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  )2013 ينا�ر 8  (1434 صفر 25 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
، مث لساBرئAس ل الثايناخلليفة  ،محمد فضييلالس9يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

   .، اخلليفة اخلامس لرئAس اBلساملس�شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شن
 ثانيةال ابتداء من الساRة ، دقLقة ثالث ساRات واثOPان ومخسون: التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت
  . بعد الزوال الثانية واZٔربعنيواWقLقة 

  .مaاقشة اZٔس9ئ_ الشفهية ::::[دول اZٔعامل[دول اZٔعامل[دول اZٔعامل[دول اZٔعامل

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

        ::::لسةلسةلسةلسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجل املس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجل املس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجل املس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجل 
  حرضات السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اWس9تور، ووفقا ملقOضيات النظام  100معال بjٔحاكم الفصل 

اWاrيل Bلس املس�شار�ن، خيصص اBلس هذه اجللسة Zٔس9ئ_ السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة عهنا

ملدر[ة يف [دول اZٔعامل، وق}ل الرشوع يف تناول اZٔس9ئ_ الشفوية ا
�مني اجللسة �ري موجود؟ ٔ�عطي .. ٔ�عطي اللكمة |لس9يد ٔ�مني اجللسةٔ

اللكمة |لس9يد ٔ�مني اجللسة ليطلعنا مجيعا Rىل ما [د من مراسالت 
  .وٕاRال�ت، فليتفضل الس9يد اZٔمني مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلساملس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلساملس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلساملس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلس
  .شكرا الس9يد الرئAس

Lط اBلس املوقر ٔ�ننا س9نكون Rىل موRد م}ارشة بعد يف البداية ٔ�ح 
[لسة اZٔس9ئ_ الشفهية مع [لسة معومLة ختصص |�راسة والتصويت Rىل 

  :النصوص ال�رشيعية اجلاهزة التالية
يتعلق ٕ�لغاء الز�دات والغرامات  120.12مرشوع قانون رمق   - 1

امت وا�Zٔوى وا�Rا�ر وصوا�ر التحصيل املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساه
  املس9تحقة لفائدة امجلاRات والعامالت واZٔقالمي واجلهات؛

 46.02يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق  138.12مرشوع قانون رمق   - 2
املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع، واحملال Rىل اBلس من جملس 

 النواب؛
 يوافق مبوج}ه Rىل االتفاق ¤شjٔن 31.12مرشوع قانون رمق   - 3

بني حكومة اململكة  2011ماي  25اخلدمات اجلوية املوقع �لر�ط يف 
انية، واحملال Rىل اBلس من تاملغربية وحكومة امجلهورية إالسالمLة املوري 

 جملس النواب؛
يوافق مبوج}ه Rىل النظام اZٔسايس  6.12مرشوع قانون رمق   - 4

ينا�ر  26 املوقع ببون يف "IRENA1"|لواك» اWولية |لطاقة املتªددة 
 ، واحملال Rىل اBلس من جملس النواب؛2009
يوافق مبوج}ه Rىل تعديل اتفاقLة امحلاية  33.12مرشوع قانون رمق   - 5

، واحملال Rىل اBلس 2005يوليو  8املوقع بفLينا يف  ،املادية |لمواد النووية
 من جملس النواب؛

اق املوقع يوافق مبوج}ه Rىل االتف 34.12ؤ�rريا مرشوع قانون رمق   - 6
بني حكومة اململكة املغربية واBلس الفLدرايل  2011يونيو  �23لر�ط يف 

السو¸رسي ¤شjٔن النقل اجلوي املنتظم، واحملال Rىل اBلس من جملس 
 .النواب

�لPس9بة لٕالRال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
املغرب مبوج}ه مرشوع قانون يوافق  17توصلت الرئاسة بــ : املس�شار�ن

Rىل Rدد من االتفاقLات واالتفاقات والربوتو�والت، وكذا مبرشوع قانون رمق 
 . املتعلق �ملراكز ¾س�شفائية �37.80متم مبوج}ه القانون رمق  83.12

 12/911كام توصلت الرئاسة بقرار |لمªلس اWس9توري حيمل رمق 
س�شار�ن دون يقيض بتجريد الس9يد ٔ�محد ÂاÁ من عضويته يف جملس امل 

  . ٕاجراء انتÅا�ت جزئية لشغل هذا املقعد الشاغر
كام توصلت الرئاسة مبراس_ من الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من rاللها اBلس طلب الس9يد وز�ر الصناRة والتªارة بتقدمي 

لكف السؤالني املوÊني ٕاليه يف بداية اجللسة، وكذا طلب الس9يد الوز�ر امل
�لوظيفة العمومLة بتقدمي السؤال الفريد املو[ه ٕاليه م}ارشة بعد قطاع 
الصناRة والتªارة، وكذا طلب الس9يد وز�ر ¾قOصاد واملالية بتrٔjري ٕادراج 

  . السؤالني الشفهيني املوÊني ٕاليه ٕاىل �ٓخر اجللسة
خبصوص اZٔس9ئ_ الشفهية والكOابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  : ينا�ر 8اية يوم الثال3ء ٕاىل �

  سؤ¾؛  R :13دد اZٔس9ئ_ الشفهية -

 سؤ¾ن؛ : Rدد اZٔس9ئ_ الكOابية -

�جوبة 3: وRدد اZٔجوبة الكOابية -ٔ . 
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
واش يتعلق اZٔمر بنقطة نظام يف Òس9يري .. اللكمة يف ٕاطار. شكرا

  .م اليس الرايضاجللسة؟  لمك اللكمة يف ٕاطار نقطة نظا

        ::::املس�شار الس9يد ٕاد̧رس الرايضاملس�شار الس9يد ٕاد̧رس الرايضاملس�شار الس9يد ٕاد̧رس الرايضاملس�شار الس9يد ٕاد̧رس الرايض
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون،

                                                 
1 International Renewable Energy Agency 
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  الس9يد الرئAس،
اس9متعنا ٕ�معان ملا [اء Rىل لسان اZٔخ احملرتم، لكن كنا نOPظر Zٔن اكن 
 القLل والقال Rىل هذا اBلس املوقر، Zٔن س9بق لوز�ر العدل واحلر�ت ٔ�ن

�لكم وقال ٔ�ن هذا اBلس لAست Ù صفة دس9تورية، ولكن مسعنا ٔ�يضا ٔ�نه 
اBلس اWس9توري راسلمك الس9يد الرئAس ٔ�و راسل الرئاسة، ولكن مل Úسمع 

  .يشء عن هذا املوضوع
ولهذا، نطلب مaمك، الس9يد الرئAس، ٔ�ن توحضوا |لرٔ�ي العام الوطين، 

�ن يوحض |لمغاربة ؤ áن هذا السلوك ا�ي سZٔ ال تتكرر هذه السلواكت
  .�ري املسؤو»

  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
جوا� Rىل هاذ نقطة نظام، ٔ�rربمك بjٔن اBلس . شكرا اليس الرايض

اWس9توري مضن قراره اrZٔري بjٔن جملس املس�شار�ن يدrل يف ٕاطار املادة 
 من اWس9تور، ويه مؤسسة دس9تورية تدrل يف نطاق املؤسسات 176

  .اليت Òش9تغل ٕاىل Âني التªديد، ٕاىل Âني ¾نتÅاب
ٕاذا جملس املس�شار�ن جملس دس9توري، ولقد ٔ�فىت اBلس اWس9توري 

  .يف هذا املوضوع ومعل Âد للك التjٔويالت يف هذا اBال
ٕاذا Úشكرمك Rىل ٕا3رة هذا املوضوع، وخنربمك بjٔن اBلس اWس9توري قد 

ار�ن Rىل غرار جملس النواب حسم يف املوضوع، ؤ�صبح جملس املس�ش
  .من اWس9تور 176مؤسسة دس9تورية، ¸ش9تغل طبقا ملقOضيات املادة 

من  128ٔ�عطي اللكمة لفريق التìالف ¾شرتايك يف ٕاطار املادة 
  .القانون اWاrيل ٕالÂاطة اBلس Rلام بقضية طارئة، تفضل اZٔخ الرئAس

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا|لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا|لطيف ٔ�معو
Aسشكرا الس9يد الرئ.  
  السادة الوزراء،

يف معق مفهوم هذه املادة ٕاÂاطة  128ٔ�ظن ٔ�نه ٕاذا اكن من معىن |لامدة 
طرٔ� يف البالد سابقة . Rلام اBلس بقضية طارئة هو هذه القضية ��ات

خطرية مست يف الصممي قواRد احلاكمة وقواRد إالس9نادية اWس9تورية 
  .وقواRد اWس9تور

يض، من ٕاهانة ورضب وسب وش9مت ، امجلعة املا28ٕان ما حصل يوم 
لðٔس9تاذ عبد الصمد إالد̧ريس، الربملاين يف الغرفة اZٔوىل ومسؤول Úش9يط 
يف املنظامت احلقوقLة وحمايم، من طرف ر[ال القوات العمومLة، وهو 
بصدد القLام مبهمته الربملانية يف ٕاطار املادة الثانية من اWس9تور ويف ٕاطار 

عد ÒسA}ا، يعد خرقا وٕاهانة |�س9تور ٔ�وال مث السهر Rىل اÂرتام القانون، ي
  .ٕاهانة |لمؤسسة اWس9تورية ٔ�ال وهو الربملان، مث ٕاهانة |لربملانيني لكهم

ؤ�حيي، بعد ٔ�ن ٔ�Rلن تضامaنا يف فريقaا مع اZٔس9تاذ عبد الصمد 
إالد̧ريس، وهو يقوم مبهمته وند�ن ما تعرض Ù من اعتداء Rىل يد قوات 

�لفعل عن ٔ�سلوب املامرسة اWميقراطية الربملانية كام اZٔمن، حنييه Zٔنه Rرب 
  . �ريده املغاربة، و�خلصوص الش9باب

مل يرتكه، ٔ�و اكن من السهل Rليه، و[د صدفة ٔ�مام الربملان فالحظ 
فعال شLPعا ميارس �حلرية الفردية لðٔشÅاص، اكن Rليه ٔ�ن مير ٔ�و ٔ�ن خيتيب 

وجرٔ�ته وشعوره �ملسؤولية وال ٔ�Âد س9يطلب مaه ٔ�ن يعود، ولكن جشاعته 
جعû يتدrل، فRٔjلن عن صفOه ووظيفOه ؤ�دىل �لو3ئق بjٔنه �رملاين، 
فطالب وقف ¾عتداء وٕاهانة �رامة إالÚسان Rلنا، فاكن اجلواب هو 

  . الش9نق Rليه وجره واعتقاÙ ومل تفكه صفOه الربملانية Rىل إالطالق
ه مرشوRا ٕاصالحLا �بريا ما معىن الربملان؟ ما معىن ٔ�ن يفOح املغرب لك

بقLادة [ال» املá؟ ما معىن مسؤولية احلكومة اليت ٔ�rذت Rىل Rاتقها ٔ�ن 
تþين قاRدة |لتنافس اWميقراطي يف املس9تق}ل، Rىل ٔ�سس انتÅا�ت ýزهية، 
بناء مؤسسات، وجود اWس9تور، حتقق اWس9تور البد ٔ�ن يتحقق الربملان، 

  .والبد ٔ�ن تتحقق ¾نتÅا�ت
  .لس9يد الرئAسوشكرا ا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
�عتقد بjٔنه جملس النواب ٔ�عطى لهذه النقطة ما . شكرا |لس9يد املس�شارٔ

Òس9تحقه من عناية، ولقد بلغنا ٔ�ن مكOب جملس النواب اجمتع يف حLنه، 
وس9يعطي لهذه الناز» ما Òس9تحقها من عناية، وحنن يف جملس املس�شار�ن 

  .تصل ٕاليه اZٔمور ٕان شاء هللابدور� نت�}ع احلدث، وس9ن�Oبع ما س9 
من القانون اWاrلمين  128اللكمة اZٓن |لفريق احلريك يف ٕاطار املادة 

�[ل ٕاÂاطة اBلس Rلام بقضية طارئةٔ.  

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئAس

¸رشفين ٔ�ن ٔ�تدrل �مس الفريق احلريك يف قضية طارئة لتنو�ر جملس9نا 
من rالÙ الرٔ�ي العام الوطين حول ما ¸شهده قطاع الرمال جراء املوقر و 

من القانون املايل |لس9نة احلالية،  14الترضيب ا�ي طاÙ مبوجب املادة 
واملتعلقة مبسامهة اس9تغالل مقالع الرمال �رمس تضامين، Âددو القانون املايل 

  .درمه لبعض ٔ�نواع الرمال 50يف 
العدد د�ل املقالع، الس9يد الرئAس، وجراء هذا إالجراء ك�شهد واÂد 

يف مجموRة من مaاطق اململكة واÂد الشلل شامل وتوقف عن ¾س9تغالل، 
بعد ٕاقدام بعض املقاولني Rىل الرفع من ٔ�سعار هذه املادة احليوية بPس9بة 

بقمية الرمس املسطر يف القانون املايل ا|يل ارتفع ا�مثن د�ل املرت  100%

جعل ا�مثن يف Êة الغرب الرشاردة بين حسن  درمه، مما 100مكعب بـ 
درمه |لمرت  252درمه |لمرت مكعب ٕاىل  R152ىل سLþل املثال �يOPقل من 

  .مكعب
هذا، الس9يد الرئAس، ٕاضافة ٕاىل ٕاقدام املقاولني يف بعض املناطق 
اZٔخرى يف اململكة ٕاىل توقLف الPشاط د�هلم وٕا�الق العمل �ملقالع رفضا 
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وتjٔيت هذه املس9تªدات، الس9يد . دد واملشار ٕاليه سابقالقمية الرمس احمل
الرئAس، لتضع تزنيل مقOضيات القانون املايل Rىل احملك بعد ٔ�س9بوع Rىل 

  .دخوÂ Ùزي التنفLذ
ويف نفس الس9ياق، وحتس9با لهذه الوضعية، معل جملس املس�شار�ن 
ا مشكورا يف تعديالته املدR _rىل القانون املايل Rىل ختفLض قمية هذ

الرمس وتعمميها يف نفس الوقت Rىل خمتلف ٔ�نواع الرمال، وذ� ٔ�rذا بعني 
¾عتبار |لتjٔثريات السلبية املتوقعة Rىل املنتªني والزبناء، وRىل املواطنني 
بصفة rاصة وRىل قطاع البناء والتعمري معوما، لكن رمغ ٕاجامع جملس9نا 

سا�ت ٔ�خرى كام املوقر Rىل هذه التعديالت العتبارات موضوعية ولAس حل 
  .زمع البعض، فٕانه مل حيظ بق}ول زمالئنا يف جملس النواب

وللك هذه اZٔس9باب، الس9يد الرئAس، نطلب من احلكومة السهر Rىل 
ضبط ٔ�سعار الرمال ووضع Âد للك التالعبات ا|يل �يكون املواطن هو 

  .الضحية اZٔول واrZٔري
  .شكرا الس9يد الرئAس 

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة اZٓن |لفريق الفLدرايل من ٔ�[ل ٕاÂاطة اBلس Rلام . شكرا لمك
ٕاذا نOPقل |لفريق اWس9توري، اللكمة |لفريق اWس9توري من . بقضية طارئة

�[ل ٕاÂاطة اBلس Rلام بقضية طارئةٔ.  

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس9يد الرئAس

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

رشفين ٔ�ن ٔ�حLط اBلس املوقر بقضية طارئة ومن rالÙ الرٔ�ي العام ̧ 
  .الوطين

  الس9يد الرئAس احملرتم،
يف احلارض ا�ي نعAش فLه ٔ�صبحت الب�Aة وقضا�ها Òشغل �ل العامل 
�مجع، حLث ظهرت الك�ري من مشالك التلوث البAيئ ؤ��رمت العديد من ٔ

امية الب�Aة، وهو ما rلفOه وزارتنا االتفاقLات اWولية وإالقلميية هتدف ٕاىل ح
امللكفة �لب�Aة بعدما قامت ب�aصAب مطرح |لنفا�ت جبامRة املفاسAس ٕاقلمي 
خريبكة، دون اس�شارة الساكن واملنتخبني، حبيث ال يبعد هذا املطرح 

: اZٔمر ا�ي جعلنا ن�ساءل. ٔ�رسة 100مرت عن ساكنة تفوق  30سوى بـ 
_ النفا�ت اليت الزالت Òشلك نقطة هل هبذا الترصف سوف حتل معض

  تؤ$ر ٕ�قلمي خريبكة؟ 
 50ف}عد معا�ة الساكنة مع املكOب الرشيف |لفوسفاط Zٔزيد من 

  ..س9نة، جراء

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
املرجو من إالخوة املس�شار�ن احملرتمني �كرمي اZٔخ املس�شار 

  .تفضل، تفضل. �ٕالنصات

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
س9نة  50ف}عد معا�ة الساكنة مع املكOب الرشيف |لفوسفاط Zٔزيد من 

جراء ختلهيم عن ٔ�راضهيم بjٔمثان زهيدة، ها مه اليوم يفاجؤون هبدية سامة 
من اBمع الرشيف |لفوسفاط لفائدة إالقلمي وRىل حساب جامRة املفاسAس 

 س9تغاللهاواWواو�ر اBاورة، ٕاذ مت التنازل Rىل قطعة ٔ�رضية من ٔ�[ل ا
مكطرح |لنفا�ت، فعوض ٔ�ن �رجع اZٔرايض ٕاىل ٔ�حصاهبا بعد اس9تغاللها، 

 5جامRة و 26تعمد الوزارة امللكفة �لب�Aة Rىل جعل مطرح النفا�ت لــ 
ب��ت �لقرب من الساكنة، دون مراRاة اجلانب الصحي لهذه الساكنة 

اجلهاز التنفيس  وZٔطفالها، مما يعين ٔ�ن الساكن اBاور�ن *دد�ن بjٔمراض
واZٔمراض التعفaية، اكلكولريا اليت حتصد حضا�ها هذه ا�Zٔم، واZٔمراض 

  .اجل�ية، و�ريها من اZٔمراض ا�ي يعرفها إالقلمي بني الفLنة واZٔخرى
ملاذا تنازل املكOب الرشيف |لفوسفاط : فالسؤال ا�ي يطرح نفسه هو

áرض القريبة من الساكن وهو ا�ي ميZٔارات عن هذه اOٓالف الهك� 
�ملنطقة؟ وملاذا ال يمت نقل هذا املطرح بعيدا عن التجمعات السكaية؟ فٕاىل 
مىت س9تظل هذه الوقفات ¾حªOاجLة |لساكنة قامئة واZٔشغال مOواص_ 
معززة �ر[ال اWرك والقوات العمومLة؟ فjٔ�ن يه Êود املبادرة الوطنية 

�هيا ٔ�مهية قصوى من ٔ�[ل rلق |لتمنية اليت ما ف, [اللته نرصه هللا يو 
  ARش �رمي لرRا�ه؟

ومن هذا املنرب، نتو[ه ٕاىل احلكومة من ٔ�[ل ٕايقاف اZٔشغال، وٕارسال 
  ...جلنة طبية ملعاينة

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
شكرا |لس9يد املس�شار، شكرا |لس9يد املس�شار، اللكمة اZٓن لفريق 

شكرا، شكرا .. عارصةاZٔصا» واملعارصة، اللكمة اZٓن لفريق اZٔصا» وامل
  . الس9يد املس�شار احملرتم

اللكمة اZٓن لفريق اZٔصا» واملعارصة من ٔ�[ل ٕاÂاطة اBلس Rلام بقضية 
  .طارئة، فليتفضل اZٔس9تاذ �رمي

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي ااملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
Rلام بفريق اZٔصا» واملعارصة اليوم س9نخصص موضوع ٕاÂاطة اBلس 
ينا�ر اليوم  9ينا�ر �يوم وطين و 6لورش حماربة الرشوة ا�ي �زامن مع 

العاملي حملاربة الرشوة لنقف اليوم مجيعا حول تعرثات هذا الورش، ا�ي 
الزال �راوح ماكنه �لرمغ من ٔ�ن احلكومة اعتربته ٕاÂدى احملاور الرئAس9ية 

احلكويم وقدمت من ٔ�[û الزتامات وتعهدات دقLقة اليت ٔ�طرت الرب�مج 
  . يف غضون امخلس س9نوات املق}_ 40جتعل املغرب يOPقل ٕاىل الرتبة 
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اليوم وبعد مرور س9نة من هذه احلكومة ؤ�مام ما ينضح به واقع احلال 
من مؤرشات تؤكد اس9تفìال ظاهرة الرشوة واس9مترار املغرب مضن الالحئة 

شوة يف العامل، وrاصة رشوة املوظف العمويم امحلراء |�ول اZٔكرث ر 
والرشوات يف ٕاطار الصفقات العمومLة واخOالسات اZٔموال العمومLة، حيق 
لنا ٔ�ن ن�ساءل عن مدى وجود ٕارادة س9ياس9ية حقLقة Wى احلكومة احلالية 
|لتصدي لهذه اZٓفة، rاصة ؤ�ن ما جسلناه من خر[ات رمسية |لحكومة 

̧رس م}دٔ� Rدم إالفالت من العقاب، وخنص ���ر جتعلنا �ري مOفائلني لتك
ا�ي س9يضل ٕاÂدى النقط السوداء يف " عفا هللا عام سلف"هنا شعار 

  . مسار احلكومة اجتاه ورش حماربة الفساد
وكذ� امحل_ التواصلية اخلجو» واليت س9تظل دون [دوى ودون 

وا يOPظرون فعالية مما شلكته من خLبة ٔ�مل Wى معوم املواطنني ا��ن اكن
من احلكومة إالقدام Rىل م}ادرات وٕاجراءات جشاRة وملموسة من ٔ�[ل 
احلد من إالفالت من العقاب، ا�ي يعترب ٔ�ول خطوة جيب القLام هبا من 
�[ل احلد من �ٓفة الرشوة، �ٕالضافة ٕاىل Òشديد الرقابة وسن ٕاجراءات ٔ

طة ٕاسرتاتيجية قانونية والعمل Rىل ختليق احلياة العامة ولك ذ� يف ٕاطار خ
  .واحضة

  الس9يد الرئAس،
وRالقة �رتباك احلكومة وتعرثها يف م}ارشة ٕاصالح العديد من 
القطاRات احليوية، نثري من [ديد املشالك املتعلقة بفشل جتربة مجعية دمع 
مدارس النªاح اليت ٔ�حضت �وس9ي_ ٕالنتاج اجلهل والكسل ورضب جودة 

اليت حتث مد�ري املؤسسات الرتبوية التعلمي بناء Rىل املذ�رات الوزارية 
، دون %100و %98¾بتدائية Rىل ضامن حتقLق Úس9بة جناح بـ 

اس9تحضار |لمس9توى احلقLقي |لتالمLذ ومالحظات اZٔطر الرتبوية، ا��ن 
حنيهيم من هذا املنرب بصفهتم جaود اخلفاء واملرمغني وامللزمني �Âرتام مذ�رة 

  . �ت إالقلميية |لمملكةمصلìة التخطيط الصادرة Rىل النيا
وهذا ما Rايناه ٕا�ن العديد من الز�رات امليدانية اليت جعلتنا نقف عن 
كثب Rىل املس9توى املتدين |لتالمLذ خبصوص مجيع املس9تو�ت ¾بتدائية 
ا��ن جيهلون الكOابة والقراءة، وهو ما يطرح العديد من اZٔس9ئ_ احلارقة 

ة ٕاصالحLة |لمنظومة التعلميية، تضع مضن Wى احلكومة اليت تفOقد ٕاىل رؤي
�ولو�هتا بناء ٔ�جLال الغد وا�هنوض �Zٔوضاع املادية واملعنوية لðٔطر إالدارية ٔ

  . والرتبوية
ونلمتس، كفريق اZٔصا» واملعارصة، من الس9يد رئAس جلنة التعلمي 

  . مبªلس املس�شار�ن عقد اج>ع طارئ واس9تدRاء وز�ر الرتبية الوطنية
  .الس9يد الرئAس وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
�ٓخر ٕاÂاطة سPس9متع ٕا�هيا |لفريق ¾س9تقاليل . شكرا |لس9يد املس�شار

  .|لوÂدة والتعادلية، اللكمة |لفريق ¾س9تقاليل، تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد رئAس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ة املس�شارون احملرتمون،الس9يدات والساد
كام هو يف Rمل امجليع، فقد قررت احلكومة الهولندية ¤شلك مس9تفز 
وغريب حرمان املهاجر�ن وذوي احلقوق مهنم من املتقاRد�ن ��Wر 
الهولندية سابقا من Úس9بة �برية من التعويضات اليت اكنوا يتقاضوهنا بناء عن 

  .اخلدمة اليت قدموها لهذا الب�
يف Rلممك ٔ�يضا ٔ�ن هذه التعويضات ترصف لðٔبناء واZٔرامل وكام هو 

املقميني �ملغرب، �ري ٔ�ن احلكومة الهولندية قررت حرمان املتقاRد�ن ؤ�بناهئم 
وزو[اهتم ممن يقميون يف املغرب من هذه التعويضات املس9تحقة، وهذا 

هو اZٔمر ي�aاىف مع املواثيق اWولية واZٔعراف إالÚسانية، حLث ٔ�ن املعاش 
حق ولAس امOياز، ذ� ٔ�نه عبارة عن تعويض عن س9نوات rدمة، وال 
حيق �لك املواثيق ¾ج>عية اWولية حرمان العامل مما ادخره ولس9نوات 

  . من ٔ�[ل معاشه
  الس9يد الرئAس،

 �16,7هز Rدد ساكن مملكة اZٔرايض املنخفضة  دولٕالشارة فقط، فق
  . �يلومرت مربع 41528مليون Úسمة يعAشون Rىل مساÂة تقدر بـ 

وRىل الرمغ من صغر جحمها، فٕاهنا تعترب من ¾قOصاد�ت القوية Rامليا، 
ذ� ٔ�ن هولندا حتتل املرتبة اخلامسة Rامليا Rىل مس9توى التصد�ر واملرتبة 
 Dامليا فR هنا التاسعة�الثانية فD يتعلق بتصد�ر املنتªات الفالحLة، كام ٔ

  . خيص ¾س�Eر املبارش
إالحصائيات الهولندية، فقد بلغ Rدد الساكن من ٔ�صل مغريب  وحسب
�لف Úسمة، وبذ� احOل هؤالء املرتبة  342ما يناهز  2009عند بداية ٔ

�لف Úسمة، ويه ٔ�ول مرة يتªاوز فهيا  378الثانية بعد اجلالية الرت�ية ٔ�ي ٔ
Rدد الساكن ذوي اZٔصول املغربية لعدد الساكن املنìدر�ن من ٔ�صول 

Lةسورينام .  
  الس9يد الرئAس، 

وكام تعلمون، الس9يد الرئAس، ٔ�ن احلكومة الهولندية �لفت هذا القرار 
بدعوى Rدم ٕاقامهتم فوق الرتاب الهولندي، وهذا فLه خرق حلرية التنقل 

مما  %40وإالقامة كام يؤمن به الهولنديون ٔ�نفسهم، وقد قررت خصم 
  . يتقاضاه املتقاRد ٔ�و ٔ�بناءه ٔ�و ذوي حقوقه

درمه يف ٔ�حسن احلاالت،  4000مك، فٕان هذا التقاRد ال يتªاوز ولعلم
درمه، وهذا س9يÅلق مشالك  1500مبعىن ٔ�ن اخلصم لن يبقي ٕاال Rىل 

  .اج>عية ال حرص لها
  .شكرا



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

5 

 )2013 ينا�ر 8( 1434صفر  25

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

تتوا[د معنا مجموRة من تالمذة الثالثة ٕاRدادي عن مجموRة املدارس 
ملبادرة �لر�ط، ýرحب هبم، وýمتىن هلم التوفLق يف مسارمه اخلصوصية ا

  . اWرايس واملس9تق}يل
اZٓن سPرشع يف معاجلة اZٔس9ئ_ الشفهية املدر[ة يف [دول ٔ�عامل هذه 

الرتبية الوطنية، : مهنا �ٓنية موÊة لقطاRات 6سؤ¾،  21اجللسة، وRددها 
�، موزRة Rىل سؤ¾ Rاد 15الصìة، االتصال، الصناRة التقليدية، 

الصìة، الصناRة التقليدية، العدل، اZٔوقاف، املالية، السكىن، : قطاRات
الش9باب والر�ضة، الصناRة والتªارة، العالقات مع الربملان، الوظيفة 

  . العمومLة
�ول سؤال مو[ه ٕاىل الس9يد وز�ر الصناRة والتªارة حول مjٓل القانون ٔ

اللكمة ÂZٔد السادة . اتالتنظميي لغرف التªارة والصناRة واخلدم
املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لðٔحرار لتقدمي السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساكك
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

  الس9يدات املس�شارات،
ها الس9يد الوز�ر، من بني اZٔوراش اليت الزتمت هبا احلكومة يف �ر�جم 

احلكويم إالقرار املبديئ ٕالRادة النظر يف تنظمي معل الغرف املهنية، وجعلها 
رش�اك ٔ�ساس9يا يف لك املبادرات احلكومLة �عتبارها مؤسسات دس9تورية، 
لها دورها اZٔسايس يف تنظمي املهن ذات البعد ¾قOصادي لبالد� 

رش�اك ٔ�ساس9يا و¾عتناء هبيئاهتا والتنظمي املهين وتjٔطريمه حىت �كونوا 
  . واسرتاتيجيا لعمل القطاRات احلكومLة الوصية Rلهيا

يف هذا إالطار، ýمثن �اليا ٕاخراج القانون التنظميي |لغرف الفالحLة 
ا�ي يصاحب اليوم خمطط املغرب اZٔخرض والقانون التنظميي لغرفة 
الصناRة التقليدية وخمطط ¾ن�þاق الصناعي، و�ريها من الربامج احلكومLة 

  . إالسرتاتيجية يف التªارة والصناRة واخلدمات
  ما هو مjٓل هذا املرشوع القدمي اجلديد؟ : سؤالنا، الس9يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال[ابة Rىل . شكرا |لس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::aولوجLات احلديثةaولوجLات احلديثةaولوجLات احلديثةaولوجLات احلديثةالس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناRة والتªارة والتك الس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناRة والتªارة والتك الس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناRة والتªارة والتك الس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناRة والتªارة والتك 
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
 Ùهاذ القانون ا�ي تفضلمت، الس9يد املس�شار، بطرح السؤال حو

كام يف Rلممك الوزارة . يتعلق ب�aظمي غرف التªارة والصناRة واخلدمات
�Rدت، بتعاون مع املصاحل اGتصة لðٔمانة العامة |لحكومة وب�شاور مع ٔ

 38.12امعة غرف الصناRة والتªارة واخلدمات، هاذ املرشوع قانون [
  . ا�ي يتعلق �لنظام اZٔسايس لغرف التªارة و الصناRة واخلدمات

وهاذ املرشوع اكن ¸س9تجيب لثالث اÚشغاالت ٔ�ساس9ية، نذ�ر هبا، 
  : السادة املس�شار�ن يف Rلمهم

قانون سد الثغرات اليت اRرتت تطبيق الظهري الرشيف مبثابة  -
ا�ي يتعلق �لنظام اZٔسايس لغرف  1977ينا�ر  28د�ل  1.77.42

  التªارة والصناRة واخلدمات؛ 
مالءمة هاذ القانون مع املقOضيات املنظمة لبعض الهيالك املنتخبة  -

 اليت متثل الغرف داrل حظريهتا؛ 
مث دمع دور غرف التªارة والصناRة واخلدمات يف ظل املس9تªدات  -

قOصاد املغريب، Rرب عرصنة ٔ�Êزهتا املؤسساتية وتوس9يع جمال اليت يعرفها ¾
 . تدrلها وكذا توس9يع اخOصاصاهتا

بطبيعة احلال التعديالت ا|يل اكنت ٔ�ساس9ية يف هاذ املرشوع هو مaح 
الغرف حق ٕاÂداث وتدبري املPشjٓت ذات النفع ¾قOصادي وÒس9يري 

ري املناطق الصناعية املناطق الصناعية، وتنjٔكد Rىل هاذ القضية د�ل Òس9ي
 . وٕاÂداث مشاتل املقاوالت

  :مث اكنت بعض إالجراءات ا|يل تتعلق بــ
 حتديد ٔ�عضاء املكOب �لنظر |لعدد إالجاميل Zٔعضاء الغرفة؛ -
 س9نوات؛  6س9نوات ٕاىل  3الز�دة يف مدة انتداب املكOب من  -
  . مث ٕادrال بعض املقOضيات اليت �رتبط �الس9تقا» وإالقا» -

ذ�ر، الس9يد املس�شار، ٔ�نه ما فOئت ٔ�ؤكد Rىل اWور ؤ�� تن
¾سرتاتيجي ا�ي جيب ٔ�ن تلعبه الغرف Jرشيك لوزارة الصناRة والتªارة 

  . ¤شلك rاص ولكن ¤شلك Rام يف إالطار ¾قOصادي
مارس  29هاذ املرشوع متت املصادقة Rليه يف جملس احلكومة يف 

س النواب يف اجللسة العامة ، ومتت املصادقة Rليه �ٕالجامع يف جمل2012
  . 2012غشت  13املنعقدة يف 

ٕاذن هو موجود اZٓن يف جملس املس�شار�ن ويف �ٓخر [لسة اكنت 
عند� مaاقشة مرشوع قانون املالية ٔ�Rدت طرح القضية Rىل السادة ٔ�عضاء 
ا|لجنة Rىل ٔ�ساس ٔ�ن تمت مدارس9ته والبت فLه يف هذه اWورة ٕان شاء هللا 

  . تعاىل
  .شكرا الس9يد الرئAس. يد املس�شارشكرا الس9 

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .هل لمك تعقLب؟ تفضلوا. شكرا |لس9يد الوز�ر
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        ::::املس�شار الس9يد rريي بلÅرياملس�شار الس9يد rريي بلÅرياملس�شار الس9يد rريي بلÅرياملس�شار الس9يد rريي بلÅري
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .الس9يد الوز�ر، شكرا Rىل جوا�مك
ýمتىن ٔ�ن هاذ القانون �ش جيي |لربملان �ش ي�aاقش، Zٔن طال املدة، 

هو قانون كذ� واrا ما �يتعلقش �مك، الس9يد  ؤ�ن تنعرفو ٔ�ن القوانني
الوز�ر، وهذا �يتعلق �حلكومة، قانون الغرف د�ل البحرية، حىت هو �يق 
عند احلكومة ا|يل مازال ما صادقش Rليه، Zٔن هاذ القانون جعل ٔ�ن 

يعين ما موا�باش التªارة وال الصناRة وال .. الغرف اZٓن Òسري بواÂد
  . وطيناخلدمات Rىل الصعيد ال

وكذ� كنطلبو من الس9يد الوز�ر �ش ٔ�ن تعطيو اZٔمهية لهاذ الغرف 
اWس9تورية ا|يل حقLقة اZٓن كPشوفو اك�ن بعض اBاالت ا|يل فهيا هتمAش 
و�يكون بعض ¾س�شارات مع بعض اZٔطراف بدون حضور د�ل 
الغرف، وهذا كنالحظوه حىت Rىل صعيد العامالت ويف اZٔقالمي ٔ�ن الغرف 

ة يف مجيع اBاالت، ٕاال ٔ�هنا يعين يف الرخص، يف Rدد د�ل اBاالت *مش
  . Zٔهنا *مشة

وكنعرفو اZٓن واÂد الفوىض ا|يل اكينة يف التªارة، واÂد الفوىض 
Rارمة، والغرف مOغيبة عن مجيع إالجراءات ا|يل كتقوم هبا السلطات 

  .غرف التªاريةوýمتناو، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن تتحقق هذه املطالب |ل. احمللية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةالس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةالس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةالس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثة
�� فD خيصين ٔ�� قلت ٔ�� عندي اس9تعداد من . شكرا الس9يد املس�شارٔ

�دا، Zٔنه مرشوع القانون موجود اZٓن يف جملس املس�شار�ن، �ميكن لنا 
��قلت بjٔنه هو متت املصادقة Rليه �ٕالجامع يف  �قشوه، Rىل لك Âال ٔ

  . جملس النواب، ٕاذن هو [اهز
��لب التعديالت ا|يل اكنت طلبهتا [امعة غرف التªارة والصناRة مت ٔ
�Rدت طرÂه، يعين ما �ريتوش، Rىل ٔ ��ٕادrالها يف مرشوع القانون، ؤ
�ساس ٔ�ن التصور ا|يل اكن عندي، ومازال عندي، ٔ�ن غرف الصناRة ٔ

ªارة رشيك اسرتاتيجي، ؤ�� بطبيعة احلال ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�دrل يف بعض والت
النقاش ا|يل ت�Aار حول ا�متثيلية د�لها ٔ�و حول Rالقهتا بتجمعات *نية 

�خرى، ٔ�� �لPس9بة يل هذا رشيك اسرتاتيجئ.  
وRىل لك Âال وزارة الصناRة والتªارة Òس9تق}ل �س9مترار غرف التªارة 

كون هناك معليات Rىل املس9توى اWويل ا|يل يه والصناRة، وحىت عندما �
عندها ٔ�مهية، rاصة ٔ�ن هناك بعض اWول ا|يل الغرف د�ل التªارة 
والصناRة تلعب دورا ٔ�ساس9يا، عكس دول ٔ�خرى ا|يل الكونفدراليات د�ل 

  .املقاوالت ميكن تلعب دور �ٓخر

نية ف}التايل �لPس9بة لنا احaا هذا ٔ�سايس يف تصور�، ؤ�� طرحت ٕاماك
�نه �كون عند� عقد �ر�مج مع الغرف، �rذو فLه بعني ¾عتبار اWينامLة ٔ
واحلر�ية د�ل لك غرفة Rىل غرفة، �ش ما يتجمعوش لكهم رمبا يف س_ 
واÂدة، �عتبار ٔ�ن هناك بعض الغرف ا|يل حققت واÂد التطور جيب ٔ�ن 

  .تمت إالشادة به
  .شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
السؤال املوايل مو[ه ٕاليمك ٔ�يضا، يتعلق بدمع القطاRات . شكرا

اللكمة ÂZٔد . التصد�رية بعد �راجع الطلب اخلارÁ ¤سþب اZٔزمة العاملية
  .السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصا»،  فليتفضل

        ::::املس�شار الس9يد محمد البطااملس�شار الس9يد محمد البطااملس�شار الس9يد محمد البطااملس�شار الس9يد محمد البطاحححح
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
�خوايت املس�شارات،ٔ  

  خوة املس�شار�ن،االٕ 
تعرف بعض القطاRات التصد�رية مشالك كثرية ¤سþب �راجع الطلب 
اخلارR Áىل معظم املنتªات الوطنية، وذ� بفعل اZٔزمة ¾قOصادية 

  .العاملية اليت ٔ�صبحت ترض بقوة ¾قOصاد الوطين
و�لنظر |�ور ا�ي تلعبه القطاRات التصد�رية اكلصيد البحري 

دن والصناRة التقليدية يف ٕانعاش ¾قOصاد الوطين والفالÂة واملعا
  .وامOصاص البطا» مبسامههتا الك}رية يف الناجت اWاrيل اخلام

ومن هذا املنطلق، Úسائلمك، الس9يد الوز�ر، لتنو�ر اBلس املوقر ومن 
rالÙ الرٔ�ي العام الوطين عن جحم تjٔثري اZٔزمة ¾قOصادية يف القطاRات 

�ر ببالد�، وما ا�ي تقوم به احلكومة من ٔ�[ل دمع هذه املوÊة حنو التصد
  القطاRات التصد�رية ومصاح}هتا؟

  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة |لس9يد وز�ر الصناRة والتªارة. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةالس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةالس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةالس9يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثة
  .شكرا لفريق اZٔصا» واملعارصة. شكرا الس9يد املس�شار

لسؤال، الس9يد املس�شار، اك�ن واÂد العدد د�ل اZٔمور ا|يل هاذ ا
ابغيت ýركز Rلهيا، ا|يل يه بعض الثوابت يف هاذ اBال د�ل القطاع د�ل 

�وال عند� واÂد الت�}ع ورصد |لتطورات ا|يل تيعرفها هاذ القطاع . التصد�رٔ
 Rىل املس9توى اWويل، وهذا ��ن �عتبار ٔ�ن اك�ن واÂد العدد د�ل

إالشاكالت �مير هبا ¾قOصاد اWويل، وطبيعي ٔ�ن اWو» املغربية �كون 
عندها املراصد د�لها ا|يل ميكن لها ت�}ع ¤شلك دقLق ما يقع Rىل املس9توى 
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اWويل، ٕاذا ما يقع اZٓن Rىل مس9توى الرشيك د�لنا ¾سرتاتيجي يف مaطقة 
  .اZٔورو فLه واÂد الت�}ع مس9متر

بة، فاالقOصاد املغريب اس9تطاع ٔ�ن حيقق معدل رمغ هذه الظرفLة الصع 
الراحج س9نكون يف  2012كام يف Rلممك، يف  2011يف س9نة  %5منو د�ل 

  %.Â3دود 
فD يتعلق �لصادرات فٕاهنا معوما Âافظت Rىل مaحى تصاRدي، مبعدل 

�لPس9بة |لسلع ٕاىل  %�5,5لPس9بة |لسلع واخلدمات و %4منو يقدر بـ 
، مما يعترب 2011مقارنة مع نفس الفرتة من س9نة  Â2012دود هناية نونرب 

اجيابيا مقارنة ببعض الب�ان املامث_ اليت عرفت اخنفاضا Âادا، وكذ� مقارنة 
Zٔن يف  2009مع رمبا ما [اء من rالل إالشارة د�لمك مع اZٔزمة د�ل 

، اZٓن احaا يف واÂد %27كنا عرفaا واÂد ¾خنفاض احلاد د�ل  2009
_Âا|يل مل نعرف هاذ ¾خنفاض املر .  

لكن هذا معوما Rىل املس9توى إالجاميل، لكن Rىل مس9توى التفاصيل 
هناك بطبيعة احلال ٕاذا رجعنا لعدد د�ل القطاRات ميكن نعطيمك بعض 

، %12يف قطاع الطريان م�ال عند� منو حبدود : الPذج، الس9يد املس�شار
�� �هنرض �ري Rىل املرÂ_ %20ٕاذا اrذينا قطاع الس9يارات عند� منو بـ ٔ ،

  . Zٔن يه Âامسة يف اجلواب Rىل هاذ السؤال 2012- 2011د�ل 
بعض القطاRات، احبال دا� الPس9يج عرف واÂد ¾خنفاض د�ل 

، و�لPس9بة |لPس9يج، ٕاذا ابغينا نقولو واÂد املؤرش جLد �عتبار ٔ�ن 0,5%
  . هذا قطاع فLه واÂد التنافس9ية دولية �برية [دا

  . %3قطاع د�ل إاللكرتونيك عرف واÂد ¾خنفاض بـ ال
، لكن القطاع %10قطاع الصناRات الغذائية عرف هو كقطاع منو بــ 

  .%3ملا تندrلو فLه الفالÂة عرف واÂد ¾خنفاض بـــ 
مث هناك القطاع د�ل اÂZٔذية هو ا|يل عرف ٔ�كرب اخنفاض ا|يل هو 

  .%18تقريبا 
ملس�شار، ٔ�ساسا �عتبار ٔ�ن هاذ الطارئ احلكومة اZٓن �ركز، الس9يد ا

يناقش مع الفLدراليات �ش ميكن لنا  ند�رو واÂد العدد د�ل إالجراءات، 
ولكن الرتكزي اZٔسايس يف ٕاطار املقاربة التابعة |لحكومة هو الرتكزي Rىل 

ويف ٕاطار هاذ اZٔمور الهيلكية اك�ن بطبيعة احلال، كام . اZٔمور الهيلكية
املس�شار، تقوية وتنويع العروض التصد�رية ذات القمية تعلمون الس9يد 

�عطيت اZٔم�_ د�ل الصناRة والطريانٔ ��  . املضافة العالية، ؤ
  . شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
يف ٕاطار التعقLب، اللكمة لفريق اZٔصا» واملعارصة، تفضل الس9يد 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد البطااملس�شار الس9يد محمد البطااملس�شار الس9يد محمد البطااملس�شار الس9يد محمد البطاحححح
  .يد الرئAسشكرا الس9 

  الس9يد الوز�ر،
Úشكرمك Rىل تفضلمك �ٕال[ابة Rىل هذا السؤال، حبيث ال جيادل ٔ�Âدا 
يف �ون القطاع التصد�ري ¸شلك لبنة ٔ�ساس9ية يف ٕانعاش ¾قOصاد الوطين 

  . جلعل املزيان التªاري مOواز�، كام يعترب موردا ٔ�ساس9يا |لعم_ الصعبة
قOصادية اخلانقة اليت تعAشها وال ٔ�Âد ٔ�يضا ينكر يف �ون اZٔزمة ¾

اWول اZٔوروبية الرشيك اZٔول لالقOصاد الوطين، حLث نالحظ من rالل 
ما ورد عن تقر�ر املندوبية السامLة |لتخطيط Rىل ٔ�ن املزيان التªاري 

مليار  358يعرف جعزا مOواصال طي_ الس9نوات امخلسة، حبيث ٔ�نه Úس9تورد 
�ن العجز التªاري يصل ٕاىل مليار درمه، ٔ�ي  138درمه فD نصدر ٔ180 

  . مليار درمه
وال ٔ�دل Rىل ذ� القطاع ا�ي يعAشه د�ل الصيد البحري عرف $روة 
هائ_، و�لتايل الناس ا|يل اكنوا كAس9توردوا مaا املنتو[ات البحرية، ا|يل 

كذ� يف القطاع . اكنوا �يطلبوا املنتو[ات البحرية ما [ابوش الطلب
  . RاتالفالR ومجيع القطا

�ا، ýرى رضورة تقدمي اWمع للك القطاRات التصد�رية، rاصة يف ظل 
الظرفLة احلالية من ٔ�[ل ضامن ¾س9تقرار واحلفاظ Rىل مaاصب الشغل 

  .وكذا [لب العم_ الصعبة

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Rىل . شكرا |لس9يد املس�شار

  .التعقLب، تفضلوا

        ::::يد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةيد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةيد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةيد وز�ر الصناRة والتªارة والتكaولوجLات احلديثةالس9 الس9 الس9 الس9 
الس9يد املس�شار، ٔ�� ابغيت �ري واÂد القضية، �ري |لتدقLق، احaا ما 
تOPلكموش Rىل هبوط يف مجيع القطاRات، ٔ�وال املنحى إالجاميل ما فهيش 

د�ل ا�منو، ويف جمال السلع  %4هبوط، املنحى إالجاميل تOPلكمو Rىل 
5,5% ��امشAت معمك ¤شوية د�ل التدقLق �ري �ش نعرفو بjٔن ، ولكن ٔ

  . اك�ن قطاRات ا|يل يه قطاRات هشة
دا� ميل تناrذو القطاع د�ل الPس9يج، رمغ إالشاكلية ا|يل اكينة Rىل 

، معىن هذا %0,5املس9توى اWويل، هو الهبوط د�لو ¾خنفاض د�لو اكن 
 200هو قطاع تAشغل يف Âد ذاته مؤرش جLد Rىل ٔ�ن قطاع الPس9يج ا|يل 

�لف يف املغرب، اس9تطاع حيافظ Rىل املاكنة د�لؤ .  
لكن ٕاذا الحظت ملا �لكمت Rىل صناRة الطريان، ٔ�� قلت اك�ن 

، ما %20، صناRة الس9يارات اك�ن منو د�ل %�12لعكس، اك�ن منو د�ل 
معىن هذا؟ معناه ٔ�ن هناك اك�ن قطاRات ا|يل يه فهيا القمية املضافة وميكن 
|لمغرب �راهن Rلهيا يف املس9تق}ل Rىل مس9توى تنويع العرض التصد�ري 
د�لو وRىل مس9توى تنويع اZٔسواق د�لو، وهذا املغرب �ب� ¸سري يف هذا 

  . ¾جتاه
ٕاذن اك�ن تنويع الصادرات والرفع من القمية املضافة يف العرض 
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Lالش قلت فRه، وهاذ اليش اLدامني فr ه التصد�ري، وهاذ اليش ا|يل
  .ٕاجراءات هيلكية

، %70لðٓن كنا  2000كذ� تنويع اZٔسواق، Zٔنه ٕاذا الحظت من 
يف RالقOنا مع الرشيك اZٔورويب، اZٓن حنن ٔ�قل من  70%ٔ�كرث من 

، وهذا تrٔjذه ٔ�سواق ٔ�خرى موجودة يف ٕافريقLا، موجودة يف �ٓس9يا، 60%
ش العام موجودة يف الوال�ت املتìدة اZٔمر�كLة، وهذا تيجر� لهاذ النقا

  . د�ل االتفاقLات د�ل التبادل احلر، االتفاقLة التªارية
لكن الثابت إالسرتاتيجي اZٓن عند املغرب هو تنويع اZٔسواق، هذا لن 
�كون فLه �راجع، مث القضية د�ل تقوية العرض التصد�ري يف اجتاه ٔ�نه 

قمية �كون عند� واÂد العدد د�ل القطاRات ا|يل القمية املضافة د�لها 

�ساس9ية، ميل تOPلكمو Rىل صناRة الس9يارات م�ال تOPلكمو يف ٔ�فق ٔ2015 
مليار د�ل اWرمه يف  �40ادي يزتاد املزيان التªاري د�ل املغرب ٔ�كرث من 

واÂد القطاRات ا|يل يه قطاRات عندها واÂد اZٔولوية اZٓن Rىل املس9توى 
  .اWويل

د�ل �رحLل كذ� القطاع د�ل إاللكرتونيك، كذ� القطاع 
لكن املغرب مع ذ� ٕاسرتاتيجيا . اخلدمات، هاذي لكها قطاRات واRدة

حيافظ Rىل واÂد العدد د�ل القطاRات التقليدية يف اجتاه ٔ�ن تقع فهيا 
حتوالت، وهاذ اليش اRالش احaا اطلقaا اZٓن واÂد اWراسة مع الناس 

  .س9توى اWويلٕالRادة متوقع قطاع الPس9يج Rىل امل  2025د�ل الPس9يج لـــ 
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك، الس9يد الوز�ر، Rىل املسامهة

نOPقل ٕاىل السؤال املوايل مو[ه ٕاىل الس9يد الوز�ر املنتدب Wى رئAس 
احلكومة امللكف �لوظيفة العمومLة وحتديث إالدارة حول Rالقة إالدارة 

شار�ن من فريق اZٔصا» واملعارصة، اللكمة ÂZٔد السادة املس� . �ملرتفقني
  .فليتفضل

        ::::املس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس9يد الوز�ر، تعترب اخلدمات إالدارية املوÊة |لمواطنني ٔ�مه اÚZٔشطة 
اخلدمات مبدى ق}ول اليت يقوم هبا املرفق العمويم، وتقاس جودة هذه 

املواطنني لها، سواء من حLث الرسRة وتþس9يط املساطر وغياب 
  .التعقLدات إالدارية

ٕاال ٔ�ن واقع احلال يؤكد Rىل الرمغ من التطور ا�ي عرفOه اخلدمات 
إالدارية ٔ�ن ٔ��لب املواطنني مOذمرون من نوعية هذه اخلدمات وترصفات 

دد، ال داعي |لتذكري مبضامني ويف هذا الص. املسؤولني إالداريني معهم

التقر�ر الس9نوي ملؤسسة الوس9يط ا�ي Jشف ٔ�ن العدو اZٔول |لمغاربة هو 
  .إالدارة �مOياز

  الس9يد الوز�ر، 
�مام هذا الوضع، ويف ظل ¾لزتامات احلكومLة املعرب عهنا لتÅليق ٔ
إالدارة وحتسني اخلدمات املقدمة من طرفها، Úسائلمك عن التدابري العملية 
اليت تعزتمون القLام هبا لتحسني العالقات بني املواطنني وخمتلف املصاحل 
إالدارية، وما يه إالجراءات اليت س�ÅOذوهنا ل�رسيع اخلدمات إالدارية 
وضامن جودهتا، و¾س9تفادة من التقaيات احلداثية والقطع مع اZٔساليب 

  العتيقة لتقدمي اخلدمات إالدارية؟
  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إال[ابة . شكرا |لس9يد املس�شار

  .Rىل السؤال

الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف 
  :العمومLة والعمومLة والعمومLة والعمومLة وحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة �لوظيفة�لوظيفة�لوظيفة�لوظيفة

  .شكرا الس9يد الرئAس احملرتم
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ك تقر�ر س9نوي د�ل مؤسسة الوس9يط، ا|يل بيPت ٕاذا فعال اكن هنا
فعال هذا �يعين ٔ�ن . من الشاك�ت يه عندها صبغة ٕادارية %57بjٔن 

هناك بعض املشالك فD خيص تدبري الشاك�ت، رمغ Rدد من الرتاكامت 
ا|يل اكينني، مبا فهيا القانون ا|يل �يخص التعليل �لقرارات إالدارية وا|يل مع 

  . ش بواÂد الشلك ا|يل هو �جعاZٔسف ما �يتطبق
فلهذا، احلكومة اZٓن وضعت واÂد إالسرتاتيجية وطنية لتìديث 
إالدارة، وهاذ إالسرتاتيجية الهدف د�لها اZٔسايس وهو يعين جعل إالدارة 
تليب ÂاجLات املواطنني يف لك ما يتعلق يعين �خلدمات العمومLة، و�ش 

�كون هناك واÂد التحسني �كون كذ� هذه اخلدمات ذات جودة و�ش 
  . د�ل اخلدمات

  : مفن بني هذه إالجراءات ا|يل اختذهتا احلكومة، نذ�ر
تþس9يط املساطر، ٔ�عطينا ¾نطالقة الس9نة املاضية لتþس9يط   - 1
مسطرة ٔ�كرث تداوال �لPس9بة |لمواطن واملقاو»، وهذا من طبيعة  100

 Òسهيل الولوج احلال �ادي ¸ساRد ٕاىل حتسني العالقة مع املواطن وكذ�
  ٕاىل اخلدمات؛

تطو�ر إالدارة إاللكرتونية، هذا حىت هو �ب *م ا|يل �ادي  - 2
حيسن العالقة مع املواطن، Zٔن بعض اخلدمات �ادي يوليو �متو Rرب إالدارة 

 إاللكرتونية وكذ� Rرب مراكز االتصال؛
ٕارساء ٕادارة القرب Rرب �ر�مج ٔ�و س9ياسات الالمتركز إالداري،  - 3

هو *م [دا ليك يعين إالدارة الالممركزة تقدر �rذ القرارات،  وهذا حىت
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 و�لتايل �ادي Òسهل الولوج |لÅدمات وتAرس يعين اخلدمات |لمواطنني؛
اك�ن لك ما يتعلق �لولوج ٕاىل املعلومة، وهذا *م [دا، فاZٓن  - 4

Wينا مرشوع قانون ا|يل هو تقريبا [اهز، ا|يل �ادي نقومو يعين �لتقدمي 
و يف هذه ا�Zٔم املق}_ ٕان شاء هللا، وهذا من طبيعة احلال �ادي د�ل

 ¸سهل املjٔمورية Rىل املواطن �ش يوجل |لمعلومة ويف ٔ�حسن الظروف؛
اك�ن كذ� لك ما يتعلق �ملسائل ا|يل يه معلياتية، مبا فهيا   - 5

احلضور د�ل املوظفني، وهنا نذ�ر �خلصوص املPشور د�ل الس9يد رئAس 
 . جموRة من إالجراءات ا|يل كمتيش يف هاذ ¾جتاهاحلكومة مب

 .وشكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .لمك اللكمة الس9يد املس�شار. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدياملس�شار الس9يد امحمد امحيدي
  . شكرا الس9يد الوز�ر

ولكن �لك رصاÂة يف جوا�مك قلمت بjٔن بدٔ�مت يف الس9نة املاضية، معناه 
لكن املواطن ٕاىل Âد اZٓن مل حيس هبذه التحسaAات ا|يل بjٔن س9نة، و 

كهنرضو Rلهيا، خصوصا بjٔن ¾س9تق}ال يف إالدارات مaعدم، �اكد يف بعض 
إالدارات ٔ�هنا rاوية من املوظفني ا|يل اهرضتو Rلهيم بjٔن اك�ن يش مسائل 

  . ٕالكرتونية ا|يل �ادي تعملوها
|يل �ش �ادي وهناك تذمر من طرف املس�مثر�ن، �لك رصاÂة، ا

  . Úشجعو ¾س�Eر، خصوصا يف اZٔزمة ¾قOصادية احلالية ا|يل كPشاهدو
والس9يد الوز�ر، كPسولومك، ٔ��ن هو شعار ختليق إالدارة؟ ٔ��ن هو شعار 

  تقريب إالدارة من املواطن؟ ٔ��ن يه احملاس9بة؟ 
ٕاذا جLنا، الس9يد الوز�ر، �ادي هنرضو اشوية يف الواقع، راه واÂد 

�برية د�ل املغاربة امراضني �Zٔعصاب، امراضني �لسكر �ري الPس9بة 
  . �ٕالدارة، ýكونو واقعيني وما ýكذبوش Rىل بعضياتنا

ٕاذا جيب ٕاجياد Âلول مaطقLة، و�ادي نقارنو �ري واÂد احلا[ة، إالدارة 
ا|يل عند� rارج الرتاب الوطين، عند� القaصليات، مع العمل بjٔنه خصهم 

�متشاو مع ذيك إالدارات احمللية ا|يل متا، كنªرب بjٔن  ٔ�ضعف إالميان �ادي

  . ماش9ية �لعقلية د�ل إالدارة د�لنا ؤ�كفس، هاذي �ري يف القaصليات
ٕاذن ابغينا Úسولومك، الس9يد الوز�ر، مبا ٔ�ن تذا�رتو Rىل املسائل د�ل 
إاللكرتونيات، ابغينا Úشوفو �ري عقد ¾زد�د فني وصل، إاللكرتوين، راه 

واطن �ش �ادي �rذ ¾زد�د كAشحف، مييش لٕالدارة ما جيربش امل
املوظف، باليت راه ما اكيPش ا|يل �ادي يوقع، ٕاذن هذا واقع كنعAشوه يف 

 3مجيع إالدارات، �ادي متيش لðٔشغال العمومLة �ري اكرط �ر�ز �يبقى � 
�شهر، ؤ�نت �ادي �ري �ش تبدل اكرط �ر�ز، اميش  5ٔ�شهر،  4ٔ�شهر، ٔ

Áوا.  
ٕاذن بواÂد الرسRة ا|يل كنتذا�رو Rلهيا ا|يل �ادي خندمو هبا إالدارة، مع 

العمل بjٔن �ري اجلريان د�لنا ٕاس9بانيا �ادي متيش يف دقLقة د�ل املاكنة �ادي 
تقيض ذاك اليش ا|يل �ادي تقيض هنا يف املغرب يف شهر، يف دقLقة د�ل 

  . املاكنة
ينا �كون اجلواب يف تعقLبمك هذا واقع كنعAشوه، الس9يد الوز�ر، وابغ 

�كون رصحي، وتواRدو� بjٔن جيب ختليق إالدارة، الشعار ا|يل تذا�ر� Rليه 
  .وحتسني الظروف د�ل العمل داrل إالدارات

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا |لس9يد املس�شار

العمومLة العمومLة العمومLة العمومLة  لوظيفةلوظيفةلوظيفةلوظيفةالس9يد الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف �الس9يد الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف �الس9يد الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف �الس9يد الوز�ر املنتدب Wى رئAس احلكومة، امللكف �
  :ووووحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس9يد الرئAس
يه، الس9يد املس�شار، ا|يل ابغيت نقول � وهو ٔ�وال احلكومة Rازمة 
�ش متيش يف هاذ ¾جتاه، والعالقة ما بني إالدارة واملواطن خصها 
تتحسن، Zٔهنا يه مايش �ري Rالقة ما بني إالدارة واملواطن، يه Rالقة ما 

واملؤسسة د�لو، Zٔن إالدارة يه كتعكس لك ما يتعلق ولك  بني املواطن
ما يعمل به داrل املؤسسة د�لو، وهذا *م [دا، واحلكومة Rازمة �ش 
متيش يف هاذ ¾جتاه، �ري ا|يل اك�ن وهو اك�ن مسائل ا|يل عندها واÂد 
الطابع معليايت ا|يل ٔ�عطينا ¾نطالقة د�لو، وهاذ إالجراءات ميل كنتلكم 

 تþس9يط املساطر، يه ٕاجراءات معلياتية، راه ميل كنتلكم Rىل تþس9يط Rىل
 certifié(املساطر كنتلكم Rىل املصادقة Rىل إالمضاء، كنتلكم Rىل 

conforme( ىل الرخص د�لR ،ىل البطاقة الرمادية |لس9ياراتR كنتلكم ،
  .ٕاخل... الس9ياقة

يتعامل هبا مسطرة ا|يل �  100ٕاجراء ٔ�و  100مقنا بواÂد اجلرد د�ل 
املواطن، وا|يل خصو حيس يف احلياة اليومLة د�لو بواÂد التغيري، هاذي 
امشaAا فهيا، واك�ن كذ� ٕاجراءات ا|يل عندها واÂد الطابع ٕاصالR، ا|يل 
�مييش Rىل املدى املتوسط والبعيد وا|يل احaا� Rاملني Rليه �ش هاذ 

والبعيد �ش �كون هناك التغيري هذا يعين Úشوفو فLه Rىل املدى املتوسط 
كذ� تغيري يف طريقة تدبري هاذ اخلدمات العمومLة وحتسني الظروف د�ل 

  .القLام هباذ اخلدمات
وهذا ال يعين ٔ�ن إالدارة اكم_ واخلدمات اكملني مايش مز�نني، اك�ن 
اخلدمات ا|يل مز�نني، واك�ن موظفني ا|يل �يÅدموا �لك تفان، واك�ن 

 احaا� اZٓن مaك}ني Rلهيا وٕان شاء هللا �كون اخلري بعض ¾خOالالت ا|يل
  .يف املس9تق}ل القريب العا[ل

  .شكرا

  :الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر، شكرا Rىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
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ونOPقل ٕاىل السؤالني اZٓنيني املوÊني ٕاىل الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية، 
ع، السؤال اZٔول موضوRه حامية املدرسني من وا|eان جتمعهام وÂدة املوضو 

اللكمة ÂZٔد السادة . ¾عتداءات إالجرامLة يف املؤسسات التعلميية
املس�شار�ن من فريق التìالف ¾شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل فريق 

  .التìالف ¾شرتايك مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزايماملس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزايماملس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزايماملس�شار الس9يد عبد الرحمي الزمزايم
  .الس9يد الرئAس، شكرا

  ة الوزراء،الساد
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�زداد حوادث ¾عتداءات إالجرامLة Rىل املدرسني واملدرسات داrل 
املؤسسات التعلميية، واكن �ٓخر اعتداء ٕاجرايم خطري ما عرفOه ٕاÂدى 
املؤسسات التعلميية مبدينة سال، وهو ما يفرض اختاذ تدابري صارمة محلاية 

مقOرصا Rىل Âاالت حمدودة بل ي�سع املدرسات واملدرسني، فمل يعد اZٔمر 
ليتحول ٕاىل ظاهرة هتدد اZٔمن و¾س9تقرار الرضوريني ليقوم املدرسون 
واملدرسات مبها*م التعلمية والرتبوية، فال ميكن هلم القLام هبذه املهام يف ٔ�جواء 
من اخلوف وردود الفعل العنيفة من طرف تالمLذ مaحرفني، وحىت إالدارة 

يب �ربوية حمضة التدrل لعدة اعتبارات، مهنا غياب يصعب Rلهيا بjٔسال 
امحلاية اZٔمaية وختيل الوزارة يف كثري من احلاالت Rىل املس9تو�ت اRZٔىل 
عن الوقوف مع مسؤو�هيا احملليني Rىل املؤسسات التعلميية، حLث يرتك 
املد�ر لوÂده دون س9ند، ٕاضافة ٕاىل تدrالت حملية لطي ملفات بعض 

  . املنحرفني
رة ¾عتداء Rىل املدرسات واملدرسني تتصاRد rالل مومس وظاه

¾مìOا�ت rالل قLا*م مبهام احلراسة، حLث يمت هتديدمه من طرف بعض 
التالمLذ لغض الطرف عهنم و�رJهم ميارسون الغش، ويف Âا» قLام ٔ�Âدمه 
مبامرسة واج}ه يف احلراسة اكمال وتطبيق القانون يتعرض لالعتداء rارج 

  .بدون ٔ�ي حاميةاملؤسسة 
لقد س9بق ٔ�ن طرحaا مشلكة غياب اZٔمن يف حميط املؤسسة التعلميية، 
واليوم يصل اZٔمر ٕاىل داrل ساÂة املؤسسات التعلمية بل وداrل 
اZٔقسام، ولك ذ� يتطلب ٕاسرتاتيجية مOاكم_، ٔ�مaية و�ربوية وٕادارية، 

  . ٕاليقاف هذه الظواهر اخلطرية
ٕالجراءات اليت تنوون اختاذها لضامن Úسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن ا

اZٔمن و¾س9تقرار داrل املؤسسات التعلميية ويف حميطها ٔ�مaيا و�ربو� 
  . وٕادار�، وفرض اÂرتام حرمة مؤسساتنا الرتبوية

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
السؤال الثاين موضوRه اZٔمن داrل . شكرا |لس9يد املس�شار

السادة املس�شار�ن من الفريق  املؤسسات التعلميية، اللكمة ÂZٔد

  .¾س9تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسي
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقد سال الك�ري من املداد حول املسjٔ» اZٔمaية ¤شلك Rام داrل اBمتع 
ة ¤شلك rاص وحول التدابري الوقائية املغريب ومبحيط املؤسسات التعلميي

لضامن سالمة ؤ�من التالمLذ واملعلمني �ملدرسة العمومLة واملؤسسات 
  .التعلميية اخلاصة

وذ� Rىل اعتبار ٔ�ن اZٔمن واZٔمان حق من حقوق إالÚسان ومن بني 
العوامل اZٔساس9ية املساRدة Rىل حتقLق التحصيل اWرايس، مفن العار ٔ�ن 

ؤسسات التعلميية ٕاىل مرسح |لجرمية، ميس السالمة يتحول حميط امل
  . اجلسدية والنفس9ية |لتالمLذ واZٔساتذة وإالداريني Rىل Âد سواء

كام ٔ�ن الوزارة الوصية مسؤو» بتوفري اZٔمن داrل املؤسسات 
التعلميية، كام ٔ�هنا مطالبة بتعيني دور�ت قارة يف النقط السوداء لتطهري 

 Áدرات وامل�سكعني، ووضع خط هاتف حميط املؤسسات من مروGا
جماين لالتصال �لرشطة، ومراكز اWرك املليك |لتبليغ عن اBرمني ا��ن 
حيومون �ملؤسسات وعن اÂZٔداث إالجرامLة يف حLهنا، سواء داrل 
املؤسسة ٔ�و rارÊا، والعمل Rىل ٕاÂداث مراكز Êوية لرصد العنف ق}ل 

�و بعد وقوعها من rالل إالدماج Âدوثه من rالل التوعية والتحسAس ٔ
واملصاح}ة والبحث عن س9بل التكفل، مع ٕاÂداث مراكز ¾س9>ع وrال� 
لٕالنصات لت�}ع العنف واملترضر مaه وٕاÂداث ٔ�ندية �ربوية وتنظمي تظاهرات 
ثقافLة وفaية ور�ضية وٕاصدار دورية مشرتكة مع وزارة اWاrلية لضامن 

  .سسةاZٔمن املدريس وحامية حميط املؤ 
ما يه إالجراءات اليت س�ÅOذوهنا |لرضب : �ا، Úسائلمك الس9يد الوز�ر

Rىل ٔ�يدي لك من خولت Ù نفسه العبث �س9تقرار وسالمة اZٔرسة 
  التعلميية سواء داrل املدرسة ٔ�و مبحيطها ٔ�و �Bمتع Jلك؟ 

هل هناك ٕاسرتاتيجية يف اZٓفاق املس9تق}لية لتعميق التPس9يق بني 
  لص_ محلاية جممتعنا من م�ل هذه السلواكت املرفوضة؟ القطاRات ذات ا

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
ق}ل ٕاعطاء اللكمة |لس9يد وز�ر الرتبية . شكرا الس9يد املس�شار

الوطنية، ٔ�ريد �مسمك مجيعا ٔ�ن ٔ�رحب �لوفد املمثل ٔ�و �لطلبة الباح�ني 
 áرسة يف الفقه والقا"لسZٔحاكم ا�جبامعة القرويني لكية  "نوناملاسرت ٔ

. الرشيعة بفاس، ؤ�متىن هلم التوفLق يف مسارمه العلمي والعميل ٕان شاء هللا
  . مرح}ا هبم

�عطي اللكمة لٕال[ابة عن السؤالني معا يف ٕاطار وÂدة املوضوع |لس9يد ٔ
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  .وز�ر الرتبية الوطنية، فليتفضل مشكورا

        ::::الس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  . الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل س9يد� محمد وRىل �Ùٓ¤سم هللا

  الس9يد الرئAس،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر لفريق التìالف ¾شرتايك و|لفريق ٔ
¾س9تقاليل Rىل موضوع هاذ السؤال، وRىل القضا� لكها ا|يل تعرضوا لها 

حLث اZٔمن داrل املؤسسة الرتبوية وال من يف مضمون السؤالني، ال من 
حLث اZٔمن يف احمليط د�ل املؤسسة الرتبوية، ؤ�شاطرمه لك احليLfات 

  . ا|يل ابناو Rلهيا اZٔس9ئ_ د�هلم
�لفعل هاذ املوضوع ٔ�صبح قلق وقلق [دا، و�� وزارة الرتبية 

املدريس الوطنية، ؤ�� خشصيا، وبتعلDت سامLة، ٕاىل كتذ�روا عند اWخول 
يف شهر ٔ�كتو�ر، تعرضت ٔ�س9تاذة ٕاىل جهوم من طرف ٔ�م لتلميذة، ؤ�صدر� 
بيان كنبلغو فLه |لرٔ�ي العام ٔ�نه ابتداء من هذه ا|لحظة لك ر[ل تعلمي 
وÚساء التعلمي، ٔ�ساتذة ؤ�س9تاذات، يف مجيع ٔ�صناف التعلمي، لكام تعرضوا يف 

طر يف البالغ، وٕاىل ممارسة املهمة د�هلم ٕاىل تضييق وٕاىل ش9مت، وهذا مس
املساس مباكýهتم اBمتعية، ٕاال والوزارة كتحتفظ �حلق د�لها يف املتابعة 
القانونية للك واÂد مس �ر[ال التعلمي وÚساء التعلمي ٔ�ثناء مزاو» املهام 

  .د�هلم
وهاذ اليش إالذاRة الوطنية والقaاة الثانية والقaوات اZٔخرى، لكها 

وكنÅربمك بjٔنه احaا اZٓن مع وزارة العدل ومع اعطاتو واÂد الصدى *م، 
النيابة العامة، عند� مOابعات ZٔشÅاص ا|يل مسوا Úساء ور[ال التعلمي يف 

  .مزاو» املهام د�هلم، هذا واÂد
اثنني، فD خيص احمليط د�ل املدرسة، عند� اتفاقLة مع وزارة اWاrلية 

ط املدرسة، ودر� اج>ع يف لتوفري مجيع الظروف اZٔمaية والرتبوية يف حمي
  . اWخول املدريس Rىل مس9توى وزارة اWاrلية

ا|يل ميكن يل نjٔكد لمك ٔ�نه كنتوصل بتقر�ر ٔ�س9بوعي من اZٔمن الوطين 
ومن اWرك املليك، �ش ما يعاودوش يقول يل ما كنعرفش اكع امسيت 
اWرك، اWرك املليك، بتقر�ر عن لك العمليات ا|يل كتقوم هبا هاذ 

ملؤسسات اZٔمaية، وýزيد Rلهيا القوات املساRدة وكذ� الوقاية املدنية، ا
Zٔنه هاذو لكهم �يتدrلوا اZٓن يف احمليط د�ل املدرسة، Zٔنه اك�ن ا|يل �يجي 
¸شعل لنا �ري النار يف واÂد، Âاشامك، واÂد الز�» حمطوطة اÂدا 

  .املدرسة، �ش ينوض الفOنة يف املدرسة
ة اZٔربعة د�ل اWو»، كنبغي من rاللمك، الس9يدات و��، هاذ اÊZٔز 

والسادة املس�شار�ن، Úشكرمه Rىل العمل ا|يل قاميني به مaذ اWخول 
ش9تPرب، ؤ�نه متت Rدة اعتقاالت ومOابعات فD يتعلق  13و 12املدريس يوم 

�Gدرات، فD يتعلق �لتحرش اجلPيس، فD يتعلق مبعا�سة حىت ٔ�ولياء 

  .ومه يف الطريق د�هلم ٕاىل املدرسة، هذا واÂد، احمليط املدريسالتالمLذ 
اZٓن ابدات واÂد الظواهر يه داrل املدرسة، هو ا|يل وقع يف سال 

احملالت ما عند� اRالش، Zٔنه احلا» كتحسن، هذا  3ٔ�و  2وا|يل وقع يف 
وW دrل جبنوي قد هااك، ٔ�وال هاذ الوW �يفاش ادrل؟ احaا ما عند�ش 

رة ند�رو اZٓالت د�ل مطار محمد اخلامس �ش Úشوفو ا|يل دrل القد
مؤسسة تعلميية يف املغرب، �يف غند�رو؟ هذا اZٓن  ÊZٔ�11000زة، 

  . جمالس التدبري Rىل مس9توى لك مؤسسة تعاجل هذه الظواهر
اك�ن عند� إالنصات، اك�ن عند� املتابعة، اك�ن عند� التظاهرات 

نثريو ¾ن�}اه د�ل اوالد� وابناتنا، ٔ�نه املعام_ مع الثقافLة والعلمية �ش 
اZٔس9تاذ راه حرام، مايش �ملفهوم �ري اWيين، هذا واÂد إالÚسان رهن 
ٕاشارتك �ش يعطيك �دا ماكنة جممتعية، البد ما حترتمو �يف كتìرتم 

  .الرشطي، ٕاىل �ري ذ�
  .ýمكل، الس9يد الرئAس، يف التعقLب ٕاذا اكن رضوري

        ::::Aس اجللسةAس اجللسةAس اجللسةAس اجللسةالس9يد رئ الس9يد رئ الس9يد رئ الس9يد رئ 
اللكمة يف ٕاطار التعقLبات لفريق التìالف . شكرا الس9يد الوز�ر

  .¾شرتايك، فليتفضل الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد محمد Rذاباملس�شار الس9يد محمد Rذاباملس�شار الس9يد محمد Rذاباملس�شار الس9يد محمد Rذاب
وحنن نعمل ؤ�نمت تعلمون، الس9يد . شكرا الس9يد الوز�ر Rىل التوضيìات

لقد اكنت . ةالوز�ر، ٔ�ن ٔ�نمت نتاج املدرسة الوطنية ق}ل املدرسة احلزبي
املدرسة يه الفاRل اZٔسايس يف �ربية اZٔجLال، وكنا كنÅافو حىت من 

، "� موl"، "� بنعAىس"احلارس، ما تنعيطولوش احلارس، كنعيطو لو 
واكن تيقوم بدور، اكنت املؤسسة التعلميية فهيا ر[االت ا|يل �يحميو 

م والسلطات احمللية املؤسسة د�ل التعلمي، واZٓ�ء كذ� �يقوموا �Wور د�هل
  .كذ� تتقوم �Wور د�لها

احaا معك، الس9يد الوز�ر، Rىل ٔ�نه إالهامل مت من طرف امجليع، ال من 
طرف اZٓ�ء وال من طرف املؤسسات وال من طرف حىت ر[ال التعلمي، 
حىت هام ما نPساومهش Zٔنه اكنوا ر[االت التعلمي �يعرفوا لك واÂد Rىل 

شالك ¾ج>عية د�ل لك تلميذ، اكنت املعاجلة Âدة، �يعرفوا حىت امل 
  . كتكون معاجلة [ذرية

هذا ما �مينعش، الس9يد الوز�ر، Rىل ٔ�نه التوضيìات ا|يل اعطيتو 
ما تPساش، الس9يد الوز�ر، كذ� . واك�ن واÂد اBموRة د�ل ¾قرتاÂات

يو الشكر موصول |لمنتخبني، Zٔنه دامئا املنتخبني اكنوا �يطلبوا �ش حيم 
ناديو Rىل ٔ�نه حامية ن املؤسسة د�ل التعلمي، ويف هاذ املؤسسة كنا دامئا ك 

املؤسسة من طرف اخلارج، Zٔنه كنعرفو واÂد العدد د�ل املسائل مشaAة 
  . كتوقع، من اس9تعامل اGدرات، من بيع، من كذا، هاذو لكهم وسائل

د�ل احaا �ش ýكونو معليني، الس9يد الوز�ر، احaا معك، وهذا معل 
هاذ السؤال ا|يل [ا يف هاذ الفرصة هاذي Zٔنه هذا �ربية اZٔجLال، هذا 
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  . املس9تق}ل
احaا اقرينا يف مدارس تند�رو حتية العمل يف اWخول وحتية العمل يف 
الوقت د�لها، اZٓن ابغينا ýرجعو |لاميض وýرجعو |لمسؤولية د�ل اZٔس9تاذ 

البد rاص مشاركة امجليع، .. ذاود�ل اBمتع املدين ود�ل اZٓ�ء ود�ل ه
  . كذ� مشاركة احلكومة والتضامن احلكويم

اكينني واÂد العدد د�ل املوظفني ٔ�ش9باح يف امجلاRات احمللية، وكنا 
كنقولو يمت التjٔطري د�هلم واش9تغاهلم داrل وrارج املؤسسات، احبال ا|يل 

ا �يد�روا دارت واÂد العدد د�ل اWول التªارب، عند� موظفني �كرثة م
  .والو يف امجلاRات، اس9تعملهم الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة اZٓن |لفريق ¾س9تقاليل يف ٕاطار . شكرا |لس9يد املس�شار

  .التعقLب

        ::::املس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسي
  .شكرا الس9يد الرئAس

Úشكر الس9يد الوز�ر Rىل إاليضاÂات املقدمة، لكن من الواجب Rلينا 
�ن اBهودات اليت تبذلها الوزارة يف هذا اBال تبقى �ري اكفLة و�ري ٔ�ن نؤكد ٔ

  .قادرة Rىل معاجلة هذا إالشاكل
  الس9يد الوز�ر، 

[ا يف اجلواب د�لمك Rىل ٔ�ن بعض املدارس كنلقاو مطارح النفا�ت ٔ�و 
، ما فهم�ش، الس9يد الوز�ر، واش املدرسة ا|يل "الز�الت"ما مسيتومه بـ 

مطارح النفا�ت ٔ�و مطرح النفا�ت ا|يل [ات عند  [ات عند هاذيك
  ".العقل السلمي يف اجلسم السلمي"املدرسة؟ rاصنا Úشوفو فني هو 

  الس9يد الوز�ر،
اZٔمن حق دس9توري، جيب Rىل اكفة املسؤولني وRىل الوزارة الوصية 

  . السهر Rىل حتقLقه
  الس9يد الوز�ر،

دارس دخR _Lىل هاذ السلو�يات إالجرامLة اليت ٔ�صبحت داrل امل
املدرسة املغربية، واليت مل �كن يف ثقافOنا، حبيث اZٔرسة التعلميية اكنت 
منوذج لrðٔالق والرتبية والتكو�ن، كام ٔ�ن Òسمية وزارة الرتبية والتعلمي لها 

  . دال�هتا ؤ�بعادها، الرتبية ق}ل التعلمي، فال تعلمي بدون �ربية
Zٔس9باب النفس9ية و¾ج>عية الس9يد الوز�ر، البد من البحث ومعرفة ا

  . اليت تدفع �لتالمLذ ٕاىل هذه السلواكت
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
دقائق،  4الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف Âدود . شكرا |لس9يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس9يد الرئAس،

  الس9يدات والسادة املس�شارون،
ال�شكرات د�يل Rىل التعقLب د�لمك، Zٔنه  من [ديد كنعاود نjٔكد لمك

هذا املوضوع راه مايش rاص فقط �ملدرسة، راه rاص �Bمتع د�لنا، 
ؤ�صبحت هذه ظواهر خطرية [دا، ولكن ٕاذا وصلت |لمدرسة معناه ما 
ابقات حىت Âا[ة، Zٔنه ٔ�وال جLل يتكون |لمس9تق}ل، �دا �ادي �كون 

وÚساء التعلمي ما ميكPش هلم يؤدوا املهام  ماكننا يف ال�س9يري، ور[ال التعلمي
  .د�هلم

�� كنتذ�ر وقت ¾مìOان د�ل الباكلور�، وراه قلهتا لمك هنا يف هاذ ٔ
اBلس، اكنوا ٔ�ساتذة �يحرسوا ¾مìOا�ت د�ل الباكلور�، ٔ�س9تاذات 

و��، حصيح احaا البد نلعبو . ؤ�ساتذة، اكنت قابطامه اخلوف من احلراسة
�لنا مكؤسسة �ربوية، ومعمك احلق، ولكن البد نقولو كذ� ٔ�ن اWور د

العائ_، راه قلهتا مرة يف اBلس د�لمك املوقر، ٔ�ن العائ_ اس9تقلت، العائ_ 
املغربية، راه عند� تقار�ر وعند� دراسات، راه العائالت اس9تقلت، ولكن 

 Rام هاذ ٔ�وال بعد يه ظواهر Úشاز، راه مايش. هاذي راه ظواهر اج>عية
  . اليش

ولكن حLث كتبان �يتjٔ$ر دغيا اBمتع ووسائل إالRالم بطبيعة احلال من 
  . حقها ٔ�هنا تربز هاذ اليش، ك�سامه يف Rدم ان�شارها ٕاذا فضحناها مز�ن

و��، كنقول مبا ٔ�ن اZٔرسة البد �رجع |�ور د�لها، حىت يف دمع 
دارس، Zٔنه بدا �يتقال هاذو ومراق}ة الوليدات والبنOAات �ٓش �يقراو يف امل

�ينجحوا، و�� ما كرياجعوش مع وليداهتم وما كرياق}ومهش وبناهتم واش 
[ابوا دروس، حىت ٕاذا ما [ا¤ش اWروس وقف معه �ري يد�ر معلية 

  .. حسابية، وال يد�ر التالوة وال
البد لðٔرسة تلعب اWور د�لها، والبد �يف قال الس9يد النائب ٔ�ن 

مع اZٔسف الشديد، إالخوان يف . تلعب اWور د�لها اZٔسايس مجعية اZٓ�ء
مجعيات اZٓ�ء وكنجمتع هبم حمليا وRىل مس9توى اZٔاكدمييات، Zٔهنم ٔ�عضاء يف 
اBلس إالداري معنا يف اZٔاكدمييات، كنقول هلم رامك Òشغلتو حبواجي وÚسOAو 

 |لمؤسسة التلميذ والتلميذة ا|يل ان> دورمك هو �رRاوه ميل جيي عندمك
  . الرتبوية

ٕاذا مجعيات اZٓ�ء، اBمتع املدين، وهنا البد حنيي اBمتع املدين، فLه �س 
ومجعيات �يد�روا معل جLد، ولكن فLه Rاود �س عندمه �ري السمية 
واملكOب، وذاك اليش، وما شاء هللا، ولكن اك�ن مجعيات اBمتع املدين ا|يل 

  . واÂد العدد د�ل العملية التوعيوية مسامهة مع املنظومة الرتبوية يف
هنا البد نتو[ه لٕالRالم، ونقول وهذا بaAو احلدث يف الوال�ت املتìدة 
اZٔمر�كLة، مجيع اWراسات �رزت بjٔن اس9تعامل النار |لسالح يف املؤسسة 
التعلميية ٔ�دوار عند إالRالم، البد لٕالRالم د�لنا ذاك اليش ا|يل موجود يف 

.. رتموه، واÂد الفLمل ا|يل فLه العنف ما ميكPش لðٔوالددفرت التحمالت حي
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البد إالشارة �كون �برية �ش الوا�Wن ما خيليوش الوW ¸شوف ذاك الفLمل 
  . ا|يل فLه العنف، و�ري ذ�

ولكن البد لٕالRالم حىت هو ¸سامه معنا يف التوعية، مايش �ري يف �ب 
بد من مسامهة �ربوية يف الفر[ة، الفر[ة مز�نة ويربز املوضوع ولكن ال

التنديد �ملنكر، والتنديد �لصعو�ت ا|يل والو كAش9تغلوا فهيا ر[ال وÚساء 
  . التعلمي

  .شكرا. امسح يل الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Rىل مسامهتمك

ونOPقل م}ارشة ٕاىل اZٔس9ئ_ املوÊة ٕاىل الس9يد وز�ر الصìة، والسؤال 
 ٓZاتاLول يتعلق بوضعية املس�شفZٔد السادة املس�شار�ن . ين اÂZٔ اللكمة

  .من الفريق ¾س9تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم ا|لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا|لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا|لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا|لبار
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن واملس�شارات،

ق ¾س9تقاليل الس9يد الوز�ر، ٕان موضوع السؤال ا�ي [اء به الفري
يتعلق �خلصوص ٕاىل السري العادي ا�ي تعرفه خمتلف املس�شفLات، 
حLث متت �رقLة بعض املمرضات واملمرضني من ٕاطارمه اخلاص ٕاىل ٕاطار 
ٕاداري، ولكن اكن الهدف من هذه الرتقLة ٕار[اع الثقة |لممرضني 

nو»، فاكن جناWهنم ق_ �ملقارنة مع موظفي ا�م مبثابة واملمرضات، سD9 ؤ
  .حتفزي هلم |لقLام بواجهبم Rىل الو[ه املطلوب

�ري ٔ�ن هذه النعمة انقلبت ٕاىل نقمة داrل املس�شفLات، حLث ٔ�صبح 
لك فا�ز ولك فا�زة حولت ٔ�و �ريت من ٕاطارها مكمرضة ٔ�و ممرض ٕاىل 
ٕاداري ٔ�و ٕادارية �رفض العمل داrل املهن اليت اكنت مو�و» ٕا�هيا، اليشء 

  . قاتال داrل املس�شفLات مبختلف ٔ�صنافهاا�ي rلق ارتبااك
وٕاذا Rلمنا ٔ�ن هناك نقص قاتل يف Rدد املمرضات واملمرضني يف خمتلف 
املس�شفLات، وكذ� اZٔطباء، ونذ�ر مكثال ال احلرص ٕاذا تفحصنا ٕاقلمي 
ورزازات جند طبAب واÂد يف قسم التوليد، وRدد الك�افة الساكنية ال 

  .�كفLه طبAب واÂد
انتقلنا �ملثال ٕاىل بوعرفة، فLمت تعيني الطبAب ليحرض يوم ٔ�و ٔ�ما ٕاذا 

يومني، هذا عيب ويشء قاتل يرض، �هيك عن احلاجب، مكaاس، 
خمتلف املدن املغربية هناك نقص قاتل ال من اZٔطر د�ل املمرضني 

  .واملمرضات، ال من اZٔطباء
aاح هذا ا|يل اكن، واش اكن الهدف مªل هالس9يد الوز�ر، النOالعمل  ق

داrل املس�شفLات؟ وما رٔ�ي وزار�مك وما ٔ�Rددمت لهذه املعض_ ليك Òسري 
  املس�شفLات حسب ما هو خمطط لها؟

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال[ابة Rىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصìةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصìةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصìةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصìة
  .لس9يد الرئAس احملرتمشكرا ا

  الس9يد الوز�ر،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف البداية البد من الشكر املو[ه |لفريق ¾س9تقاليل |لوÂدة  ،ٔ�وال
والتعادلية Rىل هذا السؤال املهم واملتعلق ¤رشحية ٔ�ساس9ية يف املنظومة 

من هذا املنرب ٕاىل Òسمحوا يل حنيهيم . الصحية، ومه املمرضات واملمرضني
�لعمل اجلبار، العمل إالÚساين ا|يل تيقوموا به ويف ظروف صعبة ٔ�رشت 

  .لها الس9يد املس�شار احملرتم، والنقص احلاد يف العدد
فهاذ اليش ا|يل ٔ�رشت Ù الس9يد املس�شار احملرتم اكنوا جوج د�ل 

صل ا|يل قالت املمرض ا|يل �ادي حياZٔمور، اكنت تدابري قانونية وٕادارية، 
�ادي �rذ مaصب  R10ىل إال[ازة �ادي يمت يف نفس السمل، السمل 

ٕاداري، اكن يعين يف اZٔول ٔ�نه �ادي �كون عبارة عن حتفزي، وٕاذا به هنار 
وصلوا هاذ الناس، بعدا �ٓش دارت هلم الوزارة؟ حLدات هلم حىت هذاك، 

Aش مت احلذف د�ل التعويضات Rىل اZٔخطار املهنية، يعين انت ما ابقLت 
rا ابغى هو يبقى خيدم معنا حLد� ليه ذاك اممرض، يعين ٕاداري، و 

  . التحفزيات، يعين احaا تنجريو Rليه، هاذ اليش ٔ�مور وقعت
ؤ�� �ادي نقول � مكواطن وJطبAب، هذا اكن خطjٔ فادح، وهاذ 
اليش ما ابقاش، Zٔن هاذ اليش �هيم هاذ الناس ا|يل اكنوا Âاصلني Rىل 

، 2008، 2007و مaصب ٕاداري، هاذي �هيم س9نوات إال[ازة ا|يل اrذا
  . ، هاذ التدابري ما ابقاÒش2010و 2009

rا العيب تدار، �يف تنقولو احaا، Zٔن هاذ اليش اولكن لðٔسف و 
ممرضة وممرض ا|يل احaا حمتا[ني هلم،  2000مaصب،  �2000هيم حوايل 

 ؤ�رشت ٕاىل النقص العددي يف بعض املدن ويف بعض القرى ويف بعض
املناطق، واحaا اrذينا هاذ الناس ٔ�عطينامه مaصب وابغاو اكع يبقاو معنا، 
وقلنا هلم يعين بطريقة ٔ�خرى حنيدو �، حنذف � التعويضات عن 

  .اZٔخطار املهنية، يعين تنجريو Rليه
ففي احلوار ¾ج>عي . فjٔش9نو rاص يتدار دا�؟ دا� هاذ اليش حتيد

ليوز، �ادي يمت ٕان شاء هللا الرتقLة �ادي يو  5ا|يل اكنت احلكومة السابقة 
تضم ٕاضافة در[ة اس9تafائية rارج السمل، ولكن لðٔسف �يق نقاش مع 
املالية، Zٔنه هاذ اليش �يق تيقولوا لنا rارج السمل ولكن لفائدة املمرضني 
ولكن لصقوها Rاود 3ين ارتباطا مبراجعة سن التقاRد، هاذ اليش rاصو 

  . هباذ اليش الوقت، احaا يف نقاش
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�� تنقول � JطبAب ومكسؤول Rىل القطاع، هاذ الناس املمرضات ٔ
واملمرضني عندمه احلق، احaا تPساندومه يف هاذ إالطار، هاذ السD9نة ا|يل 

اج>Rات �ش حنلو هاذ املعض_، ولكن موازاة مع  3دازت اكنت عندي 
ص املؤسسات مaصب مايل فD خي 2300هاذ اليش يعين هاذ العام عند� 

مaصب مايل  1000العمومLة يعين بدون املس�شفLات اجلامعية، وعند� 
نقصو من هاذ ن |لمس�شفLات ¾س�شفائية اجلامعية، ýمتناو ٔ�نه حناولو 

  .النقص العددي احلاد

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اZٔس9تاذ ا|لبار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقLب. شكرا |لس9يد الوز�ر

        ::::د السالم ا|لبارد السالم ا|لبارد السالم ا|لبارد السالم ا|لباراملس�شار الس9يد عباملس�شار الس9يد عباملس�شار الس9يد عباملس�شار الس9يد عب
  .شكرا الس9يد الرئAس
  .شكرا الس9يد الوز�ر

يف احلقLقة هذه ٕايضاÂات اكن البد مهنا، كPشكرمك وكنحيي فLمك هاذ 
امحلاس، �ري ٔ�ننا ýمتىن، ýمتىن من الس9ياسة احلكومLة وس9ياسة وزارة الصìة 

ك ٔ�ن هتمت �ه>م �بري �Zٔما�ن البعيدة، فٕاذا ذ�رت ٕاقلمي بوعرفة فاكن هنا
واÂد الطامق صيين ¸سهر �ملداومة Rىل معظم التخصصات الطارئة اليت هتم 
الساكنة م}ارشة، فمت ٕازا» هذا الطامق الصيين وبقي املس�شفى بناية جوفاء، 
فjٔمتىن ٔ�ن حيظى ٕاقلمي بوعرفة، ورزازات واZٔما�ن النائية اليت يتجنب السادة 

  .اZٔطباء احملرتمني املكوث هبا
لوز�ر، هللا جيازيك �خلري، هاذ المك ا|يل قلنا فLه د�ل ٕاضافة، الس9يد ا

املمرضني ا|يل �ادي توظفوا، فOيخصنا ٔ�وال نعاجلو الناس ا|يل [السني، 
، 2008و 2007الس9ياسة القدمية ؤ�� فهمت ٔ�ن هاذ اليش قلت يف 

  مز�ن، ولكن هاذ الس9ياسة هاذي اZٓن ٔ�ش9نو �ادي ند�رو؟ 
عوضو� Rىل اZٔخطار املهنية |لممرضات ميكن لمك ٔ�نمت �وز�ر �ادي ت

واملمرضني �ش يقوموا �لعمل د�هلم، راه ما ميكPش نق}لو يف املغرب اZٓن 
)les femmes de ménage ( هاذوك العامالت املوظفات ا|يل مه

خصصوا |لنظافة، راه هام ا|يل �هيزوا، هام ا|يل تيدrلوا |لطبAب، مه ا|يل 
الر[ال ا|يل تيدrلوا Rىل العياالت ومه يف �هيزوا املرىض، واك�ن فهيم 

�ادي Úسميوه داrل يف  وضعية Zٔن يه عر�نة، فهذا �ري مق}ول، وال
الس9ياسة احلكومLة الفاش_ دامئا يف ش9ىت القطاRات مايش �ري يف الصìة، 
خفصنا نن�هبو واحaا عندمك مقدرة rاصنا نبaAو، هللا جياز�مك خبري، الرضر 

  . ونقلبو Rىل اWاء
  .شكراو 

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك الرد Rىل التعقLب، تفضلوا. شكرا |لس9يد املس�شار

        

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
�� مOفق متاما مع قول الس9يد املس�شار احملرتم، هو النقص العددي ٔ

احaا �ري تنقولو رمبا اك�ن، مايش رمبا، Rىل حساب . �بري، *ول
زارة الصìة ٕاىل يومaا هذا rاصنا مايش �ش إالحصائيات ا|يل عند� يف و 

يعين نوصلو �اك اليش ا|يل ابغات املنظمة العاملية |لصìة، ال، بعيد�ن لك 
 9000البعد، احaا �ري �ش Rىل حساب إالحصائيات املغربية، rاصنا 

  . طبAب، يعين هذا رمق *ول 7000ممرض وممرضة و
واÂد النظرة مشولية، ولكن ٔ�� مOفق معك، هاذ النقص العددي rاصو 

راه مايش بوعرفة Zٔن هاذ املسائل ا|يل تتطلب الس9يد املس�شار ٔ�� مOفق 
معك، احaا ما �رهناش هاذ اليش حبال دا� ميل تتقول اكنوا ٔ�طباء ٔ�و 

  . ممرضون صيLPون يف بوعرفة، ما �رهناش
�� نقول � هاذ العام، ٔ�� جLت �وز�ر جتمعت مع الس9يدة السفرية، ٔ

ء واملهنيني الصينAني دا� �يطلبوا �ش جييو |لمغرب ٔ�كرث �ك�ري ما اZٔطبا
يطلبه املغاربة، ال يعقل ٔ�� مكهين الصìة ما نق}لش، ما ميكPش خنيل مغريب 

�لف درمه، ما ابغاوش،  16درمه وجنيب صيين نعطيه  8000[الس بــ ٔ
 Zٔن حىت هام عندمه خصاص، حىت هام تيصدروا Wول اخلليج ا|يل كتعطي

  . ٕاخل... ٔ�موال
فهذا خصنا واÂد النظرة، ٔ�ش9نو يه هاذ النظرة؟ بعدا ٔ�ش9نو يه 
الرؤية د�ل تدبري القطاع؟ rاصنا منش9يو يف واÂد الرؤية س9ياسة Òشار�ية 
بني القطاRني العام واخلاص، هذا ال يعين بتا� كام �يتقال ٔ�نه تنLþعو، ابغينا، 

ونعطيوك، ال، ما معرو اكن هذا ال، ابغينا هاذ القطاع العام نلوحوه Rلينا 
  . هو اWور

يعين يف الس9ياسة ال�شار�ية، اكن عند� �زاف د�ل احلواجي ا|يل 
ند�رومه بaAاتنا، احaا لك واÂد تيجر لهاذ اجليه وعند� ٕاماكنيات ا|يل خصنا 

  . خندمو فهيا
3نيا، التدبري، الرؤية د�ل تدبري القطاع وداميا كنت كنقولها يف هاذ 

Bرشية، الس9ياسة، اþلس احملرتم، هو تدبري املوارد ال)le Référentiel 
des emplois et des compétences ( ه، ا|يل�Aا يف هتيaا|يل اح

مايش هذا فكريت، د�ل الس9يدة الوز�رة السابقة ا|يل rادمة فLه وجLنا 
  .احaا ýمثنوه وýزيدو نعزوه ٕان شاء هللا

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  :يد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةيد رئAس اجللسةالس9 الس9 الس9 الس9 
السؤال املوايل موضوRه ٕاسرتاتيجية وزارة الصìة املس9تق}لية . شكرا

اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . |لوقاية من داء ا�هتاب السìا�
  .احلريك

        ::::املس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوياملس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوياملس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوياملس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوي
  .شكرا الس9يد الرئAس
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  السادة الوزراء،
  مني،السادة املس�شارون واZٔطر احملرت 

كام تعلمون، الس9يد الوز�ر، عرفت بعض املدن املغربية مؤخرا هاذيك 
، )la Méningite( ـــإالصابة د�ل ذاك مرض السìا� ا|يل هو معروف ب

   .وهو ما ٔ�3ر جضة يف املغرب والعائالت ختوفوا من هاذ املرض اخلطري
OPقل معوما ٕالدراك مدى خطورة اWاء وملعرفهتا املس9بقة �كون املرض تي 

بواÂد الرسRة فائقة، ولتنو�ر واطمئنان املواطنني واطمئنان الرٔ�ي العام 
   :الوطين، Úسائلمك الس9يد الوز�ر

ما يه اZٔس9باب احلقLقLة الاكمaة وراء إالصابة املسª_ بداء ا�هتاب  -
 ؟ )la Méningite(السìا� ا|يل يه 

- ìا ــــــــــــــــــايوما يه ٕاسرتاتيجية الوزارة د�لمك من داء ا�هتاب الس
)la Méningite ( ولتفادي �كر�ر هذه الفاجعة؟  

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
  . وز�ر احملرتمالشكرا الس9يد 

  وز�ر،الالس9يد 
  الس9يدات والسادة النواب احملرتمني،

ا|يل يف . ريك لطرح هذا السؤالٔ�وال اكلعادة الشكر اجلزيل |لفريق احل
هاذ ا�Zٔمات، وrاصة يف هاذ ا�Zٔم ا|يل كرث الك�ري احلديث عن مرض 
ا�هتاب السìا�، ويه مaاس9بة من هاذ املنرب املوقر ٔ�ن ٔ�طمنئ جملسمك املوقر 
ومن rاللمك الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن احلاالت اليت جسلت ببالد� يه Âاالت 

  . عي بتا� ال |لخوف وال |لقلقمعزو» ومOفرقة، وال Òس9تد
فjٔؤكد، rالفا ملا [اءت به بعض الصحف ٔ�نه لAس هناك ٔ�ي Âا» 

يف املغرب : نعطيك ٔ�رقام. يف املغرب) L’épidémie(و�ء، ما اكيناش 
ماتوا  Â(la Méningite)ا» د�ل  1056 هاكنت عند� يف العام لك 2011

  .126ماتوا  1056، من 126مهنم Âاالت الوفLات 
فقط، ماتوا مهنم  1006، 1006عند�  2012، هذا دا� ساىل، 2012

، يعين نقص ال يف العدد، نقص يف Rدد الوفLات، ونعطيك م�ل 111فقط 
اك�ن  2008هذا ا|يل تPشوفو يف الصحف د�ل فاس، �ش تعرف، فاس 

Âا»،  Â2010 :66ا»،  Â)Méningite( ،2009 :79ا» د�ل  92
حبال حبال،  Â2011-2012ا»، يعين جLنا  Â2012 :33ا»،  31: 2011

يعين بال ما �ش منش9يو خنوفو الناس، ٔ�� تنقول لمك �لك شفافLة و�لك 
مسؤولية كذ�، ٕاذا اكنت يش Âا[ة راه احaا �ادي نقولوها لمك و�ادي 

 la(نقولوها |لرٔ�ي العام، واش احaا �ادي خنليو الرٔ�ي العام، �ادي خنليو 
Méningite ( كنقول هلم حبال بعض الصحف تيقول �  ؟تزتيد�ادة ��ؤ

الوزارة تتفرج، واش احaا �ادي نبقاو نتفرجو؟ �ري ٕاذا اكن راه rاصنا 
  . �rذوها

دا� �ادي ندوزو لٕالجراءات، إالجراءات ٔ�وال، فالوزارة لك Rام ٔ�وال 
 la direction de la(�دا ٕان شاء هللا Rىل الساRة التاسعة صباÂا يف 

population ( ،ن لك س9نة كتكونZٔ ،ا�ìىل ا�هتاب السR عند� اج>ع
). la Méningite(�ش توقع حتيني د�ل إالسرتاتيجية الوطنية د�ل 

�ش9نو يه؟ ٔ  
�وال، وضع الربوتو�والت، راه اك�ن، ها هو هذا املثل د�ل العام ا|يل ٔ

  . داز، �يكون عند مجيع املهنيني د�ل الصìة
[لب |لقاÂات، ا|يل rاصنا نعرفو املشلك د�ل 3نيا، تطو�ر مقاربة 

)la Méningite ( نوع  %70ا|يل عند� هنا يف املغربB ،
(méningocoque)  نوعB وهاذ النوع من ،(méningocoque)  من

يف العامل بjٔرسه ما اكيPش ا|لقاح د�لو، ما اكيPش يف العامل، يف اWول  Bنوع 
مهنم ما  %70، لðٔسف، و �B، احaا عندC، عندمه AاZٔخرى عندمه 

  . ولكن اك�ن ٔ�فاكر ا|يل rاصنا ن�aاولوها.. اكيPش
وهاذ اليوم الوطين كذ� س9نو� هيدف اس9تدرار اخلالصة الوضعية 
وحتسAس املهنيني ووسائل إالRالم والساكن وتدعمي الرشاكة بني القطاRني 

  . العام واخلاص، Zٔن القطاع اخلاص عندو ما يقول يف هاذ اليش
 ٔ�rريا، rاصنا التكفل ¤رسRة، ال�شخيص الرسيع لهذا اWاء، Zٔن و

تريجعوا إالÚسان Rادي   (les antibiotiques)اZٔدوية واملضادات احليوية 
  . [دا

 .شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .التعقLب |لفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوياملس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوياملس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوياملس�شار الس9يد اZٔمني طييب Rلوي
  . وضيحمك |لرٔ�ي العام واطمئنانهشكرا الس9يد الوز�ر Rىل ت

ولكن ا|يل تPسªلو، الس9يد الوز�ر، واrا ت�}ذلوا اBهودات واحaا 
فارÂني �لقدوم د�لمك لهاذ الوزارة، هو غياب التواصل مع املواطنني �ش 
Òرشحوا هلم هاذ اZٔس9باب د�ل هاذ املرض مaني تتجي، و�يفاش يد�روا 

و ـــــــــــــــــــــــاملرض اخلطري ا|يل ه |لوقاية د�هلم من هذا املرض، هاذ
)la Méningite .(  

حلقاش راه املرٔ�ة ميل تيطلع لها الوW د�لها السÅانة وال يش Âا[ة 
وتتكون يف اWار، راه الرا[ل د�لها تيكون rدام، ما عندهاش �يف تد�ر 
 Òرشي اWواء وال مaني جتيب هاذ اليش، اشوية تيصدق الوW ٕاما تي�شلل

�ا، الس9يد الوز�ر، هاذ املرض راه . وال تيحامق )mongolien(وال تيويل 
  . خطري، راه مايش Òسهل اZٔمور وتقول ما اك�ن حىت يش Âا[ة

و��، حىت غياب التفAOش، الس9يد الوز�ر، يف ذاك الروض د�ل 
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اZٔطفال ما تيكوÚش ذاك التفAOش يف خمتلف روض اZٔطفال، وتتعرفوا 
Rالم تتPرش ذيك الورقة ¾لكرتونية لك يوم واملدن خمتلف وسائل االٕ 

  . املغربية وتيقراوها الناس يف [ل املغرب
�ا، الس9يد الوز�ر، تP}غيو �ش تبذلوا جمهود �ش هاذ املرض هذا ما 

aخوفوا مOAاملغاربة وهو خطري |�راري  هيبقاش يف هاذ املشلك هذا، ت
Âا»،  900الوز�ر، جسلت  ، الس9يد2012الصغار، ولكن يف التقر�ر د�ل 

د�ل  Â9%ا» ا|يل ٔ�عطت  900اZٔرقام الرمسية ا|يل صدرت عنمك، 
 1000الوفLات ا|يل عند� هنا، الس9يد الوز�ر، حلقاش اخلانة اخلطرية يه 

) Â)la Méningiteا» يف إالصابة د�ل  Â1000ا»، ٕاذا وصليت لـــ 
، Â2012ا» يف  900وصلنا  �ا، احaا. تتدrل يف احلا» اخلطرية يف العامل

  .R9%ىل حسب اZٔرقام الرمسية ا|يل عند� هنا، ا|يل ٔ�دت 
�ا، الس9يد الوز�ر، تنطلبو مaمك حىت ذاك ¾س9تق}االت يف 
س9تق}لوا املواطنني  املس�شفLات مع املواطنني �ش �كون املسائل معقو» ̧و

يف هذه حىت هو ابغينا Úشريو لمك مز�ن، وراه اك�ن Rدم ¾س9تق}ال 
  .القضية

  .وشكرا Rىل اBهودات د�لمك

  :الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب

  :الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
  .شكرا

�� �ري �ش نصحح اZٔرقام، هذا اكن بالغ حصايف د�ل وزارة الصìة ٔ
، 900يت ا|يل ٔ�رشت Ù، ولكن يف البالغ واقL_ �ري ازربيت شوية ميل قل

 900: 2012د¸سمرب  11، لقد جسل ٕاىل �اية يوم هما غنقراش البالغ لك
، Â1006ا»، ولكن احaا دا� تندويو Rىل احلا» د�لنا، قلنا � وصلنا لـ 

، هاذ اليش البالغ اكن اصدر، �ري �ش اýكونو هدا� تندويو Rىل العام لك
، دا� اليوم ما 98الوفLات واحضني، ا|يل قلنا يف ذاك الوقت قلنا ماتوا مهنم 

، �ري �ش تصحيح اZٔرقام، يعين هاذ اZٔرقام ا|يل 111قلت  98قل�ش � 
�عطيتك اليوم د�ل الس9نة Jلكٔ.  

النقطة الثانية، احaا ما معر� قلنا، ٔ�� JطبAب، ٔ�� راه طبAب 
مس9تعªالت، ما ميكPش نقول � هاذ اليش مايش خطري، هذا راه خطري 

من اZٔمراض ا|يل كتدrل يف التكفل ¾س9تعªالية، وخطري [دا، هاذي 
ولكن ٔ�� ميل تنطمjٔن الرٔ�ي العام مايش من �حLة اخلطورة، تنقول �ش ما 
يبقاش هاذ الولع ويش تيجري، ويه ما اك�ن والو، مايش ما اك�ن والو ما 
ابغينا خنبيوه، تنقول لو اكن اكن �ادي نقولها، ونقول � ٔ�ش9نو rاصو 

r اصو يتدار راه قلهتا �يتدار، ا|يل.  
النقطة الثالثة، قلت يل ٔ�ش9نو هو هذا؟ هو ا�هتاب د�ل الغشاء، 
شفيت الغشاء والبطانية ا|يل كتدوز Rىل ا|يل تيحيط �Wماغ والنÅاع 

الشويك، هاذيك ا|يل ك�سد Rلينا من هنا وهنا، �يوصل لها ذاك 
وÒسمى ) l'infection(امليكروب، ٕاما الفريوس وٕاما �كOريي، و�يكون 

)la Méningite( ا[ة ا|يلÂ هذا خطري، �يوصل |لمخ، راه مايش يش ،
  . ساه_

، احaا �ادي نتذا�رو �دا، Zٔن )la vaccination(ولهذا rاص ٔ�وال 
بعض اWول، �يق املنظمة العاملية |لصìة ما دrالتوش، بعض اWول 

 (méningocoques)د�ل هاذ ) le vaccin(اZٔوربية فكرت يف واÂد 
 le(يف املغرب ما اكيPش  %70ا|يل يف ) type B(ا|يل ادويت Rليه 

vaccin ( ىل الصعيد العاملي، ابدات تد�رR)ce qu’on appelle les 
vaccins combinés ou polysaccharidiques( ن هاذZٔ الش؟Rا ،

)le vaccin ( ةìا|يل عند� يف العامل ا|يل كتفرقو املنظمة العاملية |لص
 le(س9نني وال من دا� Rامني، هاذ  5و دا�، Rاود 3ين تد�رو rاصك تد�ر 

vaccin ( س9نني يعين كتعطيك الوقت 10اجلديد.  
3نيا، ٔ�نه يف املغرب هاذ احلاالت ا|يل شفيت لكيش �لك تواضع 
كنتلكفو هبم لكيا، يعين ما معىن كنتلكفو هبم؟ �منش9يو تنعطيو اZٔدوية، 

البد مaو هاذي مسjٔ»، وال |لعائ_ د�لو  تنعطيو ا|لقاÂات، ال |لمريض ا|يل
  . وال |لطلبة، وال |لناس ا|يل ساكنني

ا|يل ميكن يل نقول ونو[ه هاذ اليش |لمواطن املغريب ٔ�نه جتنب بعض 
الفضاءات اليت تعرف ¾كتظاظ و¾زدÂام، rاصة �لPس9بة لðٔطفال، Zٔن 

  .�ش امليكروب ما يدوزش
كز حصي عند ظهور بعض اZٔعراض، 3نيا، التو[ه Zٔقرب طبAب ٔ�و مر 

�ش9نو هام اZٔعراض د�ل ٔ)la Méningite( انة، يهÅ؟ يه كتطلع الس
إالÚسان �يتقLا، يه إالÚسان تيرضو راسو، ويه Òش9نج الرق}ة، الناس 

  .الك}ار يعين ما ميكPش يلوي عنقو
هاذ املسائل لكها مايش �ش خنوفو الناس، ولكن من اZٔحسن مييش 

ال يف فرÚسا ويف ٔ�ورو� �يقولوا |لطبAب �ري ٕاىل ¸شوف الطبAب، م�
والناس ا|يل ما عندوش مشلك يف اZٔذن،  38السÅانة طلعت ٔ�كرث من 

-le liquide céphalo(خصك تد�ر ليه ذاك الشوكة �ش حتيد 
rachidien .( هاذ املسائل لكها �ادي ندرسوها �دا ٕان شاء هللا، ونتعاونو

  .و�كون rري ٕان شاء هللا
  .لس9يد املس�شارشكرا ا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
السؤال املوايل موضوRه �ر�مج العمل ¾سرتاجتي . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفLدرايل لتقدمي . بقطاع الصìة
  .السؤال، فليتفضل مشكورا اZٔس9تاذ دعيدRة

  :املس�شار الس9يد محمد دعيدRةاملس�شار الس9يد محمد دعيدRةاملس�شار الس9يد محمد دعيدRةاملس�شار الس9يد محمد دعيدRة
Aسشكرا الس9يد الرئ.  
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  الس9يد�ن الوز�ر�ن،
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،

لقد س9بق |لمسؤولني عن قطاع الصìة ٔ�ن وضعوا �ر�مج معل 
، وذ� من ٔ�[ل متكني املنظومة الوطنية |لصìة 2012- 2008ٕاسرتاجتي 

من لعب دورها الاكمل يف توفري rدمات حصية Rالية اجلودة |لجميع، ويضم 
  : ما ييلٔ�هداف، نوجزها يف 10هذا اGطط 

�لف والدة حLة،  100للك  50تقليص Úس9بة وفLات اZٔ*ات ٕاىل   - 1ٔ
 ؛2012والدة حLة يف س9نة  1000للك  15وÚس9بة وفLات اZٔطفال ٕاىل 

 ختليق قطاع الصìة؛ - 2
ضامن املساواة يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية بني اجلهات وبني   - 3

 الوسط القروي واحلرضي؛
 ال[ات، rاصة �لعامل القروية؛Òسهيل ولوج الطبقات املعوزة |لع  - 4
Úس9بة (توفري rدمة حصية فعا» وذات قدرة تنافس9ية Rالية   - 5

 ؛)2012يف غضون س9نة  %5اس�شفاء تصل ٕاىل 
ٕاRادة الثقة |لمواطن يف النظام الصحي وحتسني ظروف   - 6

¾س9تق}ال �ملس�شفLات وداrل املس9تعªالت وتوفري اZٔدوية وضامن 
 إالنصاف؛

 العال[ات الصحية ومن �اكليف اZٔدوية؛ التقليص من �اكليف  - 7
 تعز�ز اليقظة والسالمة الصحية؛  - 8
ختفLف احلصة اليت تتحملها اZٔرس يف متويل الصìة ٕاىل ٔ�قل من   - 9

 ؛25%
 . التكفل لكيا �Zٔمراض املزمaة -10

مفا ا�ي مت ٕاجنازه، rاصة ؤ�ن امجليع Rىل Rمل �لرتدي ا�ي يعرفه قطاع 
وRدم املساواة بني اجلهات Rىل مس9توى الصìة وضعف اخلدمات الصحية 

 التjٔطري الطيب والولوج العادل |لصìة؟ 
  .شكرا الس9يد الرئAس

  ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر لٕال[ابة Rىل السؤال، تفضلوا. شكرا لمك

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
  الس9يد الرئAس احملرتم،
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  ارون احملرتمون،الس9يدات والسادة املس�ش
�وال اكلعادة الشكر اجلزيل |لفريق الفLدرايل |لوÂدة واWميقراطية Rىل ٔ
طرnم لهذا السؤال املهم، املهم [دا، حول ما مت ٕاجنازه مضن اGطط 

�ي الوزارة السابقة 2012-2008¾سرتاتيجي |لوزارة ٔ .  
معلها بتا�، يف احلقLقة اÂرتاما |لس9يدة الوز�رة السابقة ال ميكaين تقLمي 

وٕاعطاء تصور مس9بق حول تنفLذ هذه إالسرتاتيجية، فقد قامت احلكومة 

السابقة بPرش هذه احلصي_ د�لها لكها Rىل البوابة إاللكرتونية، ولكن rاصنا 
Rاود 3ين ما نبقاوش، كندوي Rيل خشصيا، من �ب ¾Rرتاف بعمل 

�راكامت د�ل اZٓخر�ن البد من التjٔ�يد ٔ�ن هناك ٕاجنازات، ٔ�ن هناك 
 ،Ù رشمت�احلكومة والوزارة السابقة اليت حققها اGطط السالف ا��ر ا|يل ٔ

  .الس9يد املس�شار احملرتم، ال ميكن القفز عنه
�وال، تقليص Rدد وفLات اZٔ*ات واZٔطفال، وهذا ٔ�ؤكد ٔ�ن الوزارة ٔ
السابقة لعبت واÂد اWور هام و*م [دا، ما ميكPش لنا ýرجعو لها لكيش 

ذ التقليص �ري |لوزارة السابقة فقط، اكنت الوزارات ق}ل ولكن لعبت ها
  . واÂد اWور هام

3نيا، اكن البدء مع الوزارة السابقة �لتكفل �Zٔمراض املزمaة، اكنت 
  . بداية

اكنت بداية لتÅليق القطاع، اكن واÂد الرمق هاتفي ا|يل �يق ٕاىل يومaا 
  . ٕاخل... هذا، وطين جماين

مايش �ري حتقLق هاذ املنجزات د�ل الوزارة السابقة، الوزارة �ٕالضافة 
كربى، مت فOحها يف عهد الوز�رة السابقة، مهنا م�ال  االسابقة فOحت ٔ�وراش

"RAMED2": دة الطبيةRا|يل اكن ق}ل اليس عبد الرمحن  ،نظام املسا
�يف ) il avait le mérite(يوسفي، وما ق}ل اليس عبد الرمحن يوسفي، 

و احaا س9يخرجو |لوجود، والوزارة السابقة rدمت فLه مشكورة، كنقول
واحaا زد� حىت احaا شوية د�ل الربكة، ٔ�نه اكن هناك ٔ�وراش كربى ا|يل 

  . rدمت
�ري ٔ�ن احملاس9بة والتقLمي ا|يل ميكن |لس9يد املس�شار احملرتم إال[ابة Rليه 

فهاذ اليش . 2013- 2012هو ما حققOه وما س9تحققه إالسرتاتيجية |لوزارة 
�� كنت راسلت اBلس د�لمك املوقر، الرئAس، وراسلت رئAس جملس ٔ

�شهر، ومتكaت نقدم  6النواب وطلبت مaه جني نقدم احلصي_ ٔ�ماممك د�ل ٔ
�شهر يف جملس الربملان، ولðٔسف ما قدمهتاش ٔ�ماممك ؤ��  6هاذ حصي_ ٔ

مك ٔ�ش مس9تعد نقدم احلصي_ د�ل Rام، �ش نتìاسب Rلهيا �ش نور�
  . در�، وفني ٔ�خفقaا، وRالش ما در�ش

�� مس9تعد �لك تلقائية و�لك ¤ساطة Zٔن هذا واجب ٔ�ماممك �ش حىت ٔ
فهاذ اليش ا|يل ميكن يل نقولو � يف هذا النطاق . ٔ�نمت، Zٔن عندمك دورمك

  . هذا، ورمبا التعقLب
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .ة يف ٕاطار التعقLبلمك اللكم. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدRةاملس�شار الس9يد محمد دعيدRةاملس�شار الس9يد محمد دعيدRةاملس�شار الس9يد محمد دعيدRة
  .شكرا الس9يد الرئAس

احaا .. احaا ٔ�مام حكومة يه اس9مترار |لحكومة السابقة، هذا فD خيص

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 
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�مام ٕاسرتاتيجية تتوضعها ٔ�ي وزارة وتضع ٔ�هداف، هاذي بالد، هذا جممتع ٔ
ت يف فLه ¾س9مترارية، وضعنا ٔ�هداف وخصصنا لها واÂد العدد من النفقا

من الناجت اWاrيل اخلام خصص  %5، املزيانية، مبعىن 2012وال  2011
  . مليار نتاع اWرمه 11,8كنفقات لوزارة الصìة، مبعىن 

ما يه النتاجئ؟ Zٔن ميل تند�ر خمطط تنìدد ٔ�هداف، من مضن هذه 
فD خيص وفLات اZٔ*ات،  %50اZٔهداف كنا قلنا بjٔنه �ادي نوصلو لـ 

وفاة للك  50ٔ�ي  %50، مبعىن ما وصلناش لــ 112عند� اZٓن 
، و�لتايل ما وصلناش لها، هذا هدف ما وصلناش r ،Ùاصنا 100.000

Ù الش ما وصلناشRو ،Ù نقولو ما وصلناش.   
، اZٓن 15ٔ�يضا فD خيص وفLات اZٔطفال، كنا Âدد� الهدف نتاع 

  .، ٕاذن ما وصلناش لهاذ الهدف28,8عند� 
النفقات الصحية، اZٔرس اليوم تتخرس ٔ�كرث من  التقليص فD خيص

من اZٔداء املبارش نتاع اZٔرس فD خيص النفقات الصحية، و�لتايل ما  63%
  .%25قلصناش، مبعىن هاذ النفقات ٕاىل 

�يضا �ر�مج ٔ"RAMED " د احملدودية، تدارتÂاليوم نقولو اك�ن وا
مليون مس9تفLد  1,5 وصلنا لــ �واÂد الهالالي وواÂد الضªة، اليوم �

�ي ما ¸ساوي  2012، وهاذ اليش ٕاىل �اية غشت 8,5من ٔ�صل ٔ17,6% 
  .من الف�ة املس9هتدفة

 –لðٔسف  –اليوم ٔ�يضا فD خيص النفقات الصحية، جند ٔ�نه اZٔرس 
، يف Âني ٔ�نه اZٔرس اZٔكرث فقرا Òس9تفLد فقط %20اZٔكرث غىن Òس9تفLد من 

  .اك اخOالل �بري جيب معاجلتهو��، هن. من النفقات الصحية %13من 
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، |لجواب Rىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقLب، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
�وال احaا مOفقني، اك�ن هناك اس9مترارية د�ل . شكرا الس9يد املس�شارٔ

قلنا ابدينا من الصفر، ال الس9يدة الوز�رة  الس9ياسة، راه قلهتا، احaا ما معر�
 ��ال السابقة وال ا|يل ق}ل مهنا، راه لك واÂد تيجي، لك حكومة كزتيد، ٔ

  . قلهتا يف اZٔول وكنjٔكدها وكنعاودها
اrذينا بعض النقط  2016-2012والتjٔ�يد كذ� ٔ�نه يف ٕاسرتاتيجية 

قليت، مفثال  Zٔن ما وصلناش لðٔهداف ا|يل 2012-2008د�ل ٕاسرتاتيجية 
Òسهيل ولوج الطبقات : "د�ل احلكومة السابقة تقول 2008ٕاسرتاتيجية 

  . ، اrذيناها حىت احaا، ولكن ابداو هام واحaا تنمكلو"املعوزة |لعال[ات
�ٓش در�؟ م�ال، ها احaا ابدينا نقصنا شوية يف اWواء واحaا �ادي 

الدة ا|يل اكن ا|يل اك�ن، احaا م�ال التكفل مبضاعفات الو 1000نقصو 
  .يؤدى عهنا، احaا نقصناه، احaا صفر درمه، يعين هاذ املساءل لكها �ادة

�ري، ٕاذا مسحيت يل، �ري بعض التصحيح، ما �rذهاش من ق_ 
 %63، اكنت %63الصواب، النفقات الصحية املبارشة د�ل اZٔرس مايش 

�و  57ٔ�و  63، يه مرتفعة ولكن مايش %54اZٓن  %57نقصت ٔ54.  
ا|يل كتدوي Rليه، نظام املساRدة، " RAMED"طة الثانية، النق

مليون ونعطيك ٔ�رقام، ٕاىل جLنا جنمعو  5مايش مليون ونصف، دز� �ك�ري 
لكيش، الناس ا|يل عندمه البطائق، Zٔن البطاقة راه صاحلة |لعائ_ مايش 

�و  700|لواÂد، ٕاذا جLنا �ري الناس ا|يل عندمه البطاقة راه Rال�ن مليون ؤ
، Zٔن اZٓخر�ن ا|يل 200مليون و 2ٔ�كرث، ما عند¸ش اZٔرقام، كنظن  ،2

، 700مليون و Ò�2ش تيحطوا يه  (le bon)، (récépissé)عندمه 
مليون، هاذ الرمق ما كناش كنOPظروه احaا، احaا قلنا �ادي  5دز� �ك�ري 

مارس ٕاىل  13س9نوات، واحaا يف ظرف من  3مليون Rىل  8,5نوصلو 
  .ماليني 5 يومaا هذا دز�

النقطة اrZٔرية هو هاذ النظام، نظام �بري، نظام فLه مجيع املتدrلني، ما 
تنقولوش راه صايف وصلنا، راه فLه اخOالالت، فLه سلبيات، فLه لوبيات، 

ؤ�ش9نو؟ . فLه مسائل حزبية، هذا نقر به، ولكن هذا خصنا منش9يو |لقدام
نا وýرجعو ا|لور، ال، �ادي هاذ الناس تيد�روا، ابغاو� نقولو هلم صايف فشل 

  .|لقدام "RAMED"نبقاو نتضاربو معهم �ش ýزيدو هباذ 
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
السؤال املوايل موضوRه اخلصاص يف ٔ�طباء الشغل، اللكمة . شكرا

ÂZٔد السادة املس�شار�ن من مجموRة ¾حتاد الوطين |لشغل �ملغرب، 
  .السادة املس�شار�ن فليتفضل ٔ�Âد

        ::::املس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماش
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

�خيت املس�شارة، ٔ  
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�مهية ٔ�ساس9ية �لشغل وبقطاع ٔ Ù رتبط مبوضوع� Dنتقدم هبذا السؤال ف
رتم، موÊة املjٔجور�ن، رسالتنا من rالل هذا السؤال، الس9يد الوز�ر احمل

  .يف اZٔصل ٕاىل وزارتني، وزارة ال�شغيل وٕاىل وزار�مك املوقرة
نعمل، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن طب الشغل من بني ¾ه>مات الكربى اليت 

، 1958ومرسوم  1957[اءت الرتسانة القانونية لتكرسها، بدءا بظهري 
، وكذ� مدونة الشغل اZٓن rاصة يف الباب املتعلقة �لصìة والسالمة

ويف ٕاطار الرقابة املفروضة Rىل ٔ�داء املقاو»، rاصة Rىل مس9توى القطاع 
  .اخلاص

��، الس9يد الوز�ر، حنن يف مOابعتنا لتفعيل هاته اZٓلية Rىل مس9توى 
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طب الشغل، جند �لطبع Rىل مس9توى إالحصاء ٔ�ن املقاوالت املفع_ يه 
يل ما �يبلغش العدد يف املقاو» مبوجب القانون وا| 75قلي_ [دا، فªaد بjٔن 

د�ل اZٔعضاء ٔ�هنا كتحرم من هذا اجلانب، �هيك عن القطاع  50د�لها 
�ري املنظم، �هيك عن اRZٔداد �ري املرصح هبا Wى الضامن ¾ج>عي، ٕاىل 
�ري ذ� من إالشاكالت، مما جيعل هاذ اجلانب، rاصة Rىل مس9توى هذا 

  . ى �حلاكمةالقطاع يعرف خصاصا �بريا [دا ويعرف ما ¸سم
و��، الس9يد الوز�ر، املس9توى الثاين Rىل مس9توى إالدارة العمومLة، 
وهو Úسائلمك rاصة يف توصية صدرت مaذ س9ن�ني من اBلس اRZٔىل 
لطب الشغل، وهو يصدر توصية بتعممي طب الشغل Rىل مس9توى القطاع 

  .العمويم
تغلون فسؤالنا ما هو إالحصاء، ٕاحصاء Rدد ٔ�طباء الشغل ا��ن ¸ش9 

�لقطاع العمويم، وتوزيعهم وكذ� إالماكنية املرتبطة بتكو�ن ٔ�Rداد ٔ�طباء 
مع اجلهات اGتصة، و�لتايل هل هناك الحئة د�ل اZٔمراض املهنية اليت 
جيب التعجيل ٕ�خراÊا، Rلام بjٔن هذا القطاع ٔ�و هاته اZٓلية ٕاÂدى اZٓليات 

R «ٓن �لرفع من املقاوZىل مس9توى القطاع اخلاص، الناجعة يف الظرف ا
  و�لرفع كذ� من املردودية؟

لٕالشارة فقط، الس9يد الوز�ر، ¾حªOا[ات اليت اكنت مؤخرا يف 
مراJش يف ٕاÂدى املصìات قرب مaدوبية الصìة، لكهم ¸ش9تكون من 
ٕاشعاRات مaبعثة، rاصة املوظفون املنمتون ٕاىل هذا القطاع، وهناك 

فروض، الس9يد الوز�ر، يف هذا امل. عرائض واحªOا[ات ٕاىل �ري ذ�
إالطار ويف إالطار املرتبط �لقطاع العمويم، �يف نبلور تصورا ٕاضافة 

  لðٔس9ئ_ املطروÂة؟
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر لمك اللكمة لٕال[ابة Rىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

كذ� الشكر اجلزيل لفريق إالحتاد الوطين |لشغل �ملغرب Rىل طرnم 
  . لهذا السؤال حول اخلصاص يف ٔ�طباء الشغل

�شري ٔ�ن وزارة الصìة Rىل وعي �م ٕ�سهامات هذه الف�ة يف املنظومة ٔ
امني مدونة الصحية الوطنية ¤شلك Rام، ويف ضامن التطبيق السلمي ملض

 65.99الشغل ¤شلك rاص، هاذ الف�ة من اZٔطباء يؤطر معلها القانون رمق 
  .2003د¸سمرب  8الصادر �جلريدة الرمسية يوم 

ق}ل ٔ�ن ٔ�خوض يف مصمي اجلواب، امسحوا يل �ش نؤكد ٔ�ن ٔ�وحض 
اك�ن الصنف . د�ل اZٔصناف د�ل ٔ�طباء الشغل 3ش9ي�ني هام ٔ�ن هناك 

صصني يف هذا اBال بعد ولوÊم مaصب طبAب مقمي، اZٔول اZٔطباء املتخ
س9نوات، ولكن ما  3يف املغرب الطبAب املقمي يه مدة د�ل التكو�ن د�ل 

ابقاش يف املغرب �ري هاذ اليش، ٕاذا Òس9نaAا �ري هاذ اليش، خصنا نعرفو 
aىل الصعيد الوطين م�ال العام ا|يل داز وال العام ا|يل ق}ل مRه� ، �ّ 

  .ما �اد¸ش ن�س9ناومه ،6تقLدوا 
اك�ن الصنف الثاين هو ٔ�طباء من القطاع العام وا��ن �بعوا دراس9هتم، 
يعين التكو�ن الرسيع ٕاذا جLنا نقولو، دراس9هتم يف ٕاطار التكو�ن املس9متر ملدة 
س9ن�ني، ومتت املعاد» د�ل الشهادة د�هلم من طرف يعين الهيئة الوطنية 

  .اولوا|لطبA}ات واZٔطباء ؤ�صبحوا تزي 
الصنف الثالث، وهو �لك ٔ�سف نصنفو يف rانة �ري املنظم، Zٔن اك�ن 
�طباء م�ال Rامون ٔ�و مOخصصون بدون �كو�ن، وال �كونوا �ري هكذاك، ٔ

  .rدامني م�ال يف هاذ إالطار
فا|يل بغيت نؤكد Rليه اZٔمر يتعلق ما يش �لمك، المك اك�ن، يتعلق 

بعدد اZٔطباء، حفسب Rدد اZٔطباء �لكLف، Zٔن �لكفاءة ٔ�كرث مما يتعلق 
املسªلني يف الهيئة الوطنية لðٔطباء يتوا[د Rىل حساب الهيئة اخOصاص 
طب الشغل يف املرتبة الرابعة ا|يل اكينني من اZٔطباء، بعد ختصص طب 

 2012ٕاىل Âدود هناية . التوليد والPساء، اجلراÂة العامة وطب اZٔطفال
الف�ات ا|يل قلت  3ب شغل من هاذ طبA 939تتوفر البالد د�لنا Rىل 

  .�، ما يش اZٔطباء املقميني فقط
طبAب  30ٔ�قل من  1992فعدد اZٔطباء ٔ�قل، اكن Rدد اZٔطباء يف 

Rام ليصل اليوم ٕاىل  20مرة rالل  32شغل وتضاعف هذا العدد ٔ�كرث من 
  .مaصب مايل 939

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة 
لمك اللكمة الس9يد املس�شار يف ٕاطار الرد Rىل . الس9يد الوز�رشكرا لمك 

  .التعقLب

        ::::املس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد املس�شار الس9يد عبد هللاهللاهللاهللا عطاش عطاش عطاش عطاش
  . شكرا الس9يد الوز�ر Rىل اجلواب القمي

احaا �ري املسjٔ» اZٔساس9ية واملهمة، وفعال اك�ن خصاص يف ٔ�طباء 
د الشغل، واك�ن خصاص يف هاذ التكو�ن د�هلم، ؤ�نت ٔ�رشمت ٕاىل ٔ�ن العد

املسªل قليل [دا، rاصة ٔ�ن Rدد �بري مهنم ٕاما ٔ�هنم داروا �كو�ن �خلارج 
�و املشلك ٔ�نه اك�ن يف بعض املرات التكو�ن �ملراس_ٔ.  

احaا نقول بjٔن هاذ القضية فعال ختص وزارة الصìة ووزارة ال�شغيل 
ووزارة حىت التعلمي العايل، لكيات د�ل الطب ا|يل rاصها Rىل اZٔقل تفOح 

الفروع د�ل طب الشغل �ش تAرس اWخول د�ل اZٔطباء والتكو�ن  واÂد
د�هلم، وrاصة ٔ�ننا نتلكمو Rىل امحلاية ¾ج>عية ونتلكمو Rىل التغطية 
الصحية، ممكن يقوموا هاذوا بjٔدوار �برية، rاصة ٔ�ن Rدد �بري من اZٔجراء 
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كن ýرجو ٔ�ن داrل املقاو»، ورمغ ٔ�ن القانون ما تيخولش هلم هاذ املهمة، ول
�كون هناك واÂد املراجعة Òرشيعية، ال يف مدونة الشغل، Zٔهنا املواد ا|يل 
كتلكم Rىل هاذ القضية اك�ن واÂد املشلك �بري [دا يف هذه املسjٔ» جيب 

  . مراجعهتا، �ش Òسامه مسامهة قوية يف امحلاية ¾ج>عية
 وكذ� Zٔن قلنا ٔ�ن هاذ السؤال مرتبط بثالثة وزارات، حىت

املف�ش9ية، عفوا وزارة ال�شغيل عندها واÂد اWور �بري د�ل املراق}ة د�ل 
وما تOAعاقدوش مع طبAب ٔ�و ما  50املقاوالت ا|يل عندمه ٔ�كرث من 

.. تيكوÚش عندمه طبAب ومساRد ممرض دامئ يف مصلìة الطب عندمه يف
  .وهذا ما س9يخفف Rىل املس�شفLات وRىل املراكز ¾س�شفائية

Zٔخرى هو ٔ�ننا اك�ن هناك مقاوالت �ري *يلكة ويه متثل واملسjٔ» ا
من املقاوالت املوجودة ا|يل rاص ٕاRادة النظر فهيا،  80%ٔ�كرث من 

  .وrاص النظر فهيا من اجلانب ال�رشيعي واجلانب املراق}ايت
ولكن نؤكد Rىل ٔ�ن امحلد � النية اكينة، وإالرادة اكينة وrاص �ري 

 «ٔjفع هبذه املسWمام �ش نفوزو ٕ�جناح املشاريع الكربى، شوية اZٕٔاىل ا
  .وrاصة هاذ القضية د�ل التغطية الصحية

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
احaا مOفقني، ما كنظPش اك�ن rالف، Zٔن ٔ�وال �ش نقول � راه 

ج ٕاىل هاذ التخصص اك�ن، ٔ�� تندوي معك Jعميد د�ل تAسري �ش الولو 
لكية الطب، لك Rام وزارة التعلمي العايل �متكن اللكيات �ش حيلوا مخسة، 
س9تة مaاصب، الناس ما تيجيوش، لكيش ابغى يد�ر الPساء والتوليد Zٔن 

  . لكيش ابغى يد�ر جراÂة العظام.. فLه
طب والصيد» يف لكيات ال 5ٔ�� نعطيك �ري م�ل ¤س9يط، عند� 

املغرب، عند� وÂدة واÂدة د�ل التكو�ن ويه يف لكية الطب �Wار 
البيضاء، الر�ط ما فهياش وÂدة التكو�ن، فاس ما فهياش، مراJش ما 
فهياش، و[دة ما فهياش، اZٔس9تاذ اجلامعي د�ل اWار البيضاء هو ا|يل 

ا مايش د�ل تيجي تيقري يف الر�ط، هذه مسائل ا|يل احaا �اديني فهي
  ..وزارة الصìة فقط، وليين ٔ�رشت لها وزارة

النقطة الثانية ا|يل ابغيت Úشري لها فالزتام د�ل الزتامن مع هذه 
�زز مaا، Zٔن اك�ن الزتامات د�ل .. اBهودات، البد rاصنا نتلكفو هباذ

، هذا قرار 2012مارس  29البالد، قرار اBلس احلكويم املؤرخ يف 
|لمكOب اWويل |لعمل اخلاصة  187ادقة Rىل االتفاقLة رمق حكويم، �ملص

�ٕالطار الرتوجيي |لسالمة والصìة املهني�ني د�ل جaيف، دا� �زز مaا 
  . خصنا منش9يو يف هاذ ¾جتاه

ؤ�rريا، ٕاىل امسحيت يل، �ري نقطة Úشري لها، Zٔن ٔ�رشت لها، يه 

حىت Âا[ة،  ه�ن مaاZٔشعة يف املندوبية د�ل مراJش، هاذ اليش راه ما اك
�� تنقول � �وز�ر س9يفطنا جلنة د�ل طب الشغل ودارت اشغالها، هاذ ٔ
اليش لكيش ما ابغاوش يدrلوا ابقاو يف إالرضا�ت، Rاود 3ين اس9تªابة 

��م وهو ما rدموش ٔ�و ٔ�كرث، اس9تªابة لرغبهتم  10مرة 3نية لرغبهتم، واrا ٔ
هم امشاو Rاود 3ين وداروا ٔ�عضاء، مجيع  5س9يفطت جلنة 3نية مكونة من 

  . التحر�ت، ما اك�ن والو
هاذي مسائل ما بغيت Úشري لها ولكن احaا �اديني .. rاصنا Rاود 3ين

يف هذا ¾جتاه، ٔ�� تنظن يف اZٔول حقهم ٔ�هنم يناديو ولكن Rاود 3ين اشوية 
  ..د�ل

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
rري، الس9يد الوز�ر، يتعلق بوضعية اZٔطباء السؤال اZٔ . شكرا

اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من . اWاrليني واملقميني �ملراكز اجلامعيني
  .فريق اZٔصا» واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس9يد املس�شار

        : : : : املس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا الس9يد الرئAس

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
  . الوز�ر، �ادي نطرح واÂد املوضوع ا�ي ال خيلو من ٔ�مهية الس9يد

الس9يد الوز�ر، ت�}عنا لكنا يف الس9نوات اrZٔرية ¾حªOا[ات ا|يل 
قامت هبا واÂد الف�ة ا|يل كتPمتي لهاذ اZٔرسة ا|يل يه اZٔرسة د�ل الصìة، 

  . هاذ الف�ة ويه اZٔطباء اWاrليني واZٔطباء املقميني
ن عندمه مطالب ا|يل ا�Zٔلب د�لها مطالب معقو» اZٔطباء �ٓنذاك اك

و�ٓنذاك وقع واÂد االتفاقLة بني املمثل د�ل هاذ الف�ة ا|يل يه ا|لجنة 
  . الوطنية لðٔطباء اWاrليني واملقميني يف املس�شفLات اجلامعية

 ٓZة، من بني املطالب اك�ن املطالب نذ�ر وهاذ اLد االتفاقÂخر متت وا
الصحية، التعويض، ٕادماج هاذ الناس يف الوظيفة  Rىل اZٔساس التغطية

العمومLة من اZٔول، كتعرفوا، الس9يد الوز�ر، هاذ الناس اكنوا �يقوموا بواÂد 
العمل *م [دا، ٔ�نمت تتعرفوا العمل كام تنعرفو ٔ�نه هاذ الناس هاذو �Zٔخص 

ýZٔمك عندمه ٔ�مل �بري فLمك، Zٔن كتعرفوا الواقع د�ل هاذ الف�ة د�ل اZٔطباء 
اش9تغلتو حىت ٔ�نمت مكقمي وكداrيل ؤ�س9تاذ ومعيد، لهذا الناس عندمه واÂد 

  . اZٔمل ٔ�ýمك تتفهموا الوضعية د�هلم
هاذ الناس اكنوا تيÅدموا يف واÂد الوضعية Zٔن يف احلقLقة مايش 
معقو»، �س تيÅدموا مايش موظفني، مبعناه ما كAس9تافدوش، املهام د�هلم 

ل ٔ�طباء، ميكن نقول ٔ�نه ٔ�كرث من اZٔطباء، Zٔنه �يد�روا تيقوموا �ملهام د�
  . املداومة و�يد�روا لكيش، Zٔن �يعملوا واÂد العمل *م [دا

هاذ االتفاقLة ا|يل فهيا Rىل اZٔساس إالدماج د�هلم من اZٔول يف 
التغطية الصحية، ال يعقل ٔ�نه الطبAب �يداوي الناس وهو بنفسو . الوظيفة
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من بني املطالب Rاود 3ين التعويض Rىل . الصحيةما عندوش التغطية 
، Rىل اZٔخطار املهنية، واكن ذيك )le risque(احلراسة والتعويض Rىل 

درمه �لPس9بة |لمقميني  500الساRة واÂد االتفاق Rىل التعويض، Zٔن هو 
  . درمه �لPس9بة |�اrليني 600و

 � ا|يل �الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار ¾س9مترارية د�ل العمل احلكويم
اك�ن واÂد التعطل يف هاذ .. ٔ�رشتو Ù، هاذ الناس الحظوا وتaAددو بواÂد

  . الخر، �يق ما حتققش هاذ املطالب
السؤال د�يل فني وصل هاذ املشالك، �Zٔخص هاذ الناس هاذو �يق 

  تي�س9ناو ودامئا يف إالطار د�ل العمل احلكويم؟ 
  .شكرا الس9يد الرئAس. ؤ�شكرمك الس9يد الوز�ر، خنيل البقLة |لتعقLب

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .لمك اللكمة الس9يد الوز�ر لٕال[ابة Rىل السؤال

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

معك متاما، Zٔن لكيش ذاك املشالك  ٔ�وال �ادي Òسمح يل ما مOفق�ش
ا|يل قليت �لعكس هاذي ا|يل ٔ�رشت لها يه ا|يل حتققت لكها، ؤ�� معك، 

هذا ال يعين ٔ�نه حتقق لكيش، ولكن . حتققت لكها، هاذي ا|يل ٔ�رشت لها
  ..هاذ اليش م�ال

�وال، البد ما حنييو هاذ الرشحية، البد Zٔن مه قلت هلم، ٔ�� ا|يل ٔ
قسم اس9تق}ال املس9تعªالت يف اWار البيضاء، يعين  تندوي معك رئAس
��م، ا|ليل، ا�هنار، ٕاذا اكن اكع يف دارو  4ٔ��م،  3ليل هنار تيÅدموا ٔ
�Áٓ د�ر  Ù وقلت)la garde (تيجي .  

ولكن �ٓش دارت الوزارة؟ Zٔن اك�ن اس9مترارية د�ل الس9ياسة، االتفاق 
  : طنق 6ٔ�و  5ا|يل اكن معهم، ما �ادي ýرصد � �ري 

النقطة اZٔوىل هو �رس9مي اZٔطباء املقميني املتعاقد�ن يف اWر[ة rالل 
اجلامعية طبقا ) ما اكن�ش، دا� رجعت(مدة �كو�هنم �ملراكز ¾س�شفائية 

لنفس الرشوط والكLفLات املطبقة Rىل �يق موظفي هيئات اZٔطباء 
  . رتس9مياملشرتكة بني الوزارات، ما اكن�ش هاذي رجعت حىت هام عندمه ال

النقطة الثانية، إالدماج بدا، راه اRالش كنت كنغوت معمك يف ا|لجنة 
مaصب مايل ا|يل اكنوا ٔ�عطو� العام ا|يل داز، راه  2000تنقول لمك هاذيك 

مaصب ٔ�عطينامه ٕالدماج اZٔطباء املقميني يف الس9نة الثانية،  800ٔ�كرث من 
ابتداء من الس9نة  rاص إالدماج د�هلم 2013وراه Rىل حساب االتفاقLة 

مaصب مايل ا|يل �ادي �rذو راه  2300اZٔوىل، هاذ العام، وهذاك 
�ادي ميش9يو لðٔطباء املقميني ابتداء من الس9نة اZٔوىل، يعين ذاك  1800

  . 2013، اrذاو د�ل 2012اليش راه اك�ن، [اري به العمل د�ل 

عند�  النقطة الرابعة، ¾س9تفادة من التغطية الصحية، اكينة، اكن
إالشاكلية مع اZٔطباء اWاrلني ا|يل اك�ن قوانني، لقLنا هلم Âل، احaا الوزارة 

.. مع) un accord(اrذينامه مع مجعية اZٔعامل ¾ج>عية، در� 
اrذينامه، ولكن اZٔطباء املقميني هاذيك املراكز ¾س�شفائية اجلامعية ا|يل 

|لتjٔمني واrذاهتم، ٕاذن مع يعين رشاكت rاصة ) l’appel d’offre(دارت 
  . هاذ اليش ما ابقاش مطروح متاما

درمه، اrWل  600مراجعة املنìة املمنوÂة لðٔطباء، اكينة، |�اrليني 
، ا|يل معطلني رمبا ا|يل ادواو 2933درمه رجع  2333الشهري ا|يل اكن 

اكن وقع هاذ املشلك د�ل املباراة ) les dossiers(معك وال، Zٔن اك�ن 
  . � بعض امللفات �يق امسيتووهذا دا

رجعت  3500درمه ا|يل اكن  500فD خيص املقميني �زادت هلم 
  . ٕاخل...3000رجعت  2500، ا|يل اكنت 3000

وكتعرف .. واكينني مسائل كثرية رمبا ا|يل �يق ما حتققاÒش، ا|يل احaا
يوم، وتتعرف  15 اس9تق}لهتم هاذي ّ� ٔ�� تنحس9هبم حبال اوليدايت، �

قف، تتعطهيم هاذ اليش �دا تزييدوا � جوج، ٔ�كرث من هاذ اليش املو 
  . جوج مرات، ولكن هاذي من حقهم Zٔن تيعملوا معهم امجلار

م، Zٔن ٕاىل شفOو هذاك معلية زرع اليد ا|يل برت Ù، قام هيومن هذا حني
به ٔ�س9تاذ [امعي حصيح، ولكن اكنوا معه طبيOþني مقميتني ا|يل قاموا بواÂد 

واZٔطباء اZٔ[الء ) les professeurs(ار، وهام ا|يل تAساRدوا اBهود ج}
يف لكية الطب ا|يل تAساRدومه م�ال يف زرع اللكى، زرع النÅاع، زرع 

  .القرنية، تيقوموا بواÂد اBهود وrاصة يف املس9تعªالت
  .شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .ر احملرتملمك اللكمة الس9يد املس�شا. شكرا الس9يد الوز�ر

        : : : : املس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا الس9يد الوز�ر

الس9يد الوز�ر، �لفعل هاذ االتفاقLة اكينة، ولكن اك�ن املسائل ا|يل 
تنقول . .�قLة يف التنفLذ، �قLة معط_ يف التنفLذ، هاذي ا|يل كنطلب مaمك

  .. � االتفاقLة راها اكينة، ولكن يف التنفLذ �يق اك�ن
د�ل اZٓخر، الوضعية د�ل �Zٔخص اWاrليني، ال الوضعية  الوضعية

  . ¾ج>عية د�هلم، ال �لPس9بة |لتعويض، rاص واÂد التحسن
ٕاذا، الس9يد الوز�ر، املطالب د�هلم يف احلقLقة الالحئة طوي_، واحبال 
ا|يل قلت لمك ان> Rارفني احسن من ٔ�ي واÂد مaا، الوضعية د�ل النوع 

 ٔZذوا بعني ¾عتبار د�ل ف�ة اr� مكý�طباء، ولكفوين �ش نطلب لمك ٔ
  . الوضعية د�ل الف�ة د�ل اZٔطباء

  .وشكرا الس9يد الوز�ر
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        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  الس9يد الوز�ر، هل لمك رد Rىل التعقLب؟ 

        ::::الس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìةالس9يد وز�ر الصìة
  .مOفقني

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . سة املباركةشكرا، شكرا، شكرا لمك Rىل مسامهتمك يف هذه اجلل 

ونOPقل ٕاىل السؤال اZٓين املو[ه ٕاىل الس9يد وز�ر االتصال حول إالنتاج 
اللكمة ÂZٔد السادة . إالRاليم وخماطر اهنيار اZٔمن الثقايف و¾ج>عي

املس�شار�ن من فريق اZٔصا» واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل ٔ�Âد 
  .السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::الكرمي بوالكرمي بوالكرمي بوالكرمي بومنمنمنمنرررر    املس�شار الس9يد عبداملس�شار الس9يد عبداملس�شار الس9يد عبداملس�شار الس9يد عبد
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .¤سم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خيت املس�شارة،
  السالم Rليمك،

الس9يد الوز�ر، ٔ�مام التطور الك}ري لتكaولوجLا ووسائل إالRالم 
واالتصال، وما يفرضه من حتد�ت كثرية Rىل خمتلف اZٔصعدة القميية 

والرتبوية وما حيدثه من تغريات معيقة يف البىن ا�هنية ؤ�مناط  والثقافLة
التفكري، وذ� بفعل جعز اZٔنظمة ¾ج>عية عن ٕاRادة ٕانتاج القمي الرضورية 
محلاية الPس9يج الوطين |لمجمتع من خماطر اهنيار اZٔمن الثقايف، rاصة بعد 

¾ضطالع بدورها �راجع مؤسسة اZٔرسة واملدرسة يف ٕانتاج فعالية املامنعة و
لتحقLق اZٔمن الثقايف و¾ج>عي، والوقوف ضد خمتلف التjٔثريات اليت 
Òشلك هتديدا حقLقLا وقو� |��ن والقمي والعادات والتقاليد والرتاث 
والعالقات ¾ج>عية وطرائق التفكري وإالبداع، و�ريها مما هيدد ال>سك 

  . رد �الن>ء والوالء |لوطنالقميي والهو�يت |لمجمتع، ويضعف شعور الف
ويف ٕاطار ما ¸س9توج}ه هذا املوضوع من تعامل واRد ومسؤول وÂذر، 
Úسائلمك، الس9يد الوز�ر، حول التدابري وإالجراءات اليت تعزتمون القLام هبا 

  . محلاية اZٔمن الثقايف و¾ج>عي |لمغاربة
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
�عطي اللكمة |لس9يد الوز�ر لٕال[ابة عن . ملس�شارشكرا لمك الس9يد أ

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::الس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  الس9يد املس�شار،

حقLقة هذا من إالشاكليات الكربى اليت نواÊها Âاليا، Zٔن املغرب هو 
ٕافريقLا Rىل مس9توى ان�شار اZٔنرتنAت، هذا يشء ٕاجيايب، هو اZٓن اZٔول 

املليون وز�دة د�ل صفìات  R5ىل مس9توى ان�شار الفAس9بوك،  36
  . الفAس9بوك ا|يل اكينة مغربيا

ولكن يف نفس الوقت هاذ اليش وىل �يطرح حتد�ت، هتم اZٔمن 
يه ٔ�مام حتدي موا�بة  الهوية املغربية. الثقايف والقميي والهو�يت د�ل املغرب

  . هاذ التحوالت املرتبطة �لثورة التكaولوجLة
  ما يه إالجراءات؟ 

هنا� ٔ�وال املنظومة ال�رشيعية �ري موا�بة، نعم املنظومة املوجودة Âاليا 
تضمن Rدد من  r2006اصة قانون االتصال السمعي البرصي د�ل 

ي اخOصاصات من العنارص، ؤ�عطى |لهيئة العليا لالتصال السمعي البرص 
�[ل التدrل ومكن اBمتع املدين ا|يل عندو صفة مجعية املنفعة العامة ٔ�نه ٔ

  . يتدrل، هذا شق
دجaرب وافق  21ولكن اك�ن عنارص ٔ�خرى، مؤخرا جملس احلكومة يف 

اخلاصة �جلرامئ املرتبطة ) R)Budapestىل االتفاقLة اZٔوربية د�ل 
تبطة �Zٔمن د�ل اBمتعات، وهذاك عنرص �ملعلومLاتية، ومهنا اجلرامئ املر 

ؤ�عتقد ٔ�ن هاذ االتفاقLة �ادي . ٕاجيايب يف التقارب د�لنا مع إالحتاد اZٔوريب
  . ÒساRد� ٔ�ثناء اZٔجرٔ�ة د�لنا ٔ�ننا نتقدمو ٔ�كرث

مجعيات  6يف املقابل، اZٓن احaا �وزارة عقد� لقاء اZٔس9بوع املايض مع 
Lة، زائد لقاءات اكنت عند� مع ٕاحتاد كتاب معنية هباذ إالشاكلية الثقاف

املغرب، مع امجلعيات املهنية، نقا�ت *نية د�ل املوس9يقى ود�ل املرسح 
  . والفن املغريب

الغرض وهو ٔ�ن نضاعف من إالنتاج الوطين املغريب ا�ي يعرب عن 
س�aد Rىل املرجعية ااBمتع املغريب، ا�ي يقدم ٕانتا[  يعكس الهوية املغربية ̧و

ويف هذا إالطار، اكينة ٕاجراءات Wمع هذا إالنتاج ومضاعفOه . اWس9تورية
  .حىت Úس9تطيع تقدمي البديل

املس9توى الثالث د�ل إالجراءات وهو ٕارساء جلنة ٔ�rالقLات، واZٓن 
اك�ن اج>Rات اBلس إالداري |لرشكة الوطنية لٕالذاRة والتلفزة وبعد ذ� 

�[ل ٕارساء جلنة ٔ�rالقLات Rىل  من 2Mرشكة القaاة الثانية صور�د ٔ
مس9توى القaاتني، تنìافظو Rىل اس9تقاللية إالRالم العمويم، ولكن يف نفس 
الوقت كمنكaوه من اZٔدوات �ش يطبق دليل حامية امجلهور الناشئ، 
وكذ� مaظومة اrZٔالقLات اليت ان�þقت عن قانون االتصال السمعي 

  .البرصي
  .شكرا 
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  :الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة يف ٕاطار التعقLب لفريق اZٔصا» . |لس9يد املس�شارشكرا 

  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي بواملس�شار الس9يد عبد الكرمي بواملس�شار الس9يد عبد الكرمي بواملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس9يد الرئAس
  الس9يد الوز�ر، 

«ٔjن مس�اZٔنرتنAت ٔ�و طبيعة اBال كتكون هناك  حنن نتفق Rىل ٔ
صعوبة يف الضبط، ولكن تA}قى اBال السمعي البرصي و�لتìديد إالنتاج 

 اBال د�ل املرسح ود�ل السPA، وهذا جمال ا|يل ميكن Òش9تغلوا فLه يف
  �ش خنلقو نوع من توازن القوة، اRالش؟ 

Zٔنه س9بق لنا �قش9نامك يف هاذ املسjٔ»، الس9يد الوز�ر، إالنتاج 
إالRاليم، rاصة يف جمال اWراما، سواء Rىل مس9توى التلفزيون، وكتعرفوا 

ٕانتاج التفاهة  -ٕاذا قدرت Úس9تعمل املصطلح- ٕانتاج  ٔ�ن املغاربة �ي�شاكو من 
 les(هناك ٕاشاكل، هناك املال العام، Zٔن م�ال ذوك .. يف واÂد
sitcoms ( ة د�لRا|يل �يتداروا يف رمضان، ال موضوع، ال يشء، مجمو

  .الناس، وامسحوا يل، كتنقز، ما اكيPش يش Âا[ة، ما اكيPش الروح
سPAيئ، هذا هو ا|يل فLه اخلطورة، اك�ن املسjٔ» د�ل إالنتاج ال 

اRالش؟ Zٔنه اك�ن دمع د�ل اWو» واكينني �س، الس9يد الوز�ر، سواء 
سaAا̧رست ٔ�و خمرج �يجيب يش Âا[ة ال Rالقة لها �ملغرب، ومع اÂرتايم 
هلم الناس كتبحث يف املزابل، ما كتبfìش يف املتاحف ويف التارخي ويف 

  . وعند� �زاف ما يتدار، عند� �زاف ما يتقال املوروث الثقايف ويف اWيين،
اRالش؟ واش هناك اك�ن نية م}يتة لالس9تخفاف ��اكء د�ل املغاربة؟ 
اك�ن ما يتدار، اRالش؟ Zٔننا �ادي نقولو اZٔنرتنAت هناك صعوبة، Zٔن ما 
عند�ش �يفاش نضبطوها ٕاال ٕاذا اكن اBال القانوين ٔ�و ال�رشيع ميكن 

نتاج واخلطري هو ٔ�نه املال العام يعين تيقولوا املرصيني ¸ساRد، ولكن االٕ 
  . ، يعين كترصف املال العام يف ال يشء"املوت وخراب د�ر"

  . احaا عند� ما يتدار، عند� ما يتقال، عند� �رخي
وهذا، الس9يد الوز�ر، رمبا احaا ما غنìاس9بومكش، من إالنصاف ما 

Rىل ما س9يjٔيت، Zٔننا اZٓن  غنìاس9بومكش Rىل ما س9بق، ولكن سPسائلمك
�يف ما قليت، احaا مايش ضد ¾نفOاح، ننفOحو ولكن ننفOحو يف ٕاطار ٔ�ننا 

  .لس9نا ضعفاء
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Rىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقLب، تفضلوا

        ::::ي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمس
�� هاذ املوضوع هو موضوع ٔ�فقي، وزارة االتصال كتحمل فLه جزء من ٔ

املسؤولية ولكن اك�ن قطاRات ٔ�خرى، اك�ن عند� دا� تPس9يق معها rاصة 
        .قطاع وزارة الثقافة

 PAمع د�ل السW3نيا، هاذ الس9نة متت املراجعة د�ل املنظومة د�ل ا
لشفافLة ٔ�كرث، ومعايري ا|يل يه موضوعية، من ٔ�[ل ٕاقرار �ٓليات د�ل ا

تن�þق من املرجعية اWس9تورية وتصدر عن جلنة مس9تق_، كام ٔ�ن اWمع 
العمويم بدءا من هاذ الس9نة �ادي يويل خيضع لالفìOاص د�ل املف�ش9ية 

  .العامة |لاملية ¤شلك س9نوي
3نيا، Rىل مس9توى القطاع السمعي البرصي، اZٓن اجتهنا الع>د جلنة 
انتقاء �رامج، �ادي تويل تقدم مشاريع يف بوابة ٕالكرتونية، �ادي تويل 

  . تدرس و�ادي يعلن عن النتاجئ د�لها
هاذ التو[ه �ادي ¸ساRد� ٔ�وال لرتش9يد إالنفاق العمويم واحلاكمة د�ل 
املال العام و3نيا |لوصول ٕاىل اجلودة، Zٔن �ادي ندrلو قاRدة املنافسة 

من اWس9تور ا|يل هو رصحي ٔ�ن خص  35صل حسب ما نص Rىل ذ� الف
  . �كون مaافسة

س9نة املاضية اكن rارج هاذ املنطق  12طي_  -لðٔسف–هاذ القطاع 
  .د�ل الشفافLة و�اكفؤ الفرص واملنافسة احلرة يف هذا اBال

امحلد � اZٓن دفا�ر التحمالت اجلديدة نصت Rىل هاذ املبدٔ�، مرسوم 
Rليه جملس احلكومة يف هناية دجaرب ٔ�يضا  الصفقات العمومLة ا|يل صادق

لغى ¾س9تafاء ا|يل اكن عند القطاع السمعي البرصي العمويم خبصوص ٔ�نه 
يتعاقد ¤شلك م}ارش ودون ا|لجوء لطلبة عروض ودون ا|لجوء ملنظومة 

  . شفافة فهيا �اكفؤ الفرص
وRدد مهنا، ) SESA(يف نفس الوقت ا|لقاء د�لنا مع رشاكت إالنتاج 

نا ٕاىل اتفاقLة خصنا ندرسو القطاع جLدا، ويف نفس الوقت هام Rربوا وصل 
Rىل ٔ�هنم مaخرطني يف نظام طلبات العروض ومس9تعد�ن Zٔ ،Ùن من 

فقط ا|يل كتعامل اZٓن مع القطاع السمعي  79 ّ� رشكة � 250ٔ�صل
  . البرصي العمويم

�ي إاليداع)e-dpo(يف نفس الوقت ٔ�يضا القطاع السمعي ٔ�Rد نظام ٔ ، 
إاللكرتوين، وراه دا� �ادي يبدا يف الشغال، هو يف مرÂ_ جتريLþة، 
فإالدارة معبjٔة، رشاكت إالنتاج معبjٔة، الوزارة معبjٔة، �ش ýرحبو رهان 

  . اجلودة واملنافسة احلرة
  .والسالم Rليمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
 ونOPقل ٕاىل السؤال اZٓين اZٔول. شكرا لمك الس9يد الوز�ر Rىل مسامهتمك

املو[ه ٕاىل الس9يد وز�ر الصناRة التقليدية حول مراكز التكو�ن املهين 
  . |لصناع التقليديني

اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¾س9تقاليل لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا
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        ::::املس�شار الس9يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اZٔمني
  .شكرا الس9يد الرئAس

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

اBهودات اجلبارة اليت تبذلها الوزارة لتjٔهيل هذا القطاع  اال ينكر ٔ�Âد
 Ùالr ور املو�ول ٕاليه، بدءا �لتعريف �ملنتوج التقليدي ومنWالهام ليلعب ا

  . �لهوية املغربية يف اZٔسواق الوطنية واWولية
لكن هذا رهني بتjٔطري احلرفLني وتعلمي الصناع الش9باب احلرف اZٓي_ 

ال، |لحفاظ Rىل مورو�م التقليدي، اليشء ا�ي �ت يتطلب ٕ�حلاح |لزو
�بري ¾عتناء مبراكز التكو�ن املهين وتعممي تعلمي اكفة احلرف |لصناع 

  . التقليديني
ما يه التدابري اليت تنوون اختاذها لتكو�ن  :الس9يد الوز�ر �ا، Úسائلمك

مراكز التكو�ن Rىل اكفة الصناع التقليديني؟ وهل هناك ٕاسرتاتيجية لتعممي 
  مaاطق اململكة؟ 

  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إال[ابة . شكرا |لس9يد املس�شار

  .Rىل السؤال

        ::::الس9يد عبد الصمد قLوالس9يد عبد الصمد قLوالس9يد عبد الصمد قLوالس9يد عبد الصمد قLوحححح، وز�ر الصناRة التقليدية، وز�ر الصناRة التقليدية، وز�ر الصناRة التقليدية، وز�ر الصناRة التقليدية
  .شكرا الس9يد الرئAس

  الس9يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون،

ر الفريق ¾س9تقاليل Rىل وضعه هذا السؤال يف اZٔول ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شك
  . املهم وا|يل �يتعلق �لتكو�ن يف جمال الصناRة التقليدية

جيب التذكري، الس9يد املس�شار، Rىل ٔ�ن السلس_ د�ل التكو�ن 
كتعترب واÂدة من ٔ�مه السالسل ٔ�و من ٔ�مه النقط ا|يل كتعمتد Rلهيا ٔ�وال 

�لف مOخرج ومOخر[ة يف  60 ا|يل كهتدف ٕاىل �كو�ن 2015ٕاسرتاتيجية ٔ
ش9ىت مLاد�ن التكو�ن، سواء �لنظايم ٔ�و �لتدرج، ٕاىل Âد اZٓن وصلنا ما 

ٕاذن ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ننا نصري يف الطريق . من هاذ الهدف %80يقرب من 
  . الصحيح

ولكن ¾حOياج الك}ري فD خيص التكو�ن rال� كنفكرو يف طرق 
دارك هذا النقص، Zٔنه التكو�ن يف ولت 2015[ديدة، ٔ�وال �هتييء ما بعد 

Âدة من الرشوط الكفL_ ٕ�جناح القطاع اجمال الصناRة التقليدية �يتعترب و 
�لف صانع وصانعة  700املاليني و 2د�ل الصناRة التقليدية ا|يل كAشغل ٔ

يف ش9ىت اBاالت، سواء يف الصناRة التقليدية اخلدماتية ٔ�و يف الصناRة 
  . لثقافLةالتقليدية ذات امحلو» ا
مراكز [ديدة �لك من  5اكن إالÂداث د�ل  2012هاذ الس9نة د�ل 

 2500مراJش، اWار البيضاء، الناظور وسال، بطاقة اس�Lعابية تقدر بــ 
مقعد بيداغوÁ ا|يل ك�ش9تغل  12500مقعد، Rلام بjٔنه هاذ الس9نة عند� 

  . وك�ش9تغل يف ظروف حس9نة
وهذا هو احلدث فD خيص واكنت مaاس9بة ا|يل جيب التذكري هبا، 

التكو�ن هو إالÂداث د�ل ٔ�اكدميية الفaون التقليدية �Wار البيضاء حبظرية 
مسªد احلسن الثاين اليت ٔ�عطى ¾نطالقة د�لها الرمسية صاحب اجلال» 
 Dساس9ية ف�نرصه هللا، هذه اZٔاكدميية ا|يل كتعترب واÂد ا|لبنة ٕاضافLة بل ٔ

�ن داrل الصناRة التقليدية مبس9تواها العايل ا|يل خيص املنظومة د�ل التكو 
�ادي �كون يضايه التكو�ن يف جمال الفaون Rىل املس9توى العاملي، حبيث 
�هنا كهتدف �ش خترج واÂد اجليل [ديد من الصناع التقليديني، واÂد ٔ
اجليل [ديد من املكونني ا|يل بنفسهم هام ا|يل �ادي �كونوا اجليل املق}ل، 

وط الولوج لهاذ اZٔاكدميية يه �اكلور� Rلمية وتقaية زائد Rلام بjٔنه رش 
د�ل الطلبة، الس9نة املق}_ ýمتناو ٔ�ننا  120س9ن�ني، هاذ الس9نة دrلت 

مرات هذاك الرمق، ولكن الت�}ع د�لنا لهاذ العمل د�ل اZٔاكدميية  ý3رفعو 
 �يجي يف واÂد إالطار ا|يل �ادي يضمن واÂد التكو�ن د�ل واÂد اجليل

  .[ديد من مس9توى �ٓخر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن |لرد Rىل . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .التعقLب

        ::::املس�شار الس9يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اZٔمني
  .شكرا الس9يد الوز�ر

حنن طبعا يف الفريق ¾س9تقاليل طرحaا اZٔمهية د�ل هاذ السؤال 
Bهود وٕاعطاء اZٔولو�ت طبعا هذا، وهو املطلوب من الوزارة هو �ك�يف ا

يف هاذ اBال د�ل التكو�ن ود�ل التjٔهيل، ا|يل من rالهلام �ش �ميكن 
Rىل الصانع ٔ�نه حيصل Rىل اجلودة و¾بتاكر وكذ�، كام ٔ�رشت، Rىل 

  . البحث واحملافظة Rىل الرتاث
ٕاذا الوزارة كتعرف بjٔن هاذ القطاع هذا هو مشغل ومكون ويف نفس 

ٕاذا الوزارة Rازمة Rىل هاذ القضية د�ل التكو�ن املس9متر يف . رالوقت مصد
، وRارفني بjٔن اك�ن هنا� ¾ه>م و¾نطالقة د�ل 2015ٕاطار رؤية 

اZٔولوية يف Òسجيل هاذ املراكز، ا|يل ذ�رت، الس9يد الوز�ر، ومن rاللها 
  . اZٔاكدميية د�ل الفaون التقليدية

و واÂد التوزيع اجلغرايف ا|يل �كون لك ما يف اZٔمر ٔ�ننا احaا كنطلب
�يصب يف املناطق ا|يل عندها واÂد العدد د�ل الساكنة، وrاصة املنطقة 
د�ل الشامل ا|يل حقLقة تعترب من املناطق الغنية يف الصناRة التقليدية، 

  .وهناك اس�Eرات ومشاريع [د *مة، م�ل م�ال طنªة وتطوان و�ريها
اrذاÒش حقها واملنطقة الشاملية يف هاذ ولهذا، ابغينا ٔ�ن طنªة ما 

املراكز د�ل التكو�ن �ش يفرضوا الصناع اخلربة د�هلم وميكن املنطقة ت�aاىم 
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¤شلك ٔ�كرث مما Rليه، وrاصة ٕاذا جLنا Úشوفو ٔ�ن امليناء اZٓن الرتفهي�ي ا|يل 
�لف ساحئ س9نو�،  �100ادي �كون يف طنªة وهو كAس9توعب واÂد ٔ

بواخر العا�رة |لعامل ا|يل �يقطنوا مبدينة طنªة، يف هاذو من rالل ذيك ال 
Âا» ٕاذا اكنوا مراكز د�ل التكو�ن ٔ�و املسائل د�ل القرى �ادي �كون 
إالفادة |لصناع �ش يد�روا الرتوجي د�ل املنتوج د�هلم، و�كون ¾ه>م 
مجليع املهمتني هباذ القطاع هذا �ش يدفعوا يف جمال د�ل التكو�ن، هاذ 

Bرجعو |لتقطيع اý قة الوزارة كتد�ر جمهود، ولكن �ريLال هذا ا|يل حق
  .اجلغرايف، الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
لمك اللكمة الس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Rىل . شكرا |لس9يد املس�شار

  .التعقLب

        ::::الس9يد وز�ر الصناRة التقليديةالس9يد وز�ر الصناRة التقليديةالس9يد وز�ر الصناRة التقليديةالس9يد وز�ر الصناRة التقليدية
املس�شار  فD خيص اجلواب Rىل الشق الثاين من سؤالمك، الس9يد

تطوان، و[دة، : د�ل املراكز [ديدة، ويه 4مربجمة  2013احملرتم، 
  .�ور�رت ؤ�زمور، ٕاذن املناطق الشاملية ممث_

كام تعرفون، الس9يد املس�شار احملرتم، املزيانية اGصصة لوزارة الصناRة 
مليون درمه، ا|يل �ادي  350التقليدية فD خيص ¾س�Eر ال تتعدى 

ٕاخل، ... ا اBمعات د�ل الصناRة التقليدية واملراكز د�ل التكو�نيتaþاو هب
  . من املزيانية العامة %0,2وكتعترب وÂدة من ٔ�ضعف املزيانيات، ال متثل ٕاال 

ولكن رمغ ذ�، حنن جنهتد ونبحث Rىل Âلول لتعممي املسjٔ» د�ل 
يف هاذ  مراكز ا|يل �ادي ٕان شاء هللا ¸ش9تغلوا 4التكو�ن، ٕاضافة ٕاىل هاذ 

اZٔخر د�ل الس9نة، عند� ا|يل هو [ديد هو التكو�ن املتنقل، اقOنaAا 
ا|يل �ميش9يو |لمناطق القروية ) des camions mobiles(شاحaات، 

�ش ¸س9تافدوا الصناع والصانعات د�ل العامل القروي من التكو�ن، Zٔنه 
كو�ن معرمه ما �ادي �كون عندمه مaاس9بة �ش يتكونوا، وخصصنا هلم الت

املتنقل فD خيص الفÅار، Rلام بjٔننا �ادي، من هنا ٕاىل شهر�ن، �ادي �متنع 
الصنع ٔ�و ال�سويق د�ل الطا[ني ا|يل مايش مضمون، فٕاذا �ادي �كون 
الطا[ني مضمون ٕاذن مو[ه ٕاىل الفÅار، الPس9يج التقليدي وكذ� احليل، 

  . وهاذ التكو�ن املتنقل �مييش �ري ٕاىل البوادي فقط
، 2013نا �ش نعممو هاذ التجربة مس9تق}ال يف هاذ املزيانية د�ل وابغي 

�ش �كون واÂد ¾س9تقاللية د�ل ال�س9يري د�ل هاذ الوÂدات �ش 
�كون ال�س9يري يف اجلهات حىت �كون التغطية |لمناطق القروية و|لصناع 
التقليديني والصانعات التقليد�ت القرويني، حىت �متكaوا من �كو�ن ومن 

  .ل إالنتاج د�هلمتjٔهي
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

نOPقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوRه مشالك Òسويق مaتوج الصناRة 
اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¾شرتايك لتقدمي . التقليدية

  .السؤال، اZٔس9تاذة تفضيل

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
  .هللا الرمحن الرحمي¤سم 

  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يعرف قطاع الصناRة التقليدية تطورا يوما بعد يوم، �عتباره قطاRا 
حLو� ؤ�ساس9يا وÚش9يطا، ¸شلك ٔ�مهية rاصة داrل الPس9يج ¾قOصادي 

_ لهذا، فالرضورة تقOيض ٕاRادة هيلكته وتنظميه ليمتكن من مواص. الوطين
�داء دوره الطالئعي يف ¾قOصاد الوطين، Rلام ٔ�نه حيقق Úس9با *ام يف الناجت ٔ

  . اWاrيل اخلام
و�ا، فٕان ٔ�مه Rائق ٔ�مام تطور هاذ القطاع هو مشلك ال�سويق، مما 
حيول دون اس9تفادة الصانع التقليدي من املردود املبارش ملنتو[ه �لقمية 

  .املضافة اليت تذهب ٕاىل الغري
إالجراءات الالزمة، الس9يد الوز�ر، ٕالRادة ¾عتبار |لصانع  مفا يه

التقليدي؟ وما يه التدابري الواجب اختاذها من ٔ�[ل Òسهيل Òسويق 
  مaتوج الصناRة التقليدية حمليا ووطنيا؟

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة |لس9يد الوز�ر لٕال[ابة Rىل السؤال، تفضلوا

        ::::اRة التقليديةاRة التقليديةاRة التقليديةاRة التقليديةالس9يد وز�ر الصنالس9يد وز�ر الصنالس9يد وز�ر الصنالس9يد وز�ر الصن
شكرا الس9يدة املس�شارة احملرتمة Rىل وضعك لهذا السؤال املتعلق 
�جلانب د�ل ال�سويق، ا|يل كنعتربوه احللقة اrZٔرية يف السلس_ د�ل 

، Zٔنه ال�سويق �يعترب احللقة 2015ٔ�و رؤية  2015إالسرتاتيجية د�ل 
  .اrZٔرية، ولكن احللقة اZٔمه

 ميكن ٔ�ن حتل بjٔي Âال من اZٔحوال ماكن بطبيعة احلال الوزارة ال
الصانع فD خيص ال�سويق، ولكن توا�به، Òسانده، تدمعه يف ٕاطار واÂد 
العدد د�ل املسائل، سواء فD خيص التنظمي د�ل املعارض اWاrلية، م�ال 
هاذ الس9نة اكن التنظمي د�ل واÂد العدد د�ل املعارض داrلية، اس9تافد 

  . صانع Rىل املس9توى الوطين 4000فهيا ٔ�كرث من 
هاذ املعارض احOضPت ٔ�كرث من مليون ونصف زا�ر Rىل مس9توى 
الرتاب الوطين، وا|يل [ديد فLه، Zٔنه هاذ املعارض كام تعلمني، الس9يدة 
املس�شارة، �ينظموها الغرف د�ل الصناRة التقليدية بدمع من املزيانية د�ل 

Lة التقليدية، ا|يل [ديد فRىل هاذ املشاركة هاذ وزارة الصناR ننا فرضنا�ه ٔ
يف املزيانية د�هلم، رمغ ٔ�ن املزيانية د�ل وزارة الصناRة  %10الس9نة ٔ�ضفaا 
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ولكن  %10شهدت واÂد ¾خنفاض، احaا زد� هلم  2012التقليدية يف 
 R15%ىل رشط ٔ�هنم �زيدوا من الصناع التقليديني د�ل العامل القروي من 

كذ�  %15لتقليدية ٔ�ي املشاركة الPسوية من ومن الصانعة ا %25ٕاىل 
  .%30يطلعوها ٕاىل 

ٕاذن هاذو واÂد العدد د�ل املسائل ا|يل مقنا هبم، ٕاضافة بطبيعة احلال 
ٕاىل املعارض د�ل اخلارج ا|يل كنعتربوها *مة فD خيص الرتوجي د�ل 

د ــــــــــــــــــــاملنتو[ات د�ل الصناRة التقليدية، ولكن يه مو�و» لواح
)La catégorie (لهيا يف الشطر الثاينR د�ل الصناع ا|يل �ادي جناوب.  

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اZٔس9تاذة ،لمك اللكمة يف ٕاطار التعقLب. شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
يف احلقLقة، الس9يد الوز�ر، قلمت لكمة *مة يه ٔ�ن ال�سويق يه احللقة 

 ٔZامرش ما در� اR بو ماLن الصانع ٕاذا اكن جZٔ ،رية، ويه احللقة املهمةr
لوش، والو، واrا البLPة التحتية، واrا تعطيه ا|يل اعطي�Lه، ٕاذا جLبو ما معر 

  .ما در� حىت يش Âا[ة
دافعنا اZٔول، الس9يد الوز�ر، لطرح هذا السؤال هو اZٔزمة 

 ٔ�صابت ¾قOصاد الوطين ؤ�$رت ¾قOصادية، كنعرفو ٔ�ن اZٔزمة ¾قOصادية 
 ���قول الصناRة التقليدية، ٔٔ PLة التقليدية، وحRىل الصناR اصr شلك¤

  . دامئا ٔ��لكم عن الصناع الفرادى
�قول، الس9يد الوز�ر، rاصنا نقلبو Rىل ٔ�سواق [ديدة rارج ٔ ��
املغرب، وهذا �يدrل يف صلب اخOصاص الوزارة، وهنا ميكن نتلكمو 

ر الصانع ا|يل rاص �كون عندها واÂد الصدر رحب ¸سع وندrلو حىت دا
للك الصناع التقليديني، واكينة ٔ�فاكر م}دRة دازت يف �رخي املغرب، 
كنتذ�ر هنا ٔ�نه يف عهد الراÂل املغفور Ù احلسن الثاين اكنت واÂد الفكرة 
م}دRة د�ل ٔ�نه اكن ٔ�عطى ٔ�وامره السامLة �ش تدrل صناRة القرمود يف 

 العمران، وهاذي ٔ�عطت واÂد ¾نطالقة كربى لقطاع الصناRة البناء، يف
التقليدية، rاصة يف جمال اخلزف، وعرفت واÂد الرواج ٔ�سايس، ٕاىل 
 Ù ر�ء يف عهد املغفور$�در[ة ٔ�ن �زاف د�ل الصناع التقليديني حتولوا ٕاىل ٔ

  . احلسن الثاين
Rىل �يق  احaا ابغينا حبال هاذ الفكرة ند�روها ¤شلك �ٓخر ونعمموها

قطاRات الصناRة التقليدية واحلرف، وÚرش�و معنا القطاع اخلاص، ويف 
دفا�ر التحمالت ما فهيا �س ٔ�ن الناس ا|يل كAش9تغلوا يف جمال البناء 
يدrلوا �ري شوية د�ل الزليج، شوية د�ل القرمود، شوية اخلشب، شوية 

  .هذا، ٕاىل �ري ذ�
�لكممت . ظر يف فلسفة العرضrاصنا ٔ�يضا، الس9يد الوز�ر، نعيدو الن

 ��عن املعارض اجلهوية، ٔ�� ما �اد¸ش ندوي لمك Rىل اجلانب املادي، ٔ
كنعرف املزيانية، ودرت لمك مالحظة يف القانون املايل بjٔن املزيانية ضعيفة، 

ٕاىل �ري ذ�، ولكن فلسفة العرض يه ا|يل rاص نعيدو فهيا النظر، نتلكم 
R ىل املوروث ثقايف وكندويوR «د محوÂد املنتوج ا|يل عندو واÂىل وا

ثقافLة، و�لكممت Rىل ٔ�اكدميية الفaون ا|يل هاذي فكرة م}دRة لصاحب 
اجلال» نرصه هللا ؤ�يده، ويف نفس الوقت كهنرضو Rىل معارض، ٔ�� يف 
احلقLقة، الس9يد الوز�ر، حتز يف نفيس، ٔ�� ما كندو¸ش لمك Rىل اجلانب 

املنتوج عنده محو» ثقافLة كند�روه يف خمية  املادي وٕامنا ميل تPشوف واÂد
  . انتاع البالس�Lك

بعض املرات كتجيين بعض املعارض، ٔ�� كندوي بصفة Rامة يف شلك 
عشوايئ، احaا rاصنا نعيدو النظر يف هاذ الفلسفة د�ل العرض، الس9يد 

  . الوز�ر
وrاصنا واÂد إالضافة ٔ�rرية ٔ�نه يف ٕاطار التضامن احلكويم، وكتقول 

كومة ٔ�هنا كهتمت �Bال ¾ج>عي، ٔ�هنا تتضامن مع الصناع الفرادى Zٔهنم احل
  .كنعتربمه ٔ�� من املعوز�ن
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة . شكرا، شكرا، شكرا |لس9يدة املس�شارة

  .|لرد Rىل التعقLب، تفضلوا الس9يد الوز�ر

        ::::لتقليديةلتقليديةلتقليديةلتقليديةالس9يد وز�ر الصناRة االس9يد وز�ر الصناRة االس9يد وز�ر الصناRة االس9يد وز�ر الصناRة ا
  .شكرا

�ري تبعا لفكر�مك، الس9يدة املس�شارة احملرتمة، وزارة الصناRة التقليدية 
وضعت مرشوع قانون مaذ ٔ�شهر، وهو عند اZٔمانة العامة |لحكومة، ويف 
الغالب �ادي يقدر خيرج، ا|يل �ادي يصادق Rليه اBلس احلكويم يف 

لصناRة التقليدية فD خيص اZٔسابيع املق}_ ا|يل �هيم فرض املنتªات د�ل ا
العمران، يعين ٔ�نه مجيع املPشjٓت ا|يل �بعة |�و» من مدارس وحمامك 
وٕادارات �ادي تفرض فهيا واÂد الPس9بة م�وية د�ل املنتو[ات د�ل 

  .الصناRة التقليدية
�وال، معلوم ال القرمود، ال يف اجلبص، ال يف اخلشب املنحوت واملزوق ٔ

ل ٔ�كرث حىت الPس9يج التقليدي فD خيص الزتيني، واملرصع، ٕاىل �ٓخره، ب
  : بذ� سوف حنافظ Rىل �راثنا ونطبق البAت الشعري ا�ي يقول

�3ٓر� تدل Rلينا" áر    ت$Zٔفانظروا بعد� ٕاىل ا."  
و3نيا، سوف نعطي فرصا |لصناع التقليديني لضامن، كام يقول 

بقة، هاذيك يه لهاذ الط ) pour assurer le business(اZٔمر�كLون 
  .الطريقة القانونية اليت ارتjٔيناها

ٕاضافة ٕاىل ذ�، فD خيص اZٔسواق اخلارجLة عند� ٕاسرتاتيجية [ديدة 
مقنا  2012، اZٓن يف )professionnelle(ا|يل كتعمتد Rىل مقاربة حرفLة 

بواÂد العدد د�ل الز�رات، سواء يف اخلليج وعند� يف دول روس9يا 
 business to(�ل ر[ال اZٔعامل مع نظراهئم القدمية ز�رات د
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business ( ،نيRيعين �ميش9يو �س ا|يل �يتلقاو مع مس9تورد�ن، موز
ا|يل هام ) des architectes d’intérieur(مصممني، مصممي ا�Wكور 

عندمه القدرة �ش ¸سوقوا املنتوج د�ل الصناRة التقليدية املغربية، Zٔنه ما 
ٕاىل اّدينا الصناع الفرادى، راه ما معرمه �ادي  ýكذبوش Rىل روس9نا، راه

  . يقدروا يLþعوا
ٕاذن عند� واÂد املقاربة ا|يل يه [ديدة، وا|يل اZٓن حنن يف ٕاطار 

  . التقLمي د�ل وا|يل لنا اليقني بjٔنه �ادي تنجح ٕان شاء هللا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر، شكرا Rىل مسامهتمك

السؤال املو[ه ٕاىل الس9يد وز�ر العدل واحلر�ت حول ونOPقل ٕاىل 
اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . ٕاصالح مaظومة العدا»

  .¾س9تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل اZٔس9تاذ رئAس الفريق مشكورا

        ::::املس�شار الس9يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اZٔنصاري
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الزمL_ والزمالء،

 الفريق ¾س9تقاليل ٔ�رد� ٔ�ن نطرح هذا السؤال مؤكد�ن ٔ�نه من يف
املعلوم ٔ�ن اWس9تور اجلديد قد خص السلطة القضائية مباكنة ممتزية، وذ� 

وقد . جبعلها سلطة مس9تق_ ٔ�سوة �لسلطة التنفLذية والسلطة ال�رشيعية
  . فصل 180فصل من ٔ�صل  22خصها كذ� اWس9تور اجلديد ب 

، وتزنيال |لمقOضيات اWس9تورية، واÚسªاما مع ما [اء وبطبيعة احلال
يف الترصحي احلكويم وما ٔ�عطاه من ٔ�مهية لهذا القطاع، وبعيد تنصAب 

�شهر [اءت املبادرة امللكLة السامLة  8احلكومة اجلديدة، ومaذ حوايل ٔ
و�قرتاح من الس9يد وز�ر العدل لتنصAب ٔ�عضاء الهيئة العليا ٕالصالح 

   .مaظومة العدا»
وبدون شك ٔ�ن الهيئة حسب ما يت�}عه امجليع قامت ب�سطري �ر�مج 
معل، مaه ما هو ٔ�فقي ومaه ما هو Êوي، واýك}ت Rىل فOح Rدد �بري من 
اZٔوراش بطريقة Òشار�ية من ٔ�[ل تدارس وتقLمي والوقوف عند مجيع ما هيم 

املرتبطة القطاع ومكو�ته مبشاركة مع الفاRلني القضائيني واحلقوقLني واملهن 
  . �لقطاع واBمتع املدين

ؤ�ن تá اZٔوراش بدون شك، كام يعمل امجليع، س9تÅلص ٕاىل 
  . rالصات وٕاىل تدقLق بعض املواقف يف شلك توصيات

ومن هذا املنطلق ٔ�رد�، الس9يد الوز�ر احملرتم، وتعمD |لفائدة نظرا ملا 
عتبارها قطب رl يوليه الرٔ�ي العام الوطين من اه>م |لسلطة القضائية �

يف لك ٕاصالح، ٔ�ن Òشعروا من rالل هذه الق}ة الرٔ�ي العام حول ما 
وصلت ٕاليه الهيئة العليا من ٔ�عامل ٕاىل Âد �رخيه، وما هو التارخي املزمع 

�و  - ٕاذا اكنت هناك ٕاشاكليات-ٕالهناء معلها؟ وما يه إالشاكليات ٔ

وما هو التارخي  ¾خOالالت اليت اس9توقفهتا كثريا |لوصول ٕاىل احللول؟
لبلورهتا يف شلك قوانني تنظميية ٔ�و قوانني Rادية ليجيء  ،يف نظرمك ،املرتقب

  دور املؤسسة ال�رشيعية ملناقش9هتا وتفحيصها واملصادقة Rلهيا؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال[ابة Rىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الرمLد، وز�ر العدل واحلر�تالرمLد، وز�ر العدل واحلر�تالرمLد، وز�ر العدل واحلر�تالرمLد، وز�ر العدل واحلر�ت    الس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفىىىى
شكرا لمك الس9يد املس�شار احملرتم مرتني، مرة Rىل ما تفضلمت به من 
توضيìات ومعطيات، ومرة ýZٔمك ٔ�حتمت يل هذه الفرصة Zٔحتدث ٕاىل السادة 
املس�شار�ن احملرتمني ومن rالهلم ٕاىل الرٔ�ي العام الوطين حول ما وصلت 

  . ٕاصالح مaظومة العدا» ٕاليه فعاليات احلوار الوطين حول
ماي تفضل [ال» املá فaصب الهيئة  Zٔ8فLد ٔ�نه كام تفضلمت يف يوم 

العليا ٕالصالح مaظومة العدا»، بعد ذ� قامت الهيئة واختذت مجموRة من 
ندوات Êوية،  10القرارات، ؤ�مه هذه القرارات هو ٔ�هنا قررت ٔ�ن تنظم 

ريطة القضائية والتنظمي القضايئ هذه الندوات بدٔ�ت �لر�ط يف مواضيع اخل
  . والولوج ٕاىل القضاء والقانون والتنفLذ وما ٕا�هيا

يف اWار البيضاء اكن هناك موضوع تjٔهيل املهن القانونية، احملاماة، 
  . املفوضون القضائيون، ٕاىل �ري ذ�

يف السعيدية، اكن املوضوع هو تjٔهيل املوارد الþرشية ا|يل فهيا الرشطة 
  . �اكفة مكو�هتا، السادة القضاة وكذ� كتابة الضبطالقضائية 

ٕ�فران مت احلديث واملناقشة والتداول يف موضوع تjٔهيل املنظومة 
  . القضائية �رمهتا

يف فاس وكذ� يف مراJش متت مaاقشة موضوع تjٔهيل العدا» اجلنائية 
  . وضام�ت احملامكة العاد»

يف �اية اZٔمهية، وهو  ذهبنا ٕاىل اWاr_، حLث متت مaاقشة موضوع
  . موضوع تjٔهيل البLPات التحتية وحتديث القضاء وجتهزيه

و�لطبع يوم امجلعة والسþت القادمني س9يكون املوضوع ا�ي تفضلمت 
�ٕالشارة ٕاليه وا�ي �كرس دس9تور� ¤شلك واحض وهو موضوع اس9تقالل 

ªة لنناقش السلطة القضائية، ويبقى لنا ٔ�ن نOPقل ٕان شاء هللا ٕاىل مدينة طن
  . قضاء اZٔعامل، ومن مدينة سطات سaPاقش قضاء اZٔرسة

مبوازاة ذ�، مت فOح حوار Rىل صعيد مجيع احملامك تقريبا، هناك ندوات 
مت، ٕاضافة ٕاىل ذ�، فOح حوار Rىل . حيرضها اكفة الفاRلني واملتدrلني

واطنني صعيد البوابة إاللكرتونية لوزارة العدل واحلر�ت حىت يتjٔىت لعموم امل
مaاقشة اكفة القضا� املرتبطة مبوضوع ٕاصالح مaظومة العدا»، هذا فضال 
عن مراس_ مجيع اZٔحزاب الس9ياس9ية وكذ� املنظامت النقابية وامجلعيات 

  .احلقوقLة اZٔساس9ية واكفة املهمتني من ٔ�[ل مراس_ الهيئة العليا مبقرتÂاهتم
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لهيئة العليا ٕالصالح وتالحظون بjٔن املهنج العام ا�ي سارت Rليه ا
مaظومة العدا» هو مهنج ال�شار�ية، حLث ٔ�ن هناك ر[ال وÚساء القضاء، 
هناك هيئة كتابة الضبط، هناك احملامون، هناك اكفة املهن القضائية ولكن 
�يضا هناك ٔ�حزاب س9ياس9ية ومؤسسات اWو» وهناك اBمتع املدين وهناك ٔ

  . هيمها ٕاصالح مaظومة العدا» ر[ال اZٔعامل وهناك كثري من اجلهات اليت
وسوف ٔ�مكل فD س9ي�}قى من الوقت اكفة املعطيات املرتبطة هبذا 

  . املوضوع
  .شكرا

  :الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة Zٔس9تاذ اZٔنصاري. شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اZٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اZٔنصاري
من ٕاذا بدون ٕاطا»، فالشكر موصول |لس9يد الوز�ر Rىل ما ٔ�عطاه 

بيا�ت حول هذا املوضوع ا�ي حيظى بت�}ع �بري من Wن ال العاملني يف 
  . القطاع ولكن الرٔ�ي العام الوطين جبميع جتلياته

وبدون شك ٔ�ن هذا الرب�مج حسب ما يبدو وما ٔ�كدمتوه، الس9يد 
الوز�ر، قد المس ٔ�و وضع اZٔصبع فوق Rدد �بري من القضا� اليت لها 

aظومة العدا»ارتباط �بري ٕ�صالح م .  
ولكن السؤال املطروح، الس9يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ؤ�فكر بصوت 
Rايل، إالصالح Ù لكفة، Ù لكفة مادية ولكفة ثقL_ وrاصة يف هذا القطاع 
املعول Rليه من ٔ�[ل اس9تصالح ما بقي من اجلوانب يف حLاتنا سواء 

  . الس9ياس9ية ٔ�و ¾قOصادية ٔ�و ¾ج>عية
ة مaذ اZٓن من ٔ�[ل فOح ورش لتقLمي لكفة هذا هل تفكر احلكوم

إالصالح ليك ال نصطدم ٕ�صالح Rىل الورق وجعز �بري يف اللكفة املادية 
  . ملوا�بة هذا إالصالح وتزنيR ûىل ٔ�رض الواقع

ؤ�متىن كذ� ٔ�ن حتددوا التارخي املرتقب لتزنيل هذا إالصالح Rىل ٔ�رض 
حضة |لرٔ�ي العام و|لمنتظر�ن، الواقع ليك �كون خريطة الطريق مسطرة ووا

وما ٔ�كرثمه، من ٔ�[ل الوصول هبذا الورش ٕان شاء هللا يف عهد هذه 
  . احلكومة ٕاىل شاطئ النªاة ؤ�ن تنعم بEره اZٔوىل يف ٔ�رض الواقع

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
يف ٕاطار الرد Rىل  الس9يد الوز�ر لمك اللكمة. شكرا |لس9يد املس�شار

  .التعقLب

        ::::ز�ر العدل واحلر�تز�ر العدل واحلر�تز�ر العدل واحلر�تز�ر العدل واحلر�تالس9يد و الس9يد و الس9يد و الس9يد و 
  .شكرا الس9يد الرئAس

�فLد بjٔن هذا احلوار يوا�به ز�رات مLدانية يقوم هبا وز�ر العدل ٔ
واحلر�ت مع وفد هام من الوزارة وكذ� بعض ممثيل بعض الهيئات م�ل 

نقابة احملامني، حLث زر� اZٓن ٔ�كرث من نصف احملامك، ونؤكد ٔ�نه لن متر 
  . ن شاء هللا مجيع حمامك اململكةسOPان حىت ýكون قد زر� إ 

وكام تعلمون فهذه الز�رات لAست ز�رات rاطفة، وٕامنا يه ز�رات 
مLدانية ممحصة وÒس9هتدف احلوار والوقوف Rىل اكفة املعطيات املرتبطة 

  . �حملامك
من  8ٔ�فLد بjٔن هذا احلوار ٕاذا اكن قد ٔ�طلق [ال» املá فعالياته يف 

ر ٔ�ن يPهت�ي حبول هللا من rالل املناظرة الوطنية شهر ماي، فٕانه من املنتظ
حول ٕاصالح مaظومة العدا» واليت سAمتخض عهنا امليثاق الوطين ٕالصالح 
مaظومة العدا»، حLث ٔ�ن العدا» يP}غي ٔ�ن �كون حولها تصور مOوافق 
Rليه، وهذه يه املناس9بة من ٔ�[ل ٔ�ن �كون هناك rارطة طريق هتم هذه 

ات اليت س9تjٔيت فD بعد ٕاذا ما ارتjٔى اكفة املكو�ت احلكومة واكفة احلكوم
  .ذ�

�فLد ٔ�يضا بjٔن اGطط ال�رشيعي يقيض بjٔن يمت تقدمي مشاريع القوانني ٔ
، اZٔمر هنا هيم 2013التنظميية الثالث اليت هتم هذا املوضوع هذه الس9نة 

نظميي القانون التنظميي املتعلق �Bلس اRZٔىل |لسلطة القضائية، القانون الت 

الثاين واملتعلق �لقانون اZٔسايس لر[ال القضاء، والقانون التنظميي الثالث 
  . هو املتعلق �Wفع بعدم دس9تورية القوانني

�rريا، ٔ�فLد بjٔنه �لPس9بة |للكفة املالية، فٕان الهيئة العليا ٕالصالح ٔ
وا مaظومة العدا» من واجهبا ٔ�ن تبني اللكفة املطلوبة و�يفLة توفريها، وتjٔكد

 Dن يمت توضيح ذ� لكه ف�بjٔنه س9يكون ٕان شاء هللا من املناسب ٔ
س9يعرض Rىل الرٔ�ي العام الوطين، وق}ل ذ� [ال» املá، من معطيات 
هتم هذا إالصالح ا�ي ýريده ٔ�ن �كون ٕاصالÂا ٕان شاء هللا معيقا وشامال 
 ملنظومة العدا»، وهو ٕاصالح طال انتظاره وعىس ٔ�ن يمت مبجهود امجليع

  . وبتوافق امجليع
  . وهللا املوفق والهادي ٕاىل سواء السLþل

  . والسالم Rليمك
  .شكرا |لسادة املس�شار�ن. وشكرا الس9يد الرئAس Rىل سؤالمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
شكرا لمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�يضا Rىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة 

  . املباركة
لس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون مو[ه ٕاىل ا ،ونOPقل ٕاىل السؤال املوايل

  . وموضوRه املساس �لهيئة اWيLPة الرمسية |لمملكة ،إالسالمLة
اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصا» واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيت
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .ايش �لهيئة، السؤال ا|يل طرحaاهبداية، الس9يد الرئAس، �لهيبة م
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        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
�متىن ٔ�ن يتداركه ،هذا خطjٔ مادئ ..  

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نAيت
  .والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني ¤سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
من دس9تور اململكة ا�ي يقرر ٔ�ن اBلس  41فصل تطبيقا ملنطوق ال

اRZٔىل العلمي هو اجلهة الوحLدة املؤه_ ٕالصدار الفOاوى اليت تعمتد رمسيا 
اس�aادا ٕاىل م}ادئ ؤ�حاكم ا�Wن إالساليم احلنيف ومقاصده السمìة، 
وتفعيال |لتعهدات احلكومLة الواردة برب�جمها الرامLة ٕاىل ال�شþث �ملرجعية 

 PيWني املؤسسة اaة |لمملكة وتعز�ز املواطنة املسؤو» يف ٕاطار ٕامارة املؤمL
  . الضامaة حلفظ الهوية والساهرة Rىل قميها

وحLث ٕان جتاوز اخOصاصات هيئة دس9تورية واملساس �لهيبة اWيLPة 
|�و» املغربية Rرب ٕاصدار فOاوى من طرف بعض �الة الرشع وا�Wن 

 من قوى ظالمLة ومOطرفة Òس9هتدف اخلار[ني عن ٕاجامع اZٔمة بدمع
 12إالمامة، رمغ ٔ�ن ٔ�هل املغرب Òش�þوا هبذه البيعة Rىل مدى ٔ�زيد من 

  .قر� ٕاىل اليوم
فاملغرب ب� �هنل من ٔ�صا» �رخيه و�راثه املمتد�ن معيقا يف [ذور 
التارخي ومعارص جمدد يف نفس اZٓن، ومن مج_ ما Âافظ Rليه املغرب ٕامارة 

البيعة الرشعية، و�لتايل فاZٔمة املغربية اليوم يف ٔ�مس احلا[ة املؤمaني Rرب 
  .ٕاىل من جيمع مشلها، ال من ميزق متاسكها وميس بوÂدة صفها

ما يه إالجراءات والتدابري اليت : الس9يد الوز�ر احملرتم �ا، Úسائلمك
س�ÅOذوهنا قصد صيانة الثوابت اWيLPة |لمملكة وRدم السامح بتªاوز ٔ�حاكم 

املذ�ور �ٓنفا، حامية لðٔمن  41تور، rاصة املقOضيات الواردة يف فصû اWس9 
  الروR |لمغاربة من اخلوارج ومن شايعهم يف ذ�؟

وحنن واثقون، الس9يد الوز�ر احملرتم، بýٔjمك تبذلون جمهودات، جيب 
  .Rلينا ٔ�ن حنرتممك ونقدرمك وÚشكرمك جزيل الشكر Rىل ذ�

  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLة، . لس9يد املس�شارشكرا | 

  .لمك اللكمة يف ٕاطار إال[ابة Rىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLة
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
لمك Rىل سؤالمك، ؤ�نمت ذ�رمت ٔ�ن الس9يد املس�شار احملرتم، شكرا 

قر� ومه م�ش�þون هبو�هتم وثوا�هتم داrل  12املغاربة، وهذا حصيح، قرون، 
  . هذا ا�Wن احلنيف، ومه مشهورون يف العامل هبذا ال�شþث

ؤ�قول لمك بناءا Rىل ما ذ�رمت، ٕاهنم rالل هذه القرون تعرضوا لك�ري 
خلروج، ومصدوا �� وما من الغزو ومن التحريف ومن إالبطال ومن ا

Òش�þا بثوا�هتا وبعصمهتا، ويه الوحLدة  -وامحلد �-�زالوا ٔ�مة من ٔ�كرث اZٔمم 
اليت حتتفظ هبذه املؤسسة الرشعية اZٔصلية اليت يه ٕامارة املؤمaني، فaحمد 
هللا، ويه قطب الرl يف لك ما جيمع اZٔمة ويصلح اBمتع ويضمن سالمة 

  .اWو» ومؤسساهتا
اZٔمر، الس9يد املس�شار احملرتم، ýهبنا ٕاليه من البداية، ٔ�� ال ٔ�ذ�ر هذا 

اZٓ�ت القر�ٓنية كثريا يف هذا اBلس وال اÂZٔاديث، ومع ذ� فالبد من 
�ن ا�Wن Rمل، وهو : (إالشارة ٕاىل احلديث الرشيف ا�ي ورد فLه ما معناهٔ

Zٔن ا�Wن  ، ولكن هذا التبليغ يP}غي ٔ�ن جنهتد حنن طالب ا�Wن،)تبليغ
  . كغريه ٕانتاج واس9هتالك، هو عرض وطلب

Rلينا ٔ�ن جنهتد مجيعا، حنن مسؤولني، حنن املسؤولون املتدينون ٔ�ن 
نبحث عن ا�Wن من ٔ��ن نrٔjذه، فقد هنينا ٔ�ن نrٔjذه عن اجلاهلني Zٔهنم 
حيرفون، وعن الغالني Zٔهنم يؤولون وعن املبتلني Zٔهنم يìOPلون، وهذه 

  . النبوي الرشيفعبارات من العهد 
ف�e، من ٔ�[ل ذ� ٔ�مر� ٔ�ن نrٔjذه عن العدول يف نفس احلديث، 

ا��ن فهيم املوضوعية والرشوط، رشوط العدا»  ؟�يف نعرف العدول اZٓن
الرشعية، مه ا��ن �لكفهم إالمام ٔ�مري املؤمaني بjٔن يعطوا |لناس فOوى ؤ�ن 

اZٔمة املغربية يف هذا �رشدومه، يه هذه اBالس العلمية ا|يل ختتص هبا 
  . العرص، اBلس العلمي اRZٔىل

�ما ماRدا ذ� فه�ي �ٓراء خشصية، ٕاذا ذهبت يف الطريق السلمي فه�ي ٔ
ٕارشاد جيازى ٔ�هû وٕاذا احنرفت فٕاهنا تدrل ٕاما يف حتريف اجلاهلني ٔ�و 
تjٔويل الغالني ٔ�و انتìال املبطنني، واZٔمر يتوقف Rىل �ربية املتلقي ٔ�ن جيهتد 

  . زي بني الطيب واخلبAثليك مي
�ما إالجراءات، فjٔنمت تعرفون ما يه اجلهود اليت تقام ٕاRالمLا وتjٔطري� ٔ

  . يف هذا السLþل
  .وشكرا لمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة يف ٕاطار . شكرا لمك الس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLة

  .، تفضلشكمي بPشامعبد احلالتعقLب لðٔس9تاذ 

        ::::كمي بPشامشكمي بPشامشكمي بPشامشكمي بPشامشاملس�شار الس9يد عبد احلاملس�شار الس9يد عبد احلاملس�شار الس9يد عبد احلاملس�شار الس9يد عبد احل
  .شكرا الس9يد الرئAس

  . شكرا كذ� |لس9يد الوز�ر Rىل اجلواب
�رشمت ٕاليه وفD عرف به املغاربة من ٔ Dنمت، الس9يد الوز�ر، حمقون ف�ٔ
Òشþهثم القوي Rىل مدى قرون ممتدة من �رخيهم بثوا�هتم، بل وميكن ٔ�ن 
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خي املمتد هو نذهب ٔ�بعد من ذ�، ؤ�ن نقول بjٔن العنوان البارز لهذا التار
قدرة املغاربة امجلاعية Rىل ٔ�ن �رخيهم هو يف هناية املطاف �رخي د�ل 
مواÊة الشدائد والتìد�ت، لكن ال ýريد حقLقة ٔ�ن يفهم من ذ� بjٔننا 
نطمنئ خلطاب ¾طمئنان، ملاذا؟ واحaا ابغينامك هنا، الس9يد الوز�ر، 

د ٔ�قول التìد�ت اجلامثة توسعوا املنظار لرؤية واس�شعار التìد�ت اليت ٔ�اك
Rنا الروOم�  . Rىل ٔ�من ٔ

العامل ا|يل كنعAشو فLه، الس9يد الوز�ر، ٔ�صبح فLه املغرب جزءا من 
قرية �و�بية، ا|يل �يتعرض فLه الب� الrرتاق قميي وZٔمناط [ديدة من 
التفكري، الثورة التكaولوجLة جعلت املغرب حيتل املرتبة اZٔوىل Rىل صعيد 

  . Lث ان�شار اZٔنرتنAتٔ�فريقLا من ح 
ويف هذا العامل املعومل جتتاح ب�� تيارات قميية وتيارات ثقافLة وتيارات 
ديLPة وهابية وسلفLة ذات مضمون ينطوي Rىل بعض التìد�ت املرتبطة 

Rنا الروaٔمjب .  
اجلزء الثاين يف هذه الصورة يه اZٔنظمة ¾ج>عية الوطنية Òشكو من 

ٕاRادة ٕانتاج القمي الرضورية محلاية الPس9يج الثقايف بعض العجز يف ٕانتاج و 
والقميي ورمبا اWيين، املؤسسة د�ل اZٔرسة يف ب�� ومؤسسة املدرسة ال 

بوظائفها اكم_ يف جمال ٕانتاج فعالية املامنعة، Zٔننا  - مع اZٔسف-تضطلع 
كنعAشو يف واÂد العرص ا|يل فLه خترتقaا فLه تيارات، ؤ�نمت لس9مت يف Âا[ة 
ملن يذ�رمك حبجم ما نتعرض Ù من قصف من فOاوى من امهتنوا إالفOاء، ومن 
امهتنوا يعين وظيفة Òرسيب قمي غريبة عن هوي�aا وعن ٔ�مaنا الروR وعن 

  .الهوية اBمتعية |لشعب املغريب
��، حنن ٔ�$ر� هذا السؤال يك ýرفع من در[ة يقظتنا ومن در[ة 

من �را فقط، هناك يف اWاrل، يعين  [اهزي�aا، Zٔن هذا اخلطر ما [ا¸ش
سمح لنفسو ٔ�نه يفيت ؤ�حLا�  �عتقد ٔ�نه �كفي ٔ�نه �كرب شوية د�ل ا|لحية ̧ؤ

  .ميرر فOاوى حتت عنوان ¾جهتاد

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
شكرا الس9يد املس�شار، شكرا لمك، املوضوع *م [دا، لنا عودة ٕاليه 

لمك اللكمة . قت ال ¸سمحٕان شاء هللا يف املس9تق}ل القريب، ولكن الو 
  .الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLة
فعال كام قال الس9يد الرئAس، هاذ املوضوع هذا �اكد ¸شمل لك اهلم 

  .املشرتك بني الس9ياس9يني والفاRلني يف مجيع ٔ�صنافهم ودر[اهتم
بية لكن نذ�رمك، الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�نين قلت يP}غي ٔ�ن نقوم برت 

املسjٔ» ا|يل طرحOوها مجيع الفاRلني مشرت�ون . جامعية، ¸شرتك فهيا امجليع
يف املسؤولية فهيا، ف�e ال ¸س9تطيع امللكفون �لشjٔن اWيين وÂدمه ٔ�ن 
يOPجوا ما يP}غي ٔ�ن يOPجوه، ؤ�ن يقوموا بواجهبم يف هذا امليدان، البد ٔ�ن 

  .Òشرتك معهم الفعاليات لكها

ما مرة ٔ�نين حرصت Rىل ٔ�ن �كون التعامل مع  ��، يظهر لمك �ري
وهذه اليقظة وهذه احلساس9ية اليت هذا امليدان تعامال فLه هذا احلرص 

Rربمت عهنا يف سؤالمك، لكن يP}غي ٔ�ن ت�}لور يف لك اZٔوقات ويف لك 
املواضيع، Zٔنه ٔ�مر لAس خشصيا وال ف�و� وال حزبيا وال مجعو�، بل هو ٔ�مر 

  .هيمنا مجيعا
ة ٕاRادة ٕانتاج القمي مشلكة، ولكن ليك �مثر Êود� يP}غي ٔ�ن تنضم قضي

ويه �ربية فعال، حنن نتطور، حنن ýرتقي يف هذا .. ٕا�هيا اZٔصوات لكها ليك
الب� ٕ�صالÂات ومؤسسات يP}غي ٔ�ن نعرف موقع لك فاRل فهيا ؤ�ن ي�aامغ 

  .كنظن راه تفامهنا. معه الفاRلون اZٓخرون
اية ما �كون، وحنن واعون جبميع در[ات ؤ�نواع ٔ�ما اليقظة فه�ي يف �

  .التìد�ت اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا، ولها دواؤها

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

اللكمة ÂZٔد السادة . نOPقل ٕاىل السؤال املوايل موضوRه بناء املسا[د
املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لðٔحرار لتقدمي السؤال، تفضل 

  .تاذ RدالاZٔس9 

        ::::املس�شار الس9يد محمد Rدالاملس�شار الس9يد محمد Rدالاملس�شار الس9يد محمد Rدالاملس�شار الس9يد محمد Rدال
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء، 
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر،
ٕان بناء املسا[د يف دو» ٕاسالمLة اكملغرب يعترب ٔ�ولوية من اZٔولو�ت 

ذ� اليت متكن املواطن من القLام بjٔداء الصلوات والشعا�ر اWيLPة، ومتثل ك
جماال |لتوعية اWيLPة وحماربة اZٔمLة اليت يتلكف هبا ذوي ¾خOصاصات من 

  .Rلامء ووRاظ
و� - ؤ�نمت تعلمون جLدا، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن [ل املسا[د املوجودة 

لكن مل تعد �كفي الس�Lعاب العدد الك}ري من املواطنني واملواطنات  - امحلد
املسا[د تضطر ٕاىل اس9تغالل  Zٔداء فريضة الصالة، مما جيعل العديد من

بعض اZٔجزاء من املá العام �متكني املصلني من ٔ�داء الصالة، خصوصا 
  .ٕا�ن شهر رمضان ا�Zٔرك ٔ�و Âني ٔ�داء صالة امجلعة

��، الس9يد الوز�ر، Úسائلمك عن الرب�مج الوطين لبناء املسا[د وعن 
ارها من ٔ�[ل حتديد �يفLة Òرسيع وترية بناهئا، وما يه املعايري اليت مت اعتب

هذا الرب�مج؟ وعن �يفLة تPس9يق الوزارة مع احملس9نني ا��ن يتطوعون 
  .لبناء هذه املسا[د

كام نعمل ٔ�ن الوزارة شلكت جلنة خمتلطة مع الوزارات املعنية، واليت 
�فضت ٕاىل توقLف الصالة �ملسا[د اZٓي_ |لسقوط، وÂددت بعض ٔ

رت مدة طوي_ واملواطنون الزالوا املسا[د من ٔ�[ل الصيانة والرتممي، وم
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يOPظرون وي�ساءلون عن �ر�مج ٕاRادة البناء و�ر�مج الرتممي وإالصالح 
الس9يد الوز�ر، هل لمك جواب عن . ٕالRادة اس9تغالل املصلني لهاته املسا[د

  هذا ¾نتظار؟
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الوز�ر، لٕال[ابة Rىل لمك اللكمة، الس9يد . شكرا |لس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLة
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  .الس9يد املس�شار احملرتم، شكرا لمك Rىل سؤالمك

�بدٔ� �ٕالجراءات اليت تقوم هبا الوزارةٔ .  
علت ج: فD يتعلق بقضية الصالة rارج املسا[د، احلديث الرشيف

اZٔرض مسªدا وطهورا، ما يش احaا يف فرÚسا نتضايقو �لصالة يف 
الز�يق، ولكن مع ذ� عندمك السؤال �ش تلقLوه، ٔ�نه يف بعض اZٔحLان يف 
صالة امجلعة �يكونوا الناس ما قادمهش اجلامع، ولكن يف الصلوات امخلس 

  .راه املسا[د اكفLة
  : إالجراءات ا|يل كنقومو هبا

علق بقضية ٕا�الق املسا[د، مايش احaا ا|يل �لقaاها، ٔ�وال فD يت -
 áية ومبوافقة تaح ٕاال �س�شارة تقOن تف��لقهتا جلنة مشرتكة، وال ميكن ٔ
ا|لجنة، واحaا قلنا ا�هنار اZٔول خصها ثالث مليار ونصف ٔ�و ٔ�ربعة مليار 

لðٔسف . د�ل اWرامه، لك س9نة كناrذو واÂد الشوط وراه احaا كنقربو
�يخص يش ٕاجراء �ٓخر واس9تafايئ لٕالرساع هبذه، مبعىن ٕاماكنية الشديد 

  .لٕالرساع هبا لفOح هذه املسا[د
واص_ تنفLذ الرب�مج املتعلق �ZٔحLاء الهامش9ية |لمدن، Rىل نقوم مب -

  . مسªد لك س9نة 20اZٔقل 
ب�aفLذ �ر�مج بناء املسا[د اخلاصة �ZٔحLاء احلرضية اليت تفOقر ٕا�هيا،  -

ائت وعند� ¾س9تدراك، املواص_ د�ل التوسع، يعين موا�بة Zٔن عند� الفو 
  . التوسع
وضع معايري تعمريية [ديدة rاصة �لتجهزيات املسªدية بتعاون مع  -

وزارة السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة، هتدف ٕاىل احOواء لك قطاع من 
املناطق املفOوÂة |لتعمري Rىل اخلدمات املسªدية، مسا[د اجلامعة 

  .د الصلوات امخلس واملصلياتومسا[
  . اع>د معايري الك�افة الساكنية |لمناطق العمرانية -
حتسني وÒشجيع احملس9نني Rىل ÒشLAد ٔ�كرب Rدد ممكن من املسا[د  -

 . من rالل تقدمي املساRدة التقaية واWمع املايل هلم
اع>د مساطر ومسا� [ديدة Wراسة طلبات رخص بناء ٔ�ما�ن  -

  .العبادة
Dما ف� يتعلق �لطاقة ¾س�Lعابية |لمسا[د، ميكن نقول لمك املسا[د ٔ

 600ماليني و 7،  املساÂة د�ل القاRة د�ل الصالة فهيا 50.725د�لنا 
�لف  600ماليني و 7ٔ�لف مرت مربع، طاقهتا ¾س�Lعابية التقد�رية يه ٔ

  .مصيل
Dيتعلق �لصلوات امخلس، هنا� ف Dة فLيتعلق ٕاذا املسا[د احلالية اكف 

�لف مسªد، الطاقة ¾س�Lعابية، يعين املساÂة  21بصالة امجلعة اك�ن ٔ
ماليني، ويف بعض اZٔحLان  5ٔ�لف مرت، الطاقة د�لها  40ماليني و 5د�لها 

والسD9 يعين يف الرتاوحي ويف صلوات امجلعة �يضطروا الناس يصلوا Rىل 
�لف د�ل الناس راه  �25را، حىت يف مسªد احلسن الثاين ا|يل �ي�ساع لــ ٔ

  .كتصيل Rىل �را - امحلد �- ٔ�لف  70اك�ن واÂد 
 14.649مليون Úسمة، اك�ن  13فD يتعلق �Bال القروي، اك�ن 

�لف، يف العامل القروي ما اكيPش هاذ  360ماليني و 2مسªد الطاقة د�لها ٔ
  .إالشاكل هبذه احلدة

رتاوحي يف رمضان هنا� قضية ال -كام قلت لمك-ساكن اBال احلرضي 
 اويف قضية صلوات امجلعة يف بعض املسا[د �يكون اكتظاظ و�يصليو 

الناس Rىل �را، ولكن احaا كام قلت لمك كنواÊو ٔ�وال اس9تدراك الفوائت 
Zٔن وترية بناء املسا[د ما اكن�ش موا�بة وكذ� موا�بة التطورات 

  .والتوسعات احلالية
  .شكرا

  :الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد املس�شار هل لمك تعقLب Rىل . لس9يد الوز�رشكرا لمك ا

  اجلواب؟

        ::::املس�شار الس9يد محمد Rدالاملس�شار الس9يد محمد Rدالاملس�شار الس9يد محمد Rدالاملس�شار الس9يد محمد Rدال
 Dهتيت، فýالل فني اr ب د�لنا منLالس9يد الوز�ر �ادي نبداو التعق

  . خيص اBال احلرضي
فjٔعتقد ٔ�ن اBال احلرضي Ù كثافة د�ل الساكن واك�ن بعض املسا[د، 

د�لها من طرف ا|لªان، وهاذ املسا[د يه  الس9يد الوز�ر، ا|يل مت إال�الق
  . �بعة لوزار�مك، الس9يد الوز�ر احملرتم

مفمكن نعطيمك Rىل سLþل املثال بعض املسا[د يف ٕاقلمي خaيفرة، 
، وهذا مسªد 1930املسªد الك}ري يف مدينة مر�رت ا|يل هو تþىن يف 

 اليوم تþىن يف واÂد الضغوطات اس9تعامرية، فمت التوقLف د�لو، و�لتايل
�ٓالف،  8�ٓالف و 7واÂد العدد د�ل الساكن ا|يل يقدر يوصل ما بني 

�ش9نو هو اWور د�لمك . مابني هاذ اZٔحLاء هاذو ما لقاوش فني يصليؤ
  �وزارة وصية؟

كذ� البد �ش Úس9تÅلصو اWروس من املسا[د ا|يل مت ¾هنيار 
�لمك، Zٔن د�لها يف مكaاس وفاس، وهذا اكن Úس9يان من طرف الوزارة د
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  .ما اكن�ش عندمك خريطة مرسومة فD خيص إالصالح والرتممي والصيانة
فالس9يد الوز�ر، الطلب د�لنا هللا يعطيمك اخلري وهو اجلواب، هل ٔ�نمت 

  وصيني حقLقLني Rىل هذه املسا[د، ميكن تقوموا R�ٕادة البناء ٔ�م ال؟
 وال وزارة هذا هو ا|يل �يOPظر املواطن، مسªد سداتو احلكومة، ٔ�ن>

اWاrلية وال التعمري، احaا ابغينا واش احلكومة �ادي تمت بaþاء هاذ املسا[د 
عندمك  جواب �ٓخر ميكن تفLدو� به، الس9يد  ؟ا|يل مت إال�الق د�لها ٔ�و ال

  الوز�ر؟
rا خنرج من السؤال شوية واقع اما وقع |لمسا[د، الس9يد الوز�ر، و 

  . نتفا[Zٔ� ٔjرضÂة �يهناروالðٔرضÂة، والسD9 العامل القروي، دا�
�ا، الس9يد الوز�ر احملرتم، تنطلبومك هللا يعطيمك اخلري، ٔ�ýمك �ش 
جتاوبو� جواب شايف حول املسªد الك}ري مبدينة مر�رت، Zٔن حنن يف 

  . انتظار ما يقارب س9نة وما عند� حىت يش جواب
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
ز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب، الس9يد الو . شكرا لمك

  .تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس9يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمLة
  . مر�رت وال خaيفرة؟ ٕاقلمي خaيفرة، يف مر�رت

الس9يد املس�شار احملرتم، لو اكن [اين �لتìديد هاذ املسªد، نقول � 
اكن  السؤال اكن Rام واجلواب د�يل. وجنيب � معلومات ا|يل يه اكفLة

  . Rام
فD يتعلق بقضية واش احaا ٔ�وصياء، هذه مسjٔ» ما تنظPش ٔ�هنا 

  . مطروÂة
قضية واش عند� �ر�مج، عند� �ر�مج �يتþني من املزيانية ا|يل كتنفق 
لك س9نة مaذ س9نوات Rىل هذه املسا[د، �ٕالضافة ٕاىل املسا[د اجلديدة، 

  . دة البناءهاذ املسا[د ا|يل خصها تصلح ٔ�و rاصها �رمم ٔ�و ٕاRا
فD يتعلق �لرب�مج د�لها، عند� �لضبط ٔ�ش9نو يه اZٔس9بقLات ا|يل 
 Dاكينة يف لك حمل و�اد�ن فهيا، حبيث �ري اطمئنوا راه عند� �ر�مج ف
يتعلق هبذه املسا[د، وكنمتناو ٔ�ننا كام قلت لمك Úشوفو يش ٕاجراء اس9تafايئ 

اWو» ٔ�و يش شلك من  |لتعجيل، مبعىن يش مزيانية من rارج مزيانية
اZٔشاكل ٔ�و يش ٔ�سلوب rاص، هذا هو ا|يل اك�ن، وٕاال �ادي ن�س9ناو 

احaا . مليون د�ل اWرامه 700ٔ�و  600س9ن�ني ٔ�خريني بنفس املزيانية د�ل 
 ،«ٔjقل حبال اهلم د�لمك يف هذه املسZٔىل اR هاذ اليش هذا يعين اهلم د�لنا

  . ف�e �ونوا مطمئنني
�رت �ادي Úشوف، ولكن ما كنتعاملش مع واÂد املسªد يف قضية امر 

هنا وال هنا، كنتعاملو مع واÂد اجلدو» د�ل اZٔولو�ت ا|يل عند�، �ادي 
  . Úشوفوها وجناوبومك بصفة rاصة Rىل مر�رت ٕاىل ابغيتوا

  . ٕامنا احaا راه احaا ٔ�وصياء ومسؤولون وعند� �ر�مج
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . لس9يد الوز�ر Rىل مسامهتمكشكرا لمك ا

ونOPقل م}ارشة ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل الس9يد وز�ر السكىن والتعمري 
وس9ياسة املدينة حول النظام اZٔسايس املؤقت ملس9تÅديم الواكالت احلرضية 

  . �ملغرب
.. اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لðٔحرار

ن ٔ�[ل طرح السؤال املتعلق �لنظام فريق التجمع الوطين لðٔحرار م
  . اZٔسايس املؤقت ملس9تÅديم الواكالت احلرضية �ملغرب

  . ٕاذا يؤ[ل ٕاىل وقت الحق
السؤال املوايل مو[ه ٕاىل الس9يد وز�ر الش9باب والر�ضة وموضوRه 

Ù ةÊة املوLالش9باب القروي والس9ياسات العموم .  
 لتقدمي السؤال، اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد شداملس�شار الس9يد ٔ�محد شداملس�شار الس9يد ٔ�محد شداملس�شار الس9يد ٔ�محد شد
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يعAش الش9باب يف الوسط القروي واجلبيل ٔ�وضاRا صعبة جراء غياب 
فرص ٕالدما[ه اج>عيا واقOصاد�، ينضاف ٕا�هيا غياب س9ياسة معومLة 

حLاته الثقافLة والر�ضية، و�كون يف العمق موÊة مaدجمة Òس9هتدف 
لتحسني مؤرشات التمنية الþرشية إالÚسانية لٕالÚسان القروي معوما وف�ات 

فالوسط القروي والعامل اجلبيل يفOقر يف مجمû ٕاىل ٔ�دىن . الش9باب خصوصا
املرافق والبLPات الكفL_ خبلق مaاخ ثقايف ور�يض خيفف من واقع ا�هتمAش 

  . اء ا�ي يعAشه الش9باب القرويوإالقص
يف هذا إالطار، اBهود ا�ي تبذÙ وزار�مك املوقرة Zٔجرٔ�ة س9ياسة 
القرب وتقرب املPشjٓت الر�ضية من املواطنني وجتدد *ام دور الش9باب 
�عتبارها مؤسسات |لتكو�ن الثقايف وإالدماج ¾ج>عي، وهو ما يتطلب 

باب يف نظرة قطاعية تقليدية، ال يف نظر� الكف عن اrزتال قضا� الش9 
تتªاوز الشق الر�يض والعمل امجلعوي املرتبط �لقطاع، والتفكري يف 

  .العطا» فقط يف زمن العطا» الش9بابية
Rىل هذا اZٔساس، وبناءا Rىل ما س9بق من معطيات، نود، الس9يد 
الوز�ر احملرتم، مساءلتمك عن إالسرتاتيجية املس9هتدفة |لش9باب، و�خلصوص 
الش9باب القروي، وما يه ٔ�مهية مر�كزات الس9ياسة العمومLة اليت سطرهتا 

  احلكومة لتحسني هذه اZٔوضاع؟ 
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  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال[ابة Rىل . شكرا |لس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد  محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والر�ضةالس9يد  محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والر�ضةالس9يد  محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والر�ضةالس9يد  محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش9باب والر�ضة
  .شكرا الس9يد الرئAس

  س9يد املس�شار احملرتم، ال 
  . وشكرا Rىل ¾ه>م بقطاع الش9باب والر�ضة

طبعا ٔ�شاطرمك الرٔ�ي يف التعبري Rىل هذا الهاجس ا|يل يف الواقع خصين 
نعرتف � ٔ�يضا ٔ�نه هاجس يقض مضجعي خشصيا لسþب ¤س9يط هو ٔ�نين 
�حندر ٔ�يضا من املغرب العميق، املغرب املPيس وراء الثلوج واحملارص ٔ�يضأ 

  .�جلبال ٕاذا ما اكÚش بjٔش9ياء ٔ�خرى
وطبعا التو[ه د�ل الوزارة ما ميكن ٕاال �كون �لرتكزي Rىل هاذ العامل 
القروي وRىل الش9باب د�ل العامل القروي ا|يل فعال ما ميكPش خنفLو 
الشمس �لغر�ل، Zٔن فعال اك�ن خصاص سواء تعلق اZٔمر �لبLPة التحتية 

ه>م مبا هو تjٔطري |لش9باب Rىل مس9توى العامل الر�ضية ٔ�و ٔ�يضا حىت �ال
القروي، شوف حىت ال�سمية Rامل قروي، يعين حىت ال�سمية Rامل كتبني 

  . بjٔنه فهيا واÂد العامل موازي |لعامل اZٓخر
وطبعا اليوم التìدي هو واÂد النوع من التوازن اBايل، واحaا مaك}ني 

ي اج>ع مع املناديب د�ل طبعا اليوم اكن عند.. Rىل هاذ اليش من rالل
الوزارة واكن تو[ه يف هاذ الشق هذا، يعين اليوم اZٔمر �يتعلق بضامن 
واÂد النوع من التوازن Rىل Êات اململكة، وطبعا فاش كنتìدثو Rىل 

  . التوازن كهنرضو Rىل القرية وكهنرضو ٔ�يضا Rىل الهوامش د�ل املدن
لش9باب، كنا ٔ�عطينا لكمة ٔ�يضا طبعا اكينة هناك إالسرتاتيجية املندجمة | 

لش9باب العامل القروي، Zٔن اكن ٔ�سايس ٔ�ن Úس9متعو ليه، يعين نعطيو فرصة 
�نه يعرب Rىل اZٓراء د�لو والهواجس وإالنتظارات د�لو، طبعا اك�ن واÂد ٔ
اBموRة د�ل الربامج ا|يل �ادي نعطيو ¾نطالقة د�لها ٕان شاء هللا يف 

كتعلق �ل�شغيل ا�ايت، ؤ�يضا ا|يل كPس9هتدفو فLه هاذ الس9نة اجلارية ا|يل 
الش9باب يف العامل القروي، اكينة البطاقة د�ل الشاب ا|يل �ادي مييش يف 
هاذ ¾جتاه، اكينة مواهب بالدي، اك�ن واÂد اBموRة د�ل الربامج ما 
كAسمحش الوقت Úرسدها ا|يل طبعا كتجعل من الش9باب القروي 

  .مس9هتدف
 Pخيص الب Dوهش، فLات الر�ضية، طبعا اك�ن ٕاشاكل اليوم، ما خنفL

ولكن هاذ إالشاكل كام قلت البارح يف الق}ة د�ل الغرفة اZٔوىل املوقرة، ٔ�ن 
كنعولو كثري Rليمك ان> ٔ�ýمك تعاونو، Zٔن اك�ن ٕا�راهات �البا ما كتكون كمتس 

عندها ما  �لعقار، و�لتايل فاBالس املنتخبة واحمللية عندها ما تعاو�،
  . تعطينا �ش نلقاو العقار

احaا وا[د�ن، خصوصا ملا �يتعلق اZٔمر �الس�Eر يف البLPات التحتية 
الر�ضية ولكن إالشاكل ا|يل كنلقاو هو إالشاكل د�ل العقار، فهاذي دعوة 
موÊة للك املس�شار�ن احلارض�ن اهنا� �ش ميدوا لنا يد العون فD خيص 

ت �ش جنحو طبعا يف تjٔهيل هاذ البLPات التحتية هاذ النقطة ��ا
  . الر�ضية

طبعا هناك ٔ�يضا واÂد الورش ا|يل اطلقaاه اليوم، ا|يل �يتعلق �لتطوع 
وفاش كنقولو التطوع مايش كنطلبو لهاذ الش9باب جييو يتطوعوا، بل 
كنطلبو �س ا|يل مرموقني، مهنم ٔ�نمت ٔ�يضا، ٔ�ن التطوع ابغينا نعطيوه واÂد 

د �ٓخر يف rدمة هاذ الش9باب ا|يل يف العامل القروي، والتطوع ما البع
�يكوÚش �ري �ملال، �ميكن �كون �ملوهبة، �ميكن �كون �لتجربة و�ميكن 
�كون �ملعرفة، و�ميكن �كون عندو واÂد البعد نLþل �ش فعال نقدرو 

تلف خنففو من هاذ املعا�ة د�ل الش9باب يف العامل القروي ا|يل ما ميكPش خن 
  . معك ٔ�نه �يحس بواÂد النوع من احليف يف هاذ ¾جتاه

  .وشكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .هل �Wمك تعقLب الس9يد املس�شار؟ تفضلوا. شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد شداملس�شار الس9يد ٔ�محد شداملس�شار الس9يد ٔ�محد شداملس�شار الس9يد ٔ�محد شد
  . شكرا الس9يد الرئAس

�بري  فعال احaا Rارفني وزارة الس9يد الوز�ر كتبذل واÂد اBهود
خصوصا يف اZٓونة اrZٔرية، وفعال اكينة �رامج ا|يل طموÂة و�رامج ا|يل 
فعال ٔ�هنا اكينة Rىل ٔ�رض الواقع بدات كتبان، واك�ن �رامج ا|يل مسطرة 

  . Rىل املدى املتوسط وRىل املدى البعيد
ما ك�شوفوش، الس9يد الوز�ر، واش فعال ٔ�ن اكينة مجموRة د�ل اZٔحLاء 

ترب بjٔهنا حىت يه ٔ�حLاء هامش9ية، يه بطبيعة احلال يه كتدrل |لمدن وكتع 
�حLاء عندها طابع قروي، واش ما اكيPش س9ياسة مس9تق}لية، Rىل ٔ�ساس ٔ
�ننا حناولو ما ٔ�مكن ٔ�هنا تدمج بواÂد الصورة اس9تعªالية لهاذ الPس9يج د�ل ٔ

اZٔحLاء "املدن، Rىل ٔ�ساس ما تبقاش عندها ذيك ال�سمية د�ل 
  ؟ "الهامش9ية

س الوقت، واش ما ك�شوفوش بjٔن فعال اك�ن املشلك اZٔسايس ويف نف
والرئAيس هو الوRاء العقاري؟ واش ما ك�شوفوش بjٔن rاص تدrل 
قطاRات ٔ�خرى، م�ال �وزارة إالساكن، وزارة اWاrلية، وزارات ٔ�خرى 

كام -Rىل ٔ�ساس ٔ�هنا تنقص من Âدة املشالك د�ل الوRاء العقاري ا|يل فعال 
كون العائق الرئAيس واZٔسايس ا|يل كتكون عرق_ فعال بjٔهنا كت - تدrلتو

  . �ش ما تطبقوش الربامج د�لمك
لهذا، ٔ�� تنطلب، الس9يد الوز�ر، واش ما ممكPش ٔ�هنا �كون واÂد 
 Dساس ال ف�الرؤية مس9تق}لية Rىل ٔ�ساس حتسني هذه الوضعية، Rىل ٔ

هامش9ية، وفعال  خيص العامل القروي وال فD خيص اZٔحLاء ا|يل تعترب ٔ�حLاء
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  يه عندها الطابع القروي، �البا كتكون عنده هاذ املزية هاذي؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا لمك الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الش9باب والر�ضةالس9يد وز�ر الش9باب والر�ضةالس9يد وز�ر الش9باب والر�ضةالس9يد وز�ر الش9باب والر�ضة
ما ميكPش خنتلفو، الس9يد املس�شار، Rىل النقط ا|يل تفضليت هبا، 

ىن، كنمتىن ٔ�ن املقرتح ا|يل تقدمت به ما ¸سقطش يف ٔ�� ا|يل كنمت. ٔ��يد
�ٓذان صامء، Zٔن اك�ن قطاRات ٔ�خرى ا|يل رمبا اليوم عندها ما تعطي يف هاذ 

  .¾جتاه
الهاجس ا|يل ابغيت نؤكد � Rليه، ق}ل ما نوصلو |لقطاRات ٔ�ن مجيع 

  . الربامج ا|يل كند�رومه كند�رومه ¤رشاكة
و هاذ التوازن، فعال فاش تPشوفو اليوم عند� هاجس �ٓخر 3ين ه

اخلريطة حىت د�ل البLPة التحتية الر�ضية اليوم ا|يل اكينة، فعال غيþت 
هاذ التوازن، ٔ�� قلهتا، سواء يف العامل القروي ٔ�و حىت يف هوامش املدن، 
وهذا ا|يل �اديني Ù، احaا كنìاولو نعززو ما هو موجود، ويف نفس الوقت 

  . صلو Rىل هاذ التوازن يف هوامش املدن ويف القريةكنìاولو �ملوازاة حن
ولكن مرة ٔ�خرى كنقولها � وما �اد¸ش نjٔكد Rلهيا �لشلك الاكيف، راه 
مايش بوÂدي�aا اكينني يف هاذ اليش، راه طبعا اك�ن واÂد اBموRة د�ل 
القطاRات املتدr_، واك�ن ٔ�يضا اBالس املنتخبة، اBالس املنتخبة احمللية 

 عندها ما تعطي وا|يل يه ا|يل كتþين دور الش9باب، Zٔن راه مايش ا|يل
احaا ا|يل كنبLPو دور الش9باب، يه ا|يل كتþين دور الش9باب فD خيص 

  . دور الش9باب، و�لتايل احaا �يمت ال�سلمي ومن بعد كPسريوها وكند�روها
��، فهذا راه و[ه مرشوك، راه ما فهيش �ري الوزارة، هاذ اليش راه 
ٕاشاكل، كنقول وكنعاود كنقولها، هاذ اليش راه rاصنا نتعاونو Rليه اكملني 
ٕاىل ابغينا فعال ýكونو يف مس9توى تطلعات ويف مس9توى انتظارات الش9باب 

  .د�لنا
  .وشكرا الس9يد املس�شار Rىل السؤال

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا |لس9يد الوز�ر

�ر السكىن والتعمري سjٔرجع من [ديد ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل الس9يد وز
وس9ياسة املدينة املتعلق �لنظام اZٔسايس املؤقت |لمس9تÅدمني ٔ�و النظام 

اللكمة لفريق . اZٔسايس املؤقت ملس9تÅديم الواكالت احلرضية �ملغرب
  .التجمع الوطين لðٔحرار

        ::::املس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكوري
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،

  احملرتمون، السادة املس�شارون
  الس9يد الوز�ر، 

لقد عرف ملف النظام اZٔسايس املتعلق مبس9تÅديم الواكالت احلرضية 
، اليشء ا�ي ٔ�صبح يرضب �1993ملغرب تعرثات ومتاطالت مaذ س9نة 

يف العمق هذه الشغي_ واجلهود اليت تبذلها |لهنوض بقطاع السكىن والتعمري 
ية امللìة واملرشوRة �لوعود دون ببالد�، حبيث تمت معاجلة ملفاهتا املطلب 

  . حتقLق ٔ�ي يشء يذ�ر Rىل ٔ�رض الواقع
وبعد خوض هذه اrZٔرية BموRة من اZٔشاكل النضالية ¾حªOاجLة، 
فٕان اZٔمر بقي Rىل ما هو Rليه يف ظل مصت �ري مربر من Wن الوزارة 

  . الوصية وكذا وزارة املالية
�صبحت تتوفر Rىل ٔ�زيد من  وتعلمون جLدا، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن بالد�ٔ

واك» حرضية ومر ٔ�كرث من عقد�ن من الزمن Rىل ٕاÂداث Rدد *م  26
مهنا، يف Âني جند ٔ�ن العديد من املؤسسات ش9به العمومLة املشاهبة 
مؤسسة العمران وواك» احلوض املايئ ا|لو�وس واملكOب الوطين |لامء الصاحل 

اخلاص هبا، مع العمل ٔ�ن  ٕاخل، قد مت ٕاخراج النظام اZٔسايس... |لرشب
الواكالت ٔ�صبحت تضطلع بjٔدوار ٕاسرتاتيجية يف التمنية اBالية و¾قOصادية 
داrل جمال نفوذها، �هيك عن �وهنا ٔ�Âد الفاRلني اZٔساس9يني يف تنظمي 

  . وحتسني اÚZٔسªة واملشاهد العمرانية يف مدننا وقرا�
لشغي_، ٕاذا ما ٔ�rذ� و�عتبار هذا النظام صامم ٔ�مان واس9تقرار هذه ا

بعني ¾عتبار جحم الهدر Rىل مس9توى الطاقات الþرشية اليت ٔ�صبحت 
تغادر هذه املؤسسات، وما ¸شلك ذ� من اخOالل Rىل مس9توى جودة 

  :rدماهتا، نطرح Rليمك، الس9يد الوز�ر، ال�ساؤالت التالية
 20ٕاىل مىت س9يظل العمل هبذا النظام املؤقت ا�ي معر قرابة  -

  س9نة؟
ا هو مjٓل التعهدات اليت قطعهتا الوزارة الوصية Rىل نفسها من rالل م

  سلس_ احلوارات ¾ج>عية مع هذه الشغي_؟
وما يه إالجراءات املس9تعª_ اليت اختذت من ٔ�[ل ٕاخراج النظام 

  اZٔسايس |لواكالت احلرضية ٕاىل Âزي الوجود؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
ة لمك الس9يد الوز�ر لٕال[ابة Rىل اللكم. شكرا |لس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس9يد نLþل بنعبد الس9يد نLþل بنعبد الس9يد نLþل بنعبد الس9يد نLþل بنعبد هللاهللاهللاهللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  الس9يد املس�شار احملرتم،
شكرا لمك Rىل سؤالمك، سؤال ٔ�سايس يتعلق بjٔوضاع الواكالت احلرضية 

ت احلرضية، ا|يل فعال ؤ�وضاع املس9تÅدمني واملس9تÅدمات د�ل الواكال
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، 26اليوم قدمت rدمات [لي_ Rىل امOداد الرتاب الوطين، اصبح Rددها 
ونطمح ٕاىل ٔ�ن نوسع ٔ�كرث يف غضون هذه الس9نة الش9بكة د�ل هاذ 

واكالت ٕاضافLة، مبا يعين موارد ¤رشية [ديدة معنية  5الواكالت احلرضية بـ 
  .¤سؤالمك كذ�

مة يف املشاورات مع الفرقاء، ؤ�ساسا * ايف هذا إالطار، قطعنا ٔ�شواط
وزارة ¾قOصاد واملالية واملمثلني د�ل املس9تÅدمني، �ش حناولو Úسويو 
الوضعية ا|يل يه مطروÂة، Rلام بjٔنه هناك اZٓن سعي من ق}ل مصاحل 
وزارة ¾قOصاد واملالية من ٔ�[ل توحLد القوانني اZٔساس9ية د�ل Rدد من 

  .ت احلرضيةاملؤسسات املامث_ |لواكال
يف انتظار ٔ�ن جند هذا احلل الشمويل ا|يل كنمتناو ٔ�نه نتقدمو فLه يف 
غضون هذه الس9نة، اrذينا Rدة تدابري، ا|يل املغزى د�لها هو �لضبط ٔ�ننا 
حنس9نو من اZٔوضاع د�ل العاملني يف هذه الواكالت احلرضية، ومن التدابري 

  :ا|يل اrذ�هنا يف ٕاطار احلوار ¾ج>عي
ك بداية ال�سوية د�ل الوضعية د�ل مجيع املس9تÅدمني د�ل هنا

الواكالت احلرضية من ٔ�طر Rليا ؤ�طر، واملس9تÅدمني املرتبني يف السالمل 
  .16ٕاىل  1من 

كذ� كPسعاو �ملوازاة مع ما مت يف الوظيفة العمومLة ٕاىل Âذف السالمل 
  .، مع Òسوية وضعية هذه الف�ة من املس9تÅدمني7ٕاىل  1من 

نا كذ� مجيع املس9تÅدمني من ¾س9تفادة من الز�دة ا|يل متت a مك 
درمه، �ش ¸س9تافدوا كذ� مهنا يف ٕاطار  600الس9نة املاضية د�ل 

  .الواكالت احلرضية
التدابري اZٔخرى ا|يل اrذيناها كذ� يف ٕاطار اBالس إالدارية د�ل 

  :ت طي_ الس9نة املاضيةهاذ الواكالت احلرضية، ا|يل تعقد
، متكني مجيع املس9تÅدمني د�ل الواكالت احلرضية من ¾س9تفادة ٔ�وال

�عتقد ٔ�نه هذا مسá من . من املنìة د�ل الن�ªLة ٔ�و د�ل املردوديةٔ
املسا� املمكaة ملعاجلة اZٔوضاع د�ل العاملني �لواكالت احلرضية، ا|يل 
فعال rاصة �لPس9بة لðٔطر، ولكن كذ� �لPس9بة لف�ات ٔ�خرى مه يف 

س احلا[ة ٕاىل ٔ�ننا حنس9نو من ٔ�وضاعهم �ش �متكن هاذ الواكالت ٔ�م
احلرضية ٔ�هنا حتتفظ هبم، Zٔنه كثريا من بعد جتربة معينة يف الواكالت 
احلرضية، اZٔمر ينرصف ٔ�ساسا Rىل املهندسني واملهندسني املعامريني وبعض 

التجربة  الف�ات اZٔخرى، ٔ�هنم �يغادروا هذه الواكالت، �لنظر ٕاىل ٔ�نه مع بعد
  .ا|يل �يك�س9بوها �يوليو م}حوث Rلهيم يف العمل من ق}ل رشاكت ٔ�خرى

¾س9تفادة كذ� من اZٔنظمة التمكيلية د�ل التقاRد، هاذي كذ� ا|يل 
دrلناها ٕاكجراء، اrذيناه يف اBالس إالدارية، �ش حنس9نو الوضعية 

  .¾ج>عية د�ل العاملني يف الواكالت احلرضية

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس9يد رئAس الس9يد رئAس الس9يد رئAس الس9يد رئAس 
  .الس9يد املس�شار، هل �Wمك تعقLب؟ تفضلوا. شكرا لمك الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكوري
شكرا الس9يد الوز�ر Rىل جوا�مك، وكذ� Rىل التدابري اليت اختذمتوها 

  .يف حق مس9تÅديم الواكالت احلرضية
ا هذه املتعاظمة اليت ٔ�صبحت تلعهب - كام تعلمون-الس9يد الوز�ر، اZٔدوار 

املؤسسات والرها�ت اليت تعقد Rلهيا يف تjٔهيل اBال الوطين ويف تنفLذ 
س9ياسة املدينة، وكذا طبيعة  املسؤوليات امللقاة Rىل Rاتق مس9تÅدمهيا ال 

  . تناسب مع جحم ¾ه>م ا�ي توليه اWو» Zٔطر ومس9تÅدمهيا
Aسها فهذه املؤسسة تتوفر Rىل نظام ٔ�سايس مؤقت يعود ٕاىل عهد تjٔس 

ومل يمت تعديû رمغ الوعود اليت تلقاها مس9تÅدموها اليت مرت ¤س9نوات 
  . جعاف، مل حتصد ٕاال الرساب وÂا» ٕاح}اط

ٕاطارا يف  60مك من مغادرة �رهية جلjٔ لها العديد من اZٔطر ٔ�كرث من 
¤سþب هشاشة وضعية املس9تÅدم ٔ�مام إالدارة، ٕاذ ٔ�ن النظام  2011س9نة 

حLات واسعة ملد�ر املؤسسة، و�لتايل اZٔسايس املؤقت يعطي صال
فاس9تعامل شطط السلطة ٔ�صبح ش�Aا Rاد� �مس القانون من طرف بعض 
املد�ر�ن، يضاف ٕاليه القضا� املرتبطة حبق ¾نتقال ونظام التقاRد الهزيل 

  .ونظام الرتقLة يف السمل
  الس9يد الوز�ر، 

وحتفزيي �ٓن اZٔوان ٕالنتاج وٕاخراج نظام ٔ�سايس موÂد وRادل ومaصف 
  . Rىل و[ه الرسRة، ¸س9تجيب لتطلعات وانتظارات اكفة املس9تÅدمني

  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .لمك اللكمة الس9يد الوز�ر. شكرا لمك

        ::::الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة
�يظهر يل ٔ�نه Rدد من اZٔمور ا|يل وردت يف تعقLبمك راين [اوبت Rلهيا 

  . م}ذول وفهيا جمهود اZٓن ا|يل
يف نفس الوقت هذه مaاس9بة �ش نعاود نعرب Rىل ¾س9تعداد د�ل 
الوزارة ٔ�ن تواصل احلوار مع املنظامت النقابية املتوا[دة �لوزارة وهبذه 
الواكالت من ٔ�[ل ٔ�ننا فعال حنس9نو ٔ�كرث يف غضون هذه الس9نة من 

  . اZٔوضاع د�ل العاملني
طوات د�ل هذه الواكالت، ؤ�ن �}ع مجيع اخلت ولكن تjٔكدوا بjٔنه الوزارة ك 

�ي شطط ا|يل ميكن ميس ٔ�� اكن ما ميكPش نق}لوه، واحaا Rىل ٔ�مت ٔ
¾س9تعداد ٕاذا اكنت هناك Âاالت ٔ�ننا ندرسوها معمك ٔ�و مع املنظامت 

  .النقابية املعنية

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Rىل مسامهتمك
لس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع ونOPقل ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل ا

الربملان واBمتع املدين حول مدى تنفLذ احلكومة اللزتاماهتا املتعلقة بتحسني 
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  . ظروف ARش وٕايواء ýزالء املؤسسات السجينة
  .اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكري
Aس احملرتم،الس9يد الرئ  

  الس9يدان الوز�ران،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس9يد الوز�ر احملرتم، الزتمت ٕادارة السجون وٕاRادة إالدماج ٔ�ثناء 
�مام ٔ�عضاء جلنة العدل  2012تقدميها اخلطوط العريضة ملزيانAهتا لس9نة ٔ

وال�رشيع وحقوق إالÚسان مبªلس9نا املوقر بتحسني ظروف ARش وٕايواء 
  :ؤسسات السجنية Rرب حتسني املؤرشات املتعلقة بـــýزالء امل

 ظروف ٕايواء الزنالء �لز�دة يف معدل املساÂة اGصصة للك جسني؛  - 1
 مس9توى التغذية؛  - 2
 رشوط النظافة واخلدمات العالجLة؛  - 3
 تطو�ر �رامج التكو�ن املهين والتعلمي واÚZٔشطة الثقافLة و¾ج>عية؛  - 4
  .السجنيةتعز�ز اZٔمن داrل املؤسسات   - 5

لكن الز�رة ¾س9تطالعية اليت قامت هبا جلنة العدل مبªلس النواب 
ٕاىل جسن عاكشة �Wار البيضاء ٔ�كدت الوضعية املزرية اليت يعAشها 

  . السجناء
  : انطالقا مما س9بق، Úسائلمك، الس9يد الوز�ر، كام ييل

 2012ما مدى تنفLذ احلكومة اللزتا*ا الوارد يف القانون املايل لس9نة 
  واملتعلق بتحسني ظروف ARش وٕايواء السجناء؟

ما يه إالجراءات ¾س9تعªالية اليت تنوون القLام لتصحيح الصورة 
السلبية اليت تضمهنا تقر�ر جلنة جملس النواب خبصوص وضعية جسن 

  عاكشة؟
  .والسالم

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال، تفضلواالس9يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال[ابة Rىل 

الس9يد حلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBمتع الس9يد حلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBمتع الس9يد حلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBمتع الس9يد حلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

 .شكرا الس9يد الرئAس
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل س9يد املرسلني

شكرا الس9يد املس�شار احملرتم لمك ولفريقمك احلريك Rىل ٕا3رة هذا 
  . السؤال

يوم سؤالني يف نفس املوضوع بني الغرفOني، هذا يعين بني اZٔمس وال 
�ؤكد Rىل ٔ�نه نواب اZٔمة مPشغلون بjٔوضاع اBمتع السجينٔ   . يشء *م، ِ

لكن امسحوا يل، الس9يد املس�شار، نعطيمك بعض املعطيات ا|يل تبني 

. بjٔن احaا قدام واÂد املعض_ �برية، ٔ�كرث مما �كون لغة مزيانيات ؤ�رقام
 ٔ�ن مت ٕاÂداث املندوبية العامة |لسجون وٕاRادة إالدماج، الحظوا معي مaذ 

  :ٕاىل اليوم 2008اBهود ا|يل تبذل حكومLا من 

 1,72، احaا اليوم نصل تقريبا لــ %43مت رفع املساÂة إالجاملية بــ  -
ٕان شاء هللا بaþاء جسون [ديدة والتوس9يع  2013مرت مربع |لسªني، يف 

�مOار مربعة للك جسني؛ 3 وإالصالح �ادي ندrلو ٕان شاء هللا يفٔ  

درمه، زد لها  14ٕاىل  5ارتفاع د�ل املنìة د�ل التغذية من : التغذية -
�لف تقريبا قفة، ٔ�ي جمهود ٔ�رسي Wمع تغذية السجناء؛ 500واÂد مليون ؤ 

 370طبAب اليوم كAش9تغلوا يف اBمتع السجين،  149: العالج -
�لف  252لسجون ممرض، Rدد الفحوصات اWاrلية ا|يل كمت داrل أ

تقريبا د�ل  29.500 -ٔ�ي يف القطاع العمويم-تقريبا حفص، يف اخلارج 
 .واÂد اBهود �بري. ٕاخل... 198الفحوصات، العمليات اجلراحLة 

لكن مع ذ�، �يتالحظ بjٔنه التقار�ر ال د�ل ا|لجنة الربملانية وال د�ل 
مجلعيات د�ل اBمتع اBلس الوطين حلقوق إالÚسان وال ٔ�يضا املذ�رة د�ل ا

املدين ذات الص_، تؤكد Rىل واÂد القلق وواÂد ¾Úشغال بjٔن هاذ اليش 
ٕاخل، مما يعين ... ما اعطاش Rىل مس9توى حامية احلقوق و�رامة السجناء هلك

�ن املوضوع ٔ�كرب من ٔ�ن �كون موضوع مزيانيات، Rىل ٔ�مهيهتأ. 
اه، اليوم عند� الحظوا معي بعض اZٔرقام ٔ�يضا دا» يف هذا ¾جت

�لف جسني، فهيم ا|يل يف ¾عتقال ¾حOياطي تقريبا  70حوايل تقريبا ٔ
�لف جسني، هذا تيطرح سؤال، ق}ل قليل كنا مع  33، حوايل 46%ٔ

الس9يد وز�ر العدل، سؤال د�ل �رش9يد ¾عتقال ¾حOياطي يف ٕاطار 
  . مراجعة هاذ املنظومة لكها د�ل العدا»

�قل من املس9توى  %80اWرايس، عند� حوايل  الحظوا معي املس9توىٔ
د�ل اZٔمLون، سؤال املنظومة التعلميية وتjٔهيل  %27اZٔسايس، فهيم تقريبا 

  .القطاع د�ل الرتبية
موزRة ما بني جرامئ اZٔموال  %54عند� تقريبا حوايل : ٔ�نواع اجلرامئ

  . وجرامئ التªارة يف اGدرات
  . عزاب %64: احلا» العائلية د�ل السجناء

�قل تقريبا  %60الس9ياسات د�ل الش9باب اليوم Òساءل، مدة العقوبة ٔ
تيطرح مرة ٔ�خرى سؤال د�ل العقو�ت البدي_ وسؤال ٕاعامل . من س9ن�ني

ٕاخل من إالشاكالت املرتبطة بعدة مaظومات تصب لكها ... مسطرة الصلح
ٕاىل  2008يف اBمتع السجين وتعقد ٔ�وضاRه، رمغ ما بذل من Êود مaذ 

  .اليوم، وا|يل rالت واÂد النق_ �برية Rىل مس9توى اZٔوضاع
  .نعود ٕان شاء هللا يف التعقLب لبعض إالضافات اZٔخرى

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . الس9يد املس�شار، ٕان اكن لمك تعقLب، تفضلوا. شكرا لمك
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  ::::املس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس9يد عبد اBيد احلناكري
  .ا�مكشكرا لمك الس9يد الوز�ر احملرتم Rىل جو 

  الس9يد الرئAس،
تقر�ر�ن عن  2012الس9يد الوز�ر، كام تعلمون صدر يف ٔ�واخر س9نة 

مؤسس9تني دس9توريتني هام جملس النواب واBلس الوطين حلقوق إالÚسان، 
تضمن حقائق صادمة حول ٔ�وضاع السجون والسجناء والسجينات 

ٕاذ Jشف التقر�ر�ن عن . �ملغرب، خصوصا جسن عاكشة �Wار البيضاء
اýهتااكت وخروقات يتعرض لها السجناء، كغياب الرRاية الصحية والنظافة 
وٕاشاكلية التغذية الرديئة و�روجي خمتلف السموم داrل السجون من 
خمدرات وجسا�ر ومخور واس9هتالJها وان�شار ظاهرة التحرش اجلPيس 

  . وتفيش الرشوة، هذا هو واقع السجون كام تضمنه التقر�ران
 يف الفريق احلريك، فaقرتح، من ٔ�[ل حتسني وضعية ٔ�ما من وÊة نظر�

السجون، خضوعها |لرقابة احلكومLة املطلقة، وهنا البد من إالشارة ٕاىل 
حتفظنا عن مسjٔ» حتويل املندوبية العامة |لسجون ٕاىل مؤسسة �بعة ٕاىل 

  . رئاسة احلكومة وفصلها عن وصاية وزارة العدل واحلر�ت
ويل السجون ٕاىل املبدٔ� اWس9توري كام نؤكد رضورة ٕاخضاع مسؤ 

  . املمتثل يف ربط املسؤولية �حملاس9بة وتفعيل الزجر يف Âا» التªاوز
كام نقرتح رضورة انفOاح املؤسسات السجنية Rىل العامل اخلارÁ ومتكني 

  . امجلعيات احلقوقLة من الرقابة الرمزية بفOح ٔ�بواب السجون ٔ�ما*ا
  الس9يد الوز�ر احملرتم، 

�س9باب �ردي وضعية السجون يه ¾رتفاع الك}ري املسªل يف Rدد ٕان ٔ�مه ٔ
من مجموع السجناء مه  %48املعتقلني ¾حOياطيني، حفسب اZٔرقام الرمسية 

معتقلني يف ٕاطار السجن ¾حOياطي، وهنا البد ٔ�ن نفكر يف العقو�ت 
البدي_ عن السجن Rىل غرار العديد من اWول، كام جيب التفكري، حكومة 

رملا�، يف تعديل مaظومOنا القانونية ¤شلك يقلص من Âاالت احلمك و�
  . |لعقو�ت السجنية و�رفع من Âاالت الرساح املؤقت

  .وشكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا |لس9يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس9يد الوز�ر، |لرد Rىل التعقLب، تفضلوا

        ::::ربملان واBمتع املدينربملان واBمتع املدينربملان واBمتع املدينربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع ال
  .شكرا الس9يد الرئAس

ٕاذن احaا اZٓن راه مOفقني Rىل ٔ�ن هاذ املقار�ت، يعين القدمية، [ابت 
نتاجئ لكهنا ما اكفLاش، اليوم هناك Âا[ة ٕاىل نظرة [ديدة |لتعاطي مع هذه 

  . امللفات املعقدة
اه فلهذا، احلكومة اليوم كتþىن مaظور Òشاريك ا|يل �ادي مييش يف اجت

ٕارشاك لك اجلهات احلكومLة طبعا املعنية وٕارشاك اBمتع املدين، اليوم احaا 

هيئة حقوقLة  14عند� مذ�رة توصلنا هبا يف شهر دجaرب من حوايل 
ت�ش9تغل يف جمال السجون، وحنن نبارش ال�شاور من ٔ�[ل ٔ�ن يوضع هذا 

قضا�� امللف يف ٕاطار يالمئ اليوم اWس9تور ا�ي حيث Rىل ٔ�ن تعاجل لك 
  . يف ٕاطار حتمل املسؤولية املشرتكة �عتبارها قضا� معقدة

�رشمت، الس9يد املس�شار، |لموضوع د�ل التقر�ر د�ل اBلس الوطين ٔ
حلقوق إالÚسان، هاذ التقر�ر ٔ�يضا راه �يحمل حىت املسؤولية |لربملان، Rىل 

سؤولية مس9توى يعين ضعف الرقابة د�ل العمل الربملاين، مبعىن اليوم امل 
مطروÂة Rىل مس9توى مراRاة مaظومة العدا»، املنظومة الرتبوية، املنظومة 
د�ل إالدماج بصفة Rامة داrل املؤسسة السجنية، املنظومة د�ل ال�رشيع 
اليوم، عند� الزتامات دولية Rىل مس9توى يعين املنظومة ال�رشيعية الكونية 

  . عند� فهيا الزتامات كدو»
حنو حوار وطين مرتبط مبلف السجون، الغاية  ٕاذن فaحن سOPو[ه

مaه، Rىل غرار احلوار د�ل املنظومة د�ل العدا» وحوارات ٔ�خرى اZٓن 
انطلقت، هو ٔ�ننا نصل ٕاىل رؤية [ديدة مaدجمة لهذه إالشاكالت املعقدة من 

�[ل التحسني، يف هدف طبعا توفري الكرامة لهؤالء السجناءٔ .  
Âىل واR ٔكدوjنه دامئا تنZٔ «د املعادÂه واLن السجن ف�د القضية، ٔ

 0ما فهيش، فLه  2012صعبة، �يفاش حتمي اZٔمن |لمجمتع، اليوم م�ال 
د�ل الفرار، ٕاذن اك�ن واÂد  29تقريبا اكنت  2008هروب من السجن، 

لكن Rىل مس9توى التقار�ر . التحسن يف اجلانب اZٔمين فD يتعلق �لفرار
  . الت ٔ�خرىا|يل قدامaا اليوم فهيا ٕاشاك

ٕاذن فaحن نتقدم حنو هذا احلوار من ٔ�[ل ٔ�ن �كون هذه املعاد» د�ل 
حامية اZٔمن د�ل اBمتع، تطبيق القانون، اÂرتام �رامة السجناء، ولكن 
كذ� ٔ�ن يضطلع السجن مكؤسسة بدوره إالصالR وا�هتذييب وٕاRادة 

ة امحلد � مؤهلون إالدماج د�ل السªني يف اBمتع، وهذه *مة اليوم املغارب
بدس9تور [ديد بصالحLات الربملان �لك هذه الورش إالصالحLة ليك ýرحب 

  . رهان جممتع جسين يف مس9توى احلقوق والكرامة املطلوبة
  .شكرا لمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
شكرا لمك الس9يد الوز�ر، شكرا لمك Rىل حضورمك اWامئ ومسامهتمك 

  . املس9مترة
 ٔZقل ٕاىل السؤالني اOPصاد نOني ٕاىل الس9يد وز�ر ¾قÊري�ن املوr

  . واملالية، واZٔول حول املقاوالت الصغرى واملتوسطة
  .اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¾شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطي
  .¤سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،
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  ارون،الس9يدة والسادة املس�ش
من املقاوالت املغربية يه مقاوالت صغرى ومOوسطة،  90%ٔ�كرث من 

Rىل مس9توى القمية املضافة،  R20%ىل صعيد ال�شغيل و Ò50%سامه بـ 
  .من ¾س�Eر %50من إالنتاجLة و %40من الصادرات و %30وكمتثل 

�مهية rاصة، وهذه اZٔمهية تزتايد يف ظل ٔ Ù س9يج املقاواليتPٕاذن هاذ ال
روف اليت يعAشها ¾قOصاد الوطين والسD9 ظروف اZٔزمة، ومن هنا الظ

rاص �كون واÂد ¾بتاكر وواÂد إالبداع ا|يل �يجعل من احلكومة جتيب 
تدابري وٕاجراءات جلعل هاذ الPس9يج املقاواليت ¸س9تفLد من مثرات ا�منو، 
ولðٔسف ٔ�نه يف هاذ العرش الس9نوات اrZٔرية، وٕان كنا Úسªل منوا، لكن 

ملقاوالت مل Òس9تفد ¤شلك ي�aاسب مع هاذ ا�منو، وكذ� ليك ختلق هذه ا
  .املقاوالت الرثوة املطلوبة ٕانتا[ا واس�Eرا وÒشغيال

و بjٔنه تعملت واÂد العدد د�ل اBهودات يف هاذ رما ميكaاش ýكر 
الباب، ميكن لنا نذ�رو العمل د�ل الواك» الوطنية ٕالنعاش املقاوالت 

، كذ� "امOياز"و "مساندة"من rالل الرب�مج د�ل  الصغرى واملتوسطة
واÂد اBموRة د�ل اZٔوراش ا|يل اخنرط فهيا املغرب وا|يل ك�س9هتدف 

امليثاق الوطين لٕالقالع "التìديث د�ل الPس9يج ¾قOصادي د�لو حبال 
ٕاضافة ٕاىل مجموRة من إالجراءات التحفزيية . "املغرب الرمقي"و "الصناعي

وا|يل [ات يف القانون املايل د�ل هاذ الس9نة، Rىل املس9توى الرضييب 
  . وولوج الصفقات العمومLة

الزالت  هٕاال ٔ�نه املقاوالت الصغرى واملتوسطة �لرمغ من هاذ اليش لك
تصطدم بعدة ٕا�راهات وصعو�ت، ويه كثرية و�يصعب لنا حنرصوها يف 

عقاري، هاذ احلزي الزمين الضيق، نذ�ر هشاشة البLPات، ما اكيPش الوRاء ال
ضعف املوارد الþرشية واملالية، Rدم التحمك يف مسا�رة اZٔسواق واملشلك 

  .د�ل التنافس9ية، اخلصاص Rىل مس9توى التكو�ن و¾س�شارة
ما يه إالجراءات والتدابري د�ل احلكومة  :ٕاذا Úسائلمك، الس9يد الوز�ر

  Wمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟
  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب . |لس9يد املس�شارشكرا 
  .عن السؤال

  :الس9يد ýزار �ركة، وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد ýزار �ركة، وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد ýزار �ركة، وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد ýزار �ركة، وز�ر ¾قOصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئAس

�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من الفريق ¾شرتايك Rىل هذا ٔ
  . السؤال الهام

الصغرى  حصيح كام [اء يف تدrل الس9يد املس�شار بjٔن املقاوالت
من الPس9يج ¾قOصادي الوطين، و�لتايل  %95واملتوسطة فه�ي متثل 

فاحلكومة اعتربت هذه املقاوالت من ٔ�وىل اZٔولو�ت، وتعمل من rالل 

  .والت الصغرى واملتوسطةاخطة معل من ٔ�[ل تطو�ر هذه املق
  :فاملقاربة اليت اختذهتا احلكومة فه�ي �ر�كز Rىل ٔ�ربع راك�ز

  : تعلق �لرضائب، اجلانب اجلبايئٔ�وال، اجلانب امل 
ٕاىل  %30ويف هذا إالطار، كام ذ�ر الس9يد املس�شار، فقد خفضنا من 

الرضيبة Rىل الرشاكت �لPس9بة |لمقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت  10%
ر�ح احملققة  ٍZٔلف درمه 300ال يتعدى رمق ا� %80وهنا تìOPدثو Rىل . ٔ

�ي �ادي Òس9تافد من هاذ التخفLض د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة فه 
  . %10ٕاىل  30من من الرضيبة Rىل الرشاكت 

من [انب �ٓخر، الركزية الثانية، وهو دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
ويف هاذ إالطار، ". ٕامناء"وكذ�  "امOياز"، "مساندة: "من rالل الربامج

لكها حبمك مليون د�ل اWرمه ملواص_ هذه الربامج اليت ٔ�عطت �ٔ  440وفر� 
�ن وقع حتسني إالنتاجLة �لPس9بة |لمقاوالت اليت اس9تفادت من هذه الربامج ٔ

  . %50ٕاىل  20ما بني 
  : النقطة الثالثة وهو ا�متويل

�وال بنك املغرب ٔ�rذ العديد من .. ويف هذا إالطار، فقد وضعنأ
3نيا كذ� . التدابري حلث اZٔبناك �متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة

جaا يف القانون املالية ٔ�نه ٕاماكنية rلق يف البورصة �متكني املقاوالت ٔ�در 
الصغرى واملتوسطة |لولوج |لبورصة وختفLض كذ� الرضائب املطبقة Rىل 

  . هذا اBال
ا|يل  "ضامن ٕا�س̧ربس"ومقنا كذ� Â�ٕداث صندوق rاص مسيناه 

اWو» كAس9هتدف ٔ�ساسا املقاوالت الصغرية [دا، واليت هيدف Rىل �ون ٔ�ن 
�لPس9بة مجليع القروض د�ل ¾س9تغالل ٔ�و  %70تتعطي ضام�ت د�ل 

د�ل ¾س�Eر ا|يل ما تتفوÒش مليون د�ل اWرمه، وهذا �ادي ميكن 
  . العديد من املقاوالت ٕاىل الولوج ٕاىل اZٔبناك من ٔ�[ل متويل مشاريعهم

ت ؤ�rريا وهو �ٓخر ما مقنا به وهو ٕاRادة النظر يف مرسوم الصفقا
  ...العمومLة وٕاعطاء اZٔولوية |لمقاوالت الصغرى واملتوسطة

  .شكرا

�شن، رئAس اجللسةٔ�شن، رئAس اجللسةٔ�شن، رئAس اجللسةٔ�شن، رئAس اجللسة    الرحامنالرحامنالرحامنالرحامنعبد عبد عبد عبد الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد ٔ::::        
اللكمة |لس9يد املس�شار يف ٕاطار الرد Rىل . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  . التعقLب

        ::::املس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطي
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Rىل تعقLبمك

Wمع د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، حنن يف �ري هاذ اليش د�ل ا
  :الفريق ¾شرتايك ýراه من rالل شقني

ويف هاذ . الشق اZٔول يتعلق Ú�ٕشاء املقاوالت واس9تP}ات املقاوالت
الباب، نالحظ مازال ٔ�نه يف املغرب ما اكيPش هناك مaاخ موايت ليك �منو 

ل ا�متويل، املقاوالت وتعAش، اك�ن مشلك د�ل القروض، مشلك د�
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ل ـــــــــــمشلك د�ل الوRاء العقاري، وكذ� ما قادريPش نعملو مشات
)des pépinières ( ،ش حنتضنو فهيا املقاوالت الصغرى واملتوسطة�

  . ٕاذن هذا الشق اZٔول
  : الشق الثاين يتعلق مبوا�بة ودمع املقاوالت ا|يل اكينة

ا ونjٔديو لها املس9تحقات يف واÂد اجلانب، الزم ٔ�وال املقاوالت ÚساRدوه
واWيون ا|يل ك�سالها، Zٔن هاذ املقاوالت ٔ�ول زبون د�لها يه اWو» 
وامجلاRات احمللية، وٕاذا ما ختلص�ش يف املس9تحقات د�لها هذا ٕاRالن 

  . �ٕالفالس
مث يP}غي تjٔهيل القطاع �ري املنظم �ش حنس9نو من التنافس9ية ومن 

  . السوق د�ل املقاوالت
rZٔرية ويه نقطة Rىل قدر �بري من اZٔمهية هو دمع القدرة والنقطة ا

التصد�رية |لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، والسD9 يف اجلانب د�ل 
  . التكaولوجLا د�ل املعرفة و�كaولوجLا املعلومLات

هنا يف املغرب اك�ن واÂد العدد د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
كتOPج واÂد املنتوج ا|يل قابل  ا|يل كتصمد وكتطور نفسها، ووالت

|ل�سويق، ما غنصدروش فقط �ري البضائع، �ميكن لنا نصدرو كذ� املعرفة 
ولها مثن، وهناك جتارب د�ل دول ا|يل جنحت حبال مالزي�، حبال 
س9نغفورة، حبال الهند ا|يل اZٓن ما تصدره من �كaولوجLا يعود �لنفع Rىل 

  .¾قOصاد�ت د�لها
  .شكرا

        ::::رئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
اللكمة لمك الس9يد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب، . شكرا |لس9يد املس�شار

  .تفضل

        ::::الس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئAس

  . شكرا الس9يد املس�شار Rىل هذا التعقLب
حنن معمك بjٔن من الرضوري ٔ�ن يمت موا�بة ودمع املقاوالت مaذ ٕاÂدا�ا 

ويف هاذ إالطار، فاWو» Òش9تغل واحلكومة  .ٕاىل تطو�ر تá املقاوالت
Òش9تغل Rىل ٕاRداد �رامج ملوا�بة املقاوالت احملدثة، وانطلقaا �لPس9بة |لواك» 
|لمقاوالت الصغرى املتوسطة يف �رامج مع حساب اZٔلفLة وا|يل ٔ�عطى نتاجئ 

  . [د ٕاجيابية، احaا ابغينا نعممو هاذ التو[ه
ا|يل ابغينا ýركزو Rلهيا، وهو ٔ�ن  ولكن يف نفس الوقت من بني اZٔمور

جنعلو هاذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة تOPعش �لصفقات العمومLة د�ل 
 %20ويف هاذ إالطار، يف هاذ املرسوم اجلديد در� Rىل اZٔقل . اWو»

د�ل الصفقات العمومLة لكها �يخصها متيش |لمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
  . الوطنية

يل زد� وهو ٔ�ن ميل �ادي جيي يش مقاول �بري ٔ�و النقطة اZٔخرى ا|

�جaيب اrذا واÂد الصفقة، ٔ�نه من الرضوري يف ٕاطار املناو» ٔ�نه خيدم ٔ
مقاوالت صغرى مOوسطة وطنية ويعطينا الالحئة د�هلم �ش �كون عندمه 

  . مراجع �ش �دا ميكن هلم كذ� يرتحشو و�رحبو صفقات معومLة
يف ٕاطار هاذ الربامج، وهو ٔ�ننا نþسطو  كذ� ٔ�كد� ٔ�نه من الرضوري

إالماكنيات �ش �لPس9بة لبعض الصفقات ا|يل يه صغرية ٔ�هنا ميكن لنا 
نعطيوها |لمقاوالت الصغرية ا|يل Rاد Úشjٔت وا|يل ما عندهاش جتربة، �ش 

�هنا تعطى لها إالماكنيات �ش تتوفر Rىل هاذ التجربةٔ .  
جتزئة الصفقات، �ش نفOحو وقلنا كذ� بjٔن �ادي ميكن لنا ند�رو 

اBال |لمقاوالت الصغرى واملتوسطة �ش ٔ�هنا Òس9تافد من هاذ الصفقات 
العمومLة د�ل اWو» ولك ذ� يف rدمة املقاو» و�لتايل يف rدمة 

  . ال�شغيل يف بالد�
  .وشكرا

  :الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا |لس9يد الوز�ر

ه ٕاىل الس9يد وز�ر ¾قOصاد ونOPقل ٕاىل السؤال الثاين واrZٔري املو[
واملالية حول التrٔjري يف رصف مس9تحقات املقاو»، ÂZٔد السادة ٔ�عضاء 

  .فريق إالحتاد اWس9توري، تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد تضومانتاملس�شار الس9يد محمد تضومانتاملس�شار الس9يد محمد تضومانتاملس�شار الس9يد محمد تضومانت
  الس9يد الرئAس،

تعلمون، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن الس9يو» املالية عنرص ٔ�سايس من عنارص 
  . قاو» �متنيعها من الهزا» اليت قد تواÊها يف السوقودRامئ اس9مترار امل

وتعلمون ٔ�يضا، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن املقاو» املغربية تعمتد ¤شلك �بري يف 
Úشاطها Rىل ما توفرها من ¾س�Eرات العمومLة |�و» ومن ٕاماكنيات �برية 
من سوق الصفقات مبختلف ٔ�نواعها، لكن هذا احلجم من املعامالت اليت 

ظى هبا املقاو» مع اWو» هيدد اس9مترار�هتا يف الوقت ا�ي تعاين فLه تrٔjري حت
ملفت لرصف مس9تحقاهتا املرتبطة عن ٕاجناز ¾س9تلزامات اجتاه املرفق 
العمويم، وذ� ما جيعل املقاو» *ددة بjٔزمة مالية rانقة، متنعها من 

 ٔðبناك واملورد�ن، ٕاىل �ري ¾س9مترارية يف الوفاء �لزتاماهتا اجتاه املتعاملني ل
  . ذ�

وهل من معاجلة . وRليه، Úسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن ٔ�س9باب التrٔjري
  لهذا املشلك؟
  .والسالم

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا |لس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملالية
  .شكرا |لس9يد الرئAس
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املس�شار�ن من فريق ¾حتاد اWس9توري Rىل هذا ٔ�شكر السادة 
  .السؤال الهام

حصيح، ٔ�ن كام [اء يف التدrل الس9يد املس�شار بjٔن املقاوالت 
ترضرت من إالشاكلية اليت طرحمتوها خبصوص املس9تحقات ودفع هذه 

  . املس9تحقات �لPس9بة |لمقاوالت
ن، لس9نة وهذا اكن �جت ٔ�ساسا عن �ون ٔ�ن قانون املالية، كام تعلمو

مل يمت املصادقة Rليه ٕاال يف شهر ماي د�ل هاذ الس9نة، ولكن رمغ  2012
ذ�، حبمك معرفOنا �ٕالشاكليات املطروÂة وحبمك كذ� مراRاة إالشاكليات 
املطروÂة �لPس9بة |لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، فقامت احلكومة ب�رسيع 

  . وترية ¾س�Eرات
ٕاىل �اية �ٓخر نومفرب من : بعض اZٔرقام ويف هذا إالطار، ابغيت نعطيمك

مليار د�ل  55هذه الس9نة، بلغت ¾لزتامات د�ل النفقات د�ل ¾س�Eر 
  .مليار د�ل اWرمه الس9نة املاضية 53اWرمه عوض 

وكذ� �لPس9بة Wفع ¾س9تحقاقات، دفعنا هاذ الس9نة، ٔ�ي ٕاىل �اية 
املاضية، ٔ�ي ٔ�ننا اس9تدركنا  مليار الس9نة 34مليار مقابل  36، 2012نومفرب 

هذاك التrٔjري ا|يل اكن، حصيح ٔ�ن اك�ن العديد من املقاوالت اليت مل 
تتوصل بعد مبس9تحقاهتا، ولكن Úش9تغل لك يوم من ٔ�[ل تقليص هذه املدة 

  .والعمل Rىل ٔ�ن يمت اسرت[اع ما يP}غي اسرت[اRه من هذه إالماكنيات
كذ� مطروÂة  ليةومن Êة ٔ�خرى، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه اكنت ٕاشاك

�لPس9بة |لرضيبة Rىل القمية املضافة، ¾سرت[اع د�ل الرضيبة Rىل القمية 
املبالغ اليت مت اسرت[اعها مقارنة مع  %30املضافة، ٔ�ننا هاذ الس9نة رفعنا بــ 

  . الس9نة املاضية، ؤ�عطينا اZٔولوية |لمقاو» الصغرى واملتوسطة
واحضة، وتعترب بjٔن من الرضوري هذا يربهن Rىل ٔ�ننا اWو» لها رؤية 

�ن ÒساRد خزينة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من ٔ�[ل مواÊة التìد�ت ٔ
الس9نة املق}_ حبمك ٔ�ننا  -ٕان شاء هللا-اليت تواÊها، وس9نعمل Rىل تقليص 

صادقaا Rىل قانون املالية يف الوقت املناسب، Rىل تقليص هذه التrٔjريات 
احلكومة |لعمل Rىل ت�}ع تقليص �ٓ[ال ووضعنا rلية rاصة يف رئاسة 

  .Òسديد املس9تحقات
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة ÂZٔد السادة املس�شار�ن |لتعقLب، . شكرا |لس9يد الوز�ر

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد ****دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�و
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

  . ار�ك}ت خطjٔ امحلد � ٔ�ن احلكومة تعرتف بjٔهنا 

  الس9يد الوز�ر، 
الناس املقاولني، الس9يد الوز�ر، راه اك�ن ا|يل يف . هذا راه خطjٔ فادح

احلþس، ا|يل rدم مرشوع وجنزو Rىل ٔ�حسن ما �رام ويOPظر من اWو» ما 
وال املالية ما rلصتو، ) r)Décompteلصتو، العامل ما �يعرفوش هام 

  .ل � اZٓنالعامل اZٓن ميل يؤدي rدمOو �يوقف يقو 
ن بعض املقاولني، الس9يد الوز�ر، ا|يل امشاو لðٔبناك، وميل امشاو اك�

  لðٔبناك �زادت Rلهيم فوائد كثرية، هاذ الفوائد اشكون �ادي خيلصها هلم؟
  الس9يد الوز�ر، 

احaا ا|يل كنطالبومك به هو احلكومة �راعي Âا» املقاوالت الصغرى 
يه العمود الفقري د�ل ¾قOصاد واملتوسطة، Zٔن املقاو» يه القاطرة، 

ما اكن مساRدة املقاو» وÒشجيعها و¾لزتام معها، والوقوف  الالوطين، إ 
معها يف الرساء والرضاء ما ميكPش ¾قOصاد د�لنا مييش، ¾قOصاد الوطين 
اZٓن افOحتو ودرتو Rدة اتفاقLات دولية، دمرت املقاو» الوطنية، املقاو» 

  .يج وقف، املقاو» د�ل الفالÂة وقفتالصغرى وقفت، الPس9 
  الس9يد الوز�ر، 

احaا ابغينا احلكومة كام دارت بنك |لفالÂة، وا|يل هو �ملناس9بة Úش9يد 
�Bهودات ا|يل قامي هبا القرض الفالR ملساRدة الفالÂة وا|يل ساRدمه 
فعال، ساRدمه يف الكوارث، �كون هناك كذ� ٔ�بناك rاصة �ملقاوالت 

  . توسطةالصغرى وامل 
�يفاش �ادي منيو هاذ املقاوالت الصغرى واحaا ميل كنعطيوه السªل 
يبقى واقف ٔ�مام إالدارات، ما ميكPش �rذ الصفقة، Zٔنه هناك عراقLل، 
هناك مساطر قانونية، ما ميكPش ٔ�ي مقاول جيي ¸شد الصفقة ٕاذا ما اكن 

   ؟)les références(، فني �ادي جييب )les références(عندو 
ىل ما جشعنا املقاو» و�كون واÂد املبلغ مايل حمدد من مليون د�ل إ 

اWرمه �ش ÒساRد املقاو» الصغرى راه املقاو» الصغرى ما �اد¸ش ختدم، 
راه م�ات املقاوالت الصغرى اZٓن ا|يل وقفت، دارت الو3ئق ووقفت، فني 

  �ادي ختدم؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
للكمة لمك الس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Rىل ا. شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقLب

        ::::الس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¾قOصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .س9يد املس�شار Rىل تعقLبهٔ�شكر ال 
اÂرتام اWس9تور واÂرتام جملسمك املوقر |لمصادقة Rىل قانون  ،ٔ�وال

}حمك ٔ�ن املالية، فهذا ٔ�ظن يدrل يف ٕاطار ال ٔ�ظن ٔ�نه خطjٔ، و�لتايل ف 
احلكومة السابقة مل �متكن من تقدمي مرشوع قانون املالية املصادق Rليه يف 
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الوقت املناسب، ف}عد ٔ�ن مت تعيني هذه احلكومة اكن من الرضوري ٔ�ن 
|لمصادقة Rىل قانون  ايوم 70نقدم قانون املالية، ؤ�rذمت الوقت الاكيف ٔ�ي 

ت ميل ما تيكوÚش قانون املالية، و�لتايل مفا ميكPش |لواÂد يرصف ٕاماكنيا
املالية مت املصادقة Rليه، ٕاذن هذا اÂرتام |لقانون، ودو» القانون هو 

  .اZٔساس
النقطة الثانية، املقاربة ا|يل �لكممت Rلهيا ٔ�� معمك وÚش9تغل وهاذ اليش 
ا|يل قلت، بjٔن احaا معلنا �ش ميكن لنا Úرسعو يف Òسديد اZٔداءات بعد 

ؤ�عطيتمك اZٔرقام، �Zٔرقام  2012ن املالية لس9نة ٔ�ن متت املصادقة Rىل قانو
اس9تطعنا ٔ�ن Úس9تدرك الوقت ا�ي ضاع مقارنة مع الس9نة املاضية، هاذو 

  .�Zٔرقام
النقطة الثالثة كذ�، وطرحOو إالشاكليات د�ل املقاوالت الصغرية اليت 
مل �متكن Zٔن ما عندهاش مرجعية، ٕاذا كنتو ت�}عتو اجلواب ا|يل اعطيت 

 Pن �لZٔ ،الBحنا هاذ اOس9بة |لمرسوم اجلديد فPس9بة |لسؤال ما ق}ل، �ل
  jٔت ��لPس9بة |لصفقات الصغرية اك�ن إالماكنية، �لPس9بة |لمقاو» ا|يل Rاد Úش

اذوك ـــــــ�ش ميكن لها �rذ هاذ الصفقات Zٔن ما �ادي نطلبولهاش ه
)les références (ا ماش9يني يف هاذaالتو[ه ا|يل اكنت تتطلب، ٕاذن اح. 

وا|يل تنقول مرة ٔ�خرى حصيح ٔ�ن وقع تrٔjري ولكن امحلد � اس9تدركناه، 
ويف املس9تق}ل �ادي حناولو لك ما ميكن �ش نبقاو يف املدة الزمaية د�ل 

  .يوم 90
�لPس9بة |لفوائد ا|يل طرحOيو، ا|يل ابغيت نقول لمك بjٔن املقاو» عندها 

�نه اك�ن ما ¸سمى  2005و 2004 احلق، Zٔن اك�ن يف القانون املالية لس9نةٔ
بفوائد التrٔjري، تطالب اWو» �ش ختلص لها فوائد التrٔjري، وهذا حق 

  .تيخصها Òس9تعملو
  .شكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
وشكرا مجليع . شكرا |لس9يد الوز�ر Rىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

  .من سامه يف ٕاجناح هذه اجللسة اGصصة لðٔس9ئ_ الشفوية
  .ٕاىل اجللسة إاىل اجللسة إاىل اجللسة إاىل اجللسة اGGGGصصة |ل�رشيع م}ارشةصصة |ل�رشيع م}ارشةصصة |ل�رشيع م}ارشةصصة |ل�رشيع م}ارشة    ونOPقلونOPقلونOPقلونOPقل


