
 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2013ماي  21( 1434رجب  10

        444488888888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 ماي 21( 1434 رجب 10 الثال1ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساAرئ@س ل الثايناخلليفة  ،فضييلمحمد  الس7يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساHات وMسعة ؤ�ربعني دقDقة ابتداءا من الساHة الثانية  :التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت
  .الواTدة واSٔربعني بعد الزوال واPقDقة

   .يةه مZاقشة اSٔس7ئX الشف  ::::Wدول اSٔعاملWدول اSٔعاملWدول اSٔعاملWدول اSٔعامل

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

        ::::املس�شار الس7يد محمد فضييل، رئ@س اجللسةاملس�شار الس7يد محمد فضييل، رئ@س اجللسةاملس�شار الس7يد محمد فضييل، رئ@س اجللسةاملس�شار الس7يد محمد فضييل، رئ@س اجللسة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  .gسم هللا، H�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  ز�ر احملرتم،الس7يد الو 

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اPس7تور، ووفقا ملقiضيات القانون  100معال بnٔحاكم الفصل 

اPاzيل yلمwلس، خيصص جملس7نا املوقر هذه اجللسة Sٔس7ئX السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Hلهيا

ل، وق�ل الرشوع يف تناول هذه اSٔس7ئX املدرWة يف Wدول اSٔعام
ٔ�عطي اللكمة yلس7يد ٔ�مني اAلس ليطلعنا Hىل ما Wد من مراسالت، 

  . فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اAلساملس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اAلساملس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اAلساملس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اAلس
  .شكرا الس7يد الرئ@س

X ئيف البداية، z�ٔرب اAلس املوقر ٔ�ننا س7نكون م�ارشة بعد Wلسة اSٔس7 
والتصويت Hىل  الشفوية Hىل موHد مع Wلسة معومDة، ختصص �yراسة

  :مشاريع القوانني التالية
من الظهري الرشيف  34بتغيري الفصل  12.92ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -

gسن نظام ) 1922د�سمرب  2( 1341من ربيع اSٓخر  12الصادر يف 
اس7ترياد املواد السامة وMسويقها وحDازهتا واس7تعاملها، واحملال Hىل جملس 

 املس�شار�ن من جملس النواب؛
املتعلق �لربيد  24.96بتغيري القانون رمق  93.12وع قانون رمق مرش  -

 واملواصالت، واحملال Hىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يوافق مبوج�ه Hىل اتفاق  32.12املرشوع الثالث، ويتعلق �لقانون رمق  -

املوقع بفDينا يف  ،فDينا امل¢شئ yلتصنيف اPويل yلعنارص التصو�رية yلعالمات
، واحملال Hىل جملس 1985واملعدل بتارخي فاحت ٔ�كتو�ر  1973يونيو  12

  املس�شار�ن من جملس النواب؛
يوافق مبوج�ه Hىل الربوتو§ول  124.12املرشوع الرابع، ويتعلق بقانون رمق  -

ªخiياري التفاقDة مZاهضة التعذيب و©ريه من رضوب املعامX ٔ�و العقوبة 
 2002د�سمرب  18املعمتد ب¢Dويورك يف  ،ينةالقاس7ية ٔ�و الالٕا»سانية ٔ�و امله 

من طرف امجلعية العامة لٔ±مم املت¯دة، واحملال Hىل جملس املس�شار�ن من 
  جملس النواب؛

و¶ غيوافق مبوج�ه Hىل �روتو§ول ´ z13.12امسا، مرشوع قانون رمق  -
gشnٔن احلصول Hىل املواد اجلي¢Dة والتقامس العادل واملنصف yلمنافع الناش7ئة 

¶ �ليا�ن غوامللحق �تفاقDة التنوع البيولوº واملوقعة بنا ،اس7ت¹دا¸ا عن
، واحملال Hىل جملس املس�شار�ن كذ¼ من جملس 2010ٔ�كتو�ر  29يف 

  النواب؛ 

يوافق مبوج�ه Hىل اتفاق  49.12املرشوع السادس، ويتعلق بقانون رمق  -
ة، املوقع بلواكرنو لواكرنو امل¢شئ yلتصنيف اPويل yلرسوم والÀذج الصناعي

وامللحق به، واحملال  ،1979سÂمترب  28واملعدل بتارخي  1968ٔ�كتو�ر  8يف 
  Hىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه Hىل �روتو§ول  29.12املرشوع السابع، وهو قانون رمق  -
�ولو gشnٔن اتفاق النظام الشامل لٔ±فضليات التwارية فÄ بني  جوÃ ساو

، 2010د�سمرب  15يف ) الربازيل(ٕاغواسو  و�ان النامDة، واملوقع بفوز دالب
  واحملال كذ¼ Hىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه  16.12املرشوع اzSٔري يف هذه اجللسة، وهو قانون رمق  -
gشnٔن إالطار الرتوجيي yلسالمة والص¯ة املهني�ني،  H187ىل االتفاقDة رمق 

yلمؤمتر  z95الل اPورة  2006يونيو  15املعمتدة جبنيف يف  2006لس7نة 
، واحملال Hىل جملس املس�شار�ن من جملس ةالعام ملنظمة العمل اPولي

 . النواب
  . هذا فÄ خيص اجللسة ال�رشيعية

كام توصلت رئاسة اAلس كذ¼ مبراسX من الوز�ر امللكف �لعالقات 
Aاللها اz وىل مع الربملان، خيرب منi@لس ٔ�ن الس7يد وز�ر التجهزي والنقل س

  . إالWابة �لنيابة Hىل اSٔس7ئX املوÍة yلس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
كام توصلت رئاسة اAلس مبراسX من رئ@س الفريق ªس7تقاليل 
yلوTدة والتعادلية، يطلب من zاللها تnٔجDل السؤال املوWه yلس7يد وز�ر 

القوة العمومDة يف تنفDذ اSٔحاكم القضائية ٕاىل Wلسة  اPاzلية حول اس7تعامل
  .الحقة

ٔ�ما �ل¢س7بة لٔ±س7ئX الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس 
  : ماي 21املس�شار�ن ٕاىل ©اية يوم الثال1ء 

 سؤª؛  H :23دد اSٔس7ئX الشفهية -
 ٔ�س7ئX؛  H :3دد اSٔس7ئX الكiابية -
  . جواب واTد: Hدد اSٔجوبة الكiابية -

  .كرا الس7يد الرئ@سش
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        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد اSٔمني
ٔ�عطي اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ±حرار من  ،128يف ٕاطار املادة 

W�ٔل ٕاTاطة اAلس Hلام بقضية طارئة، فليتفضل فريق التجمع الوطين 
  .لٔ±حرار

        ::::املس�شار الس7يد عبد اAيد املهايشاملس�شار الس7يد عبد اAيد املهايشاملس�شار الس7يد عبد اAيد املهايشاملس�شار الس7يد عبد اAيد املهايش
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  ر،الس7يد الوز�
  الس7يدات والسادة املس�شار�ن،

M�ٔرشف �مس فريق التجمع الوطين لٔ±حرار ٔ�ن ٔ�تدzل يف ٕاطار املادة 
  .من النظام اPاzيل Aلس املس�شار�ن 128

  الس7يد الرئ@س، 
املغرب اÔي دشن ٕاصالTات معيقة واخنرط يف احلراك ªجÑعي 

املزيد من ªنفiاح  والس7يايس اÔي عرفiه شعوب كثرية �ملنطقة العربية حنو
واPميقراطية، اخنرط �لك وعي ومسؤولية، خصوصا بعد ªس7تفiاء 

، واÔي §رس م�ادئ التوازن يف احلقوق 2011اPس7توري لفاحت يوليوز 
والعداÃ بني لك فÛات املواطنني، ؤ�كد Hىل ربط املسؤولية �حملاس7بة وHىل 

  .تدبري ٔ�و الشططمسؤولية احلكومة يف حامية املال العام من سوء ال 
  الس7يد الرئ@س، 

مZذ ٔ�ن دzل املغرب هذا اجليل اجلديد من إالصالTات، انفiح الرٔ�ي 
العام الوطين Hىل نقاشات وٕا1رة قضا¶، من ق�يل حماربة الفساد وحامية 

ويف هذا الس7ياق، Wاء النقاش حول . املال العام واحلد من ªمiيازات
تفرغ وإالحلاقات ©ري املربرة ٔ�حDا´، ظاهرة املوظفني اSٔش7باح، وظاهرة ال 

واليت حتولت ٕاىل امiياز وريع، حDث ٔ�ن هذا النوع من املوظفني �س7تزنفون 
  .مزيانية الشعب، وال يعملون وال يقومون بnٔي zدمة معومDة

وهكذا توالت الزوبعات وإال1رات، ونتجت عهنا ٕاجراءات ال åمثهنا 
ب Hىل امجليع ٔ�ن ينخرط فDه لكها، وال åرفضها اكمX، بل هناك نقاش جي

  .ملصل¯ة هذا الوطن
  الس7يد الرئ@س، 

قضية اليوم تدzل يف صلب هذا النقاش، حDث ٔ�ننا نالحظ بnٔن لك 
القطاHات احلكومDة تتوفر Hىل zربات وكفاءات §برية بتجر�هتا وطول مترسها 
يف ¸ام معومDة، مهنم من اكنوا سفراء ٔ�و معداء ٔ�و كتاب Hامون ٔ�و مدراء 

عامل ووالة، ومهنم مZاديب ومسؤولني تق�وا ¸ام معومDة يف فرتة ما  ٔ�و
zالل حDاهتم إالدارية، ٕاال ٔ�هنم وبعد ٕاعفاهئم من املهام حتولوا ٕاىل موظفني 
ٔ�ش7باح، ال يقومون بnٔي معل لفائدة إالدارة، وحيتفظ هلم �Sٔجور، ؤ�حDا´ 

  . حيتفظ هلم �المiيازات والتعويضات
ئ@س، ٔ�موال دافعي الرضائب متنح لهؤالء اSٔطر العليا، ٕاهنا، الس7يد الر 

فال يعقل ٔ�ن Mس7متر هذه الوضعية اîالفة متاما ملا تعاقد´ Hليه يف دس7تور 
  .2011يوليوز 

وz�ٔريا، نناشد احلكومة ٔ�ن تبادر ٕاىل معاجلة هذا الوضع الشاذ، وذ¼ 
وكفاءهتم ٔ�و ٕاما بتلكيف هذه الفÛة من اSٔطر العليا مبهام تناسب zرباهتم 
  .فiح اAال هلم يف التقاHد ال¢س7يب ٔ�و املغادرة الطوعية ªس7تZðائية

  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
اللكمة اSٓن يف ٕاطار نفس املادة yلفريق . شكرا yلس7يد املس�شار

  .احلريك

        ::::املس�شار الس7يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس7يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس7يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس7يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  م،الس7يد الوز�ر احملرت 
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس7يد الرئ@س، 
ٕاذا اكن خمطط املغرب اSٔخرض هيدف ٕاىل ªرتقاء �لفالTة املغربية 
لتwاوز ضعف إالنتاج، ومتكني الفالTني من تطو�ر فالحهتم Hرب Mشجيعهم 
�س7ت¹دام التقZيات احلديثة، وهو ما لقي öرحDبا واس7تحسا´ من Pن 

طار مت öلكيف مكiب ال�سويق والتصد�ر ليلعب دور ويف هاذ االٕ . امجليع
مجمع yلمنتwني الصغار واملتوسطني يف ٕاطار خمطط املغرب اSٔخرض، والسهر 
Hىل املشاركة يف التnٔطري التقين yلفالTني، واملسامهة كذ¼ يف تنويع 
املنتوWات الفالحDة لالس7تwابة ملتطلبات اSٔسواق، وتوفري zدمة مالمئة 

غار واملتوسطني يف جمال اyلوجس�Dك وال�سويق وضامن yلمصدر�ن الص
  .املبيعات وحتويل املداخDل

وHىل هذا اSٔساس، مت ٕا�رام عقد بني املكiب املذ§ور والفالTني 
Hىل سDÂل  بين حسن-الرشاردة-املنتwني yلقوق واحلوامض جبهة الغرب

  . املثال، ٕاكجراء قابل yلتعممي Hىل �يق اجلهات
مت دفع ش7ياكت والزتام بد�ن من طرف الفالTني  ومبوجب هذا العقد

�ضامنة لفائدة مكiب ال�سويق والتصد�ر، Hىل ٔ�ساس تنفDذ بنود العقد رمغ 
  .الش7هبة القانونية املرتبطة هبذا إالجراء اÔي ٔ�قدم Hليه مسؤويل املكiب

ٕاال ٔ�ن الفالTني فوجÛوا بتحويل ش7ياكهتم من طرف مكiب ال�سويق 
من ٔ�نه مل يف بZÂود العقد، وهو ما يدل Hىل ٕاج�ار ٕاىل احملايم �لرمغ 

  . الفالTني �Sٔداء ٔ�و الزج هبم يف السجون
فهل هذا هو جزاء الفالTني ا�Ôن �سخرون لك طاقهتم yلرفع من 

  املنتوجDة وتوفري اSٔمن الغذايئ yلمواطنني؟
  الس7يد الرئ@س احملرتم،

د�ر، هيدف ٕان هذا السلوك اÔي ٔ�قدم Hليه مكiب ال�سويق والتص
ومن هذا املنرب، نتوWه ٕاىل احلكومة . ٕاىل ٕافالس الفالTني وMرشيد Hائالهتم
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من W�ٔل حامية هذه الرشحية من املواطنني وHدم ترصيف سوء التدبري 
اÔي يع@شه هذا املكiب وجحم اخلروقات اليت وقفت Hلهيا جلنة التقيص 

  .Hىل رقاب الفالTني املس7تضعفني
املتعاقد�ن كام يصطلح Hليه يف القانون، فاكن من وٕاذا اكن العقد رشيعة 

اSٔحرى الزتام مكiب ال�سويق والتصد�ر �Tرتام بنود العقد وتنفDذ ما الزتم 
  .به جتاه الفالTني ا�Ôن وضعوا ثقهتم يف هذه املؤسسة

  الس7يد الرئ@س، 
من موقعنا الرقايب وال�رشيعي، فٕاننا يف الفريق احلريك ن¢iظر من املكiب 

طة الوصية احلكومDة Hىل التدzل العاWل حلل هذه إالشاكلية حىت ال والسل
نضطر ٕاىل التقدم بطلب ل�شكDل جلنة ٔ�خرى لتقيص احلقائق يف ما ٔ�قدم 

  .Hليه املكiب، واس7تعامل لكام ما �سمح به اPس7تور يف هذا اAال
  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  . 128فDدرايل يف ٕاطار املادة اللكمة اSٓن yلفريق ال 

  :املس�شار الس7يد عبد املا¼ ٔ�فر¶طاملس�شار الس7يد عبد املا¼ ٔ�فر¶طاملس�شار الس7يد عبد املا¼ ٔ�فر¶طاملس�شار الس7يد عبد املا¼ ٔ�فر¶ط
  .شكرا الس7يد الرئ@س

Tلقة Wديدة من Tلقات ت��عنا ملا يقع يف هذا الب� السعيد، 
س7نخصصها اليوم yلتقر�ر اzSٔري yلمwلس الوطين حلقوق إال»سان حول 

يط ، وهو تقر�ر صادم حي "طفوÃ يف خطر"اSٔطفال يف مراكز امحلاية 
�لوضعية الاكرثية اليت تعاåهيا الناش7ئة، واليت تنعدم فهيا ٔ�دىن رشوط الع@ش 
الكرمي، واليت تتحمل فهيا Hدة ٔ�طراف حكومDة املسؤولية، خصوصا وزارة 
الش7ب@�ة، ووزارة العدل واحلر¶ت، ووزارة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنية 

  .ªجÑعية
مركزا محلاية  17هبا وفد من اAلس، مشلت ٕان الز¶رة امليدانية اليت قام 

الطفوÃ، ٔ�كدت Hدم خضوع هذه املراكز yلمعايري اPولية املعمتدة يف جمال 
ªس7تق�ال والتكفل وإالدماج، بل وحىت yلمراق�ة من طرف إالدارة املعنية، 
بل واSٔكرث من هذا ٔ�ن هذه املراكز �سودها قانون الغاب، وهو ما ميكن 

ل القمع املمهنج اÔي يتعرض � واجلي هذه املؤسسات من تفسريه من zال
عقو�ت بدنية وش7مت وٕاهانة، مع التذكري Hىل ٔ�ن هناك اخiالط بل من هو 
يف وضعية صعبة مع ٔ�طفال يف åزاع مع القانون، ´هيمك عن ªكتظاظ 

  .والفوىض يف إاليداع هبذه املراكز اليت �كون يف بعض احلاالت ©ري مربرا
  ئ@س،الس7يد الر 

ٕان اPس7تور املغريب اجلديد ٔ�كد Hىل رضورة اTرتام احلر¶ت وحقوق 
إال»سان وحقوق الطفل gشلك zاص، والع@ش الكرمي للك رشاحئ اAمتع، 
وهذا ما اكن جيب ٔ�ن تنكب Hليه احلكومة و©ريه من اSٔزمات ªجÑعية 

من  وªقiصادية واملالية اليت اكنت وراء öراجعاتنا Hىل مس7توى العديد

املؤرشات اليت تÂين Hلهيا العديد من املؤسسات öرتيZÂا بدل الرصاHات 
  .الثنائية اليت لن öزيد املغاربة ٕاال خسطا وعزوفا

واليوم س@مت التصويت Hىل مرشوع قانون يوافق مبوج�ه Hىل االتفاقDة 
املتعلقة مبناهضة التعذيب و©ريه من دروب املعامX ٔ�و العقوبة القاس7ية ٔ�و 

سانية ٔ�و املهينة، مما يتطلب سن س7ياسة ٔ�»س7نة لك املراكز اليت تnٔوي الالٕا» 
  .السجناء ٔ�و خمافر الرشطة ٔ�و املراكز موضوع ٕاTاطتنا لهذا اليوم

  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

لمك اللكمة اSٓن yلفريق الت¯الف ªشرتايك من W�ٔل ٕاTاطة اAلس Hلام 
  .الس7يد الرئ@سبقضية طارئة، تفضلوا 

        ::::املس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�معواملس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�معواملس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�معواملس�شار الس7يد عبد اyلطيف ٔ�معو
  الس7يد الرئ@س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

حتتفل طفوÃ املغرب اليوم بعيدها الوطين، وال �سعنا ٕاال ٔ�ن هن" اكفة 
طفولتنا ؤ�طفالنا، وٕاسامعهم صوت التضامن والوقوف جباåهبم ٕالخراÍم من 

  .الوضع احلقDقي اÔي وضع مؤسف Hليه Sٔنه وضع Wد شاذ
فٕاذا اكنت املناس7بة رشط، فٕان ما قام به اAلس الوطين حلقوق 
إال»سان يف ٕاطار ٔ�»شطته املوضوHاتية من ٕاHالن عن تقر�ر Wد صادم 
Sٔوضاع طفولتنا يف مراكز الطفوÃ، فٕان هذه املناس7بة Mس7تدعينا ٔ�ن نتوقف 

 Ãمي وضع الطفوDسف لتقSٔل هذه املراكز، ومع اzامة اليت يه بداH بصفة
املراكز اîصصة ٕالHادة الرتبية ٔ�صبحت تnٔوي لك الطفوÃ جبميع ٔ�نواعها كام 
Wاء يف التقر�ر، اليت تع@ش ٔ�وضاHا صعبة، اليشء اÔي ي�Zاىف مع اتفاقDة 
حقوق الطفل، وي�Zاىف مع g�ٔسط القوانني Sٔن ال جيوز ٔ�ن نضع طفال يف 

ٕابعاده عن وسطه الطبيعي، وهو ال �رöكب ٔ�ي سÂب من ٔ�س7باب مركز و 
  .عز� عن Hائلته

فDدعو´ هذا املوضوع واملناس7بة ٔ�ن نفكر gشلك مشويل يف وضع 
الطفوÃ، ما اكد مير ٔ�س7بوع ٕان مل ٔ�قل يوما ٕاال و»سمع ٔ�ن اSٔطفال يتعرضون 
ا لالغتصاب وªعتداءات، اليشء اÔي ٔ�دى ٕاىل ªس�شعار بnٔن طفولتن

تع@ش خوفا ورهبا، هذا من Tدود اPنيا نÂين جDل وال ميكن ٔ�ن يعول Hىل 
  .طفل يع@ش يف بداية حDاته حDاة الرهب واخلوف

ٕاننا من هذا املنرب ندعو احلكومة، وحنن نعمل بnٔهنا Mسطر مZذ وقت 
قليل ٕاىل وضع س7ياسة مشولية yلتصدي ٕاىل حامية ٔ�وضاع الطفوÃ، ولكن 

وز�ر اPاzلية، الس7يد وز�ر العدل واحلر¶ت، ندعو ومن اSٓن الس7يد 
الس7يد وز�ر الرتبية الوطنية، الس7يد وز�ر الش7ب@�ة والر¶ضة، الس7يدة 
وز�رة التضامن واSٔرسة وªقiصاد ªجÑعي، ٕاىل املبادرة فورا ٕاىل Mسطري 
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ووضع س7ياسة Hامة وشامX مZدجمة محلاية اSٔطفال املغاربة، öرöكز Hىل 
  . تفاقDة حقوق الطفلم�ادئ وقواHد ا

        .وشكرا

  :الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  اللكمة اSٓن yلفريق اPس7توري، الس7يد رئ@س الفريق اPس7توري

  ::::املس�شار الس7يد ٕادر�س الرااملس�شار الس7يد ٕادر�س الرااملس�شار الس7يد ٕادر�س الرااملس�شار الس7يد ٕادر�س الرايضيضيضيض
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  الس7يدات والسادة املس�شارون،
الرسائل والشاك¶ت موضوع هاذ إالTاطة، الس7يد الرئ@س، هو تضخم 

ÃهوAة اليت حققها املغرب، وقد . اDهذه الظاهرة هتدد املك�س7بات احلقوق
توسعت gشلك ¸ول ل�شمل لك املواطنني املغاربة، إالداري، القايض، 
احملايم، ورWال اSٔمن، ورWال السلطة، واملدراء، ورWال اSٔعامل، ومل تعد 

  . Mس7تðين ٔ�ي قطاع ؤ�ية فÛة
ئيات رمسية، Mشري بعض املصادر، ٔ�نه، الس7يد يف غياب ٕاحصا

مهنا  %96الرئ@س، من ٔ�صل الشاك¶ت املهوÃ اليت مت التحقDق gشnٔهنا، 
  . ثÂت ٔ�هنا شاك¶ت §يدية

ٕاننا لس7نا ضد الشاك¶ت اليت تبلغ حقDقة Hىل جرامئ ٔ�و خروقات ٔ�و 
اخiالالت ٔ�و ٔ�ي ممارسات Mشجع Hىل الفساد، لكن ال�ساؤل املركزي يف 

ا املوضوع، من �رد ªعتبار ٕاىل ا�Sٔر¶ء والزنهاء من الشاك¶ت هذ
الكDدية، zاصة ٕاذا اكنت جمهوÃ والهدف مهنا Mشويه خشص ٔ�و تصفDة 

  حسا�ت خشصية ٔ�و س7ياس7ية؟
ٕاذا اكن القانون اجلنايئ يعطي احلق yلنيابة العامة يف م�ارشة التحقDقات 

من نفس القانون  545املادة  ٕاذا ما بلغ ٕاىل Hلمها ما ميس �لقانون، فٕان
تعطي احلق yلشخص اÔي تقدمت ضده الشاكية الكDدية احلق يف مiابعة 
. صاحب الشاكية، وهبذه الشاك¶ت اAهوÃ حيرم صاحب احلق من حقه

  هل هذه يه العداÃ؟
ٕان املسؤولية مسؤولي�Zا مجيعا، حكومة، �رملان وجممتع حقويق ومدين، 

قانوين وفقه/ي من W�ٔل ٕاجياد Tل لهذه يه فiح نقاش Wاد وهادئ و 
Xاملعض .  

ٕان ٕا1رتنا، الس7يد الرئ@س، لهذا املوضوع، بعيدا عن املزايدات ومزنهة 
عن الظرفDة واملناس7بات كام قد يفهم البعض، فالÀذج كثرية، مهنا طنwة، 
وWدة، ٔ�اكد�ر، خZيفرة، اPاXz، مرا�ش، اPار البيضاء، مكZاس واليوم 

  . ي سلÄنيف مدينة س7يد
وٕانين ٔ�حتدث عن املبدٔ�، Hلام ٔ�ن بعض املعنيني �لتحقDقات اجلارية 

ٕان . gس7يدي سلÄن بناء Hىل شاك¶ت جمهوÃ مه خصوم س7ياس7يون
  .الص¯افة »رشت هذا اخلرب والرٔ�ي العام ال يعرتف بقرينة الرباءة

  الس7يد الرئ@س،
هلم  خفتاما، من ينصف هؤالء ©دا يف TاÃ �راءهتم؟ §يف سريد

ªعتبار وSٔبناهئم وÔوهيم وHائالهتم عن ما حلق هبم من ٔ�رضار نفس7ية 
  جراء Mشويه السمعة؟

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن "ؤ�خمت بقو� عز وWل، الس7يد الرئ@س، 
ما  جاَءكُم فَاسق بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصْبِحوا علَٰى

ينمنَاد لْتُمفَع."   
  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .اللكمة اSٓن لفريق اSٔصاÃ واملعارصة. صدق هللا العظمي، شكرا

        ::::املس�شار الس7يد العراملس�شار الس7يد العراملس�شار الس7يد العراملس�شار الس7يد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  الس7يد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
حنن، الس7يد الرئ@س، يف فريق . Hلام، حنيط اAلس 128طبقا yلامدة 

اSٔصاÃ واملعارصة »س7تغرب حول التلكؤ والسكوت املبطن د¶ل الس7يد 
رئ@س احلكومة حول اSٔزمة، مايش الس7ياس7ية، اSٔزمة احلكومDة، حول 

  .اSٔزمة احلكومDة
ويف احلقDقة، الس7يد الرئ@س، كنا ت¢متناو من الس7يد رئ@س احلكومة، كام 

¶دة يف الاكزوال، التnwٔ ٕاىل القZوات إالHالمDة و�رر فعل عندما قرر الز
وفرس yلمغاربة ملاذا قام هبذه الز¶دة، وقال يف القZوات التلفزية زاد يف 
الاكزوال �ش ما يلتnwٔش �yيون، مع العمل بعد شهور قليX احلكومة احلالية 

مليار، هاذ  76التnwٔت القرتاضات zارجDة اyيل وصلت القمية د¶لها 
مليار رمغ إالHالن د¶ل الس7يد رئ@س احلكومة، يعين  76كومة احلالية احل

 .قرر الز¶دة يف الاكزوال �ش ما يلتnwٔش �yيون
كنا ت¢متناو، الس7يد الرئ@س، رئ@س احلكومة يعمل §يف ما امعل عندما 
قرر يلتجئ yلقZوات التلفزية يف الز¶دة، جيي اSٓن ويقول yلمغاربة ملاذا قرر 

  مليار؟ وما يه التnٔثريات د¶لها Hىل ªس�4ر؟ 15جتميد 
كذ¼ كنا ت¢متناو من الس7يد رئ@س احلكومة اSٓن يف هاذ اSٔزمة 
احلكومDة اyيل غتنعكس سلبا Hىل ªس�4رات يف الب�، واحZا اSٓن 
تنالحظو اكينة مشالك حقDقDة، ªس�4ر اSٓن واقف، اللك تي¢iظر ماذا 

س7يد رئ@س احلكومة اSٓن سا§ت، ما قالش س7يقع؟ ما يه املشالك؟ ال 
yلمغاربة اHالش وصلنا لهاذ املشلك؟ ما يه اSٔس7باب؟ ؤ�ش7نو يه 
اSٔخطاء اyيل ارöك�هتا احلكومة ٔ�و ارöكهبا رئ@س احلكومة �ش وصلتنا لهاذ 

  الباب املسدود؟
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Sٔن اSٓن لكيش تي¢iظر، ٔ�ش7نا يه احللول Tاليا Sٔن املغاربة تي¢iظروا؟ 
من ©ري البيا´ت والقراءات اyيل تنقراو يف الصحف ويف اللك سا§ت، 

اجلرائد، يعين الس7يد رئ@س احلكومة اyيل هو املصدر احلقDقي د¶ل 
املعلومة، وهو اyيل غيقول احلقDقة yلمغاربة، ما اقدرش خيرج اSٓن ويبلغنا 

ملاذا هذا الصمت . ٔ�ش7نو واقع، يبلغ الربملان، يبلغ الرٔ�ي العام الوطين
   الرهيب؟

احZا ت¢متناو، الس7يد الرئ@س، من هاذ املنرب، الس7يد رئ@س احلكومة 
öكون فDه اجلرٔ�ة الاكفDة وجيي لهاذ الق�ة وال جيي yلقZوات التلفزية ويقول 
yلمغاربة اHالش هاذ املشالك لكها ابقDنا ساكتني Hلهيا حىت وصلنا لهاذ 

Hىل البالد،  الباب املسدود، اHالش هاذ اSٔزمة؟ Sٔن هاذ اSٔزمة ت�Zعكس
اSٓن راه ªس�4رات واقفة، راه اكع املس�مثر�ن، ال املغاربة وال املس�مثر�ن 

  .اPوليني، ما قدوش �س�مثروا يف املغرب
Tاليا اك�ن ختوف §بري، Sٔن هاذ اليش اyيل واقع ما تيÂرشش �خلري، 
 ت¢متناو كام قلت ؤ�§رر وتنnٔكد ٔ�ن رئ@س احلكومة خيرج عن الصمت د¶لو يف

  .ٔ�قرب W�ٔل ممكن
  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .128اللكمة اSٓن yلفريق ªشرتايك يف ٕاطار املادة 

        ::::املس�شار الس7يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس7يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس7يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس7يد ٔ�بو �كر عبيد
  .شكرا الس7يد الرئ@س
  السادة املس�شار�ن،

  الس7يد الوز�ر،
  الس7يد5ن املس�شار5ن،

تنDÂه احلكومة ٕاىل ªخiالالت مرة ٔ�خرى جند ٔ�نفس7نا مضطر�ن ل 
اخلطرية اليت تطال تطبيق القانون، واليت �كون املواطنون حضا¶ لها يف 

، ومن مضن 2013فقد صوتنا Hىل قانون املالية لس7نة . Hالقهتم مع إالدارة
ٕاجراءاته ٕاعفاء املواطنني من الغرامات واHÔا9ر والصوا9ر اSٔخرى، واكن 

واطنني Hىل ٔ�داء الزتاماهتم الرضيDÂة ومتكني الهدف من ذ¼ هو Mشجيع امل
خزينة اPوÃ من حتصيل مداخDلها gشلك كثيف و´جع يف هذه الظرفDة 

  .املطبوHة �Sٔزمة املالية، واليت حتتاج فهيا املالية العمومDة ملداخDل ملواÍهتا
لكن ومع اكمل اSٔسف فٕادارة الرضائب تغاضت عن هذه اSٔهداف 

ٕالقرار هذه ال�سهيالت zدمة ملصل¯ة ªقiصاد اليت دفعت املرشع 
الوطين، وقررت ٔ�ن Mس�Zد ٕاىل قراءة حرفDة yلنص العريب من مدونة 
الرضائب، اÔي وقع zال� ٕاغفال ذ§ر إالعفاء من الغرامة، و�لتايل فٕان 
املواطنني ا�Ôن متت تعب:هتم Hرب وسائل إالHالم والوصالت إالشهارية من 

ء مniٔخراهتم الرضيDÂة، وWدوا ٔ�نفسهم يف مواÍة W�ٔل Mشجيعهم Hىل ٔ�دا

م بnٔداء الغرامات املرتتبة عن تnٔخرمه يف اSٔداء   .إالدارة اليت تل̧ز
و�لتايل، فٕاننا يف الفريق ªشرتايك، نتوWه yلحكومة من W�ٔل التدzل 
العاWل لوقف هذا اخللل اÔي يرض مبصاحل املواطنني ومصاحل ªقiصاد 

  . الوطين Hىل السواء
مفن ©ري املعقول ٔ�ن ©اي�Zا مكرشHني يه ٕاعفاء املواطنني وMشجيعهم Hىل 
ٔ�داء الزتاماهتم ويه حتقDق النwاHة الرضورية ٕالنعاش ªقiصاد الوطين، 
�لرفع من املداخDل الرضيDÂة، وجند يف التنفDذ ٕادارة تنفذ نصوص ضدا Hىل 

 .الغا¶ت املرجوة مهنا
عبnٔ س7ياس7يا وٕاHالمDا من W�ٔل دفع ٔ�كرب ومن ©ري املعقول ٔ�ن احلكومة تت 

Hدد من املواطنني Pفع الزتاماهتم، يف Tني ٔ�ن ٕادارة الرضائب تقوم 
  .ٕ�جراءات معا§سة gشلك اكمل لهذا التوWه احلكويم

فعىل احلكومة ٔ�ن تتحمل اكمل مسؤوليهتا يف تطبيق إالجراءات اليت 
مة ٔ�هداف املرشع ٔ�خرجZاها من الربملان، وHلهيا ٔ�ن توWه ٕاداراهتا خلد

ومصل¯ة املواطنني ومصاحل الوطن عوض ª»شغال برصاHات س7ياس7ية 
وحزبية ضيقة يف الوقت اليت �كiوي املواطنون بتعنت اجلهاز إالداري 

  . وممارس7ته البريوقراطية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
ضية اللكمة اSٓن yلفريق ªس7تقاليل من W�ٔل ٕاTاطة اAلس Hلام بق 

  .طارئة، فليتفضل الس7يد رئ@س الفريق

        ::::املس�شار الس7يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس7يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس7يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس7يد محمد اSٔنصاري
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس7يد الرئ@س،
  الس7يد الوز�ر،

  الزمالء املس�شار�ن، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�حDط اAلس املوقر Hلام ومن zال� الرٔ�ي العام الوطين 

ويه قضية فلسطني السليبة والقدس  بقضية هتم يف نظر´ مجيع املغاربة،
  .احملتل وشعهبا اSٔيب

  الس7يد الرئ@س،
yلنك�ة الفلسطي¢Dة العربية  65اÔ§رى  -كام تعلمون-لقد مرت 

وإالسالمDة، وقدس7نا الزالت تتعرض Sٔرشس جهمة اس�Dطانية صهيونية يف 
  . التارخي، يف ظل مصت دويل مطبق

wاطة اليوم ٔ�ن نتTمل جتاه وقد ٔ�رد´ من هذه إالSٔاوز مشاعر احلزن وا
هذا الوطن الغايل yلقDام بnٔقل واجب جتاه املدينة املقدسة، امiثاال لوصا¶ 
رسولنا الكرمي Hليه الصالة والسالم عن املسwد اSٔقىص، وكذ¼ دعام 
مجليع املقدس7يني املرابطني Hىل حامها، وتعز�ز مصودمه وحتد ٕالرادة احملتل 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2013ماي  21( 1434رجب  10

  .هااÔي �متىن ٔ�ن هيجرها ٔ�هل 
ويف هذا الصدد، فٕاننا يف الفريق ªس7تقاليل yلوTدة والتعادلية مبwلس 
املس�شار�ن، åمثن اليوم ق�ل الغد Hاليا اAهودات اجلبارة اليت تبذلها جلنة 
القدس، �رئاسة WالÃ املB محمد السادس نرصه هللا، من zالل املتابعة 

مجيع املبادرات الهادفة  املس7مترة لتطورات الوضع �ملدينة املقدسة، واختاذ
ملواÍة åªهتااكت الال ٕا»سانية yلمحتل الصهيوين الغامش، ومن ذ¼ 
االتصاالت املتتالية مع رؤساء اPول دامئي العضوية يف جملس اSٔمن، 

  .واملنظامت اPولية ذات الصy Xلضغط Hىل العدو إالرسائييل لوقف اåهتااكته
اÔي تضطلع به واكÃ ب@ت املال  كام ننوه �لعمل امليداين املتواصل

القدس الرشيف Pمع مصود املقدس7يني ٔ�مام حماوÃ اDهتويد وªس�Dطان، 
وذ¼ من zالل دمع وzلق مشاريع حDوية، öروم حامية القدس واحلفاظ 
Hىل موروFا اPيين واحلضاري يف اكفة جماالت التمنية، Hلام ٔ�ن اململكة 

  .انية الواكÃمن مزي  %80املغربية Mسامه حبوايل 
وكنا åمتىن ٔ�ن تنضاف Íود بعض الشخصيات من اPول الشقDقة 
لٕالسهام يف هذا العمل امليداين yلواكÃ لصاحل القدس واملقدس7يني، بدل 
ٕاطالق العنان yلترصحيات الغريبة و©ري املسؤوÃ من Pن بعض اSٔش¹اص، 

يف محلاية ت¢iقص من دور جلنة القدس وذراعها واكÃ ب@ت مال القدس الرش 
املدينة املقدسة واحلفاظ Hىل موروFا اPيين واحلضاري ودمع مصود ٔ�هلها 

  .ٔ�مام لك معليات اDهتويد وªس�Dطان
  الس7يد الرئ@س،

ٕاننا اليوم يف ٔ�مس احلاWة ٕاىل رضورة موازنة املعركة اPبلوماس7ية ٕالج�ار 
اصX حبق الشعب ٕارسائيل Hىل إاليفاء �لزتاماهتا ومعاق�هتا Hىل جرامئها املتو 

الفلسطيين، والتnٔ§يد بnٔنه ال جمال الس7تقرار املنطقة ٕاال �متكDنه من ممارسة 
حقوقه، ويف مقدمهتا حق العودة لالجÛني ٕاىل مدهنم وقرامه ومZازهلم �حق 
©ري قابل yلترصف وال yلتقادم، فهو حق جامعي وفردي وال تلغيه ٔ�ية 

  . اتفاقDات وال معاهدات
  .سوشكرا الس7يد الرئ@

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

س¢س7هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة ٕان شاء هللا �Sٔس7ئX املوÍة ٕاىل 
قطاع اPاzلية، والسؤال اSٔول حول تفيش ظاهرة إالجرام وªحنراف 

اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع . وان�شار اîتلني عقليا
  .الوطين لٔ±حرار، فليتفضل مشكورا

        ::::فDدفDدفDدفDدامل امل امل امل س�شار الس7يد محمد س�شار الس7يد محمد س�شار الس7يد محمد س�شار الس7يد محمد امل امل امل امل 
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يد الرئ@س،
  الس7يد الوز�ر،

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال خيتلف اثنان Hىل ظاهرة إالجرام وªحنراف وان�شار اîتلني عقليا 
وسط شوارع مدننا ٔ�صبح لها تnٔثري §بري Hىل سالمة املواطنني، خصوصا ما 

دن الكربى من اعتداءات �لسالح اSٔبيض، ٔ�دت العديد عرفiه بعض امل
 ÃاT ر¶ء، ´هيك عن�Sٔات يف صفوف املواطنني اDدوث وفT مهنا ٕاىل
الرسقة وªغتصاب اليت يقوم هبا جمرمون معروفون Pى السلطات 

  .اSٔمZية، وهلم سوابق يف هذا اAال
خمطط Ôا »سائلمك، الس7يد الوز�ر، عن ٔ�س7باب هذه اجلرامئ وعن 

وزارöمك ªس7تعwايل من W�ٔل حامية املواطنني من هذه السلواكت 
  .وªعتداءات

وكذ¼ نطرح السؤال احملري حول اخiفاء دور¶ت الرشطة، رشطة 
القرب، اليت اكنت جتوب شوارع املدن، وMسامه gشلك §بري يف اس7ت��اب 

ªة يف النقط السوداء اليت تعرف ان�شار اجلرمية وZ@ٔنnمن والطمSٔعتداءات ا
  . املتكررة Hىل املواطنني

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة yلس7يد وز�ر اPاzلية احملرتم لٕالWابة Hىل السؤال، فليتفضل

        ::::الس7يد احمند العنالس7يد احمند العنالس7يد احمند العنالس7يد احمند العنرصرصرصرص، وز�ر اPاzلية، وز�ر اPاzلية، وز�ر اPاzلية، وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
السؤال وٕان مل �كن �ٓين مفوضوHه يبقى دامئا قابل yلمعاجلة،  فعال هاذ

ٔ�ذ§ر Sٔن فعال هذا سؤال . والبد ٔ�ن ٔ�ذ§ر �لوضع يعين وضع اSٔمن يف بالد´
طرح Hيل Hدة مرات يف هذا اAلس املوقر ويف جملس النواب، وسnٔذ§ر 
 بnٔن Hدد يعين احلاالت اليت يعين تعاجلها املصاحل اSٔمZية، من ٔ�من وطين

TاÃ للك ٔ�لف  19ٔ�لف TاÃ س7نو¶، ٔ�ي مبعدل تقريبا  570ودرك، تتwاوز 
ساكنة، و©ري yلمقارنة ول@س يعين ©ري إالحصائيات �ش نقارنو يف ب� مIل 

TاÃ للك ٔ�لف  120بلجياك اÔي هو ٔ�صغر جحام وكثافة سكZية، اك�ن 
من  %50من هذه احلاالت يعين ت@مت احلل د¶لها،  %86ساكنة، هناك 

هاذ احلاالت لكها يه اyيل كهتم فعال إالجرام اجلسدي ٔ�و إالجرام يعين 
اÔي �س7هتدف اSٔش¹اص واملمتلاكت، اSٔمور اSٔخرى يه ٔ�مور يعين 

  . Hادية، رسقة، س7يارات، ٕاىل ©ري ذ¼
ورمغ هذا، ملاذا ٔ�ذ§ر هبذا؟ Sٔن هناك تصنيف كذ¼ دويل فÄ يتعلق 

 H200ىل  161ن املغرب يف املرتبة �ٔ ) les homicides(�جلرامئ �لقiل 
ويش TاWة، مبعىن ٔ�ن يعين الوضعية بصفة Hامة د¶ل املغرب ل@ست 
مقلقة، ورمغ ٔ�ننا åمتىن ٔ�ن öكون ٔ�حسن �كIري من هذا، مع العمل ٔ�ن ما 
اكي¢شاي يش دوÃ اyيل ما فهياشاي إالجرام، وعند´ اSٓن الفعالية د¶ل 
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ث ٔ�ن هناك öزايد د¶ل اSٔرقام س7نة مصاحل اSٔمن يه كذاك يف ٔ�رقام، حبي
بعد س7نة، مايش ٔ�هنا كزتاد اجلرمية، اجلرمية راه كزتاد فعال وكتنقص ولكن 
معىن ٔ�ن الفعالية د¶ل إالجراءات رمغ قX العدد د¶ل العاملني يف هاذ 
القطاع ٕاال ٔ�ن هناك ٕاجراءات ٔ�خرى، مIل يعين الفرق الرWلية �yور¶ت 

ق �ملوتورات، مIل واTد العدد �لÂشلكيطات، الرWلية، مIل يعين الفر 
و ـــــــــمIل واTد العدد د¶ل اSٔش7ياء Sٔن املهم ل@س يف املعاجلة ولكن ه

)la dissuasion( ٔن راه اكينة املصاحل د¶لnهو ٔ�نك يعين حيسوا الناس ب ،
  .اSٔمن، وهذا لكو بدا تيعطي النتاجئ د¶لو
اليش املعاجلة اSٔمZية بوTدها ال  فÄ يتعلق �îتلني العقليني، هاذ

öكفي، بطبيعة احلال تناzذومه ولكن راه اك�ن كذ¼ مصاحل اyيل كنتعاملو 
  . معها اyيل يه تتلعب اPور د¶لها، من مصاحل حصية و©ريها

 .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة yلفريق التجمعي من W�ٔل التعقDب، تفضلوا الس7يد املس�شار

        ::::ر الس7يد محمد املفDدر الس7يد محمد املفDدر الس7يد محمد املفDدر الس7يد محمد املفDداملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس7يد الوز�ر Hىل جوا�مك

ال ٔ�شك يف حسن نوا¶مك، شا§را �ملناس7بة رWال اSٔمن الوطين واPرك 
املليك والقوات املساHدة عن معلها اجلبار من W�ٔل اس7ت��اب اSٔمن 
واس�Ûصال ظاهرة إالجرام من جممتعنا، وتوفري ªس7تقرار واSٔمن مجليع 

  .املواطنني
لٔ±سف الشديد، الس7يد الوز�ر، z�ٔربمك �لرمغ من هذه اAهودات لكن 

ٔ�ن هذه الظاهرة الزالت مiفامقة، خصوصا ؤ�نه مل يمت ٕاىل اليوم ٕارشاك 
مجعيات اAمتع املدين اليت ٔ�قر اPس7تور تدzلها يف الس7ياسات العمومDة، 
ؤ�حضى معلها يوازي معل احلكومة يف توفري اSٔمن، خصوصا ؤ�ن اAرم 

صبح ضليعا اليوم يف قانون إالجرام، وحمرتفا �لك املقاي@س، حبيث انتقل �ٔ 
من ال¢شل واHرتاض السDÂل واس7تعامل السالح اSٔبيض ٕاىل السطو Hىل 
اSٔبناك والنصب احملرتف Hىل اSٔموال والعقارات، وانتقلت اجلرمية 
إاللكرتونية Hرب التصو�ر وال�شهري بnٔعراض الناس والزتو�ر إاللكرتوين 
واس7تعامل الهواتف اSٔجZبية واعÑد تقZيات Wديدة يف التواصل Hرب الهواتف 

  .اÔ§ية لٕالفالت من العقاب واملراق�ة والت��ع اSٔمين
  الس7يد الوز�ر،

لو متعنمت يف الفÛة اليت Mسجن س7نو¶، ومقمت بدراسة مس7تفDضة لها، 
ن مقاومة، س@iضح لمك ٔ�نه يمت الق�ض Hلهيا يف فرتة الش7تاء �لك سهوÃ وبدو 

ٔ�شهر، رمغ ٔ�هنم يف قضاء  10ٕاىل  6بعد قDا¸م جبنح يعاقب Hلهيا القانون يف 
  .فرتة الش7تاء داzل السجون اليت توفر هلم اPفء والع@ش داzلها

ويف فصل الصيف جتدمه يعرتضون سDÂل املارة دون حس@ب وال 

رقDب، وهيددون حىت رWال اSٔمن ا�Ôن ٔ�صبحوا بدورمه يبحثون عن من 
  .ؤمن حDاهتمي

�مس فريق التجمع الوطين لٔ±حرار، ندق ´قوس اخلطر، ؤ�صبح من 
واج�نا ªحتاد مجيعا لردع هؤالء اAرمني ا�Ôن �رعبون املواطنني ويقومون 
جبرامئ ªغتصاب بذريعة ٔ�هنم خمتلون عقليا، مطالبني احلكومة برضورة 

åمتكن من الرضب بيد ٕاHادة النظر يف القانون اجلنايئ ومسطرة العفو حىت 

من Tديد Hىل اAرم احملرتف، ومعاق�ته بnٔقىص العقو�ت يف TاÃ العود، مع 
حماربة الرتحDل اîتلني عقليا من بعض القرى ٕاىل بعض املدن، كفاس واPار 

  . ٕاخل... البيضاء ومرا�ش
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

 .من W�ٔل الرد Hىل التعقDب، تفضلوا لمك اللكمة، الس7يد الوز�ر،

 :الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يد املس�شار احملرتم،
ٔ�عتقد ٔ�ن �لفعل الوقت املتاح لهذا السؤال ما öميك¢شاي �ش نتوسعو 

ملا قلت بnٔن تندار§و القX د¶ل ال¢سDÂة د¶ل يعين ... فDه ونعطيو مجيع
ياء ٔ�خرى، من öكZولوجDا ومن اس7تعامل املوظفني، مفعىن ٔ�ن هناك ٔ�ش7 

öكZولوجDات Tديثة، من ختصيص yلفرق، اكينة الفرق اليوم مايش نفس 
البول@يس اyيل تيقوم �جلرامئ املالية ٔ�و اجلرامئ البنكDة ٔ�و جبرامئ ٔ�خرى، فهناك 

  . Hدة ختصصات اليت MساHد Hىل الفعالية يف هذا امليدان
املدين �لعكس حنن اليوم هناك �رامج ؤ�ريد كذ¼ ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن اAمتع 

وهناك يعين لقاءات وهناك حتس@س ورشاكة مع مجعيات اAمتع املدين، مع 
املدارس، مع الفاHلني يف مDدان التعلمي، Sٔن نعترب ٔ�ن حماربة إالجرام ل@ست 

  .يه ٔ�مZية حمضة، بل يه كذ¼ توعية، ويه كذ¼ öربية
 ٔSه يعين ظاهرة §يبقى بطبيعة احلال املشلك د¶ل اDمن �لك، مبا ف

اîتلني العقليني، وطرحمت مقرتح سؤال، ٔ�´ ال ٔ�دري هل امجليع مiفق معه 
ٔ�ننا خنرجومه من البوادي ونديومه yلمدن، ل@س هو يف نظري احلل اSٔمIل، 
ولكن احلل هو ٔ�ن �كون تضافر اجلهود د¶ل لك املصاحل اyيل كتعمل يف 

احلاÃ، ما ميكن لو ٕاال فعال ميسك هاذ  هاذ امليدان Sٔن الرشطي يف هاذ
احلاالت اyيل ميكن öكون فهيا خطورة، ميكن �كون فهيا يعين جهوم Hىل 
املار�ن وHىل اSٔش¹اص، ولكن البد كذ¼ من العمل مع Íات ٔ�خرى، من 
مس�شفDات، من مجعيات اAمتع املدين، من فعاليات اجÑعية، ٕاىل ©ري 

  . ذ¼، وهذا ما »سعى ٕاليه
§يفام اكن احلال، ابغيت نذ§ر بnٔن حنن »سعى ٕاىل املزيد، ولكن الوضعية و 

  . د¶لنا ل@ست بق�ي¯ة
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  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .شكرا yلس7يد الوز�ر

ق�ل ªنتقال ٕاىل السؤال املوايل، ٔ�ريد ٔ�ن åرحب مجيعا يف هذه اجللسة 
، gسال "´دي املواطنة املدرس7ية ثورية الشاوي"بتالمDذ وتلميذات 

حبي السالم، åرحب هبم وåمتىن هلم توفDقا  "مؤسسة اSٔمانة اخلصوصية"و
  .§بريا يف املسار التعلميي واPرايس

ون¢iقل م�ارشة ٕاىل السؤال الثاين، موضوHه ٕاجنازات صندوق التطهري 
Xة املياه املس7تعمDد السادة املس�شار�ن من الفريق . وتصفTSٔ اللكمة

  .ليتفضل مشكوراالفDدرايل لتقدمي السؤال، ف 

        ::::املس�شار الس7يد محمد لشكراملس�شار الس7يد محمد لشكراملس�شار الس7يد محمد لشكراملس�شار الس7يد محمد لشكر
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يدتني، السادة املس�شار�ن،
يف ٕاطار ضبط حسا�ت العمليات املتعلقة �لتطهري السائل وتصفDة 

ٕاTداث حساب مرصد  2007املياه املس7تعمX، مت ابتداء من فاحت ينا�ر 
  .املياه املس7تعمSٔXمور خصوصية �سمى صندوق تطهري السائل وتصفDة 

. ويعترب الوز�ر امللكف �Pاzلية هو اSٓمر بق�ط موارده ورصف نفقاته
وتتكون موارد هذا احلساب من خمصصات املزيانية العامة ومن املوارد اليت 
ميكن تعب:هتا وختصيصها طبقا yل�رشيع والتنظمي اجلاري به العمل، ؤ�يضا من 

يص املوارد Dمتويل النفقات مساHدات وهبات املؤسسات اPولية وختص 
 ،Xة املياه املس7تعمDراسات حول تطهري السائل، وتصفPاملتعلقة ٕ�جناز ا
ودفع املبالغ لفائدة الفاHلني العمومDني واخلواص امللكفني بتدبري التطهري 

  .السائل يف ٕاطار اتفاقDة رشاكة بني اPوÃ وهؤالء الفاHلني
Hىل Hدة اتفاقDات مببلغ ومZذ ٕاTداث هذا احلساب، مت التوقDع 

مليون درمه، يمت متوي^ من طرف املكiب  4569اس�4ري يصل ٕاىل 
مليون درمه، واPوÃ  3573الوطين yلامء الصاحل yلرشب والواكالت مببلغ 

  .مليون درمه 193مليون درمه، وامجلاHات املعنية  803بــ 
فرتة من ولقد بلغت اSٔموال املعبnٔة يف ٕاطار هذا الصندوق zالل ال

مليون درمه، مت اس7تعامل جزء مهنا Dمتويل  1166ما قميته  2009-2011
، واÔي هيدف 2005الرب´مج الوطين لتطهري السائل اÔي مت ٕاHداده س7نة 

  :ٕاىل
  �Aال احلرضي؛ %80ٔ�وال، بلوغ »س7بة ربط تصل ٕاىل 
  .Hىل مس7توى امجلاHات احلرضية %160نيا، تقليص »س7بة التلوث بــ 

مليار درمه مجموHة من  43شمل هذا الرب´مج اÔي تبلغ öلكفiه كام � 
  .العمليات

Ô¼، الس7يد الوز�ر، »سائلمك، عن إالجنازات اليت مت حتقDقها يف ٕاطار 
هذا الرب´مج، وكذ¼ ما يه التلكفة املالية yلمشاريع املنجزة؟ وما يه 

  امجلاHات واملناطق املس7تفDدة من هذا الرب´مج؟ 
  .يد الرئ@سوشكرا الس7 

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Hىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس7يد املس�شار احملرتم، فعال ذ§رتو بnٔمه احملطات د¶ل هاذ الصندوق 

ذ العملية، فاîطط يف Tد ذاته Sٔن الصندوق ما هو ٕاال �ٓلية د¶ل ود¶ل ها
مت يعين الشعور بnٔن هناك تzٔnري يف هاذ  2006اDمتويل، فعال س7نة يف س7نة 

اAال د¶ل تطهري السائل، وgرشاكة ما بني وزارة اPاzلية ووزارة الطاقة 
هداف د¶لو هام واSٔ  2020واملعادن واملياه والب@Ûة، مت ٕاHداد �ر´مج يف ٔ�فق 

فعال »س7بة  %60وختفDض ٕاىل  %80اyيل ذ§رمت هبا، وهو فعال ربط 
  .%60التلوث بــ 

  :ٔ�»شئ فعال هذا الصندوق، واكن الرب´مج هيدف ٕاىل 2007ويف س7نة 
ٕاىل الرفع من »س7بة الربط gش7بكة املياه العادمة ٕاىل  2020الرفع يف ٔ�فق  -

  ؛ 80%
  مدينة ومركز؛  330ياه املس7تعمX يف ٕاTداث حمطات وم¢شnٓت معاجلة امل  -
  . %60وتقليص »س7بة التلوث كام قلنا بــ  -

وقد فعال اعمتدت الوزارتني الرشاكة مع Hدة فاHلني �ٓخر�ن، خصوصا 
الواكالت واملكiب الوطين yلامء والكهر�ء، وبدٔ� يعين ªش7تغال هبذا 

ويل مشاريع مفا ٔ�جنز ٕاىل Tد اSٓن وهو هاذ الصندوق سامه يف مت. الصندوق
من هاذ  81جامHة ليومZا هذا، مهنا اåهتاء اSٔشغال يف  163لفائدة 

. اyيل غتنطلق 163جامHة من هاذ  30يف طور إالجناز و 52امجلاHات، 
©ادي جيي Sٔن كام قلت هو  330 بطبيعة احلال الشطر الثاين �ش åلكموا

  .2020يف ٔ�فق 
ئل ومعاجلة املياه وقد وصلت مسامهة الصندوق الوطين لتطهري السا

املليار د¶ل اPرمه، سامهت فهيا وزارة  4تقريبا  2012و 2006العادمة بني 
وقد مكZت هذه . مليون 14د¶ل املليار و 2، بــ %50اPاzلية بnٔكرث من 

اAهودات من احلفاظ Hىل وترية ٕاجناز الرب´مج، هناك تzٔnري يف الربط Sٔن 
ٔ�هنم يؤديو ذيك املساهامت د¶ل الربط، Hدد د¶ل املشاركني ما §يبغيوشاي 

  .ولكن الرب´مج ©ادي
حمطة، وهذا ما جعل ٔ�ن  73وفÄ يتعلق �حملطات د¶ل املعاجلة، فهناك 

  .Tاليا  %28ٕاىل  2006يف  %7»س7بة املعاجلة ارتفعت من 
مليون اÔي رصد لهذه  630، فهناك م�لغ مايل لــ 2013و�ل¢س7بة لـ 

 امجلاHات فZحن مس7تعد�ن نعطيومك الالحئة د¶ل هاذ ٔ�ما ٔ�ش7نو هام. العملية
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  . جامHة اليت متت فهيا اSٔشغال 163
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .التعقDب yلفريق الفDدرايل، تفضلوا الس7يد الرئ@س

        : : : : املس�شار الس7يد محمد دعيدHةاملس�شار الس7يد محمد دعيدHةاملس�شار الس7يد محمد دعيدHةاملس�شار الس7يد محمد دعيدHة
  .شكرا الس7يد الرئ@س
  الس7يد الوز�ر، 

 g ٔخر�نniا مZقة فعال احDال هذا، فٕاىل يف احلقAشلك §بري يف هاذ ا
مليون مرت مكعب  700عرفZا بnٔنه ٕاجاميل إالنتاج نتاع النفا¶ت السائX هو 

 400مليون مرت مكعب، ٔ�ي  300يف الس7نة، اليوم املعاجلة ال تتwاوز 
  .مليون مرت مكعب ©ري معاجلة

 aّ ٔ�يضا ٕاىل عرفZا بnٔنه اليوم »س7بة نتاع الربط gش7بكة التطهري السائل ¶
  . %24احZا املعطيات اyيل عند´ تتقول ©ري  ،%28كتوصل قلتو 

ٔ�يضا امجلاHات اyيل اليوم تتقوم بتدبري اTرتايف خلدمة التطهري السائل ال 
  .جامHة 177تتwاوز 

مت الرشوع يف ٕاجناز واTد  2009ٔ�يضا نبغيو نعرفو مZمك Sٔنه يف س7نة 
 219، واyيل öهيم 2012يف  الرب´مج اس�4ري اyيل اDهناية نتاعتو اكنت
  :مليون »سمة، اyيل §هيم 9مدينة ومركز حضاري ب¢س7بة نتاع الساكنة 

 ختليص واد س7بو من التلوث؛  -
 مدينة؛ 188ٕاصالح وتوس7يع ٔ�يضا وٕاجناز ش7بكة التطهري بــ  -
  .مركز 31اس7تكامل اSٔشغال نتاع التجهزي بـ  -

Tد التناقض، و�لتايل، اليوم الس7ياسات العمومDة لٔ±سف كنلقاو وا
: ٕاTداث مدن Wديدة بدون ربطها �لش7بكة نتاع التطهري، نعطي مناذج

مدينة 5مZصورت يف مرا�ش، س7يدي رTال الشاطئ يف ٕاقلمي سطات، 
و�لتايل اليوم §يف غميكن نتقدمو يف الرب´مج واحZا تند�رو مدن Wديدة 

  بدون الربط نتاعها gش7بكة التطهري؟
ن اSٔرقام واملعطيات ما غندzلوش فهيا، بطبيعة احلال هناك مجموHة م

åمتناو ٔ�نه نتوصلو �لالحئة، وåمتناو احلكومة Mرسع �ٕالجناز Sٔنه مniٔخر�ن Sٔن 

  .هاذ اليش عندو رضر �لب@Ûة
  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة yلس7يد الوز�ر yلرد Hىل التعقDب

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .د الرئ@سشكرا الس7ي

  السادة املس�شار�ن،
  الس7يدات املس�شارات، 

ف�الفعل يعين ملا حتدثت Hىل �ر´مج تطهري السائل ركزت Hىل 
امجلاHات وHىل ما هو يعين öهيم املراكز وامجلاHات والالحئة موجودة، هذا ال 
شك، وحىت اSٔرقام ميكن لنا نقارنومه، ما اك�ن حىت يش ٕاشاكل، املعطيات 

  . موجودة
ابغي�يش هنرض Hىل �رامج ٔ�خرى كربى اليت هتم كذ¼ التلوث  ما

  . وبطريقة ٔ�و بnٔخرى هتم تطهري السائل
عندما حتدثمت عن واد س7بو، ف�طبيعة احلال واد س7بو هو فاس، مدينة 
فاس، هو القرى Hىل الضفاف ٕاىل ©ري ذ¼، وهذا مرشوع انطلق فعال 

  .مليون درمه و�ش7تغل 750بnٔكرث من 
امج، عندما نت¯دث مIال Hىل مارMش7ياك يف الناضور، هناك كذ¼ �ر 

فاحZا تنفكرو يف الس7ياTة وتنفكرو، لكن راه كذ¼ داzل فهيا املسÃٔn د¶ل 
  . التلوث ود¶ل التطهري ود¶ل امحلاية د¶ل البحر

هاذو �رامج موجودة، �رامج كربى، انطلقت ويه يف طور إالجناز 
املعطيات، ورمبا يف ٕاطار جلنة يوما  وس7نوايف السادة املس�شار�ن جبميع هذه

ما ميكن ٔ�ن �كون توسع يف هذا اAال حىت �كون إالطالع ٔ�مشل Hىل ما 
  . نقوم به مع قطاHات ٔ�خرى يف هاذ اAال احليوي

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .شكرا yلس7يد الوز�ر

. السؤال املوايل يتعلق بوضعية مسريي اSٔشغال لٕالنعاش الوطين
 ٔS واملعارصة لتقدمي السؤالاللكمة ÃصاSٔد السادة املس�شار�ن من فريق اT.  

        ::::املس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس7يد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
كام تعلمون، يعاين مسريو اSٔشغال وإالنعاش الوطين خرجيي مدرسة 

ملواصالت وضعية مزرية وفريدة من نوعها، ٕاذ مت اSٔشغال العمومDة وا
  . س7نة 30»س7ياهنم يف السمل اخلامس ملدة öزيد عن 

ولتنو�ر اAلس املوقر والرٔ�ي العام، اSٔمر يتعلق مبجموHة من املواطنني 
املغاربة ا�Ôن مت توظيفهم يف السمل اخلامس يف هناية الس7بعينات وبداية 

س7نة،  34وطين، ومت »س7ياهنم ملدة ٔ�كرث من ال4ن@Zات يف ٕاطار إالنعاش ال
يف Tني ٔ�ن واTد اAموHة من اSٔطر اyيل خترجوا معهم واش7تغلوا مIال يف 

هاذي جرمية . 11والسمل  10الربيد ٔ�و يف التجهزي فهيم اyيل وصل yلسمل 
  .ٕادارية
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وهاذ الوضع يف ٕاطار ªحتاد العام اPميقراطي yلشغالني مكركزية وطنية، 
Tلوزارة، وحلد خضنا واy ة ومراسالتDاجwiة د¶ل الوقفات احHموAد ا

اSٓن مل جيبنا T�ٔد، ويف غياب املعنيني �Sٔمر رمبا ٔ�ن هاذ الناس دوزومه 
  . بال ما يت¯اور معهم حىت واTد y6لسمل 

  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  .تفضلوا الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Hىل السؤال،

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يد الرئ@س،
  الس7يدات والسادة املس�شار�ن،

 147الس7يد املس�شار، جيب ٔ�ن حندد عام نت¯دث، فعال تت¯دثوا Hىل 
TاÃ د¶ل الناس اyيل Wاو لٕالنعاش الوطين يف ٕاطار وزارة اPاzلية، واyيل 

س7نوات خرجت واTد املذ§رة  6ٔ�و  5س7نة هاذي، هاذي يعين  34مايش 
د¶ل الوظيفة العمومDة، اyيل تتقول ٔ�ن هاذ الناس �سمح هلم ٔ�هنم يدوزوا 

  .من السمل اخلامس والسادس ويطلعوا حىت yلسمل التاسع
فعال اكن مشلك يف وزارة اPاzلية مع هاذ الفÛة، Sٔن تيطلبوا ٔ�نه 

ناس راه ما حتسب هلم اSٔقدمDة، واملصاحل اSٔخرى تتقول ٔ�ودي هاذ ال 
اقضاوشاي عندمك هاذ الفرتة هاذي، راه Wاو عندمك يعين ما غنحس7بو ٕاال 

  .املدة اyيل عندمك
ورمغ ذ¼، ابقDنا مس7متر�ن وحتل املشلك وخترب، �لعكس راه اzرب´، 
هاذ السؤال اكن مطروح من فريقمك يف نفس التارخي اyيل وضعتوه مبwلس 

  . ر ٔ�نين نعطي هاذ اجلوابالنواب ؤ�عطي اجلواب Hليه، ؤ�´ مرسو
مهنا اåهت/ى اSٔمر وختلصت وراه حىت الرتقDة  T138اÃ،  147هاذ 

Tاالت اyيل  9اك�ن، و y2012لسمل السابع راه غيكون ابتداء من فاحت ينا�ر 
�قني رامه اSٓن يف التnٔشرية، و©ادي ت¢هت/ي الوضعية د¶هلم وMسوى مIلهم 

  . مومDةمIل ما هو موجود يف مجيع الوظيفة الع
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

  ؟�Pمك تعقDب الس7يد املس�شار

        ::::املس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  الس7يد الوز�ر، 

س7نني  g6سطتو، حنيدو ... اعطيتوها اكع هاذ... gسطتو املسÃٔn زعام
، ما ندzلوش يف هاذ 34حبال  28، راه حبال 28احشال كتبقى؟  34من 

 ٔSات وهام يف السمل اZ@الش ابقاو من بداية ال4نHرقام، هاذ الناس ا
  . اخلامس؟ هذا هو السؤال

س7نني، وتنقول ¼ ٔ�ن الناس اyيل ابداو  7س7نني وال  6ميل غتقول يل 
 6، ٕاذن هاذ الس7يد اyيل ابقات ليه 11معامه وخترجوا معهم رامه يف السمل 

  ؟ يف اSٓخرة؟11 ، فني غيوصل yلسمل)la retraite(ٔ�¶م وخيرج 
ما  34وال  �28ش نقولو الوضع §يف هو، اHالش هاذ الناس ت¢ساو 

حىت ابدينا كتهنرضو، تتقول يل ... ندzلش يف اSٔرقام، هاذ الناس، السمل
د¶ل املغاربة  2، واzا �كونوا ©ري 174©دا غيدوزوا yلسمل السابع 

  . لبالدراه الناس zدمت ا 174مرضور�ن، ما ندzلوش يف اSٔرقام، 
ميل كنقول ¼، الس7يد الوز�ر، ؤ�´ عندي ميل §يوصلومك الناس، ميل 

، ووصلوا Hلهيم ذوك الناس اyيل اكنوا zدامني 4حىت  1حDد´ السمل 
عندمه، اكنو´ هام §ي¹لصومه، هاذ الوضع إال»ساين ما ت@�ا»ش لمك ٔ�ن غتويل 

ينة وضعية حبا¼ حبال ذاك إال»سان اyيل كنت كتعطيه الاكرطة، راه اك
  .خصنا ندققوها، ما هنرضوش يف العمومDات

، اكينة TاÃ ٕا»سانية، الناس 4، �كونوا 174اكينة TاÃ ٕا»سانية، �كونوا 
ت¢ساو، اHالش ت¢ساو؟ Sٔن ©ادي تقول يل ق�لوا الوضع، ق�لوا الوضع Sٔن 
واTد الوقت اكنوا املغاربة تيق�لوا الظمل، وميل §يتق�ل الظمل ما تيصبحش 

، مايش ©ري حDث اق�لت الظمل راه مرشوع، هذا هو اyيل خصو مرشوع
يتقال، اHالش هاذ الناس ابقاو؟ واش ©ادي Mرسعومه؟ اكينني ´س اyيل 

؟ ما 11، غتوصلو yلسمل )la retraite(ابقات Dهيم ©ري Hامني وخيرجوا 
  . ميك¢ش

  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة يف ٕاطار الرد Hىل التعقDب الس7يد الوز�ر، لمك

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  الس7يد الرئ@س،

الس7يد املس�شار، ٔ�´ ٔ�حتدى ٕاىل اعطييت يل مسري ٔ�وراش اyيل خترج 
، خصنا åكونو كهنرضو Hىل اyيل 14، ٔ�´ هاذو نعطهيم 11ووصل لـــ 

  . كهنرضو Hليه، خصنا åكونو كهنرضو Hىل الواقع
دzلوا وعندمه نفس الوضعية، املشلك اyيل  املسري�ن د¶ل اSٔشغال

مطروح واTد اAموHة يه هاذي Wات لٕالنعاش الوطين، إالنعاش الوطين 
  .معروف ٔ�نه ل@س 5بع yلوظيفة العمومDة

و�لعكس، احZا حفاظا Hىل هاذ اليش اyيل قلت، Hىل الروح ما 
مغ �كو»ش الظمل، Hىل الروح ٔ�ن هاذ الناس ما يضيعوشاي، �در´ �ش ر

ٔ�هنم يف هذا القطاع ٔ�ننا »سويو هلم الوضعية، وöكون عندمه نفس الوضعية 
اyيل عند املسري�ن د¶ل اSٔوراش يف اSٔشغال العمومDة، يف التجهزي، يف 
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  .مDاد�ن ٔ�خرى
واzذينا بعني ... وهذا اyيل وقع بعد هاذ التعطيل، ٔ�هنم اSٓن صبحوا

 les(اكتبني اSٓن الصندوق د¶ل  ªعتبار اSٔقدمDة د¶هلم، واكتZÂا، راه احZا
retraites   ( يل حمسوبةyة يه اDقدمSٔة د¶هلم، وهاذ اDقدمSٔذ اz¶ ش�

  . يف الرتقDات اyيل يه ماجDة، ٕاذن ما اكي¢ش حىت يش ضياع عندمه
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

ال¢ساء حضا¶  ن¢iقل ٕاىل السؤال الرابع، موضوHه وضعية zال¶ اس7تق�ال
اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ªشرتايك لتقدمي . العنف
  .السؤال

        ::::املس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيواين
  .ٔ�س�سمح Sٔنين ما ميك¢ش نلقي السؤال من املاكن د¶يل

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .تفضيل، ¼ اللكمة اSٔس7تاذة

        ::::املس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيواين
  لرئ@س،الس7يد ا

  الس7يدة والسادة املس�شارون،
  السادة الوزراء،

الس7يد وز�ر اPاzلية، يف ٕاطار توWه احلكومة yلقضاء Hىل ٔ�شاكل 
اDمتيزي وحماربة العنف ضد ال¢ساء، ومن W�ٔل تفعيل املساطر والقرارات 
ذات الصX �ملوضوع، مت ٕاTداث zال¶ اس7تق�ال ال¢ساء حضا¶ العنف 

  .ا �شلك خطوة ٕاجيابية تقiيض ٔ�ن åمثهنا ونطورهامبراكز الرشطة، وهو م
يف هذا الصدد، نالحظ ضعف مرودية هذه اخلال¶ العتبارات 
مiعددة، وهو ما يدفعنا، الس7يد الوز�ر احملرتم، ملساءلتمك حول اجلوانب 

  :التالية
  مك هو Hدد هذه اخلال¶ Hىل الصعيد الوطين؟ -
قة والتدابري املت¹ذة ما يه إالحصاءات الوطنية حول النتاجئ احملق -

  ذات الصX بعمل هذه اخلال¶؟
مث ما يه التدابري اليت تعزتمون اختاذها من W�ٔل تقوية قدرات هذه  -

اخلال¶، zاصة �ل¢س7بة yلموارد الÂرشية املؤهX لالس7تق�ال وªسÑ7ع 
 yل¢ساء حضا¶ العنف؟ 

  .وشكرا الس7يد الوز�ر احملرتم

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . ذة احملرتمةشكرا اSٔس7تا

  .اللكمة yلس7يد وز�ر اPاzلية احملرتم لٕالWابة Hىل السؤال

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

البد ٔ�ن ٔ�ذ§ر ٔ�ن . شكرا yلس7يدة املس�شارة Hىل طرiا هذا السؤال
هاذ اخلال¶ د¶ل املراكز د¶ل الرشطة، zال¶ اليت هتمت �لعنف ضد 

 Aاءت يف ٕاطار اW ،ٔوضاع املرٔ�ة، ال¢ساءnلعناية بy ةDهودات احلكوم
وخصوصا فÄ يتعلق بتعنيفها ٔ�و فÄ يتعلق �متكDهنا من مجيع احلقوق، سواء 

  .تعلق اSٔمر �ملواثيق اPولية ٔ�و احلقوق اليت يه يف اPس7تور
ٕاال ٔ�نه جيب كذ¼ ٔ�ن نعرتف ٔ�ن هاذ اخلال¶ حمدودة، Sٔن عندما 

عن املعاجلة فل@س هناك ©ري اجلانب  نت¯دث عن العنف ضد ال¢ساء ٔ�و
اSٔمين، ولكن اجلانب اSٔمين ¸م Sٔن تنعرفو ٔ�ن املرٔ�ة �ش جتي ت�شىك من 
العنف راه ٕاىل ما لقاMشاي واTد الفضاء اyيل ممكن فعال هترض فDه، راه 

  .ميكن حىت الشاكية د¶لها ©ادي öكون ضائعة
كثري فهيا هاذ اليش  د¶ل املدن الكربى اyيل اكن 3فٕاذن ابدينا بواTد 

هذا، ويه Hىل الصعيد د¶ل الرشطة القضائية، ويه اPار البيضاء 
والر�ط وفاس ٔ�عتقد ٕاىل ما zان�Z@ش اÔا§رة، طنwة عفوا، اPار البيضاء، 
الر�ط، فاس، مرا�ش، وطنwة، وطور´ هاذ املراكز ٔ�ن ٔ�صبحت اSٓن 

  .مركز اÔي ٔ�صبح �ش7تغل Hرب الرتاب الوطين 119
مايش معىن  119مركز، هناك كذ¼ احملاور Sٔن  119فة ٕاىل هاذ ٕاضا

ٔ�ن مجيع املراكز د¶ل الرشطة راه فهيا هاذ اخللية، فهناك »ساء اyيل ما 
مبا  362ميكZلهاش جتي لهاذ املركز وكمتيش yلمركز القريب مهنا، فهناك 

»سمهيم احZا احملاور�ن د¶ل ال¢ساء ل�سهيل هاذ العملية د¶ل وضع 
  .اكوي، وكذ¼ اzSٔذ بيد املرٔ�ةالش

ومت ٕاTداث كذ¼ دامئا Sٔن هاذ املراكز فعال الفعالية د¶لها ابدات 
كتبان، واعطت نتاجئ، وهذا اyيل جعل ٔ�ننا zلقZا وTدة مركزية yلت��ع د¶ل 

د¶ل  3لت��ع هاذ العمليات اليت نقوم هبا، وكذ¼ ) le point focal(هاذ 
  .¶ل الت¯ليل Hىل املراكز الكربىاملراكز Hىل ثالثة النقط د

هتم العنف  %90س7نوات، مهنا  5ٔ�لف Tاz Ãالل  80اSٔرقام يه 
العنف اجل¢يس، واليوم احZا ساهر�ن Hىل التكو�ن د¶ل  %10اجلسدي و

العاملني يف هاذ اخلال¶ وHىل ٕاعطاهئم اSٓليات، و§يف ميمك ٔ�ن يتعاملوا مع 
مة Sٔننا نعتربها ٔ�ساس7ية �ل¢س7بة ال¢ساء، وٕان شاء هللا س7نطور هذه اخلد

  . ملساHدة املرٔ�ة
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

  الس7يدة املس�شارة احملرتمة، Pيك تعقDب؟

        ::::املس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس7يدة لطيفة الزيواين
  .شكرا الس7يد الوز�ر
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نعمل مجيعا ٔ�ن اك�ن جمهود م�ذول، من هاذ املنرب حنن حنيي »ساء ورWال 
هو Wد مiطور، وهنا ما  2011لرشطة، فقط نعمل مجيعا ٔ�ن دس7تور ا

اyيل §يدويو Hىل املساواة وHىل  22، 21، 20، 19©اد�ش نذ§ر �لفصل 
املناصفة، Hىل مZاهضة التعذيب، Hىل السالمة اجلسدية والنفس7ية، وروح 
النص اPس7توري بصفة Hامة تؤكد Hىل اTرتام حقوق إال»سان، واحZا 

و�لتايل، . حلكومة ٔ�ن تÑىه مع هذه الروح اPس7توريةكنطلبو من ا
كنطالبو �ٕالرساع ٕ�خراج القوانني املتعلقة مبناهضة العنف واDمتيزي gشلك 
Hام، والعنف اSٔرسي املبين Hىل اجلندر gشلك zاص، ولهذا كرنكزو Hىل 

  .مزيد من التكو�ن يف جمال حقوق إال»سان
ساء ورWال الرشطة §يتلقاو يف نعمل مجيعا ٔ�نه يف ٔ�سالك الرشطة، » 

املواد اyيل §يدرسوها ٔ�و يف التكوينات اyيل §يد�روها املعايري املتعلقة حبقوق 
إال»سان، كنعرفو ٔ�نه مؤخرا يف الس7نوات اzSٔرية والت هاذ املسÃٔn معمول 
هبا، ولكن عند´ مشلك Hىل مس7توى الواقع، ال نالمس تفعيال حقDقDا 

 مس7توى الواقع، واش هذا راجع لضعف التكو�ن ٔ�و ومعمام لهذه املعايري Hىل
  لعدم ªلزتام بتطبيق هذه املعايري؟ 

وهذه من النقط، الس7يد الوز�ر احملرتم، اليت حترجZا Hىل مس7توى 
املنتد¶ت اPولية، وتعرفون ٔ�نه هناك من �س7تغلها يف ٕاطار س7ياسوي ضيق 

  .yلمس �ملصاحل العليا yلوطن
ضيفها وهو امجلاHات احمللية، كنعرفو ٔ�ن عندي نقطة اخرى ابغيت ن 

كرتتبط �ملواطن، �ٕال´رة، �لطرقات، ٕاىل ©ري ذ¼، احZا بغينا تقوية 
اجلانب ªجÑعي داzل امجلاHات احمللية ٕاسوة ببعض الÀذج اPولية حبال 
الربازيل مIال، اyيل كنلقاو الشق ªجÑعي Tارض، واك�ن متويالت 

وينخرطون يف مسائل العنف، ٕاىل ©ري ذ¼، ٕاضافة مرصودة لهاذ اجلانب 
ٕاىل هاذ اليش كنبغيو تقوية املوارد الÂرشية، الس7يد الوز�ر، امللكفة 
�ٕالنصات yلمعنفات، اDمتويالت اخلاصة لهذا، Sٔن املعنفة كتطلب واTد 

  .املعامz Xاصة
  .وشكرا الس7يد الوز�ر احملرتم

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . ةشكرا الس7يدة املس�شار 

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Hىل التعقDب، تفضلوا

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  شكرا الس7يدة املس�شارة،
الس7يدة املس�شارة، فعال ٔ�´ معمك ومiفق معمك، ؤ�´ åمتىن ٔ�ن فعال هاذ 

 ،Xيعين ٔ�ن احلاالت، هاذ اخلال¶ د¶ل الرشطة ٔ�هنا لن هتمت ٕاال ب¢س7بة ضئي
ما ©ادي يبقى والو، ذاك الش7باك د¶ل امحلاية د¶ل الوقاية اyيل ق�ل مZو 
اyيل هو يف امجلاHات، اyيل هو يف ٕادارات ٔ�خرى، اyيل هو يف املدارس، 

اyيل هو يف اجلامعات، ٔ�نه حيمينا من هاذ اليش هذا، حبيث ٔ�ن ذاك اليش 
  .اyيل غيوصل لٔ±من غيكون يعين قليل

هذاك اليش خصنا §يف ما اكن قليل ٔ�و كثري خصنا ولكن رمغ ذ¼، 
نعت¢Dو به، وهاذ اليش اyيل جعل ٔ�ن قلت ٔ�ن هاذ التجربة �ل¢س7بة لنا جتربة 
يعين ٔ�ساس7ية، وجتربة ٔ�عطت اSٔلكة د¶لها، وحنن نطورها اSٓن بيعين مزيد 
من التكو�ن yلم¯اور�ن د¶ل ال¢ساء املعنفات بتحضري اSٓن راه اك�ن واTد 

§يفاش يعين حىت الت¯اور، Sٔن هاذي  د¶ل) le guide(، واTد املرشد
¸نة ٔ�خرى، يعين اåكونو واقعيني، راه مايش ٔ�ن ٔ�ي رشطي ©ادي جتي 
عندمه املرٔ�ة املعنفة و©ادي يتص¢ت لها ويفهمها، راه تتعرفوا هاذ احلاالت، 

  .ميكن حىت الqم ما ©اد�ش تقوى Hىل الqم ٔ�هنا تقول
يف هذا امليدان، و»ش7تغل كذ¼ ق�ل ٔ�ن تصل  فلهذا، حنن »ش7تغل

هذه احلاالت ٕاىل اSٔمن يف ٕاطار الرشاكة مع Hدد د¶ل الفاHلني، ورمبا كام 
قلمت يعين امجلاHات احمللية، ولكن ©ري ابغيت نذ§ر بnٔن اليوم اPس7تور راه 
فارض Hىل امجلاHات احمللية وHىل إالدارة ٔ�ن هاذ التفكري �لفكر د¶ل النوع 

خصو �كون Tارض، وملا كهنرضو Hىل النوع مايش ©ري املساواة بني ٔ�نه 
املرٔ�ة والرWل، ولكن كذ¼ اzSٔذ بعني ªعتبار لك ما تعانيه املرٔ�ة من 

  . عنف، وٕاىل ©ري ذ¼
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

ادة اللكمة TSٔد الس. السؤال اخلامس يتعلق بوضعية املقدمني والش7يوخ
  .املس�شار�ن من الفريق ªس7تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس7يد محمد بلحساناملس�شار الس7يد محمد بلحساناملس�شار الس7يد محمد بلحساناملس�شار الس7يد محمد بلحسان
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس7يد الرئ@س،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

 يعاين املقدمون والش7يوخ من وضعية مادية واجÑعية صعبة، تقiيض
التدzل العاWل ٕالنصاف هاته الفÛة وٕاHادة ªعتبار لها �لنظر yلمهام الك�رية 

  .اليت تقوم هبا zدمة لهذا الوطن
ٕان اSٔمر اليوم يقiيض رضورة العناية �ملقدمني والش7يوخ، وªهÑم 
بnٔحواهلم املادية وªجÑعية، ومل يعد مق�وال يف مغرب اليوم، ويف ظل 

ٔ�ن يتقاىض هؤالء ٔ�جرا زهيدا Wدا، ال �كفي لسد  ارتفاع لكفة املع@شة
 .TاجDاهتم وTاجDات ٔ�رسمه املزتايدة يف جمال التعلمي والتطب@ب و©ريها

كام مل يعد مق�وال ٔ�ن تبقى هذه الفÛة حمرومة من الضام´ت اSٔساس7ية 
املمنوTة لغريمه يف جمال التغطية مبها¸م والتعويضات عن اSٔخطار اليت 
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ء قDا¸م مبها¸م، ٕاىل ©ري ذ¼، من الضام´ت اليت ختول هلم يواÍوهنا ٔ�ثنا
  .س7بل الع@ش الكرمي

كذ¼، الس7يد الوز�ر، تعلمون ٔ�ن هاذ املقدمني يعملون مع مجيع 
الوزارات، وهام §ميثلوا ٕاىل جDنا نقولو §ميثلوا اPوÃ يف املناطق الرتابية د¶هلم 

اSٔمن ومع اPرك، هام اyيل  Sٔهنم §يعملوا مع وزارة العدل ومع الربيد ومع
§يبلغوا مجيع اSٔمور، وحىت ٕاىل اكنت يش مسائل، واPقDق ولكيش، ٕاىل 

  .والتعلمي ولكيش §ي¹دموا معهم... جDنا نقولو هام §ميثلوا
لهذا، الس7يد الوز�ر، التارخي راه ك@سwل ٕاىل Wاب هللا واكنت هاذ 

سائل د¶ل النقل احلس7نة وصلحتو من اSٔوضاع د¶هلم واعطيتومه واTد امل 
مIال حبال اPراWات النارية كام معطيني لبعض اSٔعوان وبعض هذا �ش 
ميكن هلم، Sٔن كتعرفوا القصور واملناطق د¶ل احلدود الرتابية د¶ل املقدمني 

  .مزربعة يف اPواور، ٕاىل اكنت وس7يX نتاعت النقل راه MساHدمه
ت العاXW اليت ما يه إالجراءا: Ô¼، »سائلمك، الس7يد الوز�ر

س7تقومون هبا ٕالنصاف هاته الفÛة وٕاHادة ªعتبار لها وحتسني وضعيهتا 
املادية وªجÑعية، واليت ال تليق �رWال zدموا وخيدمون هذا الوطن يف 

  . مصت و�لك تفان وٕاzالص وåكران اÔات
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .لٕالWابة Hىل السؤال الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
ٔ�وال ق�ل اجلواب رمبا Hىل جوهر السؤال، ابغيت نذ§ر بnٔن هاذ الفÛة 
د¶ل املواطنني اyيل يه هاذ اخلدمة اyيل يه رمبا فريدة يف املغرب، يعين 

فش يش بالد ولكن ´در رمبا ٔ�نه ر�ن، ما اكي¢ش، ما كنعر دنوع zاص، ´
يوWد، ٔ�´ ابغيت نقول بnٔن تنعزتو هبا، ل@س §وزارة داzلية حفسب، 
مكواطنني Sٔن يقومون خبدمات وzدمات WليX �ل¢س7بة yلمواطن، سواء يف 

  .العامل القروي ٔ�و يف العامل احلرضي
اليوم راه تطورت يعين الوسائل، التلفون، الربا وكذا، ولكن ما 

ٔ�ن واTد الوقت يعين هاذيك العائX اyيل كتجهيا ذاك املانضة من  ن¢ساوش
الشهر yلشهر، راه لو مل �كن ذاك املقدم وذاك الش7يخ، ما معرها Mشوفها 

  .وال Mشدها
ٕاذن من هاذ الناحDة يعين ال خيتلف اثنان ٔ�ن اPور د¶هلم ¸م، كذ¼ 

ام مايش عندمه وضعية zاصة اyيل ما يه يش وضعية د¶ل املوظفني، ه
موظفني، السB د¶هلم ما هو يش د¶ل الوظيفة العمومDة، وهذا ميكن 
نفiحو فDه نقاش Sٔن فعال اك�ن ٔ�طروTات، ٕاىل اكن غيتوظفوا راه اك�ن 

يعين نفكرو يف يش TاWة ٔ�خرى من ©ري املقدمني ذيك الساHة نقولو هاذ 
  .اليش ما اكي¢ش

´ غنعطي ©ري بعض اSٔرقام هل هذا يعين ٔ�ننا ما نعت¢Dويش هباذ الفÛة؟ �ٔ 
�ل¢س7بة لٔ±جور، الش7يخ احلرضي، رمغ ٔ�ننا خصنا . مIال �ل¢س7بة لٔ±جور

 85ند�رو الفرق ما بني احلرضي والقروي، الش7يخ احلرضي اكن يف س7نة 
 1600الش7يخ احلرضي  1997، يف س7نة 702درمه، واملقدم  782يتقاىض 

الش7يخ  2011يف س7نة  ، اليوم بعد الوضع اyيل حتسن1400درمه، املقدم 
ٕاذن، حنن يف املس7تو¶ت د¶ل . درمه 2630درمه، واملقدم  3000

)1SMIG(رقامSٔري �ش نعطيو بعض ا© ،.  
وهاذ اليش كذ¼ موجود �ل¢س7بة yلقرويني، ٔ�´ ©ري نعطي الرمق اzSٔري 

درمه  �2000ش ما ´zذوش الوقت لكو، الش7يخ القروي اليوم §يتقاىض 
  .، هاذو كتعويضات جزافDةدرمه 1500واملقدم 

ٕاضافة لهاذ الز¶دة يف اSٔجور، هناك ٔ�وال öزويدمه �PراWات النارية، 
دراWة  17.000دراWة تقريبا اyيل اكنت، هاذ الس7نة ©ادي åزيدو  6000

  .ليك �كون العمل مشمول
كذ¼ �لهواتف والتعبئة د¶ل الهاتف، Sٔن العمل د¶لو هو هذا ما 

 جتي، البد هذا هو الوس7يX د¶ل العمل يعين ميكZاش نقولو لو حىت
  .غيتعطاومه

هناك كذ¼ التغطية الصحية، هناك مع الرشاكت اzذينا عقد، وعندمه 
هاذ التغطية الصحية، ٕاضافة ٕاىل بعض ªمiيازات اليت نقوم هبا، ؤ�ظن 

  . س¢س7متر ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  .قاليل من W�ٔل التعقDب Hىل اجلواب، تفضلوااللكمة yلفريق ªس7ت

        ::::املس�شار الس7يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس7يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس7يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس7يد محمد اSٔنصاري
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يد الوز�ر،
  الزمXD والزمالء اSٔعزاء،

ٕاذن احZا لكنا ت¢�غيو من وراء هاذ السؤال، الس7يد وز�ر اPاzلية، 
جممتعنا املوWه ٕاليمك حول هذه الرشحية املواطنة اليت تلعب دورا طالئعيا يف 

يف ش7ىت اAاالت، من zالل هذه الق�ة ٔ�ن يعمل امجليع مدى العناية اليت 
وقد ٔ�ب¢مت �Sٔرقام ٔ�ن هناك تطور يف احلاÃ  .توDهيا احلكومة لهذه الرشحية

  .�ل¢س7بة لالعتناء هبذه الرشحية، ال من الناحDة املادية وال ªجÑعية
ل مباكنة هذه ولكن حنن نود فقط ٔ�ن حنسس مبقiىض هذا السؤا

الرشحية ونطلب املزيد من العناية، وå�ٔهتز هذه الفرصة كذ¼ لنطالب 

                                                 
1 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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الس7يد الوز�ر ب�ش7ب@ب هذه الرشحية، ٔ�ن يعاد النظر يف Hدد §بري من 
ٔ�والئك ا�Ôن قضوا Hدة س7نوات من اخلدمة، ؤ�صبحوا اSٓن ©ري مؤهلني 

مطالبني ملواصX معلهم طبقا yلمس7تwدات يف جممتعنا، و�لتايل فZحن 
  . ب�ش7ب@ب هذه الرشحية

مث كذ¼ هناك اSٓن اAمتع د¶لنا فDه كثري من Tاميل الشهادات 
اجلامعية، تنطالبو مZمك �ٕالضافة ٕاىل ال�ش7ب@ب ٕاعطاء اSٔولوية حلاميل 

  .الشهادات اجلامعية
مث كذ¼ من ªقرتاTات اyيل كنقرتحو Hليمك ٔ�ن öكون دورات 

من W�ٔل كذ¼ ٕاعطاهئم بعض املعطيات  öكوي¢Dة مس7مترة لهذه الرشحية
واملعلومات يف جمال حقوق إال»سان وHمل السلوك والتواصل، �ش »سهلو 

  .Hلهيم املnٔمورية
�ٕالضافة ٕاىل ذ¼، نود يف جمال التغطية ªجÑعية ٔ�ن öكون هناك 
تnٔمني عن اîاطر، Sٔن هذه الرشحية تتعرض îاطر كثرية يف مZا} معلهم 

  .ون بدون توقDت، يف اyليل واDهنارا�Ôن �ش7تغل
مث كذ¼ البد ٔ�ن نفكر مجيعا يف طريقة تعويضهم عن اSٔوالد، ٕاسوة 

  .بعدد §بري من الرشاحئ اSٔخرى
مث öلكممت عن النقل، وت¢شكرومك Hىل دمع حظرية النقل �ل¢س7بة لهذه 
الرشحية، وåمتىن كذ¼ ٔ�ن خيصص تعويض zاص �ل¢س7بة yلمحروقات 

ريق Hىل اSٔقل واTد الش7بكة د¶ل التواصل مع املسؤولني وyلتواصل عن ط
احملليني، سواء يف املدار احلرضي ٔ�و يف اPار القروي، وzاصة ؤ�نمت ا�ن 
العامل القروي تعرفون ٔ�ن الش7يوخ يذهبون ٕاىل مZاطق ´ئية وبعيدة عن 

  .القDادات
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .ن هناك رد Hىل التعقDبلمك اللكمة، الس7يد الوز�ر، ٕان اك

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس7يد املس�شار احملرتم،

ٔ�عتقد ٔ�ن اyيل تيخصنا منش7يو مiفقني Hليه فعال ٔ�ن هاذ الرشحية 
  .رضورية، والبد العناية هبا رضوري

هذا ٔ�´ مس7تعد نفiحو اSٓن §يفاش؟ ؤ�ش7نو هو اyيل ميكن يتدار؟ 
نقاش، مIال فعال اك�ن اليوم اSٔطروTات كثرية، اك�ن من �ريد ٔ�ن �كون 
هاذ اليش حمدود Hىل حاميل الشهادات، وهناك من �رى ٔ�ن وظيفة املقدم 

�ٓخر، هذا  )Profil(والش7يخ، خصوصا يف العامل القروي رمبا حتتاج ٕاىل 
مايش �ش å�ٔكت، قلتو مس7تعد نتذا§رو فDه، ما اك�ن حىت ٕاشاكل، يعين 

بnٔن ال�ش7ب@ب، راه الش7يخ خصو �كون ش7يخ، خصو �ش7يخ، ولكن §يف 
-ما اكن احلال فعال هناك تطورات اجÑعية، هناك تطورات سوس7يو

  .دميغرافDة جيب ٔ�ن تؤzذ بعني ªعتبار
©ري اyيل ابغيت نقول هو ٔ�ن اSٓن يف الوضعية احلالية، وحنن نفكر 

اليت ميكن ٔ�ن تتطور هبا اSٔش7ياء، يف الوضعية بطبيعة احلال يف الكDفDة 
تعويض عن املرض، هناك الولوج لــ  -كام قلت- احلالية هناك 

)RAMED2( يلyىل الوفاة وعن العجز التام اH وهناك كذ¼ تعويض ،
كذ¼ در´ اتفاقDة، وحنث كذ¼ السادة العامل والوالة Hىل ٔ�ن �كون واTد 

. لوج yلسكن ªجÑعي، yلسكن الالئقالنوع د¶ل اPمع لهاذ الفÛة yلو 
هاذي لكها جمهودات نقوم هبا يف انتظار بطبيعة احلال معرفة الكDفDة اليت 

  . ميكن ٔ�ن يعاجل هبا ٔ�و ٔ�ن تتطور هبا هذه الفÛة مس7تق�ال
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

اللكمة TSٔد . السؤال املوايل موضوHه وضعية موظفي إالنعاش الوطين
  .ادة املس�شار�ن من الفريق اPس7توري، فليتفضل مشكوراالس

        ::::ق�يبق�يبق�يبق�يب�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس7يد محمد املس�شار الس7يد محمد املس�شار الس7يد محمد املس�شار الس7يد محمد 
gسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Hىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ� وحصابته 

  .ٔ�مجعني
  الس7يد الرئ@س،
  الس7يد الوز�ر،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
لوطين مايش موظفون، ©ري هو يف احلقDقة هذاك العنوان Sٔن إالنعاش ا

�ش �كون ٕاىل اكن وقع خطnٔ تقين ©ري �ش نصححوه ق�ل ما نطرحو 
  .السؤال د¶لنا

لقد لىب إالنعاش الوطين 5رخييا احiياWات مرافق : السؤال د¶لنا اكSٓيت
ٕادارات معومDة من حDث توفريه لرصيد هام من اليد العامX، وهو بذ¼ 

عتبارا لكونه سامه يف احلد من البطاÃ وفك لعب ٔ�دوارا اجÑعية ٔ�ساس7ية ا
  .احلصار عن فÛات جممتعية عريضة تع@ش وضعية هشة حقDقDة

وقد ال خنتلف ٔ�نه Hلينا اليوم فiح نقاش معويم رصحي ومسؤول حول 
موقع هذه املؤسسة ؤ�دوارها املس7تق�لية اليت تضمن لها ªس7مترارية يف ٔ�داء 

�سعفZا جمال هذا السؤال yلقDام بذ¼،  وظائفها داzل اAمتع، ولكن قد ال
فZحن كفريق ªحتاد اPس7توري نطمح ٔ�ساسا من zالل طرح هذا 
السؤال ٕاىل Mسليط الضوء Hىل معا´ة العاملني والعامالت �ٕالنعاش 

  .الوطين، عىس �كون ذ¼ بداية مسلسل إالصالح امل¢شود
مة معومDة فهذه الفÛات، الس7يد الوز�ر، اليت Mش7تغل معليا مضن مZظو 

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 
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Mرشف Hلهيا احلكومة، وتتحمل املسؤولية الاكمX عن ٔ�وضاعها وظروف 
اش7تغالها، هذه الفÛات تفiقد ٕاىل g�ٔسط الضام´ت القانونية يف وضعيهتا، وال 
تتوفر Hىل g�ٔسط احلقوق اليت öكفل لها ªس7تقرار الوظيفي والتغطية 

ال تعترب حىت احلد الصحية والتقاHد، ´هيك عن تB اSٔجرة اXwî اليت 
اSٔدىن القانوين، فه/ي رشحية لالس7هتالك ٕان Wاز التعبري، مZظور اPوÃ ٕاDهيا 
ميكن تلخيصه يف اعتبار جمهود العمل وåكران الشخصية القانونية املالزمة 

� .  
وضعية ٔ�قرب ٕاىل العامل zارج القانون، Hلام ٔ�هنا يف املغرب تعاقد´ Hىل 

فكDف �yوÃ واحلكومة مكشغل ٔ�ن . ن مقدساجعل احلقوق جماال �اكد �كو
 . ينكر هذه إالرادة الشعبية وهذا التعاقد اAمتعي

  åمكل السؤال؟   

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .  شكرا، شكرا، قربيت لربعة اPقايق

   ::::الس7يد املس�شار محمد ٔ�ق�يبالس7يد املس�شار محمد ٔ�ق�يبالس7يد املس�شار محمد ٔ�ق�يبالس7يد املس�شار محمد ٔ�ق�يب
وHىل هذا اSٔساس، ٔ�ود مZمك، الس7يد الوز�ر، ٔ�ن تÂسطوا ٔ�مام . دقDقة

لعام تصورمك لتقومي الوضعية النفس7ية واملهنية الهشة اليت توWد فهيا الرٔ�ي ا
  . الرشحية العامX يف ٕاطار إالنعاش الوطين

  . وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  . الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Hىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  والسادة املس�شار�ن،الس7يدة 
شكرا الس7يد املس�شار، Sٔن التوضيح اyيل معلتوه تيغن@ين Hىل النص 
د¶ل اجلواب، عندما قلمت بnٔن لفظ موظف ٔ�ىت يعين ©لط يف هذا، وفعال 

  . Sٔن الناس د¶ل إالنعاش الوطين ل@سوا مبوظفني
البد من العودة ٕاىل اشوية د¶ل التارخي، يف بداية الس7ت@Zات خصوصا 

اربة يعين البطاÃ يف العامل القروي، خصوصا يعين يف املناطق الهشة، حمل
Wات يعين هاذ الفكرة د¶ل العامل د¶ل إالنعاش الوطين، واكنت مرتبطة 
بnٔوراش إالنعاش، يعين الراWل ٔ�و كذا تناzذوه �ش خيدم Sٔن اكنوا بعض 

Sٔوراش، اSٔوراش يعين تنجز، والوضعية القانونية وهو ٔ�هنم مرتبطني �
عندما ي¢هت/ي الورش يعين §ي¢هت/ي العمل، ٔ�و عندما جيد هاذ الس7يد اyيل 

يعين كقZطرة �ش ... ، يعين �ش ميكن)tremplin(تياzذ هاذ الطريقة كــ 
    .ميكن يقلب و�ش يبحث Hىل شغل، ملا تيوWدو تيخرج

فعال ميكن وقعوا بعض ªحنرافات، مايش ممكن، يعين وقعت يعين 

wد التTكون واö اوزات مايش ٕارادية، ما نقولش ٔ�هنا جتاوزات ابغيناها
جتاوزات، الواقع رمبا فرض بعض التwاوزات، وشفZا بعض الناس اyيل 
 Ãات يف املاكتب د¶ل احلاHلجامy لواzك@ش7تغلوا يف إالنعاش الوطين د

هذا ري4 فعال توحض . املدنية ٔ�و ماكتب ٔ�خرى ٔ�و يف القDادات ٔ�و كذا
  . اSٔمور
Sٓن zاصنا نعرفو ٔ�ش7نو ابغينا، راه احلكومة واملغرب كدوÃ مايش ا

صعيب Hليه ٔ�نه ٕاىل اكن zاص هاذ الناس �كونوا موظفني، ذيك الساHة 
نقولو بnٔن ما ابغيناش إالنعاش الوطين، حنذفوه وåزيدو منش7يو نقلبو Hىل 

هاذ العدد د¶ل الوظائف واملناصب اyيل ©زنيدوها يف قانون املالية، ونقولو 
  ...الناس هاذو يدوز، هذا ممكن، مايش هو

ٕاذا اكنت الفكرة د¶ل إالنعاش الوطين مازال عندها مدلول، ؤ�´ اعتقد 
ٔ�ن لها مدلول، عندما åرى السدود التلية اليت ٔ�جنزت، عندما åرى Hدد من 
الطرق اليت ٔ�جنزت، عندما åرى بعض امل¢شnٓت يف العامل القروي، فهناك 

فÛة، خصوصا ٔ�ن öهنرضو Hىل واTد الفÛة املثقفة وك¢ساو فعال ماكن لهذه ال 
راه ´س اyيل ما عندمه يعين öكو�ن وال مس7توى اyيل ما  %95ٔ�ن رمبا 

  . غميكن هلمش يتوظفوا
فٕاذا اكن هو هذا �ش يبقى إالنعاش الوطين، نعطيوه احلقوق د¶لو، 

دىن ، اDهنار اyيل دzلوا، دzلوا Hىل اSٔجر اle SMAG3( ٔS(واكينة هو 
د¶ل القطاع الفال}، وهذا موجود ورمبا ميكن يل نقولمك بnٔن إالنعاش 

ق�ل ما تطبقها ) SMAG(الوطين طبق املذ§رة اzSٔرية د¶ل الرفع من 
   ).SMAG(اليوم فعال راه يعين ت@iقاضاو هاذ . احلكومة بنفسها

التوظيف د¶هلم، ٔ�´ قلت بnٔن ما اكي¢ش، ©ري ممكن اSٓن، ما Hدا ٕاذا 
ر´ ٔ�ن راه TاWة ٔ�خرى اyيل ابغينا ند�روها، ٔ�ما �ش نقولو إالنعاش قر 

  .الوطين ©ادي يدوز موظف، راه هاذي مايش الوضعية د¶هلم
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

الس7يد املس�شار، لمك التعقDب يف Tدود دقDقة واTدة ٕان ش:مت، دقDقة 
  .يق لمك دقDقة واTدةدقائق، � 4واTدة، Sٔن اس7تعملمت 

        ::::املس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يب
  الس7يد الرئ@س، 

ملا كنبغيو حنتفظو �لوقت د¶لنا ٔ�ثناء ٕالقاء السؤال، كتقولوا لنا ما 
عندمكش احلق بناء Hىل النظام اPاzيل، دا� جDتو وحDدتو لنا، ٔ�´ ما 

  .كن�Zازلش Hىل اPقDقة د¶يل
  ...Hىل لك، الس7يد الوز�ر

                                                 
3 Salaire Minimum Agricole Garanti 
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        ::::@س اجللسة@س اجللسة@س اجللسة@س اجللسةالس7يد رئ الس7يد رئ الس7يد رئ الس7يد رئ 
ٕاذا مسحت، الس7يد املس�شار، �ش åكونو مZطقDني، ٔ�´ ما ابغي�ش 
نقاطعك يف اSٔفاكر د¶¼، åهبتك ما ابغيت@ش Mسكت، ٕاذن ما تفرضش 
Hلينا املنطق د¶¼، هللا خيليك، اك�ن واTد رئ@س اجللسة �سري وفقا 

امجليع، احZا كن�ساهلو مع . شكرا. yلقانون ووفقا yلمنطق اجلاري به العمل
  .تفضل

        ::::املس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس7يد محمد ٔ�ق�يب
Hىل لك، الس7يد الوز�ر، احZا طرحZا هاذ السؤال Sٔن مقiنعني، ومن 
حسن حظ هاذ الفÛات ٔ�ن الس7يد وز�ر اPاzلية هو ٔ�مني Hام د¶ل 
احلزب، واحZا ك¢شكرومك Hىل هاذ اجلواب، Sٔن اجلواب د¶لمك اكن 

  .موضوعي، تقين، س7يايس
احZا ما كنقولوش إالنعاش الوطين حييد يف الوجود  احZا �ٓش كنطلبو،

د¶لمك، Sٔن انÑ هاذ املسÃٔn كنت طرحهتا Hليمك، الس7يد الوز�ر، مايش من 
  . عند الس7ياس7يني، كتطرح من املناضلني د¶لنا

احZا �ٓش كنطلبو؟ كنطلبو هاذ الناس هاذو اكنوا كريحبوا ما عرفت 
لتغطية الصحية، تنطلبو هاذ ، تنطلبو ا1500درمه ٔ�و  1200واش �يق 

الناس اyيل §ي¹دموا يف إالدارات ورامه دا� §يف تتصوروا، معايل الوز�ر، 
§يفاش موظف اك�ن يف احملمكة، 5بع yلعامÃ §يجي yلمحمكة §ي¹دم ملفات 

درمه وما عندو ال  1500اyيل هام §يقرروا املصري د¶ل املواطن، وهو كريحب 
  . (Congé)تغطية، ال 
كنقولو Sٔن احZا Hالش كن�شiÂو وكزنيدو، ؤ�رجوك، وHارفني احZا 

واحZا مقiنعني ما كنعطيو الورد حىت لواTد، �حلق احZا مقiنعني، الس7يد 
  .Tل الوز�ر، å�ٔمك هاذ امللف هذا ©ادي تلقاو �

§يف يعقل ٔ�ننا كنحس7بو . كنعاود نقولو ©ري يبقى إالنعاش الوطين
قولو هلم انت خمدم واTد املواطن وما الرشاكت والقطاع اخلاص، وكنجيو ن

  .ال والو، واPوÃ تتخرق القانون) CNSS4(عندك ال 

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
ى ٕاىل حتسني ٔ�وضاع هاذ �لفعل هنا ما خمتلفD¢شاي، حنن فعال »سع

ال من ´حDة كام قلت رصف احلقوق د¶هلم من ´حDة اSٔجر،  ،الناس، ٔ�وال
من ´حDة فعال التغطية الطبية، اك�ن واTد العدد مهنم هو قابل لهاذ 

                                                 
4 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

وكذا Sٔن فعال الوضع د¶هلم راه ما ) RAMED(اSٔنظمة اخلاصة، 
معلنا، دا� Hاد تطرح ت@سم¯لهمشاي ميش7يو بعيد، ورمبا اك�ن حبال اyيل 

Hيل السؤال د¶ل الش7يوخ واملقدمني، حبال اyيل تعمل، ميكن نلقاو كذ¼ 
  .صيغ د¶ل إالHانة

هنا هاذو لكها ٔ�ش7ياء مق�وÃ، معقوÃ، اyيل ميكن يدرسها إال»سان، 
احلاWة الوحDدة كام قلت هو ©ري خصنا نعرفو، ٕاىل ابغينا إالنعاش وتنعتربوه 

  .ع، ولكن يبقى يف الس7ياق د¶لوصاحل، حنس7نو اSٔوضا
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

ن¢iقل ٕاىل السؤال السابع، يتعلق �ملنطقة احلدودية ملدينة مليلية وسiÂة 
اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ªشرتايك لتقدمي السؤال، . رمبا

  .ن ٔ�شنفليتفضل اSٔس7تاذ عبد الرحام

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنس�شار الس7يد عبد الرحامس�شار الس7يد عبد الرحامس�شار الس7يد عبد الرحامس�شار الس7يد عبد الرحامامل امل امل امل 
  .شكرا الس7يد الرئ@س
  الس7يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس7يد وز�ر اPاzلية احملرتم، سؤالنا املوWه ٕاليمك هو خبصوص وضعية 
املعا�ر اليت تفصل بني ٕاقلمي الناظور يف Hدد §بري من النقط، وبني مدينة 

Xمليلية احملت.  
ز�ر، س7بق ؤ�ن ٔ�ثري يف Hدة مZاس7بات، سواء وهذا السؤال، الس7يد الو 

Hىل شلك ٔ�س7ئX كتابية ٔ�و ٔ�س7ئX شفوية موÍة ٕاليمك ٔ�و ٕاىل من س7بقمك يف 
هذا املنصب، وكذ¼ طرح هذا املوضوع مبناس7بة مZاقشة مشاريع القوانني 
املالية لس7نوات مiوالية، مث وكذ¼ طرح حىت Hىل مس7توى بعض 

  . لوزراء لوجود Tلول لوضعية هذه املعا�راجللسات العامة مع بعض السادة ا
ٕاال ٔ�نه، الس7يد الوز�ر، ال جند للك هذه إالجراءات ٔ�و للك هذه 
املناقشات اليت متت حول هذا املوضوع، ال جند ٕاال ٔ�ن öزايد تفامق مشالك 
املواطنني يف هذه النقط املعربية اليت تصل مدينة الناظور مبدينة مليلية، ال 

عا�ر ٕاال تفامقا ؤ�صبحت بؤرة من التوöر gشلك مس7متر، öزيد ٔ�وضاع هذه امل
بل ويف بعض اSٔحDان تت¹ذ ٔ�بعادا مZفلتة ن�wDة طبعا ªصطدامات اليت 

  . حتدث ما بني املواطنني وما بني بعض رWال اSٔمن وامجلارك يف هذه النقط
ورمغ اجلهود اليت بذDهتا بالد´ من طبيعة احلال يف هذه املنطقة لتnٔهيلها 

تصبح مZطقة Wذب، ورمغ ما ٔ�رس7ته فهيا من ب¢Dات حتتية �لنظر ملوقعها ل 
يف وWه، تقابل ٔ�ور� من طبيعة احلال، رمغ لك هذا فٕان وضع هذه املعا�ر 
ال Mسا�ر هذا التوWه التمنوي الهام اÔي öريد بالد´ رمسه يف هذه املنطقة، 

لصورة سلبية بل وHىل العكس من ذ¼ ال öزيد هذه املعا�ر ٕاال öكر�سا 
  . مقززة Tاطة gسمعة بالد´ و�كرامة املواطنني
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ما هو موقع هذا املوضوع يف  :Ôا فسؤالنا، الس7يد الوز�ر، هو حول
هل yلحكومة تصور واحض لكDفDة معاجلة  ،دا9رة اهÑم احلكومة؟ وكذ¼

هذا الوضع املرتدي اÔي �كiوي بناره من يضطرون الس7تعامل هذه املعا�ر 
  ؟ gشلك يويم

  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة عن السؤال

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يد املس�شار احملرتم،
�لفعل ٔ�عتقد ٔ�ن بدون الرجوع ٕاىل ٔ�رقام ٔ�و ٕاىل كذا يعين ما يقع من 

ور، �خلصوص بفضل الرHاية امللكDة السامDة، يعين تطورات يف ٕاقلمي الناظ
هذا ظاهر yلعيان، ؤ�حسن دليل �ٓخر ز¶رة جلالÃ املB واملشاريع لكها 
اليت قدمت ٔ�مام Wالل املB، ٕاضافة �لطبع ٕاىل ما هو يف الطريق، ما 
نبغ@ش ندzل يف واTد العدد د¶ل التفاصيل، ال د¶ل اDهتيئة د¶ل 

zالل  انصارªعÑدات اليت رصدت مجلاHة بين ال د¶ل  رMش7ياك،ام
  . الثالث س7نوات اzSٔرية ٔ�و yلجامHات احملاذية

فهذا يعين اHالش كنذ§ر هباذ اليش، �ش نقول بnٔن فعال تB املنطقة 
Mس7تحق، ولها �رامج ¸مة واك�ن املرشوع د¶ل امليناء اجلديد، واك�ن واTد 

ع اجلغرايف د¶ل الناظور، مايش العدد د¶ل اSٔش7ياء ومرتبطة كذ¼ �لوض
©ري Sٔهنا ´ظور، ولكن مرتبطة �خلصوصيات د¶ل الوضع د¶ل الناظور 

  . اyيل هو حمادي ملدينة مع اSٔسف سليبة اليت يه موجودة
فٕاذن هاذ التطورات لكها، وهاذ اDمنو لكو د¶ل هاذ إالقلمي تزييد من 

ضافة ٕاىل الساكنة اليت لها Wاذبية هاذ إالقلمي، واTد العدد د¶ل الناس، إ 
ارتباطات مع مدينة مليلية، وكام قلمت يف سؤالمك هناك من يقطن يف مليلية، 
هناك من �ش7تغل، وٕاضافة ٕاىل Hدد من الناس اyيل §يجيو yلناظور gسÂب 
كذ¼ هاذ اDمنو، فiيجعل ٔ�ن هناك اكتظاظ Hىل هاذ املعا�ر، مع العمل ٔ�ن 

فهيا املسائل اSٔمZية، Sٔن هاذي يه هاذ املعا�ر جيب كذ¼ ٔ�ن öراعى 
املفارقة اyيل موجودة، عند´ مدينة، عند´ مZطقة، نعمل Wاهد�ن Hىل ٔ�ن 
öكون التمنية د¶لها قوية، ٔ�ن öكون Wذابة، ٔ�ن öكون بديل ليشء �ٓخر، 

  .ولكن يف نفس الوقت راه يعين املسÃٔn اSٔمZية مطروTة
اجر�ن اyيل تتعرفوا ٔ�ش7نو ما نبغ@ش هنرض كذ¼ Hىل إالضافة د¶ل امله

هو الضغط اyيل كنعانيوه هناك من طرف املهاجر�ن ©ري الرشعيني ا�Ôن 
  .يعتربون ٔ�ن املدzل الوحDد Sٔورو� هو من الناظور

هذا اyيل جعل ٔ�ن رمبا هاذ إال§راهات لكها جتعلنا، وحنن يف نقاش مع 
 ٓSلتحسني خر، ٕالجياد وسائل السلطات احمللية هناك وكذ¼ مع الطرف ا

املمرات، مIال مبمرات zاصة �لساكنة، مبمرات zاصة �ملهاجر�ن املغاربة 
عند العودة، ولكن يف نفس الوقت حبامية ٔ�من املغرب، Sٔن ما ميكZاشاي 

  .خنليو هاذ الباب هذا ٔ�نه �كون ذريعة �yخول واخلروج بدون مراق�ة
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

  .يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقDبالس7 

        ::::املس�شار الس7يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس7يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس7يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس7يد عبد الرحامن ٔ�شن
  .شكرا الس7يد الرئ@س
  .شكرا yلس7يد الوز�ر

اجلواب د¶لمك، الس7يد الوز�ر، ٔ�ضاف ٕاىل املشالك اليت طرحZاها Hليمك 
حصيح ٔ�ضفمت Hىل ٔ�نه مشلك اSٔمن مطروح، . يف سؤالنا مشالك ٔ�خرى

كذ¼ ٔ�ضفمت ٕاىل ٔ�نه كذ¼ نعاين من الهجرة، حصيح هذا gشلك §بري، و 
  .جهرة اSٔفارقة جZوب الصحراء، هذا موضوع كذ¼ ¸م

  الس7يد الوز�ر، 
احZا اyيل ابغينا نقولو هباذ السؤال د¶لنا، هاذي مشالك كنعرفوها، 
احZا السؤال د¶لنا اكن مركز حول واش احلكومة د¶لنا عندها يش تصور 

ه هاذ الوضع اyيل انÑ ضفiو ليه، املشالك اyيل واحض اyيل كتفكر تعاجل ب
طرحZا ضفiو ليه واTد املشالك ٔ�خرى Wديدة، هذا وضع مرتدي Wدا، 
الس7يد الوز�ر، هذه بؤرة yلمشالك، مل تعد نقطة سوداء، ٔ�صبح حبرا من 
السواد يف ذاك املنطقة، وتنذر مبشالك خطرية، وعند´ 5رخي قدمي، 

  . انطلقت من متا 1984حوادث، اTSٔداث د¶ل س7نة 
Ô¼، كنهبو احلكومة، الس7يد الوز�ر، Hىل ٔ�نه ما تقولو´ش هاذ 
اجلواب، احZا كن¯رتمو اجلواب د¶لمك، ولكن ابغينا öكون الصورة د¶ل 
احلكومة واحضة §يفاش كتفكر يف املعاجلة د¶ل هاذ اليش، اكينة مشالك 

  . كثرية
لوز�ر املنتدب Pى وز�ر احZا س7بق لنا �ٓخر مرة التقDنا مع الس7يد ا

ªقiصاد واملالية، ´قش7نا معه واTد اجلزيئة من املشالك اyيل كتع@شها 
املنطقة، واyيل كمتثل �Sٔساس يف ذاك التnٔشرية اyيل كتدار Hىل البطاقة 

ٔ�شهر yلناس اyيل ساكنني يف مليلية و§يرتددوا  6اخلرضاء اyيل كتwدد لك 
  . تعاجلاMش �س7مترار، ومه  �Sٓالف، ولكن ما

هاذ املشالك اyيل كنقولو، الس7يد الوز�ر، املعا�ر اyيل قلتو تدارت 
املمرات �ش öربط بني  4خترسات Hلهيا فلوس كثرية، �لفعل تدارت 

املمرات  4الناظور ومليلية، §ي�شغل هبا ممر واTد، ما اعرفZاش اHالش، 
واTد، اليشء  املمرات د¶ل إالس7بان، د¶لنا ك@شغل ممر 4اyيل كتقابلها 

  .اyيل §ي¹يل واTد الفوىض Hارمة يف ذاك املنطقة
اyيل  نصارابين كذ¼ كنقولو ٔ�ن اDهتريب، هذا وWه zاصة معرب 
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§يصطلحوا Hليه الساكن اyيل ك@س7تعملوه �س7مترار، ساموه معرب Íمن، Sٔنه 
احZا كنطالبومك، الس7يد الوز�ر، من موقعمك §وز�ر اPاzلية ... �س7تحيل
اذ املنطقة هاذي، شوفوها، WالÃ املB كزيور اSٔقالمي املغربية öزوروا ه

  . لكها، س7نو¶ عندو �ر´مج، يعين §يد�روا س7نو¶ كزيور هاذ املناطق
احZا ابغينا من الوزراء د¶لنا يف احلكومة öزوروا هاذ املنطقة، ٔ�§يد å�ٔمك 
 س7تضطلعون Hىل ٔ�مور ©ادي öكون ٔ�كرث من ذاك اليش اyيل §يجي لمك يف

التقار�ر د¶ل املصاحل د¶لمك حمليا، ثقوا كذ¼ بتقار�ر´ مكنتخبني، ما 
Sٔن كنعرفو ٔ�ن التقار�ر د¶ل  ..تبقاوش تعمتدوا ©ري Hىل التقار�ر د¶ل امسيتو

  ..املصاحل د¶لمك ما كتوف@ش �مسيتو
  ...امسح يل الس7يد الرئ@س ٕاىل

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .مة، الس7يد الوز�ر، لٕالWابة عن التعقDب، تفضلوالمك اللك

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
ٔ�´ ما ابغي�ش ندzل يف التفاصيل، هناك مشلك ٔ�مين وكتعرفوه، هناك 

Hاجلوه، »شدو ... اDهتريب، هناك خمدرات، هناك ٕاجرام، هناك يف املمرات
  . هو املعاجلة؟ مايش يهاحلدود؟ هذا 

حنن نبحث، راه هاذ اليش كتعرفوه وكتعرفوا الساكنة، كتعرفوا بnٔن 
القاطنني يف مليلية، يعين موظفني يف Íة ٔ�خرى وMشدوا Hىل الس7يارات، 

هذا لكو ... §يدzلوا الس7يارات، وMشدوا Sٔن عندمه يد مع ¸ربني يف هذا
  . خصنا ´zذوه بعني ªعتبار

ش قلت بnٔن هاذ اليش راه احZا تندرسوه فعال، راه احZا هاذ اليش اHال
تن¯اولو نفصلوا ما بني احلاجDات د¶ل الساكنة، د¶ل القاطنني، د¶ل 
الناس املرشوHني اyيل §يدzلوا بصفة مرشوHة، ومن �ريد ٔ�ن �س7تغل هاذ 
الوضع اخلاص د¶ل الناظور مع مدينة سليبة Sٔش7ياء ٔ�خرى، وهذا موجود، 

اه ما خصناش åكونو، حDث يف الربملان ©ادي ند�رو غر�ل مع اSٔسف، ر 
و»شدوه، البد املسائل اSٔمZية اكينة، البد حنافظو Hىل اSٔمن د¶لنا، Sٔن 

  ... هاذي بالد´ اyيل ميكن يدzل
هاذ النقط §يدzل مهنا اخلطورة، ودzلت، ونقول ¼ بnٔن ٔ�سل¯ة 

ليو هاذ اليش دzلت، وHارفDهنا انÑ، دzلت ٔ�سل¯ة، واش ابغيتو خن 
  . مدرع؟ ال

ولهذا حنن نبحث هذه اSٔمور داzليا يف احلكومة ومع اجلانب الثاين، 
وعندي لقاءات مiعددة، واك�ن �رامج واك�ن خمطط د¶ل حتسني اSٔوضاع، 

  .ولكن بدون التفريط بتا5 يف ما هو ٔ�مين
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

التاسع، موضوHه ªرتباك احلاصل يف تطبيق القانون  ن¢iقل ٕاىل السؤال
القايض ٕ�لغاء الز¶دات والغرامات واHÔا9ر وصوا9ر التحصيل  120.12رمق 

اللكمة TSٔد السادة . املتعلقة �لرسوم املس7تحقة yلجامHات احمللية
املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ±حرار لتقدمي السؤال، فليتفضل 

 .مشكورا

  :�شار الس7يد توفDق �شار الس7يد توفDق �شار الس7يد توفDق �شار الس7يد توفDق مكمكمكمكيليليليلاملس املس املس املس 
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  السادة الوزراء،
  الس7يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

Tزي التطبيق، واملتعلق  547.06رخي دخول القانون  2007مZذ س7نة 
با¶ت احمللية، حDث اكن هدف املرشع من zالل هذا املرشوع تقوية جل �

توى zدماهتا املقدمة yلمواطنني، مداخDل امجلاHات وحتصيهنا حىت öرىق ملس7 
خصوصا ؤ�هنا العنوان ا�Sٔرز لس7ياسات القرب من املواطنني ولتمثني هذه 
املداخDل، وٕاجياد Tل ملعضX البايق اس7ت¹الصه، واليت تقدر حسب عرض 
الس7يد الوز�ر املنتدب يف اPاzلية ٔ�مام اyلجنة اîتصة، واليت ´قشت 

رامه، وامجلاHات احمللية يف TاWة ماسة ٕاDهيا مباليري اP 120.12القانون رمق 
  .yلهنوض بnٔوضاعها

  الس7يد الوز�ر،
ٕان ٕالغاء الز¶دات والغرامات واHÔا9ر وصوا9ر التحصيل املتعلق 
�لرسوم واحلقوق واملساهامت وا5Sٔوى املس7تحقة لفائدة امجلاHات والعامالت 

ي��ا�ن من ٕادارة واSٔقالمي، تعرف اليوم ارتبااك §بريا يف تطبيقه، حDث 
التحصيل ٕاىل ٔ�خرى، اليشء اÔي يقiيض اليوم التدzل العاWل yلوزارة 
الوصية لتوضيح اSٔمور ووضع Tد لهذا ªرتباك وتزنيل مسطرة واTدة 

  .وموTدة لتطبيقه وتدارك ما ميكن تداركه
  الس7يد الوز�ر، 

ل ما يه إالجراءات املس7تحقة واملس7تعXw حلل ªرتباك احلاص: سؤالنا
تطبيقا سلÄ كام توخDناه مجيعا ٔ�ثناء املصادقة  120.12يف تطبيق القانون 

  Hليه؟
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Hىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن،
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  س�شار احملرتم،الس7يد امل 
ٔ�عتقد ٔ�ن فعال عندما طرح هاذ السؤال، يف الواقع اكن هناك نوع من 

اyيل öهيم امجلاHات احمللية ما  ª120.12رتباك، Sٔن ما ن¢ساوش ٔ�ن القانون 
اخرجشاي مع القانون املايل، يعين �ل¢س7بة �yوÃ اكن خرج يف القانون 

لواج�ات يعين د¶ل امجلاHات �ل¢س7بة yلرضائب وا. املايل الرضائب العامة
احمللية، خرج هاذ القانون بوTدو، Wا معطل ش@Ûا ما، وما خرج ٕاال يف 

  .شهر مارس
1نيا، عندما صدر هاذ القانون يف شهر مارس وتوزع، فاكن رضوري 
كذ¼ توضيح املفهوم د¶لو ٔ�و Hىل اSٔقل احملتوى د¶لو اyيل ت¢س7تغل 

واSٔتوات والواج�ات احمللية ت@شملها  الفرصة �ش نذ§ر بnٔن مجيع الرضائب
  . هاذ النص، ل@س هناك اس7تZðاء، يعين ٔ�ن اللك ت@شملها

خرجت واTد اPورية مشرتكة اyيل وحضنا فهيا هاذ اليش yلجميع، يعين 
اyيل §هيمهم اSٔمر، القابضني واحملصلني، ؤ�عتقد ٔ�ن اليوم م�دئيا هاذ املشلك 

  . جتاوز´ه، واåهت/ى
شامل ورصحي، ٔ�ن هناك مشلك يف بعض  حصيح، �ش åكون

اyيل  2008ال�سميات، Sٔن وقع التغيري د¶ل القانون اجلبايئ احمليل يف س7نة 
ما بقاMش كتظهر يف الرضائب احمللية،  2008بعض الرضائب اyيل ق�ل من 

، مهنا واTد العدد من اSٔش7ياء، وهناك من  (la taxe d’édilité)مهنا
ٔ�´ اعطيوين ٔ�ش7نا هام الرضائب، وهاذ اليش ي�شÂث حبرفDة النص، تيقول 

Tد يف هاذ اSٔ¶م  هذا راه احZا يعين مع وزارة املالية كذ¼ وضعنا �
  . و©ادي يتعطاو التعلÄت يف هاذ الباب

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ±حرار يف ٕاطار التعقDب، تفضلوا

        ::::ار الس7يد توفDق ار الس7يد توفDق ار الس7يد توفDق ار الس7يد توفDق مكمكمكمكيليليليلاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس7يد الرئ@س
  الس7يد الوز�ر، 

حقDقة ملست جوهر السؤال د¶لنا، Sٔننا يف الوقDتة اyيل طرحZا السؤال 
اكن ٕاشاكل د¶ل التnٔخر يف التطبيق، ولكن من بعد ملس7نا ٔ�ن اك�ن هناك 
ٕاشاكل Tاصل عن رسHة املصادقة Hىل هاذ القانون، الطريقة �ش مرر´ه، 

، وجتاهلنا بعض 39.07والقانون  47.06ه وهو اكن ك@شمل القانون مرر´
  . الرضائب اyيل ما كتواWدش يف اجلدول د¶ل هاذ الرضائب

اليوم املواطنني صبحوا §يعانيو من املشالك مع اخلزينة العامة يف ٔ�داء 
هاذ الرضائب، حبيث ٔ�نه §يجي §يقول هلم ٔ�نت معفي من الز¶دات ما ق�ل 

  . خصك ختلص اHÔا9ر د¶¼ 2007 ومن بعد 2007
من القانون  176انÑ، الس7يد الوز�ر، يف اPاzلية كمتسكوا �لفصل 

§يلغي هاذيك ªس7تفادة، هنا §يبقى  178، يف Tني ٔ�ن الفصل 47.06
  . املواطن Tاصل

Sٔن الفرتة الزمZية حمددة يف  ؟احZا ك¢شوفو، الس7يد الوز�ر، ملاذا
، ملاذا ما Mرسعوش بتعديل هاذ القانون Hىل اSٔبواب 30/12، و30/12

  وخنليوه شامل مجليع الرضائب §يف ما قلتو؟ 
  .وشكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة يف  ٕاطار الرد Hىل التعقDب

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  . شكرا الس7يد املس�شار
 ابغيت حنيد اyلÂس ونعاود نnٔكد حبال اyيل قلتو بnٔن هاذ القانون ٔ�وال

  . �شمل مجيع الرضائب، åكونو واحضني
اSٓن ٔ�ش7نو هام الطرق اyيل ©ادي يتعاجل به؟ احZا يف هاذ اSٔس7بوع 
يعين عند´ Tلول �ش ما نعاودوش يعين املسلسل د¶ل التعديل د¶ل 

  . ما التعديل فهو Wاهزالقانون ود¶ل Hاود نطولو يف اSٔمور، �ٔ 
هو كنعاود نقول Tاصل احلاصل، سواء اكن تعديل ٔ�و يشء  ،ولكن

�ٓخر، يعين ©ري �ش نعاودو نnٔكدو Hىل ٔ�ن الروح د¶ل القانون مه مجيع 
  . الرضائب

وٕاضافة ٕاىل هذا، كتعرفوا Hىل ٔ�ن هناك كذ¼ طرق ٔ�خرى yلتwاوز 
ميكن يل نقول لمك وهو ٔ�ن  عن بعض اجلبا¶ت احمللية ٕاذا اقiىض النظر، اyيل

يوم، هاذ احلاالت النادرة اyيل مازال يف بعض املدن، مايش يف  15يف هاذ 
مجيع املدن وال يف مجيع الق�اضات، Sٔن اك�ن موظفني اyيل تيقول ¼ ٔ�´ 
�ش حنمي رايس، اعطيوين لكيش اyيل ©ادي يت¹لص مكiوب، وTدة 

  . ىن شكبوTدة، فغادي نعطيوها حىت ال �كون هناك ٔ�د
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

السؤال العارش واzSٔري يتعلق ٕ�شاكلية Mسجيل الوالدات Pى ضابط 
  . احلاÃ املدنية يف حمل الوالدات

اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغاملس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغاملس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغاملس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغ
  .را الس7يد الرئ@سشك

  الس7يدة والسادة املس�شار�ن،
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  الس7يد الوز�ر احملرتم،
املتعلق �حلاÃ املدنية يمت الترصحي  37.99طبقا ملقiضيات القانون رمق 

�لوالدات وMسجيلها Pى ضباط احلاÃ املدنية مب¯ل الوالدة، لكن إالشاكلية 
السكىن، ويه تطرح حبدة، الس7يد الوز�ر، عند Tدوث الوالدة zارج حمل 

قاHدة Hامة يف ظل اخلصاص اÔي تعرفه بالد´ يف جمال دور الوالدة، 
zاصة يف العامل القروي واملدن الصغرى، وهو يلزم العائالت املعنية 
ب�سجيل والداهتا مب¯ل ªزد¶د، وجيعلها تتحمل مشاق السفر من W�ٔل 

ªزد¶د Mسجيل والدهتا واحلصول Hىل الو1ئق إالدارية، خصوصا عقود 
Xصلية وال¢سخ الاكمSٔا .  

ما يه إالجراءات والتدابري : يف هذا إالطار »سائلمك، الس7يد الوز�ر
اليت تت¹ذون حلل هذه إالشاكلية مبا �سمح yلمواطنني �الخiيار بني 
Mسجيل مواليدمه مب¯ل السكىن ٔ�و مباكن ªزد¶د؟ وما يه ٔ�مه 

  اÃ املدنية؟ إالصالTات اليت Mسطروهنا لتطو�ر نظام احل
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس7يد الوز�ر، لٕالWابة Hىل السؤال

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  الس7يد الرئ@س،

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . شكرا yلس7يد املس�شار ولفريقه

كiب اÔي Mسwل ما هو إالجراءات لالخiيار بني امل : طرح Hيل سؤال
  فDه الوالدة؟ 

اليوم، الساHة اyيل öهنرضو فهيا، ل@س هناك اخiيار، القانون يعين مع 
اSٔسف جمرب، والقانون يقول ٔ�ن الوالدة جيب ٔ�ن يرصح هبا يف حمل 

  . الوالدة، يف امجلاHة اليت فهيا الوالدة
ٔ�´ حبايل حبالمك، حىت ٔ�´ راه اس7تغربت، وقلت هلم ٔ�ودي وٕاىل يش 

Tد ابغى هاذ الشهادة د¶ل ªزد¶د، ومىش لهذا، قلت هلم احZا وا
وامش@ت تنقلب Hىل اPول لكها ... مniٔخر�ن يف هاذ اليش، »شوف هذا

اyيل جماورة عند´، فر»سا، كندا، بلجياك، لكهم هاذ القانون، رمبا zلفDات 
  . دةالقوانني اyيل Wات من ´بوليون وكذا، §يقول بnٔن ال�سجيل يف حمل الوال

فعال ممكن يتغري القانون، ولكن ما اكف@ش، �ش يتغري يل القانون اyيل 
تيخص، احZا ما غنغريوشاي القانون، احZا التوWه د¶لنا وهو �لعكس، 

)l’informatisation ( ،ٓنSا مش7تغلني فهيا اZيل احyاملدنية ا Ãد¶ل احلا
ن الترصحي �ش �ٓنذاك، Sٔن هو املشلك يف Tد ذاتو، ٔ�ش7نو هو؟ مايش �ٔ 

د¶ل الوالدة، واش ©ادي نرصح هبا هنا وال كذا، هذاك واش ©ادي منيش 
جنيب العقد د¶ل ªزد¶د من طنwة، ؤ�´ سا§ن يف الر�ط وال ©ادي 

  ... منيش كذا
 le(ٕاذن احZا ت¢�حثو Hىل الطريقة اyيل اSٓن، وراه التجربة ابدات، راه 

guichet unique (د العددبداو، وبدات اTيل ©ادي  واyش7ياء اSٔد¶ل ا
Mسمح yلبطاقة البيومرتية اSٓن اyيل ©ادي تعوض يعين شهادة ªزد¶د يف 
واTد العدد د¶ل احلاالت، هاذ ªجتاه اyيل احZا مiجهني فDه، واكينة جتربة 

  . واحZا zدامني فهيا
س7نوات اyيل  10حصيح ٔ�ن اكنت وقعت جتربة د¶ل واTد امل¢شور ق�ل 

zارج عن القانون، اكن ك@سمح ٔ�نه مييش �سwل يف .. .اكن ك@سمح ٔ�ن
ماكن الوالدة، ولكن تبني ٔ�ن وقعوا Hدد د¶ل åªزالقات، ورمبا بعض 
اSٔش7ياء اخلارWة عن القانون اyيل جعل ٔ�ن اليوم رجعنا لتطبيق القانون كام 
 Ãىل املتعاملني مع احلاH سهيل العمليةM ه ويفZ@هو، ولكن »ش7تغل يف حتس

  . املدنية
  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .اللكمة yلفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغاملس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغاملس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغاملس�شار الس7يد بنارص ٔ�زاكغ
  . شكرا الس7يد الوز�ر Hىل هاذ اجلواب

 Ãيل تي¯دد املشلك يف احلاyٔن اك�ن هنا قانون اnنعني بiقة مقDيف احلق
ولكن  الس7يد الوز�ر، حقDقة ٔ�عطيتو ٔ�مXI بدول ٔ�خرى،املدنية، ولكن، 

  .احZا عند´ خصوصيات، والسÄ7 يف العامل القروي
وغنعطيمك مIال gس7يط يف امجلاHة د¶لنا يف ٕاقلمي خZيفرة gسÂت �ٓيت 
رحو، ما عند´ سDÂطار، ما عند´ طب@ب، ما عند´ والو، ٕاذن ال¢ساء 
احلامالت تلتجئ دامئا ٕاما yلجامHات اAاورة ٔ�و ال ملكZاس ٔ�و ال خلنيفرة ٔ�و 

�y ٕاخل... ار البيضاءال.  
ف�عدما تيفوت الس7بوع، الواP ٔ�و رب العائX تيكون يف حمنة د¶ل 
السفر، و©البا ما ت@iعرض الس7تفزاز، تيقولوا لو سري yلجامHة د¶¼، 

  . ٔ�س7يدي، وجسل املولود د¶¼
فهنا اك�ن واTد إالشاكل، ٕاشاكل §بري، احZا ق�ل ما ©ادي نوصلو 

ٕاىل �ٓخره، اyيل ت�سهل Hىل املولود بعد ميل  حقDقة yلبطاقة البيومرتية،
تيكرب، ولكن احZا عند´ ٕاشاكل يف الوالدة، هذا ٕاشاكل وما بني سري 
واº تيفوتوا احلال وتيفوتوا ذاك الشهر د¶ل الوالدة وتيلتnwٔ ٕاىل احملامك Hاود 

  . yل�سجيل
 فاحZا اك�ن واTد إالشاكل §بري، الس7يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري ٕاىل

ميكن لمك Mسهلوا املnٔمورية وتطرحوا هاذ اليش Hىل احلكومة و�كون واTد 
املرسوم، ٕاىل ما اكي¢ش احZا راه قرر´ يف فريق احلركة الشعبية ٔ�ن ©ادي 
نقدمو واTد التعديل ملقرتح قانون، وåمتىن ٔ�نه س7يق�ل من الفرق اSٔخرى، 

لو هاذ و©ادي öكون فرق ٔ�خرى اyيل متيش معنا يف هاذ الطرح �ش حن
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  .املعضSٔ ،Xهنا معضX §برية Wدا
ونعطيمك، الس7يد الوز�ر، تتلقاو جامHة لها اكتظاظ يف ال�سجيل، 
والسÄ7 اDهنار تيدzلوا اPراري yلمدرسة، تيكون اكتظاظ، واTد امجلاHة 
ٔ�خرى فهيا حDف الضباط د¶لها Wالسني د¶ل احلاÃ املدنية، ابغينامك، 

ا تد�ر واTد اAهود ج�ار حلل هاذ املعضX، الس7يد الوز�ر، واحلكومة ٔ�هن
واك�ن هاذ املشلك مايش ©ري يف الز¶دات، اك�ن حىت يف الوفDات، و©ادي 

  .جيي هاذ اليش بتدرج
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Hىل التعقDب

        ::::الس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzليةالس7يد وز�ر اPاzلية
  .س7يد الرئ@سشكرا ال 

  .شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
حنن مس7تعد�ن ٔ�ننا ندرسو هاذ الوضعية وحناولو نلقاو Tلول  ،فعال

ل�سهيل العملية، مع العمل ٔ�ن املبتغى والهدف اyيل ت¢ش7تغلو Hليه وهو اyيل 
ما ابغي�ش نطول فDه، اك�ن يف واTد العدد د¶ل اPول، وهو ملا �كون 

فا�ن ما تدار الترصحي ) la déclaration(ن جسل واTد موTد، يعين �ٔ 
، وذيك الساHة )le registre national(�لوالدة، تي�سwل يف ذاك 

  . سري zذ فني ما ابغييت، zذ يف السكىن د¶¼ وال كذا
وهاذ اليش اك�ن دول اyيل الترصحي مايش حىت اSٔب اyيل تيد�رو، 

 وكذا يعين هذاك الترصحي �لوالدة ق�ل ما جيي اSٔب �ش يعطي إالمس
املس�شفى ٔ�و املص¯ة اyيل متت فهيا الوالدة يه بنفسها م�ارشة تتعطي 

ساHة، �ش §يبقى الت��ع، ٔ�ن اSٔب §يبقى ©ري �ش  24الترصحي �لوالدة يف 
  .يعطي السمية و�مكل بعض الو1ئق

�لطبع ما تنقولش بnٔن هاذ اليش راه ©ادي نغريوه من هنا لغدا، ولكن 
، يعين )le registre national de la population(هاذ املبتغى هو 

السwل الوطين yلساكنة اyيل احZا ك¢ش7تغلو Hليه، ولكن ري4 يصل هذا 
  .ممكن ٔ�ننا نبحثو يف هاذ احللول �ش ما خنليوش الساكنة كتعذب

  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك، الس7يد الوز�ر، Hىل املسامهة

املوWه yلس7يد وز�ر الرتبية الوطنية حول تعرث  ون¢iقل yلسؤال اSٓين
  . احلوار القطاعي بوزارة الرتبية الوطنية

اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من مجموHة ªحتاد الوطين yلشغل 
  .�ملغرب لتقدمي السؤال، فليتفضلوا مشكور�ن

        ::::املس�شار الس7يد محمد رماشاملس�شار الس7يد محمد رماشاملس�شار الس7يد محمد رماشاملس�شار الس7يد محمد رماش
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس7يد الرئ@س،
  ة الوزراء،الساد

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس7يد الوز�ر،

املوضوع اÔي س7نطرTه اليوم هو موضوع �ٓين حسب ما Wاء يف 
اجلانب املرتبط �حلوار، : السؤال املوWه ٕاليمك، �رتبط بثالثة متفصالت

اجلانب املرتبط �مللفات العالقة، واSٓفاق اليت ن¢شدها مجيعا لتwاوز 
  .إالشاكالت املطروTة

  الوز�ر احملرتم، الس7يد 
ننطلق من �ٓخر وضعية، ويه ٔ�ن احلوار بدٔ� جبوW Ãديدة وفق رؤية 
Wديدة، رمغ ٔ�ننا »سwل اكحتاد وطين yلشغل �ملغرب ٔ�ن هاته اجلوW Ãاءت 
مniٔخرة ٔ�و ٔ�ن احلوار zالل هاته الس7نة مل �شمل مجموHة من امللفات اليت ما 

  . زالت Hالقة
Pرة املربز�ن، ملحقو إالدارة نذ§رمك، الس7يد الوز�ر، مبلف اöاك

وªقiصاد وامللحقون الرتبويون، كذ¼ املساHدون التقZيون، كذ¼ 
املساHدون إالداريون، كذ¼ إالدارة الرتبوية، ٕاىل ©ريها من القضا¶ اليت 
نعترب بnٔهنا مازالت Hالقة رمغ ٔ�ن �لفعل هناك Hىل مس7توى الرتيق �لشهادة 

 ٔ�ن مذ§رة خرجت وفق ما خرج عن اجلريدة اكن هناك فعال) 109املادة (
  . ماي Hىل ٔ�ساس ٔ�ن هاذ املذ§رة فهيا مجموHة من املالحظات 5الرمسية يف 

اكن بود´ ٔ�ن يبقى نفس اDهنج وهو الرتيق �لشهادات اÔي توقف يف 
هل : وهو - وهذا هو السؤال املطروح يف هذه املذ§رة –، اكن بود´ 2011

وهذا هو السؤال اÔي يطرTه  ؟ ٕاطار احلاكمةس7تخضع yلمناصب املالية يف
»ساء ورWال التعلمي، zاصة عند ªرتباط �لرئ@س املبارش والتنقDط، ٕاىل 

  .©ري ذ¼ من القضا¶ اليت يه ذات ارتباط �حلاكمة يف هذا القطاع
اجلانب اSٓخر، الس7يد الرئ@س، وهو مجموHة من القضا¶ املرتبطة 

 يعمم فهيا املهنج ال�شاوري بني النقا�ت، فقط اكن اكحلركة ªنتقالية اليت مل
هناك انتقاء، وهذه مالحظة رمغ ٔ�ننا »سwل ٔ�هنا Wاءت ٕ�ضافات ويه 
ٕارشاك فÛات مل öكن Mشارك من ق�ل، وهذه من حس7نات هذه املذ§رة، 

  .ٕاضافة ٕاىل ªخiالالت اليت رصد´ها وجسلناها يف حDهنا
نقطة نعتقد بnٔهنا من خملفات كذ¼ التعويض العامل القروي، وهذه 

، اكن بود´ ٔ�ن حيسم يف هذا امللف، لكن، 2009احلكومة السابقة مZذ 
الس7يد الوز�ر، ٔ�´ ٔ�عتقد بnٔن ªس7تقرار yلمنظومة جزء مهنا، مدzل 
ٔ�سايس وهو ٔ�ن يعwل هبذا امللف، فعال اكينة اyلجنة املركزية تدارست ٕاىل 

  .2009©ري ذ¼، ولكن هاذ اليش طال مZذ 
مث النقطة اzSٔرية، ويه ال ختلو من ٔ�مهية، مؤسسة اSٔعامل ªجÑعية 
واyيل فعال انÑ رئ@س اAلس إالداري، الس7يد الوز�ر، كتع@ش كذ¼ 
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´دي املدرسني : مجموHة من ªخiالالت البريوقراطية، ونعطي ©ري مIال
عامل اyيل فعال ٔ�نه حتول ٕاىل اخلواص، وهاذ اخلواص بفعل اك�ن واTد الت

اyيل هو جتاري اyيل حترمت واTد اخلدمات د¶ل »ساء ورWال التعلمي 
�Aانية اyيل يه مطلوبة يف هذا القطاع، zاصة ٔ�ن مؤسسة اSٔعامل 
ªجÑعية تدارت Hىل ٔ�ساس ٔ�هنا zدمات جمانية، اSٓن حتويلها ٕاىل 

  .اخلواص
ما يه مث ٔ�خمت �لسؤال اzSٔري، يف ظل ذ¼، الس7يد الوز�ر احملرتم، 

إالجراءات اليت س�¹iذوهنا ملعاجلة ªخiالالت، zاصة وحنن ن¢iظر نظام 
  ٔ�سايس يعاجل لك اخiالل؟

  .شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Hىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .الرمحن الرحمي gسم هللا

  الس7يد الرئ@س،
  الس7يدات والسادة املس�شار�ن،

ابغيت åرفع واTد اyلÂس، يش عبارات ك�س7تعمل ؤ�´ ما Tاسش هبا، 
ماي، وامحلد � مع  21، كنعتقد احZا اليوم يف "ªحiقان"ٔ�وال عبارة 

يوم، ورWال التعلمي هباذ املناس7بة  240ٔ�والد املغاربة ©اديني �ش يقراو 
ت »شكرمه Hىل اAهود الك�ري، رWال و»ساء التعلمي اyيل اهمتوا بتدر�س ابغي

  .والد املغاربة�ٔ 
ٔ�´ ©ادي »رسد التوارخي، �ش يعرفوا الناس واش اك�ن توقف د¶ل 

  . احلوار
امسحوا يل ق�ل ما نوض، بقDت كنتnٔمل مع نفيس، ما ميك¢ش لمك 

Dهنار، ولكن ما ساHة يف ا 14، 12تتصوروا ساHات طوال د¶ل احلوار، 
  . اك�ن �س، هاذي ¸ميت

 2013-2012ماي وöلكمنا Hىل اPخول املدريس  11اجمتعنا يوم 
  . نقطة 30ودر´ تقDمي yلس7نة اPراس7ية، Wدول اSٔعامل اكنت فDه 

اجمتعت، بطلب من النقا�ت، مع لك نقابة Hىل Tدة، ما ابغاوش 
، ومن بعد Hاد د�ر جيمتعوا، قال ¼ كنفضلو جنمتعو لك واTد Hىل Tدة

  . اجÑع Hام
يف فاحت ٔ�كتو�ر، اجÑع مع النقابة د¶لمك، �ٓ ) CDT5(درت اجÑع مع 

ٔ�كتو�ر، اجÑع  FDT7 (2(فاحت ٔ�كتو�ر، اجÑع مع ) UNTM6(اSٔس7تاذ، 
ينا�ر، ªحتاد  3ٔ�كتو�ر، وتWٔnل واجمتعنا يوم  2مع اجلامعة احلرة yلتعلمي 

                                                 
5 Confédération Démocratique du Travail 
6 Union National du Travail au Maroc 
7 Fédération Démocratique du Travail 

جمتعت مع لك املسؤولني النقابيني احملليني ٔ�ثناء ٔ�كتو�ر، ا 5املغريب yلشغل 

ªنعقاد دورات د¶ل اSٔاكدمييات، Sٔنه Wاوين يف مظاهرات واحwiاWات، 
  . وقلت البد »شوف هاذ الناس

جامHة، اك�ن املدينة اyيل خرجت  16د�سمرب يف  20نومفرب ٕاىل  20من 
  . الصباح، ؤ�´ عندها جملس ٕاداري الغد ليه 4مهنا يف 
متعنا يف حوار Hىل املس7توى الوطين، öرٔ�سو الس7يد رئ@س احلكومة اج 

ٔ�كتو�ر، واكن فDه النقا�ت التعلميية مع املركز¶ت النقابية وال واTد  22يوم 
  . ج�د التعلمي

واSٓخر�ن قال  3ينا�ر، Wاو ©ري  16اجمتعت مع النقا�ت امخلس يوم 
-CDT(ينا�ر  21و 2 ¼ ال تعاود جتمتع معنا، اجمتعت مع إالخوان يوم

FDT( اود اجمتعت معهم هنارH9، و .  
فربا�ر، وهذا ªجÑع اzSٔري اyيل قلت،  8النقا�ت يوم  3اجمتعت مع 

النقا�ت، وHاود اجمتعت Hىل ٔ�ساس مع امخلسة  3ماي مع  14اجمتعنا هنار 
نقا�ت عندمه ٔ�س7باهبم، لك واTد يتحمل  2ماي، قاطعوه  16يوم 

  .مسؤوليتو
يف هاذ ªجÑع، تناقش7نا يف هاذ القضا¶ لكها اyيل ج�دت  قرر´

  .�س7تZðاء بعض النقط، تناقش7نا يف هاذ اليش و§و´ � مسطرة yلحوار

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر
  .لمك السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس7يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس7يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس7يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس7يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  رتم،الس7يد الوز�ر احمل
  إالخوة املس�شار�ن،

  السادة احلضور الكرمي،
الس7يد الوز�ر، ملا تطرح هاذ السؤال هذا، هو يف احلقDقة ما 
تطرحشاي Hىل واش ªجHÑات اكينة وال ما اكيناش، هو تطرح Hىل 

  . اخلالصات والنتاجئ د¶ل احلوار القطاعي
اجHÑات واحلوار القطاعي كام كتعرفوا، الس7يد الوز�ر، هو ل@س فقط 

وٕامنا يه zالصات، خمتلف القضا¶ اyيل طرiا اSٔخ د¶لنا اليس الرماش يف 
السؤال د¶لو يه قضا¶ مرتبطة بفÛات تعلميية مiعددة، من بداية الس7نة 
املاضية، وحنن، الس7يد الوز�ر، نتذا§ر حولها، ومن بداية الس7نة املاضية 

ز�ر، كام هو موضوع وحنن نبحث عن Tلول، ومن مضهنا ملفات، الس7يد الو 
مIال اPاكöرة اyيل اعطيت@Zا الزتامات �ش امللف د¶هلم ي¢هت/ي ٕاما يف هناية 

، عند´ املربز�ن اyيل وصلنا معهم ٕاىل 2013ٔ�و Hىل اSٔكرث يف بداية  2012
فقط ابقات العملية د¶ل إالهناء د¶ل هذا  %20من احللول وبقت  80%

  . اء من الس7نة املاضيةابتد ااحلوار، ويتوقف هاذ اليش هاذ
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عند´ امللفات د¶ل إالداريني اyيل اضطروا ميش7يو يد�روا مجعيات 
  . وجييو يفاوضوا مع الس7يد الوز�ر

هذه، الس7يد الوز�ر، يه القضا¶ اyيل كنقولو بnٔهنا إالشاكل د¶لها اليوم 
ل@س فقط يف اyلقاءات، ولكن اyلقاءات املنتwة، الس7يد الوز�ر، اyلقاءات 

  . نتوصل فهيا ٕاىل Tلول، الس7يد الوز�راليت 
 Ãيل كنعتربوه اجلوyري اzSٔلقاء اyلقاءات لغاية اyسف ٔ�ن هذه اSٔمع ا
اzSٔرية من احلوار القطاعي، وك¢شكرومك، الس7يد الوز�ر، Hىل اAهودات 
اyيل كتبذولها يف هاذ اyلقاءات، واجلهد اyيل كتاzذ مZمك ،الس7يد الوز�ر، 

هاذ السؤال د¶لنا اليوم مطروح، الس7يد الوز�ر، احZا كنقدروه، ولكن 
  . �ش منش7يو يف ªجتاه yلوصول ٕاىل Tلول

رWال و»ساء التعلمي، الس7يد الوز�ر، ملا كتقول وك�شكرمه Hىل ٔ�هنم 
الزتموا بتدر�س ٔ�بناء املغاربة، هذا ما ت¢ساش، الس7يد الوز�ر، اPور الك�ري 

  . اyيل العب@Zو فDه النقا�ت
ت، الس7يد الوز�ر، ملا كمنش7يو كنلقاو ªحiقا´ت، راه احZا احZا كنقا�

كنقومو �Pور د¶لنا الواجب اyيل §يعتربو´ بnٔننا كمنش7يو كنربدو اSٔوضاع 
  .د¶ل هاذ ªحiقا´ت

ٔ�´ مؤخرا، الس7يد الوز�ر، ملا كنا يف لقاءات مع رWال و»ساء التعلمي، 
Zا بدور´ كنقومو �Pور ªحiقان كنالحظوه، ولكن، الس7يد الوز�ر، اح 

د¶ل التخفDف من هاذ ªحiقان، كذ¼ الوزارة كنطلبو مهنا Hىل ٔ�هنا 
  . MساHد يف الوصول ٕاىل نتاجئ وTلول

  .وåمتىن يف هاذ اجلوÃ اzSٔرية د¶ل، الس7يد الوز�ر، خنرجو فهيا حبلول

  :الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

 ٕاطار الرد Hىل التعقDب، تفضلوا الس7يد الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة يف
  .الوز�ر

        ::::الس7يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .ٔ�´ مع الس7يد املس�شار و§يعرف Tªرتام اyيل كنكZو ليه

املقاربة د¶ل احلوار، مايش تزنلين لٔ±رض وتدي اyيل ابغييت، هذا هو 
اyيل ما ابقاش مق�ول اليوم، وال جتي تفرض Hيل وتقويل �ز مZك ©ادي 

ال، احZا كنت¯اورو رشاكء، ©¢شوفو ما يه مصل¯ة املنظومة . تد�ر هاذي
الرتبوية، مايش مصل¯ة الفÛة، راين ما ابغي�ش نقول هاذ اليش، راين كنجمتع 
مع املد�ر�ن، كنجمتع مع املف�شني، كنجمتع مع نقا�ت ٔ�خرى، Sٔنه öلكمت 

ند�ر والو �يق، نقابة يف التعلمي ٔ�´، يعين ما غ  33©ري Hىل امخلسة، عندي 
  .ما نفكر ال يف ٕاصالح، ال يف حىت TاWة

هاذ الفÛات اyيل كتلكموا Hلهيا، اPاكöرة ٔ�´ املسؤول، اPاكöرة اتفقت 
معمك Hىل واTد امللف و©اد�ن وكنعاجلوه، ٔ�´ اyيل ادعيهتم وال هام اyيل 

ة، هام اyيل ادHاو الوزراة وادHاو اPوÃ املغربية، هام اyيل ادHاو اPوÃ املغربي

وخروا امللف د¶هلم، حسبوه من بعد ما اك�شفوا بnٔنه راه مايش هااك، حسبوه 
ولكن راه هام اSٔساس، ضيعوا شهر�ن، �ٓش ©ادي ند�ر Dهيم؟ اتقضات 

  . الس7نة املالية، راه مايش هااك العالج د¶ل املواضيع
املربز�ن، امجليع راين جDت yلمwلس وهرضت معمك وفرست لمك هاذ 

، ولكن هاذ النقط ها يه مدرWة اSٓن، ©ادي ن�Zاقشو فهيا، ولكن راه اليش
ما ميك¢ش تفرض Hىل اPوÃ وHىل اململكة وHىل الوزارة اyيل ابغات 

  .النقا�ت، ما اكي¢ش هاذ اليش
  .السالم Hليمك

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر، وشكرا لمك Hىل املسامهة

 ٓSقل ٕاىل السؤال اi¢منية ونö ة حولTلس7يد وز�ر الس7ياy هWين املو
  . الس7ياTة يف املناطق اPاzلية

اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÃ واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضلوا مشكور�ن

        ::::املس�شار الس7يد ٔ�محد الس7ن@يتاملس�شار الس7يد ٔ�محد الس7ن@يتاملس�شار الس7يد ٔ�محد الس7ن@يتاملس�شار الس7يد ٔ�محد الس7ن@يت
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .ملرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف ا
  الس7يد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس7يد الوز�ر،

تلعب الس7ياTة دورا حمور¶ يف öمنية ªقiصاد الوطين من zالل 
مسامههتا املهمة يف الناجت اPاzيل اخلام، وكذا يف zلق مZاصب شغل لعدد 

ؤ�عطته اSٔولوية من  وقد اهمتت احلكومة هبذا القطاع. §بري من املواطنني
zالل ٕاسرتاتيجيهتا yلهنوض �لس7ياTة الوطنية، ٕاال ٔ�ن ما حتقق حلد اSٓن ال 
�رىق ٕاىل مس7توى طموTات املغرب املمتزي ب�ZوHه اجلغرايف وٕارثه احلضاري 

  .والثقايف املمتزي، واÔي يؤه^ الس7تقطاب H�ٔداد هائX من الس7ياح
تربز رضورة öمنية املناطق  ويف هذا الس7ياق، الس7يد الوز�ر احملرتم،

الس7ياحDة اPاzلية، وٕاعطاهئا املاكنة الالئقة اليت Mس7تحقها، مبا مضن 
مكو´ت »شاط س7يا} يف بالد´، نظرا ملا تقوم به من دور §بري يف Wلب 
الس7ياح ا�Ôن يفضلون الس7ياTة هبذه املناطق، zاصة اجلبلية مهنا نظرا 

  . لطابعها املتنوع
  : س7يد الوز�رÔا، »سائلمك، ال 

 ما يه إالسرتاتيجية املتبعة لتمنية الس7ياTة يف املناطق اPاzلية؟ -
وماذا H�ٔدت الوزارة لالهÑم ببعض املدن والقرى واملراكز القروية  -

  اليت تعرف ٕاقصاء وهتم@شا رمغ ٔ�هنا تعترب واHدة يف الصناHة الس7ياحDة؟
  .وشكرا الس7يد الوز�ر
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        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .لس7يد وز�ر الس7ياTة احملرتم لٕالWابة Hىل السؤاللمك اللكمة ا

        ::::الس7يد حلسن Tداد، وز�ر الس7ياTةالس7يد حلسن Tداد، وز�ر الس7ياTةالس7يد حلسن Tداد، وز�ر الس7ياTةالس7يد حلسن Tداد، وز�ر الس7ياTة
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم Hىل طرTه هذا السؤال
هذا سؤال ¸م Wدا �ل¢س7بة yلتمنية د¶ل الس7ياTة اPاzلية، ©ري هو 

اyيل وضعت  2020اyيل ك¢ش7تغلو Hليه يف ٕاطارو اSٓن يه الرؤية د¶ل 
املعامل د¶لها ٔ�مام صاحب اجلالÃ، واyيل يه كتجعل من مجيع املناطق د¶ل 
املغرب لها مؤهالت س7ياحDة، ولكن لك واTدة مهنا مiخصصة يف نوع من 

د¶ل املناطق، مرا�ش ؤ�اكد�ر،  2الس7ياTة، Sٔنه اyيل كنا كنعمتدو Hليه هو 
  . هو شاطيئ وحبريمرا�ش يعين ذات اهÑم ثقايف ؤ�اكد�ر ما 

جماالت  8جماالت يعين يف ٕاطار هاذ الرؤية،  8اSٓن س7تكون لنا 
مهنا ثقافDة، فاس ومكZاس، طنwة، تطوان وكذ¼  4س7ياحDة اyيل يه 

: اPار البيضاء والر�ط، �ٕالضافة ٕاىل مرا�ش، جوج اyيل هام شاطئيني
وج�لية  اyيل هام ذات طبيعة ٕا�كولوجDة وقروية 2ٔ�اكد�ر والسعيدية، و

  . وكذ¼ حصراوية وحبرية، اyيل هام املنطقة د¶ل اPاXz واSٔطلس والود¶ن
ٕاذن، املغرب �لك � ممزيات ومؤهالت §برية Wدا، وªهÑم هو Hىل 

حنن اSٓن يف . هاذ املناطق اyيل يه كام ذ§رتو مZاطق لها مؤهالت §برية Wدا
ناطق، مع مجيع لك ٕاطار ٕاHداد والتوقDع Hىل �رامج عقدة مع هذه امل 

اجلهات، من W�ٔل ٕا�راز هذه املؤهالت، بعض هذه املؤهالت راه مؤهالت 
§برية اyيل كتعطهيا �ش ميكن öكون عندها �رامج ¸يلكة، حبال مIال نوادي 
بالدي اyيل كنعملو يف بعض املناطق، مIال ٔ�زيالل والشاون، موالي 

ي اyيل يه ¸مة بوسلهام، البعض مهنا ©ادي öكون عندها حمطات بالد
Wدا، كذ¼ البعض مهنا تتكون فهيا مZتجعات، ولكن بعض املنتوWات اyيل 
©ادي نوWدو يف هاذ املناطق هاذو يه مZتوWات صغرية، ولكهنا ¸مة من 
الناحDة النوعية، ٔ�ما مIال ٕاHادة تnٔهيل بعض القصور والقصبات هاذي من 

بادرات اخلاصة اليت املسائل اyيل موجودة يف هاذ اîطط، كذ¼ بعض امل 
يمت Mشجيعها، ولكن حنن يف ٕاطار وضع كذ¼ ٕاسرتاتيجية ملوا§بة ٔ�حصاب 

  . يعين املشاريع يف ٕاطار الس7ياTة اجلبلية
اyيل خصنا نعرفو وهو ٔ�نه �ل¢س7بة لنا، مايش كنوضعو احZا املشاريع، 
ولكن هناك ما تعم^ اPوÃ يه Mسهيل فقط yلمجموHات، لكذ¼ 

فرادى �ش ميكن هلم ٔ�هنم يعملوا م�ادرات zاصة، وت@مت العائالت، yل
ال�شجيع د¶ل هاذ إالطار فهيا، ولكن تمت املوا§بة كذ¼ من ´حDة هندسة 
هذه املشاريع، تمت كذ¼ املوا§بة من طرف وزارة الس7ياTة يف ٕاطار 
ال�سويق لهذه الس7ياTة، خصوصا الس7ياTة اجلبلية والس7ياTة إال�كولوجDة، 

يمت مع الفرقاء اSٓخر�ن، كذ¼ مع الوزارات اSٔخرى العمل ولكن كذ¼ 
Hىل ٔ�نه الب¢Dة التحتية والولوجDة، مIال فÄ خيص الطريان ٕاىل ©ري ذ¼، 

  . يمت العمل Hلهيا
ٕاذن هناك م�ادرة ٔ�ساس7ية لتمثني الس7ياTة اجلبلية، هناك يعين ممارسات 

توى مIال ٕاقلمي اyيل يه موجودة اSٓن Hىل مس7توى ٕاقلمي ٔ�زيالل، Hىل مس7 
زا§ورة، Hىل مس7توى ٕاقلمي ورزازات، Hىل مس7توى يعين دادس ودرHة، 
موجودة، جيب öمثيهنا ولكن هناك كذ¼ يف ٕاطار التطو�ر د¶لها �ش ميكن 

  .لنا ٔ�نه �كون عند´ عرض ¸م Hىل مس7توى الس7ياTة اPاzلية

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
�مك تعقDب؟ لمك اللكمة، الس7يد املس�شار، هل P. شكرا الس7يد الوز�ر

  .تفضل

        ::::املس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  :رمبا واTد اAموHة د¶ل املالحظات، الس7يد الوز�ر
حÀD نت¯دث عن الس7ياTة والس7ياTة اPاzلية، املسÃٔn ال تعين وزارöمك 

 ٔSيل يه وزارة التجهزي معنية هباذ اyد املؤسسة واTن فقط، هناك واSٔ ،مر
حÀD نت¯دث عن الس7ياTة اPاzلية ونت¯دث عن اجلغرافDا ٔ�و الطبيعة د¶ل 
املنطقة، جيب ٔ�ن �كون هناك اخنراط د¶ل الوزارة فÄ خيص الطرق 

  . الوطنية والطرق اجلبلية
وضفiو، الس7يد الوز�ر، املسÃٔn د¶ل الطريان، يعين ٕاذا ما اكن�ش هاذ 

هاذ اليش لكو اyيل قلتو ليه من الصعب ٔ�نه املسÃٔn وما اك»ش هاذ التضافر 
  . يتحقق

ميل كنت¯دثواHىل الس7ياTة اPاzلية، كناقشوها، الس7يد الوز�ر، من 
الناحDة د¶ل ٔ�ش7نو ©ادي �س7تافد مهنا املغرب Hىل املس7توى ªقiصادي 
وHىل املس7توى ªجÑعي وال املس7توى الس7يايس، هاذي واTد اAموHة 

  . د¶ل احملاور
ملس7توى ªقiصادي كن¹لقو التوازن يف املغرب بني �ش ما Hىل ا

يبقاش طنwة، ٔ�اكد�ر، وكن¹لقو مZاصب د¶ل الشغل وكنحييو املغرب 
احلقDقي، ٔ�´ ال ما تنطع¢ش، ولكن املغرب احلضاري، Sٔن حمتاWني ليه يف 
هاذ الوقت، واHالش؟ Sٔننا يف الوقت اyيل اكن حÀD حنارب »س7تدعي 

راه وصلتمك الرساÃ، الس7يد الوز�ر، Sٔننا اSٓن يف واTد  التارخي، وميكن
اyلحظة حمتاWني للك يشء، حىت 5رخينا، 5رخينا zاص الناس يعرفوه، ٔ�ننا 

  . لس7نا لقطاء، عند´ 5رخي
مسÃٔn ٔ�خرى، الس7ياTة اPاzلية، الس7يد الوز�ر، يف TاÃ اSٔزمة، Sٔن 

كتكون الس7ياTة اPاzلية  اكينة ٔ�زمة، ٔ�زمة د¶ل الس7ياTة اخلارجDة، مZني
ك¢شجعو الساحئ الوطين، املغاربة �ش ميش7يواyلمناطق، كام اذ§ريت تنغري، 

 le plan(اذ§ريت دادس، ذ§ريت واTد اAموHة د¶ل املناطق، وهذا هو 
B( ´كون عند� ،)plan B ( زمةSٔش كنخففو من ا�. 

د¶ل ٔ�هنا  املسÃٔn اzSٔرية هو ٔ�ن الس7ياTة اPاzلية كتعاين من مشلك
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©ري ¸يلكة، هناك م�ادرات خشصية، واحلضور د¶ل احلكومة �هت نوHا 
ما، Sٔن هذا اشوية بعيدة واملناطق، zاص هاذ اليش �هتيلك، خصو 
�هتيلك وzاص �كون احلضور د¶ل احلكومة يف هاذ املناطق وما تبقاش 

  .املبادرات الشخصيات بوTدها
  .شكرا الس7يد الرئ@س

        :سةسةسةسةالس7يد رئ@س اجلل الس7يد رئ@س اجلل الس7يد رئ@س اجلل الس7يد رئ@س اجلل 
  . الس7يد الوز�ر، لمك الرد Hىل التعقDب. شكرا لمك الس7يد املس�شار

        ::::الس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTة
 . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم Hىل هاذ الرد

حقDقي يف احلقDقة، املغرب لكه حقDقي بتارخيه، بعمرانه،  هاملغرب لك
مثنو Ã خصنا البد ٔ�ننا n åٔ بÂرشه، مبا هو Tدايث، مبا هو تقليدي، هاذي مس

  .مجيع يعين ٔ�قطار املغرب
ولكن ªخنراط د¶ل الوزارات اSٔخرى موجود، العمل اyيل كنقومو به 
مع وزارة التجهزي والنقل يعين معل §بري Wدا، العمل اyيل كنقومو به مع 
وزارة اPاzلية كذ¼ مشكور�ن، كنقومو بعمل §بري Wدا، ٔ�نه ال ميكن مIال 

Dخنراط د¶ل وزارة تطو�ر كثري من الق�الت الس7ياحª ة اجلبلية بدون
  . التجهزي فÄ هو طريق

كذ¼ الطريان ٔ�سايس Wدا �ل¢س7بة لوÍات حبال اPاXz، حبال لكممي، 
حبال طانطان، الراش7يدية، ورزازات، هاذو ¸مة Wدا، كذ¼ �ل¢س7بة 

  . لك هاذو مZاطق ال ميكن الولوج ٕاDهيا... لوWدة و�ل¢س7بة
 مت القDام به اSٓن يف ٕاطار الب¢Dة التحتية معل ¸م ولكن راه العمل اyيل

Wدا، الطرق الس7يارة اyيل اكينة دا� اSٓن حىت لوWدة وحىت Sٔاكد�ر زادت 
  .يف الس7ياTة اPاzلية ومعلت Hلهيا

©ري مسÃٔn كذ¼ ٔ�ساس7ية ٔ�نه التارخي ٔ�سايس �ل¢س7بة yلمغرب والثقافة 
طينا الت¢ش7يط، حنن لنا ٔ�ساس7ية �ل¢س7بة yلس7ياTة وهاذي يه اyيل كتع 

�ر´مج يف ٕاHادة öمثني املوروث الثقايف، املدن العتيقة، القصور والقصبات 
  . وكذ¼ الرتاث الشفه/ي اyيل موجود يف البالد د¶لنا

هذا هو الغىن الك�ري اÔي ميكن ٔ�ن نقدمه سواء �ل¢س7بة yلساحئ 
ادرات خشصية الوطين ٔ�و سواء �ل¢س7بة yلساحئ اSٔجZيب، ولكن ٕاذا اكنت م�

  .موجودة، حنن موجود�ن وåمثن هذه املبادرات
�ل¢س7بة yلس7ياTة اPاzلية، راه ذاك اليش Hالش عرفت الس7ياTة 

د¶ل الس7ياTة الوطنية  %26اكنت  2011اPاzلية منو، راه كتعرف بnٔنه 
وعند´  %30، تنظنوا ٔ�هنا ©ادي توصل %28والت  2012وداzيل، يف 

د¶ل الس7ياTة الوطنية  %40ٔ�هنا توصل  2020ل رغبة يف ٕاطار الرؤية د¶
Sٔنه ٔ�ساسا ٔ�نه تتكون يه العامد ... �ش öكون يه العمود الفقري د¶ل

اSٔسايس د¶ل الس7ياTة، و1نيا لتعريف املغاربة هبو�هتم وثقافهتم وحضارهتم 
  .Sٔهنا ٔ�ساس7ية �ل¢س7بة لتواWدمه مكغاربة

        : : : : الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

ن¢iقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوHه س7ياسة الوزارة فÄ خيص Mشجيع 
  . الس7ياTة القروية

  . اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس7يد حيفظه �املس�شار الس7يد حيفظه �املس�شار الس7يد حيفظه �املس�شار الس7يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  . gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس7يد الرئ@س احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  دة املس�شار�ن احملرتمني،السا
كام تعلمون، مل تعد الس7ياTة تقiرص Hىل املدن الكربى واملدن 
الساTلية، بل هناك فÛات عريضة من الس7ياح يفضلون املناطق اجلبلية 

  . والقروية حبثا عن الهدوء وبعيد�ن عن ضوضاء املدن
 وبالد´، وامحلد �، öزخر ٕ�ماكنيات و�روات ¸مة، خصوصا �ملناطق

اجلبلية والقروية، حDث الس7ياح الوافد�ن Hىل اململكة املغربية يفضلون هذه 
  . املناطق ملا öمتتع به من طبيعة وج�ال ومZابع وعيون وجماري املياه العذبة

ٕاال ٔ�ن هذه املناطق ما زالت ت�سم �كIري من اDهتم@ش وإالقصاء 
ن W�ٔل والنقص يف الب¢Dات التحتية، بل حىت إالHالم يعترب مقرصا م

  . Mسليط الضوء Hىل هذه املناطق والتعريف هبا
ما يه إالجراءات اليت س7تقوم : سؤالنا هو اكلتايل، الس7يد الوز�ر احملرتم

  هبا وزارöمك من W�ٔل Mشجيع الس7ياTة القروية واجلبلية؟
  .شكرا الس7يد الرئ@س احملرتم

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .وز�ر، لٕالWابة Hىل السؤال، تفضلوالمك اللكمة، الس7يد ال

        ::::الس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTة
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
راه ما اك�ن ال هتم@ش وال ٕاقصاء، ©ري اكن ٕاغفال، رمبا 5رخيي، لبعض 

  . املناطق Sٔنه ما اك»ش يف املفهوم بnٔنه عندها مؤهالت
اSٓن يف ٕاطار الرؤية د¶ل  ولكن كام قلت، الس7يد املس�شار احملرتم،

، اyيل يه الرؤية د¶ل ٕاHداد مجيع الرتاب الوطين �ش ميكن öكون 2020
عندو مؤهالت، اSٓن لك املناطق د¶ل املغرب فهيا مؤهالت، ٕاىل امش@يت 
©ري ملنطقة قروية، وzا ما يش ج�لية، وzا مايش حبرية، وzا مايش 

، فهيا ٕاماكنيات فالحDة، حصراوية، بعض املناطق اyيل يه قروية Hادية
هاذي ميكن öكون كذ¼ لها مؤهالت س7ياحDة، لها مZتوWات فالحDة 
ميكن لها تDÂعها، كذ¼ لها مؤهالت س7ياحDة، لها مIال مZتوWات د¶ل 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

 )2013ماي  21( 1434رجب  10

الصناHة التقليدية، هذيك مؤهالت س7ياحDة، لها مؤهالت يعين �ل¢س7بة 
  . ملامرسة نوع من الر¶ضات، هذه مؤهالت س7ياحDة

، حنن يف ٕاطار ٕاHادة النظر كذ¼ يف التصور د¶لنا yلس7ياTة �ش ٕاذن
لك ما �زخر به املغرب، سواء اكن مZتوWات فالحDة ٔ�و صناHة تقليدية ٔ�و 
يعين مؤهالت ر¶ضية ٔ�و كذ¼ يعين مZاظر طبيعية، حصراوية، ج�لية، 

  . حبرية، ٕاىل ©ري ذ¼، تصبح ٕاماكنيات د¶ل الس7ياTة
ذا، مت وضع واTد الرب´مج يف ٕاطار د¶ل الرؤية ٕاذن يف هاذ إالطار ه

اyيل ت@مثن هاذ املسائل هاذي، §يفDة التمثني د¶لها، ٔ�وال خبلق  2020د¶ل 
مدارات س7ياحDة، Sٔن رضوري هاذ املسÃٔn د¶ل املدارات، مت العمل Hلهيا 
يف السابق، ولكن اSٓن ©ادي نعملو Hىل كثري من املدارات يف بعض 

ية، كذ¼ الضيعات الفالحDة الس7ياحDة اyيل كتقدم املناطق القرو
مZتوWات، كذ¼ مراكز yلبيع د¶ل املنتوWات التقليدية، د¶ل املنتوWات 
الفالحDة Hىل مس7توى القرى وHىل مس7توى كذ¼ التعاونيات، وكذ¼ 
مiاحف قروية ¸مة Wدا، اyيل كتبني فهيا كذ¼ يد الصانع التقليدي، 

�زخر به من öراث ٕا»ساين وöراث حضاري، ٕاىل  الرتاث د¶لو، كذ¼ ما
  . ©ري ذ¼

ٕاذن هاذ املرشوع هذا ¸م Wدا وفDه تدzل د¶ل اPوÃ واملساHدة 
د¶ل اPوÃ �ش ميكن لنا ٔ�ننا نعطيو واTد القفزة لهاذ النوع هذا من 
إالماكنيات �ش ميكن ٔ�نه öكون م�ادرات zاصة، Sٔنه اyيل حنتاج ٕاليه ٔ�نه 

ة �ش ميكن öكون م�ادرات zاصة، هاذ  املبادرات اخلاصة هن� اSٔرضي
ميكن تعملها جامHات، ميكن تعملها قرى، ميكن تعملها تعاونيات، ميكن 
يعملوها فرادى، �ش ميكن لنا ٔ�ننا نnٔديو ٔ�نه �كون عند´ طاقة ٕايوائية ¸مة 
يف هاذ اAاالت هاذو، ميكن لنا �كون لنا مIال السكن عند الساكنة 

ية، ميكن إالقامة عند الساكنة احمللية، وجيب ٕاجياد إالطار القانوين اyيل احملل 
ها حنن يف ٕاطار العمل Hليه، وكذ¼ ٔ�ن öكون هناك معليات د¶ل 
الت¢ش7يط، سواء �ل¢س7بة لز¶رة بعض املواقع، ز¶رة كذ¼ بعض نقط البيع، 

  . نقط التفسري، ٕاىل ©ري ذ¼
ر هذا لتمثني ما هو إالماكنيات ٕاذن هناك �ر´مج نضعه يف هاذ إالطا

د¶ل القرى ود¶ل اجلبال يف املغرب، ولكن جيب اخنراط كذ¼ الساكنة يف 
هاذ إالطار هذا وفهم بnٔن لها مؤهالت، امحلد � اSٓن اك�ن هناك اهÑم 
§بري Wدا من طرف الساكنة وكذ¼ من طرف املنتخبني بnٔن هناك 

  .Tة اخلارجDة ٔ�و الس7ياTة اPاzليةٕاماكنيات س7ياحDة، سواء �ل¢س7بة yلس7يا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  الس7يد املس�شار، هل لمك تعقDب؟. شكرا لمك الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد حيفظه �املس�شار الس7يد حيفظه �املس�شار الس7يد حيفظه �املس�شار الس7يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .شكرا الس7يد الرئ@س احملرتم

»شكر الس7يد الوز�ر Hىل اجلواب واAهودات اليت تقومون هبا يف جمال 

جيب حسن اس7تغاللها ملا ٔ�نعم هللا هبا من اDهنوض �لس7ياTة القروية، اليت 
  . zريات ومZاظر zالبة Hىل بالد´

كام ٔ�نين ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�نوه مببادرöمك اzSٔرية، الس7يد الوز�ر احملرتم، اليت 
س7تجعل من مدينة اPاXz §واÍة س7ياحDة حصراوية بفضل ٕا»شاء وتطو�ر 

مؤسسات  مZتجع حصراوي هبا، وهو عبارة عن مZتجع ٕا�كولوº مع ٕا»شاء
إاليواء ومرافق yلرتفDه بفضل الرشاكة مع T�ٔد اSٔقطاب ªس�4رية املعروفة 
بدوÃ إالمارات العربية الشقDقة، مببلغ ٕاجاميل يناهز حوايل مليار درمه، 
وهذا يدل Hىل ثقة املس�مثر اSٔجZيب يف قدرات اململكة املغربية، وهذا ٔ�يضا 

ملولوية السامDة لهذه اSٔقالمي ٕان دل Hىل يشء ٕامنا يدل Hىل العناية ا
الصحراوية ملوا§بة التمنية اليت يقودها Wاللته يف مجيع اAاالت وسا9ر Íات 

  .اململكة
  .وشكرا الس7يد الرئ@س احملرتم

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  الس7يد الوز�ر، هل �Pمك رد Hىل التعقDب؟. شكرا لمك

        ::::الس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTةالس7يد وز�ر الس7ياTة
   .شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

�لفعل اPاXz ومZطقة اPاXz لها مؤهالت §برية Wدا، ولها مؤهالت 
طبيعية، التقاء احمليط مع الصحراء، وكذ¼ مؤهالت يف مس7توى §بري 
Wدا، ولكهنا ب@Ûة جيب احملافظة Hلهيا، يه مZظومة ٕا�كولوجDة، خصنا البد 

نا البد حنافظو Hلهيا، ٕاذن zاص املقاربة د¶لنا öكون د¶ل ªس7تدامة، خص 
ٔ�ننا حنافظو �ش اPاXz ما �كو»ش فهيا واTد النوع من ªنفالت العقاري 

  .لهذا، فnٔي مقاربة خصها öكون مقاربة مس7تدمية. يف الواÍة البحرية
يف هاذ إالطار هذا، اكنت هاذيك االتفاقDة املبدٔ� اyيل معلنا مع مس�مثر 

، ٔ�نه �كون فDه ٕامارايت �ش �كون مZتجع حصراوي مبواصفات ٕا�كولوجDة
يعين öمثني الثقافة الصحراوية gشلك §بري Wدا، وكذ¼ Wلب س7ياح ذوو 

  . قمية Hالية اyيل §هيمهم هاذ املنتجع الصحراوي، مبا فDه من ٔ�»شطة ¸مة Wدا
ولكن اyيل ٔ�سايس Wدا هو ٔ�نه هاذيك املنطقة، املقاربة جيب ٔ�ن öكون 

صوصا الثقافة الصحراوية، مس7تدامة، جيب كذ¼ öمثني الثقافة احمللية، خ
وجيب كذ¼ ٔ�ن حنرص Hىل ٔ�نه ما نطوره يف مدينة اPاXz، خصوصا Hىل 
املس7توى البحري ٔ�ن �كون öمنية مس7تدمية، ما �كو»ش عامرات شاهقة، ما 
�كو»ش كذ¼ تدمري yلب¢Dة إال�كولوجDة، ما �كو»ش تدمري yلموارد 

كن لنا ٔ�ننا Hدد د¶ل الطبيعية، �كون بطريقة تتو  ªس7تدامة، و�ش مي
الس7ياح اyيل ©ادي جنلبو �yاXz، ما ©اد�ش �كون �ملاليني، ©ادي �كون 

  .بعرشات اSٓالف ولكن تيكونوا قمية مضافة §برية Wدا
، ما يعمل مIال يف ر¶ضات (le surf)ما نعم^ مIال يف ٕاطار ر¶ضة 

 New"ٔ�نه ٔ�خرى، ¸م Wدا �ل¢س7بة ملنطقة اPاXz، و�ل¢س7بة لنا احZا 
York Times"  ةÍٔهنا الوnيل قصدها، ابغينا  25معالهتا بyامليا �ل¢س7بة اH
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ٔ�و yلوÍة اSٔوىل، ولكن جيب تطو�رها يف ٕاطار öمنية  5ٔ�ننا توصل لــ 
مس7تدامة، وٕان شاء هللا بعد ٔ�س7بوHني س@مت التوقDع Hىل الرب´مج العقدة 

يعود ذ¼ �لنفع Hىل �ل¢س7بة ملدينة اPاXz و�ل¢س7بة yلجهة �لك، وس7 
  .الساكنة احمللية وHىل ساكن إالقلمي

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك، الس7يد الوز�ر، Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون¢iقل yلسؤال املوWه ٕاىل الس7يد وز�ر الصناHة والتwارة 
والتكZولوجDات احلديثة حول حامية التwار الصغار من املنافسة الرشسة 

  . تwارية الكربىyلفضاءات ال 
اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÃ واملعارصة، فليتفضل 

  .  مشكورا

        ::::املس�شار الس7يد Hابد شكDلاملس�شار الس7يد Hابد شكDلاملس�شار الس7يد Hابد شكDلاملس�شار الس7يد Hابد شكDل
  .شكرا الس7يد الرئ@س
  السادة املس�شار�ن،

  الس7يد وز�ر التwارة والصناHة والتكZولوجDات احلديثة احملرتم،
املمتازة وسط املدن الس7يد الوز�ر، ٕان Mسارع وترية بناء اSٔسواق 

واSٔحDاء السكZية والتwارية يف اSٓونة اzSٔرية �شلك خرقا جوهر¶ ملرشوع 
لتمنية التwارة اPاzلية اÔي اعمتدته احلكومة ق�ل س7نوات، " رواج"

ويتعارض مع الرشوط اليت سطرهتا فDه، ومهنا تقZني وöرخDص فiح 
والتحمالت وٕاخراÍا ٕاىل الفضاءات التwارية الكربى ٕ�لزا¸ا بدفرت الرشوط 

  .zارج املدارات احلرضية yلمدن
ٕان هذا املعطى اجلديد ٔ�صبح هيدد مس7تق�ل حوايل مليون 5جر يف 
املغرب gسÂب املنافسة الك�رية لٔ±سواق املمتازة، ٕاذ مل يعد اSٔمر يتعلق 

، بل بدٔ�ت العديد "ٔ�سواق السالم"، "مرWان"�لرشاكت الكربى املغربية 
والعديد من " Sٔ"CarrefourجZبية Mس7تقر �ملغرب من الرشاكت ا

  .الرشاكت اSٔخرى من öر§يا ؤ�ملانيا
بناء Hليه، الس7يد الوز�ر، »سائلمك عن إالجراءات اليت س�¹iذها 
احلكومة محلاية التwار الصغار من املنافسة الرشسة yلفضاءات التwارية 

  الكربى؟
  .وشكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . لمكشكرا 

  .لمك اللكمة، الس7يد الوز�ر، لٕالWابة Hىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلديثةالس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلديثةالس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلديثةالس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلديثة
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  .شكرا الس7يد املس�شار

  الس7يد املس�شار، 
ٔ�´ ابغيت ©ري ٔ�طمئنمك، ومن zاللمك، بطبيعة احلال، إالخوة التwار، 

 %99، "جتارة القرب"وضع اSٓن يف اململكة املغربية �ل¢س7بة ملا »سميه ٔ�ن ال
يف  %86د¶ل نقط البيع يف هاذ التwارة لكها الزالت عند التwار الصغار، 

املساTة إالجاملية د¶ل املتاجر الزالت عند جتار القرب، مث كذ¼ ٔ�قل من 
. ى واملتوسطةد¶ل رمق املعامالت هو اyيل اك�ن عند املساTات الكرب  15%

  .ٕاذن الوضع اSٓن تقريبا هو هباذ الطريقة هاذي
لكن ٔ�§يد ٔ�نه هاذ اليش اyيل öلكمت Hليه د¶ل املنافسة الرشسة ©ادي 

ولهذا، احلكومة Mش7تغل Hىل ٔ�ساس . �كون عندها واTد ا�Sٔر يف املس7تقل
نقلناه اSٓن من �ر´مج " رواج"ٔ�نه اك�ن واTد إالسرتاتيجية، Sٔن �ر´مج 

بح اسرتاتيجية، وعرضت يف اAلس احلكويم مZذ بضع ٔ�سابيع، Hىل ٔ�ص 
ٔ�ساس ٔ�ن تعمتد ؤ�ن تصبح ملزمة yلقطاHات الوزارية اSٔخرى، Sٔنه ٔ�§يد ٔ�ن 
هاذ املوضوع هذا فDه قطاHات وزارية ٔ�خرى، وهاذ احملاور اyيل ©ادي نتلكم 

  .¼ Hلهيا، الس7يد املس�شار، �ل¢س7بة لنا يه اyيل ¸مة
Sٔول هو العرصنة، ما اكي¢ش خDار �ٓخر من ©ري عرصنة هاذ احملور ا

ٔ�لف نقطة بيع، الشطر اSٔول  450جتارة القرب، Sٔن احZا عند´ حوايل 
ٔ�لف، لكن ٔ�§يد ٔ�ن اPوÃ لن  22اyيل در´ د¶ل العرصنة مه حوايل 

Mس7تطيع العرصنة من zالل اPمع، ف�التايل اyيل اكن ٔ�سايس هو �س7توعب 
�كون  ليه يدzل يف العرصنة �ش ميكن � ٔ�سايس �ل¢س7بة5جر القرب ٔ�ن 

  .öكون عندو تنافس7ية
املس7توى الثاين هو ما »سميه �لتعمري التwاري، Sٔن التعمري التwاري 
هو اyيل ©ادي خييل واTد التخطيط جتاري اyيل ©ادي يقول ¼ هنا ©ادي 

©ادي  تد�ر مiجر د¶ل القرب، وهنا ©ادي تد�ر املراكز اSٔخرى، وهنا
  .تد�ر اAمعات التwارية

كذ¼ نعمل Hىل ٕاخراج واTد إالطار قانوين، اyيل اSٔساس فDه هو ٔ�نه 
يؤسس ملا »سميه بدفاöر التحمالت واملرجعيات التقZية، Sٔنه Tاليا ما 
اكي¢ش، öميكن Sٔي واTد حيل بدون دفرت حتمالت، وهاذ إالطار القانوين 

  .»ش7تغل Hليه
انب ªجÑعي، ٔ�´ ت¢iلكم اSٓن Hىل مؤسسة املس7توى الرابع هو اجل

اSٔعامل ªجÑعية اyيل ©ادي حتل إالشاكلية د¶ل التطب@ب و©ادي حتل 
إالشاكلية د¶ل ٔ�مور اجÑعية ٔ�خرى، اyيل ©ادي ختيل هاذ التwار هاذو 
�كونوا مس7تقر�ن Hىل املس7توى ªجÑعي والنفيس �ش ميكن هلم، بطبيعة 

  . احلال، يعرصنوا
املس7توى اخلامس هو عند´ واTد احلل لقضية الباHة املتجولني، Sٔن 

  . ٔ�لف 162ت¢iلكمو Hىل 
Xواملس7توى السادس يف امسيتو هو العرصنة د¶ل ٔ�سواق امجل .  

ف�التايل هاذ احملاور لكها ملا ت¢شوفوها تدور حول واTد الفلسفة 
العرصنة د¶لها، ٔ�ساس7ية، هو ٔ�ن هاذ التwارة والتوزيع تطور يف بالد´ ومت 
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 الكن �حلفاظ Hىل لك املكو´ت د¶لها، Sٔن 5جر القرب لعب ٔ�دوار 
  .اجÑعية ٔ�ساس7ية يف تقريب البضاHة من املواطنني

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .لمك اللكمة الس7يد املس�شار. شكرا yلس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد Hابد شكDلاملس�شار الس7يد Hابد شكDلاملس�شار الس7يد Hابد شكDلاملس�شار الس7يد Hابد شكDل
  . شكرا الس7يد الوز�ر Hىل لك ما جÛمت به

ن، الس7يد الوز�ر، zليين ن�ساءل معمك åSٔمك öهترضوا Hىل لك
ٕاسرتاتيجية، بغيت نتق�لها، ولكن ال ت¢ساوش بnٔننا هاذي س7ن�ني Wات 
احلكومة السابقة، واyيل الوزراء د¶لها معمك اSٓن، ٕ�سرتاتيجية ٔ�خرى 

  . ، فني امشات؟ خرست Hلهيا ٔ�موال واHPا¶ت"Tانويت"وصفقZا لها د¶ل 
ىن بnٔن إالسرتاتيجية د¶لمك �يق ما مسعناهاش، ها يه �قDة واSٓن ت¢مت

عندمك، تتذا§روا فهيا داzل اAلس د¶ل احلكومة، واش حىت يه ©ادي 
  �كون عندها نفس املnٓل؟ 

املهم، ٔ�´ هاذي فÛة د¶ل املغاربة، واSٓن ما خصهاش حترم من الوسائل 
اyيل تضمن لها الوسائل د¶ل الع@ش، وري4 تطبقوا يش ٕاسرتاتيجية Wديدة 

د¶ل الع@ش د¶لها والرفاهية �جميع املغاربة، واليشء اyيل ت¢متناوه yلمغاربة 
لكهم، وانÑ معنا، تنطلب مZمك بعداك اليش اyيل رصحiو به وقلتو بåٔnمك 

  ©ادي Mس7تافد هذه الفÛة من التغطية ªجÑعية، فني حلقiو هبا؟
لواTد املدينة، وzا �قني  ٔ�´ كنت تنقول بnٔن الوقت اyيل جنيو

قدام هاذوك ) grande surface(احلوانت، ولكن ميل تنجيو وتند�رو 
  . احلوانت، �يق ت@�انوا يش حوانت، كنا خنممو yلبديل لهاذ الناس

ت¢�غيو العرصنة، احZا لكنا مع العرصنة، ونصفق من W�ٔل العرصنة، وحنن 
ابغينا نعرصنومه نوWدو هلم  هنا من W�ٔل العرصنة، ولكن املغاربة هاذو، ٕاىل

  . البديل، مايش ©ري منش7يو yلعرصنة وخنليومه هام¶ يف احملن د¶هلم
  .وشكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Hىل التعقDب، تفضلوا ،الس7يد الوز�ر

        ::::ديثةديثةديثةديثةالس7يد وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلالس7يد وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلالس7يد وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلالس7يد وز�ر الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احل
  الس7يد املس�شار، 

يبدو ب@Zاتنا ما اكي¢ش zالف حول املفردات، ©ري احZا ت¢iلكمو، Sٔنه 
انت öلكمت Hىل بعض املقiضيات يف السؤال د¶¼ ورشت 
لٕالسرتاتيجية، ٔ�´ ©ري ابغيت نوحض ¼، ©ري من الناحDة التارخيية، كنا 

ية ملزمة، Sٔن ت¢iلكمو Hىل �ر´مج، اSٓن حنن بصدد حتوي^ ٕاىل ٕاسرتاتيج 
ميل ت¢iلكم Hىل التعمري التwاري، الس7يد املس�شار، التعمري التwاري راه 
فDه وزارة الصناHة والتwارة والتكZولوجDات احلديثة، اك�ن فDه وزارة 

  . السكىن وفDه وزارة اPاzلية، ها املسÃٔn اSٔوىل
نة، مه املسÃٔn الثانية، ٔ�ن ما مت ٕاجنازه حلد اSٓن يف القضية د¶ل العرص 

ٔ�لف ٕاىل  22ٔ�لف 5جر د¶ل القرب، لكن �ش توصل من  22حوايل 
ٔ�لف، ذاك اليش ٔ�وال خصوا ٕاماكنيات، ؤ�´ ٔ�عتقد ٔ�ن اPوÃ  450حوايل 

لن Mس7تطيع ذ¼ Hىل لك Tال، لكن اyيل مقصود هو ٔ�ساسا من القضية 
 العرصنة هو ٔ�ن التاجر د¶ل القرب �س7توعب بnٔنه ما öميك¢ش �yوÃ حتميه

ٕاىل ما ال هناية، مبعىن ٔ�ن هاذ اليش اyيل öلكمت Hليه د¶ل املتاجر الكربى 
  . واملتاجر الصغرى حىت السلسX د¶ل املتاجر الصغرى öميكن هتددو

فٕاذن zاص öكون العرصنة، احZا ©ادي ندمعو التاجر �ش يد�ر 
العرصنة، ©ادي حناولو حنميو من zالل التخطيط التwاري، Sٔنه هذا، 

املس�شار، ٔ�سايس Sٔنه هو اyيل ©ادي يوضع لك حمل يف بالصتو،  الس7يد
ؤ�نت Hارف يف واTد مدينة حبال اPار البيضاء راه تتلقى بعض املناطق 
اyيل فهيا اAمعات التwارية وفهيا املتاجر الكربى، وهذا ت@Zعكس سلبا حىت 
 Hىل هاذ املس7توى اyيل ٔ�´ ركزت Hليه، وفعال ت¢ش7تغل فDه، وكنظن ٕان

ٔ�§يد ٕ�ذن هللا سريى النور، هو هاذ القضية د¶ل  2013شاء هللا يف 
التغطية الصحية، Sٔنه اكنت جتارب سابقة ما جن¯اMش، ٔ�وال Sٔن التwار 

  . د¶ل القرب حىت هام ما ساHدوش يف هاذ ªجتاه هذا
ف�التايل احZا ت¢ش7تغلو Hىل واTد املؤسسة اyيل ميكن �كون فهيا، مايش 

الصحية، لكن كذ¼ اخلدمات اSٔخرى اyيل مرتبطة يعين ©ري التغطية 
  ...�لسكن، مرتبطة �حلج، مرتبطة بnٔمور ٔ�خرى، ف�التايل هذا هو اyيل احZا

هاذ القضية هاذي س7تzٔnذ بعض الوقت، لكن اyيل ٔ�سايس هو ٔ�هنا 
تنطلق، و»شوفو اكملني بnٔن هذا واTد القطاع اyيل هو ٔ�سايس، �عتبار ٔ�ن 

يف بالد´، وهذا مؤرش من الناحDة  %7لو حوايل مس7توى اDمنو د¶
  .ªقiصادية جDد

  .شكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر، وشكرا Hىل مسامهتمك

ون¢iقل ٕاىل السؤال اSٔول املوWه ٕاىل الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 
Ñجª لضامنy عياملهين حول توس7يع ش7بكة الصندوق الوطين.  

الس7يد الوز�ر مل يلتحق بعد Sٔس7باب قاهرة، ولهذا س7ن¢iظره ٕاىل Tني 
  . وصو� ٕاىل اجللسة ٕان شاء هللا

ن¢iقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين 
حول توس7يع ش7بكة الصندوق الوطين yلضامن ªجÑعي، وس@iوىل إالWابة 

  . والنقل عنه �لنيابة الس7يد وز�ر التجهزي
اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت¯الف ªشرتايك لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل الس7يد رئ@س الفريق
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        ::::املس�شار الس7يد العراملس�شار الس7يد العراملس�شار الس7يد العراملس�شار الس7يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

فقد öزايد Hدد مZخرطي الصندوق الوطين yلضامن ªجÑعي يف 
اzSٔرية gشلك ٕاجيايب، ومبوازاة ذ¼ توسعت zدمات الصندوق الس7نوات 

مع دخول التغطية الصحية إالج�ارية Tزي التنفDذ، ©ري ٔ�ن هذا التوسع يف 
Hدد املنخرطني ويف اخلدمات مل يوا§به gشلك مZاسب توسع الش7بابيك 
امللكفة بتقدمي zدمات سواء yلمنخرطني ٔ�و املشغلني، حDث مازال 

دون ش7بابيك قريبة مهنم ٕاليداع ملفات املرض ٔ�و جيدون املنخرطون ال جي
ازدTاما §بريا يف الش7بابيك املوجودة نظرا لقلهتا، حDث ال يوWد يف Hدد من 

  . املناطق سوى ش7باك واTد لعرشات اSٓالف من املنخرطني
»سائلمك، معايل الوز�ر، عن مشاريع الصندوق الوطين yلضامن 

مZاطق اململكة، وٕاجياد ش7بابيك قريبة من ªجÑعي لتوس7يع تواWده يف لك 
املنخرطني مما حيل املشالك اليت يعاåهيا املنخرطون من Íة، و�شجع Hىل 

  . مزيد من ªخنراط، وهو ما حيتاWه الصندوق الوطين من Íة ٔ�خرى
  .وشكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد املس�شار
  .، لمك اللكمة لٕالWابة عن السؤالالس7يد وز�ر التجهزي والنقل

نيابة عن الس7يد وز�ر نيابة عن الس7يد وز�ر نيابة عن الس7يد وز�ر نيابة عن الس7يد وز�ر ((((عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل عبد العبد العبد العبد الالس7يد الس7يد الس7يد الس7يد 
        ::::))))ال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهينال�شغيل والتكو�ن املهين
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس7يد الرئ@س،
  الس7يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
 ك¢شكر الفريق احملرتم، ونيابة عن زمDيل، نبغي نوحض ٔ�ننا ٔ�مام واTد

املوضوع عندو ٔ�مهية §برية، ٔ�وال §يتعلق بواTد اخلدمات اجÑعية اyيل يه 
  .¸مة ؤ�ساس7ية ورضورية

1نيا، §يتعلق خبدمات اyيل Hاطهيا ٔ�مهية احلكومة هو تطو�ر العالقة ما 
بني إالدارة وما بني املؤسسات وما بني الزبناء، وٕاىل الحظتو اSٓن اك�ن 

ª د العمل ج�ار ملعاجلة لكTيل كرتبط الزبناء مع إالدارة، واyالالت اiخ
اكنوا رشاكت، مواطنني، ٕاىل ©ري ذ¼، اك�ن هذا توWه واك�ن ٕاسرتاتيجية 

  .واك�ن �رامج
1نيا، §يتعلق هباذ النوع من املواطنني اyيل هام §يحتاجوا لهاذ اخلدمات، 
نظرا Sٔنه ٔ�دوا Hلهيا، مبعىن ٔ�ن هذا حقهم، مايش يش TاWة اyيل ابغيت 

ول، هذا حقهم البد ٔ�ن �كون، وÔ¼ ©اد�ن يف هاذ ªجتاه د¶ل حتسني تق

  . هاذ اخلدمات
ٕاجامال، ق�ل ما نعطي التفاصيل، يعين الصندوق اش7تغل Hىل واTد 

  : العدد د¶ل احملاور
احملور اSٔول اyيل اش7تغل Hليه هو توس7يع الش7بكة، ؤ�´ ©ادي نعطي 

  .اSٔرقام
ه يه اخلدمات املتنقSٔ ،Xن واzا نوزعو احملور الثاين اyيل اش7تغل Hلي

الش7بكة ٔ�§يد واTد العدد د¶ل املناطق حتتاج ٕاىل القرب، و�لتايل ٕاىل 
Xنقiدمات مz.  

اش7تغل ٔ�يضا Hىل اس7تعامل التكZولوجDا فÄ يتعلق �لبوابة ٔ�و ما �سمى 
، يعين ٔ�نه ميكن �س7تعمل إال»سان )e-services(�خلدمات عن بعد 

(l’internet)  ذ املعلومات ٔ�و �شوفz¶ ل¹دمات ٔ�وy ش ميكن يوصل�
امللف د¶لو فني وصل، مث ٔ�يضا ما �سمى �خلدمات د¶ل الهاتف اyيل 
بطبيعة احلال طورها يعين الصندوق، �ٕالضافة ٕاىل مسامهة الصندوق يف 

  .ٕا»شاء املقاوالت، هاذ اليش ©ادي نوصل �
التقر�ر، هو ٔ�ول يشء ٔ�نه  ميكن يل »رسد اSٓن التفاصيل كام Wاء يف هاذ

، داروا واTد اخلدمة �لهاتف اyيل ميكن يل نقول "ٔ�لو ضامن"بدا ك@ش7تغل 
ٔ�لف اتصال، مبعىن ابداو  400لمك وصلت اSٓن االتصاالت ٕاىل حوايل 

§يتفاHلوا معها، واجلديد فDه ٔ�نه فDه اyلغات، مبا فDه اSٔمازيغية، مبعىن ٔ�نه 
ع د¶ل املواطنني، مايش فقط ©ري اyلغة �ش ميكZا ميش7يو ٕاىل لك اSٔنوا

العربية، مايش فقط ©ري اyلغة الفر»س7ية، وٕامنا ٔ�يضا اyلغة اSٔمازيغية، وهاذ 
ٔ�لف اتصال، يعين كتبني مدى ªس7تwابة  400يف  2012اليش راه يف 

  .د¶ل املوطنني مع هاذ اخلدمة
يل مبعىن ٔ�ن هذاك اy" بوابة املؤمن �"ٔ�يضا بدات اخلدمة ساموها 

(assuré)  د البوابة، حسب إالحصائية د¶لTٔ�نه  2012داروا لو وا
ماليني §ميكن  7ماليني د¶ل املتصف¯ني، مبعىن ٔ�ن ميل كنقولو  7اس7تعمل 

مرة، ولكن العدد د¶ل التصفح  15مرات،  4مرات،  y10لمواطن يتصفح 
   ...ماليني، §يعين بnٔن ٔ�مهية هاذ 7وصل ٕاىل 

Sٔن اك�ن اyيل ©ادي يقول لكيش ©ادي وهذا مايش zدمة Hادية، 
يدzل، ال، ميل §يكون واTد البوا�ت مiخصصة §ميش7يو لها ©ري 
املتخصصني، مايش حبال واTد اجلريدة ªلكرتونية اك�ن ميكن يدzل لها 

  . ٔ�ي، ال، من اyيل كتكون بوا�ت مiخصصة §ميش7يو لها املعنيني �Sٔمر
ق املقاوالت قرر مث ٔ�ضف ٕاىل ذ¼ ٔ�نه يعين Hىل مس7توى zل

الصندوق ٔ�ن �كون عندو ممثل يف مجيع املراكز د¶ل اجلهوية د¶ل 
ªس�4ر، مايش فقط يف ٕاطار الش7باك الوحDد د¶ل zلق املقاوالت، ٔ�ن 
الصندوق هو امىش عند املراكز ودار من ميث^ هناك �ش متا يصفDو هاذ 

التعقDب ميكن لنا  العملية، �ٕالضافة ٕاىل zدمات ٔ�خرى، ٕاذا اكن الوقت يف
  .نت¯دثو Hلهيا
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        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة    
 . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

ن هناك تعقDب، تفضلوا اSٔس7تاذ اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن ٕان اك
Hاب الز©اريد.  

H املس�شار الس7يد محمدH املس�شار الس7يد محمدH املس�شار الس7يد محمدH ابابابابدددداملس�شار الس7يد محمد::::        
  .شكرا الس7يد الرئ@س

 شكرا الس7يد الوز�ر Hىل التوضي¯ات د¶لمك يف شnٔن هاذ املوضوع
  .هذا

سÂب طرحZا لهاذ املوضوع هو الرغبة اSٔ§يدة yلمواطن يف املشاركة 
د¶لو يف صندوق الضامن ªجÑعي، والرغبة كذ¼ د¶ل احلكومة، وHىل 
رٔ�سها الوزارة الوصية، يف توس7يع الوHاء د¶ل املشاركة واملنخرطني يف 

صها توفر §ي¹يل Hىل ٔ�نه البد من الوزارة خ  هالضامن ªجÑعي، وهذا لك
  .مجيع إالماكنيات �ش ميكن تليب الطلبات والرغبات د¶ل الز�9ن د¶لها

هاذ املعلومات اyيل اعطيت@Zا، الس7يد الوز�ر، يه ¸مة Wدا، كنمتناو 
احZا ... Hىل ٔ�هنا öكون يعين حىت يف إالشهارات �ش يعرف املواطن بnٔنه

ومة Hىل ٔ�نه اجلهة د¶ل دا� واTد الرفDق من الرفاق د¶لنا اعطى واTد املعل
طنwة، الفZيدق، يعين اك�ن ش7باك واTد اyيل §يnٔدي الواج�ات د¶ل -تطوان

ٕاذن، الوقت فني تيجي حيط امللفات وحيطوا الطلبات اك�ن . املنخرطني
الش7بابيك كثرية، ولكن الوقت اyيل §يجي �ش §ياzذ التعويضات هناك 

  .ش7باك واTد
لس7يد الوز�ر، Hىل ٔ�نه �ش الوزارة من هاذ إالشاكلية كنطلبو مZمك، ا

öكIف اجلهود د¶لها، وكذ¼ صندوق الضامن ªجÑعي اyيل كنعرفو اPور 
اSٓن اyيل وىل املواطن املغريب §يحس بnٔنه صبحت عندو رغبة �ش �كون 
عندو هاذ النوع من الضامن، هاذ النوع من التغطية الصحية، من 

  . التعويضات العائلية ومن التقاHد
ذن احZا مق�لني يف املس7تق�ل Hىل واTد املشاركة كثيفة من طرف إ 

واTد العدد د¶ل القطاHات، مهنم القطاع د¶ل الصناHة التقليدية اÔي 
اSٓن احZا يف ٕاطار واTد املناقشة Hىل »س7بة . �شلك تقريبا مليونني ونصف

 املشاركة و»س7بة يعين املسامهة اyيل ©ادي ميكن لنا ٕان شاء هللا نوصلو
لواTد احلل، ولكن هذا ك@شجع و§يعطينا واTد التصور ٕاجيايب �ل¢س7بة لهاذ 
القطاع اyيل كنمتناو Hىل ٔ�نه يقطع املراTل اyيل قطعها، يعين يف الس@�ة ويف 
الفوىض ويف هدر املال د¶ل هذاك الصندوق اyيل ميكن من zالل 

  .املسامهة د¶ل املواطنني �كون �سرتجع القوة د¶لو
  .يد الرئ@سوشكرا الس7 

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة ٕان اكن هناك . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

  .رد Hىل التعقDب

نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن ((((الس7يد وز�ر التجهزي والنقل الس7يد وز�ر التجهزي والنقل الس7يد وز�ر التجهزي والنقل الس7يد وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::))))املهيناملهيناملهيناملهين

يف نفس الس7ياق، Sٔنه اSٓن كام قلنا اك�ن واTد التطور §يعرفو 
واTد العمل وهاذ الصندوق عندو ٔ�مهيتو ومايش ٔ�هيا  الصندوق، اك�ن

الصناديق، عندو اSٔمهية د¶لو، ٕان حص التعبري هو واTد 
)l’intermédiaire ( ٓنSٔجور�ن وبني املهنيني، اnوما بني امل Ãما بني املقاو

، الهدف هو ٔ�ن تعمم هاذ العملية 700مليون و 2مليون،  3وصلنا لتقريبا 
هنيني، حبال الصناع التقليديني، التwار، منش7يو �ش متيش مجليع امل 

yلمnٔجور�ن Sٔن واTد العدد §بري، »س7بة §برية داzل املقاوالت مازال مايش 
)déclaré( عية، و�لتايل البد منÑجª مبعىن توس7يع هذه التغطية ،

  .حتسني هاذ اخلدمات، وهذا هو التوWه اyيل ماش7ية فDه احلكومة
واكÃ ٕاىل  61انتقلنا من  2012و 2005بني  فقط ابغيت نضيف ٔ�نه ما

واكÃ، نظرا Sٔن اPار  15واكÃ، اPار البيضاء بوTدها öزادت فهيا  87
البيضاء كمتثل واTد احلجم §بري Wدا Hىل مس7توى ªقiصاد الوطين وHىل 

واكالت،  10واكالت مiنقX مت اقiناؤها،  10مس7توى »س7بة املnٔجور�ن، 
ل قرب، ما ابغيناش املواطن يبقى مييش لعند ٔ��شاك د¶ 5ٕاضافة ٕاىل 

  ... الصندوق
مع ذ¼، التوWه عند احلكومة ٔ�ن لك ما اكنت واTد اخلدمة ما جي@ش 

 des(املواطن عند املؤسسة حبال الصندوق ٔ�و ©ريها، ميكن يقوم هبا 
intermédiaires ( ىل املواطنني، هذا هوH وسطاء وخيففوا العبء

يف ٕاطار احلاكمة اجليدة، يف ٕاطار حتسني اخلدمات، التوWه اyيل ©اد�ن فDه 
يف ٕاطار القرب بني إالدارة واملواطنني، مث ٔ�يضا يف ٕاطار ٔ�ن öرجع الثقة بني 
املؤسسات د¶لنا واملتعاملني معها، وHىل رٔ�سهم املnٔجور�ن اyيل هام، بطبيعة 

غطية احلال، من العرق د¶ل اجلبني د¶هلم §يnٔديو هاذ اللكفة د¶ل هاذ الت 
  .ªجÑعية
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

اللكمة TSٔد  ،ن¢iقل ٕاىل السؤال املوايل، حول م�ادرة ال�شغيل اÔايت
السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÃ واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضلوا 

  .مشكور�ن

        ::::املس�شار الس7يد Hالل عزيويناملس�شار الس7يد Hالل عزيويناملس�شار الس7يد Hالل عزيويناملس�شار الس7يد Hالل عزيوين
  .رحميgسم هللا الرمحن ال

  الس7يد الرئ@س،
  ٕاخواين الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن،
الزتمت احلكومة �ختاذ التدابري الكفXD �مiصاص البطاz ،Ãاصة يف 
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وٕاذا كنا . صفوف خرجيي اجلامعات من zالل Mرشيع م�ادرة ال�شغيل اÔايت
مل يف فريق اSٔصاÃ واملعارصة åرى ٔ�ن م�ادرة ال�شغيل اÔايت ٔ�صبحت حت

ماك´ ممتزيا يف العامل املعارص، من W�ٔل احلفاظ Hىل التوازن ªجÑعي 
والتصدي ملعضX البطاÃ، فٕانه قد س7بق لنا ٔ�ن ٔ�كد´ Hىل Hدم جناHة öكرار 
احلكومة لتwارب ٔ�ثب�ت حمدود�هتا وفشلها يف حتقDق ٔ�هدافها، Hىل غرار 

اميل املشاريع �رامج مقاوليت اليت ٔ�صبحت Mشلك هاجسا §بريا �ل¢س7بة حل
ا�Ôن، يف ظل غياب ٕاجراءات التكو�ن واملتابعة، ٔ�حضوا عرضة لٕالفالس 

Ãبناك املموSٔابعات قضائية من ق�ل اiج عنه من مi¢فعدد امللفات . وما ي
ملف،  1500املعروضة Hىل احملامك التwارية يف öزايد مس7متر، بلغ حوايل 

  .مهنا صدرت يف حقها ٔ�حاكم بDÂع الرهون 500
ما يه دواعي اس7مترار : مام هذا الوضع، »سائلمك، الس7يد الوز�رو�ٔ 

احلكومة يف م�ادرات ٔ�ثب�ت فشلها، ومل Mسامه �لشلك املطلوب يف ٕادماج 
  الش7باب يف سوق الشغل؟

وما يه التدابري العاXW ٕالنقاذ Tاميل املشاريع ا�Ôن يواÍون صعو�ت 
  مادية وتقZية؟

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .اللكمة، الس7يد الوز�ر، لٕالWابة Hىل السؤال، تفضلوالمك 

نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن نيابة عن الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن ((((الس7يد وز�ر التجهزي والنقل الس7يد وز�ر التجهزي والنقل الس7يد وز�ر التجهزي والنقل الس7يد وز�ر التجهزي والنقل 
            ::::))))املهيناملهيناملهيناملهين

  الس7يد الرئ@س، 
  . ٔ�شكر الس7يد املس�شار احملرتم Hىل هذا السؤال

ولكن ق�ل بعض التفاصيل نبغي نذ§ر، ٔ�نه ملا §يتخرج، هاذي مZاس7بة 
، ٔ�ي واTد §يتخرج من واTد املؤسسة، العدد اyيل §يتخرج يف yلرٔ�ي العام

العامل مZذ ٔ�ن zلق هللا الكون ٕاىل ٔ�ن �رث هللا اSٔرض ومن Hلهيا، 
§ينقسموا اخلرجيني ٕاىل ٔ�قسام، اك�ن اyيل §مييش yلوظيفة العمومDة 
واملؤسسات، امحلد � احلكومة قررت ٔ�ن �كون هذا الولوج شفافا Hرب 

  .�كونوش ملفات حتت �ش §يكون الوضوح ªمi¯ا´ت، ما
اSٔمر الثاين، هو §ميش7يو yلقطاع اخلاص، وهذا مرتبط �حلر§ية 
ªقiصادية واحلر§ية ªس�4رية، واك�ن واTد العمل ج�ار ل�شجيع 
ªس�4ر §يفام اكن املس7توى د¶لو، ؤ�نمت Hارفني بnٔن الس7يد رئ@س احلكومة 

ضوع ªس�4رات، واSٓن §يتوWد واTد دا�ر جلنة وزارية yلسهر Hىل مو 
  .النظام معلومايت ملتابعة امللفات د¶ل ªس�4رات �ش ميكن لنا ال�شغيل

امللف الثالث وهو ٔ�نه إال»سان اyيل §يتخرج §ميكن لو يد�ر مرشوع 
يتعلق �ل�شغيل اÔايت، والبعض §مييش �مكل اPراسة د¶لو، »سnٔل هللا ما 

  .ن هاذي معضX كنعاجلوها�كونوش العاطلني، ولك
يف هاذ املوضوع هذا، §ميكن نقول احلكومات السابقة دارت م�ادرات، 

م�ادرات فهيا اyيل جنح وفهيا اyيل ما جنحش، مIلها مIل ٔ�ي م�ادرة، حىت 
الناس اyيل عندمه الفلوس §يد�روا اس�4رات، ٔ�حDا´ ªس�4ر §ينجح ما 

به الوزارة تبني بnٔنه يعين اك�ن §ينجحشاي، من zالل اجلرد اyيل قامت 
اك�ن هاذي Sٔنه دا� اSٓن ) déjà(صعوبة فعال يف الولوج ٕاىل القروض، 

zا اPوÃ كتضمن ااك�ن جتربة مIال، ٕاال ٔ�نه اك�ن مشلك د¶ل الضامن، و 
يعين §يبقى هاذ إالشاكل د¶ل الولوج yلقروض، و�لتايل اك�ن واTد  85%

ارة مع اSٔبناك �ش نلقاو الصيغة د¶ل ٔ�نه هاذ العمل كتقوم به احلكومة والوز
القروض ٔ�ن تصبح م@رسة، ٔ�يضا الناس اyيل عندمه ٕاشاكالت يف احملامك هو 
 Äد العمل كتقوم به الوزارة فTد¶لها، ٕاذن اك�ن وا Ãراسة د¶ل اجلدوPا

Ãيتعلق �جلدو.  
كنا املشلك اSٓخر وهو Hىل مس7توى العقار، خصنا åكونو Hارفني بnٔنه 

كن¹ليو هاذ الش7باب ميش7يو يقلبوا Hىل عقار §يف ابغاو، ما اك»ش ما 
�سمى �لتعمري ªقiصادي ٔ�و التعمري ªس�4ري، مبعىن ٔ�ن لك مدينة 

مرتو كتعطهيا، اكنت  100مرتو،  200كتوWد واTد املساTة، كتجزٔ�ها 
 les(، ولكن رامك Hارفني )les pépinières(التجربة د¶ل ما �سمى بــ 

pépinières ( دTشهر من بعد متيش، ما ابقاوش  18اكنت تدوز وا
  .شهر، ما تيلقاش فني مييش z18ا §يدوز ا§يلقاو فني ميش7يو، و 

فٕاذن هاذ املوضوع د¶ل العقار راه الوزارة مع وزارة املالية، مع امجلاHات 
ر احمللية، مع وزارة التwارة والصناHة، مZك�ة Hلهيا �ش ميكن لنا نوWدو عقا

مZاسب لهؤالء Tاميل املشاريع، ميكن هلم ٕاما ميتلكوا ٕاما �كريو ولكن بواTد 
  .اDمثن اyيل هو معقول اyيل §يناسب

مث ٔ�يضا اك�ن إالشاكل د¶ل املوا§بة، فامش@Zا يف ªجتاه ٔ�ن املوا§بة 
مس�شار اyيل تيوا§ب، اSٓن ابغينا  ö400كون عن قرب، حبيث ٔ�نه اك�ن 

) business plan(هاذ املوا§بة �ش يوWدو ، )å)la doseزيدو يف 
د¶هلم، يعين املرشوع د¶هلم �ش ميكن هلم §يفاش �روجوا، Sٔن ما §يكف@ش 

 %20ٔ�نك تد�ر إالنتاج، البد من الرتوجي د¶لو واحلكومة اzذات قرار ٔ�ن 
من الصفقات د¶ل اPوÃ متيش yلرشاكت الصغرى واملتوسطة �ش هاذو ملا 

¶هلم يعين ميكن هلم يلقاو واTد النص@ب يف امجلاHات احمللية يد�روا الرشكة د
  .ويف الوزارات �ش ميكن هلم �روجوا yلمنتوج د¶هلم

هاذي بعض اSٔمور وبعض اSٔعامل بل إالسرتاتيجية الكربى اyيل 
ماش7ية فهيا اSٓن احلكومة من zالل مراجعة ما اكن موجود، إالجيابيات 

وزوها، §يف ما قلت اDمتويل والعقار واملوا§بة د¶لو åمثنوها والسلبيات نتwا
  .مث الرتوجي yلمنتوج

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

  .لمك اللكمة السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقDب
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        ::::املس�شار الس7يد Hالل عزيويناملس�شار الس7يد Hالل عزيويناملس�شار الس7يد Hالل عزيويناملس�شار الس7يد Hالل عزيوين
  .شكرا الس7يد الوز�ر Hىل اجلواب د¶لمك

هيلكة مجيع : رتح ما ييلحنن يف فريق اSٔصاÃ واملعارصة ٔ�يضا نق
القطاHات املوازية اyيل يه öمتيش يف نفس الس7ياق د¶ل هاذ اAموHات 
د¶ل ال�شغيل اÔايت، تنلقاو Hىل ٔ�ن واTد اAموHة د¶ل الرشاكت كتعمل 
نفس الشغل اyيل تيعملوه هاذ الرشاكت الصغار، وتتلقى ٔ�نه اAهود د¶هلم 

  . PوöÃمييش وöمييش اAهود حىت د¶ل ا
تنجيو yلغرف، غرف التwارة والصناHة ٔ�و الغرف د¶ل الصناHة 
التقليدية، تنلقاو Hىل ٔ�هنم ما عندمهش معطيات اyيل öميكن هلم يعطيو، 
حبال يف اPول اSٔخرى اyيل يه مiقدمة، تتلقى عندها واTد اAموHة د¶ل 

رشوع ٔ�و ما هنا ميكن ¼ تد�ر هاذ امل  املعطيات تتعطهيا yلمقاول، تتقول �
  .تد�روش ٔ�و ها §يفاش ©ادي حنميك �ش ٕاىل دريت هاذ املرشوع

تنلقاو ٔ�نه اليوم اzذيت ٔ�´ مرشوع، الغد ليه تتلقى واTد اAموHة د¶ل 
ولهذا، ت¢�غيو ٔ�ن . املشاريع، نفس املرشوع اyيل تند�رو ٔ�´ وتنفلسو اكملني

ق ل�سويق احلكومة متيش وتصاحب هاذ الناس هاذو وتوفر هلم ٔ�سوا
  .املنتوWات د¶هلم وحتمهيا هلم

جند بعض املقاوالت كام Wاء يف التدzالت د¶لنا ٔ�ن عندها مجموHة 
ªخiصاصات، تتد�ر ذاك ªخiصاص د¶لها اyيل يه تترصح به، وتتد�ر 
واTد اAموHة د¶ل ªخiصاصات وTدة ٔ�خرى اyيل يه ما ما مرصحش 

ديك اAموHات اyيل يه ت��غي حىت  هبا، وتتكون öهتB ذوك إالخوان وال
  .يه تد�ر واTد الصناHة ذاتية، ميكن لها خترج هبا yلوجود

ابغينا Hاود 1ين »شوفو واTد اAموHة د¶ل املعطيات اyيل ميكن ٔ�ي 
واTد ابغى ¶zذ يد�ر مرشوع، يلقى املعطيات اyيل يه تتعطيه املرشوع 

ا يق�طشاي به قروض، د¶لو، ٕاما تعطي لو �ش يق�ط به قروض وال م
) 8CPS(ولكن حDث مييش يقلب تيد�ر اAهود د¶لو �ش يوWد ذاك 

 �ش ©ادي ميكن لو يق�ط القروض حDث جيي يتقدم � تيلقى ٔ�ن ´س
Zذاوه وال نقلوه مzد �ٓخر�ن اTوتي¹ليو ذاك الشاب ٔ�نه تيضيع وتيضيع  هوا

  .اAهود د¶ل اPوÃ ود¶ل امجليع
د د¶ل اPوÃ اyيل تتجري به انÑ �حكومة، وتنطلبو احZا ت¢مثنو اAهو 

مZمك Hىل å�ٔمك z5ذوا بعني ªعتبار هاذ اAموHة د¶ل املقرتTات اyيل جDنا 
  . كفريق

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  ...الس7يد الوز�ر. شكرا yلس7يد املس�شار

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
د¶ل املواضيع عندها طابع بطبيعة احلال ميكن يل نقول اك�ن جوج 

                                                 
8 Cahier des Prescriptions Spéciales 

س7يايس اyيل مرتبط �ملفهوم د¶ل التمنية واyيل مرتبط هباذ املوضوع د¶ل 
ال�شغيل، zليين نقول بnٔنه اSٓن ٕاىل تبعنا ٔ�ش7نو اyيل واقع يف وزارة التعلمي 
ؤ�ش7نو اyيل واقع يف الرتبية، ٔ�ش7نو اyيل واقع يف التعلمي العايل، هاذ املوضوع 

رب Hىل إالنتاجDة وHىل ال�شغيل اÔايت، اSٓن غيبدا د¶ل إال»سان يتد
يدzل يف التعلمي، يعين من الصغر يبدا يوWد، كام واTد العدد د¶ل اPول 

يد�ر الرشكة د¶لو، كتد�ر هاذ العمل، ٔ�نه من الصغر ٔ�نه يتعمل §يفاش 
يواWه الصعاب، ٕاذن هذا  ينجح فهيا، §يفاش ميكن � §يفاش ميكن �
  .املوضوع اSٔول

وهو ٔ�نه اكن واTد ªش7تغال Hىل  املوضوع الثاين اyيل رشتو �
 boîte à(املس7توى احمليل، لكن اSٓن خصو موا§بة، كند�رو ما �سمى بــ 

projets ( كونö ٔ�هنا Xد الالحئة د¶ل املشاريع القابTمبعىن ٔ�نه كتدار وا
البنوك، مشاريع د¶ل اDمتويل د¶ل ال�شغيل اÔايت ود¶ل اDمتويل من طرف 

  .وهذا ميكن يتطور ٔ�كرث �ش كتعطي واTد الرؤية �ل¢س7بة لهؤالء الش7باب
اSٔمر اSٓخر هو Mشجيع التعاونيات، ٔ�نH Ñارفني بnٔن اك�ن واTد العمل 
ج�ار، ٕان Hىل مس7توى تقZني ال�رشيع اyيل مرتبط �لتعاونيات، ال�شجيع 

فهيا التعاونيات اyيل د¶ل التعاونيات، zاصة التعاونيات إالنتاجDة، مث مبا 
§يفكروا فهيا اSٓن واTد العدد د¶ل اخلرجيني اyيل ما القD¢ش معل، حبيث 
ٔ�نه يف ٕاطار هاذ التحر�ر د¶ل ªقiصاد اyيل احZا ماشني فDه، §ميكن واTد 
العدد د¶ل التعاونيات د¶ل اخلرجيني ٔ�هنا Mس7تافد، Mس7تافد مIال من مقالع 

تافد من واTد العدد د¶ل الرثوات د¶ل الرمال، Mس7تافد من النقل، Mس7 
الب� �ش ميكن لها Mس7تافد من اSٔرايض الفالحDة، واك�ن جتارب ´حجة، ٔ�نه 
اك�ن فعال خرجيني اyيل داروا تعاونيات واzذاو ٔ�رايض فالحDة وجنحوا فهيا، 
ولكن اكنت املوا§بة د¶ل وزارة الفالTة �ش ميكن هلم ينجحوا يف املشاريع 

  .د¶هلم
 ٔ�يضا ªجتاه اyيل ماشني هو ٔ�ن الرشاكت الكربى اyيل كتاzذ مث

الصفقات ٔ�هنا تد�ر املناوÃ مع الرشاكت الوطنية، �ش §يبقى القمية املضافة 
Hىل مس7توى الرشاكت الوطنية ونص@ب فهيا بطبيعة احلال ©ادي مييش 
yلرشاكت الصغرى، ومن zالل التجربة ٔ�ن كرب¶ت الرشاكت، ملا كتلقى 

ت صغرى كتقن واTد احلرفة راه كتكون مطمئنة معها وكمتيش معها رشاك
Ãبعيدا يف هاذ العملية د¶ل الرشاكة واملناو .  

  .وشكرا

  :الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

ون¢iقل ٕاىل اSٔس7ئX اSٓنية املوÍة ٕاىل قطاع التجهزي والنقل، والسؤال 
  . رق �لعامل القروياSٓين اSٔول حول الرب´مج الثالث yلط

 .اللكمة اSٓن yلفريق ªس7تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا
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        ::::املس�شار الس7يد مصطفاملس�شار الس7يد مصطفاملس�شار الس7يد مصطفاملس�شار الس7يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقد سطرت احلكومات السابقة �رامج ¸مة لتقوية وتوس7يع الش7بكة 
هبدف فك العزH Ãليه ومتكDنه من ªخنراط يف  الطرقDة �لعامل القروي

املنظومة التمنوية، ٕاال ٔ�ننا نالحظ مع اSٔسف Hدم جناح هذه العملية يف 
حتقDق اSٔهداف املتوzاة مهنا، مادامت تB الطرق رسHان ما تالشت 

  .بفعل عوامل طبيعية وgرشية
ملرشوع  وHليه، ؤ�نمت تبارشون، الس7يد الوز�ر، معلية اPراسة وإالHداد

، عند ذ¼ س7تعيدون 2030الرب´مج الثالث yلطرق �لعامل القروي يف ٔ�فق 
نفس التجربة، وجند ٔ�نفس7نا مس7تق�ال ٔ�مام �ر´مج رابع yلطرق، وس7يظل 

  .العامل القروي حمطة yلتwارب
فلامذا ال تفكرون يف تعبيد هذه الطرق ولو ب¢س7بة قليX مهنا، وهبذا 

روي من التوفر Hىل ب¢Dة حتتية جDدة وقادرة العمل س7منكن ساكن العامل الق
م�سائلني، الس7يد الوز�ر، كذ¼  ؟Hىل مواÍة العوامل الطبيعية والÂرشية

  . عن مnٓل االتفاقDات املصادق Hلهيا من طرف وزارöمك
  .وشكرا

        : : : : الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Hىل السؤال

        ::::وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل    الس7يدالس7يدالس7يدالس7يد
  .ٔ�شكر املس�شار احملرتم Hىل هاذ السؤال

ٔ�وال فÄ يتعلق �لرب´مج . ولكن نبغي، اك�ن بعض اSٔمور البد ٔ�ن تتضح
د¶ل الطرق يف العامل القروي، اك�ن جوج د¶ل الربامج، اك�ن الرب´مج 

ٕاذن ، 15.000و 10.000الطريق الوطين اyيل اكن اSٔول واكن الثاين، اyيل 
، ٕاىل مكلناه ٕان شاء هللا هاذ الس7نة ٔ�و الس7نة املق�X نوصلو 25.000تقريبا 

، هو تعبيد %70§يلومرت، ال¢س7بة الغالبة فهيا، ٔ�كرث من  25.000
)bicouche( ة �لطريقةZداد، مبعىن كتدار التوفHخرى يه ٕاSٔال¢س7بة ا ،

  .اyيل تيخصها تصمد ٔ�مام الظروف
ٕاقلمي،  22ج د¶ل التnٔهيل الرتايب اyيل فDه الرب´مج الثاين وهو الرب´م

، واyيل كنقومو احZا مبا �سمى �لتدبري )9INDH(اyيل ك�رشف Hليه 
، يعين كنقومو هباذ إالرشاف (maitre d’ouvrage délégué)املفوض 

ٕاقلمي، ٔ�©لب@هتا ٔ�قالمي  22يف ٕاطار الرب´مج اyيل §يعدوه السادة العامل يف 
  .د¶ل الربامج 2كنوحض هاذ  قروية وج�لية، ©ري �ش

د¶ل الربامج؟ كتلكم Hىل  2د¶ل الربامج ٔ�ش7نو كتقول هاذ  2هاذ 
                                                 

9 Initiative Nationale du Développement Humain 

الطرقان اyيل يه مسؤولية امجلاHات الرتابية، مل �كن فهيا Tديث عن ما بعد 
إالجناز، يعين الصيانة، ©ري �ش åكونو واحضني، Sٔن يه مسؤولية 

يات، الرب´مج يتعلق ٕاما بZÂاء امجلاHات، �ش كنوحض، هذا لتوضيح املسؤول 
)La construction( دادH�ٕ وٕاما ،)L’aménagement( ولكن ،

ماك»ش فDه ٕاىل ابغيت تقول فÄ يتعلق �لصيانة، املوضوع د¶ل الصيانة 
§يبقى yلجامHات، Sٔن هذاك الطرق د¶ل امجلاHات، احبال ابغيت تقول 

  .ملكفة �لصيانةاملدن ٔ�يضا عندها طرقات كتصايب ولكن يه اyيل 
احZا اSٓن كنقومو �لعملية د¶ل تقDمي هاذ الرب´مج، كام وHد´مك، واSٓن 
العمل راه Wاري، واش ٔ�دى ٔ�وال ٕاىل اSٔهداف د¶لو ªجÑعية 

Ãيتعلق بفك العز Äصادية فiقªو.  
1نيا، تقDمي تقين واش تدار �لطريقة اyيل خصو يتدار هبا �ش ميكن 

صة اyيل كتكون فهيا الفDضا´ت �زاف §يخصك تد�ر فهيا لو، Sٔن البال
واTد التقZيات معينة، بالصة اyيل ما حمتاWاش تد�ر فهيا تقZيات Hالية 
خصك تد�ر فهيا تقZيات خفDفة Sٔن ما اكي¢ش تnٔثري د¶ل اSٔمطار Hلهيا، 
فٕاذا كند�رو واTد العمل د¶ل التقDمي التقين مبا فDه تقDمي تقين واش اSٔمور 

دارت بقواHدها �جلودة اyيل اكن خصها öكون يف الصفقات، �ش §ميكن ت
لنا نالحظو واش اخللل هو ٔ�نه ما اzذ´ش بعني ªعتبار الصيانة ٔ�و اخللل 

  .يف جودة هاذ اSٔشغال
�ٕالضافة ٕاىل ذ¼، اSٓن كام قلتو اك�ن �ر´مج وطين ٔ�و مسيناه اîطط 

املناطق اجلبلية، �ش ك¢شوفو د¶ل الطرق اyيل ك@شمل العامل القروي و 
ٔ�ش7نو هو اخلصاص؟ اzذينا فDه بعني ªعتبار ٔ�ش7نو اyيل zاص �طرقات 
خصنا نفiحوها، ولكن ٔ�ش7نو zاص ٔ�يضا �صيانة، �ش نوWدو واTد 
املنطق د¶ل الرشاكة اyيل ¶zذ فهيا كام قلنا إالجناز و¶zذ فDه الصيانة 

، ٕاذن الربجمة البد ٔ�ن ختضع ولكن هذا راه حيتاج واTد اللكفة Hالية Wدا
ملعايري موضوعية يف ٕاطار الت¢س7يق مع السلطات احمللية وراه العمل Wاري 

  . ومع املنتخبني
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقDب، تفضلوا الس7يد املس�شار

        ::::املس�شار الس7يد مصطفاملس�شار الس7يد مصطفاملس�شار الس7يد مصطفاملس�شار الس7يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
H ابةشكرا الس7يد الوز�رWىل إال .  

الس7يد الوز�ر، اyيل Wا Hىل لساåمك ٔ�´ مiفق معك، ولكن كنعرفو §يف 
ما اكنت احلاÃ �ل¢س7بة لٕالصالح د¶ل الطرق اyيل كتكون التوفZة، ما 
معرها كتعطي الن�wDة، §يف ما اكنت، البد من الغش، وzري دليل، الس7يد 

د¶ل واTد  الوز�ر، ٔ�´ جDت عندك خشصيا yلوزارة واعطيتك إالشارة
الطريق اyيل مايش �لتوفZة، ©ري ما كنذ§رش الرمق د¶ل الطريق اyيل كرتبط 
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ما بني جامHات دار الشافعي وبين اzلوك واملتجهة ٕاىل سد املسرية، قلت 
ٔ�´ جDت واعطيتك بnٔهنا فهيا الغش، واSٓن هاذيك .. ¼ هاذي راه فهيا

الطرقان غن¯اربو  الطريق §يفاش ©ادي نقولو �ش هاد اليش غيت¯ارب،
  . هاذ الغش اyيل غيكون فهيم

وHىل سDÂل املثال، الس7يد الوز�ر، اكينة طرق، واش العامل القروي ما 
عندوش احلق �ش �س7تافد من هاذ التعبيد د¶ل الطرق، التصنيف د¶ل 
الطرق، وزارة التجهزي كهترب دامئا Hىل التصنيف د¶ل الطرق كتقول 

Hات احمللية، امجلاHاها ما معر الطرقات غتصاوب، امجلاZ@س7نM ات احمللية ٕاىل
  .الس7يد الوز�ر

امجلاHات مس7تعدة تد�ر رشاكة، اAالس إالقلميية مس7تعدة تد�ر رشاكة، 
جمالس اجلهة مس7تعدة، تد�ر رشاكة ولكن بوزارة التجهزي، دا� كنلقاو 
مشلك، مIال ٕ�قلمي سطات نعطيك Hىل سDÂل املثال، الس7يد الوز�ر، ٕاقلمي 

الرابطة بني سطات وÍة مرا�ش  308سطات، عند´ الطريق اجلهوية 
5Ãة 5دÍرب مدينة الربوج، وهاذ الطريق رمغ ٔ�هنا - »س7يفت وH ٔ�زيالل

Íوية ما ك¢سمهياش طريق رابطة بني Íتني، الطريق رابطة بني ق�ائل، 
والد اليس �ن داوود، ق�ائل بين مسكني، ق�ائل امزاب، ق�ائل �ٔ ق�ائل 

Ãق�ائل الرساغنة، يعين هاذ الطريقة اجلهوية ولكن راه عندها صيغة 5د ،
قروية، هاذي طلبنامك، الس7يد الوز�ر، �ش تدار التمنية د¶لها، مدة د¶ل 
س7نة ونصف ولكن واش هاذ الناس هاذو ما عندمهش احلق ولو يف 

Zة، ما طلبناش الطريق الس7يار، حمرومني مD¢يعين العامل القروي راههالتث ، 
  . حىت هو عندو واTد احلق يف هاذ الطرق هذا، ما نتحرموش

  .وشكرا

  :الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Hىل التعقDب، تفضلوا

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
  .شكرا الس7يد الرئ@س

لطلبات د¶ل الس7يد املس�شار، ٔ�وال ميكن يل نقول ¼ العدد د¶ل ا
التث¢Dة ال يعد وال حيىص، لكن البد åكونو شوية موضوعيني، تث¢Dة الطريق 

مرات من التوس7يع د¶لها، ©ري �ش نعطيو اSٔرقام،  5مرات ٕاىل  4لكفهتا 
Hاود 1ين zاص نعرفو القدرات د¶ل البالد د¶لنا، نطلبو هللا يعطينا 

كن كنعطي هاذ املعطى إالماكنيات åردو الطرقان لكهم، ما عند´ش، ول
  .�ش ´zذوه بعني ªعتبار، مث ٔ�يضا ٕاذا تقرر التث¢Dة فهيا مسامهة امجليع

1لثا، اyيل ك¢ساو وهو يف هاذ اليش اyيل كنب¢Dو يف التجهزي، ©البا 
املاليري، وHىل  6ساو الصيانة، ورامك öلكممت Hلهيا، كنتلكمو Hىل امليناء ¢ كن 

و اللكفة د¶ل الصيانة، اyيل ك@سميوها لكفة املاليري، ولكن ك¢سا 6الطريق 
 BمتDا)le coût de possession( ه إالجناز زائد الصيانة ملدةDف ،

  .س7نوات، لكفة د¶ل الصيانة د¶ل الطرق املزدوWة Hالية و©الية Wدا
وÔ¼، التوWه اyيل ماش7يني ©ري �ش كنعطي هاذ املعطى، و�لتايل 

ميل  ، )le trafic(¢شوفو Hىل حساب التوWه اyيل كمنش7يو فDه ٔ�نه © 
يعين هاذيك الساHة §يويل مفروض تد�ر الطريق الس7يار  7000§يتwاوز 

وال تد�ر الطريق تويل مزدوWة، Sٔنه هذاك الساHة وٕاال غيكرثوا الكسايد، 
ميل §يكون قليل كن¯اولو نوسعو الطرقان، واSٓن راه كنوWدو كام قلنا 

احملاور اyيل غنوسعوها، الطرق اyيل غتويل  اîطط الطريق اyيل §يتلكم Hىل
  .مزدوWة، الطرق الس7يارة فني غتكون، العامل القروي

åرجع yلفكرة د¶ل التصنيف، التوWه اyيل امشات فDه اPوÃ مZد زمان 
وهو ٔ�ن امجلاHات عندها مسؤوليات، والوزارات ٔ�و املركزيني عندها 

y ه، اعطيناDا فZ@يل امشyات الطرقان د¶لها، مسؤوليات، هذا هو اHلجام
  .إال´رة د¶لها، النظافة د¶لها، النقل احلرضي د¶لها، هذا هو التوWه

ٕاىل ابغينا åرجعو ٔ�ننا نعطيوا Hاو1ين الب¢Dات التحتية نعطيوها 
yلمسؤولني، ©رنجعو Ôاك اليش اyيل اكن لكيش كريفضوا، ولكن ٔ�´ معندي 

ٔ�ن وزارة التجهزي z5ذ الطرقان  مشلك، ٕاذا تقرر يف ٕاHادة بناء املؤسسات
لكها يف املغرب ما عندي مشلك، z5ذو وزارة التجهزي، ولكن مرة ٔ�خرى 

zا z5ذها، Hىل حساب إالماكنيات ٔ�ش7نو غند�رو هاذ الس7نة؟ ؤ�ش7نو او 
غند�رو الس7نة املق�X؟ ٔ�ش7نو؟ ٕاىل ©ري ذ¼، ©ري ابغيت هاذ القضية �كون 

  .فهيا نوع من الوضوح
كتجي، ) requête(لغش، كنبغي نوحض ما اكي¢ش يش فÄ يتعلق �

يل نقولها yلسادة الرٔ�ي العام، كنقرا ٔ�´ كتجيين يعين امللخص د¶ل  ميكن
اجلرائد، حىت اجلرائد ميل كتكiب كتقول واTد الطريق راه كند�ر جلنة، 
وTني امحلد � التوجهيات يعين القرار د¶ل احلكومة، املف�ش7ية العامة، 

نة �ش كتد�ر يل التقر�ر، وعندما يتnٔكد بnٔن التقر�ر فDه الغش، كنصيفط جل 
©ري �ش åكونو واحضني ٔ�´ امiيقك Sٔن ما ميك¢ش åكذبك Sٔن ٔ�نت ممثل 
لٔ±مة، ولكن ميل كنتnٔكدو بnٔن املوضوع د¶ل الغش راه كنت¹ذو القرارات، 
احشال من مسؤول ما ابقاش يف املنصب د¶لو، واSٓن غمنش7يو ٔ�بعد من 

د ªفi¯اص ومن ٕازاÃ املسؤوليات، لن نق�ل الغش يف ٔ�ي يشء، فnٔ´ جمر 
  .مس7تعد تعطيوين هاذ املعطيات و نتابعها ٕان شاء هللا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة

  . شكرا
ن¢iقل yلسؤال املوايل حول الوضعية القانونية �yراWات النارية ثالثية 

  . العwالت
ª د السادة املس�شار�ن من الفريقTSٔ س7تقاليل لتقدمي اللكمة

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس7يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس7يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس7يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس7يد عبد السالم اyلبار
  .شكرا الس7يد الرئ@س
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  الس7يد الوز�ر، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس7يد الوز�ر،
ل دامئا المiصاص البطاÃ، وهاذ ذال خيفى Hليمك اAهودات اليت تبقد 

Pل احلكومات يف مجيع اW رى ٔ�نå � هودات امحلدAىل اH ول تنكب
ويف ٕاطار املبادرة . ال�شغيل، وبالد´ وامحلد � قد اخiارت ال�شغيل اÔايت

الوطنية yلتمنية الÂرشية، مت اقiناء دراWات ´رية ثالثية العwالت، مما �سمى 
  ). y�)triporteurلغة الفر»س7ية 

هاذ العXw ٔ�و هاذ احملراكت، هاذ املواطر ٔ�صبحت العبقرية املغربية 
iق، ٔ�ن احلاWة ٔ�م zªرتاع، ٔ�صبح لك ما¼ لهذه اPراWة يÂين فوقها تتف 

وجيهتد حسب املتطلبات، مهنا ما حتمل البضائع، ومهنا من حيمل حىت 
إال»سان، فnٔصبح ªجهتاد يف كرب جحمها، وهذا يالحظ، واSٓن يف Wل 
املدن نالحظ ٔ�ن هناك اجهتادات، لك طرف حياول ٔ�ن س7يجهتد فوق 

  . �كون يف العونالعادة، هللا
واحZا اليوم تنnٔكدو ٔ�ن هده املبادرة طيبة، احZا اليوم لكنا ت¢مثنو 

ل yل�شغيل اÔايت ولتوفري هذه احملراكت، هاذ املواطر ذاAهودات اليت تب
�كونوا رهن ٕاشارة امجليع حىت Hىل اSٔقل الش7باب املعطل والناس اyيل ما 

هللا، §يف ت@iقال �ش عندمهش ما يد�روا Hىل اSٔقل خيرج �سرتزق 
  .يد�روا هذا

ولكن اخلطر §يتwىل يف الشق الثاين ٔ�ن هذه العر�ت ٔ�صبحت تتجول 
وبدون رمق، واحشال من حوادث وقعت ما تنعرفوش شكون، حىت Íاز 

ه، واش يضبط هاذ اPراWة اSٔمن اyيل غميكن لو �راقب فiيصعاب Hلي
ٕاخل، ... ر، موطور ازرقما ميكZاش نضبطوها �yلون، وموطور ٔ�مح ؟النارية

  .وهذا ©ري مق�ول
فاحZا امحلد � يف ٕاطار احلضارة، يف ٕاطار ªجهتادات، ٔ�ال تفكر 
وزارöمك، احZا ما خيفاش Hلينا ªجهتادات اyيل كتبذلوها، ٔ�ال تفكرون يف 
وضع رمق öرت@يب تفاد¶ Hىل اSٔقل ملعرفة الشخص ٔ�و نوع العربة Sٔننا احZا 

د¶ل هاذ العر�ت ٔ�و وزهنا ال ميكهنا ٔ�ن Mسwل مضن ٔ�و واعيني ٔ�ن احلجم 
�ش ميكن هلم  )les services des mines(البطاقة الرمادية ٔ�و مضن 

  .يضبطوها، ولكن تفاد¶ لٔ±خطار جيب وضع öرقمي لهذه العر�ت
  .وشكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .لٕالWابة عن هذا السؤالالس7يد الوز�ر، لمك اللكمة 

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس7يد الرئ@س، 

ٔ�شكر الس7يد املس�شار احملرتم Hىل هذا السؤال واSٔمهية د¶لو، نظرا 

Sٔننا كنتلكمو Hىل واTد النوع من اSٓليات، واTد النوع من النقل اyيل 
اك»ش  كنعتقد ال اSٓليات وال النقل حمتاWني هلم، لو مل öكن احلاWة ملا

موجود، �ش åكونو واحضني، Sٔن احلاWة ٔ�م zªرتاع، ميل تتكون احلاWة 
  .راه الناس §ي¹رتعوا الوس7يX د¶هلم

ف�طبيعة احلال هاذ النوع د¶ل النقل نبغي نÂرشمك بnٔنه اك�ن اSٓن تفكري 
�ش تويل، جنهتدو مايش فقط يف ªس7ترياد، جنهتدو يف صناHة هاذ 

ش ميكن �كون الرت§يب د¶ل هاذ اSٔنواع د¶ل النقل، اSٔنواع د¶ل النقل �
وق�ل ما جني yلربملان اكن اتصال بTٔnد الرشاكت الكربى اyيل �غية جتي 
yلمغرب وتبدا تد�ر املونتاج د¶ل هاذ النوع د¶ل اPراWات، بطبيعة احلال 
هذا §يدzل يف إالسرتاتيجية اyيل اHلنت Hلهيا مك من مرة، ٔ�ننا نفكر 

ة yل¹دمات د¶ل النقل yلتحسني د¶لها من zالل القوانني ودفاöر �ٕالضاف
ى مسية، كنفكرو فÄ � التحمالت واملراق�ة من zالل ٔ�يضا الب¢Dة التحت 

وzاصة صناHة النقل، åزيدو »شجعوها ٔ�كرث، امحلد �  "اقiصاد النقل"ب
ش7يو ©ادية يف البالد د¶لنا د¶ل الس7يارات، اSٓن د¶ل الطا9رات، ابغينا من 

yلبواخر، ابغينا منش7يو وåزيدو من هاذ القضية د¶ل احلافالت، �كون فهيا 
  .تنافس7ية، ابغينا منش7يو �ش هاذ اليش، هذا اSٔول

1نيا، ابغينا åراق�و ªس7ترياد Sٔنه ثÂت بnٔنه واTد العدد د¶ل الناس 
§يد�qريو، مايش هذاك اليش اyيل §يد�qري، ابغينا منش7يو يف اجتاه 

اق�ة د¶ل ªس7ترياد وقطع الغيار، هذا مرتبط ٔ�وال �ملزيانية و�ملداخDل املر 
د¶ل اPوÃ د¶لنا، ومرتبطة �لسالمة، Sٔنه بعض املرات حىت قطع الغيار 

  .، و�لتايل §يnٔدي ٕاىل نتاجئ ال حتمد عق�اها)homologué(ما §يكو»ش 
، ٕاىل الناس Wا املوضوع الثالث وهو املوضوع د¶ل نعرفو مع من كرن§بو

كري§بوا يف هاذ اليش، وال كري§بوا يف واTد الشاحZة وال §هيزوا البضائع 
د¶هلم، ٔ�´ Hارف بnٔن امجلاHات احمللية اكن مطروح عندها هاذ إالشاكل، 
Sٔن §يوقع هاذ إالشاكل وما كنعرفش، اليوم اzذينا قرار در´ مرسوم، مت 

 7¶ل öرقمي اPراWات، يف د 2013فربا�ر  7»رشه يف اجلريدة الرمسية يف 
، اyيل غيدzل Wديد ٔ�ي Wديد، ما غميكن يتعطى لو 2013فربا�ر 

)l’assurance(وال يتعطى لو ٕاال ٕاىل اكن مرمق ،.  
، ق�ل هناية �2013ل¢س7بة yلقدمي در´ه Hىل مراTل، در´ ق�ل هناية 

، حسب النوع د¶ل اPراWات، و�لتايل املرشوع 2016، ق�ل هناية 2015
. öرقمي لك اPراWات املتواWدة، Sٔنه Mس7تعمل، ٔ�وال بعدا نعرفو مع من هو

احشال د¶ل الناس §ي�شاكو، راين ر§بت مع موطور ودا يل السلعة د¶يل ما 
  . عرفiوش فني داها

احشال من . احشال من موطور §يكون ©ادي فالتايل öرöكب به جرمية
  .عاملو معهواTد §يد�ر §س7يدة، ما قاد�ن حىت نعرفو §يفاش نت

ف�التايل، ماش7يني يف هاذ ªجتاه د¶ل ٔ�نه هاذ اليش س7يخضع yلمراق�ة، 
س¢شجع ªس�4ر يف هاذ النوع من النقل، مث ٔ�يضا العملية د¶ل الرتقمي 
�ش اSٔمور öكون zاضعة، واSٓن كنجهتدو فÄ �سمى بواTد الرخصة 
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)permis( ،الش؟ ©ادي يقول رخصةHنه اSٔ ،فةDوا يل ©ادي الس7ياقة خف
öزيد Hلينا، ال، Sٔن اك�شفZا بnٔن ال¢س7بة الغالبة د¶ل حوادث السري ود¶ل 
املوىت د¶ل ٔ�حصاب اPراWات والراWلني، فلحام�هتم البد Hىل اSٔقل واTد 

 le(نص هنار وال هنار د¶ل القراية فÄ يتعلق �لسالمة الطرقDة، واTد 
permis(يل غي¹يلyدا، ©ري ملكف، اW فDىل  ، خفH د يعرفTالوا

اSٔقل اSٔجبد¶ت د¶ل السالمة الطرقDة �ش حيمي ذاتو وحيمي الناس اyيل 
  ...§يكونوا ٔ�حDا´ معه حسب مع ينص Hىل ذ¼ القانون

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد الوز�ر

  الس7يد املس�شار، هل لمك رد Hىل جواب الس7يد الوز�ر؟

        ::::املس�شار الس7يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس7يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس7يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس7يد عبد السالم اyلبار
واTد الشوية د¶ل التعقDب Sٔن ٔ�وال خصنا نوهو هباذ ªجهتاد، وهذا 
يشء محمود، وهاذ اليش كنفرحو لو ميل غنلقاو بnٔن بالد´ وامحلد � 
ٔ�صبحت يف واTد إالطار د¶ل التصنيع، ٔ�وال كنفهمو ٔ�ش7نو هو التصنيع؟ 

yا Xد املسلسل د¶ل العمTة، ٕايقاف واÍ من Xشغيل اليد العامM يل راه
  .كتخرج العمX الصعبة واحZا ما ٔ�حوجZا ٕاDهيا

©ري السؤال د¶يل ٔ�و الطلب د¶يل مرة ٔ�خرى، الس7يد الوز�ر، هو 
كنمتىن، وكنمتىن ٔ�ن اPوÃ ما öزيدشاي Hىل هاذ الناس، Sٔن الناس اyيل 

  .ك@س7تعملوا هاذ اPراWات يه فÛة معوزة فقرية وفقرية Wدا
، هاذ ªمiياز )le petit avantage(كنمتىن ٔ�ن ما »س7تغلوشاي هاذ 

الصغري اyيل اتعطى واyيل هو قانوين وSٔن هو تيحمي السالمة الطرقDة 
  .yلجميع، ال هلم، ال اyيل ت@س7تعمل الطريق

ت¢متىن ٔ�ن اPوÃ ما Mس7تغلشاي هاذ الفرصة وöزيد Hلهيم، Sٔن ما عندمه 

، هذاك اyيل Wات ما ¶لكوا، راه اSٔ©لبية §يد�روا حوادث تيقولوا هللا ©الب
فDه اPقة تيصرب وتيقول يش �س ما اكن، Sٔن ©ري موطور و©ري ت@سرتزق 
هللا، هذا املفهوم املس7تعمل، فnٔوال ٔ�´ ك¢شجع هاذ البادرة وت¢شكرمك الس7يد 

  . الوز�ر Hىل هاذ إاليضاTات
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  :الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  الس7يد الوز�ر، هل �Pمك ما تضيفون؟. شكرا

  :الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
ابغيت نوحض yلس7يد املس�شار ٔ�ن اPوÃ ٔ�نمت تعرفون، امحلد � zربمت 
التدبري يف احلكومة مك من مZاس7بة واليوم ٔ�نمت معها، يعين اPوÃ ل@س مZطقها 

هو ٔ�ن öمني، ويه من مسؤوليهتا حامية  -اPوÃ–هو ٔ�ن Mس7تغل، مZطقها 
هتا حامية املواطن، من مسؤوليهتا يلقى ªقiصاد الوطين، من مسؤولي

املواطن zدمات جDدة، من مسؤوليهتا ٔ�يضا هو ٔ�هنا تنضم هاذ اليش اكمل 

�ش ما يبقاش فDه الفوىض وٕاال ٔ�نمت Hارفني لكيش §ي�شىك، فوىض يف نظام 
الرضائب، الفوىض يف إالنتاج، الفوىض يف التwارة، يف واTد العدد، 

H ظمني و§ي¯رتموا هللا جيزهيم خبريبطبيعة احلال ما كنتلكمشZيل هام مyىل ا.  
فاحZا حمتاWني ٕاىل هذا التنظمي، الس7يد املس�شار، لكن عندما تقول 
التنظمي الغالبية تق�^ واSٔقلية ال تق�^، فDجب ٔ�ن »سمع لصوت الغالبية 

  .ول@س لصوت اSٔقلية، فاحZا ©اد�ن يف هاذ ªجتاه
zلو الفلوس، Sٔنه يف هناية ونبغي انطمئنك، مايش الهدف هو ند

املطاف نعطيك مIال، هاذ الفلوس اyيل كتدzل د¶ل البريمDات فني 
 Ãة، كمتيش ٕالزاDلسالمة الطرقy لنقط السوداء، كمتيشy كمتيش؟ كمتيش

ÃوPٕاىل الحظتو ... يعين املزيد من التحسني د¶ل اخلدمات، مبعىن مايش ا
هيا؟ كتدهيا yلطرقان والرباWات حىت الرضائب اyيل كتدzل اPوÃ فني كتد

  .واملطارات واملدارس، ٕاىل ©ري ذ¼
ف�التايل، احZا ما غنغليوش Hلهيم، ما غنكرثوش Hلهيم، ولكن حامية هلم 
ابغينا اyيل §مييش ك@سوق zاصة مIل هاذ اPراWات الثالثية، �كون §يعرف 

قلهتا لمك راه اك�ن واTد احلد اSٔدىن د¶ل السالمة، Sٔن إالحصائيات راين 
سابقا، ال¢س7بة الغالبة د¶ل الوفDات يف املدن من ٔ�حصاب اPراWات 

  .والراWلني
فٕاذن امحلاية د¶هلم، وÔ¼ حىت املواطن اyيل مكريكÂش، راه در´ لو 

ٕاذن، الهدف هو الرتبية . الرتبية الطرقDة و©ادي ندzلوها يف املدارس
وتنظمي هاذ اSٔنواع د¶ل  الطرقDة والسالمة د¶هلم ود¶ل اSٔرواح د¶هلم

  .النقل Sٔن حمتاWني لها يف املدن
ميكن يل نقول لمك يف العامل القروي، ٔ�´ اSٓن عندي دراسات  ،ولكن

كتلكم بnٔن اك�ن واTد العدد د¶ل املناطق القروية ما §ميش7يو لها ال س7يارات 
وال يعين، مس7تعد�ن ميش7يو لها هاذ النوع من اPراWات اyيل §ميكن لو 

يش يف املا و§ميكن لو مييش يف احلجر، اSٓن تطور öكZولوجDا وميكن مي
�س7تاجب �yواو�ر اyيل ضيقة، فهيا الطرقان، اyيل ٔ�حDا´ §يكون واTد 
مسكني عندو دار الفوق، ما ميك¢ش متيش عندو س7يارة �اكملها، كمتيش 

  .عندو دراWة
 فاك�ن واTد التفكري اSٓن احZا zدامني فDه، وما غن�رسعوش حىت

åكونو مniٔكد�ن بnٔن هاذ املشاريع تعطي نتاجئ ٕاجيابية حىت ٕان شاء هللا Hاد 
  .غن¹دمو Hلهيا ملصل¯ة املواطنني

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

اللكمة TSٔد . السؤال املوايل يتعلق �لقطارات وعر�ت النوم ووضعيهتا
  .سؤالالسادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي ال 

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر 
  .شكرا الس7يد الرئ@س
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  الس7يد الوز�ر احملرتم،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يعرف قطاع النقل السكيك بب�´ منوا مضطردا، ©ري ٔ�نه يع@ش ٔ�يضا 
مجموHة من املشالك، مهنا حمدودية اخلطوط ومتركز السكة يف بعض اجلهات 

ع احليوي بضعف اخلدمات، نذ§ر مهنا دون ©ريها، كام ي�سم هذا القطا
غياب بعض التجهزيات اSٔساس7ية اكلتكDيف وإال´رة، مما �سÂب يف معا´ت 
املسافر�ن Hرب القطار، ذات املسافات الطويH Xىل اخلصوص مكرا�ش 

  .ووWدة والناظور Hىل سDÂل املثال
كام تعرف العر�ت اîصصة yلنوم يف القطارات yلمسافات البعيدة من 

عف التجهزيات اPاzلية اليت ٔ�رش´ ٕاDهيا، ´هيك عن ªكتظاظ اÔي ض
تعرفه هذه القطارات، zاصة يف العطل اSٔس7بوعية واملناس7بات اPي¢Dة 

  .والوطنية
Hىل هذا اSٔساس، »سائلمك، الس7يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت 

وط تت¹ذوهنا لتحسني اخلدمات وتوفري التجهزيات الكفXD بضامن رش 
  . مZاس7بة لراTة املسافر�ن من مس7تعميل القطارات

  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .لمك اللكمة الس7يد الوز�ر. شكرا ¼ الس7يد املس�شار

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
ٔ�شكر الس7يد املس�شار احملرتم Hىل هذا السؤال، ومرتبط بواTد 

  .القطاع اyيل هو ¸م
مزتايد من طرف املواطنني Hىل النقل  §ميكن يل نnٔكد لمك، هناك ٕاق�ال

السكيك، ٕاق�ال مزتايد، واyيل zال´ اليوم ك¢ش7تغلو �ٕالضافة yلمشاريع اyيل 
مليار د¶ل  20مليار وٕاىل اكن الوقت ميكن يل نفصلها، فهيا  33اكينة د¶ل 

مليار د¶ل حتسني اخلدمات د¶ل الش7بكة  13القطار الفائق الرسHة، وفDه 
yيل فهيا الكهربة د¶لها ما التقليدية، اyجيب ٔ�ن �كون، وا Äه نثلثوها فDيل ف

بني فاس ووWدة �ش åزيدو يف الرسHة وåزيدو يف اجلودة، واyيل فDه تث¢Dة 
ما بني سطات ومرا�ش، واyيل فهيا ٔ�يضا يعين جتديد العر�ت، وٕاىل 

  .الحظتو راه لك مرة تتخرج يش عر�ت جمددة
تعرفوا ما ميك¢ش جنددو مجيع العر�ت يف شهر اك�ن اSٓن �ر´مج، انÑ ك 

واTد، Sٔن إالنتاج رامك Hارفني ميل §يكون عندك واTد الوز�ن حمدود 
احشال ميكن لو خيرج د¶ل التwديد وحسب ٔ�يضا إالماكنيات املادية مبا فهيا 
هاذ املوضوع، فٕاذن احZا ك¢ش7تغلو Hىل هاذ اليش، ولكن نظرا لٕالق�ال، 

خمطط سكيك  2040-2035طط سكيك يف ٔ�فق اSٓن اك�ن ٕاHداد خم
Wديد، اyيل §ينقسم ٕاىل Hدة ٔ�قسام، مهنا ٔ�ن يصل القطار ٕاىل ما ٔ�رشمت ٕاليه 

  .يف املداXz د¶لمك، ٕاىل مZاطق ال يصل ٕاDهيا
فاSٓن هاذ الرب´مج س7نعده، ©ادي نوحضوه، وس¢�حث عن طرق متويل 

  .Mس7تفDد من القطار هذه املشاريع �ش ميكن مجيع املناطق اyيل ممكن ٔ�ن
هذه اس�4رات ج�ارة، ميكن يل نقول لمك �ش ند�رو القطار، دا� اSٓن 
©ري هاذ التحيني د¶ل هاذ الش7بكة والتwديد د¶لها والتnٔهيل د¶لها 

د¶ل املليار، ميكن يل نقول ليمك ©ري �ل¢س7بة  13والعر�ت، راه öلكمنا Hىل 
مليون د¶ل اPرمه، اSٓن �ش  y600لعر�ت ٕاىل اكن �سعفين، العر�ت 

ميكن لنا ند�رو العملية د¶ل جتديد العر�ت، ذاك الش7يك يطلب �ش 
تبدل الكهر�ء د¶لها، تبدل فهيا الكوس7نات د¶لها، تبدل فهيا املرافق د¶لها، 

  .�ش حيس ٔ�ن املسافر بnٔن اك�ن واTد اجلودة حمرتمة
ٔ�ن اyيل §يnٔديو ٔ�كرث البد  فٕاذ´ احZا ماش7يني يف هاذ ªجتاه، مع العمل

  .ٔ�ن öكون اجلودة ٔ�كرث
ففÄ يتعلق �لعر�ت د¶ل النوم، اك�ن واTد العمل، لكن zليين نقول 
¼ اك�ن العملية د¶ل التخريب حقDقDة، العملية د¶ل التخريب، وميكن يل 
نقول لمك اك�ن واTد العدد د¶ل الناس، احZا كنفكرو §يفاش نواÍومه، 

اyيل §ميش7يو يتفرجوا يف §رة القدم، بعضهم مايش لكهم، راه zاصة الناس 
وقعات لنا يف القطارات اyيل امشات �yار البيضاء والقطارات اyيل امشات 
yلقZيطرة، ميل ر§بوا ٔ±ن داز Dهيم يعين العواصف، مبعىن حرام هذاك اليش 

  . اyيل §يوقع
اذ املنطق و�لتايل، §ميكن يل نقول لمك اك�ن حىت التخريب، اك�ن ه

د¶ل التخريب، وTني رامك كرت§بوا يف واTد الكوسان كتلقاو واTد دوز 
  .ز�زوارة، وهاذ اليش ما §يوقعش ©ري يف القطارات، §يوقع يف احلافالت

فIقافة احلفاظ Hىل املB العمويم اليوم من مسؤولي�Zا �حكومة، 
د � واTد مسؤولي�Zا مكنتخبني، جممتع مدين، و§ميكن يل نnٔكد لمك اك�ن امحل

ªجهتاد، اك�ن واTد العمل اSٓن Hىل مس7توى جودة اخلدمات السككDة، 
ولكن ٔ�يضا اك�ن مازال واTد النقص، الكامل �، احZا ك¢ش7تغلو Hلهيا، 

اجلودة واSٔمن والسالمة د¶ل النقل السكيك  2013ا ٔ�نه ابتداء من نوH�ٔلن 
  .اذ ªجتاهمعطية لها ٔ�ولوية §برية Wدا واس�4رات ¸مة يف ه

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .الفريق احلريك

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر 
  .شكرا الس7يد الرئ@س
  .شكرا الس7يد الوز�ر

حصيح، ٔ�وال احZا مiفقني معمك Hىل هاذ النوع د¶ل الثقافة د¶ل احلفاظ 
ٔ�´ هاذ املوضوع . Hىل املB العام، هذا §يخصنا لكنا åكونو م�ش7بعني به

السكك احلديدية يف احلقDقة تطرح مايش ©ري مرة، مايش جوج،  د¶ل
  .مايش ثالثة يف هاذ الق�ة

طبعا هناك جمهود ولكن ضعيف، ٔ�´ ابغيت »سول هاذي واTد 
الس7نوات كنا يف اyلجنة د¶ل املالية، اكن الس7يد الوز�ر السابق قال بnٔنه 
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zسطول د¶ل القطارات ©ادي نبقاو جنهزوه لك شهر يدSٔل عربة، هاذ ا
  .يعين رمبا مسXw يف اyلجنة د¶ل املالية

هاذ املوضوع د¶ل Wابو، يف احلقDقة ذاك الوقDتة دzلوا عربة واTدة وال 
ٕاىل �ٓخره، املوضوع ما ... قطار واTد وÂTس ذاك اليش، ما عرف�ش §يفاش

عرف�ش Sٔنه ما تبعناهش، هذا تيجر´ �ش ٔ�´ طرحت هاذ السؤال، ما 
ة من فراغ، Sٔن احZا تنع@شو يف القطار ٔ�كرث ما تنع@شو ج�توش يف احلقDق

Xا عند´ املسافات الطويZنه احSٔ يف الخر، ت¢س7تعملو القطار ٔ�كرث.  
  الس7يد الوز�ر، 

هاذ املوضوع د¶ل القطارات، و©ادي åركز Hىل العر�ت د¶ل النوم 
 الساHات Sٔ9نه يه اHالش؟ إال»سان خصو يلقى فهيا الراTة د¶لو، Sٔن 

�ش  (prise)ساHات ٔ�وال ما تتلقاش حىت  9وانت را§ب فهيا، مبعىن 
�ش ميكن ختدم فDه، وتضيع فDه، ما اكي¢ش، هذا راه حقDقة ) PC(تد�ر

د¶ل الضو شاHل عندمه ٔ�و ال Mشارº  (prise)مايش، ماكي¢ش يش 
  .التيليفون

  . ما شاHلي¢ش 13نيا، اSٔضواء يش طايف، واTدة طافDة، 
اyيل اك�ن يف العر�ت د¶ل ) tapis(يد الوز�ر، واش هذاك 1لثا، الس7 

Hام وال ميل تداروا ذيك العر�ت،  20النوم اyيل ما شافش الشمس من 
درمه  1300راه احشومة، راه إال»سان اyيل §يجي من مZطقة بعيدة تي¹لص 

)aller----retour(  ه �ش �ر§ب يف راسوDش مييش وجيي، راه §يجي ف�
  . احلساس7ية
  .ا ٔ�س7يديشكر 

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا yلس7يد املس�شار

الس7يد الوز�ر هل لمك رد Hىل ... ن¢iقل ٕاىل السؤال اSٓين الرابع موضوHه
  .التعقDب؟ تفضلوا

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
  . .ٔ�´ �غي نقول yلس7يد املس�شار احملرتم

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .لواش ا»س@يت يش TاWة �ٓ اليس، تفضل، تفض

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر 
ٔ�´ ابغيت �ش ما نبخس العمل د¶ل الخر، ابغيت نقول بnٔنه هاذوك 
العر�ت فهيم ما Hدا إالخوان ذاك الش7باب اyيل §يكونوا مرافقني yلقطار ٔ�و 
املراق�ني راه يف احلقDقة يف املس7توى، �ش ما جنمعومهش مع هاذ اليش اyيل 

  .دقلناه، هذا راه ٔ�§ي

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس7يد الرئ@س، 

ٔ�´ دامئا املوضوعية امحلد � الناس ك@سمعوا لها، اكينة ٕاجيابيات، اك�ن 
معل، احلاجDات ٔ�كرب من إالماكنيات، ولكن اك�ن معل، لكن اك�ن ٔ�يضا 

هذه ªس�4رات، يعين Sٔن اك�ن نقص  نقص، لو مل �كن نقص ملا اكنت
اك�ن هاذ ªس�4رات، وملا H�ٔلن عن اîطط د¶ل اSٔمن والسالمة ود¶ل 
اجلودة اyيل ك�ش7تغل Hليه اSٓن القطار، ؤ�´ هاذ اSٔمور اyيل ذ§رتوها 

  .س7نzٔnذها بعني ªعتبار
ٔ�´ واTد املرة من هذه الق�ة طلبت �ش ميكن �كون تعاون،  ،ولكن

د � دا� اSٓن مZتخيب اSٔمة §يعاونوا من zالل هاذ املراق�ة، ولكن اSٓن امحل
امجلعيات د¶ل املس7هتلكني كتقوم بوTد اPور §بري Wدا، فميكن وكنت 
طلبهتا مك مرة البد ٔ�ن تفعل مجعية مس7تعميل القطار، اHالش؟ Sٔن اك�ن 
واTد املوقع يف اSٔنرتن@ت �ش كتصيفط الصورة وكتصيفط مجيع 

  .ملالحظات، اك�ن التلفون �ش ميكن د�ر مجيع املالحظاتا
�ٕالضافة ٕاىل ذ¼، كام مقنا يف الغرفة اSٔوىل ٔ�ن ممكن يف ٕاطار اyلجنة 
�كون لقاء مع السكك احلديدية ونت¯دث عن املشاريع، عن إالجيابيات، 
عن اSٓفاق املس7تق�لية، عن إالخiالالت، الكامل �، ونتعاونو Hىل هاذ 

شاء هللا، و»رشحو ما ميكن رشTه، يعين هاذ ªس�4رات الشئ ٕان 
ªجتاه د¶لها واPور د¶لها ªقiصادي وªجÑعي، ؤ�ش7نو هو النقص 

  . اyيل مازال اك�ن وميكZا ٕان شاء هللا »ش7تغلو Hىل هاذ اليش
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك الس7يد الوز�ر

  . ع رشكة اخلطوط امللكDة املغربيةالسؤال املوايل العقد الرب´مج م
اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ±حرار 

  .لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس7يد حلب@ب لعلاملس�شار الس7يد حلب@ب لعلاملس�شار الس7يد حلب@ب لعلاملس�شار الس7يد حلب@ب لعلجججج
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس7يد الرئ@س
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن،
تفاقDة ما بني اخلطوط امللكDة املغربية نضع هذا السؤال عقب توقDع ا

واحلكومة املغربية يف ٕاطار Mشجيع الرTالت اPاzلية مع اSٔقالمي اجلنوبية، 
Hلام ٔ�ن هذا النوع من االتفاقDات قد عرفiه الرشكة مع احلكومات السابقة، 

  .واÔي مع اكمل اSٔىس واSٔسف مل يعط ٔ�لكه
، رXT ما بني اPار البيضاء واليوم نعطيمك Hىل سDÂل املثال ال احلرص
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درمه،  1985درمه، رXT ما بني اPار البيضاء ووWدة  2346والعيون 
، رXT ما بني اPار البيضاء و§و�هنا§ن %80-70وهذه رTالت متلء ب¢س7بة 

مع دمع §بري لٕالشهار، ما عرفت ملن موWه هاذ إالشهار يف اPار البيضاء، 
درمه، رXT اليت  1990لكو�هنا§ن بــ ما كنعرفش احشال املغاربة §ميش7يو 

دقDقة، يف Tني ٔ�ن رXT لوWدة �yار البيضاء  40الساHات و 5تتطلب 
  .ساHة املاكنة، ورXT ما بني اPار البيضاء والعيون ساHة ونص

ٔ�´ ك¢شوف هاذ اخلطوط امللكDة املغربية كتجي لك س7ن�ني ثالثة 
نا كن¢iظرو ٔ�نه �كون تغيري، س7نوات ٕاىل مزيانية اPوÃ وكتطلب اDمتويل، ك 

  . �كون توضيح، كنعطيو السؤال الس7يد الوز�ر يوحض لنا ذ¼
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة الس7يد الوز�ر لٕالWابة Hىل السؤال

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس7يد الرئ@س، 

عقب القرار  ٔ�شكر الس7يد املس�شار احملرتم Hىل هاذ السؤال واyيل Wاء
اÔي مت اختاذه مبشاركة مجيع الرشاكء، احلكومة �لك وزاراهتا املعنية، 
و�خلصوص وزارة املالية واPاzلية والتجهزي والنقل، اجلهات الثالث، مث 

، يعين )RAM10(الواكÃ د¶ل إالنعاش د¶ل اSٔقالمي د¶ل اجلنوب، مث يعين 
zيل اyٓن القرار اSجتاه اª ذاتو احلكومة د¶ل ٕانعاش هذا §مييش يف

  .اخلطوط اPاzلية
يعين وzليين نقول يف البداية نقول لمك ٔ�هنا خطوط ©ري مرحبة، ©ري 

وا ــــــــــــــــــــحصي¯ة، وٕاذا ٔ�راد السادة املنتخبني ٔ�ن يتnٔكدوا جييو �شوف
)la comptabilité ( نهSٔ ،شوفش املسافةM د¶لها، ©ري مرحبة، ما

 فقط �ملسافة، و�لكريوز�ن اyيل ك�س7تغل، §يدzلوا كتحسب اللكفة مايش
فهيا حىت النوعية د¶ل الطا9رة اyيل ك�س7تعمل، 1نيا واش كتعمر هذاك 

  .اليش وال ما §يعمرش
ٔ�´ نقول ¼، ٔ�وال هاذ اليش اyيل عطاوين الناس اخلرباء، ٕاىل كنت 

لبت ٔ�كرث مهنم ما عندي حىت مشلك، �ش نقول ¼، لو اكنت مرحبة ملا ط 
مليون د¶ل اPرمه �ش فقط  145الرشكة �ش تعطى لها س7نو¶ 

)combler le déficit( ا، هاذZ@اش امشZش ميكن لنا منش7يو، ما اح� ،
اليش اHالش امش@Zا قلنا ٔ�ودي غيكون دمع، كنتلكم Hىل هاذ اSٔقالمي 

  .الثالث من بعد ©ادي نتلكم Hىل التعممي
 ،Ãٓن اكينة مسامهة د¶ل الواكSاكينة املسامهة د¶ل اجلهات، واكينة ا

املسامهة د¶ل وزارة املالية والوزارة د¶ل التجهزي، �ش خنفظو التلكفة، 
اليوم ميل غينطلق ٕان شاء هللا هاذ اخلطوط غمنش7يو �yاXz ذها� وٕا¶� بـ 
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  .درمه، هاذي اSٔوىل 2000
 11600نيا غنكرثو من Hدد الرTالت، غمنش7يو كنعتقد yلعيون بـــ 

درمه، احZا ©اد�ن يف هاذ  1200درمه، غمنش7يو للكممي بــ  1800درمه وال 
إالجتاه د¶ل �ش يويل دمقرطة ما �سمى �لنقل اجلوي، والسÄ7 املناطق 

  .اyيل ما عندمه ال سكك Tديدية وال طرق س7يارة، فال بد منش7يو هلم
دن اyيل فهيا §يبقى اSٓن ك¢ش7تغلو Hىل التعممي، ٔ�ننا نعمموها Hىل اكفة امل

املطارات حبال الراش7يدية ورزازات و©ريها والالحئة طويX �ش ميكن لنا 
  . نعممو هاذ العملية د¶ل الرTالت

املقارنة مع النقل اPويل ما بني اPار البيضاء و§و�هنا§ن وما بني 
س7تو�هومل، يعين ٔ�´ كنمتىن Sٔن هاذيك مرتبطة gيشء �ٓخر، ٔ�حDا´ كتكون 

ض الرTالت ٔ�و بعض اSٔمثنة öروجيية، ما ت¢ساش هاذ القضية بعد املرات بع
يف ٕاطار املنافسة، ميل §يكون واTد النوع من التوازن كرنجعو yلمنطق 
د¶ل املنافسة، ؤ�نمت تعلمون ٔ�نه Hىل الصعيد اPويل اكينة مZافسة شديدة 

اyيل  مZخفض التلكفة، مZافسة شديدة د¶ل الطريان املنخفض التلكفةد¶ل 
درمه، وÔ¼ احZا مطالبني  1000درمه و 700درمه و 600جي بــ §ي

نوقفو مع الرشكة د¶لنا حىت ال Mسقط كام سقطت واTد العدد د¶ل 
الرشاكت اPولية الكربى قريبة مZا، ها يه يف ٔ�ور� ملا فiح اAال يف هناية 
املطاف ما قدوش �كون مقاومة Sٔن ما تدارش عقد �ر´مج، �ش ميكن لنا 

å ادة الهيلكة، �شHمتويل، �ش ميكن لنا تدار العملية د¶ل ٕاDزيدو يف ا
ميكن لها تت¹ىل Hىل اخلطوط ©ري املرحبة، �ش ميكن لها تت¹ىل Hىل 
اSٔ»شطة اليت ال فائدة مهنا حبال اyيل ما كتدzلش يف القلب د¶ل املهمة 

ال د¶لها حبال قضية الفZادق، حبال قضية د¶ل اخلدمات اSٔرضية، حب
  ...القضية د¶ل اخلدمات داzل الطا9رة

zليين نقول ¼ بnٔنه احZا ماش7يني يف اجتاه ٔ�ن نعمم هاذ املوضوع د¶ل 
  . Mشجيع اخلطوط اPاzلية

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا، شكرا لمك الس7يد الوز�ر

  .لمك اللكمة، الس7يد الرئ@س، يف ٕاطار التعقDب

        ::::ملس�شار الس7يد حلب@ب لعلملس�شار الس7يد حلب@ب لعلملس�شار الس7يد حلب@ب لعلملس�شار الس7يد حلب@ب لعلججججا
ابغيناش نتعاملو يف املوضوع حبسن نية، بعقلنة ودراسة احZا ما 

وموضوعية، احZا ك¢شوفو اخلطوط الرت§ية انطلقت يف نفس الوقت مع 
اخلطوط امللكDة املغربية، اخلطوط الرت§ية يه رافعة yلس7ياTة الرت§ية، وتعمتد 

  . ٔ�مثان Wد مZافسة �ل¢س7بة yلخطوط املغربية، Hىل سDÂل املثال
خلطوط املغربية اليوم، الس7ياح اyيل §يجيو من اخلارج منيش ¼ ٔ�نه ا

  .لكهم §يجيو Hرب خطوط ٔ�جZبية مايش اخلطوط املغربية
ال ــــــــــــــــــاليوم ك¢س7تدعيك، الس7يد الوز�ر، تندzل yلمwال دي

)La reservation( يل §يجيوyد¶ل احلجز، ©ادي جترب مجيع الطا9رات ا ،
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وط املغربية ولفات  ملغربية zاوية، Sٔنه اخلطمن اخلارج Hامر�ن واخلطوط ا
اس7نني كتعطهيا اPوÃ، ولفات ٔ�هنا ما كت¯اسÂش، ولفات  3ٔ�هنا تطعم، لك 

ٔ�نه ما عندها غرض، هاذ اليش اyيل اك�ن، هاذي حقDقة مرة، جيب ٔ�ن 
نتواىل املواضيع هبذه الصفة، بصفة ¸نية، ما ميك¢ش واTد إال»سان 

لك ٕاماكنيات، الس7يد الوز�ر، ٔ�كرث مما هو ك@ش7تغل Sٔنه راه مايش مش
مشلك د¶ل عنرص gرشي، اyيل §ميكن لو جيهتد وجييب �روات و�كون 

  .ذيك يف التعامل والتفاHل د¶لو
Sٔنه هاذ القضية د¶ل عقد الربامج، در´ها املرة اSٔوىل والثانية والثالثة 

اق Wديدة حبال وما اعطاMش اPور د¶لها، Sٔنه فiحنا وقلنا نقلبو Hىل ٔ�سو 
يف بولونيا، اس7مترينا Hامني واحZا كند�رو ) Varsovie(روس7يا وحبال 

كنعطيك احلجز، سري ... إالشهار لهذه الوÍات، ومع ذ¼ كتبقى الرTالت
yلحجز د¶ل اخلطوط امللكDة املغربية ©ادي جتربو فايض، و©ادي متيش 

  .yلحجز د¶ل خطوط ٔ�جZبية كتwربو Hامر
�ن، Sٔن Hالش؟ اخلطوط امللكDة املغربية ال تعمل هاذ اليش اyيل اك

بت¢س7يق مع املهنيني، ال تعمل بت¢س7يق مع املكiب الوطين yلس7ياTة، ال 
تعمل بت¢س7يق مع السلطات العمومDة �ش كتوWه املنتوج املغريب، رشكة 

  .Mش7تغل لنفسها فقط، هاذي حقDقة الس7يد الوز�ر
ق، هل لمك يد Hىل مد�ر هذه ؤ�´ ٔ�تذ§ر يف هذه الق�ة، قلت لوز�ر ساب

  .الرشكة حىت ي�س7ىن لنا وضع اSٔس7ئX ٔ�م ال؟ فقال لنا ال
اليوم كرتجع احلكومة �ش متول، اyلهم ٕان هذا مZكر، ٕاما Tاس7بوها 

  . وراق�وها، ٕاما ما متولوهاش، ختتار هاذ الرشكة، هللا خيليمك
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .�ر، لمك اللكمةالس7يد الوز

        ::::الس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقلالس7يد وز�ر التجهزي والنقل
Hىل ٔ�ية Tال املايض حريص لك احلرص ٔ�نين ما  .ٔ�´ ٔ�وال ابغيت نوحض

ندzلش فDه، اك�ن املؤسسات اyيل كتقوم �Pور د¶لها، ٔ�´ ٔ�حتدث ميل Wا 
  .اPس7تور اجلديد وWات هاذ احلكومة

... ٕاىل كنتاليوم، ميكن يل نقول ¼، الس7يد املس�شار، ال ٔ�عتقد، 
اك�ن يش مؤسسة يف البالد فوق اPس7تور وفوق القانون، من zالل 
جتربيت ٔ�´ وكنتحمل مسؤولييت، هاذي س7نة ؤ�ربع ٔ�شهر، مجيع املؤسسات 

  .جتهتد يف ٕاطار املنظومة القانونية وإالدارية اyيل اكينة يف البالد
وÍه امليثاق د¶ل احلاكمة اجليدة اyيل رسلو الس7يد رئ@س احلكومة و 

مجليع املؤسسات، يطبق، ال فÄ يتعلق �نعقاد اAالس د¶ل الرقابة واAالس 
إالدارية وال اyلwان د¶ل ªفi¯اص، وال اyلwان د¶ل احلاكمة، وال ت��ع 
املالحظات وªقرتاTات وªنتقادات د¶ل احملامك املالية ٔ�و اAلس د¶ل 

  .قول لمك هاذ اليشاحلسا�ت ٔ�و املف�ش7ية العامة، ميكن يل ن
ٔ�كرث من ذ¼، عقد الرب´مج يطبق، بل حسب التقر�ر، واحZا 
مس7تعد�ن نعطيوه، هذه الس7نة حتقق ٔ�كرث مما هو مZصوص Hليه يف عقد 
الرب´مج، واPليل ٔ�ن إالجناز د¶ل هاذ الس7نة فاق ما كنا نتصوره، فاق من 

كتجي ) RAM( حDث الن�wDة املالية، من حDث ªلزتامات، مث ٕاىل اكنت
zاوية، zاصها حتÂس هاذ اخلطوط، ما ميك¢ش وٕاال ما اكن�ش غتد�ر هاذ 

  .النتاجئ
مع ذ¼ كنقول وهاذ اليش راه Hرب . ٔ�´ ممتفقش معمك، الس7يد املس�شار

zا هاذ إالجناز اHليه حىت الس7يد الرئ@س املد�ر العام اليس �هنمية، قال و 
ية اyيل öلكمتيو Hلهيا، رشاكت اyيل در´ هاذ الس7نة، نظرا yلتنافس7ية العال 

اليوم خضمة، الرشكة الرت§ية اyيل öلكمتو Hلهيا يه ٔ�حسن رشكة اSٓن يف 
ٔ�ورو� وميكن �غي تويل ٔ�حسن رشكة يف العامل، الرشاكت اSٔخرى 

املنخفض التلكفة، ٔ�نه ميكن ) Low coast(كتنافس7نا، مع ذ¼ وزيد Hلهيا 
  .يل نقول لمك حنن يف هشاشة

س7تق�ل د¶ل الرشكة مرتبط �لقرار اyيل ©ادي ´zذو، وÔ¼، امل 
ªجتاه اyيل ©ادي منش7يو فDه د¶ل ٔ�ننا نطورو هاذ الطريان الوطين، ؤ�´ 
نقول لمك ماش7يني يف هذا ªجتاه ٕان شاء هللا من zالل رشااكت 
ٕاسرتاتيجية، من zالل حتالفات ٕاسرتاتيجية، من zالل حاكمة جDدة، من 

اليوم ) enclavée(اه Hرب Hلهيا ٔ�نه الرشكة اكنت ومرة ر ... zالل ٔ�ن
)désenclavée( منط، ونقول لمك اطمئنوا يفDش7تغل وفق اM مبعىن ٔ�هنا ،

هاذ ªجتاه، وٕاىل اكن يش مقرتح يف هاذ ªجتاه احZا نتعاونوا هبا مع هذه 
  .الرشكة

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
اجللسة  شكرا لمك الس7يد الوز�ر، وشكرا Hىل مسامهتمك يف هذه

  .املباركة
ون¢iقل ٕاىل �ٓخر سؤال موWه ٕاىل الس7يد وز�ر اخلارجDة والتعاون حول 

  . ضعف ٔ�داء اPبلوماس7ية الرمسية خبصوص قضية الصحراء املغربية
، اللكمة TSٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÃ واملعارصة

  .جللسةوyلتذكري، فٕان Pينا Wلسة ٔ�خرى yل�رشيع م�ارشة بعد ٕاهناء هذه ا

        ::::املس�شار الس7يد جامل بوهنرياملس�شار الس7يد جامل بوهنرياملس�شار الس7يد جامل بوهنرياملس�شار الس7يد جامل بوهنري
  .شكرا الس7يد الرئ@س

  الس7يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

تبعا لاللزتامات احلكومDة الواردة برب´جمها والرامDة ٕاىل العمل Hىل 
ٕاشعاع ٔ�كرب yلمنوذج املغريب، وذ¼ �لتعريف اSٔوسع مبسلسل 

وثقافDا، واSٔشواط الكربى اليت  إالصالTات، س7ياس7يا واجÑعيا واقiصاد¶
قطعهتا بالد´ يف مDاد�ن اPميقراطية وªنفiاح اPويل والتمنية ªقiصادية 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

41 

 )2013ماي  21( 1434رجب  10

 لوªجÑعية وªس7تقرار والسمل ªجÑعي اÔي تنعم به، وذ¼ من zال
  .حتسني ٔ�داء اDمتثيليات اPبلوماس7ية yلمملكة

الرمسية من zالل ويف هذا إالطار، اتضح Wليا ضعف اPبلوماس7ية 
معل احلكومة احلالية، حDث مت الرتاجع عن املك�س7بات اليت حققها املغرب 
يف جمال التعريف بقضي�Zا الوطنية، وzري دليل Hىل ذ¼ املقرتح اÔي متت 
املصادقة Hليه من طرف جلنة الشؤون اخلارجDة �لربملان السويدي، والرايم 

  .ومهيةٕاىل Hªرتاف �مجلهورية الصحراوية ال
ما يه إالجراءات والتدابري اليت تعزمون : Ôا، »سائلمك، الس7يد الوز�ر

القDام هبا yلرفع من قدرات ٔ�داء اDمتثيليات اPبلوماس7ية yلمملكة، yلتعريف 
بعداÃ قضية وTدتنا الرتابية، واس�4ر إالماك´ت والطاقات املتاTة واملمكZة 

ادرة املغربية yلحمك اÔايت SٔقاDمينا يف دمع مسلسل املفاوضات املنIÂق عن املب
  .اجلنوبية، حتت الس7يادة املغربية طبعا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس7يد الوز�ر، لٕالWابة عن السؤال، تفضلوا

الس7يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pالس7يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pالس7يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pالس7يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Pىىىى وز�ر الشؤون اخلارجDة  وز�ر الشؤون اخلارجDة  وز�ر الشؤون اخلارجDة  وز�ر الشؤون اخلارجDة 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .من فريق اSٔصاÃ واملعارصةشكرا الس7يد املس�شار احملرتم 
س7نة ٔ�ن ال ٔ�وافقمك فÄ  35امسحوا يل ٔ�وال كدبلومايس عندو ٔ�كرث من 

  . خيص تقDمي ٔ�داء اPبلوماس7ية املغربية
¸مة،  أ�´ خشصيا ٔ�عتقد ٔ�ن اليوم اPبلوماس7ية املغربية قطعت ٔ�شواط

 وٕاذا كنا اليوم وصلنا ٕاىل هذا الوقت �Ôات، هذا راجع ٔ�وال وق�ل لك
س7نة  40يشء ٕاىل الكفاح اÔي zاضه لك اPبلوماس7يني املغاربة ٔ�كرث من 

دفاHا عن القضية الوطنية ٔ�وال يف مZظمة الوTدة إالفريقDة، بعد ذ¼ ٕاىل 
اSٔمم املت¯دة، وس@�قى املغرب قوي بوTدته الوطنية، قوي بدور ٔ�حزابه 

ربية قضية الس7ياس7ية، دفاHا Hىل قضيته الوطنية، Sٔن قضية الصحراء املغ
شعب مغريب، وWالÃ املB كام تعلمون �رعى هاذ القضية ويتابعوها يومDا 

  .Sٔهنا قضية شعب وقضية مصري �ل¢س7بة yلمملكة املغربية
1نيا، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن توWد قضية الصحراء املغربية يف اSٔجZدة 
 الس7ياس7ية املغربية، دامئا اكنت يف اSٔجZدة، يف اSٔمم املت¯دة، ال ن¢ىس

كذ¼ ٔ�ن يومDا هناك اس�شارات س7ياس7ية مع رشاكئنا، ما ت¢ساوش يف 
الس7نة اzSٔرية Hالقات ٕاسرتاتيجية مع ٔ�مر�اك، حوار ٕاسرتاتيجي مع ٕاس7بانيا، 

  . حوار ٕاسرتاتيجي مع فر»سا
واش اقريتو ٔ�وال الفقرات املتعلقة بقضية الصحراء املغربية؟ لكها هاذ 

�لوضوح ٔ�ن املقاربة املغربية مقاربة  اPول Mساند املوقف املغريب، وتقول
  .جDدة، ٔ�ن احلمك اÔايت حمك ذايت يعترب مكجهود ذات مصداقDة وحمرتم

وz�ٔريا، س7يدي املس�شار، القرار اzSٔري Aلس اSٔمن Wاء مZصفا 

yلموقف املغريب، هذا �رجع بطبيعة احلال ٕاىل اPور اSٔسايس اÔي لعبه 
الته اليومDة، تلفونيا، وكتابة، مع لك WالÃ املB يف هذا امللف �تصا

الفاHلني يف العامل، راجع Pور اPبلوماس7ية املغربية، وراجع كذ¼ yلوTدة 
الرتابية yلمملكة املغربية مجليع القوى الس7ياس7ية يف اململكة اليت اكنت وراء، 

ٕاذن، القرار اzSٔري Wاءين . Sٔن قضية الصحراء قضية yلوTدة املغربية
  .مZصفا

، وهنا فني نتفق معك، ٔ�ن اخلصوم ©ري اSٔسلوب د¶لو، ما اSٓن
ابقاMش املواÍة فقط Hىل املس7توى اPبلومايس، ٕاذن اSٓن اخلصوم 
ك@س7تعمل ٔ�حزاب س7ياس7ية، قلت السويد، والسويد فشلنا املناورات د¶ل 
اSٔحزاب الس7ياس7ية يف السويد، فشلناها دبلوماس7يا، اzذى الربملان القرار 

، ولكن دبلوماس7يا من zالل االتصاالت د¶لنا مع املسؤولني بطبيعة احلال
  ...امسح يل Sٔن... يف السويد فشلنا هاد

  :الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  .تفضل، تفضل الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد الوز�ر املنتدب Pالس7يد الوز�ر املنتدب Pالس7يد الوز�ر املنتدب Pالس7يد الوز�ر املنتدب Pىىىى وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون
 Sٔن اSٔمور ¸مة، ٔ�عتقد ٔ�ن الزم  نعطيمك مجيع املعطيات، اSٓن احZا

اSٓن اyيل ¸م هو خصنا خندمو لكنا مع . »ش7تغل لك يوم يف هاذ القضية
بعض، ٔ�حزاب س7ياس7ية، احZا نتابع ما يقوم به ªحتاد ªشرتايك يف اSٔممية 

 ،، اSٔحزاب اSٔخرى)ª)IDC11شرتا§ية، حزب ªس7تقالل مIال يف 
  .)12PAM(ٔ�نمت كذ¼ 

ية yلضغط Hىل §يخص اSٓن لكنا »ش7تغلو Sٔن اخلصوم عندو ٕاسرتاجت 
املغرب جوج د¶ل اSٔمور ٔ�ساس7ية، يف حقوق إال»سان واحZا¶ ما خصناش 
يش Tد يعطينا دروس يف حقوق إال»سان، املغرب Hىل لك Tال، ويف 
املوارد الÂرشية، ٕاذن §يخص تبقى التعبئة الوطنية وراء WالÃ امل�y Bفاع، 

  .Sٔن اخلصوم ©ادي يبقى يف نفس ªجتاه

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس7يد رئ@س االس7يد رئ@س االس7يد رئ@س االس7يد رئ@س ا
  . شكرا yلس7يد الوز�ر

  .فريق اSٔصاÃ واملعارصة هل �Pمك تعقDب؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس7يد جامل بوهنرياملس�شار الس7يد جامل بوهنرياملس�شار الس7يد جامل بوهنرياملس�شار الس7يد جامل بوهنري
  . نعم Pينا تعقDب

ٔ�شكرمك، الس7يد الوز�ر، عن إالWابة واملعلومات الهامة، ولكن، وبنفس 
الروح الوطنية اليت Hربمت عهنا، نطلب من س7يادöمك التفكري اجلدي يف 

  .مني �yفاع عن Wدية وHداÃ قضي�Zا الرتابيةٔ�مر�ن ها
اSٔمر اSٔول zلق zلية يف وزارة اخلارجDة، ¸مهتا الت¢س7يق والتnٔطري 
اPامئ للك فÛات ؤ�صناف اPبلوماس7ية املوازية، سواء نقابية ٔ�و �رملانية ٔ�و 

                                                 
11 Internationale Démocratique du Centre 
12 Parti Authenticité et Modernité 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

42 

 )2013ماي  21( 1434رجب  10

اAمتع املدين، ؤ�§رر هنا اAمتع املدين، وذ¼ بزتويدمه �ملس7تwدات 
والو1ئق حىت نت¯دث مجيعا بلغة واTدة، مهها اSٔسايس هو  واملعلومات

اPفاع الصادق عن القضية الوطنية، وهذا öلكمت مع اليس سعد ا�Pن 
  .الع4ين يف اyلجنة

اSٔمر الثاين، التفكري يف zلق هيئة ٔ�و جملس H�ٔىل �yفاع عن القضية 
 يمت منالوطنية، يتwاوز اخلالفات الس7ياس7ية والرصاHات ªنت¹ابية، 

zال� بلورة املواقف الوطنية الرمسية خبصوص قضي�Zا اSٔم ٔ�ي وTدتنا 
  .الرتابية

ويف اخلتام، جيب التفكري يف تغيري ٔ�سلوب اPبلوماس7ية املغربية من 
  . دبلوماس7ية ¸ادنة ٕاىل دبلوماس7ية مقدامة صاح�ة بدائل واقرتاTات

  .وشكرا الس7يد الرئ@س

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس7يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Hىل التعقDب

        ::::الس7يد الوز�ر املنتدب Pالس7يد الوز�ر املنتدب Pالس7يد الوز�ر املنتدب Pالس7يد الوز�ر املنتدب Pىىىى وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون وز�ر الشؤون اخلارجDة والتعاون
  . شكرا

�خiصار، ٔ�وال، فÄ خيص اSٓلية اSٔوىل موجودة، ولنا Hالقات ممتزية، 
وٕاخوانك يف حزب اSٔصاÃ واملعارصة هلم Hالقات ممتزية معنا ومندمه 

 ٔSخ وهيب، لك الو1ئق حتت إالشارة �لو1ئق، اSٔخ ¸دي ب¢سعيد وا
د¶لمك، Sٔن حنن نعترب ٔ�ننا يف خZدق واTد ملواÍة Hدو واTد، هذا اخللية 

  .موجودة

ٔ�ما فÄ خيص النقطة الثانية، ªقرتاح الثاين طبعا جيب ٔ�ن يمت التفكري 
  . فDه وسرنى §يف ميكZنا ٔ�ن نعاجل هذا املوضوع

د ٔ�ن هناك توافق ولنا و1ئق، واPبلوماس7ية Hىل لك ٔ�ما فÄ خيص ٔ�عتق
Tال مس7تعدة نعتقد ٔ�ن لنا مقار�ت، لنا م�ادرات ¸مة يف Hالقiنا مع 
رشاكئنا واPوÃ الفاXH، وzري دليل Hىل ذ¼ هو املعركة اليت خضناها 
z�ٔريا يف جملس اSٔمن فÄ خيص حقوق إال»سان، والقرار اSٔممي Wاء مZصفا 

ملغربية، حDث ٔ�وال اس��عد ٔ�ي �ٓليات مiعلقة مبراق�ة حقوق yلمقاربة ا
إال»سان، ؤ�كرث من ذ¼ وضع الثقة يف اSٓليات املغربية امللكفة حبقوق 

  .إال»سان، وهذا ٔ�عتقد انتصار ¸م
كذ¼ ٔ�ول مرة طالب اجلزا9ر ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا يف ٕاحصاء 

9ر ٔ�ن توا§ب الالجÛني واحملتجز�ن، وكذ¼ طلب جملس اSٔمن من اجلزا
  .العمل املشرتك من W�ٔل بناء احتاد مغاريب

ٔ�عتقد هذا القرار اÔي Wاء مZصفا yلمقاربة املغربية، Wاء ٔ�وال وق�ل لك 
يشء تلبية �yور اSٔسايس اÔي يلعبه WالÃ املB، وكذ¼ اPور 

  . �yبلوماس7ية املغربية
  .شكرا

        ::::الس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسةالس7يد رئ@س اجللسة
  . Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا لمك الس7يد الوز�ر، شكرا 

        ....وH�ٔلن عن اخiتام اجللسة، Wلسة اSٔس7ئX الشفويةوH�ٔلن عن اخiتام اجللسة، Wلسة اSٔس7ئX الشفويةوH�ٔلن عن اخiتام اجللسة، Wلسة اSٔس7ئX الشفويةوH�ٔلن عن اخiتام اجللسة، Wلسة اSٔس7ئX الشفوية


