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        616161618888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 ينا�ر 15  (1434 ربيع أ"ول 3 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساGرئFس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال ابتداء من الساLة ، دقJقة ومخس وعرشونثالث ساLات : التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت
  . بعد الزوال أ"ربعنيواSقJقة 

  .م]اقشة أ"س>ئY الشفهية ::::Wدول أ"عاملWدول أ"عاملWدول أ"عاملWدول أ"عامل

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

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئFس اجللسة
  .لنيfسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرس

�Lلن عن افhتاح اجللسةٔ.  
  الس>يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اSس>تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بoٔحاكم الفصل 

اSاyيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة ٔ"س>ئY السادة 
 . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا

Yة يف هذه اجللسة،  وق�ل الرشوع يف تناول أ"س>ئWالشفهية املدر
�عطي اللكمة �لس>يد أ"مني ٕالطالع اGلس Lىل ما Wد من مراسالت ٔ

  .وٕاLال�ت، واللكمة لمك الس>يد أ"مني، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اGلس
  .شكرا الس>يد الرئFس

�ل�س>بة لٕالLال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  : س�شار�نامل 

ف�ال�س>بة لٔ�س>ئY املدرWة يف Wدول ٔ�عامل جملس املس�شار�ن يف 
 15موافق لـ  1434ربيع أ"ول  W3لسة أ"س>ئY الشفهية ليومه الثال7ء 

 ات، توصلت رئاسة اGلس مبراسY من الوز�ر امللكف �لعالق2013ينا�ر 
ب والر�ضة مع الربملان، خيرب من yاللها اGلس طلب الس>يد وز�ر الش>با

  .بتقدمي السؤال الوحJد املوWه ٕاليه يف بداية اجللسة
وطلب كذ  الس>يد وز�ر السكىن والتعمري بتyٔoري ٕادراج السؤالني 
املو¢ني ٕاليه ٕاىل ما بعد أ"س>ئY املو¢ة لقطاع ال�شغيل، وطلب الس>يد 

  . وز�ر املالية بتyٔoري ٕادراج السؤال الوحJد املوWه ٕاليه ٕاىل �ٓخر اجللسة
كام توصلت الرئاسة مبراسY من رئFس الفريق احلريك، يطلب من 
yاللها تoٔجJل السؤال املوWه �لس>يد وز�ر العدل واحلر�ت حول تورط 

  . العديد من املوثقني يف قضا� النصب و¨حhيال ٕاىل Wلسة الحقة
كام تود الرئاسة ٔ�ن خترب يف �ٓخر اج©ع جملس>نا املوقر س>نكون م�ارشة 

  :ة �»راسة والتصويت Lىل مشاريع القوانني التاليةمع Wلسة yاص
املتعلق  �37.80متم مبوج�ه القانون رمق  83.12مرشوع قانون رمق   - 1

 �ملراكز ¨س�شفائية؛
يقيض ٕ�¯داث وتنظمي مؤسسة أ"عامل  82.12مرشوع قانون رمق   - 2

 .¨ج©عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة املالية
فهية والكhابية اليت توصل هبا اGلس ٕاىل ²اية ٔ�ما �ل�س>بة لٔ�س>ئY الش 

  : ينا�ر 15يومه الثال7ء 
 سؤ¨؛  27: فعدد أ"س>ئY الشفهية -
�س>ئY؛ L :6دد أ"س>ئY الكhابية -ٔ 
 . جوا�ن: Lدد أ"جوبة الكhابية -

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
يف ٕاطار  وق�ل ٔ�ن نواصل ٔ�شغالنا، ٔ�عطي اللكمة. شكرا �لس>يد أ"مني

  .نقطة نظام �لس>يد رئFس الفريق، اليس أ"نصاري

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصاري
  .الس>يد الرئFس، شكرا

  الس>يدان الوز�ران،
  الزمJالت والزمالء،

�ود فقط ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل وا¯د ¨س>ت¸]اء ا·ي ٔ�صبح Lادة ا"ٓن، وهو ٔ ��ٔ
ذا حيدث لنا ٕاLادة الرتتFب يف القطاLات اليت يه موضوع ٔ�س>ئY، ٔ"ن ه

½رؤساء فرق ارتباك ½بري، �عتبار ٔ�ننا نطلع Lىل اجلدو¼ يف فرق]ا و�كون 
لك وا¯د ٔ�yذ العدة لطرح سؤاÂ، ف]فاoWٔ دامئا يف بداية اجللسة L�ٕادة 
اليشء ا·ي س>يحرم Lدد من إالخوان من احلضور لطرح ٔ�س>ئلهتم، نق�ل 

 Lادة ف]متىن ٔ�ن بoٔن �كون هناك اس>ت¸]اء مرة وا¯دة، ولكن ٔ�ن يصبح ذ 
نقلع عن هذه العادة اليت يه yارج القانون وحتدث لنا رضرا ½بريا يف 

  . ال�س>يري العادي جللسة أ"س>ئY الشفوية
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار نقطة نظام. شكرا �لس>يد الرئFس

مع الربملان واGمتع مع الربملان واGمتع مع الربملان واGمتع مع الربملان واGمتع     �لعالقات�لعالقات�لعالقات�لعالقاتالس>يد احلبFب الشو�ين، الوز�ر امللكف الس>يد احلبFب الشو�ين، الوز�ر امللكف الس>يد احلبFب الشو�ين، الوز�ر امللكف الس>يد احلبFب الشو�ين، الوز�ر امللكف 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس>يد الرئFس
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم Lىل ٕا7رة هذه املالحظة

من yالل التجربة د�ل العمل الربملاين م]ذ ٔ�ن اكن، هناك مشلك 
حقJقي مرتبط بوضع Wدول ٔ�عامل هذه اجللسات الرقابية العمومJة، ٔ"نه 

عد من ¢ة وا¯دة، من طرف وا¯د، بطبيعة احلال، وهذا هو القانون، ي
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لFس موضوLا Îشار½يا، عكس العمل ال�رشيعي ا·ي �كون فJه نوع من 
  . ال�شارك

بطوارئ يف العمل  فا·ي حيصل هو ٔ�نه يفاoWٔ دامئا السادة الوزراء
ؤ�� خشصيا حريص ٔ�نه ال يقع التغيري ٕاال ٕاذا اكنت أ"س>باب . احلكويم

  . باب معقو¼اSاعية ٕاليه ٔ�س>باب موضوعية ؤ�س> 
فلهذا، ما دم]ا ال ن�hج هاذ Wدول أ"عامل بطريقة معينة، فهيا نوع من 
التواصل الق�يل، فٕاننا ٔ�يضا س>نكون دامئا مضطر�ن، لٔ�سف الشديد، ٕاىل 

�ن نثري هذه املراجعاتٔ .  
، ما (L'informel)لكن Óمتىن ٔ�ن نطور نوع من ال�شاور Lىل أ"قل 

Wة ا�يل يه مؤسساتية، ليك نقلص هذه دام ما عند�ش قانونيا يش ¯ا
  .التعديالت، مع كام قلت حرص احلكومة Lىل ٔ�هنا تلزتم �لرب�مج كام وضع

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
حنن æشاطرمك الرٔ�ي فä قلمتوه، الس>يد الوز�ر، ٕاال . شكرا �لس>يد الوز�ر

 أ"قل يف وقت ٔ�نه ي��غي Lىل احلكومة Lىل أ"قل ٔ�ن خترب اGلس Lىل
مرتاخ، حىت �متكن رؤساء الفرق من تغيري أ"س>ئY د�هلم، وٕاال سرت�كوهنم 

  .�لفعل
يف الكíري من احلاالت ما كنتìربوش ٕاال يف �ٓخر حلظة، و�لتايل حىت 
�حصاب أ"س>ئY رمبا �كونون قد هيؤوا ٔ�نفسهم �لمجيء يف وسط اجللسة، ٔ

  .وكFس>بقوا
  .شكرا

من النظام اSاyيل، توصلت الرئاسة  128 وطبقا ملقhضيات املادة
اللكمة وإال¯اطة أ"وىل �لفريق احلريك، . مبجموع طلبات ٕا¯اطة �لمïلس

  ..تفضلوا الس>يد

�ٔ املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر املس�شار الس>يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس>يد الرئFس، 

لتôديد تعFش مجموLة من املناطق جبهات اململكة Lىل ٕايقاع محالت � 
الغابوي، ويه معلية رافقهتا Lدة جتاوزات، õمتثل يف املس �ٔ"مالك اخلاصة 

ومعلوم ٔ�ن هذا التôديد øس�]د Lىل . �لمواطنني و�ٔ"رايض الساللية
مراس>مي، مهنا ما ٔ�ثري حوÂ نقاش ٕاLاليم ومعويم حول مدى مصداقJهتا 

عمق املشلكة القانونية ورشعيهتا اSس>تورية، بل ٔ�ن الواقع Lىل أ"رض ي
¯ني õزاول ٕادارة املياه والغا�ت معليات التôديد دون مراLاة حقوق 
اخلواص ومك�س>بات ذوي احلقوق فä خيص أ"رايض �لك ٔ�نواعها ولو7ئقهم 

  . الثبوتية حول ملكJة أ"رض اGاورة �لمû الغابوي
كام ٔ�ن هذه العمليات ال õرافقها محالت حتسFس>ية وٕاLالمJة لتوضيح 

ة هذه العمليات �لمواطنني وامجلاLات املعنيني �ٔ"مر، مما يضفي Lىل حقJق
هذا العمل ش>هبة التدلFس و¨س>تغفال، وهو ما ي�]اىف واحلق اSس>توري 

  .يف املعلومة وواجب إالدارة يف ممارسة س>ياسة التواصل والقرب
للك هذه أ"س>باب، وتفاد� ملا قد ينجم عن هذه املامرسات من مس 

ساكنة املناطق القروية واجلبلية، ن�hظر من احلكومة التدyل �س>تقرار 
�س>تعïال ٕاليقاف هذه العمليات التôديدية وفhح حتقJق يف أ"رايض اليت 
مشلها التôديد يف السابق والعمل Lىل ٕاجياد ¯لول معلية مس>نودة �لقانون، 
متكن من حتصني املû اخلاص �»و¼ وحتافظ Lىل اGال الغابوي، ويف 

فس الوقت حتمي حقوق املواطنني واخلواص وامجلاLات، وهذا لن يتoٔىت ٕاال ن
Lرب املبادرة ٕاىل عقد م]اظرة وطنية حول أ"مالك العقارية مبختلف ٔ�نواعها، 

  .تتوج مبيثاق وطين وٕاطار قانوين حيدد حقوق وواج�ات لك أ"طراف
ارية و²ري بعيد عن هذا املوضوع، وõزام]ا مع ما Îشهده احملافظة العق

مبختلف فروعها من ٕارضاب �لتق]يني جراء حرماهنم قانونيا من مزاو¼ 
املعروفة، وٕاس>نادها ) Le piquetage(و) Le bornage(معلييت 

يف ٔ�داء احملافظة وتوقفا ملصاحل �لمهندسني بصفة حرصية، مما yلق شلال 
  .املواطنني

 السامح وLليه، نتطلع ٕاىل ٔ�ن تقدم احلكومة Lىل معاجلة هذا اخللل Lرب
�لتق]يني مبزاو¼ هاته ¨خhصاصات، yاصة يف ظل قY املهندسني العاملني 
يف احملافظة والتعاقد مع اخلواص مهنم ملزاو¼ هذه املهام احليوية يف انتظار 

  .تعديل القانون املنظم �لمهنة
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
يف ٕاطار نقطة ٕا¯اطة  اللكمة لثاين مhدyل. شكرا الس>يد املس�شار

  .اGلس Lلام، ويه �لفريق الفJدرايل، تفضل أ"س>تاذ ٔ�فر�ط

        ::::املس�شار الس>يد عبد املا  ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املا  ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املا  ٔ�فر�طاملس�شار الس>يد عبد املا  ٔ�فر�ط
  .شكرا الس>يد الرئFس

كام ت��ع املغاربة، وبدعوة من الس>يد رئFس احلكومة، عقدت ا�لجنة 
ن هذا ينا�ر م 4العليا �ل�شاور حول احلوار ¨ج©عي، املنعقدة يوم امجلعة 

وٕاذا اكنت الطبقة العامY املغربية قد اس>ت�رشت . الشهر، ٔ�ول اج©ع لها
yريا هبذا ا�لقاء، وعقدت �ٓماال Lىل تفهم احلكومة لرضورة yلق رشوط 
Y التارخيية  حصية ومالمئة حلوار ثاليث أ"طراف، �راعي مhطلبات امل̄ر

©عي وحوار مسؤول اSقJقة اليت متر مهنا بالد� وما تتطلبه من اس>تقرار اج
  :وم]تج، �رõكز ٔ�ساسا Lىل ما ييل

تنقJة أ"جواء والرتاجع عن قرار ¨قhطاع من ٔ�جور املرضبني   - 1
وا¯رتام احلقوق واحلر�ت النقابية والتصديق Lىل االتفاقJات اSولية ذات 

  الصY؛
االتفاق Lىل املهنجية ال�شار½ية �لحوار، يمت فهيا التوافق حول   - 2
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 ل فرض ٔ�ج]دة Îس>تجيب لرغبات احلكومة؛أ"ولو�ت بد
ٕانضاج الرشوط حلوار حقJقي �راعي املطالب العاد¼ واملرشوLة   - 3

 �لطبقة العامY؛
توضيح إالطار التفاويض حول العديد من أ"وراش أ"ساس>ية،   - 4

ٕاكصالح ٔ�نظمة التقاLد ونظام املقاصة وما س>يرتتب Lلهيام من خJارات، 
 ٔoىل حساب املL كونõ ن ال� جور�ن والطبقات املس>تضعفة؛جيب ٔ

ٕاصالح القوانني ¨نتìابية �لمoٔجور�ن واملهنيني مضن الرتسانة   - 5
القانونية اخلاصة مبختلف ¨س>تحقاقات ¨نتìابية واليت جيب ٔ�ن õكون 
مس>بوقة حبوار وطين مبشاركة خمتلف الفاLلني الس>ياس>يني والنقابيني 

 نتìايب املق�ل؛و¨ج©عيني لضامن سالمة وÓزاهة املسلسل ¨
إالصالح الرضييب واجلبايئ لتحقJق العدا¼ اجلبائية وختفJف   - 6

 الضغط اجلبايئ Lىل الطبقة العامY؛
التوافق حول قانون النقا�ت وإالرضاب مضن م]ظور مشويل   - 7

ٕالقرار مJثاق اج©عي Wديد، øس>تجيب لتطلعات الطبقة العامY املغربية 
ة ودمع القدرة الرشائية �تلف ويؤسس لرشوط التنافس>ية ¨قhصادي

الرشاحئ ¨ج©عية �لحفاظ Lىل ¨س>هتالك أ"رسي مكحرك ٔ�سايس �لتمنية 
  .¨قhصادية ببالد�

· ، ف]حن ن�ساءل مفىت س>تدرك احلكومة ٔ�ن احلاWة ¨ج©عية ²ري 
قابY لالنتظار، ؤ�ن õمثني الزمن النقايب جزء من مhطلبات إالصالح 

hصاديواحلاكمة ¨قh؟صادية ومن مضن مؤهالت احلقل السوس>يو اق  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
ون�hقل ٕاىل إال¯اطة املوالية، ويه لفريق . شكرا   الس>يد املس�شار

  .التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل أ"س>تاذ املهايش

        ::::املس�شار الس>يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس>يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس>يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس>يد عبد اGيد املهايش
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  دات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>ي
  السادة الوزراء احملرتمني،

موضوع هذه إال¯اطة هيم رشحية عريضة من املواطنني �لعامل القروي، 
تعFش هذه أ"�م ظروفا صعبة، ويتعلق أ"مر �لفال¯ني الصغار 

فهذه . واملتوسطني الغارقني يف مديونية القرض الفال( ومديونية ماء السقي
وينة هتدد ٔ�رسمه �حلجز Lىل املمتلاكت وفقدان مصادر العFش املدي

ا�طط "وتعطيل إالنتاج الفال(، مما øشلك Lائقا ½بريا ٔ�مام ٕاجناز وتفعيل 
الهادف ٕاىل عرصنة وحتديث القطاع الفال( واملسامهة يف حتقJق " أ"خرض

  .أ"من الغذايئ
ونية الفالح وLىل الرمغ من اGهودات اليت بذلت �لتخفJف من مدي

�لف فالح صغري وٕاLادة Wدو¼ اSيون �متديد السداد  100ٕ�عفاء حوايل ٔ

س>نوات، مع إالعفاء من فوائد التyٔoري واملتابعات  7س>نوات ٕاىل  3من 
القانونية، ٕاال ٔ�ن توايل الكوارث الطبيعية Lىل الفالح املغريب �لتناوب بني 

أ"مراض يف املزروLات الفJضا�ت واجلفاف مث اجلرحية ٔ�و ان�شار بعض 
�خhالف وتنوع الفال¯ات واملناطق وكذا ²الء أ"مسدة والعلف، جعل 
الوضعية املالية �لفال¯ني تتoٔزم لتتحول مديونية القرض الفال( ومديونية 
ماء السقي ٕاىل عبء ثقJل Lىل اكهل الفالح، يؤدي ٕاىل جحز ممتلاكته 

  . وتعطيL 6ىل ¨س�5ر وإالنتاج
  ئFس،الس>يد الر 

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

ٕاننا بطرح]ا لهذا املوضوع، Óريد ٔ�ن نثري ان��اه احلكومة ٕاىل هذا الوضع، 
خصوصا ؤ�ننا نقرٔ� يومJا عن الصعو�ت اليت يعاÓهيا املغرب الس>ترياد القمح 

ح فالفال. و²ريه من املنتïات الغذائية املرتفعة أ"سعار �ٔ"سواق اSولية
 �لعمل وتطو�ر إالنتاج لتغطية احلاجJات الوطنية، متاملغريب، عوض ٔ�ن هي

يبقى رهينة ملديونية القرض الفال( ويبقى رهينة يف املناطق السقوية 
  . ملديونية ماء السقي

لهذه ¨عتبارات، الس>يد الرئFس احملرتم، نعتقد يف فريق التجمع الوطين 
لهذه الف9ة من الفال¯ني �لقJام مبا ميكن لٔ�حرار ٔ�نه Lىل احلكومة ٔ�ن تلتفت 

  . القJام به ق�ل ٔ�ن �زداد الوضع تoٔزما ويصعب LالWه
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار اGلس Lلام، . شكرا �لس>يد املس�شار

  .الفريق اSس>توري

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرøس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرøس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرøس الرايضاملس�شار الس>يد ٕادرøس الرايض
  .حميfسم هللا الرمحن الر 

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شارون،
  الس>يد الرئFس، 

مس>تìدم �لسفارات  3000املوضوع د�ل إال¯اطة د�لنا õهيم 
�رسة مغربية، حبيث  3000والبعثات اSبلوماس>ية املعمتدة �ملغرب، ٔ�ي ٔ

ت حبال د�ل الوليدا 5ٔ�رسة مغربية ٕاىل جJيت تد�ر لك وا¯د عندو  3000
فقد اختذت احلكومة، الس>يد الرئFس، ٕاجراءات .. ٔ�لف فرد 15

الس>تìالص ما õرتب Lىل هؤالء املس>تìدمني من رضيبة Lىل اySل 
، هذا إالجراء املفاجئ والغري مدروس ٔ�دyل الرعب 2007مohٔخرة م]ذ 

والقلق Lىل نفوس هؤالء املغاربة املواطنون ا·�ن يعملون �لبعثات 
ا·�ن تعرضوا �لحيف والغنب وهتديد ٔ�رسمه �ل�رشد، وذ  اSبلوماس>ية، و 
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  :لٔ�س>باب التالية
. 2007طبقت هذه الرضيبة Lىل هؤالء املس>تìدمني بoٔ=ر رجعي م]ذ  -

أ"خطر من ذ  ٔ�ن ٕادارة الرضائب رشعت يف اس>تìالص رضا<هبا والقJام 
زتم �حلجز Lىل احلسا�ت البنكJة، Lلام ٔ�ن الس>يد رئFس احلكومة اكن قد ال

وما  -يف ترصحي تلفزي ٕ�يقاف معليات احلجز، ولو رصح يف التلفزيون 
ٔ"نه احبال ٕاىل تيعطي التعلäت، ٔ"نه اك�ن قوانني، ولو ٔ�نه  -عندوش احلق 

yالف القانون يف هذا الترصحي، مع العمل ٔ�ن التyٔoري õرجع مسؤوليته Lىل 
 قطعوا هلم؛السفارات، �عتبارها املشغل ولFس Lىل املس>تìدمني، وتي

7نيا، ٕان هذه الف9ة ال تتوفر Lىل ٔ�ي حامية اج©عية، ٔ"ن ٕاقامهتم  -
�ملغرب حترBم من ¨مhيازات ¨ج©عية �»ول اليت يعملون ببعثاهتا، كام 
�ن الوضعية القانونية �لبعثات جتعل معظمها ²ري م]خرطة يف نظام امحلاية ٔ

  .كíري من هذه أ"رس¨ج©عية الوطنية، و�لتايل تضيع حقوق ال 
  الس>يد الرئFس،

وراه معنا الوز�ر  -ا"ٓن نطلب من رئFس احلكومة احملرتم ٕانصاف 
ٕانصاف هؤالء املوطنون املغاربة ؤ�ن øسارع  - مع الربملان  اتامللكف �لعالق

ٕاىل احلوار ٕالجياد ¯ل LاWل وLادل مع لك من وز�ر اخلارجJة وٕادارة 
فرد ٔ�و هاذ  15000ىت ال نرتك هاذ الرضائب مث امللزمني، وهذا لكه ح

  .LائY عرضة لٔ�زمة اليت ال نعرف نتاجئها 3000

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة املوالية لفريق أ"صا¼ واملعارصة يف . شكرا �لس>يد رئFس الفريق

  .ٕاطار ٕا¯اطة اGلس Lلام، تفضل أ"س>تاذ العريب احملريش

  :املس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العراملس�شار الس>يد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  ئFس احملرتم،الس>يد الر 

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

  الس>يد الرئFس احملرتم،
بعد املصاحلة ا�يل قامت هبا اSو¼ عن طريق هيئة إالنصاف واملصاحلة 
وWرب الرضر د�ل مجموLة من املفقود�ن وا�طوفني، ا"ٓن تنطالبو من فريق 

املصاحلة س>ياس>ية مع مجموLة من أ"صا¼ واملعارصة �ش ند�رو وا¯د 
املناطق، yاصة املناطق املهمشة واملقصية مع املغرب العميق، وLىل س�Jل 
املثال، الس>يد الرئFس احملرتم، م]طقة اغبالو Óكردوس، ٕاقلمي الراشدية، ا�يل 
تتعFش مجموLة من إالقصاء واFهتمFش، والزالت حلد الساLة ما تتعرفش 

الزالت حلد الساLة هاذ ).. م، الس>يد الرئFست�hلك. (ٔ�ش>نو هو ¨س>تقالل
  . املنطقة ما تتعرفش ٔ�ش>نو هو ¨س>تقالل، ٔ"ن احلقوق د�لها Bضومة

واLدوا الناس �ش ²ادي ي�ش>ئوا سد وسلبوا مهنم  1981تصور يف 
أ"رايض د�هلم، ليوم]ا هذا مل يمت تعويض هؤالء، مع العمل، الس>يد الرئFس، 

ديل وما عندمه يش ٔ�رض ٔ�خرى ²ري ذيك هاذ الناس ما عندمه يش ب

تدار Lلهيا سد، ال سد توWد، ال الناس . أ"رض ا�يل موجود�ن فهيا
عوضومه يف أ"رض د�هلم، ال يش م�ادرة تدارت، ال من احلكومات 
املتعاق�ة من ذاك الوقت ٕاىل يوم]ا هذا، ما اكي�ش يش ¯لول تقدمت لهاذ 

  .الناس
يل ت�hلكم Lلهيا وت�hحمل املسؤولية هاذ املنطقة، الس>يد الرئFس، ا�

د�يل يف هاذ الIم ؤ�� زرهتا، ومسعت الناس، ومعنا الس>يد وز�ر الصôة 
وكذ  الس>يد وز�ر التعلمي مشكور�ن، وهبذه املناس>بة نبلغو هلم الرسا¼ 
د�ل ساكنة اغبالو Óكردوس، الزال حلد الساLة عندمه ٕاشاكل ½بري، الس>يد 

، ما تhFوفروش Lلهيا، RAMED1يف البطاقة د�ل وز�ر الصôة احملرتم، 
  .لكم 50وحىت املس>توصف ت�Fعد Lلهيم تقريبا بـ 

وهذا الIم ا�يل تقال لنا، الس>يد الوز�ر احملرتم، ومسïل، ا�يل تقال 
. لنا من طرف املواطنني ما يش مزايدات وال تند�رو فهيا الس>ياسة

لنا من طرف الساكنة تصور تقال ". تFسري"ما تFس>تافدوش من " تFسري"
د�ل هاذ املنطقة بoٔن الطôني ٕاىل فات الاكمJو ما ميك�ش هلم �yذوا 

  .اك�ن ٕاشاكل حقJقي. الطôني، الاكمJو هو ا�يل تيوزع الطôني
وهبذه املناس>بة، إالخوان السادة رؤساء الفرق احملرتمني، والسادة 

د�ل تقيص احلقائق الربملانيني احملرتمني، تناشدمك �ش نتفقو مجيع Lىل جلنة 
ا�يل õزور هاذ املنطقة، Îشوف هاذ الناس اLالش ما تعوضوش يف 
أ"رايض ا�يل Îسلبت مهنم، æشوفو هاذ الناس اLالش هام مقصيني، ٔ"ن 
هذا هو املغرب العميق ا�يل خصنا منش>يو Â، خصنا حنسو �ملشالك ا�يل 

املدن ا�يل  تيحسوا هبا ذوك الناس، ٔ"ن الIم يف الر�ط والIم يف
تتوزع Lلهيا =روات البالد وyريات البالد راه ما يش معقول، yاص التوزيع 

  .�كون Lادل
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة املوالية �لفريق ¨س>تقاليل �لو¯دة . شكرا الس>يد املس�شار

لبار أ"س>تاذ ا� .. والتعادلية يف ٕاطار ٕا¯اطة اGلس، تفضل أ"س>تاذ ا�لبار
وال اليس أ"نصاري؟ اشكون ا�يل ²ادي يتلكم فJمك؟ أ"س>تاذ أ"نصاري، 

  .واش غتلكموا دفعة و¯دة جبوج؟ تفضل أ"س>تاذ أ"نصاري

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصاري
  .شكرا

ٕاذن، �مس الفريق ¨س>تقاليل �لو¯دة والتعادلية، نود اليوم ٔ�ن حنيط 
 ٔ�ي العام الوطين، بقضية هامة تتعلق اGلس املوقر Lلام، ومن yالÂ الر

مبسطرة ٕا�رام الصفقات العمومJة، واليت تعترب يف نظر� من ٔ�مه الوسائل 
القانونية اليت م]حها املرشع لٕالدارة من ٔ�Wل ممارسة æشاطها، نظرا لوزهنا 
¨قhصادي، حJث Îشلك الصفقات العمومJة اليت يربBا ٔ�شìاص القانون 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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لناجت اSاyيل اخلام �لمغرب، أ"مر ا·ي يعين ٔ�ن من ا %16العام ما æس�hه 
. الكíري من القطاLات ¨قhصادية مرتبطة fشلك ½بري �لصفقات العمومJة

ومكثال Lىل ذ ، Óكhفي �ٕالشارة ٕاىل قطاع البناء وأ"شغال العمومJة ا·ي 
  .من رمق معامالته من yالل الصفقات العمومJة %70حيقق ٔ�كرث من 

ن إالرادة املعلن عهنا من طرف احلكومة من ٔ�Wل لكن، و�لرمغ م
ختليق املرفق العمويم، yاصة فä يتعلق ٕ��رام الصفقات العمومJة، فٕان 
التقار�ر املنجزة، سواء من طرف ¢ة معومJة اكGلس أ"Lىل �لحسا�ت 
واملف�ش>ية العامة �لاملية ٔ�و ¢ة yاصة اكمجلعية املغربية �لشفافJة ٔ�و املنظامت 

لية، تؤكد لكها Lىل وجود اخhالالت معيقة يف جمال الصفقات العمومJة، اSو 
  : لعل من ٔ��رزها

من املقاوالت الكربى الوطنية  %4مشلك ¨حhاكر، ذ  ٔ�ن  -
 من الصفقات العمومJة؛ %80واSولية حتتكر حوايل 

كذ  ضعف ¨ه©م �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة، ذ  ٔ�ن  -
والت الصغرى واملتوسطة تبقى ²ري اكفJة، ا�صصة �لمقا æ20%س>بة 

من ال�س>يج ¨قhصادي الوطين مشلك من  y96%اصة ٕاذا ما Lلمنا ٔ�ن 
 هذا الصنف من املقاوالت؛

 .ضعف م�ادئ الشفافJة واملساواة واملنافسة واملراق�ة: و7لثا -
سلبا Lىل ٔ�داء  - يف نظر�  –وLليه، فٕان هذه الظواهر و²ريها تؤ=ر 

hلني ¨قLدمات الفاy ىل جودةLصاد الوطين وhىل منو ¨قLصاديني و
  .إالدارة

وندعو احلكومة اليوم ق�ل الغد ٔ�ن جتعل من جعل ٕاصالح الصفقات 
العمومJة ٔ�وىل أ"ولو�ت، نظرا �لتاكليف الباهظة اليت ت�hج عن غياب 

  . الشفافJة واملنافسة يف هذا اGال
ادئ احلاكمة من م� 2011يوليوز  29ولعل ما Wاء به دس>تور 

والشفافJة يف جمال املرفق العام ميكن ٔ�ن يعني Lىل حتقJق هذا إالصالح من 
yالل �ٓلية تفعيل هذه املبادئ وتضمن التطبيق السلمي Sفاõر التحمالت 
�لشلك ا·ي �كفل الشفافJة يف تدبري املال العام، ويعود �لنفع العام كذ  

  .Lىل املواطن واملواطنني
  .وشكرا

        ::::ئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةالس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر 
اللكمة املوالية لفريق التôالف ¨شرتايك، . شكرا �لس>يد رئFس الفريق

  .اللكمة لٔ�س>تاذ ٔ�معو

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

 -اجلديدة، نoٔمل  ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�هV امجليع حبلول الس>نة أ"مازيغية

�ن õكون ¯امY ل�شا<ر اخلري �ٔ"مطار اليت قد Îسامه  -ويه س>نة فالحJة ٔ
  .يف الرفع يف م]توج]ا الفال( ٕان شاء هللا

�ما إال¯اطة فهWي تتعلق ٕ�¯دى املك�س>بات الكربى اليت حققها املغرب ٔ
yالل العرش س>نوات أ"yرية، واليت تعترب ¯لقة ضياءة يف Xرخيه 

وهو بصدد بناء جتربته اSميقراطية، ٔ�ال ويه جتربته الفريدة الس>يايس، 
املتعلقة �لعدا¼ ¨نتقالية اليت ٔ�فرزت من yالل توصياهتا هيئة إالنصاف 
واملصاحلة مجموLة من التوصيات صاحلة لتكون إالطار الشمويل العام 

  .نونلتoٔسFس دو¼ دميقراطية تتحقق فهيا العدا¼ ¨ج©عية وøسود فهيا القا
س>نة، وما زال جزء ½بري من  14ما يقرب من  2005مرت ا"ٓن م]ذ 

  . توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة مل �ر طريقه ٕاىل التنفJذ
لقد جسلنا �Lزتاز ½بري عند إالLالن عن اÓهتاء Bمة الهيئة ٕاس>ناد وظيفة 
ومسؤولية تنفJذ التوصيات ٕاىل اGلس الوطين حلقوق إالæسان، ف�ذلت 

ؤسسة جمهودا ج�ارا يف اجتاه ا·هاب بعيدا حنو حتقJق هذه هذه امل
نقف اليوم لرنى ٔ�ن مصداقJة املغرب قد  - مع أ"سف  -التوصيات، ٕاال ٔ�ننا 

تصاب برتاجع ٕاذا مل تبادر احلكومة ٕاىل إالرساع بفhح ٔ�وراش تنفJذ هذه 
التوصيات، كام ٔ�ن Lدم والبطء يف التنفJذ يعترب مؤرشا سلبيا، يربر للك 
من �ريد ٔ�ن يقول ما �ريد يف جتربة املغرب من اهتامه برتاجعات وانتاكسات 

  . يف جمال حقوق إالæسان، ٔ"نه ا·ريعة الوحJدة هو هذه املسoٔ¼ �·ات
ف] ، Óرى ٔ�نه من املناسب، مبناس>بة انطالق الس>نة اجلديدة، 

�كون ومبناس>بة اSس>تور اجلديد ا·ي ت�]اه املغاربة ٕ�ميان قوي، Lىل ٔ�ن 
إالطار السلمي لالÓهتاء مع مصائب املايض وحتقJق ٕاطار سلمي واسع، تعFش 

  . فJه قمي إالæسانية اخلالقة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

وق�ل ٔ�ن æرشع يف معاجلة أ"س>ئY الشفهية املدرWة يف هذه اجللسة، 
مجعية "و "افاتمجعية جسور الثق"ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك بoٔعضاء عن 

 "7نوية أ"جJال العلمية"من Xزة وتالمJذ وتلميذات  "ال�ساء املبادرات
  .�مسمك مجيعا Óرحب هبم. �لر�ط

وا"ٓن æرشع يف معاجلة أ"س>ئY الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
السكىن، الرتبية : سؤ¨، موزLة Lىل قطاLات 19اجللسة، وLددها 
قميني �خلارج، العدل واحلر�ت، ¨قhصاد و املالية، الوطنية، املغاربة امل 

الش>باب والر�ضة، التجهزي والنقل، الصôة، ال�شغيل، الصناLة التقليدية، 
  .العالقات مع الربملان والشؤون العامة واحلاكمة

ونبدٔ� �لسؤال أ"ول املوWه ٕاىل الس>يد وز�ر الش>باب والر�ضة حول 
واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من  .وضعية بعض اجلامعات الر�ضية

  .الفريق ¨شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل أ"س>تاذ الهبطي
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        ::::املس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف ٔ�فق التنظمي الهيلكي والتoٔهيل إالداري والتقين وõكرøس املامرسة 
قراطية يف ال�س>يري اجلامعي، ومن ٔ�Wل تنفJذ أ"æشطة والربامج، سواء اSمي

املتعلقة مهنا �ملبار�ت والبطو¼ الوطنية ٔ�و املتعلقة �ملنافسات اSولية، 
فٕاننا Óمثن املقاربة املعمتدة يف متويل اجلامعات والعصب وأ"ندية، وذ  وفق 

وواج�ات لك طرف موقع  �ٓلية عقدة �ر�مج، حتدد �تفاق مشرتك الزتامات
 . Lلهيا

ٕاال ٔ�نه رمغ هذه اGهودات املبذو¼، فٕان بعض امجلعيات الر�ضية ال 
زالت yارج الس>ياق، حJث مل Îس>توعب بعد التحوالت اSميقراطية اليت 

  . Îشهدها بالد�
لهذا، ومن م]طلق مسؤوليتمك Lىل هذا القطاع الهام من ¢ة، 

¢ة ٔ�خرى، ال ي��غي حتت ذريعة تطبيق و¨س>تفادة من املال العام من 
توصيات ا�لجنة أ"وملبية اSولية ٔ�و اجلامعات اSولية القاضية بعدم تدyل 
السلطات الوطنية يف الشoٔن اSاyيل �لïامعات ٔ�ن تبقى ٕادارõمك مكhوفة 
أ"يدي ٔ�مام ¨خhالالت والتïاوزات اليت تعرفها بعض اجلامعات 

  . الر�ضية
س>يد الوز�ر، عن إالجراءات والقرارات اليت تعزتمون لهذا æسائلمك، ال 

اختاذها ل�سوية ٔ�وضاع لك من اجلامعة امللكJة لكرة القدم واجلامعة امللكJة 
  .�لس>با¯ة، هذا Lىل س�Jل املثال ال احلرص

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد وز�ر الش>باب والر�ضة يف . شكرا �لس>يد املس�شار

  .ٕاطار اجلواب

        ::::س>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب والر�ضةس>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب والر�ضةس>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب والر�ضةس>يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش>باب والر�ضةال ال ال ال 
  .شكرا الس>يد الرئFس

�شكر يف البداية السادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء الفريق ٔ
  .¨شرتايك، Lىل ¨ه©م ا·ي خيصون به قطاع الش>باب والر�ضة

�� اس>توقفhين وا¯د امجلY تفضلتو هبا، هو ٔ�ن اليوم رمبا اجلامعات مل ٔ
ا هاذ التحوالت اSميقراطية، �ش ما نعممش بعض Îس>توعب بعد رمب

اجلامعات ٔ�½يد ما اس>توعب�ش هاذ اليش ا�يل تفضلتو به، وكنمتىن ٔ�ن هاذ 
  .الرسا¼ توصل ٔ"ن أ"مر ½يتعلق اليوم �س�Jعاب طبعا هاذ التحوالت

اكن هو  2012ا�يل ابغيت نoٔكد Lليه طبعا الورش ا�يل اكن عند� يف 
يه يف م]اس>بات Lدة، وا�يل ما معر� رمبا غنoٔكدو Lليه الورش ا�يل ٔ�كد� Lل 

س>نة العودة �لرشعية، ونقدر نoٔكد  f2012شلك اكيف، وهو ٔ�نه اكنت س>نة 

�ننا، امحلد _، وبفضل طبعا اخنراط وا¯د اGموLة د�ل اجلامعات ا�يل ٔ  
د�ل  %80سا�رت هاذ الورش، نقدر نقول   اليوم وصلنا تقريبا لـ 

Wامعة  30اليوم ا�يل والت يف ¯ا¼ قانونية ورجعت �لرشعية، اجلامعات 
 –Wامعة  ²18ريت النظام أ"سايس د�لها طبقا لروح القانون اجلديد، 

 5عقدت امجلوع العامة د�لها لتïديد املاكتب املسرية،  -Wامعة 18ٔ�قول 
يبا Wامعات �رجمت امجلوع العامة د�لها yالل شهر ينا�ر احلايل، مبعىن ٔ�ن تقر 

عرفت وا¯د التغيري  W56امعة من ٔ�صل  45نقدر نقول   ٔ�ن عند� 
Wذري فä خيص أ"سس القانونية حلاكمة ٔ�فضل، ٔ�ي مبعدل كام قلت 

80%.  
�ش Óرجع لبعض اجلامعات، طبعا اكنت ا�لïان املؤقhة، اهنينا معها، 

ات بقت لنا اجلامعات ا�يل طبعا يه Wامعة ½رة القادم ا�يل عندها اخلصوصي
د�لها، وفاش كنقول اخلصوصيات د�لها ما ن�ساوش ٔ�ن ½رة القدم يه 
ر�ضة شعبية، و�لتايل أ"مر ا�يل ½يìيل أ"مور اصعيبة يه يف تغيري 
املنظومة `لك، ٔ"ن عند� العصب، عند� أ"ندية، وا¯د الرت½يبة د�لها 

ا õكون معقدة ش9Fا ما، هذا هو اليشء ا�يل yال� تعطلنا وما جنحناش ٔ�هن
، ولكن ٔ�� كنقول   بoٔن اك�ن ا"ٓن اش>تغال يف 2012طبعا يف املوLد د�ل 

 Yن، ٕان شاء هللا، يف هاذ أ"سابيع القلي�هاذ ¨جتاه هذا Lىل ٔ�ساس ٔ
القادمة، وخصوصا م�ارشة من بعد bٔس ٕافريقJا لٔ�مم جبنوب ٕافريقJا ²ادي 

  .Óرجعو، ٕان شاء هللا، املياه �لمïاري
جلامعة امللكJة �لس>با¯ة قامت ٔ�يضا، Lىل غرار العديد من طبعا اكنت ا

د قاجلامعات أ"خرى، بتغيري النظام د�لها أ"سايس، ويه بصدد إالLداد لع
  . مجعها العام، ٕان شاء هللا، النتìاب املكhب املد�ري

�� ا�يل ابغيت نقول   هنا، الس>يد املس�شار، اجلامعات مه الرشاكء ٔ
Sرع أ"سايس واحملور أ"سايس د�ل الر�ضة يف إالسرتاتيجيون، مه ا

طبعا عند� الوصاية وهاذ الوصاية اح]ا كنحميو اجلامعات . املغرب
 - كام قلت  -وكنôاولو هنc لها املناخ واجلو �ش Îش>تغل يف ٕاطار 

  .التحوالت اجلديدة ا�يل ½يعرفها املغرب، ٔ"ن اك�ن مساء¼، اك�ن حماس>بة
د�ل وا¯د املشالك صغرية ا�يل كنلقاوها، اك�ن طبعا اك�ن وا¯د النوع 

تطاح]ات، اك�ن رصاLات واح]ا ساهر�ن، ٕان شاء هللا، �ش نلقاو وا¯د 
 .أ"رضية �لتوافق، �ش Óرجعو هاذ اجلامعات �لرشعية

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لٔ�س>تاذ الهبطي يف ٕاطار التعقJب. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::د الهبطيد الهبطيد الهبطيد الهبطياملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محم
هو يف احلقJقة . شكرا، الس>يد الوز�ر، Lىل التوضيôات ا�يل قدمhو

 ¼ٔoاملوضوع د�ل الر�ضة هو موضوع شائك، وكريتبط بوا¯د املس
�ساس>ية، يه ٔ�وال وق�ل لك يشء مسoٔ¼ د�ل دمقرطة الر�ضةٔ.  
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�ن العدد د�ل املامرسني د�ل  -  وهذا كنتoٔسفو Â -ا�يل معروف ٔ
املغرب، يف Wل الر�ضات تقريبا، Lدد قليل، ؤ�نمت، الس>يد الر�ضة يف 

. الوز�ر، اعطيتو� توضيôات مرمقة يف النقاش ا�يل اكن عند� يف ا�لجنة
ٕاذن ٔ�ول Bمة ا�يل خصنا نقومو هبا، هو خصنا نوسعو القاLدة د�ل 

  .املامرسني د�ل الر�ضة، ½يف؟ هذا هو السؤال الك�ري
، وا¯د )le privilège(تبقى وا¯د ٔ�وال اجلامعات ما خصهاش 

¨مhياز، ½ياyذوها وا¯د اGموLة د�ل الناس من ٔ�Wل ٔ�هنم ميارسوا وا¯د 
ٕاذن، اك�ن هناك إالصالح املؤسسايت، . النفوذ ٔ�و يشء من هذا الق�يل

ٕاصالح هذه اجلامعات من حJث القوانني ا�يل كتنظمها، هاذ املسoٔ¼ رشعتو 
  .يدا يف هذا أ"مرفهيا، لكن ي��غي ٔ�ن منيض بع 

ميل ج�دتو املسoٔ¼ د�ل اجلامعة املغربية لكرة القدم، فعال اك�ن 
حماوالت ٕالصالح هذه اجلامعة من فوق، لكن إالصالح من حتت هذا هو 
املشلك، ٔ"نه عند� وا¯د العدد د�ل أ"ندية الر�ضية ا�يل ½ياyذوا اSمع 

رصف املال العام، و�لتايل من امجلاLات احمللية، وتنعدم هنا الشفافJة يف 
ي��غي ٔ�ن �كون هناك إالصالح من فوق ومن حتت �ش ميكن لنا منش>يو 
ونعطيو املصداقJة لٔ�¢زة املسرية د�ل الر�ضة Lىل امhداد ربوع الوطن 

  ..من ٔ�Wل ٕاX¯ة الفرصة لتوس>يع القاLدة د�ل املامرسني

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
ب، الس>يد الوز�ر؟ يف ٕاطار اك�ن تعقJ. شكرا الس>يد املس�شار

  .دقJقhني

        ::::الس>يد وز�ر الش>باب والر�ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر�ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر�ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر�ضة
�� تنضم صويت لصوت الس>يد املس�شار، ٔ"نه يف احلقJقة ٕاىل اكن ٔ

طبعا هنا كنتôدثو Lىل . عندي يش تعقJب ا�يل غنقولو راه هو ا�يل اك�ن
تغيري م]ظومة واملنظومة طبعا كتجي من أ"سفل، وهذا ورش اح]ا 

  .مش>تغلني Lليه
ولكن نقول   راه مايش ساهل، راه ما اكي�ش ²ري الوزارة بو¯د�هتا، 
راه فاش õهنرضو Lىل التغيري، التغيري راه وا¯د احلس جامعي كمنش>يو فJه 

، كمتيش فJه املنظومة الر�ضية `لك، مبا فهيا اجلامعة، مبا فهيا الوزارة، هلك
وذاك الر�يض، وطبعا  مبا فهيا امجلعيات، مبا فهيا العصب، مبا فJه املامرس

املسoٔ¼ مايش ساهY، ولكن حىت رمبا هاذ غياب السهو¼ د�لها كزتيد� 
  .ٕارصار �ش منش>يو يف التوWه ا�يل تفضلتو به

  .وشكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
ون�hقل ٕاىل . شكرا �لس>يد الوز�ر Lىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

  .وز�ر الرتبية الوطنية أ"س>ئY املو¢ة ٕاىل الس>يد
السؤال أ"ول املوWه ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية، حول تعيني 
æساء التعلمي يف املناطق النائية، واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من 

  .الفريق الفJدرايل، تفضل أ"س>تاذ لشكر

        ::::املس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكراملس�شار الس>يد محمد لشكر
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  املس�شارون، السادة

سؤالنا �متحور حول ترصحي الس>يد رئFس احلكومة يف ٕاطار املساء¼ 
برضورة تطبيق اFمتيزي  2012دج]رب  24الشهرية ٔ�مام جملس النواب ليوم 

  .إالجيايب لصاحل املرٔ�ة، مطالبا ٕا�مك بعدم تعيني æساء التعلمي يف أ"ما½ن النائية
عن إالجراءات اليت اختذهتا ويف هذا إالطار، الس>يد الوز�ر، æسائلمك 

  .وزارõمك ٔ�و تعزتمون اختاذها لتنفJذ قرار الس>يد رئFس احلكومة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن . شكرا �لس>يد املس�شار

  .هذا السؤال املركز

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

  يد الرئFس،الس> 
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

، ومطروح Lىل بالد�، ولكن البد õكون ذ املوضوع �ٔ"مهية مباكناه
عند� املعطيات حوÂ �ش ميكن لنا نعرفو واش ميكن لنا منش>يو �yذو 

  . قرار ²دا وال منش>يو يف هاذ اليش �لتدرجي
د�ل  94.507العدد د�ل أ"س>تاذات يف التعلمي العمويم هو 

من  %64من æساء ورWال التعلمي æساء،  %41أ"س>تاذات، معىن هذا 
من ال�ساء موجود�ن  %64أ"س>تاذات موجود�ن يف العامل احلرضي بعدا، 

، هاذو 2013-2012مراكز التكو�ن، الس>نة اSراس>ية . يف العامل احلرضي
من أ"س>تاذات املتدر�ت Lىل  %39ا�يل Lاد دyلوا ملراكز التكو�ن 

 .عيد الوطين æساءالص 
 -وهذا إالخوة النقابيني ½يعرفوها  -بطبيعة احلال اك�ن وا¯د املسطرة 

اك�ن وا¯د املسطرة ½يفاش كنخففو من ¯دة تواWد ال�ساء يف العامل 
  :القروي

اك�ن ٔ�وال احلركة الوطنية اجلهوية احمللية كتعطى فهيا احلق �ل�ساء 
 -لكن يف ٕاطار املناصفة، ولكن املزتوWات �ش يلتحقوا �ٔ"زواج د�هلم، و 

قلت هاذ العام درت الرWل يلتحق مبراتو حىت  - ²ري �ش نضحكو اشوية 
  . هو، وإالخوان النقابيني تق�لوا بطبيعة احلال الفكرة

اك�ن æساء ا�يل عندمه ٔ�مراض و½يلتحقوا ½يقربوا من حمالت د�ل 
ت د�ل املنطقة ¨س�شفاء، وعند� العاز�ت كنôاولو �ش نقربومه �لمôال

ا�يل ساكنني فهيا Lائالهتم، مايش مíال يه من تطوان وÓرمJوها لورزازات، 
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كنقربوها، وهاذي مقايFس إالخوان النقابيني ا�يل موجود�ن يف اGلس 
  ..½يعرفوا هاذ اليش ٔ"نه ا�لجن املشرتكة بني النقا�ت و

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
عض عنارص اجلواب يف لمك ٔ�ن حتتفظوا بب. شكرا �لس>يد الوز�ر

تفضلوا، الس>يد املس�شار، ٕاىل اكن هنا  تعقJب عن جواب . التعقJب
  .الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الرغغغغيوييوييوييوي
وكذ  اح]ا ²ادي �yذو ما تبقى لنا من الوقت ا�يل اكن يف . شكرا 

  السؤال املركز يف ٕاطار التعقJب، �ك الس>يد الوز�ر؟
  الس>يد الرئFس،

  الوزراء، السادة
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

اح]ا يف احلقJقة اس>تغربنا �لجواب د�ل الس>يد الوز�ر، لس�ب fس>يط، 
وهو ٔ�نه السؤال اكن يف واد واجلواب اكن يف واد �ٓخر، حبيث ٔ�نه اح]ا 

دج]رب، وا�يل طلب فJه  Î24ساءلنا حول الترصحي د�ل رئFس احلكومة يف 
فصاLدا ما يبقاش تعيني املدرسات يف  من الس>يد الوز�ر ٔ�نه من ا"ٓن

  .الوسط القروي ويف أ"ما½ن النائية
اح]ا اعترب� ٔ�ن ترصحي الس>يد رئFس احلكومة yىل وا¯د اGموLة ٔ�و 
اس>ت�رشت مجموLة من æساء ورWال التعلمي هباذ القرار، ٔ"نه �ن وbٔنه 
 حقJقة، يف ¯ني تبني ٔ�ن ترصحي الس>يد رئFس احلكومة مل �كن ترصحيا

مسؤوال، ٔ"نه نعرف ٔ�نه العدد ا�يل قال الس>يد الوز�ر د�ل ال�ساء 
  . املدرسات وا�يل مhواWد�ن هو ٔ�كرث من هاذ العدد �كíري

يف هيئة املدرسني  %51ال�ساء املدرسات ا"ٓن وصلوا ٔ�كرث من 
يف هيئة  %�50ٔ"رقام يف املغرب، ا"ٓن æساء التعلمي والو ٔ�كرث من 

الوسط القروي ½ميثلوا وا¯د العدد ½بري و½بري  التدرøس، واملدرسات يف
ا�يل مhواWد�ن يف السهول، يف اجلبال، يف  W40%دا، ٔ�زيد من 

الصôاري، مجموLة من املدرسات ميل مسعوا القرار د�ل الس>يد رئFس 
احلكومة ½يتصلوا �لنقا�ت فوقاش ²ادي ي��طق هاذ القرار هذا، ال�ساء 

�Lايل اجلبال، يف املناطق الباردة ويف املدرسات ا�يل مhواWد�ن ا"ٓن يفٔ 
الصôارى، وا�يل اعتقدوا بoٔنه فعال الس>يد رئFس احلكومة يعين ما يقول، 
اح]ا كنقولو ٔ�ن هذا الترصحي هذا اكن ترصحيا ²ري م]طقي و²ري معقول، هو 

 ..فقط ٔ�راد د²د²ة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::ويويويوياملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الرغغغغيييي
  .مازال ما مكلناش

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .ما كند�روش معيY اخلصم، الس>يد املس�شار، أ"س>تاذ الرغيوي

        ::::املس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الرغغغغيوييوييوييوي
  .مازال ما مكلناش

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اح]ا ما عند�ش قضية اخلصم، ما عند�ش ديك ا"ٓ¼ ا�يل كتد�ر 

�و Îسال يلاخلصم د�ل الوقت �ش نبقى æسال   ٔ..  

        ::::املس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الرغغغغيوييوييوييوي
  .دقايق د�لنا، الس>يد الرئFس ²2ري Óمكلو 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . تفضل، مكل امجلY د� kّ دقايق راه درتوها، � 2وٕاىل 

        ::::املس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الراملس�شار الس>يد الصادق الرغغغغيوييوييوييوي
Lىل أ"قل وزارة الرتبية الوطنية خصها حتل .. فقط ٔ�� ²ري �ش Óكون

لك ¨لتôاقات �لزوج و¨لتôاقات �لزوWة، وكذ  Lىل أ"قل تد�ر مش
مسoٔ¼ ال�سقJف، ٔ�ي ٔ�نه وا¯د العدد معني د�ل الس>نوات ي�]قلوا فJه 
املدرسات، ٔ�ما يتقال ٔ�نه املدرسني ما يبقاوش يدرسوا يف الوسط القروي 

  .فoٔعتقد ٔ�ن هذا من �ب بيع الومه �لشعب املغريب
  .شكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس>يد رئFس االس>يد رئFس االس>يد رئFس االس>يد رئFس ا
شكرا الس>يد املس�شار، شكرا أ"س>تاذ الرغيوي، أ"س>تاذ الرغيوي 

اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقJب . ٔ�هنيت حقك يف الIم
  .الس>يد املس�شار، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية
�وال، الس>يد النائب احملرتم، ؤ�� كنبغيك �زاف، اليس الرغيوي، مأ 

ال،  ؛أ"رقام، ميكن ارجعيت وز�ر يف بالصيت عرفت م]ني ج�يت ذيك
ال أ"رقام د�يل يه الصحيôة، . أ"رقام د�يل يه الصحيôة، ٔ�س>يدي

و½يعطيك  اعطاك ذيك أ"رقام مغرض ٔ"نه ½يعطي �لوز�ر ٔ�رقاماوهذاك ا�يل 
اليش ٕايه، مغرض، ٔ�� كنقولها ٔ�مام الرٔ�ي العام، ٔ"نه اك�ن هاذ . ٔ�نت ٔ�رقام

  . يف إالدارة، ولكن هاذ اليش ما �قFش غنق�لو
أ"رقام ا�يل كنعطيك ٔ�� د�ل اSو¼، وهاذي دو¼ حمرتمة، وٕاىل قلت 

، املندوبية السامJة )HCP2(يه أ"رقام الرمسية، واك�ن بF]اتنا  40وال  39
  .لٕالحصاء، ٕاذا كنا حىت يه ²ادي æشككو فهيا

اعطيت، ما اكي�ش ٔ�رقام ٔ�خرى، أ"رقام  أ"رقام يه أ"رقام ا�يل. ال، ال
  .يه أ"رقام ا�يل اعطيت

                                                 
2

Haut Commissariat au Plan  
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فä خيص الIم د�ل الس>يد رئFس احلكومة احملرتم، الس>يد رئFس 
ما ½يعطي ٔ�وامر، ٔ"نه لFس بطبعو  هويف طبيعت هاحلكومة احملرتم يف ٔ�سلوب

، ال. هكذا، ال يعطي ٔ�وامر وال ½يلغم وزراء، وال ½هيرض مع الوزراء ²ري _
  . حىت ٔ�� ¯ارض

��م كنتلكمو يف هاذ املوضوع  4ٔ�و  3الس>يد رئFس احلكومة س>بق لنا ٔ
لكم وكتبقى  15ٔ�و  10يف م]اطق صعبة، يف اجلبال ا�يل كتطلع الب�ت 

ساكنة ا¯دى ذاك القسم بو¯دها، هذا ما øسمى �ملسا  الصعبة، 
 Fلية، وكنقولو هاذ البنyاSات ما وهرض� فهيا حبضور الس>يد وز�ر اh

  .ما اكينني الناس.. 15ميلكناش ÓرمJومه بو¯دمه يف دا<رة د�ل 

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر

  :الس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية
والس>يد رئFس احلكومة ما . هذا هو الIم د�ل الس>يد رئFس احلكومة
  .½ي�Jعش أ"وهام، ½يتلكم يف الواقع د�ل املغرب

        ::::ةةةةالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللس
  . شكرا الس>يد الوز�ر

ون�hقل ٕاىل السؤال . ٔ�هنيت حقك يف الIم ..الس>يد الوز�ر، الس>يد
الثاين املوWه ٕاليمك دامئا، وهو حول تطو�ر الربامج التعلميية ومعاجلة مشالك 
�رسة التعلمي، واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من الفريق ¨س>تقاليل ٔ

  .لكرمي�لو¯دة والتعادلية، تفضل أ"س>تاذ ا

        ::::املس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زاز
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل س>يد املرسلني

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
تتطلع أ"رس املغربية ٕاىل تعلمي م]تج وفعال، يوا½ب التطورات 

ب ¨ج©عية و¨قhصادية، وذ  يف ظل ¨نفhاح ا·ي يعرفه املغر 
لي©ىش مع التحوالت والتطورات العاملية، ٕاال ٔ�ننا، الس>يد الوز�ر احملرتم، 
جند العديد من العراقJل اليت الزالت حتد من جناLة هذا القطاع، وتعرقل 
املسار التمنوي، اليشء ا·ي øس>تدعي وٕ�حلاح من احلكومة بذل املزيد من 

ربامج التعلميية و¨ه©م اجلهد Sمع �ٓلياته اليت õمتثل �ٔ"ساس يف تطو�ر ال
 .�رWال التعلمي و¯ل اكفة مشالكهم

ما يه التدابري املزمع اختاذها لتطو�ر : ·ا æسائلمك الس>يد الوز�ر احملرتم
الربامج التعلميية Lىل اكفة املس>تو�ت؟ 7نيا، ما يه إالجراءات اليت 

  س�ìhذها احلكومة ملعاجلة مشالك أ"رسة التعلميية؟
 . لوز�روشكرا الس>يد ا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس>يد املس�شار احملرتم،

�وال، ك�شكرك Lىل السؤال، ٔ"نه ½يبان من السؤال د�  العناية ٔ
لنا لكنا هو ٔ�ننا نوفرو ٔ"رسة التعلمي املطلقة بoٔرسة التعلمي، والهدف د�

  .ظروف العمل
ٕاال ووزارة الرتبية الوطنية  2011ٔ��ريل  26ٔ�وال، لك ما تقرر يف حوار 

��ريل  26نفذاتو، لك املك�س>بات ا�يل تقررت يف احلوار ¨ج©عي د�ل ٔ
احلكومة نفذاتو، وهذا مدرج يف هاذ الكhيب، راين وزعتو يف  2011

علمي د�ل املس�شار�ن ويف ا�لجنة د�ل التعلمي د�ل جملس ا�لجنة د�ل الت
  .النواب

د�ل املواضيع، هو التعويض عن العامل القروي، ما يش العامل  2ابقاو 
درمه، هذا  700القروي، التعويض Lىل املناطق الصعبة ا�يل حتدد د�ل 

ية، وز�ر جممتعة جلنة وزارية، فهيا الس>يد وز�ر اSاyلية، وز�ر الرتبية الوطن 
الصôة، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة يف الوظيفة العمومJة والس>يد 
وز�ر املالية، وكتôدد اخلرائط د�ل هاذ املناطق ا�يل غيتقاضاو فهيا æساء 

درمه يف الشهر،  700ورWال التعلمي وموظفي وزارة الصôة التعويض د�ل 
ما يش املدرسة ا�يل  ولكن ²ادي متيش �لمناطق الصعبة، املسا  الصعبة،

ا¯دى الطريق وفهيا الضو، ²ادي متيش �لبالصة، �لمسû صعب، �ش 
  .æشجعو الناس يبقاو متاك و�كون عندمه هاذ التعويض

هاذي جلنة وزارية راه مش>تغY ومش>تغلني اخلرباء، ٔ"نه فهيا yرباء ما 
) le Haut Commissariat(ميك]اش نقررو هاكك، فهيا جغرافJني، فهيا 

ل إالحصائيات ود�ل التخطيط مش>تغلني فهيا الناس، وفهيا اFمتثيليات د�
النقابية، املركز�ت النقابية، وكتجمتع ا"ٓن يف الوزارة املنتدبة امللكفة 

  .�لوظيفة العمومJة
درمه، واك�ن مطلب د�ل  700فä خيص اجلزء الثاين من السؤال، 

. 12يويل عند� السمل  11درWة Wديدة يف الوظيفة العمومJة، ٔ�ي السمل 
هذا . هاذ املوضوع راه ما يش ساهل هااك ²ري يتقال، تد�ر سمل Wديد

كتدرس الوظيفة العمومJة ووزارة املالية، ولكن موضوع اSرWة اجلديدة راه 
عندو انعاكس مايل، النتاجئ أ"وىل بي�ت انعاكس مايل خطري Wدا Lىل 

hصاديةالتواز�ت د�ل املالية والتواز�ت ¨ق.  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

  .اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب
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        ::::املس�شار الس>يد �املس�شار الس>يد �املس�شار الس>يد �املس�شار الس>يد �ssss    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

 -بطبيعة احلال  - ت�شكرو الس>يد الوز�ر Lىل إاليضا¯ات د�لو وLىل 
ي يقوم به، بطبيعة احلال قال جيب هتييء ظروف Lىل العمل اجليد ا·

يعمل ليل هنار بطبيعة احلال �لعناية  -مشكور  - بطبيعة احلال هو . العمل
الرب�مج مت تنفJذه،  قلتو، . مبس>توى الرتبية، وهو، امحلد _، وS امليدان

 .الس>يد الوز�ر، يف كتFب، بطبيعة احلال مشكور�ن Lىل هاذ اGهود
Lليه وهو التعويض Lىل املناطق النائية واملسا  الصعبة،  ا�يل تنoٔكدو

ولهذا مه أ"ساتذة ا�يل ½يعملوا وا¯د العمل ج�ار يف املناطق النائية، والرفع 
  .من السالمل فهذا مسoٔ¼ اج©عية جيب العناية هبا

ولكن نبغي نقول  ، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه مشالك أ"رسة التعلميية `لك، 
 نبغي نقول لمك ٔ�نه فقد الثقة يف املؤسسة العمومJة، حبيث املواطن املغريب

رمغ ارتفاع يعين املبالغ املالية �لمؤسسة اخلصوصية واySل احملدود �لمواطن 
½يتïه املواطن �لمدرسة اخلصوصية، �هيك عن ¨كتظاظ ا·ي ٔ�صبح يف 
 أ"قسام العمومJة، وكذ  من الناحJة أ"yالقJة ٔ�نه التلميذ العنف ضد

أ"س>تاذ وأ"س>تاذ ضد التلميذ، وا"ٓن مؤخرا وصلنا كنوصلو �لوا¯د 
املس>توى ا�يل هو دينء Wدا، وهو ٔ�نه أ"س>تاذ ميارس العنف ضد أ"س>تاذ، 

�خJه أ"س>تاذٔ .  
و�لتايل، هذه اكرثة ت�شوفوها ا"ٓن ومصيبة يف املؤسسة الرتبوية د�لنا، 

  .رجو من هاذ املس>توى هذاونبغيو، ٕان شاء هللا، يف العهد د�لمك ٔ�ننا خن
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Lىل تعقJب الس>يد . شكرا

  .املس�شار، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد املس�شار، 

ل ٔ�� مhفق مع لك الIم ا�يل قلت، مhفق معه، يه ا�يل ك�س>تعم
وثقوا يب، هاذي ق]اعيت اليوم يف هاذ  -ال ميكن : "وا¯د العبارة، كنقول

ال ميكن ٕاصالح التعلمي ٕاذا ما تصل�ôش ¨خhالالت اSاyلية يف  -ا�لحظة 
مرة در� إالصال¯ات م]ذ ¨س>تقالل، ولكن ²ري  100، "املنظومة الرتبوية

ل املنظومة العمق هو اك�ن اخhالالت داy. كنصلحو وما كمنش>يوش �لعمق
  . الرتبوية

بعض الهيئات، مع أ"سف، هللا øساحمها، كتقول بoٔنين ٔ�� كمنس 
�ملنظومة الرتبوية، هللا øسامح، كمنس �ملنظومة الرتبوية، ال، ¯اىش، هاذو 

رWال وæساء ½يقوموا �لواجب د�هلم، ولكن اح]ا مهنا هو ½يف ورد يف 
املنتوج د�ل وزارة الرتبية غشت، البد  20اخلطاب د�ل Wال¼ املû يف 

والوطنية من أ"ويل ٕاىل التعلمي العايل خنرجو وا¯د املغريب ووا¯د املغربية 
ا�يل فورا ميكن لها تدyل يف اSورة ¨قhصادية، وفورا ميكن لها تتoٔقمل مع 
الوضع العاملي، هاذ اليش راه ما ميك]اش ند�روه، رمغ ٔ�نه اك�ن ا�يل ½يدفع يب 

اظرات ونعاودو ند�رو ذاك ¨حhفاالت واخطب Lيل خنطب �ش ند�ر املن
Lليك، راه ما ميك�ش نصلحو التعلمي د�لنا ٕاىل ما صلحنا الهيالك د�لو، فJه 

  . اخhالالت داyلية، وهاذ ¨خhالالت اSاyلية البد نوا¢وها
اك�ن مشالك يف القسم، واك�ن مشالك yارج القسم، واك�ن مشالك يف 

Sابوا وا¯د املواد وها يه كتقرا املضمون د�ل اW راسة، اكينني �س امشاو
يف الر�ط ويف اSار البيضاء وما كتقراش يف ورزازات، ٔ"نه ½يôلموا، وفني 
ما خرجت يش ¯اWة ½ينقلوها يزنلوها يف الوسط د�ل التعلمي، البد ما 

  . غنوا¢و هاذ ¨خhالالت مجيع
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال . شكرا الس>يد الرئFس Lىل مسامهته يف هذه اجللسة

ا"ٓين الفريد املوWه ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف 
، واللكمة ٔ"¯د "2012مرح�ا "�ملغاربة املقميني �خلارج حول تقJمي معلية 
 .ديتفضل أ"س>تاذ B. السادة املس�شار�ن من الفريق اSس>توري

        ::::املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد BBBBدي زر½ودي زر½ودي زر½ودي زر½و
  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

جسلت yالل هذه الس>نة ٔ�ثناء عودة ٔ�بناء Wالي�]ا العديد من اخلروقات 
والسلواكت، تتïىل يف سوء املعامY و¨بزتاز قصد Îسهيل معلية العبور، 

ربية ٕاىل فhح حتقJق مت yالÂ توقJف املش��ه وهو ما دفع �لسلطات املغ
  . فهيم

ففي الوقت ا·ي جيب ٔ�ن Îس>تغل فJه الوسائل ا�لوFWس�JكJة اليت 
تضعها اSو¼ قصد متكني Wالي�]ا من عبور سلس، تتïه بعض العنارص ٕاىل 
æسف هذه اجلهود، وهو أ"مر ا·ي �ت مرفوضا يف ظل مغرب اليوم 

  .  حمكة وتبرصا·ي يقوده WالÂ املû �لك
ما هو تقJميمك لعملية : وانطالقا مما سلف، نود مساءلتمك، الس>يد الوز�ر

  مقارنة مع الس>نة املاضية؟ " 2012مرح�ا "
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يد املس�شار



�ٔ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 

11 

 )2013ينا�ر  15( 1434ربيع أ"ول  3

ومة، امللكف ومة، امللكف ومة، امللكف ومة، امللكف الس>يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكالس>يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكالس>يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكالس>يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلك
 ::::�ملغاربة املق�ملغاربة املق�ملغاربة املق�ملغاربة املقميميميميني يف اخلارجني يف اخلارجني يف اخلارجني يف اخلارج

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
  الس>يد الرئFس،

�� يف احلقJقة مhفق معمك Lىل ½يفJة وضع السؤال، ا�يل يه اك�ن ٔ
جمهودات ج�ارة Lىل ٔ�Lىل مس>توى د�ل اSو¼، والتوجهيات د�ل Wال¼ 

äٔن واحضة، واكنت تعلoنرصه هللا يف هذا الش ûة املJة سامJت ملك
�لوقوف ضد لك من ٔ�مرت Â نفسه �لقJام بتالعبات ضد مغاربة العامل ¯ني 

  . عودهتم ٕاىل العطY بب»مه أ"م
هاذي ¯االت عرفهتا، و¯االت ولكن ما خصش احلاالت القليY تغطي 
Lىل اGهودات الك�رية Wدا اليت متت يعين من yالل õراكامت س>نوية بوا¯د 

كتقوم به مؤسسة محمد اخلامس مشكورة، وكذ  العديد العمل ج�ار ا�يل 
من إالدارات، من جامرك، من ٔ�من، من حصة، من قوات مسلôة، ٕاىل ²ري 
ذ ، لضامن السالمة وضامن السالسة يف معلية العبور ا�يل كتعرف يف 
بعض أ"حJان وا¯د ¨كتظاظ قوي، yاصة هاذ الس>نة، هاذ الس>نة اكنت 

  .. ممتزية بيعين

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
            .رWاء ٔ�½رمو� بقليل من الصمت هللا جياز�مك خبري

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميميميميني يف ني يف ني يف ني يف 
        ::::اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

  .مليون د�ل املغاربة 5راه ت�hلكمو Lىل 

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس>يد الوز�ر

لكف �ملغاربة املقلكف �ملغاربة املقلكف �ملغاربة املقلكف �ملغاربة املقميميميميني يف ني يف ني يف ني يف الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، املالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، املالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، املالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امل
        ::::اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

  .شكرا الس>يد الرئFس
اك�ن يعين هاذ الس>نة هاذي Wا فهيا رمضان، وجعل �كون وا¯د 
اFمتركز يف وا¯د املدة قليY د�ل إالخوان د�لنا ا�يل Wاو يف العطY، وهاذ 
اFمتركز جعل ٔ�ن �كون وا¯د ¨كتظاظ، وذاك ¨كتظاظ اكن فJه بعض 

مودة وا�يل يعين السلطات اyذات فهيا إالجراءات احملالترصفات ²ري 
  .الالزمة

 4500ولكن رضوري ٔ�ن ٔ�ؤكد Lىل ٔ�ن اكن ومت Îسìري د�ل ٔ�كرث من 
�لف  �32خرة بوا¯د القدرة د�ل  27خشص ملوا½بة هاذ العملية، ٔ�كرث من ٔ

�لف س>يارة يومJا �ش هاذ اليش يدوز fسالمة 18را½ب وتقريبا ٔ .  
�ش الس>يارات ½يكونوا ) OCR(وا¯د النظام د�ل كذ  اكن هناك 

)Scannées( هنم يد�روا ذاك ¨س>ترياد�، وما ½يوقفومهش وكFسمحوا هلم ٔ

  . س>يارات �لعطYل املؤقت �ل�س>بة � 
كذ  اكنت هناك ق�ل ما جييو إالخوان د�لنا Îسهيالت يف الق]صليات 

æة يف اجلوازات، والناس ا�يل ما اكLالل يعين الرسy منÂ ذ  ش ميكنy�
Â هنايئ تعطىFجواز مؤقت، �ش �كون هاذ أ"مور لكها تدوز  اجلواز ا

fسالم، اليشء ا�يل جعل رمغ أ"زمة ٔ�ن الرمق د�ل إالخوان، ٔ"ن ا�يل Wاو 
�لمغرب هاذ الس>نة اكن تقريبا هو نفس الرمق الس>نة املاضية والس>نة ا�يل 

 .ق�ل مهنا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
هنا  تعقJب؟ تفضل اليس .. اللكمة لـ. يد الوز�رشكرا لمك الس> 
  .العاليف يف دقJقhني

        ::::عبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليف    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يد الرئFس

  . شكرا �لس>يد الوز�ر Lىل جوا�مك
ٕان افìhار اجلالية املغربية �ملسامهة يف اSور : ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شري

ويف أ"شهر امخلسة  مليار درمه، 58: 2011¨قhصادي وا·ي بلغ س>نة 
كام ٔ�هنا Îسامه  .%2مليار درمه، ٔ�ي �رتفاع  22,4من الس>نة املنرصمة بلغ 

من زبناء العمران مه من مغاربة  %15يف العقار املغريب، حJث ٔ�ن حوايل 
  . العامل

من اجلالية املغربية  %87ٕاال ٔ�ن الغريب يف أ"مر، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن 
عراقJل وصعو�ت إالدارة املغربية املتعلقة  ٔ�عربوا عن Lدم ارتيا�م خبصوص
  . �جلانب إالداري والقانوين واملايل

ففي الوقت ا·ي جيب Lىل اSو¼ ٔ�ن تدمع املهاجر�ن لالس�5ر يف 
بالدمه، تتعامل معهم bٔهنم ٔ�Wانب، بل ٔ�حJا� تقدم لW�ٔانب Îسهيالت يف 

  . ¨س�5ر عكس املقدمة �لمهاجر�ن
دyلني يف شؤون اجلالية مل تعط نضجها، بل يتعني Lىل كام ٔ�ن كرثة املت

احلكومة ٕاجناز الش>باك الوحJد لتقدمي اخلدمات إالدارية وÎرسيع البت يف 
  . الشاك�ت ٔ�ثناء العودة ٕاىل ٔ�رض الوطن

كام ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�تطرق، الس>يد الوز�ر، ٕاىل حمدودية �Wٓال الورقة اخلرضاء 
ا Lدة مرات Fمتديد صالحJهتا ٕاىل وقد س>بق]ا ٔ�ن طلبن. ٔ�شهر يف الس>نة 6يف 

س>نة، وحبيث ٔ�ن أ"زمة اليت تعرفها ٔ�ور� تدفع �لعديد من املغاربة املكوث 
�شهر �6ملغرب ٔ�كرث من ٔ .  

 6اك�ن ا�يل مكل ذيك  2012وهنا، الس>يد الوز�ر، ت�شوفو بoٔن هاذي 
، تيقول ليه سري 2013ٔ�شهر د�ل  6ٔ�شهر �ش مييش ٔ"قرب مركز �زيدوه 

  ...هاذي õاكليف مالية. ساLة وLاد رجع 48ٕالس>بانيا ورحي  اخرج
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
واللكمة �لس>يد الوز�ر ٕاذا اكن . شكرا الس>يد املس�شار، شكرا لمك
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هنا  تعقJب عن تعقJب الس>يد املس�شار يف ¯دود دقJقhني بطبيعة 
  .احلال

اربة املقاربة املقاربة املقاربة املقميميميميني يف ني يف ني يف ني يف الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �ملغ
        ::::اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

�وال ابغيت نقول Lىل ٔ�ن الس>يد املس�شار احملرتم مشكورا، خرج ٔ ��ٔ
من ٕاطار معلية مرح�ا، وهذا سؤال يتعلق �لك الس>ياسة احلكومJة يف 
التعامل مع قضا� ٕاخواننا أ"عزاء يف املهجر، مبا يف ذ  الظرفJة احلالية ا�يل 

كومة كهتيoٔ، بل اyذات وا¯د املبادرات ك�سم بوا¯د أ"زمة yانقة وا�يل احل
�لتضامن مع إالخوان د�لنا املترضر�ن من أ"زمة، كام Wاء ذ  يف اخلطاب 

  . غشت املايض 20املليك السايم لــ 
كذ  اك�ن وا¯د املرافقة �ل�س>بة لٕالخوان د�لنا ا�يل ½يبغيو øس�مثروا، 

لشعيب، �ش در� ش>بابيك ¢وية مو¯دة fرشاكة مع مؤسسة البنك ا
مايش ²ري ½يعطيه اFمتويل، ال، ½يصاح�و، ½يدرس معه املرشوع د�لو 
وكFشوف املردودية د�لو، و½مييش معه حىت ½ي�شoٔ و½يد�ر معه التقJمي، هذا 
معلية د�ل ¨س�5ر معلية عندها التoٔطري د�ل بو¯دو، واملتخصصني 

  . د�هلم بو¯دمه
رضروا من هاذ أ"زمة وكريجعوا نفس اليشء �ل�س>بة لٕالخوان ا�يل ½يت

�لبالد، در� وا¯د املكhب yاص �ش øس>تق�لهم ويو¢هم، حسب 
إالشاكليات ا�يل عندمه، اك�ن ا�يل عندو مشلك د�ل التدرøس د�ل 
والدو، اك�ن ا�يل عندو مشلك د�ل الصôة، والس>يد وز�ر الصôة ¯ارض 

شلك fرسLة �ش معنا، احشال من خطرة عيطت لو يف الهاتف و¯ل لنا امل 
  . هذاك املريض د�لنا ا�يل ½يجي من اخلارج) en charge(يعين اyذينا 

تعلق �لسكن، عند� اتفاقJة مع العمران، ؤ�نمت ت كذ  اك�ن ٔ�مور ا�يل ك 
مشكور�ن اعطيتو الرمق، ٔ"ن در� وا¯د ا"ٓلية مع العمران ا�يل كتعطي 

خلارج �ش متكهنم من أ"س>بقJة، وكتعطي وا¯د الكوطة لٕالخوان د�لنا �
  . السكن ¨ج©عي يف ٔ�حسن الظروف

هاذي ٔ�ش>ياء ا�يل مديورة، وا�يل يه كتفوت إالطار د�ل معلية مرح�ا 
  .ا�يل يه معلية مومسية، مايش هيلكية

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
شكرا �لس>يد الوز�ر، شكرا لمك وæشكرمك Lىل مسامهتمك يف هذه 

  .اجللسة
س>ئY املو¢ة ٕاىل الس>يد وز�ر العدل واحلر�ت، والسؤال ون�hقل ٕاىل ا"ٔ 

أ"ول املوWه ٕاليه حول Îسوية وضعية أ"عوان املتطوLني مبôامك اململكة، 
. واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء فريق أ"صا¼ واملعارصة لتقدمي السؤال

  .أ"س>تاذ الس>نFيت، تفضلوا ل�سط سؤالمك

        

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
  .الس>يد الرئFسشكرا 

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني
  الس>يد الرئFس،

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

  الس>يد الوز�ر، 
تطبيقا لاللزتامات احلكومJة الواردة يف �ر�جمها الرامJة ٕاىل جعل املوارد 

نفJذ الس>ياسات العمومJة يف خمتلف ال�رشية قطب الر� يف ٕاLداد وت 
اGاالت املهمة، يف ٕاطار اع©د س>ياسة تدبريية جشاLة وطمو¯ة، ويف ٕاطار 
ورش ٕاصالح القضاء، نتوقف عند وضعية أ"عوان املتطوLني مبôامك اململكة 
ا·�ن يعFشون وضعية ²امضة يف ظل Lدم Îسوية وضعيهتم إالدارية واملالية 

  . قسم املوارد ال�رشية بوزارة العدلوغياب ٔ�سامهئم من لواحئ
رمغ ٔ�هنا Îش>تغل مبجموLة من أ"قسام، مíل قاLة اجللسات وقسم 

درمه،  1500و 1000احلفظ، فعالوة Lىل ٔ�ن راõهبم يرتاوح ما بني 
املتواWدة ) photocopies(ويتقاضون ٔ�جرمه من مداخJل �ٓالت ال�سخ 

�لبحث يف ٔ�رش>يف احملمكة عن �حملمكة، وøش>تغلون يف ٔ�ق�ية احملمكة املظلمة 
و7ئق مكدسة بني ملفات يطلهبا مhقاضون وحمامون وقضاة وممثيل ٕادارة 

  .اSو¼
ما يه التدابري وإالجراءات اليت : ·ا، æسoٔلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم

س�ìhذوهنا يف ٔ�فق Îسوية وضعية أ"عوان املتطوLني مبختلف حمامك اململكة، 
انوين يؤطر ويضبط هذه املهمة ورشوط yاصة يف ظل غياب ٔ�ي نص ق

  تق»ها من الناحJة العلمية والبدنية والقانونية؟
  .وشكرا

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

  .تفضلوا

        ::::الس>يد مصطفالس>يد مصطفالس>يد مصطفالس>يد مصطفىىىى الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس>يد املس�شار

ف9ة أ"عوان املتطوLني، هذه الف9ة �لفعل  حنن هنا نتôدث عن
فهو  -ٕان حص التعبري- Îس>تحق عطف امجليع، لكن كام تعلمون طبيعة القانون 

�جوف، ال جمال فJه �لعواطفٔ.  
، 2005هنا ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه ومبقhىض املرسوم الصادر يف الثاين من دج]رب 

�عوان،  ٕاذن ٕاذا اكن عند� هاذي يه ف9ة. 4، 3، 2، 1مت ¯ذف السالمل ٔ
فمل يعد �ٕالماكن توظيف ٔ�ي عون مبقhىض هذا املرسوم، وٕاذا حتدثنا Lىل 

: يقول 31التوظيف بصفة Lامة، فهنا جند اSس>تور، اSس>تور يف الفصل 
تعمل اSو¼ واملؤسسات العمومJة وامجلاLات الرتابية Lىل تعبئة لك "
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ني Lىل قدم الوسائل املتا¯ة لتFسري ٔ�س>باب اس>تفادة املواطنات واملواطن
  ".املساواة من احلق

ٕاذن اك�ن مجموLة حقوق يف البند الثامن، هناك ولوج الوظائف العمومJة 
حسب ¨س>تحقاق، ٕاذن ٔ�صبح ¨س>تحقاق هو املعيار �لولوج ٔ"ي 

  .وظيفة من الوظائف العمومJة
من النظام أ"سايس العام �لوظيفة العمومJة،  22ملا منش>يو �لامدة 
التوظيف يف املناصب العمومJة جيب ٔ�ن �كون وفق  س>نïده ينص Lىل ٔ�ن

ولوج لنفس املنصب، والس>ä لمساطر تضمن املساواة بني مجيع املرتحشني �
مسطرة املباراة، ٕاذن ٔ�صبحت املباراة يه املدyل ا·ي ال ميكن العدول عنه 

  .�لتوظيف
بتôديد رشوط و½يفJة  2011نونرب  25ملا منش>يو �لمرسوم الصادر يف 

م�ار�ت التوظيف يف املناصب العمومJة، جنده ينص يف املادة أ"وىل  تنظمي
Lىل ٔ�ن هذا املرسوم حيدد القواLد املشرتكة اليت تطبق Lىل م�ار�ت 
التوظيف يف املناصب العمومJة املنظمة من طرف إالدارات العمومJة 

ني وامجلاLات الرتابية، مبا يضمن ¨س>تحقاق وõاكفؤ الفرص بني مجيع املرتحش
  .لولوج نفس املنصب

تالحظون، السادة املس�شارون، ٔ�نه لFس �ٕالماكن ٔ�ن يمت التوظيف 
  . ٕاال من �ب املباراة

ٕاذن، هؤالء أ"عوان املتطوLني ٕاذا ٔ�رادوا ٔ�ن يلجوا �ب الوظيفة 
  .العمومJة، الباب الوحJد ٔ�ماBم يه املبار�ت وال يشء ²ري ذ 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
هنا  تعقJب السادة املس�شار�ن؟ اللكمة . س>يد الوز�رشكرا �ل 

لٔ�س>تاذ معر بومنر يف ٕاطار التعقJب عن جواب الس>يد الوز�ر، تفضل 
  .أ"س>تاذ بومنر

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر، 
�نمت تعرفون ٔ�كرث م]ا ٔ�ن القانون روح ونص، وروح القانون هو العدا¼ٔ ،

ومن ي�hج القانون يه املؤسسة، ٔ"ن ٕاذا ركنا ٕاىل القانون ما ²ادي يتôلش 
  . املشلك

�نمت ا"ٓن تقودون معلية ٕالصالح م]ظومة القضاء، وح�J نتôدث عن ٔ
ٕاصالح �لرضورة هناك yلل، وح�J نتôدث عن املنظومة مكصطلح، 

�و واقفني، املنظومة ال تعين القضاة، السادة القضاة سواء اكنوا Wالسني ٔ
املنظومة يه مجموLة من املتدyلني، وهاذ الف9ة د�ل الناس كتدyل يف هاذ 

  . اGموLة
، ما "كفى هللا املوم]ني القhال"ٔ"ن ٕاىل احhمكنا ٕاىل �ب القانون وقلنا 

غيتôلش املشلك، اح]ا ما كنعرفوش العدد د�ل هاذ الناس، ولكن هذا 
  . وضع اك�ن

، ايد الوز�ر، ما مرXح�Jش ماد� واج©عيٕاذا اكنوا هاذ الناس، الس> 
ٕاذن ¨ش>تغال Lىل ٕاصالح م]ظومة القضاء فاشل، ²ادي يفشل من 
أ"ول، ٔ"ن هاذي وا¯د اGموLة د�ل الناس، الرٔ�ي العام املغريب ما 
½يعرفش ٔ�ن، مايش ²ري عندمك الس>يد الوز�ر يف إالدارة د�لمك، يف إالدارة 

د اGموLة د�ل املوظفني ا�يل ما ½يعرفومهش املغربية fشلك Lام اك�ن وا¯
املغاربة وما تيعرفوش اSور د�هلم، وهام أ"ساس د�ل إالدارة، اكينني 

درمه يف املغرب وال  1500عندمك، اكينني يف اSاyلية، والناس ميل تتقول 
  .اكن هاذ الس>يد yدام يف احملمكة يف الر�ط، ٕاذن هذا راه اجلحمي

س>يد الوز�ر، من ٔ�Wل البحث عن احلل، ٔ"ن القانون اح]ا æسائلمك، ال 
حنن ا·�ن æرشع القانون، القانون مايش قر�ٓن، نتداول، ؤ�نمت كتقودوا 

�� ما كنعرفش العدد �لضبط، ولكن ²ري �كون . العملية نفكرو يف ¯لٔ
  .مواطن وا¯د مhرضر ٕاذن جيب التفكري يف العملية

اذ الباب، ولكن ٔ�عود ٕاىل ما نعم ما قلمتوه حصيح، هو القانون تFسد ه
قلته يف أ"ول هو ٔ�ن القانون روح ونص، هاذ الناس وضعيهتم وضعية ²ري 
ٕاæسانية، الوضعية د�ل املوظفني fشلك Lام كتغري ولو fشلك æس>يب ولكن 

  .هناك تغيري، جيب التفكري يف احلل
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
لمك، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن اللكمة . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقJب

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .الس>يد النائب احملرتم

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .حنن يف جملس املس�شار�ن، الس>يد وز�ر العدل. املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�تالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .عفوا

  الس>يد املس�شار احملرتم،
بة عن أ"مة يه مسؤولية، وأ"مر ٔ�قول   �لك ٔ�خوة، راه النيا

يتطلب رصا¯ة ٔ�ن نصارح الناس ؤ�ن نقول هلم الرصا¯ة ؤ�ن نقول هلم 
واحلقJقة اليت لFس بعدها حقJقة، هو ٔ�نه مل يعد �ٕالماكن توظيف . احلقJقة

�ي مواطن ٕاال Lىل قاLدة املباراة، ٔ�ي معل yالف هذا، ٔ�ي ممارسة خترق ٔ
  . ن، خترق اSس>تورهذا املبدٔ�، ال خترق فقط القانو

�قول  ، الس>يد املس�شار، ؤ�قول �لجميع، ال ميكن ٔ"ي مسؤول ٔ ��ؤ
يف املغرب اليوم ٔ�ن يوظف ٔ�ي مواطن ٕاال من �ب املباراة، وٕاذا فعل ذ  
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فقد ج]ا Lىل اSس>تور وLىل القانون وLىل احلقوق الثابتة �لمواطنني اليت 
  .لعمومJةتضمن هلم املساواة يف الولوج ٕاىل الوظيفة ا

ال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن نقول �لناس ²ري هذا، هذا مغرب اليوم ومغرب الغد، 
 Yكون الرصا¯ة يه العمõ ن�وي��غي ٔ�ن õكون احلقJقة واحضة، وي��غي ٔ

  . املتداو¼
�قول   ٔ�نه لFس �ٕالماكن ٔ�ن نوظف هذه الف9ة من املواطنني، ٔ ، ·

ا ورمبا عطف]ا Lلهيا هذه الف9ة اليت رصا¯ة نعطف Lلهيا كام تعطفون Lلهي
�كرث، ولكن كام يقال يف هاذ الباب بoٔنه اليد مغلو¼ حبمك اSس>تور والقانون ٔ

وا·ي قرص هذه اليد هو اSس>تور وهو " العني بصرية واليد قصرية"
القانون، ولو مل �كن هناك دس>تور وال قانون لرمبا فعلنا ما تطلبونه ورمبا 

�كرث وق�ل ٔ�ن تتôدثوا هبذأ.  
مك، ٔ�yريا، س>يدي احملرتم، ٔ�نه اك�ن هناك ف9ات مhعددة تطالب ٔ�قول ل

بoٔش>ياء كثرية، ٕاذا رٔ�يمت، الس>يد املس�شار، ٔ�ن هناك جماال ٕالعطاهئا ٔ�ي 
حقوق õراه ٔ�هنا حقا لها، تفضلوا واقرتحوا مقرتح قانون ولي�ت فJه اGلس، 

�عتقد ٔ�نه لFس �ٕالماكن ٔ�ن �كون ٔ�ي بت yارج اSس>تورٔ ��  .ؤ
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال الثاين املوWه دامئا ٕاىل . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

الس>يد وز�ر العدل واحلر�ت، وهو حول املقاLد ا�صصة يف م�اراة 
¨خنراط يف Bنة الرتامجة املق�ولني Sى احملامك وامôhان هناية اFمتر�ن، 

ٔ"صا¼ واملعارصة ل�سط واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من فريق ا
  . السؤال

  .تفضلوا أ"س>تاذ بلقشور، تفضلوا

  :املس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشور
  .شكرا لمك الس>يد الرئFس

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

اعتبارا لكون اململكة املغربية يه املتنوLة مبقومات هو�هتا الوطنية 
مكو�هتا، وتطبيقا �»س>تور املغريب وملقhضيات الفصل املو¯دة �نصهار لك 

اخلامس م]ه ا·ي يعترب أ"مازيغية لغة رمسية ورصيدا مشرتاك مجليع املغاربة 
بدون اس>ت¸]اء، جيدر بنا الوقوف عند مضمون قرار الس>يد الوز�ر د�ل 

يوليوز  23بتارخي  6070وزارõمك ا�يل صدر يف اجلريدة الرمسية حتت Lدد 
�كتو�ر Xرخي اجhياز ¨مôhان الكhايب املتعلق  21وا�يل ¯دد Xرخي  ،2012ٔ

ب�]ظمي م�اراة ¨خنراط يف Bنة الرتامجة املق�ولني Sى احملامك وامôhان هناية 
  . اFمتر�ن

هذا القرار ا·ي Wاء مرفوقا جبدول تضمن Lدد املقاLد املتباري حولها 
د�ل حمامك ¨س>ت�]اف �لك  مقعد موزLة Lىل ثالث دوا<ر 32ٔ�و عهنا، هو 

�ن هناك ٕارساع ٔ Âالy س�شف منæار البيضاء والر�ط واجلديدة، وSمن ا
Lىل تغيFب املكون أ"مازيغي Lىل مس>توى املقاLد ا�صصة لالخنراط يف 
Bنة الرتامجة املق�ولني Sى احملامك يف خرق سافر �لمقhضيات اSس>تورية 

  .اجلاري هبا العمل
الس>يد الوز�ر، عن املربرات الس>ياس>ية وأ"yالقJة اليت ·ا، æسائلمك، 

حتمكت يف خطة ٕاقصاء ا�لغة أ"مازيغية من م]ظومة الرتمجة املق�و¼ Sى 
ثبوت ش>هبة ال©طل احلكويم يف إالفراج  - لٔ�سف ٔ�قولها-احملامك، يف ظل 

  .عن القانون التنظميي املتعلق ��لغة أ"مازيغية لكغة رمسية �لبالد
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن . شكرا �لس>يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامةالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامةالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامةالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامة
  الس>يد املس�شار احملرتم، 

�لفعل مت تنظمي م�اراة الخhيار مرتمجني يف Îسع لغات، ويه الفرæس>ية، 
طبعا . أ"ملانية، إاليطالية، الربتغالية، الروس>ية، العربيةإالجنلزيية، إالس>بانية، 

هاذ التنظمي Wاء بعد اس�شارة املسؤولني القضائيني لتôديد ¯اجJات احملامك 
  . و¯اجJات املواطنني، و�لطبع هاذ العملية õروم ¨س>تïابة لهاذ احلاجJات

اذا؟ ٔ"نه ال ا�لغة أ"مازيغية �لفعل مل تنظم fشoٔهنا ٔ�ية م�اراة، اLالش؟ مل
ميكن ٕادرا¢ا مضن الحئة ا�لغات اليت تعترب لغات ٔ�ج]بية، ٔ"ن ا�لغات 
أ"ج]بية يه ا�لغات اليت ينظمها قانون Bنة الرتامجة املق�ولني Sى احملامك رمق 

ا·ي øشرتط حصول املرحش Lىل دبلوم يف الرتمجة من مؤسسة  50.00
ٕاذن . هو رشط ²ري مhوفر ¯الياWامعية ٔ�و Lىل شهادة معرتف مبعادFهتا Â، و 

  . هذا من الناحJة العملية
من الناحJة املبدئية، Wل إالجراءات واخلدمات القضائية اليت تقدBا 
احملامك yارج نطاق اجللسات الرمسية، ويه كثرية، يمت التواصل fشoٔهنا بني 
املواطن أ"مازيغي ومع املوظف ٔ�و القايض، سواء اكن �ئبا ٔ�و اكن مسؤوال 

ضائيا، وكذ  مع هيئة اSفاع ويمت ذ  ��لغة أ"مازيغية، و�لتايل ما ق
  . اكي�ش ٔ�دىن مشلك

½يبقى فني املوضوع؟ املوضوع هو يف اجللسات، اجللسات تمت الرتمجة 
اع©دا Lىل مساLدة ٔ�¯د املوظفني ٔ�و ٔ�¯د احملامني ٕاذا اقhىض أ"مر ذ ، 

مشلك يف ٔ�ي حممكة من و�لتايل هاذ املوضوع ما طارحش مطلقا ٔ�ي 
  .احملامك، yاصة ؤ�نه حوايل ربع قضاتنا ½يعرفوا أ"مازيغية

7لثا، أ"مازيغية، كام قلت سابقا، يه لغة لFست لغة ٔ�ج]بية حتتاج ٕاىل 
املرتمج، و�لتايل اح]ا �ل�س>بة لنا يه لغة رمسية، حتتاج ٕاىل صدور القانون 

ا الرمسي و½يفJة ٕادما¢ا يف التنظميي املتعلق بتôديد مرا¯ل تفعيل طابعه
جماالت احلياة العامة ذات أ"ولوية ومن بFهنا الولوج ٕاىل العدا¼، وما 
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Óكونوش ٔ�مام مرتمجني، بل yاصنا القايض ا·ي يتقن أ"مازيغية واكتب 
الضبط ا·ي يتقن أ"مازيغية، وyاص �كون عند� ضابط الرشطة ا·ي 

ٔ"مازيغي ��لغة اليت يفهمها، ما هياش يتقن أ"مازيغية ويتواصل مع املواطن ا
�بدا يعين يف وا¯د الوضع ا�يل ميكن نتعاملو به معك كام ولو ٔ�هنا لغة ٔ
�ج]بية، و·  ٕان مل ندر¢ا، ولو ٔ�درج]اها لاكن ذ  خطoٔ ش�Jعا ي��غي ٔ

  .حماس>ب�]ا Lليه

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .هنا  تعقJب اليس عبد السالم؟ تفضل. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشور
الس>يد الرئFس، هناك تعقJب فä خيص الرد د�ل معايل الوز�ر  ،ٕايه

  . وهو يتلكم عن الرتمجة د�ل أ"مازيغية
نعتقد ٔ�ن الوضع ا"ٓن ا�يل كنتلكمو Lليه وهو الوضع ¨نتقايل ري5 

زع أ"طر õرتبون بFت احملمكة وبFت املنظومة القضائية fشلك Lام، وتتو 
  . القضائية يف املناطق اليت تتلكم ��لغة أ"مازيغية fشلك ½بري وموسع

لكن ا"ٓن يف هاذ الوضع احلايل، الزلنا نعاين من ٕاشاكلية التواصل بني 
أ"مازيغي والقايض ا·ي ال يتلكم أ"مازيغية، ٔ�� و�ك، الس>يد الوز�ر، اح]ا 

  . ولكن ٔ�صلنا ٔ�مازيغيداك¼ ما كندويو ال �ٔ"مازيغية وال والو، 
ولكن من �ب تزنيل اSس>تور، ومن �ب احلرص والغرية Lىل 
أ"مازيغية، نطرح هاذ السؤال ٔ"ننا Óرى fشلك ½بري ٔ�ن مصلôة أ"مازيغي 
شقJق أ"خ تضيع يف احملمكة نظرا لقمية الرتمجة، ولكنا تنعرفو أ"ساتذة يف 

  . احلقJقي �للكمةالتواصل يفهمون ٔ�نه عندما نرتمج يضيع املفهوم 
Y صعبة Wدا، يدافع عن نفسه  ال ميكن �لمتقايض وخصوصا ٔ�نه يف م̄ر
�و øرشح وضعية ما، ال ميكن ملن يرتمج f Âشلك ٔ�و fشلك �ٓخر ٔ�ن يوصل ٔ

  . تû معا�ة املتقايض �لقايض
تنعرفو الو7ئق ما ت�سلمش ��لغة أ"مازيغية، مرفوضة، رمغ ٔ�ن الس>يد 

امك، اليس الشو�ين، وز�ر العالقات Îسمل مؤخرا الوز�ر ا�يل Wالس ا¯د
�عتقد شهادة طبية مكhوبة �ٔ"مازيغية Lىل حسب املعلومات ا�يل عند�، ٔ

  . �ك �ٓ معايل الوز�ر، Îسلمتوها؟ ٕاذن ان© ابديتو التزنيل د�ل اSس>تور
Y ¨نتقالية، الس>يد الوز�ر، ٔ"ن املقرتح  ولهذا، حنرص Lىل هاذ امل̄ر

به د�ل ٔ�ن �كون القايض يتلكم أ"مازيغية واكتب الضبط كذ   ا�يل جJتو
�كhب هبا وكذ  مجيع املوظفني د�ل احملمكة ولكن حنرص Lىل هذا الوضع 

  .¨نتقايل ا"ٓن �ش جتاوبو� فJه الس>يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 الس>يد الوز�ر، لمك تعقJب عن التعقJب؟ تفضلوا يف ¯دود. شكرا لمك

  .دقJقhني

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامةالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامةالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامةالس>يد وز�ر العدل واحلر�ت العامة
  الس>يد املس�شار احملرتم،

ٕاذا قليت . نؤكد   بoٔنه ما اكي�ش حىت يش مشلك يف موضوع التواصل
يل بيل التواصل بني املواطن وبني احملمكة yارج القاLة فJه مشلك، كنقول 

ملرتمج ما و²ادي نقول   لو امشFيت ٔ�نك تبحث Lىل ا.   ٔ�بدا، ٔ�بدا، ٔ�بدا
�لمحمكة، هذا ²ادي  20، ²15ادøش ميكن  ، ٔ"ن املواطنني يدyلوا ²ري 

مييش عند هاذ اكتب الضبط وا"ٓخر مييش عند ذاك اكتب الضبط، وذاك 
  ²ادي مييش عند ذاك النائب، واش ²ادي لك وا¯د مييش معه مرتمج؟ 
غية، ال، yاص هاذوك املواطنني يلقاو خماطبني يتôدثون ��لغة أ"مازي 

يف احلا¼ ا�يل ½يكون ٔ�ي صعوبة موجود�ن يف احلني يف دا<رة ذاك املوظف، 
يف دا<رة ذاك القايض املعين، موجود�ن الناس ا�يل ½يرتمجوا بطريقة يعين 

  . م�ارشة
½يبقى عند� مشلك هو مشلك اجللسة، هذا ا"ٓن ما طارحش مشلك 

. امني يرتمجون½بري كام قلت، ٔ"نه اك�ن كتاب، اك�ن موظفني، اك�ن حم
املشلك �ش نتلكمو برصا¯ة ووضوح هو الو7ئق اليت تتداول داyل 
احملمكة ولغة احملمكة ولغة املذ½رات، واش õكون �لعربية و¯دها كام هو ¯اليا 
�م õكون �لعربية وأ"مازيغية، كام ميكن ٔ�ن يقول بذ  القانون التنظميي؟ ٔ

ن�hظر القانون التنظميي ا·ي  هذا ال منû اجلواب Lليه اليوم، وي��غي ٔ�ن
يل لهذا املبدٔ�، م�دٔ� ٕاشاLة أ"مازيغية Lىل  سوف ينظر يف ½يفJة التزنيل امل̄ر

  . الوWه ا·ي جيعلها لغة رمسية مhداو¼ يف مس>توى العربية
ٕاذن yلينا نقولو ا"ٓن بoٔنه املباراة ا�يل جرت، جرت يف ٕاطار ا¯رتام 

طار ا·ي تتôدث عنه، وهو مقومات اململكة، جرت يف ٕاطار ²ري االٕ 
اس��عاد وٕاقصاء أ"مازيغية، وجرت يف إالطار الصحيح ولFس يف إالطار 
ا·ي ميكن ٔ�ن نقع فJه، وهو اكن س>يكون ٕاطارا yاطئا لو اعترب�ها bٔي 

  . لغة ٔ�ج]بية
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
شكرا �لس>يد وز�ر العدل واحلر�ت Lىل مسامهته معنا يف هذه 

  . اجللسة
ون�hقل ٕاىل أ"س>ئY املو¢ة ٕاىل الس>يد وز�ر التجهزي والنقل، والسؤال 
أ"ول هو حول حماربة الريع فä يتعلق �لقطاLات اليت Îرشف Lلهيا وزارة 
النقل، واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .تفضل أ"س>تاذ املهايش. ل�سط السؤال

        ::::اGيد املهايشاGيد املهايشاGيد املهايشاGيد املهايش    املس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبداملس�شار الس>يد عبد
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،
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الس>يد الوز�ر احملرتم، تد�ر وزارة التجهزي والنقل جماالت Lديدة Îشلك 
موضوLا �لريع و¨مhيازات، مهنا ¨حhالل املؤقت �لمû الربي والبحري، 

ل خطوط النقل �لك ٔ�نواعها مث اس>تغالل املقالع والرتخJص الس>تغال
لك هذه أ"æشطة . وصفقات جرف الرمال من املوا� وأ"هنار، و²ريها

  . Îشلك موضوLا �لريع و¨مhياز و¨حhاكر
æسائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، عام قامت به الوزارة �لôد من ظواهر 

  . الريع و¨مhياز يف هذه اGاالت التابعة لتدبريها
  .رئFسشكرا الس>يد ال

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد وز�ر التجهزي والنقل �لجواب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::وز�ر التجهوز�ر التجهوز�ر التجهوز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل    ر�ح،ر�ح،ر�ح،ر�ح،الس>يد عبد العز�ز الس>يد عبد العز�ز الس>يد عبد العز�ز الس>يد عبد العز�ز 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء، 

ولكن هاذي م]اس>بة . ٔ�شكر الفريق احملرتم Lىل طرح هاذ السؤال
�عتقد Lىل  ٔ�خرى ليك نؤكدٔ ���ن م]طق الريع هو لFس م]طق تقين فقط، ٔٔ

مرور س>نوات ٕان مل ٔ�قل عقود، اكن هناك وا¯د املنطق سائد يف ¨قhصاد 
الوطين Lىل ٔ�ية ¯ال، ا�يل بطبيعة احلال ما ½يجعلش املغاربة سواس>ية ٔ�مام 
¨قhصاد واخلريات د�ل الب»، ويف نفس الوقت ا�يل ½يجعل وا¯د العدد 

و�لتايل كام . الناس yارج ٔ�ي م]طق øش>تغلون يف ¨قhصاد الوطيند�ل 
قلنا هو Lام ال يتعلق فقط بقطاع التجهزي والنقل، وٕان اكن هاذ القطاع 
 ��د�ل التجهزي والنقل من القطاLات ا·ي حيتاج ٕاىل معاجلة Wذرية، ؤ

  .²ادي نتلكم Lلهيا
ء بني ما هو س>يايس كام تعلمون، الس>يد املس�شار، ٔ�نه وقع ٔ�يضا التقا

هيلك ويف امل وما هو اقhصادي، كثري من ا·�ن øش>تغلون يف ¨قhصاد ²ري 
¨قhصاد ا·ي يوصف �لريع هلم حامية حىت يف اجلانب الس>يايس، ٕاذا 

ا"ٓن الشاك�ت تoٔيت حول مقالع الرمال، تoٔيت .. اyذينا وا¯د العداد د�ل
حول وا¯د العدد د�ل حول الغا�ت، تoٔيت حول ٔ�رايض امجلوع، تoٔيت 

امللفات، ووقع هذا ¨لتقاء ؤ�حJا� يقع حىت ٕاذا كنا اح]ا من ق�ل اSس>تور 
اكن تيقول ا�يل ابغى حيمي راسو من ٔ�ية حماس>بة خصو جيي �لربملان، ق�ل، 
لكن هاذ اSس>تور وامحلد _ والقوانني احلالية حسمت مع هاذ اليش، 

ع مل تعد   حامية ٕاال بقدر الزتامك õكون �رملاين وال وز�ر وال يف ٔ�ي موق
  .�لقانون، هذا املنطق وهذا التوWه العام ا�يل ماش>ية فJه البالد د�لنا

اح]ا يف ٕاطار هاذ املنطق اجلديد ا�يل اخhارتو البالد د�لنا، بطبيعة 
احلال، ؤ�كد Lليه اSس>تور ؤ�كدت Lليه القوانني و¨خhيار د�ل الشعب 

امع د�ل م]تخيب أ"مة Lىل موا¢ة هاذ الريع، اح]ا املغريب ؤ�كد Lليه ٕاج
در� وا¯د املقاربة، ميكن يل نقول   بطبيعة احلال لك جمال ٕاال وعندو 

خصوصية، ٕاذا قلنا املû البحري عندو خصوصية، املقالع عندها 
خصوصية، النقل عندو خصوصية، الصفقات عندها خصوصية، ولكن 

  ..اكينة وا¯د
ل�س>بة �لحكومة بصفة Lامة، اك�ن يف الرب�مج، يف yليين نقول   �

امخلس حماور د�ل الرب�مج، اك�ن ما øسمى �حلاكمة اجليدة fرشاكة مع 
القطاع اخلاص، املرسوم اجلديد د�ل الصفقات، مJثاق احلاكمة اجلديدة يف 
املؤسسات العمومJة، يعين ا"ٓن ضبط العقار العمويم، تفعيل املؤسسات 

  .ا املف�ش>يات العامةالرقابية، مهن
  :د�ل املقار�ت 3يف اGال د�لنا اح]ا ا�يل اح]ا در� 

�وال، املغاربة خصهم يعرفوا ٔ�ش>نو اك�ن، ٕاذن جبرد ما هو موجود وæرشه ٔ
�مام املٔ� ليك يعرف املغاربة لك ما هو موجود؛ٔ  

املسoٔ¼ الثانية، هو ٕاصالح قانوين وÎرشيعي، فLٔoدد� مراس>مي، دفاõر 
 ت، مشاريع قوانني؛التحمال

 .واملسoٔ¼ الثالثة يه ٕاصالح مؤسسايت
�fرشمك، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن اكفة اGاالت اليت ٔ�حتمل فهيا ٔ
املسؤولية ختضع Sفاõر حتمالت ولطلبات العروض، املغاربة سواس>ية، ٔ"ن 
ابغينا ن�سطو املساطر �ش ميكن �لناس �yذوا مقلع ٔ�و يد�روا النقل ٔ�و 

  .و �لمû العمويم øس�مثروا فJهميش>ي
ت�س>يط املساطر، لكن املغاربة لكهم سواس>ية، ا�يل اكن موجود 
�ن الكíري م]ه عرف ٔ ä<ل ٕاىل هذا املنطق اجلديد، والسyس>نوا½به ليك يد
اس�5رات ½برية، و�لتايل البد من املوا½بة و¨نتقال ٕاىل اقhصاد Bيلك 

 .وم]ظم

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة لٔ�س>تاذ املهايش يف ٕاطار التعقJب عن . يد الوز�رشكرا �لس> 

  .جواب الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس>يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس>يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس>يد عبد اGيد املهايش
  .شكرا الس>يد الرئFس

�شكرمك الس>يد الوز�ر احملرتم Lىل جوا�مك، وÓمثن بطبيعة احلال هاذ ٔ
ة إالجراءات لكها وما مقمت به حلد ا"ٓن، وÓمتىن ٔ�ن �كون ما مقمت به حقJق

  .بداية ملسلسل إالصالح، لبلوغ إالصالح والقطع مع اقhصاد الريع
لكن، الس>يد الوز�ر احملرتم، نود ٔ�ن نوحض لمك ٔ�كرث، فطرح]ا لهذا 

  السؤال، تنقولو واش æرشتو ا�لواحئ؟ ماذا بعد æرش ا�لواحئ؟ 
بصيغة ٔ�خرى، املواطنني ½ي�ساءلوا دا�، ها اح]ا عرف]ا أ"سامء وعرف]ا 

حواجي، واش هاذوك الناس دوزوا وا¯د  2ٔ�يه ومن بعد؟ اك�ن الرشاكت، 
هذا هو السؤال . الفرتة كنقولو طوينا هاذيك الصفôة غنبداو من الز�رو دا�

  . ا�يل ½يطرحوه املواطنني
احلقJقة تدارت وا¯د العدد د�ل إالجراءات، وا¯د العدد د�ل 
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¨جتاه د�ل القطع مع ال�رشيعات، وا¯د العدد د�ل التدابري ا�يل ²ادية يف 
ٕاخل، لكن املواطنني ½ي�ساءلوا ... اكع هاذ ¨حhاكر وهاذ الريع وهاذ الفساد

ا�يل اح]ا كمنثلومه، �ٓش ²ادي ند�رو مع الفرتة ا�يل امضات؟ ٕاما كنقولو 
. صايف هللا øسامح وكزنيدو كنبداو من الصفر ٔ�و تنقولو ٔ�ش>نو yاصنا ند�رو

  .املواطننيهاذ اليش ا�يل ابغاو يعرفوه 
كذ  الشطر الثاين من السؤال ا�يل ½ي�ساءلوا Lليه املواطنني، واش 
�لفعل هاذ اليش ا�يل ½يتدار دا� من طرف احلكومة `لك، مبا ٔ�Óمك 
Wاوبتوين Lىل اقhصاد الريع بصفة Lامة، ²ادي نطرح Lليمك السؤال بصفة 

قوم هبا دا� Lامة، املواطنني ½ي�ساءلوا Lىل واش هاذ إالجراءات ا�يل كت
  احلكومة فعال ²ادي تقطع مع اقhصاد الريع، و²ادي تقطع مع هاذ الفساد؟

الوا¯د مíال اس>تغل وا¯د املقلع، ٔ�نمت خرجhو بoٔنه اس>تغلو بدون 
س>نوات صايف ²ادي  10س>نوات مíال، واش هاذيك  õ10رخJص ملدة 

وا æسمحو فهيا؟ نقدرو æسمحو فهيا، تقول لنا ²ادي æسمحو فهيا، ²ري قول
وا¯د مíال كFس>تغل الغابة، وا¯د كFس>تغل . لنا، املواطنني ابغاو ²ري يعرفوا

  .ابغينا نعرفو. ٕاخل... جرف الرمال
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقJب عن . شكرا أ"س>تاذ املهايش

  .تعقJب الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  س>يد املس�شار،ال 

كام Lربمت هناك ٕارصار Lىل هذا إالصالح، مايش ٔ"ن حكومة Wديدة 
فقط، ٔ"ن املغرب بدون هذا إالصالح ما اكي�ش مس>تق�ل، ٔ"ن هاذ املسار 
ا�يل امشF]ا فJه ها اح]ا وصلنا لنتاجئ، ½يف دا�ر ¨قhصاد د�لنا؟ ½يف 

�حJا�، اح]ا  دا�رة الرثوات د�لنا؟ ½يف õهنب؟ ½يفاش دا�ر املواطنٔ
كنعرفو وا¯د العدد د�ل اجلهات �رون ٔ�ماBم الغا�ت والرمال واخلريات وال 
øس>تفJدون مهنا، ف�التايل لFس من مصلôة املغرب ٔ�ن øس>متر يف هذا 

و·ا، احلكومة وم]تخيب أ"مة والزنهاء والرشفاء Lازمون Lىل هاذ . ¨جتاه
  . اليش

�ش>نو كنقولو؟ٔ  
قع، كFش>به ٔ�يضا لٔ�حJاء د�ل القصد�ر، اكينة ملا كنجيو، ٔ"ن هذا وا

موجودة، كFش>به ٔ�يضا �لباLة املتجولني، كFش>به لوا¯د الناس ا�يل اكنوا 
التصور د�لنا اح]ا قلنا هو ٔ�ن . وكFش>تغلوا) l’informel(½يìدموا يف 

  .ن�hقل هبذا لكه �ش يدyل يف ٕاطار القانون
 Il a( مت هبا وزارة املاليةو�ملناس>بة، ملا æرش� ا�لواحئ ٔ�ول ¯اWة قا

vérifié(  لهيم احلقوق د�لL دوا ا�يل�مع هاذوك الرشاكت اكملني واش ٔ
اSو¼؟ واش ٔ�دوا �لجامLات احمللية؟ واش ٔ�دوا �لاملية؟ وٕاذا ما ٔ�داوش 

  . خصهم يoٔديو
وٕاذا اكن هناك، ½يف ما كند�رو مع الناس ا�يل ½يتoٔخروا ½ميكن لنا نلقاو 

  . كن هلم يدyلوا هاذ اFمنوذج اجلديدوا¯د احلل �ش مي
بطبيعة احلال سابقا اكن ½يجي وا¯د ½يطلب وا¯د الرخصة معينة، هذا 

Â يتعطى½ Â وهذا ما ½يتعطاشÂ س�مثر  ، كتعطىø 300رخصة ½مييش 
  . مليار، بطبيعة احلال هو تعطات Â 2مليون، مليار، 

د أ"قىص د�ل ف�التايل ٕايقاف هذا øس>تحيل، ٕاال ٕاذا وصلنا ٕاىل احل
س>نوات ٕاذا وصلنا لها، راه ²ادي تلغى هاذيك  7س>نوات، ٔ�و  5الرخصة، 

  .الرخصة، �ش ند�رو طلبات عروض Wديدة
Â ة ا�يل  ولكن مادام اس�مثر، كنقولوLعطي احلقوق �لجام�هللا خيليك ٔ

انت اyذييت مهنا، yاصة امجلاLة احمللية، ؤ�عطي احلقوق �»و¼ فä يتعلق 
  .وأ"مور املالية �لرضائب

فٕاذن يه مقاربة، ما هو Wديد س>يخضع ٕاىل م]طق التنافس، وما هو 
قدمي س>يخضع لهذا النظام تدرجييا، ويعطي احلقوق كام قلنا د�ل امجلاLات 

  .احمللية ود�ل اSو¼
لكن املسoٔ¼ الثالثة وا�يل ٔ�ساس>ية يه املراق�ة، ؤ�نمت تعلمون، مع 

ل اGاالت هناك ضعف د�ل املراق�ة، أ"سف الشديد، وا¯د العدد د�
·  ق�ل ٔ�ن �ٓيت، ٔ�� لك سؤال كنتعامل معه بوا¯د ¨حhياط، ك�سول 
املؤسسات د�لنا ٔ�ش>نو دارت واملد�ر�ت، فالرشطة د�ل املû العمويم 
البحري س>نفعلها، ٔ"ن اكنت موجودة وما اكن�ش مفعY، وس>نضيف ٕاFهيا 

مراق�ة املقالع، �ٕالضافة ٕاىل مراق�ة النقل يف مراق�ة املقالع مع ا�لïان د�ل 
  .هذا اGال

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال الثاين حول وضعية . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

املطارات �ملغرب، واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع 
  .تفضلوا أ"س>تاذ لعلج ل�سط السؤال. الوطين لٔ�حرار

        ::::لعلجلعلجلعلجلعلجالس>يد حلبFب الس>يد حلبFب الس>يد حلبFب الس>يد حلبFب املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
السؤال د�لنا اليوم ½يتوضع حول وا¯د الوضعية د�ل املطارات الوطنية 
اليت تعترب ٔ�ول ما يصادفه الوافد Lىل اململكة املغربية ٔ�مامه بعد ÓزوÂ من 

  .ك�شاف املغربالطا<رة وجميئه من اخلارج ال
وال ٔ�خفJمك رسا، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن ما جيده هذا الوافد Lىل بالد� ال 
øرشف، سواء تعلق أ"مر �جلانب العمراين �لمطار، سواء �خلدمات اليت 

  .تقدم يف خمتلف مرا¯ل املطار، ٔ�ضف ٕاىل ذ  تدين مس>توى اخلدمات



�ٔ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 

18 

 )2013ينا�ر  15( 1434ربيع أ"ول  3

ق�ل،  وما Óكذfش Lليمك، الس>يد الوز�ر، وضعت لمك هاذ السؤال
وجJت يف رٔ�س الس>نة يوم فاحت الس>نة اجلديدة، ويف مطار اSار البيضاء مل 

�Wد خماطب، قال   لكيش ٔ)Congé( وهذاك ا�يل ½يعطي املعلومات ،
، مايش مز�ن، ويف التايل ق�ضت وا¯د )En panne(و½يعطي أ"خ�ار 

Â هذا، ودار يب ½يلومرت �ش جنرب العفش د�يل  الس>يد ورغبتو وقلت
تصور يش وا¯د  د�يل، قلت Le bagage (Â(�ش جنرب 

)Handicapé  ( ا من اخلارج، ²ادي يرضب جوج ½يلومرت �شW
�ك�شف السلعة د�لو، قال يل هللا خيليك ابغيتك تبلغ هكذا، هبذا 
الIم، وهذه مسؤولية ؤ�مانة، �لس>يد الوز�ر ٔ�نه يف مطار محمد اخلامس 

 مسؤول، ما كنعرفوش اشكون يه �خلصوص ما كنعرفوش اشكون ا�يل
  . املسؤوليات، ما عند�ش املسؤولني

وعندما ٔ�تذ½ر مك نفق Lىل مطار محمد اخلامس من مزيانية، ٔ�حترس 
وكنبقى نبيك، ٔ"نه كنقول هو املشلك د�لنا راه مايش مشلك املادة، 

  . مشلك عنرص fرشي
  .الس>يد الوز�ر، كنìيل لمك اجلواب، وحنن التعقJب

  .شكرا

        ::::س>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
وا�يل كنعتقد بoٔنه يف وا¯د . ك�شكر الس>يد املس�شار Lىل هاذ السؤال

Y البالد د�لنا امشات يف ¨جتاه د�ل ¨س�5ر يف الب�Jات التحتية،  امل̄ر
وقع وا¯د النوع من ال�س>يان د�ل اخلدمات وجودة  ؤ�� ال ٔ�خفJمك ٔ�نه

  . اخلدمات املرتبطة �لب�Jات التحتية
ٕاذا شدينا ا"ٓن عرشات املاليري، ٕان مل ٔ�قل م9ات املاليري يف الطرق 
الس>يارة، يف السكك احلديدية، يف املطارات، يف املوا�، هذا اس�5ر ½بري 

الب» مايش مíل وا¯د العدد  و½يبارك فJه هللا، رمغ ٔ�ن إالماكنيات د�ل
  . د�ل الب»ان

لكن اجلانب د�ل اخلدمات يبدو ٔ�نه مل يعط Â ما �كفي من العناية ٔ"ن 
هاذ الب�Jة التحتية الش كند�روها؟ كند�روها �ش جنودو اخلدمات 

  . وحنسن هذه اخلدمات
و· ، yليين نقول   ونبدا هباذ النقطة أ"وىل، فä يتعلق �جلانب 

ل البناية د�ل املطارات، كنعتقد يعين ميكن يل ما نتفقش معك، اك�ن د�
وا¯د التحسن ½بري Wدا، كمنش>يو �لمطار د�ل الر�ط، كنظن ميكن   
Îشوفو، املطار د�ل وWدة ميكن   Îشوفو، املطار د�ل مرا`ش ا"ٓن ا�يل 

�hظرو ½يت�ىن ميكن   Îشوفو، املطار د�ل ٔ�اكد�ر ميكن   Îشوفو، ا"ٓن ن 
يل Lاود� فJه ا�د�ل املطار ) Terminal 1(ٕان شاء هللا 

)L’architecture( زاوجو فهيا بني أ"صا¼ وبنيÓ عند� يف مرا`ش �ش ،

فميكن لنا نقولو يعين ففي أ"صا¼ واملعارصة،  ،احلداثة وبني ما يتطلبه العرص

 منش>يو يف يعين أ"صا¼ ٔ�صيY واملعارصة حقJقJة �ش ميكن لنا ٕان شاء هللا
  . ٕاطار هاذ املطارات

س>نوات فä يتعلق  5لكن جبانب هاذ اليش واح]ا عند� ا�طط د�ل 
  . 2030هبذه املطارات، ونعد وا¯د التصممي ملدة 

Lىل مس>توى اخلدمات، �ٓخر yرب قرار تغيري وا¯د العدد د�ل املدراء 
املطار د�ل محمد ا�يل ما تيقوموش �Sور د�هلم، و�ٓخرمه اكن املد�ر د�ل 

اخلامس، ؤ�� خشصيا، ٔ"ن كناyذو �زاف، تذا½رت مع املد�ر البد ٔ�ن يتغري 
املسؤولني، ٔ"ن ما اكي�ش مراق�ة، اليوم اك�ن مد�ر Wديد، املطار د�ل 
مرا`ش اكينة مد�رة Wديدة �ش يه ا�يل ²ادي تقوم هباذ أ"عامل، ٔ"نه هاذ 

  . اليش ½يحتاج كام قلت لعنرص fرشي
ذ ، ½ميكن يل نقول   اك�ن مراق�ة وفهيا حىت ٕالغاء وا¯د مع 

االتفاقJات مع رشاكت ا�يل عندها وا¯د املسؤولية د�ل Lدد اخلدمات، 
ا"ٓن دyلنا جوج رشاكت دولية يف اخلدمات أ"رضية، هذاك اليش د�ل 

)Les bagages ( ا�يل اكن ½يوقع، ا�يل هام أ"وىل والثانية)Suissport (
²ادي يدyل ) 3RAM(، وا"ٓن حىت الرشكة ا�يل Xبعة لـ )Globalia(و

رشيك دويل �ش ند�رو رشكة 7لثة ي�]افسوا Lىل مس>توى اخلدمات 
  . أ"رضية

Lىل مس>توى yدمات التوجJه، هاذ اليش د�ل التوجJه، ا"ٓن ²ادي 
ند�رو طلب عروض �ش خنتارو ٔ�حسن رشكة �ش ند�رو العملية د�ل 

  . تق�ال د�ل املسافر�نالتوجJه ود�ل ¨س> 
�ضف ٕاىل ذ ، ٔ�نه يف ٔ)L’organigramme ( اجلديد د�ل

)ONDA4 ( ديدةW ضف]ا مد�رية�د�ل املكhب الوطين �لمطارات ٔ
مhخصصة يف اجلودة، كنمتىن ٕان شاء هللا من yالل الرب�مج ا�يل ²ادي 

  . نوضعو حنس>نو هذه اجلودة
القطارات، ما ½رهناش ٔ�يضا ؤ�� دامئا كام قلت لٕالخوان ا�يل ½ياyذوا 

õكون وا¯د الهيئة ٔ�و ت�س>يقJة ٔ�و مجعية د�ل مس>تعميل املطارات ٔ�و 
املسافر�ن Lربها، �ش ميكن هلم يعاونو� �ش يعطيو� هاذ املالحظات 
½يفاش كتكون اخلدمات Lىل مس>توى املطارات، ½يف ما ك�ش>تغلو ا"ٓن 

  . راتLىل مس>توى اخلدمات يف جمال احملطات د�ل القطا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لٔ�س>تاذ احلبFب لعلج. شكرا لمك الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد حلبFب لعلجاملس�شار الس>يد حلبFب لعلجاملس�شار الس>يد حلبFب لعلجاملس�شار الس>يد حلبFب لعلج
  .شكرا الس>يد الوز�ر

                                                 
3 Royal Air Maroc 
4 Office National Des Aéroports 
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يف احلقJقة ا�يل اح]ا ابغينا نعFشوه اليوم، ابغينا نعFشو ذاك التحول، 
د�ل احلضارة  ذاك التغري ٔ�نه املغريب حيس �راسو بoٔنه اسرتجع القمي التارخيية

ٔ"نه ٔ�ول وا¯د ميل تيجي �لمغرب ويدyل �لمطار .. د�لو، ما ميك�ش ندyل
، وجيرب ٔ�نه معران ٔ�و بناء لكه )Une charpente métallique(وجيرب 

عرصي، ما اكي�ش حىت يش Wانب معامري، ما اكي�ش يش خصة ½برية، ما 
تبقى fس>يكولوجJا اكي�ش يش ق�ة �ينة د�ل املغرب اليت تثري ¨ن��اه، وك 

  .يتعلق هبا املسافر، هذا هو أ"صل يف املوضوع فä خيص اجلانب العمراين
يف Wانب اخلدمات، الس>يد الوز�ر، ٔ�� ا�يل كنعطيمك رمبا كنظرية، ملاذا 
ما تق�طوش مكhب دراسات، ٔ�ول ما تبداو به تد�روا يش وا¯د يف الباب 

¨رÎسامات د�ل ½ي�س>ىن، ½ياyذ ¨رÎسامات د�ل املسافر�ن، 
املسافر�ن، ¨رÎسامات Lىل Îسلمي البضائع، ¨رÎسامات اليت متت يف طبع 
اجلوازات، اليت متت يف التوجJه وإالرشاد، وكذ ، الس>يد الوز�ر، اليوم 
التك]ولوجJا احلديثة كتجعل لنا ٔ�نه ٔ�نت يف الوزارة د�  õراقب املطار، 

ما ميك�ش ٔ�نه خصمك Îشوفوا الاكمريات هللا خيليك، الاكمريات ٔ�نه 
اخلدمات، ومس>توى اخلدمات ½يفاش دا�ر�ن، د�ر الاكمريات عندك ٔ�نت 
يف البريو د�  وÎشوف مطار محمد اخلامس ½يفاش هاذ الناس yدامني، 
شوف حشال د�ل الناس ½ي�hظروا العفش د�هلم، الاكمريا تتجي عندك يف 

ا يف هاذ املنظور اجلديد د�ل البريو د� ، التك]ولوجJا احلديثة دyلها لن
  .احلاكمة

كنظن ٔ�نه مايش، راه يف كثري من أ"حJان، مايش ا�لجوء ٕاىل رشكة 
  . Wديدة يه ا�يل ²ادي حتل املشلك، جيب ¯ل املشلك مبوا¢ته م�ارشة

ؤ�قول هذا �ل�س>بة �لاكمريات، اFهنار ا�يل ²ادي õكون عندك الاكمريا 
ن ما ²ادي�ش ي�hظروا البضائع د�هلم، يف قلب اSيوان د� ، املسافر�

  .املسافر�ن ما ²ادي�ش ي�hظروا يف اجلوازات
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . شكرا الس>يد املس�شار

  .التعقJب، يف ¯دود دقJقhني الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهالس>يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ات، اك�ن املقرتح الس>يد املس�شا ،نعم ر، بطبيعة احلال هاذ املق̄رت

أ"yري د�ل الاكمريات، ²ري �ش ند�رو يف اSيوان، احشال قدين Óراقب، 
ٔ"ن عند� احملطات د�ل القطار، عند� احملطات الطرقJة ا�يل يه Xبعة 
�لجامLات احمللية، ولكن ا"ٓن اك�ن وا¯د النقاش حول الرشاكة بني الوزارة 

وامجلاLات �ش ميكن لنا حنس>نوها، ميكن يل نقول   هاذ التوWه  واSاyلية
  . ا�يل كتلكموا Lليه اك�ن ا"ٓن اش>تغال Lليه

كنعتقد الس>ياسة اجلديدة حىت يف احملطات د�ل القطارات ٔ�هنا õكون 
معامر حقJقي يف املدن د�لنا ا�يل كريفع من املس>توى د�ل 

)L'attractivité (،حىت العقار مايش فقط ²ري  اجلاذبية د�ل املدن
احملطة، حىت العقار احمليط هبا ٕان شاء هللا ²ادي مييش يف هاذ ¨جتاه، 
وراه ابدينا بعض أ"عامل، مايش فقط هاذي �رامج ؤ�¯الم، ولكن ا"ٓن 

، اyذينا ال�ذج، ٔ�Lلن Lىل الصفقات، بعضها )Les architectes(اyذينا 
د�ل مرا`ش ا�يل امحلد _ كتحمر ٔ�جنز وبعضها سF]جز، اFمنوذج احملطة 

  ).Casa Port(الوWه، وا"ٓن اك�ن احملطة د�ل 
ميكن يل نقول   Lىل مس>توى املطارات نفس املنطق، ا"ٓن مت اخhيار 

 Les(تداروا ا"ٓن وا¯د العدد مسينامه . خواص الس>تطالع ٔ�راء املسافر�ن
smart airports( مهتم أ"ساس>ية ي�سارB او يف ، مبعىن �س ا�يل

املطارات ويقولوا ٔ�ش>نو هو اخللل، ٔ�ش>نو اخللل يف املرافق، ٔ�ش>نو اخللل يف 
اخلدمات، ويد�روا تقار�ر يومJة ٕاىل مسؤويل املطارات �ش �yذوها بعني 

  .¨عتبار
د�ل املكhب الوطين ) Le site(املسoٔ¼ الثالثة، وهو ٔ�نه در� يف 

ٕالكرتوين �ش مجيع املسافر�ن يعطيو املالحظات �لمطارات وا¯د العنوان 
د�هلم، وميكن يعطيوها حىت �لصور، و�لتايل كام قلت لمك اح]ا كنجهتدو 

  .يف هاذ اGال
½يبقى وا¯د العامل ا�يل كنطلب هللا ؤ�� هذا ق]اعيت وقلهتا ٔ�كرث من 
 مرة، ٔ�نه ند�رو هاذ اليش وند�رو التك]ولوجJا، حنتاج فعال ٕاىل مدونة

Â اصنا نلقاوy الطريقة �ش  السلوك، مدونة السلوك ٔ"نه العامل ال�رشي
الناس تعترب بoٔن ما ينفقه الب» من اس�5رات، البد ٔ�ن �رافقه حتول Lىل 
مس>توى السلوك، �ش ميكن لنا æسوقو هاذ املنتوج د�ل البالد د�لنا 

يفرحوا  و�كون ق�Y مايش فقط ²ري �لس>ياح اجلانب، بل حىت املواطنني
  .�ٕالجناز د�ل البالد د�هلم

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
شكرا لمك الس>يد الوز�ر، كام æشكرمك Lىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه 

  .اجللسة
ون�hقل ٕاىل أ"س>ئY املو¢ة ٕاىل الس>يد وز�ر الصôة، والسؤال أ"ول 

مي يف هو حول مoٓل مرشوع قانون حول أ"yالقJات يف جمال البحث العل
واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من الفريق ¨شرتايك، . اGال الطيب

  .اللكمة لٔ�س>تاذة زبيدة بوعياد، تفضيل

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر،
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منظومة الصحية، ويف ٕاطار إالصال¯ات يف ٕاطار هاذ إالصال¯ات �ل 
Lىل مس>توى مدونة أ"دوية، ويف ٕاطار Îشجيع �لبحث العميل وا�يل �يق ما 
وصلناش �ل�س>بة احملددة ا�يل yاصنا نوصلو لها يف ٕاطار Îشجيع البحث 

ولكن  2012العلمي، اكن هناك م]ذ س>نة ونصف، وXرخي سؤالنا هو فربا�ر 
ف تمت ٕاصال¯ات ووضع قوانني فä خيص الزال ¯ارضا يف وقhه، ٔ�نه سو 

  . تدبري ٔ�yالقJات البحث العلمي، وyاصة فä خيص أ"دوية
وحنن نعمل ٔ�نه اكن هناك جلنة يف احلكومة السابقة ا�يل ابدات ك�سهر 
Lىل هتييء هاذ املرشوع قانون، ٔ"نه حلد ا"ٓن هاذ جلنة أ"yالقJات اكنت 

رمحه هللا ا�يل اش>تغلوا �ش اكنت  م�ادرة �لسادة العمداء سابقا مهنم من
جلنة أ"yالقJات Lىل مس>توى لكية الطب يف  اSار البيضاء، ولكن حلد 
ا"ٓن ما اكي�ش وا¯د القانون ا·ي ينظم هاذ أ"yالقJات فä خيص ٔ�حباث 

لك ما نعمل مكرشLني ٔ�نه . عن أ"دوية وا�لجنة ما عرف]اش ٔ"ي حمطة وصلت
طرف ال احلكومة السابقة وال ا"ٓن، فä خيص مل نتوصل حلد ا"ٓن، ال من 

  . هاذ املرشوع د�ل أ"yالقJات
فني وصل هاذ املرشوع؟ واش الوترية ²ادي : سؤالنا، الس>يد الوز�ر

Îرسع �ش خيرج �لوجود، ٔ"نه ا"ٓن بعض أ"حباث العلمية يف الطب، ؤ�نت 
لوطين تعمل هذا، مhوقفة نظرا ما موجودش وا¯د القانون Lىل املس>توى ا

  ليك ينظم هذا النوع من أ"حباث العلمية؟
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يدة املس�شارة

  :الس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصôةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصôةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصôةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصôة
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ه لهذا السؤال ٔ�وال وهنا . الشكر اجلزيل �لفريق ¨شرتايك Lىل ط̄ر

البد ٔ�ن ٔ�ذ½ر ٔ�ن الوزارة السابقة واحلكومة السابقة اكنت قد بدٔ�X بدراسة 
مرشوع هاذ القانون ا�يل هو قانون أ"yالقJات يف جمال البحث العلمي يف 

�شارك اGال الطيب ا�يل ذ½رت الس>يدة املس�شارة احملرتمة، فك]ت �ٓنذاك ٔ
عميد اللكية ا�يل  �س>مترار يف هذه ا�لجنة املشرتكة الوطنية `طبFب ̀و

Â رشت�ٔ.  
ا�يل ميكن يل نقول ٔ�نه ٕاىل يوم]ا هذا، اك�ن غياب، اك�ن الغياب د�ل 
نص yاص يؤطر جمال البحث البيو الطيب، ٔ�رشت Â الس>يدة املس�شارة، 

¨لزتامات والعقود ظهري  1913ا�يل ت�Fقى مع أ"سف الظهري القدمي د�ل 
وبعض املواد د�ل القانون اجلنايئ وبعض املواد د�ل قانون أ"رسة، هذا ²ري 

  . اكيف لسد هاذ الفراغ القانوين يف هاذ اGال
فوعيا م]ا �لطابع ¨س>تعïايل، ٔ�قول الطابع ¨س>تعïايل د�ل �ش 

W اهز، خنرجو هاذ القانون ا�يل ½يك�يس هاذ القانون، وا·ي هو ا"ٓن
القانون Wاهز متاما، وسoٔعرضه Lىل ٔ�نظار جملس احلكومة من دا� جوج، 
ثالثة الس>�äت، يعين بداية شهر فربا�ر القادم، يعين صرب�، قليت س>نة 
ونصف وبقت جوج الس>�äت، ٔ"ن كنا كن�س>ناو املوافقة د�ل اGلس 

، زائد العلمي الوطين واملوافقة د�ل املؤسسة الوطنية �لبحث العلمي
د�ل  )Les experts( املشاركني ا"ٓخر�ن، العمداء ا�يل ٔ�رشت هلم، و

  . ا�لجنة الوطنية
فهاذ املرشوع õهيدف ٕاىل سن Îرشيع وطين يتعلق بyٔoالقJات وحامية 

بعïا¼ نقول   . أ"شìاص ا·�ن øشار½ون يف أ"حباث البيو الطبية
  : أ"هداف د�لو

ة أ"ج]بية، ولكن تياyذ من النفقات ٔ�وال هذا املرشوع تياyذ من اخلرب 
من اخلربة أ"ج]بية مع القمي اSي�Jة د�لنا وال يتعارض ذاك اليش ا�يل اyذينا 

  .وأ"yالقJات املغربية
7نيا، هاذ القانون ½ينص Lىل املوافقة الطوعية واحلرة واملس>ت�رية د�ل 

  .ركنياملريض ا�يل ٔ�رشت Â، لٔ�دوية ا�يل ²ادي توقع لٔ�شìاص املشا
7لثا، øشرتط هاذ املرشوع ٔ�ن øس�]د البحث البيو طيب Lىل جتارب 
ق�ل الرس�رية، ق�ل ما جيي ذاك اSوا ا�يل ٔ�رشت Â ونعطيوه �لمريض �ش 

  .²ادي جنربوه، yاص مسائل ق�ل رس�رية
7لثا، يؤكد Lىل توفري وضامن ٔ�قىص درWات السالمة ٔ"ن هاذو مرىض 

  . Wات السالمة Lىل حصة املشاركنيما خصناش نلعبو هبم، ٔ�قىص در 
øشرتط اع©د الرٔ�ي إالجيايب، ٔ"ن دا� هاذ القانون، ا�لجنة د�ل 
أ"yالقJات وحامية أ"شìاص اليت حيد ا هاذ القانون `هيئة ٔ�yالقJة ¢وية 
مس>تقY، القانون تيجي بلجن ¢وية مس>تقY �ش تعطي الرٔ�ي د�لها يف 

  .هاذ اليش
يل æشري ليه، ٔ�نه أ"حباث مل تتوقف ٔ"ن مادام هاذ  ؤ�yريا، ا�يل ميكن

  . القانون Wاهز
�كتفي هباذ القدر ورمبا يف التعقJبٔ.  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
يف ٕاطار  زبيدةوق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة لٔ�س>تاذة . شكرا �لس>يد الوز�ر

التعقJب، ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�ذ½ر السادة املس�شار�ن بoٔن لنا موLدا مع Wلسة 
  . ارشة بعد Wلسة أ"س>ئY الشفهيةÎرشيعية م�

بوعياد يف ٕاطار التعقJب عن جواب الس>يد  زبيدةاللكمة لٔ�س>تاذة 
  .الوز�ر

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
شكرا الس>يد الوز�ر Lىل هاذ إاليضا¯ات، وشكرا كذ  ٔ"نه تعطى 

  . هاذ الطابع ¨س>تعïايل لهاذ املسا¼
حíني يف هاذ اGال اكنوا من مضن كنا يف السابق، اكن املغرب والبا



�ٔ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 

21 

 )2013ينا�ر  15( 1434ربيع أ"ول  3

ا�لواحئ املتقدمة فä خيص هاذ النوع من أ"حباث، ا"ٓن هاذ التوقف ا�يل وقع 
ب»� تتoٔخر فä خيص  - ولٔ�سف–يف انتظار هتييء هاذ القانون جعل 

  . الرتتFب مع هذا النوع من أ"حباث
اء هللا يف ا"ٓن fرشتنا yريا بoٔنه املرشوع Wاهز، و�لتايل ن�hظر ٕان ش

ق�ة الربملان ليك نناقش مضامJنه، وا�يل بال شك سوف õكون مضامني 
  .Îس>تجيب حلاجJات ب»�

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . شكرا �لس>يدة املس�شارة

  .التعقJب

        ::::الس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôة
  . ا�يل ابغيت نقول ٔ�نه أ"حباث ما مhوقفاش

 29قلت هاذي مسoٔ¼ اس>تعïالية، مفنذ مارس، �لضبط  اLالش؟ ٔ"ن
، خرج]ا وا¯د املقرر د�ل وزارة الصôة وخرجت وا¯د �ٓخر 2012مارس 

، يعين جوج مقررات ا�يل اyذينا فهيم، هاذ جوج 2012دøسمرب  3
مقررات اyذينا فهيم مجيع املواد د�ل القانون ودر�مه يف هاذ املقرر 

يل تيد�روا هاذ البحوث العلمية، �ش ما وصيفطنامه مجليع الناس ا�
ن�س>ناوش يعين ذاك الوقت ا�يل ²ادي �yذ لنا القانون �ش ²ادي يدوز 

ٓ مجليع الغرف، ٕاىل  ��ش نذ½ر هباذ . خره، �ش هاذ أ"حباث ما تتوقفش
  .اليش Lىل تفعيل أ"حباث البيو طبية

  .شكرا الس>يدة املس�شارة

        ....الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . وز�رشكرا �لس>يد ال

ون�hقل �لسؤال الثاين يف نفس القطاع، وهو حول حتديث إالطار 
واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من . القانوين ملهنة املوSات �ملغرب

�عضاء فريق أ"صا¼ واملعارصة، تفضلوا أ"س>تاذٔ.  

        ::::املس�شار الس>يد حلبFب بنطالباملس�شار الس>يد حلبFب بنطالباملس�شار الس>يد حلبFب بنطالباملس�شار الس>يد حلبFب بنطالب
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .والسالم Lىل yري املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي والصالة 
  الس>يد الوز�ر،

تعترب املوSات من ٔ�مه عنارص جمال الصôة إالجنابية �ملغرب، ونظرا 
لضعف إالماكنيات واملوارد ال�رشية، فٕان هاذ الس>يدات تيقوموا يف كثري 
من أ"حJان �ملهام املو½و¼ ٔ"طباء التوليد، مع ما يرتتب عن ذ  من 

hقادم، من ¢ة ال مسؤوليات قانونية ومhابعات قضائية يف ظل قانون م
øسا�ر التطورات احلديثة يف جمال الطب احلديث، ومن ¢ة 7نية ال حيدد 

  .�لضبط ¯دود املسؤولية املهنية �لموSة

�ش>نو يه التدابري ا�يل اختذتو �ش : ·ا، الس>يد الوز�ر، æسائلمكٔ
 Fدد املسؤولية وكذ  تôين ا�يل تيB سطر الواج�ات حفاظا خترجوا قانون

  Lىل املهنة؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ه لهذا السؤال ٔ�وال الشكر اجلزيل لفريق أ"صا¼ واملعارصة . Lىل ط̄ر
يه م]اس>بة ٔ"تقدم من yالل جملسمك املوقر جبزيل الشكر و½بري ¨مhنان 
لهذه الف9ة د�ل القابالت ٔ�و املوSات Lىل وا¯د اSور هام Wدا ا�يل 
تيلعبوه داyل املنظومة الصحية يف احلفاظ Lىل سالمة أ"م وسالمة 

رشيك مسامه يف توعية املواطنات و  املواطنني ��اطر اجلنني، ̀و
  . و�ملضاعفات املتصY �محلل والوالدة

فٕاىل مسحت يل بعïا¼، التكو�ن بعدا د�ل هاذ املوSات، هام تيكونوا 
Lىل ) Une préselection(عندمه الباكلور�، زائد ½يوقع وا¯د ¨نتقاء 

حسب النقط ا�يل عندمه، وLاد تيدوزوا املباراة، ميل تيدوزوا املباراة 
. س>نني، ا�يل فJه تoٔطري نظري وتطبيقي 3س>نني، التكو�ن تيدوم  3قراو تي

يف القطاع  3400�ٓالف، فهيم  4العدد د�هلم Lىل الصعيد الوطين حوايل 
  . يف القطاع اخلاص 600العام وفهيم حوايل 

حوايل : 2012املتابعات ا�يل ٔ�رشت لها يه اكينة، اyذيت الرمق د�ل 
هم هاذوك ا�يل مhابعني �ك واyا اكنوا يف د�ل املتابعات، ولكن لك  8

  . السجن yارWني، yالصة القول ٔ�هنم مhابعات تoٔدي�Jة
yا تoٔدي�Jة، فالوزارة مطالبة ويه مسؤو¼ افالوزارة ورمغ هاذ اليش، و 

Lلهيم ويه تتقوم جبميع ما Sهيا من وسائل �»فاع عن هذه الف9ة د�ل 
يني حىت يقول القضاء لكمته، ٔ"نه ٕاىل املواطنات واملواطنني القابالت واملهن 

ما قالش القضاء لكمته، ٔ"ن اح]ا مسؤولني تيìدموا معنا، ما ميك�ش نفرطو 
ٕاىل مسعتوين وا¯د اFهنار ٔ�� دزت يف وا¯د . فهيم وما معر� نفرطو فهيم

اجللسة يف التلفزة، ورصحت ٔ�ن هذا ال يعقل، وما ميك�ش نفرط فهيم 
  . ½وز�ر وهذا

ل املهنة د�ل القابY، � لٔ�سف رشت ليه، مؤطر بoٔحاكم املزاو¼ د�
، واملشلك تيìلط مع العقاقريني، مع 1960فربا�ر  26الظهري الرشيف د�ل 

أ"طباء جرا( أ"س>نان، مع أ"طباء، مع القابالت، لكيش هاذ اليش وهاذ 
 القطاع اخلاص، ما تيoٔطرش _تيoٔطر � 1960الظهري الرشيف د�ل 

  . لعامالقطاع ا
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ولهذا، اح]ا ابغينا وابدينا فJه بتحيني هاذ القانون املتعلق مبزاو¼ املهنة 
اFمتريضية ا�يل داميا تندوي Lلهيا، ٔ�وال النظام أ"سايس د�ل هاذ املمرضني 

  . لكهم وyاصة مهنم هاذ القابالت
اSكتوراه، ؤ�yريا -املاسرت-نظام إالWازة )Le système LMD5(7نيا، 

  . وطنية د�هلمالهيئة ال
  .ؤ�� ²ادي خنيل بعض النقط ا�يل رمبا يف التعقJب

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
Lىل . دقائق الس>يد الوز�ر، راه مازال   دقJقة يف اجلواب 3عندك 

  .لك ¯ال ن�hقل ٕاذا اكن هنا  تعقJب �لس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد حلبFب بنطالباملس�شار الس>يد حلبFب بنطالباملس�شار الس>يد حلبFب بنطالباملس�شار الس>يد حلبFب بنطالب
  .شكرا الس>يد الرئFس

حلقJقة ما yلناش جمال كثري �لتعقJب، ٔ"نه احلواجي الس>يد الوز�ر يف ا
ا�يل كنا ²ادي نثريوها �زاف يف التعقJب راه Wات يف إالصال¯ات العميقة 

  . ا�يل ٔ�شار لها، خصوصا تتعلق �جلانب القانوين من ¢ة
وهاذ اليش لكه راه التوWه العام هو �ش نوصلو مجيعا �لنتاجئ ا�يل يه 

لوفJات �ل�س>بة �ل�ساء عند الوالدة وكذ  مسطرة، يه ختفJض æس>بة ا
�ل�س>بة لٔ�طفال وكذ  الظروف الصحية د�هلم، مع حتفزي هذه الف9ة من 
هاذ القابالت �ش ما حيدش هاذ الظروف ا�يل تFش>تغلوا مهنا، ويف هاذ 
إالطار ما حيدش من ¨ندفاع د�هلم �Fمتسك يف القطاع العام خصوصا، 

ة ا�يل تيعرفها خصوصا التخصصات طب الوالدة، ٔ�نه ٔ"ن تنعرفو مجيع الهجر 
اكينة وا¯د الهجرة وكذ  حىت املوSات راه ٕاذا ما اكæش وا¯د التحفزي راه 

  .هاذي يه التخوفات د�لنا.. ²ادي �كون
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقJب، . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôةالس>يد وز�ر الصôة
قلت   ٔ�� هاذ الف9ة د�ل املهن ش>به الطبية وyاصة املوSات 
والقابالت تيلعبوا وا¯د اSور Bم وBم Wدا، ٕاىل ابغينا خنفضو وفJات 

  . أ"Bات ووفJات أ"طفال عند الوالدة
فاح]ا بطريقة Îشار½ية وتوافقJة معهم ومع امجلعيات د�هلم، ف�hس>تق�لهم، 

øكرث من ما ²اد�. اج©ع هنا يف الوزارة 20ش Óكذب Lليك ٕاىل قلت   ٔ
طبFب زرهتم يف ديورمه وتن�]اقشو يف هاذ املوضوع،  ؤ�� خشصيا ½وز�ر ̀و
يعين وWد� اح]ا يف ٕاطار �ش نوWدو حتيني هذا القانون، هاذ القانون ٕاذا 

  .النقط ا�يل ت��ان يل Bمة 3مسحت يل فJه 

                                                 
5 Licence-Master-Doctorat 

ت؟ هاذ املتابعات ٔ"ن القانون القدمي تيقول ٔ�وال، اLالش هاذ املتابعا
�ش>نو خص يد�ر املمرض، ٔ�ش>نو خص يد�ر، ولكن ما تيقولش ٔ�ش>نو ما ٔ
�ش>نو خصها تد�ر ؤ�ش>نو ما ٔ Yخصوش يد�ر، يعين ما تنعرفوش القاب

  ..يعين ما اكي�ش. خصهاش تد�ر
  . ابغينا هباذ القانون ٔ�وال نوضعو تعريف مو¯د �لمهنة �ش õكون معروفة

نقطة الثانية حتديد املهام وأ"عامل اليت تدyل مضن اخhصاصات ال 
القابY، يعين ٔ�ش>نو خصها تد�ر، ؤ�ش>نو ما خصهاش تد�ر، �ش ما تبقاش 

  .هاذ املتابعات
ؤ�yريا حتديد املسؤوليات بغية، مايش ²ري حامية املهنة واملهنيني 

 .والقابالت، ولكن كذ  حامية حصة املواطنات واملواطنني
��نoٔكد   ٔ�نه يف بضعة شهور ٔ�نه من أ"ولو�ت د�ل الوزارة ا�يل  ؤ

 Système(النظام أ"سايس، الهيئة الوطنية د�هلم، ؤ�yريا : ٔ�ؤكد Lلهيا
LMD ( ازةWكتوراه -املاسرت  - يعين نظام إالSا. 

  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
قمية معنا يف هذه شكرا �لس>يد الوز�ر، وشكرا L Âىل مسامهته ال 

  .اجللسة
ون�hقل ٕاىل أ"س>ئY املو¢ة ٕاىل الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين، 
والسؤال أ"ول يف هذا القطاع هو حول تفعيل القانون أ"سايس ملف�يش 

اللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا¼ واملعارصة، . الشغل
  .بومنر عبد الكرميتفضل أ"س>تاذ 

        ::::شار الس>يد عبد الكرمي بوشار الس>يد عبد الكرمي بوشار الس>يد عبد الكرمي بوشار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررراملس� املس� املس� املس� 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

�مام مس>تïدات الوضع ¨ج©عي والس>يايس الوطين وأ"مهية ٔ
إالسرتاتيجية اليت ٔ�حضى ميثلها قطاع ال�شغيل يف الس>ياسات العمومJة، 

اخلدمات اليت يقدBا �تلف الف9ات ¨ج©عية ورها�ته �لنظر حليوية 
املس>تق�لية يف حتقJق التمنية واس>ت¸�ات السمل ¨ج©عي، اليشء ا·ي 

  .يفرض وجود ٕارادة قوية من ٔ�Wل اFهنوض به وٕاعطائه املاكنة اليت øس>تحقها
و�لرمغ من صدور النظام أ"سايس اخلاص هبيئة تفFhش الشغل س>نة 

ظ ٔ�نه مل يول العناية الالئقة هبيئة مف�يش الشغل، حJث مت ، نالح2008
ٕافراغ النظام أ"سايس من حمتواه، ومل يمت حلد ا"ٓن اس>تفادة ٔ�ي من مف�يش 
الشغل من ال�سمية يف م]صب مف�ش Lام، ا·ي مت ٕا¯داثه مبوجب النظام 

  .2008أ"سايس س>نة 
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؟ ويف هذا الصدد، ن�ساءل عن ٔ�س>باب Lدم تفعيل هذا املنصب
و½يف ميكن �لس>يد الوز�ر ٔ�ن يطمنئ هيئة املف�شني بتفعيل هذا املنصب 

  ا·ي يعترب مكس>با حمفزا لالرتقاء املهين ملكو�ت هيئة التفFhش �لشغل؟
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين . شكرا �لس>يد املس�شار

  .�لجواب

        ::::ا¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املها¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املها¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املها¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينينالس>يد عبد الو الس>يد عبد الو الس>يد عبد الو الس>يد عبد الو 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
فعال القانون ا�يل yاص �ملف�شني د�ل الشغل مت السن د�لو يف س>نة 

، وهاذ القانون ا�يل هو قانون ٕاطار، فJه Lدة ٔ�مور ا�يل يه مت 2008
، ها�يل ²ادي جيي يف وقhالتفعيل د�لها، �س>ت¸]اء أ"مر ا·ي ٔ�رشمت Â و 

ميل ²ادي õكون الظروف �ش æسميو املف�ش العام واملف�شني العامني، 
  . ²ادي نعملوها

ولكن ابغيت نؤكد هبذه املناس>بة Lىل أ"مهية د�ل اجلهاز د�ل املف�شني 
د�ل الشغل، خصهم ا"ٓن، واح]ا ك�ش>تغلو Lىل هاذ أ"ساس ٔ�ن املاكنة 

انون د�ل الشغل، يف ٕاطار تفعيل القانون العمويم د�هلم يف ٕاطار تفعيل الق
  . خصها تربز

ولهذا، اح]ا ك�ش>تغلو معهم Lىل ٔ�ساس عقود �رامج وLىل ٔ�ساس ٕاLادة 
التoٔهيل د�هلم، اليوم والبارح اك�ن وفد Bم د�ل املكhب اSويل �لشغل، 

يل وعند� دورة õكوي�Jة ا�يل Lامليهنا ب�شاور مع املكhب اSويل �لشغل، ا�
  .مف�ش 500كهتم 

وٕاىل ذ ، اجمتعنا معهم وابدينا يف ٕاطار عقود �رامج ك�ش>تغلو Lىل 
�ساسها، وك�ش>تغلو Lىل امحلاية القانونية د�هلم واعتبار دورمه واعتبار ٔ�ن ٔ
التفFhش د�هلم yاصو يعترب يف العالقات مع القضاء، يف العالقات مع 

لتحفزيات ا�يل تعطاهتم �ش الفرقاء ¨ج©عيني، مث وا¯د العدد د�ل ا
øش>تغلوا، من مجY أ"مور ٔ�هنم مت õزويدمه fس>يارات، عندمه ٔ�مور ا�يل 

  . مhعلقة �التصال د�ل الهواتف د�هلم
ٕاذن هاذ الف9ة تنعتربوها ٔ�ساس>ية �ل�س>بة �لحاكمة د�ل النظام د�ل 

  . ولهذا، البد من ¨ه©م د�لها. العالقات ¨ج©عية
يل ٔ�=رمتوها، وعندمه مطالب بدون شك اح]ا كنتôاورو مع أ"مور ا�

امجلعيات د�هلم، اح]ا Lىل اكمل ¨س>تعداد، نقول لمك بيل أ"س>بوع ا�يل 
فات اكن عندي اج©ع مع اجلهة أ"وىل، مع لك املف�شني، ²دا ²ادي 

�سابيع ²ادي Óكون درت  æ2شوف ¢ة ٔ�خرى يف اSار البيضاء، ومن هنا ٔ
  .�ش نتصل �ملف�شني ا�يل نفhح احلوار معهماملغرب اكمل 

  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .هنا  تعقJب اليس معر؟ تفضلوا. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
من م]ظور� كنقابيني منارس، والعمل اليويم، التعامل د�لنا مع هذه 

 رمبا Óكون ٔ�كرث مطلعني �لظروف ا�يل كFش>تغلوا فهيا هاذ الف9ة من املوظفني
  . الناس

وحنن ن�hظر ٔ�كرث، اLالش؟ ٔ"ن هاذ الناس ال �كفي وجود نصوص 
قانونية ؤ�نمت تعرفون هاذ اليش، الس>يد الوز�ر، ٔ"ن النص القانوين Bام اكن 
راقJا يف النصوص د�لو ولكن التطبيق والعمل اليويم هو أ"ساس، ٔ"ن 

ذ الناس كFش>تغلوا يف ٕاطار احلفاظ Lىل السمل ¨ج©عي، ٔ"ن هاذ ها
الناس ½يتعاملوا مع أ"Wري و½يتعاملوا مع رب العمل، ورمبا يف وا¯د اGموLة 
د�ل احلاالت ½يدyلوا يف ٕاطار ¯ل املشالك ا�يل كتوضع هلم يومJا وحنن 

  . æش>تغل معهم
  إالشاكل فني اك�ن، الس>يد الوز�ر؟ 

اش، لFست هناك فاLلية، ميل ½يجي مíال مف�ش الشغل هو ما اكين
�لباب د�ل املؤسسة ويقول ليه العساس راه املعمل قال يل ما تدyلش، 
هاذي راه مسoٔ¼ ما اكي�ش، ما اكيناش ذاك القوة، ٔ"ن حىت التقار�ر 
والطريقة د�ل ¨ش>تغال اح]ا ا�يل ابغينا ٔ�وال Óرقاو هباذ املؤسسة، Óرقاو هبا 

وىل، اLالش ما �كوæش عندمه احملارض د�لها õكون عندمه القوة ٔ�هنا تت
  . اكحملارض د�ل الضابطة القضائية، ٔ"ن yاص يتôل هاذ املشلك

ؤ"ن رصا¯ة القراءة د�لنا �لقانون ما لقJناش فJه ذاك اليش ا�يل ابغينا، 
هو ٔ�ن هاذ الناس سواء من الناحJة املادية ومن الناحJة د�ل الرفع من 

ى التكو�ن، ٔ"ن جمال الشغل ½يتطور يوم عن يوم، هاذ الناس مس>تو 
yاص يتعاد النظر يف القانون وعند� رٔ�ي وعند� وا¯د اGموLات د�ل 
¨قرتا¯ات واك�ن املسoٔ¼ أ"خرى هو الرجوع �لمسoٔ¼ ا�يل قلتوها، الس>يد 

  . الوز�ر، وهو الوقت، الوقت ا�يل ²ادي نوصلو لتفعيل املف�ش العام
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
الس>يد الوز�ر، لمك تعقJب عن تعقJب الس>يد . شكرا �لس>يد املس�شار

  .املس�شار، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس>يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
  الس>يد املس�شار احملرتم،

اك�ن جوج . ٔ�ظن بoٔنه ٔ�� مhفق معك، تيظهر يل مhفقني جبوج يف املقاربة
تبارية واملاكنة القانونية وطريقة ¨ش>تغال د�ل أ"ش>ياء، اك�ن املاكنة ¨ع 

  . د�ل مف�ش الشغل، �ش دو¼ احلق والقانون يف اGال ¨ج©عي تن�رش
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وعندمه دور 7ين ا�يل هو دور د�ل املصاحلة يف الزناLات الفردية، 
ٕاذن yاص �كون عندمه هاذ . وõميكن يلعبوا دور يف الزناLات امجلاعية

  .  اGمتع واملرتبة القانونية، ك�ش>تغلو Lىل هاذ أ"مراملرتبة ¨عتبارية يف
حىت احملارض ا�يل تيحرروا yاص �كون عندها وا¯د القمية عند احملامك، 
ٕاىل مايش د�ل الضابطة القضائية خصها õكون عندها قمية ا�يل ك�ش>به ٔ�و 

  . هاذي ٔ�مور ا�يل خصنا æش>تغلو Lلهيا. كتقرب �Sل الضابطة القضائية
دون شك Lىل ٔ�هنم حمتاWني "ٓليات Wديدة د�ل العمل د�ل مث من 

إالدارة العرصية ا�يل yاصنا كذ  æش>تغلو Lلهيا، ونبغي نؤكد   عند� 
  .إالرادة الس>ياس>ية موجودة �ش خندمو يف هاذ ¨جتاه

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

نظام ترصحي ون�hقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع، وهو حول 
اللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك ". ضامÓمك"أ"جراء 

  .أ"س>تاذ السعداوي، تفضلوا. ل�سط السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

حي هبم يف ٕاطار ت�س>يط املساطر وÎسهيل Îسجيل أ"جراء Lرب الترص
يف الصندوق الوطين �لضامن ¨ج©عي، معدت هذه أ"yرية Lىل ٕاطالق 

  ".ضامÓمك"yدمة Lرب ش>بكة إالنرتنFت ا�يل ٔ�عطي لها ٕامس 
وقد خسرت �لتعريف هبذه اخلدمة لك وسائل اLSاية، من ٕاشهار 

وهاذ إالجراء بقدر ما æس>تحس>نه . ووسائل إالLالم، مبا فهيا املكhوبة واملرئية
لفريق احلريك، نؤاyذه كذ  Lىل البطء الشديد والعراقJل اليت لقهيا يف ا

  .املرصحون جراء تyٔoري التصارحي
وهذا، الس>يد الوز�ر احملرتم، ي�]اىف وأ"هداف اليت من شoٔهنا ٔ�æشئ 

اكن Îسهيل القJام �لتصارحي يف وا¯د  هٔ�وال هذا املوقع ا�يل هو الغاية م]
  . بتدبري الزمنأ"Wل قJايس، واكن يصطلح Lليه 

ولهذا، الس>يد الوز�ر، نود معرفة مoٓل هذه الوضعية والتدابري 
وإالجراءات ا�يل اختذهتا الوزارة د�لمك ملعاجلة هذه إالشاكلية لت�س>يط 

  .املساطر
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس>يد الوز�ر

        

        ::::يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهيد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينينالس> الس> الس> الس> 
  .شكرا الس>يد الرئFس

�شكر الس>يد املس�شار احملرتم والفريق احلريك ا�يل طرح هاذ السؤال ٔ
  .املهم

هو داyل يف ٕاطار د�ل الترصحي �ٔ"جور " ضامÓمك"هاذ املرشوع د�ل 
عن بعد وكذ  أ"داء عن بعد، وهو كFس>تعمل التق]يات الرمقية احلديثة 

التصال ما بني املنخرطني يف الصندوق الوطين �لضامن ¨ج©عي د�ل ا
رحب الوقت وتقدمي  ه، املراد م]2003وهاذ الصندوق، وابتدٔ� يف س>نة 

yدمة جمانية �لمقاوالت، سهو¼ ¨س>تعامل ومرونة يف ا"Wٓال د�ل 
الترصحي و¨حhفاظ بoٔ=ر العمليات، ٔ"نه هذا يشء Bم، كتبقى جحة عند 

  .hح احلقوق يف ا"Wٓال احملددة �لمؤمنالناس، وف 
ٔ"نه ميل ½يكون هاذ الترصحي تFسهل املoٔمورية د�ل املتابعة د�لو، ما 
½يبقاش الاكغيط ا�يل ½يخص يش وا¯د مييش يقراه ويعرف �ٓش فJه، 

  .، و½ميكن æش>تغلو Lليه يف هاذ إالطار)Le système(تيدyل يف 
رشكة  172، انتقلنا من ميكن نعطيمك النتاجئ د�ل هاذ العمل هذا

، ما 2011رشكة ا�يل م]خرطة يف هناية  50.017ٕاىل  2003م]خرطة يف 
ما اس>تطع�ش �yذها، ولكن نقول لمك Lىل  2012عندøش أ"رقام د�ل 

�نه أ"جور، الكYh أ"جرية ا�يل تيدوز Lلهيا هاذ الطريقة من أ"جور ا�يل ٔ
�ل أ"جور كتدوز Lىل د %88عند الصندوق الوطين �لضامن ¨ج©عي 

يف أ"جراء  %87هاذ الطريقة هاذي، وهذا يشء Bم وBم Wدا، وأ"جراء 
ٕاذن هذا نظام ا�يل Lىل لك ¯ال Lاطي . تمت املعاجلة د�هلم عن هذه الطريقة

  . نتاجئ
ا�يل اك�ن دا� ا"ٓن، اك�ن صعو�ت، اك�ن بعض الصعو�ت، مíال يف 

  :¨س>تعامل
دد د�ل الناس ما تيعرفوش يعملوا التحميل د�ل ٔ�وال، صعوبة وا¯د الع

  .، وعندمه مشالك)Browser(ذاك املتصفح 
مث الرمز الرسي والتحميل د�لو، اك�ن �س ا�يل كذ  عندمه 

  .صعو�ت
يف الشهر �ش لكهم يرصحوا، ½يوقع  10مث الناس ½ي�س>ناو هنار 

  .¨كتظاظ Lىل هاذ العملية
 Un(طين �لضامن ¨ج©عي دا�ر الصندوق الو ) CNSS6(ومع ذ  

centre d’appel ( لو الضامن"½ميكن �لناس�ميكن õميكن يعيطوا �ش " ٔ
  . øساLدوا الناس، واك�ن كذ  الناس ملكفني �التصال معهم

ٕاذن ٔ�ظن بoٔنه هاذ النظام هذا ا�يل ال حميد عنه، خصو يتطور، بدون 
Jكرث بيداغوج�ة مع بعض املمثلني شك Lىل ٔ�نه خصنا æش>تغلو رمبا بصفة ٔ

د�ل بعض املنظامت د�ل املقاوالت �ش ميكن هاذ النظام هذا مييش 
وبدون شك Lىل ٔ�نه رمبا ¨Îساع د�لو والعمق د�لو خصو يتعاد فJه النظر 

                                                 
6 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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  . وتعمل رمبا اس�5رات Wديدة يف اGال املعلومايت
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
لسادة املس�شار�ن �لتعقJب عن اللكمة ٔ"¯د ا. شكرا �لس>يد الوز�ر

  .جواب الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طييبيبيبيب Lلوي Lلوي Lلوي Lلوي
  .شكرا الس>يد الرئFس

ولكن اح]ا ا�يل بغينا æشريو . æشكر الس>يد الوز�ر Lىل التوضيح د�لو
Â نه ميل�، الس>يد الوز�ر، يف التعقJب د�لنا يف هاذ امللف هذا، هو ٔ

õمنش>يو حنطوه يف املندوبيات ا�يل Xبعة لٔ�قالمي، ½يتكون امللف إالداري و 

هام ما عندمهش القرار، الس>يد الوز�ر، �ش �yذو القرار وبذ  تيضطروا 
�ش øس>يفطوه �»ار البيضاء لٕالدارة املركزية، ميل تFسفطوه لٕالدارة 

  . اشهر 4اشهر،  3املركزية ½يبقى امللف 
س>يد الوز�ر، انتا� د�ل ميل كنعيطو يف هاذ الهاتف ا�يل كتقول، ال 

الضامن الرمق أ"خرض، ما اكي�ش اجلواب، ما اكي�ش اجلواب هنائيا، 
وتhFرضر ذاك املواطن ا�يل ½يكون مشارك يف الصفقات العمومJة، تيقدر 
يفوتو أ"Wل وما تيكوæش امللف د�لو Wاهز، وبذ  كتفوتو ذيك الصفقة 

وال يش ¯اWة، ½يكون  ٕاذا اكن ابغى øشارك يف يش ماريش Lىل اSو¼
ٕاذن هذا مشلك، هللا �كرث yريك، ). Régulier(امللف عندو مايش 

  . الس>يد الوز�ر، ٕاىل ما حتلو معنا
و�ل�س>بة ·وك التعويضات د�ل العائالت ا�يل تيجيو، تيضطروا حىت 

اشهر، ميل تيرتامكوا ½يوقع مشلك بني العامل  5اشهر،  4هام يرتامكوا 
  . اليش راه واقع، الس>يد الوز�ر، وميكن لمك امسيتو ذها. ؤ�ر�ب املعامل

اح]ا اGهودات ت�Fذلوها الناس د�ل الضامن ¨ج©عي ا�يل عند�، هام 
مشكور�ن ت�Fذلوا معنا جمهودات، ما معر� عند� معهم مشلك، ولكن 
املشلك ا�يل اكن مطروح هو ا�يل يف اSار البيضاء، هو ا�يل هاذ املشلك 

  . أ"خرض د�ل الرمق
وبذ  اك�ن وا¯د املشلك �ٓخر د�ل املوظفني ا�يل هام Xبعني 

ميل ½يبغيو يد�روا ) La mutuelle(�لجامLات، املوظفني `لك د�ل 
الترصحيات د�هلم õميش>يو �لفرعيات، تريفضوا �ش øسويو الوضعية د�هلم، 

تيقولوا هلم وتيقولوا هلم ما ميك]اش نوجلو ·يك البوابة إاللكرتونية، وبذ  
خصمك ت�hقلو ملدينة الر�ط �ش يصاوبوا لمك هاذ املشلك هذا ٔ�و اSار 

  . البيضاء
د�هلم ) La mutuelle(بــ  اهاذ املوظفني اكملني ميل ت�Fغيو يرصحو 

½ي�hقلوا من امجلاLات، ½يجيو من املدن ملدينة الر�ط �ش يد�روا هاذ 
صمك Îشوفوا هاذ املشلك هللا و· ، ان© ا�يل خمتصني خ. الترصحي هذا

  . �كرث yريمك

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر ٕان اكن لمك تعقJب. شكرا الس>يد املس�شار

        ::::وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينينالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  الس>يد الرئFس، 

الس>يد املس�شار، ٔ�� كنقرتح Lليك �ش ن�شاوفو ٔ�� و�ك �ش تفرس 
�ن هاذ أ"مور ا�يل قلتهيا، ورمبا هذا سؤال 7ين ما عندو Lالقة يل مز

  . �لسؤال أ"ول
ا�يل نبغي نقول   بoٔنه �ل�س>بة �لصندوق الوطين �لضامن ¨ج©عي، 
�غي يبدا خيلص الناس املس>تفJد�ن من التعويضات العائلية، هام ا�يل 

ما يبقاوش يدوزوا الفلوس جييو عندمه هام، و²اد�ن يف هاذ ¨جتاه، �ش 
Lىل يد الباطرون د�هلم يعطهيم هلم وال ما يعطهيمش هلم، �ش õكون 

  . هاذي مسoٔ¼ واحضة ندyلو لوا¯د إالطار د�ل الشفافJة
�ل�س>بة لٔ�مور ا�يل õلكمت Lلهيا عندها Lالقة �لصفقات، ما عندها 

ا الشهادات ا�يل كتعطي، كتعطي يف ٕاطار �ٓخر، ولهذ. "ضامÓمك"Lالقة ب
�� قلت   æشوفك ونفهم م]ك املوضوع وæشوفو ٔ�ش>نا هو احللٔ .  

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر Lىل مسامهته إالجيابية يف هذه اجللسة

يبدو ٔ�ن الس>يد وز�ر السكىن والتعمري مل يلتحق بعد �لقاLة، و�لتايل 
وWه ٕاىل الس>يد ٕان مل �كن هنا  مانع س>ن�hقل ل�سط السؤال الفريد امل

وز�ر الصناLة التقليدية وهو حول ²الء مادة الفضة، واللكمة ٔ"¯د السادة 
تفضل الس>يد . املس�شار�ن من الفريق ¨س>تقاليل �لو¯دة والتعادلية

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داداملس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داداملس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داداملس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داد
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  رئFس،س>يدي ال
  السادة الوزراء،

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، ٔ  
�وال ٔ�Îرشف ٔ�ن ٔ�تدyل �مس الفريق ¨س>تقاليل �لو¯دة والتعادلية ٔ
. لطرح السؤال ا"ٓين يف موضوع ²الء املادة أ"ولية �لôيل واGوهرات

وهاذي فرصة �ش ٔ�وال æشكر وز�ر الصناLة التقليدية Lىل اGهودات 
يل دارها يف هذا القطاع، و�لتنو�ر د�ل اخلدمات د�ل الصناLة اجلبارة ا�

Lة د�هلم، ونعطي Lىل س�Jل املثال يف املعارض اSولية االتقليدية والصن
والوطنية ا�يل تبلور فكرة الصانع التقليدي والتارخي د�ل الطابع أ"صييل 

 يف صنعة د�ل املغاربة يف الصناLة التقليدية، وحتفزي الصناع التقليديني
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بالدي ا�يل تعاطاو صنعهتم واهمتوا هبا وي��اراو فهيا، وLىل تطبيق رؤية 
  . 2015ا�يل حقJقة يه خريطة د�ل الصناLة التقليدية د�ل  2015

تقريبا ٔ�جنزت اكمY نظرا اله©م وز�ر الصناLة التقليدية  2013واح]ا يف 
انع التقليدي يف �لصناLة التقليدية وLىل Lالمة امللكJة الفكرية �لص

  . اyرتاLاته، هذا م�دٔ� ا�يل هو æشكرو Lليه معايل الوز�ر
ولكن ٔ�مهية الصناLة التقليدية يف امليدان ¨قhصادي و¨ج©عي يه 
ما حيتاج يعرب عهنا، ٔ"نه لكمك LارفJهنا، ويف ال�شغيل وWلب الس>يا¯ة ويف 

قان د�ل العمل املنافسة يف أ"عامل، يف املنافسة يف اجلودة، جودة إالت
  . وجودة املادة أ"ولية

ولكن هذا ما مينعنا من ٔ�ننا نطرحو ٔ�نه اكينة ٕاشاكلية ا�يل يه ٕاشاكلية 
øسمهيا  yليةحقJقJة يف املواد أ"ولية د�ل النقرة وا�يل øسموها الفضة، 

øسمهيا الفضة، ويه وا¯دة، ا�يل حقJقة يه ثقلت Lىل اكهل  وyليةالنقرة، 
ريضة من املواطنني ا�يل Lاøشة فهيا ومشغY فهيا اليد هاذ الرشحية الع

العامY، وا�يل ²ادي تؤ=ر Lلهيا اك�ن بعض اجلهات ا�يل مخموا ميشوا يلودوا 
�لìدمة واك�ن بعض اجلهات ا�يل سدوا داك½يهنم واك�ن بعض اجلهات ا�يل 
 مازال مقاوم، ٔ"ن ما عندو حميد عن هذه املادة أ"ولية، وا�يل يه املنافس

الوحJد يف اجلودة ويف العوملة وا�يل õمتزي نعطيمك Lىل س�Jل املثال يه 
  .درمه 2300اجلودة فهيا يه رمق أ"لف مبا øسمى �لاكيو، وا�يل اكن øسوى 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
ميكن حتتفظ fشوية د�ل الوقت �لتعقJب . شكرا الس>يد املس�شار

 ٕاطار اجلواب، تفضلوا اللكمة �لس>يد الوز�ر يف. الس>يد املس�شار، شكرا
  .الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناLة التقليدية
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكرا الس>يد املس�شار احملرتم Lىل وضعه هذا 
ة ا�يل كتعترب وا¯د املادة السؤال املهم وا�يل ½يتعلق �لغالء د�ل مادة الفض

�ساس>ية يف احللقات د�ل سلسY القمي املعمتدة يف حرف الصيا²ة Lامة، ٔ
  . ال لها عندمكقو�خلصوص الصيا²ة د�ل الفضة ٔ�و النقرة كام ي

فالس>يد املس�شار احملرتم، كام تعلمون املادة د�ل الفضة هو معدن ا�يل 
يه موجودة يف لندن وا�يل yاضع �لمثن د�ل البورصة العاملية، ا�يل 

ا�يل كتôدد بطبيعة احلال اFمثن د�ل الفضة ) Bullion Market(ك�سمى 
  . �لغرام و�لكJلو و�لطن حسب العرض والطلب

فä خيص ¨س>تعامل د�ل هاذ املادة يف املس>توى الوطين، ٔ�� مhفق 
رفة معك Lىل طول اخلط بoٔنه يف أ"واخر �ن وا¯د النوع من الرتاجع يف احل

  . د�ل الصيا²ة د�ل الفضة، وذ  راجع �خلصوص �لغالء د�ل هاذ الفضة

يف هذا إالطار، الوزارة معلت وا¯د اGهود �خلصوص اتفاق مع رشكة 
، ا�يل يه كتعترب ٔ�كرب م]تج �لفضة Lىل املس>توى الوطين �ش "م]امج"

بوا¯د اFمثن يتìاذ هاذ املادة وتعطى �لمس>تعملني يف الصيا²ة وال النقا�رية 
تفضييل، اكنت وا¯د التجربة ا�يل اكنت تدارت يف õزنFت، مع أ"سف هاذ 

  .التجربة مل �كhب لها النïاح لعدة ٔ�س>باب �خلصوص تنظميية
يف هذا إالطار، حنن يف اتصال مع وزارة الطاقة واملعادن وكذ  مع 

يف الصناع، و�خلصوص مع الغرف د�ل الصناLة التقليدية، ا�يل كتواWد 
الرتاب د�لها الصناLة والصيا²ة د�ل الفضة، �ش نعاودو وا¯د التجربة ا�يل 
ابغينا ند�روها يف أ"سابيع املق�Y القريبة، ٔ"نه املشلك، الس>يد املس�شار 

مhفقة معنا  "م]امج"احملرتم، هو من سوف ي�سمل هذه الفضة؟ ا"ٓن رشكة 
ن شكون ا�يل ²ادي �ش تعطينا هاذ الفضة بوا¯د اFمثن تفضييل، ولك

ي�سمل؟ هذا وا¯د املادة نفFسة، ²الية وفهيا املسؤولية، الوزارة ما معرها 
²ادي تتحمل هاذ املسؤولية ٔ"نه هاذي ٔ�موال، ولكن ا�يل Bم عند� هو 
yاص هاذ الصناع التقليديني يتكونوا يف ٕاطار تعاونيات �ش يقدروا يقhنوا 

  .هاذيك املادة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
هنا  تعقJب الس>يد املس�شار؟ تفضل يف . را لمك الس>يد الوز�رشك

  .¯دود اSقJقhني

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داداملس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داداملس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داداملس�شار الس>يد ٔ�محد �� امعر ¯داد
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

يه حقJقة هاذي معضY، وهاذي كتخصنا فهيا جتربة، وWرب� لها معلية 
 hبعهتا ا�يل اكنت تنطرح فهيا وعندها الوقت ا�يل ت�رشي بيه، وعندها جلنة م

  . وتعرف من øرشهيا
مايش جيي معمل الشاكرة وøرشهيا من مت ومييش يعيد فهيا البيع ويعاود، 

Â رشيø ويعاود، عند� التجربة  ومايش يعطي �لصانع التقليدي �ش مييش
يف هذا النوع، ومن بعد نعطيو التفاصيل �لس>يد الوز�ر هبا، ٔ"هنا yالط من 

  .عند�
 2300هئا، يه معدومة، قليY، ومثهنا جترب من نظرا �لقY د�لها مع ²ال

درمه، هاذي مسائل ما  9000درمه، طلعت لـــ  8000درمه طلعت لـــ 
Â عJميكن، ٔ"ن الزبون د�  ميل ت� Â مس �مثن وجتي اليوم وتضاوبل� 

اFمثن، ²ادي يقول يش ¯اWة ٔ�خرى، مع ٔ�ن ذيك ا�يل جودهتا �قصة رمق 
  . درمه 8000درمه، اْدُرك  2500ت لــ درمه طلع 1800اكنت  800

هاذي املسائل جعلت البد من تدبري، وفرحhنا، الس>يد الوز�ر،  هون
وما حنتاجوش Lارفني عنك رافد َمه ذاك هو، ٕاال ٔ�نه فالطريقة اكينة مسائل 
واكينة جتربة ا�يل ميكن من بعدها نعودو يف Wلسة، والغرف املهنية عندها 

لناس ا�يل يف الغرف املهنية هام Lارفني املسائل ذيك التجربة وعرفهتا، وا
  .ا�يل تصلح، ا�يل يقدوا يتعاونوا معك هبا
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  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد وز�ر الصناLة التقليديةالس>يد وز�ر الصناLة التقليدية
  .شكرا الس>يد الرئFس

لطريقة واحضة، ا"ٓن كنظن بoٔنه ا. ٔ��، الس>يد املس�شار احملرتم، مhفقني
ٕاىل اكن عندمك كغرفة وكنعرف العمل ا�يل كتقوموا به، وكنعرفو كذ  
أ"مهية د�ل املادة د�ل الفضة �ل�س>بة لٔ�قالمي الصحراوية يف اجلهات 
بثالثة، أ"²لب د�ل احلرف د�ل الصناLة التقليدية لكها كتنصب يف هاذ 

  . امليدان د�ل الصيا²ة
صاحب اجلال¼ نرصه هللا ٔ�نه احلفاظ Lىل  والتعلäت د�ل حكومة

احلرف املهددة �النقراض، و�خلصوص Lىل أ"قل ٔ�نه الصيا²ة، و�خلصوص 
· ، اح]ا ما ²ادي نبìلو حىت . د�ل الفضة تبقى يف املس>توى د�لها

ٕاىل اكينني تعاونيات . هو يشء من التنظمي ه¢د، ولكن ا�يل كنطلبو م]
عد�ن ½وزارة نضمنومه عند الرشكة د�ل م]امج د�ل الصيا²ني اح]ا مس>ت
  . �ش �yذوها �مثن تفضييل

وهاذ التجربة كام س>بق يل ٔ�ن ٔ�Lلنت ٔ�نه يف أ"سابيع املق�Y ابغينا Lىل 
أ"قل �ش نبداو فهيا جوج د�ل اجلهات، ابغيناها تبدا �ٔ"قالمي اجلنوبية، 

�ل العيون ٔ�ن وزارة Lلام بoٔنه اكن وا¯د اGهود كام تعلمون يف اجلهة د
الصناLة التقليدية هاذي وا¯د شهر�ن سلمنا وا¯د العدد د�ل ا"ٓليات 
لتحسني وتطو�ر اجلودة د�ل الصيا²ة �ل�س>بة �لتعاونية د�ل العيون، 
وكذ  حنن يف ٕاطار وضع اتفاقJات Wديدة مع ٔ�قالمي ٔ�خرى، مع السامرة، 

حنن Lىل اس>تعداد، ٕاذا . ميعند� ز�رة أ"س>بوع املق�ل "ٓسا وكذ  للكم
  .تنظمتو اح]ا رهن إالشارة

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا �لس>يد الوز�ر Lىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون�hقل ٕاىل fسط السؤال الفريد املوWه ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف 
�لعالقات مع الربملان واGمتع املدين حول ا·Lا<ر الغابوية، وذ  طبعا يف 

اللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من . تظار وصول الس>يد وز�ر السكىنان 
  .الفريق احلريك ل�سط السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طييبيبيبيب Lلوي Lلوي Lلوي Lلوي
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

يف ظل حمدودية الربامج التمنوية املندجمة واملو¢ة ٕاىل ساكنة املناطق 
وية رمغ ٔ�هنا متثل ثلث ساكنة املغرب، ويؤطرها نصف اجلبلية والغاب

امجلاLات القروية يف بالد�، وÎسامه مبردودية ½برية يف ¨قhصاد الوطين، 
فٕاهنا الزالت تعFش العز¼ واFهتمFش وما لها ٕاال الغابة مكردود وحJد �لعFش 
ومقاومة الطبيعة، ويه وضعية تؤ=ر بطبيعة احلال Lىل رصيد الرثوة 

ية، Lلام ٔ�ن ساكنة هذه املناطق معرضة دامئا �لسطو وا·Lا<ر الغابوية الغابو 
جراء خمالفات ²ابوية 7بتة ٔ�و مقدرة، مما �زيد من فقرمه وخيل بoٔمهنم يف 
م]طقة توفر املاء ٔ"بناء السهول وتنعش املزيانيات العامة و¨قhصاد الوطين 

هذا، نعتقد ٔ�ن الوقت ل . بعائدات ال ميكن Óكرها، وتقاوم ثلث القرى واملدن
Yقد ¯ان �لتفكري اجلدي يف ¯ل حكمي لهذه املعض.  

للك هذه املعطيات، نود، الس>يد الوز�ر، اس>تفسارمك عن احللول اليت 
  .تقرتحوهنا يف هذا إالطار

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر. شكرا �لس>يد املس�شار

  :ع الربملان واGمتع املدينع الربملان واGمتع املدينع الربملان واGمتع املدينع الربملان واGمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات م
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل س>يد املرسلني
  .شكرا لمك الس>يد املس�شار احملرتم ولفريقمك احلريك Lىل هاذ السؤال

. �لك رصا¯ة، اليوم الرثوة الغابوية يه من بني الرثوات الوطنية املهددة
 kّ د�ل أ"رايض عند�، عند� � 90%ٔ�كرث من  املغرب ب» ش>به قا¯ل،

مليون هكhار، ٕاذن ٔ�ي حكومة Wادة  9د�ل الغابة، حوايل  %8وا¯د 
ؤ�ي �رملان Wاد ؤ�ي جممتع مدين Wاد ؤ�ي سلطة Wادة يف هاذ البالد خض 
õكون رصحية وواحضة، خصنا حنميو هاذ الرثوة الغابوية، خصنا حنميوها 

 يف اSول يعين عندها ²ابة �ملعىن اشوية ا�يل هو ومنيوها، ٔ"ن معدل ا�يل
  . د�ل املسا¯ة الوطنية %20معقول كتدور يف ¯دود وا¯د 

ٕاذن اليوم هذا ٕاشاكل، ½يف حنمهيا؟ ٔ"ن اك�ن هتديدات تتعرض لها 
من املواطن العادي ال�س>يط ٕاىل العصا�ت املنظمة، ؤ�ي ضياع لهاذ الرثوة 

  .من التواز�ت ¨قhصادية و¨ج©عية والبي�Jة الغابوية، مبعناه هتديد كثري
فلهذا، ٕاذا اكن القانون قد ٔ�قر عقوبة الغرامة املادية مضن مجموLة من 
العقو�ت، bٔداة زجرية يمت تطبيقها Lىل ا�الفني عن أ"فعال ا�الفة �لقانون 

ة والغض عن ٕاحلاق أ"رضار �لرثوة الغابوية اليت تتفاوت قميهتا حسب طبيع
اجلنôة املرõك�ة والرضر الالحق �Gال الغابوي، فٕان القضاء يبقى اجلهة 
املؤهY يف احلمك طبقا �لقوانني اجلاري هبا العمل، Lلام ٔ�ن ٔ�عوان املياه 
 Yالفات وحتديد الهوية الاكم�والغا�ت يقومون طبقا �لقانون بضبط ا

نيابة العامة �حملمكة ملرõك�هيا وتدو�هنا يف حمارض رمسية وٕا¯اFهتا Lىل ال 
¨بتدائية ا�تصة مرفقة �ملطالب املدنية ٕالدارة حتريك املتابعة القضائية يف 

  .حقه
هذا، والبد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن السلطة احلكومJة ا�تصة، ا�يل يه 
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املندوبية السامJة �لمياه والغا�ت وحماربة التصحر، قامت ٕ�صدار دوريتني 
ة، مت تعمميها Lىل خمتلف مصاحلها اخلارجJة، تتعلق حول املنازLات الغابوي

أ"وىل �لتذكري مبقhضيات ال�رشيع الغابوي واملسطرة املدنية والقانون 
إالداري، هبدف ٕاضفاء الفعالية Lىل إالجراءات اليت تتìذها هذه املصاحل 

  .يف هذا اGال
بوية ٔ�ما اSورية الثانية فhتعلق ٕ�جراء التصاحل يف شoٔن اجلنح الغا

حسب ما øسمح به ال�رشيع الغابوي، هبدف Îشجيع السلوك إالجيايب Sى 
الساكنة احمللية من ٔ�Wل الكف عن أ"æشطة اليت ترض �لرثوات الغابوية 
وضع هذا إالطار املو¯د �لتصاحل وفق ضوابط حمددة لتجس>يد الشفافJة 

تايل، و�ل . والوضوح، ا�]�ن يعتربان عنرصان ٔ�ساس>يان ملقومات احلاكمة
فٕان هذه ا·Lا<ر تعاجل من ¬ املنظور�ن، ٔ�ي املسطرة القضائية ٔ�و مسطرة 

  .الصلح
ٕاذن دو¼ القانون وحامية الرثوات، تقhيض اليوم ٔ�ن نقول برصا¯ة، 
جيب ٔ�ن Óكون يد وا¯دة يف حامية الغابة، يف تطبيق القانون ويف حامية 

حلقوق د�ل ¨نتفاع مصاحل املواطنني ا�يل ½يعFشوا من الغابة يف ٕاطار ا
ا�يل يه قانونيا مرشوLة، ولكن ٔ�ن Óكون صفا وا¯دا يف موا¢ة اFهتديد 

  .اخلطري ا·ي يطال هذه الرثوة الغابوية
  .شكرا لمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب. شكرا �لس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طياملس�شار الس>يد موالي أ"مني طييبيبيبيب Lلوي Lلوي Lلوي Lلوي
شكرومك، الس>يد الوز�ر، Lىل هاذ التوضيôات د�لمك، ولكن اح]ا ت� 

اح]ا ا�يل ابغينا æشريو ليه هو اح]ا مع امحلاية د�ل هاذ الغا�ت ا�يل يه يف 
احلقJقة =روة وطنية، اح]ا ما تنكروش هاذ اليش وال تنقولو لمك اح]ا ما 
 حنميوش هاذ الرثوة الوطنية، اح]ا ٕاىل اكن يش مشلك د�ل احلريق وال

  . يش عصابة وال يش ¯اWة، اختذوا إالجراء يف حقهم
ولكن اح]ا ا�يل ابغينامك هو ذاك املواطن ال�س>يط ا�يل تيعFش يف 
النوا( د�ل مJدلت، الراش>يدية، تنغري، خ]يفرة، وال �ٓزرو، وال ذاك ا�يل 
فهيا الغا�ت Lرب الرتاب الوطين ا�يل هام تيكونوا رLاة د�ل الغمن وال يش 

ا تيقصدش ب�Jة س9Fة ا�يل أ"غنام د�لو ت�رسح وال يش ¯اWة ¯اWة وم
مرضور بعدا يف املسائل ) Déjà(وتFمت وا¯د الغرامة يف حقو، هو الس>يد 

  .املادية د�لو، ما عندوش، هللا ²الب
·ا، هللا جياز�مك خبري ٕاىل �ش تد�روا وا¯د املصاحلة Xرخيية اليت 

ع ساكنة املغرب اجلبيل، �ش ٔ�قدمت Lلهيا بالد� مبصاحلات ٔ�خرى م
تتصاحلوا مع هاذ املواطنني، حىت نفس>يا يبقاو يف هاذوك اجلبال ويف هذاك 
امسيتو، حلقاش هاذو مواطنني اfساط، وانمت تتعرفوا هاذ املسائل وعش>تو 

  . يف مدينة الراش>يدية وتتعرفوا، وما ٔ�دراك مدينة الراش>يدية

طنني تد�روا معهم يش صلح، حلقاش هللا جياز�مك خبري اح]ا هاذ املوا
حلقاش هاذ الرLاة د�ل الغمن مايش هام ا�يل ²ادي �زيدومك يف الرثوة د�هلم، 
ل هذا، ها الربد، ها الش>تا،  ل وال هذا �ٓش ²ادي �زيدك هاذ ال̄ر هاذ ال̄ر

  .ها املصائب لكها �ز¼ Lليه، وõزيدو Lاد �·Lا<ر، هذا راه مشلك خطري
ىل ما yXذ بيد هاذ الناس وõرفق هبم وÎشوف ·ا، هللا جيازيك خبري إ 

  . يش ¯ل �ش تعفهيم من هاذ ا·Lا<ر
اح]ا تنقصدو لمك هاذوك الرLاة ا�يل تFشار½وا يف امسيتو د�ل الغمن، 
ذوك الناس ال�سطاء، ما تنقولو لمكش اجلرامئ وال احلريق وال هذا، هاذ 

  .اليش اح]ا معك �ٓ الس>يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل 
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار التعقJب عن . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تعقJب الس>يد املس�شار

        :الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئFس

اك�ن وا¯د الرشحية من . اح]ا مhفامهني يعين Lىل حامية الغابة كرثوة
ط د�ل الغابة، القانون تيعطهيم حقوق وتيضمن املواطنني ½يعFشوا يف احملي

  . هلم حقوق ¨نتفاع
اكينة اليوم مقاربة تصاحلية يف ٕاطار ٔ�ن هناك مذ½رة، هناك مسطرة يف 
ٕاطار ال�رشيع الغابوي، ٔ�ن هاذ ا�الفات وهاذ اجلنح ا�يل يه خفJفة õميكن 

طط تدyل يف هاذ املسطرة د�ل التصاحل، ولكن راه املشلك دامئا اخل
الرتقJعية ما قدماÎش البالد يف حامية الطبقات الهشة، اليوم هناك ٕاشاكل 

  .تضامن وطين ما بني هذه الف9ات الهشة والف9ات اليت لها øرس يف العFش
بني ساكن اجلبل وساكن السهول ما اكن�ش مقاربة م]دجمة يف تفعيل 

  . التضامن بني هذه الف9ات
سرتاتيجي، �روم توفري FLش ½رمي و·ا، اليوم توWه احلكومة هو توWه ا

يف احلد أ"دىن املعقول لهذه الساكنة ولغريها، يف ٕاطار تضامن وطين حىت 
خيف الضغط Lىل الغابة وLىل اس>هتداف الغابة، سواء �جلنôة ال�س>يطة ٔ�و 

  . �جلنôة ا�يل يه خطرية
ء، فلهذا، اح]ا راه مhفقني يف م�دٔ� امحلاية، يف م�دٔ� دمع املواطنني الضعفا

ٕاخل، هناك مقاربة õمنوية ٔ�خرى ٔ�وسع من ... يعين الفقراء واملساكني والرLاة
  .موضوع الغابة

واحلكومة اليوم راه مجموLة من املبادرات ²ادية فهيا، موضوع صندوق 
، وا¯د اGموLة د�ل "تFسري"املقاصة وإالصالح د�لو، املوضوع اليوم د�ل 

  .بoٔوضاع هذه الساكنة الفقريةاملبادرات لكها تتïه حنو ٔ�هنا õهنض 
  .شكرا لمك
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا �لس>يد الوز�ر Lىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون�hقل ٕاىل السؤالني املو¢ني ٕاىل الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس 
احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، fسؤال ٔ�ول حول تدين القدرة 

مة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من الفريق الرشائية �لمواطنني، واللك
  هنا  من ي�سط السؤال؟. ¨س>تقاليل �لو¯دة والتعادلية ل�سط السؤال

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصاري
  .شكرا الس>يد الرئFس

�عتقد ٔ�ن ما وقع من ارتباك يف اجلدو¼ هو ا·ي ٔ�دى ببعض الزمالء ٔ
حب السؤال، ولكن ٕاىل مغادرة القاLة، واكن من املفروض ٔ�ن �كون صا

Lىل لك ¯ال كام اك�ن التضامن احلكويم، حىت اح]ا اك�ن التضامن د�ل 
الفريق فä بي�]ا، وال نفوت هذه الفرصة مع الس>يد الوز�ر احلارض معنا 

  .ٔ"طرح هذا السؤال
  الس>يد الرئFس، 

  الس>يدان الوزران، 
�خيت، ٕاخواين، ٔ  

 هو م]بثق من Lىل لك ¯ال هاذ السؤال د�ل الفريق ¨س>تقاليل
  . الواقع املعاش ا"ٓن

اللك يتلكم، نظرا �لظروف الصعبة املعFش>ية، الظروف ¨قhصادية 
العاملية واليت انعكست ش9Fا ما Lىل ¨قhصاد الوطين، ٔ�ن هناك بعض 
الصعو�ت Sى الساكنة من ٔ�Wل العFش و�لتايل القدرة الرشائية، واليت ال 

ج�ارة، مشكورة ومحمودة، من ٔ�Wل  ننكر ٔ�ن احلكومة بذلت جمهودات Wد
معاجلة هذه إالشاكليات والرفع من القدرة الرشائية �لمواطنني عن طريق 
Lدد ½بري من الربامج اليت ٔ�دمج قسط ½بري مهنا يف املزيانية لهذه الس>نة، من 

  . وٕاىل ²ري ذ ، ال øسمح الوقت بتعدادها" تFسري"
الفريق ¨س>تقاليل  ولكن رمغ ذ ، الزالت احلكومة يف نظر� يف

مطالبة �ملزيد من ٕاجياد �ٓليات وابتاكرات �لتخفJف Lىل الساكنة من الغالء 
  .و�لرفع من القدرة الرشائية، وyاصة الطبقة املتوسطة والطبقة املتدنية

هل احلكومة بدون شك لها ٕاحساس : ولهذا، æسائلمك، الس>يد الوز�ر
جياد �ٓليات وكذ  �رامج بذ ، وبدون شك ٔ�هنا تتلمس الطريق من ٔ�Wل إ 

ٕاسعافJة �لمôافظة Lىل القدرة الرشائية �لمواطنني، لتكون كذ  سعيدة مبا 
  Wاء يف الرب�مج احلكويم و�ٕالجراءات اليت ٔ�دجمت يف القانون املايل؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب
  

بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف     الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد جنجنجنجنيبيبيبيب
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئFس
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الس>يد الرئFس من الفريق ¨س>تقاليل Lىل ٔ
طرح هذا السؤال، وهاذ السؤال رمغ ٔ�نين رجعت �لتارخي د�ل الطرح 

س>نوات، ولكن  3، مبعىن عندو تقريبا 2010ا دا� مارس د�لو، وا�يل تقريب
  .ميل طرحhوه اليوم وbٔنه طرح هاذي Lام ٔ�و Lامني

ٔ"نه �لفعل امللف د�ل القدرة الرشائية واحلفاظ Lىل القدرة الرشائية 
د�ل املواطن، ؤ�يضا حماو¼ القJام مبا يلزم ليك øشعر املواطن Lىل ٔ�نه 

س مجموLة من الرشاحئ اGمتعية Lىل ٔ�ن هناك �لفعل ²ري مقيص ٔ�و ليك حت
  .نوع من توزيع الرثوات بطريقة ا�يل يه ٕاجيابية

نقول لمك بoٔنه �لفعل، كام رصحمت بذ ، الرب�مج احلكويم ٔ�فرد فقرة 
yاصة �لقدرة الرشائية د�ل املواطن، ؤ�يضا القانون املايل ا�يل هو الس>نوية 

فJه �لك رصا¯ة، ؤ�� حرصت ٔ�نين نقرا  ءد�ل تطبيق الرب�مج احلكويم Wا
لمك العبارة �ش حنسو مجيعا بoٔنه �لفعل هذا داyل يف أ"ولو�ت ويف 

  . العمل اليويم د�ل احلكومة
تقوية �ٓليات : "الهدف الثالث د�ل القانون املايل تيقول �لك رصا¯ة

 التضامن ¨ج©عي واGايل، مع احلفاظ Lىل القدرة الرشائية وتعز�ز
¨س>هتداف يف الس>ياسات العمومJة �لف9ات املعوزة واملناطق أ"كرث 

، ٕاذن ¨س>هتداف `طريقة �لتعامل ؤ�يضا التضامن `طريقة "خصاصا
  .�لتعامل �لرفع من القدرة الرشائية

ال خيفى Lليمك Lىل ٔ�نه �لفعل ملا نتôدث Lىل القدرة الرشائية د�ل 
، فالف9ة الهشة مايش يه الف9ة املواطن واملواطنني `لك مه ف9ات خمتلفة

املتوسطة، مايش يه الف9ة املFسورة، و�لتايل عندما نتôدث Lىل ماذا 
فعلت احلكومة، اك�ن الهدف ا�يل هو رئFيس هو العمل Lىل yلق æس>بة منو 
د�ل ¨قhصاد ا�يل يه Wد ٕاجيابية، وهاذ ال�س>بة د�ل اFمنو يه ا�يل ²ادي 

²ادي ختلق الرثوة، ويه �لتايل ا�يل ²ادي ختلق القمية املضافة يه ا�يل 
Îسمح من ال�شغيل ويه ا�يل ²ادي توفر الفرص الاكفJة لٔ�رس املغربية 

  . `لك �ش õرفع من املس>توى د�لها وحتافظ Lل القدرة الرشائية
لكن هذا ما õمينعش Lىل ٔ�نه �لفعل احلكومة ٔ�يضا yالل الرب�مج د�لها 

Wابت مجموLة من إالجراءات، إالجراءات  2013وفق القانون املايل د�ل 
املتعلقة �لسكن مíال، مíال اFمنوذج د�ل الطبقة املتوسطة والسكن fسعر 
مفضل لهاذ الطبقة ا�يل ²ادي øسمح لها �ش حتافظ Lىل القدرة الرشائية 

  . د�لها
مث ٔ�يضا الف9ات، نعطي ²ري مناذج، ف9ات جممتعية اكلف9ات ا�يل يه هشة 

ل الطلبة ا�يل õزاد هلم يف املنح كام تعلمون، ؤ�يضا توفرت هلم اشوية حبا
أ"حJاء اجلامعية �ش �كونوا يف املس>توى ٔ�هنم �لفعل يتابعوا اSراسة د�هلم 
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  . بطريقة جJدة
اك�ن الف9ات أ"خرى املتعلقة حىت �ملقاو¼ الصغرى واملتوسطة ا�يل 

ت ا�يل يه ج�ائية، �لفعل ٔ�تيحت لها وا¯د اGموLة د�ل إالجراءا
�ش هذه املقاو¼ ا�يل فهيا  %10ٕاىل  %30اكلتخفJض من اجلبا�ت من 

ف9ات مhوسطة حىت يه حتافظ Lىل القدرة الرشائية د�لها، ؤ�يضا 
املتقاLد�ن، فoٔ� تنعيطمك ²ري مناذج، املتقاLد�ن ا�يل مت الرفع من مس>توى 

�يضا ٔ�نه ¨قhطاع، د�ل التقاLد �لôد أ"دىن ما ميك�ش يزنل Lليه، و ٔ
�ش �لفعل القدرة الرشائية  õ55%رفعت لـــ  %40ال�س>بة ا�يل اكنت 

  . حىت �لف9ة د�ل املتقاLد�ن حىت يه ما تنخفضش
فٕاذن مجموLة من إالجراءات مhعلقة بف9ات خمتلفة ا�يل من yاللها 
احلكومة، سواء يف الرب�مج د�ل العام ا�يل امىض وال هاذ الس>نة، 

  .Lىل ٔ�نه حتاول حتافظ Lىل القدرة الرشائية اس>تاطعت

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك يف التعقJب. شكرا لمك الس>يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصاري
  .شكرا الس>يد الوز�ر

�عتقد ٔ�ن دقJقhني ٔ�و ثالثة ال ميكن ٔ�ن Îسعف احلكومة وال ٔ ��ٔ
ذهتا احلكومة السابقة وواصلهتا املس�شار لرسد إالجراءات والتدابري اليت اخت

احلكومة احلالية يف جمال احملافظة، بل الرفع من القدرة الرشائية �لمواطنني 
  . و�لمجمتع جبميع ف9اته ويف ش>ىت اGاالت، يعين إالجراءات ½برية Wدا

ه احلياة اليوم من مطالبة بعدد ½بري من  ولكن ٔ�عتقد ٔ�نه ٔ�مام ما تط̄ر
�فضل، فهذا يتطلب بطبيعة احلال كذ  إالماكنيات ليكون العFش ٔ

ٕاجراءات وابتاكرات ٕاىل Wانب ¨بتاكرات السابقة، مíل صندوق ال©سك 
ا�يل هذا ابتاكر، لFس من هذه احلكومة، ولكن اكن وليدا وõرعرع يف ظل 
هذه احلكومة، ٔ�قولها ذ ، وS يف احلكومة السابقة وõرعرع ا"ٓن، وبطبيعة 

بعض ¨جهتادات إالضافJة من ٔ�Wل التخفJف نود ٔ�ن õكون هناك كذ  
Lىل بعض الرشاحئ ¨ج©عية لتواWه احلياة ومhطلبات احلياة Lىل أ"قل 

  . الرضور�ت
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .هنا  تعقJب الس>يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا �لس>يد املس�شار

امة امة امة امة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العالس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون الع
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئFس
هو امحلد _ حنن ال خنتلف، الس>يد املس�شار احملرتم قد ٔ�بدى مجموLة 
من املالحظات ا�يل يه يف حملها، وا�يل �لفعل احلكومة ال تقول، سواء 

. %100هاذي وال احلكومات السابقة Lىل ٔ�ن ميكن ٔ�ها توصل �لمبتغى 
  .يطور ؤ�ن ي�hكر يف صيغ Wديدةهذا موضوع ا�يل هو دامئا جيب ٔ�ن 

²ري يف الشق أ"ول من اجلواب ¯اولت نعطي بعض أ"مYí وال�ذج 
د�ل بعض الف9ات، لكن ٔ�يضا اك�ن النفس العام د�ل العمل احلكويم 
احلايل، هو نفس تضامين، وهذا ا�يل تFسمح خبلق مجموLة من الصناديق، 

ات سابقة وال ما اكن�ش كام عرفhو وا�يل تفعلت سواء اكنت يف احلكوم
  . وتفعلت yالل هذه احلكومة ا�يل النفس د�لها هو تضامين

نبداو من الصندوق د�ل اSمع وال©سك ¨ج©عي ٕاىل الصندوق د�ل 
القروي والتمنية اجلبلية ا�يل تدار فJه ٔ�كرث من مليار ونصف د�ل اSرمه، 

هو yلق هاذ النفس ٕاىل مجموLة من الصناديق أ"خرى ا�يل الهدف مهنا 
اجلديد التضامين وال©سك ¨ج©عي هو ا�يل ²ادي يعطينا إالماكنية ٔ�ننا 
ن�hقلو من yلق الرثوة الفردية ٕاىل yلق =روة جممتعية، وهذا ا�يل النفس 
اجلديد د�ل هاذ احلكومة ا�يل �²ا متيش فJه �ش حناولو ٔ�نه �لتضامن 

ل اخللق د�ل الرثوة، وهذا هو ا�يل وال©سك Óزيدو Óرفعو من املس>توى د�
  .²ادي ميكن �لفعل Lىل ٔ�نه Óكونو يف املس>توى املطلوب

�ٕالضافة ٕاىل ٔ�يضا مجموLة من إالجراءات املتعلقة �لقانون املايل ٔ�يضا 
د�ل هاذ الس>نة وا�يل تتعرفوا Lىل ٔ�نه أ"جور ا�يل يه دامئا يف ارتفاع، 

Sرمه خصصت يف القانون املايل مليار د�ل ا 4ولكن هاذ الس>نة ٔ�يضا 
احلايل، ٔ�وال �ش õكون هناك الرتقJات يف اSرWات ؤ�يضا يف السالمل، 
ؤ�يضا �ش نعملو Lىل تفعيل احلوار، وهذا ا�يل تريوج يف بعض أ"حJان 

، فلتفعيل جزء من احلوار ا�يل L2011ىل ٔ�نه احلوار د�ل ٔ��ريل ²ري مفعل 
Sد�ل املليار د�ل  4و¼ هاذ الس>نة حوايل �لفعل تيلكف اخلزينة د�ل ا

اSرمه، �ٕالضافة ٕاىل مجموLة من إالجراءات أ"خرى املتعلقة �لصندوق 
 53د�ل املقاصة ا�يل رمغ امللôاحJة وأ"زمة ا�يل اكينة ا"ٓن Lىل صعيد 

، اSو¼ Lازمة واحلكومة Lازمة 2011مليار د�ل  50، و2012مليار د�ل 
اذ امللف هذا يف ٕاطار إالصالح �yذ السري د�لو، لكن Lىل ٔ�نه �لفعل ه

Â نه �لفعل  40 رمغ ذ  خصصت�مليار درمه هاذ الس>نة Lىل ٔ�ساس ٔ
  .تضمن هاذ القدرة الرشائية د�ل املواطنني وال©سك ¨ج©عي

 .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

نفس القطاع دامئا وهو حول الغش يف  ون�hقل ٕاىل السؤال الثاين يف
اللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من الفريق ¨س>تقاليل . املواد الغذائية

هنا  تضامن فä بني السادة املس�شار�ن يف fسط . ل�سط السؤال
  .السؤال

        ::::املس�شار الس>يد بنجيد أ"منياملس�شار الس>يد بنجيد أ"منياملس�شار الس>يد بنجيد أ"منياملس�شار الس>يد بنجيد أ"مني
  .شكرا الس>يد الرئFس
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  الس>يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  س�شار�ن،ٕاخواين امل 
ال جيادل اثنان حول ما تبذÂ احلكومة من جمهودات ج�ارة من ٔ�Wل 
حامية ودمع صندوق املوازنة، ؤ�نه مع أ"سف الشديد هناك العديد من 
مس>تغيل مراكزمه لٕال=راء Lىل حساب الغري، وyاصة التالعب يف اSقJق 

طرف املدمع يف العامل القروي �لتôديد، عن طريق احhاكر التوزيع من 
  . Lائالهتم ورشاكهئم ؤ�قارهبم، وبتواطئ مع بعض ٔ�ر�ب املطاحن

ما يه إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا : وLليه، æسائلمك، الس>يد الوز�ر
احلكومة ٔ�و س�ìhذها من ٔ�Wل احلد من ظاهرة الغش يف املواد الغذائية 

  ه؟وyاصة اSقJق املدمع واحhاكر بعض أ"فراد لعملية توزيعه وÎسويق

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، . شكرا �لس>يد املس�شار

  .تفضل

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس>يد الرئFس
  . مرة ٔ�خرى ٔ�Wدد الشكر �لفريق ¨س>تقاليل Lىل طرح هاذ السؤال

حملرتم، تعمل Lىل ٔ�نه �لفعل إالشاكلية د�ل الس>يد الس>يد املس�شار ا
الغش يف املواد يه ٕاشاكلية قدمية قدم الزمن، ؤ�نه احلكومات السابقة قد 
معلت لك ما يف وسعها Lىل ٔ�ساس ٔ�وال ٔ�ن تضبط هذه املسoٔ¼ ؤ�ن خترج 

  . �لعقو�ت الزجرية الرضورية
ل أ"سعار، تعمل ٔ�يضا Lىل ٔ�ن أ"سعار يف احلقJقة يه فهيا نوLني د�

هناك أ"سعار ا�يل يه مضبوطة ومق]نة وجزء مهنا مدعوم، واك�ن أ"سعار 
  . ا�يل يه حمررة

ان© طرحhو ٕاشاكل ا�يل هو حمدد، إالشاكل املتعلق ٔ�ساسا �لغش يف 
املواد، لكن إالشاكل املتعلق �SقJق ا�يل هو ¯ا¼ yاصة، القانون املنظم 

�لفعل هو قانون  30.08املعدل �لقانون  06.99حلر�ت أ"سعار واملنافسة 
اح]ا تنعتربوه هو ٔ�نه لو طبق، ؤ�قول لو طبق، لاكن اكفJا لزجر الغشاشني 
وا·�ن يدورون يف فلكهم، ٔ"نه نظرا لٕالشاكالت ا�يل طرحت يف السابق، 

اكن �لفعل تيعطي الصالحJة،  30.08التعديل ا�يل طرٔ� Lىل القانون يف 
بة السابقة، �لمسؤولني الرتابيني من عامل ومن والة ٔ�هنم ؤ�� قلهتا يف أ"جو 

ٕاىل الحظوا هاذ أ"مور د�ل الغش يف أ"قالمي د�هلم ٔ�نه ما يبقاوش ي�hظروا 
املركز �ش يتìذ القرارات، عندمه ٕاماكنية Lىل ٔ�هنم øس>تعملوا السلطة 

 30د�هلم ويتìذوا ٕاجراءات زجرية ا�يل õمتيش حىت �لغرامات ا�يل يه 
مليون د�ل الس>ن�مي ٕاىل حصل، ؤ�نه تضبط يش Xجر ا�يل تيقوم هباذ 
العمليات، لكن، وكام قلت املرة السابقة، قلت ٔ�ن هذه املسطرة ال تفعل يف 

  . معوBا العتبارات لFس ا"ٓن اGال �»خول فهيا
لكن اك�ن إالشاكالت املتعلقة �SقJق ا�يل طرحhوها، هاذ إالشاكالت 

فني Lىل ٔ�نه ا"ٓن النظام د�ل التوزيع د�ل اSقJق، ا�لجنة خصنا Óكونو Lار 
وزاراتية كتقرر يف املناطق، وتقرر يف أ"قالمي ا�يل yاصها تدي اSمع، - البني

مبعىن تتعطي ذيك الكوطة ا�يل هو العام د�ل أ"قالمي، وتتزنل يف ٕاطار 
ختتار  املس>توى د�ل املطاحن، القانون احلايل تيعطي �لمطاحن احلق �ش

يعين هاذوك احلصيصني ا�يل ²ادي ، )Les quotataires(ما يعرف بـ 
 y�)Lesذوا الكوطة د�ل اSقJق، وهام هاذوك املطاحن ميل تيعطيو لــ 

quotataires(  كونõ ا�يل هام تيختارومه وفق معايري ا�يل من املفروض
فوا حىت هام تFشو   )Les quotataires(مضبوطة وحمددة �لقانون، ذاك 

  . أ"ما½ن د�ل التوزيع ا�يل õميش>يو لها
�ش>نوا تيحصل؟ تيحصل Lىل ٔ�نه يف كثري من أ"حJان، والسؤال ٔ
د�لمك اكن واحض، تيوقع وا¯د النوع د�ل التفامه بني املطحنة وبني Lىل 

�وال تيعطيو ·اك  ٔ�ساس ٔ�هنمٔ)Les quotataires(  ا�يل هام عندمه معهم
�يضا ذاك Lالقات وال Lىل ٔ�ية ¯ال، و ٔ)Les quotataires(  لواyا"ٓن تيد

يف وا¯د الصريورة ا�يل عندها Lالقة �Fمثن د�ل البيع، و�جلودة د�ل 
اSقJق ا�يل هو مدمع، وهذا تيدyلنا يف مoٓالت ا�يل ا"ٓن حنن يف ٕاطار 
ٕاصالح النظام د�ل املقاصة، عند� بند مhعلق �ملادة د�ل اSقJق، واح]ا 

ه إالجراءات ا�يل ²ادي جنيبوها يف هاذ إالطار ²ادي ت�hصورو Lىل ٔ�ن
  .õكون زجرية، و²ادي حتل لنا هاذ إالشاكل ٕان شاء هللا رب العاملني

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف 

  .هنا  تعقJب أ"س>تاذ أ"نصاري؟ تفضل. التعقJب

        ::::اريارياريارياملس�شار الس>يد محمد أ"نصاملس�شار الس>يد محمد أ"نصاملس�شار الس>يد محمد أ"نصاملس�شار الس>يد محمد أ"نص
  .شكرا الس>يد الرئFس

الس>يد الوز�ر شكرا Lىل لك ¯ال Lىل احلزم ا·ي تتعامل به احلكومة 
حول هذا امللف ا�يل هو ملف Bم د�ل حماربة الغش يف املواد الغذائية 
ا�يل يه القوت اليويم، وا�يل Îس�]فذ وا¯د القدر ½بري من مالية اSو¼ عن 

  .طريق اSمع
ة مطرو¯ة يف العدد الك�ري د�ل املتدyلني يف ولكن ٔ�عتقد ٔ�ن إالشاكلي

املراق�ة، هاذ تعدد اجلهات، ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن تقhل ش9Fا وLدم مراق�ته، فعليك 
�ن õكرث من املتدyلني ولك وا¯د �ريم الالمئة Lىل ا"ٓخرٔ .  

�عتقد ٔ�نه ي��غي، كذ  ٔ ،ûمث كذ  اك�ن القانون د�ل حامية املس>هت
عمل من ٔ�Wل yلق مجعيات محلاية املس>هتû هذا مشلك جممتعي، õكíيف ال

شف الغشاشني من ٔ�Wل ٕايصاهلم ٕاىل اجلهات املو½ول لها الزجر  ولفضح ̀و
  . يف هاذ املادة

ؤ�عتقد كذ  ٔ�ن هناك املعطى الثالث وهو Lىل الوزارة ٔ�ن تفكر يف 
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بدائل �لطرق املعمول هبا، ٔ"ن جربت مجيع الوسائل �لôد من الغش يف 
كن اكن الفشل هو الن�ïJة، البد من ¨بتاكر وفhح ال�شاور هذه املواد، ول

مع ا·�ن مت اكتواؤمه هباذ القضية د�ل الغش ٕالعطاء بعض ¨قرتا¯ات، 
وكذ  جعل التزنيل ٔ�ن �كون حمليا وٕاقلمييا وبت�س>يق Xم مع الوزارة املعنية 

  .د�لمك، ا�يل يه د�ل الشؤون ¨قhصادية واحلاكمة
، "اقرا øس ود�ر يف يدك جحرة. "تبارك وتعاىل التوفJق وÓمتىن من هللا

  .ٔ"ن هذا مشلك ½بري
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر. شكرا �لس>يد املس�شار

الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا �لس>يد الرئFس
õلكمتو Lىل العدد د�ل املتدyلني  ،الس>يد املس�شار احملرتم ،ٔ�½يد

واSور د�ل اGمتع املدين وامجلعيات، ؤ�يضا مجموLة من البدائل، ويه ٔ�مور 
²ري هو نقول   رمغ تعدد . لكها ا�يل ت�hفقو Lلهيا، وما اكي�ش Lلهيا yالف

املتدyلني، ا"ٓن عند� مشلك حقJقي يف العدد د�ل املراق�ني، Óكون معك 
ôلني �ش حناولو واحض، ا"ٓن تنLة من الفاLفو اجلهود مع مجموíكÓ اولو �ش

نوصلو Lىل ٔ�ن ²رناق�و وا¯د اجلزء ا�يل هو øسري Wدا من ذاك اليش ا�يل 
  . موجود

 Les(عندي ا"ٓن هاذ امللف د�ل اSقJق وهاذ اليش د�ل 
quotataires( ننا ند�رو مراق�ة ا�يل يه�، ما عند�ش القدرة الاكفJة Lىل ٔ

)Systématique ( اولو ند�رو بعضôا�يل يه م�ارشة و�لجميع، تن
  . إالشارات Lىل ٔ�ساس ٔ�نه هاذ إالشاكل ما يبقاش مطروح

ؤ�يضا ا"ٓن امللف ا�يل عند� هو ا�يل õلكمتو Lليه د�ل امجلعيات د�ل 
حامية املس>هتû، اح]ا ت�متناو حقJقة Lىل ٔ�نه õكون هاذ امجلعيات دامعة 

�ش داyل اGمتع املدين (ل، ٔ�وال ٔ"ن يه ا�يل ملكفة �لحكومة يف هذا اGا
، �ش فني ما الحظت املسoٔ¼ د�ل الغش ٔ�نه تبلغ هبا )تقوم �لواجب

  . وõكون هناك ترصحيات حقJقJة
وهنا، الس>يد املس�شار احملرتم، امسح يل نقول  ، Lىل ٔ�نه اح]ا ما 

ني ا�يل كمتيش يف تتجيناش ٕاشارات قوية من امجلعيات د�ل حامية املس>هتلك
هاذ ¨جتاه، ٔ"نه لو ٔ�نه هاذ امجلعيات �لفعل Wابت لنا ٕاشارات قوية 
ات، ؤ�يضا قامت �لواجب د�لها من yالل اGمتع املدين  وWابت لنا مق̄رت

  .يف املدن، كنظن ²ادي õكون احلكومة ٔ�قوى �لهيئات د�ل اGمتع املدين
نظام املقاصة، وyاصة يف املواد البدائل قلنا يف ٕاطار ا"ٓن ٕاصالح د�ل 

ا�يل يه مدمعة، اح]ا ت�hصورو Lىل ٔ�نه البدائل د�ل الفhح نصو Lىل 
الفاLلني احلقJقJني، ٔ�وال ²ادي يقلص من الرشوة ومن الزبونية ومن 

العالقات ا�يل اكينة يف هاذ القطاLات د�ل الغش، وميكن لنقول   Lىل 
خمالفة ا�يل  4000در� تقريبا  ،2012ٔ�نه العدد ا"ٓن ا�يل در� yالل 

قJاسا ٕاىل الس>نة د�ل  %16رصد�، وهاذ العدد د�ل ا�الفات زائد 
، ؤ�� عندي ²ادي نوظف مجموLة من أ"طر يف ٕاطار املزيانية، ²ادي 2012

حناول Óركز Lىل ٔ�هنم تقريبا أ"طر ا�يل ²ادي نوظفو لكها متيش يف إالطار 
قة �ٔ"سعار، �ش õكون هناك مراق�ة ٔ�فضل د�ل املد�رية ا�يل عندها Lال

  . لهاذ اGال
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
شكرا الس>يد الوز�ر، وæشكر الس>يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية معنا 

  . يف هذه اجللسة
ون�hقل ٕاىل أ"س>ئY املو¢ة ٕاىل الس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة 

يف هذا القطاع هو تطبيق ٕاجراءات السكن  املدينة، السؤال أ"ول
واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من الفريق . املتوسط Lىل ٔ�رض الواقع

  .التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضلوا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد توفJل املس�شار الس>يد توفJل املس�شار الس>يد توفJل املس�شار الس>يد توفJل مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

، هذا 2013رفhيه Lىل مرشوع قانون املالية لس>نة صادق الربملان بغ
القانون ا·ي تضمن العديد من إالجراءات الرضي�Jة ذات البعد ¨ج©عي، 
خصوصا يف جمال السكن، ذ  ٔ�ن املواطنني ٔ�صبحوا ي�hظرون بفارغ الصرب 
املنتوج اخلاص �لسكن املتوسط، ٔ"ن ف9ة ½برية من الطبقة املتوسطة ²البا 

  .تلoïٔ ٕاىل اقhناء السكن ¨قhصادي يف غياب هذا املنتوجما ٔ�صبحت 
  الس>يد الوز�ر، 

كام تعلمون، ف�الد� تعرف خصاصا واحضا يف قطاع السكن، و�لتايل 
فٕان هذا املنتوج، ا·ي Wاءت به احلكومة مشكورة، رضوري �لتقليص من 

  . العجز احلاصل فJه، خصوصا عند الطبقة املتوسطة
دات اليت قامت هبا احلكومة لتزنيل هذا املنتوج ٕاذن ما يه ¨س>تعدا

  ؟L2013ىل ٔ�رض الواقع وفق ¨لزتامات اليت تضمهنا القانون املايل لس>نة 
  .وشكرا

        :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد وز�ر السكىن والتعمري. شكرا �لس>يد املس�شار

        : : : : نةنةنةنة، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدي ، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدي ، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدي ، وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدي نننن����Jل بنعبد هللاJل بنعبد هللاJل بنعبد هللاJل بنعبد هللامحمد محمد محمد محمد الس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .شكرا لمك الس>يد الرئFس

شكرا �لس>يد املس�شار احملرتم، æشكرمك Lىل هذا السؤال ا�يل يف الواقع 
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ي�Jح يل املناس>بة ٔ"õلكم Lىل هاذ املنتوج ا�يل هو م]توج السكن املتوسط، 
فعال صادق]ا Lليه يف القانون املايل، صادقhيو Lليه يف القانون املايل أ"yري، 

ورة هذا املنتوج، ملاذا؟ ٔ"نه بداية حسب املعطيات وا"ٓن اح]ا بصدد بل
من العجز  %10ا�يل عند� وا�يل كنتوفرو Lلهيا واSراسات ا�يل مقنا هبا، 

�لف و¯دة سك]ية ا�يل كنقولو  48من ذيك  %10السكين ½هيم هاذ الف9ة، ٔ
�ننا يف ¯اWة ٕاFهيا هيم هذه الف9ةٔ .  

�س>بة ½برية، قلتيوها يف مث وا¯د العدد ½بري، ما ضابطينوش، وا¯د ال 
السؤال د�لمك، كمتيش ا"ٓن �لسكن ¨ج©عي ٔ"ن ما عندهاش م]توج، ما 

�لف درمه وما هو موجود يف ٔ�²لبية املدن ا�يل كنوصلو ملليون  250بني ٔ
�لف  300ٔ�لف درمه، ومليون و 200درمه، مليون و 200درمه، مليون ؤ

 50ت ا�يل ميكن يرتاوح بني درمه وما فوق، هاذ املنتوج اخلاص هبذه الف9ا
· ، صادق]ا Lىل هذه . مليون ما موجودش 70، 65، 60مليون حىت 

  . إالجراءات
كنذ½رمك بoٔنه ا�يل مطلوب من الفاLلني يف هاذ اGال، هو ٔ�هنم يوفروا 

و¯دة سك]ية، هناك ٕاعفاء د�ل املقhين، يعين هناك فائدة اس>تفادة  150
لو من رسوم ال�سجيل والتنرب وواج�ات م�ارشة �لمقhين من إالعفاء د�

درمه مع ا¯�ساب  6000القJد يف الرسوم العقارية، ¯دد� مثن البيع يف 
مرت، Lىل ٔ�ساس ٔ�نه  120و 80مجيع الرسوم �لمرت املربع، املسا¯ة يه بني 

  .Óريد ٔ�ن æرشع يف هذا املنتوج يف القريب العاWل
  ذ اليش وال ال؟ا"ٓن واش املنعشني العقاريني ²ادي ميش>يو لها

رامك شفhيو بعض النقاشات ا�يل Wارية ا"ٓن، لكن نعتقد ٔ�نه حبمك ما 
حنن مق�لني Lليه يف جمال التعمري، مبعىن هناك بعض املشاريع ا�يل كتطلب، 

، كنعتربو بoٔنه )Dérogation(كام تعلمون، ¨س>ت¸]اء يف بعض اGاالت 
وع مhاكمل ٔ�هنم خيصصوا ٕ�ماكننا ٔ�ننا نطلبو من هؤالء ٔ�هنم يف ٕاطار مرش 

  .وا¯د اجلزء لهاذ السكن د�ل الف9ات الوسطى
�ٕالضافة ٕاىل ذ ، ا"ٓن هناك سعي ٕاىل ٔ�ننا نربمو تعاقدات ٔ�و عقود 

) CDG7(�رامج مع املؤسسات العمومJة، العمران، املؤسسات التابعة لــ 
�ش يبداو øش>تغلوا كذ  يف هاذ ¨جتاه، وÓمتناو ٔ�نه بعد مدة ٔ�ن 

ملنعشني العقاريني ا"ٓخر�ن الك�ار، املتوسطني والصغار ٔ�هنم كذ  يبداو ا
  .øش>تغلوا معنا Lىل هاذ املس>توى

نذ½ر ٔ�yريا بoٔن مايش هذا فقط املنتوج الوحJد ا�يل ميكن يتوWه �لف9ات 
الوسطى، السكن ¨قhصادي، وقلتيو يف السؤال د�لمك، سؤال السكن 

درمه،  250.000كن ¨ج©عي هو ¨قhصادي يتعني ٔ�ننا منزيو، الس
السكن ¨قhصادي يه البقع ا�يل مفhو¯ة �لبناء، هذا كذ  راه موWه 
�لف9ات الوسطى، التعاونيات هو شلك كذ  ا·ي Óريد ٔ�ننا خنصصوه 

  .�لف9ات الوسطى من ٔ�Wل ٔ�ننا æسهلو الولوج د�هلم �لسكن

                                                 
7 Caisse de Dépôt et de Gestion 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة . جوا�مك يف التعقJب شكرا الس>يد الوز�ر، احhفظوا ببعض

  .�لس>يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس>يد توفJق املس�شار الس>يد توفJق املس�شار الس>يد توفJق املس�شار الس>يد توفJق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
الس�ب ا�يل طرح]ا السؤال م�ارشة بعد املصادقة Lىل القانون املايل 

ربة، الس>يد الوز�ر، ٔ�صبحوا ا، هو اليوم املواطنني املغ2013لس>نة 
  درمه؟ 6000 ²ادي يتوWد هاذ السكن د�ل ½ي�ساءلوا ٕامىت

الس>يد الوز�ر، نقدر نقول   ٔ�ن اليوم ²ادي يتìلق ٕاشاكل حىت يف 
 Moyen(ال�سويق نتاع املنتوج ا�يل اك�ن احلايل، �ل�س>بة لــ 

Standing( ىلL النLٔخر يف  6000، مبجرد إالoدرمه، الناس والت كت
سïلو ٔ�ن املنعشني العقاريني الرشاء، ٕاذن هذا ²ادي خيلق مشلك، اح]ا ك� 

  .اكنوا س>باقون يف بلورة هذا املرشوع، ولكن حتت وا¯د الرشوط
درمه  5000وكن�ساءلو الكJفJة ٔ�Óمك Lاطيني السكن ¨قhصادي بــ 

)Hors taxe ( درمه، وكتطلبوا السكن املتوسط  6000يه  %20زائد
هو  درمه، ٔ�� ك�سولو الس>يد الوز�ر ٔ�ش>نو 6000حىت هو �كون يف 

  التصور د�لو، الفرق فني ²ادي �كون؟
اعطيتو Îشجيعات �لمقhين، وما اعطيتوش Îشجيعات �لمنعشني 

  العقاريني،
اكتفJتو �لعقار العمويم، اح]ا كن�ساءلو مدينة احبال مدينة اSار 
البيضاء فني اك�ن العقار العمويم؟ واش ساكن الطبقة املتوسطة اكنت 

البيضاء والر�ط، كن�ساءل واش الناس د�ل كتواWد كثري يف مدينة اSار 
اSار البيضاء ²ادي خيرجوا خلارج اSار البيضاء وøسك]وا؟ ٔ�� ما كنظ�ش، 
ٕاذن واش ما كتظنوش ٔ�ن هاذي عرقY، ²ادي نوصلو ½يف ما درتو 

درمه ك�شوفو اليوم  140.000درمه،  �140.000لسكن ¨ج©عي د�ل 
كن املتوسط ك�شوفو ²ادي يف نفس حىت يش وا¯د ما م]خرط فJه، والس

  .¨جتاه
ٕاذن كنطلبو من الس>يد الوز�ر �ش يوحض لنا اشوية التصور د�ل 
احلكومة، رمبا Óكونو yاطئني ٔ�و ما فهمناش، وكنطلبو ٔ�يضا يعطينا الكJفJة 

  .د�ل التوزيع د�ل العقار العمويم
        .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقJباللكمة لمك. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينة
فقط نقول لمك بoٔنه هاذ اليش ا�يل كتقولوا ممكن ٔ�نه فJه جزء من 
الصواب، واح]ا اس>متعنا لهاذ اخلطاب عند املنعشني العقاريني، رمبا ٔ�ن 
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ومثن البيع يف درمه يف السكن ¨ج©عي  5000½يتقال بoٔن مثن البيع هو 
درمه، ٕاذا اعتربت ٔ�نه بدون ا¯�ساب  5000السكن املتوسط هو كذ  

الرسوم، فقط ال�س>بة د�ل الرحب يه æس>بة مhفاوتة بني السكن ¨ج©عي 
  .وبني هاذ السكن د�ل الف9ات الوسطى

ر يل ٔ�نه هٔ�عتقد ٔ�نه Lىل امجليع ٔ�ن øسامه يف السكن د�ل الف9ات، و½يظ 
 ٔ��نين جناوب، ٔ"ن هاذي ٔ�سابيع Óمك حتتيو يل هذه املناس>بة �ٓن أ"وان مبا ٔ

  .ؤ�� ما كنïاوfش Lىل هاذ اليش
 ��ال�س>بة د�ل الرحب ا�يل اكينة يف السكن ¨ج©عي، امجليع يعلمها، ٔ
بعدا كنعرفها وكنعرفها مز�ن، و�لتايل ٕاذا نقصو اشوية من ذيك ال�س>بة 

فدوش من امhيازات رضي�Jة د�ل الرحب يف السكن املتوسط، وما اس>تا
�خرى، Lلام بoٔنه، ؤ�نمت أ"ولني ا�يل كتعتربوا بoٔن ما اLالش ²ادي نعطيو ٔ
امhيازات ج�ائية لقطاع اقhصادي معني وما نعطيوهاش لقطاLات اقhصادية 

  .ٕاذن هذا Wانب من الرضوري ٔ�ننا �yذوه بعني ¨عتبار. ٔ�خرى
موجود يف كرب�ت مث عندما تتلكمون Lىل العقار العمويم، واش 

درمه �لمرت، ما  9000و 8000املدن؟ واyا نعملو اFمثن د�ل املرت املربع بــ 
²ادي نوWدوش هاذ العقار هبذه اللكفة ا�يل ²ادي جتعل ٔ�ننا ميكن ٔ�ننا نب�Jو 

  .هاذ اليش هذا
ا"ٓن، العقار العمويم موجود يف بعض اGاالت احلرضية، مايش يف 

اSار البيضاء، وم]توج من هاذ النوع ½يصعاب اليوم لكها، ٔ�� مhفق معمك يف 
�لنظر �لمثن د�ل العقار فني واصل، ٔ�ننا نعملوه يف قلب اSار البيضاء ٔ�و 

هذا تيصعاب ½يف . يف قلب الر�ط ٔ�و حىت يف قلب بعض املدن أ"خرى
 Le moyen(ما اكن أ"مر، ا�لهم ٕاذا وضعنا اFمثن مبا øسمى اليوم بــ 

standing( ، وهذا راه مايش)Moyen standing( هذا سكن د�ل ،
 Le moyen(الف9ات املتوسطة، مايش احبال، هذا سكن بني 

standing ( املني ا"ٓن وا�يل كنمتناوL وبني السكن ¨ج©عي، هو ا�يل
· ، قلنا اشكون يه الف9ات ا�يل ²ادي Îس>تافد؟ . ف9ات هٔ�نه Îس>تافد م]

  .درمه يف أ"رسة 15000رمه ود 6000ا�يل اySل د�لها بني 
فoٔعتقد بoٔن هذا مرشوع يف بدايته، يتعني ٔ�ننا æشوفو ½يف سhFعامل 
معه السوق، و�ٓنذاك رمبا كام معلنا �ل�س>بة �لسكن ¨ج©عي ٔ�ننا نولفو 

  .أ"مور وÓكJفوها

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد الوز�ر

حول مoٓل �ر�مج مدن ون�hقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع، وهو 
واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء فريق أ"صا¼ واملعارصة ل�سط . بدون صفJح

  .بومنر، تفضل بد الكرمي¨س>تاذ اليس ع . السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بواملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�حاكم الفصل تطبيقا ملقhضيات ٔ ä<س>تور املغريب، السSم]ه،  31ا

fشoٔن تFسري ٔ�س>باب اس>تفادة املواطنني واملواطنات من احلق يف السكن 
الالئق، وتبعا �لتعهدات احلكومJة الواردة يف �ر�جمها والرايم ٕاىل Îرسيع وترية 
مشاريع مدن بدون صفJح، ووضع ٕاطار Wديد لتحقJق ¨ندماج احلضاري 

  .هذه الربامجو¨ج©عي ل 
وحJث ٔ�ن الس>ياسة التعمريية �لحكومة احلالية الزالت قارصة عن 
معاجلة ٕاشاكلية مدن الصفJح، وLاجزة عن جعل املدن مؤهY الحhضان 
الوافد�ن Lلهيا، أ"مر ا·ي يفرض ٕاLادة النظر يف الس>ياسة التعمريية قصد 

hصادية، وموا¢ة رفع حتد�ت ¨س>تدامة و¨ندماج ¨ج©عي والتمنية ¨ق
  .التôد�ت العمرانية امل�سارLة ووقعها Lىل ¨قhصاد الوطين وLىل الب9Fة

·ا، æسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن مoٓل �ر�مج مدن بدون صفJح 
والنتاجئ احملققة حلد ا"ٓن، وهل ¯ان الوقت ٕالLادة النظر يف الس>ياسة 

دن الصفJحية وحتقJق التعمريية ببالد� يف اجتاه رفع املعا�ة عن ساكنة امل
  ¨ندماج احلضاري و¨ج©عي يف هذا اGال؟

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن والتعمري وس>ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس>يد املس�شار Lىل سؤالمك

دون صفJح هو �ر�مج ا�يل حقق نتاجئ ممزية حلد الرب�مج د�ل مدن ب
  .ا"ٓن

�وال ما فهيا �س نذ½رو بoٔن حلد ا"ٓن اس>تطعنا من yالل هاذ الرب�مج ٔ
هاذ . ٔ�لف ٔ�رسة يف املغرب 200ٔ�ننا حنس>نو الوضعية د�ل ما �زيد Lىل 

�لف  220ٔ�لف ٔ�رسة �لضبط، هاذ  220ٔ�لف ٔ�رسة، ما يناهز اليوم  200ٔ
من العدد  %105ند� صورة Lىل ذ ، هو ما يعين ٔ�رسة حىت õكون ع 
ا�يل خصنا نعاجلوه، ٔ"ن اكن Lدد ٔ�ول، مث وىل  2004أ"ول ا�يل حتدد يف 

�لف ٔ�رسة L348دد 7ين ا�يل وصل لـ ٔ.  
�لف ٔ�رسة هناك حمصية يف  220ٔ�لف ٔ�رسة، يف هاذ  220اليوم Lاجلنا ٔ

Lاجلنا ما �زيد Lىل  مدينة ا�يل وقعت Lىل تعاقد مع اSو¼، ا"ٓن 85وا¯د 
، ا"ٓن اح]ا بصدد، 2012مدينة، �ٓخر مدينة اكنت يه ٔ�زمور يف هناية  46

�� راجع من وWدة، اح]ا بصدد إالLالن Lىل وWدة وXركFست يف هذه ٔ
أ"�م القليY املق�Y، وس>نعلن Lىل مدن ٔ�خرى يف غضون هذه الس>نة ا�يل 

الك�ري، س>يدي  طنïة، تطوان، سطات، قلعة الرساعنة، القرص: يه
قامس، س>يدي سلäن، السامرة، ا·روة، بين خيلف، س>يدي بنور، سوق 
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�لف ٔ�رسة ٕاضافJة 34الس�ت، وتوøست، وهو ما يعين  معاجلة ٔ.  
واش ²ادي نقضيو Lىل مدن الصفJح اكمY، ال ٔ�عتقد ٔ�ننا ²ادي نقضيو 

، �ش Óكونو واحضني، ٔ"نه هذا 2014، ورمبا حىت يف L2013لهيا يف 
وع ا�يل مرتبط ا"ٓن �لضغط ا�يل اك�ن Lىل املدن يف ٕاطار هاذ اFمنو موض

ا�يل ½يعرفوا املغرب وهاذ الهجرة القروية ا�يل موجودة، سواء اكن املغرب 
Y د�ل الصعو�ت  Y د�ل التمنية املتقدمة ٔ�و اكن يف م̄ر يف م̄ر

  . ¨قhصادية و¨ج©عية، الضغط موجود موجود
وم هو ٔ�ننا نوسعو التدyل د�لنا وما يبقاش ½هيمت · ، ما Óريده الي

فقط مبا øسمى مبدن الصفJح، ٔ�ن املقاربة د�لنا õكون ٔ�مشل، يه املقاربة 
ا�يل قلنا د�ل س>ياسة املدينة ٔ�ننا ندجمو تدyالت ٔ�خرى ا�يل عندها 
اس>تعïالية كذ ، ا�يل هو السكن املهدد �الهنيار، ا�يل كذ  مشلك 

ت ا�يل يه كنتوفرو Lلهيا يه ٕاماكنيات Lىل ٔ�ي ¯ال تظل ½بري وإالماكنيا
  .حمدودة ٕاىل ¯د ½بري

نبغي نذ½ر بoٔنه يف خضم الصعو�ت ا�يل كنعرفو وق�ل هذه الصعو�ت، 
مع هذه الصعو�ت حنقق جنا¯ات، مíال ٔ�yريا ( ا�يل عندو رمزية ½برية 

ل ما ابقاش يف اSار البيضاء ا�يل هو احلي د�ل �شكو اخويناه، حتيد اكم
فJه مدن الصفJح، هذا اجناز واح]ا نتقدم كثري يف اكر�ن طوما وجماالت 

�خرى يف اSار البيضاءٔ.  
�عتقد ٔ�هنا ٕاجنازات، �لطبع عند� صعو�ت، صعو�ت مرتبطة �ملعايري ٔ
واش الناس ا�يل كنôاولو نعاجلومه يف البداية هام نفس الناس، ½يفاش 

ش كتوقع وا¯د اGموLة د�ل التالعبات يف ½يزتادوا لنا ٔ�رس ٔ�خرى، ½يفا
هاذ اليش نعلمه، لكن æسعى ٕاىل التغلب Lىل . إالحصاءات، ٕاىل ²ري ذ 

  .لك هذه املشالك من ٔ�Wل ٔ�ننا نتقدمو يف هاذ الرب�مج

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة    
  .اللكمة �ليس معر يف ٕاطار التعقJب، تفضل. شكرا �لس>يد الوز�ر

        : : : : مي بومي بومي بومي بومنمنمنمنرررراملس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكر
  .شكرا الس>يد الرئFس

من �ب أ"نصاف، الس>يد الوز�ر، حنن ال æس>تطيع ٔ�ن نبخس الناس 
�ش>ياءمه، هناك õراكامت حقJقة، وهناك معل، ولكن اح]ا مكؤسسة ٔ
Îرشيعية ومكعارضة من طبيعة أ"ش>ياء ٔ�ننا ²ادي نوضعو ٔ�يدينا Lىل مواطن 

  . اخللل �ش ما نقولوش العام ز�ن
مدينة،  46ت Lىل الرؤية وLىل املامرسة، الفكرة د�ل عند� مالحظا

مز�ن، ولكن، الس>يد الوز�ر، رمبا وا¯د اGموLة د�ل املدن، هذا رٔ�ينا 
 La(اح]ا، مدن صغرية، رمبا اكن ¨ش>تغال Lىل املدن الك�رية ا�يل فهيا 

masse ( ،دةWمز�ن ميل ذ½رتو و ��وحتط إالماكنيات لكها يف هاذ املدن، ٔ
، ادyلتو يف املدن الك�رية، ٔ�� يعطيين يش )La masse( ادyلتو يف دا�

�سامء د�ل املدن، ٔ�� مغريب، ولكن يش ٔ�سامء راه ما ½يعرفومهش املغاربة، ٔ

ولكن ٕاذا قلت حJديت مدن الصفJح من اSار البيضاء وال من الر�ط وال 
ن من سال ٔ�و من مك]اس، اك�ن عندها وقع د�لها، ولكن هاذوك املد

الصغرية فهيا وا¯د جوج د�ل الربارك، مايش هو احلجم ا�يل ½يكون يف 
  .اSار البيضاء

املسoٔ¼ أ"خرى، معاجلة ٔ�س>باب الظاهرة، من ²ري أ"س>باب ¨ج©عية 
ٔ"ن هاذي الهجرة وهاذي املسائل، ولكن التالعبات ا�يل قلتهيا، الس>يد 

قول؟ أ"�دي الوخسة الوز�ر، ٔ"ن اك�ن املتدyلني وأ"�دي، ٔ�ش ²ادي ن
  . ا�يل عندها الرحب يف ٔ�ن هاذ مدن الصفJح تبقى

كرنجعو �لفكرة د�ل املدن الك�رية، املثال ها هو ا¯دا� د�ل متارة، 
وان© كتعرفوها مز�ن، الس>يد الوز�ر، اكن إالشاكل د�ل الرصيد العقاري، 

ة مhوفرة متارة ما اكæش عندها هاذ املشلك، اكن أ"رايض د�ل الوداي
وأ"ريض د�ل اSو¼ ا�يل فهيا مíال Xمس>نا، هاذ أ"�دي ا�يل مايش 
نظيفة، ها أ"رض اس>تزنفت والربارك �قني، واخلطري هو ٔ�ن الناس �قني 
فوق الربارك ا�يل تعطاو ابقاعي، والناس دا� ٔ�حصاب البقاعي ولو تيلجؤوا 

ûالل مhايل، ½يفاش ²ادي يد�روا الحïالغري، الناس �لقضاء ¨س>تع 
�لف ٔ�رسة، هذا هو إالشاكل، إالشاكل هو ٔ�ننا  ²50ادية تطرد، وا¯د ٔ

  .Óركزو Lىل املدن الك�رية واخلدمة فهيا كتبان، مايش حبال املدن الصغرية
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  ..اللكمة �لس>يد الوز�ر يف ٕاطار. شكرا �لس>يد املس�شار

              : : : : تعمري وس>ياسة املدينةتعمري وس>ياسة املدينةتعمري وس>ياسة املدينةتعمري وس>ياسة املدينةالس>يد وز�ر السكىن وال الس>يد وز�ر السكىن وال الس>يد وز�ر السكىن وال الس>يد وز�ر السكىن وال 
�� معك الس>يد املس�شار، وس>بق يل ٔ�نين ٔ�كدت Lىل ذ  Lىل ٔ�ن ٔ
هناك مشلك د�ل احلاكمة، اح]ا ما كنخبيوش هاذ اليش، ؤ�� ك�شكرك 

واح]ا يف حماو¼ ا"ٓن . ٔ�نك تتوقف Lليه، هاذ اليش معروف، موجود
س>تفJد�ن، �لتغلب Lىل هذه املشالك ا�يل كتطرح، د�ل ½يف ند�ر امل 

إالحصاء ½يفاش ½يمت، ½يفاش ½يزتادوا الناس، اشكون ا�يل يتالعب 
  . نعلمه ه�ملصلôة د�ل هاذ املواطنني اكمY، هاذ اليش لك

لكن يف نفس الوقت اح]ا كنعاجلو يف الظاهرة وكنôاولو نتغلبو Lىل هاذ 
ل املشالك ا�يل مطرو¯ة، وا�يل ٔ�عتقد ٔ�هنا Îس>تلزم رصامة ٔ�كرب وتضافر د�

اجلهود د�ل مجيع املعنيني، املعنيني مه وزارة السكىن، املعنيني مه العمران، 
املعنيني مه السلطات احمللية، املعنيني مه اGالس املنتخبة، املعنيني مه 
الساكنة واملواطنني، ورضورة ٔ�هنم �كونوا ممثلني وõكون مصاح�ة اج©عية 

  . كذ ، �ش ما æسقطوش
مؤخرا اكنت عند� مقار�ت . ر æسعى ٕاىل القJام هباا"ٓن هاذي لكها ٔ�مو 

ا�يل كنôاولو نبلوروها �ش نبF]و ٔ�نه هناك ٕاماكنية �لتغلب Lىل هذه 
التالعبات ا�يل موجودة، ؤ�ننا نغريو من ٔ�سلوب احلاكمة لتدبري هذا امللف 

  .لٔ�حسن
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  . شكرا لمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اجللسة، ون�hقل ٕاىل السؤال æشكر الس>يد الوز�ر Lىل مسامهته يف هذه 

الفريد وأ"yري واملوWه ٕاىل الس>يد وز�ر ¨قhصاد واملالية وهو حول õرامك 
واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن . الرثوات وتفعيل م�دٔ� من ٔ��ن   هذا

  .، تفضل)املقصود الزمزايم( أ"س>تاذ الفزيازي. من فريق التôالف ¨شرتايك

        :::: الزمزايم الزمزايم الزمزايم الزمزايماملس�شار الس>يد عبد الرحمياملس�شار الس>يد عبد الرحمياملس�شار الس>يد عبد الرحمياملس�شار الس>يد عبد الرحمي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

õكشف بعض احملاكامت لبعض املسؤولني ا·�ن حتملوا مسؤولية تدبري 
مؤسسات Xبعة �»و¼ عن Îشلك =روات ٔ�قل ما يقال عهنا ٔ�هنا تثري 
ال�ساؤل، حJث ي�hقل موظف ال ميû سوى ٔ�جره الشهري ٕاىل ما  

اكت ٔ�و يصبح مسؤوال جامعيا بدyل fس>يط مضن ½بار لعقارات ورش
املقاولني أ"=ر�ء، وي�hقل ٔ�شìاص من وضع مhواضع ٕاىل وضع Wديد يف 

  . ظرف وWزي، وال يمت اك�شاف ذ  ٕاال ٕاذا سقط املعين يف يد العدا¼
وLدد الاكس>بني �لرثوات fشلك جفايئ ½بري، وال يمت `شف ٕاال Lدد 

وWد Sينا قانون حيدد مسار Îشلك الرثوات ضئيل Wدا، والس�ب ٔ�نه ال ي
ومراق�هتا، كام هو معمول به يف اSول املتقدمة، حJث ٔ�ن ٔ�ي خشص يضع 
م�لغا ماليا ذي سقف خيتلف حسب اSو¼ يف ٔ�ي بنك ٕاال وøساءل عن 

  . مصدر هذا املال، ويطالب بتقدمي جحج لكس>به بطرق مرشوLة
دع ٔ�ي م�لغ مايل يف ٔ�ي ٔ�ما عند� يف املغرب فميكن ٔ"ي خشص ٔ�ن يو 

بنك دون ٔ�ن �كون ملزما بترب�ر مصدرها، وال �كون البنك ملزما �لترصحي 
  . بتلقي هذه الودائع اليت õكون خضمة يف ²الب أ"حJان

ٕان ذ  ما يفhح الباب ٔ�مام الكسب ²ري املرشوع وجيعل بعض 
أ"شìاص �رامكون الرثوات بطرق سهY و²ري مرشوLة، ؤ�حJا� fرسقة 

  . ملال العام والتالعب به Lرب Lدة طرق قد õكون رشعية Lىل الورقا
وٕاذا اكنت احلكومة احلالية رفعت شعار حماربة الفساد والريع، فٕان هذه 
احملاربة تتطلب، �ٕالضافة ٕاىل تفعيل القانون املتعلق بت�Jيض أ"موال، 

من توس>يع مراق�ة حركة أ"موال ومhابعة طرق Îشلك الرثوات ومساء¼ لك 
  . øش��ه يف ٔ�مر مرامكة =رواته، دون ٔ�ن تعين املساء¼ إالدانة املس>بقة

فكJف تقارب وزارة ¨قhصاد واملالية هذا املوضوع، وملاذا ال نتعرف 
Lىل =روات مش>بوهة سوى عند بعض احملاكامت؟ وهل Sى احلكومة 
�ر�مج هبذا اخلصوص؟ وهل تنوون تفعيل م�دٔ� من ٔ��ن   هذا بoٔدوات 

  نية؟ قانو 
  .وشكرا الس>يد الرئFس

  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس>يد وز�ر ¨قhصاد واملالية �لجواب . شكرا �لس>يد املس�شار

  .عن السؤال، تفضل

        ::::الس>يد Óزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس>يد Óزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس>يد Óزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس>يد Óزار �ركة، وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  املس�شار�ن،الس>يدات والسادة 
�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق التôالف ٔ

  .¨شرتايك Lىل سؤاهلم موضوع õرامك الرثوات تفعيل م�دٔ� من ٔ��ن   هذا
وجوا� Lىل ما Wاء به الس>يد املس�شار، ٔ�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�ذ½ر بoٔن 

اد معلها من ٔ�Wل حماربة الفساحلكومة ٔ�كدت يف �ر�جمها احلكويم Lىل 
واقhصاد الريع، واعتربت ٔ�ن هذا ينخرط يف ٕاطار احملاور أ"ساس>ية لعملها 
من ٔ�Wل ختليق احلياة العامة يف بالد�، و�لتايل فhعمل من ٔ�Wل تطو�ر 

  . وتقوية تفعيل م�دٔ� من ٔ��ن   هذا
ويف هذا إالطار، ٔ�وال ي��غي التذكري بoٔننا نفعل القانون املتعلق �لترصحي 

، وا�يل جعل ٔ�ن 2010ا القانون ا·ي مت تغيريه س>نة �ملمتلاكت، هذ
�عضاء احلكومة، ٔ�عضاء اSواو�ن، ٔ�عضاء اGلس اSس>توري، النواب، ٔ

 العليا الهيئة ٔ�عضاء ،املس�شار�ن الربملانني، القضاة، وقضاة احملامك املالية

 بذمهتم ٕاج�اري ٕاقرار ٕ�يداع مفلزمون املنتخبني، ومجيع البرصي، لالتصال

 جتديده يمت إالقرار هاذ ٔ�ن وهو ٔ�سايس وا�يل املسؤولية، حتملهم عند ليةاملا

 أ"Lىل واGلس اجلهوية اGالس هنا  بoٔن ذ  من ٔ�كرث بل س>نوات، 3 لك

   .الترصحيات هذه بت��ع يقوم ا·ي �لحسا�ت
�لف 100 يناهز ما ٕاىل املالية احملامك توصلت اليوم بoٔن لمك نقول ميكنٔ 

 مرشوع ²ري �لكسب والتصدي موا¢ة يف سFسامه �لطبع وهذا ترصحي،

  .وتوزيعها الرثوة ٕانتاج يف والعدا¼ املساواة وضامن
من ¢ة ٔ�خرى، هنا  كذ  نقطة ٔ�خرى وهو حماربة تبJFض أ"موال 
�و غسل أ"موال، وهنا كذ  اك�ن قانون مت وضعه ومت وضع كذ  و¯دة ٔ

 تدyلمك الس>يد املس�شار هو �لضبط ملعاجلة املعلومات املالية، وما Wاء يف
ما يطبق �ل�س>بة لٔ�بناك، ٔ�ي ٔ�نه ملا يت�ني ٔ�ن الودائع اليت تقدم لٔ�بناك 
تفوت وا¯د املس>توى معني ال ي©ىش مع املداخJل املعهودة لزبون معني، 
فأ"بناك مضطرة ٕاىل ٕاعطاء هذه املعلومة لو¯دة معاجلة املعلومة، حىت 

ٔ"موال، و�لتايل يمت اختاذ التدابري الالزمة يف هذا تتحقق من مصادر تû ا
  . اGال

هنا  كذ  من بني أ"مور اليت نقوم هبا هو Îرسيع وتقوية الرقابة، ال 
  . �ل�س>بة �لرقابة املالية وال �ل�س>بة �لتفFhش>ية العامة �لاملية
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 .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
أ"س>تاذ ٔ�معو �لتعقJب  اللكمة �لس>يد املس�شار. شكرا �لس>يد الوز�ر

  ..عن

  ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  الس>يد الوز�ر،

طرح]ا هذا السؤال ٔ"ن حكومhمك ٔ�yذت Lىل Lاتقها �SرWة أ"وىل 
حماربة الفساد والريع، وتنعرفو بÓٔoمك مقمت مبجهود من yالل بعض التدابري، 

ترب من ٔ�رشمت ٕاىل بعضها، ولكن هناك ظاهرة مسكوت عهنا وظاهرة تع 
الظواهر املكhومة يف اGمتع، رمغ ٔ�ن اللك يعاين مهنا وøشاهدها يومJا، هذا 
وىل طابو، وهو ريع ممكن ٔ�ن æسميه إالداري، مبعىن ٔ�نه �جت عن اس>تغالل 
النفوذ، و�جت عن Îرسيب املعطيات، و�جت عن التدبري اليسء �لعقود 

ن سوء تدبري الصفقات إالدارية �»و¼ والعقود التïارية �»و¼ و�جت ع
العمومJة، ويمت مبختلف ٔ�شاكل، بoٔسهم، س>ندات بدون امس، س>ندات 

  . جمهو¼، ٔ�ش>ياء اليت øس>تحيل ٔ�و من الصعب الوصول ٕاFهيا �لطرق العادية
فك]ا ن�hظر ٔ�ن تبادروا ٕاىل ٕاعطائنا معلومات حول درWة التقيص 

مíال، يعين رصا¯ة ٔ"نه جرمية تبJFض أ"موال والوصول وت��ع هذه الظاهرة، 
ما معروفش يعين fشلك واحض، كذ  الوسائل املتعلقة �لترصحيات، ٕامنا 
هناك �ٓليات ٔ�خرى ردعية اليت البد من حتر�كها، فoٔصبح املواطن املغريب 
�رى ٔ�ن م]تخبا ٔ�و مسؤوال ٕادار� Lىل رٔ�س مؤسسة معومJة ٔ�و قطاع من 

يط ٕاىل رWل غين قطاLات اSو¼ بني عش>ية وحضاها يتحول من رWل fس> 
بoٔشاكل خمتلفة من هذا الغىن، ي�ساءل �لفعل ٕاذا اكنت احلكومة õرى هذه 
الظاهرة وÎسكت عهنا، فهWي س>يكون من الصعب ٕاق]اLه بoٔهنا حتارب 

  . الفساد والريع وهو يعاøش هذه املظاهر fشلك واحض Lلنا ويف لك يوم
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .ة �لس>يد الوز�راللكم. شكرا �لس>يد املس�شار

        ::::الس>يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¨قhصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¨قhصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئFس

�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس>يد املس�شار احملرتم Lىل هاذ التعقJبٔ .  
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بoٔن كام تعلمون هاذ حماربة الفساد والريع إالداري كام 

ابغيت فقط نذ½ر بoٔن مت . ذ½رمت، فهو مسلسل، وانطلق]ا بقوة يف هاذ اGال
ملف �لفساد املايل انطالقا من تقار�ر اGلس أ"Lىل �لحسا�ت  44ا¼ ٕا¯

ٕاىل النيابة العامة، هذا كذ  من بني أ"مور ا�يل ك�سامه يف الردع ضد 
  . الفساد

من ¢ة ٔ�خرى كذ  ٔ�نه مقنا كذ  ب�رسيع وترية ¨فôhاصات اليت 
مق ٔ�ن اليوم ضاعف تقوم هبا املف�ش>ية العامة �لاملية، ميكن نعطيمك وا¯د الر

، وا�يل ٔ�سايس 2012س>نة  230ٕاىل  2011س>نة  108هاذ التفFhش من 
وهو ٔ�ن ٔ�لغينا املقاربة، ٔ�ي ٔ�ن الوزراء هام ا�يل قرروا يف التفFhشة ا�يل 
²ادي تقوم هبا، ق�ل اكنت وزارة املالية يه ا�يل تتقوم �لرب�مج، در� 

  . �ر�مج Îشاريك يف هاذ اGال
  ةــــــٕالطار ٔ�ننا اليوم مت التوقJع Lىل اتفاقJة ما بني الهي9كذ  يف هاذ ا

املركزية �لوقاية من الرشوة واملف�ش>ية العامة �لاملية، �ش ٔ�نه �كون تبادل 
املعلومة، ميكن اس>تìالص التدابري الالزمة �ش ميكن لنا نقومو �لتقليص 

  . من هاذ العمل
 كذ  املرسوم د�ل ولكن ا�يل ٔ�سايس يف هاذ اليش وهو ٔ�نه ²ري�

الصفقات العمومJة �ش Óزيدو نقويو الشفافJة يف هاذ اGال، وا�يل ٔ�سايس 
وهو العمل Lىل التقليص من السلطة التقد�رية د�ل إالدارة، راه بدون 
تقليص السلطة التقد�رية لٕالدارة وبدون ت�س>يط املساطر فرمغ لك ما 

  .س>نقوم به فس��قى إالشاكلية مطرو¯ة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
   .شكرا �لس>يد الوز�ر

  .هبذا Óكون قد ٔ�تF]ا Lىل ٕاهناء ٔ�شغال Wلسة أ"س>ئY الشفهية


