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  )2013ٔ��ريل  23( 1434 جامدى ا"ٓخرة 12 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اخلليفة الثاين ،فضييلمحمد الس;يد املس
شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
قة واQقH ثالثةال  الساKة ، ابتداء منومخس دقائقثالث ساKات : التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

   .بعد الزوال الثانية وأ"ربعني
   .يةه م\اقشة أ"س;ئZ الشف  ::::Yدول أ"عاملYدول أ"عاملYدول أ"عاملYدول أ"عامل

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

    ::::املس
شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس
شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس
شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس
شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسة
 .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  .iسم هللا، K�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،حرضات 

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
  حرضات الس;يدات والسادة املس
شار�ن احملرتمني،

من اQس;تور، ووفقا ملقkضيات القانون  100معال بqٔحاكم الفصل 
اQا}يل zلمxلس، خيصص اEلس هذه اجللسة ٔ"س;ئZ السادة املس
شار�ن 

  . ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا
اول هذه أ"س;ئZ، ٔ�عطي اللكمة zلس;يد ٔ�مني وق�ل الرشوع يف تن

  .اEلس لي�رب� Kىل ما Yد من مراسالت، فليتفضل مشكورا

        ::::املس
شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس
شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس
شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس
شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلس
  .شكرا الس;يد الرئDس

توصلت الرئاسة مبراسZ من الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الص�ة يتعذر Kليه  الربملان، خيرب من }اللها اEلس ٔ�ن الس;يد وز�ر

املشاركة يف ٔ�شغال هذه اجللسة نظرا الرتباطه ب�شاط مليك، ويلمتس تبعا 
£¢ تqٔجHل أ"س;ئZ املو¡ة لوزارته ٕاىل Yلسة الحقة؛ ؤ�ن الس;يد الوز�ر 
املنتدب Qى رئDس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة 

¨قkصاد واملالية عن أ"س;ئZ سوف يقوم �ٕالYابة نيابة عن الس;يد وز�ر 
  . الشفهية املو¡ة ٕاليه اليوم

كام توصلت الرئاسة مبراسZ من الس;يد رئDس الفريق احلريك يطلب من 
}اللها تqٔجHل السؤال املوYه ٕاىل الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

  . الربملان حول حتديد امل الغابوي ٕاىل Yلسة الحقة
والكkابية اليت توصل هبا جملس املس
شار�ن خبصوص أ"س;ئZ الشفهية 

  : ٔ��ريل 23ٕاىل ²اية يوم الثال5ء 
  سؤ¨؛  K :45دد أ"س;ئZ الشفهية -
 ٔ�س;ئZ؛  K :3دد أ"س;ئZ الكkابية -

 . جوا�ن: Kدد أ"جوبة الكkابية -
  .شكرا الس;يد الرئDس

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
طارئة،  س;ن
\اول ٕا´اطة اEلس Kلام بقضية. شكرا zلس;يد أ"مني

وس��دٔ� �لفريق ¨س;تقاليل، اللكمة zلفريق ¨س;تقاليل ٕال´اطة اEلس 
  .من القانون اQا}يل K128لام بقضية طارئة طبقا zلامدة 

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

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس
شار�ن واملس
شارات،
 الفريق ¨س;تقاليل zلو´دة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�حHط اEلس ¹رشفين، �مس

املوقر Kلام ومن }ال¿ الرٔ�ي العام الوطين حبدث هام س;ي�½ه العامل ٔ�مجع يف 
}الل أ"Àم املق�Z، ويتعلق أ"مر �حkفال املغاربة قاطبة بعيد العامل، وهو 

دها ´دث Âس;تحرض من }ال¿ نضاالت وتضحيات الشغيZ املغربية و¡ا
من Y�ٔل حتقHق الكرامة والعداÅ ¨جÄعية وٕاسهاماهتا املشهودة يف بناء جمد 

  .هذه أ"مة ومتتني Æرواهتا وصقل عزها وجمدها ودمقرطة مؤسساهتا
  الس;يد الرئDس،

ومما ال شك فHه ٔ�ن مسلسل احلوار ¨جÄعي ا£ي �رشته اQوÅ مع 
قد اكنت ¿ نتاجئ Yد  1996الفرقاء ¨جÄعيني م\ذ اتفاق فاحت غشت 

ٕاجيابية يف تعز�ز السمل ¨جÄعي و¨رتقاء ¨جÄعي لفائدة رشاحئ عريضة 
  . من اEمتع املغريب، و×رسيع دينامHة إالصالح وتعممي مثار التمنية يف بالد�

لكن التعرث ا£ي ¹شهده مسلسل حوار اليوم، يؤكد وجود احنباس 
سايس ¨خkيارات الالشعبية zلحكومة ومجود يف ق\وات احلوار، س�Úه ا"ٔ 

اليت ٔ�¡زت Kىل املك
س;بات ¨جÄعية zلطبقة الشغيZ من }الل رضهبا 
مك
سب احلوار ¨جÄعي بعد مqٔسس;ته ومتاطلها �لوفاء والزتاماهتا اجتاه 

مع النقا�ت  2011الشغيZ املغربية، كام هو أ"مر �ل�س;بة التفاق ٔ��ريل 
  . ه احلكومة السابقةالعاملية اليت وقعت

ٕاضافة ٕاىل غياب ٔ�ية نية ٕالخراج مرشوع القانون التنظميي لٕالرضاب 
وقانون النقا�ت وضعف أ"جور وغياب العداÅ الرضيHÚة و²الء أ"سعار، 
مما هيدد يف العمق املك
س;بات ¨جÄعية احملققة، وينعكس سلبا Kىل واقع 

ل
رشحي واحلرمان من احلق الشغيZ املغربية اليت ٔ�حضت عرضة zلطرد وا
النقايب، اليشء ا£ي معق الهوة بني الطبقة الغنية والفقرية و¹سري حنو حمو 

  . الطبقة املتوسطة
وحنيطمك Kلام، الس;يد الرئDس، �لوضع الصعب ا£ي تعDشه بعض فçات 
الشغيZ املغربية، مهنا مkرصيف الص�ة خرجيي الرب�مج الوطين التqٔهييل، 

ومل تمت ×سوية وضعيهتم ٕاىل يوم\ا  2012وظيفهم م\ذ فربا�ر ؤ�ن هؤالء مت ت
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شهر ومه ي�kظرون ´ل مشالكهم ؤ�جورمه،  14هذا، هاذ الناس هاذي 
ٕاىل يوم\ا هذا سويت وضعية إالخوان دÀهلم يف التعلمي،  - مع أ"سف-ولكن 

  .ومل ×سو وضعيهتم يف قطاع الص�ة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا، اللكمة ا"ٓن . zلفريق اQس;تورياللكمة ا"ٓن . شكرا، شكرا
  .شكرا zلس;يد املس
شار احملرتم. zلفريق اQس;توري

        ::::املس
شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس
شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس
شار الس;يد محمد ٔ�ق�يباملس
شار الس;يد محمد ٔ�ق�يب
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Kىل ٔ�رشف املؤم\ني والص�ابة ٔ�مجعني

  الس;يد الرئDس احملرتم،
  الس;يدات والسادة املس
شار�ن احملرتمني،

  راء احملرتمني،الس;يدة والسادة الوز
من النظام اQا}يل، ٔ�حHط اEلس Kلام فô خيص  128طبقا zلامدة 

 ôشها املواطن فDة، حبيث ٔ�ن املشالك اليت يعHقضية تتعلق �لص�ة العموم
خيص الص�ة العمومHة، ٔ�ننا الحظنا ٔ�ن �ل�س;بة zلمس;تعxالت ما اكي�ش 

زيور هاذ املؤسسة، ٔ�ي العناية وما اك�ن اzيل �يعتين هباذ املواطن اzيل ك
  .املؤسسة ¨س
شفائية

وابغيت ٔ�حHط اEلس املوقر Kلام حبدث طارئ، حبيث ٔ�ن مواطن 
مغريب يوYد يف السجن وانتقل يوم امجلعة املاضية من السجن ٕاىل 
املس
شفى، املس
شفى دÀل سانية الرمل بتطوان، يوم امجلعة، وحلد ا"ٓن 

خلارج، كتب هللا يف راسو ٔ�نه موجود هاذ املواطن اzيل هو مواطن مقمي �
يف السجن، �حلق انتقل ٔ"ن عندو مرض السكر وعندو وا´د الرYل 
م�تورة، والرYل الثانية عندها اþهتاب، وحلد ا"ٓن ما اكي�ش اzيل زار هذاك 
املريض، راه هو موجود يف الفراش دÀلو ما اكي�ش اzيل زارو، الس;يد 

  . الرئDس
مية ٔ�و من اEهودات اجلبارة اzيل �يعمل الس;يد اح\ا ما كنقللوش من الق 

الوز�ر، �لعكس الس;يد الوز�ر �يعمل اEهودات دÀلو و�يعمل من Y�ٔل 
ٕاصالح هاذ القطاع، ٕاال ٔ�نه ما عرف\اش شكون وراء هاذ القطاع  هذا، 

  .وهاذ العرقZ اzيل اكينة
ه، ، ما Yاو أ"طباء �زورو)L'antibiotique(هاذ الس;يد ما اك�ن ال 

عندو حبال اzيل قلت لمك اþهتاب يف الرYل أ"خرى، حبيث ٔ�نه ²ادي 
  .يوصلو يبرتو الرYل أ"خرى

ٕاذن ٔ�حHط اEلس Kلام ٔ�ن ما اكي�ش العناية، وهاذ الس;يد راه موجود، 
وفات يل اتصلت �لكkابة اخلاصة دÀل الس;يد الوز�ر يوم امجلعة وا}ربهتا 

مك وخنربو الس;يد الوز�ر راه هاذ احلاÅ هباذ احلاÅ، وقلنا لها ٔ�ودي كن�ربو
مس;تعZx، وما ميك�ش الس;يد يبقى يف هاذ احلاÅ، وقالت ²ادي جتاوبنا، 

  .حلد ا"ٓن ما اك�ن حىت يش جواب
ٕاذن اح\ا �ل�س;بة لنا كنالحظو ٔ�ن هاذ القطاع دÀل الص�ة هو قطاع 

هتدو فô معقد وقطاع اzيل �يخصو العناية وخصنا اكملني نتعاونو واكملني جن
  .خيص هاذ القطاع

يف الصيف  ؤ�لف اzيل كزيور  20م�ال موالي بوسلهام، اك�ن ما يفوق 
  .من Y�ٔل ¨صطياف، ما اكي�ش حىت وا´د املس;توصف دÀل الوالدة

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا zلس;يد املس
شار احملرتم، �متىن من املسؤولني ٔ�ن يتدار�وا هذه 

اللكمة ا"ٓن لفريق . يق املس;تعxالت أ"خرىالوضعية املس;تعZx و�
  .الت�الف ¨شرتايك، تفضلوا أ"س;تاذ ٔ�معو

        ::::املس
شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�معواملس
شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�معواملس
شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�معواملس
شار الس;يد عبد اzلطيف ٔ�معو
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

Y Zد  تعDش بالد� القضية الوطنية أ"وىل يف الظروف الراهنة م́ر
Z مفاجçة تتطلب من الشعب املغريب �اكم�، و�خلصوص من دقHقة، م́ر

القوى احلية، و�ٔ"خص من املنتخبني والنخب، وKىل أ"خص الربملان ٔ�ن 
يلعب دورا ٔ�ساس;يا يف تقوية الÄسك ¨جÄعي، متاسك اEمتع وتقوية 
اجلهبة اQا}لية و�رك اخلالفات Yانبا و¨بتعاد عن لك الس;ياسوية واملزايدة 

  .يف مسÅٔq و´دتنا الرتابية
ٕان لك }لط يف النقاش الس;يايس ويف املصارKة الس;ياس;ية يعد خطرا 

فالقضية . Kىل قضية وطننا، ٔ"هنا تعطي Kلينا صورة بqٔهنا ال ¹شملها إالجامع
يه قضية ٔ�مة بقHادة صاحب اجلالÅ، و�لتايل فال نق�ل ٔ�ن �كون هناك 

  . املسÅٔq تعترب ¡اد ٔ�مة}الف ٔ�و �ردد يف القHام �لواجب، ٔ"ن 
ف�¢، الس;يد الرئDس، السادة الوزراء، السادة الربملانيني، Kلينا ٔ�ن 
Z اليوم ×س;تدعي ٔ�ن �كون  Âس;تحرض هذا الواجب يف لك حلظة، وم́ر

  . مkواYد�ن يف مواقعنا كربملانيني، مكواطنني، z½فاع عن و´دة الوطن
ظرفHة ؤ�ن معاجلهتا كام ٔ�ن هذه القضية تذ�ر� بqٔن املسÅٔq لDست 

و¨هÄم هبا يه اQامئة، ؤ�هنا حتمل هذه اzلحظة مؤرشا قد ¹ساء فهمه من 
فاملسÅٔq ٕاذن ال تتوقف . }الل رمبا تدبري هذه إالشاكلية ٔ�و ما هو مبحيطها

  .عند حلظة معينة بل يه معل مس;متر و�س;مترار ٕاىل ´ني ا�هتائنا
Z  مسÅٔq 5نية، ٔ�ن هناك ٔ�مل وتفاؤل �بري�ن خبصوص اجkياز هذه امل́ر

iسالم وجناح ٕان شاء هللا، ؤ�ن دور ٔ�صدقاء املغرب، رمبا حسب أ"خ�ار 
اليت تصلنا، رمبا س;تكون فرصة Yديدة ٕالظهار احلق املغريب، ؤ�ن يتجنب 
اخلطqٔ ا£ي تدفعنا ٕاليه ٔ�و تدفع املغاربة ٕاليه الوالÀت املت�دة يف تÚين مقرتح 

اطر لٔ#من وخماطر ¨س;تقرار، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه قد �كون حيمل يف طياته خم
  .فHه خرق zلقانون اQويل واملواثيق اQولية ومفاهمي الس;يادة

فqٔملنا يف فريق الت�الف ¨شرتايك ٔ�ن Âس;تحرض هذا الوعي وهذا 
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الوازع، ؤ�ن نرتفع عن لك ما قد يؤدي ٕاىل ×ش;تDت واملساس جبهبتنا 
  . الوطنية

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ا"ٓن zلفريق الفHدرايل من Y�ٔل ٕا´اطة اEلس Kلام بقضية . كراش
  .طارئة

        ::::الس;يد املس
شار عبد الرحمي الرماحالس;يد املس
شار عبد الرحمي الرماحالس;يد املس
شار عبد الرحمي الرماحالس;يد املس
شار عبد الرحمي الرماح
  . iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يدة والسادة الوزراء،
  الس;يدة والسادة املس
شار�ن،

مرت حلد ا"ٓن س;نة وبضعة ٔ�شهر Kىل حتمل املسؤولية من طرف 
ن Kىل ٔ�بواب فاحت ماي نؤكد �اكمل الوضوح احلكومة احلالية، وحن

واملسؤولية ٔ�ن الرٔ�ي العام العاميل والرٔ�ي العام بصفة Kامة اكن ي�kظر ٔ�ن يمت 
ال فقط �´رتام دورÀت وجوالت احلوار ¨جÄعي، ولكن كذ¢  ،الوفاء

  .بqٔجرٔ�ة مضامHنه، وهو ما مل يمت القHام به حلد ا"ٓن
كون احلوار ¨جÄعي ٔ�ولوية ٔ�ساس;ية نعم، لقد اكن من املفروض ٔ�ن �

يف ٔ�ج\دة احلكومة، ؤ�ن يقع ¨�ك�اب Kىل معاجلة بعض امللفات 
  : أ"ساس;ية، ويف مقدمهتا

ا´رتام احلرÀت النقابية %حق من حقوق إالÂسان املنصوص Kليه يف  -
  املواثيق اQولية، واليت ٔ�كدها اQس;تور احلايل؛ 

 ¡از تفDkش الشغل؛ ا´رتام ال
رشيع ¨جÄعي وتقوية  -
تعممي التغطية الصحية و¨جÄعية Kىل مجيع املqٔجور�ن �لقطاع اخلاص  -

 وKىل املهنيني يف قطاع النقل؛
 مراجعة ش;بكة أ"جور والنظام أ"سايس zلوظيفة العمومHة؛ -
، ا£ي ٔ��رم مع احلكومة 2011ٔ��ريل  26تنفHذ ما تبقى من بنود اتفاق  -

 السابقة؛
  املس;توى القطاعي وKىل مس;توى اجلهات وأ"قالمي؛اعÄد احلوار Kىل -
 ٕاجياد ´لول لزناKات الشغل املس;تعصية؛ -
 .ٕاجياد ´لول لوضعية صناديق التقاKد -

  . ويالحظ ٔ�ن Âس;بة �برية من هذه القضاÀ ال تتطلب �اكليف مالية
واكن �ٕالماكن لو ٔ�ن احلكومة معلت Kىل ٕاجياد احللول لهذه القضاÀ عن 

ٔ"مك\نا ٔ�ن �كون يف وضع ٔ�فضل، جيعلنا ٔ�كرث قدرة Kىل طريق التوافق 
موا¡ة الت�دÀت املطرو´ة Kلينا، القضية الوطنية من ¡ة وانعاكسات 

  .أ"زمة ¨قkصادية واملالية من ¡ة 5نية
ٔ�ننا نعDش Kىل مس;توى احلوار ¨جÄعي  -�لك ٔ�سف-ٕاننا نالحظ 

جيعل الشغيZ ال تطمنئ س;نة بيضاء، م�لام حصل يف الس;نة املاضية، مما 
Z جوÅ ٔ��ريل  ، K2013ىل ٔ�وضاعها املس;تق�لية، وحنن ا"ٓن يف هناية م́ر

واليت مل تنطلق بعد، حيق لنا ٔ�ن نلح جمددا و�اكمل الوضوح وروح 
  .املسؤولية، �الس;تxابة ملس;تلزمات احلوار ¨جÄعي ؤ�}القHاته

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ا"ٓن zلفريق احلريك، تفضلوا الس;يد . د املس
شارشكرا zلس;ي

  .الرئDس

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

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

  الس;يد الرئDس احملرتم، 
اللك يعمل ٔ�ن بعد ٔ�سابيع قليZ سD\طلق مومس عودة مغاربة العامل ٕاىل 

Z، الس;يد الرئDس، تqٔيت يف . لقضاء عطلهتم الصيفHة وطهنم أ"م وهاذ امل́ر
س;ياق وطين ودويل مطبوع �ٔ"زمة، بتداعياهتا املالية و¨قkصادية 
و¨جÄعية، ومع مالها من تqٔثريات سلبية Kىل هذه الفçة من املواطنني يف 

رو ب½ان إالقامة وKىل Kائالهتم بqٔرض الوطن، وكذ¢ Kىل التواز�ت املا�
اقkصادية الوطنية حبمك ٔ�مهية Kائدات هذه الرشحية املناضZ واملاكحفة يف 
رصيد العمZ الصعبة، واzيل ٔ�صبح اليوم املدى الزمين يتقلص لك ما 

  .اس;تف�لت أ"زمة
وKىل هذا أ"ساس، كنعتربو، الس;يد الرئDس، يف الفريق احلريك، ٔ�ن 

 ٔ�وضاع اجلالية احلكومة اليوم مدعوة لوضع ٕاسرتاتيجية معل لتحسني
مبختلف أ"صناف دÀلها، بدل ¨كتفاء �ملقاربة املومسية لهذا امللف 
الشائك، وكذ¢ ٔ�ن احلكومة ٔ�يضا مدعوة الختاذ م�ادرات دبلوماس;ية 
�جعة وفاZK حلل مشلك املتقاKد�ن مهنم، }اصة بعد ٕاقدام احلكومة 

، الس;ô العائد�ن الهولندية Kىل اختاذ قرار Yا2ر، يقيض بتقليص معاشاهتم
مهنم ٕاىل ٔ�رض الوطن، دون Âس;يان الوضعية اEحفة لهذا القرار املتنايف مع 
املواثيق اQولية وحقوق إالÂسان Kىل ٔ�رامل املتقاKد�ن مهنم ؤ�بناهئم 

  .وKائالهتم، واليت سوف ×شمل لك اQول أ"وروبية
ماج ٔ�يضا ٔ�ن احلكومة ملزمة بتفعيل مقkضيات اQس;تور، من }الل ٕاد

مغاربة العامل يف اEال الس;يايس و¨نت�ايب ويف تدبري الشqٔن العام دا}ل 
Zلعمz هيم فقط مكوردþالوطن، بدل النظر ٕا.  

واملنطلق يف اعتقاد� هو اختاذ تدابري KاZY و×سهيالت يف اEال 
الرضييب، وKىل مس;توى مكkب الرصف ويف جمال العمران، 4ٔحسن حتية 

  . عية اليت ×س;تحمل الغربة خلدمة وطهنالهذه الرشحية اEمت 
 Åملساء Zجشون املهاجر�ن كثرية، ؤ�ملنا ٔ�ن حتمل اجللسة الشهرية املق�
ة و�زرع  رئDس احلكومة، وا7صصة لشؤون اجلالية ٔ�جوبة تد}ل الف́ر

  . أ"مل يف نفوس مواطنD\ا يف املهجر
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  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
يق أ"صاÅ واملعارصة، الس;يد رئDس أ"صاÅ اللكمة لفر . شكرا
  .واملعارصة

        ::::املس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة والسادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس
شار�ن،

الس;يد الرئDس، يف واقع أ"مر K�ٔرتف لمك بqٔنين وزماليئ يف فريق 
رية، ؤ�اكد ٔ�قول �لتيه ٕازاء املوضوع ٔ�و أ"صاÅ واملعارصة Âشعر بنوع من احل

  . املواضيع اجلد�رة بqٔن تطرح يف ٕاطار ٕا´اطة اEلس Kلام
اهلموم ازدادت وكرثت، املشالك Kىل اكفة املس;توÀت تفامقت، 
الت�دÀت وا7اطر املرتبصة �ملصاحل العليا zلوطن ويف مقدمهتا القضية 

نعاكساهتا ٔ�صبحت تدق بقوة الوطنية ازدادت وتفامقت، وش;بح أ"زمة وا
Kىل ٔ�بواب ¨قkصاد الوطين، ارتباك وختبط احلكومة يف تدبري الشqٔن العام 

  . يف خمتلف مس;توÀته ٔ�صبح واحضا ومس;تفزا وبلغ ´دا ²ري معقول
وأ"خطر من هذا وذاك، ٔ�ن ت اجلدوى من أ"مل العارم اليت 

بدٔ�ت تعرف نوKا من اجkاحkنا مجيعا عش;ية وٕا�ن املصادقة Kىل اQس;تور، 
اخلفوت، وبدٔ� ال قدر هللا ¹رسي نوع من إالح�اط ٕازاء ذ¢ السقف العايل 

  . من الوعود ومن أ"وهام اليت وزعت Kىل املغاربة
  هذه يه مصدر احلرية اليت Âشعر هبا، ما هو املوضوع ا£ي س;ن<ريه؟ 
ري و£¢، ارتqٔينا لرمزية املوضوع وzلبعد إالÂساين يف املوضوع ٔ�ن نث

ان
�اه، احلكومة �خلصوص، ٕاىل املعا�ة اليت بلغت ´دا ال يطاق، املعا�ة 
اليت تعDشها فçتني عز�زتني من ٔ�بناء الشعب املغريب، الفçة أ"وىل يه فçة 

  . قدماء املقاومني ؤ�عضاء DYش التحر�ر
وهنا عندي رساÅ ابغيت نبلغها zلس;يد رئDس احلكومة، ٔ"ن هاذ الفçة 

ت االتصال �لس;يد الرئDس احلكومة، الس;يد الرئDس احلكومة ٔ�عيهتا حماوال
ق�ل ¨نت�ا�ت Yلس مع وفد ?م من اEلس الوطين لقدماء املقاومني 
ؤ�عضاء DYش التحر�ر، ؤ�عطامه مجموKة من الوعود، وي�kظرون من الس;يد 
رئDس احلكومة، وهو صاحب القرار اليوم، ٔ�ن يفي ولو حبد ٔ�دىن من ت 

  . تعطات هلم ق�ل ¨نت�ا�تالوعود اzيل
والفçة الثانية، ؤ�كتفي هبذا القدر، ما غنحتاجش نتلكم Kىل املعا�ة، بل 
جيب ٔ�ن Âشعر �خلxل ٕاىل اكنت هاذ الفçة �£ات اzيل قدمت تضحيات 
جس;مية يف سHÚل عزة و�رامة الوطن ×شكو من العوز ومن الفقر ومن 

  . البؤس، رمغ اEهودات اzيل تدارت
çة الثانية اجلد�رة �اللتفاتة، يه فçة املعاقني يف وطننا، ومه كرث، والف 

حصيح اك�ن جمهود دارتو اQوÅ واملؤسسات دÀل اQوÅ، لكن ٔ�صبح ²ري 

اكيف، أ"زمة وصلت zلعظم، واحلكرة وصلت لوا´د احلد ختدش الكرامة 
س ٕاىل اكن الس;يد رئD. ا"ٓدمHة، وهذه الفçة �£ات اح\ا قادر�ن نصربو

احلكومة ما وفاش �لوعود دÀلو اzيل اقطعها ٔ�مام الشعب املغريب، لكن هاذ 
  . الفçة ما عندهاش

ؤ�ثري ¨ن
�اه فقط ٔ�}ريا، الس;يد الرئDس، ٕاىل املعا�ة دÀل ت�س;يقHات 
املعاقني حر�يا وا£�ن ٔ�صبحوا ¹سلخون ٔ�مام �ب وزارة الس;يدة الوز�رة 

من املباراة اzيل  %7من هاذيك  احملرتمة، فهم مقصيني، حمرومني حىت
  . تعطات هلم
  وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا، شكرا الس;يد الرئDس، الرساÅ وصلت، الرساÅ وصلت الس;يد 

  . الرئDس
Âرشع ا"ٓن يف معاجلة أ"س;ئZ الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه 

بية الرت : سؤ¨، ثالثة ٔ�س;ئZ مهنا مو¡ة لقطاKات 15اجللسة، وKددها 
العدل : سؤ¨ KادÀ موزKا Kىل قطاKات 12الوطنية، التضامن واملرٔ�ة، و

  . وأ"وقاف واملالية والس;يا´ة والثقافة والوظيفة العمومHة
السؤال أ"ول يتعلق حول رضورة اþهنوض مبنظومة التعلمي �لوسط 

اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من الفريق . القروي واملناطق النائية
  .قاليل، لتقدمي السؤال فليتفضل مشكورا¨س;ت

        ::::املس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
  . iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس
شارات واملس
شار�ن،

�مس الفريق ¨س;تقاليل، ٔ�توYه �لسؤال التايل حول موضوع تعرث 
  .عند¹ش، ال، ما عند¹شال، ال، ما ... احملامك يف أ"داء

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس;يد املس
شار

        ::::املس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس;يد عبد العز�ز عزايب
  الس;يد الوز�ر، 

ٕان النظام الرتبوي التعلميي بب½� الزال يتخبط يف العديد من املشالك 
ويعرف صعو�ت ²البا ما نتخبط Kىل خططه واسرتاتيجياته �لفشل، 

لنظام ما �زال تقليدية يف حمتوÀهتا ومضامHهنا، خصوصا ٔ�ن حمددات هذا ا
وYامدة يف توجهياهتا و�ٓفاقها، Kلام ٔ�ن جناح التعلمي يتطلب ´دا ٔ�دىن من 
احلداثة، اليشء ا£ي يتطلب مس;توى رفHع يف التجهزي والب�Hات التحتية 
وٕاKداد العنرص الÚرشي و×شجيعه Kىل اþمتدرس iشلك اكمل وسلمي، 
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لقروية zل�د من ٔ�س;باب الهدر املدريس يف صفوف و¨عتناء �لفkاة ا
التالمHذ �لعامل القروي، ا£�ن يعانون من قساوة الظروف الطبيعية 
واملادية، مع توفري الرشوط ا£اتية واملوضوعية zلموارد الÚرشية خصوصا يف 

  . صفوف ٔ�رسة التعلمي
وي، يف ٕاطار فك العزÅ عن العامل القر : £ا، Âسائلمك، الس;يد الوز�ر

و×شجيع اþمتدرس �ملناطق القروية والنائية، ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة 
  ببالد�؟  واملس;تدامة.. يف معلzلهنوض بقطاع التعلمي جلع� ¹سامه 

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية، لمك اللكمة . شكرا zلس;يد املس
شار

  .والٕالYابة Kىل السؤال، تفضل

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

  الس;يد الرئDس،
  الس;يدات والسادة املس
شار�ن احملرتمني،

  .ٔ�شكر الس;يد املس
شار أ"خ العزايب Kىل هذا السؤال
ولكن عندي وا´د املالحظة، ابغيت نقولها �لك ٔ�خوة، املقدمة دÀل 

ما اكي�ش وما عند�ش وا´د اEهودات  السؤال لكها ظالم احبال ٕاىل
  . مديورة يف التعلمي

، والغريب يف أ"مر يف هاذ املوضوع دÀل التعلمي، لكيش �يبغي ي
\كر ¿
حىت رجعت وا´د احملطة دÀل التلفزيون يف طنxة خمتصة يف حتطمي التعلمي 

  . وخمتصة يف حتطمي شؤون البالد، Kىل لك ´ال هذا موضوع �ٓخر
روي م\ذ س;نني وهو اك�ن اهÄم �لعامل القروي، وتدارت وا´د العامل الق

العدد دÀل العمليات ?مة هاذ الس;نوات العرش أ"}رية، و�خلصوص هاذ 
  . أ"ربع س;نوات

ٔ�وال، توسع العرض املدريس، ٔ"نه ما �يخفاش Kليمك ٔ�نه يف س;نة 
 اكن عند� مشلك يف العرض املدريس ويف ¨نقطاع عن اQراسة، 2009

توسع العرض املدريس، بال ما ²ادي ند}ل يف التفاصيل دÀل أ"رقام، ٔ�� 
مس;تعد Âسلمها م�ارشة من بعد zلس;يد املس
شار �ش يعرف اEهودات 

  . فô خيص العامل القروي 2008اzيل تدارت م\ذ س;نة 
اك�ن وا´د التحسن حىت يف السكن، خصنا، : املوارد الÚرشية - 2

طموح، ولكن البد نقولو اك�ن وا´د اليش تدار بطبيعة احلال إالÂسان 
و}اص يزتاد Kليه، اك�ن السكن دÀل أ"ساتذة وأ"س;تاذات يف العامل 
القروي اzيل قامية به امجلاKات احمللية واجلهات واملبادرة الوطنية zلتمنية 

  . الÚرشية، وا´د اليش �بري
اك الوضع اzيل اك�ن كذ¢ املدرسة امجلاKاتية اzيل يه اzيل ²ادي تغري ذ

اكن عند� يف العامل القروي، �ش ذاك أ"قسام املش
kة جنمعوها Kىل 

  . مس;توى املدرسة امجلاKاتية
À هنار كنت ك�سمع يش وا´د �يقول يف التليفزيون ٔ�نهþذاك اH عند� 

. مدرسة جامKاتية 44، اليوم كنجزو 2010و 2011بني  13، ال ٔ�جنز� 10
ة اzيل دار س;يد� هللا ينرصو يف اخلليج Yا Yاب ٔ�كرث من هذا، هاذ اQور

وا´د العدد دÀل إالماكنيات، جزء مهنا �بري تعطى zلتعلمي و²ادي نب�Hو 
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  . 2013¨س
Iري املقرر يف مزيانية 
zيل تدارتبطبيعة احلال عندي احلجرات، عندي وا´د العدد احلواجي ا .

عند� نقص، اك�ن عند� مشالك يف البادية، ٔ�ن ما اكي�ش املراحHض، ٔ"نه 
ما اكي�ش الواد احلار، ولكن ها اح\ا ²ادي نبداو بوا´د التجربة ?مة، هنار 
امجلعة انطلقت Kىل يد YالÅ امل هو ٔ�ننا يف املنطقة ²ادي حنققو دÀل 

اض بـــ  45سفي �ٔ  اذيك احلفرة، �منوذج هب )La fosse septique(م́ر
 Y1000ديد، وٕان شاء هللا اح\ا مقرر يف أ"Àم املق�Z ند�رو �ر�مج دÀل 

اض   .م́ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ا"ٓن zلفريق ¨س;تقاليل من Y�ٔل . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .التعقHب، تفضلوا الس;يد

        ::::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 الرئDس

  والسادة الوزراء،الس;يدة 
  الزمZH والزمالء أ"عزاء،

الس;يد الوز�ر، حنن يف الفريق ¨س;تقاليل مل �ريم وراء هذا السؤال 
ولكن ابغينا . ٕاىل تب�Dس معل احلكومة ومعل وزارة الرتبية الوطنية، ٔ�بدا

نعطيو الفرصة zلس;يد الوز�ر بعدما تبني ٔ�ن هناك خض دماء Yديدة يف 
دمييات مبقkىض احلركة ¨نتقالية أ"}رية، وبعدما خض دم املندوبيات ويف ا"ٔاك

Yديد Kىل رٔ�س وزارة الرتبية الوطنية يف خشص الوز�ر، �ريد ٔ�ن نعطي 
فرصة ليك يعرف الرٔ�ي العام اخلطوط العريضة واEهودات اليت بذلت، وما 

  . يتطلبه املس;تق�ل من جمهودات ٕاضافHة
غي تب�Dسه، ولكن إالÂسان الشك ٔ�ننا نعرتف ٔ�ن هناك جمهود ال ي��

طموح ٕاىل املزيد مث املزيد مث املزيد، هناك الهدر املدريس ا£ي عوجل عن 
، هناك الهدر املدريس ا£ي عوجل عن طريق املشاركة يف "تDسري"طريق 

  ... النقل، هناك وهناك
ولكن نود، هبذه املناس;بة، ٔ�ن نؤكد ونطلب من الس;يد الوز�ر �ك�يف 

Kس;يطة يف الرشاكة مع امجلاi ىل هذه املشالك اليت يهK لتغلبz ات احمللية
مدلولها، ولكن �برية يف معناها ومغزاها، احبال املرافق الصحية يف العامل 

  . القروي
�ريد كذ¢ �ك�يف العمل مع امجلعيات العامZ واملواطنة من Y�ٔل }لق 
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�كون ٕاال السكن يف العامل القروي zلمعلمني واملعلامت، �ريد و�ريد، وهذا لن 
نود ٔ�ن . �حلوار والتقارب والتواصل وKدم تب�Dس ٔ�ي طرف لعمل ا"ٓخر

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه " .�كون الرساÅ قد وصلت
نُونمؤالْمو."   
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف بضع ثوان

        ::::لوطنيةلوطنيةلوطنيةلوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية االس;يد وز�ر الرتبية االس;يد وز�ر الرتبية االس;يد وز�ر الرتبية ا
  الس;يد الرئDس، 

ٕاىل امسحتو، ما ابقى يل ٕاال Âشكر الس;يد رئDس الفريق ¨س;تقاليل، 
بqٔنه عند� وا´د العمل مشرتك مع امجلاKات احمللية، اكنت  وابغيت نؤكد ¿

جامKات قروية ٔ�و ب½ية ٔ�و Kىل مس;توى وزارة اQا}لية فô خيص املبادرة 
ربمك، السادة املس
شار�ن والس;يدات الوطنية zلتمنية الÚرشية، وكنبغي خن

  . من مزيانية املبادرة الوطنية كمتيش zلتعلمي %55املس
شارات، بqٔنه تقريبا 
و�يف قلت يف أ"}ري، اح\ا بصدد، ٔ"نه ما ميك�ش نبقاو قابلني هاذ 

مليار  3اليش يف بالد�، اح\ا بصدد ٕاطالق وا´د الرب�مج اzيل مقدر بــ 
وضوع دÀل املراحHض، ٔ"نه راه ما ميك�ش Âس;مترو س;ن
مي ملوا¡ة هاذ امل

  .هااك
اض �ش ميكن ¢ تد�روا البد �كون الواد احلار،  بطبيعة احلال امل́ر

، راه اح\ا ²ادي ند}لو )La fosse septique(ولكن اك�ن ´لول دÀل 
يف هاذ التجربة، ²ادي نطلقو �ر�مج ٕان شاء هللا z½خول املدريس املق�ل 

مس;تودع  45دÀل املرافق الصحية، و²ادي نب�Hو  دÀل ٔ�لف و´دة
zلمالiس، ٔ"نه د}لت لثانوÀت ولقHت البنات �يلÚسوا احلواجي دÀهلم Kىل 

ق ٕاال ـــــــ�را، ال ميكن ٔ�نه �كون يف بالد� مؤسسة 5نوية فهيا مجيع املراف
)Le vestiaire (ىل لك ´الK سوا البنات وال أ"والدÚو£¢، . فني �يل

 �45ر�مج �ش غنب�Hو من هنا z½خول املدريس ٕان شاء هللا  عند�
مس;تودع، ما غتبقاش عند� يش 5نوية ما فهيا مس;تودع رÀيض، مس;تودع 

  .zلمالiس ولٔ#بناء
اك�ن وا´د اهلم zلعامل القروي، اك�ن وا´د اهلم وعند� ٕاسرتاتيجية 

Àلمك اzيل فHه و²ادي منش;يو فهيا ٕان شاء هللا �ملساKدة دÀلمك و�Eلس د
  .امجلاKات احمللية ممثZ �كرثة

  .وشكرا

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

السؤال ا"ٓين الثاين موYه لمك ٔ�يضا، ويتعلق أ"مر مبا بعد Âرش لواحئ 
اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من فريق الت�الف ¨شرتايك . املتفر²ني

  .لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::ملس
شار الس;يد ٔ�محد اQيبوينملس
شار الس;يد ٔ�محد اQيبوينملس
شار الس;يد ٔ�محد اQيبوينملس
شار الس;يد ٔ�محد اQيبويناااا
  .iسم هللا والصالة والسالم Kىل رسول هللا

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،
  الس;يدة الوز�رة،

  الس;يدة املس
شارة،
  ٕاخواين املس
شار�ن،

الس;يد الوز�ر، لقد لكفت هبذا السؤال من طرف فريقي، الت�الف 
  . ¨شرتايك

رش لواحئ موظفني Zبعني قد �درمت، الس;يد الوز�ر، مشكور�ن ب� 
لوزار�مك ومkفر²ني موضوKني رهن ٕاشارة Kدد من امجلعيات العامZ يف 

ومن }الل ٕاطالعنا Kىل هذه اzلواحئ، تبني لنا ٔ�ن Kددا من . مHاد�ن خمتلفة
امجلعيات ²ري معروفة، ومل يعرف عهنا ٔ�ي Âشاط ×س;تفHد من تفرغ Kدد من 

  . رYال وÂساء التعلمي
Kدد �بري من املتفر²ني واملتفر²ات لبعض امجلعيات،  ومن امللفت وجود

ومهنا مجعيات لها مداخHل هامة ومتويالت م\ظامت ٔ�ج\بية، ولها مزيانية 
zل
س;يري ٕ�ماكهنا توظيف مس;ت�دمني لتدبري شؤوهنا ومعلها التطوعي 

  . م�دئيا
ومل Âس;تطع فهم �يف ٔ�ن الوزارة ×ش;تيك من خصاص يف أ"طر 

لوقت تضع ٔ�طرها رهن ٕاشارة مجعيات ومؤسسات الرتبوية، ويف نفس ا
  . ٔ�خرى ال Kالقة لها مبxال الرتبية والتكو�ن

كام تبني لنا ٔ�ن بعض املتفر²ني من ٔ�سامء معروفة يف السا´ة ال متارس 
?ام التدبري وال ال
س;يري zلجمعيات املوضوKة رهن ٕاشارهتا، بل تقوم مبهام 

  . ل امجلعويالتqٔطري ا£ي يعترب معال تطوعيا يف العم
ون
ساءل، الس;يد الوز�ر، عن املعايري اليت مت اعÄدها ملنح التفرغ 
ووضع رهن ٕاشارة امجلعيات ٔ�طر �ربوية حتتا¡ا الوزارة، و�يف اس;تفادت 
مجعيات صغرية وال حضور لها يف السا´ة امجلعوية من Kدد �بري من 

 املتفر²ات واملتفر²ني؟
£¢، وضعمت .  معقولية لهذاالشك ٔ��مك الحظمت، الس;يد الوز�ر، ال

الرٔ�ي العام يف الصورة مضن الشفافHة والزناهة وعقالنية تدبري املوارد 
الÚرشية، كتو¡ات ٔ�ساس;ية zلحكومة احلالية، لكن السؤال املطروح ٕ�حلاح 
هو ما بعد Âرش هذه اzلواحئ، هذا Kالمة اس;تفهام، ما بعد Âرش هذه اzلواحئ 

رYاع أ"مور ٕاىل نصاهبا، وهل تنوون مراجعة اليت اختذمتوها ٕاجراءات الٕ 
  عقول؟املأ"نظمة اليت ×سمح بتفرغ ٔ�طر تعلميية و�ربوية هبذا الشلك ²ري 

  .وشكرا الس;يد الرئDس
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Kىل السؤال، تفضلوا. شكرا

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

  ت والسادة املس
شار�ن،الس;يدا
ٔ�وال كنبغي Âشكرك الس;يد املس
شار، ٔ"نه وصليت احبال �يف وصلت 
لوا´د الق\اKة دقHقة، ما ميك�ش وزارة الرتبية الوطنية املسؤولية دÀلها 

ٔ�لف،  500املليون و 6أ"وىل وأ"}رية يه تقري اوالد املغاربة، ٔ�ي تقري 
وايه ٔ�خرى، ما ميك�ش ¹س;متر ما ميك�ش أ"طر دÀلها اzيل �ونت متيش جل

  . هاذ اليش، وهاذ اليش اس;تف�ل
معك احلق، اكينني مجعيات، راين طالب مهنم اس;تفسارات، مجعيات 
ما عندمه ٔ�مسو، واك�ن اzيل رئDس امجلعية هو مkفرغ، هاذ اليش تدار يف 

  .املايض
اzيل ميكن يل نقول ¢ ٔ��، فô خيص الوضع رهن إالشارة، بعدما 

xيل ما ابغاوش اكع جيددوا امللفات، طلبت بتzديد امللفات، اكينني �س ا
مهنم، ٔ"نه صايف وصل املعقول يف هاذ اليش ٔ�ننا نعاجلوه  زYددوها �ز ولكن 

�ملعقول، وهذا كهتمنا لكنا، ما كهتمش ²ري احلكومة وال، كهتم مس;تق�ل 
  . بالد�

ة، ٔ"نه مجعي 61´اÅ،  61´اÅ، ورفضت نعطي لــ  21جعلت ´د لـــ 
س;نني، وKىل  10كنك
شف بqٔنه حىت املكkب دÀلها ما مصايÚش هاذي 

  .أ"قل �كون عندها الصفة القانونية ميكن لنا نق�لو هاذ الهرضة هاذي
اك�ن كذ¢ وا´د املوضوع دقHق، وهو إالحلاق من وزارة الرتبية 
الوطنية لوزارات ٔ�خرى، لقHت يف وزارة الرتبية الوطنية ملحقني، وما 

تxددش إالحلاق، ²ادي نلحقو وا´د، امسح يل نعطي هبا املثال رمغ ٔ�نه ما �ي 
عندهاش هاذ اليش، ٔ"نه كنفضل أ"خت iس;مية، كنلحق لعند وزارة 
التضامن، عندو احلق من بعد Kامني يويل يف ذاك الوزارة، الش ²ادي 
يبقى حمسوب Kيل، ذاك الوزارة ما كتxدد þهيش، والوزارة أ"صلية ما 

  . اخ�ار، وهذاك الس;يد طا¹ش يف الهواسايقة 
دا� طلبنا بتxديد إالحلاقات طبقا لقانون الوظيفة العمومHة، Âرشت 

و£¢، كن�ربمك بqٔنه هذاك ال�رش اzيل Âرشت . اzلواحئ، مkبع هاذ املوضوع
راه قليل ٔ�مام العدد احلقHقي، العدد احلقHقي راه ?ول، ولكن راه ²ادي 

اzيل  590الرٔ�ي العام وغنعاجلو، ولكن هاذيك  جنيبو ٔ�ماممك كذ¢ ؤ�مام
. ´اÅ 229ٔ��ريل دÀل  Â19رشت حصحت الوضعية فهيا ٕاىل ²اية يوم امجلعة 

  .املوضوع �بري

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

  .التعقHب، فريق الت�الف ¨شرتايك

        ::::اzلطيف ٔ�معواzلطيف ٔ�معواzلطيف ٔ�معواzلطيف ٔ�معواملس
شار الس;يد عبد املس
شار الس;يد عبد املس
شار الس;يد عبد املس
شار الس;يد عبد 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
شكرا Kىل جوا�مك وم�ادر�مك هاته اليت تد}ل مضن املبادرات إالجيابية 
اليت قامت هبا احلكومة يف جمال حماربة الريع وختليق احلياة العامة ورد 

 . ¨عتبار ٕاىل إالدارة العمومHة وا´رتام املواطنني
  الس;يد الوز�ر، 

�كفي اجلواب �حلديث عن التفرغ، ٔ"ن التفرغ عندو ٔ�ظن بqٔنه ال 
رشوط وعندو قوانني، ويه صيغة قدمية ال مربر لوجودها ا"ٓن يف مغرب 

مث التفرغ البد ٔ�ن �كون هناك حلاYة نZHÚ يف . اليوم، يه ختالف احلق
  . خصاص ما، واس;تغناء يف حمل ٔ�خرى

 ت�kDلصوا من أ"مر يتعلق هنا بعرشات ومبئات أ"ش�اص دÀل التعلمي
ٔ�موال الشعب وما تDش;تغلوش، حمسوبني Kىل مجعيات ومهية، حىت هاذ 

  . امجلعيات اzيل موجودة مهنا كثري ال ¹ش;تغلون هبا
ٔ�كرث من هذا، هذه امجلعيات يف ظل ما ¹سمى �Eمتع املدين من 
رشوطها ٔ�ن تÚين Kىل ¨س;تقالل، ؤ�ن �مني مواردها الÚرشية، هذه 

لك�ري رفضوا حىت اQخول يف احلوار حول اEمتع املدين، امجلعيات فهيم ا
  . هناك تبادل ٔ�ش;ياء ²ري قامئة و²ري Yا2زة

املطلوب، الس;يد الوز�ر، مايش نقومو مبجرد إالحصاءات، هو وضع 
احلد لهاذ الوجود zلتفرغ اليوم، ما خصوش �كون، اح\ا حمتاYني ٕاىل يشء 

 تطلب، يف امجلاKات احمللية مقابل اجلهة اليت" القHام مبهمة"�ٓخر ¹سمى 
ٔ�نمت يف الوزارة دÀلمك، إالدارات ). Les    chargés de mission(حمتاYني 

ما اكي�ش، ت�ش;تغلو �ٕالحلاق لتفريغ وٕافقار و�لتفرغ ٔ"لك ٔ�موال املواطنني 
  . عن طريق التفرغ

ا"ٓن مطلوب م\مك ٔ�ن تتجرؤوا ٕاىل فkح مساطر جريئة ٕالهناء هذه 
  . عيةالوضعية بصفة قط 

ZليY ٔن تصححوا هاذ اخللل، وس;تؤدون وظيفةq5نيا، مطلوب م\مك ب .
خصنا . بتصحيح هاذ اخلطqٔ س;تضعون ´د لٔ#جوبة الروتي�Hة يف جمال التعلمي

  ...مدارس، خصنا كذا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك الس;يد الوز�ر ٕان اكن هناك رد Kىل . شكرا الس;يد املس
شار

  .واالتعقHب، تفضل

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

ىل امسحيت، ٔ�� ما ميكن ٕاال ن<ين Kىل الcم دÀل أ"س;تاذ والس;يد 
  . املس
شار احملرتم
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يف احلقHقة وصل الوقت نتلكمو يف هاذ اليش، �ملعقول حىت هو، ٔ"نه 
يش راه �هيم التعلمي بضغط �بري، اكن ×سDب يف التعلمي، اzيل ابغى يدي 

وا´د ليش مجعية، اzيل ابغى يديه خيبعو يف يش بالصة، اك�ن هاذ اليش، 
  . ها اح\ا ²اديني فHه، وغنوصلوه وغنا}ذو القرارات فHه احلازمة

ولكن يف نفس الوقت، البد نضبطو القوانني دÀلنا، وٕاىل رديتو البال 
الس;يد الوز�ر املنتدب Qى الس;يد رئDس احلكومة امللكف �لوظيفة 

اح\ا مش;تغلني Kىل هاذ املوضوع، ال فô خيص التفرغ النقايب،  ،ومHةالعم
ولكن التفرغ النقايب راه مضبوط ا"ٓن، �ش ما يبقاوش الناس يتلكموا ²ري 
يف الهوا Kىل التفرغ النقايب، مضبوط، والعدد اzيل �كون عند نقابة مضبوط 

  . ٔ"نه جتددوا امللفات وتضبطوا امللفات، ها وا´د
ن إالشارة، هذه بدKة مغربية، يه اzيل ك
سمى يف القانون الوضع ره

التفرغ، واك�ن إالحلاق واك�ن اzيل كنقلبو Kليه، �يق كنقلبو Kليه اليوم ولكن 
  . غنوصلو ¿

و£¢، بعض الناس ابغاو ينوضوا جضة حول هذا املوضوع، راه ما 
، ٔ"نه ²ادي يوصلوا حلىت ´اYة، ²ادي منيش ٕاىل اþهناية يف هاذ املوضوع

?متنا هو اzيل د}ل لوزارة الرتبية الوطنية ويف وزارة الرتبية الوطنية أ"رسة 
التعلميية املهمة دÀلها يه تدر¹س وتعلمي ٔ�بناء املغاربة، هاذي املهمة أ"صلية 

  .لكنا در� اEمتع املدين ودر� التطوعي طول حHاتنا.. دÀلنا، مايش اح\ا
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . را لمك الس;يد الوز�ر، شكرا Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركةشك

ون�kقل ٕاىل السؤال ا"ٓين املوYه ٕاىل الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
وأ"رسة والتمنية ¨جÄعية حول املعايري املعمتدة يف اخkيار ×شكZH اzلجنة 

  . العلمية ٕال´داث هيئة املناصفة وماكحفة اكفة ٔ�شاكل اþمتيزي
اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

 .فليتفضل مشكورا
مايش موجود؟ الس;يد املس
شار ²ري موجود، هل �ريدون ٔ�ن يؤYل 

  ٕاىل ٔ�س;بوع الحق ٔ�و س;يحرض الربملان؟ 
الس;يد املس
شار، لمك اللكمة ... ٕاذن س;يؤYل السؤال ٕاىل Yلسة الحقة

ملعايري املعمتدة الخkيار هيئة املناصفة وماكحفة اكفة لرشح السؤال املتعلق �
  .ٔ�شاكل اþمتيزي، تفضلوا

        ::::املس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس;يد الرئDس، ؤ�عتذر

  الس;يد الرئDس احملرتم،
  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس
شار�ن،
  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،

Kىل تنصDب اzلجنة العلمية ٕال´داث هيئة املناصفة لقد ٔ�قدممت مؤخرا 
وماكحفة لك ٔ�شاكل اþمتيزي، وهو ما 5�ٔر اس
Hاء وتدمر مجموKة من الفعاليات 
املنمتية ٕاىل احلركة ال�سائية وٕاىل احلقل احلقويق �ملغرب ن
xHة إالحساس 

  .�ٕالقصاء واþهتمDش، مما جيعلها تتxه حنو مقاطعهتا zلجنة العلمية
ذا أ"ساس، الس;يدة الوز�رة احملرتمة، نود مساءلتمك حول وKىل ه

املعايري املعمتدة يف اخkيار ×شكZH اzلجنة العلمية اخلاصة ٕ�´داث هيئة 
  .املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل اþمتيزي

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يدة الوز�رة، ¢ اللكمة لٕالYابة Kىل . شكرا zلس;يد املس
شار

  .السؤال

        ::::iس;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"iس;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"iس;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"iس;مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةالس;يدة الس;يدة الس;يدة الس;يدة 
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س;يد املرسلني

  الس;يد الرئDس،
ٔ�وال عندما يطرح سؤال iشلك �ٓين، فٕان احلكومة تqٔيت ٕاىل هذا اEلس 

ادة املوقر وجتيب عن السؤال ا"ٓين، وٕاذا اكن هناك ما ¹شغل الس
املس
شار�ن ف�ٕاماكهنم ٔ�ن يطرحوه سؤ¨ �ٓنيا وجنيب عنه، ولكن ٔ�ن �كHف 
هاته ¨Âشغاالت يف ٕاطار ٕا´اطات، وحنن ´ارضون وال خيول لنا القانون 

  .ٔ�ن جنيب، فهذا ال يليق
ال، امسح يل ٔ�� لست جامدا حىت اس;متع دون ٔ�ن ..شكرا الس;يد الرئDس

  .ٔ�تفاKل مع ما ٔ�مسع، امسح يل

        ::::Dس اجللسةDس اجللسةDس اجللسةDس اجللسةالس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ 
عند� �ر�مج دÀل اEلس Âش;تغل يف ٕاطاره، كنمتىن ٔ�نك جتاويب Kىل 

  .السؤال، تفضيل Yاويب Kىل السؤال

        ::::الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعية
ؤ�تفاKل مع ما ٔ�مسع، وٕ�ماكين ٔ�ن ٔ�رد ٔ�و     لست شçDا، عندي وذين،

  .ٔ�تفاKل مع إال´اطة

        ::::لسةلسةلسةلسةالس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل الس;يد رئDس اجل 
  الس;يدة الوز�رة، 

حنن بصدد مراق�ة احلكومة من طرف ... ٔ�رجوك ٔ�نت هنا من Y�ٔل
        .اكن مطروح Kليك السؤال Yاويب Kليه، هللا خيليك. اEلس

        ::::الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعية
  .طبعا، طبعا ٔ�جHب ٔ�� جçت هنا ليك ٔ�جHب Kىل السؤال

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  الس;يدة الوز�رة، 
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ك سؤال مطروح وعند� �ر�مج دÀل اEلس، ا´رتمHه، دٔ�رجوك، عن
  .تفضيل Yاويب Kىل السؤال

        ::::الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعية
  . الس;يد الرئDس، ال ٔ�طالب بqٔي يشء ا"ٓن

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
وز�رة، Yاويب Kىل ما حمتاج�Hش Qروس، هللا خيليك الس;يدة ال

السؤال، Yاويب Kىل السؤال، ما حمتاج�Hش z½روس هللا خيليك، هللا 
ٔ�نت يف . خيليك ما حمتاYني Qروس، Yاويب Kىل السؤال الس;يدة الوز�رة

  . ٕاطار املراق�ة الربملانية Yاويب Kىل السؤال

        ::::الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعية
  ... سؤال ا£ي طرح املتعلق ٕ�´داث هيئة املناصفةٔ�وال هذا ال 

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يدة الوز�رة، Yاويب Kىل السؤال هللا خيليك

        ::::الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعية
ٔ�� بصدد إالYابة، الس;يد الرئDس، ٕاىل كنت ك
سمع، ٔ�� بصدد 

  .إالYابة

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 خيليك Yاويب Kىل السؤال، ٔ�نت يف ٕاطار مراق�ة الربملان zلحكومة، هللا

  .¢ اللكمة لٕالYابة عن السؤال، تفضيل... ما حمتاYني z½روس ليش ´د

    : : : : الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعية
طرح السؤال، الس;يد الرئDس، املتعلق ٕ�´داث هيئة املناصفة وماكحفة 

  .ل اþمتيزي، وحنن نتداول هذا أ"مر يف ٕاطار تزنيل اQس;تورلك ٔ�شاك
  الس;يد الرئDس، 

ٕاذا مسحمت ٔ�جHب عن السؤال املطروح املتعلق ٕ�´داث هيئة املناصفة 
كام . وماكحفة لك ٔ�شاكل اþمتيزي واملتعلق ٕ�´داث جلنة Kلمية يف هذا الباب

ا بل نصني تعلمون حنن يف ٕاطار تزنيل اQس;تور ا£ي يضم يف طياته نص
وا£ي ينص Kىل ٕا´داث هيئة املناصفة وماكحفة  164والفصل  19الفصل 

  .لك ٔ�شاكل اþمتيزي
وٕاذ ال ميكن ٔ�ن حتدث هذه الهيئة ٕاال بنص ×رشيعي، بنص قانوين، فٕان 
ا7طط ال
رشيعي zلحكومة كذ¢ Yاء هبذا املرشوع قانون، وٕاذ ٔ�ن وزارة 

 القطاع الويص املتعلق �ملرٔ�ة، فٕان التضامن وأ"رسة والتمنية ¨جÄعية يه
هذا القطاع بدٔ� املسار ٕال´داث هذه الهيئة ٕ�خراج مرشوع قانون يف هذا 

  .الباب
لكن، الس;يد الرئDس، ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن هناك خHارات �ش يتداروا 
مشاريع القوانني، هناك قطاKات اzيل كمتيش تطلب من مكkب دÀل 

و ميكن ٔ�ن ¹س;ت�سخ قانون Yاهز هنا ٔ�و اQراسات �ش يد�ر لها القانون �ٔ 
هناك ٔ�و ميكن ٔ�ن يتلكف ٔ�طر إالدارة هبذا أ"مر، اح\ا اخkارينا املهنجية 
ال
شار�ية اليت ينص Kلهيا اQس;تور، وذ¢ بدعوة أ"حزاب والنقا�ت 
ومجعيات اEمتع املدين ولك من هيمه أ"مر ٔ�ن يتقدم مبذ�رات اقرتاحHة يف 

ناش اح\ا اzيل Âرشفو Kىل حمصZ هذه املذ�رات، نصبنا هذا الباب، وما ابغي 
جلنة Kلمية ليك ت
\اول هذا أ"مر وغتقدم لنا اخلالصات دÀلها يف وقت 

  . قريب ٕان شاء هللا ?ام لكفkنا من اجلهد والوقت واملال
  ...ونبغي

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة zلس;يد رئDس الفريق. شكرا لمك

        ::::يد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحل    
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
نعمل ٔ�ن معظم مكو�ت احلركة ال�سائية واحلقوقHة وامجلعية تؤا}ذمك Kىل 
هذا املوقف، وتتxه حنو تqٔ�يد مقاطعهتا لهذه اzلجنة العلمية ٔ"ن املسار اzيل 
تبعتوه حسب هاذ امجلعيات احلقوقHة وال�سائية ٔ�ن احلكومة اتبعت مسار 

Y�ٔل وضع تصور حول ٕا´داث هيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  من
  .اþمتيزي، وهذا مت }ارج ما K�ٔلن عنه يف ا7طط ال
رشيعي

نود م\مك توضيح، الس;يدة الوز�رة، ٔ"ن عوض ٔ�ن يتوىل أ"مر جلن 
مس;تقZ كام Yاء يف ا7طط، مت �لكيفمك هبذه املهمة، فضال Kىل ٔ��مك �درمت 

م�ادرة ٕا´داث هذه اzلجنة العلمية }ارج نطاق ٕاىل هتيg وٕاطالق 
املشاورات مع الهيئات احلقوقHة وامجلعيات ال�سائية، بل، الس;يدة الوز�رة، 

من  14، 13، 12وحىت }ارج النقاش العمويم، وهذا فHه خرق zلفصول 
اQس;تور اzيل �يqٔكد Kىل اعÄد املقاربة ال
شار�ية zلمجمتع املدين يف العمل 

  .ل
رشيعيالتنفHذي وا
هاذ املقاربة، الس;يدة الوز�رة، اzيل من شqٔهنا ٕاجناح هذا الورش احلقويق 
و¨جÄعي Kىل اعتبار ٔ�ن م�ل هاذ الهيئة اQس;تورية ي��غي ٔ�ن �كون فوق 

  . لك املعادالت الس;ياس;ية سواء اكنت ²�ٔلبية ٔ�و معارضة
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .Kىل التعقHب اللكمة zلس;يدة الوز�رة zلرد. شكرا ¢

        : : : : الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعيةة والتمنية ¨جÄعية
ٕاىل امسحيت، الس;يد الرئDس، ٔ�� اعطيت معطيات ويبدو بqٔن الس;يد 
املس
شار يعين مل ين
�ه ٕاىل ٔ�نين ٔ�كدت Kىل املهنجية ال
شار�ية، ويه اzيل 

  . }التنا �}ذو هاذ املسار الطويل وكذ¢ املتعب
ل zلس;يد املس
شار، ما اكي�ش اzيل قاطع هذا أ"مر، بل ٕان و�ش نقو 
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 82امجلعيات اليت ٔ�صدرت بيا� �راجعت عنه وقدمت مذ�رة، توصلنا بــ 
مذ�رة اقرتاحHة من مجيع اجلهات، من أ"حزاب، ومن النقا�ت وكذ¢ من 
مجعيات اEمتع املدين ا7تلفة املشارب، وٕان كنا نت�دث عن مجعيات اEمتع 

 .ملدين من املفروض ²ري مسDسة لكن جبميع تلويناهتا اكنت ´ارضةا
Z، من بعد اح\ا �وزارة  وطبعا حنن نتحمل مسؤولية، هاذي ²ري م́ر
وصية اzيل وضعت يف ا7طط ال
رشيعي ٔ�هنا س;تخرج مرشوع قانون يف 

سوف نتداول هذا أ"مر مع ما تبقى من الفرقاء اzيل كDشار�و�  2013ٔ�فق 
  .مر، مث حنيلها Kىل مسطرة املصادقةيف هذا ا"ٔ 

ونبغي نقول ¢، الس;يد املس
شار، بqٔن هاذ اzلجنة هاذي اح\ا در�ها 
من �ب إالحسان، وكذ¢ من �ب رفع سقف اQميقراطية والتعددية وفkح 

ات يف هذا الباب و�لتايل، ال ٔ�عتقد ٔ�ن . الباب zلجميع ليك ¹شارك مبق́رت
ن ٔ�و ٔ�ن هناك سقفا K�ٔىل من هذا السقف، هناك من س;بق\ا لهذا أ"مر ا"ٓ 

ف�التايل حنن ننضبط z½س;تور ا£ي ينص Kىل ال
شار�ية، وكذ¢ فkحنا 
  .الباب zلجميع، ما ميك�ش ٔ�ننا منزيو بني هذا وهذا

اzلجنة العلمية ا}ذيناها iرشوط ومبعايري دÀل العلمية، دÀل احلياد، 
¨نÄءات احلزبية ٔ�و الفكرية  دÀل املوضوعية، وما ا}ذيناش بعني ¨عتبار

  .ٔ�و إاليديولوجHة
ولهذا ¨عتبار، اكينة اليوم جلنة Kلمية، اح\ا كن�ليوها ×ش;تغل يف ٔ�مان 
هللا وكنظن بqٔن حىت الفرقاء ا"ٓخر�ن خصهم خيليوها ×ش;تغل يف ٔ�مان هللا، 
�ش ×ش;تغل �لعلمية اzيل ج�ناها Kىل ق�لها و�حلياد الرضوري وجتيب لنا 

ات، و�لتايل ميك\نا ٔ�ن نتÚني مالمح اخلال صات والتقائية هذه املق́رت
املرشوع قانون ا£ي Kىل ٕاÆره سوف ×س;ت�دث هيئة املناصفة وماكحفة لك 

  .ٔ�شاكل اþمتيزي
 26- 25ؤ�كرث من هذا، انفkحنا كذ¢ Kىل اخلربة اQولية و²ري يف هاذ 

ندقHة التابعة من هذا أ"س;بوع، ²ادي جيي فريق من اخلرباء من جلنة الب 
Eلس ٔ�ور� �ش يقدم ٔ�مام اzلجنتني مجيع الhذج اليت تعرفها ٔ�ور� يف هذا 

  . الباب
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يدة الوز�رة، شكرا Kىل مسامهتك يف هذه اجللسة

ون�kقل بناء Kىل الرب�مج املعدل ٕاىل السؤال أ"ول املوYه ٕاىل الس;يد 
الس;يا´ة حول ²الء املنتوYات الس;ياحHة املغربية وضعف اخلدمات  وز�ر

اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من فريق أ"صاÅ واملعارصة . املقدمة zلزبناء
  .لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;يخخخخ ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  .السالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيiسم هللا الرحامن الرحمي، والصالة و 

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
  الس;يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس
شار�ن احملرتمني،
من الرها�ت أ"ساس;ية اليت �راهن Kلهيا ¨قkصاد املغريب لتحقHق 
إالقالع ¨قkصادي، يعترب قطاع الس;يا´ة من ٔ��رزها، وذ¢ لتدا}ل 

لسكن والصناKة التقليدية والنقل القطاع وتقاطعه مع مجموKة من القطاKات اك
Zوالتجهزي والبناء والقامئة طوي.  

لكن يالحظ، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن قطاع الس;يا´ة لٔ#سف ظل �راهن 
ؤ"مد بعيد Kىل الطبقة املDسورة وKىل الس;ياح أ"Yانب و}اصة رYال 
أ"عامل، هذا أ"مر وٕان اكن محمودا يف وقت من أ"وقات، فٕانه قد ٔ�ثب
ت 

حمدوديته وKدم قدرته Kىل رفع رهان الت�دي، مما جعل مجموKة من  التxارب
اQول تنفkح ٔ�كرث Kىل �يق الرشاحئ ¨جÄعية لتحقHق Âسب Yد ?مة 

  .}الل الس;نة بqٔمكلها
ل
سهيل ولوج  "كنوز بالدي"هذا، وٕان القول بqٔ}ذ القطاع مبنتوج 

²�ٔلب الف\ادق ال الطبقة املتوسطة zلف\ادق يبقى قول مردود Kليه، بذ¢ ٔ�ن 
  .تتعامل وفق هذا املنتوج مما جع� فاقدا للك Yدوى

فعىل هذا أ"ساس، الس;يد الوز�ر، Âسائلمك عن إالجراءات اليت 
تعزتمون القHام هبا جلعل مثن املنتوج الس;ياi يف مkناول امجليع، وكذا 

  حتسني اخلدمات املقدمة يف الف\ادق؟
  .شكرا الس;يد الرئDس

    ::::سةسةسةسةالس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل 
لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالYابة Kىل . شكرا zلس;يد املس
شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::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 املس
شار احملرتم Kىل ٕالقائه هذا السؤال . شكرا الس;يد الرئDس

  .املهم
�ل�س;بة ٔ�وال ²ري �ل�س;بة zلس;يا´ة املغربية لDست مو¡ة فقط 

zلس;يا´ة الراقHة، الس;يا´ة الراقHة �لفعل موجودة يف zلطبقات املDسورة وال 
من العرض إاليوايئ  %20املغرب و�يمتزي هبا املغرب ولكن ال ×شلك ٕاال 

اzيل عند�، ولكن هاذ الس;يا´ة الراقHة راه ?مة ٔ"نه القمية املضافة دÀلها 
�برية ويه اzيل مك\تنا يف هاذ أ"زمة �ش نتxاوزو أ"زمة ٔ"نه كتعطينا 

  .من العائدات الس;ياحHة 30%
ٕاذن راه ?مة ماخصناش نبخسوها، ولكن يف نفس الوقت اكينة 

الت اzيل يه تقريبا وا´د  اzيل كتعمتد Kىل  %20س;يا´ة دÀل مروj ال́ر
جنوم ?مة Yدا، وحنن يف ٕاطار تطو�رها �ش ميكن لها توصل  5جنوم و 4

 2النجوم،  3هو ، ولكن ²�ٔلب ما هو موجود يف ٕاطار الس;يا´ة راه 30%
النجوم وجنمة وا´دة، ولكن رمغ ذ¢ اك�ن جوج املسائل اzيل معلناها يف 
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ٕاطار وزارة الس;يا´ة �ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو لهاذ املبتغى اzيل تتقولوا به 
  .الس;يد املس
شار احملرتم

ٔ�وال اك�ن املرشوع دÀل حمطة بالدي اzيل هو ²ادي �كون مبواصفات 
دÀل العائZ املغربية وكذ¢ ٔ�نه بqٔمثنة م\اس;بة ميكن  اتداعالىش مع Äاzيل كت

درمه للك KائZ وا´دة حسب يعين  500حىت  100لها تتxاوز ما بني 
  .ٔ�ش;نو هو امللزتمات دÀهلم ٔ�و حسب احلاجHات دÀهلم

�لفعل اكن فكرة ?مة Yدا ولكن  "كنوز بالدي"ويف نفس الوقت 
�ينجح، يف بعض أ"حHان ما عرف بعض التعرثات، يف بعض أ"حHان 

كنوز "�ينجحش، ولكن هاذ الس;نة ٔ�ش;نو اzيل معلنا Yديد �ل�س;بة ل
اzيل هو موجود ا"ٓن، ) un site web(وهو ٔ�نه هناك يعين  ؟"بالدي

موقع ٕالكرتوين، �ش ميكن ا"ٓن الناس يد}لوا و¹شوفوا العروض اzيل 
نه املشاركة دÀل موجودة، هاذي املسÅٔq أ"وىل، املسÅٔq الثانية وهو �ٔ 

الواكالت الس;ياحHة وواكالت أ"سفار كذ¢ يف هذه العروض هام اzيل 
  .�يقوموا �لعروض

واملسÅٔq الثالثة هو ٔ�نه معلنا أ"مثنة، موجودة ا"ٓن، ما اكن
ش موجودة 
من ق�ل، واملسÅٔq أ"خرى هو ٔ�نه موجود Kىل مدار الس;نة، ولكن راه ما 

، "كنوز بالدي"ف\ادق بqٔهنم يتعاملوا بميكن ليناش ٔ�نه �رمغو Kىل ال 
ت�kعاملو يف ٕاطار الفHدرالية وكن�اولو ٔ�ننا نلقاو ما يه ٔ�حسن وس;يZ �ش 

  .ميكن لنا ٔ�نه �كون عرض اzيل هو ?م Yدا
ٕاذن هاذ املسÅٔq جبوج ٔ�نه عرض ?م Yدا يف ٕاطار احملطات دÀل 

نة احملطة دÀل واكينة فهيم ا"ٓن موجودة احملطة دÀل ٕافران واكي  "بالدي"
²ادي توYد هاذ الس;نة واحملطة دÀل ?دية اzيل دش;هنا " ٕايم ودار"

دÀل احملطات دÀل  8صاحب اجلالÅ، وحمطات ٔ�خرى ²ادي نوصلو لــ 
اzيل م\اس;بة zلمغاربة وم\اس;بة كذ¢ zلقدرة الرشائية دÀهلم،  "بالدي"

ميكن لنا ٔ�نه  ولكن يف نفس الوقت اح\ا يف ٕاطار العمل مع الف\دقHني �ش
�كون ٔ�مثنة م\اس;بة وكذ¢ جبودة م\اس;بة، راه املسÅٔq أ"ساس;ية Yدا وراه 
طرحkوها يف السؤال دÀلمك، وهو ٔ�نه مايش فقط اþمثن اzيل هو Kامل 
ٔ�سايس ولكن حىت جودة اخلدمات اليت تقدم سواء �ل�س;بة zلس;ياح 

  .املغاربة ٔ�و الس;ياح
يف ٔ�فق  %40ابغينا ٔ�هنا توصل لــ اح\ا �ل�س;بة لنا الس;يا´ة اQا}لية 

، ولكن كذ¢ املسÅٔq اzيل �يمتزي هبا املغرب Kىل مجيع اQول أ"خرى 2020
 jل مروÀة، الس;يا´ة دHل الس;يا´ة، الس;يا´ة الراقÀهو ٔ�نه يف تنويع د

الت، وكذ¢ الس;يا´ة دÀل اQا}ل   . ال́ر
  .شكرا

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

  .مة لفريق أ"صاÅ والعارصةاللك

        ::::املس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;يخخخخ ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا
  .شكرا الس;يد الرئDس

�لفعل Âشكرمك، الس;يد الوز�ر، Kىل هاذ اجلواب وهاذ املعطيات اzيل 
، ولكن ال %40يه ?مة، ولكن �متىن كذ¢ حنن مكغاربة �ش نوصلو 

الك وهاذ ٔ�ظن يف هاذ املعطيات اzيل اكينة ويف هاذ أ"مور وهاذ املش
  .العراقHل اzيل عند�، ال ٔ�ظن

�ل�س;بة zلس;يا´ة اQا}لية، الس;يد الوز�ر، كنعرفو Kلهيا تعترب حقا ٔ��رز 
جواب Kىل أ"زمة اليت يعاين مهنا القطاع واQليل ٔ�ن احلر�ية اzيل تعرفها 
خمتلف م\اطق اململكة }الل العطل اQراس;ية واملناس;بات يه �ينة 

}لية عهنا ممكن نعمتدو Kليه %عامل ٔ�سايس �ش �رفعو �ل�س;بة zلس;يا´ة اQا
  .من اخلدمات، خصوصا يف الف\ادق

  الس;يد الوز�ر، 
كنعرفو ٔ�ن هناك وا´د الرغبة Qى ²�ٔلب أ"رس املغربية يف اس;تكشاف 
حسر خمتلف م\اطق اململكة، ولكن كنمتناو ٔ"ن بعض الف\ادق، الس;يد 

 3000قى ساحئ ٔ�ج\يب Yاي بــ الوز�ر، نعطيك م�ال يف ٔ�اكد�ر ومرا%ش كتل
، وفهيا السكن ملدة )Aller----retour(دÀل الطيارة ) Billet(درمه، فهيا 

درمه zليZ  1500ٔ�س;بوع يف امسيتو، والساحئ املغريب �يجي كنقولو لو 
ٔ�لف درمه  30الوا´دة، يعين ميل كترضب معلية حسابية كتلقى كتقام لو 

، راه واقع كنمتناو �ش نتxاوزوه وهذا، الس;يد الوز�ر. �ٓالف درمه 3عوض 
 .مس;تق�ال

 Åخيص كذ¢، الس;يد الوز�ر، حنن كذ¢ يف فريق أ"صا ôف
واملعارصة كنطالبو �ش �كون وا´د ¨هÄم �ملناطق الواKدة س;ياحHا، 
هناك بعض املناطق يف اجلنوب، الس;يد الوز�ر، اzيل يه عندها وا´د 

ذ¢ بعض املناطق اجلبلية اzيل اEال خصب �ل�س;بة zلس;يا´ة، هناك ك
  .يه ?مة كذ¢

 ôيف ما خيص بعض إال�راهات، الس;يد الوز�ر، كنالحضو كذ¢ ف
خيص هاذ القطاع ٔ�ن هناك ار�اكز و¨عÄد فقط Kىل قطبني س;ياحHني، 
هام مرا%ش ؤ�اكد�ر، مما يؤدي ٕاىل ضياع فرص كثرية Kىل م\اطق ٔ�خرى 

فHة، وهذا، الس;يد الوز�ر، خمالف ملنطوق عندها مÆٓqر طبيعية وZرخيية وثقا
  . ومفهوم دÀل اجلهوية املوسعة اzيل اكن Yا يف اQس;تور

هناك كذ¢ ان
شار الف\ادق ²ري املهيلكة، تقريبا يف مرا%ش ويف ٔ�اكد�ر 
ويف طنxة ويف فاس، مما يؤدي ٕاىل ضياع ماليني من اQرامه Kىل خزينة 

ÅوQا.  

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .را الس;يد املس
شارشكرا، شك

  :املس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;ياملس
شار الس;يد ش;يخخخخ ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا
   ،الس;يد الرئDس
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�ٓخر نقطة، فô خيص كذ¢ ضعف ¨هÄم و�ٔ"حرى يف جمال دÀل 
معلمة Zرخيية وا"ٓن ×سوق  1500املÆٓqر واملعامل التارخيية، اح\ا عند� تقريبا 

خلارج ٕاىل فقط، زÀدة Kىل ال
سويق الضعيف دÀل املنتوج املغريب � 350
�متناو، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقHب دÀلمك �ش . مجموKة من املشالك

  .تعطو� وعود تعمتد Kىل التوارخي

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

  :الس;يد وز�ر الس;يا´ةالس;يد وز�ر الس;يا´ةالس;يد وز�ر الس;يا´ةالس;يد وز�ر الس;يا´ة
غرب ²ري، الس;يد املس
شار احملرتم، لDس هناك ×سويق ضعيف ٔ"نه امل

يعين من اQول اليت ×سوق املنتوج دÀلها iشلك �بري Yدا، واQليل Kىل 
ذ¢ وهو اجلوا2ز الك�رية اzيل �يا}ذها املغرب املكkب املغريب zلس;يا´ة يف 

ٕاذن، ال
سويق حنن يف جهمة رشسة Kىل أ"سواق، . مجيع املعارض اQولية
  . سواء أ"سواق التقليدية ٔ�و أ"سواق الصاKدة

رجع zلمسÅٔq دÀل الس;يا´ة اQا}لية، الس;يا´ة اQا}لية اكنت ولكن �
كنرتق�و بqٔهنا توصل  2013ويف  %28: 2012، يف %26: 2011يف 
²دي نوصلو ليه، ملاذا ²دي نوصلو ليه؟  %40، ٕاذن الهدف دÀل 30%

�ش ²ادي نوصلو لو ٔ�وال كام قلتو، الس;يد املس
شار، هناك اهÄم �بري 
كنوز "غربية، هناك ×سهيالت موجودة يف ٕاطار Yدا من العائالت امل

، هناك كذ¢ الب�Hة التحتية اzيل والت يف املغرب راه الطريق "بالدي
zلس;ياح املغاربة هام ٔ�ول الس;ياح يف  هالس;يار مع ٔ�اكد�ر ا"ٓن ٔ�عطى Æ�ٔر 
  .ٔ�اكد�ر ٔ"نه موجود الطريق الس;يار

ن يف ٕاطار ٕاذن راه الس;يا´ة اQا}لية يعين يف تطور �بري Yدا، وحن
اQمع دÀلها، اك�ن العطل اzيل هام ميكن لنا ٔ�ننا نعملو العطل، مايش لكيش 
�يا}ذ العطZ يف مرة و´دة وميكن هذا يعين يعطي ت�ش;يط �بري Yدا 
zلس;يا´ة اQا}لية، ميكن لنا ٔ�ننا ند}لو يف ٕاطار ش;ياكت العطل كام اك�ن 

يوها املقاوالت كذ¢ ش;ياكت دÀل املطامع اzيل ميكن تعطهيا إالدارة ويعط 
كفكرة حنن يف ٕاطار اQراسة دÀلها، ٕاذن هاذي لكها مسائل Qمع الس;يا´ة 

  .اQا}لية
الت،  ولكن وا´د املسÅٔq اzيل خصنا نفهمو، راه فاش �يجي مروج ال́ر

ٔ�لف ليZ م�يت، كDرشهيا �þمثن  �20يجي عند ف\ديق كDرشي من عندو 
 س;ن
ني، هاذي كتعمل يف مجيع اzيل ابغى، ٔ"نه كDرشهيا Kىل س;نة وKىل

اQول، لهذا تDسوقها هو �مثن اzيل هو رخHص �زاف ٔ�كرث من ٔ�ي وا´د 
امىش عندو، راه مايش فقط املغريب ٕاىل مىش عند الف\ديق يف مرا%ش هو 

درمه، حىت هذاك أ"ج\يب ٕاىل Yا فردي  1500اzيل �يجيه اþمثن دÀل 
الت ²ادي ميكن لو �كون عندو نفس اþمثن، ولكن ف اش �يجي مروج ال́ر

وكDرشي يعين مدة س;نة ٔ�و س;ن
ني تيكون عندو مثن اzيل هو رخHص، 
  .ولهذا تيكون ٔ�نه اþمثن �ل�س;بة لهذاك الساحئ أ"ج\يب ٔ�رخص

  .شكرا الس;يد الرئDس 

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

� وعن ن�kقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوKه معيقات قطاع الس;يا´ة ببالد
اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من . وجود ٕاسرتاتيجية Yديدة يف املوضوع

مجموKة ¨حتاد الوطين zلشغل �ملغرب، فليتفضل الس;يد املس
شار احملرتم 
  .ٕاللقاء السؤال مشكورا

        ::::املس
شار الس;يد محمد رمااملس
شار الس;يد محمد رمااملس
شار الس;يد محمد رمااملس
شار الس;يد محمد رماشششش
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  مني،السادة الوزراء احملرت 
  ٕاخواين املس
شار�ن احملرتمني، 

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
¹رس مجموKة ¨حتاد الوطين zلشغل �ملغرب ٔ�ن تتقدم هبذا السؤال 
احملوري أ"سايس، }اصة وحنن نت�دث يف ظرفHة اقkصادية �مkياز، 

 .ونعتقد بqٔن القطاع الس;ياi ٕا´دى رافعات هذا ¨قkصاد
  الس;يد الوز�ر احملرتم، 

خنتلف بqٔن القطاع الس;ياi هو مر�كز من املر�كزات ¨قkصادية  ال
ببالد�، Kىل مس;توى توفري م\اصب الشغل، Kىل مس;توى ٕاشغال مجموKة 
من القطاKات اكلبناء، Kىل مس;توى الصناKة التقليدية ٕانعاش املدن 

  .الشاطيئة والصحراوية واجلبلية، ٕاىل ²ري ذ¢
الت خمتلفة، حضارية، ثقافHة ورمغ ما يتوفر Kليه املغرب من مؤه

وبيHvة، وب�Hة حتتية ٔ�ساس;ية نعDشها يف هاته اzلحظة، فٕان الس;يا´ة املغربية 
تبقى Kىل العموم مومسية يف وا´د اجلانب، وضعيفة يف مؤرشات معينة، 
Yاء خمطط املغرب أ"زرق لتطو�ر القطاع الس;ياi وقدم مجموKة من 

 6ات ٔ�ساس;ية س;ياحHة يف حمط 6¨سرتاتيجيات Kىل مس;توى ٕا´داث 
  .مواقع

Kىل مس;توى �روجي املنتوج املن�Úق عن هاذ ا7طط من }الل س;يا´ة 
أ"عامل ا7تلفة، س;يا´ة العبور، س;يا´ة إالقامة الثقافHة القصرية والرتفهيية، 
س;يا´ة ال
سوق ٔ�و ال
سويق، س;يا´ة أ"هداف الصحية، الس;يا´ة القروية 

  .ذ¢ من هذه أ"مورٕاىل ²ري ... واجلبلية، الس;يا´ة
هذه أ"وراش، الس;يد الوز�ر احملرتم، اzيل يه يف ٕاطار ٕاصالح هيلكي 
ودمع للك املبادرات اليت تقوم هبا وزار�مك، البد ٔ�ن Âسxل مجموKة من 

Kىل مس;توى حاكمة ¨س;تق�ال، Kىل مس;توى : املالحظات، من بDهنا
الزمن وKدم  املطارات، مالحظات Kىل مس;توى ¨نضباط يف ا´رتام Kامل

الت اجلوية حنو املغرب يف بعض احملطات، ارتفاع �كفZ إالقامة  انتظام ال́ر
�لف\ادق مقابل اخلدمات املرتبطة هبا، ضعف ¨هÄم �لبçDة ونظافة 
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الشواطئ يف بعض اEاالت وحمطات ¨سرتا´ة، مث إالصالح القانوين 
 وأ"ج\يب يف قطاع والرضييب والعقاري يؤÆر Kىل Âس;بة ¨س
Iر الوطين

الس;يا´ة، مث ضعف جودة اخلدمات والت�ش;يط، مما جيعل الساحئ ¹شعر 
  .�مللل

ما يه إالجراءات املس;تعZx لتxاوز  :سؤالنا، الس;يد الوز�ر احملرتم
هاته الوضعية؟ وهل تتوفر وزار�مك Kىل اسرتاتيجيات Yديدة مبنظور Yديد 

  ا القطاع احليوي؟ وفق الظرفHة ¨قkصادية اجلديدة لتطو�ر هذ
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Kىل . شكرا الس;يد املس
شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الس;يا´ةالس;يد وز�ر الس;يا´ةالس;يد وز�ر الس;يا´ةالس;يد وز�ر الس;يا´ة
  .شكرا الس;يد الرئDس

ه لهذا السؤال �ل�س;بة لوزارة . شكرا الس;يد املس
شار احملرتم Kىل ط́ر
 �2020س;بة zلحكومة املغربية، هناك الرؤية دÀل الس;يا´ة هناك، وال �ل 

. اzيل وضع املعامل دÀلها صاحب اجلالÅ، حنن ننخرط يف ٕاطار هذه الرؤية
هذه الرؤية ا"ٓن حنن يف ٕاطار التنفHذ دÀلها من }الل �رامج تعاقدية Kىل 
مس;توى لك ¡ة ¡ة لتزنيل هذه الرؤية، ٕاذن حنن يف ٕاطار الوضع دÀل 

  .مرشوع Kىل مس;توى مجيع الرتاب الوطين 500ٕاىل  400تقريبا 
وهاذ املشاريع هاذي من Y�ٔل الرفع من الطاقة إاليوائية ٔ"نه ٔ�´د 

هو ٔ�نه الطاقة إاليوائية خصها متيش من  2020أ"هداف دÀل الرؤية دÀل 
  .ٔ�لف رس�ر، ٕاذن خصنا نضاعفوها 375ٔ�لف رس�ر ٕاىل تقريبا  185تقريبا 

¢ مصاح�ة لهاذ الرؤية هاذي اzيل يه رؤية ولكن هناك ٕاجراءات كذ
طمو´ة �ش جتعل املغرب مايش فقط و¡تني س;ياحHتني اzيل هام مرا%ش 

ق�الت س;ياحHة، لك وا´دة عندها التخصص دÀلها،  8ؤ�اكد�ر، ولكن 
ولك وا´دة عندها اþمتزي دÀلها، ٕاذن هناك ٕاجراءات مصاح�ة، من هاذ 

  إالجراءات املصاح�ة ٔ�ش;نو؟
وإالشاكلية أ"ساس;ية Yدا يه الطريان، كام قلتو، الس;يد ٔ�وال، 

الت اجلوية من  املس
شار، هاذي ?مة Yدا اكن هناك تناقص يف Kدد ال́ر
Z اzيل اكنت تتكون يف أ"س;بوع }ارج الر�ط واQار  560 تقريبا ́ر

، حنن يف ٕاطار املعاجلة دÀلها، راه التعاقد اzيل Kلمنا مع 512البيضاء ٕاىل 
)Ryanair (ا"ٓن ابداو هاذ الرشاكت اليوم اكينة  .ومع رشاكت ٔ�خرى
)Ryanair ( شلك م\تظمi الت ٔ�نه Z ملرا%ش وابداو ال́ر اzيل عندها ́ر

�ش ميكن لنا ٔ�نه �كون عند� طريان اzيل هو م\اسب مجليع اجلهات، هاذي 
 .املسÅٔq أ"وىل

جي، وحنن املسÅٔq الثانية اzيل يه كذ¢ موا�بة ٔ�ساس;ية Yدا يه الرتو
يف ٕاطار الرتوجي، خصوصا يف ٕاطار م\افسة Kاملية اzيل يه ´ادة يف 

أ"سواق التقليدية، ٔ"نه مازال عند� وجود يف هاذ أ"سواق التقليدية ويه 
ٔ�ساس;ية �ل�س;بة لنا، فرÂسا وٕاس;بانيا وٕاجنلرتا ؤ�ملانيا ودول الب�Hلو�س 

¡ة الوحHدة اzيل ما وٕايطاليا، ?مة Yدا، وحنن مkواYد�ن فهيا واح\ا الو 
  .وقعش فهيا نقص �ل�س;بة zلس;ياح

ولكن كذ¢ حنن يف ٕاطار غزو ٔ�سواق Yديدة يف ٔ�ور� الرشقHة، 
، حنن مkواYد�ن %20كذ¢ يف الرشق أ"وسط اzيل عرف تطور دÀل 

ا"ٓن يف الربازيل، مkواYد�ن كذ¢ يف الصني، ٕاذن حنن يف ٕاطار البحث 
  .جي وال
سويقعن ٔ�سواق صاKدة يف ٕاطار الرتو

ولكن املسÅٔq الثالثة وأ"ساس;ية Yدا كذ¢ �ل�س;بة لهاذ الرؤية هاذي 
ويه ٕاشاكلية اجلودة، اجلودة ٔ�ساس;ية Yدا، املوارد الÚرشية اzيل كنخرجو 
من املدارس دÀلنا خصها �كون عندها كفاÀت ?مة ملوا�بة هذه الرؤية، 

ن Y�ٔل حتسني اجلودة ولكن كذ¢ نعملو مع الف\دقHني ومع كذ¢ املدن م
دÀل احمليط الس;ياi، ولكن كذ¢ دÀل الف\ادق ودÀل امل�شqٓت 
الس;ياحHة اzيل موجودة عند�، وكذ¢ جودة ¨س;تق�ال يف املطارات، 
الطا�س;يات اzيل عند�، ٕاىل ²ري ذ¢، لك هاذي تطرح Kلينا حتدÀت 

  .دÀل اجلودة اليت حنن يف ٕاطار م�ارشهتا
علنا ٔ�ننا هاذ الس;نة هاذي، يعين ٔ�نه الس;نة املاضية ٕاذن هذا هو اzيل ج 

رمغ أ"زمة اzيل �يعرفوها الرشاكء دÀلنا، رمغ تداعيات الربيع العريب حقق\ا 
  .�ل�س;بة لهذه الس;نة %+1وكذ¢  2012يف  %+2نتاجئ اzيل يه 

ٕاذن لك هذا تيعين بqٔنه هناك جمهود �بري Yدا يف ٕاطار التفعيل دÀل 
  .2020رؤية 

        ::::د رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةالس;يالس;يالس;يالس;ي
اللكمة zلس;يد املس
شار احملرتم يف ٕاطار . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .التعقHب، تفضلوا

        ::::املس
شار الس;يد محمد رمااملس
شار الس;يد محمد رمااملس
شار الس;يد محمد رمااملس
شار الس;يد محمد رماشششش
هو، الس;يد الوز�ر احملرتم، ال ¹سعنا ٕاال ٔ�ن ندمع لك اجلهود املبذوÅ يف 

ه هذا القطاع ا£ي نعتقد بqٔنه قطاع حHوي و�ٔ"مهية مباكن، واzيل قلنا بqٔن
رافعة اقkصادية، }اصة Kىل مس;توى �روجي املنتوج الس;ياi، لDس فقط 
Kىل املس;توى اQا}يل، ولكن كذ¢ Kىل املس;توى العاملي من }الل 
البوابة إاللكرتونية و�روجي املنتوج، وهذا عنرص Kىل مس;توى إالشهار، Kىل 

  .مس;توى إالKالم، اzيل �يدفع هباذ القطاع ٔ�نه �زيد لٔ#مام
لرؤية دÀلنا يه رؤية جيب ٔ�ن �كون مkاكمZ، ومن }الل فعال ٔ�ن ا

ا7طط اzيل هو مطروح، ال Kىل مس;توى املناطق، ميل كنقولو املناطق 
اzيل يه دÀل الشاطئ، املناطق الصحراوية، املناطق اجلبلية، ولكن 
كنالحظو، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن �خلصوص Kىل املس;توى دÀل املناطق 

الغىن ووا´د الرثوة قارة وقمية Yدا Kىل مس;توى اجلبلية، وعند� وا´د 
امkداد املغرب وKىل مس;توى امkداد ج�ا¿ ٔ�ن �يفHة ¨س
Iر دÀل هاذ 
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املناطق اجلبلية اzيل ك�شوفو �يق وا´د النقص فهيا iشلك ٔ�و بqٓخر، هذا 
  .عنرص من العنارص أ"ساس;ية

لعناية �ملوارد اجلانب الثاين يف تقد�ر�، الس;يد الوز�ر احملرتم، وهو ا
ا7ططات �يفام اكن نوعها و�يفام اكن  - كام كنقولو دامئا  -الÚرشية، ٔ"ن 

مس;تواها البد لها من عنرص iرشي يفعلها، و}اصة الف\دقHني و}اصة 
املرشد�ن الس;ياحHني، و}اصة لك هاذ املوارد الÚرشية، Kىل مس;توى 

س;توى التكو�ن، التحفزيات املطلوبة، Kىل مس;توى اQمع املطلوب، Kىل م 
ٔ"ن هذه رؤية لDست فقط Kىل املس;توى املركزي، وجيب ٔ�ن تتحول 

  ...iشلك
شك ٔ�ن هناك ¡ود تبذل يف هذا إالطار، ولكن جيب تدعميها،  ال

و}اصة فô �رتبط �ملوارد الÚرشية املش;تغZ يف هذا القطاع، أ"مهية دÀلها 
اس;بة وهو دمع وحتفزي وحنن Kىل ٔ�هبة فاحت ماي، ٔ�ننا �ملن... Kىل مس;توى

لك اليد العامZ اليت ×ش;تغل يف هذا القطاع ولك العامل العاملني يف القطاع 
اخلاص ولك املوظفني Kىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون هناك دمع، ال Kىل مس;توى 

  .التحفزي وال Kىل مس;توى التكو�ن
  .شكرا الس;يد الوز�ر

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

  .التعقHب

        ::::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
ٔ��، الس;يد املس
شار احملرتم، ال ميكن ٕاال ٔ�ن ٔ�وافق Kىل ما قلمت، ولكن 
ابغيت �رجع لوا´د النقطة اzيل Æرتوها يف البداية، وهو ٔ�نه نقص ¨س
Iر 

 �2012ل�س;بة zلس;يا´ة، مل �كن هناك نقص لالس
Iر، �ل�س;بة لس;نة 
مليار درمه دÀل ¨س
Iر، الس;يا´ة صارت 5لث ٔ�كرب Yالب  14قق\ا ح 

  .لالس
Iرات يف هاذ العقد أ"}ري
مليار دÀل اQرمه  20هاذ الس;نة هاذي اح\اÀ كنظنو بqٔننا غنوصلو لـــ 

تيعين بqٔن هناك Yاذبية دÀل الو¡ة الس;ياحHة دÀل . �ل�س;بة لالس
Iر
 .ة نعملها يف هذا إالطاراملغرب، وهناك جمهودات �بري 

 %²60ري �ل�س;بة ملا هو ٕالكرتوين والرتوجي إاللكرتوين ٔ�سايس Yدا، و
دÀل ¨س
Iر دÀلنا يف ٕاطار ال
سويق والرتوجي �مييش ملا هو ٕالكرتوين، 
الت،  ٔ"ن اKالش؟ ٔ"نه اح\ا �ل�س;بة لنا ما كنعمتدوش Kىل مروj ال́ر

دÀل  z70%لمغرب �و¡ة ثقافHة، وكنعمتدو ٔ�كرث Kىل الناس اzيل �يجيو 
هاذ الناس هاذو �ميش;يو لٔ#نرتنDت، ورمبا الك�ري مهنم �يعملوا احلجوزات 

  .دÀهلم يف أ"نرتنDت، ٕاذن هذا ?م �ل�س;بة لنا يف هذا إالطار هذا
املناطق اجلبلية ٔ�ساس;ية Yدا، اح\ا م�ال موجودة رشكة اzيل يه 

ٔ�ساس;ية وابدينا  ،"قصبات والقصورالرشكة املغربية لتمثني ال "ك�سميوها 
قصبات يف ٕاطار وضع اzلمسات أ"وىل �ش  3كنعملو Kلهيا، وا"ٓن هناك 

ميكن لنا نبداو نعملو يف هاذي، ولكن هناك كذ¢ �ر�مج اzيل وضعنا فHه 
مليون دÀل اQرمه �ش Âشجعو املقاوالت الصغرى، ٔ"نه يف املناطق  420

) Les gîtes(الت صغرى اzيل �يعملوا اجلبلية ٔ�ش;نو خصنا؟ خصنا مقاو
وال �يعملوا مطامع وال اzيل �يعملوا ف\ادق صغرية وال اzيل �يعملوا قصبات 

  . ٕاKادة تqٔهيلها، ٕاىل ²ري ذ¢
مليون دÀل اQرمه ل
شجيع هاذ املبادرات اخلاصة  420اح\ا وضعنا 

اك من ٔ�فراد وكذ¢ من مجموKات ٕاىل ²ري ذ¢، ولكن املناطق اجلبلية هن
مؤهالت �برية ٔ�خرى لDس فقط من الناحHة إاليوائية ٔ�و من �حHة إالطعام 
ولكن من �حHة إالرشاد، من �حHة الرÀضات، ٕاىل ²ري ذ¢، وحنن ندمع 

بل هناك م\طقة اzيل ك�سميوها ٔ�طلس وودÀن التخصص دÀلها هو . هذا
بيعي يف Å، هو ٔ�نه دمع ما هو ج�يل، ما هو ٕا�كولوj وما هو ط qٔ هاذ املس

  .هاذ إالطار هذا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة. شكرا لمك الس;يد الوز�ر

ٕاىل امسحتو }ذ اللكمة من Y�ٔل ٕاخ�ار اEلس، }ذ اللكمة، ... ون�kقل
  .هذا }رب سار، تفضلوا

        ::::املس
شار الس;يد ٕادر¹س الرااملس
شار الس;يد ٕادر¹س الرااملس
شار الس;يد ٕادر¹س الرااملس
شار الس;يد ٕادر¹س الرايضيضيضيض
  الس;يد الرئDس،

 حسب املقرتح دÀل وز�ر اخلارجHة امحلد H، مث امحلد H ٔ�نه مت
أ"مر�يك، والفضل �رجع ٕاىل صاحب اجلالÅ نرصه هللا واEهودات دÀلو، 

  .فهنçDا مث هنçDا مث هنçDا zلمغرب وzلمغاربة
  .ٕان العالقة املغربية أ"مر�كHة س
�قى دامئة وٕاىل أ"بد، فهنçDا لنا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .� مجيعا ٔ�ن Âس;متع لهذا النبqٔ شكرا، شكرا، هذا يشء Yديد، ¹رس

ٕاذن س;ن�kقل ٕاىل السؤال املوايل، موYه zلس;يد وز�ر أ"وقاف 
اللكمة . والشؤون إالسالمHة، وموضوKه تعبئة العقار الوقفي لفائدة ¨س
Iر

ٔ"´د السادة املس
شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ#حرار لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::عبد اEيد املهاعبد اEيد املهاعبد اEيد املهاعبد اEيد املهايشيشيشيش    املس
شار الس;يداملس
شار الس;يداملس
شار الس;يداملس
شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس
شار�ن،

الس;يد الوز�ر احملرتم، ٕان معظم أ"موال الوقفHة �ملغرب يه عبارة عن 
عقارات، مهنا ما هو بدا}ل املدن ومشلته تصاممي اþهتيئة العمرانية، ومهنا 

ات قمية Kالية من عقارات وسط املدن العتيقة، وهناك ٔ�يضا عقارات ذ
الناحHة الفالحHة، مما جيعل الرصيد العقاري لٔ#وقاف �ك
يس ٕاماكنيات 
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اس
Iرية كفZH بتحقHق فائض قمية مرتفع Yدا، سواء �ل�س;بة لالقkصاد 
الوطين من حHث مسامهته يف اþمنو ٔ�و من حHث �5ٓره ¨جÄعية خبلق 

  :ٕاشاكليات، ٔ�مهها فرص zلشغل، ويثري تدبري هذا الرصيد العقاري Kدة
ٔ�وال، الزوبعات واملزايدات إالKالمHة اليت تصاحب تفويت عقارات 
لفائدة املضاربني العقاريني وا£�ن يبحثون عن ¨غتناء من هذا الرصيد 

  العقاري؛  
5نيا، هناك ٔ�رايض وقفHة مت الرتايم Kلهيا وبيعها zلسكن العشوايئ ٔ�و 

  دي بوز�ري مبك\اس منوذYا؛Â�ٔشvت فوقها ٔ�سواق عشوائية، ´اÅ س;ي
5لثا، هناك مدن حتارصها أ"مالك الوقفHة، واليت ٔ�صبحت دا}ل 

  املدارات احلرضية، وحتول دون �منية هذه املدن، بل وحتد من تطورها؛
رابعا، هناك ٔ�وقاف ذات طابع Zرخيي دا}ل ال�س;يج العمراين العتيق، 

  .لكوهنا ٔ�حHا� �ٓيz Zلسقوط
احملرتم، Âسائلمك عن �يفHة تدبري وزار�مك لهذا £¢، الس;يد الوز�ر 

الرصيد العقاري وتعبkvه من Y�ٔل التمنية و¨س
Iر، كذ¢ ما يه 
  إالجراءات اليت س
�kذوهنا ملعاجلة وجتاوز هذه إالشاكليات؟

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
Kىل اللكمة لمك الس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHة لٕالYابة 

  .السؤال، تفضلوا

  :، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHة، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHة، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHة، وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةٔ�محد التوفHقٔ�محد التوفHقٔ�محد التوفHقٔ�محد التوفHقالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة املس
شارون احملرتمون،
ومتنDت لو اكن السؤال ا£ي . ٔ�شكر الس;يد املس
شار احملرتم وفريقه

وصلين سؤال  وصلين مفصال �لشلك ا£ي قدممتوه به، السؤال ا£ي
خمترص Yدا يتعلق بقضية ٔ�رايض أ"وقاف وقضية ¨س
Iر، و£¢ ذهبت 

  . ٕاىل جواب Kام
ٔ�ما ؤ�نمت طرحمت ٔ�ش;ياء تتعلق �خلصوص �ٔ"رايض يف املدارات 
احلرضية، فٕان لك نقطة من هذه النقط املهمة اليت Æ�ٔرمتوها Âش;تغل Kلهيا 

  .و×س;تحق ٔ�ن �كون فهيا جواب تفصييل
الوقفHة بصفة Kامة، ٕاذا ا"ٓن مبا ٔ��مك �لكممت Kىل احلرضي، أ"رايض 

خصين ما نتلكمش Kىل أ"رايض الفالحHة، ولكن بصفة Kامة عندما 
تتلكمون Kىل ¨س
Iر، فٕانه ي��غي الت��ه ٕاىل يشء ٔ�سايس وهو ٔ�ن 
العقارات الوقفHة ال تد}ل يف أ"رايض اململوكة z½وÅ واليت ميكن تعبvهتا 

ع ليشء ٔ�خر، ٔ"هنا حمكومة �Qميومة، فال حتول ٕاال �ملعاوضات، ؤ�هنا ختض
وٕاال ف\حن Âش;تغل يف مجيع هذه البنود اليت حتدثمت عهنا، سواء فô يتعلق 

  ...بتqٔهيل املدن العتيقة ٔ�و ما يتعلق بقضية

ٔ�ما قضية الرتايم ا£ي حتدثمت عنه ؤ�شكرمك Kىل ذ¢، فٕاننا يف احلقHقة 
الوضعية، وٕاننا عند� عرشات من احلاالت املسZx  يف ش;به حرب مع هذه

يف احملامك، ولكن هنا¢ ´االت تت�ذ هذا الطابع ¨جÄعي zلرتايم، حناول 
�لتعاون مع امجليع، مع املنتخبني ومع السلطات احمللية، ٔ�ن جند فهيا يعين 
´ال توافقHا، ´ال مرضيا ال يفوت مصل�ة أ"وقاف، ونتqٔسف ٔ�سفا شديدا 

ا �كون احلاÅ مؤدية ٕاىل جسن ٔ�´د ٔ�و تغرميه ٔ�و ²ري ذ¢، ال �ريد عندم
  .ذ¢ ٔ�بدا وحناول ما ٔ�مكن ٔ�ن ال نقع فHه

£¢، هذه أ"ش;ياء ٔ�رجومك ٔ�ن تعيدوا سؤالمك هبذا التفصيل، ؤ�عطيمك 
  . يف لك نقطة ما يه مشاريعنا

 ôامة، هنا¢ ٕاسهام �بري لٔ#وقاف يف قضية التمنية، سواء فK بصفة
يتعلق بتوفري حمالت zلسكن والتxارة ٔ�و فô يتعلق �هتيg وKاءات عقارية 
zلفاKلني ¨قkصاديني الس;ياحHني والصناعيني والتxاريني، ٔ�و توفري عقارات 
فالحHة تؤمن د}ال ٕاضافHا لصغار الفال´ني، ٔ�و اس;تغالل ضيعات 

²ري ٔ�لف يوم شغل، ٕاىل  20الزيتون، ٕاىل ²ري ذ¢، اليت توفر �ٔكرث من 
  .ذ¢

فرمغ هذا لكه ٔ�ريدمك، الس;يد املس
شار، نظرا ٔ"�مك يف احلقHقة فاqYٔمتوين 
�لتفصيل �هÄممك �Eال احلرضي، ؤ�� كنت ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�عطيمك تفصيال عن 

iال الفالEأ"رايض يف ا.  
  .وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ب Kىل اجلوابلمك اللكمة أ"خ الرئDس zلتعقH. شكرا لمك الس;يد الوز�ر

        ::::املس
شار الس;يد عبد اEيد املهااملس
شار الس;يد عبد اEيد املهااملس
شار الس;يد عبد اEيد املهااملس
شار الس;يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  الس;يد الوز�ر احملرتم، 

وفعال ٔ�نه السؤال اzيل تطرح تطرح iشلك Kام . ٔ�شكرمك Kىل جوا�مك
لكن هناك نوع من التفصيل، فqٔ� ٔ�قصد الوقف العقاري بصفة Kامة، وذ�رت 

  . ٕاخل... الفالi وال دا}ل املدن
جوا�مك، وال جناملمك الس;يد الوز�ر قلت ٔ�شكرمك جزيل الشكر Kىل 

احملرتم ٕان قلنا لمك ٔ�ننا مqkٔكد�ن بqٔن Yدية تدبريمك لهذا القطاع، وٕاننا بطرح\ا 
لهذا السؤال ٕامنا �ريد ٕا5رة ان
�اهمك من Y�ٔل مساKد�مك ومن Y�ٔل تطو�ر 
تدبري الرصيد العقاري و}لق نوع من الشفافHة ونوع من اجلدية قصد 

  . مة zلمصل�ة دÀل الوقف واملصل�ة دÀل البالد دÀلنا¨س
Iر أ"م�ل }د
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة ٕان ٔ�ردمت التعقHب. شكرا لمك الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHةالس;يد وز�ر أ"وقاف والشؤون إالسالمHة
قول ، ن%100ٔ�� مkفق معمك الس;يد املس
شار، ٕامنا الشفافHة اح\ا فهيا 
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ٔ�لف هكkار، ولكهنا مفkتة ٕاىل ما �زيد عن  80لمك م�ال العقار الوقفي هو 
ٔ�لف قطعة ×س;تغل من طرف بعض  20ٔ�لف قطعة، ويوYد مهنا  200

ٔ�لف هكkار Yلها عبارة عن قطع صغرية ال  60امجلاKات Kىل سHÚل الكراء و
 7000تصبو ٕاىل هاذ اEال ا£ي ميكن ٔ�ن ¹شم� ¨س
Iر مبعناه، مهنا 
 5000عبارة عن مسا´ات مkوسطة قامت الوزارة بغرسها �لزيتون و

  . ٔ�صبحت دا}ل املدارات احلرضية يه اzيل �لكمتو Kلهيا
واzيل ابغيت Kاود �رجعوا ٕان شاء هللا نعاودو، ٔ"ن الت�دÀت اzيل 
تذا�رتو Kلهيا �ش ×ساKدو� يف احلقHقة ×س;تحق ٔ�ن نقف عندها ؤ�ن ¹سمع 

نا فهيا، ؤ�ننا ال ميكن ٔ�ن نفرط يف الوقف ?ام اكن، والبد الناس ما يه فكرت 
ٔ�ن تتعاون معنا هذه أ"مة حلفظ �را�ا فô يتعلق �لوقف ٔ"نه ذو صبغة 

  . }اصة
  .وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر، وشكرا Kىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

ىل الس;يد وز�ر الثقافة، السؤال أ"ول ون�kقل ٕاىل السؤالني املو¡ني إ 
اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من فريق . موضوKه تنظمي أ"رش;يف

  .أ"صاÅ واملعارصة لتقدمي السؤال
... راه اس;تqٔذ� اEلس يف ٕاKادة الربجمة ٔ"نه اكن وقع وا´د النوع دÀل

Åٔن، الس;يد ممثل فريق أ"صاqعند� طلبات من احلكومة يف هاذ الش 
  .واملعارصة

        ::::املس
شار الس;يد جامل بواملس
شار الس;يد جامل بواملس
شار الس;يد جامل بواملس
شار الس;يد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس
شار�ن احملرتمني،
حنن يف فريق أ"صاÅ واملعارصة، نعترب ٔ�ن تنظمي أ"رش;يف من بني 
أ"وراش البالغة أ"مهية اليت ي��غي ٔ�ن تنخرط فهيا مجيع القطاKات والهيئات 

ك
يس ٔ�مهية قصوى لكونه �كسب إالدارة Kىل مجيع أ"صعدة، وهو � 
احلداثة والعرصنة والشفافHة يف ظل واقع ×شلك فHه �ك\ولوجHا املعلومات 

  . وس;يY Zديدة ٕالدارة معلية وفعاÅ لٔ#رش;يف
، فٕان معلية K2007ام  69.99و�لرمغ من صدور قانون لٔ#رش;يف رمق 

Yه العديد من حتديث أ"رش;يف ودمقرطته الزالت تعرف تعرثا �بريا وتوا
الصعو�ت، مهنا ما هو مرتبط بضعف تعبئة خمتلف الفاKلني من توحHد 
¡ودمه zلحفاظ وحامية وتنظمي ا£ا�رة املكkوبة والشفافHة zلبالد، ومهنا ما 
هو مرتبط �لنقص يف املوارد والوسائل واملؤهالت الÚرشية والتق\ية 

  . الرضورية
مقرطته ودوره يف حتقHق ؤ�مام ٔ�مهية تنظمي أ"رش;يف وحتديثه ود

رشوط التمنية ¨قkصادية و¨س;تقرار الس;يايس املبين Kىل ٔ�ساس املعرفة 

تعددية، Âسائلمك، الس;يد الوز�ر، حول ٔ�س;باب ٕاغفالمك، ٕان مل واحلرية وال 
نقل هتمDشمك، لهذه ا"ٓلية أ"ساس;ية يف حفظ أ"رش;يف وتنظميه، وما يه 
التدابري املزمع اختاذها لتعويض هذا التqٔخر الك�ري يف تفعيل مقkضيات 

  ؟ 96.99القانون 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ة لٕالYابة Kىل السؤال، تفضلوالمك اللكمة الس;يد وز�ر الثقاف

        ::::الس;يد محمد الصبيحي، وز�ر الثقافةالس;يد محمد الصبيحي، وز�ر الثقافةالس;يد محمد الصبيحي، وز�ر الثقافةالس;يد محمد الصبيحي، وز�ر الثقافة
  الس;يد الرئDس،

  السادة املس
شارون، 
اكن رمبا موYه zلوز�ر  �2011لفعل هاذ السؤال اzيل تريجع لس;نة 

السابق، ولكن يف مجيع أ"حوال هذا سؤال ٔ�سايس، ٔ"ن مؤسسة 
تيجية، ويه �لفعل أ"رش;يف يه مؤسسة مصنفة مضن املؤسسات إالسرتا

مبقkىض القانون املتعلق �ٔ"رش;يف، ويه مؤسسة �متتع  2007ٔ�´دثت س;نة 
�لشخصية املعنوية و¨س;تقالل املايل وإالداري حتت ٕارشاف وزارة 

  . الثقافة
و�لفعل تضطلع هذه املؤسسة مبهمة مجع أ"رش;يف الوطين وحفظه 

وفق املعايري اجلاري هبا وتDسري الولوج ٕاليه من Qن الباح�ني وا7تصني و 
واzيل ٔ�سايس ٔ�ن هذه املؤسسة تعد ٕا´دى اzلبنات أ"ساس;ية يف . العمل

  . رصح البناء املؤسسايت اQميقراطي zلمغرب وتوطيد دKامئ اQوÅ احلديثة
ولكن ميكن القول ٔ�ن هذه املؤسسة انطلقت يف ¨ش;تغال فقط يف 

املؤسسة بتارخي  بعد تعيني مد�ر مسؤول Kىل هذه 2011م\تصف س;نة 
، وكذا التدشني الرمسي ملقرها املؤقت يف ٔ�ج\�ة املقر 2011مارس  30

  . القدمي zلمكkبة الوطنية
ولتدارك العجز الك�ري ا£ي Kانت م\ه بالد� م\ذ ¨س;تقالل يف جمال 
تدبري أ"رش;يف، تتعلموا بqٔن مؤسسة ٔ�رش;يف املغرب اليوم كتوفر اليوم 

رش;يف، يف الوقت اzيل م�ال مقارنة مع فرÂسا �يلومرت من ا"ٔ  K2ىل فقط 
�يلومرت من أ"رش;يف، هاذ التqٔخر اzيل جعل بqٔن  360تتوفر Kىل ما يفوق 

  . ثقافة أ"رش;يف فقد�ها م\ذ عقود
  : ٔ�ولوÀت 3لتدارك هذا العجز، اش;تغلت املؤسسة حول  ..وقلت بqٔن

أ"وىل يه هتيئة مقر مؤقت، ¹س;تجيب حلد ٔ�دىن من املواصفات 
ملعمول هبا يف هذا اEال، وتعز�ز املوارد الÚرشية لهذه املؤسسة، انطلقت ا

ٕاطار ¹ش;تغلون هبذه  36س;تصل ٕاىل  2012موظفني، اليوم مع س;نة  5ب 
، يف 2011املؤسسة، مث عقد اEالس إالدارية �كHفHة م\تظمة، يف غشت 

ف ، لتدارس خمتلف القضاÀ املرتبطة �ٔ"رش;ي2013، يف ينا�ر 2012ماي 
  . �ملغرب

النقطة الثانية، ٕاKداد النصوص التطبيقHة املتعلقة بقانون أ"رش;يف، 
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واليوم هناك جلنة ×ش;تغل ٔ�س;بوعيا، تضم Kدة قطاKات zلسهر Kىل ٕاKداد 
  .املراس;مي التطبيقHة

مث النقطة الثالثة، القHام بعمل حتسDيس بqٔمهية أ"رش;يف Kرب تنظمي 
ا اش;تغلت املؤسسة مبعية وزارة لقاءات وندوات وÀ�ٔم �كوي�Hة، ومؤخر 

الثقافة Kىل توفري وKاء عقاري ل
شHDد مقر Yديد ٔ"رش;يف املغرب �ملر�ب 
  .يف ضواi مدينة سال "Technopolis"دÀل 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لفريق أ"صاÅ واملعارصة. شكرا لمك الس;يد الوز�ر

        ::::املس
شار الس;يد جامل بواملس
شار الس;يد جامل بواملس
شار الس;يد جامل بواملس
شار الس;يد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  الس;يد الرئDس،

ٕاننا يف فريق\ا، فريق أ"صاÅ واملعارصة، نعترب ٔ�ن تنظمي أ"رش;يف 
ومؤسس;ته من ٔ�مه ا"ٓليات اليت حيتا¡ا لك ب½ دميقراطي ´دايث من Y�ٔل 

  . كتابة موضوعية وتعددية لتارخيه وحفظ ذا�رته
  ملاذا الس;يد الوز�ر مل تصدر املراس;مي التطبيقHة ٕاىل ´دود ا"ٓن؟ 

Zقة، هناك العديد من أ"س;ئHالزالت معلقة، واليت حتتاج ٕاىل ٔ�جوبة دق 
ويتعلق أ"مر حتت ٔ�ية وصاية س;تكون مؤسسة ٔ�رش;يف املغرب؟ هل 

  وزارة الثقافة، ٔ�م وزارة العدل، ٔ�م تبقى حتت وصاية رئDس احلكومة؟ 
مشلك ٕاKداد أ"طر واملوارد الÚرشية الرضورية، وتوفري الب�Hات اخلاصة 

  . بري خمتلف الو5ئق والبيا�تبتكو�ن أ"طر الرضورية لتد
مشلك أ"رش;يفات اEهول مصريها ٔ�و اليت ي��غي اس;تعادهتا من دول 
ٔ�خرى، }اصة ٔ�رش;يف فرتة امحلاية، وفرتات التو�ر الس;يايس ا£ي عرفه 
املغرب، والس;ô ٔ�نه ¹س;تجيب ٕاىل قانون الولوج ٕاىل املعلومة، ا£ي صادق\ا 

  . Kليه
د مع املعطيات الشخصية اليت يلفها كذ¢ مالءمة القانون اجلدي

  . الغموض يف القانون اجلديد
ما يه التدابري اليت اختذهتا احلكومة من Y�ٔل جعل مؤسسة ٔ�رش;يف 
املغرب مؤسسة فعاÅ، تتوفر Kىل التك\ولوجHا الرضورية وقادرة Kىل 

  ¨س;تxا�ت zل�اجHات الوطنية مع ا´رتام املعايري الوطنية؟ 
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس;يد رئDس الس;يد رئDس الس;يد رئDس الس;يد رئDس 
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Kىل . شكرا zلس;يد املس
شار
  .السؤال، لٕالYابة Kىل التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر الثقافةالس;يد وز�ر الثقافةالس;يد وز�ر الثقافةالس;يد وز�ر الثقافة
�لفعل قضية أ"رش;يف يه قضية ٔ�ساس;ية وقضية وطنية، ما ميكن 

  . þهياش �كون مرتبطة فقط مبؤسسة ´ديثة العهد وبqٔطر ²ري اكفHة

 þ ة، أ"مر مايش ميهتيئة املراس;هناك مقاربة مشولية، ٔ�والHالتطبيق 
iس;يط، املراس;مي التطبيقHة لقانون أ"رش;يف يتطلب تضافر ¡ود لك 
القطاKات احلكومHة، ولهذا ×ش;تغل هاذ اzلجنة بعدة قطاKات حكومHة 

  .þهتيئة هاذ املراس;مي التطبيقHة
املقر احلايل املؤقت ٔ"رش;يف املغرب ²ري مؤهل . 5نيا، ظروف العمل

يف الوطين، فلهذا اش;تغلنا ٕالجياد عقار، ٕالجياد ماكن م\اسب لهاذ لٔ#رش; 
مؤسسة ٔ�رش;يف املغرب، وقلت بqٔن مؤخرا متك\نا من احلصول Kىل وKاء 

هكkارات، وسkDطلب متويل خضم لبناء هاذ املؤسسة  3عقاري يناهز 
  .�ملعايري املتعارف Kلهيا دوليا

عن أ"رش;يف يف 5لثا، ٕاشاكلية أ"رش;يف تتطلب �كو�ن مسؤولني 
القطاKات احلكومHة و²ري احلكومHة، وهذا يتطلب �كو�ن وجتربة دولية، 
ومؤسسة ٔ�رش;يف املغرب مشكورة ×ش;تغل يف هذا ¨جتاه Kرب �كو�ن 
ٔ�طر اzيل ×ش;تغل يومHا من Y�ٔل �كو�ن ٔ�طر وزارية لتدبري أ"رش;يف يف 

هناك  القطاKات احلكومHة، وهناك كذ¢ ٕاشاكلية أ"رش;يف Qى اخلواص،
جزء �بري من ا£ا�رة الوطنية اليت توYد ´اليا عند Kائالت ٔ�و مؤسسات 
خصوصية، و×ش;تغل املؤسسة مجلع وتوثيق ورمقنة هذا أ"رش;يف Qى 
اخلواص، وهو جمهود ج�ار وميكن هنا ٔ�ن هن� ٔ�طر ومسؤويل هاذ 

  . املؤسسة Kىل العمل اجليد اzيل تيقوموا به
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . ا لمك الس;يد الوز�رشكر 

موضوع السؤال املقدم من طرف  "الف\ان املغريب"السؤال الثاين، 
الفريق الفHدرايل ا£ي ¿ اللكمة من Y�ٔل رشح السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::املس
شار الس;يد محمد لشكراملس
شار الس;يد محمد لشكراملس
شار الس;يد محمد لشكراملس
شار الس;يد محمد لشكر
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس
شار�ن،

دÀلنا �لوضعية دÀل الف\ان املغريب  بطبيعة احلال يف ٕاطار ¨هÄم
  : ارتqٔى الفريق الفHدرايل لطرح السؤال التايل

رمغ صدور القانون املنظم ملهنة الف\ان ومرسوم بطاقة الف\ان ٕاال ٔ�نه 
الزال حلد ا"ٓن مل يمت ٔ�جرٔ�هتام وتفعيلهام مبا يضمن حقوق الف\ان املادية 

ادية zلف\ان حفسب، وٕامنا ¹يسء واملعنوية، مما يؤÆر، لDس Kىل الوضعية امل
  . ويؤÆر سلبا Kىل إالنتاYات الف\ية الوطنية �لك ٔ�صنافها

ورمغ املكسب ا£ي ٔ�حرزوا Kليه بعد طول انتظار واملمتثل يف التغطية 
الصحية، ٕاال ٔ�ن الف\ان الزال عرضة لتحمك بعض الرشاكت اليت تتوىل 

يل الف\انني إالنتاج واليت ×س;تغل الغموض ا£ي �كkنف مساطر ×شغ 
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  . و�ٓليات إالنتاج
£¢، الس;يد الوز�ر، Âسائلمك عن إالجراءات املت�ذة لتصحيح هذه 

  الوضعية صو� حلقوق الف\ان املغريب وٕاKادة الروح zلحياة الثقافHة والف\ية؟ 
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ة Kىل لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالYاب. شكرا لمك الس;يد املس
شار

  .السؤال

        ::::الس;يد وز�ر الثقافةالس;يد وز�ر الثقافةالس;يد وز�ر الثقافةالس;يد وز�ر الثقافة
  الس;يد الرئDس،

  السادة املس
شارون،
بداية شكرا Kىل هذا السؤال حول وضعية الف\ان، وهو السؤال ا£ي 

بطبيعة احلال صدر قانون . يعرب Kىل اهÄممك هبذه الرشحية من املبدKني
عتباري واكن ¿ ٔ�وال Yانبا رمزÀ، �الKرتاف �لوضع ¨ 2003الف\ان س;نة 

  . zلف\ان دا}ل اEمتع
�ل كذ¢ هذا القانون خطوة ٔ�وىل يف اجتاه تنظمي املهن الف\ية، مفثال  م�

، وكذا تqٔسDس التعاضدية 2008×سلمي اQفعة أ"وىل لبطاقة الف\ان س;نة 
  . تندرج يف هذا الس;ياق) 2008س;نة (الوطنية zلف\انني يف نفس الس;نة 

توفري د}ل قار وحمرتم zلف\ان Kرب  املشلك ٔ�ن الهدف أ"سايس اzيل هو
توس;يع فرص الشغل و¨س;تفادة من تغطية اجÄعية Kرب تنظمي العالقات 
املهنية، هذا اكن يتطلب خطوات ٔ�خرى ومقاربة مشولية جتعل اEال 
إالبداعي والفين يندرج يف الصناKات الثقافHة وإالبداعية، مما يعين التوYه 

وف\ية م\ظمة ومفkو´ة، تضمن ٔ�وال �ٓليات حنو ٕارساء قواKد سوق ثقافHة 
مالمئة لٕالنتاج الثقايف والفين Kرب توس;يع ٕاماكنيات اþمتويل، القطاع العام 

  .والقطاع اخلصويص، يف ٕاطار تعاقدي، بعيدا عن م\طق الرKاية
النقطة الثانية، توفر عقود ?نية بني الف\ان واملقاوÅ الف\ية تضمن ´د 

ات املهنية ورشوط العمل، وكذا ٕاجناز اتفاقHات ٔ�دىن لٔ#جور وتدقق العالق
  . جامعية بني ممثيل الف\انني وممثيل رشاكت إالنتاج

النقطة الثالثة، �روجي وتوزيع ?ين zلمنتوج الفين Kرب مقاوالت 
  . مkخصصة يف إالشهار وال
سويق

  .شكرا

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

        ::::الس;يد عبد املا¢ ٔ�فرÀطالس;يد عبد املا¢ ٔ�فرÀطالس;يد عبد املا¢ ٔ�فرÀطالس;يد عبد املا¢ ٔ�فرÀط    املس
شاراملس
شاراملس
شاراملس
شار
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
ٔ�عتقد ٔ�ن هذا السؤال فHه شقان، هناك شق يتعلق �جلانب الثقايف من 

حHث إالبداع الفين �لك ×شكHالته، وهناك Yانب رمبا ميكن ٔ�ن هيم وزارة 
  . االتصال من حHث إالنتاج التلفزي

ن العديد من الف\انني اليوم يعانون الشك، الس;يد الوز�ر، ٔ��مك تعلمون �ٔ 
من ٔ�زمة اجÄعية }انقة، بل وهناك من يصاب بqٔمراض مزم\ة خطرية، لوال 
دمع بعض احملس;نني ولوال رKاية صاحب اجلالÅ يف بعض احلاالت لاكنوا يف 

  . }رب اكن
£¢، فاليوم حىت الف\ان ¹شكك يف مدى مفعول ما ¹سمى ببطاقة 

ذ¢ iشخص Qيه بطاقة االئÄن، م�ال هاذيك الف\ان، وهناك من ¹ش;به 
)La carte de guichet automatique ( ل البنك، ميل �مييشÀد

 z)la carte deلبنك ما عندو حىت س;ن
مي، ٕاذن ٔ�ش;نو ²ادي يد�ر هباذ 
guichet (لبنكz ٕاىل اكن مييش.  

£¢، فqٔعتقد بqٔنه اليوم حنن مطالبون، كام قلمت طبعا يف تعقHبمك، ٔ�نه 
ب رد ¨عتبار zلف\ان، لكن �يف ميكن ٔ�ن �رد هذا ¨عتبار، وهذا هو جي

  ال
ساؤل؟
جيب ٔ�ن �كون هناك اهÄم من طرف الوزارة الوصية Kىل هذا القطاع 

نعم حتدثمت عن اتفاقHة جامعية، وهذه رمبا ثقافة . هباته الرشحية من اEمتع
¨بزتاز من طرف بعض Yديدة، ٔ"نه اليوم اح\ا كنعرفو بqٔنه اك�ن نوع دÀل 

الرشاكت دÀل إالنتاج، واzيل يف بعض احلاالت �يغوتوا Kىل وا´د الف\ان 
حىت "ٓخر حلظة، وتيجعلوه ٔ�مام أ"مر الواقع، تيفرض Kليه ٔ�نه ¹ش;تغل معه 
بوا´د أ"مثنة اzيل ما ترتاDKش ¨عتبار اzيل اح\ا لكنا مkفقني Kىل ٔ�نه خصو 

  .يرتد لهاذ الرشحية من الف\انة
) 5نية ٕاذا مسحمت الس;يد الرئDس 30يف (ٕاضافة ٔ�نه اليوم كنالحظو 

قلت بqٔننا اليوم إالنتاج التلفزي اليوم الف\انة تيعرفوا وا´د البطاÅ، ما اكي�ش 
ٕانتاج تلفزي، وال ٔ�دل Kىل ذ¢ ٔ�ننا لكنا مكواطنني ميل كمنش;يو zلتلفزيون 

، 2007، 2006، 2005اليوم تنلقاو بqٔنه اك�ن �رامج ومسلسالت دÀل 
£¢، فالبد من ٕاKادة النظر يف هاته املسÅٔq بqٔن �كون هناك . 2008

  .تصور واحض يف Kالقة هذا القطاع �لف\انني
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد . شكرا، شكرا zلس;يد املس
شار، شكرا zلس;يد املس
شار

  .الوز�ر، لمك اللكمة zلرد Kىل التعقHب، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::لس;يد وز�ر الثقافةلس;يد وز�ر الثقافةلس;يد وز�ر الثقافةلس;يد وز�ر الثقافةاااا
  .شكرا الس;يد املس
شار

املشلك يف املغرب ٔ�ننا تعاملنا مع احلقل إالبداعي والفين مبقاربة ²ري 
يه ?ن ²ري مصنفة مضن قامئة املهن يف  - كام تعلمون  - ?نية، املهن الف\ية 

اليوم املقاربة يه م�نية ٔ�ن جمال إالبداع الفين . اEاالت ¨´رتافHة الوطنية
ثقايف مرتبطة مع ?ن، وهاذ املهن البد ٔ�ن �كون لها حقوق وواج�ات، وال 
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حامية اجÄعية، حامية حصية، احلق يف ¨شرتاك يف صناديق التقاKد، احلق 
يف ٕاماكنية متويل إالنتاج الثقايف والفين Kرب صناديق Qمع إالنتاج الثقايف 

العالقات املهنية والفين þمتويل رشاكت إالنتاج، وهذا تيجعل ٕاشاكلية ضبط 
  . بني رشاكت إالنتاج والف\ان

ٕاشاكلية التوزيع، تناسD\ا هذا اجلانب أ"سايس يف توزيع إالبداع الثقايف 
والفين يف بالد�، وهو ٔ�مر ٔ�سايس، بدون مقاوالت خمتصة يف إالشهار 
واملاركتD\غ لٕالبداع الثقايف والفين ال ميكن ٔ�ن يصل هذا إالبداع ٕاىل امجلهور 

  . عالواس
س;ياسة معومHة تضمن بqٔن هذا املنتوج الثقايف والفين �كون يف مkناول 
امجليع، ٔ�}ذا بعني ¨عتبار املس;توى املعDيش zلمجمتع وحامية املؤلف وحامية 

  .حقوق املبدع
هاذ املقاربة الشمولية، اش;تغلنا Kلهيا، يف أ"سابيع القليZ املق�Z ²ادي 

املرسح، يف جمال املوس;يقى،  �كون عند� لقاءات قطاعية يف جمال
ال
شكHل، الكkاب وال�رش، لضبط هاذ املقاربة الشمولية مع امجلعيات 
املهنية، وم�ارشة بعد هذه اzلقاءات س;يكون ضبط هذه املقاربة يف ٕاطار 
توافقي، وس�ش;تغل }الل هذه الس;نة ٕاىل تفعيل وتزنيل هذه املقاربة 

  .اجلديدة
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . لس;يد الوز�ر، شكرا Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركةشكرا ا

ون�kقل ٕاىل أ"س;ئZ املو¡ة ٕاىل الس;يد وز�ر العدل واحلرÀت، والسؤال 
اللكمة ٔ"´د السادة . أ"ول حول ان
شار املوارد الÚرشية مبختلف احملامك

  .املس
شار�ن من فريق ¨س;تقاليل، فليتفضل مشكورا

        ::::زاززاززاززاز    املس
شار الس;يد محمداملس
شار الس;يد محمداملس
شار الس;يد محمداملس
شار الس;يد محمد
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س;يد املرسلني

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس
شارون،
تعترب العداÅ الضامن أ"كرب لٔ#من و¨س;تقرار والتالمح ا£ي به �كون 
املواطنة احلقة، ويه يف نفس الوقت مؤÆر فاKل يف ختليق اEمتع واحلياة 

ٕاشاKة الطمqٔنD\ة بني ٔ�فراده وٕاZ´ة فرص التطور ¨قkصادي واþمنو العامة و 
¨جÄعي وفkح الباب حلياة دميقراطية حصي�ة، متكن من حتقHق ما نصبو 

  . ٕاليه من �ٓمال
كام يعترب ٕاصالح القضاء �ملغرب رضورة حHوية، و�لتايل فهو مكو� 

ومن . ة و¨جÄعيةفاKال يف التمنية �لك مkطلباهتا الس;ياس;ية و¨قkصادي
املؤكد ٔ�ن الوزارة تقوم مبجهودات ج�ارة يف ٕاطار إالصالح الشامل zلقضاء 
من Y�ٔل الرفع من مردودية احملامك، وذ¢ عن طريق احلث عن العمل 

  . واحلاكمة اجليدة
ٕاال ٔ�نه يالحظ وجود ٕاخkالالت �برية يف توزيع املوارد الÚرشية �ملصاحل 

kىل اخK لم�امكz اهتا، اليشء ا£ي يتطلب مضاعفة اجلهود التابعةYالف در
وبذل الطاقات Eاهبة املس;تxدات املتالحقة وٕاKادة ¨ن
شار Kىل ٔ�ساس 
احلاجHات الفعلية للك حممكة، وذ¢ يف اÂسxام Zم مع رؤساء احملامك 

  . ورؤساء النيا�ت العامة Kىل اخkالف اخkصاصاهتا ودرYاهتا
ما يه إالجراءات والتدابري اليت : �روKليه، Âسائلمك، الس;يد الوز

س
�kذها الوزارة من Y�ٔل ٕاKادة النظر يف ان
شار املوظفني، وذ¢ حسب 
  احلاجHات الفعلية للك حممكة؟ 

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Kىل . شكرا لمك الس;يد املس
شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الرمHد، وز�ر العدل واحلرÀتالرمHد، وز�ر العدل واحلرÀتالرمHد، وز�ر العدل واحلرÀتالرمHد، وز�ر العدل واحلرÀت    الس;يد مصطفىالس;يد مصطفىالس;يد مصطفىالس;يد مصطفى
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

�لفعل، الس;يد املس
شار، فٕان ×شخيص الوضع الراهن الن
شار 
العنرص الÚرشي مبختلف املؤسسات القضائية يربز ثالث معطيات، جنملها 

  :فô ييل
-  Àاسا ٕاىل جحم القضاHدد املوظفني، قK ل كفاية يفxهناك حمامك ×س

  ا ويه السمة الغالبة معوما؛ الراجئة ٔ�ما?
هناك حمامك تعرف اكتظاظا Kىل مس;توى املوارد الÚرشية �عÄد نفس  -

القHاس، وهذا يالحظ يف بعض احملامك، }اصة يف أ"قالمي اجلنوبية ويف بعض 
 احملامك املتخصصة، }اصة مهنا إالدارية والتxارية؛

- Y انب هناك حمامك تعرف خصاصا ملحوظا يف هذا اجلانب، ٔ�ي
املوارد الÚرشية، Kىل سHÚل املثال حممكة الناظور، احلس;مية، اليوسفHة، 
Zو�ت، و²ريها من احملامك �لنظر ٕاىل اخلصائص الطبيعية والثقافHة zلمناطق 

  .الواقعة هبا
�لفعل هناك جمهودات، لكن هاذ اEهودات مل ×س;تطع ٔ�ن توYد ´لوال 

زالت يف بدا�هتا، حبيث ٔ�ننا مقنا �جعة لهاذ ¨خkالالت، هاذ اEهودات ال
يف وزارة العدل واحلرÀت بوضع مرجعية الوظائف والكفاءات والتدبري 
التوقعي ٔ"Kداد املوظفني والوظائف والكفاءات وا£ي ن�kظر ٔ�ن يمت التوافق 

  . حو¿ من Y�ٔل تفعي�
مث ٕاننا يف انتظار ذ¢، معلنا Kىل وضع ´د لبعض املامرسات السابقة 

اكنت جتعل ٔ�ن اþمتثيليات النقابية، ويف ٕاطار العالقات اخلاصة اليت واليت 
�ربطها �ملوظفني، تقوم �لضغط من Y�ٔل ٔ�ن يمت نقل بعض املوظفني من 

Åات العداYلموظفني دون ٔ�}ذ بعني ¨عتبار حلاz حممكة ٕاىل حممكة ٕارضاء .  
 وهذا أ"مر حناول جتاوزه من }الل ٔ�وال وضع معايري واحضة، هاذ
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املعايري يتفاوض حولها امجليع، ٕادارة ونقا�ت ?نية، لك\نا ٔ�يضا ٔ�صبحنا حنس 
-ومن هنا فٕاننا س;نعمل . بqٔمهية اس;تحضار ´اجHات العداÅ حمليا �ٔ"ساس

Kىل اس;تدKاء من هيمه أ"مر من املسؤولني القضائيني ٔ�و  - وقد بدٔ� ذ¢
وازن املطلوب يف اعÄد ٔ�راهئم يف هذا الشqٔن، حىت ال يمت إال}الل �لت

  . ان
شار املوارد الÚرشية
K�ٔرتف ٔ�ن هناك �لفعل مشلك، وهذا املشلك تفامق iشلك �بري Kرب 

وٕان ´ل هذا املشلك يتطلب . الس;نوات، }اصة يف الس;نوات أ"}رية
ة صعو�ت ي��غي ٔ�ن نتxاوزها، مثتعاون امجليع وتفهم امجليع، ؤ�عتقد بqٔنه 

  .اون امجليعوجتاوزها سDمت ٕان شاء هللا بتع
  .وشكرا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 .اللكمة zلفريق ¨س;تقاليل. شكرا لمك الس;يد الوز�ر

 :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 الرئDس

  السادة الوزراء،
  الزمالء أ"عزاء،

ٔ�وال، يف البداية، ابغيت نتقدم �لشكر اجلزيل zلس;يد الوز�ر يف ٕاطار 
، ٔ�ي ق�ل هذه 2010ا£ي يعود Zرخيه ٕاىل إالYابة عن هذا السؤال 

احلكومة، ولكن الراهنية واملشلك ا£ي طرح من �Y�ٔ ال زال قامئا يف 
  . نظر�

ؤ�� ك�شكر الس;يد الوز�ر Kىل رصاحkه املعهودة، واليت ٔ�كد Kىل ٔ�ن 
هناك مشلك يف توزيع املوارد الÚرشية، سواء تعلق أ"مر �لسادة القضاة ٔ�و 

ضبط، ويف بعض أ"حHان نالحظ ٔ�ن هناك الغزارة وسوء موظفي كتابة ال 
  . التوزيع

يف بعض أ"حHان جند ٔ�ن هناك حمامك هبا Kدد �بري من امللفات وهناك 
بطء �بري ن
xHة �رامك امللفات وKدد قليل، ؤ�عطي م�ال �حملمكة إالدارية 

ن ، مث كذ¢ هناك بعض احملامك اليت فهيا Kدد �بري م\افHة �لر�طv ¨س;ت 
املوظفني، وفوق طاقهتا ٕاذ ال تتوفر حىت Kىل الكرايس zلموظفني ف�أ"حرى 

موظف، س;بعة قضاة، بhD  50املاكتب، نعطي م�ال احملمكة التxارية بفاس 
العكس هو ا£ي ي��غي ٔ�ن �كون، وأ"م�Z كثرية، والس;يد الوز�ر ممارس 

  .ويعرف ذ¢
وقkه، �عتبار ٔ�ن اEلس ا"ٓن هذا السؤال ٔ�عتقد ٔ�نه Yاء يف ٕا�نه ويف 

أ"Kىل zلسلطة القضائية م\عقد ا"ٓن وميكن Kىل أ"قل ما ال يدرك لكه ال 
يرتك �Y، التطرق ٕاىل بعض ¨خkالالت انطالقا من ٕاحصائيات خبصوص 
امللفات املرتامكة يف احملامك، وجعل وا´د القاKدة دÀل املقاربة ما بني Kدد 

  . ات املعروضة Kىل لك هيئة معينةامللفات والقضاة �ل�س;بة zلملف
مث كذ¢ �رى ٔ�ن يف بعض أ"حHان، ويف نطاق ¨ن
شار ٔ�ن القضاة 

²ري مس;تقر�ن بqٔماكهنم وقرب احملامك، وهذا مشلك �ٓخر، مبا فهيم 
املسؤولون، نظرا لعدم توفري أ"جواء وكذ¢ ما يوفر هلم الطمqٔنD\ة مع 

  . حملمكة يف وادKائالهتم، و�لتايل يبقى القايض يف واد وا
ٔ�عتقد ٔ�ن هذه ¨خkالالت ميكن ٔ�ن تعاجل يف ٕاطار الهيئة العليا، و�متىن 

  .ٕان شاء هللا ٔ�ن �رى مس;تق�ال بعض احللول
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقHب. شكرا

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀت
  الس;يد املس
شار احملرتم،

جوايب اكن فقط حول موضوع ¨ن
شار ²ري املتوازن zلموظفني، ٔ"ن 
  .هذا هو سؤالمك

ٔ�ما �ل�س;بة zلسادة القضاة، فqٔ� ٔ�يضا K�ٔرتف بqٔن هناك مشلك واEلس 
أ"Kىل zلقضاء سD\ظر يف أ"سابيع املق�Z يف ٕاKادة ان
شار الس;يدات 

اليت يه ا"ٓن حمل والسادة القضاة، وذ¢ بناء Kىل طلباهتم، هذه الطلبات 
دراسة وتصنيف، وهناك معايري سوف توضع يف هذا الباب، �ب ٕاKادة 
تعيDهنم يف حمالت معل Yديدة، Kىل ٔ�ساس ٔ�ننا س;ن�رش ابتداء احملامك اليت 
يوYد هبا خصاص وجحم اخلصاص حىت يقوم السادة القضاة والس;يدات 

  . القاضيات K�ٕالن مطاþهبم iشqٔن احملامك املرغوب فهيا
�لطبع فٕان تصنيف احملامك س;يخضع ملعايري، ومن مضن ت املعايري هو و

التد}ل ¨س;تعxايل الرضوري ٕالنقاذ حمامك Yديدة Kىل الطريقة اليت هبا 
الثاين،  تد}لنا يف الناظور، وقد اكنت معلية �حجة سوف �ٓيت لها يف السؤال

فHه، بناء  من Y�ٔل ٔ�ن خنرج ت احملامك من إالطار أ"سود ا£ي صنف\اها
Åىل نتاجئ ٔ�داهئا �ل�س;بة لتقدمي }دمة العداK.  

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ٔ"´د السادة . السؤال املوايل موضوKه تعرث احملامك يف أ"داء
  .املس
شار�ن من الفريق ¨س;تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفHليد بلفHليد بلفHليد بلفHل
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الوزراء،السادة 
  السادة املس
شارون،

لقد بذلت بالد� جمهودات نوعية يف تطو�ر ودمع احملامك �لتجهزيات 
أ"ساس;ية والتك\ولوجHا احلديثة يف ٕاطار توفري جماالت اخلدمة الرسيعة يف 

  . مجموع احملامك مبختلف درYاهتا ؤ�نواعها
لفريق ٕاال ٔ�نه رمغ هذه اEهودات اليت �مثهنا، فٕاننا نالحظ، يف ا
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¨س;تقاليل، ٔ�نه ال �زال توYد هناك مجموKة من الثغرات اليت تنعكس Kىل 
أ"داء، }اصة }الل العطZ الصيفHة اليت تصادف توافد Yالي
\ا املقمية 
�خلارج، وiشلك مك�ف Kىل احملامك، Kلام ٔ�ن العطZ القضائية تؤÆر Kىل 

يضاف ٕاىل ذ¢  مسار ٕاجناز اخلدمات �ل�س;بة لهذه الفçة من املتقاضني،
إالرضا�ت املتتالية اليت تؤدي ٔ�حHا� ٕاىل الشلل بصفة Zمة يف بعض احملامك، 

  . مما يعرض مصاحل املتقاضني ٕاىل الضياع وإالهامل
£ا، Âسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن تقHمي الوزارة لهذا الوضع 

انتظار وإالجراءات املت�ذة من Y�ٔل جتاوز بعض التعرثات يف أ"داء يف 
  . إالصالح الشمويل zلقضاء

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀت
  الس;يد املس
شار احملرتم، 

سؤالمك تطرق ٕاىل موضوKني، موضوع التعرث يف أ"داء، ٔ�ي ما �رتبط مبا 
اÅ لعموم يعرف �لنxاKة القضائية، واملوضوع املرتبط بqٔداء }دمة العد

املواطنني، ولكن �خلصوص لفائدة اجلالية املغربية يف اخلارج اليت حتل 
  . �ململكة املغربية }الل الصيف

 2012هنا ٔ�شري �لفعل ٔ�نه إالحصائيات اليت ٔ�جنز�ها يف بداية س;نة 
، %72ٔ�ثب
ت ٔ�ن احملكوم من القضاÀ �ل�س;بة ٕاىل الراجئ ال يتxاوز ´دود 

يه قضاÀ خملفة، وهذا ا7لف يؤدي ٕاىل أ"داء  %23معىن ذ¢ ٔ�ن حوايل 
Åاىف مع العدا\
  . البطيء zلعداÅ، وأ"داء البطيء zلعداÅ ي

ٕاذن مقنا بتصنيف احملامك، هناك حمامك يف اQا2رة اخلرضاء، اQا2رة 
  . الصفراء، حمامك يف اQا2رة الرمادية، حمامك يف اQا2رة السوداء

يه صنف\اها يف اQا2رة امحلراء يه حممكة  اكنت عند� حممكة وا´دة
قايض،  15ٔ�شهر اzيل اش;تغلنا Kلهيا بـــ  3الناظور، i�ٔرشمك بqٔهنا }الل هاذ 

اكتب ضبط، انتدبوا مجيعا بتوافق بDهنم وبني الوزارة ورصدت  15
ٕاماكنيات وتد}لت مجيع أ"طراف املعنية، سواء السلطة احمللية، املفوضني 

احملامني، املوظفني يف Kني املاكن، كذ¢ ق�ل ذ¢  القضائيني، ق�ل ذ¢
  .القضاة، امجليع سامه يف ٕاجناح معلية اس;تعxالية ٕانقاذية

وi�ٔرشمك ؤ�قول لمك ٔ�ن إالحصاءات اليت نتوفر Kلهيا تقول بqٔن هذه 
احملمكة خرجت، لDس فقط من اQا2رة امحلراء، ولكن ٔ�يضا من اQا2رة 

  .مك اEهودات العظمية اليت سامه فهيا امجليعالسوداء ٕاىل اQا2رة الرمادية حب
، حمامك ابتدائية، س;نعلن عهنا س;تv\افHةاحمامك هناك ٕاذن حمامك ٔ�خرى، 

قريبا، صنف\اها Kىل ٔ�هنا توYد يف اQوا2ر السوداء، هذا يعين ٔ�ن ٔ�داء 
اخلدمة القضائية فهيا بطيء، وي��غي ٔ�ن يمت ٕانقاذها وس;نقوم بتد}الت 

من Y�ٔل ٕانقاذها يف ٕاطار معلية توافقHة مع من هيمه مس;تعZx ورضورية 

  .أ"مر من اكفة املتد}لني
�ل�س;بة zلxالية املغربية �خلارج، فqٔؤكد لمك ٔ�ننا دامئا، �بايق القطاKات، 
نقوم جبهد ملموس من Y�ٔل اس;تق�الها Kىل الوYه ا£ي جيعلها �كون Kىل 

ٕاطار Kدم التد}ل يف بD\ة من حقوقها وواج�اهتا، ونعمل قدر إالماكن يف 
القضاء Kىل ×سهيل ما ميكن ×سهي�، ولكن ما يتxاوز املمكن لDس هناك 
من سHÚل ٕاىل ٕاحقام ٔ�نفس;نا فHه ٔ"�مك تعرفون العداÅ واس;تقاللها وما ٕاىل 

  .ذ¢
مع العمل ٔ�ن العطZ القضائية �ل�س;بة ٕالينا مل تعد شهر�ن وٕامنا ٔ�صبحت 

وارد الÚرشية لDس فقط Kىل شهر ٔ�و ثالثة ٔ�شهر، وذ¢ من Y�ٔل توزيع امل
ٔ�شهر حىت �كون يعين احملامك قادرة Kىل تقدمي مس;توى معترب  3شهر�ن بل 

من }دمة العداÅ }الل حىت العطZ الصيفHة اليت تقوم بعض املرافق 
Zه صعو�ت يف تقدمي هذه اخلدمة حبمك العطYىل لك ´ال تواK ةHالعموم .  

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لكمة zلفريق ¨س;تقاليل يف ٕاطار التعقHبال

        ::::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
و�لك موضوعية ورصا´ة وهنا . شكرا الس;يد الوز�ر Kىل هذه أ"جوبة

ال ي��غي ٔ�ن نبخس احلكومة وحتديدا الوزارة مبا تقوم به من جمهودات ش;ىت 
ولكن من Y�ٔل تطو�ر العمل القضايئ يف بالد�، والتغلب Kىل الصعاب، 

هناك كذ¢ الواقع، ؤ�عتقد ٔ�ن هناك ارتباط وثيق بني السؤال أ"ول 
والسؤال الثاين، �عتبار ٔ�ن ¨ن
شار، وعندما كنا نقصد �الن
شار املوارد 
الÚرشية املوجودة دا}ل احملامك مبا فهيا من قضاة وكتاب zلضبط، هذا يشء 

  .ٔ�سايس
ر، يف ان
شار املوارد ٕاذا اكن هناك }لل، وقد قلمت ذ¢، الس;يد الوز�

الÚرشية من قضاة وكتاب الضبط، فهذا �لطبع س;يؤدي سلبا ويؤÆر Kىل 
أ"داء دا}ل احملامك، ال ميكن ٔ�ن خنتلف، مث �ٕالضافة ٕاىل ذ¢ ٔ�عتقد وطبعا 

، ٔ�ؤكد ٔ�ن هناك كذ¢ نقص 2010ٔ�ن هذا السؤال كذ¢ هو قد طرح يف 
حملامك، ؤ�عطي م�ال التعريف يف التواصل بني املكو�ت اليت تتواYد دا}ل ا

�لقوانني اجلديدة zلسادة القضاة وكتاب الضبط واخلرباء واQفاع، ٔ"ننا 
نالحظ يف بعض أ"حHان ٔ�ن القوانني Âرشت يف اجلريدة الرمسية، و²البا ما 

اجلريئة اليت توزعوهنا  رياملناشجندها }اصة يف بعض املناطق النائية ت 
القضائني، قد مل تصل بعد ومل جتد الصدى من و�رسلوهنا ٕاىل املسؤولني 

  .�حHة التطبيق، هذا يؤدي كذ¢ ٕاىل تقHمي العمل ونقد ذايت
�ٕالضافة غياب التحفزي zلقضاة الزنهاء ا£�ن ٔ�عطوا ؤ�بلوا  ،مث كذ¢

البالء احلسن يف القضاء، ولكن جندمه يف بعض أ"حHان ?مشون، ال 
س;باب تعرفوهنا ٔ�كرث مين �عتبارمك مارس;مت حيتلون املاكنة الالئقة هبم لعدة �ٔ 

  .والزلمت متارسون، وعينمك ا"ٓن Kىل اخلريطة الوطنية �ل�س;بة لهذا القطاع
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مث كذ¢ ٔ�عتقد ٕاذا كنا نتلكم Kىل التحفزي البد ٔ�ن نتلكم كذ¢ Kىل 
�ك�يف التكو�ن مث التكو�ن اÂسxاما مع القوانني اجلديدة ٕالعطاء دفعة 

ل، ٔ"ن ذ¢ سD\عكس بصفة ٔ�ساس;ية Kىل جودة Yديدة وزمخ يف العم
  .أ"حاكم

ٕاذن �متىن لمك التوفHق، الس;يد الوز�ر، وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طيل وس;تكون لنا 
  . ٕان شاء هللا لقاءات ٔ�خرى لتعميق النقاش يف هذه النقط

  .وشكرا

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

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀت
  .لس;يد املس
شار احملرتمشكرا ا

تطرقمت يف تعقHبمك مجلZ من القضاÀ ذات أ"مهية البالغة، حتدثمت م�ال 
عن حتفزي القضاة، حنن نعترب بqٔن ٕاصالح م\ظومة العداÅ مير Kرب بعض 
املعامل أ"ساس;ية، ومن مضهنا ابتداء حتفزي السادة القضاة، هذا يشء 

  .رضوري، وٕاال لن �كون هناك ٕاصالح حقHقي
حتدثمت عن التكو�ن، التكو�ن ٔ�يضا معلمة ٔ�ساس;ية من معامل إالصالح، 
و�لفعل فٕان احلوار الوطين حول ٕاصالح م\ظومة العداÅ ¹س;هتدف من 
مضن ما ¹س;هتدف ٕاقامة ٔ�و وضع بعض املعايري اليت تؤدي ٕاىل ٕانتاج �كو�ن 

  .مkني zلقضاة، سواء اكن التكو�ن أ"سايس ٔ�و التكو�ن املس;متر
 
شار املوظفني، سqٔقول لمك فHه لكمة وا´دة، هذا موضوع سوء ان

لٔ#سف الشديد فHه الك�ري مما يقال، �كفي ٔ�ن ٔ�قول ¢ ٔ�نه اكن يف هذه 
Z السابقة �كفي ٔ�ن يقع الزناع بني موظف وبني رئDسه حىت جيد  امل́ر
الرئDس بعد ٔ�س;بوع ٔ�و ٔ�س;بوKني ٔ�ن املوظف قد انتقل ٕاىل الضفة أ"خرى، 

 النيابة ٔ�و من النيابة ٕاىل إالدارة الفرعية دومنا مربر، وذ¢ من الرئاسة ٕاىل
  .ٔ�دى ٕاىل اخkالالت جس;مية

هاذ اليش لكيش كن�اولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا نعاجلوه �لطريقة املالمئة، ٔ"نه 
Kىل لك ´ال ال ميكن ٔ�ن نقوم K�ٕادة أ"مور ٕاىل نصاهبا ال يف س;نة وال يف 

إالشاكالت الك�رية �رتبط بعقليات  أ"مر فHه ٕاشاكالت �برية وهاذ. س;ن
ني
و�رتبط مبا يعتربه البعض ماكسب مس;تعد ٔ�ن يقمي اQنيا ويقعدها من Y�ٔلها 
مع ٔ�هنا ماكسب يف احلقHقة ويف معق أ"مر لDست ماكسب حقHقHة وال 
�ملاكسب املرشوKة، وٕامنا مت حتصيلها يف ظروف معينة، نود حنن يف هذه 

Z ٔ�ن يتفهم امجليع ٔ�ن م صل�ة الوطن فوق املصاحل الشخصية، ؤ�ن امل́ر
مصل�ة الوطن يه اليت ي��غي ٔ�ن تتحمك يف السلو�يات ويف أ"فعال ويف 

  .ردود أ"فعال
�متىن ٔ�ن نصل ٕاىل هذا املس;توى من التفهم والتفامه مع اكفة اجلهات اليت 

Åيعنهيا موضوع ٕاصالح م\ظومة العدا.  
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ائية يف حتريك ملفات الفساد، موضوع السؤال املقدم من البطء و¨نتق

  .طرف فريق أ"صاÅ واملعارصة، فلمك اللكمة لرشح السؤال

        ::::املس
شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس
شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس
شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس
شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس
شار�ن احملرتمني،

ماكحفة  �لرمغ من التعهدات الواردة يف الرب�مج احلكويم والرامHة ٕاىل
الفساد يف تدبري الشqٔن العام، وا£ي اعتربته احلكومة ٕا´دى املر�كزات 
 Åأ"ساس;ية يف فلسفة ومهنجية معلها، الزالت م�ادرات احلكومة جخو

  .وحم
شمة
ففي الوقت ا£ي اكن ي�kظر من احلكومة اختاذ خطوات ملموسة اجتاه 

وتفعيل توصيات تقوية مؤسسات الرقابة واحملاس;بة و�كر¹س اس;تقالليهتا 
تقار�رها يف ٕاطار سلطة القضاء املس;تقل وس;يادة القانون، يفاqYٔ امجليع 
بتوقHف ٕاجراءات املتابعة القضائية يف ٕا´دى ملفات ٔ�خطر قضاÀ هنب املال 

  .العام
Âشري هنا ٕاىل ملف صندوق الوطين zلضامن ¨جÄعي، الرتدد يف 

وكذا ملف مطاحن العالقة مع اخkالالت مكkب ال
سويق والتصد�ر، 
مليون درمه،  900املغرب ا£ي بلغ جحم ¨خkالالت املر�ك�ة م�لغ مليار و

  .والزال امللف �راوح ماكنه
ه  يةئ و¨نتقاالرتدد ٔ�مام هذا  يف حتريك ملفات الفساد املايل، وما يط́ر

من ×ساؤالت حول مدى وجود ٕارادة س;ياس;ية حقHقHة Qى احلكومة 
الكربى لٕالصالح وحماربة الفساد والقطع مع ثقافة  احلالية ملبارشة أ"وراش

إالفالت من العقاب اليت ٔ�صبحت �كرسها احلكومة Kلنا، Âسائلمك، الس;يد 
  :الوز�ر

  ٔ�وال، مqٓل ملفات الفساد املايل الراجئة ٔ�مام حمامك املوضوع ا7تصة؛
5نيا، مqٓل معل اzلجنة امللكفة بدراسة التقار�ر احملاK Åىل وزار�مك من 

رف الو�يل العام Qى اEلس أ"Kىل zلحسا�ت واملف
ش;يات العامة ط
�لوزارات واملف
ش;ية العامة zلاملية ٕان وYدت، والرامHة ٕاىل التثÚت من 
وجود عنارص ×شلك ٔ�فعال جرمHة معاقب Kلهيا ج\ائيا، قصد ٕا´اþهتا Kىل 

  اجلهة القضائية ا7تصة لتطبيق القانون ومعاق�ة ا7الفني؛
مqٓل تقر�ر جلنة تقيص احلقائق مبxلس املس
شار�ن حول مكkب 5لثا، 

  . ال
سويق والتصد�ر
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Kىل . شكرا لمك الس;يد املس
شار

  .السؤال
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        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀت
لمك وردت فHه الس;يد املس
شار احملرتم، �ٓسف ٔ�ن ٔ�قول لمك بqٔن سؤا

  .اخkالالت �برية ومعطيات ²ري حصي�ة
ٔ�وال تت�دثون عن البطء و¨نتقائية يف حتريك ملفات الفساد املايل، 
املثال تقولون هو ملف الصندوق الوطين zلضامن ¨جÄعي وملف مطاحن 

  . املغرب
ملف الصندوق الوطين zلضامن ¨جÄعي هاذي س;نوات وهو 

زال معروض Kىل القضاء ق�ل ٔ�ن نتحمل  معروض Kىل القضاء، وما
  . املسؤولية

ملف مطاحن املغرب معروض م\ذ س;نوات ومازال معروضا ق�ل ٔ�ن 
نتحمل املسؤولية، وحhH نقول معروض Kىل القضاء ٕاذن ال ميكن ٔ�ن 
×سائلوا احلكومة iشqٔنه، ملاذا؟ ٔ"نه ¨نتقائية ٕامنا تطرح يف ´اK Åدم حتريك 

وا¡ة من جيب، ٔ�ما ٕاذا حتر�ت اQعوى العمومHة بعد اQعوى العمومHة يف م
البحث واكن هناك حتقHق واك�ن هناك حمامكة، فHنبغي ٔ�ن نقف عند هذا 
احلد ٔ"ن أ"مر هنا وعند هذا املس;توى ٔ�صبح من مسؤولية القضاء، 
والقضاء معلوم ٔ�نه وحسب مقkىض الفصل التاسع بعد املائة من اQس;تور، 

ن qٔ ية املعروضة Kىل القضاء، وال يتلقى القايض iشمينع لك تد}ل يف القض 
و�لتايل، لDس . ?مته القضائية ٔ�ي ٔ�وامر ٔ�و تعلôت وال خيضع ٔ"ي ضغط

ٕ�ماكين من الناحHة اQس;تورية ٔ�ن ٔ�´دث القايض ٔ�و ٔ�ن �ٓمر القايض ٔ�و ٔ�ن 
  . ٔ�صدر ٕاليه ٔ�ي تعلôت iشqٔن ?مته القضائية

راءات، وهذا ²ري حصيح، مث ٕا�مك تت�دثون عن ٔ�نه توقفت إالج
إالجراءات مل تتوقف، ×سري ببطء نعم، لكن لDس Qينا مسؤولية يف 
احلكومة ٔ"نه هناك قضاء يتحمل مسؤوليته ٕان اكن هناك بطء ٔ�و لDس 
هناك بطء، لكن ميكن ٔ�ن تقولوا بqٔن هناك بطء حبمك ٔ�ن قضاÀ معينة يعين 

ىل هتاون القضاء، ×س;تغرق ٔ�وقات طويZ وس;نني Kديدة، وهذا ال �رجع إ 
وهذا ٔ�ؤكده، وٕامنا �رجع ٕاىل تعقد املساطر وكرثة املتد}لني وكرثة 

  .إالشاكالت اليت تثور
وهنا ٔ�قول لمك �ل�س;بة مللف الصندوق الوطين zلضامن ¨جÄعي 

وذ¢ من Y�ٔل إالطالع Kىل تقر�ر }ربة ٔ�جنزت  2013ماي  28مؤخر 
ية }اصة ومت اQفع يف قضيته Kىل ٔ�´د املهتمني ا£ي Kىل لك ´ال ¿ وضع 

بqٔنه Kىل لك ´ال يعين ²ري قادر Kىل بعض أ"مور اليت ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�تد}ل 
  .فهيا ٔ"هنا هتم احملمكة، واحملمكة ٔ�مرت ٕ�جراء }ربة iشqٔن ذ¢

  . 16/05/2013موضوع مطاحن املغرب راه هو معروض يوم 
حلقائق موضوع ملف دÀل جلنة تقيص احلقائق ٔ�و تقر�ر جلنة تقيص ا

اليت ٔ�جنزها جملس املس
شار�ن حول مكkب ال
سويق والتصد�ر، مبجرد ٔ�ن 
ٔ�´ا¿ Kلينا الس;يد رئDس احلكومة ٔ�´لناه Kىل النيابة العامة، وهو ا"ٓن Qى 

  .الفرقة الوطنية zلرشطة القضائية حمل حبث وحتري وفق القانون
وال ت
�اطqٔ £¢، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن اهتام هذه احلكومة بqٔهنا �ٔ 

ٔ�و تتل�ٔ ٔ�و ترتدد يف حماربة الفساد هذا ²ري حصيح متاما، لكن ال ندعي ٔ�ننا 
ملاذا؟ ٔ"نه حhH يتعلق أ"مر  YدانواYه صعو�ت وصعو�ت �برية 

�ٕالصالح، هناك كثري من البؤر اليت لDس من السهل جتاوزها ولDس من 
  .السهل وضع ´د لها

ٔ�ي متزي، وٕاذا اكن هناك ملف وا´د  ةمث5نيا، ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه لDس هناك 
  .فqٔ� مس;تعد ٔ�ن ٔ�حتاسب Kليه يف ´دود ما K�ٔمل ؤ�عرف

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
فريق أ"صاÅ واملعارصة، لمك اللكمة يف ٕاطار . شكرا الس;يد الوز�ر

  .التعقHب

        ::::املس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شامشششش
�ش �لكمتو، ؤ�� شكرا الس;يد الوز�ر Kىل اجلواب وKىل الرصا´ة 

  .سqٔ}اطبمك بنفس الرصا´ة تعقHبا Kىل جوا�مك
ٕان كنمت، الس;يد الوز�ر احملرتم، قد الحظمت بqٔن السؤال دÀلنا فHه ما 
مسيتوه اخkالالت ٔ�و معطيات ²ري حصي�ة، فامسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول لمك بqٔن 

د املسؤولية يف هذا تعود لمك، ٔ"�مك ٔ�نمت احلكومة تفرضون وا´د الس;تار �اك
�كون ´ديدÀ وحتجبون املعلومات املرتبطة جبرامئ هنب املال العام، هاذي 

  .ٔ�وال
5نيا، الس;يد الوز�ر احملرتم، هاذ امللفات دÀل الفساد املايل ال حتتاج ٕاىل 
مقاربة قانونية رصفة، حتتاج ٕاىل ٕارادة س;ياس;ية، وسqٔعود ٕاىل إالرادة 

ايل، يعين Kىل ما ¹ش;به الس;ياس;ية، راه اح\ا ت�kلكمو ملفات الفساد امل
ما�ينة دÀل اþهنب، نعم ما�ينة اþهنب اليت اقشعرت وتقشعر لها ٔ�بدان 

  .أ"حرار يف هذا الب½
بعض العناو�ن املس;تفزة اzيل واردة يف السؤال ذ�ر�ها، ٔ"هنا فعال 
مس;تفزة، هاذ الصندوق الوطين zلضامن ¨جÄعي جحم ¨خkالسات اzيل 

مرة  14مليار درمه، ٔ�ي  115م رمسية، وقعت فHه، وهاذي ٔ�رقا
من  %34، وما يعادل 2002¨حkياطي املغريب من العمZ الصعبة س;نة 

 4الناجت اQا}يل اخلام لنفس الس;نة، وهذا املبلغ اكيف لتوفري ما ال يقل عن 
  .مليون فرصة معل

  .مليون درمه 900مطاحن املغرب جحم ¨خkالالت مليار و
التصد�ر اzيل در� فHه جلنة تقيص احلقائق، فHه امللف دÀل ال
سويق و 

¢Àهنب تقشعر، ميكن يطيح ¢ اجل½ دþل اÀما�ينة د.  
و£¢، الس;يد الوز�ر، ٕاذا ٔ�ضف\ا ٕاىل ذ¢ أ"موال املهربة اzيل يه 
حسب التقر�ر حىت يه جرامئ بطرق ²ري قانونية حسب التقر�ر دÀل 

ن حنن ٕازاء ٔ�مر Yلل، ما مليار س;ن
مي، ٕاذ 1340املؤسسات اQولية، 
  .ميك�ش نقولو احلكومة ال تتحمل فHه املسؤولية

اك�ن مشلك عند�، ٔ�� ´اصل يل لÚس، طرح\ا يف السؤال سؤال 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––والت جملس املس
شار�ن والت جملس املس
شار�ن والت جملس املس
شار�ن والت جملس املس
شار�ن مدامدامدامدا

24 

 )2013ٔ��ريل  23( 1434جامدى ا"ٓخرة  12

إالرادة الس;ياس;ية، وإالرادة الس;ياس;ية �يف كتعرفوا، الس;يد الوز�ر، ال 
 تقاس �ٔ"قوال ٔ�و �خلطا�ت، تقاس �ٔ"فعال، ما ا£ي ٔ�جنزمت يف حبر س;نة

ٔ�شهر يف ماكحفة هاذ املا�ينة دÀل اþهنب؟ يعين ت�kلكمو عن أ"فعال  5و
  . امللموسة، كنتلكمو Kىل س;ياسة

عندما نت�دث عن التباطؤ، امسح يل، الس;يد الوز�ر، هاذ التباطؤ 
وهاذ التلكؤ مايش من عندها، ٔ�نظروا ما قالته الهيئة الوطنية محلاية املال 

املال العام، يف خشص رئDسها احملرتم، قالت  الهيئة الوطنية محلاية. العام
×شكو، قالت Àودي وضعنا بني يدي املسؤولني ملفات، وهو هيدد 
iسحب ت امللفات، وهيدد حبل الهيئة الوطنية محلاية املال العام، ٔ"نه هاذ 

  .الهيئة و²ري ذ¢ من الغيور�ن يف هاذ البالد �يد�روا جمهود
الفساد، مرة عفا هللا عام سلف،  و£¢، ملا ت�سمعو مرة ماكحفة

�يحصل لنا ٕاشاكل، ٔ"نه اك�ن ٕاشاكل Kىل مس;توى ازدواجHة اخلطاب دÀل 
واش احلكومة مصممني Kىل حتريك ملفات الفساد وال ²ادي . احلكومة

تعفHو Kىل ما سلف؟ هذا ٕاشاكل حقHقي، جيب ٔ�ن �كون فHه الرؤية 
ال ميكن ٔ�ن ينال مهنا ٔ�ي واحضة حىت نطمنئ Kىل ٔ�ن هناك ٕارادة ال تلني و

  .عفريت ?ام اكنت صالبته ورشاس;ته

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر من Y�ٔل الرد Kىل التعقHب، تفضلوا. شكرا

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀتالس;يد وز�ر العدل واحلرÀت
  الس;يد املس
شار احملرتم، 

ت تفضلمت وقلمت بqٔن املسؤولية تقع Kىل احلكومة حبمك ٔ�هنا حتجب املعلوما
  .املرتبطة �هنب املال العام، وهذا ²ري حصيح متاما

الصحيح هو ٔ�ننا نتعامل �لشفافHة املطلوبة، وQينا تقر�ر �ل�س;بة ٔ"داء 
وزارة العدل واحلرÀت، عرضنا فHه مجيع املعطيات، ومن مضن ذ¢ 
امللفات اليت ٔ�´الها Kلينا الس;يد الو�يل العام zلم Qى اEلس أ"Kىل 

ساKة Kىل النيا�ت العامة، كام ٔ�ننا  24ؤ�´لناها بدور� دا}ل  zلحسا�ت،
حتدثنا عن املسطرة اليت ترتمج ٕارادة احلكومة يف حماربة هنب املال العام، 
وذ¢ من }الل دراسة �يق التقار�ر الصادرة عن جملس أ"Kىل zلحسا�ت 

ا وٕاذا تبني ونقوم حنن بدراس;هت 111اليت مل تمت ٕا´اþهتا Kلينا يف ٕاطار الفصل ،
  .حنيلها، هذا هو ما يرتمج إالرادة خمالفات حممتZ ةمثهناك ٔ�ن 

حhH تت�دثون عن وا´د املس;توى من التكمت هو ا£ي يفرضه Kلينا 
القانون، هو حhH حتال ٔ�مام الرشطة القضائية و´ني البحث و´ني 
التحقHق، فلDس من حق\ا ولDس من حقمك ٔ�ن نت�دث عهنا ال رسا وال 

نية، ٔ"هنا مدمو²ة �لرسية وذ¢ حفاظا Kىل م�دٔ� سام وهو م�دٔ� قرينة Kال
الرباءة احملفوظة للك مواطن ٔ"نه ال ميكن ٔ�ن نعرضها zلمس ٔ"هنا ٔ�يضا قرينة 

  .دس;تورية تعلو Kىل اكفة ¨عتبارات
حتدثمت عن الصندوق الوطين zلضامن ¨جÄعي وعن مطاحن املغرب، 

اليوم، هذه ملفات لها Kالقة �لتدبري املرتامك  و4ٔن هذه امللفات يه ملفات
zلس;نوات املاضية، ؤ�يضا لDس لنا فضل ٕا´اþهتا Kىل القضاء ٔ"هنا يف 

ٔ�ن  -ٔ�قول–الس;نوات املاضية ٔ�يضا ٔ�حHلت ويه ا"ٓن ٔ�مام القضاء، ال ميكن 
تثريوا يف معرض ´ديثمك عن تعاملنا وتعاطينا مع ملفات الفساد، ال ميكن 

امللفات ال من الناحHة الواقعية املنطقHة وال من الناحHة يعين  ٔ�ن تثريوا هذه
القانونية ؤ�عترب ٔ�ن ٕا5رهتا رصا´ة فHه وا´د النوع من Kدم يعين التقد�ر 

  .اجليد ملا ي��غي ٕا5رته وما ال ي��غي ٕا5رته
حتدثمت، أ"س;تاذ الكرمي، عن هيئة حامية املال العام، نعم ٔ�قول ¢ مجيع 

´اþهتا Kلينا هذه الهيئة، ٔ�´لناها Kىل القضاء ويه حمل حبث، امللفات اليت �ٔ 
ٔ"ي ¡ة وأ"مر فHه يعين ) Le compte(لكن لس;نا مس;تعد�ن بqٔن نقدم 

  .حبث يعين رسي ٔ�مام الرشطة القضائية
تذ�روا دامئا ٔ�نه ميكن ٔ�ن يتعرض لك وا´د م\ا لشاكÀت، فHنبغي ٔ�ن 

Kاليم العام ا£ي يدمر حHاته حنمي ٔ�ي ٕاÂسان بqٔن تتعرض مسعته zلتناول االٕ 
  . وقد �كون �ريئا ويفرتض ٔ�ن �كون كذ¢

£¢، البحث Yاري يف لك هذه امللفات ولكن احلديث العلين عهنا 
يشء ²ري مق�ول و²ري معقول وال �ريد ٔ�بدا ٔ�ن نتعاطى بطريقة هبلوانية مع 
بعض أ"مور اليت يه يف ²اية احلساس;ية وأ"مهية ٔ�ن �ٓ}ذها يعين Kىل 
ٔ�ساس ما يفرضه اQس;تور والقانون واQس;تور رصحي يف هذا الباب 
والقانون رصحي يف هذا الباب وي��غي ٔ�ن حنرتمه وحنن واعون مبها?ا، ٔ�وال 

  . Kىل مس;توى حماربة هنب املال العام، و5نيا Kىل حامية قرينة الرباءة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
دد نظرا ٔ"مهية املوضوع، جتاوز� الوقت احمل. شكرا zلس;يد الوز�ر

شكرا Kىل مسامهتمك . جتاوز� Kىل مس;توى الفريق وKىل مس;توى احلكومة
  . يف هذه اجللسة املباركة

ون�kقل ٕاىل ما تبقى من أ"س;ئZ، ؤ�عتقد بqٔن الس;يد وز�ر الوظيفة 
العمومHة وحتديث القطاKات العامة سkDوىل إالYابة نيابة عن الس;يد وز�ر 

  . س;ئZ املو¡ة لهذا أ"}ري¨قkصاد يف ا"ٔ 
ٕاذن السؤال املتعلق بقطاع امجلارك، تqٔهيل قطاع امجلارك، اللكمة ٔ"´د 
السادة املس
شار�ن من الفريق ¨س;تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::بلفHلبلفHلبلفHلبلفHل    يديديديداملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد ااملس
شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحل    
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السادة املس
شارون،

رب ٕادارة امجلارك والرضائب ²ري املبارشة من املؤسسات إالدارية ذات تعت
أ"مهية فô خيص حتديد الس;ياسة امجلر�ية الوطنية وحامية ¨قkصاد الوطين 
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ودمع ٕانعاش ¨س
Iرات، ويه بذ¢ مؤسسة جتمع بني البعد�ن 
¨قkصادي و¨جÄعي، }اصة ؤ�ن بالد� تعمتد س;ياسة ¨نفkاح وحرية 
السوق، مما ٔ�صبح يلزم\ا بتqٔهيل وتطو�ر جماالت اخلدمة يف هذه املؤسسة 

هذا التqٔهيل . العمومHة الهامة حىت توا�ب مساراتنا التمنوية و¨قkصادية
  . ا£ي لن يمت ٕاال عن طريق مدها �لوسائل الالزمة iرشÀ ولوDYس
HكHا

ٕالجراءات £ا، Âسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن تصورات احلكومة ل
اليت تدمع تqٔهيل قطاع امجلارك والرضائب ²ري املبارشة ملوا�بة اEهود الوطين 
يف التqٔهيل التمنوي ومسا�رة املس;تxدات والتطورات إالقلميية واجلهوية 

  . واQولية
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إالYابة . شكرا zلس;يد املس
شار

  .الKىل السؤ 

 الس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد ((((�لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة �لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة �لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة �لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة 

  ::::))))واملاليةواملاليةواملاليةواملالية
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة املس
شارون احملرتمون،
بارشة ٕاذن يف البداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شري بqٔن ٕادارة امجلارك والرضائب ²ري امل 

، وهذا 2015ا"ٓن لها يف ٕاطار الرب�مج احلكويم خمططا ٕاسرتاتيجيا يف ٔ�فق 
ا7طط وضع انطالقا من ×شخيص شامل ا£ي سامه فHه لك الرشاكء، 

هدف  200هذا ا7طط ¨سرتاتيجي ´دد ). ٕادارة امجلارك(رشاكء إالدارة 
  . مرشوKا 44يتضمنون  - هدف  20هاذ  -اسرتاتيجي، و�يضمن 

�ل�س;بة للك هاذ املشاريع لها Æ�ٔر اقkصادي قوي اzيل �يخص  ٕاذن
دÀل أ"هداف ٕاسرتاتيجية واzيل �يخصو  8املقاوÅ �ٔ"ساس، �ل�س;بة ل 

دÀل هاذ ا7طط ¨سرتاتيجي، يف ´ني ٔ�ن اخلواص معنيون  50%
  . مشاريع 6بـخمسة ٔ�هداف ٕاسرتاتيجية و

مرشوع  14و تفعيل مت ٕاKداد �ٔ  2013و 2012ٕاذن �ل�س;بة zلس;نوات 
  : حماور ٔ�ساس;ية 4?يلك ا£ي خيص 

احملور أ"ول خيص تÚس;يط إالجراءات، وهاذ تÚس;يط إالجراءات ¿ 
Kالقة بطبيعة احلال �لتxارة اخلارجHة، واكنوا من بني الطلبات املل�ة املعرب 

  : عهنا من طرف املقاوالت، وذ¢ Kرب
�زع الطابع املادي عن ٔ�وال اEاالت املس;هتدفة، يه ¨سرتسال يف  -

 إالجراءات؛ 
 مالءمة إالجراءات ملوا¡ة املعيقات اليت تعرتض معل املقاوÅ؛ -
 . التوافق مع ٔ�فضل املامرسات Kىل الصعيد اQويل -

كام ٔ�ن هاذ أ"هداف يه لها كذ¢ �ريد الرفع من تنافس;ية املقاوالت 

  : املغربية Kرب وا´د العدد من إالجراءات، مهنا
  أ"نظمة ¨قkصادية يف امجلرك؛ تطو�ر تدبري -
 تعريف املس أ"خرض ووضع �ٓليات تنفHذه؛  -
 وضع نظام لٕالرسال إاللكرتوين zلو5ئق إالثباتية؛  -
 ؛ )1Les P2I(املسامهة يف تطو�ر املناطق احلرة و -
 وضع �ٓليات تدبري العالقة مع الزبناء؛  -
  .ومqٔسسة العالقة مع امجلعيات املهنية -

ن احملور الثاين اzيل �يخص �رش;يد املراق�ة امجلر�ية اzيل بطبيعة احلال اك�
عندو Kالقة مع الغش التxاري واzيل �يضعف تنافس;ية ¨قkصاد والفاKلني، 

  . وهناك Kدة ٕاجراءات يف هاذ احملور
احملور الثالث �يخص حتسني تدبري املنازKات هبدف حتسني رشوط 

رش;يد اجلوانب املتعلقة � - بطبيعة احلال  -ال
سوية احلبية دون ٕاغفال 
  . �ل
سوية القضائية والتحصيل اجلربي

ؤ�}ريا حتسني مس;توÀت الت�ليق وجودة اخلدمات، لك ما يتعلق 
�ٔ"فراد، هنا حتسني ظروف ¨س;تق�ال، التواصل، تقدمي املعلومات 

  . ٕاخل... zلمرتفقني ومعاجلة الشاكوى
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اليل يف ٕاطار التعقHب، تفضلاللكمة zلفريق ¨س;تق

        ::::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
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدان الوز�ران،
  الزمالء أ"عزاء،

ٔ�وال، الس;يد الوز�ر، ت�شكرومك Kىل اجلواب دÀلمك، ولكن ٔ�� ابغيت 
ن
\اول اح\ا يف الفريق ¨س;تقاليل هذا املوضوع من وا´د املقاربة ٔ�خرى، 

مجلارك والرضائب ²ري املبارشة يه تتكون وا´د املورد �عتبار ٔ�ن ٕادارة ا
ٔ�سايس خلزينة اQوÅ، وبطبيعة احلال هذا املورد البد ٔ�ن �رKاه، البد ٔ�ن 
نعتين به، وذ¢ يف ٕاطار دمعه �ملوارد الÚرشية والوسائل اzلوجس
HكHة 

  . وكذ¢ إالماكنيات املادية
نفس العدد من ويه تتوفر Kىل  2000بhD �رى ٔ�ن امجلارك م\ذ 

املوظفني، رمغ ما عرفه املغرب من تطورات �برية يف ش;ىت اEاالت وفkح 
نقط }اضعة لرقابة هذا اجلهاز، ويه مطالبة كذ¢ �لتطبيق السلمي 

وٕاذا . "zلقوانني من Y�ٔل فرض الرضائب املنصوص Kلهيا مبقkىض القانون
رشية الاكفHة ، ويف غياب املوارد الÚ "ٔ�ردت ٔ�ن تطاع، فاطلب ما ¹س;تطاع

  .والوسائل اzلوجس
HكHة، ال ميكن ٔ�ن نطالب هبذا اجلهاز فوق طاقkه
وبطبيعة احلال، اح\ا �متىن، وهبذه املناس;بة، ٔ�ن تعي احلكومة يف ٕاطار 

                                                 
1
Plateformes Industrielles Intégrées 
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، 2015دفرت حتمالت مع هذا اجلهاز من حHث النتاجئ ٔ�و ما مسيته �7طط 
ء ا£ي يؤÆر Kىل ٔ"ن الوسائل ٕاذا اكنت قليZ س;تؤÆر Kىل العمل، اليش

ÅوQل خزينة اHمداخ .  
مث ٔ�كرث من ذا وذاك �متىن ٔ�ن يعاد النظر يف القانون املنظم لهذا املرفق 
دÀل اQوÅ، ٔ"ن القانون ٔ�صبح ²ري مkالمئ مع املعطيات احلالية ومع مغرب 

، و}اصة ٔ�ن هناك ما ¹سمى �لغرامات 2011اليوم، مغرب بعد دس;تور 
طنني بدل ا£هاب ٕاىل ايواYه هبا Kدد �بري من املو اليت ترضب يف مخسة و 

املنبع من Y�ٔل ضبط ت البضائع اليت د}لت بدون ٔ�و }الفا عن القانون، 
يؤدي الضعاف ن
xHة ذ¢ Kدد �بري من الغرامات اليت ال ميكن ٔ�ن يق�لها ال 

  . املنطق وال العقل
و جحم و�لتايل، ٔ�صبح لزاما ا"ٓن ويف نطاق التقHمي ٔ�ن نعرف ما ه

الغرامات املفروضة من طرف ٕادارة امجلارك؟ ومك اس;تطاعت ٔ�ن تد}ل ٔ�و 
ٔ�ن ×س;ت�لص مهنا؟ وسرتون ٔ�هنا يه Âس;بة Yد قليZ نظرا ٔ"ن القوانني ٕاذا 

  .مل ×رشع zلمجمتعات من Y�ٔل التطبيق ال ميكن ¨عÄد Kلهيا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
لوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل لمك اللكمة الس;يد ا. شكرا الس;يد الرئDس

  .التعقHب

�لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
  ::::))))نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 
  الس;يد الرئDس،

�ل�س;بة لهاذ يعين اكنت Kدة ٔ�فاكر، صعب �ش الوا´د جياوب Kىل 
²ادي �ركز ٔ�ساسا Kىل دور ٕادارة  لك هاذ أ"فاكر يف دقHقkني، ولكن

  .امجلارك والرضائب ²ري املبارشة
ٔ�وال، هاذ إالدارة املهمة دÀلها أ"وىل وهو وضع لك رشوط املالمئة من 
Y�ٔل جعل املقاوÅ املغربية �كون عندها وا´د التنافس;ية، ال Kىل الصعيد 

 Úرب تK ويل، وهذا من طبيعة احلال ميرQىل الصعيد اK س;يط الوطين وال
لك إالجراءات اzيل يه ميكن لها ٔ�ن تعرقل ٔ�و حتول دون الوصول ٕاىل هذا 
الهدف، ومن ¡ة ٔ�خرى وضع لك ا"ٓليات اzيل كتضمن وا´د املنافسة 
رشيفة، ومن طبيعة احلال اهناÀ كنتلكم Kىل الغش، كنتلكم Kىل لك ما 

س;بة جيعل بعض يعين الفاKلني �متتعون iرشوط ²ري شفافة و²ري �زهية �ل� 
  . zلفاKلني ا"ٓخر�ن

²ري بصفة Kامة اzيل ابغيت نقول وهو ا"ٓن إالدارة تعمل وفق مهنجية 
حتديد نوعية ا7اطر وت
�ع هاذ ا7اطر �ش لك اEهودات ولك  ،ذ�ية ٔ"وال

إالماكنيات املتا´ة Qى إالدارة تقدر توظفهم يف هاذ ¨جتاه �ش �كون 
هداف اzيل يه يعين حمددة، هذه يه يعين وا´د الن
xHة ٔ�فضل ونوصلو ل#ٔ 

  . املهنجية اzيل ا"ٓن ²اديني فهيا

ٕاذن رمغ الوسائل ورمغ إالماكنيات اليت يه مرصودة ا"ٓن الهدف وهو 
نتاع هاذ الوسائل �ش نوصلو لنتاجئ ) L’optimisation(نوع من 

  . ٔ�حسن
  .وشكرا

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

. ؤال املوايل املتعلق �لقروض املمنو´ة لفائدة املتقاKد�نن�kقل ٕاىل الس
  .اللكمة zلفريق اQس;توري

        ::::املس
شار الس;يد املس
شار الس;يد املس
شار الس;يد املس
شار الس;يد ????دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�و
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت املس
شارة، 
  ٕاخواين املس
شار�ن،

وكذ¢ حيمل مضنيا يف  سؤالنا اليوم ينقل هام ذا بعد ٕاÂساين ٔ�سايس
طياته مساءÅ جامعية zلمنظور ا£ي نتÚ\اه يف املغرب لقضاÀ املواطنة 

  . والتضامن والكرامة إالÂسانية
موضوع سؤالنا، الس;يد الوز�ر، كام اطلعمت Kىل ذ¢ هو الوضعية 
القرسية اليت جيد املواطن نفسه حمارصا هبا وفهيا بعدما �كون قد ٔ�فىن زهرة 

  . ، ¹سامه يف مناء ب½ه، مث حيال Kىل اEهول ممتثال يف التقاKدمعره Âش;يطا
التقاKد، الس;يد الوز�ر، من املفروض ٔ�ن Âسعى مجيعا Kىل �كرمي ٔ�ه� 
و¨جهتاد يف تDسري معDش;هتم وحتصني ٔ�وضاعهم النفس;ية والصحية ٔ"ن 
ذ¢ هو اQليل القاطع Kىل اس
Hعاب اEمتع ملفاهمي املواطنة والتضامن 

لكرامة، ال ٔ�ن نتعامل مع الÚرش تعاملنا مع م\توYات اس;هتال�ية، بعدما وا
Âس;هتلكها وتتxاوز Zرخي صالحHته �ريم هبا ٕاىل سZ املهمالت ²ري مqٔسوف 

  . Kىل مصريها
ولن نطرح معمك ما يف ٔ�نفس;نا من اÂشغاالت ختص وضعية املتقاKد 

دعوين فقط  �ملغرب، فقد ال ×س;توعب دورة �رملانية اكمZ ذ¢، ولكن
ٔ�طرح Kليمك، الس;يد الوز�ر، ٕاشاكلية حمارصة املتقاKد يف الولوج ٕاىل متويل 
احkياYاته ¨س;هتال�ية الÚس;يطة، ذ¢ ٔ�ن هذا املتنفس املايل الوحHد تqٔىب 
النصوص اþمتيزيية والرشوط املعجزة و¨س
�داد املامرس من طرف 

ذ¢ وضعا ال �متزي مؤسسات اþمتويل ٕاال ٔ�ن تقطع السHÚل ٕاليه، مكرسة ب
فHه املتقاKد عن إالÂسان امليت ٕاال �لروح اليت ال �زال ×رسي يف جسده، 
ٔ��ن التضامن؟ وعن ٔ�ي مواطنة نت�دث، ٕاذا اكنت Kاق�هتام �رامة م\حطة يف 

  ٔ�رذل العمر؟ 
  الس;يد الوز�ر، 
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ما بني مؤسسات  2011يونيو  28}الفا لربتو�ول االتفاق املوقع بتارخي 
الصندوق املغريب zلتقاKد، تعDش الرشحية املنمتية لهذا الصندوق االئÄن و 

معا�ة يومHة مع مؤسسات االئÄن يف ق�ول ملفات القروض ٔ�ساسا، ويف 
اعÄد الرشوط احملددة يف الربتو�ول املشار ٕاليه، فqٔي تقHمي تضعه احلكومة 

ي يعاين لهذه الوضعية؟ ؤ�ي �ٓلية مراق�ة ومkابعة س;ت
�ناها لرفع احليف ا£
  م\ه املتقاKدون يف هذا الصدد؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك، لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالYابة Kىل السؤال

�لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
        ::::))))نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  .رتمشكرا الس;يد الرئDس احمل
  الس;يد املس
شار احملرتم،

وقع الصندوق املغريب zلتقاKد  2005ابغيت نذ�رمك بqٔنه }الل س;نة 
والرشاكت ا7تصة يف م\ح القروض ¨س;هتال�ية، واملنضوية يف ٕاطار 
امجلعية املهنية لرشاكت اþمتويل، Kىل �رتو�ول اتفاق، مسح zلمتقاKد�ن 

ٕاجناز  -بطبيعة احلال  -ض مقابل املدنيني والعسكريني �الس;تفادة من قرو
اقkطاKات Kىل معاشات تقاKدمه وفق رشوط، اكن ٔ��رزها ضامن قسط من 

درمه  1000املعاش ²ري قابل لالقkطاع، ´دد م�لغه الشهري �ٓنذاك يف 
  . دون ا´
ساب التعويضات العائلية

ويف ظل هذا االتفاق، تبني ٔ�ن Kددا �بريا من املتقاKد�ن جلؤوا iشلك 
ىل ¨س;تفادة من هذه القروض، مما جنم عنه ارتفاع ملحوظ يف مفرط إ 

  . مديونDهتم
ومحلاية هذه الفçة من املتقاKد�ن من ال�سب العالية zلمديونية �رمس هذه 
القروض، معل الصندوق املغريب zلتقاKد iرشاكة مع مجيع املتد}لني Kىل 

Y ديدة، وميكن تعديل هذا الربتو�ول ٔ�و تعديل بنود الربتو�ول بوضع رشوط
  :يعين ٕاجاملها ٔ�و تقدمي مجملها فô ييل

درمه ٕاىل  1000قابل لالقkطاع من الانتقال املبلغ الشهري ²ري  - 1
درمه، دون ا´
ساب التعويضات العائلية، Kىل ٔ�ال يتxاوز هذا  1500

  من املبلغ الصايف zلمعاش؛ %40¨قkطاع Âس;بة 
ع، وملفني ملفات قروض للك مkقاKد يف اEمو  K3دم جتاوز  - 2

 �ل�س;بة للك رشكة؛
، مع أ"}ذ بعني ¨عتبار اشهر  K60دم جتاوز مدة ¨قkطاع  - 3

 املدة املشموÅ �لتqٔمني Kىل الوفاة؛
) Le TEG: Taux Effectif Global(ٔ�ن تقل Âس;بة الفائدة  - 4

املطبقة Kىل لك ملف بنقطتني Kىل ال�س;بة املئوية القصوى اجلاري هبا 
  .رف بنك املغربالعمل واملرصح هبا من ط

  .2011وهذه إالجراءات لكها د}لت ابتداء من فاحت يوليوز 
ٕاذن هاذ امللفات، ملفات القروض اخلاضعة zلرشوط اجلديدة ا"ٓنفة 

  . 2011ا£�ر، يه اليت مت التعاقد iشqٔهنا ابتداء من فاحت يوليوز 
ٕاذن �ل�س;بة zلملفات املربمة ق�ل هذا التارخي واzيل يه موضوع السؤال 
دÀلمك، يه ²ري مشموÅ بqٔحاكم الرشوط اجلديدة، لكون ¨س;تفادة مهنا 

  .متت ق�ل Zرخي دخول االتفاق املعدل ´زي التطبيق
²ري ٔ�ن �ل�س;بة zلمعنيني �ٔ"مر اzيل راغبني يف ¨س;تفادة من هذه 
الرشوط، ميكهنم االتصال م�ارشة iرشاكت اþمتويل �ش يعيدوا النظر ٔ�و 

  .رشوط اجلديدة¹س;تافدوا هباذ ال 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .واللكمة zلس;يد املس
شار احملرتم. شكرا لمك

        ::::املس
شار الس;يد املس
شار الس;يد املس
شار الس;يد املس
شار الس;يد ????دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�و
  الس;يد الوز�ر،

ٔ�ن هذه الفçة  هيف احلقHقة اح\ا، الس;يد الوز�ر احملرتم، اzيل نتلكمو عن
ن من املواطنني يه فçة بدالت جمهود �بري، وف\ات حصهتا وش;باهبا ومعرها م

  .Y�ٔل }دمة الوطن، والس;ô فçة املتقاKد�ن العسكريني
حقHقة ٔ�ن املتقاKد�ن العسكريني اzيل اكنوا وال زالوا �رابطون �ٔ"قالمي 
اجلنوبية يعDشون ٔ�قل ما يقال ٔ�نه ما ميك�ش نذ�روه يف هاذ املقام، ٔ"نه 

درمه،  1000درمه، ٔ�قل من  1000بعض املتقاKد�ن ال يتقاىض حىت 
  .Z ²�ٔلبDهتا امىش zلxامعات، يعين يعDش مشالك �بريةوعندو Kائ

اح\ا اzيل كنطالبو من احلكومة ٔ�ن هذه الفçة من املواطنني �راعهيا، 
معلت جمهود �بري، والس;ô ٕاىل عرف\ا ٔ�ن فçة �بري مهنم اكن  -حقHقة –ٔ"هنا 

س;نة، وطلبت مهنم احلكومة ٔ�و اQوÅ ٔ�و  20وصلها التقاKد هاذي ٔ�كرث من 
س;نة ؤ�كرث، اك�ن اzيل  20ة اQفاع الزÀدة يف العمل، بعد ما زادوا ٕادار 

س;نة ٔ�و  25س;نة، و´ني ٔ�حHل zلتقاKد اYرب راسو ذيك  25وصل حىت 
  .، 4ٔنه اكن Yالسا يف مزن¿س;نة ²ري حمسوبة ¿ 30

ٕاذن هنا }اص احلكومة تتد}ل و�راعي هاذ إالشاكلية وحتل لنا هذه 
املتقاKد�ن اzيل هام �س وطنيني وبذلوا جمهود املشلكة، ٔ"ن احلقHقة وضعية 

�بري، }اص احلكومة وهذا من مسؤولية احلكومة ٔ�هنا �راعي هاذ الفçة من 
املواطنني، وضعيهتم الصحية ال ×سمح هلم �لعمل، وضعيهتم املادية ضعيفة، 
يعين يعDشون ´اÅ هتمDش و´اÅ ²ري مق�وÅ يف ب½ اQميقراطية ويف ب½ 

zس;تور اQاÅلنو صاحب اجلالK ليه مجيعا من  ،يلK هللا ينرصو ووافق\ا
  .يف ٔ�مورها لكها ه، و�زاهتهوحريت هY�ٔل �رامة املواطن وعزت

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، هل لمك رد Kىل التعقHب؟ . شكرا zلس;يد املس
شار
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  .تفضلوا

ة العمومHة ة العمومHة ة العمومHة ة العمومHة �لوظيف�لوظيف�لوظيف�لوظيف الس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
        ::::))))نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  الس;يد الرئDس احملرتم،
ال، ²ري �ل�س;بة zلمتقاKد�ن، خصنا نعرفو بqٔن املتقاKد�ن اzيل هام ا"ٓن 
مkقاKد�ن اzيل �يمت ¨´
ساب دÀل التقاKد دÀهلم بناء Kىل املدة اzيل 

عسكريني، ومن طبيعة احلال Kالقة مع اش;تغلوها، سواء اكنوا مدنيني ٔ�و 
  .النظام أ"سايس ٔ�و الفçة اليت ي�متون ٕاþهيا �ل�س;بة لٔ#نظمة أ"ساس;ية

5نيا، �ل�س;بة للك ما يتعلق �القرتاض، مت حتديد وا´د احلد أ"دىن 
درمه اzيل ٕاىل امشD\ا حىت هبطنا هذاك احلد أ"دىن، مفن  1500دÀل 

خبلق مشالك ٔ�كرث ؤ�كرث، ٔ"ن ال يعقل �ش  طبيعة احلال ²ادي ²ري نقومو
درمه يف الشهر،  100وال  �50كون مkقاKد À}ذ وا´د القرض وتبقى لو 

�يفاش ²ادي يد�ر �ش يليب احلاجHات دÀلو اليومHة ٕاىل ما ابقى لو حىت 
  يش Kائدات من ٔ�صل العائدات مبوجب التقاKد؟ 

ا´د التوازن، ٕاذن هاذ القواKد اليت ´ددت، ´ددت من Y�ٔل وضع و 
توازن بني الطاقة والقدرة ¨س
Hعابية �ل�س;بة zلمتطلبات دÀلو ومن طبيعة 
احلال القدرة دÀل ٔ�}ذ قروض من عند هاذ الرشاكت دÀل اþمتويل، ومن 
طبيعة احلال من ¡ة ٔ�خرى احلفاظ Kىل وا´د التوازن Âس;يب �ش ما 

الس;نوات من  يوقعوش مشالك فô بعد، وهاذ املشالك راه تعاشت يف
اكن وا´د العدد �بري دÀل املشالك اzيل هام امشاو يف  ،2005حىت  2000

هاذ ¨جتاه، ٕاذن هاذ إالجراءات كمتيش يف عقلنة التدبري دÀل هاذ امللفات 
  .دÀل القروض ¨س;هتال�ية

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
س;ياسة  السؤال املوايل ٔ�و السؤال ما ق�ل أ"}ري يتعلق بغياب. شكرا

معومHة يف جمال تدبري احملفظة املالية z½وÅ �ل�س;بة zلمؤسسات وامل�شqٓت 
  .اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من فريق أ"صاÅ واملعارصة. العمومHة

        ::::املس
شار الس;يد محمد العقاوياملس
شار الس;يد محمد العقاوياملس
شار الس;يد محمد العقاوياملس
شار الس;يد محمد العقاوي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  ٔ�خيت املس
شارة،

  ٕاخواين املس
شار�ن،
  رتم،الس;يد الوز�ر احمل

تبعا لاللزتامات احلكومHة الواردة برب�جمها والرامHة ٕاىل حتسني حاكمة 
املؤسسات وامل�شqٓت العامة وتقوية فعالية مراق�هتا من طرف اQوÅ متاش;يا 
مع مkطلبات الربط بني املسؤولية واحملاس;بة وتعز�ز الشفافHة والنxاKة، 

امل�شqٓت العامة وحHث ٔ�ن غياب رؤية ٕاسرتاتيجية لقطاع املؤسسات و 

مسÅٔq ²ائبة ومفkقدة،  ،�كون مبثابة مرجعية zل
شخيص وتقHمي املنجزات
Kالوة Kىل ٔ�ن الربملان مكؤسسة دس;تورية م\تخبة مل يلمس }الل التقار�ر 
املوضوKة رهن ٕاشارته مبناس;بة م\اقشة مشاريع القوانني املالية الس;نوية ٔ�ية 

½z ة يف جمال احملفظة املاليةHىل مس;توى س;ياسة معومK اصة{ ،Åو
¨رتباط ا£ي جيب توطيده بني احملفظة املالية z½وÅ ومؤسساهتا 

  .والس;ياسات القطاعية، }اصة يف مHدان الس;يا´ة و¨ن�Úاق ¨قkصادي
£ا Âسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن ٕاسرتاتيجية احلكومة يف جمال قطاع 

ها يف ٔ�فق الكشف امل�شqٓت واملؤسسات العمومHة وعن أ"هداف احملددة ل 
  .عن الهاجس املتحمك يف تدبري احملفظة املالية zلمؤسسات املذ�ورة

  .شكرا الس;يد الرئDس

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

�لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
        ::::))))وز�ر ¨قkصاد واملاليةوز�ر ¨قkصاد واملاليةوز�ر ¨قkصاد واملاليةوز�ر ¨قkصاد واملالية    نيابة عن الس;يدنيابة عن الس;يدنيابة عن الس;يدنيابة عن الس;يد((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم
  الس;يد املس
شار احملرتم،

ابغيت Âشري ٔ�وال ٔ�ن املؤسسات واملقاوالت العمومHة يه �ٓلية هامة 
لتنفHذ الس;ياسات العمومHة، وذ¢ من }الل املشاريع املهيلكة اzيل ك
سامه 

  .الوطين يف اEهود ¨س
Iري ويف ال
شغيل و�منية ¨قkصاد
ا"ٓن ٕاىل ابغينا نتلكمو Kىل هاذ دور املؤسسات واملقاوالت  ،ٕاذن

مؤسسة معومHة، �ش نعطيمك وا´د الفكرة Kىل  239العمومHة، ا"ٓن اك�ن 
مقاوÅ معومHة اzيل ك
سامه فهيا اQوÅ بصفة  42احملفظة املالية، اك�ن 

Eمع الرشيفي م�ارشة، مبا فهيا التجمعات %صندوق إاليداع والتدبري، اك
  .ٕاخل... zلفوسفاط

رشكة Zبعة، ٕاذن اك�ن وا´د احلجم دÀل  434وبصفة Kامة، اك�ن 
²ري هو اzيل ابغيت نعطيمك . املؤسسات واملقاوالت العمومHة اzيل يه ?م

وا´د الفكرة، وهو ٔ�ن املؤسسات واملقاوالت العمومHة ك
سامه بوا´د 
يف تدبري اخلدمات العمومHة ويف  الشلك فعال، ال يف ¨س
Iر العمويم، ال

  . العديد من القطاKات
مليار درمه، القمية  77¨س
Iرات وصلوا ٕاىل  2012ا"ٓن �ل�س;بة لـــ 

املضافة اzيل يه كت�kج Kىل هاذ املؤسسات واملقاوالت العمومHة ك
سامه بــ 
ية ٕاىل الناجت اQا}يل اخلام، ٕاذن يعين �يعطي وا´د الفكرة Kىل أ"مه  9,6%

دÀل هاذ القطاع وKىل املسامهة دÀلو، ال �ل�س;بة zلناجت اQا}يل اخلام وال 
اzيل ما هو  �2013ل�س;بة z½ينامHكHة ¨قkصادية، فضال Kىل س;نة 

: مليار درمه، و�يخص مجيع القطاKات 126مرصود �ل�س;بة لالس
Iر هو 
يه املهنجية  ٕاذن ٔ�ش;نو. ٕاخل... القطاع الفالi، الطرق الس;يارة، املوا¡

  إالسرتاجتية اzيل كمتيش Kلهيا احلكومة؟ 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––والت جملس املس
شار�ن والت جملس املس
شار�ن والت جملس املس
شار�ن والت جملس املس
شار�ن مدامدامدامدا

29 

 )2013ٔ��ريل  23( 1434جامدى ا"ٓخرة  12

ٔ�وال، يه �مثني لك املك
س;بات اzيل عند� ا"ٓن، ٔ�ش;نو هام هاذ 
املك
س;بات؟ وهو تعز�ز الهيلكة دÀل املؤسسات واملقاوالت العمومHة، ٕاما 
Kرب رؤية ٕاسرتاتيجية قطاعية، م�ال ٕاىل ا}ذينا قطاع النقل، اكنت وا´د 

Hة اzيل والت مقاوÅ معومHة ومت حتر�ر القطاع والو فHه املؤسسة معوم 
  . ٕاخل... وا´د العدد من املتد}لني، مبا فهيا يعين أ"Âشطة اzلوجس
HكHة

ٕاىل امشD\ا شوية بعيد اzلور، نقدرو نتلكمو Kىل قطاع االتصال اzيل 
اكنت فHه مؤسسة معومHة ومت حتر�ر القطاع، ومت خوصصة املقاوÅ العمومHة 

اس;ية يف القطاع وٕاعطاء الفرصة لعدد من املقاوالت من القطاع اخلاص أ"س
  .ٕال´داث نوع من املنافسة وحتسني اخلدمات

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لفريق أ"صاÅ واملعارصة. شكرا الس;يد الرئDس

        ::::املس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس
شار الس;يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  . شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم Kىل هاذ التوضي�ات

ٔ�ن ٔ�طمئنمك، الس;يد الوز�ر، بqٔن املعلومات اzيل اعطيتو� حول ٔ�حب 
Kدد املؤسسات العمومHة وأ"نواع دÀلها وجحم ¨س
Iر اzيل كتقوم به 
والقمية املضافة، هاذ اليش لكو عند� يف وثيقة يه عبارة عن تقر�ر اعطاتو 

  .2013لنا احلكومة ملا �قش;نا معها مرشوع القانون املالية 
اح\ا، . السؤال دÀلنا خمالف متاما لهاذ اليش اzيل �لكمنا Kليهاح\ا 

الس;يد الوز�ر، ملا هيqٔ� لهاذ السؤال، رجعنا zلرب�مج احلكويم، ٔ�ش;نو لقHنا 
  يف الرب�مج احلكويم؟ 

  :لقHنا فHه
ٔ�وال، تلزتم احلكومة بتحسني حاكمة املؤسسات العمومHة وامل�شqٓت 

  العمومHة؛
�يف؟ . بتقوية فعالية مراق�ة اQول لهذه املؤسسات5نيا، تلزتم احلكومة 

بناءا Kىل ٔ�ي تصور؟ ٔ�ي �ر�مج؟ ٔ�ية ٔ�هداف؟ ٔ�ش;نو يه أ"ج\دة 
  . ما اكي�ش هالزم\ية؟ هاذ اليش لك

ٔ�شهر م\ني بدات هاذ احلكومة، مازال ما تعطا×ش لنا يش  K5ام و
ة وثيقة اzيل ميكن Âسميوها هذه يه رؤية احلكومة، هذه يه ٕاسرتاتيجي

احلكومة فô يتعلق بتدبري قطاع ?م، رافعة ٔ�ساس;ية لالقkصاد الوطين، اzيل 
هو قطاع املؤسسات العمومHة وامل�شqٓت، ما اكيناش هاذ الوثيقة، و�لتايل 
ما عند�ش يش وثيقة اzيل ×سمح لنا ال اح\ا كربملانيني وال ٔ�نمت احلكومة 

اللزتامات دÀل احلكومة ند�رو فهيا ×شخيص وال نقDسو قHاس درYة الوفاء �
  . ودرYة التقدم يف ت ¨لزتامات، ما اكي�ش هاذ الوثيقة، ٔ�� �ٓسف Yدا

لكم Kليه احلكومة، الس;يد تو�لتايل، فالشعار دÀل احلاكمة اzيل كت 
الوز�ر، �يبقى مزÀن، ولكن ¢م Kام ٔ"نه يفkقر ٕاىل هذه أ"مور، م�ال ميل 

يل الس;يد الوز�ر، وهذا سؤال طرحkو كنتلكمو Kىل احلاكمة، تقدر تقول 
يم، احشال دÀل أ"زالبارح، ²ري البارح Kىل الوز�ر اليس ٕادر¹س 

اzيل ذ�رتو عقدت اEالس إالدارية  130املؤسسات العمومHة من هاذيك 
  . iشٕاىل يوم\ا هذا؟ ال ٔ�´د يعرف، وحىت الوز�ر ما �يxاو 

ومHة مازال ما املعلومات اzيل عند�، العرشات من املؤسسات العم
دار×ش اجKÄات دÀل اEالس إالدارية دÀلها، وما ميك�ش املؤسسة 
العمومHة ترصف ٔ�و ×س
مثر ٔ�و ال تد�ر �ر�مج ٕاىل ما نعقدش اEلس 

  إالداري، ٔ�لDس كذ¢؟ 
حنن يف شهر ٔ��ريل، ²ادي ي
ساىل ٔ��ريل و²ادي ند}لو يف شهر ماي، 

من وا´د الشوية دÀل العجز ٔ�شهر، واQوÅ ×شكو  4يعين ابقات لنا 
�ل�س;بة لالس
Iر العمويم و¨س
Iر دÀل املؤسسات العمومHة، ٔ"ن 

مليار  15واحلكومة ملا ا}ذات قرار جتميد ، Â60%س;بة ¨جناز ال تتxاوز 
درمه دÀلها من مزيانية ¨س
Iر تعول Kىل ¨س
Iر اخلاص وتعول Kىل 

Hة �ش منتصو جزء من النتاجئ اليت قد ¨س
Iر دÀل املؤسسات العموم 
حنن نتخوف وعند� شكوك حول قدرة . مليار 15ترتتب Kىل قرار جتميد 

  .هذه املؤسسات العمومHة Kىل ٕاجناز ¨س
Iرات، ٔ"نه اح\ا يف ٔ��ريل
نقطة ٔ�}رية من فض، الس;يد الوز�ر، اEلس أ"Kىل zلحسا�ت معل 

خkالالت يف التدبري عند وا´د اEموKة وا´د مجموKة تقار�ر، كريصد فهيا ا
دÀل املؤسسات العمومHة، ال نعرف شçDا Kىل ٔ�ش;نو دارت احلكومة 

  . zلتغلب Kىل ما رصده اEلس أ"Kىل zلحسا�ت من اخkالالت يف التدبري
£¢، �رجو، قل لزمH الس;يد الوز�ر، اليس أ"زيم، من Kاهد 

ٔ�شهر يعطينا وثيقة، مازال  4وىف، من Kاهد وىف، راه واKد� هاذي 
  .كن
س;ناو ما اعطاهناش

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . اللكمة لمك الس;يد الوز�ر zلرد Kىل التعقHب، تفضلوا. شكرا لمك

�لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
        ::::))))نيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملاليةنيابة عن الس;يد وز�ر ¨قkصاد واملالية((((وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة وحتديث إالدارة 

  .الرئDس احملرتم شكرا الس;يد
يه يف احلقHقة اك�ن �زاف دÀل النقط، والوقت ضيق �ش جناوبك 

  . Kىل هاذ النقط اكملني
اzيل نقدر نقول ¢ وهو ٔ�وال �ل�س;بة لنظام الرقابة اzيل هو ?م Yدا، 
هاذ نظام الرقابة عرف وا´د التطور، تطور ?م ٔ"ن نظام الرقابة اzيل اكن 

Kرب قانون Yديد اzيل �يوضع  2004يف Kام  عرف وا´د التطور 1960يف 
وا´د تصور Yديد zلرقابة املالية Kىل املؤسسات واملقاوالت العمومHة، واzيل 
ما ابقاش فهيا ²ري الرقابة الق�لية، وىل فهيا الرقابة الق�لية، الرقابة املوا�بة 

  ).Conventionnelle(والرقابة يعين التعاقدية 
، مقنا 2004لنظام اجلديد zلرقابة توضع يف رمغ ٔ�ن هاذ القانون وهاذ ا

%حكومة الس;نة املاضية ٕ�عطاء ¨نطالقة Qراسة ٕالKادة النظر ٔ�وال لتقHمي 
هاذ النظام الرقايب وٕالKادة النظر ٕاىل خص ٕاKادة النظر يف هاذ نظام 
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الرقابة، اKالش؟ ٔ"ن املؤسسات واملقاوالت العمومHة دÀل الس;تD\ات 
Àل الس;بعينات ودÀل دا�، ٔ"ن ا"ٓن ٔ�صبح ودÀات، مايش هو د\DنIل ال

ٔ�كرث يعين من الناحHة القانونية اجتهنا أ"كرثية حنو املقاوالت العمومHة، ما 
ابقHناش ²ري يف املؤسسات العمومHة، نظرا zليونة يعين وحىت احلاكمة دÀلها 

  . ٕاخل... اzيل يه مالمئة مع القانون دÀل الرشاكت املسامهة
�ن وا´د التصور Yديد ا"ٓن، وهاذ التصور اجلديد �يعطي ٕاذن اك

 Le comité(أ"مهية لٔ#¡زة التداولية دÀلها، يعين اEالس إالدارية يعين 
d’audit (يل ا"ٓن راه . ٕاخل... نتاع الرقابةzديد اY ٕاذن اك�ن وا´د املنظور

  .اح\ا كنقميوه
ٕالدارية، ٕاىل ´د �ل�س;بة zلمxالس ا.  ²ري وا´د اللكمة الس;يد الرئDس

من املؤسسات واملقاوالت العمومHة عقدت اEالس  %80ا"ٓن ما يفوق 
�ش  ؟إالدارية دÀلها، وهذا اكن هناك م�شور Kىل هاذ أ"ساس، اKالش

Âرسعو بوترية ¨س
Iر، ٔ"ن فعال املزيانية دÀل املؤسسات واملقاوالت 
دارية دÀلها �ش تعطى العمومHة ?مة Yدا والبد �ش متر يف اEالس االٕ 

  ... ¨نطالقة لهاذ
من ²ري ذ¢، اكن هناك م\اشري �ش الصفقات العمومHة تعطى 
¨نطالقة دÀلها ولكن ما ×س;ناش ق�ل من عقد ¨جKÄات نتاع اEالس 

  . إالدارية �ش Âرسعو بوترية ¨س
Iر
ت اzيل ٕاذن اك�ن ميكن ما تقامسناش لك هاذ أ"فاكر ولك هاذ إالجراءا

 ...ا}ديناها، ولكن راه اح\ا ²اديني

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
السؤال أ"}ري يتعلق بتعويض العاملني �ملناطق . شكرا الس;يد الوز�ر

اللكمة ٔ"´د السادة املس
شار�ن من الفريق احلريك لÚسط . النائية والصعبة
  .السؤال مشكورا

        ::::املس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكري
  ، الس;يد الوز�ر

يف ٕاطار ¨لزتامات ¨جÄعية ٔ�صدرت ثالث قطاKات وزارية، ويه 
اQا}لية، الص�ة، الرتبية الوطنية، دورية مشرتكة هتدف ٕاىل }لق 
تعويضات zلعاملني يف املناطق النائية والصعبة، وهو ٕاجراء بقدر وYاهته 
و}لفHاته املوضوعية، فٕانه يطرح Kدة ٕاشاكليات �رتبط iسؤال تعممي هذا 

لتعويض Kىل اكفة العاملني املعنيني، وكذا ٕاشاكلية حتديد خريطة واحضة ا
  .املعامل zلمناطق النائية املعنية هبذا إالجراء ¨جÄعي

للك ما س;بق، Âسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، حول ٕاسرتاتيجية 
احلكومة لتنفHذ هذا إالجراء وفق م�ادئ ¨س;تحقاق و�اكفؤ الفرص 

  .Hةوالزناهة والشفاف 
 .وشكرا الس;يد الرئDس

  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة عن . شكرا zلس;يد املس
شار

  .السؤال

�لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة
  الس;يد الرئDس،

  الس;يد املس
شار،
طار احلوار ¨جÄعي ابغيت نذ�ر ٔ�ن احلكومة فعال الزتمت يف إ 

ٕ�´داث تعويض عن العمل لفائدة موظفي قطاع التعلمي والص�ة العاملني 
�ملناطق النائية والصعبة �لعامل القروي، ومن طبيعة احلال الهدف وهو 
اس;تقطاب أ"طر التعلميية وش;به الطبية zلعمل هباذ املناطق اليت يه �متزي 

فزيمه مادÀ ماكفçة هلم Kىل حتمل �لعزÅ وصعوبة املسا¢، و�لتايل حت
  .ظروف العمل والعDش الصعبة و¨س;تقرار هبذه املناطق

ٕاذن، مت التqٔ�يد Kىل ٔ�ن يمت }الل هاذ ¨لزتام التوافق مع املركزÀت 
النقابية خبصوص حتديد الرشوط واملعايري اليت سDمت اعÄدها يف ضبط 

مت ٕا´داث جلنة تق\ية اzيل  مقرات معل املوظفني املعنيني، ويف هذا إالطار،
الرتبية الوطنية، الص�ة، ¨قkصاد واملالية، : كتضم Kدد من الوزارات

  ٕاذن ما يه هذه املعايري؟ . اQا}لية والوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة
يه معايري ٔ�ساسا كتخص ٔ�وال ٔ�ن هاذ املقرات جيب ٔ�ن �كون مkواYدة 

ناطق �ئية وصعبة الولوج، ٔ�ن ال يف العامل القروي، ٔ�ن �كون مkواYدة مب 
  .�كون مkواYدة مبراكز امجلاKات القروية

ٕاذن مت ¨جÄع دÀل اzلجنة التق\ية اzيل وضعت وا´د إالطار مرجعي 
ات،  مو´د بني القطاKني، ومت �لكيف اzلجن إالقلميية مبهمة تقدمي هاذ املق́رت

طرف الس;يد Kامل وهاذ اzلجن إالقلميية فهيا من طبيعة احلال مرتٔ�سة من 
العامÅ ٔ�و إالقلمي، النواب واملندوبني إالقلمييني واملمثلني إالقلمييني zلنقا�ت 

  .القطاعية ا"ٔكرث متثيلية
ٕاذن، ٕاىل ´د ا"ٓن، معليا ٕاىل ²اية �ٓخر شهر مارس، توصلنا مبعطيات 

ات  82حمرض من مجموع  70اzيل كتخص  عامÅ ٔ�و ٕاقلمي، وتتضمن مق́رت
  .ة خبصوص مقرات العمل املس;هتدفة بطبيعة احلالاzلجن إالقلميي

ٕاذن �ل�س;بة للك هاذ املعطيات، اك�ن بعض املعطيات اzيل ما 
ا´رتم
ش هاذ املعايري، ويه يعين العدد دÀلها ?م Yدا وا"ٓن كنتدارسو 
�يفاش نتعاملو مع هاذ املعطيات �ش Âرسعو ٕاجناز ووضع هذه ا"ٓلية 

  . لقطاKني zلعمل يف املناطق النائية والصعبةلتحفزي لك هاذ املوظفني يف ا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 .هناك تعقHب الس;يد املس
شار؟ تفضلوا. شكرا
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        ::::املس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس
شار الس;يد عبد اEيد احلناكري
شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم Kىل هذه التوضي�ات الهامة اليت قدمهتا 

  . ينتنو�را zلمxلس املوقر وKربه ٕاىل الرٔ�ي العام الوط
ٕان هدف\ا، الس;يد الوز�ر، من سؤالنا هو حث احلكومة Kىل اعÄد 
م�دٔ� إالنصاف يف توزيع هذا التعويض، تفادÀ لالنعاكسات السلبية اليت قد 
ترتتب Kليه جراء Kدم تعممي هذا إالجراء Kىل خمتلف العاملني يف لك 

  . القطاKات �ملناطق املصنفة يف }انة الصعبة والنائية
ملعايري اليت اعمتدهتا احلكومة لت�ديد املناطق الصعبة عن وما يه ا

  ²ريها؟ 
كام نود هبذه املناس;بة ٔ�ن نثري ان
�اهمك ٕاىل ٔ�ن هذا إالجراء الوارد يف 
بنود االتفاق يف ٕاطار احلوار اEمتعي يوi يف مضمونه ٔ�ن هذه املناطق 

ع، س;تظل صعبة ومعزوÅ، فٕاذا عوضنا العاملني فهيا، وهو مطلب مرشو
ماذا عن حقوق ساكنة هذه املناطق يف �رامج التمنية ورفع العزÅ واþهتمDش 
حىت خترج من }انة املناطق الصعبة وحىت تصبح Yذابة zلموظفني 

  واملس;ت�دمني والكفاءات؟ 
وهنا نقرتح Kليمك، الس;يد الوز�ر، مبراجعة قانون الوظيفة العمومHة مبا 

باراة اخلاصة ٔ"بناء امجلاKات ¹سمح ٕ�عطاء أ"ولوية يف التوظيف وامل 
ملا £¢ من فوائد Kىل اخلدمة العمومHة والرشوط املهنية  ،واجلهات

Z اليوم تتطلب حتويل احلوار ¨جÄعي ٕاىل  zلموظفني، كام نعترب ٔ�ن م́ر
  . حوار جممتعي يتقامس مجيع املغاربة فوائده وغنامئه

  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل . س;يد املس
شارشكرا zل 

  .التعقHب

�لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة �لوظيفة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكفالس;يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف
  ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس

�ل�س;بة لهذا التعويض عن املناطق النائية، هو اzيل خصنا نعرفو ٔ�ن 
ٔ"سايس zلوظيفة العمومHة، وكذ¢ ا"ٓن ٔ�ش;تغل Kىل ٕاصالح النظام ا

  . م\ظومة أ"جور
النظام أ"سايس zلوظيفة العمومHة ¨جتاه فاش ²اد�ن وهو يعين �كون 
هناك وا´د العالقة وطيدة ما بني الوظائف والكفاءات، و�كون وا´د 
ال
شجيع دÀل املوظفني zلعمل يف املناطق اليت يه �ئية �ش هاذ اخلدمات 

لك مواطن ٔ�ن يلج لها بوا´د املساواة، ٕاذن هذا هو العمومHة ميكن ل
  . املنظور اzيل ك�ش;تغلوا Kليه ا"ٓن

ا"ٓن �ل�س;بة zلتعويضات اzيل عندها Kالقة مع إالقامة ٔ�و مع املناطق 
اليت ¹ش;تغلون فهيا املوظفون، ٔ�وال اك�ن تعويض Kىل إالقامة، اzيل هو ا"ٓن 

من الراتب  )Le régime de base(من  %25ٕاىل  %�10يعطي ما بني 
  . أ"سايس اzيل كتتعطى للك موظف Kىل حسب مقر العمل

�ل�س;بة لهاذ الرتتDب دÀل مقرات العمل حسب هاذ الثالثة  ،ٕاذن
م\اطق، مت وا´د التعديل اzيل مقنا به هاذي وا´د الشهر، ما اكملش شهر 
تقريبا، اzيل مر يف اEلس احلكويم و�ل�س;بة zلعسكريني يف اEلس 

لوزاري، Kىل ٔ�ساس يمت تعديل بعض املناطق اzيل يه اكنت يف املنطقة ا
ٕاذن مقنا بوا´د التعديل اzيل هو ". ج"ويه خصها �كون يف املنطقة " �ٔ "

  . جزيئ ا"ٓن
ا"ٓن Âش;تعل Kىل ٕاKادة النظر بصفة شامZ لهذا التعويض عن إالقامة، 

ع املناطق وموازاة مع ذ¢ وضع يعين هذا التعويض اzيل عندو Kالقة م
  . النائية والصعبة

ٕاذن، املنظور احلكويم وهو ×شجيع املوظفني ٕاىل العمل يف هذه 
  . املناطق اليت يه حتتاج كذ¢ ٕاىل عناية وحتتاج ٕاىل }دمات ذات جودة

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . وشكرا zلجميع، لمك الس;يد الوز�ر Kىل املسامهة شكرا

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


