكر الس=يد الوز�ر Vىل مسامهته، ؤ�شكر 

  . يع Vىل مسامههتم يف هذه اجللسةامجل 
  .ٔ�رفع ^لسة أ#س=ئ_ الشفهيةٔ�رفع ^لسة أ#س=ئ_ الشفهيةٔ�رفع ^لسة أ#س=ئ_ الشفهيةٔ�رفع ^لسة أ#س=ئ_ الشفهية


