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  )2013 فربا�ر 5  (1434 ربيع أ"ول 24 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساHرئGس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال ابتداء من الساMة ، دقKقة ؤ�ربع ومخسون ثالث ساMات: التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت
  . بعد الزوال أ"ربعنية و السادسواSقKقة 

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

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

        ::::ن ٔ�شن، رئGس اجللسةن ٔ�شن، رئGس اجللسةن ٔ�شن، رئGس اجللسةن ٔ�شن، رئGس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحاماملس�شار الس=يد عبد الرحاماملس�شار الس=يد عبد الرحاماملس�شار الس=يد عبد الرحام
�رشف املرسلني dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىلٔ.  

�Mلن عن افhتاح اجللسةٔ.  
  الس=يدان الوز�ران،

  الس=يدjن املس�شارjن،
  السادة املس�شارون،

من اSس=تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 
اSاzيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة لsٔس=ئY الشفوية 

  .ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا
تناول أ"س=ئY الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عاملنا، وق�ل الرشوع يف 

Wد من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس=يد أ"مني ٕالطالع اHلس Mىل ما
  .وٕاMال�ت

  .اللكمة لمك الس=يد أ"مني، تفضلوا

        ::::املس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اHلس
  .شكرا الس=يد الرئGس

ة بعد Wلسة أ"س=ئY يف البداية، ٔ�zرب اHلس املوقر ٔ�ننا س=نكون م�ارش 
الشفوية، Mىل موMد مع اSراسة والتصويت Mىل مقرتح قانون بت�ديد 

  .النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن
وخبصوص إالMال�ت واملراسالت، فhوصلت الرئاسة مبراسY من 

ب الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب من zاللها اHلس طل
الس=يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين بتقدمي السؤال الفريد املوWه ٕاليه يف 
بداية اجللسة، وطلب الس=يد وز�ر الوظيفة العمومKة بتzٔmري أ"س=ئY املو�ة 
ٕاىل وزارته ٕاىل �ٓخر اجللسة، ؤ�ن الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية سhGوىل 

املالية، ويلمتس تبعا ¥¤  إالWابة �لنيابة عن أ"س=ئY املو�ة �لس=يد وز�ر
  .�رجمة قطاع املالية م�ارشة بعد قطاع الصناMة التقليدية

�ل©س=بة لsٔس=ئY الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :فربا�ر 5ٕاىل ªاية يوم الثال8ء 

  سؤ¬؛ M :37دد أ"س=ئY الشفهية -
�س=ئY؛ M :4دد أ"س=ئY الكhابية -ٔ  
  .�نجوا: وMدد أ"جوبة -

 .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد أ"مني

من النظام اSاzيل Hلس املس�شار�ن،  128وطبقا ملقhضيات املادة 
�ولها من الفريق "ٕا¯اطات اHلس Mلام") 8(توصلت الرئاسة بن ٔ ،

  .الس=يد رئGس الفريق تفضلوا، اليس الرايض.. اللكمة ٔ"¯د. اSس=توري

        ::::ر الس=يد ٕاد́رس الرايضر الس=يد ٕاد́رس الرايضر الس=يد ٕاد́رس الرايضر الس=يد ٕاد́رس الرايضاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس=يد الرئGس

  . ٕاذن شكرا.. Mىل ما ٔ�ظن هناك فريق
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شارون،
اكن، الس=يد الرئGس، �ٓمال الشعب املغريب �بري، وتطلعاته قوية ¯ني 

Mىل اSس=تور اجلديد �لمملكة  2011يوليوز  11تصويته يف اس=تفhاء 
ملغربية، ا¥ي يتضمن مقhضيات «كرس م�دٔ� احلرية والعداº اSميقراطية ا

، 128ٕاىل  107وحقوق إال¾سان الفردية وامجلاعية، والس=¼ الفصول من 
حKث ٔ�حضى ¯مل �بري يف حتقKق م�دٔ� احملامكة العادº وضامن حقوق 
املتقاضني وحامية املواطن من لك ٔ�شاكل التعسف �حلد من التدzالت يف 

  .الحKات القايض، واملس �س=تقاللية القضاء �عتباره سلطة مس=تقYص
لكن، الس=يد الرئGس، خKبة ٔ�مل معيقة حيس هبا املواطنون اليوم عندما 
يتابعون يف ق]اة تلفزية وطنية ترصحي ٔ�¯د الوجوه البارزة يف الس=ياسة 

 Yري مس=تقª ٔن النيابة العامةmم خطري- املغربية بÌ عن السلطة  - وهذا
التنفKذية، ؤ�ن ¬عتقال ¬حhياطي ٔ�صبح وس=يY لالنتقام اليت تتدzل 

  .dشلك سافر لتوجKه القضاء
اخليبة ٔ�قوى ¯ني يؤكد و�يل املÐ �لر�ط Mىل ٔ�ن النيابة العامة ال 
تعمل �س=تقاللية، بل الزالت تعGش حتت ضغط التو�ات وماكملات 

 Yذية املمتثKة، وماكملات السلطة التنفKيف وز�ر العدل، كام وقع هاتف
وحسب ما مسعناه، ٕاما ٔ�ن تنفذ ما اتفق]ا Mليه يف ا�ليل، وٕاما سmٔمعل Mىل 

  .ٕاصدار بالغ ضدك، وهذا لو�يل املÐ �لر�ط
�ٕالضافة، ٔ�ننا مسعنا كذ¤ ٔ�ن بعض املواطنون يف بعض اجلهات 
وأ"قالمي، يالحظون ممارسات متس dسمعة العدل �لبالد، حKث يتدzل 

احملسوبني Mىل حزب رئGس احلكومة Üهتديد الناس و«رهيهبم وختويفهم بعض 
بوز�ر العدل ٔ�مام املsٔ، وàٔننا اليوم ٔ�صبحنا ٔ�مام غول Wديد ٕامسه وز�ر 

احبال ال والو هاذ الناس تيáلعو� بوز�ر العدل ٔ�و تيáلعوا عباد هللا . العدل
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  . بوز�ر العدل
العدل ت©hقم من اخلصوم لك ذ¤ جعلنا ¾شعر ٔ�ننا ٔ�مام صورة لوز�ر 

الس=ياس=يني بتوجKه القضاء والتدzل السافر يف املساطر والتحقKقات، وهو 
ºاحملامكة العاد �  .ما يرضب م�دٔ� ¬س=تقاللية وم�دٔ

�ي ٕاصالح «ريده احلكومة لقطاع العدل؟ ؤ�ي تزنيل ملقhضيات ٔ
اSس=تور؟ ؤ�ي حوار ٕالصالح العداº يف ظل ممارسات مل «كن هبذا 

  .ر حىت يف عهد وزارات الس=يادةالسفو 

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار

  :املس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايضاملس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايضاملس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايضاملس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايض
  . نص دقKقة الس=يد الرئGس.. فال ميكن

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
نص دقKقة �zذها من يش ¯د �ٓخر، ما ميك©ش يل نعطهيا ¤، مايش 

  .دëيل الس=يد الرئGس، ٔ�هنيت Ìمك

  :د ٕاد́رس الرايضد ٕاد́رس الرايضد ٕاد́رس الرايضد ٕاد́رس الرايضاملس�شار الس=ياملس�شار الس=ياملس�شار الس=ياملس�شار الس=ي
  .هللا �كرث zريمك الس=يد الرئGس

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا جزيال، ما ميك©ش نعطيك الوقت ا�يل ما يش دëيل، دëل 

  .السادة املس�شار�ن، هللا خيليك

  :املس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايضاملس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايضاملس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايضاملس�شار الس=يد ٕاد́رس الرايض
ٕايوا هاذ املسائل هاذي لكها، والس=يد وز�ر العدل �غي ي�شîث 

  .العدل عن النيابة العامة�لسلطة دëل وز�ر 
  .شكرا الس=يد الرئGس، اح]ا ا¯رتم]ا، الس=يد الرئGس، الðم دëلمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة ٔ"¯د ٔ�عضاء الفريق الفKدرايل يف ٕاطار ٕا¯اطة . شكرا جزيال

  .اHلس Mلام، تفضل أ"س=تاذ فاحتي

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
  الس=يد الرئGس،

  وزراء،السادة ال
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

مرة ٔ�خرى جند ٔ�نفس=نا، يف الفريق الفKدرايل، مضطر�ن ٕاىل ٕاMادة طرح 
هل من ٔ�فق واحض : السؤال املقلق واملالزم �لنقاش العام ببالد�، ٔ�ال وهو

لتفعيل امحلوº اSميقراطية �öس=تور واملس=بوق �ملضامني القوية �لخطاب 
  املليك لتاسع مارس؟

القلق يعرتينا من طبيعة السلوك الس=يايس واخلطا�ت املنفلتة من  ٕان

عقال الرزانة، والكøري من املامرسات املفhقدة لرشوط ؤ�عراف ٕادارة الشmٔن 
العام اليت تبعد� Mرب لك ¯دث هاميش حيوM ùدد من املؤمتنني Mىل تدبري 

áلق رشوط التz دل مغلوط مبربرW ة قميية ٕاىلKٔن العام خبلفmليق الش
واحلاكمة، تبعد� من zالل اجلدل ا¥ي يصاحهبا وطنيا ودوليا Mىل املشرتك 
إال¾ساين �لمغاربة، يف تناقض مع البعد الكوين �لحقوق والقمي اليت Wاء هبا 

  .اSس=تور
 ëس=تور يف التعامل مع قضاö� رتار ممارسات املايض السابقWكام يمت ا

قابية بصفة zاصة، اليت ٔ�فرد لها احلرëت العامة بصفة Mامة، واحلرëت الن
فصال يف �به الثاين، ٕاذ يظل الهاجس أ"مين ¯ارضا بقوة يف  22اSس=تور 

  .تدبري ممارسة امجلاMات وأ"فراد حلرëهتم وفق القانون
وجيسد مسلسل الرصاع ا¥ي ختوضه احلكومة مع النقابة اSميقراطية 

مسريات النقابة بطن�ة  �لعدل ٔ�صفى صور هذا الواقع، فالتدzل أ"مين ضد
مل �كن هناك ما يربره، وقد ٔ�سفر عن ٕاصا�ت بليغة لعدد من املناضالت 
واملناضلني، �هيك عن ¬�هتااكت ا�لفظية لقوات التدzل يف حق 
م]اضالت النقابة، وذ¤ ´شلك ¯لقة Wديدة يف مسلسل رضب احلرëت 

ل هل شلكت ون�ساء. بعد التدzل العنيف يف ٕافران ويف القرص الك�ري
  وقفات ومسريات النقابة هتديدا لsٔمن العام؟

هل حيق لوز�ر ما ٔ�ن حيل حمل اSس=تور : كذ¤ نطرح السؤال
والقانون املنظامن �لعمل النقايب ومعل املؤسسات ويعلن رمسيا عن مقاطعة 
النقابة وليذهب ¬س=تقرار والسمل واحلوار ¬ج�عيني ومصاحل املوظفني 

�¯د احملت�ني قد �كون قال Ìما ªري مق�ول يف حق ٕاىل اجلحمي ٔ"ن ٔ
  الس=يد الوز�ر؟

هل ميتد موقف املقاطعة ٕاىل وسائل إالMالم، ويظهر الواقع ٔ�ن ق]اة 
تلفزية معومKة الزالت يف هذا الزمن رهينة التعل¼ت وتفhح بذ¤ ٔ�فقا س�Gا 

  طاع؟ملس=تق�ل إالMالم العمويم مبوازاة ا�لغط ا�لفظي حول ٕاصالح هذا الق
وال يقhرص أ"مر Mىل قطاع العدل، فالتضييق والرتهيب ميس كثريا من 
مقاوالت القطاع اخلاص، وMددا من املقاوالت العمومKة ذات الصGت 
ا	يف، وال جند يف القطاMات احلكومKة ذات الصY من هو قادر Mىل �بح 

  .جامح هذه السلواكت اليت حر
ا اSس=تور
ؤ�هتم صناديق ¬قرتاع تدبري الشmٔن العام، فقط �ريد ٔ�ن نقول ���ن ب

رWاء ارفعوا ٔ�يد�مك عن الفKدرالية اSميقراطية �لشغل، ٔ"هنا جزء من 
  .الصريورة التارخيية لهذا البö وس��قى جزءا من مس=تق��

    ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار ٕا¯اطة اHلس . شكرا �لس=يد املس�شار

  .ضلواMلام دامئا، تف

        ::::املس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئGس
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  السادة الوزراء،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

�ود ٔ�ن ٔ�حKط جملس=نا املوقر Mلام بقضية طارئة، تتعلق �"8ٓر السلبية ٔ
النامجة عن معليات الت�ديد الغابوي اليت �رشف Mلهيا مصاحل املياه 

املناطق، مøال ٕاقلمي �ٓسفي، jزة، خ]يفرة، سوس،  والغا�ت يف العديد من
الريف، وا¯د العدد دëل م]اطق الغرب، وا¯د العدد دëل املناطق ا�يل 
دا� Mاد فق]ا من النعاس وابدينا �ش نعرفو هاذ أ"رايض دëول املياه 
والغا�ت فني اكينة، رمغ ٔ�ن املياه والغا�ت قامئة ا¥ات م]ذ ¬س=تقالل، 

Mام  60رة، دا� م]دوبية، اكنت مد�رية، هاذي س=نوات دëل اكنت وزا
هاذي دëل ¬س=تقالل فني اكنت هاذ املياه والغا�ت؟ دا� تتجي تترضب 
لكيش بعرض احلائط وت�]وض تقول لنا بmٔن راه هو هاذ الناس رامه ساكنني 

  .يف أ"رض دëل املياه والغا�ت
�ش=نو ا�يل اكن،  كنعرفو هاذ املسائل �يفاش اكنت يف أ"ول،ٔ

  .1939وال  1937¬س=تعامر �يفاش اكن تيق�ل ذاك الت�ديد دëل 
  الس=يد الرئGس، 

ا�يل تنطلبو م]مك، الس=يد الرئGس، هو ٔ�� ابغيت ندوي Mىل وا¯د 
دوا�ر  5دوا�ر، واش هاذ  5امجلاMة ا�يل ٔ�� كنعرفها مزëن، ا�يل تقاس فهيا 

هاذ الغابة؟ والناس �لو8ئق دëلها، هام لكهم ساكنني يف الغابة؟ فني اكنت 
  �ملسائل دëلها، فني اكنت؟ 

دوا�ر لكها  5كندوي Mىل وا¯د العدد دëل املناطق، عندي ٔ�� بعدا 
يه خصنا هنجروها تدzل �لمدينة، واح]ا �رئGس لهاذ امجلاMة نبقى رئGس 

  .Mىل الغابة، ما نبقاش رئGس Mىل الناس، Mىل الساكنة
الس=يد الرئGس، امجلاMة حتملت املسؤولية ودzلت زëدة Mىل هذا، 

إال�رة، الطرق، املاء، هاذ الناس والت مدينة عند�، دا� �يقول ¤ راه 
اكينة هاذ اSوا�ر لكها اكنت ساكنة يف الغابة، لوال التدzل دëل الس=يد 
الوايل، Wازاه هللا خبري، لاكنت وا¯د الاكرثة غتكون يف ٕاقلمي �ٓسفي، ٔ"ن 

  .ت اج�عية ووا¯د ¬ح�hاWات ا�يل يه اح]ا يف غىن عهنااحhقا�
  الس=يد الرئGس، 

ا�يل تنطلبو دا� كفريق هو ٔ�ن الس=يد رئGس احلكومة ªادي جيي عند� 
الس=¼نة املاجKة، أ"س=بوع املا�، تنطلبوه جييب لنا يف السؤال دëلو رمغ 

ابغيناه يعطينا  ٔ�ن السؤال �يتعلق رمبا dشمولية العقارات داzل اململكة،
هو جييب لنا ¯ل ٕاجيايب  هوا¯د احلل ا�يل هو ¯ل ٕاجيايب، ا�يل تنطلبو م]

دëل املغاربة،  %50لهاذ الساكنة هاذي، ا�يل يه تقريبا كمتثل وا¯د 
، ٔ"ن ٕاىل جKنا ندويو Mىل املÐ مøال ªري يف امجلاMة ا�يل %50تندوي Mىل 

ديومه �لمدينة، وس=يد� هللا كمنثل ٔ��، خصنا هنجرو لكيش هاذوك الناس ن
ينرصو راه �يعطي املÐ دëل اSوº �يعطهيا �ش يد�روا مدن �لناس، 
مايش حنيدو املÐ دëل الناس ونعطيوه �لمياه والغا�ت، اح]ا مايش ضد 

نطبقوه Mىل هاذ  1919املياه والغا�ت، ولكن يف وا¯د القانون، قانون دëل 

  .؟ وهللا جياز�مك خبري22وال  21 الناس دا� ا�يل اح]ا يف القرن
  الس=يد الرئGس، 

ا�يل تنطلبو هو هاذ اليش ابغيناه الس=يد رئGس احلكومة zëذو جبدية 
ºٔmمس ºٔmن املس"ٔ...  

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا �لس=يد املس�شار، الرساº وصلت، وصلت رسالتمك، شكرا 

ع الوطين لsٔحرار اللكمة �لمتدzل املوايل من فريق التجم. �لس=يد املس�شار
  .يف ٕاطار ٕا¯اطة اHلس، تفضل ٔ�س=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد احسGسناملس�شار الس=يد عبد امحليد احسGسناملس�شار الس=يد عبد امحليد احسGسناملس�شار الس=يد عبد امحليد احسGسن
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخويت وٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
طبقا ملقhضيات النظام اSاzيل Hلس املس�شار�ن، ٔ�حKط جملس=نا 

�س=باب ٕا8رهتا ¯ادثة مفجعة عرفهتا جامMة jزروت املوقر بقضية طارئة من ٔ
 15موالي عبد السالم ٕ�قلمي العرا ش، متثلت يف وفاة طفY مل يتعد معرها 

  .س=نة غرقا يف ٕا¯دى ٔ�ودية املنطقة
وٕاذا اكن احلادث ال ميثل اس=ت!]اء يف أ"قالمي، فهناك ¯االت ٔ�خرى 

ء والش=يوخ dسîب �لوفKات �جتة عن أ"مراض يف صفوف أ"طفال وال©سا
تدهور ٔ�حوال الطقس وانقطاع إالمدادات عن العديد من املناطق القروية 

  .معوما، واجلبلية Mىل وWه اخلصوص
وبدافع الوطنية الصادقة اليت جيب ٔ�ن يت�ىل هبا لك مغريب غيور، 
نعمل Mىل التقاط املظاهر اليت �سوء� يف لك ما حييط بنا، ونرتصد لك 

�و املرضة حبياة مواطنG]ا لننقلها ٕاىل اHلس الظواهر املس�Gة لسمٔ �öعة ب
YWما : وهذا ما دفعنا �لتطرق ٕاىل موضوع. املوقر بغرض ٕاجياد احللول العا

  يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتمنية العامل القروي؟
هذا اHال ا¥ي طاù ال©س=يان لس=نوات Mدة، و«رتîت عنه مشالك 

التعلميي وضعف الب©Kات الطرقKة، مhعددة، سواء يف اHال الصحي ٔ�و 
ٕاضافة ٕاىل مشالك ٔ�خرى تتطلب وقhا ٔ�كرث ونقاشا وطنيا �شارك فKه مجيع 

  .القوى الس=ياس=ية �لك ٔ�طيافها، ٔ�ªلبية ومعارضة
  الس=يد الرئGس، 

من هذا املنرب، و�مس فريق التجمع الوطين لsٔحرار، نطالب احلكومة 
قول، بعيدا عن لك احلسا�ت ٔ�ن تضع مضن ٔ�ولوëهتا �ر�مج موضوعي ومع

و�متىن ٔ�ن . الضيقة، لفك العزº والهشاشة والفقر اليت يعGشها العامل القروي
يمت إالرساع ب�]فKذ الربامج وا	ططات Mىل ٔ�رض الواقع يف ٔ�قرب ا"Wٓال، 
حىت يتجنب ٔ�بناء �دي�]ا مشالك Mدة، قد �كون بعضها س�îا يف اغتصاب 

  . حKاة العديد من ٔ�بناهئم
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  .شكراو 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار إال¯اطة، الفريق . شكرا �لس=يد املس�شار

  .¬شرتايك، تفضل الس=يد رئGس الفريق

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Mلميد Mلميد Mلميد Mلمي
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
الوطين حول إالصالح الشامل والعميق  م]ذ شهور انطلق احلوار

�لعداº، �رMاية ملكKة وبتوجKه سايم من ٔ�Wل اع�د املقاربة ال�شار�ية اليت 
  .ينص Mلهيا اSس=تور اجلديد

ولقد نوهنا يف حKنه يف الفريق ¬شرتايك هبذه املبادرة املهمة الهادفة ٕاىل 
ºل ٕاصالح م]ظومة العداW�، اليت تعد ٕا¯دى ٕارشاك الهيئات والفاMلني من ٔ

أ"سس املركزية لبناء املؤسسات واSميقراطية يف بالد�، لكن نالحظ م]ذ 
مدة ٔ�ن املهنجية املعمتدة يف ٕادارة وتنظمي هذا احلوار بدٔ�ت «زيغ عن 
أ"هداف العميقة املرجوة مهنا، وعن الفعالية والن�اMة املطلوبة يف مøل هذه 

  .القضاë الوطنية املصريية
تصور معيل وحمدود يف الزمن، ويعمتد Mىل مقاربة العمل  فعوض وضع

�لنتاجئ، الحظنا ٔ�ن هيالك هذا احلوار اخhارت التنقل املكويك بني املدن، 
و¬س=هتالك إالMاليم ا¥ي لGس ٕاال ممكال ملهنجية احلوار ا¥ي ي©�غي ٔ�ن 

  . �كون معيقا وهادفا وم]ت�ا �ٔ"ساس
 ٔ�ن ممارسات بدٔ�ت تطفو �ملوازاة وأ"دىه من ذ¤، الس=يد الرئGس، 

مع هذا احلوار، فهيا «راجع عن مضامني ومقhضيات اSس=تور اجلديد، حKث 
جلmٔ وز�ر العدل واحلرëت ٕاىل انتداب رئGس احملمكة ¬بتدائية مبدينة 
مك]اس �لقKام مبهام الرئGس أ"ول حملمكة ¬س=ت/]اف بطن�ة، ويعترب هذا 

Wاء ليكرس دوº القانون واملؤسسات،  القرار ªري مس=بوق يف ظل دس=تور
  .�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن القرار املذ�ور Wاء خمالفا �لقانون أ"سايس لرWال القضاء

  الس=يد الرئGس، 
من هنا جند ٔ�نفس=نا ٔ�مام �ساؤل جوهري ومعيق، �متحور حول ا"8ٓر 
املقروءة من وراء اختاذ القرار املذ�ور، هل هو فهم خشيص �لقانون 

هو حماوº لاللتفاف Mىل املراق�ة امللكKة Mىل قرارات اHلس  ومقhضياته ٔ�م
  أ"Mىل �لقضاء؟

ٕاذ �يف يعقل ٔ�ن يîسط النظر املليك رقابته Mىل قرار مل ´سÐ الطرق 
القانونية املعمول هبا من Sن اHلس أ"Mىل �لقضاء، �عتباره اجلهة 

الفردية �لقضاة، ومتÐ اSس=تورية املؤقhة ا"ٓن املو�ول لها ٔ�مر تدبري الوضعية 
و¯دها ¬خhصاص �لبت يف م]اصب املسؤولية ٕاىل ¯ني تنصGب اHلس 

Ðامل ºالW سه بطبيعة احلال�  .أ"Mىل �لسلطة القضائية ا¥ي �رٔ
هل هبذه املهنجية س©]جح احلوار الوطين ٕالصالح العداº ونصل ٕاىل 

التفعيل السلمي  النتاجئ املرجوة؟ وهل هبذه املامرسات س�متكن احلكومة من
  واSميقراطي �öس=تور؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لفريق املوايل، اللكمة يف . شكرا ¤ الس=يد املس�شار، شكرا

  .ٕاطار ٕا¯اطة اHلس لفريق أ"صاº واملعارصة، تفضلوا الس=يد الرئGس

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامش
  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم

 يف فريق أ"صاº واملعارصة يف ٕاطار إال¯اطات Mلام ٔ�ن نثري اعتد�
ويف هذه اجللسة، ارتmٔينا . قضاë هتم البö �رمhه وهتم الرٔ�ي العام الوطين

مبناس=بة مرور ٔ�كرث من س=نة عن التحمل هذه احلكومة ملسؤوليهتا، ٕا8رة 
هو قضية ٔ�و بعض املالحظات املتعلقة بتقKمي حقKقة شعار مsٔ اSنيا، و 

  .الشعار املتعلق مباكحفة الفساد
ويؤسف]ا يف هذا الباب ٔ�ن نعلن بmٔن احلكومة مل «متكن بعد ميض س=نة 
من حتمل املسؤولية من ٕاحراز ٔ�ي تقدم ؤ�ي ٕاجناز �ملعىن احلقKقي للكمة 

الشعار املركزي  -كام تعرفون-ٕاجناز يف جمال حماربة الفساد، ا¥ي شلك 
ي يقود هذه احلكومة، بل Mىل العكس من �لحمY ¬نتáابية �لحزب ا¥

  . ا اس=تف�اال وتفامقا �لفساد يف عهدها]ذ¤، عش=نا وMاي© 
هذا الðم قلناه وقاª ùري� ومل يصدقو�، اليوم Wاءت شهادة م]ظمة 

اليت ٔ�شارت ؤ�قرت يف تقر�رها " الشفافKة اSولية"دولية حمرتمة، يه م]ظمة 
هاذ . خر إالدارة املغربية و¬قhصاد املغريبأ"zري حبقKقة ٔ�ن الفساد مازال ين

يعين فقد فهيا  2012املنظمة ٔ�كدت ٔ�ن املؤرش دëل الفساد يف س=نة 
 80نقط، حبيث انتقلنا يف التصنيف العاملي، «راجعنا من املرتبة  8املغرب 

  .88ٕاىل املرتبة 
حصيح هناك معل ال بmٔس به قامت به احلكومة ٔ�و تعلن نGهتا القKام به 

تعلق بتقدمي مشاريع قوانني هتدف ٕاىل حماربة الفساد، تتعلق �لصفقات وامل 
العمومKة، الهيئة الوطنية �لزناهة والوقاية، ويه ٔ�عامل �مثهنا وحنيهيا ال س=¼ 
�هنا تنضاف ٕاىل جمهود سابق قامت به بالد� وzاصة تصديق البM öىل ٔ

مازلنا قلقون ونعرب عن اتفاقKة أ"مم املت�دة املتعلقة مباكحفة الفساد، لكن 
قلق]ا، وهاذ القلق مايش بو¯د� حىت م]ظمة مغربية حمرتمة ويه 

)Transparency ( ٔن هذه املشاريع اجلديدة حملاربةmكدت ب�املغرب، ٔ
وهاذ املنظمة  الفساد ينقصها الكøري من التدقKق والكøري من املتطلبات،

  .مة ٔ�ن تلتفت ٕاÜهياWابت وا¯د العدد من املالحظات، حنن �متىن من احلكو 
�ريد كذ¤ هبذه املناس=بة ٔ�ن «كف احلكومة عن «روجي خطاب 
مhناقض وملتوي، مرة ك©سمعو بmٔن احلكومة Wادة يف حماربة الفساد 
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مبناس=بة احلديث Mىل هاذ . وال�س=يح والعفاريت، ومرة عفا هللا عام سلف
ابنا �لترصحي ا�لغة الغريبة واSخM YKىل البö، نعرب عن اندهاش=نا واس=تغر 

دëل الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ملا «لكم Mىل ٔ�نه يف الربملان 
هذه ٕاهانة ومتس اHلس، هذه م]اس=بة ٔ�دعو . عفاريت ومتاس=يح، هللا ٔ�كرب

الربملان ليك نعطي �لس=يد الوز�ر �ش يوحض فني هام هاذ العفاريت؟ فني 
ئGس احلكومة قال بmٔن املغاربة حترروا هام هاذ ال�س=يح؟ الس=¼ ٔ�ن الس=يد ر 

من عقدة اخلوف، وحنن �ريد من احلكومة ٔ�ن تتحرر من عقدة اخلوف ؤ�ن 
«كشف عن هوية هاذ الاكئنات امليتافزييقKة، واش يه اكئنات مKتافزييقKة 

  وال �سكن الربملان؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  الس=يد الرئGس، 

صو حيرتم امسيتو، هللا جيازيك عندما �هنFي خشص حقه يف الðم خ
�ش=نو اك�ن الس=يد الرئGس، نقطة نظام ٔ�و تدzل احلكومة؟ تفضلوا . خبرئ

  .الس=يد الوز�ر

الس=يد احلبGب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع الس=يد احلبGب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع الس=يد احلبGب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع الس=يد احلبGب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

طبعا نقطة نظام ٔ"نه Mىل أ"قل الس=يد الرئGس مشكورا، اس=تدعى 
سائلين �كوين حتدثت عن وجود عفاريت Ìم يتعلق يب خش  صيا، ́و
�عتقد بmٔنه من قواMد اSميقراطية ٔ�ن ٔ�متكن من . طبعا.. ومتاس=يح يف الربملانٔ

التعقKب، ولمك، الس=يد الرئGس، واسع النظر يف اخhيار الوقت ا¥ي ٔ�متكن 
  . فKه من هذا احلق

  .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر

  .د الوز�رشكرا الس=ي
ما اعطيت لكش اللكمة، الس=يد الرئGس، مايش ا�يل ابغى اللكمة 

ªادي .. zëذها، راه ٔ�� ا�يل ك©سري ؤ�� ا�يل كنعطي اللكمة، هللا خيليك
ند�ر اكع ذاك اليش ا�يل كتقولوا يل ند�رو، فني ªادي ند�ر ذاك اليش ا�يل 

  ابغيت ٔ�� ند�ر؟
  الس=يد الرئGس، 

س=يد الوز�ر تدzل ٔ"نه اس�شف من Ìم الس=يد ال . هللا جيازيك خبري
رئGس الفريق ٔ�نه هو املعين يف جزء من Ìمه، Mلق Mليه وطلب من 
الرئاسة ٔ�ن متن�ه الوقت ا¥ي «راه م]اس=با �لرد، مل �رد بعد، طلب الوقت 
املناسب من الرئاسة طبعا ٔ�ن متك]ه من الرد يف الوقت املناسب، والرئاسة 

  .قتمل متك]ه من هذا الو 
 128ملاذا مل متك]ه طبعا؟ ٔ"هنا مقKدة مبقhضيات النظام اSاzيل يف املادة 

اليت ال �سمح �لحكومة بmٔن تعقب Mىل ٕا¯اطات اHلس Mلام، مايش درهتا 
ªري �رايس، ٔ"ن هاذ اليش �يقKدو القانون مايش ٔ��، و�لتايل ما دامت 

لب التدzل يف هذا الرئاسة مل متك]ه من هذا الرد، فال ٔ�رى مربرا ملن يط
إالطار �لتعليق، رحبا �لوقت من طبيعة احلال ٔ"نه حمدد، وليك نصل ٕاىل 
املبتغى ا¥ي هو طبعا Wلسة أ"س=ئY الشفوية، ابغينا ندوزو أ"س=ئY لكها 

  .يف الوقت دëلها القانوين
و يف هاذ النقطة هاذي، لطمتو�لتايل ٔ�رجومك دون ٔ�ن يعين بال ما � 

ٕ�عطاء اللكمة �لفريق املوايل يف ٕاطار ٕا¯اطة اHلس Mلام، ل©س=تmٔنف ٔ�شغالنا 
الس=يد رئGس الفريق، ٔ�رجوك، ال حترج الرئاسة Üمتنعك من ... وهو الفريق

�zذ نقطة نظام، ٔ"ن الرئاسة ال «رى مربرا لهذا، بعد تدÐz يف ٕاطار ٔ
إال¯اطة ال �رى ش�Gا Wديدا اس=ت�د حىت تzٔmذ من بعده التدzل يف ٕاطار 

و�لتايل، رWاءا لن©hقل ٕاىل إال¯اطة املوالية �لفريق املوايل ويه . ظامنقطة ن
  . اللكمة لفريق الت�الف ¬شرتايك يف ٕاطار ٕا¯اطة اHلس Mلام

  .شكرا �لس=يد الرئGس
ال، ال، ما امسعتكش مزëن، ما تلزم]Gش �ش نعطيك اللكمة هللا 

º ٕاذا ما ٔ�ردمت جيازيك خبري، رWاءا zذ راه ªري ªادي نقطع الصوت يف ¯ا
�ن �شريوا ٕاىل ٔ�ش=ياء ال Mالقة لها مبا جرى، تفضلٔ.  

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب©شامش
  الس=يد الرئGس،

�� ¯اىش ٔ�ن ٔ�نزتع اللكمة من الرئاسة عنوة، ٔ�نمت م©سجمون مع ٔ�نفسمك، ٔ
�� ما ابغي�ش ند�ر التعقKب، ابغيت ند�ر نقطة نظام، ابغيت نقول فهيا ٔ

�Üمتس من الرئاسة ومن اHلس ٔ�ن نعطي �لس=يد اHلس س=يد ن ٔ ��فسه، ؤ
 ùن نناقشه يف ما يقو�الوز�ر ليوحض ٔ"نه وWه اهتام �لربملان و�لم�لس Mىل ٔ

  .ويدعيه فقط

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
هذا التقطته الرئاسة م�ارشة بعد طلب الس=يد . شكرا �لس=يد الرئGس

ا اعطيناه Üهيش، الرئاسة الوز�ر، قال بيل تعطيو يل وقت م]اسب مازال م
  . من حقها �ش ختتار الوقت املناسب ا�يل ªادي تعطي ليه اللكمة

الس=يد رئGس فريق الت�الف ¬شرتايك يف ٕاطار ٕا¯اطة اHلس Mلام، 
  .تفضلوا أ"س=تاذ احلاج العريب خربوش

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ادة املس�شارون،الس=يدات والس

يف ٕاطار النظام اSاzيل Hلس املس�شار�ن، ٔ�حKط اHلس Mلام بقضية 
طارئة تتعلق مبعا�ة Mدد هام من مواطنG]ا املقميني هبولندا بعد قرار احلكومة 

من التعويضات ¬ج�عية اخلاصة �ٔ"رامل  %40الهولندية بتخفKض ¾س=بة 
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غرب، هذا القرار ا¥ي دzل ¯زي واليتاىم وتعويضات ٔ�بناء املقميني �مل
التنفKذ م]ذ فاحت ينا�ر املايض، وتقوم Mدد من امجلعيات الفاYM هبولندا 
وحقوقKون وفعاليات خمتلفة مبعركة قانونية داzل هولندا وداzل الربملان 
الهولندي Sفع احلكومة الهولندية �لرتاجع عن هذا القرار ا¥ي ميس بmٔرزاق 

�ٓخر من البöان، وميس بî]د يف اتفاقKة الرشاكة مع  مواطنG]ا ومواطين Mدد
¬حتاد أ"وريب، كام ميس �التفاقKة الثنائية بني املغرب وهولندا خبصوص 

  . الضامن ¬ج�عي
لنا من العمY الصعبة، ؤ�كرث K و�لطبع فٕان لهذا القرار تmٔثري Mىل مداخ 

تصد�ر لك  من ذ¤ ٔ�ن هذا القرار ميهد لقرار �ٓخر ٔ�خطر، وهو توقKف
لsٔرامل وأ"طفال، ٕاضافة ٕاىل تعويضات  2014التعويضات ابتداء من س=نة 

العائد�ن ٕاىل املغرب بصفة هنائية، وذ¤ ٕاذا صادقت الغرفة أ"وىل �لربملان 
  .الهولندي Mىل القرار

ٕاننا ندعو ٕاىل اخنراط أ"طراف املعنية يف هذه املعركة محلاية حقوق 
فعىل احلكومة يف خشص قطاMاهتا املعنية ٔ�ن «كøف . امواطنG]ا املقميني هبولند

من معلها �لضغط Mىل احلكومة الهولندية وبت©س=يق مع اSول أ"خرى املعنية 
هبذا القرار، وMىل جملس املس�شار�ن ٔ�ن يتحرك وينخرط يف هذه املعركة، 
ونقرتح ٔ�ن �راسل الس=يد الرئGس رئGس الغرفة أ"وىل �لربملان الهولندي 

  .لس=نا هبذا اخلصوص�مس جم 
كام نقرتح ٔ�ن يمت �شكKل وفد �رملاين من جملس=نا، يضم لك الفرق 
واHموMات الربملانية لزëرة الربملان الهولندي وا�لقاء �لفرق الربملانية �öفاع 

  .عن مصاحل مواطنG]ا داzل ق�ة هذا الربملان
حبضور الوزراء كام ندعو جلنة اخلارجKة واSفاع واملناطق احملتY لالنعقاد 

املعنيني، ومه وز�ر اخلارجKة، ووز�ر ال�شغيل، والوز�ر امللكف �ملغاربة 
  . املقميني �خلارج، ملناقشة هذا املوضوع واختاذ ما يلزم من تدابري

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة ٔ"¯د ٔ�عضاء الفريق ¬س=تقاليل . شكرا �لس=يد رئGس الفريق

  .ا يف ٕاطار ٕا¯اطة اHلس Mلام، تفضل أ"س=تاذ ا�لبار�لو¯دة والتعادلية دامئ

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

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن، 

  أ"خت املس�شارة احملرتمة،
ٕان ٕا¯اطة الفريق ¬س=تقاليل �لو¯دة والتعادلية اليوم «متحور حول 

معق اHمتع املغريب، ٔ�ال ويه حماربة العمل ظاهرة ٔ�صبحت ترتخس �مhياز يف 
النقايب والنيل من اHهودات اليت تبذلها خمتلف النقا�ت، حبيث ٔ�صبح 

  .معروفا ٔ�ن لك من تنقب فس=يكون مصريه الطرد والتنكKل

وال داعي ٔ"طرح ٔ�و ٔ"ضع ٔ�مام جملس=نا املوقر Mدة ٔ�مYø يندى لها 
يف القطاع العام ٔ�و يف القطاع  اجلبني، حبيث Mدة قطاMات ٕانتاجKة، سواء

، يف "وفي أَنْفُسكُم أَفَال تُبصرون "اخلاص، كام يقول هللا س=ب�انه وتعاىل 
جملس=نا املوقر جند ٕا�راهات ٕالخواننا املوظفني احملرتمني ا¥�ن ´شقون طريقهم 
النقايب ب!�ات وٕ�معان وبتؤ�دة، لك]نا �رى ٔ�هنم يصطدمون بواقع مر، ٔ�ال 

�و امللفات الفردية وهو � ٔ ëبح عزامئهم و�بح نضاالهتم، فهناك بعض القضا
اليت نلمتس معاجلهتا سعيا وراء حتفزي هؤالء املوظفني، وسعيا وراء حتفزي� 
حنن مكس�شار�ن، ٔ"ننا اليوم يف ¯اWة ماسة ٕاىل جمهوداهتم، س=¼ وحنن 

  .مق�لني يف هذا اHلس Mىل املصادقة Mىل القانون أ"سايس
ا كنت قد «لكمت عن حماربة العمل النقايب، خفري دليل ٔ�يضا هو ٕاذ

مكhب التكو�ن املهين، فالبد، ؤ�غتمنها فرصة لوجود أ"خ وز�ر ال�شغيل 
بي©]ا، ٔ"قول مرة ٔ�خرى، نلمتس فك احلصار Mىل نقابة التكو�ن املهين، 
ٕاضافة كذ¤ قطاع الصيد البحري وما يعرفه من Mدد هائل من اليد 

،Yة الصيد البحري ´شوهبا ما ´شوهبا من  العامKنظرا ٔ"ن اتفاق Yفٕاهنا معط
مشالك، س=¼ وحنن مق�لني Mىل اجلوº اخلامسة يف ٕاطار اتفاقKة الصيد 

  .البحري
ف]متىن حضور املهنيني احلقKقKني �öفاع عن هذه االتفاقKة، ٔ"ننا يف 

  . �لوطن ¯اWة ماسة ٕاىل من سhGجرد من أ"�نية ٔ�مام املصل�ة العامة
  .شكرا الس=يد الرئGس، ؤ�س�سمحمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

ن©hقل م�ارشة ٕاىل معاجلة أ"س=ئY الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
سؤ¬، ٔ�ربعة مهنا �ٓنية مو�ة ٕاىل قطاMات ¬قhصاد  21اجللسة وMددها 

 17رج، الوظيفة العمومKة، وواملالية، االتصال، املغاربة املقميني يف اخلا
سؤ¬ Mادë موزMة Mىل قطاMات ¬قhصاد واملالية، االتصال، الوظيفة 
العمومKة، العدل، الرتبية الوطنية، الش=باب والرëضة، الطاقة واملعادن، 

  .ال�شغيل، الس=يا¯ة، الصناMة التقليدية، العالقة مع الربملان
لشفوي أ"ول Mىل واللكمة ٔ"ول مhدzل يف ٕاطار طرح السؤال ا

الس=يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين حول ٕاخhالالت الصندوق الوطين 
�لضامن ¬ج�عي، واللكمة ٔ"¯د ٔ�عضاء الفريق احلريك، تفضلوا الس=يد 

  .رئGس الفريق، اليس السعداوي
مسحوا يل، امسح يل هللا خيليك، تفضل اما ابغا�ش الرئاسة جياوب، 

الس=يد رئGس الفريق، اليس السعداوي اطرح  الس=يد رئGس الفريق، تفضل
  .السؤال دë¤ هللا جيازيك خبري، ªادي يبدي دا� الوقت، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
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  ٕاخواين املس�شار�ن،
سؤالنا يف الفريق احلريك حول مقhضيات اSس=تور اجلديد ا�يل ربط 

ة �حملاس=بة، ٔ"ن مؤخرا Pشف التقر�ر دëل اHلس أ"Mىل املسؤولي
�لحسا�ت Mىل ٕاخhالالت يف تدبري الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي، 
ٕان Mىل مس=توى الصفقات العمومKة جسل غياب jم لالف�hاص والتدقKق 

املليون دëل  5اSاzيل، وخصوصا يف الصفقات ا�يل �يفوق املبلغ دëلها 
  ).L’audit(ليت �س=تدعي م�ارشة اSرمه، وا

�ما Mىل مس=توى املوارد الîرشية، ورد كذ¤ يف التقر�ر ٔ�ن أ"طباء ٔ
واملمرضني واملش=تغلني �ملص�ات التابعة �لصندوق الوطين �لضامن 
¬ج�عي مه موظفون م]متون ٕاىل ٔ��زة خمتلفة وقطاMات وزارية خمتلفة 

من  15لفة ملقhضيات الفصل وهذا، الس=يد الوز�ر، كGشلك خما. بدون ٕاذن
النظام أ"سايس �لوظيفة العمومKة، ا�يل كام Wاء يف التقر�ر، و¬ع�د Mىل 
 öاملساواة يف تق �التوظيفات بدون تنظمي م�ارëت، وMدم ا¯رتام م�دٔ

  .املسؤولية
  الس=يد الوز�ر، 

من zالل هاذ التقر�ر دëل اHلس أ"Mىل �لحسا�ت، ابغينا نعرفو 
إالسرتاتيجية دëلمك ملعاجلة هذه إالخhالالت اليت مضهنا تقر�ر  ٔ�ش=نا يه

  اHلس أ"Mىل �لحسا�ت؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، . شكرا �لس=يد املس�شار
  .تفضلوا الس=يد وز�ر ال�شغيل

        ::::الس=يد عبد الوا¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس=يد عبد الوا¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس=يد عبد الوا¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس=يد عبد الوا¯د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .س=يد الرئGسشكرا ال 

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
فعال الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي àٔي مؤسسة معومKة تتخضع 
لالف�hاص دëل اHلس أ"Mىل �لحسا�ت، ويف بعض أ"حKان بطلب من 
احلكومة �ش �يمت هاذ ¬ف�hاصات وكذ¤ مببادرة من اHلس أ"Mىل 

  .�لحسا�ت
مل ا�يل كتقوم به هاذ اHلس، تتكون مالحظات و�يمت �ل©س=بة �لع

�سجيل ¬خhالالت، ويف كثري من أ"حKان ما �يوصلش أ"مر ٕاىل نوع 
من اخلطورة �بري، ولكن هاذ العملية مفKدة دامئا ٔ"ن ٔ�ي معلية اف�hاص، 
�ي معلية دëل املرور دëل الرقابة وٕاال وكتثري ¬ن��اه لsٔش=ياء ا�يل خص ٔ

  .ني ¬عتباريتáذ بع
بعني  همت ٔ�zذ 2011وMىل هاذ أ"ساس، هاذ التقر�ر ا�يل مت س=نة 

¬عتبار ومت إالدراج دëلو يف ٕاطار ا	طط دëل ¬ف�hاص دëل 
الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي ا¥ي كام تعلمون هو ´سري بصفة 

mٔجور�ن، ثالثية، اك�ن فKه يف اHلس إالداري دëلو، اك�ن ممثلني دëل امل
ممثلني دëل املقاوالت والغرف الت�ارية والصناعية، ٕاىل ªري ذ¤، واملمثلني 

  .دëل احلكومة
يف ¬ج�ع أ"zري دëل جملس إالدارة، اتفق]ا �ش خنلقو وا¯د ا�لجنة 

ا�يل ªادي «كون Mلهيا ) Un comité d’audit(دëل ¬ف�hاص دامئة 
تعلق �لك ¬خhالالت املمك]ة ªادي ٔ�هنا لك الس=ياسات ¬¯رتازية ف¼ ي 

ٕاذن، هاذ ¬ف�hاص اكن مفKد �ل©س=بة لتطو�ر العمل . ميكن �ش=تغل Mلهيا
  .دëلنا

�ل©س=بة لsٔش=ياء ا�يل ٔ�\رمتوها، الصفقات العمومKة كذ¤ �لفحص 
�ل©س=بة . دëلها، بناء Mىل الطلب والتوصية دëل اHلس أ"Mىل �لحسا�ت

ظفني دëل وزارة الص�ة، اكينة اتفاقKة ا�يل مت �لتوظيف دëل بعض املو 
والوزارة يف ¬س=تعامل دëل  )1CNSS(ٕاعطاؤها �لم�لس، اتفاقKة ما بني 

  .بعض أ"طباء
�ل©س=بة �لولوج �لعمل، الطريقة املتبعة ويه اك�ن وا¯د النوع دëل 
¬خhيار Mىل ٔ�ساس وا¯د العدد دëل احلي!Kات، وMىل ٔ�ساس هاذ 

مفثال أ"مر ا�يل .  لقاءات م�ارشة مع الناس، مث �ميروا ٔ�مام جلنةاحلي!Kات �يمت
طلب، متت Mىل  43�ٓالف طلب دëل العمل �ل©س=بة  10مøار هنا اك�ن 

وا ـــــمرا¯ل، مع ¬ش=تغال دëل بعض الوسطاء ا�يل قاموا يف أ"ول معل
)La présélection (ومن بعد اكن لقاء بصفة م�ارشة.  

©ش دامئا نعملو املبارة الكhابية �ش ندzلو لبعض تيظهر يل ما �ميك 
املناصب، اك�ن م]اصب ا�يل رمبا خصك �شوف الناس و«لكم معهم و«لكم 
معهم Mىل املشاريع دëهلم، وحتاول ا�لجنة ا�يل Mىل لك ¯ال �ميكن ختتار 

  ).CNSS(فKه، هذا هو ¬جتاه ا�يل امىش فKه اHلس 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة لsٔس=تاذ السعداوي، تفضلوا. س=يد الوز�رشكرا لمك ال 

  :املس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
وال ٔ�¯د ينكر ٔ�ن اHلس . شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم Mىل هاذ إالWابة

أ"Mىل �لحسا�ت اليوم والت عندو وظيفة دëل املوا�بة والتوجKه ٔ�كرث من 
ابغينا من الصندوق الوطين  ¬ف�hاص، ٕاال ٔ�نه، الس=يد الوز�ر احملرتم،

�لضامن ¬ج�عي اليوم خيلق وا¯د املصاحلة كذ¤ مع الزبناء دëلو، وتدار 
ٔ"ن تدارت يف مجيع القطاMات مبا فهيا امجلاMات  )L'amnistie( وا¯د

والت�ار واملقاوالت ولك من ٔ�راد الترصحي من الزبناء بتلقائية، يؤدي أ"صل 
وائد، ؤ�ن هاذ الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي ويمت إالعفاء دëلو من الف

اليوم خيلق كذ¤ مصاحلة مع الزبناء دëلو، �ش ميكن ينفس من الوضعية 
اليوم ا�يل ان� كتعرفوا، الس=يد الوز�ر، الوضعية دëل املقاوالت الصغرى 

  . واملتوسطة، واحلاº مع الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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الس=يد الوز�ر، �ش هاذ الصندوق يتعامل مع  البد كنلمتسو م]مك،
الزبناء دëلو بوا¯د املرونة �ش ميكن هلم يmٔديو ما بذمهتم، ولكن �كون 

  .هناك ٕاعفاء من الفوائد ويmٔديو فقط أ"صل
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب عن . شكرا �لس=يد املس�شار

      .تعقKب الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس=يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
 ا�يل ابغيت �خhصار شديد،. يف الواقع ªادي نعقب Mىل سؤال 8ين

الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي مؤطر �لقانون، اك�ن ٔ�ش=ياء ا�يل تيقدر 
ٕاذن إالعفاءات . يد�رها ؤ�ش=ياء ا�يل ما يقدرش يد�رها من دايت رٔ�سو

)L'amnistie ( ر يف ٕاطار القانون ما �ميك©ش هو يعفي من �يخصها تقر
  ...لنفسه الناس من ٔ�ش=ياء ا�يل يه مرتتبة عن هذات

عند� مشلك 8ين وهو ما اكي©ش الترصحي مبا فKه الكفاية �لناس ا�يل 
خصهم �كونوا يف الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي، اح]ا خصنا حنميو 

  . طار دëلهاالشغيY، خصنا حنميو هاذ الناس �ش نوسعو االٕ 
مث zاص الصندوق بدون شك �كون عندو وا¯د التعامل مع املرتفقني 
بنوع من املرونة، ؤ�� مس=تعد �ش ن�]اقشو Mىل لك هذه أ"ش=ياء ونبلغوها 

  .�لمسؤولني Mىل الصندوق الوطين �لضامن ¬ج�عي
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا لمك Mىل  وق�ل ٔ�ن ن©hقل ٕاىل السؤال. شكرا �لس=يد الوز�ر

مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، وق�ل ٔ�ن ن©hقل ٕاىل أ"س=ئY املوWه ٕاىل 
امجلعية اSولية �ل©ساء "الس=يد وز�ر االتصال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك ب

�لر�ط، ويه تتابع معنا ٔ�شغال هذه اجللسة، �مسمك مجيعا  "أ"مر�كKات
  .�رحب هبم

وز�ر االتصال حول احلاكمة  ون©hقل ٕاىل ٔ�ول سؤال موWه ٕاىل الس=يد
يف القطب العمويم، واللكمة ٔ"¯د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لsٔحرار 

  .لتقدمي السؤال، ٔ�¯د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لsٔحرار لîسط السؤال
  .تفضل أ"س=تاذ لعلج. ن©hقل ٕاىل السؤال الثاين

        : : : : املس�شار الس=يد حلبGب لعلاملس�شار الس=يد حلبGب لعلاملس�شار الس=يد حلبGب لعلاملس�شار الس=يد حلبGب لعلجججج
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .لرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلنيdسم هللا ا
  الس=يد الوز�ر،

¾سائلمك اليوم حول احلاكمة يف القطب العمويم، ؤ�نمت تعرفون جKدا 
ا¥ي اهمت به املغاربة كثريا ق�ل ¬نتáا�ت، هو املس=توى ا¥ي اكن فKه 

  .القطب العمويم وzاصة التلفزة املغربية
هذا الباب، ما هو مس=توى احلاكمة يف  ف©سائلمك، الس=يد الوز�ر، من

  والتلفزة املغربية؟  2Mهذ�ن القطبني وzاصة رشكة 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد وز�ر االتصال يف ٕاطار اجلواب، . شكرا �لس=يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .الرحميdسم هللا الرمحن 

  .ٕاذ ٔ�شكر يف البداية الس=يد املس�شار Mىل السؤال
�عتقد ٔ�وال ٔ�ن مسلسل دëل احلاكمة Mىل مس=توى القطب العمويم، ٔ
هذا مسلسل ا�يل انطلق، وابدات الر أ"وىل دëلو كتظهر، ولعل ٔ�وىل 
هاذ الر يه ٕا¯داث بوابة ٕالكرتونية ا�يل Mربها رشاكت إالنتاج كتقدم 

ëل طلبات العروض املشاريع دëة، ووّىل عند� نظام دKلها �لك شفاف
تنافس=ية و«اكفؤ الفرص والشفافKة يف العالقة مع رشاكت إالنتاج، وفق 

  .�ل©س=بة �لق]اة الثانية 62و) SNRT2(�ل©س=بة لـ  193املادتني 
إالجراء الثاين ا�يل امشG]ا فKه هو ٔ�يضا هو ٔ�سايس، هو تفعيل ٔ��زة 

نا املسؤولية اكن تقر�ر دëل املف�ش=ية العامة حول احلاكمة، فاش حتمل 
دëل ا�ل�ان تقريبا  4الرشكتني، اظهر ٔ�ن ا�ل�ان دëل احلاكمة ا�يل يه 

ش=به معطY، البعض مهنا جيمتع والبعض مهنا ما Mارفني حىت شكون 
  .أ"عضاء

، اHلس إالداري حسم املوضوع دëل ا�ل�ان 2012لهذا، يف ماي 
  :ربع، اكينةدëل احلاكمة ا"ٔ 

  جلنة ت��ع عقد الرب�مج؛ -

 ا�لجنة دëل أ"جور والتعويضات؛ -

 .ا�لجنة دëل إالسرتاتيجية -
وابداو كGش=تغلوا، ؤ�وىل الر ٔ�يضا وهو تقKمي عقد الرب�مج ا�يل اكن 

، 2011مع الرشكة الوطنية لٕالذاMة والتلفزة وا�يل اكن ا�هتFى يف دج]رب يف 
يوليوز ويف دج]رب متت ¬ع�د يف اHلس  يف ههاد التقKمي ا�هتينا م]

اع�د مذ�رة ٕاطار  2013ينا�ر  9نونرب ا�يل ساىل يف  29إالداري دëل 
 .لعقد الرب�مج

إالجراء الثالث ا�يل امشG]ا فKه يف ٕاطار التفعيل دëل احلاكمة وهو 
توصية من تقر�ر املف�ش=ية العامة، �هيم نظام  15اس=تáالص حوايل 

العالقة مع املوارد الîرشية، الهيلكة والعالقة مع رشكة إالنتاج، املشرتëت، 
هاذ التوصيات عرضناها Mىل اHلس إالداري ومت اختاذ القرار يف أ"جرٔ�ة 

                                                 
2 Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision 
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  . ٕاجرءات هيلكية 3ٕاذن هاذي . دëلها
واش هاذ اليش ªادي تبان ا"8ٓر دëلو ا"ٓن؟ ميكن نقول ¤ ٔ�وىل 

ة، ا"ٔ  س=بوMني املاضيني رشاكت إالنتاج �يتصلوا ا"8ٓر ظهرت، اليوم، البا̄ر
�يقولوا امحلد k، ولينا ا"ٓن الربامج موضوع م]افسة، وميكن ¤ ا"ٓن «زور 

وتلقى البوابة إاللكرتونية،  2Mاملوقع دëل الرشكة الوطنية ٔ�و موقع دëل 
  . وتلقى راسك ٔ�مام طلب عروض مفhوح يف هاذ اHال

  .والسالم Mليمك

        ::::لسةلسةلسةلسةالس=يد رئGس اجل الس=يد رئGس اجل الس=يد رئGس اجل الس=يد رئGس اجل 
اللكمة لsٔس=تاذ لعلج يف ٕاطار التعقKب عن . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .جواب الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد حلبGب لعلاملس�شار الس=يد حلبGب لعلاملس�شار الس=يد حلبGب لعلاملس�شار الس=يد حلبGب لعلجججج
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر، 
اح]ا ملا وضعنا لمك السؤال، وضعناه لمك تبعا ٕاىل مرجعية دëل وا¯د 

والتلفزة، وzاصة  احلدث وقع هاذي ٔ�س=بوMني، كتعرف احلاكمة يف إالذاMة
يف التلفزة، هو �س=يري أ"موال، دا� اح]ا ك©شوفو فر¾سا قدام]ا، كتدوز 
مقابY �رة القدم، اك�ن ªري ق]اة و¯دة كتدوز �رة القدم دëل الفريق الوطين 

والتلفزة  2Mالفر¾يس، مøال Mىل سKîل املثال ال احلرص، اح]ا، تبارك هللا، 
ربجموا نفس املقابY، هاذي لكها ٕاماكنيات ق]وات �ي 3املغربية والرëضية، 

مليار �ش ندوز املقابالت دëل àٔس ٕافريقKا،  10عند�؟ هاذي حاكمة؟ 
  واش هاذي حاكمة يف نظرك الس=يد الرئGس؟ 

املليار �لكرة، ٔ�ش=نو  10واش يف نظرك، الس=يد الوز�ر، ميل كنعطي 
كنáيل لٕالبداع كنáيل لٕالنتاج؟ ٔ�ش=نو كنáيل �لميدان دëل الثقافة؟ ٔ�ش=نو 

مليار ٔ�� لوا¯د املقابالت ما عندي هبم ال  10والتواصل؟ ميل كنعطي 
Mالقة ال من قريب وال من بعيد، حىت املنتخب دëلنا ما �يتmٔهلش، وخنرس 

  املليار، هاذي حاكمة؟ 10
ما عند�ش غرض �ل�رشيع، ما عند�ش غرض بقوانني، .. ٔ�� كمنيش

�نت، �وز�ر، من . يف املوضوع عند� غرض بmٓليات وحبسم وتدzلٔ
املليار ترصف Mىل مقابالت ما  10املفروض رئGس اHلس إالداري «رفض 

عند� هبا حىت يش ¯اWة، �لعكس متتعص املغاربة، متتعص حواسهم، ٔ�نه 
اليوم هاذيك املقابY، هذاك الفريق الوطين ا�يل املغاربة ابناو Mليه أ"مل 

ش ´شوفوه وا¯د ا�لحظة، ما وفرها هلمش، املليار ªري � 10لكهم واعطاو 
وعيطنا �لوز�ر يف املوضوع �ش جيي يعطي ¬س=تفسار �لمغاربة، وما Wاش 
يعطي ¬س=تفسار �لمغاربة، واش اح]ا هاذي حكومة Wات لترصف 
. أ"موال عبثا؟ ال ٔ�ظن ذ¤، ال ٔ�ظن ذ¤، وال ٔ�متىن ذ¤، الس=يد الوز�ر

  . لمك الرد الس=يد الوز�ر
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب. شكرا �لس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
 50مليون درمه، مبعىن  500ٔ�وال، إالنتاج لو¯ده اخلار� تقريبا عند� 

لبات مليار احشال هاذي ما اكن�ش كتدوز بط  50مليار دëل الس=ن�مي، هاذ 
، �التفاق املبارش، هاذ املسgré à gré( ºٔm(عروض واملنافسة احلرة، 

وقفت، وk امحلد، س=نة من احلوار والنقاش العمويم وقفت ووالت 
  .كتخضع �لمنافسة

 Mليه دëل املبارëت، ٔ�� مhفق يتجوج، نظام املشرتëت ا�يل حتدث
كة الوطنية لٕالذاMة معك، وعند� حوار مع وزارة ¬قhصاد واملالية والرش 

والتلفزة �ش هاذ النظام دëل املشرتëت راه ما اكي©ش فKه هاذ املشلك 
ٔ"ن هاذ املشلك دëل املبارات مازال �يلقاو ليه احلل، الثلثني كتجي من 

  .إالشهار ا�يل �يكون مرافق لهاذيك املبارëت
ëل مليون د 200املشلك عند� يف نظام املشرتëت ا�يل تقريبا وا¯د 

، وهاذ املشرتëت ا"ٓن املف�ش=ية العامة �لاملية 10مليار، مايش  20اSرمه، 
طلبت، قالت بmٔن هاذ النظام ما zاضعش لوا¯د املسطرة دقKقة، مل يقع 
التحيني دëلها وفق نظام املشرتëت ا�يل zاضع �لمس=توى العمويم، اHلس 

ع اع�د نظام إالداري بناء Mىل هاذ التوصية صادق Mىل قرار �ش يوق
Wديد لنظام املشرتëت، ٔ"ن املسلسالت أ"ج]بية وال ªريها خصها ختضع 

  .حىت يه �ش يوقع التحمك يف النفقة العمومKة
املسºٔm الثالثة ا�يل عند� يف احلاكمة وا�يل حىت يه ابدات كتبان أ"\ر 

  .دëلها يه القضية دëل املوارد الîرشية واملبارëت من ٔ�Wل اSخول
"ٓن املبارëت يف الرشكة الوطنية لٕالذاMة والتلفزة، التوظيف �يخضع ا

�لمبارëت، وهذا ٔ�مر ٔ�سايس، ٔ"ن احلاكمة ال يف الشق املايل وال يف الشق 
هاذ . الîرشي، خصنا �كرسو م�دٔ� الشفافKة، «اكفؤ الفرص، واملنافسة احلرة

�يل �ينظم من اSس=تور ا 155املبادئ الثالثة ا�يل يه دس=تورية، الفصل 
العمل دëل الناس ا�يل كGش=تغلوا يف املرافق العمومKة �ش نعاجلو هاذ 

  .إالشاكل
º رابعة وا�يل ٔ�\ر«هيا، ؤ�� معك بعض املرات كنخرسو، mٔ ابقات مس

ولكن راه من الناحKة الوطنية ما خصناش ندفعو املغاربة ٔ�هنم ´شاهدوا 
يف الق]وات الوطنية  املبارëت دëهلم يف ق]وات ٔ�خرى، خصهم ´شاهدوها

  . دëهلم
  .والسالم Mليمك

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

ن©hقل ٕاىل السؤال الثاين املوWه دامئا �لس=يد وز�ر االتصال، وهو حول 
واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء فريق أ"صاº واملعارصة، . واقع إالMالم العمويم
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  .تفضل أ"س=تاذ بلقشور

        ::::عبد السالم بلقشورعبد السالم بلقشورعبد السالم بلقشورعبد السالم بلقشوراملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .شكرا لمك الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس=يدة املس�شارة، 

  ٕاخواين وزماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
�س=تدعي التحوالت الهامة اليت تعرفها بالد� التفاتة قوية ٕاىل الواقع 
إالMاليم العمويم ببالد�، وهذا واقع مسته أ"ساس=ية غياب س=ياسة معومKة 

و�جعة Sى احلكومة، حبيث الزال ٕاMالم]ا  -نقولها لsٔسفو -واحضة 
العمويم يغرد zارج الرسب ومعزول عن الواقع اHمتعي، وªري قادر Mىل 
موا�بة القضاë احلقKقKة املرتبطة �ٔ"ولوëت اHمتعية الرامKة ٕاىل بناء منوذج 

  .وطين، دميقراطي، ¯دايث
ة، ٔ�ن نبه يف ٔ�كرث من م]اس=بة لقد س=بق لفريق]ا، فريق أ"صاº واملعارص 

ٕاىل التáلف والرتدي الشامل ا¥ي يعGشه ٕاMالم]ا العمويم خبصوص 
اس=مترار اس=تخفاف الق]وات العمومKة بذاكء املواطنني، من zالل ٕاشاعهتا 

Mرب املسلسالت  -ولsٔسف–��وق املنحط والرديء اليت متطر� به يومKا 
ن©hظر رمبا مسلسالت من دول املكس=يكKة والرت�ية والكورية، وال زلنا 

�خرى ٔ�ج]بية جنهلها مس=تق�ال، والس=يل اجلارف من إالMال�ت والوصالت ٔ
إالشهارية اليت ال «راعي يف ٔ�ªلهبا ا¥وق والهوية املغربية، �ٕالضافة ٕاىل 
السهرات املبتذº، وفشلها يف ٕاMداد وتقدمي �رامج ثقافKة وس=ياس=ية وف]ية 

ا يدفعنا ٕاىل التmٔ�يد مرة ٔ�خرى Mىل ٔ�نه مل يعد و«رفهيية Wادة وهادفة، وهو م
مق�وال يف هذه ا�لحظة اSقKقة واملفصلية اليت متر هبا بالد� اليوم ٔ�ن ´س=متر 
ٕاMالم]ا العمويم شاردا، ªري قادر Mىل اÜهنوض مبهامه احملورية يف حتصني 

قدما  اHمتع وتmٔهليه وتmٔطريه يف ٔ�فق ٕارساء قمي ¬نفhاح والتعددية واSفع به
  .لتثKîت ٔ�سس املغرب اSميقراطي احلدايث

يف هذا إالطار، ¾سائلمك الس=يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت اختذمتوها 
�و س�áhذوهنا مس=تق�ال �لتزنيل السلمي �لمقhضيات اSس=تورية اجلديدة، ٔ
و¬لزتامات اليت ج�مت هبا يف الرب�مج احلكويم يف جمال إالMالم العمويم، 

ة إالMالمKة اجلديدة �لحكومة، وعن الرشوط املؤسساتية وعن املقارب
و�متىن ٔ�ن �كون . والîرشية واملالية الكفYK بتحقKق لك ما ذ�ر�ه يف �ساؤلنا

  .جوا�مك شافKا وضافKا
  .وشكرا

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

  .تفضلوا الس=يد الوز�ر

        ::::ز�ر االتصال، الناطق الرمسي �ز�ر االتصال، الناطق الرمسي �ز�ر االتصال، الناطق الرمسي �ز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالس=يد و الس=يد و الس=يد و الس=يد و 
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

�وال اكينة وا¯د القضية ا�يل خصنا نتفقو Mلهيا، اس=تقاللية إالMالم ٔ
العمويم، ما ميك©ش نطلبو من احلكومة وال من الوز�ر يتحول ٕاىل مد�ر 
�رامج ٔ�و يتحمك يف املضمون، ٔ"ن ٕاىل در� هاذ املنطق، هذا م]طق 

  . تاليين مáhلف، خصنا نوMاو بهاس= 
من اSس=تور، الهيئة العليا  165دس=تورë حمسومة القضية، الفصل 

لالتصال السمعي البرصي يه ا�يل ك�سهر Mىل التعددية وحرية املعلومة يف 
�ساس=يةٔ ºٔmٕاطار القمي احلضارية وقوانني اململكة، هاذي مس .  

معي البرصي؟ Mاطينا ٔ�ش=نو Mاطينا اح]ا القانون، قانون االتصال الس
نقرتحو ٕاMداد دفا«ر التحمالت كت�دد اخلدمة العمومKة و¬لزتامات 
والربامج، يف هاذ دفا«ر التحمالت وا�يل اكن فهيا نقاش معويم واك�ن ا�يل 

 M3ارض واك�ن ا�يل اتفق وكذا، ا�يل «هيم ٔ�ن اخلالصة ا�يل zلصنا لها فهيا 
  .دëل أ"مور

zىل هاذ اليش أ"وىل، در� مؤسسات داM ل الرشاكت ا�يل ك�سهر
دëل اخلدمة العمومKة، هام املهنيني من ذاهتم داzل املؤسسات، جلنة 
أ"zالقKات وجلنة انتقاء الربامج، وتدار نظام طلبات العروض يف العالقة 

  .مع إالنتاج اخلار� وحتددت ¾س=بة إالنتاج اSاzيل، هذا ٕاجناز ٔ�ول
عددية الس=ياس=ية وا�لغوية والثقافKة يف إالMالم إالجناز الثاين هو تعز�ز الت

العمويم، وهذا مكسب، وا�يل هاذ الس=نة �ن بوضوح الربامج احلوارية 
مرات، وهذا تنص Mليه يف دفرت التحمالت وا"ٓن  3ا�يل مت املضاعفة دëلها 

  .ك©شهدوه ملموس
اص 8لثا، اSور دëل مراق�ة ما هيم املضمون وما هيم التعددية هو اخhص

ا¥ي �راقب  77.03حرصي، فاش تنقول حرصي هذا القانون، قانون 
دفا«ر التحمالت هو الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، فهيا املمثلني 
دëل جملس املس�شار�ن، فهيا املمثلني دëل جملس النواب، وممثلني دëل 

. º املÐالرئاسة دëل احلكومة، �ٕالضافة ٕاىل الشخصيات ا�يل �يعيهنا Wال
ٕاذن هيئة دس=تورية كرتاقب املضمون، واSس=تور نص Mىل ٔ�هنا كتقدم 

  . تقر�ر س=نوي �لربملان
�لتايل، �ش �كون دقKق، عند� س=ياسة معومKة ظهرت يف دفا«ر 
التحمالت، جوج عند� س=ياسة معومKة ظهرت يف تطبيق مقhضيات مKثاق 

زلناه، وعند� س=ياسة وتعمتد و� 2012احلاكمة اجليدة ا�يل صدر يف مارس 
معومKة وا�يل يه عند� التقار�ر دëل املف�ش=ية العامة �لاملية، ما ابقا�ش 
تقار�ر ا�يل كتبقى يف الرف، ال، التقار�ر ا�يل كنجزوها ونطبقو التوصيات 

�ش=نو �يعين هذا؟ كهنزوها . دëلها، يف ٕاطار اس=تقاللية إالMالم العمويمٔ
لرشكتني ونطرحوها وندافعو Mلهيا وحنملو وكمنش=يو �لم�لس إالداري دëل ا

  .املسؤولية Hموع أ"عضاء
 .شكرا
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 . شكرا الس=يد الوز�ر

  .لمك اللكمة اليس بلقشور يف ٕاطار التعقKب

        ::::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 الس=يد الرئGس

لفي مmhٔ\ر �ليس رمغ ٔ�ننا مسعنا Ìما �بريا وفلسفKا، واقª YKري اليس اخل
الرمKد، كنتلكمو هاذ أ"ëم Mىل اس=تقاللية القضاء وتmٔ\ر بدوره ؤ�صبح 
يتلكم عن اس=تقاللية إالMالم، وهذا يطرح سؤ¬ �بريا عن من س©س=تقKل 
�وال وق�ل لك يشء؟ وس©س=تقل بني من ؤ��ن هذه ¬س=تقاللية ٕان حص ٔ

  القول؟
، Wلسة مراق�ة حنن ا"ٓن يف Wلسة �رشيعية، Wلسة ٔ�س=ئY شفهية

احلكومة، ٕاىل اك�ن هاذ ¬س=تقاللية، وما عند� حىت يش دور، اMالش 
كنطرحو اح]ا هاذ أ"س=ئY اليوم؟ وماذا �راقب؟ ميل هاذ أ"ش=ياء تداول 
 ºٔن أ"مور يه مو�وmهبذا الشلك واحلكومة عندها هاذ الفلسفة، وب

لك مس=تقل ٕاذن ٔ"حصاهبا و�لم�لس إالداري، وحنن اليوم لGس لنا دور وال
  .ال دور لنا اليوم

اليس اخللفي، ٔ�قول ¤ بmٔننا عندما كنا نناقش القانون املايل وكنا ¾ساند 
وMىل قطاعنا ) Mىل تلفزتنا(القطاع العمويم نظرا لغريتنا Mىل صناديق 

إالMاليم، وندفع يف اجتاه ٔ�ن منن�ه مزيانية 
مة من ٔ�Wل ٔ�ن حيسن 
 ٔ�ن �كون يف مس=توى إالMالم اSويل، لكن مردوديته ؤ�ن �كون تنافس=يا، و

عندما نتلكم عن ¬س=تقاللية ونولك أ"ش=ياء ٕاىل ٔ�حصاهبا، هذا يشء 
  .مؤسف Wدا

عن ٔ�ية اس=تقاللية وعن ٔ�ية حاكمة تتلكمون؟ ٕاىل قلنا بmٔن دار لربهيFي 
اليوم ) Medi1 sat(موظف اليوم وكتعطينا هذاك إالنتاج، و 3000فهيا 
، 3000موظف مقارنة مع  200كتعطينا؟  موظف وشوف �ٓش 200فهيا 

اليوم نتلكم Mىل احلاكمة وMىل ا�لجن دëل إالسرتاتيجية ودëل أ"جور 
هاذ أ"ش=ياء ا�يل كنتلكمو Mلهيا جتاوزها الزمن، . ٕاىل �ٓخره... وعقود الربامج

ٕاىل �ٓخره، راه حىت هو اكن ¯دايث يف ... ميل «لكمتو Mىل النظام الس=تاليين
  . ٕاىل �ٓخره، Mىل وضع اكن مرتدي... الثورة Mىل القKرص وقhو وWا ودار

اليوم كنتلكمو يف لغة الواقع بG]ا وبG]مك، ت©hلكمو Mىل م]توج وMىل جودة 
�v. ٕاMالمKة ا�يل كتضبط الهوية املغربيةٔ ë...  

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 ،v�ٔ ë م، هذا الوقت ال �رمحðهنيت حقك يف ال�اليس بلقشور، ٔ

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب. املس�شار شكرا الس=يد

  :الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
àٔن املغرب ما دارش مراجعة دس=تورية، .. يف احلقKقة هاذ اليش خصو

àٔن ما عند�ش اSس=تور ا�يل حسم بوضوح ٔ�ن ٕاىل وىل وز�ر االتصال 

 . حتة Mىل اSس=تور�يتدzل يف الربامج، ٕاذن خصنا نقراو الفا
امسح يل اSميقراطية يف العامل، منش=يو اج�ديت الxذج دëل اس=تالني، 

اكع الxذج .. ، منش=يو �لمنوذج الربيطاين وال اÜمنوذج)BBC(نقولو ¤ ªري 
ا�يل اكينة يف العامل، اSوº اSميقراطية احلديثة ا�يل حتدثيت Mلهيا يف السؤال 

لطة التنفKذية تتدzل يف إالMالم، كت�دد دë¤ أ"ول، كرتفض ٔ�ن الس
 77.03القانون  2006القواMد يف ٕاطار دفا«ر التحمالت، وا�يل يف 

املصادق Mليه وق�ل ما يدzل حلزي التنفKذ، «ميش=يو �لهيئة العليا لالتصال 
اMالش؟ �ش ما يطغاش طرف Mىل طرف، �ش ما . السمعي البرصي

�� عندي أ"ªلبية اليوم، ´س��دش طرف بطرف، �ش ما يتحمكش، ٔ
  . منحيك انت من احلياة احلزبية عن طريق إالMالم، ما عند´ش احلق

ساMة يف الربامج  125هاذ العام امحلد k أ"حزاب دëل املعارضة 
ساMة، وخنليو الناس ت�]افس  74احلوارية يف إالMالم، ٔ�حزاب أ"ªلبية 

  .والشعب املغريب حيمك
مؤسسة؟  12مة يف اSس=تور تدارت اMالش املؤسسات دëل احلاك

والهيئة العليا �لسمعي البرصي مت ¬رتقاء هبا ... جملس املنافسة و، و
دس=تورë، حىت ال يتحول يش طرف س=يايس هيمين Mىل طرف س=يايس 

  . ولهذا، هاذ املوضوع ما ميك©ش. �ٓخر
املراق�ة دëل املضمون، كام يف لك الت�ارب العاملية يف إالMالم، كتد�ر 
لها مؤسسات دëلها، در� لها جلنة ٔ�zالقKات، وهاذ ا�لجنة ªادي تبدا 
�ش=تغل ومت التعيني دëلها يف اHلسني إالداريني أ"zري�ن، يف هاذ الشهر 

  . دëل ينا�ر، اكينة مالحظات يف املضمون �يتو�وا �لجنة وكتصدر قرارات
  .والسالم Mليمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا ¤ Mىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسةشكرا الس=يد الوز�ر، 

ون©hقل ٕاىل أ"س=ئY املو�ة ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس 
احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف اخلارج، وهو حول الس=ياسة الوطنية 

اللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء فريق . لتدبري شؤون املهاجر�ن املقميني �خلارج
رصة لîسط السؤال، تفضل الس=يد املس�شار، تفضل اليس أ"صاº واملعا

  .بويلن اسط 

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف اسط 
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

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

لقد الزتمت احلكومة يف �ر�جمها جبعل املواطنني املغاربة املقميني �خلارج 
ëولو�ت الس=ياسة احلكومKة، وذ¤ �Sفاع عن حقوقهم وحامية يف صلب ٔ

مصاحلهم وتوطيد Mالقهتم بوطهنم أ"صيل، �لنظر �لت�دëت إالسرتاجتية 
  .املرتبطة �حملافظة Mىل الهوية الوطنية لsٔجKال الناش=ئة
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ٕاال ٔ�ن واقع املهاجر�ن املغاربة املقميني �خلارج اليوم، ´شهد همينة 
لق]صليات املغربية ٔ�ثناء اس=تخراج ٔ�و التصديق Mىل البريوقراطية Mىل ا

�وراق ٕادارية حيتا�ا املهاجر، كام ٔ�ن املؤسسات البنكKة املغربية، zاصة ٔ
اليت تتوفر Mىل فروع يف ٔ�ورو� «رفض التعامل مبنطق العوملة ا¥ي �ر«كز 
Mىل التنافس=ية يف ختفKض ٔ�سعار الفائدة، وتقدمي �سهيالت هلم قصد 

ع «منوية يف بöان ¬س=تق�ال ٔ�و حىت يف املغرب، وٕاعطاء ٕا¯داث مشاري
أ"مهية القصوى لتد́رس ا�لغة أ"مازيغية والعربية وٕادما�ام يف أ"سالك 
التعلميية يف بöان املهجر، مع توفري الوسائل وا"ٓليات الكفYK �نøîاق جKل 

ية وطنية Wديد من ¬س�رات �لمغاربة املقميني �خلارج، يف ٕاطار ٕاسرتاجت 
يف جمال الهجرة اSولية Mرب جتديد مهنجية تدبري شؤون املغاربة املقميني 

  .�خلارج، مع اع�د م�ادرة �شار�ية يف هذا إالطار
ما يه التدابري وإالجراءات اليت س�áhذوهنا : ¥ا، ¾سائلمك الس=يد الوز�ر

كني مغاربة العامل ملوا�بة إالرادة امللكKة السامKة ملواصالت املسار التدرجيي Üمت
من ممارسة مواطنهتم الاكمY، وضامن مشاركة �جعة هلم يف اكفة اHاالت 

  �لحياة الوطنية؟ 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

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

  .تفضلوا

ئGس احلكومة، امللكف ئGس احلكومة، امللكف ئGس احلكومة، امللكف ئGس احلكومة، امللكف الس=يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى ر الس=يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى ر الس=يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى ر الس=يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Sى ر 
        ::::�ملغاربة املقميني يف اخلار�ملغاربة املقميني يف اخلار�ملغاربة املقميني يف اخلار�ملغاربة املقميني يف اخلارجججج

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
مليون مغاربة  5يف البداية، ٔ�ذ�ر بmٔننا بصدد الðم حول ما يقرب من 

مhواWدون يف العديد من ٔ�قطار العامل، وتدzالهتم يف العديد من املياد�ن 
غربية ٔ�خرى ´س=تفKدون ماليني مغريب �ٓخر ٔ�و م �7لبö جتعل ٔ�ن حوايل 

و�لتايل، سؤالمك ´س=تحق لك . من تدzالهتم اج�عيا واقhصادë وثقافKا
أ"مهية، وموضوع مغاربة العامل �يف ج�ت ´س=تحق كذ¤ وا¯د النظرة 

Yة شامKة، نظرة حكومKفق�  . ٕاسرتاتيجية، نظرة ٔ
وعيا من احلكومة هبذا املعطى، قدم]ا من zالل الرب�مج احلكويم 

د من املقhضيات ا�يل يه كهتم هاذ القطاع، مث مع الوقت تبني لنا ٔ�نه العدي
من الرضوري التخطيط وٕاMداد رؤية وطنية مشرتكة و�شار�ية لتدبري 
شؤون مغاربة العامل يف املياد�ن الثقافKة، يف املياد�ن ¬قhصادية، يف املياد�ن 

ية شؤون البö الس=ياس=ية، يف املياد�ن ¬ج�عية كفاMلني حقKقKني يف «من 
  .�لك معطياهتا

فكKف كتعرفوا يعين املشاركة دëل مغاربة العامل يف لك املياد�ن ولك 
أ"وراش التمنوية اليت تعرفها اململكة حتت القKادة الرش=يدة جلالº املÐ نرصه 
هللا، لGست وليدة اليوم، ٕاىل اzذينا ªري بعض املعطيات، مغاربة العامل 

بئة دëهلم ٔ�وال من zالل احلضور والرتدد دëهلم Mىل �يعربوا Mىل هاذ التع 
كتجي  %70دëل املغاربة �يجيو وا¯د املعدل دëل  %70البالد، ٔ"ن 

س=نوë �لبالد، وهذا رمق تقريبا لGس ù مøيل يف العامل، املغاربة ٔ�عطوا 
حتويالت مالية ا�يل يه 
مة وا�يل يه ك�شلك وا¯د اMSامة �لتوازن املايل 

hيف العامل و¬ق öارش بM وا�يل كتجعل من املغرب ،öل البzصادي دا
  .و8لث بö يف م]طقة ٕافريقKا الشاملية والرشق أ"وسط

�زيدو ندمعو هاذ اليش، �يف قلت لمك اح]ا كند�رو وا¯د  ش�
إالسرتاتيجية ا�يل يه يف طور إالMداد ٔ"هنا صعبة ومعقدة وفهيا تداzالت 

لنا م]ذ س=نة Mىل وضع وا¯د إالطار دëل مhعددة، ويف نفس الوقت مع 
مؤسسة احلسن الثاين، وزارة اخلارجKة، : العمل �شاريك بني لك املتدzلني

  )...le conseil(وزارة اجلالية وكذ¤ املركز ٔ�و 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف 

  .لس=يد املس�شارتفضل ا. التعقKب هللا جيازيك خبري

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الوز�ر، 
ªري يف احلقKقة يتضح ٔ�ن هناك غياب رؤية وطنية شامY مشرتكة �ش 

 5نعاجلو القضية دëل اجلالية املغربية املقمية �خلارج ؤ�رشمت �لرمق املهول هو 
  .دëل املليون ¾سمة

  الس=يد الوز�ر، 
ريق أ"صاº واملعارصة دعينا لوا¯د ¬ج�ع طارئ ملناقشة مشلك كف

اجلالية املقمية zارج اëSر الهولندية، ا�يل طلبنا حضور الس=يد وز�ر الشغل 
والس=يد وز�ر الشؤون اخلارجKة ؤ�نمت ملناقشة هاذ إالشاكل ا�يل من بني 

الية، ودفع �8ٓر أ"زمة ¬قhصادية العاملية ا�يل قاس هاذ الف�ة من اجل
احلكومة الهولندية ٕاىل هنج س=ياسة التقشف وٕاجراء بعض التعديالت Mىل 

  .قوانني الضامن ¬ج�عي
  الس=يد الوز�ر، 

اMالش هاذ إالجراء ا�يل دارتو احلكومة الهولندية ما قاسش الشعب 
الرتيك ٔ�و ال السورينام ٔ�و التو¾س=يني ٔ�و املرصيني، �لضبط املغاربة، املغاربة 

س=نة، ا�يل سامهوا  400عندمه Mالقة �حلكومة الهولندية م]ذ ٔ�زيد من ا�يل 
يف بناء اSوº الهولندية، ٕاذن اكن هنا وا¯د الرد دëل الظهر دëل احلكومة 

  .جتاه هاذ الف�ة العريضة من اHمتع
ٕاذن خص وا¯د ¬ج�ع طارئ، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ"ن هناك 

يد ا�يل ختلق يف هولندا ويف دëر املهجر جKل Wديد من اجلالية، جKل Wد
و«رىب متا، ا�يل خصنا لغة ٔ�خرى �لحوار معه، ٕاذن خص هاذ الصمت 

ناقشو هاذ املشالك ونلقاو وا¯د ن الرهيب دëل احلكومة وخترجوا �ش 
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  . الصيغة �ش نعاجلو املشلك
، 10، %40هناك ٔ�رامل ا"ٓن ا�يل 
ددة �لفقر ميل غتحيد هلم ذيك 

أ"فراد دëل أ"رسة مع ¬رتفاع دëل أ"سعار دëل املواد الغذائية  دëل 11
وارتفاع بعض أ"سعار، ٕاذن ما العمل الس=يد الوز�ر وzاصة كام ٔ�شاروا 
إالخوان هناك قانون Wديد يناقش ا"ٓن يف الربملان ا�يل كهتدد به احلكومة 

د �كون ال©س=بة دëل ¬قhطاع؟ ٕاذن خص وا¯ %100الهولندية �ش 
  ...إالجراء، وكذ¤ هناك «راجع يف العمY الصعبة

  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
التعقKب لمك الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف . شكرا الس=يد املس�شار

  .ٕاطار التعقKب عن تعقKب الس=يد املس�شار

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف 
        ::::ارارارارججججاخلاخلاخلاخل

ابغيت ٔ�وال نmٔكد Mىل ٔ�ن «مكY بع�اº �لسؤال أ"ول، هو ٔ�ن دس=تور 
 5اململكة هو اSس=تور الوحKد يف العامل، ؤ�زن ما ٔ�قوù، ا�يل ٔ�عطى 

مقhضيات يف اSس=تور zاصة �جلالية دëلو �خلارج، وهذا كنعزتو به 
مك Mىل ودا�ر�ن �ر�مج لتفعيل لك هذه املقhضيات ٕان شاء هللا، �ش نmٔكد ل

�ن اكينة هناك رؤيةٔ.  
�ل©س=بة لقضية مغاربة هولندا، إالجراءات ا�يل اzذاهتا احلكومة 
الهولندية يه ٕاجراءات ال هتم املغاربة و¯دمه، يه هتم امجليع، مبا فهيم 
�ٓخر، ولكن اح]ا  öصل ب�الهولنديني، اكنوا ٔ�صال هولنديني ٔ�و اكنوا من ٔ

 ٔsذاتو �ل©س=بة لzد، القرار هذا ا�يل اMرامل وذوي احلقوق �ل©س=بة �لتقا
هذا كنعتربوه اح]ا مكغاربة ومكسؤولني مغاربة ªري قانوين، ªري رشعي، 
ونعمل ما يف وسعنا عن طريق اSبلوماس=ية وعن طريق احلوار، ٔ"ن هولندا 
بö رشيك، بö صديق وªادي نوصلو معهم، اح]ا ٔ��يد�ن Mىل ٔ�ننا ªادي 

  .ما Sينا من ٕاماكنيات دبلوماس=يةنوصلو معهم حللول يف ٕاطار لك 
واح]ا مس=تعد�ن ٔ�ننا جنيو �لقاء مع الزمالء �يف ادعي�Kو لهاذ ا�لقاء �ش 

��نعم؟ ال، ال، Mاد Wا الطلب ؤ�� مايش ... نفرسو لمك لك املعطيات، ٔ
بو¯دي، ٔ�� راسلت إالخوان دëيل �ش نربجموه أ"س=بوع املق�ل ٕاىل اهدامه 

  .تهللا واكن عندمه الوق
]اتنا اح]ا مزëن نت�اورو و«كون G فلهذا مايش مشلك، هو احلوار ب 

عند� وا¯د الطريقة، ولكن احلوار أ"مه هو مع الرشاكء دëلنا يف هولندا، 
، اك�ن وا¯د "تعاونوا Mىل قضاء ¯اجhمك �لك�ن"اح]ا ابدينا كنحسو، 
ان هنجوها دبلوماس=ية، ودر� طريقة مع إالخو نالطريقة ا�يل اح]ا ك 

املس=تفKد�ن وأ"خوات املس=تفKدات يف لقاء يف احلس=مية ا�يل ٔ�طر�مه �ش 
يدافعوا Mىل احلقوق دëهلم بطريقة قانونية، وس©س=متر وعند� لقاءات يف 

  .هولندا ٕان شاء هللا يف املس=تق�ل

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

ثاين �لمغاربة ون©hقل معمك ٕاىل السؤال الثاين حول مؤسسة احلسن ال 
  .املقميني �خلارج، واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لsٔحرار

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد الك�وريد الك�وريد الك�وريد الك�وري
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

لقد دٔ�بت مؤسسة احلسن الثاين �لمغاربة املقميني �خلارج Mىل تنظمي 
الوزارة املنتدبة Sى رئGس احلكومة امللكفة Wامعات صيفKة حتت ٕارشاف 

dشؤون اجلالية املغربية �خلارج من ٔ�Wل zلق فضاء «رفهيFي وثقايف ٔ"طفال 
مغاربة العامل، ومن ٔ�Wل متكني هؤالء أ"طفال من تعمل م�ادئ ا�لغة العربية، 

اجليل أ"ول والثاين مل ´س=تفKدوا  - ولsٔسف–خصوصا اجليل الثالث ٔ"نه 
نوع من الربامج، ا�لهم اHهودات املبذوº من طرف بعض من هذا ال 

  .امجلعيات الرتبوية والثقافKة املتواWدة ببöان املهجر
ولٕالشارة، فٕان هذه امجلعيات اليت ªالبا ما لها طابع ٕاساليم ويؤطرها 
فقهاء عرب من خمتلف املذاهب، اليشء ا¥ي قد ي�سîب يف �رسيب 

فة Sى ٔ�طفال Wالي�]ا، واليت يه بعيدة لك بعض املفاهمي والق]اMات املتطر 
  . البعد عن مذهبنا الس=ين املاليك السائد يف بالد�

ما هو تقوميمك Sور هذه اجلامعات الصيفKة يف متكني ٔ�طفال : سؤالنا هو
اجلالية املغربية من لغهتم العربية واليت يه املفhاح لولوج ومعرفة وفهم م�ادئ 

خينا إالساليم العريب العريق؟ وهل من دي©]ا احلنيف وثقافhنا وjر 
  ؟ 2013ٕاسرتاتيجية معل zاصة هبذه اجلامعات �ل©س=بة �لمومس احلايل 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر. شكرا الس=يد املس�شار

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف 
        ::::اخلاراخلاراخلاراخلارجججج

  .شكرا الس=يد املس�شار. ئGسشكرا الس=يد الر 
�� يف البداية ابغيت ٔ�وال نفرق بني مصطل�ني اثننئ:  

اجلامعات الصيفKة هو يعين وا¯د التطبيق Wديد ابدات فKه الوزارة  -
تنظمي  ، وا�يل عند� 2009ùامللكفة �ملغاربة املقميني يف اخلارج م]ذ س=نة 

ù ا و¯اولنا نعطيوhادي وا¯د املردودية وٕاشعاع وانفª ��ح Mىل دول ٔ�كرب، ؤ
   ؛نعطيمك بعض أ"رقام

مث اك�ن ا	¼ت الصيفKة، وكنظن ٔ�نمت تتلكمون عن ا	¼ت الصيفKة  -
ا�يل يه مو�ة ٔ"طفال املغاربة املقميني �خلارج، وا�يل فهيا جزء كتنظمو 
مؤسسة احلسن الثاين وجزء كتنظمو الوزارة، و�ش �كون وا¯د العمل 
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�كون وا¯د املردودية و�ش ما �كو¾ش يعين التكرار ٔ�و  ت©س=يقي و�ش
  . ضياع إالماكنيات

، در� وا¯د ا�لقاءات مhواصY بي©]ا وبني 2013م]ذ بداية الس=نة دëل 
مؤسسة احلسن الثاين �ش �كون ت©س=يق يف العمل، ووصلنا التفاقKة ثنائية 

ومن  من zاللها كند�رو �ر�مج س=نوي مشرتك ومد�ر من طرف املؤسسة
طرف الوزارة حىت �كون هناك «اكمل وتلقائية، وما �كو¾ش هناك ضياع 

  . �لجهود
من  2012طفل س=نة  1700يف هاذ إالطار، يعين اس=تفاد ٔ�كرث من 

ا	¼ت الصيفKة، واكن هاذ التوزيع تقريبا يف ٔ�مه اSول ا�يل مhواWدة فهيا 
يل فهيا خم¼ت، اجلالية بدون اس=ت!]اء، ومهت تقريبا لك مدن اململكة ا�

وMاونو� يف هاذ ا	¼ت مؤسسات zاصة ومعومKة ٕ�دما�م ٔ�بناء اجلالية يف 
ا	¼ت الصيفKة ا�يل كتقوموا هبا، ودر� �رامج لتوس=يع هذه ¬س=تفادة ٕاىل 

3000 Yطفل ٕان شاء هللا يف الس=نة املق� .  
وال ٔ�¾شطة  التقKمي هو يعين، ال �ل©س=بة �ل�امعات الصيفKة وال ا	¼ت

هو ربط يعين العالقات بني اجلالية  هٔ�خرى، ٔ"ن الهدف من هاذ اليش لك
وzاصة أ"جKال الشابة، اجليل الثاين والثالث ويف بعض أ"حKان الرابع، 
بGهنم وبني بöمه أ"صل ا�يل هو املغرب من zالل ا�لغة، ا�لغة العربية وا�لغة 

اذو لكهم تدارت هبم �رامج ومن أ"مازيغية، من zالل الثقافة املغربية، ه
zالل الوزارة ٔ�و املؤسسة، و�خلصوص كذ¤، ومكلنا هاذ اليش �ش 
«كون عندو وا¯د إالشعاع ووا¯د التوس=يع دëل ¬س=تفادة من zالل 

 150مجعيات، مجعيات دëل املغاربة يف اخلارج ا�يل اكن اس=تافدت تقريبا 
Sٔطري الوزارة ومن اmل تëمع دSل إالماكنيات املالية مجعية من اëمع د

  :�لوزارة �ش
�وال، �كون تد́رس دëل ا�لغة؛    -ٔ  
8نيا، ٔ�نه �كون تmٔطري دëل هاذ امجلعيات ا�يل �يدرسوا ا�لغة  -

 .والثقافات املغربية، مبا يف ذ¤ رشاكة مع املعهد املليك �öراسات أ"مازيغية

    ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
 .الس=يد املس�شاراللكمة لمك . شكرا �لس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد البكوريد البكوريد البكوريد البكوري
ؤ�عتقد ٔ�ن موضوع املغاربة املقميني . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل جوا�مك

�خلارج مل يzٔmذ حظه من النقاش الوطين ومشالك اجلالية ترتامك وتتطور 
و«زداد تعقKدا يف غياب س=ياسة معومKة م]دجمة ومو¯دة بني خمتلف 

  . املتدzلني يف هذا امللف
الرب�مج احلكويم، الس=يد الوز�ر، الزتم جبعل املواطنني املغاربة �خلارج 
يف صلب ٔ�ولوëت الس=ياسة احلكومKة، وذ¤ �Sفاع عن حقوقهم وحامية 

  . مصاحلهم وتوطيد Mالقهتم بوطهنم أ"صيل
كام Wاء  - ومن بني احملاور اليت وMد الرب�مج احلكويم �الش=تغال Mلهيا 

تنويع وتطو�ر �رامج الرتبية والتmٔطري اSيين وتعلمي ا�لغتني  -Mىل لسا�مك 
  .العربية وأ"مازيغية والربامج الثقافKة، ٕاىل ªري ذ¤

فmٔعتقد ٔ�ن العمل مازال ما �¾ش Mىل ٔ�رض الواقع، ومعا�ة اجلالية 
ومشالكها اليومKة مازالت �س=تف�ل وتعكس وجود هوة معيقة بني الطموح 

مج احلكويم وبني الواقع املوجود Mىل أ"رض، وهو ما املعرب Mليه يف الرب�
�مني الشعور Sى مغاربة اخلارج بmٔن احلكومة ال هتمت ٕاال بعائداهتم املالية، وال 

«لكف نفسها عناء الغوص يف معGشهم اليويم وإالحساس العميق مبعا�هتم 
 . اليومKة

احملامك ومع  ٔ��رز املشالك املطرو¯ة ا"ٓن الرتبية والتعلمي وقضاëمه يف
املزي العنرصي  -�يف Wاء Mىل لسان بعض املتدzلني  -احملامون، كذ¤ 

ا"ٓن ا¥ي يتعرضون ù، وهو ٕاجراء عنرصي خفي ٔ�قدمت Mليه احلكومة 
الهولندية يف ٕاقصاء Mدد من املهاجر�ن املغاربة من حقهم يف التعويض الاكمل 

مك واملؤسسات التابعة يف ختفKض التعويضات ¬ج�عية، مفا هو رٔ�ي وزار«
  لها؟

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقKب. شكرا الس=يد املس�شار

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف 
        ::::اخلاراخلاراخلاراخلارجججج

�� يف احلقKقة، الس=يد املس�شار، الس=يد الرئGس، يؤسفين Wدا ٔ�ن ٔ
هاذ الق�ة Mىل ٔ�ن ا�يل �هيم احلكومة هام التحويالت دëل  نقول من zالل

املغاربة من اخلارج �لمغرب، مفايش هذا هو الهدف دëلنا، ومايش هذا 
  . العمل ا�يل كنقومو به

لو اكن �شوفوا �يفاش كنقKلو ندورو العامل بmٔرسه �ش حنلو املشالك مع 
¾س=تجبو �كKفKة احلكومات دëل ¬س=تق�ال، ونmٔطرو إالخوان دëلنا و 

تضام]ية، zاصة يف هاذ الظرف هذا دëل أ"زمة ا�يل �يعانيو مهنا وكنلقاو 
 ،ºاصة من البطاzو من أ"زمة وKش=تكGل©س=بة �لمغاربة ا�يل ك� Yلول بدي¯
وجتيو تقولوا لنا اليوم بmٔن اح]ا كهنمتو �لتحويالت، عيب هاذ اليش خيرج 

  .من هاذ القاMة، ٔ�س�سمح
كنقومو به من الصعب ٔ�ننا نتلكمو Mليه اليوم، هذا راه معل فالعمل ا�يل 

مليون دëل الناس يف لك العامل بmٔرسه، اك�ن �ر�مج مسطر  5دëل 
 Le(ؤ�عطينا تقر�ر، وراه عندمك، ٔ�عطيناه �لجنة ا	تصة، وراه موجود يف 

site internet( ل العامل ميكن هلم يطلعواëوموجود عندمك هنا، واملغاربة د ،
Mليه �لتفاصيل و�ٔ"رقام من zالل البوابة دëلنا املتواWدة يف أ"نرتنGت �لك 

 .. شفافKة، �ش ما نبقاوش
مليون  5ٕاذا مرينا خطاب حبال هااك راه zايب �لعالقات دëلنا مع 

 .مسحوا يلادëل خوتنا وخواjتنا وف�ات ٔ��باد� يف العامل، ؤ�عتذر، 
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
الوز�ر Mىل جوابه، و¾شكره Mىل مسامهته معنا يف هذه شكرا �لس=يد 

  . اجللسة
ون©hقل ٕاىل السؤال الفريد املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر العدل، وهو حول 

واللكمة ٔ"¯د . املساMدة القضائية Pرشط ٔ�سايس لولوج مرفق القضاء
�عضاء فريق أ"صاº واملعارصة، تفضلوا اليس العريبٔ.  

        ::::ريشريشريشريشاملس�شار الس=يد العريب احملاملس�شار الس=يد العريب احملاملس�شار الس=يد العريب احملاملس�شار الس=يد العريب احمل
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
: من اSس=تور ا¥ي ينص Mىل ما ييل 121تطبيقا ملقhضيات الفصل 

�كون التقايض جمانيا يف احلاالت املنصوص Mلهيا قانو� ملن ال يتوفر Mىل "
الرامKة ٕاىل العمل  ، وتبعا �لتعهدات احلكومKة الواردة برب�جمها"موارد اكفKة

Mىل ٕاصدار القوانني ومراجعة املنظومة ال�رشيعية مبا حيقق تزنيل املقhضيات 
اSس=تورية املتعلقة حبقوق املتقاضني، وتطو�ر إالطار القانوين املنظم 	تلف 
املهن القضائية، وخنص مهنا �¥�ر 
نة احملاماة ونصوصها التطبيقKة اكملرسوم 

لقضائية، Pرشط ٔ�سايس لولوج مرفق القضاء لف�ة معينة املتعلق �ملساMدة ا
  . من املتقاضني

ويف هذا إالطار، شلك مرسوم التعويض عن املساMدة القضائية 
من ق�ل اHلس احلكويم «راجعا  2012املصادق Mليه بداية شهر غشت 

عن العديد من املك�س=بات اليت تضمهنا مرشوع املرسوم السابق ا¥ي ٔ�Mده 
س=بق املرحوم محمد الطيب النارصي، أ"مر ا¥ي ¯دا بmٔحصاب الوز�ر ا"ٔ 

من القانون املنظم  41البذº السوداء ٕاىل املطالبة بتعديل مقhضيات املادة 
�لمهنة، zاصة الشق املتعلق �متكني مجعية هيئات احملامني Mىل ٔ�ساس 

بالغ تعاقدي مع وزارة العدل وفق املعايري اليت مت االتفاق Mلهيا من توزيع امل 
املرصودة �لمساMدة القضائية Mىل خمتلف هيئات احملامني، وهو ما مت التنازل 
عنه يف املرسوم �لáازن إالقلميي ٔ�و zازن العامº، بناء Mىل ٔ�وامر �Sفع يمت 
اع�دها من طرف ا"ٓمر �لرصف قصد ٔ�داء املبالغ املس=تحقة لفائدة احملايم 

د ٕاجناز املهمة املنوطة به، أ"مر ا¥ي املعني يف نطاق املساMدة القضائية بع
يعد معه مساسا �س=تقاللية املهنة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن الت�ديد املس=بق ملبلغ 
التعويضات عن النيابة يف مرا¯ل احملامكة كام Wاءت يف املرسوم احلايل مل 
�راعي جحم القضاë وال املدة اليت �س=تغرقها، وهو ما يتعارض مع روح 

هنة، ؤ�نه ميكن ٔ�ن يرتتب Mىل هذا توWه «ز�ية ممارسات القانون املنظم �لم 
ªري قانونية، وهو ما جعل مجموMة من احملامني يلوحون ٕ�ماكنية مقاطعة 

  .املساMدة القضائية
ما يه إالجراءات والتدابري اليت : لهذا، ¾سائلمك الس=يد الوز�ر

س�áhذوهنا لضامن حق الولوج ٕاىل القضاء يف ٕاطار مسطرة املساMدة 

لقضائية �ل©س=بة لف�ة من املتقاضني اليت تتوفر فهيم رشوط ¬س=تفادة، يف ا
  ظل رفض مجعية هيئات احملامني �ملغرب ملقhضيات املرسوم احلايل؟

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد وز�ر العدل واحلرëت �لجواب . شكرا الس=يد املس�شار

  .عن السؤال

        ::::رëترëترëترëتالس=يد مصطفى الرمKد، وز�ر العدل واحلالس=يد مصطفى الرمKد، وز�ر العدل واحلالس=يد مصطفى الرمKد، وز�ر العدل واحلالس=يد مصطفى الرمKد، وز�ر العدل واحل
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

مجY املعطيات اليت تفضلمت هبا ªري دقKقة، وٕاذا ش/مت قلت لمك بدون 
جمازفة ٔ�و مزايدة بmٔهنا ªري حصي�ة، ذ¤ ٔ�وال ٔ�ن املساMدة القضائية تعين 

�وال املصاريف اHانية، تعين اÜمتتع خبدمة احملايم بدون «اكليفٔ.  
ان ٔ�ي مشلك، ٕاذا اكن Ì هاذ�ن العنرص�ن ا"ٓن مhوفر  �ن وال يط̄ر

Sينا نقاش ٔ�و حوار مع السادة احملامني، زمالؤ�، فذ¤ لن يؤ\ر Mىل أ"داء 
العادي ملؤسسة املساMدة القضائية يف Ì املوضوMني، موضوع الصوا�ر 

 .القضائية واÜمتتع خبدمة احملايم
  ما هو املشلك؟

، �يقول بmٔن احملايم من قانون املهنة 41املشلك هو ٔ�ن عند� الفصل 
�لطبع يقدم اخلدمة اليت ي©�غي ٔ�ن يقد
ا �لمواطن يف ٕاطار املساMدة 
القضائية، ولكن يف الفقرة أ"zرية يقول يتقاىض يف أ"حوال أ"خرى ٔ�تعا� 

  .من اخلزينة العامة، يمت حتديد م�لغها وطريقة رصفها مبقhىض نص تنظميي
ج محمد الطيب النارصي هللا النص التنظميي ا¥ي صدر يف عهد احلا

، وما تطبقش، اMالش؟ 2011ماي  �5رمحو، صدر يف اجلريدة الرمسية يف 
، 41ٔ"نه مت اك�شاف ٔ�ن هذا املرسوم خيالف الفقرة الثانية من الفصل 

ملاذا؟ ٔ"نه ينص Mىل ٔ�ن مجعية هيئات احملامني يه اليت تتوىل، Mىل ٔ�ساس 
اليت يمت االتفاق Mلهيا، معلية توزيع تعاقدي مع وزارة العدل وفق املعايري 

 41املبالغ املرصودة Mىل خمتلف هيئات احملامني �ملغرب، مع ٔ�ن الفصل 
يقول ٔ�ن أ"تعاب تؤدى من اخلزينة العامة، ويقول يمت حتديد م�لغها وطريقة 
رصفها مبقhىض نص تنظميي، النص التنظميي ٕاذن ٔ�ولك ملؤسسات احملامني 

يف الفقرة أ"zرية، الفصل  �41ول من م]ظور الفصل �ٔ"داء، وهذا ªري مق 
يف الفقرة أ"zرية يقول بmٔن املبلغ ي©�غي ٔ�ن حيدد بنص تنظميي، هاذ  41

 هالنص التنظميي ما ¯ددهاش، و¥¤ احلاج محمد الطيب النارصي نفس
  .وضع هاذ املرسوم يف الرف

النص ٔ�و واكن Mيل �تفاق مع مجعية هيئات احملامني ٕاما ٔ�ن نعدل هاذ 
نرتك دار لقامن Mىل ¯الها، فقرر� ٔ�ن نتوافق Mىل مرسوم Wديد، وهاذ 
املرسوم اجلديد صدر بتوافق jم بني وزارة العدل واحلرëت وبني مجعية 

Y الثانية ٕان . هيئات احملامني ماذا وقع بعد ذ¤؟ يmٔيت اخلرب اليقني يف امل̄ر
 .شاء هللا
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
. �ر، احhفظ بعض عنارص اجلواب حىت �لتعقKبشكرا الس=يد الوز

  .تفضل الس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريش
  الس=يد الوز�ر، 

اح]ا تنطرحو السؤال Mىل الس=يد وز�ر العدل واحلرëت احملرتم، 
وتنعرفوك �رWل دëل املهنة ورWل القانون، وطرح]ا ميكن لنا اح]ا نطرحو 

 Yنت حبمك عندك كام يقول املثل عندك أ"س=ئ��كون مايش دقKقة، ولكن ٔ
  .إالماكنيات وعندك الوسائل �ش يعين تصحح لنا املعلومات

لكن اح]ا ا�يل ت©سمعوه ٔ"ن كهنرض معمك، الس=يد الوز�ر، ؤ�� مايش 
رWل قانون وال حمايم، ولكن من zالل ما �روج يعين يف اجلسم دëل 

ن طريق مجموMة دëل أ"صدقاء احملامني، الðم احملاماة وا�يل ك©سمعو ع
ا�يل تريوج يعين احملامون عندمه يعين عندمه النقKب ما قابلي©ش مبا ٔ�ن اك�ن 
الودائع واك�ن النقKب تhGدzل يعين الوقت ا�يل �يكون يش �زاع يف يش 
ملف عند احملايم وتيكون املولك ما ابغاش خيلص الواج�ات ٔ�و اك�ن يش 

يعين يعاجل  يتدzل النقKب، والنقKب راه �ٓمر �لرصف و«ميكن ùٕاشاكل متا � 
  .مجموMة دëل أ"مور، ªري حصح حىت هاذ اليش، الس=يد الوز�ر

«ميكن يعين لهاذ املبالغ ا�يل ªرتصد «رصد �لنقKب، والنقKب هو ا�يل 

حيدد، ٔ"نه املشلك هنا فني تيوقع؟ احلقوق دëل املتقاضني، دëل املواطنني 
الس=يد الوز�ر، ٔ"نه اك�ن مجموMة دëل احملامون، مايش لكيش، ولكن تتضيع، 

اك�ن وا¯د اجلزء الوقت ا�يل يتعرض Mليه وا¯د امللف �ش ينوب فKه بناء 
Mىل املساMدة القضائية، ما تG]وdش فKه بنفس امحلاس وبنفس الطرق ا�يل 

  .تG]وب فهيا يف �يق امللفات ا�يل �يتقاىض فهيا وا¯د أ"جر 
م
لهذا، ابغينا اح]ا النقKب دëل احملامون يلعب دور ٔ�سايس يف هاذ 
امللف هذا، ويتدzل و�كون الت�ديد يعين دëل أ"تعاب عن طريق 
النقKب، ٔ"ن اك�ن ٕاذا ابغينا نصفو هاذ الناس، ٔ"ن اك�ن احملامك بعيدة Mىل 

 لكم، ونعطيو 300املواطنني �ش جيي املواطن مøال من وا¯د إالقلمي بــ 
�لم�ايم وا¯د املبلغ dس=يط �ش ينوب يف ٕاطار املساMدة القضائية، يعين 
اك�ن Wلسة تيجي واكينة Wلسة ال، واك�ن Wلسة ا�يل تGسفط ªري املساMد 

مايش لكيش ولكن اك�ن بعض احملامون، لهذا بغينا حنفزومه . دëلو حىت هو
  ...وابغينا �كونو قريبني يعين

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب عن . د املس�شارشكرا �لس=ي

  .تعقKب الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرëتالس=يد وز�ر العدل واحلرëتالس=يد وز�ر العدل واحلرëتالس=يد وز�ر العدل واحلرëت
  س=يدي احملرتم، 

معك احلق ٔ�نه السادة النواب والسادة املس�شار�ن �ميكن «كون عندمه 

وا¯د الفكرة و�ميش=يو يعربوا Mلهيا Mرب سؤال، ªري كنمتىن ٕابقاء سؤال يف 
�ش ميكن ٔ�ن السائل ما يتورطش يف بعض اجلزئيات ا�يل تبG]و العمومKات 

�مام الرٔ�ي العام وàٔنه يقدم بعض املعطيات ªري حصي�ةٔ.  
من قانون املهنة،  41يف �زº احلال، حنن مقKدون �لقانون، الفصل 

ومجعية هيئات احملامني حM xKربت عن حتفظها Mىل املرسوم ا¥ي صدر يف 
عد ٔ�ن اكنت قد ق�لته يعين بندا بندا، وحرفا حرفا، عهد هذه احلكومة، ب

طبعا اكن ذ¤ حتت ضغط قواMد احملامني، مل تقل لنا ٕاهنا «رفض املرسوم، 
، ٔ"نه هو أ"صل ا¥ي انøîق 41بل قالت لنا ٕاهنا تطلب تغيري نص الفصل 

Y، وا¥ي هو يطابق  عنه املرسوم ا¥ي ٔ�صدرته احلكومة يف هذه امل̄ر
  .¯ني املرسوم ا"ٓخر اكن zارج الرشعية القانونية ، يف41الفصل 

ٕاذن ٕاىل شفhو، الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه ابغيتو تعطيو النق�اء احلق 
�ش ٔ�هنم يعودوا يوزعوا هام أ"موال العامة Mىل احملامني، هذا رٔ��مك، ٔ�نمت 
مرشMني، تفضلوا لمك حق تقدمي مقرتح قانون هبذا الشmٔن، ابغيتو تعطيومه 

ة ا"ٓمر�ن �لرصف، وهذا يشء ا�يل هو Mىل لك ¯ال Wديد، تفضلوا صف
  .د�روا قانون

ا�يل هو ¯دد  41ولكن �ل©س=بة لنا اح]ا، عند� مشلكة ٕامسها الفصل 
اخلزينة اليت ٔ��ط هبا واجب ٔ�داء املساMدة القضائية ملن ´س=تحقها، وطبعا 

امني فلGس يف اهناë النقKب هو ا¥ي Mىل لك ¯ال ٕان اكن حيدد ٔ�تعاب احمل
  . موضوع املال العام

  .و¥¤، اح]اë اهناë ¯اولنا ٔ�ن ¾س=تجيب �لقانون

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر Mىل ٔ�مهية هذا السؤال ؤ�مهية اجلواب، ولكن نبقى 
مقKد�ن �لوقت ا	صص لهذه اجللسة، وشكرا لمك Mىل مسامهتمك معنا يف 

  .هذه اجللسة
ؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية حول ون©hقل ٕاىل الس

ٕاخضاع معدالت الن�اح �لخريطة املدرس=ية وتmٔثري ذ¤ Mىل جودة التعلمي، 
واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف ¬شرتايك لتقدمي 

  .السؤال، تفضل

M دM دM دM ابابابابدددداملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد::::        
  .شكرا الس=يد الرئGس

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

م]ذ س=نوات يمت العمل بنظام ٕاخضاع معدالت ¬نتقال ٕاىل القسم 
أ"Mىل �لخريطة املدرس=ية املعدة سلفا، zاصة ¬نتقال من املس=توى 
¬بتدايئ ٕاىل املس=توى إالMدادي، مث من إالMدادي ٕاىل الثانوي التmٔهييل، 

ن القسم السادس أ"سايس ٕاىل حKث جند ٔ�ن املعدل املطلوب لالنتقال م
�و ٔ�قل 10من  4املس=توى أ"ول ٕاMدادي قد ينخفض ٕاىل ٔ.  
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كام ٔ�ن ¬نتقال من التعلمي إالMدادي ٕاىل الثانوي التmٔهييل قد ال يتطلب 
يف بعض احلاالت، وذ¤ ٔ"Wل ملء املقاMد املعدة سلفا  20من  7ٔ�كرث من 

 ٔ�Mداد هامة من التالمKذ يف يف ٕاطار اخلريطة املدرس=ية، ون��Kة ذ¤ تواWد 
مس=توëت مه ªري مؤهلون لها، سواء يف التعلمي إالMدادي ٔ�و الثانوي 
التmٔهييل، مما يؤ\ر لGس فقط يف «كو�ن املعنيني هبذه املعدالت، بل يف 
«كو�ن زمالهئم املتفوقني، ٔ"ن أ"ساتذة يضطرون ملراMاة املس=توى العام، 

  .وماو�لتايل التmٔثري يف جودة التعلمي مع
ٕان هذا النظام ٔ�دى، ٕاضافة لعوامل ٔ�خرى، ٕاىل اخنفاض املس=توى يف 
التعلمي العمويم، وهو ما ´شهد به امجليع، ويطالب Mددا من العاملني يف 
احلق الرتبوي، وكذا Mدد من �ٓ�ء ؤ�ولياء التالمKذ، �لعودة ٕاىل اع�د املعدل 

  .20 من 10ٔ�و  10من  5ا¥ي اكن معموال به يف السابق ٔ�ي 
¾سائلمك، الس=يد الوز�ر، حول تصورمك لهذا إالشاكل، وهل تنوون 
مراجعة هذا النظام لضامن تواWد التالمKذ يف أ"قسام املؤهلون لها، بعيدا 

  عن اصطناع ¾سب جناح ªري حقKقKة وªري موضوعية؟
Mلام، الس=يد الوز�ر، ٔ��مك مقhنعون هبذا ال�ساؤل، ؤ��مك هبذه املناس=بة 

هيا ٔ�¯د رWاالت املغرب أ"س=تاذ واSكتور ٕاد́رس �ن Mيل ا¥ي فقد� ف
ا¥ي توىف مøواه هذا اليوم، وا¥ي ù نظرëت Mديدة ومن مضن هذه 

املقاوº  ،النظرëت يف بعض املقاالت كتب Mىل الثالث م¼ت، املدرسة
Ðواملس=هت . ºفهذه نظرية معيقة، فٕاذا اكنت املدرسة تؤهل فكذ¤ املقاو

  .  �كون املس=هتÐ يف غىن عن بعض اخلروقاتس�سري، وكذ¤
  . ونود ٔ�ن توحضوا لنا الس=يد الوز�ر ٕاشاكلية هذا السؤال

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد وز�ر الرتبية الوطنية، تفضل. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  Gس، الس=يد الرئ 
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس=يد املس�شار،
�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرمك Mىل هذا السؤال ا�يل ªادي يعطيين فرصة ٔ

الن�اح حمدد . �ش ¾رشح هاذ املوضوع، ٔ"نه �زاف دëل الناس �يتلكموا فKه
، M10ىل  5ما فوق  �5لقوانني، يف ¬بتدايئ البد «كون عندك النقطة 

  .M20ىل  10ي ويف إالMداد
يف نفس الوقت ا�يل �ي�دد املقرر هاذ املعدل، �يقول ممكن Hلس 

�هنم هيبطوا Mىل هاذ املعدل، ولكن ما �يقولوش  - ٔ�ي لsٔساتذة- القسم ٔ
ù اة ملف  هبط جلوج وهيبط لوا¯د، �يقولMيف وا¯د احلدود بعد مرا

يف  الطفل والتطور دëلو ٕاىل اكن يف ¬بتدايئ، والتلميذ ٕاىل اكن

  . إالMدادي، و�خلصوص ٕاذا اكن ªادي يدوز من إالMدادي �لتmٔهييل
وهاذ املشلك هذا مش=تغY فKه وزارة الرتبية الوطنية واخلرباء م]ذ مدة 

  . وهام �ي�اولوا يعاجلوا هاذ املوضوع
هاذ املوضوع مايش zاص �ملغرب، هاذي ظاهرة Mاملية، ٔ"نه ٔ�ªلب 

Mام، ومجيع  14س=نني ٕاىل  6ي من اSول قررت التعلمي ٔ�سايس وٕاج�ار 
اSول موا�ة هاذ املوضوع، وٕاىل ت��عتو ªري ما جيري ا"ٓن يف فر¾سا، فKه 

  . الðم Mىل هاذ املوضوع دëل املرور مبعدالت ش�Gا ما م]خفضة
املالحظة ا�يل اكينة وا�يل ك�س=تعمل وا�يل �يتداولوها يف املغرب مايش 

ة الوطنية ما ªادي ميكن لGش جني قداممك حصي�ة هنائيا، ؤ�� �وز�ر الرتبي
  .هونقول لمك هاذ املوضوع مايش حصيح لو �ون ما كنت مmhٔكد م]

�ëم ؤ�� مش=تغل مع اخلرباء يف هاذ املوضوع، وكنقول هلم  3هاذي ٔ
ªادي منيش نقول يف الربملان هاذ احلقKقة، ال Mالقة �لمرور بني قسم ٕاىل 

لمي إالMدادي �خلريطة املدرس=ية، هذا ªري قسم وبني التعلمي ¬بتدايئ والتع
حصيح بتاj، ٔ"نه ٕاىل ابغييت تد�ر هاذ اليش م�ين Mىل اخلريطة املدرس=ية، 
zاص «كون عندك وسائل Mلمية دقKقة �ش ميكن ¤ تقرر يف ال©سب 
ا�يل ªادي تنجح من هاذ القسم لهاذ القسم، ومن بعد من ¬بتدايئ 

ي©ش اخلريطة املدرس=ية، ولكن اك�ن �س وتوزيعها Mىل إالMدادي، ما اك
  . �هيرضوا Mىل اخلريطة املدرس=ية، مايش حصيح

ذ، Kا�يل اك�ن هو هاذ التعلمي أ"سايس إالج�اري، بصح �يدوزوا التالم 
  .اك�ن يف بعض احملالت، بmٔرقام م]خفضة

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
، اللكمة ٔ"¯د السادة. الس=يد الوز�ر، شكرا.. شكرا الس=يد الوز�ر

  .تفضل أ"س=تاذ احلاج العريب

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  .شكرا الس=يد الرئGس

  . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل جوا�مك
هدف فريق]ا من طرح هذا السؤال هو املسامهة يف النقاش الوطين 
. حول الرفع من جودة التعلمي العمويم، ورد ¬عتبار �لمدرسة العمومKة

فاMلني الرتبويني ومن اس=ت©hاWاتنا اخلاصة، اعترب� وبناء Mىل ٔ�راء Mدد من ال
�ن ٕاجناح التالمKذ مبعدالت هزيY ´سامه يف اخنفاض املس=توى العام ٔ

  . �لتالمKذ
وحنن ندعو ٕاىل اس=تعامل وسائل «ربوية �لرفع من مس=توى التالمKذ، 
مøال دروس التقوية و�لتعامل مع احلاالت اخلاصة �لبحث عن ٔ�س=باب 

Kذ والتلميذات، ؤ�حKا� «كون هناك ٔ�س=باب اج�عية ضعف بعض التالم 
  .ونفس=ية ي©�غي تفهمها وٕاجياد ¯لول لها

وهبذه املناس=بة، نؤكد، الس=يد الوز�ر، Mىل رضورة توفر لك مؤسسة 
تعلميية ٔ�و Mىل أ"قل مجموMة مؤسسات مبنطقة جغرافKة وا¯دة Mىل مساMد 
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وMمل النفس ملتابعة بعض ٔ�و مساMدة اج�عية ذوي «كو�ن يف Mمل ¬ج�ع 
احلاالت ¬ج�عية والنفس=ية، وٕالجياد ¯لول ومساMدة املعنيني Mىل جتاوز 

  .العوائق ¬ج�عية والنفس=ية لت�اوز ٕاخفاقهم اSرايس
  .وشكرا لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب، . شكرا الس=يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::يد وز�ر الرتبية الوطنيةيد وز�ر الرتبية الوطنيةيد وز�ر الرتبية الوطنيةيد وز�ر الرتبية الوطنيةالس= الس= الس= الس= 
�وال كنبغي ¾شكرك الس=يد املس�شار، ٔ"نه �لفعل «لكميت Mىل وا¯د ٔ
املوضوع ٔ�سايس، بال ما يدzل إال¾سان يف zلق حواجي ا�يل يه ªري 

  . حصي�ة مرتبطة به
هاذ اليش دëل املساMد�ن ¬ج�عيني والعنف املدريس وأ"طباء، 

مؤسسة تعلميية وعندي  11.000عندي . خصنا نعرفو الواقع دëل بالد�
مساMدة اج�عية، امشG]ا، فني ªادي  11.000مؤسسة فرعية،  22.000

نلقاومه؟ هذا «كو�ن و«كو�ن مhخصص، وأ"طباء دëل Mمل ¬ج�ع فKنا 
  .هام يف السوق، وأ"طباء النفس=يني فKنا هام يف السوق

Kه Mىل طول �رجعو ٕاىل ما حنن بصدده، هاذ اليش ا�يل قلت معك ف 
اخلط، الفرق الرتبوية دëلنا كتلكم Mىل مسي�هيا التقوية تhGلكموا هام Mىل 
اSمع، وهاذ الس=نة يف اSخول املدريس در� ما ´سمى �لتقومي أ"ويل، ٔ"نه 
ميل دzلت �لوزارة لقKت الهرضة يف الص�افة وعند الناس حول هاذ اليش 

املدريس �ش نعرفو املس=توëت  دëل املرور، فدر� تقومي ٔ�ويل يف اSخول
يف القسم دëل التالمKذ و�ش أ"س=تاذ �كون Mىل بG]ة من ذاك املس=توى 

  ا�يل عندو يف أ"قسام، اشكون ا�يل معطل؟ شكون ا�يل مhقدم ٔ�كرث؟
وبصح، ٕاىل ما رجعناش هاذ اليش ما ªادي «كون عند� جودة يف 

zاضع هاذ اليش �لخريطة التعلمي، هاذ اليش معمك فKه احلق، ولكن راه ما 
املدرس=ية هنائيا، راه والت عند� القوة ¬س�Kعابية دëل املدارس دëلنا 
مhوفرة، راه اليوم الصباح كندرس مع �ئب �رملاين اكن عندي، كندرس معه 

ولكن ªادي نلقاو القسم ا�يل فKه  20املنطقة دëلو، اك�ن القسم ا�يل فKه 
  . هاذ اليش عند� يف التعلمييف احلوايش، راه اك�ن  48و 40

ٕامنا هاذ اليش ا�يل كتلكم Mليه جوهري ؤ�سايس، وهذا هو ا�يل خصنا 
¾شوفوه يف إالصالح دëل التعلمي يف العمق ٕان شاء هللا، ولكن مايش 

  .�لشعارات �يف «لكمت
  .شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . هذه اجللسةشكرا الس=يد الوز�ر، شكرا لمك Mىل املسامهة يف

. ون©hقل ٕاىل أ"س=ئY املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر الش=باب والرëضة
والسؤال أ"ول هو حول �ر�مج بناء املالعب الرëضية، واللكمة ٔ"¯د 

�عضاء الفريق ¬س=تقاليل �لو¯دة والتعادلية، تفضلوا الس=يد املس�شارٔ.  

        ::::املس�شار الس=يد بناملس�شار الس=يد بناملس�شار الس=يد بناملس�شار الس=يد بنججججيد أ"منييد أ"منييد أ"منييد أ"مني
  الس=يد الرئGس،

  زراء،السادة الو 
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  

اس=تîرش الرٔ�ي العام الوطين zريا مبرشوع الرب�مج الوطين لبناء 
املالعب الرëضية �اكفة املدن املغربية، وذ¤ هبدف جعل الرëضة يف 
صلب اه�م اكفة الفاMلني واملهمتني وا	تصني واملت��عني �لشmٔن الرëيض، كام 

 ٔmور احليوي ا¥ي ال ن©ىس اه�م احلكومة بتö� يض، نظراëهيل القطاع الر
  .�تت تلعبه الرëضة Mىل الصعيد الوطين واSويل

ما يه املرا¯ل اليت قطعها الرب�مج  :وMليه، ¾سائلمك الس=يد الوز�ر
  الوطين لبناء املالعب الرëضية لتmٔهيل القطاع الرëيض ببالد�؟

  .�لتعقKبالبقKة دëل الوقت، الس=يد الرئGس، حنتفظ هبا 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة . ما عند�ش ا"ٓلية دëل ضبط الوقت �ش حتتفظ به وكذا

  .تفضل الس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب.. �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرëضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرëضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرëضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرëضة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن أ"فاضل،
اية ٔ�ن ٔ�شكر الس=يد�ن املس�شار�ن احملرتمني من الفريق ٔ�ود يف البد

¬س=تقاليل Mىل ¬ه�م �لب©Kة التحتية الرëضية، طبعا ا�يل كتعتربها 
  .الوزارة من ٔ�وىل أ"ولوëت اليت حترص Mىل ٕاجنازها

  :ªادي نعطيك وا¯د اHموMة دëل املؤرشات
اكز السوس=يو رëضية ٔ�وال الرب�مج ا�يل امشG]ا فKه اكن هو ٕا¯داث املر 

املندجمة �لقرب، وا�يل طبعا اكنت كتدار يف ٕاطار رشاكة، مك]ت Mدد من 
املناطق من التوفر Mىل م©شmٓت ٕان شاء هللا كنمتىن ٔ�هنا �سامه يف تطو�ر 

  . املامرسة الرëضية يف هاذ اجلهات
مع العمل ٔ�ن طبعا ما اك¾ش، من zالل التقKمي دëلنا، ما اك¾ش وا¯د 

Mادل Mىل هاذ امل©شmٓت، طبعا فاش تنقولو ما اك¾ش توزيع Mادل، التوزيع 
أ"ما�ن ا�يل تدارت فهيا ما ميكن �س=تاهل ٕاال لك zري، ولكن هنا كنعين 

 Les villes(رمبا العامل القروي، كنعين هوامش املدن ؤ�يضا ما يعرف بـــ 
satellitaires ( ليه اليوM و املدن الكو�بية، وهذا هو ا�يل م]ك�ني�م، يعين ٔ

�ننا حناولو �راعيو هاذ التوازن Mىل هاذ املس=توى اجلهوي،  - كام قلت  -ٔ
  .خصوصا يف العامل القروي

طبعا هاذ الرب�مج مت ٕا¯داث مراكز هامة، تقريبا وصلنا املراكز املنجزة 
 .ا�يل كتعرفومه) Les CSP(مركز ٔ�و ما يعرف بــ  56واملفhو¯ة يه 

ملعب �لقرب،  56قKمي هو ٔ�ن لقKنا يف املشلك ا�يل عند� من بعد الت 
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ٕاذن رمبا هاذي . ٔ�لف 31 همليون دëل اSرمه، ك�س=تافد م] 125لكف]ا 
�رقام ك�ساءلنا اليوم، ¬س�ر، املس=تفKد�ن، وهذا مع العمل ٔ�ننا امشG]ا اكن ٔ
طبعا الهدف اكن نKîل هو ٔ�ن امشG]ا �لقرب، ولكن ما ن©ساوش ٔ�يضا حىت 

دëلها راه ) L’entretien(اه �ش يمت الصيانة دëلها، هاذ املراكز هاذي، ر 
  . يؤدى �لولوج ٕاÜهيا

ٕاذن هذا �يáلينا كنفكرو �يفاش ªادي نقدرو �راهنو Mىل القرب 
ù ة، طبعا يف هاذ إال�راه هذا ا�يل كن�اولو نلقاوKىل الولوجM لول  و�راهنو¯

  . اليوم
  مركز؛  60: املراكز اجلاهزة يف انتظار التدشني

  ؛ 99: ملراكز يف طور إالجنازا
  ؛ 191: املشاريع املتواWدة يف دور اSراسة التقريب الهندس=ية

ٕاضافة لهاذ املراكز، عند� املالعب الكربى، دëل مراPش، دëل 
طن�ة، ويف القريب العاWل، ٕان شاء هللا، ªادي يمت افhتاح ملعب ٔ�اكد�ر 

لبيضاء ا�يل اليوم �يتواWد قريبا ؤ�يضا اك�ن ٕا¯داث امللعب الك�ري �Sار ا
  .يف طور اSراسات التق]ية

ن ــــــــــــــــــــــــــاك�ن ٔ�يضا هناك وا¯د اHموMة دëل املر�بات، اكي
)La Casablancaise( اليوم اكن عند� اج�ع، ٕان شاء هللا، كنمتناو ،

ùالz ن من�) La Casablancaise(حناولو ¾رسعو الوترية ٔ�كرث ٔ"ن  ٔ
Mام هاذي تقريبا ضايعة وكتوWد يف القلب دëل اSار  20املعلمة ا�يل  وا¯د

  .البيضاء، وحىت يه، ٕان شاء هللا، لقKنا لها احلل �ش ¾رسعو إالجناز دëلها
طبعا ٔ�يضا اك�ن وا¯د إالشاكل، الس=يد املس�شار، هو عند� مراكز 

د� مركز دا� اكينة وما ك©س=تعملوهاش، نعطيك مøال اك�ن يف احملمدية عن
املصباحKات ا�يل تقريبا وا¯د املركز ا�يل اكن فKه وا¯د ¬س�ر 
م، ها 

، زيدو Mىل ملعب )La Casablancaise(هو اليوم ضايع، زيدو Mىل 
ٔ"ن اك�ن وا¯د العدد دëل املالعب ا�يل رمبا اليوم ك�ساءلنا مبقاربة . أ"مل

  . Wديدة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد املس�شار. لوز�رشكرا لس=يد ا

        ::::املس�شار الس=يد بناملس�شار الس=يد بناملس�شار الس=يد بناملس�شار الس=يد بنججججيد أ"منييد أ"منييد أ"منييد أ"مني
ولكن �يبقى هاذ اليش هذا . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل اجلواب دëلمك

�نك �ش تعطيه لنا يف ٕاطار اجلواب عن التعقKب دëلنأ .  
مركز ا�يل اذ�رتو �يفاش املواصفات دëلها، ٔ�تعتربون  �56ل©س=بة لهاذ 

 عندها أ"رضية صلبة، تعتربوها مضن مالعب هاذ ٔ�ن املالعب ا�يل يه
املالعب هاذي دëل القرب؟ وهذا هو يف و�ة نظر� �رëضيني ٔ�ن هاذ 
املالعب ا�يل اختذت هاذ الس=ياسة وكتعمل فهيا يف ٕاطار املس�مثر�ن ٔ�و يف 
ٕاطار امجلعيات هاذي يه ا�يل كهتدف وكتكون ضد مصل�ة الالعب ٔ"هنا 

  . وكتكون ضد الب©Kة دëلوما كتعطهيش العطاء 
اح]ا السؤال دëلنا احملور دëلو أ"سايس يه ذيك املالعب دëل 
القرب، و«كون هاذ مالعب القرب ٕاما Mىل أ"رضية دëل الرتبة كام اكنت 
Mليه من ق�ل يف النG]ات وال�سعينات والس=بعينات، وهذا �ش كنا طلق]ا 

ن عندمه وا¯د أ"ما�ن دëل ٔ"ن اك "ٔ�سود أ"طلس"Mىل الفريق الوطين 
املامرسة وعندمه وا¯د الب�Gة وطبيعة �ش «ر�و فهيا هاذوك ا�لعابة وا�يل 

  .اعطاو �لفريق الوطين النتاجئ دëهلم
اح]ا هاذ الس=ياسة هاذي دا� ا�يل اختذها، اح]ا ضدها، الس=يد 
 الوز�ر، وثîت Mلميا ٔ�ن املامرسة فوق أ"رضية الصلبة ما كتعطGش النتاجئ

  .لالعب
ٕاذن هنا هاذ املالعب الصلبة احفال ا�يل قلنا �ل©س=بة يل ٔ�عتربها بmٔن 

فلهذا، ابغينا تعملوا وا¯د اSور، الس=يد الوز�ر، ؤ�نك . يه ¯لول «رقKعية
تزنل عند رؤساء امجلاMات وعند الوالة وعند العامل يف مجيع املدن املغربية 

احبال ا�يل  -ها �ش �كون �ش لك جامMة ولك مقاطعة تعطيوها احلق دëل 
  .التوزيع العادل -ذ�رت 

�� دا� كن�ساءل Mىل اجلهة دëل طن�ة ودëل تطوان، وك©سمع ٔ�ن ٔ56 
مركز، واجلهة دëل طن�ة واجلهة دëل تطوان اليت ٔ�GMشها ما اك�ن حىت يش 

  .وا¯د من هاذ املراكز
ا وال ٔ�عترب، ٔ�� كنقول ¤، ªري �ل©س=بة �لمالعب الكربى، اح]

كهنرضو Mىل املراكز دëل التكو�ن وMىل مراكز ا�يل ميكن �كون فهيا 
املامرسة �ل©س=بة �لفرق دëل أ"حKاء �ش نعطيو مناذج ونعطيو لعابة ا�يل 

  .�كونوا يف املس=توى
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب. شكرا �لس=يد املس�شار

        ::::الرëضةالرëضةالرëضةالرëضةالس=يد وز�ر الش=باب و الس=يد وز�ر الش=باب و الس=يد وز�ر الش=باب و الس=يد وز�ر الش=باب و 
راه واقYK ما مفامهي©ش ٔ�� . شكرا الس=يد املس�شار Mىل التعقKب

وٕاëك، راه فاش كهنرضو Mىل مالعب القرب، واش شفhهيم وال ما 
، العدد دëل 56 دëل) M )Les CSP3ىلشفhهيومش؟ راه فاش كهنرضو 

 راه فهيم العشب ¬صط 56
صلبة، هاذوك �عي، هاذو ا�يل كهترض Mلهيم ٔ�نت دëل أ"رضية ال 

بو¯د�هتم، ٔ�� هاذو ا�يل اعطيتك ا"ٓن أ"رقام دëهلم، ما عندمه حىت Mالقة 
  . هباذ اليش ا�يل كتذ�ر

، وال، وال، ٕاذن قلت ¤ مازال ما مhفقK©ش، )Les CSP(ال، اك�ن 
، هللا �ريض Mليك، )Les CSP(دëل  5ٔ�و  4راه اك�ن ما يفوق تقريبا 

ش نقول ¤ ٔ�ش=نو اك�ن، ٔ�� كهنرض ارجع وªادي �شوفهم يف طن�ة، �

                                                 
3Centres Spotifs de Proximité 
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  . معك �ٔ"رقام، مايش كنعطيك انطباع
 ºٔmساءلنا اليوم هو هاذ املسGم ا�يل قلتيه حصيح، ا�يل كðال ،¤¥
دëل التوازن، طن�ة وتطوان ٕان شاء هللا ªادي نتعاونو Mلهيا وجنيو، ولكن 

يف هاذ  ٔ�نت قلت يل ٔ�� مع الرؤساء، ٕايوا راه انت ا�يل خصك تعاوين
اليش مايش ٔ��، ؤ�� �وزارة ٔ�� ماد ¤ يدي، ولكن ٔ�نت مكنتخب، ال 
امسح يل ٔ�نت مكنتخب ٔ�نت جتي، ٔ�� راه كنحزر اليوم، واش معرمك شفhو 
يش وز�ر �يحزر دا� املنتخبني؟ ٔ�� كنحزرمك، ها أ"ëدي ممدودة، جKبو 

لسلطات، لنا، حKدوا يل املشلك دëل العقار وحKدوا يل املشلك مع ا
وهاذي مشالك خصنا نتعاونو Mلهيا، هذا راه وWه مرشوك، الس=يد 
املس�شار، واح]ا موجود�ن ªري ¯لوا لنا املشالك Mىل مس=توى العقار وMىل 
مس=توى اHالس املنتخبة، ٔ"ن عندها لكمة احلسم يف هاذ اليش، واح]ا 

  .الرشاكء راه موجود�ن ونوقعوها من ªدا
  .وشكرا

        ::::ةةةةالس=يد رئGس اجللسالس=يد رئGس اجللسالس=يد رئGس اجللسالس=يد رئGس اجللس
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

ون©hقل �لسؤال الثاين حول املراجعة الشامY حلاكمة القطاع الرëيض، 
واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاº واملعارصة، تفضل 

  .أ"س=تاذ عبد الكرمي 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 الرئGس

  السادة الوزراء،
  �شار�ن،إالخوة املس 

  أ"خوات املس�شارات،
  الس=يد الوز�ر، 

  . ال، تبارك هللا Mليك
من اSس=تور ا¥ي ينص Mىل تدعمي  26طبقا ملقhضيات الفصل 

السلطات العمومKة �لوسائل املالمئة «منية لٕالبداع واÜهنوض �لرëضة، كام 
�سعى ٕاىل تطو�ر تÐ اHاالت وتنظميها �كKفKة مس=تقY وMىل ٔ�سس 

  .ية و
نية مضبوطةدميقراط 
وتبعا �لتعهدات احلكومKة الواردة يف الرب�مج احلكويم، الرامKة ٕاىل 
توفري رشوط ٕاقالع رëيض حقKقي، وذ¤ ٕ�رساء س=ياسة رëضية وطنية 
شامY، �س=تجيب حلاجKات اHمتع، مع ما ´س=توجب ذ¤ من مراجعة 

ية والتخطيط معيقة حلاكمة القطاع الرëيض Mىل ٔ�سس اSميقراطية واجلهو 
من قانون الرتبية  31والرشاكة مع امجلعيات وأ"ندية، حKث ٔ�ن الفصل 

ينص Mىل ¯ل لك �از Wامعي يصبح مرضا  30.09البدنية والرëضة رمق 
�ل©شاط الرëيض ا¥ي ´رشف Mليه ٔ�و خيل �ل�رشيعات اجلاري هبا العمل 

معة �رة القدم ٔ�و مشوب خبرق ٔ"نظمهتا أ"ساس=ية، وهذا ما ينطبق Mىل Wا

س=نوات وتضم  3ملا تعرفه من اخhالالت Mدة، ٕاذ مل تعقد ٔ�ي مجع Mام م]ذ 
�عضاء ªري قانونيني وتربم صفقات دون تقدمي احلسابٔ.  

ما يه التدابري وإالجراءات املزمع اختاذها : ¥ا، ¾سائلمك، الس=يد الوز�ر
ة �رة قصد مراجعة شامY حلاكمة القطاع الرëيض، zاصة �ل©س=بة جلامع

من قانون الرتبية البدنية  31القدم، يف ٕاطار تفعيل مقhضيات املادة 
  والرëضة؟

  .شكرا الس=يد الرئGس

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

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضة
ا�يل هو يف  شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Mىل طرح هاذ السؤال،

الواقع ٔ�� ك©شكر Mليك، ٔ"نه ما ªاد´ش نقول ¤ ورش بل ٔ�يضا يعين 
وا¯د التوWه ا¥ي يقض مضجعي ٔ�� خشصيا، ٔ"نين فعال ملا حتملت 

، كام قلت يف ترصحيات فائتة، يه س=نة 2012املسؤولية اعتربت ٔ�ن س=نة 
  .العودة ٕاىل الرشعية

وا¯د العمل ªري مس=بوق ٔ"ننا ٔ�ننا قدم]ا  - امحلد k- ونقدر نؤكد ¤ ٔ�ن 
دëل اجلامعات ا�يل رجعت �لرشعية، وهاذ  %85وصلنا لتقريبا ملا يفوق 

اليش راه مايش ساهل، اMالش مايش ساهل؟ ٔ"نه راه بقات لنا وا¯د 
اHموMة دëل اجلامعات ا�يل �ىق فهيا مشالك، اMالش؟ ٔ"ن اك�ن تطاحن، 

قاو يك ند�رو، راه كنتدzلو كنوليو اك�ن رصاMات، اك�ن تنافر، وراه ما كنل
طرف يف الرصاع، كن�اولو اح]ا اSور دëلنا هو هن� أ"رضية، ٔ"ن اح]ا 
ما ن©ساوش راه اح]ا اك�ن وا¯د إالرث ا�يل اكن ثقKل وMىل س=نوات دëل 

¥¤، �ش جتي تصلح ما . الفوىض يف ال�س=يري والتدبري، وzاصنا نقولوها
لك مايش مشلك خشص تبدلو من هنا، راه بني عش=ية وحضاها، راه املش

  . مشلك م]ظومة، مشلك عقلية
ق�ايY ت©سمع يش وا¯د من اخلرباء الرëضيني تيقول ¤ راه هذا Ìم 
 ºوالواك ،ºاصنا منش=يو �لواكz ل احلاكمة، الëل الرشعية ودëل العبث دëد
�ش=نو ا�يل ªادي يعطهيا املضمون، راه zاص العقليات ت��دل، zاص ٔ
السلوك ي��دل، خصنا الناس ا�يل �كونوا يف zدمة الرëضة، وهاذ اليش 

  . اح]ا ªاديني به اشوية dشوية، ¥¤ ت©سمعو �يق ما �ن والو
ولكن اح]ا، ٔ�� قلهتا، راه التوWه دëلنا، راه مايش هو نقلبو Mىل فوز، 

اه �ش ي�سمى الوز�ر داه يف اجلعبة دëلو ٔ�و مKدالية ي�سمى امىش هبا، ر 
  . هذا هو ا�يل zال� كرناوحو ماكننا، راه ما معر� ابدينا العمل القاMدي

اليوم اح]ا �د�ن هاذ العمل القاMدي وªاد�ن وب!�ات وخبطى 8بتة ٕان 
شاء هللا وبثقة، Mارفني أ"مور مايش ساهY، ولكن اح]ا ªاديني وتنقادو 

  . اشوية dشوية
لوا Wامعة كربى، ٔ�� قلت هلم �ش �رجع ¤ لكرة القدم، �رة القدم �يقو 
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اجلامعة الكربى ٔ�ش=نو يه؟ اجلامعة الكربى �لطموح دëلها، اجلامعة الكربى 
ٕاىل �ٓخره، ولكن عندي ¯اº ... �لقاMدة دëل املامرسني، �لنتاجئ، �حلضور

zاصة فهيا، يه رëضة ابغينا ٔ�و �رهنا ا"ٔكرث شعبية، ٔ�ش=نو يه ا"ٔكرث 
وMة دëل أ"ندية، راه مايش مشلك جنيو نبدلو شعبية؟ اك�ن وا¯د اHم

الرئGس، ٕايوا ٕاذا بدلت الرئGس اليوم، ªدا �يفاش، راه املنظومة ا�يل zاصها 
  . تبدل، ٔ�عباد هللا، راه املنظومة

 ��وهذا ا�يل ك©ش=تغلو Mليه، هاذ اليش الفصل ا�يل كتقول يل ميكن ٔ
ندي عصب ند�رو من ªدا، ولكن ما ªادي حيلياش املشلك، ٔ"ن ع 

مhناحرة، ما عندهاش رشعية، عندي ٔ�ندية ما عندهاش رشعية، اشكون 
ا�يل ªادي يعطيين الرشعية لهاذ املكhب اجلامعي دëل ªدا، من ªدا نبداو 
حنيدو ٔ�س=يدي اجلامعة وجنيبو �س، اشكون ا�يل ªادي يعطيك هاذ 

  . الرشعية؟ الرشعية مفقودة من أ"ساس، وهذا هو العمل
ëادي ند�رو اح]ا جوج دª يارات، ٕاماhل ¬خ)Cocotte minute (

ونبانو بmٔننا خصنا نعجبو وند�رو يش ¯اWة كت©hظر ونصدقو Mاود 8ين 
كرناوحو ماكننا ٔ"ننا ªادي نبداو �رقعو، وٕاال ªادي حنطو وا¯د املنظور 

  . ومنش=يو نقعدوه
اح]ا اليوم التوWه دëلنا راه توWه اسرتاتيجي، من هنا �لقدام ما 

بغيناش نعاودو أ"خطاء، ٔ"ن دفرت التحمالت راه ّدا يل تقريبا س=نة، ؤ�� ا
ك©ش=تغل Mىل دفرت التحمالت ا�يل ªادي حيمك العالقة ما بني الوزارة وما 
بني اجلامعات، هاذ دفرت التحمالت اعطينامه �ل�امعات، اعطينامه �لجنة 

عىس ٔ�ننا أ"وملبية �ش وفق هاذ املنظور ال�شاوري ال�شاريك، لعل و 
  . نوصلو ليش ¯اWة ا�يل نقدرو جتر� مجيع �لقدام

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �ليس عبد الكرمي بومنر يف ٕاطار التعقKب، . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .تفضل اليس

        ::::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 الرئGس

سºٔm دëل ٕارث ٔ�� معك الس=يد الوز�ر يف املسºٔm دëل م]ظومة وامل 
. هاذ اليش مhفقني Mليه.. ودëل ثقافة ودëل جتاذ�ت ودëل مصاحل ودëل

ا�يل قلت، وهاذي يه ا�يل ) Cocotte minute(واح]ا ضد الفكرة دëل 
ا�يل ك©سديو وما "خرجت Mىل املغرب، ٔ�ننا كام تيقولوا ذوك دëل الزرع 

 Qui fait(اسب ، حىت ¯اWة ما كتمكل وحىت وا¯د ما �يت�"كنكرجوش
quoi (راه �يق ما اكيناش يف هاذ البالد .  

س=نة دëل ¬س=تقالل ما اكي©ش يش وا¯د حتاسب Mىل يش  50
مرشوع، وكام قلت ذيك مرة اح]ا املغاربة وصلوا SرWة ٔ�هنم فرئان 
الت�ارب، ا�يل عندو يش فكرة �يجي جيرهبا فKنا، وما كن�اس=بوش Mىل 

  .الفشل
ي، العمل القاMدي فKه جوج دëل احلواجي، فKه معك يف العمل القاMد

  . العنرص الîرشي، إالماكنيات الîرشية، وفKه إالماكنيات املادية
العنرص الîرشي، اح]ا املغاربة Mارفني ٕاماك�تنا اكينة، وكام قلت ¤، 
الس=يد الوز�ر، يف ا�لجنة هو ٔ�ن اكع إالجنازات ا�يل حققوا املغاربة اكنت 

ناء Mىل مرشوع ٔ�و فكرة، من عبد السالم الرايض هللا فردية، ما اكن�ش ب 
واح]ا كمنش=يو يف ٕاجنازات فردية، ولكن إالجناز  هٔ�و هللا يطول معر  ه�رمح

  . راه البد zاصو �كون ٔ"نه هو ا�يل �يتوج
إالشاكل اك�ن جوج دëل إالشاكالت، هو إالماك�ت املادية حتط يف 

..  املغرب العميق، حKث هاذالبالصة ا�يل فهيا إالماك�ت الîرشية، يف
إالشاكل هو ٔ�ننا كند�رو قاMات مøال دëل الرëضة، كتطلع �ملال�ن، 
اشكون ا�يل �¼رس فهيا الس=يد الوز�ر؟ هذا هو اخلطري، ما اكي©ش معل 

) Retraite(وا¯د عندو . قاMدي، الناس كتجي �ش تعرق وتدوش
وكتكرى، كتكرى  رëيض، نوريك القاMة) Retraite(ٕاداري وال عندو 

  والش=باب فني ªادي ´ش=تغل؟ .. القاMات لوا¯د
نعطيك مøال قاMات، وراك Mارف، وراه اهرض� يف هاذ اليش ق�ل، 
اعطيتG]ا يف ا�لجنة مجموMة دëل أ"رقام دëل املامرسني، مøال يف الوالëت 

  ؟املت�دة كتحسب �ملاليني، احشال عند� اح]ا دëل املامرسني الرمسيني
د ـــــــــــو وشــد ساىل راس�واح ،ي ا�يل �يعرق ويدوش؟ الــماش

)La retraite ( لëطالعة �ملاليني وال د ºوSل اëة دMمييش �كري قا�

ا هو الش=باب؟ فKنا يه �وفK] ،ا�اش يعرق فهي�درمه ب 10.000امجلاMة بــ 
  ؟)La pépinière(اذ �ه

]ا ما در�هش، اح]ا الرëضة، هاذ اليش ا�يل داروا اSول، اح 
م]اس=باتيني، انفعاليني، ٔ�� ما كنبكGش Mىل املنتخب، ما غنبكGش وما 

ندبو اح]اكنا، خصنا نفكروا يف العمل ن غند�رش �يف يش و¯د�ن نبقاو 
  .القامئ وند�رو جوج دëل احلواجي، العنرص الîرشي وإالماكنيات

  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKباللكمة � . شكرا

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضة
�� ما ميكن يل ٕاال �مثن هاذ اليش ا�يل Wا يف Ìمك، ما ميك©ش خنتلفو ٔ

�� الرëضة . ٔ"ن هاذ اليش ال ي�]اطح Mليه كîشان، يعين أ"مور واحضةٔ
  :عندي كنáزتلها يف ثالثة دëل أ"ش=ياء
ها انت اذ�ر«هيا، عند� تقريبا من عندي القاMدة دëل املامرسني، 

�لف يف مجيع أ"صناف الرëضية،  250ٔ�ضعف القواMد دëل املامرسني، ٔ
�يفاش ªادي تتحقق هاذ النتاجئ؟ ها ان� ك�شوفوا يف دول ا�يل ªري ا¯دا� 

ال ـــــــــــــــــوكنقولو اMالش مhفوقة Mلينا يف ٔ�صناف رëضية معينة؟ احب
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)le Hand ( لف،  100يف تو¾س راه تقريبا واصلني لــ�ٔ)alors que (
�لف لكيش مجيع أ"صناف الرëضية، راه ما  250اح]ا ٕاىل امجعنا لكيش ٔ

اكي©ش رس، اك�ن التكو�ن، فKنا هو التكو�ن؟ اح]ا راه ما عند�ش التكو�ن 
  .بذيك احلرفKة وذيك املهنية العالية، هذا ورش ٔ�يضا اح]ا ك©ش=تغلو Mليه

لقاMدة دëل املامرسني، ك©شوفو اجلامعات سادة Mىل أ"ندية، أ"ندية مث ا
سادة Mىل املامرسني، ٔ"ن لك وا¯د zايف Mىل بالصتو، راه هاذي يه 

  . املصيبة دëلنا
  .¥¤، اح]ا ٔ�ش=نو قلنا اليوم؟ قلنا بmٔن اك�ن معل دëل خصنا نقعدو

اكمة؟ احلاكمة املسºٔm دëل احلاكمة، ش=يت راه احلاكمة، ٔ�ش=نو يه احل
راه دميقراطية، شفافKة وحماس=بة ومساءº، واSميقراطية يف الرëضة اليوم 
يه احلل، ابغينا ٔ�و �رهنا يه احلل، ٔ"ن اMالش كنقولو اSميقراطية؟ ٔ�ش=نو 
هو الفحوى والهدف دëل اSميقراطية؟ يعين اخللفKة، ٔ"نك كتجيب �س 

لوا �Sميقراطية، مايش وا¯د ¯اميل مشاريع، �س عندمه الغرية، ٔ"ن �يوص
، وهذا هو الوضع املؤمل )Le prestige(�غي التî]اد، مايش وا¯د �غي 

  . ا�يل كنعGشوه اليوم
 ،Yٔن أ"مور مايش سهmاح]ا كند�روه �ٕالماكنيات املتا¯ة، كنعرفوا ب
ولكن هاذ اليش راه ما كزييد� ªري العزمية، اح]ا كنطلبو من املواطنني دëلنا 

و� 
Y، يصربوا Mلينا ٔ"ن راه ما كند�روش Mامل سهل، راه كند�رو يعطي
�¯اسGس ٔ�يضا، وهاذ أ"¯اسGس يعين راه كتعرف ال�شعبات دëلها ٔ

  . وكتعرف الرت�يبة دëلها
  .كنطلبو هللا س=ب�انه وتعاىل يوفق وصايف، هاذ اليش ا�يل اك�ن

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر
سؤال الثالث وأ"zري يف نفس القطاع، حول غياب ون©hقل ٕاىل ال 

¬ه�م �لطب الرëيض، واللكمة ٔ"¯د ٔ�عضاء الفريق احلريك لîسط 
  .السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::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 Mلوي Mلوي Mلوي Mلوي
  .شكرا الس=يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس=يدات املس�شارات واملس�شار�ن،

  ٕاخواين، 
  حلضور،ٔ�هيا ا

Mاشت أ"رسة الرëضية املغربية، والكروية Mىل وWه اخلصوص، فاجعة 
دëل وا¯د الوفاة دëل ٔ�¯د الالعب دëل البطوº ¬¯رتافKة ن��Kة سكhة 
قلبية م�ارشة بعد هناية املباراة دëل حس©Kة ٔ�اكد�ر والنادي الق]يطري �رمس 

ٕا8رة موضوع غياب اSورة اخلامسة من البطوº ¬¯رتافKة، مما يعيد 
¬ه�م �لطب الرëيض وحصة الالعب من ق�ل أ"ندية، وغياب املراق�ة 

حىت يف هاذيك امل©شطات ا�يل تياzذوا هاذوك ا�لعابة من ق�ل اجلامعة 
�� مايش اخhصايص يف هذا اHال، ولكن . امللكKة املغربية لكرة القدمٔ

  .تنعطيك السؤال Mىل حسب القدرة دëيل
�ال تفكرون يف ٕالزام : مما س=بق، ¾سائلمك الس=يد الوز�ر، كام ييل انطالقأ

  أ"ندية واجلامعات �اله�م �لطب الرëيض وحصة الالعب؟
8نيا، ما يه ٕاسرتاتيجيتمك مس=تق�ال يف جمال ¬ه�م �لطب الرëيض 

  وحصة الالعب؟
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .لكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلوابال. شكرا �لس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضة
  .شكرا الس=يد الرئGس

�شكر ¬ه�م مبوضوع الطب الرëيض ا¥ي طبعا توليه وزارة الش=ب�Gة ٔ
والرëضة بدورها عناية zاصة من zالل مجموMة من إالجراءات املتáذة، 

املتعلق  30.09 واليت تصب طبعا يف ٕاطار تفعيل مقhضيات القانون رمق
  .�لرتبية البدنية والرëضة

طبعا احلاالت ا�يل تفضلتو هبا، الس=يد املس�شار، اكنت ¯االت 
مؤسفة، و�لتايل، ولو ٔ�ن هناك م]ظور، ولكن ¯االت احبال هاذ الشلك 

ٔ"ن ك�ساءلنا، ك�ساءلنا من موقع املسؤولية وك�ساءلنا حىت ... كتáلينا ٔ�وال
، راه حىت ªري املسؤول �يتmٔسف حلاالت حبال من موقع مكحبني رëضيني

¥¤، كن�اولو ¾رسعو الوترية طبعا الحhواء هاذ املشلك �ش . هاذ الشلك
  .ما يتعاودش يتكرر

طبعا اzذينا وا¯د اHموMة دëل إالجراءات جوا� Mىل سؤالمك، ٔ�وال 
  : من هذه إالجراءات

ندية املنضوية حتت ٔ�وال، ٔ�لزم]ا مجيع اجلامعات الرëضية الوطنية وا"ٔ 
ا�لواء دëلها برضورة zلق جلان طبية لت��ع احلاº الصحية �لرëضيني، وفق 
دفرت طيب منوذ�، طبعا ٔ�صدرته املصاحل ا	تصة دëل الوزارة، وو�نا 
�يضا Mدة دورëت للك اجلامعات ا�يل كنلزموها Mىل رضورة التmٔطري والت��ع ٔ

مهتم وضام� ملؤهالهتم البدنية الصحي لالعبني حفاظا طبعا Mىل سال
  .والنفس=ية

�¯دثنا مركز وطين �لطب الرëيض �ملركز الطيب �لرëضة موالي ٔ
موالي رش=يد ٔ�ش=نو اكن فKه؟ راه اكن مركز لٕاليواء، راه واzا كنا . رش=يد

تنقولو دëل الرëضة، اكن دëل إاليواء، ٔ"ن ٔ�وال ما اكي©ش فKه القطب 
يف ) Un centre d’excellence(رض Mىل دëل الطب وما ميك©ش ٔ�� هن

اذ �هاذ احلجم و�يغيب فKه، كام تفضلتو يف السؤال دëلمك، �يغيب فKه ه
)le pôle( ات التحتيةK©ه حىت البKيعين هاذ القطب الطيب، وكتغيب ف ،

، Mىل املس=توى )Le haut niveau(الرëضية، ٔ"ن راه كنا كهنرضو Mىل 
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ٕاىل ªاب هاذ اليش، ٕاذن �يصعاب هنرضو العايل، رëضيي الصفوة، ٕاذن 
  .Mىل الصفوة يف هاذ الس=ياق

 Les trois pôles( ،)Pôle(¥¤، فاملركز طبعا عزز�ه هباذ 
hébergement( ل الطبëضة، و�ش �رجع دëإاليواء، الطب والر ،

تقريبا معايري، در� اس�ر 
م مبعايري دولية وكفاءات dرشية مhخصصة 
وطامق طيب مبس=توى Mايل هبدف ت��ع الوضعية الصحية مجليع وجتهزيات طبية 

  . الرëضيني
ٕاضافة ٕاىل �رجمة ٕا¯داث ش=بكة من املراكز الطبية Mىل املس=توى 
اجلهوي ا�يل ك�سامه يف �س=يريها وزارة الص�ة وامجلاMات احمللية واHالس 

  . اجلهوية
مراPش، دëل املراكز �وية طبية، يف طن�ة، يف فاس، يف  5ؤ�¯دثنا 

يف ٔ�اكد�ر ويف اSار البيضاء، ونظمنا يوم درايس، طبعا هباذ الهاجس ا�يل 
�يجي فKه السؤال دëلمك، الس=يد املس�شار، در� يوم درايس يف دج]رب 
أ"zري حول الطب يف zدمة الرëضة، وأ"مهية واخللفKة دëل هاذ اليوم 

ت ا�يل اكنت اSرايس هو ٔ�ن خرج]ا به بوا¯د اHموMة دëل التوصيا
موضوع تبادل جتارب وو�ات نظر بني خمتلف املتدzلني يف اHال 
الرëيض، طبعا هباذ الهدف هذا تطو�ر اجلانب الصحي داzل أ"�زة 

  . الرëضية
وعرفت ٔ�شغال هاذ اليوم صدور مجموMة دëل التوصيات، ٔ�وال ؤ�مهها 

ة ووزارة الص�ة ابغيت نقولها ¤، ٕا¯داث جلنة وطنية �لت©س=يق بني الوزار 
ووزارة الرتبية الوطنية وا�لجنة الوطنية أ"وملبية واجلامعات الرëضية �لسهر 

  .Mىل تفعيل هذه ا"ٓليات وبلورة نظام ٔ�سايس �لطب الرëيض
  .شكرا

    ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر، احhفظوا ببعض العنارص دëل اجلواب يف 

  .لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKبتفضل ا. التعقKب هللا جياز�مك خبري

        ::::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 Mلوي Mلوي Mلوي Mلوي
اح]ا . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل الوضوح دëلمك يف هاذ السؤال هذا

لوا اHهود، واSليل Mىل ذ¤ عند� يف اجلهة دëلنا ا�يل ذMارفKنمك ت��
  . .امسيتو

لطب الرëيض ولكن اح]ا، الس=يد الوز�ر، ما ميك]اش نت�دثو Mىل ا
�مام وجود مالعب تتفhقر لهاذ املراكز اليت تتخص القلب والرشايني، البد ٔ
ما نفكرو �ش ند�رو يش مص�ات متاë �ش الالعبني ن��عومه ٔ�ثناء املباراة 

، وال يش )La première mi-temps(دëهلم �ش ال قدر هللا ٕاذا لعب 
اش يقدر يوا�ب �ش ´شوف و ) La visite(¯اWة يد�ر الالعب وا¯د 

  .وال ما يوا�هباش (Deuxième mi-temps)ذيك 
طبGب Mىل حسب املعطيات ا�يل  432و�لتايل، املغرب تhGوفر Mىل 

عندي، ولكن ما ت¼رسوش املهام دëهلم، الس=يد الوز�ر، البد ما تفكروا 
�ش ميارسوا هاذ املهام دëهلم هاذ أ"طباء، مع لك ا¯رتامايت لهاذ أ"طباء 

  . وهاذ
ولكن حىت �ل©س=بة، الس=يد الوز�ر، املشلك الك�ري ا�يل عند� يف 
اململكة هو ٔ�نه عند� بطالت مغربيات ؤ�بطال مغاربة، ا�يل تيمكلوا هاذيك 
املدة دëل الرëضة دëهلم، ما عندمهش التغطية الصحية، الس=يد الوز�ر، 

  . وال التغطية ¬ج�عية، هذا ورث ورثوه ان�
W هتىل يف اح]ا اكنGاحلسن الثاين هو ا�يل اكن ت Ðاملغفور امل ºال

الالعبني ويف الف]انة، وال Wالº املÐ محمد السادس حىت هو هللا ينرصو 
البد ما تفكروا هلم يف . دا�، هام ا�يل ترئ�فوا هباذ الف]انة وهاذ الرëضيني

وا¯د التغطية حصية، حلقاش ا�لعاب ا�يل تيكون حمرتف وتيكون ªري 
اخلدمة دëلو هو �رة القدم وال �رة السY، ميل تيخرج ما تيلقى ما يد�ر 
حىت يش ¯اWة، وتيعGش وا¯د الفقر ووا¯د املشالك ما اك�ن ما نوصف 
¤ هبا، البد ما تفكروا �ش تعطيوه يش تغطية حصية، بعدا Mىل أ"قل ٕاىل 
 خرج ٔ�و اكرب ٔ�و يش ¯اWة يلقى �ش يفك راسو من أ"مراض واملشالك

  .ا�يل تيعGشها يف احلياة دëلو
زëدة Mىل ذ¤، ابغينامك �ش تلزموا أ"ندية الرëضية �ش تتعاقد مع 

´شخصوه واش .. هاذ أ"طباء هاذي، �ش تتعاقد �ش ي��عوا الالعب ٔ�ثناء
  .مزëن، ´شخصوا ذاك الالعب يف املباراة

  .  شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقKب. س�شارشكرا الس=يد امل 

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضةالس=يد وز�ر الش=باب والرëضة
ما دام اعطيتGين اللكمة، ªادي �مكل التوصيات ٔ"هنا 
مة وفهيا وا¯د 

  .اجلزء �ي�اوب Mىل ال�ساؤالت دë¤ الس=يد املس�شار
 �لطب الرëيض، هاذي توصيات يسقلت، ¯îست يف بلورة نظام ٔ�سا

الطب يف "ت Mىل اليوم اSرايس ا�يل تعقد مؤخرا حتت عنوان ا�يل خرج
، مث ضامن التكو�ن املس=متر لsٔطباء ا	تصني يف الطب "zدمة الرëضة

الرëيض، حىت هذا ورش اح]ا ªاديني فKه، مث ٕاMداد ملف طيب م]اسب 
للك التخصصات الرëضية ووضع �ر�مج وطين ملاكحفة امل©شطات وªريها 

  .يات العامة، ªادي �كhفي هبذا القدرٔ�يضا من التوص 
�� كنمثن الðم ا�يل Wا Mىل لسا�مك، الس=يد املس�شار، واzذيت ٔ
¬قرتا¯ات دëلمك بعني ¬عتبار، Mىل ٔ�ساس ٔ�ننا منش=يو يف هاذ ¬جتاه ٕان 

  .شاء هللا �لتوفKق

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . اجللسةشكرا �لس=يد الوز�ر، و¾شكرمك Mىل مسامهتمك معنا يف هذه 

ون©hقل ٕاىل أ"س=ئY املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن والب�Gة، 
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والسؤال أ"ول هو حول تmٔهيل القطاع املنجمي ببالد�، واللكمة ٔ"¯د 
السادة ٔ�عضاء الفريق ¬س=تقاليل �لو¯دة والتعادلية لîسط السؤال، تفضل 

  .الس=يد رئGس الفريق، أ"س=تاذ أ"نصاري

        ::::يد يد يد يد محممحممحممحمد أ"نصاريد أ"نصاريد أ"نصاريد أ"نصارياملس�شار الس= املس�شار الس= املس�شار الس= املس�شار الس= 
  .شكرا الس=يد الرئGس

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الزمYK والزمالء املس�شار�ن،
يف الفريق ¬س=تقاليل، الس=يد الوز�ر، ارتmٔينا تعم¼ �لفائدة ٔ�ن نضع 
سؤ¬ اليوم خيص القطاع املنجمي، �عتبار ٔ�ن هذا القطاع وا¯د القطاع 

hماكنته يف ¬ق ù م
صاد الوطين، �عتبار ٔ�نه اكن سابقا ´شغل حKوي، 
 �Mدد �بري من اليد العامY، وzاصة يف بعض املناطق النائية، ٕاال ٔ�نه بدٔ
يظهر بعض الفhور والرتاجع يف ¬ه�م �لقطاع املنجمي، وهناك Mدد �بري 
من املنامج قد ٔ�ªلقت ومت التáيل عهنا بصفة هنائية، مكنامج جرادة، 

 ٔ�  .حويل، يف املنطقة دëل jفKاللت، ٕاىل ªري ذ¤تو´سGت، م�الدن، 
ٕاذن اح]ا ابغينا من zالل اجلواب دëلمك �ش نعرفو �يف تنظر 
احلكومة انطالقا من الرب�مج احلكويم مس=تق�ال لتmٔهيل هذا القطاع، 
ٕالحKائه وٕاعطائه الوجه ا�يل اكن عندو سابقا، �ش يلعب اSور املنوط به 

صة يف jفKاللت ا�يل تتعرف وا¯د املشلك �بري، يف ¬قhصاد الوطين، وzا
ا�يل تيحمك  1960واش تتعرفوه، الس=يد الوز�ر، هو اك�ن الظهري دëل 

دëل املناطق اجلنوبية الرشقKة، وا�يل  (La CADETAF)املناطق دëل 
تيعطي وا¯د النوع دëل ¬حhاكر وتي�]اقض مع ا�ليربالية يف هاذ القطاع، 

الد� يف اHال دëل التعامل مع اكفة القطاMات وف¼ دٔ�بت Mليه ب
  . ¬قhصادية

وMدة مرات �ساءلنا مع احلكومات السابقة، ٔ�مل حين الوقت كذ¤ 
وجع� مhالمئا مع  1960لتmٔهيل هذا القطاع وٕالMادة النظر يف ظهري 

  التو�ات ¬قhصادية ا�ليربالية لبالد�؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. رئGس الفريقشكرا الس=يد 

        ::::الس=يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Gةةةة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .شكرا الس=يد املس�شار
�مهية اقhصادية يف بالد�، حKث ٔ�نه ٔ ù ن القطاع املنجمي هو�حصيح ٔ

من  %27قمية الصادرات ، و %6املسامهة دëلو يف الناجت اSاzيل اخلام يه 
شغل بصفة م]تظمة ورمسية ما يناهز  �لف من  35الصادرات الوطنية، ́ؤ

اليد العامª ،Yري ٔ�ن هذا القطاع ù قطبني، القطب أ"ول هو الفوسفاط 

  .والقطب الثاين هو املعادن أ"خرى
�ل©س=بة لقطب الفوسفاط تتعرفوا املاكنة دëل املغرب، حKث ٔ�ن 

فوسفاط هو ا"ٓن رائد Mىل الصعيد العاملي، وù املكhب الرشيف �ل
 5مليار درمه يف هاذ  80ٕاسرتاتيجية واحضة واس�رات خضمة تناهز 

س=نوات، والهدف دëلها هو مضاعفة القدرة إالنتاجKة وال من الفوسفاط 
اخلام وال من مش=تقات الفوسفاط ٔ�ي احلامض الفسفوري وأ"مسدة، 

لرëدة وال من الناحKة دëل الصادرات وال والهدف هو إالبقاء يف ماكنة ا
  .من الناحKة دëل إالنتاج Mىل الصعيد العاملي

�ل©س=بة �لمعادن أ"خرى، اك�ن ضعف يف ¬س�ر، حKث ٔ�نه 
¬س�ر ال �رتفع، و�لتايل إالنتاج كذ¤ يبقى بدون ارتفاع وzاصة يف 

نظام مقنن بظهري م]طقة jفKاللت وفكKك ا�يل تتعرف وا¯د النظام zاص، 
والتدبري دëل  ٔ�ي نظام املنامج التقليدية ٔ�و املنامج يعين التقليدية، ،1960

، املؤسسة ا�يل (CADETAF)هاذ النظام اك�ن وا¯د الرشكة امسيهتا 
  .�ش=تغل يف هاذ إالطار

ٕاذن ٕالMادة النظر يف هاذ القطاع، حنن بصدد بلورة ٕاسرتاتيجية م]جمية 
  :دف دëل هاذ إالسرتاجتية هؤ�و معدنية Wديدة، واله

�وال من الناحKة دëل القطاع املعدين بصفة Mامة ونعطيو يعين وسائل ٔ
وكذ¤ Sمع يعين  Wديدة ل�سويق املؤهالت الوطنية يف قطاع املنامج،

¬س�رات يف هاذ القطاع، وهاذ إالسرتاتيجية ªادي «كون Wاهزة يف 
  .هر أ"وىل يف هاذ الس=نةٔ�ش  6ن شاء هللا يف هاذ إ  2013غضون س=نة 

 1960من الناحKة دëل القطاع املنجمي التقليدي، هاذ ظهري 
)CADETAF ( يعين ما مك]اش �ش نغريو هاذ ¬س=تغالل التقليدي

ٕاىل اس=تغالل عرصي، و�لتايل يعين الزم ٕاMادة النظر يف هاذ القطاع ويف 
  . هاذ النظام دëل �حKة jفKاللت وفكKك

  .د بعض املالحظاتيف التعقKب �زي

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب. شكرا �لس=يد الوز�ر

  :املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد أ"نصاريد أ"نصاريد أ"نصاريد أ"نصاري
  .شكرا الس=يد الوز�ر

Mىل لك ¯ال ٔ�� ما ابغي�ش نتلكم Mىل املكhب الرشيف �لفوسفاط 
حول ذ¤، �عتبار ٔ�نه قطب 
م، وهو رافعة اقhصادية ال خيتلف اثنان 

ولكن ٔ�ردت القصد التلكم ٔ�و الðم عن بعض املنامج اليت عرفت «راجعا 
�بريا، ال من حKث ¬عتناء هبا وال من حKث كذ¤ أ"zذ بيد العاملني هبا 
�و ٕاحKاهئا، وذ¤ نظرا ملا تعرفه أ"مثنة دëل �سويق بعض املعادن يف ٔ

  . السوق اSولية من ٔ�مثنة مhالمئة مع ¬س�ر
ركزت فقط، الس=يد الوز�ر، وهذا هو أ"مه، هو ما مسيمتوه ٔ�و سامه و 

  .�ملنامج التقليدية 1960الظهري دëل 
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هاذ القطاع حسب اSراسات يتîني ٔ�ن تÐ املناطق اليت �شكو من 
هشاشة �برية و�شكو من خصاص �بري يف Wل ¬س�رات، وهاذ املنتوج 

عتبار ٔ�ن احلكومات املتعاق�ة دامئا موجود عندها، والعائق هو Mائق قانوين �
كنا نلهث وراء الوعود املتتالية من حKث ٕاMادة النظر وٕا¯اº مرشوع قانون 
Mىل الربملان من ٔ�Wل ٔ�ن �كون ال�شارك وتmٔهيل ذ¤ القطاع وجع� كذ¤ 

  . ¯افزا اقhصادë  يف املنطقة
ة ؤ�متىن ٔ�ن «كون هذه احلكومة اليت يه حكومة أ"مل Sى املغارب
  .وzاصة يف بعض املناطق النائية ٔ�ن حتقق ما مل حيقق سابقا يف هاذ القطاع

وهنا ابغينا من هاذ املنرب، وحنن نتلكم ٔ�مام الرٔ�ي العام ا"ٓن، ٔ�ن 
تعطو� بعض إالشارات Mىل ¬ه�م هبذا القطاع املنجمي التقليدي، Mىل 

يلك وكذ¤ أ"قل ٕالدzاù يف دا�رة ¬س=تعامل و¬قhصاد العرصي امله 
  .ٕالسعاف تÐ املناطق

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب. شكرا �لس=يد رئGس الفريق

        ::::الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Gةةةة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .شكرا الس=يد املس�شار
يعين بند  يف ٕاطار إالسرتاتيجية اجلديدة ٕان شاء هللا ªادي �كون وا¯د

من هاذ إالسرتاتيجية، يعين يتعلق بنظام املنامج التقليدية، وªادي «كون 
عند� وا¯د الرؤية ومن بعد ªادي �كون تيخصنا وا¯د العمل مKداين �ش 
نعملو يعين وا¯د املقاربة �شار�ية، ٔ�وال مع الفاMلني وكذ¤ املنتخبني، 

يف قطاع املنامج التقليدية الفاMلني يف قطاع املعادن بصفة Mامة والفاMلني 
�ش حنددو رؤية واحضة ورؤية م�شاركة ٕالصالح هاذ القطاع، zاصة 
�ل©س=بة ملنطقة jفKاللت وفKكKك، �ش نعطيو انطالقة Wديدة لهاذ املنطقة 
ا�يل «متتاز مبؤهالت معدنية 
مة، ولكن حلد ا"ٓن ما ت©س=تافدوش هبا 

الناحKة ¬قhصادية وال من  كدوº وال مكواطنني دëل املنطقة، ال من
  . الناحKة دëل ال�شغيل وال من الناحKة دëل الفرص بصفة Mامة

ٕاذن ٕان شاء هللا ªادي �كون، ولكن ما ميك©ش لنا نطبقو وا¯د النظام 
بدون حوار مع الفاMلني ومع املنتخبني، ٕان شاء هللا ªادي �كون كذ¤ 

لكن كذ¤ zارج معمك مكس�شار�ن وكنواب يف ٕاطار جملس ٕاداري، و 
اHلس ªادي نوسعو احلوار �ش نلقاو الصيغة املق�وº، والصيغة ا�يل ªادي 

  .متك]نا من ٕاصالح هاذ النظام

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
ن©hقل ٕاىل السؤال الثاين دامئا يف نفس القطاع وهو . شكرا الس=يد الوز�ر

املاء  حول Mدم اس=تفادة مواطين بعض امجلاMات القروية ٕ�قلمي وزان من
الصاحل �لرشب، واللكمة ٔ"¯د ٔ�عضاء الفريق ¬شرتايك، تفضل أ"س=تاذ 

  .Mلمي رئGس الفريق

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Mلميد Mلميد Mلميد Mلمي
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  :سؤال الفريق �متحور حول ا"ٓيت

  الس=يد الوز�ر، 
كومات املتعاق�ة يف ٕاطار اHهودات املبذوº واملتواصY من طرف احل

الرامKة ٕاىل تعممي اس=تفادة مواطين العامل القروي من املاء الصاحل �لرشب، مت 
 6مليار س=ن�مي قصد «زويد  23مببلغ يفوق  2009ٕا�رام صفقة معومKة س=نة 

  . جامMات قروية ٕ�قلمي وزان �ملاء الصاحل �لرشب
لتجهزيات لكن، الس=يد الوز�ر، رمغ ¬�هتاء من مد الق]وات وخمتلف ا

املرتبطة بذ¤ وٕاجراء معلية ال�سلمي املؤقت لهذا املرشوع، Mلق مواطنو 
هذا إالقلمي �ٓماال �برية لوضع ¯د ملعا�هتم، الزالت حلد الساMة هاذ املادة 
احليوية والرضورية لعGش املواطنني مل تعرف طريقها بعد ٕاىل دواو�رمه 

  . وعس=نوات Mىل هذا املرش  4وبيوهتم رمغ ميض حوايل 
¥ا ¾سا�مك، الس=يد الوز�ر، عن أ"س=باب اليت حتول دون اس=تفادة 

  . مواطين هذه امجلاMات رمغ طول ¬نتظار
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر. شكرا �لس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Gةةةة
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .شكرا الس=يد املس�شار
يح بmٔن ªري ابغيت نعطيك بعض املعطيات، وMاد نتلكمو Mىل هاذ حص 

ù رشت�  .املرشوع ا�يل ٔ
ٕاذن �ل©س=بة لهاذ إالقلمي، ¾س=بة الزتويد �ملاء الرشوب ا"ٓن يف اHال 

  . ٕاذن هذا ٕاجناز 
م ا�يل حقق]اه ا"ٓن، %95القروي وصلت لـــ 
من «زويد  %93ـــ وMىل الصعيد الوطين تتعرفوا بmٔن املعدل ا"ٓن قربنا ل

الساكنة القروية �ملاء الرشوب، و«زويد الساكنة يعين وىل «زويد م�ارش، 
مرت من لك  500الربط املبارش، ٔ�و «كون �فورة Mىل بعد ٔ�قل من 

  . مسكن
ٕاذن �ل©س=بة �لمرشوع، اك�ن Mدة مشاريع ا�يل ٔ�جنزت يف هاذ إالقلمي، 

و مرشوع «زويد جامعيت وكذ¤ اك�ن هاذ املرشوع ا�يل «لكمت Mليه، ه
وهاذ . الزويم ومقريصات وجامMة قلعة بوقرة وكذا جامعيت ٔ�و�ن واHاعرة

¬نطالقة من حقKنة سد الو¯دة و�لكفة ٕاجاملية هاذ املرشوع هذا دëل 
مليون درمه، ووصلت ¾س=بة تقدم أ"شغال ٕاىل  174هاذ امجلاMات دëل 
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90% .  
املرشوع شهد Mدة توقفات  وابغيت ¾شري يف هاذ إالطار، بmٔن هاذ

ن��Kة تعرضات الساكنة ٕالجناز أ"شغال املتعلقة مبد الق]اة، وهذا رمغ ٔ�ن 
املكhب طبق املسطرة القانونية دëل �زع امللكKة ا�يل Wاري هبا العمل يف 

  .هاذ نفس احلاالت
وذ¤، مفن املرتقب الرشوع يف اس=تغالل هاذ املرشوع تدرجييا ابتداء 

ٕان شاء هللا، ولكن عند� كذ¤  2013نة، من دج]رب من �ٓخر هاذ الس= 
 �ر�كشةو  ٔ�جسنجامعيت مشاريع ٔ�خرى يف املنطقة، مøال مرشوع «زويد 

ا�لو�وس املزودة  ق]اة اجلر، انطالقا من دوار جماورة لهاذ امجلاMات 33و
مليون درمه،  33,5ملدينة وزان �ملاء الصاحل �لرشب، �لكفة ٕاجاملية دëل 

جييا يف اس=تغالل هذا املرشوع مع بداية شهر ش=ت©رب حKث رشع تدر 
2013.  

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .لمك تعقKب الس=يد املس�شار؟ تفضل اليس Mلمي. شكرا �لس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Mلميد Mلميد Mلميد Mلمي
  الس=يد الوز�ر، 

ما ورد يف جوا�مك خبصوص «لكفة املرشوع رمبا قد �كون حصي�ا، يعين 
كتغطية لهاذ إالقلمي �ملاء  %95املايل، ولكن ¾س=بة  من حKث الغالف

الصاحل �لرشب، ما ٔ�عتقد ٔ�ن هذا الرمق هو حصيح، ؤ�� ªادي نقول لمك 
  . اMالش

اح]ا ف¼ يتعلق �ملرشوع، ا�يل قلمت، الس=يد الوز�ر، �ٕالماكن ٔ�نه هناية 
 يقدر هاذ الناس ´رشبوا املاء، هذا ªري حصيح وال ميكن ٔ�ن يتmٔىت 2013

  .ذ¤، وªادي نقول لمك Mالش
�وال، الس=يد الوز�ر، ليكن يف Mلممك ؤ�نمت لمك وصاية عن املكhب ٔ
الوطين �لكهر�ء واملاء بعد إالدماج، هو ٔ�ن التجهزيات dسîب أ"مطار 
أ"zرية راه تعرضت �لتلف، وٕ�ماك�مك ٔ�ن تتmٔكدوا من صدق وحصة ما 

�قول، وا¯دٔ.  
ل مل حترتم دفرت التحمالت و«كرفصت جوج، املقاوº اليت ٔ�جنزت أ"شغا

Mىل هاذ امجلاMات القروية مقريصات والزويم ا�يل ذ�رتو، الس=يد الوز�ر، 
  . راه هرست هلم الطرق، راه كند�رو ¯اWة وكهنرسو ¯اWة

�هيمك Mىل ٔ�ن املشلك املتعرث لGس dسîب اMرتاض الساكن، كام Wاء 
تطرح املشلك دëل يف جوا�مك، ولكن املشلك أ"دىه وأ"مر وهنا �ي 

احلاكمة اجليدة �لاملية العامة، هو ٔ�ن املنطقة ا�يل خصها متر مهنا الق]وات 
دëل الضخ من احلقKنة دëل سد الو¯دة، متا فني اك�ن إالشاكل، يعين 

 83املكhب الوطين مل يبادر ٕاىل مسطرة �زع امللكKة كام يوحضها القانون دëل 
 ...الق]وات دëل�ش ميكن �ربط املاء ويرصفوا يف 

اح]ا عقد� اج�ع Mىل ... فهنا، الس=يد الوز�ر، ٕاذا ابقات أ"مور Mىل
مس=توى ٕاقلميي وابغينا احلل Mىل املس=توى املركزي، فمل نتوصل ٕاىل ٔ�ي 

 ¯ل مع املد�رية اجلهوية �لمكhب الوطين �لامء الصاحل �لرشب، اMالش؟
خض املياه من ٔ"ن أ"شغال الزالت مhعرثة Mىل مس=توى Wلب، يعين 

احلقKنة وصهبا يف الق]وات، هذا املشلك الرئGيس واملشلك ما ميك©ش 
يت�ل، و�لتايل ال ميكن ٕالصاق اÜهتمة �ملواطنني بmٔهنم �يعرتضوا، اح]ا �وننا 
مكجموMة بعض امجلاMات الناس يف مقريصات والزويم �يطلبوا �لتعويضات 

ا القانون �يعطهيم احلق Mىل ¬عتداء املادي ا¥ي حلق بmٔراضهيم، وهذ
  .دëهلم يف ٕاطار املسطرة العادية، ا�لجوء ٕاىل احملمكة إالدارية

�ما املشلك هو Mالق حلد الساMة dسîب Mدم التبرص واحلمكة دëل ٔ
  ...املكhب الوطين �لامء الصاحل �لرشب يف

  .امسح يل الس=يد الرئGس. وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
ة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب، اللكم. شكرا �لس=يد املس�شار

  .تفضل

        ::::الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبGالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Gةةةة
�� اعطيتك وا¯د املعطيات، هاذي معطيات دëل املكhب �لطبع، ٔ
واملعطيات تتكون دقKقة، ٔ"ن املكhب راه مhتبع وعندو مد�رية �وية، 

  . الصعيد الوطين واملكhب عندو zربة تق]ية يف ٕاجناز نفس هاذ املشاريع Mىل
�� اعطيت املعايري واملقايGس ا�يل «ميكن لنا حنددو هبا .. أ"رقام ا�يلٔ

أ"رقام، وقلت بmٔنه يعترب خشص بmٔنه اك�ن «زويد �ملاء الرشوب ٕاىل اكنت 
مرت من النافورة، يعين مايش الربط املبارش، ٕاذن تيخصنا  500مسافة 

  . ش عطيت املعايري يف أ"ول�كونو مhفقني Mىل املعايري، هاذ اليش اMال
و�ل©س=بة لهاذ املرشوع، ªادي نعاودو فKه ٕاMادة النظر، وªادي نطلب 
�� املصاحل اجلهوية �ش يف Mني املاكن مع مصاحل املكhب ªادي ¾شوفو ٔ
ونتحققو من هاذ املعطيات ا�يل اعطييت، ولكن املكhب z ùربة يف تطبيق 

امللكKة، ٔ"ن مسطرة �زع امللكKة راه  املساطر القانونية، وzاصة مسطرة �زع
ع ذاك ــــــــــــــــــــــــــــWاري هبا العمل، راه لك ٔ�س=بوع ٔ�� خشصيا تنوق

)Les parapheurs ( حناء�ا�يل تنقول دëل �زع امللكKة عند� يف مجيع ٔ
 . اململكة

ٕاذن املسطرة مضبوطة ومعروفة من الناحKة القانونية، «ميكن �كونوا 
ت zاصة ٔ�و تدzل الساكنة ٔ�و ما تيكو¾ش اتفاقKة Mىل اÜمثن، اك�ن اخhالال

  . مسطرة قانونية يف هاذ الباب
ٕاذن اح]ا تن��عو املسطرة القانونية، ما اك�ن ٔ�ي ٕاشاكلية، ولكن ªادي 
«كون وا¯د ا�لجنة تق]ية ا�يل ªادي متيش لعني املاكن �ش تعطينا 

 .�شاراملعلومات، وذيك الساMة غنتصل �لس=يد املس 
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون©hقل ٕاىل أ"س=ئY املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر الس=يا¯ة، والسؤال أ"ول 
واللكمة ٔ"¯د . حول اس=تفادة بعض اجلهات من الربامج الوطنية �لس=يا¯ة

  .هايشالسادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لsٔحرار، تفضل أ"س=تاذ امل 

        ::::املس�شار الس=يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اHيد املهايش
  .شكر الس=يد الرئGس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

سؤالنا يتعلق ببعض �ات اململكة، واليت مل �س=تفد من طرف 
احلكومات املتعاق�ة �اله�م الالزم ف¼ خيص دمع املشاريع الس=ياحKة رمغ 

ؤ�خص �¥�ر، . توفرها Mىل مؤهالت طبيعية وثقافKة وjرخيية Wد 
مة
  . بين حسن- رشاردة-الس=يد الوز�ر احملرتم، �ة الغرب

فقد مت ٕاMداد Mدة �رامج وطنية س=ياحKة من طرف احلكومات السابقة، 
، ولك ساكن )ٔ�نه مت تغيGب هذه اجلهة من هذه الربامج(وميكن ٔ�ن نقول 

بين حسن ي�ساءلون عن هذا التغيGب، بل هناك من -رشاردة-�ة الغرب
  . ٕاقصاء ªري مربر يعتربه

¥ا، الس=يد الوز�ر احملرتم، ¾سائلمك هل هذه احلكومة س=تقوم �س=تدراك 
  النقائص واخلصاص يف الربامج الوطنية الس=ياحKة ملثل هذه اجلهات؟

  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اجلواب

        ::::ن ¯داد، وز�ر الس=يا¯ةن ¯داد، وز�ر الس=يا¯ةن ¯داد، وز�ر الس=يا¯ةن ¯داد، وز�ر الس=يا¯ةالس=يد حلسالس=يد حلسالس=يد حلسالس=يد حلس
  .شكرا الس=يد الرئGس

شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Mىل طرح هذا السؤال، ا�يل هو سؤال 
و�لفعل ٔ�نه ملدة معينة اكن ¬ع�د Mىل �ات معينة �ل©س=بة ملا هو . وجKه

، ويف ٕاطار رؤية 2010بلورة اسرتاتيجيات س=ياحKة، ولكن ابتداء من 
دëلها صاحب اجلالº، اك�ن هناك مقاربة «رابية  ا�يل وضع املعامل 2020

  .�لعرض الس=يا¨ �ل©س=بة �لمغرب
يف هذا إالطار هذا، مت جرد مجيع إالماكنيات ا�يل موجودة يف لك 

م]اطق س=ياحKة  8املناطق دëل املغرب، ويف ٕاطارها مت الوصول ٕاىل وضع 
  .يف مس=توى الرتاب املغريب Pلك

 2ا�يل هام عندمه توWه ثقايف، واك�ن  4هيا يف هاذ املناطق الس=ياحKة، ف
ا�يل عندمه توWه طبيعي وٕا�كولو�،  2ا�يل عندمه توWه شاطيئ وحبري و

ولكن ماذا يعين هذا؟ . ميكن لنا ندzلو يف التفاصيل يف التعقKب من بعد
يعين ٔ�نه الرتاب املغريب Pلك ٔ�صبح ا"ٓن ù مؤهالت وù ٕاماكنيات ٔ�نه 

  . عرض س=يا¨تصبح ù مؤهالت دëل 

بين حسن، كتدzل يف هاذ إالطار - رشاردة-ٕاذن �ل©س=بة ملنطقة الغرب
هذا، ٔ"ن يه كتدzل يف ٕاطار وا¯د اHال س=يا¨ ا�يل هو ممتد من 
موالي بوسلهام حىت �ل�ديدة ا�يل الغالب Mليه هو العرض الثقايف، 

يه  خصوصا بتواWد مدن حبال سال والر�ط واجلديدة واSار البيضاء ا�يل
مدن عتيقة، عندها عرض ثقايف ممتزي، ولكن كذ¤ عندو مؤهالت 

وهذا . ٔ�ساس=ية 
مة Wدا ا�يل يه مؤهالت ٕاما حبرية ٔ�و شاطئية وطبيعية
  . بين حسن- رشاردة-هو املنطقة دëل الغرب

ٕاذا شفhو بmٔنه يف ٕاطار احلكومة احلالية، متت �رجمة دëل حمطة 
دية 
دëلها من طرف صاحب اجلالº، هاذي  دëل بالدي، ا�يل مت التدشني

مليون درمه، يعين كذ¤ بطاقة  400حمطة 
مة Wدا �س�ر يقارب 
دëل أ"رسة �ل©س=بة لهاذ املنطقة،  5000اس�Kعابية ا�يل كتوصل ٔ�كرث من 

وهو مرشوع 
يلك �ل©س=بة �لق]يطرة و�ل©س=بة �لمنطقة Pلك، هاذي 
  .املساº أ"وىل

حنن يف ٕاطار ٕاMداد تصور ملرشوع يعين �دي بالدي املسºٔm الثانية، 
ا�يل هو ªادي �كون كذ¤ مhوWه �لساحئ املغريب �SرWة أ"وىل، ولكن 
مبواصفات طبيعية ومواصفات ٕا�كولوجKة يف موالي بوسلهام، خصوصا مع 

ا�يل هو موجود يف موالي بوسلهام، هاذي ) Ramsar(وجود موقع دëل 
  .املساº الثانية

 ٔmالثالثة، حنن كذ¤ يف ٕاطار وضع تصور لغابة املعمورة، وما املس º
تعطيه، يعين ملا لها من ٕاماكنيات �برية Wدا �ل©س=بة �لس=يا¯ة، سواء 
الت©ش=يط الس=يا¨ اSاzيل ٔ�و اخلار�، والتصور كذ¤ �لشاطئ املمتد، 
ٔ"نه شاطئ 
م Wدا من موالي بوسلهام حىت تقريبا لبوق]ادل ا�يل فKه 

ماكنيات �برية Wدا، ولكن جيب ٔ�ن «كون املقاربة كذ¤ مس=تدمية، كذ¤ إ 
مايش مقاربة عقارية، مايش مقاربة ا�يل يه ªادي تعطي وا¯د التدهور 

  .دëل الب�Gة ودëل الوا�ة البحرية �ل©س=بة لهذه املنطقة
واملسºٔm أ"خرى ا�يل اح]ا ªادي نعملو Mلهيا، وا�يل يف ٕاطار البحث 

Mلهيا، هو واد س=بو، خصوصا امليناء وما يتعلق به ا�يل وكذ¤ اSراسة 
  .ممتد ما بني الق]يطرة ٕاىل 
دية، كذ¤ ù ٕاماكنيات �برية Wدا

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

  .تفضل أ"س=تاذ املهايش

        ::::املس�شار الس=يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس=يد عبد اHيد املهايش
  .س=يد الرئGسشكرا ال 

شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ�وال Mىل تفهممك لسؤالنا، كذ¤ Mىل 
  .جوا�مك ا¥ي اكن واحضا
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

-من zالل هذا السؤال ٔ�رد� ٔ�ن نوWه رساº، مفادها ٔ�ن �ة الغرب
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�يلومرت، ٔ�ي  140بين حسن تتوفر Mىل سا¯ل 
م، ميتد Mىل - رشاردة
�يف ما قلتيو ٕاىل العرا ش، وال حيتوي هاذ الشاطئ  تقريبا من بوق]ادل

الطويل ٕاال Mىل مركز�ن صغري�ن ا�يل هام موالي بوسلهام و
دية، وا�يل Wا 
  . يف اجلواب دëلمك ٔ�نه سGمت دمع ¬س�ر هبام

كذ¤ تتوفر هذه اجلهة Mىل جماالت ªابوية وقروية ومحميتني تعتربان من 
�مه املناطق الرطبة �لعاملٔ .  

لك هذه املؤهالت الطبيعية وªريها �س=توجب، الس=يد الوز�ر احملرتم، 
بين حسن Sمع ¬س�رات - رشاردة- ٕاعطاء ٔ�مهية zاصة جلهة الغرب

الس=ياحKة و�شجيعها، ؤ�نمت تعلمون ٔ�كرث من ªريمك مدى تmٔثري هذه املشاريع 
�هنا بين حسن، واليت يعتقد الكøري -رشاردة-الس=ياحKة يف �ة Pجهة الغربٔ

�ة فالحKة، فاالع�د Mىل الفال¯ة مع الفKضا�ت واجلفاف ٔ�حKا� جيعلها 
  .دامئا 
ددة �لهشاشة والفقر والبطاº، ٕاىل ªري ذ¤

¥¤، الرساº ا�يل ابغينا نعطيومك، الس=يد الوز�ر، و�لحكومة Pلك، 
ويه جيب تنويع أ"¾شطة ¬قhصادية هبذه اجلهة حىت ال تبقى معرضة ملثل 

  .ذه ا"ٓفاته
  .شكرا الس=يد الرئGس

  :الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب Mىل . شكرا الس=يد املس�شار

  .اجلواب

        ::::الس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ة
�� ªري �ش نبني بmٔنه هناك اه�م �بري هبذه املنطقة، يعين متت �رجمة ٔ

  . قةٕاىل ¯د ا"ٓن تقريبا ثالث لقاءات Mىل مس=توى هذه املنط
اكن لقاء ٔ�ويل ا�يل اكن يف مقر الوالية مع مجيع املمثلني واملنتخبني 
وكذ¤ السلطات احمللية، اك�ن كذ¤ لقاءات �لتحضري لتدشني حمطة 

دية، واكن ا�لقاء أ"zري ا�يل رمبا شاركتو فKه، الس=يد املس�شار، ا�يل اكن 

هذه �ة 
مة Wدا،  يف الوزارة ا�يل اكن فKه كذ¤ ممثل اجلهة، ملاذا؟ ٔ"نه
  .وكام قلمت، الس=يد املس�شار احملرتم، «زخر ٕ�ماكنيات �برية Wدا

�نه اكينة ٔ ëنه �ل©س=بة لنا اح]ا�ªري هو املسºٔm ا�يل خصنا نعملوها، ٔ
مسºٔm ا�يل ٔ�ساس=ية، وهو جيب ٔ�ن «كون املقاربة مس=تدمية، موالي 

الزرقة جيب التعامل بوسلهام وكذ¤ احملمية ا�يل موجودة فKه دëل اللكتة 
معها حبساس=ية مفرطة، �ش ما ميك©ش لنا ٔ�ننا ندمرو هذاك املوقع، كثري 

�و مواقع كذ¤ ٕا�كولوجKة، جيب ) Ramsar(من املواقع ا�يل يه مواقع ٔ
التعامل معها يف ٕاطار اس=تدامة ويف ٕاطار حساس=ية مفرطة، �ش ما 

  . Wدا يف موقع مøل هذاميك©ش لنا ٔ�نه نعملو وا¯د يعين التطور معراين �بري 
ولكن هذا مايش تG]طبق Mىل موالي بوسلهام، تG]طبق Mىل الشاطئ 

�يلومرت، ٔ"نه  140دëل  ه، يعين Mىل احلرث، يعين اخليط السا¯يل لكهلك
مجيل Wدا، ù مؤهالت �برية Wدا، ولكن ¯ذاري ٔ�ننا منش=يو لتطور ا�يل 

  .   ي املسºٔm الثانيةهو معراين ا�يل ªادي يدمر هاذ الب�Gة هاذي، هاذ
املسºٔm الثالثة، جيب ٔ�ن «كون لنا، وهذا هو فني كنعملو مع إالخوان 
دëل اجلهة وكذ¤ مع السلطات ومع املنتخبني، ٔ�ن �كون لنا ٔ�طلس �لعقار 
 Ðل الس=يا¯ة، ٔ"نه اك�ن ا�يل هو يف مëاملمكن تطو�ره �ل©س=بة �لمسائل د

مويم، اك�ن ا�يل هو يف املÐ العمويم الغا�ت، اك�ن ا�يل هو يف املÐ الع
البحري، لك هاذي ٔ�ساس=ية Wدا �ش ميكن لنا �كون عند� تصور، �ش 

بين حسن نعرفو -رشادة-ميكن لنا ٕاذا ج�نا مس�مثر�ن �لمنطقة دëل الغرب
�ش=نو نعرضو Mلهيم وما يه التو�اتٔ .  

سن، بين ح -رشاردة-واللك يف ٕاطار ٔ�نه هاذ املنطقة هاذي دëل الغرب
وكذ¤ م]اطق ٔ�خرى يه ا�يل كتعطينا هاذ ما ¾سميه اح]اë الوسط 
أ"طليس ا�يل هو ذا توWه ثقايف، هو ا�يل �يعطينا وا¯د التنوع دëل ما هو 
طبيعي �ل©س=بة لغابة املعمورة، ما هو كذ¤ طبيعي �ل©س=بة �لمواقع 

  .إال�كولوجKة، وما هو يعين  شاطيئ حبري �ل©س=بة �لعرض السا¯يل
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا لمك الس=يد الوز�ر Mىل مسامهتمك يف هذه اجللسة، عفوا هل 

  .هنا¤ سؤال 8ين؟ عفوا
السؤال الثاين موWه دامئا ٕاىل نفس الس=يد وز�ر الس=يا¯ة حول س=يا¯ة 
الوا¯ات، واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء الفريق ¬س=تقاليل �لو¯دة 

  .والتعادلية

        ::::د بلحساند بلحساند بلحساند بلحساناملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحم
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
ا�يل اعطى هللا .. جKيت، الس=يد الرئGس، حىت �لسؤال املهم وابغيت

  .هو هذا، هللا ´سامح
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

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

لنظر يعترب القطاع الس=يا¨ من بني القطاMات احليوية ببالد� �
ملسامهته الك�رية يف الناجت اSاzيل اخلام ويف امhصاص البطاº وzلق 

وقد ٔ�ولت بالد� ٔ�مهية zاصة لهذا القطاع من zالل . م]اصب الشغل
العديد من الربامج اليت اس=هتدفت تطو�ره واÜهنوض به الس=تقطاب املزيد 

  .من الس=ياح وموا�ة املنافسة الرشسة اليت يعاين مهنا
مليون  20صول ٕاىل أ"هداف املسطرة، وzاصة اس=تقطاب ٕاال ٔ�ن الو 
يقhيض �لرضورة التوWه حنو ¬ه�م ببعض املنتوWات  2020ساحئ يف ٔ�فق 

الس=ياحKة اليت ٔ�ثب�ت قدرة �برية Mىل اس=تقطاب الس=ياح، �لنظر �ل�اذبية 
الك�رية اليت «متزي هبا، واليت �س=هتوي الس=ياح املغاربة وأ"Wانب Mىل ¯د 
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  .سواء
وأ"مر يتعلق، الس=يد الوز�ر، �لس=يا¯ة الوا¯اتية اليت «متزي لGس فقط 
�ملناظر الطبيعية اخلالبة، بل ٔ�يضا بغىن وتنوع املوروث الثقايف واحلضاري 
�لوا¯ات، القصور والقصبات وب�]وع مواردها الس=ياحKة الصحراوية واجلبلية 

ها، وذ¤ يف م]اطق والثقافKة وإال�كولوجKة و¬س�شفائية والرëضية وªري 
  .الراش=يدية وفكKك وزا�ورة وتنغري وورزازات وطاطا

ٕاننا �رى ٔ�ن س=يا¯ة الوا¯ات مل تنل نصيهبا من الربامج احلكومKة، ومل 
يمت اس=تغالل مواردها الس=ياحKة �لشلك املطلوب، نظرا لرتكزي ا	ططات 

لشاطيئ، احلكومKة dشلك �بري Mىل م]توWات بعيهنا، ويف مقدمهتا املنتوج ا
كام ٔ�ن �سويق الس=يا¯ة الوطنية دوليا مل ت�]اول �لشلك الاكيف لهذا التنوع 

  .من الس=يا¯ة، �عتبارها Mامال Wذا� 
ام �لس=يا¯ة
ما يه التدابري العملية اليت س=تقومون هبا : ¥ا، ¾سائلمك، الس=يد الوز�ر

حKة ٕالعطاء س=يا¯ة الوا¯ات املاكنة اليت �س=تحقها داzل املنظومة الس=يا
  الوطنية؟

ملاذا ال يمت الرتكزي Mىل هذا النوع من الس=يا¯ة يف �سويق املنتوج 
الس=يا¨ الوطين، �عتباره ´س=هتوي الس=ياح جبميع ٔ�صنافهم، اSاzل 

  واخلارج؟
  .وشكرا

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

        ::::الس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ة
  .ئGسشكرا الس=يد الر 

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Mىل طرح هذا السؤال
�لفعل، املغرب يعين عندو ٕاماكنيات ومؤهالت �برية Wدا �زخر هبا يف 
هاذ امليدان هذا دëل الس=يا¯ة الصحراوية، وخصوصا يف واد درMة، واد 
دادس، اغ́رس، يف م]اطق jفراوت، يف م]اطق طاطا ولكممي، وكذ¤ يف 

وبية، هذا يعين �ل©س=بة لنا «راث طبيعي ٔ�سايس Wدا، جيب أ"قالمي اجلن
  .«مثينه وجيب العمل Mليه

مت ختصيص  2020يف هاذ إالطار هذا، راه ٕاىل شفيت يف الرؤية دëل 
دëل اHاالت ا�يل يه مhخصصة يف هاذ إالطار هذا، جمال ا�يل  2

كKك، ك©سميوه أ"طلس والودëن ا�يل �مييش من أ"طلس الك�ري حىت لف 
ف¼ هو ج�يل، ولكن فKه كذ¤ ما هو وا¯ايت، هذاك فKه غ́رس وفKه ز�ز 

�يلومرت ا�يل ªادية من ورزازات حىت حملامKد  200وفKه كذ¤ دادس، و
ول ٔ�سايس �ل©س=بة لنا كتوWه دëل ما هو طبيعي وما هو قهذا . الغزالن

  . عرض ب©س=بة �لطبيعة
وا�يل هو يف املنطقة دëل اك�ن كذ¤ يعين جمال �ٓخر ا�يل هو س=يا¨ 

اSاYz، وا�يل هو �يمتزي �اللتقاء ما بني احمليط وما بني الصحراء، وا�يل هو 

�سايس كذ¤ يف التطور دëل العرض الس=يا¨ املغريبٔ .  
هذا �ٕالضافة ٔ�نه مت ختصيص جوج دëل الوا¯ات ٔ�و جوج دëل 

ولكن خصوصا  احملطات ا�يل هام ¬لتقاء دëل البحر ودëل الصحراء،
الوا¯ات، ا�يل هام واد اشKîكة Mىل مس=توى طانطان، كذ¤ الشاطئ 

  . أ"بيض Mىل مس=توى لكممي
ولكن مع ذ¤، ا"ٓن ا�يل مطروح Mلينا، الت�دëت ا�يل مطرو¯ة Mلينا 

  :دëل الت�دëت �3ل©س=بة يعين �لس=يا¯ة الصحراوية، اكينة 
ال دا� يف ورزازات املسºٔm أ"وىل، وهو عند� طاقة ٕايوائية، احب

وزا�ورة و�jونGت حىت حملامKد الغزالن، عند� طاقة ٕايوائية، ولكن 
إالشاكلية ا�يل كتطرح ا"ٓن وهو املشالك ا�يل وقعت فهيا ورزازات من 
جراء ٕاªالق كثري من الف]ادق ملشالك نعرفها، وكذ¤ إالشاكلية دëل 

Y جوية و¯دة، وهذا �يعطين ا ٕاشاكلية �يفKة الرتوجي؟ الطريان ا�يل ابقات ̄ر
واش «روج ؤ�نت ما عندPش الطريان؟ ٕاذن جيب ٔ�ن نعمل Mىل الطريان 
�ش ميكن لنا نفكو العزM ºىل ورزازات، وٕاىل فكKناها Mىل ورزازات ªادي 
نفكوها Mىل �jونGت وMىل jمكروت وكذ¤ Mىل حمامKد الغزالن وMىل لك 

  .هاذ املنطقة هاذي
�نه اكينة بعض املناطق ا�يل فهيا طاقة ٕايوائية، املسºٔm أ"خرى، وهو ٔ

ولكن رمغ ذ¤ جيب حام�هتا، مøال ٔ�رفود والريصاين، وخصوصا مرزوكة، 
مرزوكة ا"ٓن يمت اس=تغاللها بطريقة، يعين رمبا، ªري عقالنية وªري مس=تدمية، 

�و الناس ا�يل كGس=تعملوا ا"ٓليات  (Les bivouacs)سواء �ل©س=بة لــ ٔ
كøبان دëل الرمل، ٕاىل ªري ذ¤، هاذي وا¯ة ا�يل يه من فوق هاذوك ال 

�مجل الوا¯ات يف املغرب، الكøبان الرملية من ٔ�مجل الكøبان الرملية، ورمغ ٔ
ذ¤ الت�دي دëل ٔ�نه ما اكي©ش هناك وا¯د التعامل ا�يل هو عقالين مع 

  . ¬س=تغالل دëلها
اش طاقة ٕايوائية، املسºٔm الثالثة، هام اكينة بعض املناطق ا�يل ما فهي

هذا هو طانطان، م]اطق دëل طاطا، م]اطق ٔ�خرى دëل غ́رس، ٕاىل ªري 
حنن يف ٕاطار العمل �ش «كون طاقة ٕايوائية، مايش �برية Wدا، . ذ¤

ولكن يف ٕاطار ف]ادق صغرية، يف ٕاطار كذ¤ قصبات يمت ٕاMادة «مثيهنا، يف 
لقصبات والقصور ا�يل هاذ إالطار راه مت ٕا¯داث الرشكة املغربية لتmٔهيل ا

  .هو ªادي يعمل يف هاذ إالطار هذا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .تفضلوا أ"س=تاذ الكرمي يف ٕاطار التعقKب. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
  . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل هاذ الرد دëلمك

وا¯د يف احلقKقة، الس=يد الوز�ر، اح]ا ا�يل ابغينا، ابغينامك تعطيو 
¬ه�م، يف احلقKقة هاذ الرب�مج ا�يل قلتو لنا يف اجلواب دëلمك، Mىل 
�ساس ٔ�نه ابغينا هاذيك املناطق تعطيوها وا¯د أ"مهية، الناس املس�مثر�ن ٔ
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داروا ا�يل يف �دمه، دا� ابقى اHهود دëل اSوº ا�يل خصها تقوم �Hهود 
  . لهاذيك املناطق دëلها �ش تد�ر �رامج �ش جتيب الس=ياح

و�ش جتيب الربامج، كام قلتو، الس=يد الوز�ر، zاص ذوك املطارات 
دëل الراش=يدية ودëل زا�ورة ودëل ورزازات خصهم خيدموا، وٕاذا ابغينا 
خندمومه، كام البارح مسعت وا¯د السؤال توWه �لس=يد وز�ر النقل 

وا معه، هللا وأ"شغال العمومKة Mىل هاذ املناطق، ٕاىل اكن ميكن ت©سق
جياز�مك خبري، �ش تد�روا معه وا¯د العملية، ال اجلهات وال وزارة النقل، 

  . �ش هاذوك املناطق حىت هام ميكن هلم خيدموا
راه  )Les tours opérateurs(قضية ٔ�خرى، الس=يد الوز�ر، هذوك 

خصمك تلزمومه، ٔ"هنم �ميش=يو ملنطقة انتاعت الرحب، �يجي �لمناطق دëل 
، اSارالبيضاء، ٔ�اكد�ر، مراPش، فاس، )Les grands tours(ذوك 

و�رجع حبالو، ولكن ٕاذا فرضتو Mلهيم ٔ�هنم ميش=يو لهذوك املناطق راه هام 
خصهم ميش=يو، ٔ"نه حقا هام �يقلبوا Mىل الرحب، ولكن هذوك الناس، 

  ... هاذوك املناطق ٕاىل ما درتوش هلم هاذ املسائل، راه ما ªاد´ش ميكن هلم
) Japon(أ"Wانب، الس=يد الوز�ر، ومهنم الس=ياح دëل  الس=ياح

 Les(و) Les tours opérateurs(�يبغيو ميش=يو ¥وك املناطق ولكن 
agences de  voyages ( ايفنيM لهيم جييبومه �لمدينة، هامM يفرضوا�

املدينة، هام ابغاو املناطق الصحراوية، ابغاو م]اطق مرزوكة، �ميش=يو 
اك طلوع الشمس والغروب، بmٔهنم هذاك ذملرزوكة Mىل ٔ�ساس 

)Drapeau ( ورة امحلراءSه ذاك اKوه، الس=يد الوز�ر، فhهلم ٕاىل شفëد
�يقول ¤ ٔ�س=يدي هام ميل �ميش=يو ملرزوكة Mىل ٔ�ساس ٔ�نه راه �يتخيلوا 

  . دëهلم يف الشمس ويف القمر) Drapeau(´شوفوا 
ا وا¯د ¬ج�ع لهذا، الس=يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري، zاص تد�رو

وهاذ . �ش هام ميكن هلم ميش=يو) z )Les tours opérateursاص مع
الربامج ا�يل قلتو لنا، الس=يد الوز�ر، اح]ا مhفقني معمك Mلهيا، ولكن راه ٕاىل 

وا¯د تGشيك ليه �لعقر وا"ٓخر �يقول "زادوا تعطلوا شوية، �يف ما �يقولوا 
  ". ليه �ٓخ�ار اSراري

هذا راه خصهم .. لف]ادق ؤ�حصاب املmٓوي ؤ�حصاباح]ا ذوك ٔ�حصاب ا
وا¯د احلل، ٔ"نه اMالش وقعوا املشالك يف ورزازات؟ ٔ"نه مول أ"وطيل 

لهذا، هللا جياز�مك خبري، . ما لقى �ش خيلص اخلدامة، لهذا وقعوا املشالك
  .كنطلبو تعطيو اه�م zاص لهاذ املناطق

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
واللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن . س�شارشكرا الس=يد امل 

  .التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ةالس=يد وز�ر الس=يا¯ة
  الس=يد املس�شار، 

ºٔmري هو اك�ن . ما تنظ©ش تنختلفو �ل©س=بة لهاذ املسª2  لëد
  .املس=توëت ا�يل خصنا نعملو Mلهيم

�ل©س=بة �لف]ادق ا�يل عندها مشالك يف ورزازات، مشالك معقدة، حنن 
 5هتا، ٔ"نه مشالك ا�يل يه موجودة ا"ٓن تقريبا، اك�ن ا�يل يف ٕاطار معاجل

س=نوات وهو واقفة قدامو النقابة، ٕاىل  5س=نوات وهو مغلوق، اك�ن ا�يل 
فهيا  ، داª)CNSS(Yzري ذ¤، هناك مشالك معقدة ا�يل داYz فهيا 

لك هاذو مشالك �برية . الرضائب، داYz فهيا القرض العقاري والس=يا¨
  . ن ¯لها بني عش=ية وحضاهاWدا، ال ميك

ٕاذن حنن يف ٕاطار مقاربة م]دجمة لهاذ املشالك هاذو، �ش ميكن لنا 
حنلوها Mىل املدى املتوسط واملدى البعيد، ولكن اكينة ٕاشاكليات ا�يل 
مطرو¯ة Mلينا ا"ٓن جيب ¯لها، اح]ا ما اكي©ش يش معرض دويل �لس=يا¯ة 

وزا�ورة والراش=يدية ا�يل ما كمنش=يوش وما كنتلكموش Mىل ورزازات 
  .ومرزوكة وطانطان، ٕاىل ªري ذ¤، البد كنتلكمو Mلهيم

�ساس=ية، ٕاىل ابغينا نتلكمو Mلهيم، خص البد ٔ�نه ٔ ºٔmولكن اكينة مس
ٕاذن يف هاذ إالطار هذا، حنن يف ٕاطار وضع حىت . الطريان �كون معنا

بة صندوق Sمع الطريان �ل©س=بة لهاذ املنطقة هاذي، وٕاذا دمعناه �ل©س= 
لورزازات واكن مøال كذ¤ �ل©س=بة �لراش=يدية، ميكن لنا حنلو املشالك 

  .ٕاذن هاذي املسºٔm أ"وىل. دëل كثري من هاذ أ"ودية هاذو
املسºٔm الثانية، حىت الصناMة السxGئية راه تدهورت يف مدينة 
ورزازات، ٔ"نه يف ٕاطار العمل مع املركز املغريب �لسxG، كذ¤ مع وزارة 

تصال �ش ميكن لنا ٕاMادة اSينامKة �لسxG، ٔ"ن السxG والصناMة اال
السxGئية ا�يل اكنت يف ورزازات اكنت تتعطينا وا¯د املتنفس �بري Wدا 
وزمخ �ل©س=بة �لس=يا¯ة، كتعطي حىت وا¯د النوع من اSينامKة ¬قhصادية 

ٕاىل ªري  ا�يل ا"ٓن ماتت �ل©س=بة لورزازات ويف ٔ�رفود وكذ¤ يف زا�ورة،
  .ذ¤

ٕاذن اح]ا يف ٕاطار هاذ العمل ا�يل هو مشويل وم]دمج، كنعملو كذ¤ 
Mىل مس=توى ٔ�ننا ¾شوفو هاذ القضية دëل الصناMة السxGئية ٔ"هنا 
مة 

وهنا اك�ن �لطبع مشالك مhعلقة �لب©Kة التحتية، يعين ف¼ خيص . Wدا
  . يف هاذ إالطار هذا الطرق، ٕاىل ªري ذ¤، اح]ا كنعملو مع وزارة التجهزي

ªري ا�يل ابغيت نقول ¤ بmٔنه راه مايش ما عند�ش اه�م، ولكن 
. مايش اكينة يش عصا حسرية ªادي ميكن لنا ٔ�ننا ا"ٓن نعملوها وªادي ند�رو

اكينة ٔ�مور ا�يل ميكن لنا نعملوها ا"ٓن، �ٓنية، يف الطريان ٕاىل ªري ذ¤ 
نة ٔ�مور ا�يل الزم ٔ�هنا «كون مقاربة وندمعو الرتوجي ف¼ هو موجود، ولكن اكي 

مشولية ا�يل �يعمل فهيا اللك، حبضور النقا�ت كذ¤ �ش ميكن لنا 
  .نت�اوزو إالشاكلية دëل الف]ادق ا�يل يه مغلقة

 .وشكرا
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        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر Mىل املسامهة يف هذه اجللسة

الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية، ون©hقل ٕاىل السؤال الفريد املوWه ٕاىل 
وهو حول دور مراكز التكو�ن احلريف يف تطو�ر احلرف، واللكمة ٔ"¯د 

  .السادة ٔ�عضاء الفريق ¬شرتايك، تفضيل أ"س=تاذة لطيفة

        ::::املس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيواين
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
قطاع الصناMة التقليدية ٔ�مهية zاصة �عتباره مورو8 ثقافKا ´شلك 

وحضارë، و�عتبار اSور ا¥ي يضطلع به هذا القطاع يف �سويق صورة 
املغرب �خلارج، وملا يوفره من يد MامY مؤهY، وملوا�بة الصناع مت ٕا¯داث 

  .مراكز �لتكو�ن احلريف
به هذه املراكز يف تطو�ر ما هو اSور ا¥ي تقوم  :سؤالنا الس=يد الوز�ر

  احلرف؟ وما مصري املتخرWني مهنا؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد وز�ر الصناMة التقليدية. شكرا �لس=يدة املس�شارة

        ::::الس=يد عبد الصمد قKوح، وز�ر الصناMة التقليديةالس=يد عبد الصمد قKوح، وز�ر الصناMة التقليديةالس=يد عبد الصمد قKوح، وز�ر الصناMة التقليديةالس=يد عبد الصمد قKوح، وز�ر الصناMة التقليدية
  .شكرا

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدة املس�شارة، 
  ار�ن احملرتمني،السادة املس�ش

يف البداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس=يدة املس�شارة Mىل وضعها هذا السؤال، 
  . ا¥ي هيم التكو�ن يف قطاع الصناMة التقليدية

كنظن بmٔنه التكو�ن املهين يف قطاع الصناMة التقليدية كتعترب، الس=يدة 
املس�شارة، يه أ"داة املثىل لتكو�ن العنرص الîرشي، ٔ"نه الصناMة 

 .قليدية تعمتد Mىل العنرص الîرشيالت 
ٕاذن ما دم]ا ٔ�ننا امشG]ا يف تطو�ر القدرات دëل الصناع دëلنا ودëل 

  . العنرص الîرشي، ا�كونو وضعنا ٔ�صبعنا Mىل النقطة ٔ�و Mىل مربط الفرس
¥¤، ما ªاد´ش �رجع، الس=يدة املس�شارة، �لتلكم Mىل رؤية الوزارة 

اءات احلالية ا�يل ابديناها م]ذ تولينا ، ولكن إالجر 2015يف س=ياق رؤية 
  :هاذ املسؤولية، ف¼ خيص التكو�ن وا�يل يه كنعتربوها مسائل Wديدة

�وال، ٕاجناز خمططات مد�رية �لتكو�ن املهين اليت تعمتد مقاربة �وية،  -ٔ
يش Wديد بني  هدëل ا	ططات، يعين هاذ اليش لك 5بلغ Mددها ٕاىل ا"ٓن 

  ؛ 2013س=نة 
التكو�ن املهين يف ا	ططات اجلهوية لتمنية الصناMة  الرتكزي Mىل -

 التقليدية؛
صياªة وحتسني ومالءمة مرجعيات التكو�ن، ٔ"نه من مت Wاءت  -

احلاWة ٕاىل مراجعة م]ظومة التكو�ن ا�يل كنا ك©ش=تغلو هبا ق�ل، ٔ"نه 
اMالش؟ �ن مع الوقت بmٔنه هناك تطور يف أ"ذواق، تطور يف أ"سواق، 

�ننا �راجعو هاذ ا	ططات حىت ت�ىش مع أ"سواق ومع  ¥¤ ارتmٔينأ
أ"ذواق، ٔ"نه يف أ"zري الصناع التقليديون سواء يف اخلدمات ٔ�و يف 
الصناMة التقليدية ذات امحلوº الثقافKة، خصهم ي©hجوا وا¯د املنتوج ا�يل يف 
أ"zري خصو يKîعو، ٔ"ن ما يه احلاWة ٕاىل صايب وا¯د احلاWة ا�يل يه 

Ì دودمه هاذيW و�س=يكKة ا�يل اكنوا �يصايبوها املعلمني دëهلم ٔ�و �واهتم ٔ
  س=نة؟ 50

 الرشوع يف ٕا¯داث مراكز �لتكو�ن �لتدرج املهين من اجليل اجلديد -
(les CFA4: les centres de formation aux nouvelles 

générations(  ٕان شاء هللا  ،2ا�يل هاذ الس=نة حتلوا Yوالس=نة املق�
  ، ٕاذن هاذو مراكز Wديدة من جKل Wديد؛4حنلو فهيم  ªادي
ؤ�zريا، �سطري �ر�مج واسع لتmٔهيل املراكز احلالية، سواء Mىل  -

مس=توى البناëت ٔ�و التجهزيات ٔ�و العنرص الîرشي، يعين هاذ املراكز ا�يل 
عند� وا�يل Wا يف الصممي دëل السؤال دëلمك، امشG]ا �لمشلك وشف]ا ٔ�وال 

وكذ¤ مع املتكونني �ش �كونوا فضاءات ٔ�وال صاحلة �لتكو�ن،  مع املكونني
ال ميكن ٔ�ن ندzل ٕاىل مركز و�كون يف وا¯د احلاº . ٔ"نه التكو�ن هو التعلمي

ٕاذن، . مزرية، ونبقاو ¾س=مترو نصيفطو وليداتنا وابغينامه �ش يبقاو ´س=متروا
ºٔmادة النظر يف هذه املسMمتت ٕا.  

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يدة املس�شارة. �لس=يد الوز�رشكرا 

        ::::املس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفة الزيواين
  .شكرا الس=يد الوز�ر Mىل التوضي�ات

ما  3دقائق ٔ�و  �2ل©س=بة لهاذ املوضوع هو موضوع يف احلقKقة كنظن 
هاذ اHهود ا�يل . اكفKاش �لنقاش فKه، رمبا �رجئ احلديث فKه ٕاىل ا�ل�ان

 M افع كتقوموا به مشكور�نSليه، ولكن عندي بعض املالحظات، دامئا ا
  . دëيل يه الغرية Mىل القطاع، ال ٔ�قل وال ٔ�كرث

خصنا واح]ا كنفكرو يف التكو�ن، راه ٔ�رشتو لهاذ املسºٔm وكرنكز Mلهيا، 
  .الرفع من مس=توى جودة التكو�ن وجودة املكونني، هذا التكو�ن النظايم

إالشاكلية كنالحظها، ٔ�ن  ف¼ خيص التكو�ن �لتدرج، اكنت وا¯د
املكون يف املعهد �يكون ولكن هذاك الصانع ا�يل �مييش عندو املتدرج ما 
اكي©ش وا¯د الت©س=يق ما بني الصانع zارج مركز التكو�ن وبني مركز 

                                                 
4 Centre de Formation par Apprentissage 
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التكو�ن، خصو �كون ت©س=يق، ٔ"ن هذاك الصانع ا�يل عندو املتدرج ما 
ما �يعرفش �ٓش �يوقع عند �يعرفش �ٓش �يوقع يف املعهد وا�يل يف املعهد 

الصانع، خصو �كون ت©س=يق بG]اهتم �ش ما �كو¾ش هذاك إال¾سان ا�يل 
  .مhفرق

عندي وا¯د املالحظة ٔ�خرى، الس=يد الوز�ر، واح]ا كهنرضو يف 
أ"س=بوع الفائت مع الس=يد رئGس احلكومة يف الغرفة أ"وىل Mىل «منية العامل 

�رى بmٔن التكو�ن جيب ٔ�ن القروي، ما حتدثتوش Mىل العامل القروي، ٔ ��ؤ
يصل ٕاىل املناطق اخللفKة، اجلبال، املدارش، القرى، ٕاىل ªري ذ¤، �ش 
كتبان يل الفال¯ة بو¯دها ªري اكفKة، zاص الصناMة التقليدية «كون عندها 
�مهية وخصنا نعملو Mىل التكو�ن داzل القرى و�رفعو من املس=توى �ش ٔ

  . ي�سامه لنا يف «منية العامل القرو
�ساس=ية ا�يل ما كنن�هبوش لها، ويه ٔ ºٔmيضاف ٕاىل هذا وا¯د املس
التكو�ن داzل السجون، الس=يد الوز�ر، هاذي س=بق يل طرحهتا معمك يف 
القانون املايل، مشكور�ن درتو وا¯د اHهود �ل©س=بة لسجن �ٓسفي، ولكن 
هاذي ابغيهتا تتوسع، ٔ"ن التكو�ن ٕاىل امشGيت �لسجون كتلقى أ"�زة 

hواWدة، ولكن اح]ا خصنا «كو�ن معيق، ومس=توى Mايل Wدا ويتخرجوا م 
عند� �س كفاءات، مايش �كفي ٔ�نه اكن �يد�ر شوية دëل الفáار �يدzل 
كنعلموه شوية �رمس، ونقول ¤ اح]ا كنكونوه، خصنا «كو�ن معيق، 

  .وخصنا رؤية دëل احلكومة «كون واحضة
حضة يف هاذ ¬جتاه، ٔ"ن رؤية ٔ�نمت �وزارة وصية، خصمك ٕاسرتاتيجية وا

ما تطرق�ش �لس�ني، هو مواطن مغريب حبالو حبال هذاك ا�يل  2015
�ركز، الس=يد  ه�يتواWد zارج أ"سوار، من حقٔ ���نه يتلقى التكو�ن، ٔٔ

الوز�ر، Mىل هاذ النقطة، ٔ"ن ك©شوف فهيا ٔ�مهية ا�يل يه ªادي تعاود 
  ...تد�ر لنا ٕادماج الس�ني dشلك

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس=يد رئGسالس=يد رئGسالس=يد رئGسالس=يد رئGس
شكرا الس=يدة املس�شارة، شكرا ¤، بلغت رسالتك Mىل ٔ�حسن 

  . وWه، والوقت دëل الزمالء دëلها ا"ٓخر�ن
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقKهبا، تفضل

        ::::الس=يد وز�ر الصناMة التقليديةالس=يد وز�ر الصناMة التقليديةالس=يد وز�ر الصناMة التقليديةالس=يد وز�ر الصناMة التقليدية
شكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة، وا�يل ابغيت �ش ¾شكرها Mىل 

ëة التقليدية¬ه�م دMل الصناëلها �لقطاع د .  
اح]ا مhفقني، الس=يدة املس�شارة، ف¼ خيص التكو�ن داzل السجون 
اك�ن، وعند� �ر�مج سواء مع املؤسسة دëل التكو�ن املهين وكذ¤ عند� 

  .�رامج zاصة دëل وزارة الصناMة التقليدية
´سمى �لتكو�ن  ف¼ 2012ف¼ خيص العامل القروي، ابتدينا من ٔ��ريل 

املتنقل ا�يل �مييش �لعامل القروي فقط و�مييش �لعامل اجلبيل فقط، ا�يل هاذ 
الناس دëل الصناع التقليديني ا�يل ما معر اكنت عندمه م]اس=بة، وكنظن ما 

معر ªادي «كون عندمه م]اس=بة �ش يتكونوا، سواء يف ال©س=يج التقليدي، 
، حىت ا"ٓن «كونت ما يفوق من سواء يف الفáار وكذ¤ ف¼ خيص احليل

  . صانع تقليدي قروي 3000
اكنت عند�  2012املنظومة دëل التكو�ن Mامة مقارنة الس=نة دëل 

، نmٔمل يف 10700افhتحناها ب  2013مقعد بيداغو�، س=نة  10.060
وصلنا  2013، عفوا س=نة 14.000ٔ�ننا نوصلو ٕان شاء هللا لـ  2014س=نة 

ٕاذن هناك حتسني، وهناك حتسن ف¼ خيص . مقعد بيداغو� 13.000
  .التكو�ن

السؤال دëلمك ا�يل هو 
م وا�يل هو وجKه، وكنظن بmٔنه اجلواب دëلو 
هو الن�اح دëل هاذ التكو�ن، نعم هناك جناح، ال©س=بة دëل إالدماج دëل 

 60الش=باب ا�يل «كونوا، سواء يف التدرج ٔ�و يف النظايم، تيوصل ما بني 
  . �يلتحقوا و�يوWدوا شغل، وهذا ا�يل 
م ا�يل %80حىت 

وهاذ اليش ا�يل واقع يف التكو�ن دëل الصناMة التقليدية راه ما اكي©ش 
 60يف قطاMات ٔ�خرى، �ش تلقى بmٔنه التكو�ن دëل الصناMة التقليدية 

يدzلوا يندجموا، فهذه وا¯د إالشارة ا�يل يه 
مة وا�يل zاص  %80حىت 
  . يلتقطها امجليع

مقعد بيداغو� ªري اكيف، مقارنة ٔ�وال مع  13.000طبيعة احلال من 
الطمو¯ات دëل القطاع ومقارنة مع املس=توى ا�يل كن�اولو �رفعو، ٔ�خص 
�¥�ر إال¯داث دëل ا"ٔاكدميية دëل احلسن الثاين �لف]ون دëل الصناMة 
التقليدية ا�يل ªادي «كون جKل Wديد من مس=توى رفKع من املكونني ا�يل 

  .هام ªدا ªادي �كونوا مكونني ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا لمك الس=يد الوز�ر Mىل املسامهة

ون©hقل ٕاىل أ"س=ئY املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملالية حول 
رضورة مراجعة الرضيبة املفروضة Mىل الت�ار الصغار، وسhGوىل إالWابة 

وز�ر وز�ر الصناMة التقليدية، واللكمة ٔ"¯د عهنا بطبيعة احلال الس=يد ال
السادة املس�شار�ن لîسط السؤال من الفريق ¬س=تقاليل، تفضلوا الس=يد 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد زازد زازد زازد زاز
  .dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل س=يد املرسلني

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
hاح ¬قhصادي ا¥ي عرفhه بالد�، ظهرت بعض املظاهر مع ¬نف 

اجلديدة يف اHال الت�اري، مøل بناء العديد من املراكز الت�ارية الكربى، 
وهو يشء محمود يف ت©ش=يط اSورة ¬قhصادية والت�ارية، ªري ٔ�نه ال ميكن 
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يف  ٕاغفال اSور الهام ا¥ي لعبته والزالت تلعبه احملالت الت�ارية الصغرية
  .تقدمي zدماهتا

وMىل هذا أ"ساس، جيب التعامل مع هذه ¬زدواجKة ¬قhصادية 
ٓ مبنظور مhوازن، دون «رجKح ٔ�و تغليب Wانب Mىل  �خر، وMىل وWه 

اخلصوص Mىل املصاحل الرضيKîة ٔ�ن تzٔmذ بعني ¬عتبار مداخKل احملالت 
 ٔ�\رت بدورها الت�ارية الصغرية اليت عرفت «راجعا يف ¾س=بة م�يعاهتا اليت 

سلبا Mىل ٔ�ر�±ا، و�لتايل ٔ�صبح التاجر الصغري Mاجز عن مسا�رة الر�ب 
الرضييب يف Mالقhه املبارشة �ل©س=بة �لمبيعات وأ"ر�ح اليت حيققها، Mلام ٔ�ن 
رشحية 
مة من جتار التبغ واملواد الغذائية Mىل املس=توى الوطين ´شكون 

عرفhه الرضيبة املفروضة Mلهيم، dسîب ٕاثقال اكهلهم جراء ¬رتفاع ا¥ي 
أ"مر ا¥ي عرض جتارهتم ٕاىل الكساد وإالفالس ؤ�سفر عن ٕاقفال حمالهتم 

  .الت�ارية اليت تعترب املورد أ"سايس لعGشهم
هل هناك تفكري يف مراجعة الرمس  :¥ا، ¾سائلمك الس=يد الوز�ر احملرتم

ري هامش من الرضييب املفروض Mىل الت�ار الصغار، حىت ي�س=ىن هلم توف
الرحب يضمن هلم التوازن يف ٕاطار املنافسة الت�ارية، وذ¤ من ٔ�Wل 

  مساMدة هذه الف�ة من الت�ار هبدف التغلب Mىل الصعاب اليت تعرتضهم؟
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

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

        : : : : ))))ة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابنيابنيابنياب((((الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية 
  .شكرا الس=يد املس�شار

  الس=يد الرئGس،
  الس=يد الوز�ر،

  السادة والس=يدات املس�شار�ن،
يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس=يد املس�شار عن الفريق ¬س=تقاليل 
�لو¯دة والتعادلية لوضع هذا السؤال ا¥ي يتعلق عن شكوى الت�ار 

ا¥ي عرفhه الرضيبة املفروضة Mلهيم، مما ٔ�سفر عنه الصغار جراء ¬رتفاع 
ٕاقفال حمالهتم الت�ارية، وم�سائال يف نفس الوقت عن تصور احلكومة 

  .ملراجعة الرضيبة املفروضة Mىل هذه الف�ة ملساMدهتم Mىل الصعاب
�وال، الس=يد املس�شار، البد ٔ�ن نتفق مجيعا بmٔن القطاع دëل الت�ارة ٔ

نة ممتزية داzل ال©س=يج ¬قhصادي الوطين، وتت�ىل ودëل الت�ار حيتل ماك
. هذه املاكنة من zالل مسامهته Mىل الصعيد ¬قhصادي و¬ج�عي

و�بايق القطاMات املنت�ة بطبيعة احلال خيضع القطاع الت�اري �ل�رشيع 
اجلبايئ اجلاري به العمل، وحKث ٔ�ن الغالبية العظمى من املامرسني لهذا 

�عتبارمه ٔ�شáاص طبيعيني، يعين ملا كنقولو طبيعيني ٔ�نه  ال©شاط �زاولونه
املرشع �يفرق مبا هو إال¾سان املادي وإال¾سان املعنوي يعين، ٕاك¾سان 
طبيعي مايش رشكة، فٕان هؤالء بطبيعة احلال خيضعون �لرضيبة Mىل 

  .اzSل وفق نظام الن��Kة الصافKة احلقKقKة اليت تعد مبثابة نظام Mام
الت�ار اخلاضعني لهذه الرضيبة ٔ�ن خيتاروا وا¯د من هاذ  ٔ�وال، ٕ�ماكن

  :¬قرتا¯ات، الس=يد املس�شار
�وال، نظام الن��Kة الصافKة املîسطة ٔ�ؤ )Le revenu net 

simplifié(  عامهلم الس=نوي املقدر بــ�ماليني  M2ىل ٔ�ن ال يت�اوز رمق ٔ
ëل املعامالت دëهلم دëل درمه، يعين �ش ما يفو�ش الرمق د)Le chiffre 

d’affaires (2 رمهSل اëوهاذ اليش �يتعلق بطبيعة احلال  ،ماليني د
  �ملهن الت�ارية احلرة؛ 

�و نظام الرحب اجلزايف، ا�يل �ش �كون الرشط أ"سايس هو ما يفو�ش ٔ
مليون دëل ) Le chiffre d’affaires(الرمق دëل التعامل دëهلم، دëل 

فإالدارة اجلبائية م]ك�ة Mىل دراسة بعض التدابري ويف هاذ إالطار، . اSرمه
اجلديدة اليت من شmٔهنا ٔ�ن �سامه يف تîس=يط نظام الرحب اجلزايف وجع� ٔ�كرث 

  .جناMة
وهاذ النظامني، الس=يد املس�شار احملرتم، هو اس=ت!]اء من النظام العام 
املشار ٕاليه ٔ�Mاله، وا¥ي ٔ�¯دث Üمتكني اخلاضعني �لرضيبة الصغار 

وسطني من تنظمي مقاوالهتم لالنتقال من الن��Kة الصافKة ٕاىل الن��Kة واملت
  .احلقKقKة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب. شكرا �لس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد �املس�شار الس=يد �املس�شار الس=يد �املس�شار الس=يد �����    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس=يد الرئGس

  . رسلنيdسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف امل
  السادة الوزراء،

  أ"خت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
¾شكر الس=يد الوز�ر Mىل إاليضا¯ات اليت تفضل هبا، و¾شكره كذ¤ 

  .Mىل التضامن احلكويم
 ºو البقا��� ªري ا�يل ابغيت نقول �لس=يد الوز�ر ٔ�نه الت�ار الصغار ٔٔ

ملعمول به، ªري يقومون بترصحيات رضيKîة س=نوية وفق التضامن اجلزايف ا
فقط Wاهتم رضائب، واحلكومة اختذت وا¯د القرار دëل ٔ�نه مراجعات 

  . 2008رضيKîة م]ذ 
وا�يل نبغي نوحض �لس=يد الوز�ر ٔ�نه املصل�ة دëل الرضائب Mىل 
املس=توى الوطين �س�]د Mىل معطيات ٔ�عطهتا هلم الرشكة دëل التبغ، ٔ"نه 

قامت Mىل هاذ املعطيات هاذي  احملالت لبيع املواد الغذائية والتدzني
وفرضت Mلهيم وا¯د املراجعة رضيKîة، «ميكن ٔ"ي اكن ٔ�نه جيي يقhين املواد 
دëل التبغ ويقKدها Mىل وا¯د �ٓخر، و�لتايل zاص املصل�ة دëل الرضائب 

 ùتقوم بوا¯د العملية ا�يل يه ªادي «كون دقKقة، ٔ�نه لك jجر jجر تد�ر 
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  .صة بهوا¯د احملاس=بة رضيKîة zا
كذ¤ مجموMة دëل البقاº ا�يل هام يف بعض القرى، مهنا مدينة 
غفساي، امخلGسات، امر�رت، خ]يفرة، هاذو لكهم توصلوا بوا¯د املبالغ 

و�لتايل، هذا . ٔ�لف درمه مكراجعة س=نوية 250هائY ا�يل كتوصل حىت لــ 
  .ªري معقول ٔ�نه البقال العادي يوصل لهاذ املس=توى دëل الرضائب

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر. شكرا �لس=يد املس�شار

            ::::))))نيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملالية((((الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية 
  .شكرا �لس=يد املس�شار

هو ف¼ خيص احلاالت ا�يل كGشوفوا الت�ار ٔ�نه �يكون فهيا جتاوز، 
حيمهيم كام حيمي إالدارة، ٔ"نه ممكن هلم ٔ�هنم يلتجئوا يف بطبيعة احلال القانون 

ٕاطار شاكëت ويف ٕاطار ا�ل�ان إالقلميية ٔ�و اجلهوية ملا كGشوفوا بmٔنه اك�ن 
  . رضر

ولكن ا�يل Wا يف السؤال دëلمك حول التحفزيات ا�يل Wات هبا 
قا لتنقKة م]اخ أ"عامل انطال 2012احلكومة، �خلصوص القانون املايل دëل 

من �شجيع املقاوالت، اكن وا¯د العدد دëل ال�شجيعات، ٔ�� ما نقدرش 
نmٔكد هاذ اليش ا�يل تتقولوا ٔ�و ال ننفKه، ولكن هناك مسطرة ا�يل من طبيعة 

  .احلال ملا �رى املسامه ٔ�و التاجر بmٔن هناك جتاوزات راه اكينة املسطرة
ëل امللزمني ولكن ا�يل 
م، الس=يد املس�شار، هو يف ٕاطار التحفزي د

املتعاطني ٔ"¾شطة إالدماج يف ¾س=يج القطاع املنظم، مت سن مجموMة من 
  :القوانني اجلبائية ال�شجيعية

�وال، �ل©س=بة لsٔشáاص الطبيعيني اخلاضعني، وهاذو ا�يل كتلكم ٔ
مايش ) M)Des personnes physiquesلهيم ٔ�شáاص طبيعيني، 

)morales(ل اzSىل اM شطة يف ، اخلاضعني �لرضيبة¾�¥�ن �زاولون ٔ
القطاع ªري املهيلك، وهام ا�يل اكثار، وا¥�ن �كشفون ٔ"ول مرة عن هو�هتم 
Sى ٕادارة الرضائب �ل�سجيل يف Wدول الرمس املهين ابتداء من فاحت ينا�ر 

، حبيث ال تطبق Mلهيم الرضيبة ٕاال Mىل ٔ�ساس اSخول املك�س=بة 2011
لتارخي، وقد بلغ Mدد املس=تفKد�ن يف هذا والعمليات املنجزة ابتداء من هذا ا

�لف 12التدبري ٔ.  
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

ون©hقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول الوضعية القانونية واملالية لنواب 
مراقيب ¬لزتامات بنفقات اSوº، واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء الفريق 

  ..تفضل الس=يداSس=توري لتقدمي السؤال، 


دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�و


        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

�خيت املس�شارة، ٔ  
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الرئGس، 

م]ذ ٕادماج مد�رية مراق�ة ¬لزتامات بنفقات اSوº يف اخلزينة العامة 
املوافق  1427حمرم  14الصادر يف  �2.06.52لمملكة مبقhىض مرسوم رمق 

والقايض ٕ�حلاق مراق�ة ¬لزتامات بنفقات اSوº ٕاىل  2006فربا�ر  13ليوم 
اخلازن العام �لمملكة، ٔ�قول م]ذ ذ¤ التارخي وف�ة النواب املراق�ني تتحمل 
�عباء املسؤولية الفعلية يف مراق�ة امللفات والتmٔشري Mلهيا، ومهنم من قىض ٔ

دون ¬س=تفادة من احلق يف املشاركة يف  س=نوات Mدة يف نفس املدينة
م�ارëت حتمل املسؤولية ملنصب رئGس املصل�ة، zازن وزاري ٔ�و ٕاقلميي، 
�و حىت متتعهم يف احلق من التعويضات املناس=بة �لمهام اليت يقومون هبا، يف ٔ
جتاهل فاحض ملنطق توازن املصاحل وتثKîت احلقوق املك�س=بة ا¥ي قامت 

بني املد�ريتني، مد�رية مراق�ة ¬لزتامات بنفقات اSوM  ºليه معلية إالدماج
  . ومد�رية اخلزينة العامة �لمملكة

لهذا، ¾سائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن التصور ا¥ي Sى احلكومة 
  . ملعاجلة هذه إالشاكلية ورفع احليف والظمل ا¥ي طال هذه الف�ة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس=يد الوز�ر ٔ�ريد ٔ�ن . شارشكرا �لس=يد املس� 

نذ�ر السادة املس�شار�ن بmٔن لنا موMدا مع Wلسة �رشيعية م�ارشة بعد هذه 
اجللسة، ٔ"نين ٔ�رى ٔ�مايم Mدد �بري من السادة املس�شار�ن ي©سحبون من 

  . القاMة، ¥¤ نذ�رمك هبذه اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لجواب عن السؤال

        ::::))))نيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملالية((((لس=يد وز�ر الصناMة التقليدية لس=يد وز�ر الصناMة التقليدية لس=يد وز�ر الصناMة التقليدية لس=يد وز�ر الصناMة التقليدية اااا
  .شكرا الس=يد الرئGس

يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الفريق اSس=توري Mىل وضع هذا السؤال 
 ،ºوSاخلاص �لوضعية القانونية واملالية لنواب مراقيب ¬لزتامات بنفقات ا

تنوي وزارة ¬قhصاد واملالية  ا¥ي ي�ساءلون فKه عن إالجراءات اليت
اختاذها ل�سوية وضعيهتم إالدارية، zاصة بعد ٕادماج مد�رية مراق�ة 

ا�يل ) La fusion(¬لزتامات بنفقات اSوº واخلزينة العامة، هاذيك 
  ).La trésorerie générale(وبني ) CED5(وقعت بني 

�و هاذ ) La fusion(جتدر إالشارة هنا ٕاىل التذكري بmٔنه من بعد هاذ ٔ

                                                 
5 Contrôle des Engagements de Dépenses 
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إالحلاق القايض ٕ�حلاق املراق�ة العامة لاللزتامات بنفقات اSوº �لخزينة 
العامة وبتحويل اخhصاصات املراقب العام لاللزتام بنفقات اSوº ٕاىل اخلازن 
العام �لمملكة، ٕاىل ٕاس=ناد م]اصب املسؤولية �خلزينة العامة يمت ٔ�وال Mىل 

�ساس م�ارëت ¬نتقاءٔ .  
مراقيب ¬لزتامات بنفقات اSوº ´شار�ون يف معليات ¬نتقاء  ٕان نواب

ملناصب املسؤولية اليت تنظمها اخلزينة العامة �لمملكة، بل ٕان مجموMة من 
هذه أ"طر قد اجhازت بن�اح م�ارëت ¬نتقاء ملناصب املسؤولية، ويه 

  . تتوىل م]اصب يف خمتلف مصاحل اخلزينة العامة �لمملكة
�ئبا ملراقيب  27صدد، الس=يد املس�شار احملرتم، قد مت تعيني ويف هذا ال

  .يف م]اصب املسؤولية 61¬لزتامات بنفقات اSوº من بني 
�وال، اخلزنة إالقلمييني، ٕاذن هذا امجلع دëل اخلازن، رؤساء مصاحل  ٔ

  . �خلزينات الوزارية وإالقلميية ؤ�عوان حماس=بني
لهذه الف�ة من املوظفني، ف�hدر  ٔ�ما ف¼ خيص التعويضات املمنو¯ة

إالشارة ٕاىل ٔ�ن نواب مراقيب ¬لزتامات بنفقات اSوº ´س=تفKدون من 
السكن الوظيفي Mىل مس=توى املصاحل اخلارجKة، �ٕالضافة ٕاىل تعويضات 

وقد مت ¬حhفاظ هلم جبميع . عن املهام اليت تتالءم وجحم املهام املنوطة هبم
تعون هبا ق�ل إالدماج بني مد�رية مراق�ة ¬لزتام ¬مhيازات اليت اكنوا �مت 

  . بنفقات اSوº واخلزينة العامة �لمملكة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر، اللكمة �لس=يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  . رمبا خنتلفو يف املعطيات ش�Gا ما
  الس=يد الوز�ر، 

�ة �برية من هاذ النواب املراق�ني ا�يل امشاو، ان� قلتو عهنم هناك ف 
عندمه القانون، عندمه احلق �ش يد�روا ¬م�hا�ت، �ش �كونوا zازن 
ٕاقلميي ٔ�و ªري ذ¤، ٕاال ٔ�هنم البعض مهنم امىش لهاذ املبارëت ومت الرفض 

بmٔس  دëل الطلب دëلو بدون ترب�ر، وهاذ الف�ة من املوظفني يه ف�ة ال
هبا، يعين اكنت اzذات جتربة �برية حxK اكنوا يعملوا يف مراق�ة نفقات 
اSوº، وعندمه يعين ٕاملام �بري يف هاذ ¬جتاه، الس=¼ ٔ�ن اح]ا ا"ٓن يف 
 ºوSليه اM ليه احلكومة، ماش=يةM ديد ويف مسار ا�يل ماش=يةW دس=تور

  . �لشفافKة و�حلاكمة هلك
 ما يلطنا نت�اهلوها، هام هاذ الناس، الس=يد ٕاذن هاذ الف�ة من املوظفني

الوز�ر، امشاو وطلبوا �ش ´شار�وا Mدة مرات، ومت الرفض ومل يمت ترب�ر 
  الرفض، ملاذا؟ 

والوضعية دëهلم حلد الساMة الزالت كام اكنوا، بدون «رقKة، بدون 

تعويضات، وهام يتحملوا املسؤولية ا"ٓن، هام ا�يل ´شريوا Mىل الصفقات، 
 ا�يل حيرضوا لها، حىت العمل دëهلم ٔ�كرث من املوظفني، اك�ن بعض هام

املراق�ني ا�يل �يبقى حىت �لس=تة دëل العش=ية واك�ن ا�يل يبقى حىت 
  . �لس=بعة، ويف هناية الس=نة اك�ن ا�يل اzدم يف ا�ليل ويف اÜهنار

  الس=يد الوز�ر، 
أ"قل تنظن ٔ�ن هاذ الف�ة zاص احلكومة zjذ بعني ¬عتبار، Mىل 

�كون عندمه حق يف املشاركة، Mىل أ"قل ´شار�وا، ٔ"ن اح]ا يف ¯اWة 
هلم، عند� ا"ٓن Mدة ٔ�قالمي بدون zازن ٕاقلميي، عند� ٕاقلمي طرفاية ا�يل هو 
ٕاقلمي Wديد بدون zازن ٕاقلميي، ٕاقلمي ٕايفين بدون zازن ٕاقلميي، يعين اح]ا 

جربة 
مة، الس=¼ يف يف ¯اWة ماسة لهاذ املوظفني، هام اzداو وا¯د الت
  . ال�س=يري املايل، ٕاذن zاص احلكومة تلتفت هلم وتعطهيم حقوقهم

كذ¤، الس=يد الوز�ر، مبا ٔ�ن نتلكمو Mىل املالية هاذ الطريقة دëل 
اجلهوية ا�يل امشات فهيا وزارة املالية، واش �ة ٔ�اكد�ر ا"ٓن ملكف 

ت ٔ�خرى، يعين خص �جلهات اجلنوبية لكها، واح]ا عند� �ات، اك�ن �ا
املد�رية اجلهوية، يف لك �ة «كون فهيا مد�رية �وية والناس ا�يل يف 
اجلهات اجلنوبية �نوا و�رهنوا Mىل اجلدية يف العمل دëهلم وإالتقان، نبغيو 
حىت العيون «كون عندها مد�رية �وية Mىل أ"قل يف اجلنوب «كون 

  .مد�رية �وية يف العيون وال يف لكممي
        .اوشكر 

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقKب. شكرا �لس=يد املس�شار

        ::::))))نيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملاليةنيابة عن الس=يد وز�ر ¬قhصاد واملالية((((الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية الس=يد وز�ر الصناMة التقليدية 
  . شكرا الس=يد املس�شار

ªري ف¼ خيص اجلانب الثاين من التعقKب دëلمك، ف¼ خيص Mدم متكن 
وج ¬م�hا�ت، كنظن بmٔنه احلكومة اكنت واحضة هؤالء املوظفني من ول

وصارمة يف هذا اHال، و�خلصوص ملا اكن ال�شîث والشفافKة التامة ف¼ 
  . خيص الرشوط دëل املبارëت

اكينة هناك بوابة ٕالكرتونية jبعة �لوظيفة العمومKة وjبعة للك القطاMات 
  . ëل الولوجاحلكومKة ا�يل من طبيعة احلال كتنص Mىل الرشوط د

ٕاذا اك�ن يش وا¯د من هاذ املوظفني ا�يل �ميلؤوا الرشوط ومت الرفض 
دëهلم، ٔ�� مس=تعد Pعضو يف احلكومة ٔ�نين ن��ع ذاك اليش خشصيا، ولكن 
حسب العمل دëلنا ويف العرض ا�يل اكن تعرض Mلينا من طرف وز�ر 

د ا"ٓن مل الوظيفة العمومKة أ"س=بوع املايض يف جملس حكويم، ٔ�نه حىت حل
ف¼ خيص هاذ املسºٔm، الس=يد  ،¥¤. «كن هناك ٔ�ية شاكية يف هذا املضامر

  .املس�شار احملرتم، ٕاذا اكن هناك ٕاثبات اح]ا مس=تعد�ن ٔ�ننا نقومو �لالزم
ف¼ خيص املسºٔm دëل توس=يع املد�رية اجلهوية لsٔقالمي الصحراوية ا�يل 

يع الفاMلني ا�يل كريوجوا ¬قhصاد، فهيا معل ج�ار �بري ٔ"بناهئا وكذ¤ مجل 
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  .فسوف ٔ�بلغ بmٔمانة الس=يد وز�ر املالية طلبا«مك
 .وشكرا

  

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون©hقل ٕاىل أ"س=ئY املو�ة ٕاىل الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
. و حول ٔ�وضاع السجون �ملغربالربملان واHمتع املدين، والسؤال أ"ول ه

واللكمة ٔ"¯د السادة املس�شار�ن من مجموMة ¬حتاد الوطين �لشغل 
  .�ملغرب لتقدمي السؤال، تفضل أ"س=تاذ عطاش

        ::::املس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاش
  .dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل رسولنا الكرمي

  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ت وإالخوة املس�شار�ن،أ"خوا
  الس=يد الوز�ر، 

حنن نعمل ٔ�ن احلكومة تقوم مبجموMة من إالصال¯ات ملعاجلة اخhالالت 
مرتامكة Mرب الس=نوات يف كثري من القطاMات واملؤسسات، ونعمل كذ¤ ٔ�نه 
ال ميكن ٔ�ن تمت ذ¤ املعاجلة ٔ�و هاذ إالصالح يف س=نة ٔ�و س=نة ونصف، 

ة كذ¤ ثقة �برية ؤ�مل عريض يف هاذ احلكومة ولكن لنا ثقة �برية و�لمغارب
  .يف السري قدما حنو إالصالح وحماربة الفساد، وحماربة املفسد�ن كذ¤

ومن مضن املؤسسات وأ"وضاع اليت جيب معاجلهتا، الس=يد الوز�ر، 
  .وٕاصال±ا يه املؤسسة السجنية ؤ�وضاع الس�ني

لية يف لك ما هل هناك رقابة فع : بتلخيص، الس=يد الوز�ر، ¾سائلمك
جيري يف السجون؟ وهل هناك من ٕاجراءات قانونية وزجرية لوقف 
خمتلف أ"وضاع املس�Gة اليت �يسء لب�ö و�لحكومة يف السجون، ولGس 
�قلها ¬كتظاظ؟ وهل «رون ٔ�ن مؤسسة السجن، فعال، تقوم بدور الرتبية ٔ

  و؟وإالصالح وإالMداد ٕالدماج الس�ني يف اHمتع بعد اخلروج دëل
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر. شكرا �لس=يد املس�شار

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .شكرا الس=يد الرئGس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد املس�شار احملرتم،

ن ٔ�س=ئلتمك يه يف احلقKقة يه ٔ�س=ئY دëل م]اظرة اكمY وشامY، لك
  :الس=ياق حيمتل ٔ�ن نقول ما ييل

�وال ف¼ يتعلق مبوضوع هل هناك رقابة داzل ما جيري يف السجون؟ ٔ
�لك تmٔ�يد àٔي مؤسسة دëل اSوº ٕاال وفهيا م]ظومة رقابية �ش=تغل، 

  : وهناك تدzالت ومhابعات، ميكن بلغة أ"رقام نعرب عهنا كام ييل
زëرات ا�يل قامت هبا اكن تقريبا مجموع ال z2012الل يعين الس=نة 

  زëرة؛  800السلطات القضائية فقط حوايل 
ا�ل�ان إالقلميية ا�يل معروف ال�شكYK دëلها وMالقهتا ٔ�يضا �لسجون 

  زëرة؛  70حوايل 
�هيك عن زëرات اHلس الوطين حلقوق إال¾سان والتفGhش=ية اSورية 

  . املنتظمة دëل مصاحل املندوبية العامة دëل السجون
لكن هل هذه الزëرات Mىل ٔ�مهيهتا ورضورة ٔ�ن «كون، هل يه اكفKة 
ليك «رتقي بmٔوضاع السجون، Mلام بmٔن لنتاجئ هذه الزëرات Mدة ٕاجراءات 

  تmٔديKîة؟ 
ٕاجراء تmٔدييب،  303ملعلوما«مك، الس=يد املس�شار احملرتم، اكن حوايل 

إالدارة ¯اº عزل من الوظيفة، تتعلق طبعا �ملوظفني دëل  57مهنم 
ٕا¯اM ºىل القضاء، هذا  76السجنية ا�يل عندمه Mالقة �ملوضوع، و

إالشاكل �يبان بلغة أ"رقام بmٔنه هناك جمهود، ؤ�ن هناك معل �يمت، وهذا 
  . حقKقي

ولكن معضY السجون، كام ال خيفى، يه ٕاشاكلية مرتبطة برتاكامت، 
ٕاال وال zالف  وم]ذ ٔ�ن Wاءت املندوبية العامة �لسجون وٕاMادة إالدماج

عند لك املراق�ني ٔ�نه اك�ن حتسن �بري Mىل مس=توى البعد أ"مين، Mىل 
ٓ ٕاىل ... مس=توى بعد التغذية، Mىل مس=توى اجلانب دëل الرقابة والت��ع �  .خره

لكن تبقى املعضY دëل اHمتع السجين معضY مرتبطة بعدة اعتبارات 
الس=ياق ٕاىل ٔ�ن التقر�ر أ"zري ا�يل اليوم احلوار dشmٔهنا، ونعاود نبه يف هاذ 

دëل اHلس الوطين حلقوق إال¾سان يف س=ياق الرقابة ٔ�يضا ٔ�شار �ٔ"صبع 
حىت �لربملان بmٔن رقابته يف Mامل اHمتع السجين ٔ�يضا ضعيفة، عند� ا"ٓن يف 

  . هاذ الس=نة جلنة اس=تطالعية وحKدة
ور ٕاذن موضوع الرقابة Mىل السجون يشء 
م، وخصو يتصاMد ويتط

وتتغري فKه املنظومة القانونية ٔ�يضا، لكن ٕاشاكلية اHمتع السجين مرتبطة ٔ�وال 
�ملنظومة القضائية، ٔ"نه ا"ٓن ¬عتقال ¬حhياطي، كام ال خيفى Mليمك، 

وهذا طبيعة  ،من الساكنة السجنية %46يعين �يوصل ال©س=بة ٕاىل 
عين ٔ�قل من تقريبا من السجناء ي %80السجناء من الناحKة الثقافKة، 

املس=توى دëل اخلامس ابتدايئ ٔ�و السادس ابتدايئ، يعين أ"سايس، 
�يطرح ٕاشاكلية املنظومة الرتبوية لكها وMالقهتا هبذا التmٔهيل دëل الوضعية 

  .السجنية

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب، . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .أ"س=تاذ الرماش
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        ::::لس=يد لس=يد لس=يد لس=يد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماشاملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئGس،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

كنعتقدو بmٔن هاذ املوضوع دëل السجون هو ªادي يبقى دامئا مطروح، 
ٔ"نه مرتبط ٕ�شاكالت اج�عية، �لطبع املؤسسة السجنية يه طرف فهيا 

ؤسسة السجنية يه عندها ارتباط ٔ�سايس، Mلام ٔ�ن ميل كنتلكمو Mىل امل
هيلكي، اك�ن املؤسسة القضائية، اك�ن كذ¤ اجلانب دëل أ"من، اك�ن 
اجلانب ا"ٓخر ا�يل هو مرتبط �لتكو�ن و�لرتبية، ٔ"ن يف اعتقاد امجليع ٔ�ن 
املؤسسة السجنية يه ا"ٓن مؤسسة ٕاصالحKة، ٔ"ن الهدف �لطبع هو 

هود ا"ٓن املبذوº �لك رصا¯ة يف هاذ التmٔديب، وهنا �يحيلين فعال ٕاىل اجل 
  .الشق، ٔ"ن هذا ªري وا¯د املصب دëل اخhالالت كتكون يف اHمتع خمتلفة

إالصال¯ات ا"ٓن  �بةواملٔ�وال هنا �يجي السؤال دëلنا والراهنية دëلو، 
ا�يل يه ªادية، وMىل رٔ�سها ا"ٓن ٕاصالح م]ظومة القضاء ا�يل ªادية شادة 

طار الظرفKة الس=ياس=ية و¬ج�عية ا�يل كنعGشوها طريقها، وكذ¤ يف إ 
  . مجيع، كام قال الزمKل دëيل هذه «راكامت، «راكامت لكنا كنعرفوها

و¥¤ ا"ٓن، الس=يد الوز�ر احملرتم، هنا مازال مجموMة من إالشاكالت، 
مجموMة من إالخhالالت، رمبا Wاء هبا التقر�ر أ"zري، فعال ٔ�نه �يبقى اSور 

  . ملان خصو يبقى دور ٔ�سايس يف هاذ العملية دëل املراق�ةدëل الرب 
مهنا كذ¤، الس=يد الوز�ر، نقدر ¾شري ªري لبعض إالشارات dس=يطة 
. ا�يل يه فهيا الشق ¬ج�عي، وهو القضية دëل التنقKل دëل املعتقلني

�ش=نا يه املعايري؟ �قا عند� ٕاشاكالت، التقريب دëهلم من أ"رس، �قا ٔ
  .  ٕاشاكالتعند�

كذ¤ �ل©س=بة Mىل مس=توى بعض احلقوق ولو داzل السجن، فعال 
اح]ا كنعرفو السجن ٔ�نه �ي�د من احلرية dشلك ٔ�و بmٓخر، ولك]ه ما 
�يحيدش احلرية، الشك ٔ�ن أ"مور مرتبطة �لتطبGب، أ"مور مرتبطة 

  . ٕاذن م]ظومة مhاكمY. �لتعلمي، مرتبطة �لتكو�ن، ٕاىل ªري ذ¤
ªادي تبقى الراهنية دëل السؤال املطروح، ولكن ªادي تبقى و¥¤، 

كذ¤ إالرادة ا�يل م�سل�ة هبا احلكومة، وا�يل يه ا"ٓن ªادا شادة ال Mىل 
املس=توى القضاء، ال Mىل مس=توى ٕاصال¯ات هيلكية يف قطاMات ٔ�خرى، 
كنظنو ٔ�ننا غنوصلو �لهدف، ولكن �يبقى اSور �ل©س=بة لمك، الس=يد 

  .ªادي يبقى دامئا مفhوح يف هذا ¬جتاه الوز�ر، ٔ�نه
  .وشكرا

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

  .التعقKب

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .شكرا الس=يد الرئGس

Yنه هذا وا¯د املعض� اج�عية ا�يل مhفقني، الس=يد املس�شار، Mىل ٔ
اHمتع دëلنا واSوº حققت فهيا تقدم يف معاجلات مhعددة، ولكن �يق 
ٕاشاكالت ٔ�ساسا مرتبطة مبراجعة املنظومة القانونية ملالءمهتا مع التطورات 

  .ال�رشيعية ا�يل واقعة ا"ٓن Mىل مس=توى اSول املتقدمة دميقراطيا
 ه�Hمتع السجين، ومدى اخنراطاملسºٔm الثانية، هو Mالقة اHمتع املدين 

وWاهزية املنظومة القانونية الس�Kعاب هذا ¬خنراط، هذا ٔ�يضا ٕاشاكل 
  . مطروح

وهاذ اليش احلكومة، ٔ�كدت مرارا من هذا املنرب، بmٔنه املهنج دëل 
احلكومة ´سري يف اجتاه ٔ�ن هذه إالشاكالت تعGش يف ٕاطار وا¯د احلوار 

الصY واHمتع املدين املتخصص من ٔ�Wل  وطين ´رشك اكفة املؤسسات ذات
من إالصال¯ات يتعلق هبذا اHمتع السجين، ونîين  اWديد ٔ�ن نبلور جKال

Mىل ما اكن من إالجيابيات، ولكن نت�اوز النقائص والسلبيات يف ٕاطار هاذ 
املنظور دëل الرشاكة، ٔ"نه اليوم كام ال خيفى ٔ�ن اHمتع املدين وMالقhه هبذه 

ت اHمتعية ´شلك ٔ�¯د مؤرشات تطور نظام احلمك يف اSول، إالشاكال
Mالقة اHمتع املدين ٕ�شاكالته واش��اكه معها يف ٕاطار م]ظومة قانونية 

  .ومؤسساتية هو من مؤرشات تقدم اSول دميقراطيا
  .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

�مج احلكومة محلاية و«مثني السؤال الثاين يف نفس القطاع دامئا حول �ر
اHال الغابوي، واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء فريق أ"صاº واملعارصة، تفضل 

  .أ"س=تاذ شكKل

        ::::املس�شار الس=يد Mابد شكKلاملس�شار الس=يد Mابد شكKلاملس�شار الس=يد Mابد شكKلاملس�شار الس=يد Mابد شكKل
  الس=يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شارون،
  الس=يد الوز�ر، 

ني هكhار، ́وشلك مالي 9يغطي اHال الغابوي �ملغرب ما �زيد عن 
خزا� 
ام �لتنوع البيولو�، لكن هذا اHال يعاين مع اكمل أ"سف من 
العديد من إال�راهات واملشالك، تفرض مضاعفة اجلهود اليت تبذلها املندوبية 
السامKة �لحفاظ Mليه و«منيته، كام تفرض كذ¤ تضافر �ود لك املتدzلني 

  . يف هذا اHال
د الزتمت من zالل �ر�جمها احلكويم بدمع جناMة وٕاذا اكنت احلكومة ق

وتmٔثري إالسرتاتيجية الوطنية املتعلقة �حملافظة والتدبري املس=تدام �لموارد 
الغابوية، مع ما يعنيه ذ¤ من رضورة احملافظة Mىل اHال الغابوي وضامن 
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  . التوازن إال�كولو�
لت بعيدة ٔ�ن هذه أ"هداف ال زا -مع اكمل أ"سف-فٕاننا نالحظ 

املنال، نظرا حلجم املشالك اليت الزال يعاين مهنا هذا القطاع، مøال التدهور 
  : ا¥ي ٔ�صبح يعGشه اHال الغابوي dسîب

التغريات املناخKة وبفعل العوامل إال¾سانية النابعة من الترصفات اليت  -
 يقوم هبا مرjدو الغابة مضن ٔ�¾شطهتم الفالحKة والرعوية والرتفهيية؛

مراق�ة الغا�ت واملاكحفة البيولوجKة لsٔمراض ا	تلفة اليت ضعف  -
 تصيهبا؛

ٕاشاكلية حطب التدف�ة، واليت تعترب ٔ�¯د ٔ�مه عوامل «راجع اHال  -
 الغابوي وتدهور النظم البي/Kة الطبيعية؛

ظاهرة احلرائق اليت �شلك ٔ�كرب خطر هيدد اHاالت الغابوية، واليت  -
حريقا، ن��Kة  390س=نوات أ"zرية  بلغ معدلها الس=نوي zالل العرش

عوامل �جتة يف ªالب أ"حKان عن سلوك إال¾سان ا¥ي ي�سîب يف 
 اندالعها، سواء عن طريق إالهامل ٔ�و السهو ٔ�و dشلك مhعمد؛

 الق]ص اجلا�ر واس=تزناف الو¯Gش؛ -
ٕاشاكلية زحف الرمال اليت تعترب ظاهرة خطرية �جتة عن تدهور  -

النبايت وقساوة الظروف املناخKة، وكذا الضغط  الب�Gة بفعل «راجع الغطاء
 املزتايد Mىل املوارد الطبيعية؛

  .ظاهرة التخريب وهنب الرثوات الغابوية سواء النباتية ٔ�و احليوانية -
ما ا¥ي مقمت به من ٔ�Wل جتاوز هذه  :وMليه ¾سائلمك الس=يد الوز�ر

  إالشاكليات؟

        : : : : الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا ¤ الس=يد املس�شار

                ::::الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .شكرا الس=يد الرئGس

شكرا لمك الس=يد املس�شار احملرتم Mىل ٕا8رة هذا إالشاكل املرتبط مرة 
�خرى بوضعية الرثوة الغابوية وا�يل هاذ اHلس املوقر ٔ�8ر هذا السؤال ٔ

   .مرارا
هذه م]اس=بة ليك ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن ٔ�ي س=ياسة حكومKة يف العامل املتحرض 

  :بعالقهتا مع الغابة لها مخسة دëل املر«كزات ٔ�ساس=ية
�ولها، حامية وتmٔمني املÐ الغابوي �عتباره \روة وطنية وMائده ٔ

  ¬قhصادي و¬ج�عي والبGيئ ال خيفى Mىل ٔ�¯د؛
ا ٔ�يضا جمال ٔ�سايس دëل 8نيا، مراق�ة حصة وسالمة الغابة، هذ

 ¬ش=تغال؛
8لثا، تmٔهيل نظم الب�Gة، �عتبار ٔ�ن هاذيك م]ظومة مhوازنة وهشة يف 
تواز�هتا ؤ�ي ٕاzالل dيش مكون من مكو�ت هذه الب©Kة، ينعكس سلبا 

 Mىل مجموع املنظومة البي/Kة ا�يل الغابة جزء مهنا؛

ا�ت وخطر دامه رابعا، ماكحفة احلرائق �عتباره خطر هيدد هاذ الغ
  ويندلع بطريقة يعين ªري مhوقعة؛ 

وطبعا التدبري املس=تدام �لو¯Gش، �عتبار هاذ الو¯Gش ´شلك ٔ�¯د ٔ�مه 
  . مكو�ت هاذ الرثوة الغابوية

يف هذا اHال، ويف هاذ أ"ولوëت، ويف هاذ احملاور دëل ¬ش=تغال، 
 :احلكومKة zالل س=نوات، حتقق ما ييل

هكhار ا�يل رشتو لها، الس=يد املس�شار احملرتم، مليون  9ٔ�وال، هاذ 
يه، ٕاىل ابغينا ¾سميوها اHال العقاري دëل الغابة، ولكن ا�يل يه ªابة 

  .مليون هكhار فقط 5مبعىن الغابة ا�يل �يعرفوها املغاربة يه 
ففي جمال امحلاية والتmٔمني، العمليات ا�يل قامت هبا املندوبية السامKة 

رمت ٔ�وال ٕاىل التحفKظ دëل العقار الغابوي، اليوم وصلنا �لمياه والغا�ت 
دëل املليون  2ٔ�لف هكhار حمفظة، الت�ديد اÜهنايئ مشل  244ملليون و

Y ا�يل يه مhقدمة Wدا، �قKة وا¯د  430و �لف هكhار، ٔ�ي يف وا¯د امل̄رٔ
�لف هكhار مل حتدد، مل تدzل ٕاىل املسطرة، وهاذي اكينة يف أ"قالمي  250ٔ
  . وبيةاجلن

يوقع  2016واك�ن طموح ٔ�نه ٕان شاء هللا يف هناية .. ٕاذن اك�ن وا¯د
مليون دëل الهكhار، هذا يف جمال التmٔمني وهو  7حتفKظ دëل ما يناهز 

يشء ٔ�سايس �لعقار الغابوي، طبعا ا¥ي ال خيضع �لرتايم و¬س=تغالل كام 
  . هو معروف

، 2007م]ذ  مراق�ة حصة الغا�ت، مت ٕا¯داث ش=بكة ت��ع ورصد
موزMة Mىل Wل املناطق الغابوية احلساسة، متكن من إالنذار املبكر واختاذ 
إالجراءات ¬س��اقKة املالمئة �ل�د من الظواهر اليت تعوق حKوية و«منية 

 .النظم وال�شكKالت الغابوية
�ملناس=بة هاذي  ،يف اHال دëل تmٔهيل نظم الب�Gة وٕاشاكلية احلطب

لفريق احلريك ٔ"نه ٔ�8ر يف Wلسة سابقة ٕاشاكلية حطب فرصة نعاود ¾شكر ا
]ا ٕاسرتاتيجية احلكومة يعين يف توفري هذه املادة ويف تواز�ت © التدف�ة، وبي 

  . حامية ٔ�يضا دëل الغابة
يف اHال دëل تmٔهيل نظم الب�Gة، اك�ن ٔ�وال ال�ش�ري والتáليف دëل 

  .أ"جشار

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
، احhفظوا ببعض عنارص اجلواب حىت �لتعقKب ٕاذا شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب، تفضل اليس شكKل. ٔ�مكن

        ::::املس�شار الس=يد Mابد شكKلاملس�شار الس=يد Mابد شكKلاملس�شار الس=يد Mابد شكKلاملس�شار الس=يد Mابد شكKل
�ونوا مhيق]ني الس=يد . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل رسد هذه املعلومات

  .يعمل به ملا طرح]ا Mليمك هذا السؤال هالوز�ر لو اكن هاذ اليش لك
  لس=يد الوز�ر، ا

ما ªاد´ش ¾رسد ¤ ٔ��، ولكن نقول ¤ ªري ٕاMادة ال�ش�ري، اح]ا 
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ت©شوفوها �يفاش تتدوز يف الس=نوات أ"zرية، «منش=يو ¾شجرو بالدات، 
، ما تيجي فني �مكل العام حىت «ميش=يو 10ت©سقKوها خبطرة ون©ساو Mلهيم 
  .وتيخصنا نعاودو و¯د�ن اخر�ن

�ر، ٔ�� واملغاربة لكهم �كونوا معاë التحفKظ �كون، ë الس=يد الوز
مرسور�ن لو اس=تطعنا واس=تطاعت احلكومة دëلنا حتفظ أ"رايض ا�يل يه 

  .يف مÐ اSوº، و�خلصوص حتفKظ أ"رايض ا�يل فهيا هاذ أ"جشار
  الس=يد الوز�ر، 

ما ªاد´ش ٔ�� ¾رسد Mليمك يشء �ٓخر، ولكن نقول لمك ªري ف¼ يتعلق 
¯Gش، واش تتعرفوا، الس=يد الوز�ر، بmٔن يف بعض �لق]ص اجلا�ر والو 

لكم، احللوف  20املناطق، يف املنطقة ا�يل مايش بعيدة من الر�ط ٕاال ب 
وىل عند� عندو احلصانة، وىل تيدzل �لمقا�ر دëلنا وتيعGش فهيا، تيعGش 
يف املقا�ر دëلنا، والو «ميش=يو ال©ساء دëلنا �يف تتعرفوا، العادات دëلنا 

  .املغاربة �ش �زوروا العائالت دëهلم يف املقا�ر وتيجري Mلهيم احللوفاح]ا 
 ºيقن، فريق أ"صاhميل تنطرحو اح]ا السؤال، الس=يد الوز�ر، �ن م
واملعارصة مايش من ٔ�Wل نقولو بmٔنه ما دار�ش احلكومة، ªري �ش نقولو لمك 

ª لمك، �يفاشëادي هاذ اليش راه ما تدارش، خصو يتدار يف الصاحل د
  تعملوا، ٔ�ش=نا يه إالجراءات؟

  .وشكرا

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

  .التعقKب

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .شكرا الس=يد الرئGس

صانة ٕاذا اكن والبد ٔ�ننا نîسطو شوية حبصانة احللوف، فٕاسقاط احل
ميكن �كون معل �رشيعي، معل قانوين، ويف ذ¤ جيب ٔ�ن تبادروا ٕاىل 

  .ٕاسقاط احلصانة مبا «رونه م]اس=با من التدابري الرقابية وال�رشيعية
لكن يف س=ياق هاذ الðم اليوم، البد ٔ�ن ¾س�ل بmٔنه يف موضوع ٕاMادة 

ق�ل  ال�ش�ري، الس=ياسة احلكومKة �ٔ"رقام ا�يل عندها، اك�ن جمهود �بري،
هكhار، اليوم اح]ا  17.000ال�سعينات اكن معدل ال�ش�ري الس=نوي 

هكhار، لكن مhفق معمك، Mالش كترصف ٔ�موال من  50.000واصلني ٕاىل 
�Wل ال�ش�ري وما كمتش العملية، مسؤولية من؟ٔ  

من السهل اهتام ٔ�ي حكومة يف العامل بmٔهنا ال تقوم بواجهبا، ولكن من 
Ðن منت� اجلرٔ�ة ليك نقول ٕان م]ظومة احلاكمة الصعب ومن الرضوري ٔ

احمللية، مبنتخبهيا، dسلطاهتا، جبمعياهتا، مبواطنهيا، هاذ املنظومة هاذي مازال 
ما «رقا�ش يف Mالقهتا املؤسساتية، ٔ�هنا تويل مؤسسات ا�يل كتحمي 
الرثوات الوطنية وكتحمي املال العام، هاذ إالشاكل ما اكي©ش فقط ªري يف 

 عندما نقوم بî]اء مالعب، هل لك مالعبنا عندما تîىن، الغابة، اك�ن حىت

تîىن بطريقة يعين جتعلها يف مس=توى املواصفات التق]ية اليت صودق Mلهيا؟ 
  .هل عندما نîين الطرق؟ هل عندما؟ ٕاىل �ٓخره

ٕاذن ٕاشاكل احلاكمة، هذا دامئا ªادي يبقى هو صلب املوضوع، هنار 
ف �يوصل ٕاىل حKث جيب ٔ�ن �كون، يويل اSرمه دëل املغاربة ميل �يترص 

 ºوSل اëادي «كون مجيع املؤسسات دª ليه ويدافع عنه، هناM وامجليع يغار
  .كتقوم �Sور دëلها

لsٔسف الشديد هذه معضY اج�عية، ويه ا�يل اكنت وراء هاذ 
احلراك لكو ا¥ي ٔ�دى ٕاىل املطالبة مباكحفة الفساد، ٔ"ن ٕاشاكلية الفساد 

مرتبطة ªري �لغابة ٔ�و �لفال¯ة ٔ�و �لصناMة، هذه ٕاشاكلية  مايش ٕاشاكلية
  . يعين هيلكية، يعين تنظم تقريبا مجمل التفاMالت يف اHمتع

�تفق معمك، واzا جتي ٔ �ٔmىل  70فM رمهSل اëحكومة وترصف ماليري د
ال�ش�ري وMىل حامية الغابة، ٕاذا مل «كن املنظومة ¬نتáابية ت©hج لنا 

يعين ªرية Mىل جماهلم الغابوي واحمليل وجممتع مدين فعال وٕاMالم  م]تخبني هلم
  . �زيه، لGس ٕاMالم ي©رش الكذب

  .شكرا لمك

            : : : : الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا لمك الس=يد الوز�ر، شكرا لمك كذ¤ Mىل مسامهتمك يف هذه 

  . اجللسة
ون©hقل ٕاىل أ"س=ئY املو�ة ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس 

، امللكف �لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة، والسؤال أ"ول حول احلكومة
واللكمة ٔ"¯د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لîسط . ٕاشاكلية التوظيف

  .السؤال، تفضل اليس فضييل، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد فضييلد فضييلد فضييلد فضييل
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئGس
  السادة الوزراء،
  ،زماليئ احملرتمني

  الس=يدة املس�شارة احملرتمة،
الس=يد الوز�ر، ٕاشاكلية التوظيف يشء �بري Wدا، ولكن سmٔحرص 

  . سؤايل حول املبارëت
نعمل مجيعا بmٔن املبارëت طبقا �öس=تور وطبقا �لقوانني املنظمة يه 
م�ارëت وطنية، م�ارëت وطنية من ٔ�Wل ماذا؟ من ٔ�Wل �س=يري جامMة 

  . öية معينة يف م]طقة معينةحملية يف م]طقة معينة ٔ�و ب
وهاذ اليش دëل ال�س=يري يف ٕاطار القرب بقدر ما حيتاج ٕاىل العلوم 

ملا . السوس=يولوجKة، بقدر ما نبعد الكفاءات عن هذه املبارëت احمللية
�و  3كنعلنو Mىل م�اراة وطنية، واح]ا عند� جوج دëل املناصب شاغرة ٔ�و ٔ

ار�ن، كنصدقو مKعنا املباراة ، �يجيوك عرشات ا"ٓالف من املتب10
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وكنصدقو حرم]ا الناس ا�يل ميكن هلم ´ش=تغلوا يف ٕاطار القرب، �يعرفوا 
العقلية دëل الناس، يعرفوا وساكنني متا، وعندمه سكن، عندمه الظروف 
دëهلم دëل ¬ش=تغال، �يتوظف وا¯د مøال من العيون يف الناظور 

ù قدرش ي©سجم مع الساكنة، مشلك �بري وما ي والعكس حصيح، كنطرحو
ومن بعد وا¯د املدة �يرتمس �يطلب ¬نتقال، كنصدقو ما zدم]اش 

  . الوظيفة وال إال¾سان ا�يل وظف]اه
وتوصلنا مؤخرا بوا¯د املذ�رة دëل الس=يد وز�ر اSاzلية �يطلب تmٔجKل 

  . التوظيف ٔ�و تmٔجKل املبارëت ٕاىل ¯ني صدور قانون م]ظم �لمبارëت
ة ما وظفوش امجلاMات رمغ احلاجKات املل�ة، ªادي اح]ا هاذي س=ن

�زيدو حىت جيي القانون املنظم، مبعىن هذا ٔ�ننا ابغينا نعطلو Mدد �بري من 
  . مصاحل املواطنني ومصاحل امجلاMات وإالدارات

ما يه إالسرتاتيجية املس=تع�Y �لحكومة مللء : ¥ا ك©ساءلومك اليوم
القرب؟ هل س=تطبقون املبارëت املناصب الشاغرة و�لتوظيف يف ٕاطار 

  احمللية وإالقلميية واجلهوية والوطنية يف الوظائف الوطنية؟ 
هذا هو السؤال �خhصار شديد، مع العمل ٔ�ننا خصنا �راعيو ذاك 
املوظف ا�يل ªادي نوظفوه فني ªادي ´ش=تغل، واش الظروف مالمئة 

 Le(ه �لمنطقة فني ªادي �كون ٔ�و مايش مالمئة؟ ٔ�و �زيدو نعمرو ب
poste ( ل الرتس=مي تيطلب ¬نتقال ٕاىل املاكنëو بعد س=نة د�وبعد س=ن�ني ٔ

  . ا�يل �يناس=بو يعGش فKه
  .شكرا الس=يد الوز�ر

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

  .تفضلوا الس=يد الوز�ر

S الوز�ر املنتدب ،S الوز�ر املنتدب ،S الوز�ر املنتدب ،S س احلكومة، امللكف الس=يد عبد العظمي الكروالس=يد عبد العظمي الكروالس=يد عبد العظمي الكروالس=يد عبد العظمي الكروجججج، الوز�ر املنتدبGس احلكومة، امللكف ى رئGس احلكومة، امللكف ى رئGس احلكومة، امللكف ى رئGى رئ
        ::::�لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئGس احملرتم
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

هاذ املوضوع دëل الولوج �لوظيفة العمومKة هو موضوع 
م Wدا، 
من  31وzاصة يعين مع هاذ احلكومة، ٔ�وال من zالل ٕاجراءات الفصل 

نص Mىل ¬س=تحقاق و«اكفؤ الفرص والشفافKة، وكذ¤ اSس=تور ا�يل �ي 
من النظام أ"سايس �لوظيفة العمومKة ا�يل �ينص Mىل م�دٔ�  22الفصل 

املباراة، فاحلكومة يف ٕاطار الت��ع دëلها دëل لك هاذ التوظيفات ا�يل تقاموا 
، قامت بوا¯د التقKمي نتاع احلصيY دëل التوظيفات z2012الل س=نة 

  .الس=نة والس=نة املاضيةzالل هاذ 
ق�ل ما نتلكم Mىل هاذ احلصيY، ابغيت نتلكم ٔ�وال Mىل ٔ�ش=نو هام 

  :إالجراءات ا�يل اzذاهتا احلكومة zالل هاذ الس=نة املاضية
�وال، اع�د املباراة �وس=يY وحKدة �لولوج ٕاىل الوظيفة العمومKة؛ٔ  

بارëت 8نيا، �شكKل جلنة Sراسة لك الرشوط لتوفريها �ش هاذ امل 
  تمت يف ٔ�حسن الظروف؛

ا�يل �ي�دد �يفKة تدبري  82012لثا، ٕاصدار م©شور يف يوليوز 
  ٕاجراءات التوظيف، ال يف إالدارة وال يف املؤسسات واملقاوالت العمومKة؛

-emploi(ومت كذ¤ ٕاعطاء ¬نطالقة ملوقع ال�شغيل العمويم 
public.ma (ملواطنني؛ا�يل �يضمن الولوج ٕاىل املعلومة مجليع ا  

دëل املناصب يف ٕاطار قانون املالية دëل  26.204مت ٕا¯داث  ،ؤ�zريا
2012.  

�و التقKمئ Yف�ال©س=بة �لحصي:  
�وال، املناصب ا�يل مت إالMالن عهنا Mرب املبارëت ا"ٓن ٕاىل ªاية �ٓخر ٔ

م]صب  1355م]صب، مبا فهيا  19.983، مت إالMالن Mىل 2012دج]رب 
  .والت العمومKة وامجلاMات احمللية�يخصو املؤسسات واملقا

م�اراة، Mدد املشاركني يف هذه املبارëت ا�يل  534مت التنظمي دëل 
مشارك، ٔ�ي  600و 246.000، اكن 20.000املناصب دëل تقريبا وا¯د 

  .مشارك للك م]صب 13معدل دëل وا¯د 
م]صب، يف هاذ  13.720: النتاجئ دëل املبارëت ٕاىل ªاية �ٓخر دج]رب

دëل  %70م]صب، يعين تقريبا وا¯د  13.720تعطات النتاجئ لـ  20.000
  .هاذ املناصب

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
�ن حتتفظ ببعض عنارص اجلواب حىت . شكرا ¤ الس=يد الوز�رٔ ¤
  .تفضل اليس يف ٕاطار التعقKب. �لتعقKب دë¤، ٔ"نك ٔ�هنيت

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد فضييلد فضييلد فضييلد فضييل
  .شكرا الس=يد الرئGس

  لوز�ر، الس=يد ا
لك ما ذ�رمت هو ٕاجيايب Wدا، ولكن ابغينا رمبا فيش ٕاطار �ٓخر نتداولو 
يف هاذ املوضوع، و�كون عند� الوقت �ش نق]عو بعضنا البعض، راه 

املباراة الوطنية يف . ¬جتاه ا�يل ªاديني فKه اجتاه ªري حصيح وªري م]تج
يل وا¥ايت طبقا �لقانون امجلاMة احمللية ويه و¯دة «رابية متتع �الس=تقالل املا

  . املنظم �لجامMات، ال جيوز ٔ�ننا ننظمو فهيا م�اراة وطنية Mىل بضع م]اصب
مث هنا ما اكي©ش «اكفؤ الفرص، zالفا ملا ينص Mليه اSس=تور، �يفاش 
ªادي جتمع يل وا¯د من ورزازات ووا¯د من اSار البيضاء والر�ط، 

ك وتقول يل «اكفؤ الفرص يف وجتمع وا¯د من ٔ�اكد�ر ووا¯د من ٔ�سا الزا
م�اراة وطنية، راه ما عندمهش نفس التكو�ن، حىت نفس املس=توى التعلميي 
وال الرتبوي، البد ٔ��مك تفكروا يف طرق ؤ�ساليب ٔ�خرى يف ٕاطار القرب، 

ºت الوطنية مايش معقوëراه هاذ املبار .  
فامهوا ٔ�� قلت لمك بmٔن السوس=يولوجKا احمللية، خص الناس ا�يل ªادي يت

ويف هاذ إالطار، ªادي . مع الساكنة، اك�ن لغة، اك�ن Mادات، اك�ن تقاليد
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�كونو مضطر�ن �ش جنيبو مقرتح قانون، �ش «كون يه املناس=بة �ش 
نق]عو بعضنا بعض يف هاذ أ"مر، يف هاذ اليش دëل التوظيف، لكام قامت 

هدف �ش به احلكومة هو كنعتربوه ٕاجيايب، ولكن مازال ما وصلناش �ل 
  .نفصلو ما بني املباراة احمللية واملباراة الوطنية

ح]ا ªادي جنيبو مقرتح قانون إاذن ªادي «كون فرصة ٕان شاء هللا، 
�ش نفرقو ما بني هذه  �ينظم املباراة احمللية وإالقلميية واجلهوية والوطنية،

  .املبارëت ليك نعطي للك ذي حق حقه
  .شكرا الس=يد الرئGس

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس=يد رئGس االس=يد رئGس االس=يد رئGس االس=يد رئGس ا
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقKب. شكرا الس=يد املس�شار

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
  . �ل©س=بة �لحصيª Yادي �مكلها و�رجع �لنقطة ا�يل «لكمتو Mلهيا

صائيات ا�يل بغيت نتلكم، وهو نتلكم Mىل موقع من بني هاذ إالح
�لف زا�ر يف  200ال�شغيل العمويم ا�يل ا"ٓن راه اح]ا واصلني مليون ؤ

  . زا�ر 8000ٔ�شهر تقريبا، ما يعادل وا¯د  6وا¯د املدة دëل 
هذا �يبني ٔ�ن لك املواطنني �يوصلوا لهاذ املعلومة، ولك املواطنني ا�يل 

ملبارëت عندمه املعلومات الاكفKة �لمشاركة، وهاذ راغبني يف املشاركة يف ا
العدد كذ¤ دëل هاذ املشاركني �يبني Mىل ٔ�ن املواطنني احلاملني 
�لشهادات �ينخرطوا متاما يف م�دٔ� املباراة، وهذا 
م Wدا ومك�سب، وهذا 

  .هو ¬جتاه ا�يل اح]ا ªاديني فKه
 ٔ�ن املبدٔ� ولك ما هو �ل©س=بة �لمشالك ا�يل «لكمتو Mلهيا، �يظهر يل 


م وم�دٔ� دس=توري �  .تنظميي هو من اخhصاص احلكومة، هذا م�دٔ
8نيا، لك ما يتعلق �لتنظ¼ت دëل املبارëت Mىل املس=توى احمليل، 
هذا اك�ن يف م©شور دëل الس=يد رئGس احلكومة وا�يل ªادي حنرصو Mىل 

بارëت الوضع دëلو يعين يف ٔ�حسن الظروف، مايش ªري �ل©س=بة �لم 
الوطنية، حىت املبارëت الوطنية خصها تنظم Mىل املس=توى احمليل، ٔ"ن 
اك�ن Mدد دëل املواطنني ا�يل ما عندمهش �ش جييو حىت �لر�ط وال 
جييوا ٔ�ربعة ٔ�و مخسة مرات حىت �لر�ط �ش يدوزوا املباراة، واح]ا Mارفني 

  . هاذ اليش
Yz يف هاذ امل©شور ٕاذن اك�ن وا¯د العدد من إالجراءات ا�يل دا

دëل الس=يد رئGس احلكومة، ا�يل فهيا إالMالن املس=بق Mىل �رجمة دëل 
 ،)les listes d’attente(املبارëت zالل الس=نة، النتاجئ، ا�لواحئ، 

حنرصو Mىل  وªادي يف �لنا ههذا لك، املبارëت Mىل املس=توى احمليل
  .الوضع دëلو يف ٔ�قرب ا"Wٓال

  

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

ن©hقل ٕاىل السؤال الثاين دامئا يف نفس القطاع، وهو السؤال أ"zري يف 
هذه اجللسة، وهو حول �ر�مج ٕاصالح م]ظومة أ"جور، واللكمة ٔ"¯د 
السادة املس�شار�ن من الفريق الفKدرايل لîسط السؤال، تفضل أ"س=تاذ 

�فرëطٔ.  

        ::::املس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرëطاملس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرëطاملس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرëطاملس�شار الس=يد عبد املا¤ ٔ�فرëط
  .كرا الس=يد الرئGسش

  الس=يدان الوز�ران،
  الس=يدjن املس�شارjن،

  السادة املس�شارون،
تعاين م]ظومة أ"جور من اخhالالت �برية dسîب غياب س=ياسة 
. واحضة يف جمال أ"جور، مما يؤ\ر سلبا Mىل التناسق العام �لمنظومة
º وميكن ٕاجامل ٔ�مه إالخhالالت يف التفاوت الك�ري بني أ"جور ا	و

�لعاملني يف قطاع الوظيفة العمومKة، ٕاذ يقدر الفارق بني ٔ�Mىل ٔ�جر ؤ�د�ه 
مرة دون ا¯�ساب املنح واحلوافز اليت حيظى هبا ذوي  15بmٔزيد من 

اSخول العليا، ويه ¾س=بة Wد مرتفعة، ٔ�دت طبعا هذه الوضعية ٕاىل 
  . ني�روز ف�ة تضم ٔ�عوا� يعGشون Mىل عتبة الفقر وف�ة حمظوظة من املوظف

وقد ٔ�دت هذه ¬خhالالت ٕاىل ارتفاع �بري يف كتY أ"جور من الناجت 
اSاzيل اخلام، وهو مس=توى Wد مرتفع مقارنة مع دول ذات اقhصاد 
مماثل، ٕاذ مل ´س=تطع �ر�مج املغادرة الطوعية التخفKف من ¯دهتا، هذا 
فضال عن اخنفاض يف قمية ٔ�جور املوظفني �ملقارنة مع مؤرش «لكفة 

  .   عGشةامل 
¥ا، ¾سائلمك الس=يد الوز�ر، عن التدابري املتáذة ٕالصالح م]ظومة 
أ"جور dشلك جيعلها مhوازنة وم]صفة وMادº ملعاجلة التناقض داzلها 
وتدارك ما ´شوهبا من نواقص وثغرات، �سîب حKفا لف�ات عريضة من 

شاسعة أ"عوان واملوظفني، وحتقKق العداº وإالنصاف �حلد من الفوارق ال 
  بني أ"جور العليا واSنيا؟

  .شكرا Mىل حسن ان��اهمك

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

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  الس=يد الرئGس احملرتم،
  ارون احملرتمون،الس=يدات والسادة املس�ش

�وال ابغيت ¾شكرمك Mىل طرحمك لهذا السؤال، ا�يل هو سؤال 
م ٔ
  .Wدا
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مفيل كنتلكمو Mىل ورش دëل حتديث إالدارة لتحسني اخلدمات 
�لمواطنني، راه كنتلكمو Mىل وا¯د العدد من أ"وراش ا�يل يه كربى 
 ا�يل كتخص املساطر، ٕاMادة هندسة املساطر، كتعد كذ¤ ٕاMادة تنظمي

إالدارة، ولكن ا�يل من بني هذه ا"ٔوراش اك�ن ورش 
م Wدا وهو دëل 
  .لك ما يتعلق �لرٔ�س املال الîرشي

وم]ظومة أ"جور يه من بني إالجراءات ومن بني أ"وراش 
إالسرتاتيجية دëل هاذ الس=نوات املق�Y، ملاذا؟ ٔ"ن واzا �كونوا عند� 

�كون عند� وا¯د التنظمي مساطر وٕاجراءات ا�يل يه Wد مîسطة، واzا 
�حج، ٕاىل ما اك¾ش عند� وا¯د الرٔ�سامل dرشي وا�يل هو عندو التكو�ن 
دëلو وحمفز �ش يقوم بذيك اخلدمات يف ٔ�حسن وWه، ف�طبيعة احلال 
هاذ اخلدمات العمومKة ما ªاد´ش تعطي الن��Kة ا�يل ابغينا، مفنظومة 

  .أ"جور يه من بني املشاريع ا�يل يه 
مة Wدا
�ش=نو هام أ"هداف دëل ٕاصالح م]ظومة أ"جور؟ٔ  

�وال هو خص هاذ أ"هداف دëلها �ش «ر«كز ٔ�وال Mىل ¬س=تحقاق ٔ
واملردودية، Mىل تعويض املوظفني Mىل ٔ�ساس العمل املنجز، Mىل احلد 

  .من الفوارق بني أ"جور العليا واSنيا، وكذ¤ التحمك يف كتY أ"جور
عملية سهY، متت وا¯د اSراسة، هاذ فهاذ العملية يه لGست ب 

اSراسة توضع لها وا¯د إالطار مرجعي يف ٕاطار ا�يل صادق Mليه الفرقاء 
¬ج�عيني املمثلني يف اHلس ا"Mٔىل �لوظيفة العمومKة، ومت ٕاجناز هاذ 
اSراسة ٕ�رشاف وزارة الوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة ووزارة 

Sصاد واملالية، هاذ اhىل ¬قM مرا¯ل 3راسة متت:  
�وال، ال�شخيص وحتليل الواقع؛ - ٔ  
Y التكو�ن التقين؛ -    م̄ر
Y إالصالح الب©Kوي -    .وم̄ر

ا�يل هو 
م يعين يف هاذ إالصالح، وهو يعين جعل الوظيفة �كون 
عندها وا¯د م]ظومة أ"جور ا�يل يه حمفزة، و�ش نوضعو وا¯د العالقة 

م يف هاذ الهدف أ"سايس دëل هاذ ما بني املردودية والعمل، هذا هو امله
  .املنظومة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
اللكمة �لس=يد رئGس الفريق، اليس دعيدMة . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

  .تفضل يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد دعيدMةد دعيدMةد دعيدMةد دعيدMة
  .شكرا الس=يد الرئGس
  الس=يدان الوز�ران،
  الس=يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

  يث إالدارة، مىت الس=يد الوز�ر؟ حتد
  .س=نوات واح]ا ك©سمعو Mىل حتديث إالدارة 10هاذي �ٔكرث من 

املسºٔm نتاعت أ"جور اليوم، هناك وا¯د العدد نتاعت إالصال¯ات 
ا�يل مرتبطة �ٔ"جور، اليوم إالشاكل نتاع التقاMد، اليوم إالصالح اجلبايئ 

اليوم راه ال ميكن احلديث عن ٔ�و املناظرة ا�يل اكينة ومرتبطة �ٔ"جور، 
  . إالصالح بدون احلديث Mىل الضغط اجلبايئ

من الضغط اجلبايئ يه Mىل Mاتق املmٔجور�ن، اليوم  %24اليوم 
  . من املداخKل الرضيKîة نتاع الرضيبة Mىل اzSل يه �لمmٔجور�ن 73%

¥¤، الس=يد الوز�ر، Mادة تقدم كتY أ"جور يف Wل أ"حKان Pعائق 
قhصادي ٔ�مام اSفع بدينامKة التمنية، ٕاال ٔ�ن أ"جور ا	وº �لموظفني ما�رو ا

وأ"عوان تبني ٔ�ن مس=توëهتا ال ت�سم �لعداº وإالنصاف، وال «اكد �سمح 
  .لªsٔلبية الساحقة مهنم مبوا�ة احلاجKات أ"ساس=ية �لعGش

�يضا نالحظ، الس=يد الوز�ر، قصور الش=بكة ¬س=تداللية يف وضعها ٔ
  .Mىل تغطية لك احلياة إالداريةالراهن 

�يضا Mدم ا¾س�ام الش=بكة ¬س=تداللية، حKث ال �ر«كز تطور النقط ٔ
¬س=تداللية Mىل معايري عقالنية، كتحفزي املوظفني و«كKيفه مع تطور 

  . املنصب
¥¤، فٕان Mدم انتظام الفوارق ¬س=تداللية حيد من املبدٔ� ا¥ي Mىل 

رق ال ختضع ٔ"ي قاMدة ٔ�و ٔ�ي معيار ٔ�ساسه مت وضعها، ٔ"ن هذه الفوا
حمدد، ٕاال ٔ�نه قد يبدو بmٔن Mدم ¬نتظام ميكن تفسريه �لصعو�ت املالية، 

  .والسعي �لحفاظ Mىل احلقوق املك�س=بة وكذا م�دٔ� ¾سKîة املسار إالداري
¥ا، البد ٔ�ن «كون هناك رؤية ٕاسرتاتيجية �لحكومة ف¼ خيص ٕاصالح 

  .م]ظومة أ"جور
  .الرئGس شكرا الس=يد

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقKب. شكرا الس=يد املس�شار

الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة الس=يد الوز�ر املنتدب Sى رئGس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Mىل هاذ ¬ه�م �ل©س=بة ٕالسرتاتيجية 
zالل الس=نة املاضية راه وضعنا وا¯د zارطة طريق حتديث إالدارة، راه 

  .ا�يل يه 
مة Wدا
�وال، كتوضع يعين ٔ"ول مرة ªادي «كون عند� وا¯د إالسرتاتيجية ٔ
وطنية لت�ديث إالدارة، وªادي نوضعوها هاذ الس=نة ٕان شاء هللا، وªادي 

وكذ¤  ¾رش�و مجيع الفاMلني مبا فهيم السادة الربملانيون والس=يدات الربملانيات
الفرقاء ¬ج�عيني، ٔ"ن هذا معل 
م وهو معل �شاريك، ما تقدرش ªري 
احلكومة بو¯دها متيش يف هاذ املرشوع، ا�يل هو مرشوع هيلكي و
م 

  .Wدا
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8نيا، م]ظومة أ"جور، ما نقدروش نتلكمو ªري Mىل م]ظومة أ"جور، 
ح zاص نتلكمو Mىل م]ظومة أ"جور ولكن نتلكمو كذ¤ Mىل إالصال

الشامل �لنظام أ"سايس �لوظيفة العمومKة، خصنا نتلكمو كذ¤ Mىل 
اSالئل املرجعية �لوظائف والكفاءات، ٔ"ن ٕاذا «لكمنا ªري Mىل أ"جور 
والوظائف ما ¯ددهناش، راه ما ªادي©ش منش=يو يف وا¯د ¬جتاه معقلن 

  . لتدبري هذه الوظائف، ومن طبيعة احلال لتحسني هاذ اخلدمات
وا¯د النظرة مشولية ا�يل اح]ا ªاديني فهيا ا"ٓن، ومن طبيعة  فعند�

احلال هاذ النظرة مشولية ٔ�عطينا ¬نطالقة لوا¯د العدد دëل املشاريع، 
النظام أ"سايس �لوظيفة العمومKة، ابدينا ك©ش=تغلو Mليه ابتداء من شهر 

يل ش=ت©رب من الس=نة املاضية، ªادي «كون عند� وا¯د أ"رضية يف شهر ٔ��ر 
  ٕان شاء هللا املق�ل، وªادي نتقامسوها، وابتداء من هاذ أ"رضية ªادي Mاود 

نعملو Mىل م]ظومة أ"جور �ش تتالءم مع ¬جتاه ا�يل ªادي فKه هاذ النظام 
  .أ"سايس �لوظيفة العمومKة

فا�يل ابغيت نقول ويه املهنجية يه مهنجية مشولية وم]دجمة وقامئة Mىل 
وال Mىل الرٔ�سامل الîرشي وال Mىل التنظ¼ت، وهذا  مجيع، ال Mىل املساطر

  .هو ¬جتاه ا�يل ªاديني فKه

        ::::الس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسةالس=يد رئGس اجللسة
شكرا لمك الس=يد الوز�ر، وشكرا لمك Mىل مسامهتمك معنا يف هذه 

  .اجللسة
  .وهبذا �كون قد ٔ�هنينا ٔ�شغال هذه اجللسة

    ....شكرا ملساشكرا ملساشكرا ملساشكرا ملسامهمهمهمهتمك، ون©hقل م�ارشة �لتمك، ون©hقل م�ارشة �لتمك، ون©hقل م�ارشة �لتمك، ون©hقل م�ارشة �ل����لسة السة السة السة ا				صصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيع


