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        555584848484حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012رب مفنو  27  (1434 حمرم 12الثال4ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل الثايناخلليفة  ،فضييلمحمد  الس:يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساIة ، ابتداء مندقGقة وست ؤ�ربعونثالث ساIات : التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت
  . بعد الزوال التاسعة والثالثنيواPقGقة 

  .يةه مZاقشة اVٔس:ئX الشف  ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

        ::::رئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسةرئCس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فضييل، املس�شار الس:يد محمد فضييل، املس�شار الس:يد محمد فضييل، املس�شار الس:يد محمد فضييل، 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Iىل س:يد_ محمد ٔ�رشف املرسلني

  .gسم هللا، ٔ�Iلن عن افiتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اPس:تور ووفقا ملقiضيات القانون  100معال بpٔحاكم الفصل 

ا املوقر هذه اجللسة Vٔس:ئX السادة اPاxيل wلمuلس، خيصص جملس:ن
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول هذه اVٔس:ئX املدرWة يف Wدول اVٔعامل، 
�عطي اللكمة wلس:يد ٔ�مني اDلس ليطلعنا مجيعا Iىل ما Wد من مراسالت ٔ

  .وٕاIال_ت، فليتفضل الس:يد اVٔمني مشكورا

        ::::�وسكوس، �ٔمني اDلس�وسكوس، �ٔمني اDلس�وسكوس، �ٔمني اDلس�وسكوس، �ٔمني اDلساملس�شار الس:يد محيد املس�شار الس:يد محيد املس�شار الس:يد محيد املس�شار الس:يد محيد 
  .شكرا الس:يد الرئCس

�ل�س:بة لٕالIال_ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  : املس�شار�ن

 115.12توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبرشوع قانون املالية رمق 
  .واحملال Iىل اDلس من جملس النواب w2013لس:نة املالية 

الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، كام توصلت الرئاسة مبراسX من 
خيرب من xاللها اDلس ٔ�نه سiCوىل إالWابة �لنيابة عن اVٔس:ئX املو�ة 
لقطاع الرتبية الوطنية، وكذا طلب السادة وزراء الصناIة والتuارة والتجهزي 
والنقل والص¡ة بتقدمي اVٔس:ئX املو�ة لقطاIاهتم Iىل التوايل يف بداية 

  .اجللسة
راسX من الس:يد رئCس الفريق احلريك، خيرب من xاللها اDلس ومب

املوقر طلب الفريق بتpٔجGل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر ¤قiصاد 
  .واملالية حول نقص الس:يو¦ �ملناطق اجلنوبية ٕاىل Wلسة الحقة

خبصوص اVٔس:ئX الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :نونرب 27ثال4ء ٕاىل ©اية يوم ال 

  سؤ¤؛ I :26دد اVٔس:ئX الشفهية -

�س:ئX؛ I :3دد اVٔس:ئX الكiابية -ٔ  

  .جوا�ن: Iدد اVٔجوبة الكiابية -
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
من القانون  128س:منر م�ارشة ٕاىل إال¬اطات طبقا wلامدة . شكرا

Pلفريق اw عطي اللكمة يف هذا إالطار�س:توري، اPاxيل wلمuلس، ٔ
  .فليتفضل الس:يد رئCس الفريق مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد ٕادر°س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر°س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر°س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر°س الرايض
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس:يدات والسادة املس�شارون،

موضوع هذه إال¬اطة يتعلق، الس:يد الرئCس، gساكنة يتuاوز Iددها 
´سمة، هذه الساكنة تتوزع Iىل دواو�ر خمتلفة، اك�ن الشلي¡ات،  50.000

اك�ن املنارصة، اك�ن موالي بوسلهام، اك�ن ٔ�والد بلعسال، اك�ن ٔ�والد رافع، 
  . اك�ن العوامرة، حبارة ٔ�والد عياد

¸ددة بفقدان ٔ�طفال وف·ات ٔ��بادها، هذه الساكنة، الس:يد الرئCس، 
اVٔطفال ¸ددون �ملوت الزرقاء والك�ار ¸ددون �لرسطان، هاذ اºهتديد 

 800_جت عن ارتفاع ´س:بة النرتات gشلك ¸ول، جتاوز يف بعض اVٔحGان 
ملغ، خصوصا يف  50ملغ يف اwلرت، واملعدل، الس:يد الرئCس، هو ٔ�قل من 

  . وعشوايئ من ق�ل الساكناVٓ�ر احملفورة gشلك تلقايئ
هذا الوضع، الس:يد الرئCس، الاكريث يف بعض املناطق املمتدة من 
املهدية ٕاىل العراÉش، وبدون شك مبناطق قروية ٔ�خرى، ٔ�4ر ان��اه Wامعة 
ا�ن طفGل اليت تدxلت Pى مس�مثر�ن ف́رس:يني ؤ�ملان لتوفري ÊكZولوجGا 

اء الصاحل wلرشب وٕانقاذ الص¡ة Wديدة لتصفGة املياه من النرتات وتوفري امل
  . العامة لساكنة املنطقة

لكن هذا اDهود املشكور لن �كون Ï وقع �بري يف غياب تدxل 
حكويم شامل وIاWل ٕالنقاذ هذه الساكنة، Vٔن هاذ التدxل، الس:يد 

دÑل  2000الرئCس، من طرف الف́رس:يني واVٔملان س:يعاجل مشلك دÑل 
  .الناس يف جامIة املنارصة

�طالب السلطات اÔتصة �لتدxل العاWل والفوري ٕالجياد ٔ ،ÕÖ
املقار�ت الكفXG بزتويد م×ل هذه اPواو�ر املعزو¦ �ملاء الصاحل wلرشب 
بعيدا عن هاجس اللكفة املالية وحسا�ت املردودية، حىت ال °س:تف¡ل 

 .اVٔمر ٕاىل اكرثة بيGÛة وحصية
ؤ�هيب �لك امجلعيات الفاXI يف جمال الوقاية من ان�شار داء الرسطان 
وماكحفة ٔ�س:بابه وجتفGف مZابعه wلتدxل ٕالنقاذ الساكن الفقراء، الس:يد 



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

2 

 )2012نومفرب  27( 1434حمرم  12

  . الرئCس، هاذ الساكن الفقراء ال ذنب هلم ٕاال رشب واس:تعامل مGاه ملوثة
مسؤوليهتا كام ٔ�دعو اجلهات احلكومGة املسؤو¦ Iىل البàCة واملاء بتحمل 

ال - الاكمX ٕاذا ما اس:متر هذا الوضع اÖي ينذر �اكرثة ٕا´سانية حصية وبيGÛة 
  . حنن يف غىن عهنا بعام¦ القZيطرة ومبناطق ٔ�خرى -قدر هللا

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا wلس:يد الرئCس

وفد عن ق�ل ٔ�ن منر ٕاىل إال¬اطة املوالية، ٔ�ريد ٕ�سمك مجيعا ٔ�ن ٔ�رحب ب
ب�Gط مليل ٕاقلمي مديونة والية اPار البيضاء الكربى،  "الصفوة"مجعية 

ؤ�شكرمه Iىل زÑرهتم لهذا اDلس املوقر، ٔ�متىن هلم زÑرة م�اركة ومسار 
  . ٕاجيايب ٕان شاء هللا

ن�iقل ٕاىل الفريق احلريك ل�س:متع ٕاىل إال¬اطة املقدمة من طرفه، 
  .فليتفضل الناطق ٕ�مس الفريق

        ::::شار الس:يد ٕادر°س مرونشار الس:يد ٕادر°س مرونشار الس:يد ٕادر°س مرونشار الس:يد ٕادر°س مروناملس� املس� املس� املس� 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  زماليئ،
إال¬اطة دÑيل تتعلق �لظروف اليت مر فهيا احلج دÑل هاذ الس:نة، 
وحنن قد Iد_ مؤخرا وجàنا gشهادات عي�Gة، والزتمZا مع احلuاج ا�Öن اكنوا 
هناك، طلبا مهنم، ٔ�ننا س:نقوم �لواجب ملا نعود ٕاىل بالد_ حسب ما °سمح 

  . به القانون
بة لكهم يعطونه ٔ�مهية ويف هذا إالطار، احZا كنعرفو ٔ�ن احلج املغار 

 õال¦ املW ،عيةöة ¤جGو من الناح�xاصة، سواء من الناحGة اPي�Gة ٔ
�يضا دامئا خيص احلuاج خبطاب سايم توجهي÷ئ.   

ٕاال ٔ�نه، مع اVٔسف الشديد، اVٓليات إالدارية املسؤو¦ Iىل تنفGذ 
ة من التوجهيات دÑل Wال¦ املõ والرغبة دÑل املغاربة يف ٔ�ن يقضوا فرت 

  . التعبد يف ظروف Iادية، ال تتوفر
�نه الحظنا مZذ وصولنا ٕاىل هناك ٔ�نه اكن غياب فú يتعلق ٔ Õذ
�لشفافGة، ما اك´ش احلاج Iارف فني ©ادي جيلس، وال احشال ©ادي 
�كونوا الناس يف الغرف، وال ٔ�ي وس:يX نقل، وال واش اك�ن ٔ�لك وال ما 

 ما س:نالقGه هناك من معامالت، اكي�ش، مل �كن لنا معطيات مدققة Iىل
  . سواء يف إالقامات ٔ�و ٔ�ثناء التنقل دÑلنا

النقطة الثانية هو ٔ�نه ملا وصلنا ٕاىل مكة، تفاpWٔ احلuاج بpٔننا الغرف دÑل 
دÑلو جيي xÑذ  6بنا، اwيل مجع ) 6(الناس خصنا �كونو س:تة ) 2(جوج 

  . يد�ر لراسو 6الساروت، اwيل ما عندوش 
طيالت اليت كنا فهيم ال توWد فهيم ٔ�ية xدمة، ما اكي�ش 4نيا، اVٔو 

الفوطات، ما اكي�ش لزيور، ما اكي�ش املاء، ما اك�ن هادي، ما اك�ن 
  . هادي، والو، اWلس وgس

�كرب من هذا ٔ�نه لكام سpٔلت ٔ�¬دا من املوظفني املتواWد�ن يف إالقامات ٔ
 ٔV ،كرث ما ينفع�نه فوق ما سولتيه ال ميكن ٔ�ن يفGدك، بل وجوده رمبا يرض ٔ

Iىل يش ¬اWة ©ادي تقلق، ٕاذن اºهنار اwيل تبغي تدوزو مزÑن خصك ما 
  .هترضش مع ٔ�فراد البعثة ا�Öن قد �كونوا هناك ¬ارض�ن

فú يتعلق �لنقل، النقل مل �كن مiوفر، احلuاج املغاربة امشاو Iىل 
 . رWلهيم، احلuاج املغاربة وا¬د العدد هائل مل حيج

الس:يد الرئCس، Iىل لك ¬ال احZا س:ندعو الس:يد الوز�ر  هللا خيليك،
  . wلجنة wلمناقشة دÑل هاذ اVٔمر وكذÕ س:نضع سؤال �ٓين يف هذا التوWه

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
من القانون  128اللكمة اVٓن wلفريق الفGدرايل يف ٕاطار املادة . شكرا

  .اPاxيل wلمuلس

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس:يد عبد الرحمي الرماح
  .شكرا الس:يد الرئCس

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

من القانون اPاxيل Dلس املس�شار�ن، °رشفين  128يف ٕاطار املادة 
�ن ٔ�حGط جملس:نا املوقر ومن xالÏ الرٔ�ي العام الوطين Iلام ٔ�ننا يف الفريق ٔ

يه مدة اكفGة الفGدرايل wلو¬دة واPميقراطية نعترب ٔ�ن س:نة من معر احلكومة 
ٕاليالء احلكومة ¤هöم الالئق �مللفات ¤جöعية وفض �زاIات الشغل 

  .العالقة
وكنا ن�iظر من احلكومة إالرساع مبعاجلة امللفات القطاعية املطرو¬ة 
واليت مازالت م×ار احuiاWات يف العديد من القطاIات العمومGة وش:به 

ص، فٕاذا ببعض الوزارات تلpuٔ ٕاىل العمومGة وامجلاIات احمللية والقطاع اخلا
�صالٔ Xجور املوظفني الهزي�  .احلل السهل وتقر ¤قiطاع من ٔ

 Ñذ لك القضاGىل وضع �رجمة معلية لتنفI ظر من احلكومة العملiكنا ن�
، ©ري ٔ�ن شàCا من ذÕ مل يقع، نذ�ر مهنا 2011ٔ��ريل  26الواردة يف اتفاق 

 wلوظيفة العمومGة، ٕاصالح مZظومة م×ال املراجعة الشامw Xلنظام اVٔسايس
اVٔجور، معاجلة ملف التقاIد مبا ينصف املتقاIد�ن، دمقرطة املؤسسات 
¤جöعية، ا¬رتام احلرÑت النقابية، تطبيق قانون الشغل وقانون صندوق 
الوطين wلضامن ¤جöعي، وضع �ر_مج لهيلكة القطاع ©ري املهيلك، دمع 

املتعلقة �حلرÑت  87ق Iىل االتفاقGة اPولية �از تفCiش الشغل، التصدي
من القانون اجلنايئ اÖي حيامك مبقiضاه  288النقابية، ¬ذف الفصل 

املسؤولون النقابيون بدعوى عرقX حرية العمل، معاجلة �زاIات الشغل 
  .امجلاعية �لقطاع العام واخلاص
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هöم �مللف ٕاننا يف الفGدرالية اPميقراطية wلشغل ننطلق من �ون ٔ�ن ¤
¤جöعي هو اÖي يؤدي ٕاىل ¬ل الزناIات ¤جöعية، كام هو عنرص من 
عنارص التمنية ¤قiصادية و¤جöعية من حGث حتسني مZاخ اVٔعامل 
وWذب ¤س��ر وÊكر°س الثقة بني الفاIلني ¤جöعيني و¤قiصاديني، 

  .قانونوحتفزي اVٔجراء وحامية املقاوالت اليت حترتم ال
Öا، فٕاننا ندق _قوس سوء التدبري ¤جöعي wلحكومة من حGث 
التعامل مع امللفات ¤جöعية، مما يفرض Iىل احلكومة جتاوز البطء 
والتعقGد يف م�ارشة امللفات املطلبية لعموم الطبقة العامX وجتاوز البطء 

õ ، خصوصا ت2011ٔ��ريل  26والتعرث اÖي يعرف تطبيق بنود اتفاق 
اليت ال حتتاج ٕاىل موارد مالية بل حتتاج فقط ٕاىل ٕارادة س:ياس:ية ٕاكشاIة 
احلرÑت النقابية وضامن احلق يف إالرضاب مبا هو حق مZصوص Iليه 

Ñدس:تور.  
  .شكرا الس:يد الرئCس

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .128فريق الت¡الف ¤شرتايك، لمك اللكمة يف ٕاطار املادة . شكرا لمك

        ::::العريب خربوشالعريب خربوشالعريب خربوشالعريب خربوش    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

 Ñي °سمح بطرح قضاÖلس املس�شار�ن اD يلxاPيف ٕاطار النظام ا
طارئة، ٔ�دعو �مس فريق الت¡الف ¤شرتايك ٕاىل الوقوف مليا ٔ�مام معلية 

باب تفكGك املصاحل اVٔمZية خللية ٕارهابية اكنت تعمل Iىل اس:تقطاب ش: 
  .مغاربة لتجنيدمه وٕاحلاقهم ب�Zظúت ٕاسالمGة مiطرفة gشامل مايل

ٕانه ٕاجناز Wديد وهام �Vٔزتنا اVٔمZية اليت حنيهيا �ملناس:بة وننوه بيقظهتا 
وندمع معلها محلاية ٔ�من الوطن، وننوه بنuا�ا يف حرهبا ¤س��اقGة ضد 

خلالÑ إالرهابية، التنظúت واخلالÑ إالرهابية، حGث فككت العرشات من ا
بعضها اكن خيطط Vٔعامل ختري�Gة م�ارشة داxل الوطن م×ل xلية ما °سمى 

  .بpٔنصار الرشيعة
ٕاننا بقدر تنوهينا واIزتاز_ بعمل وكفاءة ا�Vٔزة اVٔمZية، بقدر ما ندعو 
ٕاىل اليقظة املس:مترة و¤ن��اه ٕاىل ٔ�ن خطر إالرهاب مازال قامئا وهيدد ٔ�من 

 ،_�فالبد، ٕاذن، من اس:مترار اجلهد اVٔمين لكن ٔ�يضا موا�ة واس:تقرار ب
  .فكر التطرف اPيين يف مZابعه وخمتلف مظاهره

والبد كذÕ من ا´شغال الطبقة الس:ياس:ية �لقضاÑ احلقGقGة لوطننا 
ومهنا �لطبع قضية إالرهاب واVٔمن ودمع اDهود اVٔمين والفكري 

ابية لCست ¬د4 يندرج مضن والس:يايس، فZحن نعترب ٔ�ن تفكGك xلية ٕاره
حوادث وخمتلفات ٕاخ�ارية، ٕاهنا قضية خطرية وIلينا ٔ�ال ن�ىس دروس 
�فغا´س:تان، فالعنارص املتطرفة اليت مت جتنيدها ملا °سمى �جلهاد، يه اليت ٔ

�صبحت "شلك خطرا ٕارهابيا Iىل الب�ان اليت "ساهلت يف معلية جتنيدمهٔ.  
السا¬ل ́وشاط التنظúت  Iالوة Iىل ذÕ، فٕان ما جيري مبنطقة

إالرهابية هبا والوضع gشامل املايل، هيمنا ٔ�مZيا وس:ياس:يا �رتباط مع قضي�Zا 
 الوطنية وموقع بالد_ يف القارة إالفريقGة، فقد $شفت التحرÑت ٔ�ن اخللية

إالرهابية اليت مت تفكGكها مرتبطة بعنارص ٕارهابية جبنوب اململكة، وهذا 
Zا اجلنوبية وارتباط كذÕ ب&�وت تعاون عنارص من حتدي ٔ�مين Wديد مبناطق 

البولCساريو مع التنظúت إالسالمGة املتطرفة مبنطقة السا¬ل ؤ�يضا لكون 
  .هذه التنظúت "سعى ٕاىل جعل املغرب قاIدة xلفGة ل�شاطها إالرهايب

 _�ٕاننا مدعوون مجيعا ٕاىل ٕاعطاء ٔ�مهية كربى لهذا املوضوع، كام ٔ�ن ب
ور ٔ�قوى خبصوص الوضع يف شامل مايل وما يمت Êرت�Cه مدعو ٕاىل حض

خبصوص هذا الوضع، ؤ�ال يرتك اDال لب�ان ٔ�خرى فقد "س:تعمل هذه 
الورقة ملصاحلها اخلاصة وwلمس مبوقع املغرب ومؤهالته ومصداقGته، وهو ما 
°س:تلزم ٔ�ن Êكون بالد_ م�ادرة ويقظة حىت تمت حمارصة جGوب إالرهاب 

  . يف مZطقة السا¬ل Iىل ببالد_ولك ماكن اخلطر 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة اVٓن لفريق اVٔصا¦ واملعارصة، الس:يد رئCس فريق . شكرا

  .اVٔصا¦ واملعارصة

        ::::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 الرئCس

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

  الرئCس،الس:يد 
ق�ل يومني مرت س:نة �لكامل والöم عن ٔ�ول انت(ا�ت �رملانية شهدهتا 
بالد_ يف العهد اPس:تور اجلديد، ونعتقد ٔ�ن من الواجب هبذه املناس:بة ٔ�ن 
نطرح بعض ال�ساؤالت واملالحظات عن حصيX ما حتقق ٔ�و ما تغري يف 

  .مشهد_ الوطين
 �لك×ري من املنجزات اليت نعم، من حقZا مكغاربة ٔ�ن نفiخر ؤ�ن نعزت

رامكهتا بالد_ Iىل امiداد الس:نة املاضية، بفضل ما ´سميه يف فريق اVٔصا¦ 
، ٕارادة مõ جشاع مس:توعب "جبدلية التقاء ٕارادتني صلبتني"واملعارصة 

ملنطق التارخي، ومiفاIل مع تطلعات وانتظارات شعبه، وٕارادة شعب صبور 
  .يف التمنية واPميقراطيةومصمم Iىل بناء منوذWه الوطين 

ف�إالضافة ٕاىل ٕاقرار دس:تور Wديد مiقدم مبقGاس ما "سمح به مزيان 
القوى بني القدمي واجلديد، ´سuل $عناو�ن ٕاجيابية �رزة جناح ب�_ يف 
اجiياز ٔ�ول امi¡ان س:يايس يف ظل العهد اPس:توري اجلديد واÖي ٔ�فرز 

بة ©ري مشكوك يف �زاههتا، واقعا س:ياس:يا Wديدا، ومؤسسة �رملانية مZتخ 
و�لن�uGة ان�×اق حكومة Wديدة من صناديق ¤قرتاع، جناح ب�_ يف ٕاثبات 
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قدرته Iىل صنع اس:ت&Zاء فGه قدر من اºمتزي قGاسا ملا Iاش:ته وتعCشه ب�ان 
كثرية من حولنا، جناح ب�_ يف الرفع من القدرة امجلاعية wلمغاربة ومن التعبئة 

  .الت¡دÑت امجلة املرتبصة بنا Iىل اكفة املس:توÑتامجلاعية Dاهبة 
يف مقابل هذه العناو�ن البارزة و©ريها، ´سuل ٔ�ن احلصيI Xىل صعيد 
تدبري احلكومة لشؤون الب� xالل س:نة، اكنت مع اVٔسف الشديد خميبة 

ويف هذا الصدد، ي�iصب ٔ�مامZا سؤال �بري، سؤال القطيعة . ل.ٓمال
الشpٔن احلكويم، ويف واقع اVٔمر فٕان واقع احلال يغين و¤س:مترارية يف تدبري 

عن اجلواب، حبيث ´سuل مع اVٔسف غياب ٕاجراءات وتدابري Wذرية Iىل 
املس:توى ¤جöعي و¤قiصادي، �كون لها اVٔ/ر املبارش Iىل احلياة 
اليومGة wلمواطنني، اس:مترار إال�از Iىل ما تبقى من القدرة الرشائية 

رار التضييق Iىل احلرÑت العامة مبا يعين ذÕ من تضييق wلمواطنني، اس:مت
Iىل احلرÑت النقابية وتعنيف احلراكت ¤حuiاجGة السلمية، ولCس القمع 
والتعذيب اÖي يتعرض Ï محX الشهادات املعطلني وكتاب الضبط 
واملمرضون سوى ٔ�م×X، اس:مترار ٕاهانة �رامة املواطنني يف املس�شفGات 

مترار واقع التعذيب وإالهانة والرتاجعات املسXu يف جمال وإالدارات، اس: 
حقوق إال´سان، التلكؤ يف اس:تكامل البناء املؤسسايت والتباطؤ يف ٕاIالن 
الرشوع يف تزنيل اÔطط ال�رشيعي، الرتاجع Iىل مس:توى ٔ�©لب املؤرشات 
 ¤قiصادية، اس:مترار التوÊرات ¤جöعية وما حيدث يف اVٔقالمي اجلنوبية

واملوا1 واPاXx مكثال فقط، حىت املياه اليت °رشهبا ساكنة العامصة و�ة 
  . زIري ٔ�صاهبا التلوث والعفن- زمور-سال- الر�ط

ؤ�خطر ما اك�ن يف هذا املشهد، الس:يد الرئCس، ؤ�خمت وخنىش ٔ�ن 
. Wدوة اVٔمل اليت س:بقت ورافقت ٕاقرار دس:تور Wديد ٔ�ن يصيهبا الوهن

نقدر الرتكة، ولكن حنن حباWة ٕاىل فاIل حكويم نعم نقدر إال�راهات، 
ميتõ احلد اVٔدىن من اجلرٔ�ة والشuاIة Iىل تناول القضاÑ الوطنية، ملاذا 

  هذا ال8م �زجع البعض؟
وÕÖ، فٕاننا ن�iظر Vٔن س:نة يف معر اVٔمم والشعوب س:نة �برية Wدا 

  ...  ¸اونعتقد بpٔن حكومiنا املوقرة "شكو من xلل مزمن Iىل مس:توى مفهو 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
من ٔ�Wل  128اللكمة اVٓن wلفريق ¤س:تقاليل يف ٕاطار املادة . شكرا

  .ٕا¬اطة اDلس Iلام بقضية طارئة

        ::::املس�شار الس:يد عز�ز الفGاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفGاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفGاليلاملس�شار الس:يد عز�ز الفGاليل
  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
اس:ت�رش_ xريا هبطول ٔ�مطار اخلري والرباكت Iىل بالد_ xالل اÑVٔم 
الفارطة، وبقدر ما نفرح هبذه النعمة املباركة بقدر ما "شد اVٔنفس ضيقا 

 قد تنذر gسقوط ٔ�رواح من جراء الوضعية املتدهورة wل�س:يجوحرWا مبا 

التعرية العمراين �ملدينة العتيقة لفاس، واÖي مصد يف وWه خمتلف مظاهر 
  .قرن 12ملدة 

 Xلسقوط املبلw XٓيVت اÑىل البناI شعة الشمس�ٕاذ مبجرد ٕارشاقة ٔ
بpٔمطار اخلري ٕاال و"سارعت وترية ¤هنيارات، ولعل Iدد اPور املهدد 

�ٓالف بناية، مهنا ما يفوق  �4الهنيار �ملدينة العتيقة لفاس واÖي يناهز 
رة، تقطن لك وا¬دة مهنا مصنفة مضن اPرWة اVٔوىل من اخلطو  1850

�ربع Iائالت يف املتوسط ويطبع ٔ�فرادها الفقر واºهتمCش Vٔكرب دليل Iىل ٔ
  .حبدوث اكرثة ال حيمد عق�اها - ال قدر هللا- خطورة الوضع واÖي ينذر 

وقد اكن وطpٔ احuiاWات الساكنة قوI Ñىل املشهد ¤جöعي �ملدينة، 
مهنا مسuد Iني اخليل، ودرب عبد xاصة بعد توايل ¤هنيارات، ونذ�ر 

وفGات و¬ادثة درب الطويل اليت xلفت  5الكرمي �لرشابليني واليت xلفت 
  .وفاة 11وفاة وا¬دة، ومسuد Iني اخليل اÖي xلف 

وكذÕ بعض ¤هنيارات من ٔ�جزاء بعض املنازل من ¬ني ٕاىل �ٓخر، مما 
�نٔ Õش يف قلق وخوف دامئني، وقد اكد ذCرا  جيعل الساكنة تعÊخيلق تو

�بريا لوال املبادرة امللكGة املميونة لصاحب اجلال¦ محمد السادس نرصه هللا، 
واليت قضت برتحGل بعض العائالت من سكZاها املصنفة مضن اPرWة 
اVٔوىل من اخلطورة ٕاىل م�اين حتفظ �رامهتم وسالمهتم مقابل ٔ�داء مثن رمزي 

  . و�لتقس:يط
Êرممي البناÑت اVٓيw Xلسقوط �ملدينة  كام ٔ�ن مرشوع مسامهة اPو¦ يف

  .لرضب من اخليال %50واليت ٔ�صبحت  %30العتيقة لفاس ب�س:بة 
  الس:يد الرئCس، 

ٕان امجلاIة و�لرمغ من اDهودات اليت تبذلها بتخصيص اعöد س:نوي 
wلرب_مج ¤س:تعuايل لتدعمي وÊرممي اPور اVٓيw Xلسقوط وتنقGة اخلرب، ال 

مل لو¬دها مسؤولية رد ¤عتبار ملدينة فاس، Vٔن ذÕ ميكهنا ٔ�ن تتح
يفوق طاقهتا، كام ٔ�ننا ال نق�ل ٕ�لقاء ٔ�رس معوزة ٕاىل الشارع مبجرد جرة قمل 

  .تقيض بpٔمر ٕافراغ العقار املهدد �الهنيار، دون توفري ملpuٔ لقاطنهيا
  الس:يد الرئCس، 

�طياف ٔ�مام خطورة هذا الوضع، فٕان الفريق ¤س:تقاليل يناشد لك ٔ
احلكومة جبعل مرشوع إالنقاذ من ٔ�وىل ٔ�ولوÑهتا الرتباطها حبياة الفرد 

  :واس:تقراره، كام نلمس اختاذ إالجراءات ¤س:تعuالية التايل ذ�رها
إالرساع ٕ�خراج القانون احملدث wلواكالت الوطنية امللكفة مبعاجلة  - 1

 البناء املهدد �الهنيار وتpٔهيل اVٔ´سuة التارخيية؛
مليون درمه الس:تكامل ٔ�شغال اVٔوراش املفiو¬ة ؤ�عين  19حتويل  - 2

 الوزارة؛
 .ماليني 10ختصيص ©الف مايل wلعمليات ¤س:تعuالية يقدر بـــــ  - 3

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�متىن مس:تق�ال ٔ�ن �كGف مجيعا تدxالتنا . شكرا الس:يد املس�شار احملرتمٔ
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بعز�ز Iلينا دقائق فقط، وهذا ممكن ولCس  3طبقا wلقانون واÖي حيدد 
مجيعا، ميكن ٔ�ن �كGف تدxالتنا واخiصار امجلل من ٔ�Wل ٕايصال الرسائل 
يف ٔ�قرص امجلل ٕان شاء هللا، ليك ال حنرج إالخوان ا�Öن ي�iظرون دورمه 

  .يف تناول اللكمة
امسح يل هللا خيليك، �مسمك مجيعا ٔ�رحب بوفد ميثل الت�س:يقGة من 

ملرٔ�ة، اÖي حيرض معنا يف هذه ٔ�Wل قانون xاص wلعنف ضد اVٔرسة وضد ا
اwلحظات، ؤ�متىن لهذه امجلعية التوفGق والنuاح يف مسارها ويف مس:تق�لها 

  .العميل ٕان شاء هللا
�عطي اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، تفضل الس:يد املس�شار احملرتمٔ.  

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

مجموIة ¤حتاد الوطين wلشغل الس:يد الرئCس، نقطة نظام �مس 
�ملغرب، تتعلق مبا ذ�رمتوه يف �ٓخر لكمتمك، ويه احلاكمة املطلوبة يف تدبري 
الزمن داxل هاته املؤسسة ال�رشيعية، ال يعقل مكجموIات حمرومني من 
إالدالء بpٔي مالحظة ولو ببضع ثوان معدودة، ٔ�ننا حمرمون ولو بدقGقة 

wلفرق اVٔخرى ويه من حقها ٔ�ن  وا¬دة يف الوقت اÖي يغدق Iليه
تت¡دث عن لك الطوارئ ولك املس:تuدات، ولكن يف الوقت �ٓنه ٔ�ننا مننع 

  .مكجموIات ولو ببضع ثوان
�متىن ٔ�ن �رفع هذا الظمل وهذا احليف عن اDموIات الفاXI داxل هاته 
الق�ة ال�رشيعية املهمة، وÕÖ رWاء مزيدا من احلاكمة ورWاء من العدل 

  .ف داxل هاته الق�ة وداxل اDموIاتوإالنصا
و�متىن، الس:يد الرئCس، يف رسا¦ واحضة ٔ�ن اVٔس:ئX املو�ة، كام ت��عنا 

 2دقائق، وIرب_ عن اس�Gائنا، ماذا نفعل بـــ  2مع رئCس احلكومة، تعطاتنا 
دقائق، رWاء حنن ©ري ممثلني يف ندوة الرؤساء، ٔ�متىن من ٕاخويت ٔ�ن �راعوا 

ان ال Êزيد وال تنقص، يف ٔ�فق ٕاصالح القانون اPاxيل دÑل ولو يف بضع ثو 
  .اDلس

  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
البد من ٕاخ�ارمك ٔ�ن اPس:تور اجلديد اÖي حنن . شكرا wلس:يد املس�شار

تطبيقه يعطي دور �بري wلمعارضة وwلمجموIات الربملانية اليت مل تتوفر بصدد 
¬اليا حنن بصدد ٕاIادة النظر يف القانون اPاxيل Iىل فريق، ولكن 

wلمuلس، وطلبمك سpٔبلغه ٕان شاء هللا ٕاىل املكiب ليقرر ما �راه مZاس:با يف 
املوضوع، ري� نصادق Iىل مراجعة القانون اPاxيل Dلس:نا املوقر، والرسا¦ 
قد بلغت، و�متىن ٕان شاء هللا ٔ�ن نغري هذا الوضع يف ٔ�قرب وقت ممكن، 

تتاح لمك الفرصة wلقGام بواج�مك الربملاين، ال فú خيص املراق�ة ٔ�و حىت 
  .ال�رشيع ٔ�و اPبلوماس:ية الربملانية

  .شكرا

´رشع اVٓن يف معاجلة اVٔس:ئX الشفوية املدرWة يف Wدول اVٔعامل، 
وIددها عرشون سؤ¤، اثنان مهنا �ٓنية تتعلق بقطاع الرتبية الوطنية 

¤ IادÑ موزIة Iىل قطاIات الرتبية الوطنية، وال�شغيل، ومثانية عرش سؤ
ال�شغيل، الشؤون اخلارجGة، املالية، التجهزي والنقل، الص¡ة، الصناIة 

  .والتuارة، الس:يا¬ة، الثقافة، الصناIة التقليدية، والشؤون العامة
´س:هتل معلنا بpٔول سؤال موWه ٕاىل الس:يد وز�ر الصناIة والتuارة 

ل الوضعية املرتدية خلدمات اVٔنرتنCت Pى والتكZولوجGات احلديثة حو 
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق . ٕا¬دى رشاكت االتصال

  .احلريك

        ::::املس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد ااملس�شار الس:يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

فريقZا ٔ�¬اط  الس:يد الوز�ر، ق�ل ما نوضعو هاذ السؤال س:بق ؤ�ن
اDلس Iلام ومن xالÏ الرٔ�ي العام الوطين حول Êردي اخلدمات والوضعية 
املرتدية لها يف اVٔنرتنCت Pى ٕا¬دى رشاكت االتصال �ملغرب، واwيل مل 
�ن هذه اخلدمة، وكام تعلمون ٔ ú:حترك ساكنا بعد هذه إال¬اطة، والس

يف جمال املعرفة  الس:يد الوز�ر، ٔ�صبحت "شلك ٕا¬دى الوسائل اVٔساس:ية
والتواصل، نقل اخلدمات، نقل املعلومات ودخول Iامل املعرفة وكذÕ "رسيع 

Zيل �يجعل مwنواعها، ا�رضورة حGوية يف االتصال  هاخلدمات مبختلف ٔ
  .وال�رسيع ال حميد عهنا يف Iامل اليوم

©ري ٔ�ن هذه الشعارات، الس:يد الوز�ر احملرتم، مل جند لها Êرمجة Iىل 
قع من جراء ما يعانيه املواطنون واملواطنات يف خمتلف �ات ٔ�رض الوا

اململكة من طرف رشاكت االتصال الكربى، وتتuىل هذه املعا_ة يف سوء 
اخلدمات و¤نقطاIات املتكررة يف الصبCب، بل التوقف دÑلو يف ٔ�كرث من 
 Xل الش:بكة ضئيÑيل التغطية دwفع اPت مس:بوق اCنرتنVٔاصة اxمرة، و

تتلقى Iلهيا الرشكة املذ�ورة ٔ�داءات مس:بقة ومل تؤدي هذه اخلدمة، Wدا و 
  . وهذه اخلدمة مرتدية Wدا

  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لمك اللكمة الس:يد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال، تفضلوا. شكرا لمك

        ::::الس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثةالس:يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثة
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

هاذ املوضوع اwيل هو موضوع ٔ�سايس، ٔ�_ ابغيت هنرض يف إالطار 
العام، هو يف احلقGقة هاذ السؤال Wاء يف وقiه، Vٔنه احZا هاذ املساء عند_ 
اDلس الوطين wلتكZولوجGات احلديثة و¤قiصاد الرمقي، اwيل س:يرتٔ�سه 

�وىل ©ادي الس:يد رئCس احلكومة، واwيل ©ادٔ X¬ي بطبيعة احلال يف مر
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يد�ر هاد اDلس الوطين التقGمي ٕالسرتاتيجية املغرب الرمقي، واwيل هاذ 
إالسرتاتيجية بطبيعة احلال تن�ين ٔ�ساسا Iىل الب�Gات التحتية اwيل عند_ يف 
اDال دÑل االتصاالت، اwيل رمبا gشلك Iام يعين املغرب Iىل لك ¬ال 

ا¬د العدد دÑل التطورات اwيل يه ملموسة واPليل املغرب حقق فهيا و 
  .Iىل ذاك اليش الرتتCب دÑلنا Iىل املس:توى اPويل

هذا مiيعنCش ٔ�نه ما عند_ش مشالك يف بعض املناطق اليت "سمى 
املناطق البيضاء، ولهذا ملا املغرب اخنرط يف التحر�ر دÑل اDال دÑل 

د الواك¦ اwيل يه الواك¦ االتصاالت، الس:يد املس�شار، ٔ�¬دثت وا¬
الوطنية لتقZني املواصالت اwيل من اVٔدوار دÑلها هو مراق�ة اجلودة دÑل 

  . اخلدمات اwيل تiCقدموا هبا املتعهد�ن
املتعهد�ن يف السوق املغربية، وكام يف Iلممك ٔ�_ كنت  3اVٓن عند_ 

ي تنطلق ٔ�Iلنت ٔ�نه يف املس:تق�ل القريب ©ادي ينطلق اجليل الرابع، و©اد
�شغال حول ب�Gات حتتية ٔ�ساس:ية، xاصة اVٔلياف البرصية اwيل بالد_ ٔ

  .مقارنة مع ب�ان ٔ�خرى رمبا يف وضع ٔ�قل
وهاذ الواك¦ الوطنية تقوم �نتظام بقGاسات دÑل مؤرشات اجلودة لهذا 

س:نوات ابتداء من  3النوع من اخلدمات، وعندها خطة معل متتد لـــــ 
م بقGاسات ختص جودة اخلدمات اwيل ©ادي Êكون قصد القGا 2011س:نة 
�لف قGاس س:نوي، وبناء Iىل هذه املقارنة هاذي ميكن لنا املقارنة  40تقريبا ٔ

  .مع دفرت التحمالت ما الزتم به املتعهدون تت(ذ إالجراءات
اVٓن بطبيعة احلال، الس:يد املس�شار، هو يف احلقGقة ٕاىل امسحيت يل 

ال ٕاذا اكنت هناك مZاطق معينة ٔ�و مشالك Iىل لك ¬ هو يصعب التعممي،
معينة، ٕاذا مل °س:تحب املتعهد اÖي تت¡دثون عنه واÖي ٔ�رشمت ٕاليه يف 
سؤالمك، فالواك¦ الوطنية لتقZني االتصاالت ملزمة بpٔن "س:تجيب wلشاكوى 
اليت يقد¸ا املواطنون gشلك Iام، وهذا بطبيعة احلال ترتتب Iليه ٕاجراءات 

¦ يف حق املتعهد�ن، مبعىن �ٓخر هو السوق مفiوح، زجرية تت(ذها الواك
لكZه لCس سوقا م�ا¬ا، اك�ن واك¦ اwيل يه كتد�ر التنظمي دÑلو واwيل تت(ذ 

Õن يلزتم بذ�  . إالجراءات وجيب ٔ
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب. شكرا الس:يد الوز�ر

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

الس:يد الوز�ر، ال ٔ�¬د ينكر اخلدمات اليت تقد¸ا هذه الرشكة، ٕاال ٔ�نه 
اwيل نطلب مZمك $حكومة ٔ�ن هاد اPفع املس:بق هو فGه رحب xالف 
قطاIات معومGة ٔ�خرى ندفع بعد ¤س:هتالك، احZا اليوم كندفعو ق�ل 

  .خص Êكون اخلدمات ممزية¤س:هتالك، هنا 
4نيا، اwيل مطلوب من احلكومة دÑلنا اليوم ٔ�هنا وحفاظا Iىل مصل¡ة 

املواطنني �يفGة ضبط فاتورات ¤س:هتالك، احZا كنعرفو يف املاء والكهر�ء 
وIدة قطاIات، اك�ن فاتورة دÑل ¤س:هتالك �ميكن wلمواطن يضبط 

�ن مع هذه الرشاكت دÑل ¤س:هتالك دÑلو مع واك¦ من الواكالت، ٕاالٔ 
االتصال ال ميكن wلمواطن ٔ�ن يضبط فاتورة ¤س:هتالك، هام �يكونوا النايه 
واملنهت÷ي وهلم حق يعطيه هلم القانون ٔ�هنم مه ميكن هلم يقطعوا يف ٔ�ي وقت 

  .شاؤوا واملواطن هو اwيل مييش يدافع Iىل نفسو
اÖي يؤدي وكذÕ �ل�س:بة wلب�Gات التحتية، ما هو ذنب املواطن 

، يؤدهيا يف مZاطق ©ري مغطاة �لش:بكة، )3G(الفاتورة مس:بقة دÑل 
واملؤسف وهو ٔ�ن وسط املدن الكربى، Iدة مZاطق ©ري مغطاة �لش:بكة 
ولCس هناك ٔ�ي xدمة واملواطن يؤدي مثن الفاتورة شهرÑ وٕاذا تpٔخر 

¡ة املواطن �يقiطعوا Ï، واVٔدىه من هذا وهو ملا يتصل املواطن �ملصل
  ..دÑل الشاكÑت

 .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا wلس:يد املس�شار احملرتم

  .Iىل التعقGب، تفضلوا

        ::::الس:يد وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثةالس:يد وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثةالس:يد وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثةالس:يد وز�ر الصناIة والتuارة والتكZولوجGات احلديثة
Iالقة هو العالقة اwيل كتجمع املواطن مع املتعهد�ن دÑل اخلدمات يه 

تعاقدية، فهيا عقد، فهيا وا¬د اDموIة دÑل ¤لزتامات، Iىل لك ¬ال امحلد 
N ماكي�ش مiعهد وا¬د، Vٔن ما ابقا"ش هاذيك املر¬X اwيل اكن فهيا، 
هاذو اك�ن عند_ اVٓن يف السوق املغربية ثالثة املتعهد�ن، فٕاىل املواطن ما 

Ï كنقول هو عندو حق  يبدلو، لقاش ذاتو مع وا¬د املتعهد ميكن _�ولكن ٔ
Vٔن يه Iالقة تعاقدية، Iىل لك ¬ال هاذ اليش Vٔنه ٔ�_ ©ري القضية، 
الس:يد املس�شار، دÑل التعممي، Vٔنه كتجيين Iاود 4ين يعين مسح يل 

  .. نقوÕ ولكن م�الغ فهيا، ما ميكZاش نقولو
 حصيح ميل اهرضيت Iىل اجليل الثالث، اك�ن بعض املرات اwيل �هيبط

الصبCب دÑلو، لكن هذا ال ميكن تعمميه، ٔ�_ كنقول ٕاذا اكنت هناك ٔ�ما�ن 
معينة ٔ�و ¬االت معينة اwيل ميكن لنا احZا من xاللها نتابعو، وٕاال ال ميكن 
�ن نت¡دث هبذا الشلك ونقول ٔ�ن السوق اكمX �ملتعهد�ن دÑلها اكمX ال ٔ

  .تقدم هذه اخلدمات
X¬ٔننا س:نطلق يف املرpقلت ب _�املق�X اجليل الرابع واVٔلياف البرصية  ٔ

وحىت هاذ الفكرة اwيل قليت دÑل ٔ�ن املتعهد يلزتم بوا¬د احلد ٔ�دىن من 
وهو ما  )3G(الصبCب حىت هاذي مطرو¬ة، مبعىن ٕاىل اكن �يتلكم Iىل 

يف وا¬د املنطقة معينة، خصو يقول بpٔنه هاذيك  )3G(قادرش يعطي 
  .هاذ اليش اك�ن.. دÑل 2وال  2,5من  املنطقة راه ما يقدرش يعطي ٔ�كرث

�ريد مZك، الس:يد املس�شار، ٕاذا اكنت ٔ _�ولكن هاذ املسpٔ¦ هاذي، ٔ
 Õن نقوم بذ�هناك ٔ�مور حمددة ٔ�ن متد_ هبا وحنن Iىل لك ¬ال مضطر�ن ٔ
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  . Vٔن الواك¦ كام قلت هاذي يه اشغالها، ولهذا وWدت
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر، وشكرا Iىل املسامهة

ن�iقل ٕاىل السؤال املوايل موWه ٕاىل الس:يد وز�ر التجهزي والنقل، 
والسؤال اVٔول حول دور مؤسسات الفحص التقين ومدارس تعلمي 

  .اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا¦ واملعارصة. الس:ياقة

        ::::املس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGلاملس�شار الس:يد Iابد شكGل
  .الس:يد الرئCس شكرا

  الس:يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  اVٔخت والسادة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

ال خيفى Iليمك مدى اPور اÖي تلعبه مؤسسات الفحص التقين 
ومدارس تعلمي الس:ياقة يف تطو�ر قطاع النقل ببالد_ وضامن سالمة 
مس:تعميل الطريق �ملغرب، ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن هذه املؤسسات، الس:يد 
الوز�ر، تفiقر wلطاقات ال�رشية املؤهX ل�س:يريها، xاصة تõ التخصصات 

  . دفاÊر التحمالت اليت ٔ�Iدهتا وزارÊمك لهذا الغرض اليت يتطلهبا
و�لرجوع ٕاىل ٕاحصائيات التكو�ن، جند ٔ�ن بالد_ تتوفر Iىل طاقات 
شابة وواIدة يف هذا اDال وال تتطلب مZمك سوى ٕاجراء امi¡ا_ت Iىل 

  .مس:توى مؤسس:تمك النتقاء عنارص ختدم هذه القطاIات
 اختذهتا وزارÊمك ل�شجيع مفا يه، الس:يد الوز�ر، إالجراءات اليت

التكو�ن يف هذا اDال؟ ومك Iدد املؤسسات الوطنية املس:تفGدة مZه مZذ 
  انطالق هذا الرب_مج؟

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Iىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس:يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس:يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس:يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس:يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل
د N والصالة والسالم Iىل موال_ رسول g Nسم هللا الرمحن الرحمي، امحل

  .وIىل �Ïٓ وحصبه ٔ�مجعني
  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،
�شكر املس�شار احملرتم Iىل هذا السؤال، وبداية نعزت ٔ�ننا حكومة ٔ
مZتخبة من طرف الشعب، نعزت ٔ�ننا ملدة س:نة ٕاجنازات �برية ومعيقة، �راها 

 Dن املسار التحمكي يف احلياة الس:ياس:ية، ا�متع وقد ال �راها البعض، �كفي ٔ
الريع، مسار التحمك يف املسار التحمكي يف ¤قiصاد من xالل مZطق 

املؤسسات من xالل فiحها ٔ�مام الرتش:ي¡ات والتنافس، واملسار التحمكي 
فاÊر يف املؤسسات املرتبطة �خلدمات دÑل النقل واwيل يف ٕاطارها Wاءت د

فZعزت . التحمالت اليت ٔ�تZCا هبا فú يتعلق جبميع اPفاÊر دÑل التحمالت
ٕ�جنازات هذه احلكومة، Êراها اIVٔني املبرصة، ونعزت هبا وتعزت هبا اVٔ©لبية 

  .اليت "ساند هذه احلكومة
ويف هذا إالطار، إالصالح اÖي نقوم به، الس:يد املس�شار احملرتم، يف 

اكتفGناش فقط بدفاÊر التحمالت واwيل كنمتناو °ساندو_ هذا إالطار ما 
الناس فهيا بدل ٔ�ن °شوشوا Iلهيا واليت تذهب يف اجتاه فiح ¤قiصاد 
الوطين ٔ�مام املنافسة، يف اجتاه املهنية، يف اجتاه ٔ�ن ال يبقى ذÕ حكرا Iىل 
�قلية دون ٔ�ن يفiح Iىل مجيع املس�مثر�ن ومهنا جوج دÑل القطاIات اwيل ٔ
هو القطاع دÑل تعلمي الس:ياقة والقطاع دÑل الفحص التقين، در_ دفرت 
التحمالت وفق رشوط �ش Êكون اخلدمة مZاس:بة wلشعب املغريب، ولكن 
در_ ٔ�يضا اVٓن توWه Pى وزارة التجهزي والنقل قطب التكو�ن يف جمال 
النقل واwلوCWس�Gك، قطب التكو�ن يف جمال السكك احلديدية، قطب 

�ن يف جمال الطريان، قطب التكو�ن يف اDال البحري واملينايئ، لكها التكو 
�مام ¤قiصاد الوطين أ�وراش �برية لتفiح �ٓفاقٔ.  

ويف هذا إالطار، ميكن يل ٔ�ن ٔ�gرشك، الس:يد املس�شار، ¬لينا 
مدرب يف مدارس تعلمي الس:ياقة، س:نوات وهام  3500املشلك دÑل 

وجنحوا ؤ�عطينامه  -امحلد N- ¤مi¡ان �ي�iظروا �ش تعطامه البطاقة، در_
  . البطاقات يف مدارس دÑل تعلمي الس:ياقة

اVٓن رشاكة مع التكو�ن املهين دÑل املكiب الوطين wلتكو�ن املهين �ش 
ميكن لنا �زيدو �كونو يعين الفاحصني التقZيني �ش �رفعو من املس:توى 

اwيل كت�iظرو بالد_، دÑل الفحص التقين �كون يف املس:توى دÑل النقل 
ؤ�يضا التكو�ن Iىل مس:توى تعلمي الس:ياقة، حنن ننجز ونتحرك، لكن ال 
جيب ٔ�ن ن�ىس ٔ�نه عقود من الزمن فهيا ٕا�راهات وحتدÑت، والبعض اكن 
�ريد ٔ�ن °س:متر يف هذا املنطق دÑل التحمك يف ¤قiصاد والس:ياسة، لكZنا 

  .ت احلكومةٔ�وقفZا هذا املسار ونعزت ببالد_ و�خiيارا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لفريق اVٔصا¦ واملعارصة يف ٕاطار التعقGب. شكرا wلس:يد الوز�ر

  :املس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس:يد الرئCس

�قول wلس:يد الوز�ر ٔ��ن Êمكن هذه اVٔوراش اليت قامت هبا احلكومة ٔ _�ٔ
يف مدة س:نة؟ هل يف Iدد القiىل اÖي يزتايد فú خيص املدونة دÑل 
السري؟ واكن هاذ املؤسسات �لك رصا¬ة Vٔن يه ٔ�صبحت مؤسسات 
مكقاوالت ال هيمها ٕاال الرحب، ٕاذن يف انتظار العهودات اليت ٔ�عطيت من 

جيب اxVٔذ .. يد الوز�ر ٔ�ن Êكون هناك مZاظرات ؤ�ن Êكونطرف الس: 
بعني ¤عتبار هاتني املؤسس:تني اwلتني تعتربان العمود الفقري فú خيص 
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مدونة السري، ©ادي �كونو معلنا يش معل بعدا، �يف يعقل بpٔن هذه 
املسائل دÑل الفحص التقين اwيل فهيا ٔ�ش(اص ال Iالقة هلم فú خيص 

الشاحZات والصيانة، الوضع اÖي نعCشه ¬افالت،  املسائل دÑل
�رىث لها، الوضع احلقGقي Iىل الصعيد  اwيلشاحZات، س:يارات النقل 

  . الوطين
مث نpٔيت ٕاىل املؤسسات التعلميية، املؤسسة التعلميية حRG يpٔيت، خصوصا 
ال نتلكم عن ٔ�ر�ب هذه املؤسسات، بل نتلكم عن اVٔش(اص ا�Öن 

املبارش مع املواطن، حRG يpٔيت عند هذه املؤسسة، السؤال  يقومون �لتعلمي
اÖي يطرح عيه من طرف ٔ�ر�ب العمل وهو هل "سوق الس:يارة؟ هذا 

  السؤال اwيل �يطرحوا Iليه، واش ك�سوق؟ 
واش اwيل �يعمل املواطنني العملية دÑل السري والعملية يف املدن ويف 

ت ك�شاهد يف الطرق الس:يار الطرق وxري دليل بpٔنك، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن
ويف املدن واش احZا كنعلمو يف القانون دÑلنا، احZا مايش يف ¤جنلزي، 

  .القانون دÑلنا ٔ�قىص اºميني ولينا ك�شوفو بpٔن عند_ ٔ�قىص الشامل
ٕاذن جيب ٔ�ن �كون اVٔش(اص اwيل �يبارشوا، �كونوا يف املس:توى 

رÊمك اwيل �يقوموا وعندمه ختصص تقين وكذÕ املسؤولني من طرف وزا
�المi¡ا_ت، ©ادي �كونوا الناس و©ادي Êكون مسؤولية جZائية، ٕاىل 
ابغينا نعاجلو، ولكن �ل�س:بة wلوزارة هاذي س:نة Êكون ابدات يف املعاجلة، 

  . مايش حىت Êكون املناظرة وحىت ميوت الشعب اكمل
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
لوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد الس:يد ا. شكرا wلس:يد املس�شار احملرتم

  .Iىل التعقGب

        ::::الس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقل
هل �رىض ٔ�¬د ٔ�ن ميوت الشعب اكمال، الشعب املغريب ما غميو"ش 
�مامه �ٓفاق رح�ة ٔ ،V ٕان شاء هللا، الشعب املغريب ©ادي يف وا¬د املسار

  .الشعب املغريب
�نه اك�ن ٕاشاكل دÑل ©ري ابغيت نوحض، الس:يد املس�شار احملرتم، يبدو ٔ

التواصل بي�Zا، دفرت التحمالت اÖي ٔ�Iدد_ه gرشاكة مع املهنيني فGه هاذ 
اليش اكمل اwيل كتقول، جGنا وWد_ بpٔنه تعلمي الس:ياقة حكر Iىل البعض، 
در_ دفرت التحمالت حرر_ه، وقلنا لعباد هللا اwيل ابغى °س�مثر ها 

�كون، ها هو املراق�ة اwيل ©ادي الرشوط التقZية، ها املدرب �يفاش خصو 
Êكون، ́ورش_ه واVٓن ا�هت÷ى ال�رش وWات املالحظات وال�س(ة اºهنائية 
دÑلو اVٓن �ش °س�مثروا املغاربة ٔ�و اwيل عندو إالماكنيات يف تعلمي الس:ياقة 

  .وفق الرشوط اwيل حتدثمت Iلهيا الس:يد املس�شار
ة Êرى ما ينجز، ولCس ذاك اليش Iالش تنقول ٔ�ودي راه اIVٔني املبرص 

سهال ٔ�نمت كتعرفوا ٕاىل ابغينا نبدلو ©ري وا¬د الفقرة يف وا¬د القانون تيخص 

  . فGه حوار، ٕاىل ©ري ذÕ، ولكن حرض_ه
الفحص تقين در_ ش:بكة رابعة، اك�ن ثالث ش:باكت، ودر_ هلم 

ودر_ ش:بكة رابعة، وWد_ دفرت التحمالت، ٔ�ش:نو ) L’audit(¤فi¡اص 
دÑل الفحص التقين، واVٓن املراق�ة دÑل الفحص التقين  يه الرشوط

صارمة، نغلق لك مركز حفص تقين ما قامش �Pور دÑلو، فرضنا اVٓن 
ال�سجيل دÑل مجيع العمليات دÑل الفحص التقين، �ش ميل يقول يل راين 

  .درت الفحص ما اعطيهتاش يف املقه÷ى، منيش نالحظ دÑل ال�سجيل
ملنطق، لكن ٔ�نمت تعرفون وخصنا �كونو واحضني ٔ�ن حنن ´ش:تغل هبذا ا

اwلهم اجعل يومZا xريا من ٔ�مس:نا و©دا . معلية إالصالح يه معلية Êرامكية
  . xريا من يومZا

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا wلس:يد الوز�ر

ن�iقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوIه تفعيل بعض مقiضيات مدونة 
  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ.حرار اللكمة Vٔ¬د السادة. السري

        ::::املس�شار الس:يد عبد اDيد املهااملس�شار الس:يد عبد اDيد املهااملس�شار الس:يد عبد اDيد املهااملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

سؤالنا يتعلق ب�ZفGذ وتفعيل مقiضيات مدونة السري، وقد _بع الرٔ�ي 
طور النقاش واملصادقة Iىل هذه العام وIدد �بري من املواطنني املهمتني 

  .املدونة، واليت ٔ�4رت Wدال �بريا يف ٔ�وساط اDمتع املغريب
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

كام يعمل امجليع، مZذ ٔ�كرث من س:نة دxلت مدونة السري ¬زي التنفGذ، 
والزالت Iدة مقiضيات وIدة تدابري مل تنفذ بعد ولن ٔ�دxل يف رسد هذه 

  :ة، سpٔكتفي ببعض اVٔم×X، ؤ�خص ��Öراملقiضيات، فه÷ي مiعدد

  مراق�ة امحلو¦؛ -

 مراق�ة ´س:بة الكحول؛ -

 مراق�ة احلا¦ املياكنيكGة؛ -

ٕا¬داث اwلuان إالدارية التقZية اليت تبحث يف حوادث السري، ٕاىل ©ري  -
Õذ. 

مك تقدرون اVٓن بعد هذا الوقت ´س:بة تنفGذ : سؤالنا، الس:يد الوز�ر
، ٕاىل �ٓخره، %60وال  %90وال  %5مقiضيات مدونة السري، واش 

  تقريبا حسب الرٔ�ي دÑلمك؟
4نيا، ما يه اVٔس:باب اليت جعلت احلكومة بطيئة يف تفعيل بنود هذه 
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املدونة، xاصة ٔ�نه ٕاذا Iد_ ٕاىل حمارض مداوالت جلنة املالية والنقاش اÖي 
ومع دار �ٓنذاك والزتامات الس:يد وز�ر التجهزي والنقل السابق مع الربملان 

املهنيني، واليت نعتربها الزتامات احلكومة ويه مدونة gشلك رمسي، جند ٔ�ن 
  هذه ¤لزتامات اكنت عبارة عن خطا�ت املراد مهنا �ٓنذاك متر�ر القانون؟

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا wلس:يد املس�شار

  .السؤال، تفضل

        ::::الس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقل
  .بطبيعة احلال ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Iىل هذا السؤال

بداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�وحض مهنجية تتعلق هبذا املوضوع، عندما يpٔيت مرشوع 
قانون يقع حوÏ حوار بني مكو_ت من ميثلون اVٔمة داxل الربملان، ووقع 

  . حوار حول هذا املوضوع
�ملناس:بة احZا .. مرشوع، يُعارض ويق�ل عندما اكن مرشوIا هو

Iارفني من Iارض ومن ق�ل، ف�التايل اكن هذاك بتعاقد جامعي بغض النظر 
عن اwيل Iارض وعن اwيل ق�ل، والقانون لCس جمرد بنود قانونية، هذا 
الفلسفة القانونية Iىل كثري من اPول مبا فهيا الب� دÑلنا، يه جزء من 

و Iىل ذاك القانون اwيل فGه الزتام دÑل وا¬د العدد مرشوع جممتعي، كنتوافق
  .  دÑل اVٔطراف

اكن البد من التطبيق دÑلها، الس:ياق  2011و 2010بطبيعة احلال 
عندي وا¬د املنطق قلت لٕالخوان .. نعرفه مجيعا، ال ٔ�ريد ٔ�ن 2011دÑل 

 Iدة مرات، ما كنبغCش �رجع wلاميض Vٔنه ©ادي نضيعو الوقت ٕاال ٕاذا اكنت
  .اخiالالت ظهرت ٔ�مامZا البد ٔ�ن نعاجلها

حنن ننظر ٕاىل املس:تق�ل، ٔ�ش:نو در_ معليا اVٓن؟ وWد_ وا¬د العدد 
نعطيمك م×ال gس:يط Wدا مرتبط هباذ املوضوع دÑل الس:ياقة، لقGنا .. دÑل

و مييش عند مركز وا¬د يف املدينة ٔ�ن املغريب ٕاىل ابغى رخصة الس:ياقة خص
مركز وا¬د و�ي�iظروا، مع الس:يد وز�ر الص¡ة  �ش يعطيه شهادة طبية،

قلنا خنففو Iىل املغاربة، حرر_ هذا املوضوع، قلنا اشكون اVٔطباء اwيل 
ابغاو؟ Wا_ العدد، دا� اك�ن طلب �ش ٔ�نه يتفiح مجليع اVٔطباء، مبعىن ٔ�نه 
بغيت نقصد لمك بpٔنه هو مرشوع قانون لكZه هو مرشوع سلوك Iىل 

  .مس:توى السري
pٔ¦ الثانية هو ٔ�نه اش:تغلنا Iىل مس:توى تزنيل وا¬د اDموIة دÑل املس

املقiضيات، Êلكمت معمك Iىل تعلمي الس:ياقة، Iىل الفحص التقين، Iىل 
حتر�ر وا¬د العديد دÑل القطاIات دÑل النقل، م×ال النقل الس:ياV اVٓن 

�صبح حمررا وفق دفرت التحمالت، النقل املدريس حمرر بدفرت التحمالتٔ ،
نقل املس:ت(دمني اwيل اكن عند البعض وال جيد البعض اVٓخر ٕاال بعد مسار 
شاق ٔ�صبح حمررا، واVٓن امشZCا wلنقل الرسي، Iىل ٔ�ية ¬ال اك�ن وا¬د 

السؤال، ما °سمى �لنقل املزدوج يف العامل القروي، اwيل �يpٔدي وا¬د 
Ï _دWٓن وVيل وا¬د دفرت التحمالت �ش هاد ال  اخلدمة و¬اولنا اwناس ا

  .. لكيش كCشوفهم كCش:تغلوا، °ش:تغلون يف ٕاطار الوضوح وال °ش:تغلون
�كفي  %70وال  60فاحZا كن¡اولو �زلو، �ش نعطيك ال�س:بة واش 

�ننا راسلنا السادة املنتخبني والفرق �ش يعطيو_ املالحظات دÑهلم، ٔ
مجعناها وس:تعرض قريبا Iىل من هيمه اVٔمر �ش ميكن لنا ند�رو 

يالت املناس:بة �ش املدونة بعد س:ن�ني ميكن لها ٕان شاء هللا تتpٔقمل مع التعد
الوضع احلايل، مبا فGه البطاقة املهنية اÖي Wاء يف سؤالمك، واwيل كنعتقدو 
�ن يه املفiاح دÑل ٔ�نه �ش نعطيو وا¬د حGاة اجöعية wلسائقني والعاملني ٔ

  .يف احلقل دÑل النقل

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .wلفريق التجمعي من ٔ�Wل التعقGب اللكمة

        ::::املس�شار الس:يد عبد اDيد املهااملس�شار الس:يد عبد اDيد املهااملس�شار الس:يد عبد اDيد املهااملس�شار الس:يد عبد اDيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس:يد الوز�ر احملرتم Iىل جوا�مك

فقد ٔ�/ر_ الزتامات الس:يد الوز�ر السابق واحلكومة، ٔ�/ر_ها حرصا مZا 
اVٓن، الس:يد الوز�ر احملرتم، وبعد . Iىل املصداقGة وا¬رتاما wلمؤسسات

ٕاىل ممكن تعطيو_ وا¬د اجلدو¦ زمZية وقiاش هاذ جوا�مك، نطلب مZمك 
  ؟ %100املدونة ©ادي Êكون م×ال نفذت حوايل 

كذÕ اعطيو_ م×ال اجلدو¦ الزمZية حول وقiاش م×ال ©ادي 
نقوموابتعديالت wلمواد اwيل تقiيض ذاك التعديل وذÕ بناء Iىل الزتامات 

ميل ©ادي تدxل املدونة كذÕ دÑل الس:يد الوز�ر السابق مع املهنيني بpٔنه 
¬زي التنفGذ، هذا الزتام اكن داxل اwلجنة بpٔنه اكع املواد اwيل ممكن حتتاج 

  . ٕاىل تعديل س:نقوم بتعديلها
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .Iىل التعقGب

        :::: والنقل والنقل والنقل والنقلالس:يد وز�ر التجهزيالس:يد وز�ر التجهزيالس:يد وز�ر التجهزيالس:يد وز�ر التجهزي
�_ الزتم �ش ٕان شاء هللا مع إالخوان يف املس�شار�ن، ٕاما يف اwلجنة ٔ

�و يف اDلس املوقر، �ش نعطيمك وا¬د ٔ)feuille de route( وا¬د ،
املسار دÑل ٔ�مه املشاريع إالصالحGة يف النقل بصفة Iامة، عرض بعضها 

وقر، بعض ٔ�ثناء احلديث دÑل الس:يد رئCس احلمكة يف هذا اDلس امل
التفاصيل، لكن احZا ©ادي نعطيوها اVٓن بتوارخي، ما ©اد°ش نقولو حمددة 
ومدققة ولكن بتوارخي تقري�Gة Vٔنه انö كتعرفوا، فGه حوارات ما �ميك�ش 

  .التحمك يف اºهنار �لضبط، ولكن تتحمك يف املدة إالجاملية الزمZية
ب وقت ٕان شاء هللا املسpٔ¦ الثانية، حنن نلزتم �ش جنيبو لمك يف ٔ�قر 
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�ميل ٔ�ن Êكون حمط توافق، اIالش؟ دامئا ٔ _�املقرت¬ات دÑل التعديالت ؤ
تنقول ٔ�ن القانون يف هناية املطاف �يكون وا¬د التعاقد جامعي و�لتايل 

دÑل املكو_ت، وعرضهتا Iىل السادة املهنيني  3نxٔpذ فGه مصل¡ة 
 يقول البعض، كنجمتع معهم و�ملناس:بة نت¡اور مع السادة املهنيني، لCس كام

�س:مترار، در_ جلنة دÑل الت¡اور، فهيا جلنة _بعة wلس:يد الوز�ر اwيل يف 
حوار دامئ مع املهنيني، كنقولو فهيا مصل¡ة ¤قiصاد الوطين Vٔن هاذ النقل 
�يقوم خبدمات هو اقiصاد يف ¬د ذاته Vٔن مرتبطة به صناIات، مصل¡ة 

بغينامه �رحبوا �ش يطلعوا لنا يعين املس:توى دÑل املهنيني Vٔهنم كCس�مثروا و 
¤س��رات ومصل¡ة املواطن بطبيعة احلال ال يف السالمة دÑلو وال يف 

و�لتايل، حنن نلزتم ٔ�ن قريبا س:نعرض Iليمك هذه . جودة اخلدمات
  . التعديالت وهذه اجلدو¦ الزمZية دÑل إالصال¬ات املرتق�ة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من . السؤال الثالث النقل الرسي

الفريق ¤س:تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل ٔ�¬د السادة املس�شار�ن 
  .مشكورا

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

  السادة الوزراء،
�خيت املس�شارة، ٔ  

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  .حول النقل الرسيسؤالنا اليوم 

الس:يد الوز�ر، من البدهي÷ي ٔ�ن الرب_مج احلكويم Wاء بتصور Wديد 
ملعاجلة سلبيات املايض �لك جرٔ�ة وÊكر°س إالجيابيات يف ش:ىت اDاالت، 
ؤ�نه يالحظ معوما ويف العامل القروي خصوصا اPور ¤جöعي اÖي يلعبه 

ية نقل اVٔش(اص ما يعرف �لنقل الرسي وما °سامه به من ¬ل ٕاشاكل 
وتنقالهتم، وذÕ ٕاىل Wانب ما يطر¬ه من مشالك قانونية، اليشء اÖي 
°س:توجب التصدي لهذه الظاهرة ومعاجلهتا عن طريق "سوية وضعية اكفة 

  .العاملني هبذا القطاع
مىت س:تعمل احلكومة Iىل "سوية : وIليه، ´سائلمك، الس:يد الوز�ر

  بوطة؟مشلك النقل الرسي ومعاجلته وفق خطة مض 
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس:يد الرئCس، 

بداية، ٔ�ود ٔ�ن . ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Iىل ٕا4رة هذا املوضوع
�وحض بpٔن هذا النقل يف العامل القروي، xلينا نقولو يف العامل القروي Vٔن ٔ

موجود حىت يف املدن �ملناس:بة، يعين موجود، نتلكم Iىل النقل الرسي 
النقل الرسي يف العامل القروي، Vٔن السؤال حول هذا املوضوع �Öات، ٔ�ما 
راه موجود النقل الرسي داxل املدن اwيل هو لCس مرشوIا وينافس 
الطا�س:يات وينافس النقل احلرضي دÑل الطوبCسات، ما ميك�ش هاذو 

  ..افسهم النقل اwيل ما عندوش°س�مثروا وجيي ين
كنتلكمو Iىل النقل يف العامل القروي، xلينا ٔ�يضا نتفامهو، ما 
كنتلكموش Iىل النقل الرسي يف العامل القروي �لك اVٔصناف، نقل البضائع 
هو حمرر، ما ابقاش رسي، تيجي فقط إال´سان يرصح، اك�ن دفرت حتمالت 

  .ويد�ر نقل البضائع
زدوج، مايش النقل الرسي مبعىن س:يارة صغرية كنتلكمو Iىل النقل امل

اwيل كهتز، هذاك ما كنتذا�روش Iليه، ؤ�قولها wلرٔ�ي العام واملهنيني 
وwلطا�س:يات، ما كنتلكمش يف دفرت التحمالت Iىل النقل الرسي Iامة، 

ومول كذا، ال، نتلكم Iىل النقل " داس:يا"�يتصوروا ٔ�ننا ©ادي نعطيو ملول 
ينافسه ٔ�ي نقل، هو نقل �يديك wلسوق، كمتيش  املزدوج، هذا نقل ال

را�ب معه وكتدي معه السلعة دÕÑ، ما اكي�ش يش نقل ©ادي يد�ر هاذ 
اليش، ال الطوبCسات ©ادي يد�روه، ال الكريان ©اد�ن يد�روه، ال 

  .الطا�س:يات ©اد�ن يد�روه
4نيا ٔ�نه موجود، يقدم xدمة، موجود يف العامل القروي، احZا لكنا ولو 

سكن �ملدن، عند_ يف العامل القروي، �يقوم خبدمة ج�ارة، xدمة ¸مة، ́ 
وا¬د املرة _ضوا السادة قالوا بpٔهنم اخلطافة، قلت هلم Ñ ودي رامه العتاقة، 
واwيل ابغى جيرب راه احZا �رملانيني احشال �يتصلوا بنا الناس هنار �يكون 

لعامل القروي وذيك السوق، يعين اºهنار اwيل ما °سمحوش هلم، يتوقف ا
  .اكمل Vٔنه �ي��لواك) PIB(التuارة دÑهلم وذاك 

�لتايل ٔ�ش:نو امشZCا در_؟ قلنا Ñودي هاذ النقل اwيل موجود، اwيل 
معروف، اwيل مشهود، امشZCا جبوج دÑل احلواجي، اس:تكامل اPراسات يف 

الس:نة  اVٔقالمي �ش ند�رو احلاجGات لكها و©ادي ´ساليوها ٕان شاء هللا هاذ
يف مجيع اVٔقالمي، وامشZCا لهاذو اwيل كCش:تغلوا ودر_ هلم دفرت حتمالت �ش 

Ï لو �ش ند�روÑالتكو�ن املهين، �ش  يويل مرشوع، عندو الوريقات د
  .ٕاىل توفرت فGه الرشوط) CNSS(ميكن يدxل حىت لـــــ 

4نيا، يويل مشهود ومعروف وما غيدxلش wلمدن، �ش نطمنئ السادة 
موالني الطا�س:يات، لن ينافس الطا�س:يات اwيل غميش:يو wلمدن، ولن 
ينافس الكريان، هذا ©ادي �كون يف العامل القروي ٕال_¬ة الفرصة wلناس يف 
العامل القروي �ش ميكن �كون عندمه نقل �يجمع بني جوج دÑل احلواجي، 

Ï هيز  ٔV ،لو، ويف نفس الوقت هيز بنادمÑهبامئ دºلو واÑن هذا الزرع د
  .منوذج حنتاWه يف العامل القروي، ولكنا نعرف احلاWة ٕاليه

  .وشكرا
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة wلفريق ¤س:تقاليل يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس:يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس:يد ٔ�محد الكوراملس�شار الس:يد ٔ�محد الكور
  .شكرا الس:يد الوز�ر

�س�سمح، مل ٔ�فهم �لضبط جواب الس:يد الوز�ر، احZا تنقولو بpٔن ٔ _�ٔ
زدوج وفGه اخلطاف �يف ت�سميوه �PارWة املغربية، النقل الرسي فGه امل

  . اخلطافة ٔ�ي اwيل ما عندو حىت رخصة
النقل املزدوج، الس:يد الوز�ر، ابدلتو بطبيعة احلال وا¬د اDهود ج�ار 
فú خيص فك العز¦، اليوم اك�ن وا¬د العدد دÑل البCس:تات �يدxلوا فهيم 

اwيل مزامح اليوم هو تدxل،  الس:يارات، حىت الطا�يس اليوم ميكن لها
�و¦ وختلص رضائبw ٔدي وا¬د الواج�اتpيل كتwجرة اVٕٔاخل، ... س:يارة ا

هاذو مزامحون اليوم، اwيل هو النقل الرسي اwيل خصو يقىض Iليه وهاذ 
اليش _قش:ناه ٔ�ثناء مدونة السري، وIدتنا احلكومة، مدونة السري دازت يف 

جتيب �ر_مج �ش تقيض Iىل النقل ، واIدتنا احلكومة بpٔنه ©ادي 2009
  .الرسي

النقل الرسي ٔ�نمت تعرفون رضره، النقل الرسي حميص عندمك، حميص 
ٕاخل، ...عند املؤسسات اVٔمZية، ال اPرك وال رWال اVٔمن وال السلطة احمللية

احZا حىت هاذ النقل املزدوج اwيل ذ�رمت، الس:يد الوز�ر، راه النقل الرسي 
ه تيدxل تيدxل ٕاىل املدينة، ٕاىل ©ري مسموح Ï هذا شpٔن �ٓخر، ولكن را

  . wلمدينة
  :احZا مزÑن هاذ النقل الرسي، ابغينا مZمك جوج احلواجي

هاذ الناس رامه حمصيني، نظمومه غنعطيومه رخص، هاذ اخلطافة  - 1
حىت هام مغاربة ©ادي نعطيومه رخص ونعطيومه نقل مزدوج ٔ�و نقل ´سميوه 

 .يش ٕامس �ٓخر
ما �كرهوشاي، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الالمتركز جنيبو هاذ  - 2

الرخص حمليا، راه ما يش احZا املنتخب اwيل ©ادي يعطهيا، راه عندمك 
مسؤولني دÑلمك حمليني، عندمك سلطة حملية، عندمك _س اwيل �ميثلوا وزراة 
اPاxلية، جGبوها واعطيوها حمليا، Vٔن هاذ اليش �يتضبط حمليا، راه 

 . زÑ راه ما ميك�ش يتضبط هباذ الرسIةمرك
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا الس:يد املس�شار

  .التعقGب

        ::::الس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقل
حسب السؤال دÑل الس:يد املس�شار اÖي طرح السؤال ٔ�نه يدافع 

حسب . ©ري �ش نتفامهو، هذا هو السؤالعنه و�ريد "سوية الوضعية، 
التعقGب دÑلمك ٔ��مك ضده، ©ري وحض يل، ال، ٔ�_ ت�iلكم Iىل ©ري �ش اVٔمر 

  . �كون واحض جGدا هللا �ريض Iليك
قلنا احZا املدينة ومZافسة الطا�س:يات يف املدينة والوصول بني احلرضي 

ازن بني حىت وا¬د ما ©ادي يعطي، ما ميك�ش، Vٔن خصنا ند�رو التو 
الكريان وما بني الطا�س:يات وبني النقل يف العامل القروي، هاذو لكهم مغاربة 

ش حبال وا¬د العدد دÑل اPول هند�رو التوازن، احZا ما ©اد°ش منش:يو 
اwيل حررت هاذ اليش، جGب ٔ�س:يدي الس:يارة دÕÑ وxذ الرخصة وهللا 

من وا¬د املوضوع  يعاون واwيل تريحب، احبال ٕاىل كتفiح بCرسي، قلنا البد
  .دÑل التقZني

�ملناس:بة، السادة املس�شار�ن، كام وIد الس:يد رئCس احلكومة س:نة 
س:تعرف ٕاجناز الواك¦ الوطنية لتقZني وسالمة النقل، اwيل يه ©ادي  2013

تقنن، تقنن اخلطوط، ©ادي تد�ر اPراسات و©ادي "شوف املشلك دÑل 
  . تتوقع يف النقل، ٕاىل ©ري ذÊÕرتCب هاذ العمليات دÑل الرشااكت اwيل

احZا كنتلكمو Iىل النقل املزدوج يف العامل القروي، ما فاحتي�ش اDال 
wلنقل الرسي، مول الطا�يس عندو رشوط، �يخضع لوا¬د الرتت�Cات، 
كنتلكم Iىل النقل املزدوج يف العامل القروي �ش يطمئنوا موالني 

  .لكم Iىل احلاWة يف العامل القرويالطا�س:يات ويطمئنوا موالني الكريان، كنت
و�ملناس:بة اخلطpٔ اwيل تدار سابقا، كنا كنعطيو النقل املزدوج يف وا¬د 

Ï ادي متيش من دوار ٕاىل دوار، حىت وا¬د ما ©ادي  اخلط، كتقول©
�رحب، دا� در_ النقل املزوج يف داuرة العامل القروي، �يدي ٕاىل السوق، 

ازة هللا حيفظنا وحيفضمك، �يدي wلعرس �يدي �يدي ٕاىل امجلاIة، �يدي wلجن
Zيل �ي(دم ويف نفس الوقت هلوا¬د احلقل جييب السلعة مwيدي بنادم ا� ،

�يدي معه السلعة، فابغينا هاذي xدمة wلعامل القروي، ملا ©ادي نلقاو بpٔن 
اك�ن ٕاشاكل وتعارض ما بني ٔ�نواع دÑل النقل، راه امحلد N احلكومة 

املهنيني ونلقاو الصيغة املناس:بة دÑل ٔ�نه هاذو اكملني  موجودة، جنلسو مع
الثالثة �رحبوا Vٔنه يف هناية املطاف لكهم �يقدموا هاذ اخلدمة، لكهم وليداتنا 

  . وما ميك�ش �كون يش Iىل حساب يش
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا wلس:يد الوز�ر

من الرب_مج السؤال الرابع موضوIه حصة املناطق اجلنوبية الرشقGة 
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق . الوطين wلطرق القروية

  .¤س:تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصاري
  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،
  الزمXG والزمالء،

ٕاذا مسحمت، الس:يد الرئCس، احZا يف العامل القروي يف الفريق 
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نبقاو دامئا معك يف العامل القروي، وابغيت ٔ�ن ٔ�ؤكد ¤س:تقاليل وابغينا 
�مس الفريق ¤س:تقاليل ٔ�نه ال تعارض فú طرحZاه، بل رمبا التpٔويل 
والقراءات الس:بع ولك وا¬د يقرٔ� �يف �رى، ٔ�ما حنن فهمنا الوحGد هو 
توحGد املفاهمي وتوحGد الطرق وتوحGد إالجراءات وكذÕ معرفة الرٔ�ي 

 حقه ليك ميارس النقل املزدوج من ٔ�ي موقع اكن، ال العام �يف يصل ٕاىل
  .فرق بني ذا وذاك

�ما خبصوص العامل القروي يف الشق الثاين، واملتعلق بفك العز¦ عن ٔ
املدارش وعن القرى وعن اDمعات السكZية اليت عرفت هتمCشا، فpٔود ٔ�ن 

اجلبارة ٔ�قولها برصا¬ة و�مس الفريق ¤س:تقاليل ٔ�ننا ننوه �لك اDهودات 
اليت قامت هبا احلكومات املتعاق�ة وxاصة يف الوالÑت السابقة وما تقوم به 
احلكومة اVٓن من �رامج اس�رشافGة ق�ل املرور ٕاىل العمل Iىل ٔ�رض الواقع، 
Vٔن ال ميكن ٔ�ن ن�ين ق�ل ٔ�ن هنندس، ق�ل ٔ�ن خنطط، والتخطيط يتطلب 

تلف حول ما ٔ�جنز وما يف بعض اVٔحGان وقiا يوازي وقت إالجناز، وهنا خن 
  .ي��غي ٔ�ن ينجز وحنن داxلون اVٓن يف مر¬X التخطيط ٕاىل مر¬X العمل

وننوه �حلكومة مبا Wاءت به من تو�ات يف هذا اDال، ؤ�ؤكد ٔ�ن 
، %54الرب_مج الطريق يف العامل القروي اÖي قطع ٔ�شواطا �برية يف ¬دود 

الوز�ر، ويف ٕاطار الرؤية �متىن، الس:يد . يف شطره الثاين %80ليصل ٕاىل 
الشمولية ٔ�ن �كون رؤية مiوازنة لاكفة املناطق يف ب�_ العز�ز، وليك �كون 
توازن ليك ال جتهز �ة Iىل حساب �ة ٔ�خرى، وقد ٔ�رشمت Iدة مرات 

  .ٕاىل وجود هذا الهاجس �Pمك
فاجلهة الرشقGة، اكنت تعرف خصاصا �بريا يف جمال فك العز¦، ٔ�دت 

 جمال اºمتدرس، يف جمال الص¡ة، يف جمال نقل البضائع، ونود اºمثن ©اليا يف
من هذه احلكومة اليت يه xلقت اVٓمال Pى املغاربة، ذÕ اVٔمل اÖي 
�صبح �كرب وال ينقص، Iلينا ٔ�ن نعرف مZمك املزيد من الشحنات يف هذا ٔ
اVٔمل، ليطمنئ ذÕ املواطن يف اجلهة الرشقGة ٔ�ن حقه س:يصل ؤ�ن العز¦ 

عنه ليك يفك مشالكه والرفع من قدراته الرشائية واحلياة الكرمية يف س:تفك 
  . هذا الوطن العز�ز

  .وشكرا

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

        : : : : الس:يد وز�ر التجهزي النقلالس:يد وز�ر التجهزي النقلالس:يد وز�ر التجهزي النقلالس:يد وز�ر التجهزي النقل
  .شكرا الس:يد الرئCس

�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Iىل هذا السؤال، بطبيعة احلال ما ميكن ٔ
 ٔ� -ٕان حص التعبري- ننا عندما Êكون هناك مصل¡ة Iليا ولCس فهيا تنازع ٕاىل 

اÖي ميكن ٔ�ن �رحب فGه طرف Iىل طرف، فٕاال ٔ�ن نتفق امحلد N، يعين 
�ن يف ٔ N و  5كنظن عند_ قدر_ امحلد�س:نوات كتدار  6س:نوات ٔ

انت(ا�ت وهاذيك الساIة لك وا¬د �يuريي Iىل راسو، ولكن بCهنام راه 

N رى من زاو�هتا، ويف هناية امحلدÊ لبية©Vٔرى من زاو�هتا واÊ من املعارضة 
  .املطاف يعلو الوطن ومصل¡ة الوطن Iىل امجليع

هاذ املوضوع �Öات، املوضوع املرتبط �لطرق، اليوم �لضبط اwلجنة 
اليت لكفZاها I�ٕداد تصور دÑل الطرق يف العامل القروي واجلبيل، من هنا 

واحZا ©اديني، اكن عند_ اليوم اجöع  2016مرا¬ل، وIىل  2030ٕاىل 
وعرضنا اخلطة اليت س:نعرضها ٕان شاء هللا Iىل الس:يد رئCس احلكومة �ش 
´شوفو ٔ�ش:نو يه املقاربة يف هاذ املوضوع دÑل الطرق، واwيل اxذينا فهيا 
بعني ¤عتبار ٔ�ش:نو يه املناطق اwيل مازال مل "س:تفد، ٔ�ش:نو يه املناطق 

واxا العدد دÑل الساكن قليل ولكن حتتاج ٕاىل  -ىل ابغيت تقولإ - اwيل 
  .الطرق ليك تصل ٕاىل xدمات، ٕاىل سوق وال ٕاىل الفال¬ة

ونبغي نعرف السادة املس�شار�ن واملس�شارات ٔ�نه اك�ن دواور ٔ�هنم 
ميكن ٕاىل دريت هلم ©ري قZطرة ميكن هلم يفلحوا، ما بCهنم وبني الفال¬ة دÑهلم 

 ما عندمهش القZطرة خصهم يرضبوا احشال من �يلومرت �يكون واد، ٕاىل
  .�ش ميش:يو wلفال¬ة دÑهلم

فاحZا اxذينا وا¬د العدد دÑل املعايري �ش نوWدو هاذ الرب_مج 
�ن اVٓن ك�ش:تغلو وفق ثالثة ٔ Õ ليين نقولx لعامل القروي، ولكنw ل�س:بة�
دÑل الربامج، واwيل الس:يد رئCس احلكومة ساهر �ش يويل �ر_مج 
مZدمج، اك�ن الرب_مج دÑل ما °سمى �ملساÕ الفالحGة، اwيل ك�رشف 

ا وزارة الفال¬ة، اVٓن هاذ الرب_مج �ملناس:بة مع مرور الس:نوات Iلهي
اVٔخرى وهاذ الس:نة ٔ�يضا Êزادت املزيانية دÑلو، اك�ن الرب_مج اwيل 

اwيل انö ك�رشف Iليه وزارة اPاxلية اwيل هو الرب_مج دÑل اºهتيئة الرتابية 
المي ت�متي wلمناطق ٕاقلمي مهنم ٔ�ق 22واwيل �هيم  500املليار و I2ارفني فGه 

  .اwيل ٔ�رشمت ٕاºهيا وحمددة
�يلومرت اVٓن،  600هاذ الرب_مج هذه الس:نة انطلق، انطلق حبوايل 
، مهنا وزارة التجهزي يعين فGه املسامهة دÑل وا¬د العدد دÑل الوزارات

  . والنقل، اPاxلية بطبيعة احلال، املد�رية العامة wلجامIات احمللية
ق اVٓن وتعطات ¤نطالقة دÑل وا¬د العدد من هذا الرب_مج انطل

اwيل ) 1PNRR2(املشاريع، وفGه الرب_مج ما تبقى من اÔطط الثاين ٔ�و 
  .اVٓن ٔ�طلقZا مجيع الصفقات دÑلو

�قول ما ميك�ش �كون تعلمي ٔ _�فاwيل ميكن يل ٔ�طمنئ الس:يد املس�شار، ٔ
ن شاء هللا وال حصة ٕاىل مااكن�ش الطرقات والنقل، وÕÖ جبو�م إ 

  .كن¡اولو نصلحومه ليك ´س:تجيب لهذه املناطق
�قول لمك التمنية جيب ٔ�ن توزع بعدا¦ Iىل مجيع املغاربة، و�لتايل ٔ _�ؤ
�و جعز_ Vٔننا �ساىل وما ٔ�عتقد ٔ Ñٕاال ٕاذا جعز_ ماد ،Õىل ذI حنن س�سهر

ن Iىل مليون من املغاربة فهيم من اDهتد�ن القادر� 30ٕان شاء هللا �ساىل، 
  .إالجناز

                                                 
1 Programme National des Routes Rurales-phase2 
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة wلس:يد رئCس الفريق ¤س:تقاليل

        ::::املس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اVٔنصاري
شكرا wلس:يد الوز�ر اÖي ٔ�دىل بعدد �بري من املعطيات اليت تدمع 

ؤ�ود �ملناس:بة ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�مام الرٔ�ي . موقف احلكومة خبصوص هاذ امللف
بني اكفة املتدxلني يف الطرق اخلاصة العام بpٔنه ي��غي Êك×يف الت�س:يق 

�لعامل القروي، �عتبار ٔ�ن هناك الفال¬ة، هناك اDالس اجلهوية، اDالس 
إالقلميية، امجلاIات، املزيانية العامة Iرب الصندوق الطريق، ويف بعض 
اVٔحGان يمت التداxل، وهذا ي�Zاىف مع احلاكمة اليت Wاء هبا اPس:تور، 

ائضا من اVٔموال من ٔ�Wل اس:تغالÏ لرحب بعض واحلاكمة س:تكس�Zا ف
  .الكGلومرتات إالضافGة لفك العز¦ Iىل العامل القروي

ؤ�رشمت كذÕ يف ٔ�جوبتمك ٕاىل قضية، لكمة ٔ�ود رش�ا، وقد طرحت 
Iيل من طرف بعض إالخوان، وطلب مين ٔ�ن ٔ�طلب مZمك تفهمي الرٔ�ي 

اVٔطراف املشاركة يف العام ما معىن تقZني، تقZني بعض إالجراءات؟ ما يه 
  معلية التقZني؟ وما هو املس:تفGد من هذا التقZني؟

ؤ�عتقد Wازما ٔ�نه �لتعاون و�ل�شاور وبتك×يف اwلقاءات والتواصل مع 
العامل القروي وامجلاIات القروية، �خلصوص اليت ت�سم �حلاكمة يف تدبري 

ية يف فك العز¦ مواردها الصغرية، واليت شار�ت بpٔموال، ٔ�ن تعطى لها اVٔولو 
لي�Zافس املتنافسون، وال يتعامل ٔ�والئك ا�Öن لCست هلم حاكمة يف تدبري 
مواردمه مع ٔ�والئك اجلريان ا�Öن ال يد�رون ٔ�مواهلم حباكمة ليك �متكن امجليع 

  .من ¤خنراط يف احلاكمة اليت Wاء هبا اPس:تور ودعيمت ٕاºهيا
  .ا ولوطنناو�متىن ٕان شاء هللا التوفGق لمك ولنا مجيع

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر النقل والتجهزيالس:يد وز�ر النقل والتجهزيالس:يد وز�ر النقل والتجهزيالس:يد وز�ر النقل والتجهزي
الس:يد املس�شار، ٔ�وال ٔ�_ شا�رمك Iىل هذا التعقGب، ونبغي نوحض ٔ�نه 
تنظن مجيعا ٕاىل اس:تطعنا يف هاذ املر¬X دÑل هاذ احلكومة مع اPس:تور 

ع إالطار القانوين واملؤسسايت واملعايري وإالجراءات إالدارية اجلديد ٔ�ن نض
Iىل ٔ�¬د، يعين  ااwيل واحضة ٔ�مام امجليع، اليت ال حتايب ٔ�¬دا، ال تفضل ٔ�¬د

د ٔ�ي Gواحضة، ويه اليت تؤطر العمل، ها املعايري �ش ميكن ٔ�ن "س:تف 
 جامIة، ها املعايري �ش ميكن "س:تافد ٔ�ي رشكة، ها املعايري �ش ميكن

°س:تافد ٔ�ي موظف، �يويل امجليع مطمنئ ٕاذا ٔ�xذ تيقول راه املعايري يه 
�´سحبٔ _�  .اwيل xالتين _xذ، وٕاذا مل يxٔpذ يقول فعال ٔ

فعال، اك�ن جامIات إالماكنيات املادية دÑلها ال تناسب، ÕÖ اPو¦ 
دارت ما °سمى �ºهتيئة الرتابية wلمناطق الفقرية اwيل ) INDH(من xالل 

  .دهاش ٕاماكنياتما عن
املسpٔ¦ الثانية هو ٔ�نه اليوم ٔ�xذ_ قرار مع مكiب اPراسات ومع 

¤جöع مع إالخوان يف وزارة املالية، س:ن�رش يف وزارة التجهزي والنقل 
مجيع الصفقات اwيل كند�روها، الصفقات وفني تدارت وشكون الرشكة اwيل 

ادي �كون واحض اxذاهتا، واحشال ختلصت واحشال �يق ©ادي تت(لص، ©
�مام امجليع، �يعرف ٕاقلمي الراش:يدية احشال من صفقة، اشكون الرشاكت ٔ
اwيل ٔ�xذهتا، احشال ختلصت ومازال ما ختلص�شاي، وهذا وا¬د الرب_مج 
اwيل دارتو احلكومات السابقة مشكورة، واVٓن دxلنا يف املر¬X الثانية دÑل 

  .يضطلع Iلهيا ٕاعطاء املعلومة ملت(ذي القرار، والرٔ�ي العام
اVٔمر الثالث، ´سCت ما ذ�رتوش، ٔ��مك صادقمت يف الغرفة اVٔوىل وحنن 
ن�iظر الغرفة الثانية، وٕان شاء هللا ٔ��يد ©ادي مييش يف نفس ¤جتاه Vٔنه 

مليون وىل  500فGه مصل¡ة Iامة، انتقلنا بصندوق التمنية القروية اwيل اكن 
ياران، يضاعف، اwيل ©ادي مييش مليار الس:نة املاضية، هاذ العام ٔ�صبح مل 

  .wلتعلمي والص¡ة ولكن جزء �بري ©ادي مييش ٔ�يضا wلطرق والب�Gات التحتية
فZمتىن، هذه إالماكنيات دÑل بالد_، يعين ٕاذا Wاد هللا Wاد معر، 

مبنطق تقZيين، مبنطق مؤسسايت، �ش حىت ال حياىب   خصنا ©ري نوزعوها
�¬د يف هذا املوضوعٔ. 

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس:يد رئCس االس:يد رئCس االس:يد رئCس االس:يد رئCس ا
ن�iقل ٕاىل املوضوع اخلامس، السؤال اخلامس موضوIه وضعية القZاطر 

اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا¦ . �لطرق الوطنية
  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس:يد محمد البطاحاملس�شار الس:يد محمد البطاحاملس�شار الس:يد محمد البطاحاملس�شار الس:يد محمد البطاح
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�خيت املس�شارة،ٔ  
Êربط خمتلف احملاور الطرقGة الرشÑن الرئCيس  "شلك القZاطر اليت

لالقiصاد الوطين، ٕاال ٔ�ن واقع هذه القZاطر اليوم يطرح ٔ�كرث من Iالمة 
اس:تفهام، نظرا wل¡ا¦ املزرية لبعضها، حبيث ٔ�صبحت "شلك هتديدا حقGقGا 
لسالمة مس:تعميل الطرق، ؤ�خص ��Öر، الس:يد الوز�ر، هنا قZطرة توWد 

 Cس:ية ما بني مدينة طان طان ومدينة طرفاية، ¬ديثة العهد، يف الطريق الرئ
س:نوات، مس:تعميل  3حبيث مس:تعميل هذه الطريق، ٔ�ي س:ن�ني تقريبا ٔ�و 

السائق جيب ٔ�ن يتوقف توقف _م عند البداية وعند اºهناية،  ،هذه الطريق
يف الطريق، وك�شلك هتديد حقGقي  (Les dos d'ânes) احبال ٕاىل دا�ر�ن

ني ووقعوا فهيا حوادث مجة كثرية، وبال شك راه دزيت فهيا، Iىل املواطن
  .الس:يد الوز�ر، ميكن

فالعديد من القZاطر ٕاما قZاطر قدمية ٔ�و تعرضت wلتلف، �ٕالضافة ٕاىل 
غياب ٔ�شغال الصيانة gشلك دوري، اVٔمر اÖي جيعل العديد من احملاور 

فرض عز¦ الطرقGة تبقى مقطوIة ملدة طويX، مع ما ينجم عن ذÕ من 
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_مة Iىل مجموIة من امجلاIات، خصوصا يف فصل الش:تاء وال "س:تفGد 
  .�لتايل من خمتلف اخلدمات ¤قiصادية و¤جöعية

الس:يد الوز�ر، �ريد ٔ�ن ´سائلمك عن إالجراءات اليت س�i(ذوهنا Iىل 
املدى القريب واملتوسط من ٔ�Wل تعز�ز ش:بكة القZاطر املوجودة ¬اليا، 

Iىل ٕاسرتاتيجية معلية من ٔ�Wل ٕاصالح وتوس:يع القZاطر وهل تتوفرون 
  املترضرة؟ 
  .شكرا

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

        ::::الس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقل
´شكر املس�شار احملرتم Iىل هذا السؤال، ٔ�عطي�ين مZاس:بة �ش 

الكفاءات نطلب من السادة املس�شار�ن واملس�شارات ٔ�نه ¸ام اكنت 
املوجودة يف الوزارات ويف املؤسسات العمومGة وامجلاIات احمللية قد ال 

  .Êكون اكفGة ملراق�ة اVٔشغال
وÕÖ، يعين سواء اكن عند_ رشااكت مع امجلاIات ٔ�و ما عند_ش 
رشااكت ابغينامه يعاونو_ ؤ�_ هذا نداء wلمنتخبني يعاونو_ يف إالجناز �يفاش 

�ن �ٓدم خطاء، بغض اكن �كون الغلط، Iىل ٔ�ية ¬ال لك دا�ر، Vٔنه فعال مي
النظر عن اخللفGة دÑل اخلطpٔ، واش النية سàCة وال نية مايش سàCة، فابغينا 
هاذ اليش تعطيوه لنا، ؤ�_ طلبت مك من مرة يف اwلuان، �Vٔمك ٔ�نمت متثلون يف 
اVٔرض ولو ٔ�_ كند�ر اجلوالت وإالخوان دÑلنا ميكن ما ´شوفوش اwيل 

öك�شوفوا ان.  
وÕÖ، نبغي _xذ هاذ امللف دÑل القZطرة، xاصة الطرقات اليت 
�جنزت مؤخرا و©ريها كنبغهيا، وذيك الساIة ©ادي "شوفوا ماذا سpٔقوم به، ٔ
�ن احلكومة فعلت اVٓن املف�ش:يات العامة، واVٓن ٔ N عند_ فريق وامحلد

سم دÑل ¤فi¡اص �يتوWد وا¬د إالطار �ش �كونوا فهيا ٔ�قسام، �كون ق 
وقسم دÑل التدقGق وقسم دÑل املتابعة �ش ميكن لنا ٕان شاء هللا نقومو 

  .بدور_ Iىل مس:توى املراق�ة
Iىل مس:توى القZاطر، نبغي نعطي وا¬د الرمق، اwيل ٔ�حصينا حلد 

دÑل ) le système d’information(الساIة، در_ جرد، در_ وا¬د 
قZطرة اwيل اكينة، ميكن يل نقول  7500صينا القZاطر، امل�شpٓت الفZية، ٔ�ح 

جGدة، امسحوا يل ٕاىل اقريت اVٔرقام Vٔن صعب احلفظ  1500لمك فهيا 
اwيل يه ¸ددة، هذا الرمق اwيل  1000مiوسطة، عند_  3500دÑلها، 

اwيل خصنا نتدxلو دا�، يعين خصنا إالماكنيات املادية  200عند_، فهيا 
 ٔ� _�وهاذ .. طلب هللا س:ب¡انه وتعاىل ٔ�ن يعفGنا من ٔ�يوٕاال ال قدر هللا، ٔ

القضية اwيل xالتنا ٔ�ننا ٔ�xذ_ قرار رفعنا اÔصصات املالية اÔصصة wلقZاطر 
مليون درمه س:نوÑ، فهيا قZاطر  250مليون درمه س:نوÑ ٕاىل  100من 

هيلكية ٔ�و ¸يلكة اwيل كرتبط اVٔقالمي، فهيا قZاطر يف العامل القروي اwيل كام 

اكي�ش قZطرة مقادة احبال ٕاىل ما  قلت لمك كتد�ر طريق وطريق ولكن ما
 . دريت والو

ف�التايل احZا ¬اولنا �رفعو اÔصصات حسب إالماكنيات املتوفرة، 
ولكن مرة ٔ�خرى ٕاذا اكن هناك ٔ�ي مقرتح يف هذا اDال �ش نتعاونو مع 

و_ _بعة wلجامIات امجلاIات، Vٔن اكينة وا¬د العدد دÑل القZاطر اwيل �يطلب
القروية، مايش من اخiصاص وزارة التجهزي والنقل، ولكن احZا مس:تعد�ن 

 250قاد�ن نوفرو  ÑN 7500ٕان شاء هللا نتعاونو �ش ميكن لنا نعاجلو، 
قZطرة اwيل  1000مليون س:نوÑ، �متىن ٔ�ن تتوفر إالماكنيات �ش نعاجلو 

  .يه ¸ددة مس:تق�ال

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .يق اVٔصا¦ واملعارصة، اللكمة من ٔ�Wل التعقGبفر 

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس:يد عبد الرحمي وامعرو
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد الرئCس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
الس:يد الوز�ر، يف الواقع ٔ�عطينامك هذا السؤال عن القZاطر ؤ�نمت يف 
الواقع يف اجلواب دÑلمك واعيني لك الوعي �خلطورة و�ملشالك اwيل يه 

  . �يتخبط فهيا هاذ املشلك دÑل القZاطر
ٕاال ٔ�نه يف الواقع الرمق اwيل ٔ�عطيمتو_ رمق خميف، و�يبان مىت ميكن 

ظرا لقX إالماكنيات اwيل مسعنامك، ولكن احZا البد يتصاوبوا هاذ القZاطر ن
، معىن ٔ�نه ©ادي Êكون 250ٕاىل  100من ٔ�ن ´شاطر الرٔ�ي Iىل الرفع من 
ٕاال ٔ�نه، الس:يد الوز�ر، البد �يف قلتو .. وا¬د العدد دÑل اVٔمور اwيل يه

Iىل ٔ�نه اك�ن وا¬د اDموIة دÑل القZاطر اwيل يه خطرية Wدا، نعطيك 
، فهيا وا¬د القZطرة Iىل واد ا©دات، اwيل 210الطريق اجلهوية  منوذج Iىل

يف الس:نة، الفiيات  6مرات وال  �5لك صدق �يتقطع الطريق ما �زيد Iىل 
ما �يقراوش، العياالت احلامالت ما �يجيوش wلمس�شفى، ما اكي�ش 
التطبCب، كتقطع الطريق لوا¬د املدة زمZية كثرية، Vٔن السن دÑل هاذ 

  .س:نة مفا فوق �120يفوق وا¬د القZطرة 
الس:يد الوز�ر، هذا ©ري م×ال، ٔ�ما اVٔم×X كثرية، احZا اwيل ابغينا من 
الس:يد الوز�ر، ابغينا ´سمعو مZك �لك صدق وا¬د الرب_مج �كون يف 
ٕاطار اجلهة املوسعة اwيل ©اديني لها، يش �ر_مج �وي ٔ�و ٕاقلميي، مل ال، 

ئل، النواب دÑل اVٔمة واملس�شار�ن �ش �كونو Iارفني ٔ�ش:نو هام املسا
  .. �كونوا مiبعني، �ش �كونوا Iارفني مىت

قZطرة احبال ٕاىل كهنرضو يف يش ¬اWة  750دا� احZا ميل ك�سمعو 
حصي¡ة ولكن معومGات، ما �رهناش لك وا¬د فGنا يعرف املناطق دÑلو 

، Vٔن �ش �كونو نتغلبو، الس:يد الوز�ر.. ٔ�ش:نو يه املسائل اwيل يه ميكن



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

15 

 )2012نومفرب  27( 1434حمرم  12

هذي وا¬د اVٓفة، راه يف اVٔس:بوع املنرصم Iىل بعد ٔ�ربعة ٔ�Ñم اكنت مسرية 
وا¬د Iىل وا¬د القZطرة اwيل يه  700يف ٕاقلمي قلعة الرساغنة دÑل وا¬د 

رمبا ©ادي Êكون يف العمل دÑلمك، اwيل يعين ال قدر هللا لك مرة تتكرر، 
�نمت واعيني هبا �لكٔ N مك  واك�ن مشالك قوية امحلدZنه نطلب م�صدق، ٕاال ٔ

احلزم الك�ري �ش ميكن لنا منش:يو يف هذا إالطار، Vٔن احلا¦ دÑل القZاطر 
  .¬ا¦ مزرية

  .شكرا الس:يد الرئCس

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

  .التعقGب

  :الس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقلالس:يد وز�ر التجهزي والنقل
  املس�شار احملرتم،الس:يد 

ك�شكرك Iىل هذه املقرت¬ات، ٔ�_ ©ري نبغي نوحض ٔ�نه ميل كنتلكمو Iىل 
�هنا حمددة يف اخلريطة، العمل �يقوم به الفريق التقين يف الوزارة �ش  7500ٔ

 un système d’information(©ادي ند�رو نظام معلومايت جغرايف 
géographique ( شغال فني اكيVٔيل �يعطي حىت اwشغالاVٔابعة اiنة، م، 

وفني اك�ن النقط السوداء، يف هاذ اليش كCش:تغل فGه فريق، ما نقدرش 
نعطيمك مىت ©ادي �كون Wاهز Vٔنه حىت يعطيوين اجلواب مىت ©ادي 

  .�كون �ش ميكن يل نعلن Iليه
قZطرة ما بني القZاطر اwيل يه تغمر ملا  1000اVٓن، كام قلت لمك اك�ن 

حلة ملا ما كتكو´ش الش:تا، ولكن ملا تصب الش:تا كتصب الش:تا، كتكون صا
تغمر، بطبيعة احلال Vٔنه تيخصنا نعاودوها واللكفة كتكون Iالية، واك�ن 

  .. قZطرة اwيل هاذي ما خصناش ن�iظرو، مبعىن البد ٔ�ن نضاعف 200عند_ 
�قول wلسادة املس�شار�ن، �ش ند�ر ٔ _�ٔ Õولكن مع ذ)les appels 

d’offre ( شهر حىت وإالجناز�دÑلها راه ©ادي _xذ Iىل اVٔقل وا¬د س:تة ٔ
س:بعة ٔ�شهر، ف�التايل حنن ملزتمون، ونعطيومك ٕان شاء هللا، ٕاما يف ٕاطار 
اwلجنة ٔ�و ميكن الفرق �رسلو لمك الرب_مج ٕان شاء هللا دÑل القZاطر، بل 
حىت الرب_مج دÑل الطرق يف العامل القروي، راه وزعناه Iىل مس:توى 

. Vٔوىل ونوزعو لمك Iىل مس:توى الغرفة الثانية �ش تتابعون معناالغرفة ا
وٕاذا اكن هناك ٔ�ي مقرت¬ات لتعديالت ٔ�و حىت ٕاىل رشااكت، احZا 

  . مس:تعد�ن
فقط ابغيتمك وا¬د القضية _xذوها بعني ¤عتبار، ال ميكن لوزارة 

Vٔن التجهزي والنقل ٔ�ن حتل حمل امجلاIات احمللية، ©ري �ش �كونو واحضني، 
الوزارة عندها مسؤوليهتا وامجلاIات عندها مسؤوليهتا، هذا اخiيار 
س:يايس، ٕاذا اPو¦ يف ٕاطار اجلهوية املق�X قالت لك ما هو ب�Gة ©ادي 
_xذها مركزÑ وخنليو اليش الخر، ٔ�و ٔ�ن نعطي wلجهات ما هو �وي، 
هذا اخiيار س:يايس بطبيعة احلال ©ادي حيسموا فGه مZتخيب اVٔمة مع 

  .املؤسسات املعنية

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يد الوز�ر Iىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

ن�iقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الص¡ة حول تعممي بناء 
اللكمة Vٔ¬د السادة . املس�شفGات العمومGة Iىل املدن الشاطئية

  .املس�شار�ن من الفريق اPس:توري

        ::::الس:يد املهدي زر�والس:يد املهدي زر�والس:يد املهدي زر�والس:يد املهدي زر�واملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،
الس:يد الوز�ر، تعرف Wل املدن الشاطئية ٕاق�اال من طرف املواطنني 
واملواطنات xالل مومس ¤صطياف، Iىل س�Gل املثال شاطئ موالي 

شاطئ ٔ�خفZري، شاطئ طرفاية، بوسلهام مبهدية، شاطئ طانطان الوطية، 
  . شاطئ العيون الشاطئ، و©ريها من املدن املغربية اVٔخرى

ٕاال ٔ�ن هذه املدن رمغ ٔ�مهيهتا ال تتوفر Iىل مس�شفGات معومGة يف 
املس:توى املطلوب وتفiقر ٕاىل ٔ�gسط اخلدمات الصحية، فعىل س�Gل املثال 

´سمة، مما  120.000ازدادت كثافة ساكن موالي بوسلهام ٕاىل ما يفوق 
يؤدي ٕاىل Êردي ¬ا¦ الوالدة ويف غياب املراكز يؤدي اVٔمر ٕاىل وفGات 

  .مpٔسوية لٔ.¸ات واملواليد
ما هو �ر_مج احلكومة لتعممي بناء املس�شفGات : سؤالنا، الس:يد الوز�ر

العمومGة Iىل اكفة املدن الشاطئية، وكذÕ حتسني xدمات املس�شفGات 
  احلالية؟

  .وشكرا

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ 
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ةالس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ة
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يد الوز�ر احملرتم،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�وال يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر ٕاىل فريق ¤حتاد اPس:توري Iىل ٔ
ول تعممي بناء املس�شفGات العمومGة يف املدن طر¬ه لهذا السؤال ح

  .السا¬لية
اwيل ميكن يل نذ�ر به ٔ�نه يف وزارة الص¡ة اك�ن معايري اwيل نعمتدها لبناء 
املس�شفGات، ما فهيا �س نذ�ر هبا، فاملس�شفGات يف املغرب Iرب Êراب 
اململكة ت�ىن ٔ�وال املراكز، مركز اس�شفايئ Wامعي تن�Zيوه ميل تتكون لكية 
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هة، مركز الطب والصيد¦، مركز اس�شفايئ �وي تiCحط يف مقر اجل 
اس�شفايئ ٕاقلميي مبقر العام¦ ٔ�و إالقلمي، وت�Cقى مس�شفى حميل لتغطية 
املناطق البعيدة عن مقر العام¦ ٔ�و إالقلمي اwيل تCمت ٕا´شاؤها لتغطي ما يقارب 

´سمة �ش �كون مس�شفى حميل، و°شرتط  100.000´سمة،  100.000
وا¬د املنطقة اwيل  �ش فني ©ادي ند�رو هاذ املس�شفى احمليل كنوضعوه يف

´سمة،  20.000°شرتط توفرها Iىل Iدد اكيف من الساكن ال يقل عن 
  .�ش �كون مس�شفى حميل

فهاذ املعايري اwيل قلهتا، اVٔقالمي الشاطئية تتوفر لكها Iىل الصعيد 
الوطين، املناطق الشاطئية تتوفر ٕاما Iىل مركز اس�شفايئ Wامعي، م×ال 

�وي وٕاقلميي، ولكن فú خيص بعض اجلهات،  اPار البيضاء، الر�ط، ٔ�و
دÑل  3´سمة، فهيا مركز حصي حرضي،  21.000م×ال _xذو املهدية فه÷ي 

املمرضني ©ري اكيف متاما، احZا مiفقني، اخiالالت، نقائص،  5اVٔطباء و
وهاذ اليش ©ري اكف، هاذي من _حGة، ولكن ما اكي�ش املعايري اwيل 

  . ©ادي جتعلنا نب�Gو مس�شفى
خصنا نعرفو ©ري �ش ©ادي نذ�ر ©ادي نوقف ©ري هنا، Vٔن امشZCا يف 
اخلطة يف املغرب ٔ�نه كنا تن�Zيو بعض املس�شفGات Vٔن م×ال السا¬لية، 

 43الشاطئية، لقGنا ٔ�نه بعض املناطق اwيل فهيم مس�شفGات يف املغرب هام 
، واش يعقل نب�Gو %1,5مس�شفى اwيل ¤س�شفاء فهيم ما تيدوزش 

Ñ 1,5 ّ� مس�شفى Ï يل تيجيواwل املغاربة اÑ؟د  
ولهذا اك�ن معايري، رمبا ن�iقدوها، رمبا ما مزÑ_ش، رمبا خصنا نعيدو فهيا 

  .النظر، ولكن يه اwيل اكينة دا�
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ٕاطار اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن يف . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد املهدي زر�واملس�شار الس:يد املهدي زر�واملس�شار الس:يد املهدي زر�واملس�شار الس:يد املهدي زر�و
  .شكرا الس:يد الرئCس

الس:يد الوز�ر، نفس إالشاكلية ونفس املشلكة اwيل ابقGنا نعومو فهيا 
  . دامئا

الس:يد الوز�ر، يؤسفين ٔ�ن ٔ�قول Õ بpٔن هاذ الطرح دÑل وزارÊمك 
فة وهاذ إالسرتاتيجية اwيل ماش:يني Iلهيا xاطئة، �Vٔمك تتلكمون Iىل كثا

ساكنية يف مZطقة، واش يعقل ٔ�ن مواطن من اPاxلية جيي حىت اPار 
البيضاء يقطع مàات الكGلومرتات �ش مييش لوا¬د املس�شفى معني من 

�ٓالف الكGلومرتات؟   
واش يعقل ٔ�ن الساكنة دÑل هاذ امجلاIة اwيل كتلكم Iلهيا، جامIة 

د محلر، جامIة امجلاIات، جامIة الشوافعة، س:يدي محم 4بوسلهام، اك�ن 
احبارة والد عياد، كثافة ساكنية كثيفة، عندها مركز صغري وا¬د فGه فرميل 

وا¬د، �ٓش ©ادي يد�ر هاذ الفرميل؟ الناس كمتوت، الس:يد الوز�ر، هذه 
  . يه ٕاشاكلي�Zا معمك، الس:يد الوز�ر

املشلكة ٔ�ن هاذ الص¡ة ما ابغات تعاجل، الشعب املغرب �يعطي اºمثن 
Ñل وزارة الص¡ة مزيانية ¸مة، ولكن املشلكة ميل �يجي وز�ر واملزيانية د

  . �يقول لنا راه اك�ن �رامج ©ادي ند�رو كذا
احZا عند_ يف الص¡ة، الس:يد الوز�ر، من ٔ�Ñم اPكتور بيد هللا 
حتس�ت الوضعية، اس:ت�رش_ xري، من بعد رجع لكيش اwلور، وهذه يه 

  .إالشاكلية
Zا معمك، احZلبية، من الس:يد الوز�ر، اح©�ا لكنا هنا، ال معارضة وال ٔ

�Wل xدمة املواطن، ولكن ال يعقل بpٔ�مك تبداو حتس:بوا لنا راه عند_ وا¬د ٔ
  . املواطن

�يلومرت �ش مييش  300املواطن دا�، الس:يد الوز�ر، يف اWد�رية 
�يلومرت، وال مركز وا¬د، و�يجي  w300لمس�شفى إالقلميي يف السامرة، 

ي wلسامرة ما اك�ن ¬د، ¤خiصاصيني ما اكينني، اVٓالت wلمس�شفى إالقلمي
  .ما اكينني، ٕاذن هنا ٕاشاكلية

املس�شفGات الشاطئية، طانطان الشاطئ ما اك�ن، طانطان إالقلميي 
اكرثية، وضع املس�شفى إالقلميي يف طانطان اكريث، الس:يد الوز�ر، ونبغيوك 

اwيل هو ٕاقلمي و¸م Êزور متاك و"شوف، ٔ�خفZري، العيون الشاطئ، طرفاية 
  . وخصو حىت هو مس�شفى، خصو ي�Zقل ٕاىل العيون

ٕاذن، الس:يد الوز�ر، هللا جيازيك خصك ت�iقل لöك و"شوف، ما 
تبقاو تقولوا لنا راه الك×افة الساكنية، راه الصحراء ٕاذا جGنا حنس:بوها راه 

  نصف اململكة املغربية، احشال فهيا دÑل الساكن؟
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس:يد رئCس الس:يد رئCس الس:يد رئCس الس:يد رئCس 
  .اللكمة wلس:يد الوز�ر wلرد Iىل التعقGب. شكرا wلس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد وز�ر الص¡ةالس:يد وز�ر الص¡ةالس:يد وز�ر الص¡ةالس:يد وز�ر الص¡ة
  .شكرا الس:يد الرئCس

الس:يد املس�شار، احZا خصنا ©ري نتفامهو، دا� السؤال اكنت املراكز 
¤س�شفائية يف املناطق الشاطئية، دا� هاذ اليش اwيل طرحيت ٔ�_ مiفق 
معك، دا� ٔ�نت تتدوي Iىل ¤خiالالت Iىل الصعيد الوطين، ٔ�_ قلهتا 
Õ، قلت Õ ولو ذاك املس�شفGات اكينة، مايش يف مZاطق شاطئية يه 
©ري اكفGة، فهيا اخiالالت وذ�رتCين، امسح يل، ذ�رتCين �Vٔس:تاذ دÑيل 
اPكتور الش:يخ بيد هللا اwيل قراين ؤ��ن Ï لك ا¬رتام، يعين ٔ�شكره هبذه 

  . املناس:بة Öاك اليش اwيل قدمو wلوزارة، واحZا �قGني ©اديني يف نفس اºهنج
iفقني Iلهيا، ولكن ©ري �ش نتفامهو، ٔ�ما هاذ اليش ¤خiالالت احZا م 

�_ Wاوبتك، قلت Õ هذه املعايري Iىل حساب فني ©ادي ند�رو ٔ
املس�شفGات يف املناطق الشاطئية و©ري الشاطئية، قلت Õ اك�ن معايري 
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يف وزارة الص¡ة، اwيل ن�iقدها نلوحوها، احZا مiفقني، ولكن �ش جنبدو 
معك عويص  Iىل الصعيد الوطين، هاذي ٔ�رشت لوا¬د املشلك اwيل مiفق

دÑل املنظومة الصحية �الخiالالت دÑلها، �لنقائص دÑلها، �ملوارد ال�رشية 
دÑلها، اwيل الناس القالئل اwيل موجود�ن Iىل السا¬ة اwيل تيقوموا مبجهود 
ج�ار يف ظروف معل سàCة وسàCة Wدا، هاذ اليش لكيش مiفقني Iليه، 

  . ؤ�_ Wاوبتك Iىل حسب السؤال
xا ما قادش، اري، Vٔن ميل اxذينا هاذ اليش اwيل قليت و وهاذ املعاي

Vٔن خصنا ´شوفو، احZا عند_ ٔ�رقام، ٔ�نه بعض املناطق، مايش لكها، 
الشاطئية تت¡ل من يوليوز حىت غشت، ما ميك�ش �ٕالماكنيات اwيل 
عند_، احZا ما �رهناش، هاذ كCس:تاهلوا لك xري، ولكن الس:ياسة، ٔ�نت 

�شار، تتدار Iىل حساب اجليب، ما ميك�ش نبقاو مiفق معي، الس:يد املس 
نعطيو ٔ�وهام wلناس، نقولو هلم ©ادي نب�Gو لمك، ©ادي ند�رو لمك، واحZا ما 

  . هاذ اليش اwيل بغيت نقول، ؤ�_ مiفق معك، ؤ�س�سمح. ند�رو والو
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا wلس:يد الوز�ر Iىل املسامهة

ن�iقل ٕاىل السؤال اVٓين املوWه wلس:يد وز�ر الرتبية الوطنية حول مدى 
الزتام وزارة الرتبية الوطنية بتطبيق مضامني املذ�رة الوزارية املتعلقة 
�لتعويض عن العمل �لساIات إالضافGة لسد اخلصاص يف ٔ�طر هيئة 

قات مع التدر°س، وسiCوىل إالWابة عنه �لنيابة الس:يد الوز�ر امللكف �لعال
  . الربملان

  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة

الس:يد احلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع الس:يد احلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع الس:يد احلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع الس:يد احلبCب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس:يد الرئCس
الس�ب اÖي دIا_ ٕاىل تقدمي بعض الوزراء يف هذه اجللسة هو 

öشري ٕاليه حول اج�ٔ úس احلكومة فCع ارتباطهم مبوعود مع الس:يد رئ
الس:يد وز�ر ال�شغيل احملرتم مرتبط . اDلس إالداري دÑل مؤسسة ¸مة

  .بنفس املوضوع، فºٔpمتس مZمك تقدميه مع xالص الشكر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .من سiCقدم؟ الس:يد وز�ر املالية

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  .ال�شغيلٔ�ºمتس تقدمي ٔ�س:ئX الس:يد وز�ر 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
نقطة نظام؟ لمك اللكمة يف ٕاطار نقطة .. الس:يد وز�ر ال�شغيل، ٔ�س:تpٔذن

  .نظام

        ::::املس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدياملس�شار الس:يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس:يد الرئCس

�لك رصا¬ة نعCش نوIا من الفوىض مع هذه احلكومة، �لك رصا¬ة، 
احZا . حنن ال نتلكم عن اليوم بل مرارا وÊكرارا جند هذه املشالك

مكس�شار�ن لك وا¬د عندو الظروف دÑلو، احZا رؤساء دÑل مؤسسات 
عندي الزتام، عندي وا¬د السؤال �هيمين، وIامل يف اVٔجZدة دÑيل بpٔن 
©ادي يتقدم يف ٔ�ول وقت من اجللسة، ٕاذن حىت ٔ�_ عندي الزتامات، 

  .عندي الزتامات كذÕ مع الوزراء �ش كندافع Iىل املؤسسة دÑيل
يعقل؟ Vٔن احZا ما كهنرضوش Iىل اليوم، مرارا وÊكرارا احلكومة  �يف

ما كتلزتمش هباذ اليش دÑلها، �يكون عندك سؤال يف اVٔول كريجع يف 
اxVٔري، مZذ البداية التعامل دÑل هاذ املؤسسة ال�رشيعية مع احلكومة ما 

ٕاذن، الس:يد الرئCس، من اVٓن فصاIدا جيب ا¬رتام املؤسسات . �يت¡رتمش
  . املنتخبة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ق�ل ٕاعطاء اللكمة wلس:يد الوز�ر اÖي طلهبا رمبا يف ٕاطار . شكرا

التوضيح، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض wلسادة والس:يدات املس�شار�ن احملرتمني ٔ�نه يف 
ٕاطار التعامل املرن بني املؤسس:تني ال�رشيعية والتنفGذية، جرت العادة ٔ�نه 

ر حRG يعتذر الس:يد الوز�ر نتuاوب معه، والعكس حصيح، حRG يعتذ
  . الس:يد املس�شار ٔ�و الس:يد النائب الربملاين، احلكومة تتuاوب

�ريد ٔ�ن نبقى مرنني يف التعامل حىت ال نصل ٕاىل بعض إال�راهات، ٕاىل 
  . فرض بعض إال�راهات Iىل بعضنا البعض

ٕاذا مسحمت ٔ�س:تpٔذن اDلس املوقر ق�ل ٕاعطاء اللكمة wلس:يد وز�ر 
ي اVٔولوية wلس:يد وز�ر ال�شغيل العالقات مع الربملان بpٔن ´س:بق ٔ�و نعط

والتكو�ن املهين، Ï سؤالني، رمبا Ï ارتباط ٔ�و Ï الزتامات xاصة، مث سرنجع 
  . بعد ذÕ ٕاىل الرب_مج العادي

  .اللكمة wلس:يد وز�ر العالقات مع الربملان رمبا wلتوضيح

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  . الرئCسشكرا الس:يد 

ال ©ري نتفامهو، هاذ العالقات بني السلطة التنفGذية وال�رشيعية م�نية 
س:بوه لهاذ � Iىل التعاون وIىل املرونة، وهاذ اليش مايش اليوم، �ش ن 

احلكومة هاذي، لCس �م موضوعي، يف لك Wلسة س:يقع هذا، ولCس 
ول ٔ�مرا مصطنعا ولCس ٔ�مرا مiعسفا، هو تدبري لظروف طارئة تطال Wدا

�عامل السادة الوزراءٔ .  
احZا حنرص Iىل ¤¬رتام التام جلدول اVٔعامل، و�يتدار فGه ت�س:يق 
ق�ل ما جنيو ٕاىل هنا، وزارة مع اDلسني املوقر�ن، ولكن البد ٔ�ن تقع 
ظروف مرتبطة بpٔشغال الوزراء كنعرضوها ٔ�يضا ٕالذن الس:يد الرئCس، 
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بني مصلحتني، مصل¡ة مايش كنفرضوها، فٕاذا ظهر بpٔن اك�ن تعارض ما 
تقدمي الس:يد الوز�ر ومصل¡ة تقدمي ٔ�عامل املس�شار، احZا ما عند_ والو، 

  . احZا مرنني يف هاذ اDال
  .شكرا

        : : : : الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد رئCس فريق اVٔصا¦ واملعارصة، اVٔس:تاذ ب�شامش

  :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 الرئCس

ال ©ري �ش نؤكد wلس:يد الوز�ر، العالقات دÑل ¤¬رتام والتاكمل 
واملرونة بني احلكومة والربملان مسpٔ¦ مفروغ مهنا، احZا عند_ هاذ الثقافة، 
 �ولكن دا� اس:متعنا ٕاىل الس:يد الوز�ر قال وا¬د املسpٔ¦ خطرية، تطرٔ

�كGف،  تغيريات Iىل Wداول ٔ�عامل السادة الوزراء، يعين الربملان خصو
يد�ر ÊكGيف Wدول ٔ�عامI Ïىل التغريات اwيل س:تطرٔ� Iىل Wدول ٔ�عامل 
الوزراء، هاذي ما امسيهتاش فصل السلط، هاذي امسيهتا تبعية اDلس 
وخضوIه wلتغيريات اwيل تطرٔ� Iىل اVٔجZدة دÑل الوز�ر، وهذا ال ميكن ٔ�ن 

  . نق�ل به، ال
ايش xاصة، �يف ٕاذا اكن يش ٕاقرار معقول وموضوعي، الزتامات م

قلتو الس:يد الرئCس، الس:يد الوز�ر عندو الزتامات xاصة، ٔ�ش:نو يه 
  الزتامات xاصة؟ 

عندو الزتامات مرتبطة بثالث ¬االت معروفة، �ميكن نق�لو فهيا 
اIVٔذار، ٔ�ن �كون الس:يد الوز�ر عندو ¸مة مع Wال¦ املõ، نعم، ٔ�ن 

ون عندو مرض �كون xارج ٔ�رض الوطن، ما اك�ن حىت يش مشلك، �ك
ال قدر هللا، ما اك�ن مشلك، ولكن الزتامات xاصة ما فهمناش هاذ 
xاصة، وتغيريات تطرٔ� Iىل Wدول ٔ�عامل الوز�ر، الربملان �كGف ال�شاط 
دÑلو Iىل حسب التغريات يف Wداول ٔ�عامل الوزراء، هذا ٔ�مر ©ري مق�ول 

  .وال ميكن ٔ�ن نق�ل به

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
وضيح هذا اVٔمر، Vٔنه هاذ إالشاكلية رمبا املكiب مل البد من ت. شكرا

يوحضها wلسادة رؤساء الفرق �لشلك الاكيف، �متىن ٔ�ن تطرح مس:تق�ال 
  . wلمرة الثانية Iىل مس:توى ندوة الرؤساء مع املكiب

احZا س:بق لنا ٔ�ن تداولنا يف هذا املوضوع، وكرناعيو بعض ¤لزتامات 
Pة، ٕاما يف مواعيد مع اGما احلكوم ،õو يف �رامج جلال¦ امل�ول اVٔجZبية ٔ

Iدا هذا احلكومة ملزمة �حلضور ٕاىل الربملان والقGام بواجهبا، سواء يف ٕاطار 
  . ال�رشيع ٔ�و يف ٕاطار املراق�ة

هاذ اليش اتفقZا Iليه، من املسلامت، ولكن ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن حندد بعض 
توافق Iىل بعض املواضيع Iىل مس:توى املكiب ويف ٕاطار ندوة الرؤساء لن 

اVٔمور، ولكن املرونة البد مهنا، Vٔنه تفاIل املؤسس:تني مع بعضهام البعض 

�قصد التوافق بني مكو_ت اDلس، هللا .. والتعاون فú بCهنام البد ٔ�ن �كونٔ
�قصد التوافق.. خيليمك راه احZا اVٓنٔ _�امسح . املكiب مسؤول عن هذا، ٔ

Õيل مازال كهنرض اليس عبد املا .  
�قصد التوافق بني املكiب والسادة رؤساء الفرق، ٔ�ي مكو_ت اDلس ٔ
فú بي�Zا لن¡دد بعض اVٔمور اليت ميكن ٔ�ن ن�ساهل فهيا، وهذا مطلوب مZا 

هاذي مايش مؤسسة Iاد ابدات اليوم، راه عند_ Êراكامت .. يف ٕاطار
úلتعامل فw عراف وطنية ودولية� بني وجتارب ؤ�مور اش:تغلنا Iلهيا، واك�ن ٔ

�س:تور ٔ�و العالقة اليت يضمهنا اPس:تور بني w املؤسس:تني وطبقا دامئا
  .املؤسس:تني

امسح يل الس:يد عبد املاÕ هللا خيليك، Õ اللكمة، واش يف ٕاطار 
  نقطة نظام؟ 

�فرÑططططٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املاÑفر�ٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املاÑفر�ٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املاÑفر�ٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املا::::        
�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل مالحظة ٔ�ساس:ية هو ٔ�ن املغاربة ي�iظرون ٔ _��وال ٔٔ

لقضاÑمه وملشالكهم، هذا هو اVٔساس، ال هيم تxٔpري ٔ�و تقدمي  ¬لوال
 �السؤال، وهذه املسpٔ¦ جيب ٔ�ن تناقش Iىل مس:توى املكiب، وٕاذا طرٔ
تغيري جيب ٔ�ن يقدم يف بداية اجللسة، وIلينا ٔ�ن Êكون هناك نوع من 

  .املرونة، ولكن اVٔساس يه ٔ�ن جنهتد مجيعا من ٔ�Wل ¬ل مشالك املغاربة

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس:يد رئCسالس:يد رئCسالس:يد رئCسالس:يد رئCس
شكرا wلس:يد املس�شار، ٔ�متىن ٔ�ن يؤxذ هذا بعني ¤عتبار مس:تق�ال 

  .ٕان شاء هللا
ن�iقل ٕاىل السؤال اVٓين املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 

اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن . املهين حول تفعيل جلان البحث واملصاحلة
  .مشكورا من الفريق الفGدرايل لتقدمي السؤال، فليتفضل

  .الس:يد الوز�ر، هل Êرغبون يف تنو�ر اDلس؟ تفضلوا

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  .شكرا الس:يد الرئCس

�مثن طبعأ _�©ري �ش نتواحضو، إالخوان . معذرة اليس دعيدIة.. ٔ
ا ويتفاIلوا املس�شار�ن احملرتمني، راه هاذ اليش كنعملوه �ش الوزراء حيرضو

مع ٔ�س:ئلتمك، ٕاذا ابغيتوا ميل يوقع يش ٔ�مر طارئ نفعلو التضامن احلكويم 
ووا¬د الوز�ر مايش دÑل القطاع جييب Iىل سؤال دÑل قطاع �ٓخر، هذا 
راه ¬ل سهل �ل�س:بة wلحكومة، فZحن ال نغري وال نقرتح التغيري ٕاال حرصا 

لقطاع وبني السادة Iىل ٔ�ن يقع التفاIل بني الوزراء املسؤولني Iىل ا
  . املس�شار�ن

فلهذا، ٔ�مثن املالحظة دÑل الس:يد املس�شار احملرتم، وٕان شاء هللا يف 
ندوة الرؤساء ميكن لنا ٔ�ن نناقش اVٔمور ونطور هاذ العالقة مبا جيعها ٔ�كرث 

  .مرونة ؤ�كرث فعالية، يف ٕاطار التعاون دامئا
  .شكرا
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�عتذر لٔ.س:تاذ دعيدIة، لمك اللكمة يف ٕاطار . شكرا الس:يد الوز�رٔ

  .السؤال املتعلق بتفعيل جلان البحث واملصاحلة، تفضلوا الس:يد الرئCس

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدIةاملس�شار الس:يد محمد دعيدIةاملس�شار الس:يد محمد دعيدIةاملس�شار الس:يد محمد دعيدIة
  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
تضطلع جلان الصلح إالقلميية ٕ�جياد احللول لزناIات الشغل امجلاعية، 

ياة املهنية ظلت هذه اwلuان تقوم هبذه املهام طبقا ملقiضيات ظهري وطيX احل 
  .1946ينا�ر  19

و�ٕالضافة ٕاىل ما حتقق من Êراكامت بفعل املامرسة يف امليدان، وبعد 
�ي -التوافق Iىل مدونة الشغل بني احلكومة والرشاكء ¤جöعيني ٔ

  .لبحث واملصاحلةٔ�صبحت هذه اwلuان حتمل ٕامس جلان ا -املركزÑت النقابية
Iىل حتديد ¸ام هذه  563ٕاىل  557وقد نصت مواد مدونة الشغل من 

اwلuان، ؤ�عطيت لها صالحGات ٔ�وسع مما اكنت Iليه، حGث نصت املادة 
Iىل ٔ�ن �متتع رئCس اwلجنة إالقلميية wلبحث واملصاحلة بpٔوسع  561

اع الشغل الصالحGات لتقيص ٔ�وضاع املقاوالت ؤ�وضاع اVٔجراء املعنيني بزن 
�ن يpٔمر ٕ�جراء مجيع اVٔحباث والتحرÑت Pى املقاوالت ٔ Ï امجلاعي، وميكن
واVٔجراء العاملني هبا، ؤ�ن يطلب من اVٔطراف تقدمي لك املس�Zدات ٔ�و 
املعلومات �يفام اكن نوعها واليت ميكZه ٔ�ن °س:ت�ري هبا، كام ٔ�ن °س:تعني خبرباء 

  .به ٔ�و بpٔي خشص �ٓخر �رى فائدة من ¤س:تعانة
©ري ٔ�ننا نالحظ ٔ�نه يف Wل اVٔقالمي ال يمت تفعيل هذه اwلuان Iىل الوWه 
املطلوب، وxاصة فú يتعلق �¬رتام ٔ�وقات اجIöاهتا ٔ�و يف Êر�ي�هتا، مما 
يؤدي ٕاىل Êرامك العديد من �زاIات الشغل اليت ال يمت العمل Iىل ٕاجياد 

الوطين و�Vٔوضاع احللول لها يف ٔ�رسع اVٔوقات، مما يرض �القiصاد 
  .¤جöعية wلعامل، ؤ�يضا °سامه يف اس:تف¡ال الزناIات ¤جöعية

ما يه إالجراءات العملية : ٔ�مام لك ذÕ، ´سائلمك، الس:يد الوز�ر
لتفعيل هذه اwلuان ملا لها من ٔ�مهية �عتبارها �ٓلية من اVٓليات لفض 

اwيل كتكون يف الزناIات ¤جöعية، وٕاجياد احللول Ôتلف اخلالفات 
املقاوالت و©ريها، وكذÕ اختاذ لك ¤حiياطات ¤¬رتازية لتجنب 
الزناIات ¤جöعية وxلق ¤س:تقرار داxل املقاو¦، �عتباره ٔ�¬د اVٔسس 

  الرضورية لٕالنتاجGة؟
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة wلس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين لٕالWابة Iىل . شكرا
  .فليتفضل مشكورا السؤال،

        

        ::::الس:يد عبد الوا¬د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد عبد الوا¬د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد عبد الوا¬د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد عبد الوا¬د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف البداية ٔ�ظن بpٔن السؤال دÑل الس:يد املس�شار احملرتم Êلكم Iىل 
  .الس:ياق اÖي "ش:تغل فGه هذه اwلuان

�زاIات الشغل امجلاعية متر من ثالث مرا¬ل، عند وكام تعلمون، 
مف�ش الشغل، ومن بعد ذÕ ٕاذا مل يقع احلل متر ٕاىل اwلuان إالقلميية، 

جلنة ٕاقلميية يف ٔ�قالمي اململكة، ويف ¬ا¦  63وIددها اVٓن اwيل موجود 
  .¤س:تعصاء ميكن وبطلب من اVٔطراف كمتيش wلجنة الوطنية

�زاع  31متت دراسة  2011س:نة املاضية ٔ�عطيمك بعض اVٔرقام، يف ال 
�زاIات، ويف ال�سع ٔ�شهر اVٔوىل من هذه الس:نة  10جامعي، سوي مهنا 

  . �زاIات فهيا �9زاع اwيل عرضت Iىل هذه اwلuان، متت "سوية  36اكنت 
دون شك ٔ�ن هذا اVٔمر ¸م Vٔنه حياول يلقى يف Iني املاكن تقريب 

بني الشغيX، تعرتي هذا اVٔمر  لو�ة النظر ما بني ٔ�ر�ب العمل وما
صعو�ت خمتلفة، يف بعض اVٔحGان مع اVٔسف بعض اVٔطراف ال حترض ٔ�و 

  . ال جتعل اVٔمور متيش ٕاىل �ٓخرها
Iىل لك ¬ال هذا وا¬د إالجراء اwيل اكن يف املدونة، وهو حياول ٔ�ن 

  . يقرب و�ات النظر لكام اس:تطاع ٕاىل ذÕ س�Gال
Pنه خصنا نعززو ا�ور دÑل هاذ اwلuان، وخصنا رمبا بدون شك ٔ

 Õننا كذ�نعطيوها ٕاماكنيات ٔ�كرب �ش "ش:تغل، ومن دون شك Iىل ٔ
حنتاج ٕاىل مGاكنزيمات ٔ�خرى دÑل ¤¬رتازية فú يتعلق �لك الرصاIات 
امجلاعية، حمتاWني wلتحكمي، حمتاWني wلوساطة واملركزÑت النقابية امشات 

�ر�ب العمل، حمتاWني �ش نطورو  يف هاذ ¤جتاه مع املمثلني دÑلٔ
  . الس:ياسة التعاقدية �التفاقات امجلاعية

وهاذي لكها ٔ�مور اwيل ©ادي جتعل املناخ دÑل ¤جöعي �كون راشد 
وجيعل Iىل ٔ�ن ¤Iرتاف �حلق النقايب و¤Iرتاف �ºمتثيلية النقابية 

ئل دÑل و¤Iرتاف بpٔن اVٔطراف دÑل الزناع �يخصهم يلجؤوا ٕاىل وسا
  . احلوار ق�ل الزناع

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة wلفريق الفGدرايل، اVٔس:تاذ ٔ�فرÑط تفضل. شكرا

�فرÑططططٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املاÑفر�ٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املاÑفر�ٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املاÑفر�ٔ Õاملس�شار الس:يد عبد املا::::        
  .شكرا الس:يد الرئCس

 ،¦ٔpٔن �كون هناك تقومي لهاته املسpٔنه حنن اليوم مطالبون بpعتقد ب�ٔ
�داء اwلجن إالقلميية ؤ�يضا أ ¦ٔpلبحث واملصاحلةمسw لجنة الوطنيةw . فعال

هناك �ٓليات ٔ�خرى لفض هذه الزناIات، ومن مضهنا، كام قلمت، الس:يد 
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Õالوساطة، ٕاىل ©ري ذ ¦ٔpالتحكمي ومس ¦ٔpالوز�ر، مس .  
لكن ٔ�عتقد بpٔن ٕاشاكلنا الك�ري اليوم هو مسI ¦ٔpدم ا¬رتام ما هو 

ك العديد من هنا.. مZصوص Iليه يف القانون وميكن ٔ�ن نديل ببعض
املقاوالت ال حترتم مسpٔ¦ جلنة املقاو¦، واليت ميكن ٔ�ن "سامه يف ٔ�ن �كون 
هناك اس:تقرار داxل املقاو¦، جلان الص¡ة والسالمة، طب الشغل هناك 

  . العديد من ٔ�ر�ب العمل �رفضون التعاقد مع ٔ�طباء دÑل الشغل
Ï سلطة مث اليوم ن�ساءل هل Vٔي Iامل Iىل مس:توى ٔ�ي عام¦، هل 

Iىل ٕاج�ار رب مؤسسة ٔ�ن حيرتم القانون؟ لCست Vٔي Iامل ٔ�ية سلطة، 
�حتدث ٕاليمك حبمك ممارس Vٔكرث من ٔ _�  . س:نة، Iا°شت هذه املسائل 30ؤ

يف ©الب اVٔحGان �كون هناك هاجس wلس:يد العامل Iىل ٔ�ن املؤسسة 
  . جيب ٔ�ال تغلق، وطبعا �كون ٕاىل Wانب رب املؤسسة

العامل لكه ٔ�ن قانون الشغل هو قانون اجöعي، وعندما  وحنن نعمل ٔ�نه يف
نت¡دث عن ٔ�ي قانون اجöعي فهو يpٔيت ٕالنصاف الطرف الضعيف، 

  . والطرف الضعيف يف هذه احلا¦ هو اWVٔري، هو العامل
ÕÖ، فZحن اليوم حمتاجون ٕاىل ثقافة Wديدة يف التعامل مع الزناIات 

امجلاعية، وهذا لن يتpٔىت ٕاال يف ٕاطار ¤جöعية، سواء الفردية مهنا ٔ�و 
حوار اجöعي حقGقي، حوار اجöعي ثاليث بني احلكومة ؤ�ر�ب العمل 

  .ؤ�يضا املركزÑت النقابية اVٔكرث متثيلية
ومن هنا، املفاوضة امجلاعية اليت تفيض ٕاىل ٕا�رام اتفاقGات جامعية، Iىل 

ار داxل املقاو¦ اعتبار ٔ�هنا ميكن ٔ�ن Êكون عنرصا من عنارص ¤س:تقر 
  .وداxل اDمتع طبعا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، wلرد Iىل التعقGب. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
  الس:يد الرئCس،

الس:يد املس�شار احملرتم ٔ�ظن بpٔنه ٔ�_ مiفق معك بيل خصنا احلوار 
ؤ�نت تعمل من دون شك ٔ�ن هناك �ٓليات دÑل ¤جöعي، ولكن تيظهر 

هاذ احلوار ¤جöعي، اك�ن �ٓليات داxل املقاوالت، اك�ن �ٓليات Iىل 
املس:توى دÑل القطاIات ¤قiصادية، اك�ن �ٓليات Iىل املس:توى الوطين، 

، كت¡اوروا مع الوزارة امللكفة �لوظيفة )CGEM(ؤ�نمت كت¡اوروا مع 
ر اDالس ثالثية الرت�يب، كنت¡اورو يف ٕاطار العمومGة، كت¡اوروا يف ٕاطا

اDلس دÑل السالمة، كنت¡اورو يف ٕاطار اDلس املتعلق كذVٔ� Õوفاق 
امجلاعية، هذه لكها ٕاطارات دÑل احلوار ¤جöعي، مث هاذ اwلuان إالقلميية 
يه جلان لتقريب و�ات النظر، ال تلغي اVٔمور اVٔخرى اwيل يه يف يد 

Xالشغي.  
 Õوكذ Xعي معمول �ش حيمي الشغيöىل لك ¬ال القانون ¤جIو
معمول �ش حيمي العالقات ¤جöعية �رمهتا، ما هواش قانون موWه ضد 

�ر�ب العمل، هو قانون اwيل تيحمي العالقات ¤جöعية وتيجعل ٔ�ن دو¦ ٔ
  .القانون يف اDال ¤جöعي Êكون سارية املفعول

        ::::ةةةةالس:يد رئCس اجللسالس:يد رئCس اجللسالس:يد رئCس اجللسالس:يد رئCس اجللس
  . شكرا wلس:يد الوز�ر

ن�iقل ٕاىل السؤال املوايل موضوIه Iدم ا¬رتام بعض الرشاكت اVٔجZبية 
الس:يد املس�شار احملرتم، Pينا فرص ٔ�خرى wلنقاش ٕان شاء .. لقانون الشغل

  .هللا مبناس:بة دراسة املزيانية، لنا فرصة لتعميق النقاش ٕان شاء هللا
الرشاكت اVٔجZبية لقانون  السؤال الثاين موضوIه Iدم ا¬رتام بعض

عبد هللا عطاش، عبد إالاله : الشغل، wلمس�شار�ن احملرتمني السادة
  .اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال. احللوطي، محمد رماش

        ::::املس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماش
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  املس�شارون، ٕاخواين

  الس:يد الوز�ر احملرتم،
يف ٕاطار حبث الرشاكت اVٔجZبية عن ¤س��ر �ملغرب، حGث Êلكفة 

وب�Gة حتتية جGدة ؤ�رايض متنح مقابل  ،إالنتاج Wد مiدنية، اVٔجور مZخفضة
وٕاماكنية حتويل اVٔر�ح  ،وٕاعفاءات رضي�Gة ومجر�ية Wد مغرية ،ٔ�مثان زهيدة

  .وس wلحقوق العاملية �لك سهو¦wل(ارج �لك حرية، مع د
فهذه الرشاكت اVٔجZبية ميتاز بعضها بعدم التقGد بقانون الشغل والرضب 

من اPس:تور ومن  29بعمق wلحرÑت النقابية يف خمالفة رصحية wلفصل 
التعسف احلاصل، الطرد امجلاعي wلماكتب النقابية ٔ�و الطرد التدرجيي 

ÕÖ X×م��لقZيطرة املتخصصة يف ) YAZAKI(رشكة : املمهنج، ونعطي ٔ
ٕانتاج الاكبالج، وقد طالبنا �ملناس:بة من الس:يد رئCس احلكومة التدxل 

wل�س:يج " xاد°سا"ورشكة . ٔ�ثناء Wلس:ته الشهرية معنا داxل هاته الغرفة
  .بطنuة

وهنا نؤكد ٔ�ن دور مZدوبية الشغل ©ائب من xالل ما ميليه Iلهيا 
 Õٔس كذpخرى، $رشكة دورها القانوين، وال بVٔن نذ�ر ببعض الرشاكت ا�ٔ

Iامال، مازالوا مطرود�ن مZذ يوليوز  2200بطانطان واليت "شغل " ٔ�مZيوم"
املايض ٔ�و واقفني عن العمل، Vٔن الرشكة ب�ساطة Êريد ابزتاز احلكومة من 
xالل اPمع املطلوب، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن العام¦ هناك مل تقم بدورها املطلوب يف 

  .واملصاحلة Iىل XI هاته اwلجنة ٕاطار جلنة البحث
�واجن بتارودانت اليت قام صاحهبا بطرد " ٔ�واكها"كام ٔ�ن رشكة w30 

Iامال، فرب الرشكة وصل به اVٔمر ٕاىل ٕاج�ار العامل املطرود�ن بتقدمي 
اس:تقاºهتم من نقابة ¤حتاد الوطين wلشغل �ملغرب حبضور العون القضايئ 

يف حتد سافر wلقوانني اجلارية وwلجنة البحث ٕان ٔ�رادوا الرجوع ٕاىل العمل، 
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  .واملصاحلة �ٕالقلمي
wلنظافة ) Sigidima(واليوم، الس:يد الوز�ر، تعرض عامل رشكة 

�Pار البيضاء من طرف بلطجية الرشكة، حGث مت طعن ٔ�¬د العامل 
  .املنفذ�ن لوقفة احuiاجGة gسكني ٔ�مام ٔ�Iني السلطات احمللية

ة الك×ري مهنا ال حيرتم ٔ�Ñم العطل وال نظام ٕان هذه الرشاكت اVٔجZبي
اVٔجور، وهنا نذ�ر �خلرق السافر اÖي تعرض Ï ر�بنة رشكة احتاد 

التابعة ) UMEP(املغرب وإالمارات العربية املت¡دة wلصيد بIٔpايل الب¡ار 
مهنم، وعوض ٔ�ن تتدارك  9مبيناء ٔ�اكد�ر وطرد  D(SOMED)موIة 

ا نقاشا مسؤوال مع املكiب النقايب متادت يف إالدارة هذا املشلك بفiحه
س:نة، بل  21تعسفها، حGث ٔ�قدمت Iىل هذا الفعل يف حق من معلوا 

من القانون  288جلpٔت هبؤالء الر�بنة ٕاىل ردهات احملامك حتت طائX الفصل 
اجلنايئ، وإالدارة يف خشص مد�رها العام اÖي مل �رد ٔ�ن يفiح احلوار حلد 

 معل الرئCس املد�ر العام كذÕ يف Iدم اس:تق�ال وفد اVٓن مع هؤالء، كام
  .�رملاين �Pار البيضاء

يف اخلتام، ما يه إالجراءات اليت تنوون اختاذها لفرض س:يادة القانون 
  Iىل هاته الرشاكت، الس:يد الوز�ر احملرتم؟

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لمك اللكمة الس:يد الوز�ر. شكرا wلس:يد املس�شار احملرتم

  :الس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يؤسفين ٔ�ن هذا السؤال اÖي تيل Iيل مايش هو اwيل عندي �ش 
جناوب Iليه، ولو ٔ�ن الس:يد املس�شار ٔ�عطاين هذه املعطيات اwيل ٔ�دىل هبا 

يه دقGقة، فلهذا بغيت جناوب بصفة اVٓن VٔمكZين ٔ�ن ٔ�عطيه ٔ�مور اwيل 
  .Iامة، Vٔن السؤال اÖي طرح Iيل طرح بصفة معومGة

يف هاذ البالد اك�ن قانون وا¬د هو قانون الشغل تCرسي Iىل لك 
املقاوالت اwيل كت(دم يف هاذ البالد، �يفام اكن رٔ�ساملها، مغريب ٔ�و ٔ�جZيب 

°رسي Iلهيم القانون  ٔ�و �شرتاك ما بني املغاربة وما بني اWVٔانب، لكهم
  .ولكهم خصهم حيرتموا القانون ولكنا خصنا ´ش:تغلو يف هاذ ¤جتاه

فú يتعلق �لشق املتعلق �ÑVٔم دÑل العطل والعطل اPي�Gة، اك�ن 
 ظروف �ل�س:بة لبعض احلاالت دÑل بعض الناس اwيل كCش:تغلوا اwيل

Êميكن °ش:تغلوا ٔ�Ñم العيد، �يظهر يل يف الوظيفة العمومGة اك�ن _س 

كCش:تغلوا هنار العيد، الناس اwيل مiلكفني �Vٔمن و�ملس:تعuالت دÑل 
 ،Õل الطريان، ٕاىل ©ري ذÑيل تيقابلوا السالمة دwات والناس اGاملس�شف

  .كCش:تغلوا يف ٔ�Ñم اVٔعياد، سواء اكنت وطنية ٔ�و دي�Gة
�ن بعض القطاIات ¤قiصادية اwيل ما Êميك�ش حي�سوا، اwيل كذÕ اك

مشغلني اVٔفرنة اwيل �يعملوا هبم الصلب، ما �ميك�ش هلم يطفGو الفران 
ٕاذن اك�ن ظروف اwيل . وميش:يو يدوزوا العيد، �يبقاو الناس °ش:تغلوا

  . القانون كCسمح هبا �ش الناس °س:متروا
ات معينة �يف ما ٔ�شار ٕاºهيا ٕاذا اكينة خروقات دÑل القانون يف �

الس:يد املس�شار احملرتم، احZا مس:تعد�ن ندرسوها ونفعلو التفCiش ونفعلو 
  .لك ما °سمح به القانون محلاية حقوق دÑل العامل

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة wلسادة املس�شار�ن. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس:يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس:يد الرئCس

  دة الوزراء،السا
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

�وال، الس:يد الوز�ر، السؤال ال خيتلف متاما عن السؤال املطروح ٔ
واÖي بني ٔ�يد�مك، فقط السؤال اÖي بني ٔ�يد�مك هو سؤال مجمل، والسؤال 

  .اVٓن فGه بعض اVٔم×X والRذج فقط، ٔ�ما حمور السؤال فهو الزال نفسه
الوز�ر، حنن اليوم نقدر ٔ�ميا تقد�ر اDهودات اليت  القضية الثانية، الس:يد

تبذلها احلكومة، ونقدر ٔ�ميا تقد�ر اDهودات اليت تبذلها مجموIة دÑل 
اVٔطراف من ٔ�Wل Wلب ¤س��ر wلبالد، واحZا Iارفني اليوم بpٔن 
الظروف ¤قiصادية دÑل بالد_ يه يف ٔ�مس احلاWة اليوم ٕاىل Wلب ٔ�كرث 

  .س��رات ملصل¡ة البالدما ميكن من ¤
وÕÖ، الس:يد الوز�ر، ونعمل ٔ�ن ¤س��ر ج�ان، ولكن نقول، الس:يد 
الوز�ر، Iىل ٔ�ن هذا اVٔمر ال ي��غي ٔ�ن �كون Iىل حساب احلقوق 
املرشوIة wلطبقة العاملية يف املغرب، حنن اليوم نقول، الس:يد الوز�ر، من 

د الوز�ر، ونقولها لمك �لك xالل اVٔم×X اليت قدمت ٔ��مك تتحملون، الس:ي
�خوة، تتحملون مسؤولية اليوم كربى يف اس:تقرار املؤسسات إالنتاجGة يف ٔ

  . بالد_
ال يعقل، الس:يد الوز�ر، اليوم ٔ�ن هاذ املشالك Êكون هباذ احلجم هذا 
ؤ�ن ال نتعاطى معها �لرسIة و�لقوة الالزمة wلحفاظ Iىل اس:تقرار املؤسسة 

  . جöعيوwلحفاظ Iىل السمل ¤
حنن نقا�ت، الس:يد الوز�ر، اليوم نتحمل مسؤولي�Zا الوطنية يف اPفاع 
عن بالد_ واPفاع عن مصل¡ة البالد واPفاع عن ¤س��ر يف البالد، 
ولكن ي��غي ٔ�ن �كون التعاون من طرف امجليع، التعاون من طرفمك 

يتحقق ٕاال  هذا التعاون، الس:يد الوز�ر، ال ميكن ٔ�ن. والتعاون من طرفZا
بتفعيل لك اVٓليات دÑل جتاوز لك إالشاكالت اليت تطرح يف مجموIة دÑل 

  . املؤسسات إالنتاجGة
الس:يد الوز�ر، ملا تقع اVٓن مشالك يف هذه املؤسسات إالنتاجGة، ال 
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جند من خياطب، ال املؤسسات Iىل املس:توى إالقلميي وال Iىل املس:توى 
  . الوطين جندها

كتقول، الس:يد الوز�ر، ك�س:تدعيومه وبعض اVٔطراف ما الناس اwيل 
كتCuش، قولها، الس:يد الوز�ر، gشلك م�ارش، بpٔن هاذ اVٔطراف اwيل ما 
كتCuش مه اVٔطراف املعنية الباطرو_، وملا نتلكم عن الباطرو_ ال نتلكم 
عن لك الباطرو_ ولكن نتلكم عن الباطرو_ اليت ال حترتم احلقوق املدونة يف 

  .دونة ويف القانونامل
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا wلس:يد املس�شار

  .التعقGب، تفضلوا

        ::::الس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهالس:يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينينينين
�ظن بpٔن الس:يد املس�شار احملرتم احZا مiفقني بpٔن القانون خصو حيرتم، ٔ
واحZا كذÕ مiفقني بpٔنه تضافر اجلهود دÑل امجليع وال نلغي مسؤولية وزارة 
ال�شغيل والتكو�ن املهين يف هاذ العملية، ولكن ال ٔ�لغي مسؤولية لك 

  . اVٔطراف اليت تعمل يف هذا احلقل
ذ اVٔمر خصنا نتعاونو فGه مجيعا �ش نوصلو ولهذا، تيظهر يل بpٔن ها

لعالقات اجöعية اليت حتمي مصاحل لك اVٔطراف، مصاحل العامل Iىل رايس 
وعيين، وهاذ اليش اwيل تعلمت يف حGايت لكها ند�ر، وكذÕ مصاحل 
املس�مثر�ن ومصاحل ¤قiصاد الوطين، خصنا نتعاملو مع هاذ اVٔمر مبا ي��غي 

  .من رؤية بعيدة املدىمن Wدية ومن معق و 
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر Iىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة

ن�iقل ٕاىل السؤال اVٓين املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية، 
وموضوIه مدى الزتام وزارة الرتبية الوطنية بتطبيق مضامني املذ�رة الوزارية 

عن العمل �لساIات إالضافGة لسد اخلصاص يف ٔ�طر املتعلقة �لتعويض 
هيئة التدر°س، وسiCوىل إالWابة عنه �لنيابة الس:يد وز�ر العالقات مع 

  .الربملان
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس:يد الرئCس، اVٔس:تاذ معر ٔ�دخGل

        ::::املس�شار الس:يد معر ٔ�دخGلاملس�شار الس:يد معر ٔ�دخGلاملس�شار الس:يد معر ٔ�دخGلاملس�شار الس:يد معر ٔ�دخGل
  .الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف اVٔن�Gاء واملرسلنيgسم هللا 

  الس:يد الرئCس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

نومفرب  19الصادرة بتارخي  176طبقا ملضامني املذ�رة الوزارية Iدد 
ة gشpٔن العمل �لساIات إالضافGة لسد اخلصاص يف ٕاطار هيئ 2010

التدر°س، مسح wلعديد من ¬اميل شهادات إالWازة مببارشة ¸مة التدر°س 
  . بعد ق�ول Êرش:ي¡اهتم من مصاحل وزارÊمك

 30وحGث ٔ�ن مجيع اVٔساتذة العاملني مبوجب هذه املذ�رة °ش:تغلون 
ساIة يف لك ٔ�س:بوع درايس �بايق اVٔساتذة الرمسيني، وحGث ٔ�ن اVٔساتذة 

يف مZاطق صعبة رمغ التعويضات الضئيX اليت ال املتعاقد�ن �زاولون ¸ا¸م 
يتوصلون هبا ٕاال بعد ممت الس:نة اPراس:ية، فٕان مضامني املذ�رة ال تنطبق 
متاما Iىل هذه الوضعية، ٕاذ ¬ددت املقاد�ر املمنو¬ة عن لك ساIة معل يف 

درمه �ل�س:بة  67,50درمه �ل�س:بة Vٔساتذة التعلمي ¤بتدايئ، و 34,50
درمه �ل�س:بة Vٔساتذة التعلمي  105,60علمي إالIدادي، وVٔساتذة الت

  .الثانوي
ما مدى الزتام : انطالقا مما س:بق، ´سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم

وزارÊمك بتطبيق مضامني املذ�رة الوزارية املتعلقة �لتعويض عن ساIات 
  العمل إالضافGة لسد اخلصاص يف ٕاطار هيئة التدر°س؟

ساتذة اVٔ تحسني الوضعية ¤جöعية وضامن حقوق 4نيا، ٔ�ال تفكرون ب 
  سد هذا اخلصاص؟ل 

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة wلس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع . شكرا wلس:يد املس�شار

  .الربملان واDمتع املدين لٕالWابة Iىل السؤال، فليتفضل مشكورا

نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد ((((الربملان واDمتع املدين الربملان واDمتع املدين الربملان واDمتع املدين الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
        ):):):):وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس:يد الرئCس

الشكر موصول wلس:يد املس�شار احملرتم وwلفريق احلريك Iىل ٕا4رة 
وهبذه املناس:بة  ،موضوع هذه الرشحية من ش:بابنا اDاز�ن، من هاذ املنرب

البد ٔ�ن حنيهيم Iىل ٔ�هنم اخنرطوا يف وا¬د اDهود وطين لسد اخلصاص يف 
بعض املناطق اليت تعرف ٕاشاكل لتغطية هذه اخلدمة العمومGة wلتعلمي، 

  . و�ونه سد خصاص فهو عندو وضعية انتقالية وضعية ظرفGة واس:ت&Zائية
اخلدمة دÑل ٕاذن املطلوب ٔ�ن اPو¦ واحلكومة متيش ٕاىل تث�Gت 

اºمتدرس دÑل ٔ�بنائنا وبناتنا يف � املناطق، مبا فهيا املناطق الصعبة واجلبلية 
  . gشلك قار ودامئ

هذه الوضعية، كام ٔ�رشمت الس:يد املس�شار احملرتم، نظمت يف ٕاطار 
اليت ٔ�رشمت لها واليت راعت ٔ�هنا توفر وا¬د ¤عöد لهذه  176املذ�رة رمق 

 ٔ�هنم °ش:تغلون بوا¬د التعويض مق�ول، لكن الوزارة الرشحية Iىل ٔ�ساس 
واعية بpٔنه هذا التعويض حيتاج ٕاىل مراجعة، Iلام بpٔنه كام قلت اسرتاتيجيا 
هذا سد اخلصاص جيب ٔ�ن �زول ليك �كون الوضع الطبيعي هو وجود 
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  . هيئة تدر°س قارة ويف ٕاطار الوظيفة العمومGة
اس، وال يرتتب Iليه ٔ�ي احلكومة طبعا جلpٔت ٕاىل تعاقد مع هؤالء الن

الوزارة اقرتحت مرشوع  2012ٔ�كتو�ر  15يشء Vٔنه تعاقد ظريف، وبتارخي 
مرسوم هيدف ٕاىل الرفع من مقاد�ر التعويضات املمنو¬ة عن لك ساIة معل 

�كتو�ر  -كام قلت-ٕاضافGة، ٔ�حGل Iىل مصاحل ¤قiصاد واملالية بتارخي ٔ
2012 .  

مة بpٔمهية ٕاصالح هذه الوضعية ٕاذن ٕان شاء هللا الوعي دÑل احلكو 
قامئ، ووعهيا ٔ�كرب برضورة جتاوز هذا الوضع ٕاىل وضع اwيل هو شامل وقار 
بتوفري املوارد ال�رشية، والحظمت اVٓن اDهود معل Iىل مس:توى قانون املالية 
من xالل مZاصب الشغل اwيل ٔ�xذت حصة ¸مة لوزارة التعلمي، و�لتايل 

¤قiصادية وحتسن مالية اPو¦ س:يكون من  ٕان شاء هللا حتسن ٔ�وضاعنا
�مه ٔ�وراش xدمة املواطنني ومتكGهنم من اخلدمة يف جمال التعلمي Vٔبناهئم ٔ

  . وبناهتم
فلهذا ٕان شاء هللا حنن مiفقون، لكن إالشاكل طرحمتوه دÑل التpٔخر 
يف موضوع اس:تالم هذه التعويضات هذا حسب املعلومات اwيل عند_ ما 

يفGد ٔ�ن هناك ٔ�مر حمرج، لكن ٕاذا اكنت عندمك معطيات،  اكي�ش يعين ما
احZا ٕان شاء هللا Wاهزون �ش ندرسوها مع الس:يد وز�ر القطاع و_xذ 

  . جمراها ٕان شاء هللا ٕاىل احلل
  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد معر ٔ�دخGلاملس�شار الس:يد معر ٔ�دخGلاملس�شار الس:يد معر ٔ�دخGلاملس�شار الس:يد معر ٔ�دخGل
        .س:يد الوز�رشكرا ال 

كام ال خيفى Iليمك �ل�س:بة لهذه الفàة العريضة من اVٔساتذة، قدموا 
تضحيات WليX من ٔ�Wل ٕانقاذ ٔ�بنائنا وبناتنا من الضياع جراء الهدر 

  . املدريس
ومن ٔ�Wل تعويض اخلصاص يف املوارد ال�رشية يف قطاع الرتبية الوطنية 

نتpٔسف �ل�س:بة wلوزارة بصفة xاصة ويف ٕاطار هيئة التدر°س بصفة Iامة، 
خرجت كذÕ مذ�رة ما نعرفوهاش �ل�س:بة wلمذ�رة اليت ٔ�رشمت لها يف يوم 

تصف ٔ�ساتذة  2012ٔ�كتو�ر  5ولكن هناك كذÕ مذ�رة يف يوم  15
التدر°س تصفهم بpٔهنم ©ري يش ¬اWة Êمكيلية �ل�س:بة لٔ.ساتذة، و�لتايل مه 

مة �ل�س:بة داxل ٔ�صبحوا تقريبا عبء Iىل هيئة التدر°س بصفة Iا
املؤسسات، يعين ٔ�صبحوا �جàني ٔ�و يشء من هذا الق�يل �ل�س:بة 
wلؤسسات التعلميية، و�لتايل ال يعاملون بنفس املعامX اليت يعامل هبا 

  . املدرسون الرمسيون
4نيا، كذÕ هناك ٕاشاكل، هناك البعض من هؤالء املدرسني ا�Öن 

ٕاىل الثانوÑت، وتقع مشالك كذÕ �كونون صغري�ن يف السن ويمت وجلومه 

  . داxل احلجرات اPراس:ية نظرا لصغر سن اVٔس:تاذ مع الطلبة املوجود�ن
و�لتايل، �متىن من الوزارة بpٔن تعطي عناية xاصة �ل�س:بة لهاذ 
اVٔساتذة ا�Öن توقع وزارة الرتبية الوطنية معهم الرشااكت يف هذا إالطار، 

زارة الرتبية الوطنية وبصفة xاصة يف ومن ٔ�Wل سد اخلصاص احلاصل يف و 
  . العامل القروي

و�لتايل تعطي كذÕ عناية xاصة �ل�س:بة لٔ.ساتذة الصغري�ن يف 
السن بل Iدم جلوهئم ٕاىل الثانوي، مع العمل بطبيعة احلال �ل�س:بة wلتعلمي 

  . الثانوي فGه خصاص وخصاص �بري Wدا
  .شكرا الس:يد الوز�ر. شكرا wلس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا wلس:يد املس�شار

  .التعقGب

نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد ((((الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس:يد الرئCس

كومة ٔ�ي تعبري هو، الس:يد املس�شار احملرتم، ما ميك�ش يصدر Iىل احل
يف ٔ�ي يشء رمسي يفGد حتقري معل Iامل ما يف اPو¦، الس:ú ٕاذا اكن 
يتعلق بوا¬د الش:باب اwيل هام _ضلوا وامشاو ملناطق _ئية، وصعب �ش 

و�لتايل، هذا ٔ�مر مZفي . يتعاطاو لوا¬د املهمة دÑل تدر°س ٔ�بنائنا وبناتنا
  . wلحكومة هنائيامطلقا وما ميك�ش لو �كون، وما ميك�ش يت�سب 

يه وضع ظريف، تعاقد ظريف انتقايل، ال  -كام قلنا-لكن هاذ الرشحية 
�ن °س:متر، و�متناو ٕان شاء هللا هاذ الش:باب اwيل اxذاو جتربة يف ٔ Ï ميكن

تقريبا، هاذو  2010التدر°س، وحضوا يعين ٔ�حGا_ شهور ٔ�و بضع، يعين من 
ادي °س:تافدوا ويفوزوا يف �متناو �كونوا ٕان شاء هللا من الناس اwيل ©

املبارÑت القادمة، Vٔن Iىل اVٔقل عندمه اVٓن وا¬د التجربة وعندمه وا¬د 
  .اVٔهلية

  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا wلس:يد الوز�ر

اللكمة . ن�iقل ٕاىل السؤال املوايل يتعلق بتدهور البناÑت املدرس:ية
واملعارصة، فليتفضل ٔ�¬د Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا¦ 

  .السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفي
  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،



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

24 

 )2012نومفرب  27( 1434حمرم  12

توWد بعض املؤسسات التعلميية، خصوصا �لعامل القروي، يف وضعية 
مزرية ن�uGة لتدهور البناÑت املدرس:ية وترضر جتهزياهتا ومرافقها، ويه 

�راسةوض w عية ال "سامه بل ال "سمح بتوفري الرشوط الرضورية .  
ؤ�مام Êرامك هذا التدهور وهذه اVٔرضار اليت حلقت هذه املؤسسات مZذ 

هل Pى الوزارة خمطط اس:تعuايل : س:نوات Iديدة، ´سائلمك الس:يد الوز�ر
ٕالصالح وÊرممي املؤسسات التعلميية املترضرة وتوفري التجهزيات واملرافق 

ورية هبا؟  وما اÖي قامت به الوزارة من ٔ�Wل تعبئة اكفة رشاكهئا من الرض 
جامIات حملية وجممتع مدين يف ٔ�فق التغلب Iىل ٕا�راهات املوارد املالية 

  احملدودة؟ 
  .شكرا الس:يد الرئCس

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

  .عن السؤال

نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد ((((الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
©ادي تالحظوا معي، الس:يد املس�شار، من xالل لغة اVٔرقام اليت ال 

ادي يعرف التعلمي حتايب ٔ�¬د، ٔ�ن هاذ احلكومة هاذي ٕان شاء هللا معها ©
والب�Gة دÑلو املؤسساتية نقX نوعية و©ادي نقول _رخيية بلغة اVٔرقام، ©ادي 

  . نتلكم Iىل التpٔهيل من بعد
لكن الحظ معي اVٓن ٔ�ن مجموع املؤسسات اwيل اكينة اليوم، يف بالد_ 
Iىل املس:توى الوطين، ¤بتدايئ دÑلها وإالIدادي والثانوي التpٔهييل، احZا 

ٕان شاء هللا وهباذ املزيانية  2013احلكومة اليوم يف. 10.208وم يف الي
املرصودة لهذا القطاع إالسرتاتيجي واحليوي ©ادي منش:يو يف البناء فقط ما 

، 30: ، اPاxليات60: ، الثانوÑت80: ، إالIدادÑت569: بني املدارس
رتة مؤسسة س:ت�ىن، ٕاذن من الف 809ٕاىل �ٓخره، احZا داxلني تقريبا Iىل 
، اليوم احZا ©اديني يف س:نة 10.000دÑل ¤س:تقالل ٕاىل اليوم احZا يف 

  .800وا¬دة ٕاىل 
مؤسسة، وÊزويدها  8000فú يتعلق �لتpٔهيل، الوزارة قامت بتpٔهيل 

- �2009ملاء الصاحل wلرشب xالل الفرتة دÑل  4000وÊزويد ٔ�كرث من 
2012 ٔ� 1400يضا ، هذا معل مت gرشاكة معومGة وخواص واwيل مس 

  .2010- 2009مؤسسة تعلميية xالل مومس 
�ش:نو اwيل مربمج؟  2013-2016ٔ X¬يف هاذ املر  

�لف مؤسسة تعلميية؛ 11ٕاصالح ما يقارب  -ٔ 

مؤسسة تعلميية،  8000ٕاجناز س:ياWات ومرافق حصية مبا يقارب  -
الحظوا عندما نتلكم Iىل الرمق الوطين ٔ�ش:نو فGه، ذاك اليش اwيل ©ادي 

ا اخلصاص اwيل اك�ن Iىل املس:توى، راه يف سؤالمك مشكورا، يزتاد، الحظو 
  ذ�رمت هاذ الرتامك دÑل هاذ اخلصاص؛

  مؤسسة تعلميية؛ 11.000جتديد ا4Vٔث املدريس مبا يقارب  -

جتاوز اخلصاص احلاصل Iىل مس:توى الربط gش:بكة الكهر�ء واملاء  -
  والتطهري؛

 les puits(ٕارساء نظام ٔ�قل لكفة، هذا اwيل معروف بــــ  -
canadiens(لÑرض،  ، نظام دVٔل اÑس:تعمل الطاقة احلرارية دCة كàالتدف
، وطبعا يف املناطق اwيل 2016مؤسسة تعلميية يف ٔ�فق  3200يف ما يقارب 

  فهيا صعوبة دÑل الطقس؛

انطالق مرشوع تعويض البناء املفكك �عöد �ر_مج يف س:نوات  -
  .2013اذ الس:نة جحرة يف ه 1000مiعددة، ©ادي ميس حوايل 

Iىل مس:توى الرشااكت، هذا حمور اسرتاتيجي �بري، مت توقGع اتفاقGة 
، املتدxلون فهيا ٔ�ساس:يا 2008ش:ت�رب  11ٔ�مام Wال¦ املõ، رشاكة يوم 

اك�ن اPاxلية، الطاقة واملعادن وقطاع املاء والبàCة واك�ن املكiب الوطين 
ساهامت دÑل القطاIات wلكهر�ء واملاء الصاحل wلرشب، املعطيات وامل 

الثالث يف هاذ الرشاكة تؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�نه احلكومة Iازمة اليوم Iىل 
ٕاعطاء التعلمي عناية �برية من ٔ�Wل جتاوز الرتاكامت والتpٔسCس ملر¬X وٕان 

  .شاء هللا ºهنضة Wديدة
  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
واملعارصة،  اللكمة wلس:يد املس�شار احملرتم من فريق اVٔصا¦. شكرا

  .تفضل

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس:يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس:يد الرئCس

ال خيفى Iليمك، الس:يد الوز�ر، مZذ ٔ�كرث من عقد�ن تالشت وهتالكت 
يف Wل املقرات التعلميية، xاصة تõ اليت مت تور�هثا عن النظام التعلميي ملا 

ولCس ٔ�مام بعد ¤س:تقالل، حىت ليخيل wلمرء ٔ�نه ٔ�مام مؤسسات جسنية 
  .21مؤسسات تعلميية، Êرىب فهيا ٔ�جGال املس:تق�ل لالندماج يف عوملة القرن 

�ما يف العامل القروي و�لبوادي النائية، حGث ٔ�نه من الصعب Wدا ٕابداء ٔ
�ي تقGمي حول فضاءاهتا، تفiقد ٕاىل لك الرشوط الهندس:ية واملعامرية اليت ٔ

ملدارس اPراس:ية يف دواو�ر هذه ي��غي توفرها يف ٔ�ية بناية تعلميية، فpٔ©لب ا
Ñوبة فوق بناiالعناو�ن املك Õث ال البوادي ال تتطابق مع الواقع وكذGهتا، ح

تتوفر هذه اxVٔرية ال Iىل جحرات دراس:ية �ملواصفات القانونية والهندس:ية، 
وIىل سا¬ات تتوفر فهيا الرشوط الرتبوية والرتفهيية وIىل مرافق حصية وال 

  .مZاس:بة، مما جيعلها فقط عبارة عن ٕامس بدون مسمى حىت Iىل ٕاضاءات
ويف هذا إالطار، نقرتح من فريق اVٔصا¦ واملعارصة اخنراط احلكومة يف 



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

25 

 )2012نومفرب  27( 1434حمرم  12

خمطط يقوم Iىل "شGCد البناÑت التعلميية وفق تصاممي هندس:ية ومعامرية 
نية ت�Zامغ والبàCة الثقافGة و¤جöعية احمللية، وتتوفر فهيا لك املواصفات القانو 

ورشوط السالمة الصحية واVٔمZية وجتهز �لك وسائل التكGف والتدفàة، 
xاصة يف بعض املناطق الباردة مكنطقة اVٔطلس اليت °شكو تالمذهتا يف 

  . فصل الش:تاء من الربد القارس وشدة الصقGع
كام ي��غي ق�ل بداية لك س:نة دراس:ية ٔ�ن يمت تبGCض لك Wدران 

وطالء ٔ�بواهبا ونوافذها و"شذيب ٔ�جشارها  املدارس والثانوÑت واجلامعات
ومساحهتا اخلرضاء، مما سCشعر التالمGذ، سواء القداىم ٔ�و اجلدد، وحىت 
اVٔساتذة بpٔن مؤسساهتم التعلميية يف اس:تق�اهلم ملومس درايس Wديد و�لك ما 

  .حتم¢ هذه اللكمة من معىن
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ار، وشكرا wلس:يد الوز�ر Iىل مسامهته وموا�بته شكرا الس:يد املس�ش
  .لمك رد Iىل التعقGب، تفضلوا.. مجليع Wلسات هذا اDلس

نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد نيابة عن الس:يد ((((الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس:يد الرئCس

ÊرحGب، واÔطط Wاهز، لكن الس:يد املس�شار احملرتم، مقرت¬اÊمك حمل 
  :هبذه املناس:بة xليين نثري معمك وا¬د إالشاكليتني �بريتني

املدرسة اليوم مكؤسسة تعCش ا©رتاب داxل حميطها، ال �كفي ٔ�ن تpٔيت 
احلكومة ٔ�و امجلاIة ٔ�و ٔ�ي �از و°س�مثر ويد�ر ٔ�موال وي�ين حGوط وي�ين 

ٓ Wدران ويد�ر سور، ٕاىل  �ملدرسة من طرف خره، ٕاذا مل يمت احiضان ا
  .حميطها، فٕاهنا تتاليش

وا¬د الباب �بري هو دور اDمتع املدين، دور  ه¤حiضان اليوم عند
اVٓ�ء، دور اVٔ¸ات يف تpٔسCس امجلعيات الراعية واملصاح�ة لهذه 

  . املؤسسات
�نمت تالحظون كثريا من املدارس يف ٕاطار املقارنة تيكون فهيا وا¬د ٔ
امجلعية ´ش:يطة دÑل اVٓ�ء واVٔ¸ات، كCش:تغلوا، وIالقة وطيدة مع إالدارة، 
مع املدرسني، فهيا حGوية، طرحiو ٔ�مور، يعين كتصبغ، ك�شجر، اكنت فهيا 

�´شطة، ٕاىل ٔ ٓ �  .خره
ترت$ها لٕالدارة، ¸ام اكن  عندما Êكون اVٔرس بعيدة عن هذه املؤسسات،

جمهود إالدارة، البد ٔ�ن يقع اخلصاص، فلهذا هذا نداء ٔ�نه اDمتع املغريب يعترب 
املدرسة يه مZطلق لك ٕاصالح، مZطلق لك هنضة، حيتضهنا ويت�Zاها 
ويعتربها حمط ٔ�مل، و°ش:تغل معها ومع إالدارة دÑلها، �ش ٕان شاء هللا 

ا توىل عند_ مدارس "رشف اVٔس:تاذ، منش:يو لهاذ الطمو¬ات لكها، ٔ�هن
اVٔرسة، التلميذ، املف�ش، "رشف اDمتع Vٔهنا يه احملطة دÑل ٕانتاج ٕان شاء 

  .هللا النخب دÑل املس:تق�ل

  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر Iىل املسامهة

جGة ن�iقل ٕاىل السؤال املوايل املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الشؤون اخلار 
اللكمة Vٔ¬د السادة . والتعاون حول عودة املغرب wلمنتظم إالفريقي

  .املس�شار�ن من الفريق ¤شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس:يد الرئCس
  الس:يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

�خواين، ٔ�خوايت،ٔ  
  السادة الوزراء،

العقGد معمر القذايف تغري واقع الت¡الفات يف م�ارشة بعد سقوط نظام 
القارة إالفريقGة مع رغبة Iدة دول صديقة wلمغرب يف ٔ�xذ م�ادرة فعلية 
ٕالIادة اVٔمور ٕاىل نصاهبا السلمي من xالل عودة املغرب ٕاىل مZظمة إالحتاد 
إالفريقي، اليت اكنت تتحمك فGه العوامص اVٔجنلوسا�سونية وحمور 

اجلزاuر العامصة، املناهض دوما  –طرابلس  –س الغو  –جوها´س:بورغ 
  . wلحقوق املغربية املرشوIة

وعودة املغرب ٕاىل السا¬ة إالفريقGة تنظمييا لن �كون سوى Êرمجة 
لتواWد ٔ�كرث ٔ�مهية اليوم wلر�ط بعدد من اPول إالفريقGة اقiصادÑ ؤ�مZيا 

اصة بدمع وÊمنوÑ، وهكذا فٕان املغرب عضو فاIل يف اwلجنة اVٔممية اخل
السالم، °سهم يف ٕاIادة بناء املؤسسات الس:ياس:ية و¤نتقال اPميقراطي 

من ٔ�فراد القوات املسل¡ة  1561ببعض الب�ان إالفريقGة، حGث هناك 
امللكGة يقومون حبفظ السالم ببعض بؤر التوÊر، اكلكونغو اPميقراطية 

  .وسا¬ل العاج سابقا كذÕ وغي�Gا بCساو
ين مس�مثر ٕافريقي بعد جZوب ٕافريقGا، xاصة يف كذÕ املغرب هو 4

 ،Õٔمني، املواصالت، املقاوالت، البناء، ٕاىل ©ري ذpبناك، التVٔقطاع ا
 Ñكرث من  8000و°س:تق�ل س:نو�دو¦ ٕافريقGة،  40طالب ين¡درون من ٔ

  .مهنم هلم مZ¡ة مغربية 6500
رب كام ٔ�ن صاحب اجلال¦ قام بعدة زÑرات ٕاىل املنطقة، وÊربط املغ

صداقات مiينة مع Iدة دول، و�لك هذا التواWد وهذه العالقات مل ميكن 
wلمغرب من Êكو�ن رٔ�سامل س:يايس، ٕاذ لCس هناك رابط بني اخلط 
إالسرتاتيجي وإالجراءات امللموسة املش�iة، وهذا ما �رهنت Iليه م×ال 

  .لالطريقة السàCة اليت مت هبا تدبري ملف اخلطوط اجلوية امللكGة مع الس:نغا
ٕاذن، الس:يد الوز�ر، ٔ�ال Êرون ٔ�ن الفرصة ٔ�صبحت مواتية wلعودة ٕاىل 

س:نة من هنج س:ياسة الكريس  28املنتظم إالفريقي، لٕالحتاد إالفريقي، بعد 
الفارغ، وذÕ �س:تغالل اPبلوماس:ية املغربية wلتحوالت املسXu يف القارة 
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  ريقي؟السمراء، تبعا wلتحوالت الس:ياس:ية املؤ/رة يف الشامل إالف
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة wلس:يد وز�ر الشؤون اخلارجGة . شكرا لمك الس:يد املس�شار

  . والتعاون، بعد الرتحGب به فليتفضل مشكورا

        ::::الس:يد سعد ا�Pن العالس:يد سعد ا�Pن العالس:يد سعد ا�Pن العالس:يد سعد ا�Pن الع����ين، وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاونين، وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاونين، وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاونين، وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاون
  .شكرا الس:يد الرئCس

´شكر الفريق ¤شرتايك Iىل طرح هذا السؤال املتعلق ٕ�ماكنية عودة 
  . املغرب ٕاىل املنتظم إالفريقي

ؤ�ود يف هذا املضامر ٔ�ن ٔ�ذ�ر بpٔن املغرب ©ادر املنتظم إالفريقي �ٓنذاك 
س:نة كام ذ�رمت، ومجيع هيئاهتا بطبيعة  28مZظمة الو¬دة إالفريقGة مZذ 

السافر اÖي وقع مليثاق مZظمة الو¬دة احلال، لكZه ©ادرها gس�ب اخلرق 
إالفريقGة، ٕاذ اعتربت مجهورية ومهية ©ري معرتف هبا ٕاىل اليوم دوليا ولCس 
لها وجود حقGقي وال س:يادة لها اعتربت عضوة، Iىل الرمغ من ٔ�ن مGثاق 
مZظمة الو¬دة إالفريقGة �ٓنذاك ينص Iىل ٔ�نه ال �كون عضوا يف مZظمة 

  .¦ مس:تقX ذات س:يادةالو¬دة إالفريقGة ٕاال دو
اليوم عند_ ٕاشاكل هو ٔ�ن مZظمة الو¬دة إالفريقGة واملغرب  ،لكن

مؤسس لهذه املنظمة تغريت ؤ�صبح عند_ ¤حتاد إالفريقي، هذه املادة اليت 
تنص Iىل هذه املقiضيات �ل�س:بة wلعضوية يف مZظمة الو¬دة إالفريقGة 

�زيلت يف مGثاق ¤حتاد إالفريقي، ٔ�زيلتٔ.  
ٕاذن، اVٔس:باب اليت اكنت قامئة يوم ا´سحب املغرب من مZظمة ف

الو¬دة إالفريقGة ال Êزال قامئة، ؤ�ؤكد لمك ٔ�نه لCس هناك ٔ�ي مغريب ميكن 
�ن يق�ل ٔ�ن �كون ٔ�عضاء يف مZظمة وجبوار_ مجهورية ومهية ت�ىن Iىل نقض ٔ

ه س:ياسة املغرب يف اPفاع عن و¬دته واPفاع عن سالمة ٔ�راضيه مما تقiضي
وٕاذن ال ميكن wلمغرب ٔ�ن . مجيع املواثيق اPولية مبا فهيا مGثاق اVٔمم املت¡دة

  . يق�ل هذا املقiىض
اليوم فعال وقعت حتوالت بفعل الس:ياسة اليت قادها املغرب، 
دبلوماس:ية م�سجمة فاI XIىل اVٔرض، لCس يف ظل هذه احلكومة فقط، 

  . هذا قدمي، هذا مسار
س:تطاع املغرب ٔ�ن يقZع العديد من اPول اليت اليوم هن¤ ٔ�نفس:نا ٔ�نه ا

اكنت يف البداية Vٔس:باب س:ياس:ية، Vٔس:باب ظرفGة وVٔس:باب ٔ�خرى 
  . اIرتفت هبذه امجلهورية الومهية فسحبت اIرتافها ٔ�و مجدته

، 53اليوم، وكام قلت من ق�ل يف ٕاحصائية معروفة اPول إالفريقGة يه 
دول مجدت اIرتافها،  6افها، دو¦ حسبت اIرت  12دو¦ مل تعرتف قط،  17

من دول ¤حتاد إالفريقي ©ري معرتفة هبذه  %70فاليوم عند_ ما يقرب من 
©ري  %70ٕاذن �يف ميكن لكGان ٔ�ن �كون عضوا يف مZظمة و. امجلهورية

  . معرتف هبا؟ هذا ©ري معقول

حصيح ٔ�نه اليوم خصنا ´س�مثرو التحوالت اليت وقعت، سقوط نظام 
ن يتالعب ويدمع ¤نفصاليني، سقوط نظام ��بو، اليوم القذايف اÖي اك

عند_ صديق يف هذه اPو¦، يف سا¬ل العاج، هناك دول ٔ�خرى ن�uGة 
احلوار والعمل اPبلومايس والعمل التمنوي اwيل قام به املغرب ويف ٕاطار 

  . التعاون اPويل ٔ�صبح عندها وجود، جيب ٔ�ن ´س�مثر هذا ملس:تق�ل ٔ�فضل

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس:يد رئCسالس:يد رئCسالس:يد رئCسالس:يد رئCس
اللكمة لفريق ¤حتاد ¤شرتايك يف ٕاطار . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGاملس�شار الس:يد حفGظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
 ¦ٔpي مغريب ما ميك�ش ينازع يف هاذ املس��تفق معمك ؤٔ _�يف احلقGقة ٔ

احZا نتلكم Iىل ٔ�ن اVٓن هناك ملف اwيل اكن يدار . Vٔن هاذي مسلمة
يات Wديدة، هذه املعطيات هناك حتوالت gشلك �ٓخر، اVٓن هناك معط 

جGو س:ياس:ية اVٓن يف السا¬ة، هناك العدد اVٓن، معلية حسابية، Iدد 
، ٕاىل ©ري ذÕ، 17، اwيل ما اكن عندها حىت يش 12اPول اليت حسبت 

  . يعين لصاحل املغرب %70وكام رصحمت ٔ�ن اVٓن عند_ 
ها تتحرك، خصها ٕاذن اPور يبقى عند_ ٔ�ن اPبلوماس:ية املغربية خص 

"س:تعمل وسائل الضغط نتاعها، مع العمل Iىل ٔ�ن هناك دول صديقة اwيل 
  . يه رمبا فكرت �ش _xذ البادرة �ش ٔ�ن املغرب يدxل لالحتاد إالفريقي

اPبلوماس:ية املغربية خصها متيش يف هاذ ¤جتاه، الس:يد الوز�ر، Vٔن 
اك اVٓن املغرب هناك معطيات Wديدة، هناك دول حسبت اIرتافها، هن

دو¦،  �40متوقع اقiصادÑ، �يفاش احZا مiواWد�ن يف Iدة دول، ٔ�كرث من 
دو¦ مiواWد�ن اقiصادÑ عن طريق اVٔبناك  40دو¦ اكينة، ٔ�كرث من  53

دÑلنا، عن طريق رشاكت التpٔمني دÑلنا، عن طريق املقاوالت دÑلنا، 
و وا¬د اwلويب اwيل وعند_ اVٓن لوبيات مغربية، واش ما ´س:تطعوش خنلق

جيعلنا مع اPول الصديقة اwيل ميكن لنا �رجعو، وxاصة �يف ما قلت ٔ�ن 
احملور اVٔجنلوسا�سوين اwيل اكن نتاع جوها´س:بورغ والغوس وطرابلس 
ولي�Cا هترس، Vٔن اwيل اكن مiحمك يف املنتظم إالفريقي مه اPول 

  . اVٔجنلوسا�سونية
وش�iو، �لك رصا¬ة ن�سط  اVٓن هاذ احللف يعين ريب دار xري

اVٔمور، الس:يد الوز�ر، Vٔن ريب صاوب فGه وا¬د القZبX، القذايف امىش، 
كذÕ اجلزاuر ٔ�صبحت اVٓن س:ياس:هتا نوIا ما حمارصة، ميكن يل ´سمهيا ما 
ابقاش عندها ذاك التحرك يف شامل ٕافريقGا �يف ما اكن عندها يف السابق، 

وماس:ية املغربية "س:تغلها، والزم هاذي معطيات Wديدة اwيل ميكن اPبل
احZا ٔ�سس:نا الو¬دة إالفريقGة، يعين الزم  Vٔ1961ن يف .. خصنا �رجعو لهذا

    يؤتكُم    قُلُوبِكُم خَيرا    في    يعلَم اُهللاإِن "خصنا �رجعوا ٕ�ذن هللا وقوته، 
        ".".".".خَيرا

  .وشكرا
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        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لمك اللكمة wلرد Iىل التعقGبالس:يد الوز�ر، . شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاونالس:يد وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاونالس:يد وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاونالس:يد وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاون
�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن اPبلوماس:ية . شكرا الس:يد املس�شارٔ _�ٔ

  .املغربية موا�بة لهذا امللف �س:مترار، ونفكر فGه ليل هنار بدون م�الغة
مهنم كام 4نيا، حنن يف تواصل مع ٔ�صدقائنا اVٔفارقة ا�Öن مه مببادرة 

ذ�رت، مه ٔ�نفسهم يقولون مىت ©ادي Êرجعوا ملنظمة الو¬دة إالفريقGة؟ 
ونناقش معهم هذا املوضوع، مع ٔ�صدقائنا، ونناقش املوضوع حىت مع بعض 

ٕاذن هذا �ن Iىل يقني . اPول اليت عندها موقف سليب من هذه القضية
Zهم.  

حتاد إالفريقي 4لثا، الرجوع ٕاىل مZظمة إالحتاد إالفريقي، اPخول لالٕ 
مايش الرجوع، يف احلقGقة Vٔن مZظمة الو¬دة إالفريقGة ذهبت، اPخول ٕاىل 
إالحتاد إالفريقي هذا مطمح لنا، Vٔن احZا جزء من اVٔرسة إالفريقGة، حنن ال 

وW ÕÖال¦ املõ احلسن الثاين رمحه هللا اكن قال هاذ .. �ريد ٔ�ن نرض
يقGة ٔ�كرب معلية نصب يف التارخي، اليش اwيل وقع يف مZظمة الو¬دة إالفر 

�ٓل املغرب Iىل نفسه ٔ�ال °ش�ت مZظمة الو¬دة إالفريقGة، �ٓل  Õلكن رمغ ذ
Iىل نفسه ٔ�ال �كون الس�ب يف تفرقة هذه املنظمة، وÕÖ احZا ©اديني 
ونتقدم تدرجييا ولكن ب&�ات، وٕان شاء هللا احZا نناقش مع ٔ�صدقائنا �يف 

ٕالحتاد إالفريقي، ولكن لCس Iىل حساب ميكن يف املس:تق�ل ٔ�ن �رجع ل
  .الو¬دة الرتابية وال Iىل حساب الو¬دة الوطنية وال حقوق املغرب الثابتة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر، شكرا Iىل مسامهتمك

ن�iقل ٕاىل اVٔس:ئX املو�ة wلس:يد وز�ر ¤قiصاد واملالية، والسؤال 
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من . البنكGة البديX اVٔول حول املنتوWات

  .الفريق ¤شرتايك، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفاملس�شار الس:يد مصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
�خيت املس�شارة،ٔ  

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من املالحظ ٔ�ن العمل �ملنتوWات البنكGة البديX قد انطلقت 

، دون ٔ�ن Êرىق ٕاىل مس:توى طمو¬ات املؤسسات البنكGة الهادفة س:نوات
ٕاىل رفع ´س:بة ٕاق�ال املواطنني Iىل ¤س:ت�Zاك وكذا اس:تقدام زبناء Wدد، 
يعزفون Iىل التعامل مع هذه املؤسسات Iىل ٔ�ساس املنتوWات البنكGة 

  . ال8س:يكGة
Xن الصيغة اجلديدة، املمتث� يف ومن املالحظ، الس:يد الوز�ر، ٔ�يضا ٔ

واملشاركة واملراحبة، مل تعرف ٕاق�اال ¸ام ومل "سامه ) Leasing(إالجيار يعين 
يف رفع جحم القروض املوزIة يف ¤قiصاد الوطين، نظرا لكوهنا ٔ�كرث Êلكفة 
من الصيغ ال8س:يكGة من جراء ارتفاع Êاكليف ال�سجيل والتحفGظ، ومن 

  .ت البدي�Xة ٔ�خرى هناك غياب لعملية ٕاشهار هذه املنتوWا
ÕÖ، فٕاننا نود ٔ�ن نعرف إالجراءات اليت س�i(ذها وزارÊمك الس:تدراك 
النقص احلاصل يف هذا امليدان، وما يه تصوراÊمك حول مسامهة هذه 
الس:ياسة البنكGة اجلديدة يف متويل ¤قiصاد الوطين Iىل املدى القصري 

  واملتوسط؟
  .وشكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لمك اللكمة الس:يد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال. املس�شارشكرا wلس:يد 

الس:يد ادر°س اVٔزيم ¤در°الس:يد ادر°س اVٔزيم ¤در°الس:يد ادر°س اVٔزيم ¤در°الس:يد ادر°س اVٔزيم ¤در°يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد ، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد ، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد ، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد 
  :امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية واملالية،واملالية،واملالية،واملالية،

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
احملرتم من الفريق ¤شرتايك Iىل طر¬ه هذا ٔ�شكر اVٔخ املس�شار 

ؤ�ود ٔ�ن ٔ�عطي بعض املعلومات حول إالجراءات اليت اختذهتا . السؤال املهم
احلكومة من ٔ�Wل تفعيل املنتوWات البديX، �يف ما س:بق وذ�رمت �لفعل 

، ولكن هذه التجربة مل تعرف تطورا ملموسا 2007املغرب عرف جتربة مZذ 
  . مشكور�نلٔ.س:باب اليت ذ�رمت

بطبيعة احلال هذه احلكومة انطالقا من هذه التجربة القامئة، انطالقا 
كذÕ من �ون هناك فوائض يف الرٔ�سامل يف مجموIة من اPول الشقGقة 
واليت ميكن ٔ�ن "س�مثر يف املغرب انطالقا من �ون ٔ�ن هذه املنتوWات ميكن 

اش:تغلنا يف ٕاطار  ٔ�ن تؤدي دورا ¸ام يف تعبئة ¤دxار الوطين اPاxيل،
القانون البنيك احلايل Iىل تعديل هذا القانون، تعديل القانون البنيك احلايل 

عمل هذه املنتوWات تومت ٕادماج �ب xاص �لبنوك ال�شار�ية اليت س�س: 
البديX، املراحبة، املضاربة، املشاركة، إالجيار ومجموIة من املنتوWات 

Gه ٔ�نه يعرف هذه املنتوWات، يعطي اVٔخرى، هذا القانون البنيك اجلديد ف 
إالطار القانوين ملزاو¦ هذا ال�شاط، ويعطي إالطار العام لٕالشهار 

  .وwلتعريف هبذه املنتوWات
اVٓن هذا املرشوع يف بداية شهر غشت مت عرضه يف املوقع دÑل 
اVٔمانة العامة wلحكومة يف ٕاطار ال�شارك مع معوم املواطنني وكذÕ مع 

هبذا اVٔمر ملدة شهر، ا�هتت هذه املدة، حصلنا Iىل مجموIة  معوم املعنيني
من املالحظات، مالحظات ¸مة اكنت من املهنيني ٔ�صال �لنظر wلتجربة 

  . اليت عرفها املغرب، ولكن كذÕ �لنظر wلتجربة العاملية
�دجمنا هذه املالحظات، والس:ú املالحظات اليت اكن فهيا وا¬د ٔ
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ا قمية مضافة �ل�س:بة wلنص ؤ�¬لنا النص اجلديد التجويد دÑل النص وفهي
اwيل هو بعد ٕادxال هذه املالحظات، النص اجلديد Iىل اVٔمانة العامة 
wلحكومة ٕالدراWه قريبا يف ٔ�قرب جملس wلحكومة وبعد ذÕ لعرضه wلربملان 

  .Iىل املصادقة، و�لتايل فiح الباب ٔ�مام هذه املنتوWات
  .وشكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن، فليتفضل. كرا wلس:يد الوز�رش

        ::::املس�شار الس:يد محمد Iلمياملس�شار الس:يد محمد Iلمياملس�شار الس:يد محمد Iلمياملس�شار الس:يد محمد Iلمي
  .شكرا الس:يد الرئCس

يف احلقGقة، الس:يد الوز�ر، هناك طريقiان ملعاجلة الواقع، ٕاما ٔ�ن نعاجله 
احZا يف احلقGقة هاذ مرشوع القانون . مبا هو اكuن ٔ�و مبا ي��غي ٔ�ن �كون

�متىن صادقني ٔ�ن يتضمن مقiضيات ٕاجيابية، والشك ٔ�ن  اÖي حتدثمت عنه،

الربملان املغريب مبuلس:يه ملا س:يعرض Iليه يف ٕاطار املسطرة العادية wل�رشيع 
  .س:يغنيه

ولكن، الس:يد الوز�ر، �لك ٔ�سف هو ٔ�ن املغزى من هذا السؤال هو 
ختفGف احلجم دÑل الضام_ت اليت تثقل هبا البنوك املوظفني املواطنني 

  . س:تضعفني، الطبقة املتوسطة والضعيفةامل 
Vٔنه كام يعمل امجليع ملا يتقدم مس�مثر، مواطن، موظف، بطلب قرض 
ففي واقع اVٔمر �كون ٔ�مام عقد ٕاذIان، عقد ´سميه عقد قرض وال °س:تطيع 
املقرتض ٔ�ن يتفاوض مع املؤسسة البنكGة يف �ٓية ¬ال من اVٔحوال، سواء 

Wارة ٔ�و املراحبة ٔ�و املشاركة، يطالب االٕ ) Leasing(تعلق اVٔمر بــــ 
ٕ�مضاء عقد قرض، يطالب بتقدمي ضامنة خشصية، يطالب ٕ��رام عقد رهن 
 Ï صل القرض مع الفوائد، ويف ¬ا¦ ما ٕاذا وقع�وبتقدمي مكبيا¦ تتضمن ٔ
ٕاxالل، هذا املس�مثر ٔ�و هذا التاجر، ويصل امللف ٕاىل املنازIة القانونية 

ساطر، حتقGق الرهن، مسطرة اVٔمر �Vٔداء بناء Iىل يواWه مبجموIة من امل 
المكبيا¦، و�لتايل الن�uGة يه ٕافالس هذه املقاو¦ املتوسطة ٔ�و ٕافالس 

  .املوظف ٕان مل �كن مطالبا �ٕال�راه البدين
احZا، الس:يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري، يف ٕاطار الوالية دÑلمك ٔ�و 

يك، البد، احZا كنعرفو مسطرة الوصاية دÑلمك Iىل هذا القطاع البن
ما يش ©ري يف املغرب، يف  هال�رشيع، ٔ�حGا_ يطالها بطء وهذا يف العامل لك

الوالÑت املت¡دة اVٔمر�كGة ٔ�حGا_ �يدxل مرشوع القانون ويعرف بعض 
البطء، احZا ابغينا مZمك $حكومة، ا´سuاما مع الترصحي احلكويم، ختففوا 

¦ٔpٔة يف معاجلة هذه املسpيل كتفرضها الوطwف الرشوط اGعن طريق ختف 
  .املؤسسات البنكGة Iىل املقرتضني

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب، تفضلوا. شكرا

  :امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،
  .شكرا الس:يد الرئCس

شكرا الس:يد املس�شار احملرتم Iىل هاذ إالشاكليات اليت ٔ�/رمتوها، 
بطبيعة احلال احZا نقوم بواج�نا، ولكن لٔ.سف هذه ٕاشاكليات ال ميكن ٔ�ن 
تعاجل ٕاال بطريقة "رشيعية، Vٔن املامرسة دÑل هاذ اºمتويالت البديX اكنت 

  . متارس يف ٕاطار نظام بنيك قامئ
هاذ النظام هو اÖي يؤدي ٕاىل طلب الضام_ت، طلب الرهن، طلب، 

ما ميك�ش نعاجلو هذا ٕاال �لتعريف هبذه املنتوWات كام ... طلب، طلب
ي��غي ٔ�ن تعرف، Vٔن يه يف اVٔصل م�نية Iىل اÔاطرة وم�ينة Iىل 
ال�شار�ية، ولCست م�نية Iىل ضام_ت وIىل رهن، و�لتايل هاذ التعريف 

  .  داxل القانونهذا س:يpٔيت
بطبيعة احلال س:ن¡اول ٔ�ن ´رسع مسطرة إال¬ا¦ Iىل الربملان وس:نكون 
كذÕ سعداء ٔ�ن نتفاIل مع الربملان من ٔ�Wل جتويد هاذ النص ٕالخراWه ٕاىل 

  .¬زي الوجود
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

طرف السادة  السؤال الثاين موضوIه ٔ�نظمة التقاIد، سؤال مقدم من
  . تفضل الس:يد املس�شار. املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ.حرار

        ::::املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الرئCس

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

من بني اVٔوراش اليت ٔ�Iلنت احلكومة Iىل فiحها يف �ر_جمها احلكويم، 
وٕاذا كنا نعترب يف فريقZا هذا . ح ٔ�نظمة التقاIد يف بالد_ٕاIداد مرشوع ٕاصال

الوصف الزتاما س:ياس:يا مل "س:تطع احلكومات السابقة بلورته، خصوصا ؤ�نه 
اكن من اVٔوراش املهمة اليت دافع عهنا الربملان �لك قوة، حGث س:بق لنا ٔ�ن 
طرحZا هذا املوضوع gشلك ملح يف العديد من املناس:بات، وقامت جلنة 

الية مبuلس:نا املوقر ب�Zظمي يوم درايس ¸م بت�س:يق مع وزارة ¤قiصاد امل
واملالية ٕالجياد لك الصيغ املمكZة لتpٔهيل نظام التقاIد وتوحGده، حGث 
�صبحنا اليوم من اPول القالئل يف العامل اليت تعمتد Iىل ٔ�نظمة تقاIد ٔ

 الناجع لهذا مiعددة، اليشء اÖي ي�Zاىف مع م�دٔ� احلاكمة اجليدة والتدبري
املرفق العمويم، واÖي نعتربه داxل فريقZا من اVٔوراش اليت تقiيض ¬لوال 

Xuمس:تع.  
ومبا ٔ�ن اVٔ©لبية احلكومGة "ساند طرح ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد ودافعت 

ٕاىل مىت س�Cقى ورش : عنه يف �راجمها ¤نت(ابية، ´سائلمك، الس:يد الوز�ر
غياب جرٔ�ة س:ياس:ية Pى احلكومة  ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد Iىل الرفوف يف
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  ملعاجلته؟
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة wلس:يد الوز�ر، تفضل. شكرا

  :امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية،
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم من فريق اVٔحرار
¸م كام ذ�رمت، ٕاصالح اwيل انطلق  ٔ�وال هذا إالصالح هو ٕاصالح

، من متاك اكن عرف املغرب وعرفت 2003انطالقا تقريبا من س:نة 
احلكومة ٔ�ن هذا النظام ال ميكن ٔ�ن °س:متر هبذه الطريقة، فGه جوج 
ٕاشاكليات كربى يتفق Iلهيا امجليع، فGه ¤س:تدامة دÑل النظام دÑل 

ق�ل وا¬د التقاIد حمرتم، وفGه التقاIد، يعين ٔ�ن نضمن wلمتقاIد�ن يف املس:ت 
ٕاشاكل 4ين وهو التعممي التدرجيي دÑل نظام التقاIد، اVٓن يف املغرب 

من الساكنة ال�ش:يطة يه و¬دها اليت "س:تفGد من نظام التقاIد،  33%
لتقاIد x wارج التغطية، و�لتايل ميل تيخرج إال´سان  %67معناه ٔ�ن الباقني 

  .ال جيد
احلكومات السابقة مت وا¬د العمل، وصل  يف هاذ إالطار ويف ٕاطار

ٕ�¬داث جلنة تقZية، هاذ اwلجنة التقZية اعمتدت Iىل مكiب دراسات، 
Wاب وا¬د اDموIة من السZCاريوهات، اش:تغلت Iليه هذه اwلجنة يف 

وارتpٔت ٔ�ن تعود ٕاىل مكiب العمل اPويل لتطلب رٔ�يه حول هذا  2010
  .السZCاريو

اwلجنة التقZية رفعت مؤخرا، بطلب من  اVٓن فني وصلنا؟ وصلنا ٔ�ن
الس:يد رئCس احلكومة وٕ�حلاح مZه، ٔ�نه Iازمون Iىل "رسيع الوترية دÑل 
هاذ إالصالح، بطبيعة احلال يف ٕاطار ال�شارك والتوافق مع الفاIلني ومع 

  .املعنيني هبذا النظام، Vٔنه هذا نظام دÑل إالصالح هيم اDمتع بpٔمك¢
ة رفعت تقر�را ٕاىل الس:يد رئCس احلكومة، هذا التقر�ر اVٓن اwلجنة التقZي

�يقول بpٔن إالصالح ي��غي ٔ�ن ي�ىن Iىل قطبني، قطب معويم وقطب 
xاص، Vٔن املكiب دÑل اPراسات والرٔ�ي دÑل املكiب العمل اPويل، 
اكن امىش يف ٕاطار التوحGد، توحGد دÑل اVٔنظمة، بطبيعة احلال اwلجنة 

توحGد ي��غي ٔ�ن �كون هدفا ولكن هدف بعيد املدى، التقZية ارتpٔت ٔ�ن ال 
ولكن اVٓن نبقاو يف ٕاطار وا¬د القطبني، القطب العمويم والقطب اخلاص، 

  .ويف ٕاطار القطبني �كون يعين نظام ٔ�سايس ونظام Êمكييل
ٕاذن هاذ السZCاريو اجلديد، عرض من طرف اwلجنة التقZية Iىل الس:يد 

 يف القريب املمكن سCمت اجöع رئCس احلكومة، مس:تق�ال ٕان شاء هللا
اwلجنة الوطنية ملدارسة التوصيات اليت xلصت ٕاºهيا اwلجنة التقZية والتقر�ر 
اÖي رفعته اwلجنة التقZية wلس:يد رئCس احلكومة من ٔ�Wل يعين ÊرتCب 
�ش:نو يه السZCاريو دÑل إالصالح اÖي ي��غي ٔ�ن نعمتد Iليه يف ٕاطار ٔ

  . لق يف العمل ٕان شاء هللإاصالح ٔ�نظمة التقاIد وننط
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا لمك الس:يد الوز�ر

  .التعقGب

        ::::املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق املس�شار الس:يد توفGق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الوز�ر

الس:يد الوز�ر، ميل كنتلكمو Iىل صناديق التقاIد، ٔ�وال كنتلكمو Iىل 
دÑلنا اwيل كنكZو هلم لك ¤¬رتام والتقد�ر، وهاذ اليش اVٓ�ء دÑلنا، اVٓ�ء 

من ش:مي املغاربة اكفة، وٕاىل معلنا Iىل ٕاصالح هذه الصناديق، كنكونو 
كنقدمو هلم وا¬د اخلدمة، جنازهيم Iىل اVٔقل Iىل اليشء الك×ري اwيل قدموه 

  .لنا
 الس:يد الوز�ر ما ابغيناش ندxلو يف التقار�ر دÑل اwلجنة اwيل اكنت

ملكفة، ؤ�نö كتعرفوا التوصيات اwيل خرجت هبا ووصلت ٔ�ن بعض 
  .2013الصناديق ¸ددة �لسكiة القلبية يف 

يف �ر_جممك احلكويم، الس:يد الوز�ر، وIدمت املغاربة ٕ�صالح هذه 
الصناديق، وكنا �متىن ٔ�ال �كون هذا الوIد نوIا من اIPاية الس:ياس:ية 

نظرا  2012اسة مرشوع القانون املالية دÑل اDانية، تفهمنا اVٔمر ٔ�ثناء در 
��مك ´س�متوه wلحكومات السابقة، ولكن نتفاpWٔ واحZا كندرسو يف مرشوع ٔ

�ن احلكومة ما Wا"ش gيش ¬اWة وماكن�ش  2013قانون املالية دÑل ٔ
 Ñدت به املغاربة، تفادIذ ما وGة الس:ياس:ية لتنفIاuة والش�عندها وا¬د اجلرٔ

ما قلنا لهذه الصناديق وتفادw Ñل¡لول السهX اwيل wلسكiة القلبية �يف 
  .©ادي يؤدي اºمثن دÑلها املواطن ال�س:يط، م×ال الرفع من سن التقاIد

ٕاذن، الس:يد الوز�ر، احZا كنطلبو مZمك ٔ��مك تعملوا Iىل تنفGذ ما وIدمت 
  .به املغاربة، خصوصا ؤ�ننا خنىش انفuار هذه الصناديق يف ٔ�ية حلظة

  .الوز�روشكرا الس:يد 

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل . شكرا wلس:يد املس�شار

  .التعقGب

  :الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس:يد الرئCس

الس:يد املس�شار احملرتم، سpٔجGب gيشء وا¬د هو ٔ�وال هاذ إالصالح 
و¸م Wدا، ما ©اد°ش جناوب Iىل اجلانب اwيل قلتو وIدمت ٕاصالح ¸م 

وIدمت وIدمت، وIد_ وس:نفي بعهد_ ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي وبوIد_ Vٔن 
هذا إالصالح ¸م ؤ�صبح اليوم ؤ�_ قلت Õ ¤نطالق دÑل اPراسات 

�صبح اليوم مل¡ا �ش نضمنو �يف ما قلتو نضمنو ¤س:تدامة 2003من ٔ ،
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الصناديق لنفوس:نا ول.ٓ�ء دÑلنا دا� ولكن حىت نفوس:نا يعين  دÑل هاذ
الناس اwيل هام اVٓن ´ش:يطني ونوسعو الوIاء دÑل املس:تفGد�ن، بطبيعة 
 _�احلال حنن ´ش:تغل، كنعرتف بpٔن هاذ إالصالح هو ¸م، ´ش:تغل Iليه ؤ

  .قلت لمك قريبا الس:يد رئCس احلكومة س:يجمع اwلجنة الوطنية
©ري نبني بpٔن احلكومة �رجمت اعöد مايل  2013املالية Iالقة بقانون 

مليار دÑل اPرمه وفاء �لزتاماهتا جتاه الصندوق املغريب wلتقاIد،  12دÑل 
وفاء �لزتاماهتا فú يتعلق �خلصاص اÖي يعرفه نظام املعاشات العسكري، 

لتايل درمه، و� 1000ووفاء �لزتاماهتا لرفع احلد اVٔدىن wلمعاشات ٕاىل 
وإالصالح ٕان شاء هللا  2013مليار درمه يف ٕاطار  12احلكومة �رجمت 

الرمحن الرحمي س�ش:تغل Iليه، س:يخرج ٕاىل الوجود �لتعاون دÑل امجليع 
  . Vٔنه فGه مصل¡ة الوطن ٔ�وال ؤ�xريا

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا wلس:يد الوز�ر

طرف فريق اVٔصا¦ شفافGة الصفقات، موضوع السؤال املقدم من 
  .تفضلوا. واملعارصة، فلهم اللكمة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس:يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس:يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس:يد عبد الرحمي عمثون
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

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

  الس:يد الوز�ر احملرتم،
 احلكومة لرب_جمها ٔ�مام جمليس الربملان كام يعرف امجليع ومبناس:بة تقدمي

قام الس:يد رئCس احلكومة �لتpٔ�يد، وملرات مiعددة، Iىل ٔ�مهية الشفافGة 
وحماربة الريع xاصة يف جمال الصفقات العمومGة، وهذا ٔ�مر نتفق معه يف 
ذÕ، خصوصا ؤ�ن اPراسة اxVٔرية اليت قامت هبا املؤسسة املعهود لها 

فساد قد ٔ�كدت لٔ.سف الشديد هذه الظاهرة و�وهنا مباكحفة الرشوة وال 
�xٓذة يف التنايم و¤"ساع.  

وبنفس املناس:بة، الس:يد الوز�ر احملرتم، نذ�رمك بقرار اختذمتوه ويتعلق 
لولوج ) PME et PMI(بفiح اDال ٔ�مام املقاوالت املتوسطة والصغرى 

وهنا خنربمك، الس:يد الوز�ر، مرة ٔ�خرى ٔ�نه قد مت  ،جمال الصفقات العمومGة
"سجيل مجموIة من التعقGدات املسطرية، مفن xالل حبث ٔ�جري Iىل عينة 

"شارك فقط وبصفة مZتظمة يف الصفقات  %10مقاو¦ تبني ٔ�ن  400متثل 
Êرى ٔ�ن املساطر يه Wد معقدة، يف ¬ني ٔ�ن البايق  %54العمومGة، ؤ�ن 

  .فافGة الصفقات العمومGةتقريبا يؤكد Iىل Iدم ش
وللك هذه ¤عتبارات، ´سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات 
اليت س:تعمتدوهنا يف جمال ضامن شفافGة الصفقات العمومGة وت�س:يط مساطر 

  . الولوج ٕاºهيا وxاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::س:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةال ال ال ال 
  .شكرا الس:يد الرئCس احملرتم

�لفعل . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم من فريق اVٔصا¦ واملعارصة
احلكومة اش:تغلت Iىل ٕاIادة إالصالح فú يتعلق مبرسوم الصفقات 

ٕاطار اPورة ما بني خمتلف العمومGة، اVٓن املرسوم Wاهز، وقعت Iليه يف 
الوزارات، وقعت Iليه الوزارات املعنية وس:يعرض Iىل جملس احلكومة يف 

  . ¤جتاه اwيل Êلكممت Iليه
�وال الهدف اVٔول هو ت�س:يط وتوحGد املساطر، ٔ�م×X ت�س:يط امللف ٔ
إالداري �ل�س:بة wلمتنافسني، اVٓن ٔ�عطي م×ال املتنافسني لكهم يطلب مهنم 

عقد، مع العمل ٔ�نه اÖي سريحب مهنم الصفقة هو وا¬د، اwيل ملف ٕاداري م
قلنا ٔ�ن هذه الرشاكت معروفة، امللف إالداري �كون م�سط ويف اxVٔري 
الرشكة اليت س:تفوز �لصفقة يه اليت ي��غي ٔ�ن Êمكل ٕاجراءات امللف 

  .الو4ئق إالدارية، و�لتايل فGه ت�س:يط
 5قة ببعض اVٔعامل ٕاىل 4نيا، متديد مدة الصفقات إالطار املتعل

س:نوات، فú يتعلق م×ال �لكراء الطويل اVٔمد wلس:يارات واقiناء املعدات 
  . املعلوماتية

يف جمال حتسني مZاخ اVٔعامل واملنافسة، ذ�رتو إالجراء لفائدة املقاوالت 
من الصفقات العمومGة  %20الصغرى واملتوسطة، ختصيص ٕالزايم ل�س:بة 

  . wلمقاوالت الصغرى واملتوسطة
�خiيار  - يعين الصفقة الك�رية-واجلديد كذÕ هو ٕالزام صاحب الصفقة 

�ن خيتار مقاوالت صغرى ) La sous-traitance(يف ٕاطار املناو¦ ٔ
ومiوسطة مغربية، Vٔن هناك صفقات معومGة معقدة Êرحبها رشاكت ٔ�جZبية 

. ٕاطار املناو¦ تpٔيت gرشاكت ٔ�جZبية ٔ�خرى _بعة لها وتقوم �ملناو¦ ويف
و�لتايل، ارتpٔينا ٔ�ن �لرمغ من ٔ�ن هذه الصفقات معقدة ي��غي ٔ�ن الرشاكت 
الكربى اليت Êرحب هذه الصفقات عند املناو¦ ٔ�ن تلpuٔ �لرضورة ٕاىل 

  .املقاوالت الصغرى واملتوسطة املغربية
Gة، ÊكZولوجGا إالIالم اجلانب اVٓخر هو Êرس:يخ، يف ٕاطار الشفاف 

والتواصل لعرصنة تدبري الصفقات العمومGة، اعöد املناقصات إاللكرتونية، 
�زع الصفة املادية عن الصفقات العمومGة، يعين من اVٔول دÑل الصفقة ٕاىل 
هنا�هتا Iرب البوا�ت إاللكرتونية و�لتايل فGه شفافGة وفGه كذÕ "رسيع، 

مسار ٕالكرتوين ٕاليداع وتقGمي العروض و�لتايل  التعهد إاللكرتوين يف ٕاطار
  .نتعمدو Iىل التكZولوجGات احلديثة

  :املسpٔ¦ اVٔخرى فú يتعلق بتحسني الضام_ت املمنو¬ة wلمتنافسني
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ٕاماكنية مراجعة وٕا_¬ة إالماكنية wلمتنافسني لتقدمي طعوهنم وشاكÑهتم  -
�مام جلنة الصفقات؛ ٔ 

ٕالزام السلطات إالدارية اليت وضعت Pهيا شاكية مبسك جسل لت��ع  -
 هذه الشاكÑت؛ 

wلرد Iىل الشاكÑت  ايوم 30واملسpٔ¦ اVٔخرى يه ٕا´شاء ٔ�Wل ٔ�قصاه  -
و�لتايل ºمتكني الرشاكت اwيل يه ©ري راضية عن املسار اwيل امشات فGه 

Iىل ٔ�د¦ ميكن الصفقات العمومGة من التوصل �جلوا�ت و�لتايل التوصل 
 . من xاللها الطعن يف املسار دÑل الصفقات العمومGة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لفريق اVٔصا¦ واملعارصة. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنر
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
واملعارضة جزء من العملية الس:يد الوز�ر، حنن منارس املعارضة 

الس:ياس:ية، ودامئا يف ٕاطار م�دٔ� البحث عن الش:ياطني والöس:يح، جمال 
الصفقات العمومGة �ش نتفامهو Vٔن املعارضة متارس اPور دÑلها خللق 

  .التوازن يف ٕاطار البحث عن املبحوث عهنم
اDال دÑل الصفقات العمومGة هو ٔ�كرث اDاالت فسادا، هو ٔ�قل 

Dل اÑة دIموDه وا¬د اGليه الاكمريا، وفI اشIيل ما موضوwاالت ا
املسؤولني اwيل �يتغناو و�رامكون الرثوة بعيدا عن اVٔنظار، يف ¬ني ٔ�ن 

  .الرٔ�ي العام الوطين يتوWه يف ¤جتاه ©ري الصحيح، وميكن الرسا¦ وصلت
ك املسpٔ¦ اVٔخرى، الس:يد الوز�ر، حنن �مثن إالجراءات، حنن ال ´ش

يف النواÑ، ولكن نقوم بدور_ من ٔ�Wل تصحيح املسار ووضع اليد Iىل 
wلمقاوالت الوطنية  %20مواطن اخللل، اVٓن تت¡دثون يف املزيانية اكينة 

مزÑن، احZا عند_ فكرة دÑل دمع املقاوالت الشابة اwيل كتعاين من تغول 
د ال�س:بة املؤسسات الك�رية يف جمال الصفقات العمومGة وتعطى لها وا¬

Vٔن كام قلتو، الس:يد الوز�ر، اك�ن تعقGد دÑل  15%ٔ�و  10ٔ�و  5دÑل 
  .املساطر

وا¬دة اكينة يف اجلريدة ووا¬دة .. دÑل 2ٔ�xريا، ٔ�_ كتوصلين اVٓن 
واقعة اVٓن يف متارة، يف امجلاIة دÑل متارة، جمال الفساد يف الصفقات 

 Zل القÑت، دÑل النفاÑة، اك�ن مشلك دGيطرة ها يه اكينة يف العموم
اجلريدة ودÑل متارة تدارت جلنة، فهيا ٔ�حزاب س:ياس:ية مت ¤نت(اب دÑلها 
داxل اDلس �ش تد�ر دفرت حتمالت واVٔمر د�ر �wليل وتدارت الصفقة 
وتعطات لناس ©ري مiخصصني يف اDال دÑل النفاÑت، يعين يف هاذ 

كCش:تغل وهذا هو اPور دÑلنا  اwلحظة اwيل احZا كنتلكمو فهيا �يق الفساد

احZا، واPور دÑلنا هو ٔ�ننا كنقولو ها فني اك�ن الفساد وها هام الش:ياطني 
  . والعفاريت اVٓمر�ن �لرصف

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر wلرد Iىل التعقGب. شكرا wلس:يد املس�شار

        ::::ر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةر ¤قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�الس:يد الوز�ر املنتدب Pى وز�
  الس:يد الرئCس،

بطبيعة احلال املقاربة دÑل احلكومة يف حماربة الفساد يه مقاربة 
مؤسساتية، مقاربة م�نية Iىل القانون، وIىل هذا اVٔساس اكينة املؤسسات 
دÑل املراق�ة ودÑل الت��ع، وعندمك احلق ٔ�ن امليدان دÑل الصفقات العمومGة 

Õدان °سمح بذGم .  
  هاذ امليدان �يف تنعاجلوه؟

دÑل القانون، امشZCا wلقانون، املرسوم دÑل الصفقات العمومGة �جلانب 
وت�شوفو املاكن اwيل يقدروا يدxلوا فGه ما ٔ�مسيمتومه، حGد_ه، نعطيك 

اIالش امشZCا لنظام الصفقات إاللكرتونية وامشZCا wلنظام دÑل : م×ال
ال�رش، امشZCا wلنظام دÑل ٔ�ن الصفقة مت؟ اIالش امشZCا wلنظام دÑل 
الشاكÑت واعطينا مدة دÑل الشاكÑت؟ اIالش امشZCا حGد_ املبلغ 
التقد�ري دÑل الصفقة؟ احشال هاذي اكن رسي wلغاية، مع العمل ٔ�نه يعمل 
امجليع ٔ�نه اكن يباع و°شرتى، هاذ املبلغ التقد�ري اÖي اكن رسي wلغاية 

صالح ٔ�صبح مبقiىض إالصالح Iلين wلغاية، س:يعلن wلجميع، و�لتايل االٕ 
  .مقاربة موضوعية، مقاربة قانونية

امشZCا wلمuاالت اwيل ميكن �كون فهيا مGدان، امشZCا wلuانب القانوين 
وسدينا ديك الثغرات، وهاذي يه املقاربة الوحGدة السلمية، املؤسسات، 

و�لتايل، هاذ اجلانب هذا هو اwيل تيدمع . سد الثغرات دÑل القانون
  .ومGة، Vٔننا دو¦ قانون ودو¦ مؤسساتالشفافGة يف الصفقات العم

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يد الوز�ر، وشكرا Iىل املسامهة

ن�iقل wلسؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الس:يا¬ة حول مpٓل مرشوع 
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق ¤س:تقاليل لتقدمي . _©ازوت

  . السؤال، فليتفضل
  .�ر العالقات مع الربملان، تفضلالس:يد وز

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  .شكرا الس:يد الرئCس

الس:يد وز�ر الس:يا¬ة يف طريقه ٕاىل اDلس املوقر، اك�ن ©ري يش 
مشلك يف الطريق، يف ملتقى الطرق اك�ن يش ازد¬ام، ٕان شاء هللا ٕاىل 
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  . ٕاذا ٔ�ذنمت wلس:يد وز�ر الثقافةمسحمت فوتوا wلقطاع املوايل
  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ٕاذن س:يؤWل السؤال ٕاىل وقت الحق ٔ�و ٕاىل Wلسة مق�X، س:يؤWل 

  . السؤال ٕاىل وقت الحق من هذه اجللسة
ن�iقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الثقافة حول وضعية املعهد 

السادة املس�شار�ن من  اللكمة Vٔ¬د. الوطين wلموس:يقى وفZون الرقص
  .فريق الت¡الف ¤شرتايك

        ::::املس�شار الس:يد محمد Iذاباملس�شار الس:يد محمد Iذاباملس�شار الس:يد محمد Iذاباملس�شار الس:يد محمد Iذاب
  .شكرا الس:يد الرئCس

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

الس:يد الوز�ر، يعCش املعهد الوطين wلموس:يقى وفZون الرقص وضعية 
مزرية �لك معىن اللكمة، فلكمة املعهد الوطين املكiوبة Iىل بوابة البناية 
توV مبؤسسة وطنية �لفعل وبفضاء فعيل ش8 ومضمو_ wلرتبية والتكو�ن 

البناية  يف جمال املوس:يقى وما �رتبط هبا من فZون، ©ري ٔ�ن واقع ¬ال هذه
املسامة املعهد الوطين ال Iالقة لها هبذا إالمس الك�ري، ٕاهنا جمرد عامرة 
بفضاءات Wد ضيقة وجحرات صغرية، وجتهزيات قدمية ومهتالكة، وÊكو�ن 
هزيل ال يتعدى حصة يف اVٔس:بوع، وبpٔساتذة مiعاونني ال يتوصلون 

 رصف بتعويضاهتم الهزيW Xدا ٕاال بعد مرور شهور Iديدة، ٕاذ مل يمت
حلدود كتابة هذا السؤال يف شهر ٔ�كتو�ر، مما ال  2012تعويضاهتم عن س:نة 

  . حيفزمه ٕاطالقا Iىل حسن املردودية
وxالل املومس اPرايس احلايل مت ٕالغاء التكو�ن يف �ٓالت موس:يقGة هامة 
�ل�س:بة لفàات عريضة من تالمGذ املعهد، ضيق البناية وقX التجهزيات 

اكتظاظ يف جحرات اPرس، PرWة ٔ�ن ٕادارة املعهد اكنت واملكونني ٔ�دى ٕاىل 
قد قررت Iدم "سجيل تالمGذ Wدد هذه الس:نة، ومل يمت "سجيلهم ٕاال بعد 
ضغوط من طرف ٔ�ولياء التالمGذ، ولس:نا ندري �يف س:تد�ر ٕادارة املعهد 
هذه املشلكة، هل مبزيد من ¤كتظاظ ٔ�م ٕ�جياد ¬ل ولو مؤقت �كراء 

شلك �ٓخر wلتخفGف من الضغط والطلب املزتايد Iىل  بناية Wديدة ٔ�و ٔ�ي
  هذه املؤسسة؟

ٕان وضعية هذا املعهد ال "سامه يف الرتبية املوس:يقGة لٔ.جGال احلالية 
واVٓتية، وال "سمح بتكو�ن موس:يقي wلراغبني يف اخiيار هذا املسار WVٔل 

تبار احلياة املهنية، مفا اÖي تنوون القGام به، الس:يد الوز�ر، لرد ¤ع 
  wلثقافة املوس:يقGة والتكو�ن املهين يف جمالها؟

ؤ��ن وصل مرشوع بناء معهد وطين فعيل wلموس:يقى وفZون الرقص 
  �لك الرشوط الرضورية ليقوم بدوره يف اDال الثقايف، Êربية وÊكوينا ¸نيا؟

  .شكرا الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
اللكمة wلس:يد وز�ر الثقافة احملرتم، فليتفضل . شكرا wلس:يد املس�شار

  .مشكورا

        ::::الس:يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس:يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس:يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس:يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد الرئCس،
  السادة املس�شار�ن،

بداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء فريق الت¡الف 
  .لهم بطرح هذا السؤال¤شرتايك Iىل تفض 

 30نبغي نذ�ر ٔ�وال ٔ�ن وزارة الثقافة "سهر Iىل تدبري ما يفوق Iىل 
�ٓالف طالب وطالبة يف  10معهد موس:يقي يف املغرب وتpٔطري ما يفوق 

  . امليدان املوس:يقي
وٕاىل Wانب اVٔطر دÑل الوزارة فú خيص التدبري واVٔساتذة دÑل التعلمي 

�س:تاذ يف التعلمي املوس:يقي  400مبا يفوق Iىل املوس:يقي، "س:تعني الوزارة ٔ
مليون  12يف ٕاطار تعاقدي، وهذا يتطلب مZا وا¬د املزيانية س:نوية تفوق 

درمه س:نوÑ، ٕاىل Wانب هذه املزيانية هناك كذÕ املزيانية دÑل ال�س:يري 
مليون درمه س:نوÑ،  12ودÑل التجهزي دÑل املعاهد املوس:يقGة اwيل تتفوق 

دمات اwيل تنقدموها يف هذه املعاهد املوس:يقGة ميكن ٔ�ن نعتربها Iلام ٔ�ن اخل
�هنا gش:به اDان، حGث ٔ�ن رسوم ال�سجيل ال تفوق ٔ150 Ñدرمه س:نو.  

ٕاال ٔ�ن هذا املعهد املوس:يقي دÑل الر�ط وهو من ٔ�عرق املعاهد، حGث 
، البناية دÑلو احلالية ال تöىش مع اPور دÑلو، ال 1944تpٔسس س:نة 

سسة مرجعية يف التعلمي املوس:يقي وال البناية دÑلو يف التعلمي املوس:يقي، مكؤ 
لهذا الغرض ٔ�xذ_ القرار يف بداية الس:نة لبناء معهد موس:يقي �لك ما 

مليون  40°س:تحق من تصاممي عرصية، وهذا املرشوع ©ادي يتطلب مZا 
ليX درمه، قامت اPراسات الهندس:ية واPراسات التقZية، ويف اÑVٔم الق 

املق�X ©ادي ينطلق هذا املرشوع املهم دÑل هاذ املؤسسة املوس:يقGة 
  .�لر�ط

ٕاال ٔ�ن السؤال اwيل تتطرحوا تيلزمين ندقق يف جوج ٔ�و ثالث نقط 
�ساس:يةٔ :  

نذ�ر ٔ�وال ٔ�ن التعلمي املوس:يقي لCس من مسؤولية وزارة : النقطة اVٔوىل
الوطنية، املسؤولية دÑل  الثقافة، التعلمي املوس:يقي هو مسؤولية الرتبية

وزارة الثقافة تنحرص يف ٕاعطاء فرصة ملن Ï مGول wلموس:يقى لتمنية القدرات 
املوس:يقGة دÑلو، وهاد املقاربة يه اwيل مس:تق�ال ©ادي جتعل من هاذ 
املعاهد املوس:يقGة تصبح مؤسسات Êكون �كGفGة Wدية جGل Wديد من 

  .املوس:يقGني الش:باب
اPول اليت س:بقiنا يف تطو�ر هذه الش:بكة دÑل يف : النقطة الثانية

املعاهد املوس:يقGة، اPور دÑل امجلاIات احمللية ؤ�ساسا املدن الكربى هو 
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دور ٔ�سايس Vٔن املدن الكربى عندها ٕاماكنيات كربى ٕالIانة وزارة الثقافة 
لٔ.سف، الزالت . ليك نقلل من هاذ الضغط Iىل مؤسسة وزارة الثقافة

  . تنخرط يف هذا الورش، لٔ.سفاملدن الكربى ال
من ٔ�Wل توحGد اºمنط الرتبوي لهذه  ..بعuا¦، ٔ�ن اليوم يف: النقطة الثالثة

املعاهد، ت�ش:تغلو يف جعل اPفاÊر البيداغوجGة اwيل كتجعل هاد التعلمي يف 
  .هذه املعاهد مو¬د، و�رفعو من املس:توى دÑلو

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة اVٓن wلفريق ¤شرتايك املو¬د. شكرا wلس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد محمد Iذاباملس�شار الس:يد محمد Iذاباملس�شار الس:يد محمد Iذاباملس�شار الس:يد محمد Iذاب
شكرا الس:يد الوز�ر Iىل جوا�مك، واحZا ت�iفقو معمك Vٔن يد وا¬دة ال 
تصفق، هذا Êراث دÑلنا ودÑل املغاربة اكملني، جيب العناية هبذه املعاهد 

معهد وطين وكذÕ �لفكرة اwيل قلمت، وتنوهو �لعمل دÑلمك اجلدي ٕالخراج 
wلموس:يقى كام Wاء يف الرد دÑلمك، وتيليق هباد ال�سمية، معهد وطين Wاء 

  .يف الرد دÑلمك Iىل ٔ�نه ٔ�نمت Iىل اس:تعداد �ش �كون يف املس:توى
وتزنيدو وتنpٔكدوا لوزارة الثقافة اPور الك�ري دÑل Êمنية اÖوق 

لك �ة عندها املوس:يقي، فٕاىل اكنوا هاذ املعاهد ٔ�و العدد دÑهلم واكنت 
اخiصاص فغادي منيو اÖوق املوس:يقي دÑلنا �عتبار املوس:يقى مكون 

�سايس دÑل الثقافة ودÑل الرتبيةٔ.  
طبعا بتاكمل مع قطاIات حكومGة ٔ�خرى م×ل وزارة الرتبية الوطنية 
اwيل Iلهيا ٕادماج الرتبية املوس:يقGة يف لك الفصول اPراس:ية، احZا معك 

  . كذÕ وزارة الش:باب والرÑضةوهذا من الرضورÑت، و 
كام تنpٔكدو Iىل رضورة توفر املعهد الوطين واملعاهد اجلهوية wلموس:يقى 
Iىل ٔ�ساتذة �كونوا يف املس:توى و�كونوا قار�ن ومiخصصني وذوي Êكو�ن 
Êربوي يف جمال املوس:يقى، حىت �كونوا هاذ املعاهد فضاء wلرتبية املوس:يقGة 

  .وÊمنية اÖوق املوس:يقي من �ة
لكن ٔ�يضا مبثابة معاهد wلتكو�ن املهين يف املهن املوس:يقGة اwيل ك�سامه 
يف فiح �ٓفاق ¸نية كذw Õلطلبة دÑلها، وكام تنpٔكدو ٔ�ن التكو�ن يف جمال 
املوس:يقى حق للك املغاربة، مiفقني معك Iىل انه Êكون من البداية دÑل 

هد يف لك �ات الرتبية ودÑل التعلمي ¤بتدايئ، مما يفرض توفري معا
  .البالد، وهذا مZطقي

  .شكرا الس:يد الرئCس. وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
 . شكرا wلس:يد املس�شار

 .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر wلرد Iىل التعقGب ٕان ٔ�ردمت
  

        ::::الس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافة
بطبيعة احلال املسؤولية دÑل امجلاIات احمللية ودÑل قطاع الرتبية 
الوطنية هو ٔ�مر ٔ�سايس، البد اليوم ما ندxلو يف خمطط وطين Pمع 
التدر°س املوس:يقي وهو خمطط تيجعل املسؤوليات تدقق Iىل مجيع 
املس:توÑت، وهذا اwيل ©ادي °سمح لنا احZا �وزارة الثقافة �ش نقومو 
�Pور الالزم دÑلنا �ش �رفعو من مس:توى التدر°س والتقZيات دÑل 

  .املوس:يقى
مليون  40ملزيانية اليوم اwيل تنخصصو Pمع التعلمي املوس:يقي تتفوق ا

درمه، وهذا ما اكفCش Vٔن اللك تيعاين واللك تCشيك من املس:توى دÑل 
هاذ املؤسسات املوس:يقGة، ؤ�_ تنعرف بpٔن اVٔطر اwيل ت�ش:تغل يه 

ل عند_ بناÑت اwيل ما تöشاش مع هاذ اºمنط دÑ.. بدورها تتعاين من هاذ
التدر°س، واليوم ٕاىل ابغينا نقومو مبجهود wلرفع من مس:توى دÑل التعلمي 
املوس:يقي يف بالد_ البد ما Êكون هناك رشااكت حقGقGة مع امجلاIات 

  .احمللية
هنا نبغي نقول لمك بpٔن احZا يف حرج، ميل تنضطرو احZا يف الر�ط 

ند_ طلبات مليون درمه، يف الوقت اwيل ع  45نب�Gو معهد موس:يقي بـــ 
كثرية من مZاطق _ئية وكثري من امجلاIات احمللية تتطلب هاذ املعاهد 
املوس:يقGة، ملن ©ادي نعطيو هاذ اVٔولوية؟ واش wلمناطق النائية اwيل ما 
عندهاش ٕاماكنيات ٔ�و مدينة الر�ط ٔ�و مدينة مرا$ش ٔ�و مدينة طنuة اwيل 

وزارة الثقافة wلقGام  عندها ٕاماكنيات مiوفرة �ش Êكون رشيك حقGقي دÑل
  هبذا اPور؟ 

  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يد الوز�ر

Xرية ¸م/�السؤال مقدم من طرف . السؤال املوايل موضوIه فضاءات ٔ
السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ.حرار، فليتفضلوا لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد محمد املفGداملس�شار الس:يد محمد املفGداملس�شار الس:يد محمد املفGداملس�شار الس:يد محمد املفGد
  .الرئCس شكرا الس:يد

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،

الس:يد الوز�ر، ي�Zوع املنتوج اVٔ/ري ببالد_ وت�Zوع معامله العمرانية 
قرن، هناك  14وحق�ه التارخيية ب�Zوع وغىن الرتاث والتارخي املغريب مZذ 

العمران العريب إالساليم والصحراوي واVٔمازيغي وهناك معران روماين 
  .رويب ¬ديث وهناك قلع وحصون وقصور وكناÉس ٔ�صبحت ¸مXؤ�و 

ملاذا ال تقوم الوزارة �س:تغالل هذه ا4ٓVر وÊرمميها وتوظيفها الس:تق�ال 
  ب�Gات حتتية ثقافGة من ٔ�Wل "شجيع قطاع الس:يا¬ة ببالد_؟
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  .وشكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
Iىل لمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، لٕالWابة . شكرا الس:يد املس�شار

  .السؤال

        : : : : الس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافة
  الس:يد الرئCس،

  السادة املس�شار�ن،
بداية جزيل الشكر wلسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين 

  .لٔ.حرار Iىل طر�م هذا السؤال
مليون  60ٕاىل  30س:نوÑ وزارة الص¡ة تتخصص م�لغ يرتاوح مابني 

اPور دÑل وزارة الثقافة مايش هو  بطبيعة احلال. درمه لرتممي املpٓ/ر التارخيية
الرتممي دÑل املpٓ/ر التارخيية، اPور دÑلها يه Êمثني هذا الرتاث حىت يصبح 
يلعب اPور دÑلو يف اÖا�رة الوطنية، التعريف به Pى ش:بابنا، Pى 
املؤسسات التعلميية، Pى معوم املواطنني، وكذÕ جعل هذه املpٓ/ر 

  .س:ياحGة �ش "سمح يف التمنية حمليا ووطنياالتارخيية تدxل يف دورات 
هاذ املقاربة ´ش:تغل Iلهيا Vٔهنا تتطلب الت�س:يق و¤لتقائية دÑل 
س:ياسات قطاعية مع وزارة الس:يا¬ة، الصناIة التقليدية، وزارة س:ياسة 
املدينة وقطاIات ٔ�خرى حىت جنعلو هذا الغىن Vٔن Iىل صعيد املpٓ/ر 

  . التارخيية تلعب اPور دÑلها
  :ولكن رمغ تواضع ما نقوم به، البد ما نذ�ر به

�وال، نقوم �محلاية القانونية لهذه املpٓ/ر، س:نوÑ تندرجو مضن الالحئة ٔ
  .الوطنية دÑل الرتاث مجموIة من املpٓ/ر wلحفاظ Iلهيا قانونيا

4نيا؛ تنقومو كذÕ �محلاية املادية لهذه املواقع اwيل قلت تنخصصو لها 
مليون درمه، ولكن تندxلو �كGفGة اس:تعuالية،  60و 30ني هاذ املبلغ ما ب

ملا Êكون ٔ�مام ¬ا¦ اس:تعuالية تندxلو ولكن هذا ال يندرج يف وا¬د 
الس:ياسة اwيل كتجعل مايش فقط كن¡افظو Iىل هذه املpٓ/ر ولكن كنمثنوه، 

  .ٕاىل يومZا هذا كنا كنتدxلو فقط wلرتممي �كGفGة اس:تعuالية
وتوظيف بعض املواقع اVٔ/رية، نذ�ر م×ال بpٔن كنقومو كذÕ �س:تغالل 

دÑل املتاحف الوطنية اwيل  20ٔ�و  15املتاحف الوطنية احلالية، هاذ 
: عند_، راه Wلها تتواWد يف بناÑت _رخيية، نذ�ر بعض اVٔم×X ال wلحرص

دار اليس سعيد يف مرا$ش، دار اجلامعي مبكZاس، مiحف القصبة بطنuة، 
  .�Vٔوداية، هاذي لكهم توظيف دÑل املpٓ/ر التارخيية املتحف إالثنوغرايف

ك�س:تعملوها كذÕ مكرافق ٕادارية وهو احلال يف املندوبية دÑل وزارة 
الثقافة بطنuة دÑل القZصلية إالجنلزيية سابقا، ٔ�و مكرافق ثقافGة اكملعهد 
املوس:يقي بpٓسفي ٔ�و الكCZسة الربتغالية �جلديدة اwيل كتضم خزانة وقاIة 

قراءة، ٔ�و مكراكز wلبحوث كام هو احلال بقصبة _ور�رت ٔ�و �ملركز wل
  .اPراسات العلوية �لريصاين، ٕاىل �ٓخره

هذه حماوالت ٔ�وىل �ش نعطيو حGاة Wديدة لهذه املpٓ/ر، ؤ�_ ت�شاطرمك 
بpٔن حنن يف ¬اWة ٕاىل ٕاسرتاتيجية وطنية لتمثني هذا الرتاث ́وش:تغل Iىل 

 يف اVٔشهر القليX املق�X ٕان مل Êكن اVٔسابيع هذه إالسرتاجتية، وٕ�ذن هللا
  .القليX املق�X سCمت إالIالن عن هذه إالسرتاجتية الوطنية لتمثني الرتاث

        .وشكرا

  :الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
�¬د السادة املس�شار�ن ٕان اكن هناك تعقGب، . شكرا wلس:يد الوز�ر،ٔ

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس:يد محمد املفGداملس�شار الس:يد محمد املفGداملس�شار الس:يد محمد املفGداملس�شار الس:يد محمد املفGد
  . ´شكرمك الس:يد الوز�ر Iىل اجلواب

 ¦ٔpىل مسI س:باب �زول هذا السؤال يه كتجي�الس:يد الوز�ر، ٔ
 1200الوضعية التارخيية ملدينة فاس، مدينة فاس، الس:يد الوز�ر، مدينة 

س:نة، ذ�ريت وا¬د العدد دÑل املدن، وا¬د العدد دÑل املpٓ/ر التارخيية 
  .ذ�رومك الس:يد الوز�رولكن مدينة فاس ميكن ت�سات Õ، ©ادي ن

الس:يد الوز�ر، مدينة فاس مدينة معامر عريب ٕاساليم زاخر �لك 
املقايCس، �لك هذه امحلو¦ التارخيية لهاته املpٓ/ر املعلمة، جندها مع اكمل 
اVٔسف تتقادم وتتpٓلك، ومرتعا يف بعض اVٔحGان wلم�سكعني ؤ�حصاب 

  .السوابق
  الس:يد الوز�ر،

Nمدينة  39 امحلد، مغربنا �زخر حبوايل مدينة فاس، يف بالد_ و
عتيقة، "شلك ٕارث _رخيي �بري وحتتوي من xالI Ïىل مpٓ/ر _رخيية ¸مة 

  .Wدا تؤرخ لعهود وحضارة ضاربة جبذورها يف ٔ�عامق التارخي
  الس:يد الوز�ر، 

حنن نعمل جحم إال�راهات اليت تعCشون حتت وطpٔهتا لٔ.سف، نعمل 
ية، حGث مل "س:تطيعوا توفري موارد مالية مشلك رصاعمك مع وز�ر املال 

مدينة اÖي  39مليون يعين ©ري اكفGة بتا_ لهاذ  60اكفGة، Vٔن ملا كتقولوا 
هيpٔمت من ٔ�Wل فiح اVٔوراش داxل هاذ القطاع اÖي يعترب ¸ام �مiياز، 
حGث وWد_ ٔ�ن الوزارة وجحم تدxلها ضعيف يف هذا الباب �ملقارنة مع 

م×ال و©ريها من اPول اVٔخرى اليت توظف هاذ التارخي  دول ٔ�خرى، كرت�يا
الزاخر جللب ¤س��رات الس:ياحGة، معمتدة يف ذI Õىل خمتلف 
الوسائل، مبا فهيا إالنتاج السRCيئ، الس:يد الوز�ر، إالنتاج السRCيئ، 
وتوظيف هاذ القطاع جللب اVٔنظار ٕاىل هذا الرتاث إال´ساين الزاخر 

  . توفر Iليه بالد_ وامحلد Nواملتنوع اÖي ت 
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Iىل التعقGب، تفضلوا. شكرا
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        ::::الس:يد، وز�ر الثقافةالس:يد، وز�ر الثقافةالس:يد، وز�ر الثقافةالس:يد، وز�ر الثقافة
�شاطرمك ٔ�ن مدينة فاس ٔ _�الس:يد املس�شار، Êلكمتو Iىل مدينة فاس ؤ

Wانب مرا$ش، فاس لها من املpٓ/ر Iلهيا ٔ�ن تصبح ق�X س:ياحGة �مiياز، ٕاىل 
ومن املعامل التارخيية، عندها مجيع املؤهالت �ش تصبح اليوم من املواقع 

  .الس:ياحGة اVٔساس:ية
هاذ العمل ´ش:تغل معا، مع وزارة الس:يا¬ة، وزارة الصناIة التقليدية، 
مع وزارة إالساكن، مع وزارة املالية، وزارة اPاxلية جلعل مدينة فاس 

الق�X الس:ياحGة، اليوم اك�ن Iىل اVٔقل وا¬د ثالثة ٔ�و ٔ�ربعة  تصبح هاذ
خمططات اwيل Êهتم فاس، �ر_مج مدي�يت اwىل ت�ش:تغلو مع Iدد من 
القطاIات احلكومGة لتpٔهيل املدارات الس:ياحGة بفاس، هناك مرشوع دÑل 

مليون دوالر، هناك مشاريع مiعددة Vٔن اللك  25تpٔهيل الفZادق مبا يفوق 
  .فهم بpٔن مدينة فاس لها من املؤهالت اwيل خصها "س�مثر، ٕاىل �ٓخرهاليوم 

نتلكمو Iىل مZاطق ٔ�خرى يف املغرب، هذا كريد_ نتلكمو Iىل هاذ 
اwيل �ونوا مpiٔكد�ن بpٔن اxذينا �العتبار لك هاذ  2020ٕاسرتاتيجية الرتاث 

اwيل الغىن املغريب Iىل صعيد الرتاث املادي والالمادي، الطبيعي والثقايف 
جنعلوه رافد من روافد التمنية، Vٔن الرتاث مايش يه فقط اÖا�رة، الرتاث 
يه اليوم ٕاماكنية خللق مZاصب Iديدة يف جمال Êمثني الرثاث وxلق /روات 

�  . Wديدة wلب
  .شكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس:يد الوز�ر Iىل مسامهتمك

لصناIة التقليدية حول ن�iقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر ا
اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق . تpٔهيل قطاع الصناIة التقليدية

  .¤س:تقاليل

        ::::املس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زاز
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل الس:يد املرسلني

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدة والسادة املس�شارون،
الصناIة التقليدية بطاقة تعريف wلهوية املغربية ومصدر اIزتاز تعترب 

وافi(ار عند املغاربة، ويعترب لك صانع تقليدي سفريا ملكفا �لتعريف 
Öا، فهذا القطاع ونظرا Vٔمهيته . بثقافiنا املغربية من xالل مZتوWه التقليدي

هذا القطاع  ومحولته الثقافGة والفZية، يتطلب من لك الفاIلني والرشاكء يف
 Ñصادiور املنوط به اقPٔهي¢ ليك يلعب اpل تW�تضافرا wلجهود من ٔ

  :واجöعيا وفZيا، وهذا بدوره يتطلب مZمك، الس:يد الوز�ر
�وال، بناء ٔ�حGاء حرفGة لتنظمي قطاع الصناIة التقليدية؛ٔ  

4نيا، العمل Iىل توفري املواد اVٔولية بpٔمثنة Êكون يف مiناول الصانع 

ي، مع ضامن ال�سويق وذÕ ٕ�¬داث معارض حملية ووطنية ودولية التقليد
  .Iىل مدار الس:نة

وهبذه املناس:بة، سpٔ�هتز الفرصة، �مس الفريق ¤س:تقاليل wلو¬دة 
والتعادلية، Vٔنوه �لرتت�Cات واملس:توى العايل اÖي مت به تنظمي معرض 

سواء Iىل  اخلشب مبدينة مكZاس وإالق�ال الك�ري اÖي شهده هذا املعرض
مس:توى الزاuر الوطين ٔ�و اVٔجZيب، ؤ�متىن تعممي م×ل هذه املعارض هبذا 
احلجم وهذا املس:توى الرفGع Iىل مجيع مZاطق اململكة، مع اxVٔذ بعني 

  .¤عتبار خصوصية لك مZطقة Iىل ¬دة
ما يه التدابري املت(ذة من ٔ�Wل  :Öا، ´سائلمك الس:يد الوز�ر احملرتم

احليوي وجع¢ يف صلب ¤هöمات والتطلعات تpٔهيل هذا القطاع 
  املس:تق�لية لبالد_؟

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
لمك اللكمة الس:يد وز�ر الصناIة التقليدية لٕالWابة Iىل . شكرا لمك

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس:يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليديةالس:يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليديةالس:يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليديةالس:يد عبد الصمد قGوح، وز�ر الصناIة التقليدية
  .شكرا الس:يد الرئCس

  الوزراء،السادة 
  السادة املس�شار�ن،

  الس:يدات املس�شارات احملرتمات، 
�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق ¤س:تقاليل wلو¬دة والتعادلية Iىل ٔ
وضع هذا السؤال، كنظن ٔ�نه ال حنتاج ٕاىل التذكري بتو�ات ٔ�و ٔ�هداف 

، ولكن كنظن بpٔن اVٔمه هو التذكري بتقGمي ووضع سؤال 2015خمطط رؤية 
  لنا يف هذا اÔطط؟ ٔ��ن وص 

مقاو¦ �برية ٔ�و فاIال  20ٕاىل  15اÖي هيدف ٕاىل xلق  2015خمطط 
، اVٓن وصلنا ٕاىل )Les acteurs de référence(مرجعيا ٔ�و ما °سمى 

11.  
، اVٓن جتاوز_ 300الرفع من Iدد املقاوالت الصغرى واملتوسطة ٕاىل 

  .هاذ العدد
ن هذا الرمق رمغ ٔ�ن ٔ�لف مZصب شغل، حنن لس:نا ببعيد ع x115لق 

  .س:نوات 3الزالت تفصلنا Iلهيا  2015
�لف ونطمح  54ٔ�لف خرجي، اVٓن وصلنا ٕاىل ما يقرب من  Ê60كو�ن ٔ

ٕاىل الوصول حسب اVٔرقام اwيل يه يف طور التحيني واwيل كن�س:ناو 
�نه يعطهيا لنا بعض اVٔسابيع، اVٓن ) L’observatoire(املرصد الوطين ٔ

�لف 60قربنا لـــــ ٔ.  
مقاو¦،  700فú خيص املقاوالت املتوسطة، اwيل وصلنا ما يقرب من 

والوترية اليت تنجز هبا الوزارة هذا  2015ٕاذن هناك ٔ�رقام تبني بpٔنه رؤية 
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اÔطط "سري يف املسار الصحيح، Vٔنه التقGمي اVٓن اwيل هو ٔ�مامZا يدل Iىل 
Õذ.  

جناح هذا اÔطط، ٕاضافة ٕاىل وا¬د العدد دÑل إالجراءات املوا�بة الٕ 
دÑل  6هيدف ٕاىل توقGع  2015ٔ�عطيمك م×ال، الس:يد املس�شار، ٔ�نه خمطط 

، اVٓن قدر_ )2PDRA(اÔططات �وية wلصناIة التقليدية ٔ�و ما °سمى 
 6اكن خصنا نوصلو  2015يف  6من  يعين ٔ�نه ضاعفZا، فعوض 11نوقعوا 

، فهيا اwيل توقع وفهيا اwيل يف طور التوقGع، مما يدل، رمبا 11اVٓن وصلنا 
يت�ني wلبعض بpٔنه زامعني �زاف، ولكن كنعمتدو Iىل م�دٔ� الرشاكة مع مجيع 
الرشاكء، بطبيعة احلال القطاIات احلكومGة املتواWدة معنا، الس:يد وز�ر 

د وز�ر الثقافة اwيل امىش اVٓن، امجلاIات احمللية، الس:يا¬ة مشكور، والس:ي
اDالس إالقلميية، اDالس اجلهوية، Vٔنه جيب التذكري بpٔنه املزيانية دÑل 

مليون دÑل  500وزارة الصناIة التقليدية من ٔ�ضعف املزيانيات، ال تتعدى 
 مليون دÑل اPرمه فú خيص ¤س��ر، سواء يف 350اPرمه وال تتعدى 

  . بناء املر�بات دÑل الصناIة التقليدية، سواء يف التpٔهيل

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد _املس�شار الس:يد _املس�شار الس:يد _املس�شار الس:يد _    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  السادة الوزراء،

  س�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين امل 
ت�شكرو الس:يد الوز�ر Iىل إالWابة دÑلو وامحلد N اك�ن هناك يشء 

 2015ملموس، Vٔنه من بعد ما تنقولو، الس:يد الوز�ر، إالسرتاتيجية دÑل 
  .مازال ما وصلش املوIد دÑلها وحتققت مجموIة دÑل النقط اwيل يه ¸مة

Ñسامهت فهيا حساب حتد Õيل إالسرتاتيجية كذwة، واGلفVٔت ا
اعطات وا¬د م�لغ مايل Wد ¸م ل�شجيع الصناIة التقليدية، كذÕ كام 
قلتو، الس:يد الوز�ر، ٔ�نه إالسرتاتيجية بدٔ�ت ترتمج Iىل ٔ�رض الواقع، مهنا 
ال�سويق واwيل ابديتو فGه مشكور�ن، الس:يد الوز�ر، واليشء اجلديد يف 

د N ابداو �يلمسوا إالخوان هذا ال�سويق هو التuارة العاد¦، واwيل امحل
  .الصناع التقليديني وا¬د اDموIة دÑل املسائل اجلديدة

كذÕ الشارة، واwيل ©ادي هتدف لوا¬د تنظمي احلرف ومرشوع 
القانون اwيل تناقشوه معمك اVٓن، مع املنتخبني اwيل هو Wد ¸م، اwيل ©ادي 

  .يعطي وا¬د اPفعة قوية لتpٔهيل الصناIة التقليدية
ذÕ فرض وا¬د ال�س:بة مàوية لقطاع الصناIة التقليدية يف املعامر ك

املغريب، واملعامر املغريب هو الهوية املغربية، يعين هذا يشء ¸م ٔ�ننا ´ش:تغلو 
  .Iىل وا¬د القوانني اwيل ©ادي متكن لنا تpٔهل الصناIة التقليدية

                                                 
2 Plan de Développement Régional de l’Artisanat 

املغربية ٔ�نه ف�التايل، هاذ الزÑدة يف اÔططات اwيل قلتو ٔ�هنم Iرب املدن 
حىت هو ©ادي �رفع من املس:توى دÑل الصانع التقليدي، ف�التايل ٔ�قول ٔ�نه 
املشلك اwيل اك�ن يف هاذ املعامر التقليدي، مشلك دÑل ¤س:ترياد، واwيل 

  ...مجموIة دÑل املقاوالت وال املهندسني انفiحوا
شكرا الس:يد الرئCس، امسح يل ٕاىل اكن ممكن بعض النقط اwيل يه 

مة، هو التكو�ن، التكو�ن Wد ¸م �ل�س:بة لٕالسرتاتيجية اwيل حتدث Iرب ¸
الوزارة الوصية وIرب الوزارة دÑل التكو�ن املهين، وكذI Õرب مؤسسة محمد 
اخلامس اwيل البد ما �رفعو �رقGة الوالء وإالxالص لصاحب اجلال¦ اwيل 

كتعطي وا¬د ٔ�¬دث وا¬د اDموIة دÑل املراكز دÑل التكو�ن، واwيل 
  .اPفعة قوية لتpٔهيل الصناIة التقليدية

  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الصناIة التقليديةالس:يد وز�ر الصناIة التقليديةالس:يد وز�ر الصناIة التقليديةالس:يد وز�ر الصناIة التقليدية
  .شكرا

Xيل  ©ري كتمكwول، اVٔيل يف الشطر اÑىل الرد دI لس:يد املس�شارw
مليون دÑل اPرمه اwيل يه مو�ة لالس��ر والب�Gات  350كنقصد به 

  .اVٔساس:ية
يف ٕاطار الرشاكة ويف ٕاطار توWه Wديد wلوزارة وتوWه بطبيعة احلال مع 

ن مليون دÑل اPرمه قدر_ نوقعو ما يقارب م 350التوWه احلكويم، هباذ 
مليون درمه مع الرشاكء، ٕاذن عند_ وا¬د الس:ياسة دÑل  200مليار و

  .درامه 4الرشاكة دÑل درمه خصو جييب 
4نيا، الصناIة التقليدية وشpٔن الصناIة التقليدية هو شpٔن امجليع، 

  . املنتخبني واملمثلني دÑل املواطنني
�ننا وضعنا من �ة ٔ�خرى، ما هو Wديد، وهذا يف اDال القانوين، هو ٔ

�مام احلكومة مرشوع Wديد اÖي سوف يلزم مجيع البناÑت احلكومGة ٔ
�و¦ ٔ�ن تدxل فهيا بوا¬د ال�س:بة مàوية مZتوWات دÑل الصناIة w والتابعة
التقليدية، وبذÕ سوف حنافظ Iىل املعامر التقليدي اVٔصيل دÑلنا، ويف 

wلصناع نفس الوقت سوف نلعب دور_ ¤قiصادي بتوفري الشغل 
  .التقليديني، وهذا مسW ¦ٔpديدة

بطبيعة احلال، ٔ�ضف ٕاىل ذÕ التوWه اجلديد wلرفع من املس:توى دÑل 
اجلودة، اكنت اVٔس:بوع املايض يف فاس، ٔ�عطينا ¤نطالقة دÑل الشارة 

اwيل هو وا¬د املنتوج Wديد اwيل ال حما¦ ) national Le label(الوطنية 
ل�س:بة wلمس:هتõ، سواء اPاxيل وال سوف يعطي مزيد من الثقة �

اخلار، الس:هتالك املواد دÑل الصناIة التقليدية، Vٔنه اليوم ما ميك�ش 
، اVٓن ٔ�صبح )la certification(منش:يو Vٔسواق ٕاال ٕاىل ما عند_ وا¬د 

ملزم، هو مايش ملزم wللك، ولكن اwيل امىش معنا يف هاذ ¤جتاه بطبيعة 
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املردود دÑلو ©ادي �رتفع، ولكن بطبيعة احلال احلال ©ادي °شوف بpٔنه 
  .�¬رتام الرشوط

�ضف ٕاىل ذÕ التوWه اجلديد يف املعارض، اVٓن ©ادي نعملو معارض ٔ
، اكن امجلعة املاضية ¤نطالق دÑل املعرض )thématique(موضوIاتية 

الوطين دÑل اخلشب، ©ادي �كون ٕان شاء هللا معرض وطين دÑل 
معرض وطين دÑل الن¡اس:يات، حبW Xديدة اwيل  اخلزف، ©ادي �كون

©ادي نفرضو فGه ´س:بة املشاركة دÑل العامل القروي ودÑل ال�ساء ودÑل 
  .التعاونيات، اwيل ©ادي �كون الضعف دÑهلم الس:نة املق�X ٕان شاء هللا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يد الوز�ر Iىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

وايل موWه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، السؤال امل
 . امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول ٕاصالح صندوق املقاصة

اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا¦ واملعارصة، فليتفضل 
�¬د السادة املس�شار�نٔ.        

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملريشيشيشيش
  الس:يد الرئCس،

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

�و¦ w ىل املزيانية العامةI صبح صندوق املقاصة °شلك عبئا �بريا�لقد ٔ
 ،Ï مبوجب إالطار القانوين املنظم Ï هداف احملددةVٔه عن ا¬Ñنظرا ال�ز
سواء تعلق اVٔمر بت¡ديد الفàات املس:هتدفة ٔ�و بضبط مساÕ توزيع اPمع 

س:تفادة الطبقات املCسورة من xدمات الصندوق gشلك ي�Zاىف مع لثبوت ا
  . فلسفة ٕا¬داثه

و�لنظر Vٔمهية هذا الصندوق يف احلفاظ Iىل توازن القدرة الرشائية 
wلفàة املس:هتدفة من اPمع ويف ٕا¬الل السمل ¤جöعي، وجب Iىل 

اDال ٕارشاك خمتلف الفاIلني يف هذا  ،احلكومة ق�ل م�ارشة معلية إالصالح
والقGام �س:تطالIات wلرٔ�ي حول معايري تصنيف وحتديد اجلهات موضوع 
¤س:تفادة وس:بل ضبط مساÕ التوزيع واملفاضX بني إالبقاء Iىل xدمات 
�مع املايل w و ٕاقرار نظام�الصندوق يف جمال دمع بعض املواد اVٔساس:ية ٔ

  .املبارش
اPمع العمويم، حىت ال  كام يتعني ¤نفiاح Iىل التuارب اPولية يف جمال

�ن حتر�ر ٔ�سعار املواد اVٔساس:ية ٔ Õيدفع الفقراء رضيبة إالصالح، ذ
  .املشمو¦ �Pمع سCشلك رضبة قوية لقدرهتم الرشائية املتدهورة ٔ�صال

 : للك هذه ¤عتبارات، ´سائلمك، الس:يد الوز�ر
 ما هو تصورمك ملرشوع ٕاصالح صندوق املقاصة؟ وما يه التدابري اليت

 تعزتمون القGام هبا wلحفاظ Iىل القدرة الرشائية wلطبقات املعوزة؟
  

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .لمك اللكمة الس:يد الوز�ر لٕالWابة Iىل السؤال، تفضلوا

الس:يد محمد الس:يد محمد الس:يد محمد الس:يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف 
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس:يد الرئCس
  .الرمحن الرحميgسم هللا 

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم Iىل طر¬ه لهذا ٔ
��يد ٔ�نه اVٓن ال ٔ�¬د جيادل، هناك ٕاجامع Iىل ٔ Õالسؤال، وكام تفضل بذ
رضورة ٕاصالح هذا النظام دÑل صندوق املقاصة ولCس صندوق املقاصة 

ن الصندوق فقط، Vٔن حنن نتلكم عن نظام اwيل فGه الصندوق وفGه ما دو 
  .وهو اÖي س:نعمل Iىل ٕاصال¬ه

��يد ٔ�ن امجليع ٔ�يضا مiفق Iىل ٔ�ن هذا الصندوق يف معومه مث النظام ٔ
س:نة مل  45هو ملكف خلزينة اPو¦، ؤ�ن النظام اÖي ٔ�سس مZذ ٔ�كرث من 

يعد حيقق اVٔهداف املرجوة مZه، لCس فقط Vٔنه احناز عن ٔ�هدافه، ولكن 
Iام وال اwيل اكنت ©ري يف  20اwيل اكنت هاذي ٔ�يضا Vٔن اVٔسعار العاملية 

البداية دÑل هاذ القرن قد تضاعفت عرشات املرات، ٕاذن اك�ن ٔ�مور اwيل 
يه عندها Iالقة �لتدبري واك�ن ٔ�مور اwيل عندها Iالقة �Vٔسعار العاملية، 

س:نوات يف  5دوالر مايش احبال كنا هاذي  111ميل تنوصلو اليوم عند_ 
  ..، ٕاذن هذا ٔ�يضا40س:نني يف كذا و 10 وكنا هاذي 60

اVٔهداف اVٔساس:ية لٕالصالح اÖي تعزتم احلكومة ٔ�ن تقوم به، 
  :دÑل احملاور 3اVٔهداف اVٔساس:ية هو 

احملور املتعلق بpٔن جنعل لكفة املقاصة حممتX من طرف املزيانية، املزيانية 
التحتانية، مث الفàات دÑل اPو¦ س��قى تدمع الفàات املتوسطة اwيل يه 

الصغرى، مث الفàات اwيل يف الهشاشة واwيل يف الفقر، هذا هدف رئCيس، 
  .احلفاظ Iىل ´س:بة مiحمX من العجز

إالضافة الثانية تتعلق �ملواطن، ما ميك�ش wلحكومة تد�ر ٕاصالح لنظام 
املقاصة دون ٔ�ن Êراعي القدرة الرشائية wلمواطنني، وهذا هو الهدف 

Ñلها ٔ�هنا حتافظ Iىل مس:توى معني، و�لتايل القدرة الرشائية حنن الرئCيس د
�xذ_ها بعني ¤عتبار وس:تدxل يف إالصالحٔ.  

املتعلق �ملقاوالت، ٔ��يد ٔ�ن املنتوWات الهدف الثالث والرئCيس هو 
واملواد اwيل يه مدعومة جزء مهنا �بري "س:تعم¢ املقاوالت املغربية، فال 

نافس:ية دÑل املقاو¦ ٕاذا مقنا هبذا إالصالح، و�لتايل ميكن ٔ�بدا ٔ�ن نضيع الت 
 .هذه ثالث حماور رئCس:ية

حنن نعمل من xالل املهنجية Iىل ٔ�ن �كون �لفعل يف مهنجية "شار�ية، 
لقد معلنا Iىل ٕارشاك مجيع الفاIلني ¤قiصاديني والفاIلني املهنيني املعنيني 

iصاديني واملهنيني لكهم جبميع مواد دÑل اPمع، حىت �كون واحض، ¤ق 
رشكنامه، و�لتايل يف هاذ العملية ما اxذيناش فقط رٔ�ي وال رٔ�يني، هناك 
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يف مجيع هاذ املؤسسات هناك ٔ�طياف س:ياس:ية خمتلفة هناك ٔ�طياف نقابية 
خمتلفة، احZا ما اك´ش عند_ هاذ الهدف ٔ�ن يش حزب وال يش مكون 

ا هذا موضوع جممتعي و�لتايل س:يايس هو اwيل يت�ىن هاذ املوضوع، وٕامنا قلن
  ..فiحنا احلوار مع مجيع هاذي

مث ٔ�يضا اش:تغلنا مبؤسسات مiخصصة، معها يه اwيل ٔ�عطتنا، 
جتربة Iاملية اwيل دوز_ها وا¬دة وا¬دة وشفZا  23ٕاىل  22والتuارب العاملية 

إالجيابيات دÑلها وشفZا السلبيات دÑلها، و�لتايل حنن اVٓن مق�لون من 
اwلuان اwيل اش:تغلنا Iىل ٔ�ننا نقدمو لمك السZCاريوهات لكها احملمتx Xالل 

Iىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون إالصالح ٕاصال¬ا تدرجييا، املتفق Iليه هو ٔ�ن �كون 
  .Iىل ثالث س:نوات ٕان شاء هللا رب العاملني

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .اللكمة Vٔ¬د السادة املس�شار�ن. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::عريب احملرعريب احملرعريب احملرعريب احملريشيشيشيشاملس�شار الس:يد الاملس�شار الس:يد الاملس�شار الس:يد الاملس�شار الس:يد ال
احZا، الس:يد الوز�ر، مع ٕاصالح نظام صندوق املقاصة، ولكن تن(افو، 
الس:يد الوز�ر، نطيحو يف بعض التناقضات Vٔن جرت العادة وسابقة 
خطرية اwيل وقعت يف العهد دÑل احلكومة دÑلمك Vٔن انö س:بق لمك شككiو 

فارط مسعنا املد�ر يف اVٔرقام اwيل Wات هبا احلكومة السابقة، واVٔس:بوع ال
العام دÑل صندوق املقاصة قال بpٔن املزيانية دÑل صندوق املقاصة انتقلت 

  .مليار درمه 50مليار ٕاىل  2من  2012ٕاىل  2001من 
انö اVٓن اكن الترصحي دÑل اVٔس:تاذة الوز�رة احملرتمة gس:مية احلقاوي 

ر دÑل اPرمه، مليا 40قالت بpٔن صندوق املقاصة يعين املزيانية دÑلو يه 
اVٓن يعين اللك ي�ساءل، Vٔن اك�ن وا¬د التناقض واك�ن Êكذيب ©ري 

مليار، انö  50داxل هاذ احلكومة احلالية يف اVٔرقام، املد�ر العام تيقول 
مليار، واحZا ابغينا يف احلقGقة توحضوا wلرٔ�ي العام الوطين �ش  40تتقولوا 

ربة يف وا¬د اخللط، ما Iارف�Gش ما يبقاش هاذ التناقض وما يبقاش املغا
  .احلقGقة

درمه wلفàة  41000نيا، الس:يد الوز�ر، انö قلت �ش ©ادي تعطيو 
املعوزة، واش يف نظرمك هذا ¬ل؟ اIالش اwيل ما نعمتدوش يعين الطرق 
اwيل اعمتدهتا ف́رسا م×ال، ٕاس:بانيا، ٔ�مر�اك ٕالصالح صندوق املقاصة، يعين 

صة عن طرق بطائق تعطات، يعين الفàة قامت ٕ�صالح صندوق املقا
احملتاWة املعوزة واملواد اVٔساس:ية اwيل يه رضورية اwيل خصها توصل لهذه 
الفàة املعوزة تدارت يف اVٔقالمي ويف اجلهات، واwيل عندو البطاقة هو اwيل 
ي�سمل هاذ املواد اVٔساس:ية Vٔن هاذ املبالغ اwيل ©ادي "سلموها اVٓن يعين 

اش ©ادي حتل لنا املشلك؟ واش ©ادي ميكن لنا حنصيو العدد لهذه الفàة و 
  مضبوط دÑل الناس اwيل مه حمتاWني؟

ٕاذن تنظن البد احلكومة ما تفiح حوار وطين مع الفàة املعنية، اwيل 
عندها دراية هباذ املوضوع �ش "شوف احللول املناس:بة اwيل ©ادي نعاجلو 

  .هبا امللف دÑل صندوق املقاصة

        ::::Cس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةCس اجللسةالس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ الس:يد رئ 
  .الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة wلرد Iىل التعقGب. شكرا الس:يد املس�شار

الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس:يد الرئCس
�_ ©ري ما عرف�ش هاذ الت¡امل، الس:يد املس�شار، اشكون هاذ الفàة ٔ

�وال Êلكمت Iىل التكذيب وال .. �لكيش اwيل يه Iارفة لكيش وعندها Iملٔ
©ري خص تفهم املعطيات، الس:يد املد�ر دÑل الصندوق تiCلكم Iىل ذاك 

واwيل ©ادي  2011مليار، يه اwيل ٔ�عطى يف  50اليش اwيل خرج، Iىل 
هو اwيل تيوقع، والس:يدة الوز�رة تتلكم Iىل املزيانية اليت  2012يعطي يف 

�ش:نوا هاذ؟  مليار، 40ٔ�ي  2013اعمتدت يف ٔ  
ما اك�ن ال تناقض، ال Êكذيب ال والو، اVٔمور واحضة wلمغاربة ©ري اwيل 
ما ابغاش يفهم، هللا جيازيك خبري، احZا واحضني وفاحتني حوار مع امجليع، 
وما تن��ناوش $حزب وال $حكومة تنقولو هاذ اليش دÑلنا، تنقولو اكنت 

Õ ول وقلتVٔش يف ا�Gما ج _�احلكومات مادر"ش  عند_ اجلرٔ�ة، ٔ
ولكن جGت وقلت Õ هذا مرشوع دÑلنا مجيع واحZا مس:تعد�ن  وIالش؟

  . نت¡اور واwيل عندو يش فكرة يتفضل هبا
�_ معري ما مسعت، الس:يد املس�شار، بpٔن ف́رسا وٕاس:بانيا اwيل ٔ
Êلكمت Iلهيم اكن عندمه ٕاصالح دÑل املقاصة، هاذ الناس معرمه ما اكن 

جتربة، و¬دة اwيل يه  23اك�ن . عندمه، الس:يد املس�شار احملرتم، املقاصة
صغرية، ٔ�_ قلت Õ بpٔن شفZاها اكمX، من مرص اwيل ا¬دا_، ٕاىل جZوب 
ٕافريقGا، ٕاىل ٔ�ندونCسا، مالزيÑ، ٕاىل ٕا�ران، ٕاىل بعض دول ٔ�ورو� الرشقGة، 
ٕاىل دول ٔ�مر�اك اجلنوبية، التuارب لكها دوز_ها وس:نxٔpذ مهنا إالجيايب ونرتك 

  . السليب
مغريب تنفiخرو Iىل ٔ�ن در_ ) un modèle(عند_ اVٓن ٔ�منوذج 

�منوذج مغريب، ميكن، ٔ�هيا الس:يد املس�شار، اليوم ٔ _�تقول يل ابغيت ٔ
هادي، �زيد يف هاذ وانقص من هاذي و�زيد من بعد ثالث دقائق نعطيك 

  . الن�uGة، انقول Õ ها املقاصة ٔ�ش:نو ©ادي تعطيين
اVٔمنوذج اVٓن فGه مجيع املعطيات، �كفي ٔ�ن نت(ذ القرار �ش حنررو 
هاذي و�ش �زيدو يف هاذي و�ش نقصو هاذي �ش Êكون عند_ 

  . املعطيات
احلكومة Wاهزة بعد ٔ�ن قامت بعملية "شار�ية ٕال�زال هذا إالصالح 
ابتداء من بداية الس:نة ٕان شاء هللا، التو�ات الكربى موجودة، اwيل ابغاو 
�زيدوا يوحضوا لنا ويعطيو_ ٔ�فاكر مرح�ا هبم Iىل الرحب والساIة، والوزارة 

ق دÑل التزنيل دÑلنا ٕان شاء هللا م�ارشة بعد إالIالن الرمسي Iىل ¤نطال
دÑل إالصالح س�رشك مجيع الفعاليات، حىت الس:ياس:ية والنقابية، يف 
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 .املوضوع
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

�ٓخر سؤال موWه ٕاىل الس:يد وز�ر الس:يا¬ة حول مpٓل مرشوع 
اللكمة Vٔ¬د املس�شار�ن من الفريق ¤س:تقاليل لتقدمي السؤال، . _©ازوت

  .فضل مشكورافليت

        ::::املس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعياملس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعياملس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعياملس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن، ٔ�خيت املس�شارة،
  . سؤايل موWه wلس:يد وز�ر الس:يا¬ة

الس:يد الوز�ر احملرتم، سؤايل يتعلق مبرشوع _©ازوت اÖي س:بق ٔ�ن 
Ï ه لعدة مرات نظرا ملاiات  طرحIن ساكنة امجلا�من ٔ�مهية �برية، ومبا ٔ
س:نة، وتوعية wلرٔ�ي العام الوطين فٕان  25احمليطة �ملرشوع ت�iظره مZذ 

  .هذا املرشوع يقع يف شامل ٔ�اكد�ر
كذÕ كناش التحمالت نتاع هاذ املرشوع يف احلX دÑلو اVٔوىل اكن 

اكن مرشوع س:ياV حمض،  هٔ�لف رس�ر، كذÕ املرشوع لك 25فGه 
�لف مZصب شغل م�ارش و©ري م�ارش،  40اVٔمه من هذا هو اكن س:يوفر و ٔ

و�ون ٔ�ن املرشوع فوت ثالث مرات ملس�مثر�ن ٔ�Wانب، مع اكمل اVٔسف مل 
ينجح ٔ�ي مهنم يف ٕاجنازه، وهذا يؤكد مدى ٕاخفاق الوزارة Vٔكرث من مرة 
يف ٕاخراج املرشوع wلوجود gس�ب Iدم ٕارشاك الناخ�ني واحلرفGني يف اختاذ 

  .القرار
و�ون املرشوع اليوم مت تفويته wلمرة الرابعة ملس�مثر�ن Wدد دون ٔ�ن نعمل 

). CDG(الكGفGة اليت متت هبا معلية ¤خiيار وا�Öن ال نعرف مهنم سوى 
و�ون الوزارة س:بق لها ٔ�ن وIدت مس�مثري سوس بقسط من هذا  

عن  املرشوع، لكن مع اVٔسف مل يقع هذا، حGث ٔ�ن املرشوع مت تغيريه
wلمضاربة العقارية بعد ٕادxاÏ يف نطاق الظهري  100%�ٓخره ؤ�صبح xاضعا 

ب�ZفGذ القانون رمق  2008ماي  23الصادر يف  1.08.60الرشيف رمق 
القايض gسن ٕاجراءات xاصة تتعلق �ٕالقامات العقارية لٕالنعاش ما  01.07
  .، الس:يد الوز�ر)3RIPT(°سمى 

I رى ملاذا مت ترصيف هذا القانونÊ ،ٔاكد�رpىل هذا املرشوع �لضبط ب
  Iلام ٔ�ن املنطقة يف ¬اWة ماسة wلمزيد من الفZادق؟

كام حنيطمك Iلام، الس:يد الوز�ر، ٔ�ننا توصلنا خبرب مفاده ٔ�ن هذا امللف 
معروض لرئاسة احلكومة قصد املصادقة Iليه، فٕاذا متت املصادقة، الس:يد 

                                                 
3 Résidences Immobilières de Promotion Touristique 

مجلاIات احمللية اDاورة من طرف ا -كام كتعرفوا-الوز�ر، واملرشوع مرفوض 
  به، وكذÕ الساكنة، ما اعرف�ش ٔ�ش:نو ©ادي ند�رو؟ 

من �ة ٔ�خرى، الس:يد الوز�ر، �ل�س:بة Öوي احلقوق املالكني 
كذÕ، الس:يد . اVٔصليني فpٔ©لبCهتم الزالت ملفاهتم Iالقة مZذ �زع امللكGة

لس:ياحGة الوز�ر، �ل�س:بة مجلاIة _©ازوت اليت تطالب من رشكة الهندسة ا
ب�سوية وضعية املنازل اليت توWد فوق ما °سمى �لوIاء العقاري لهذه 

هكiار ٕالجناز مرشوع سوس:يو ثقايف  11الرشكة مع املطالبة بتوفري 
واجöعي بنفس امجلاIة، وكذÕ �ل�س:بة مجلاIة ٔ�ور�ر �لضبط مبنطقة 

�لتنازع مزنل مزود �ملاء والكهر�ء و 550"سوية وضعية حوايل " متاو�زا"
 .مiرضر بöو�زا جبامIة ٔ�ور�ر 720هكiار وٕانصاف  I35ىل 

  ما هو مpٓل هذا املرشوع؟ :Öا، ´سائلمك الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Iىل . شكرا الس:يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس:يد حلسن ¬داد، وز�ر الس:يا¬ةالس:يد حلسن ¬داد، وز�ر الس:يا¬ةالس:يد حلسن ¬داد، وز�ر الس:يا¬ةالس:يد حلسن ¬داد، وز�ر الس:يا¬ة
  .شكرا الس:يد الرئCس

�وال ٔ�عتذر عن Iدم متكين من احلضور يف الوقت نظرا لالكتظاظ اwيل ٔ
دقGقة �ش نوصل لهنا، وكذÕ مت ¬ذف وا¬د  45كتعرفو الطريق، معلت 

السؤال من اVٔس:ئX املربجمة، ٕاذن ٔ�عتذر Vٔن هذا جملس موقر ٔ�¬رتمه 
ا¬رتاما �بريا Wدا، ؤ�حرض دامئا ق�ل الوقت، ٕاذن اعتذاري للك 

  .احملرتمني واملس�شارات احملرتماتاملس�شار�ن 
�ل�س:بة wلسؤال دÑل املس�شار احملرتم، واwيل كنحيي فGه الغرية دÑلو 
Iىل املرشوع دÑل _©ازوت وكذI Õىل الس:يا¬ة، هذا مرشوع �لفعل 
عرف وا¬د التعرثات �برية Wدا مZذ البداية دÑلو، مZذ ٕادxاI Ïىل اVٔقل 

ومت حسب  ”الربكة“يعين اكن مع املس�مثر ، 2001يف اÔطط اVٔزرق س:نة 
Zه هالعقدة مGنه ما توفقش فVٔ،  ديدة مع  2006ويفW اكن يعين متت عقدة

)Colony Capital ( مت  2009وما توفقوش لظروف مالية ويف Õكذ
  .السحب دÑل هاذ املرشوع مهنم

مس�مثر�ن اwيل هام وطنيني اwيل  4واVٓن يعين هاذي واحضة ٔ�نه هناك 

) CDG(االتفاق معهم �ش ميكن لنا نعملو هاذ املرشوع، هناك مت 
، الرشكة املغربية wلهندسة الس:ياحGة بــــ %30صندوق إاليداع والتدبري 

30% ،)CDG (35% ةIومجمو ،)Alliance ( 20العقارية بــــ% ،
، رشاكء اجلنوب اwيل هام من %15وكذÕ مجموIة رشاكء اجلنوب بــــ 

Õطقة سوس كذZم.  
ٕاذن هاذ املرشوع هذا يعين اVٓن مت وضع رشكة اwيل يه رشكة Êمنية 
وجتهزي حمطة _©ازوت، يه غتقوم �لعمل، ويف هاذ إالطار هذا متت بلورة 
وا¬د االتفاقGة اwيل مبوجهبا ©ادي ميكن لنا نعملو التمنية دÑل مZطقة 
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  . _©ازوت
�لف  12 ٔ�لف رس�ر ٕاىل اVٓن 16ٔ�لف رس�ر ٕاىل  25ولكن امشZCا من ٔ

رس�ر هاذي حصي¡ة، ولكن ملاذا؟ Vٔنه هناك توWه اwيل وافقت Iليه 
احلكومة املغربية واPو¦ املغربية حتت الرIاية السامGة دÑل صاحب اجلال¦ 
�ننا نعملو الس:يا¬ة املس:تدمية، الس:يا¬ة املس:تدمية كتطلب لنا ٔ�نه ما ٔ

كو´ش وا¬د اwيل يه مرتفعة، ما �) L’occupation(�كو´ش يعين وا¬د 
النوع من البناÑت �برية Wدا اwيل يه قريبة من البحر، �كون يف ٕاطار 
مZخرط، ما �كو´ش Iليه تpٔثري �بري Wدا Iىل املوارد الطبيعة، وكذI Õىل 

  .قدرة البàCة لتحمل هاذ ¤س��ر هذا
دÑل اVٔرسة اwيل يه  7000ٔ�لف رس�ر، فهيا  12ٕاذا اVٓن وصلنا لــــ 

ل فهيا إالقامات العقارية ولكن إالقامات العقارية راه س:ياحGة، �لفع
رامه س:ياحGني، هذا هو اwيل �يقولو القانون وهاذي ) RIPT(س:ياحGة، 

    Des apart(مطلوبة من طرف كثري من الس:ياح اwيل �يجيو �ش xÑدوا 
hôtels ( ،ادقZة، ٕاذن فهيا فGيل  7ٕاذن هاذو راه ٕاقامات س:ياحwادق اZف

فهيا ٕاقامات س:ياحGة، مايش لكها ٔ�مام البحر يعين تقريبا ©ري غتكون فهيا، 
اwيل يه ٔ�مام البحر، ولكن فهيا كذÕ مسا�ن عقارية، ملاذا؟ Vٔنه راه  40%

اكينة تواز_ت اwيل �يبغيوها املس�مثر�ن �ش ميكن Õ تعمل مرشوع احبال 
  .هاذ املشاريع، Vٔنه عندمه خمطط مايل جيب ا¬رتام هاذ اÔطط املايل

ٕاذن هذا مرشوع ¸م Wدا، ولكن �ل�س:بة لنا يف ٕاطار الس:يا¬ة 
املس:تدمية جيب ٔ�ن �كون Iليه وقع ٕاجيايب Iىل الساكنة احمللية، لهذا مت 

مليون درمه اwيل ©ادي �كون لتمنية  20ختصيص وا¬د الغالف مايل دÑل 
  . املناطق دÑل _مغارت ودÑل _©ازوت، ¸مة Wدا

املس�شار، فاش اكن ¤جöع اwيل هو اكن  وÊلكمنا Iليه، الس:يد
 Õل السادة الربملانيني، وكذÑل ممثيل الساكن و�حلضور دÑحلضور د�

مليون درمه اليت  20اDلس إالقلميي دÑل ٔ�اكد�ر ٕاداوتنان، وقلنا بpٔنه هاد 
 Õكون دمع من الوالية ومن العام¦ ومن كذ� Õيه خمصصة جيب كذ

العمران، املبادرة الوطنية، �ش ميكن لنا ند�رو  مiدxلني �ٓخر�ن احبال
 .جتهزيات ثقافGة وند�رو جتهزيات اجöعية ¸مة Wدا لصاحل الساكنة احمللية

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .الس:يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعياملس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعياملس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعياملس�شار الس:يد محمد �رIاه الس:باعي
�شكرك Iىل جوابك ٕاال ٔ�نين ال ٔ�شاطرمك . احملرتمشكرا الس:يد الوز�ر ٔ _�ٔ

) RIPT(وال ٔ�شار$مك لك ما Wاء يف ٔ�جوبتمك، خصوصا ما يتعلق بـــ 
و©ادي �رجع لها، ؤ�غتمن هنا الفرصة، الس:يد الوز�ر، �ش حنييمك ́وشكرمك 
�مس مجيع الناس ا�Öن حرضوا لالجöع اwيل تفضلت وÊرٔ�س�Gه يف 

، ال من نواب وال من مس�شار�ن �رملانيني وكذÕ من وزارÊمك، يف مكiبمك
رؤساء امجلاIات، اwيل حرضوا اwيل هام قريبني وكذÕ امجلعيات اwيل يه 

  .مiرضرة هبذا املرشوع
، اIالش؟ Vٔنه احZا امشZCا )RIPT(قلت من ق�ل بpٔنه ©ري معك Iىل 

حبثنا الناس والب�ان اwيل يه ) RIPT(حبثنا، الس:يد الوز�ر، يف 
، وامشZCا ٕالس:بانيا Vٔن )RIPT(س:تعملت هاذ املشاريع احبال هكذا دÑل ا

هو ) RIPT(هام سابقGنا، فلام تذا�ر_ مع إالس:بان قالوا لنا Iىل ٔ�ن هاد 
اwيل �يكون ضد الس:يا¬ة اwيل قلت Iلهيا مس:تدمية وكذÕ ضد إالنعاش 

فGالت  الس:ياV، ملاذا؟ Vٔن الفZادق كت�ىن و�يت�Zاوو حول الفZادق كتكون
و�يكونوا عامرات دÑل السكىن، فiصور معي يف اDمتع دÑلنا م×ال املغريب 
مبا ٔ�ن هاذ املوضوع اك�ن يف ٔ�اكد�ر، يف املغرب، اDمتع املغريب تصور 
Iائالت مغربية وسط الفZادق، احZا عند_ العادات دÑل وعند_، تصور 

Ñدق دZاك الفÖ ائالت حمتجبة �يفاش ©ادي تزنلI جنوم م×ال  5ل معي
  .وتزنل wلمس:بح؟ ما ميك�شاي، ما عندهاش مع العادات دÑلنا

كذÕ نعطيك م×ل �ٓخر، كتعرفن الناس اwيل ساكنني متاك ©ادي 
�كونوا ساكنني يف ذاك الفZدق، عندمه اخلادمات دÑهلم م×ال، ٕاذن ٔ�ش:نو 
مايش يعملوا؟ مايش °س:يفطوا اخلادمة جتيب هلم الطواWني والقطبان 

Cسان دÑل ٔ�_ي وما عرف�يش ٔ�ش:نو ©ادي يوقع يف ذاك اVٔوطيل، ٕاذن والك 
هذاك اVٔوطيل ما ©اد°ش يبقى wلس:ياح، ما ©اد°ش �كونوا مر_¬ني 

  .واملغاربة ما ©اد°ش �كونوا مر_¬ني
ٕاذن هذا �يمتىش مايش مع الس:ياسة اwيل ابغيتوا واwيل ابغات احلكومة، 

ما .. اذي، الس:يد الوز�ركام قلت الس:يا¬ة املس:تدامة، مايش يه ه
  .عند_ش الوقت مع اVٔسف

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
الس:يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا wلس:يد املس�شار احملرتم

  .Iىل التعقGب

        ::::الس:يد وز�ر الس:يا¬ةالس:يد وز�ر الس:يا¬ةالس:يد وز�ر الس:يا¬ةالس:يد وز�ر الس:يا¬ة
  .شكرا الس:يد الرئCس

وهو ٔ�نه ) RIPT(©ري وا¬د النقطة ق�ل ما �رد Iىل املسpٔ¦ دÑل 
احلقوق واملس:تغلني لٔ.مالك الغابوية، هذه مسpٔ¦ اwيل كرتدد �ل�س:بة Öوي 

 113دامئا، ولكن اwيل اك�ن ٔ�نه الرشكة املغربية wلهندسة الس:ياحGة وضعت 
�ش ميكن اwيل عندو يعين امللفات دÑلو ) CDG(مليون درمه عند 

 41وا¬د، وخرجت  W3100اهزة ٔ�نه °س:تافد مهنا، حلد اVٓن اس:تفادت 
ٕاذن اwيل عندو ملف دÑلو Wاهز ومن ذوي احلقوق مليون درمه، 

واملس:تغلني لٔ.مالك الغابوية يعين اVٔمور واحضة واVٔموال موجودة رهن 
  .إالشارة دÑهلم

�ش:نا هو )RIPT(�ل�س:بة لــــ ٔ ،)RIPT( كرتىÊ نه شقق�؟ هو ٔ
wلس:ياح، هاذي كنعملوها يف تطوان، كنعملوها يف طنuة، اكينة يف ٔ�اكد�ر، 
اكينة يف مجيع املناطق، هناك فZادق وهناك شقق Êكرتى، Vٔن اك�ن ساحئ 
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�ٓش تيجي؟ اك�ن الساحئ اwيل �غي جيي �كون يف شقة �غي هو بنفسو 
يل مZاس:بة wلعائX يه اRIPT (w(يعمل املطبخ عندو، �لعكس هاذيك 

املغربية، العائX املغربية Êمتيش $عائX عندها ظروفها، عندها طقوسها، 
هو اwيل ©ادي يناس:هبا ٕاىل كنا ت�iلكمو Iىل العائRIPT ( X(�لعكس 

  .املغربية
ولكن �ش وجودها قرب فZادق معينة، ٔ�_ ال ٔ�ظن بpٔنه عندو يش 

لثورة دÑل الس:يا¬ة يف هو اwيل معل ا) I)RIPT) .(RIPTالقة بــــ 
ٕاس:بانيا وف́رسا، ٔ�_ ال ٔ�ظن بpٔنه إالس:بان ختلوا عهنا، ملاذا؟ Vٔنه كثري من 

دÑل الس:يا¬ة يه س:يا¬ة داxلية  %45ٕاىل  40العائالت إالس:بانية، 
   ).RIPT(معمتدة Iىل 

)RIPT ( ٔ� ÕÑد õيل يه يف املwش:نو هو؟ هو عندك وا¬د الشقة ا 

 اح،ــــــكة اwيل كتد�ر إالجيار دÑلها �ل�س:بة wلسGولكن تتعطهيا لوا¬د الرش 
ٕاذن هاذي كتعطي دفعة �برية Wدا wلس:يا¬ة، �لعكس ٔ�نه املنعشني 
العقاريني، املنعشني الس:ياحGني يطالبون هبذا، Vٔن هاذي يه اwيل كتعطهيم 
دمع �بري Wدا، ملاذا؟ Vٔنه كCشرتيوها الناس وكذÕ يضعوهنا رهن ٕاشارة 

يه Êكرتهيا، ٕاذن كتكون مسامهة دÑل املقiنني يف ٕاطار رشاكت اwيل 
Vس��ر الس:يا¤. 

  .وشكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
ا�هت÷ى �ر_مج اليوم، . شكرا لمك الس:يد الوز�ر، شكرا Iىل املسامهة

  . ؤ�شكر امجليع
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


