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  )2013 ينا�ر 29  (1434 ربيع أ"ول 17 الثال9ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساFرئEس ل الرابعاخلليفة  ،ش<يخ ٔ�محدو ادبداالس<يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال ابتداء من الساKة ، دقIقة ومثان عرشة ثالث ساKات: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  . بعد الزوال أ"ربعنياخلامسة و واTقIقة 

  .م[اقشة أ"س<ئ] الشفهية ::::Yدول أ"عاملYدول أ"عاملYدول أ"عاملYدول أ"عامل

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

        ::::املس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسة
�رشف املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ.  

�Kلن عن افjتاح اجللسةٔ.  
  الس<يدان الوز�ران،

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اTس<تور، ووفقا ملقjضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 

اTا}يل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة ٔ"س<ئ] السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا

ع يف تناول أ"س<ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول أ"عامل، ق�ل الرشو
�عطي اللكمة �لس<يد أ"مني ٕالطالع اFلس Kىل ما Yد من مراسالت ٔ

  .اللكمة لمك الس<يد أ"مني. وٕاKال�ت

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلساملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلساملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلساملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اFلس
  .شكرا الس<يد الرئEس

ارشة بعد Yلسة أ"س<ئ] يف البداية، ٔ�}رب اFلس املوقر ٔ�ننا س<نكون م�
  :الشفهية Kىل موKد مع اTراسة والتصويت Kىل النصوص ال�رشيعية التالية

مقرتح قانون بت�ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس   - 1
  النواب، واحملال Kىل اFلس من جملس النواب؛

 يتعلق �لهيئة الوطنية �لطب�Eات وأ"طباء، 08.12مرشوع قانون رمق   - 2
 .واحملال Kىل اFلس من جملس النواب

�ما �ل�س<بة لٕالKال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة اFلس، ٔ
فقد توصلت مبراس] من الوز�ر امللكف �لعالقة مع الربملان، خيرب من 
}اللها اFلس ٔ�نه سjEوىل إالYابة �لنيابة عن أ"س<ئ] املو�ة �لس<يد وز�ر 

الس<يد وز�ر التجهزي والنقل سjEوىل إالYابة �لنيابة الرتبية الوطنية، ؤ�ن 
 . عن أ"س<ئ] املو�ة �لس<يد وز�ر السكىن والتعمري

كام توصلت الرئاسة مبراس] من رئEس الفريق احلريك، يطلب من 
}اللها تqٔجIل السؤال املوYه �لس<يد وز�ر الطاقة واملعادن حول التلكفة 

تعامل الطاقة الشمس<ية ٕاىل Yلسة املرتفعة ٕالنتاج الكهر�ء من }الل اس< 

  . الحقة
̈ٔس<ئ] الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس  �ما �ل�س<بة لٔ

  : ينا�ر 29املس�شار�ن ٕاىل ©اية يوم الثال9ء 
  سؤª؛  K :12دد أ"س<ئ] الشفهية -
�س<ئ]؛  K :4دد أ"س<ئ] الكjابية -ٔ 
 . جوا�ن: Kدد أ"جوبة الكjابية -

 .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::يد رئEس اجللسةيد رئEس اجللسةيد رئEس اجللسةيد رئEس اجللسةالس< الس< الس< الس< 
  . شكرا الس<يد أ"مني

من النظام اTا}يل توصلت الرئاسة خبمس  128طبقا ملقjضيات املادة 
  .تفضل. طلبات ٕا¬اطة، اللكمة �لفريق اTس<توري يف ٕاطار طلب إال¬اطة

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس<يد الرئEس

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

´رشفين ٔ�ن ٔ�حIط اFلس املوقر بقضية طارئة ومن }ال± الرٔ�ي العام 
  . الوطين

  الس<يد الرئEس احملرتم، 
يعترب موضوع أ"رايض الساللية وٕاشاكلية تعويض ذوي احلقوق من بني 
إالشاكليات املعقدة يف النظام العقاري ببالد�، واºي يتعني Kىل احلكومة 

  .  تضيع حقوق املواطننيمعاجلته يف ٔ�قرب ا"Yٓال حىت ال
¿سمة من ذوي احلقوق  19600وKىل س¾Iل املثال، الزال حوايل 

جبامKة املفاسEس ٕ�قلمي خريبكة ي�jظرون ويطالبون برصف التعويضات 
اخلاصة بqٔراضهيم الساللية، واليت اقjناها اFمع الرشيف �لفوسفاط واملقدرة 

س�[كرون الÄطل احلاصل 3000حبوايل  يف هذا الشqٔن، رمغ  هكjار، ́و
تÇٔqيد وز�ر اTا}لية أ"س<بق يف جوابه عن سؤال كتايب يف املوضوع بتارخي 

�نه مبجرد اËهتاء لواحئ ذوي احلقوق من طرف نواب 6/2010يف شهر  19ٔ ،
امجلاKات الساللية والسلطات احمللية وعرضها Kىل جملس الوصاية سEمت 

  . رصف تÎ التعويضات
نت Çبرية بعدما }ذÒهتم وزارة اTا}لية، حÑI ٕاال ٔ�ن خIبة الساكنة اك

وKدهتم ٔ�ن أ"ولوية يف �ر�مج ال�شغيل اºي فjحته ٕادارة الفوسفاط 
ورشكة املناوÚ س<تكون لفائدة ٔ�بناء املنطقة، Kلام ٔ�ن ٔ�©لهبم يعEش حتت 
عتبة الفقر، بعدما فقدوا ٔ�راضهيم ومواش<هيم وانزتعت مهنم ٔ�راضهيم من ٔ�Yل 

  . مة ؤ�©لهبم هاجر ٕاىل املدينة حبثا عن ٔ�فق Yديداملصل�ة العا
كام ٔ�ن الوعود اليت ٔ�عطيت �لمترضر�ن حول ٕاعطاء أ"س<بقIة يف 
ال�شغيل ٔ"بناء املنطقة واملترضر�ن Kىل وYه اخلصوص، مل حترتم ومت 

Kامل  600و 500كام ٔ�ن هناك ما بني . توظيف يد Kام] من }ارج إالقلمي
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هلم نفس املؤهالت ٔ"بناء املنطقة وا�ºن يعانون  �Fمع من �Yس<يات خمتلفة
Úمن البطا.  

ومن هذا املنرب، نطالب اجلهات املعنية برضورة إالرساع يف رصف 
تعويضات ذوي احلقوق من ٔ�رايض امجلوع، مؤكد�ن Kىل ٔ�ن هذا امللف 
تعرض لكãري من إالهامل والÄطل بدون مربر، أ"مر اºي ´س<توجب Kىل 

ة معاجلته fشلك هنايئ، خصوصا ؤ�ن العمل يف اس<تغالل احلكومة املوقر 
أ"رايض Yاري ا"ٓن من طرف اFمع الرشيف �لفوسفاط، ما مه بqٔراضهيم 

  .وما مه �لتعويضات
  .ؤ�}ريا نقول هلم صرب مجيل وهللا املس<تعان

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .يق الفدرايلا"ٓن اللكمة �لفر . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس<يد الصادق الرغيوياملس�شار الس<يد الصادق الرغيوياملس�شار الس<يد الصادق الرغيوياملس�شار الس<يد الصادق الرغيوي
  الس<يدات والسادة املس�شارون،

بعد ٔ�زيد من س<نة Kىل حتمل املسؤولية من طرف احلكومة احلالية، 
وبعد الوعود اليت ٔ�ىت هبا الترصحي احلكويم خبصوص احلاكمة والتعامل مع 

عاطي مع القضاª ïجÄعية، }اصة فî يتعلق �حلوار ªجÄعي والت
  . القضاï النقابية، يالحظ ðراجع خطري فî يتعلق �حلقوق واحلرïت النقابية

ف�إالضافة ٕاىل هزاÚ نتاجئ احلوار ªجÄعي يف ا"ٓونة أ"}رية، هناك 
 ïت النقابية وتضخم يف الس<ياسة التحمكية جتاه القضاïراجع يف احلرð

فصل الثامن املتعلق حبرية النقابية، وجتاوز ملقjضيات اTس<تور، }اصة ال
ممارسة أ"¿شطة يف نطاق ا¬رتام اTس<تور والقانون وöشجيع املفاوضة 
امجلاعية وٕا�رام اتفاقIات الشغل امجلاعية وفق الرشوط اليت ينص Kلهيا 

  .القانون
بدل ا¬رتام هذه املقjضيات، �در وز�ر العدل واحلرïت ٕاىل مقاطعة 

يف سابقة خطرية تنطوي Kىل س<ياسة  ،ةاحلوار مع النقابة أ"كرث متثيلي
  . حتمكية، تعيد� ٕاىل مرا¬ل كنا نعتقد ٔ�ن املغرب قد جتاوزها

ويف سابقة خطرية كذû، معدت مجموKة من القطاKات احلكومIة ٕاىل 
ªقjطاع من ٔ�جور املرضبني ا�ºن مارسوا حقهم اTس<توري يف ٕاطار 

ق إالرضاب، مكرسني ق�ل صدور القانون التنظميي املنظم حل 29الفصل 
اÒهنج ªنفرادي يف تqٔويل النصوص اTس<تورية }ارج لك الضوابط 

  .القانونية
ومتادï يف التصعيد احلكويم ضد احلرïت النقابية، مت ٕاعفاء �ئب 
الاكتب العام �لنقابة اTميقراطية �لعدل من �امه دون ٔ�دىن مربر قانوين، 

، اºي ضغط �لك ثق� ملنع ٕارضاء ملزاج الس<يد وز�ر العدل واحلرïت
الاكتب العام �لنقابة اTميقراطية �لعدل من حضور �ر�مج تلفزي يف التلفزة 
العمومIة، Òمتتد س<ياسة التحمك ٕاىل جمال إالKالم العمويم، وهو ما يعد 

اËزï¬ا خطريا هيدد اTميقراطية اليت �ضلت من ٔ�Yلها القوى الوطنية 
  .واTميقراطية لعقود

التضييق Kىل العمل النقايب، تندرج كذû مذÇرة الس<يد ويف ٕاطار 
وز�ر الرتبية الوطنية ٕاىل مدراء أ"اكدمييات والنواب بصدد التغيب ملهام 
نقابية، وكذû رساÚ الس<يد الوز�ر ٕاىل نقابيي الكونفدرالية والفIدرالية واليت 

 )2ش.د.وك 1ش.د.ف(ðهتم فهيا املكjبني الوطنيني �لنقابة الوطنية �لتعلمي 
ٕ�س<ناد التفر©ات ملناضلهيا فقط من ٔ�Yل ªنتقال بqٔساليب ملتوية، وهو ما 
مت تف[يده �حلجج اTامغة، مما ´س<تدعي رضورة اعتذار الس<يد الوز�ر عن 

  .هذه االهتامات الباط]
وهبذه املناس<بة، فٕاننا يف الفريق الفIدرايل نطالب ٕ�حلاح برضورة ¿رش 

 واملوضوKني رهن إالشارة لتنو�ر الرٔ�ي العام، لواحئ لك املتفر©ني النقابيني
وفضح لك املس<تفIد�ن من الريع النقايب واحلزيب املمول من املال العام يف 

  .قطاع الرتبية الوطنية و©ريها من القطاKات العمومIة
ٕان هذه إالجراءات ما يه ٕاال جزء ´سري من التدابري احلكومIة الهادفة 

والتضييق Kىل احلرïت النقابية واحلرïت  ٕاىل رضب العمل النقايب اجلاد
العامة اليت �ضلت من ٔ�Yلها الشغي] املغربية ٔ�ثناء ªس<تعامر و}الل 
س<نوات امجلر وجزء من املنطق احلكويم، اºي �كرس التناقض بني 

واملامرسة، مما يعرقل �ٓمال وتطلعات الشعب املغريب التواق ٕاىل  اخلطاب
  .ثةالتقدم واTميقراطية واحلدا

  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
ا"ٓن اللكمة لفريق التجمع الوطين . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

̈ٔحرار   .ل

        ::::املس�شار الس<يد احلسن سليغوااملس�شار الس<يد احلسن سليغوااملس�شار الس<يد احلسن سليغوااملس�شار الس<يد احلسن سليغوا
  .شكرا الس<يد الرئEس
  الس<يدان الوز�ران،

  زماليئ أ"عزاء،
مرة ٔ�خرى يعEش الشعب املغريب ٕاح�اطا قاس<يا، جراء إالقصاء املبكر 

مم، واºي }لف موYة ملنتخبنا الوط ٔ̈ ين من ٕاقصائيات ٔ�س ٕافريقIا ل
غضب Kارمة Kىل الواقع الرïيض، اºي ال ميك[ه ٕاال ٔ�ن ي�jج اخليبات 

  . وإالخفاقات
فلرابع مرة Kىل التوايل يغادر املنتخب الوطين يف اTور أ"ول، ف�ني 

س ت�[اسل أ"س<ئ ] أ"لعاب أ"وملبية أ"}رية يف لندن وهنائيات هذه ال�ٔ
احلارقة واملؤرقة، ختنق أ"نفاس وتؤمل الشعب املغريب اºي اكن دامئا ي�jظر 

  .ªنتصارات من م[تخبنا الوطين

                                                 
 اTميقراطية �لشغلالفIدرالية  1
 ة �لشغلاTميقراطيالك[فدرالية  2
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  الس<يد الرئEس، 
س  2004م[ذ س<نة  اليت لعب فهيا م[تخبنا الوطين املقاب] اÒهنائية ل�ٔ

ٕافريقIا بتو¿س، حIث قلنا يف وقهتا جيب احلفاظ Kىل هذا املنتخب وKىل 
الوطين اºي قاد تÎ التجربة �لك جناح، ونعطيه الفرصة  الناخب

̈ٔسف ؤ�مام التغيريات املتكررة  لالس<مترارية يف ٕاطار البناء، وها حنن ل
و©ري الصائبة لرتÇيبة املنتخب الوطين، جنين نتاجئ إالقصاء تلو إالقصاء، 

ي Kىل وجنين اخليبة تلو اخليبة، ٔ"ننا افjقد� ٕاىل اسرتاتيجية بناء م[تخب قو 
املدى املتوسط والبعيد، رمغ الفرصة اليت ٔ�تيحت لنا يف العديد من 
املناس<بات القارية واTولية، م�سائلني عن }لفIة إالقصاء املمهنج ٕالطار 
وطين سابق حقق نتاجئ رائعة ٔ�د}لت الفر¬ة Kىل قلوب املغاربة، يف املقابل 

ملرتحشني ٕالدارة جتازيه Yامعتنا املوقرة �ل�شطيب Kىل ٕامسه من الحئة ا
املنتخب الوطين، ضدا Kىل ٕارادة الشعب املغريب بqٔمك�، Kىل الرمغ من ٔ�ن 
املشلكة لEست مشلكة يف املدرب، وٕامنا إالشاكل يف م[ظومة Çرة القدم 

  .الوطنية �اكملها
  الس<يد الرئEس، 

�لك رصا¬ة، املغرب يعEش ٔ�زمة رïضة ٔ�و �ٔ"حرى ٔ�زمة Çرة القدم، 
واحض ورؤية مس<تق�لية حمددة أ"هداف، تعمتد Kىل تفعيل  وحنتاج ٕاىل تصور

معل املدارس واملعاهد الكروية املوجودة وتعمميها الس<تقطاب الطاقات 
الشابة، ومعاجلة ªخjالالت الب�Iوية اجلامثة Kىل Çرة القدم الوطنية، 

، وªهÄم �لبطوÚ الوطنية جبميع ٔ�صنافها، م�تعد�ن Kىل احملسوبية والزبونية
قاطعني الطريق Kىل السامرسة والفاسد�ن ا�ºن يتاجرون fسمعة املنتخب 

�  .الوطين، وKىل أ"ندية الوطنية وا�ºن ´سE�ون لسمعة هذا الب
  الس<يد الرئEس، 

اTس<تور ربط املسؤولية �حملاس<بة، ٔ�Çيد ٔ�ن هذا إالقصاء س<ي لق 
ؤ�ننا نقاش معويم حول وضعية املنتخب الوطين يف املس<تق�ل، خصوصا 

مق�لون بعد ٔ�ïم معدودات Kىل لعب ٕاقصائيات ٔ�س العامل واليت Ëريد ٔ�ن 
Ëكون ¬ارض�ن فهيا، وس�[ظم بعد س<ن�ني من اليوم بطوÚ ٔ�س ٕافريقIا س<نة 

يف بالد�، و�لتايل ال Ëريد ٔ�ن جنرت مشلكة إالخفاقات حىت ال  2015
تحمل �كون اكحبا للك انطالقة حصي�ة �لمنتخب، وKىل امجليع ٔ�ن ي 

  .مسؤوليته يف بناء ٕاسرتاتيجية Yديدة öش<تغل Kىل املدى املتوسط والبعيد
  الس<يد الرئEس، 

فريق التجمع الوطين طلب عقد ا�لجنة، ٔ�متىن من وز�ر الش<ب�Eة 
  .والرïضة ٔ�ن ´س<تجيب يف ٔ�قرب أ"وقات

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .رصةاللكمة ا"ٓن لفريق أ"صاÚ واملعا

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس<يد الرئEس
  الس<يد�ن الوز�ر�ن،

�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  
�رد� يف فريق أ"صاÚ واملعارصة يف هذه اجللسة ٔ�ن حنيط جملس ٔ
املس�شار�ن Kلام بقضية نعتقد بqٔهنا هتم الب� �لك مؤسساته و�لك هيئاته 

  . احلقوقIة والس<ياس<ية واملدنية واFمتعية كذû وتعبرياته
�ن ن��ه ٔ�نفس<نا كربملانيني ؤ�ن ن��ه ٔ ûرد� يف ٕاطار هاذ إال¬اطة كذ�ؤ
اFلس كذû ٕاىل ٔ�ننا رمبا قد ٔ�صبحنا رشاكء يف خرق بعض مقjضيات 
اTس<تور، نعم ٔ�صبحنا من حIث ندري ٔ�و ال ندري رشاكء �لحكومة يف 

ور، واخلرق كام تعرفون، ٔ�هيا السادة، عندما خرق بعض مقjضيات اTس<ت
�ننا ٔ ûس<تور، مفعىن ذTدى يف خرق اÄس<تور وعندما نTحيدث خلرق ا

  .بصدد ارðاكب فضي�ة س<ياس<ية ؤ�}القIة ودس<تورية
ما يه م[اس<بة هذا ال$م؟ م[اس<بة هذا ال$م يه ٔ�نه مرت حىت 

اجلديد اºي طاملا ا"ٓن س<نة وبضعة ٔ�ïم من معر هذه احلكومة، واTس<تور 
افjخر� به، �عتباره دس<تورا مjقدما يف &رخينا اTس<توري والس<يايس، 

Kىل ٔ�ن ختصص Yلسة س<نوية من ق�ل  101اTس<تور ينص يف الفصل 
الربملان ملناقشة الس<ياسات العمومIة وتقIميها، وهذا الفصل واحض، وها قد 

فق، ال من Yانب مرت س<نة �لكامل والÄم وال مؤرشات حىت ا"ٓن يف ا"ٔ 
احلكومة وال من Yانب الربملان، Kىل ٔ�ننا س<نعقد يف هذه أ"ثناء ٔ�و يف هذه 
أ"ïم Yلسة ملناقشة موضوع Kىل درYة Çبرية من أ"مهية وفIه مصل�ة ٔ�Çيدة 
�لب� وهو م[اقشة الس<ياسات العمومIة وتقIميها، لتحصني وðرصيد ما جيب 

ا مؤرش خطري ينضاف ٕاىل مؤرشات ðمثينه وملعاجلة ما جيب معاجلته، وهذ
�خرى ال تقل خطورة، ودعنا س<نة �اكملها ومل تقدم احلكومة سوى قانون ٔ

  .تنظميي وا¬د وهو القانون املتعلق �لتعيني يف املناصب السامIة
ودعنا س<نة اكم] ومل تفصح احلكومة بعد عن خمططها ال�رشيعي، فٕاذا 

 20يتطلب تزنيل حوايل  اكن ٕاKداد ا(طط ال�رشيعي يتطلب س<نة، فمك
  .ؤ�كرث من ðرسانة القوانني التنظميية والعادية املنصوص Kلهيا يف اTس<تور

 Úيف ¬ا �ودعنا س<نة اكم]، وال ðزال احلكومة ترص Kىل ٕابقاء الب
مغوض فî يتعلق �الس<تحقاقات ªنت ابية املق�]، YالÚ املÎ يف خطاب 

ل لك ¬لقات املسلسل ٔ�فق الس<تكام 2012مارس ¬دد هناية  9
ها قد مرت س<نة، س<نة ونصف تقريبا، ومازال احلكومة ما . ªنت ايب

ابغاöش تقول �لشعب املغريب والهيئات املنتخبة ٕامىت كتفكر وٕامىت كتنوي 
  .تد�ر ªنت ا�ت

�عتقد بqٔنه ال ميكن السكوت Kىل هذه الفضي�ة ٔ"ننا معنيون ٔ �ٔqف
Tٔن اqة أ"وىل، واعترب� بYرT� ورTاء مبك�س<بات لفائدة تقوية اY س<تور

الرقايب �لربملان، ولEس لهاذ التqٔخر يف عقد Yلسة ملناقشة وتقIمي الس<ياسات 
العمومIة ٔ�ي معىن سوى تعطيل اTس<تور وتفويت Kىل الب� فرصة 
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  .ªنطالقة يف حIاة دس<تورية ومؤسساتية Yديدة
ن ومن جملس وûº، ابغينا من احلكومة، كام ابغينا من الربملا

يف تنظمي هاذ اجللسة، اح[ا ابغينا اند�رو  هاملس�شار�ن يتحمل مسؤوليت
تقIمي هادئ، نعتقد بqٔنه مفIد �لب�، لس<ياساتنا العمومIة، ٔ"ن وا¬د العدد 
من القضاï ال تق�ل التqٔجIل ولكام ٔ�Yلناها ولكام ارتفعت ðلكفة وفاتورة 

  .ٕاصال.ا
  .وشكرا

  :الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ا"ٓن �لفريق ªس<تقاليل .شكرا

        ::::املس�شار الس<يد بنجيد أ"منياملس�شار الس<يد بنجيد أ"منياملس�شار الس<يد بنجيد أ"منياملس�شار الس<يد بنجيد أ"مني
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
´رشفين �مس الفريق ªس<تقاليل ٔ�ن ٔ�حIط اFلس املوقر Kلام بقضية 

 200¬اليا öس<تقطب اهÄم الرٔ�ي العام الوطين، حIث يوYد �ملغرب 
مدينة ختتلف يف احلجم من مدن Çبرية ومjوسطة، ٕاال ٔ�ن لك املدن تعاين 

  . من مشالك }دمات القرب و}دمات املرفق العام
ؤ�مام اÒمتدن وªمjداد العمراين اºي مزي النصف الثاين �لقرن املايض 
وبداية القرن احلايل، وما رافق هذا التحول الب�Iوي، ٔ�صبح كثري من 

 يعانون خصاصا يف لك اخلدمات املقدمة من املرافق العامة، وKىل املواطنني
مس<توى الشؤون ªقjصادية وªجÄعية والثقافIة والرïضية والبيI0ة 
والتجهزي والسكن واحلاجIات الرضورية وأ"ساس<ية �لحياة اليومIة، 
والتحفزي وٕانعاش ªقjصاد احمليل، وال�شغيل والصناKة، والصناKة 

ة، والس<يا¬ة، واخلدمات، وöشجيع ªس�1ر اخلاص، والب�Iات التقليدي
  .التحتية، وٕاقامة أ"¿شطة ªقjصادية، وحتسني ظروف املقاوالت

كام ٔ�صبح املواطن يعاين ظروفا قاس<ية يف مدننا جراء Kدم ا¬رتام 
ªخjيارات والضوابط املقررة يف خمططات توجIه اÒهتيئة العمرانية وتصاممي 

تمنية ولك و9ئق التعمري وٕاKداد الرتاب وأ"نظمة اجلاري هبا العمل اÒهتيئة وال 
يف جمال ٕاKادة الهيلكة العمرانية، وٕاKادة الهيلكة بصفة Kامة، وحماربة السكن 
©ري الالئق، والتqٔهيل ملرافق املدن، }اصة مهنا املدن العتيقة، وجتديد 

وصيات الهندس<ية ال�س<يج العمراين املتدهور، واحملافظة Kىل الرونق واخلص
  . الضاربة يف احلضارة املغربية وٕانعاشها

وKىل عكس ما ميكن تصوره، فٕان ساكنة املغرب يه ا"ٓن ساكنة 
، وهذا تطور ملكف Kىل لك املس<توïت، %60حرضية تقرتب من ¿س<بة 

أ"مين وما �رتبط به، والبEيئ �لك ٔ�بعاده املنظورة و©ري املرئية مما خيلق نوKا 
ن اجلديد لعدة اعتبارات، مهنا رضورة اÒمنو امل�سارع اºي من Kدم التواز 

حيدث حÄ ٕاخjالالت، وهذه إالخjالالت ©البا ما ت�jج عن غياب }لق 
�ٓليات التطو�ر وقصور يف إالعÄدات املالية ٔ�و سوء تدبريها عند وجودها 

  . وKدم ðرش<يد ªخjيارات وأ"وليات
 يف مدننا، فٕان الب�Iات وما ميكن قو± عن انعدام التوازن البEيئ

والهيالك احلالية، ال تؤدي اTور املنوط هبا Kىل املس<توى التدبريى 
والوظيفي ن�5Iة تدا}ل يف ªخjصاصات، فهل البناء العشوايئ، الس<يد 

  .الرئEس احملرتم، س¾�ه انعدام املوارد؟
�لعكس، الس¾ب يف هذا اخللل هو انعدام إالرادة الس<ياس<ية يف املركز 

يط لزجر ا(الفني ومرðكيب ا(الفات fشلك �ردعهم عن الÄدي يف واحمل 
خمالفة القانون اºي رمغ قصوره ´سمح K�ٕادة ٕادماج ساكن أ"حIاء 

  .الهامش<ية، وحتسني ظروفهم يف ٔ�مد معقول
لكن أ"مر، ؤ"س<باب س<ياس<ية، يتكرر نفس السE[اريو مع وق�ل وبعد 

واحض ٔ�ن أ"مر ينعكس Kىل الواقع لك انت ا�ت حملية ٔ�و öرشيعية، وال
fشلك سليب Kىل املرافق والتجهزيات احمللية Kىل مس<توى }دمات مرافق 
القرب، مãل الزتود �ملاء الصاحل �لرشب وتوزيعه وجودته، وتوزيع الطاقة 
الكهر�ئية، وٕايصالها وإال�رة العمومIة والتطهري السائل وتدبري النفاïت 

ارح العمومIة ومعاجلهتا �ل�د من تqٔثريه Kىل البE�ة ومجعها وٕايداعها يف املط
بصفة Kامة، وجتهزي الطرق �ملعا�ر والق[اطر وأ"نفاق واملدارات وتنظمي 
النقل العمويم والت�س<يق بني خمتلف ٔ�نواع النقل وتنظمي ش<بكjه fشلك 
يضمن را¬ة الساكن وطمqٔني�هتم، وتنظمي السري واجلوالن وöشو�ر الطرق 

فري مواقف الس<يارات حتت أ"رضية، والوقاية والص�ة ونقل العمومIة وتو 
  .املرىض واجلر8 واخلدمات الصحية املس<تع5]

نظرا لضيق الوقت، لك هذا يقjيض يف نظر� كفريق اس<تقاليل التفكري 
اجلدي يف تدبري Yديد حممك وس<ياس<ية تدبريية Yديدة وٕارادة س<ياس<ية قوية 

دة حىت ا"ٓن، واليت تؤ;ر Kىل الوضع يف تقطع مع أ"ساليب الرتقIعية املعمت
  .الكãري من املدن سواء معرانيا ٔ�و بيI0ا ٔ�و اجÄعيا

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا

ا"ٓن ¿رشع يف معاجلة أ"س<ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه 
 ªقjصاد واملالية،: سؤª، موزKة Kىل قطاKات 19اجللسة، وKددها 

السكىن، الرتبية الوطنية، العالقات مع الربملان، التجهزي والنتقل، الطاقة 
واملعادن، الصناKة والت5ارة، التضامن واملرٔ�ة، الشؤون العامة واحلاكمة، 

  .ؤ�}ريا الوظيفة العمومIة
¿س<هتل Yدول ٔ�عاملنا �لسؤال املوYه ٕاىل الس<يد وز�ر ªقjصاد واملالية 

K ةI¾اللكمة ٔ"¬د السادة املس�رش�ن من . ىل املقاوالتحول املراجعة الرضي
  .الفريق اTس<توري لتقدمي السؤال
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        ::::ضومانتضومانتضومانتضومانتاملس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد د د د &&&&
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
�نمت تعلمون، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن الرضيبة �ٓلية ٔ�ساس<ية لت�ش<يط ٔ

�سايس لضامن الثقة بني امللزتم ªقjصاد ٔ Úالعدا �وتqٔهيل املقاوÚ، وم�دٔ
وإالدارة الرضي¾Iة، ويه القمية اجلوهرية ٕالنعاش ªقjصاد وٕاعطاء دينامIة 

  .Çبرية ملس<تق�ل املقاوÚ املغربية
إالشاكلية، الس<يد الوز�ر، ðمتثل يف Çون إالدارة الرضي¾Iة تقوم 

قائية يف غياب الشفافIة يف املعايري، مبراجعات رضي¾Iة بqٔساليب وطرق انت
ويرتتب عن ذË ûزاKات رضي¾Iة وتوðر ال ختدم مصل�ة املقاوÚ اليت تعترب 

  . يه الضحية أ"وىل
وخنربمك، الس<يد الوز�ر، ٔ�نه هناك �ة لكممي السامرة وعامليت ٕاقلمي �ٓسا 

، %50وٕاقلمي طاطا مل تد}ل ¬زي إالعفاء، حIث اكنت الرضيبة معفIة بـ 
اليوم تتوصل املصاحل املعنية ٕ�لغاء ذû إالعفاء الرضييب مكثل اTار و 

  . البيضاء ومراAش ٔ�و ٔ�اكد�ر
وكام تعلمون، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن تÎ املناطق تعرف رÇودا اقjصادï ال 

  . ´ساKد� Kىل ذû أ"داء، مما يرض مبصاحلنا اخلاصة ومبصل�ة الوطن
 املعايري اليت تعمتدها إالدارة ºا ¿سائلمك، الس<يد الوز�ر، عن ما يه

  الرضي¾Iة ملراجعة الرضائب؟ وملاذا مت ذû إالعفاء؟ 
  .والسالم

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

يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب T، الوز�ر املنتدب T، الوز�ر املنتدب T، الوز�ر املنتدب Tىىىى وز�ر ªقjصاد  وز�ر ªقjصاد  وز�ر ªقjصاد  وز�ر ªقjصاد  الس<يد اد́رس أ"زيم إالد́رالس<يد اد́رس أ"زيم إالد́رالس<يد اد́رس أ"زيم إالد́رالس<يد اد́رس أ"زيم إالد́ر
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئEس احملرتم،

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس<يد املس�شار احملرتم،

يف البداية ٔ�شكر الفريق اTس<توري Kىل هاذ السؤال وٕال&¬ة الفرصة 
 îي تقوم به الوزارة واملد�رية العامة �لرضائب فºور اTلت�دث عن ا�

  .يتعلق �ملراق�ة
هاذ العملية دïل املراق�ة يه ٔ�وال حفظ �لامل ي��غي القول يف البداية ٔ�ن 

العام، �عتبار ٔ�ن النظام الرضييب املغريب م�ين Kىل نظام الترصحي، و�لتايل 
Kىل نظام الثقة، يعين سواء الرشاكت ٔ�و أ"فراد ا�يل هام }اضعني �لنظام 
دïل احملاس<بة، يرصحون �Tخول دïهلم و�ٔ"ر�ح دïهلم، و�لتايل يؤدون 

  . لرضائب Kىل ٔ�ساس التصارحي اليت قدموها مها
ٕاذن نظام م�ين Kىل الثقة يف الترصحي، نظام م�ين Kىل احملاس<بة، فاكن 
الزما من �حIة املتابعة ومن �حIة ٔ�ن تعطى املراق�ة من �حIة اTوÚ، وهاذ 
املراق�ة دامئا يف ٕاطار الثقة مؤطرة بنصوص öرشيعية، ؤ�قول بنصوص 

ند هذا احلد، ما اكي�ش ٔ�قل، ما اكي�ش نصوص تنظيميية، öرشيعية ونقف ع 
  .ٕاذن نصوص öرشيعية

هاذ التqٔطري دïل املراق�ة فIه، ٔ�وال، شق دïل البناء Kىل احملاس<بة، 
حبيث ٔ�ن املراق�ة ال ميكن ٔ�ن تعيد النظر يف احملاس<بة ٔ�و ال ميكن ٔ�ن تت ىل 

©ري احملاس<بة، ٕاال ٕاىل  عن احملاس<بة اليت يرصح هبا امللزم ومتيش �لمراق�ة من
اكن هاذ احملاس<بة فهيا ٕاشاكليات حقIقIة، و�لتايل احملاس<بة هذا ضامن، يعين 

هذا اجلانب أ"ول دïل التqٔطري دïل . احملاس<بة اليت قامت هبا الرشكة
  .املراق�ة

الثاين هو ٔ�ن مسطرة املراق�ة مرة ٔ�خرى من الناحIة ال�رشيعية  باجلان
من س<يqٔيت وتعطي أ"Yل �لرشكة ن تعلن إالدارة ع مؤطرة، حبيث ي��غي ٔ�ن

دïلها وحترض احملاس<بة دïلها، وحىت املدة دïل  املراق�ة �ش حترض الو9ئق
شهر Kىل حسب الرمق دïل  12ٔ�شهر و 6املراق�ة مؤطرة قانونيا بني 

املعامالت، يعين Kىل حسب الكرب دïل الرشكة، الرشاكت املتوسطة 
�شهر 6راق�ة يف ¬دود والصغرية ت��قى املٔ.  

اجلانب الثالث دïل التqٔطري ودïل الرتس<يخ دïل الثقة هو ٔ�وال 
املسطرة دïل يعين املسطرة دïل التصحيح دïل الرضيبة يه مسطرة فهيا 
�}ذ ورد، حبيث إالدارة تبلغ يف �Yٓال حمددة قانونيا ما تؤا}ذه Kىل الرشكة ٔ

ر يف ٕاطار �Yٓال حمددة قانونيا و�لتايل التصحي�ات اليت قامت هبا وت�jظ
الرد دïل الرشكة، وي��غي ٔ�ن تد}ل يف وا¬د هاذ املسطرة تعارضية، 
حبيث ٕاىل ق�لت من الرشكة ما قدمت من جحج ي��غي يعين ما تبقاش ذيك 

. ٕاذا مل تق�ل تندوزو �لمسطرة أ"خرى. التصحيح، التصحيح ´سقط
  ...و�ل�ديث بقIة من بعد يف ٕاطار

        ::::لسةلسةلسةلسةالس<يد رئEس اجل الس<يد رئEس اجل الس<يد رئEس اجل الس<يد رئEس اجل 
  .اللكمة لمك الس<يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب. شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::ضومانتضومانتضومانتضومانتاملس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد د د د &&&&
 الس<يد الوز�ر، 

رÇودا اقjصادÇ ïبريا، ٔ�;ر Kىل  ، تعرفٕان هذه املناطق طاطا ؤ�سا
مصاحل الت5ار fشلك ملموس وحساس وðرتب عنه ٕافالس البعض، ومهنم 

فون، الس<يد الوز�ر، النتاجئ Kىل من مجد ¿شاطه الت5اري، ؤ�نمت تعر 
املس<توى ªجÄعي، öرشيد العامل وتفامق البطاÚ، مما ´س<تدعي الوزارة 
�لتعامل مع هذه املناطق بنوع من املرونة وتقدمي ال�سهيالت �لت5ار 

  .واملقاوالت قصد ٕانعاش ªقjصاد يف هذه املناطق العز�زة Kلينا
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        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .د الوز�ر، يف ٕاطار الرد Kىل التعقIباللكمة لمك، الس<ي

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tىىىى وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
يف ٕاطار إالمتام دïل املسطرة Çيف ما قلت احلقوق ا�يل يه يضمهنا 
القانون �لملزمني من بعد املر¬] دïل إالدارية هناك مر¬] دïل ا�لجوء ٕاىل 

 ٔ�سها قضاة، و�لتايل ðمنرو من املر¬] إالدارية ٕاىل مر¬] ا�لجن ا�يل يه �ر
  .دïل أ"}ذ والرد وا�يل يه مضبوطة من �حIة القضاء

فî يتعلق �جلهات ا�يل شار لها الس<يد املس�شار احملرتم، مل �كن هناك 
لتخرجي �ة من  2013وال يف  2012ٔ�ي تغيري ال يف ٕاطار قانون املالية 

�ن حىت يش تغيري يف الطريقة دïل التقطيع اجلهوي فî نظام إالعفاء، ما اك
  .يتعلق �ٕالعفاءات، ٕاذن لEس هناك ٔ�ي Yديد ©ري �ش نبني

املسÚٔq أ"خرى ðلكمتو، الس<يد املس�شار احملرتم، Kىل املعايري اليت 
قلنا بqٔن الرشاكت اليت ترصح بعجز وجعز  2012تعمتد، يف قانون املالية 

 ٔ�ن تقدم ترصحيا ت�رشح فIه أ"س<باب دïل العجز، هذا مjكرر ي��غي Kلهيا 
تEسهل Kلينا الطريقة دïل الربجمة دïل املراق�ة، حبيث تنربجمو املراق�ة Kىل 
�ساس معايري موضوعية، ترصحي �لعجز مjكرر وهاذ العجز املتكرر ما ٔ
عندوش ٔ�ساس اقjصادي وما عندوش ٔ�ساس مايل، و�لتايل ا"ٓن نعمتد 

ية يف الطريقة دïل الربجمة، مع العمل ٔ�ن حىت من الناحIة معايري موضوع 
دïل الربجمة لEس عند� إالماكنيات ال¾رشية الاكفIة، و�لتايل العملية 

  .تن�اولو ندورو املوارد ال¾رشية ا�يل يه موجودة
�رجمنا م[اصب مالية Yديدة من ٔ�Yل  2013و 2012الس<نة املاضية يف 

دïل املراق�ة، ٔ"نه مرة ٔ�خرى هذا فIه Yانب دïل  ٔ�ننا ندمعو املوارد ال¾رشية
احلفظ Kىل املال العام، وكذû احلفظ Kىل التنافس<ية بني املقاوالت، ي��غي 
�ن ال ðكون التنافس<ية بني املقاوالت Kىل ٔ�ساس اÒهترب من الرضيبة، بل ٔ

  . Kىل ٔ�ساس املعايري دïل إالنتاجIة واملعايري ªقjصادية
  .وشكرا

Eالس<يد رئEالس<يد رئEالس<يد رئEس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس<يد رئ::::        
  . شكرا الس<يد الوز�ر

اللكمة ٔ"¬د . السؤال الثاين موضوKه ٕاصالح وحتديث القطاع املايل
  .السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل

لكلكلكلكميميميمي ٔ�        ::::املس�شار الس<يد حسن �ٔاملس�شار الس<يد حسن �ٔاملس�شار الس<يد حسن �ٔاملس�شار الس<يد حسن 
  .شكرا الس<يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،

املايل ٔ�ولوية مركزية نظرا يت ذ الرب�مج احلكويم من ٕانعاش القطاع 
ويف هذا إالطار، . Tوره احليوي يف متويل ªقjصاد وðمنية ªد}ار الوطين

اختذت احلكومة }الل الس<ن�ني املنرصمjني مجموKة من إالجراءات هبدف 

تقوية إالصال¬ات يف القطاع املايل من ٔ�Yل تqٔهي� Kىل املس<تويني القانوين 
امهته يف التمنية ªقjصادية وتدعمي اس<تقراره واملؤسسايت وتطو�ر ٔ�دائه ومس
  .وٕاشعاKه Kىل املس<توى اTويل

ولقد مهت هذه إالصال¬ات ðمنية ªد}ار Kىل املدى البعيد، ٕاصالح 
  :سوق الرسامIل، ٕاKداد مجموKة من املشاريع القوانني، نذÇر مهنا

 مرشوع قانون fشqٔن ٕاقراض أ"وراق املالية؛ -

  املغربية لسوق الرسامIل؛ مرشوع قانون }اص �لهيئة -

  مرشوع قانون fشqٔن سوق العقود املالية ا"Yٓ]؛ -

  .مرشوع قانون fشqٔن بورصة اTار البيضاء؛ ٕاعفاء رٔ�سامل ا(اطر -

مرشوع قانون fشqٔن ٕا¿شاء هيئة رقابة رشاكت التqٔمني وªحjياط  -
  .ªجÄعي

زالت ٕاال ٔ�نه من املالحظ ٔ�ن هذه القوانني، و�لرمغ من ٔ�مهيهتا، ال
تعرف التعرث، وهو ما س<يكون ± انعاكس Kىل العديد من إالصال¬ات 

  .اخلاصة fسوق الرسامIل
مفا يه أ"س<باب اليت جعلتمك تتqٔخرون يف عرضها Kىل الربملان وٕاخرا�ا 

  ٕاىل ¬زي الوجود؟ 
  .شكرا

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

        ::::ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tىىىى وز�ر  وز�ر  وز�ر  وز�ر 
  .شكرا الس<يد الرئEس

شكرا �لس<يد املس�شار احملرتم من الفريق الفIدرايل Kىل هاذ السؤال 
املهم، وا�يل يعطينا فرصة �ش نبE[و اFهود اºي قامت به احلكومة، 
وكذû اFهود، ؤ�توYه �لشكر �لربملان والس<î جلنة املالية يف جملس 

اب ويف جملس املس�شار�ن Kىل اTور ا�يل ٔ�دوه يف الرفع من الوترية النو 
دïل إالنتاج ال�رشيعي يف اFال دïل املنظومة دïل القطاع املايل، حبيث 

مرشوع قانون يتعلق �لقطاع  12ا"ٓن حنن يف هاد الس<نة مت ٕانتاج تقريبا 
ت Kىل الربملان، ٔ�حIل 8مهنا يه اليت مل حتال بعد Kىل الربملان،  4املايل، 

حصيح ٔ�ن مهنا من متت املصادقة Kليه، مهنا من متت املصادقة Kليه يف 
جملس النواب وي�jظر إال¬اK Úىل جملس املس�شار�ن، ومهنا من هو يف 

  .طور املناقشة
وهاذي فرصة �ش نعطي يعين الوضع فني وصل ¬اليا، بطبيعة احلال 

  :القوانني 4فIذ دïل متت املصادقة دïل الربملان ود}ل ¬زي التن 

�ولها القانون املتعلق �لبورصة، فî يتعلق بفjح رٔ�سامل البورصة  -ٔ
  والتعز�ز دïل احلاكمة دïلها؛

Ë9هيا مرشوع القانون املتعلق بتغيري ومتمي قانون السلفات الصغرى  -
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من حIث التqٔطري دïل السعر، ومن حIث فjح دïل اFال من ٔ�Yل 
 Yديدة؛التوفري دïل م[توYات 

املرشوع الثالث هو مرشوع القانون املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل  -
ªكتتاب و�ملعلومات املطلوبة من امجلهور، من ٔ�Yل احلفاظ Kىل ªد}ار 

 .واحلفاظ Kىل احلقوق دïل املدخر�ن

املرشوع الرابع، قلت هاذو املشاريع ا�يل يه صادق Kلهيا الربملان  -
الرابع هو مرشوع القانون املتعلق بعملية ود}لت ¬زي التنفIذ، املرشوع 

هو تعز�ز الس<يوÚ يف السوق  هتqٔطري ٕاقراض الس<ندات، حبيث الهدف م[
 ...وتqٔمني هذه العمليات دïل

جوج قوانني متت املصادقة Kلهيا من طرف جملس النواب ويه ٔ�حIلت 
Kىل جملس املس�شار�ن وس�مت �رجمهتا قريبا يف جلنة املالية دïل جملس 

 ...س�شار�ن، ويهامل 
ٕاذن قلت، امسحوا يل، الس<يد الرئEس، قلت جوج دïل املشاريع 
صادق Kلهيا جملس النواب ؤ�حIلت Kىل جملس املس�شار�ن وس<تربمج قريبا 
ٕان شاء هللا وهو القانون املتعلق �لهيئة املغربية لسوق الرسامIل ا�يل من 

راق�ة سوق القمي، ٔ�Yل تطو�ر حاكمهتا وٕاعطاهئا ªس<تقاللية الالزمة مل
  .سوق الرسامIل، ومرشوع القانون املتعلق �ل�س�Iد

دïل املشاريع  2وكذû حنن يف طور املناقشة يف جملس النواب دïل 
 [Yٓ"ل القانون املتعلق �ٔ"دوات املالية اïالقوانني أ"خرى، هو املرشوع د

مللكفة مبراق�ة من ٔ�Yل التوفري دïل السوق مجموKة دïل أ"دوات، والهيئة ا
  .التqٔمIنات وªحjياط ªجÄعي

نصوص يه ا�يل يف طور اÒهتييء اÒهنايئ ق�ل عرضها Kىل  4بقIت 
جملس احلكومة وعرضها Kىل جملسمك املوقر، وتتعلق مبراجعة القانون املؤطر 

 ه�لقطب املايل ��ار البيضاء، هذا صادق Kليه جملس احلكومة، الهدف م[
نت5ات ودïل املس�مثر�ن ا�يل مكن حيصلوا Kىل الصفة هو التوس<يع دïل امل 

دïل القطب املايل ��ار البيضاء، هبدف التqٔلق دïل هاذ القطب هذا 
ïو�.  

مرشوع القانون املتعلق �لس<ندات ا"ٓم[ة اºي س<ميكن الفاKلني من 
ابقات جوج دïل القوانني يف ٕاطار التعقIب ٕان . ªس�1ر يف ٔ�وراق مالية

  . شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الرد . شكرا الس<يد الوز�ر

  .Kىل التعقIب

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKة
  .شكرا الس<يد الرئEس
  الس<يدان الوز�ران،

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،
Yل هذه القوانني اكنت يف عهد احلكومة السابقة، ويه ا�يل  ،ٔ�وال

هيqٔهتا واكن السحب نتاع البعض مهنا من طرف احلكومة احلالية، و�لتايل 
هذا }لق نوع نتاع ªرتباك، }اصة فî يتعلق �ملركز املايل ��ار البيضاء، 
ا�يل هو حباYة لوا¬د اFموKة من القوانني املصاح�ة واملواÇبة ±، من مضهنا 

  . ننيبعض القوانني ا�يل اذÇرتو ا"ٓن ٔ�و مشاريع قوا
�لتايل نعتقد ٔ�نه احلكومة مqjٔخرة يف هاذ املسÚٔq هاذي، ٔ"نه هذا جزء 
من مرشوع وال من القوانني ا�يل تjEضمهنا ا(طط ال�رشيعي، هاذ ا(طط 

�شهر واح[ا ك�سمعو Kليه ال$م،  6ال�رشيعي ا�يل هاذي تقريبا ٔ�كرث من ٔ
Iليه ذيك املرسحK ٔيت، وا�يل ت�[طبقqٔيت وال يqي يºة الشهرية نتاع ا

)Samuel Beckett ( ودو"يفÇ شهر 6ين 9راه ميكن من هنا ، "انتظار�ٔ 
�خرى، ممكنٔ.  

ا"ٓن تي رب� الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان بqٔن هاذ 
�شهر ٔ�خرى، مبعىن ٔ�نه ميكن يف هناية  6مرشوع ا(طط ال�رشيعي من هنا ٔ

  .الوالية نتاع هاذ احلكومة ٕان شاء هللا
وûº، الس<يد الوز�ر، نعتقد يف الفريق الفIدرايل ٔ�ن طرح[ا لهاذ 

ه ٔ�مهية }اصة فî خيص ٕاصالح القطاع املايل، هو هبدف دالسؤال ا�يل عن
ٕاعطاء دفعة Yديدة لت�ديث اTوÚ ولتحسني ٔ�داء التدبري العمويم 

من وٕا¬داث تغيري معيق يف املنظومة املؤطرة �لقطاع املايل، يف اجتاه الرفع 
الفعالية واملسؤولية Tى املسري�ن، وتطو�ر نظام املالية العمومIة انطالقا من 
مقاربة ðرðكز Kىل ثقافة تدبري ختدم التمنية ورفاهية املواطنني والقطاع املايل 

  .واملقاواليت عوض مقاربة تقjرص Kىل املنطق القانوين واحملاس<بايت
Yة FموKة من إالجراءات ûº، نعتقد، يف الفريق الفIدرايل، ٔ�ننا حبا

  :أ"خرى، نذÇر مهنا

  ªعÄد Kىل س<ياسات املزيانية املتوسطة املدى؛ -

تقدمي املزيانية مرفقة مبؤرشات قامئة Kىل حتقIق نتاجئ ميكن قIاسها  -
 ؛)أ"داء السوس<يو اقjصادي، جودة اخلدمات، كفاءة التدبري(

 و�ملزيانية ٔ�يضا؛ٕادارة ا(اطر املتعلقة �لقطاع املايل fشلك Kام،  -

ت¾س<يط قراءة وحتليل املزيانية، Kىل ضوء ا�لواحئ التصنيفIة �لعمليات  -
 املالية والو9ئق املرتبطة هبا؛

  ج[درة املزيانية ٔ�يضا؛ -

  حماربة متظهرات احلسا�ت اخلارجIة Kىل املزيانية؛ -

ٕاغناء التواصل املايل وٕاصالح القانون التنظميي �لاملية، اºي ٔ�يضا ال  -
  ن�jظره؛زلنا 

  تعز�ز شفافIة املالية العمومIة وتدبري القطاع املايل fشلك Kام؛ -

تقوية دور الربملان يف م[اقشة ومراق�ة املقjضيات املتعلقة �ملزيانية  -
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  . طبقا �لمقjضيات اTس<تورية اجلديدة
  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .لوز�ر، شكرا تفضلاللكمة لمك الس<يد ا. شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tىىىى وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

©ري هو يف احلقIقة هاذ القطاع ي��غي ٔ�ن ¿شهد بqٔنه عرف وا¬د ªهÄم 
مرشوع  Ç12بري }الل هذه الس<نة، من }الل هاذ إالنتاج، ميل تنقولو 

لهينة والسوق حمتاج ٕاÒهيا، ٔ�� مjفق بqٔن السوق حمتاج، قانون لEست �
سواء سوق الرسامIل ٔ�و القطاع البنيك ٔ�و قطاع التqٔمIنات حمتاج لهذه 
ا"ٓليات، حمتاج لتطو�ر احلاكمة، و�لتايل اعطيهنا وا¬د اFهود Çبري، 
والفضل يعود �لحكومة ويعود كذû �لربملان وªس<ت5ابة دïل الربملان 

ل5ان ا(تصة اليت تناقش<نا يف هذه املشاريع وجتودها، و�لتايل اك�ن ودïل ا�
  .جمهود }اص

فî يتعلق كذû من }الل قوانني املالية، ال السابق وال دïل هاذ 
الس<نة، مقنا �لالزم فî يتعلق �"ٓليات املواÇبة، ا"ٓليات اجلبائية املواÇبة لهذه 

من ا"ٓليات اجلبائية املواÇبة،  النصوص، حبيث متت املصادقة Kىل مجموKة
ٔ"ن حصيح ٔ�نه البد من التqٔطري القانوين ولكن كذû البد من التqٔطري 
اجلبايئ و�كون وا¬د الوضعية ا�يل يه ج�ائية سلمية وا�يل حترتم املعايري 

  .اليت يعين يقjضهيا السوق
لية اجلانب ا"ٓخر دïل القانون التنظميي لقانون املالية والقطاع دïل املا

العمومIة حىت هو يف طور يعين ٕاKادة املراق�ة وٕاKادة كذû تطو�ر دïل 
القطاع دïل املالية العمومIة، مرشوع القانون التنظميي لقانون املالية هو يف 
طور إالKداد، متت م[اقش<ته يف ٕاطار مقاربة öشارÇية مع اFلسني، جملس 

س�شار�ن ٔ�¬لنا الو9ئق النواب مقنا جبلسة حول املناقشة دïلو، جملس امل 
Kىل جلنة املالية دïل جملس املس�شار�ن، وحنن مس<تعدون ملناقش<ته يف 
ٕاطار مرة ٔ�خرى هذه املقاربة ال�شارÇية من ٔ�Yل من بعد ٔ�ن يqٔ}ذ مساره 

  . ال�رشيعي
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا

 .السؤال الثالث موضوKه ظاهرة اÒهتريب ملنتوYات القطاين والتوابل
  .اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق ªس<تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايب
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئEس،

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

  الس<يد الوز�ر احملرتم،
ملعمور يف تعترب املنظومة امجلرÇية �ٓلية من ا"ٓليات اليت تعمتدها دول ا

تنظمي وتطو�ر ودمع قطاKاهتا إالنتاجIة، و}اصة الصناعية مهنا والفالحIة، 
�ٕالضافة ٕاىل Çوهنا من ٔ�مه الروافد املالية لزتويد خزينة اTوÚ �ٔ"موال 
الرضورية اليت حتتا�ا البالد �لهنوض بqٔوضاعها ªقjصادية وªجÄعية، 

©ري املراقب، كام هو أ"ج[يب وكذû حامية ªقjصاد الوطين من الغزو 
الشqٔن �ل�س<بة لقطاع القطاين والتوابل وأ"رز وبعض احلبوب الثانوية اليت 
�صبحت تغزو حىت أ"سواق أ"س<بوعية مبختلف ٔ�حIاء املدن واملدارش، ٔ
عن طريق اÒهتريب يف واحضة اÒهنار وKىل مرٔ�ى ومسمع من امجليع، Kلام ٔ�ن 

لسابق ٔ�و يف املايض القريب Kىل بعض هذه الظاهرة اكنت تقjرص يف ا
املنتوYات ذات المكيات احملدودة وذات اللكفة الغالية Çبعض ٔ�نواع التوابل، 

  .ويف م[اطق حمدودة fشامل البالد
�ما ٔ�ن ين�رش هذا أ"خطبوط اخلطري ل¾سط يده Kىل قطاع من ٔ�مه ٔ

ع التوابل القطاKات إالنتاجIة ببالد�، املمتثل يف زراKة القطاين وبعض ٔ�نوا
وأ"رز وبعض احلبوب الثانوية اليت ٔ�صبحت تعرف ðراجعا Kىل مس<توى 
املسا¬ات بفعل تعرث ا"ٓلية امجلرÇية اليت ٔ�صبحت قوانEهنا ¬ربا Kىل ورق 
جراء توس<يع ظاهرة اÒهتريب fشلك خميف، حIث بلغت المكيات 

  .من الواردات إالجاملية �لبالد %70املس<توردة ٔ�و املهربة ٔ�كرث من 
ٕالضافة ٕاىل هذا العامل السليب Kىل حامية املنتوج الوطين، هناك �

Kامل �ٓخر، الس<يد الوز�ر، ي�[اقض مع الس<ياسة املرفوKة من طرفمك ٔ�و من 
طرف احلكومة املوقرة املمتث] يف توس<يع القطاKات املنظمة، يف ¬ني ٔ�ن 
العكس هو احلاصل، يف توس<يع ظاهرة القطاKات ©ري املنظمة Kىل حساب 

لقطاKات املنظمة العام] يف القطاع، يف قطاع تعبئة وöسويق هاذ ا
املنتوYات اليت فقدت العديد من ¿شاطها، حIث ٔ�فلست العديد من 
مكو�هتا والباقIة يف طريقها ٕاىل إالفالس ٕان مل تتدارك احلكومة هذه 

  .طبيعيةال ©ري الوضعية 
ات العملية اليت ما يه إالجراء: يف هذا إالطار، الس<يد الوز�ر، ¿سائلمك

تعزتمون القIام هبا لتفعيل املنظومة امجلرÇية، والرضب Kىل يدي املتالعبني 
محلاية املنافسة املرشوKة بني املتد}لني يف القطاع من �ة، وحامية املنتوج 

  الفال_ الوطين من �ة ٔ�خرى؟ 
  .شكرا الس<يد الرئEس

  :الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .يف ٕاطار إالYابة عن السؤالاللكمة لمك الس<يد الوز�ر . شكرا

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tىىىى وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ªقjصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .شكرا الس<يد الرئEس
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شكرا الس<يد املس�شار احملرتم من الفريق ªس<تقاليل Kىل هاذ 
س<î فî يتعلق �ملواد بطبيعة احلال احملاربة دïل اÒهتريب، وال. السؤال

وابل يه مقاربة فهيا جوج دïل أ"مور، بطبيعة احلال الهدف الفالحIة والت
هو حامية املس<هتÎ وحامية ªقjصاد الوطين وحامية الفالح املغريب 

  . واملقاوÚ املغربية
اك�ن جوج دïل املقار�ت، املقاربة أ"وىل يه التكãيف دïل املراق�ة 

اجئ دïل املراق�ة، مãال نعطيمك النت. امجلرÇية وما حصيحش ٔ�نه ماكيناش مراق�ة
�لف  109العمليات ا�يل مت املراق�ة دïلها والتحصيل يف العدس  2012يف ٔ

Çيلو، و�لتايل اكينة  Ç954يلو، اÒمتر  126.195طن، الروز  Ç3يلو، امحلص 
Çيلو،  184.242العدس  2012و 2011و 2010معلية، ٕاىل ا}ذيت مãال 

  .ٕاذن اكينة معليات دïل املراق�ة
فقط،  Ç2012يلو يف  8639اليشء �ل�س<بة �لتوابل، المكون نفس 
و�لتايل، اكينة مراق�ة، واك�ن يعين املصاحل امجلرÇية . Çيلو 11620سك[جبري 

  .تتقوم �لالزم وتتقوم بتعاون مع مصاحل ٔ�خرى
ولكن �ٕالضافة �لمراق�ة، هاذ الس<نة متت إالKادة دïل النظر يف الرسوم 

املواد الفالحIة وKىل التوابل من حIث التخفIض دïلها امجلرÇية املطبقة Kىل 
، الهدف وهو ٔ�ن احمليل يصبح %2,5هبطت لــ  %25/49كنا مãال يف 

ينافس املس<تورد، ٔ"ن ميل اكنت الرسوم امجلرÇية مرتفعة، اكن املشلك دïل 
التنافس يعين وا}ا �كون عندك م[توج وطين، هذاك املنتوج الوطين 

نتوج ا�يل هو Yاي من �را، و�لتايل مت يف ٕاطار القانون Çيطيح ©ايل Kىل امل 
التخفIض دïل الرسوم امجلرÇية حىت �كون املنتوج  2013دïل املالية 

  .أ"ج[يبالوطين ٔ�كرث م[افسة �لمنتوج 
ٕاذن هاذي يه املقاربة مقاربة دïل ðكãيف املقاربة من �ة، ولكن 

 ٔ�ن �كون املنتوج الوطين كذû التخفIض دïل الرسوم امجلرÇية من ٔ�Yل 
�كرث م[افسة �لمنتوج أ"ج[يبٔ .  

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايب
  .شكرا الس<يد الرئEس

  الس<يد الوز�ر،
معايل الوز�ر، مع أ"سف إالجراءات ا�يل اعمتدتوها مكراق�ة يه ©ري 

عاÚ، نعطيك مãل، من }الل أ"رقام ا�يل ذÇرتو، ذÇرتوها يل �لكIلوات، ف
رمبا �لكIلو كتبان كثرية، ٔ�ما ٕاىل اذÇرðهيا �ٔ"طنان كتبان قلي]، قلتو بqٔنه 

 Ç3يلو يه  3000دïل أ"طنان، امحلص  109ٔ�لف Çيلو يه  109العدس 
�لف طن س<نو 30طن، ولكن الواردات دïل العدس مãال كتد}ل ٔ ،ï30 

ï ،ïلف طن س<نو�ٔa  25طن عن طريق امجلرك و 5000كتد}ل مهنا 

�لف طن عن طريق اÒهتريب، تقريبا ٔ75%.  
�لف طن ال يشء،  30دïل الطوان �ل�س<بة لـــ  109العملية دïل ٔ

ما تعولوش . ر الرماد يف العيون بqٔن اح[ا امجلارك راه اح[ا كند�رو }دمjناذك
 �70ر، ال تعطي شE�ا وال تعطي نفعا، ٔ"ن Kىل املراق�ة، الس<يد الوز

  . كمتيش %75و
�لف طن دïل اÒمتر  30ٔ�لف طن،  Ç40يلو، واح[ا كنجيبو  954اÒمتر ٔ

ï cّ يةÇيلو،  954 السلطة امجلرÇ)C’est rien du tout( سمن والö ال ،
  .تغين من جوع، ذاك اليش ضعيف Yدا

دتو امحلص والعدس يف املزيانية، هو  2013ٕاذن إالجراء ا�يل }ذتو يف 
ش من احلاÚ، الزبار ري ، حىت هو ال جيدي نفعا، ما غيغ%40ٕاىل  %49من

، حىت هو ما اعطاش ن�5Iة، اKالش؟ ٔ"نه %25لـــ  Ë50%زلتوه من 
يف  %10}ا تد�روا لها ©ري ادرمه �لطن، و  6000الزبار ©ايل، كEسوى 

  . اTيوانة كEشجع Kىل اÒهتريب
، ٕاخل، املنتوج الوطين ©ري محمي، ©ري 2,5احلل هو ٔ�Ëمك هتودوها لــ 

محمي، و©ادي تد}لوا مداخIل ٔ�كرث من دا� ¬اليا، ٔ"نه لكيش غمير Kىل 
الق[وات الرمسية، و�لتايل هذا ميل ©ادي ðرحبوا غتجمعوا بني احلس<نEني، 
غتمنيو املداخIل دïل اخلزينة، 9نيا ©ادي تدمعوا املنافسة الرشيفة بني 

لقطاع املنظم �دد Çيفلس هنار Kىل هنار Kىل حساب املقاوالت، دا� ا
.. ٕاىل اضبطتو هاذ املسائل. نظمة كتوسع واÒهتريب Çيتوسعامل ©ري القطاKات 

  ..نعم ٔ�س<يدي ©ادي تضبطوا هاذ املسائل و©ادي حتميو القطاع

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس<يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب

T الس<يد الوز�ر املنتدبT الس<يد الوز�ر املنتدبT الس<يد الوز�ر املنتدبT صاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس<يد الوز�ر املنتدبjقª صاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�رjقª صاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�رjقª صاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�رjقª ىىىى وز�ر::::        
مjفقني ٔ�نه ي��غي ðكãيف املراق�ة، البد من ðكãيف املراق�ة، ٔ"ن هذا 

  .هو العمل دïل املصاحل امجلرÇية وحىت املصاحل أ"خرى دا}ل الوطن
ولكن كذû مjفقني ٔ�نه ي��غي التخفIض دïل الرسوم امجلرÇية، وهذا ما 

من ٔ�Yل التخفIض دïل اÒمثن �ش  2013انون املالية مقنا به يف ٕاطار ق
يصبح املنتوج الوطين ينافس املنتوج أ"ج[يب و�لتايل املواطن مييش 

  .�لمنتوج الوطين عوض أ"ج[يب
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
وا"ٓن وردتنا رساÚ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، . شكرا

ملعادن واملاء والبE�ة تقدمي السؤال الشفوي يطلب الس<يد وز�ر الطاقة وا
  .املدرج م�ارشة بعد قطاع ªقjصاد واملالية نظرا اللزتامات طارئة

  ...سؤال وحIد نظرا الس<تق�ال وفد.. سؤال وحIد هعند
الس<يد املس�شار، هللا خيليك، الزتامات طارئة، اس<تق�ال وفد Çولوميب، 

  .فقط هسؤال وحIد عند
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  .ر، جسلنا املالحظةشكرا الس<يد املس�شا
ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس<يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
والبE�ة حول رضورة احملافظة Kىل املاء واحلد من تبذ�ره من طرف خمتلف 

اللكمة ٔ"¬د املس�شار�ن من الفريق ªس<تقاليل لتقدمي . املس<تعملني
  .السؤال

        ::::املس�شار الس<يد العريب بورااملس�شار الس<يد العريب بورااملس�شار الس<يد العريب بورااملس�شار الس<يد العريب بوراسسسس
  .ا الس<يد الرئEسشكر 

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

" وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيٍء حي" يقول هللا تعاىل يف حممك كتابه 
  .صدق هللا العظمي

  الس<يد الوز�ر،
�ن اخلطر ٔ ûمهية املاء وحسن تدبريه واس<تعام±، ذ�ال خيتلف اثنان يف ٔ

املغرب و¬ده يوYد يف هذه الوضعية، اºي ميكن ٔ�ن حيذق �لعامل ولEس 
  .املادة اليت ال اس<تغناء عهنا

  الس<يد الوز�ر،
ٕان أ"س<باب اليت ٔ�دت بنا يف الفريق ªس<تقاليل لطرح هذا السؤال 
يه ٔ�نه Kىل الرمغ من وجود ٔ�هنار كربى ورمغ س<ياسة بناء السدود املتبعة 

الل امخلسة عرش م[ذ الس<تE[ات، فٕان املغرب مرحش لEشهد نقصا يف املياه }
س<نة املق�]، وذû ن�5Iة مج] ٔ�س<باب، مهنا اÒمنو اTميوغرايف، وتنوع 
أ"¿شطة ªقjصادية وªجÄعية، ٕاذ مل تعد املوارد املائية اكفIة لالس<ت5ابة 

  .�ل�اجIات املتنامIة يف ش<ىت اFاالت
ور ونذÇرمك، الس<يد الوز�ر، ٔ�نه م[ذ ٔ�ن ¬دد YالÚ املÎ نرصه هللا احملا

، 2002أ"ساس<ية �لس<ياسة املائية مبناس<بة افjتاح اFلس أ"Kىل �لامء س<نة 
رشعت احلكومة يف البحث fشqٔن ما ٔ�طلق Kليه �مس ا(طط الوطين 

  .لتدبري املاء
  الس<يد الوز�ر،

نقول كام Yاء يف ديباYة السؤال، يه معرفة ما س<تقوم به احلكومة من 
اليت ال اس<تغناء عهنا، ٔ"ن موضوع املاء  ٔ�Yل احلفاظ Kىل هذه املادة احليوية

  .ال هيم الوزارة الوصية و¬دها، بعدما هو قطاع خيص امجليع
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك الس<يد الوز�ر لٕالYابة عن . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .السؤال

        ::::بEبEبEبE����ةةةةالس<يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال الس<يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال الس<يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال الس<يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وال 
  .شكرا الس<يد الرئEس

  .شكرا الس<يد املس�شار

حصيح ٔ�ن حتدي املاء يعترب من ٔ�مه الت�دïت ا�يل ©ادي يوا�ها 
  . املغرب، تيوا�ها ا"ٓن و©ادي يوا�ها مس<تق�ال

©ري �ش نعاود نذÇر ببعض املعطيات، من الس<تE[ات ٕاىل هنا اكنت 
، ا"ٓن صبحت مرت مكعب س<نوï 2500معدل املوارد املائية �لشخص 

مرت مكعب، وهذا حبمك التغريات املناخIة واخنفاض ال�ساقطات  720
هاذ املعدل من املرتقب يصبح  2030املطرية وارتفاع الساكنة، ويف ٔ�فق 

  .مرت مكعب �لشخص للك س<نة 500
و�ش نوا�و هاذ الت�دي ÇيذÇرتيو اك�ن ٕاسرتاتيجية وطنية واك�ن 

�مه البنود ا�يل ت�ش<تغلو Kلهيا وا�يل يه  وسائل، Kدة وسائل ا�يل نذÇر مهنأ
  .يف ٕاطار كذû يعين الرب�مج احلكويم ا�يل صادق Kليه الربملان بغرفjيه

ا�يل هو قانون قدمي  10.95ٔ�وال، اك�ن من الناحIة القانونية، القانون 
ولكن اكن يف وقjو يعين حقIقة اكن Yاب اجلديد Kىل الصعيد الوطين وKىل 

هاذ القانون ا�يل وضع وا¬د إالطار مؤسسايت لتدبري الصعيد اTويل، و 
الشqٔن املايئ ا�يل ðميتاز بوا¬د التدبري öشاريك، وال Kىل الصعيد الوطين يف 
ٕاطار اFلس أ"Kىل �لامء واملناخ وال Kىل الصعيد احمليل يف ٕاطار يعين 

دïل  9اFالس إالدارية دïل واكالت أ"حواض املائية، املغرب فIه 
دïل أ"حواض املائية، لك حوض فIه  9واض الكربى، قسمناها لــ أ"ح

اFلس إالداري، هو ا�يل ملكف يعين ٔ�عضاء اFلس إالداري ا�يل ðميثلوا 
مجيع الف�ات، الفاKلني ªقjصاديني والس<ياس<يني املنتخبني واملس<هتلكني 

ïلس هام ا�يل تيقروا القرارات دFل اïعضاء د�ل تدبري املاء �لامء، هام ا�يل ٔ
وªس�1رات يعين والتوازن ما بني العرض والطلب Kىل صعيد احلوض 

  .املايئ
هذا Kىل إالطار املؤسسايت، مث بنE[ا ٕاسرتاتيجية ويه م�نية Kىل وا¬د 

  :املبادئ ا�يل ابغيت نذÇرها ٔ"نه �مة وم�ادئ س<ياس<ية �مة
اء املبدٔ� أ"ول هو املس<تعمل يؤدي، يعين ا�يل تEس<تعمل امل - 1

  يؤدي ©ري قسط من مثن التلكفة؛ اتيخصو يؤدي، وا}
ؤدي، وهذه �ش ندافعو وحنافظو Kىل املوارد املائية يامللوث   - 2
 .دïلنا

كذû يعين املبادئ دïل التضامن ما بني الف�ات والرشاحئ دïل اFمتع، 
يعين مايش احبال الغين حبال الفقري يف اÒمثن، تيخصنا ندمعو مãال القرى 

و الف�ات دïل اFمتع يعين ذوي اT}ل احملدود، ٕاذن اك�ن تضامن وندمع
اجÄعي واقjصادي، اك�ن كذû تضامن ما بني اجلهات ٔ"نه اك�ن �ات 

 .اململكة ا�يل Kاد فهيا املوارد املائية واجلهات ا�يل املوارد قلي]
ٕاذن Kىل هاذ املبادئ بنE[ا وا¬د ا(طط، م�ين ٔ�وال بند�ن ٔ�ساس<يني، 

 ٔ�مليار مرت  5وال ªقjصاد يف املاء، 9نيا تدبري ٔ�و تعبئة موارد ٕاضافIة 
  ...مكعب يف ٔ�فق
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        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس<يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب. شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايبد ب�شايب
شكرا الس<يد الوز�ر Kىل إالYابة، ٕاال ٔ�نه، الس<يد الوز�ر، مازال يف هاذ 

قطاع دïل املاء مازال العديد، عندمك }ري طويل Yدا الوز�ر الزم اعÄد ال
  .احلكومة لهاذ دمع الرثوة املائية يف البالد، والتعبئة دïلها fشلك مطلوب

اح[ا كام Yاء Kىل لسان الس<يد رئEس احلكومة يف اجللسة أ"}رية يف 
ï ٔنهqرتف بKالقطاع الفال_ ا cّ ل املسا¬ات  %24 اكينةïة دIا�يل مسق

 ء�قا عشوائية، وهذه العشوائية اصعيبة، كتبذر املا %�75لتنقIط، ٕاذن 
�ر�مج طموح، حمدود يف الزمن، �ش هاذ املياه ٕاذن خصنا . fشلك Çبري

  .لكها öس<تعمل �لطريقة املوضوعية وبطريقة التنقIط لرتش<يدها
ال املياه كذû املياه دïل سد اFاعرة، لكف ما لكف اTوÚ ولكن ماز 

دïلو Yامدة متاك، املqٓل دïل هاذ السد؟ كذû مqٓل حتويل املياه الوافرة يف 
بعض املناطق ذات الوفرة ٕاىل م[اطق ا�يل يه ذات اخلصاص، اح[ا 
كن�س<ناوها كفاKلني يف هذا القطاع، ٕاىل �ٓخره، وهاذي كرتفع من إالنتاجIة 

  .اوكت لق الرثوة، خصنا احلكومة تبادر هباذ القطاع هذ
وكذû ٕاKادة اس<تعامل املياه العادمة، ما امشE[اش فIه �زاف، معايل 

ماليني،  5الوز�ر، عند� املياه Çبرية Kادمة يف اTار البيضاء تبارك هللا فهيا 
املاليني دïلها كمتيش �لبحر، وعندك املدن اكع السا¬لية الكربى، ٕاىل �ٓخره 

يه وا¬د العدد، هذا حىت الر�ط وزيد وزيد وKاد املناطق اTا}لية حىت 
هو خصنا �ر�مج حكويم Çبري، واش كتخموا فIه �ش املياه العادمة، كام 
هو الشqٔن يف اTول أ"وروبية ا�يل عندها الوفرة دïل املاء وك�س<تعمل 

ح[ا خصاص Çبري وعند� حرارة مرتفعة، ااملياه العادمة، مفا �لنا عند� 
  ش نوفروها ونعبؤوها؟و�لتايل اح[ا حمتاYني هاذ املياه �

  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
وق�ل ٔ�ن ن�jقل ٕاىل تعقIب الس<يد الوز�ر Ëرحب بqٔش<بال الغد . شكرا

  .التالمIذ املتفوقني مبؤسسة املعبودي �لتعلمي اخلصويص �لزغنغن �لناظور
  .وا"ٓن اللكمة �لس<يد الوز�ر �لرد Kىل التعقIب

        ::::ادن واملاء والبEادن واملاء والبEادن واملاء والبEادن واملاء والبE����ةةةةالس<يد وز�ر الطاقة واملعالس<يد وز�ر الطاقة واملعالس<يد وز�ر الطاقة واملعالس<يد وز�ر الطاقة واملع
  .شكرا الس<يد الرئEس

لهاذ اجليل اجلديد ٕان شاء هللا  ء�ش نوYدو املا هاح[ا العمل دïلنا لك
  .�كون عندو املوارد املائية الاكفIة

ا�يل ابغيت نضيف، ؤ�� مjفق معك مع املالحظات ا�يل دريت من 
م دïل الناحIة دïل الفال¬ة، خمطط املغرب أ"خرض فIه وا¬د البند �

هكjار ا�يل ©ادي نقلو  700.000اقjصاد املاء دïل السقي، عند� مربجمة 
من السقي التقليدي ٕاىل التنقIط، وا�يل ©ادي متك[نا �ش نقjصدو مليار 

ïعب س<نوA مرت.  
ٕان شاء هللا ©ادي نضاعفو هاذ العدد من �حIة  2030ٕاىل  2020من 

  .توزيع يف الفال¬ة والتنقIطكذû دïل ٕاKادة يعين تqٔهيل الش<بكة دïل ال 
من �حIة اك�ن عند� كذû �ر�مج ٔ�خرى ا�يل ªقjصاد مهنا ٕاKادة 
تqٔهيل الش<بكة دïل توزيع مIاه الرشب، ٔ"ن املردودية ا"ٓن م[خفضة تقريبا 

دïل املردودية، وعند�  %80، ابغينا نوصلوها ٕاىل %60و 50ما بني 
دة اس<تعامل املياه العادمة، الرب�مج كذû يف التعبئة، يف التعبئة اك�ن ٕاKا

مليون مرت مكعب ٕان شاء هللا،  300نوصلو ٕاىل  2030ا�يل عند� يف ٔ�فق 
مليون مرت مكعب، وسدود ٕاضافIة  400وعند� كذû حتلية مIاه البحر 

  .مليون مرت مكعب 700مليار و
مليار درمه اس�1ر من  200هذا �ر�مج طموح، ©ادي يتطلب م[ا 

، ٕاذن هذا حتدي �م ا�يل تيخصنا نتعاونو Kليه مجيعا �ش 2030هنا لــ 
الوسائل املالية، وامحلد a عند� الكفاءات التق[ية وعند� إالطار  نلقاو ±

  .جنحو يف هاذ العملية وËكونو نتعاونو لكنا فهيا ٕان شاء هللاملؤسسايت �ش 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
K ىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسةشكرا، و¿شكر الس<يد الوز�ر.  

وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس<يد وز�ر الرتبية الوطنية حول 
مالءمة الربامج التعلميية مع مقjضيات اTس<تور املتعلقة �لهوية، وسjEوىل 

  . إالYابة عنه �لنيابة الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان
شار�ن من فريق الت�الف ªشرتايك لتقدمي اللكمة ٔ"¬د السادة املس� 

  .السؤال، تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد Kذابد Kذابد Kذابد Kذاب
  .شكرا الس<يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ى الت�الف ªشرتايك ٔ�ن يطر¬ه يف هاذ  ٔqات ارتº� هاذ املوضوع

Tي ¬دد اºس<تور اجلديد بوضوح الهوية الوطنية �لمغرب، معتربا الوقت ا
أ"مازيغية ثقافة وحضارة ولغة، مكو� رئEس<يا لهذه الهوية، ٕاضافة ٕاىل اعتبار 

  .ا�لغة أ"مازيغية لغة رمسية جبانب ا�لغة العربية
ٕان هذا الت�ديد �لهوية حيمت ðرمجته Kىل املس<توى الربامج التعلميية 

رر التارخي والرتبية Kىل املواطنة ودراسة وfشلك }اص Kىل مس<توى مق
  .النصوص أ"دبية، سواء يف مادة ا�لغة العربية ٔ�و مادة ا�لغة الفر¿س<ية

فاملقررات املعمول هبا ¬اليا ال تعكس هذا الت�ديد اTس<توري �لهوية 
الوطنية، ففي مادة التارخي ي¾jدئ &رخي املغرب بدوÚ أ"دارسة وال تمت 

ما ٔ̈ زيغ سوى �كوهنم ٔ�ول ساكن املغرب، وال يشء Kىل إالشارة ٕاال ل
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احلضارة وا�لغة واTول أ"مازيغية املتعاق�ة، وال يمت تقدمي املعطيات احلقIقIة 
حول السالالت اليت حمكت املغرب، ٕاضافة ٕاىل تعريب ٔ�سامء أ"ماÇن 
وغياب ðرس<يخ قمي الهوية الوطنية، كام ¬ددها اTس<تور اجلديد يف مقررات 

Kىل املواطنة وكذا غياب نصوص ٔ�مازيغية مرتمجة يف اTرس ا�لغوي الرتبية 
  .العريب ٔ�و الفر¿يس

هذا الوضع ©ري سلمي وحيتاج ٕاىل تصحيح، وذû ٕ�دماج مقومات 
الهوية الوطنية كام يه حمددة دس<تورï يف مقررات وزارة الرتبية الوطنية، 

س<ية ملالءمهتا مع مفا اºي تنوون القIام به خبصوص مراجعة املقررات اTرا
  الت�ديد اTس<توري �لهوية الوطنية؟ 

  .وشكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس<يد الوز�ر يف ٕاطار إالYابة عن السؤال. شكرا

الس<يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد احلبEب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع ع ع ع 
        ::::))))نيابة عن الس<يد وز�ر الرتبية الوطنيةنيابة عن الس<يد وز�ر الرتبية الوطنيةنيابة عن الس<يد وز�ر الرتبية الوطنيةنيابة عن الس<يد وز�ر الرتبية الوطنية((((املدين املدين املدين املدين 

  .شكرا الس<يد الرئEس
  .والصالة والسالم Kىل س<يد املرسلني fسم هللا الرمحن الرحمي

شكرا لمك الس<يد املس�شار احملرتم ولفريقمك يف الت�الف ªشرتايك Kىل 
ة ..املوضوع، اºيٕا9رة هذا  َ uُمَشلك wاِيك   .التuَ�الُُف ªْشِرتَ

الب�Iوية العميقة، هاذي فرصة �ش نqٔكدو Kىل ٔ�نه إالصال¬ات اجلوهرية 
قضاï جممتعية Kادة يف &رخي مجيع الشعوب متر Kرب ٕاصال¬ات بqٔجIال، حنن 
اليوم Kىل مشارف جIل Yديد من إالصال¬ات، املتعلق �رد ªعتبار 
لهوي�[ا أ"مازيغية ولهاذ املكون أ"سايس، و�لتايل لك zم عن املايض 

صواب، �عتبار ٔ�نه هاذي وعن تقIمي ما مر، ما عندوش وا¬د الوYه من ال
�ود بذلت يف مر¬] معينة، اليوم حنن Kىل ٔ�بواب م[طق Yديد بدس<تور 

  .Yديد
اºي حيمك هذه املر¬] هو ٔ�وال ٔ�ن حنرص Kىل ٔ�ن �كون هذا النقاش 
نقاش معويم، öشاريك، موسع، حىت تqٔ}ذ إالصال¬ات مداها الطبيعي يف 

  .اجلديدةظل اس��Iاء واس<تلهام هذه أ"مور اTس<تورية 
يف موضوع التعلمي، ٔ�نمت تعرفون، الس<يد املس�شار احملرتم، بqٔنه اليوم لكنا 
كنتظرو هاذ النقاش ا�يل ©ادي �كون حول القانون التنظميي املتعلق ٕ�دماج 
ورد ªعتبار دïل هاذ املكون احليوي من هوي�[ا، لكن يف موضوع التعلمي 

يف املسؤولية اك�ن ٔ�ش<ياء  ما بذل يف ٕاطار إالنصاف دïل ا�يل س<بقو�
  .�مة، ت�متي ٕاىل جIل إالصال¬ات اليت مرت

  : اليوم مãال ٕاىل ا}ذينا التعلمي كقطاع، اك�ن

ٕا¬داث }لية مركزية لالرتقاء بتد́رس ا�لغة أ"مازيغية، ت�سق لك  -
 العمليات املرتبطة هبذا املوضوع؛

اد وضع مرشوع مليون مس<تفIد }الل املومس اTرايس احلايل، وٕاKد -

 وت��ع ا(ططات اجلهوية املؤطرة لهذا املرشوع؛ 

حتديد ©الف زمين قار }اص ��لغة والثقافة أ"مازيغيتني يف لك  -
 مس<توïت التعلمي ªبتدايئ؛ 

ٕانتاج الكjب املدرس<ية واملوارد الرمقية اخلاصة بتد́رس ا�لغة  -
 أ"مازيغية؛

نة ختصيص حمور مضن �ر�مج مادة ªجÄعيات �ل�س<بة �لس<  -
السادسة ابتدائية، ي�[اول &رخي املغرب القدمي يف شقه املرتبط �حلضارة 

ٕان  2015- 2014أ"مازيغية، س<يد}ل ¬زي التنفIذ يف اTخول املدريس 
 شاء هللا؛

حث مؤلفي اجليل اجلديد �لكjب املدرس<ية Kىل اس<تحضار الهوية  -
يط، مبعامله املغربية �لك جتلياهتا يف �يق املواضيع، من ق�يل دراسة احمل 

 وممزياته الثقافIة واحلضارية؛

تضمني مكو�ت الرتبية Kىل املواطنة Kدة مواضيع تعلميية ذات الص]  -
 �لهوية املغربية �لك روافدها؛

احلياة ... ٕادراج جماالت مضمونية يف مادة ا�لغة العربية وا�لغة الفر¿س<ية -
  .حملياالثقافIة والف[ية وªجÄعية املغربية وطنيا، �وï و 

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد Kذابد Kذابد Kذابد Kذاب
وفريق . شكرا الس<يد الوز�ر Kىل جزء من جوا�مك .شكرا الس<يد الرئEس

الت�الف ªشرتايك وYه هذا السؤال لوز�ر الرتبية الوطنية، ٔ"ن نعتقد ٔ�نه 
اخjصاصات وزارة الرتبية الوطنية ٔ�ن تعمل جبهد �اكمل وكذû مبوافقة  من

احلكومة، وهذا ¬دد اTس<تور اجلديد بوضوح الهوية الوطنية �لمغرب معتربا 
أ"مازيغية ثقافة وحضارة ولغة، مكو� كذû رئEس<يا لهذه الهوية، ٕاضافة ٕاىل 

  .ةاعتبار ا�لغة أ"مازيغية لغة رمسية جبانب ا�لغة العربي
ٕان هاذ حتديد الهوية حيمت ðرمجهتا Kىل مس<توى الربامج التعلميية، 
وfشلك }اص Kىل مس<توى مقرر التارخي والرتبية Kىل املواطنة ودراسة 

  .النصوص أ"دبية يف مادة ا�لغة العربية ٔ�و مادة ا�لغة الفر¿س<ية
  الس<يد الرئEس، 
  الس<يد الوز�ر، 

�لهوية الوطنية املغربية، �زيد الرتبية الصحي�ة Kىل ال�شجيع ٔ�و ال�ش<بع 
من املناKة الثقافIة Fمتعنا، وال يبقى معرضا �لتqٔثريات اخلارجIة �ام اكن 
مصدرها، وحنن نالحظ خطورة بعض أ"فاكر املتطرفة، ونعتقد ٔ�ن ال�ش<بع 
هبوي�[ا الوطنية كام يه حيصن ب�� من هذه أ"فاكر، كذû فٕان معرفة 

 ��  .يقوي اTوK Úرب تÇٔqيد معقها التارخييالتارخي احلقIقي لب
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  الس<يد الوز�ر، 
هذه الوزارة امسها وزارة الرتبية الوطنية كام قلت، ٔ�ن ðكون وزارة 
لتلقني املعارف، الرتبية يه أ"ساس، الرتبية Kىل الوطن والوطنية املغربية 
 وöش<بع أ"جIال املتالحقة هبو�هتم احلقIقIة، وما هو مطلوب اليوم من وزارة

الرتبية الوطنية مطلوب من لك مؤسسات اTوÚ لتزنيل اTس<تور اجلديد، 
وتطبيقه اºي Yاء بت�ديد حقIقي �لهوية الوطنية، والبد ٔ�ن نذÇر هنا 
خبطاب ٔ�Yد�ر التارخيي جلالÚ املÎ محمد السادس نرصه هللا واºي ðرمجها 

  ..دس<تور� اجلديد

  :الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
الس<يد .. تفضل الس<يد الوز�ر. اËهت|ى الوقتشكرا الس<يد املس�شار، 
[Iالوز�ر، البورطابل عندمك واق.  

نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد ((((الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع املدين ع املدين ع املدين ع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

  عفوا؟

  :الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .البورطابل، الهاتف احملمول

نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد ((((ملان واFملان واFملان واFملان واFمتمتمتمتع املدين ع املدين ع املدين ع املدين الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

ال، ال، ماكي�ش الهاتف، عندمك ٕاشاكل Kىل مس<توى هاذ ا�لوجس�Iك 
Úة، ماكي�ش هواتف شغاKل القاïد.  

  :الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .ما اكي�ش ٕاشاكل، ال

عن الس<يد عن الس<يد عن الس<يد عن الس<يد     نيابةنيابةنيابةنيابة((((الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع املدين ع املدين ع املدين ع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

  .ما اكي�ش، الهواتف ما شغاالش
  .شكرا الس<يد الرئEس

©ري نعاود نqٔكد �لس<يد املس�شار احملرتم بqٔنه اليوم هذا املوضوع ©ادي 
يد}ل يف وا¬د املنطق Yديد، ٔ�ي م[طق س<ياسة معومIة مرتبطة بتفعيل 

  ..اTس<تور، fس<ياسات مjدا}] يف لك القطاKات

        ::::رئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةرئEس اجللسةالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
الس<يد الوز�ر، ٕاىل امسحيت هللا خيليك بدل امليكرو، ٕاىل اكن ممكن 

  .تبدل امليكرو هللا حيفظك

نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد ((((الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع املدين ع املدين ع املدين ع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

  .ال، ال، التلفون ما شغالش، هاهو ا¬داï ما شغالش

  :اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس<يد رئEس الس<يد رئEس الس<يد رئEس الس<يد رئEس 
  .تفضل، ©ري بدل هللا خيليك

نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد ((((الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع املدين ع املدين ع املدين ع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية

طيب �خjصار، رYاء، يعين اليوم احلكومة يف الرب�مج احلكويم يعين 
 هذه الزتاماهتا واحضة، هذا املوضوع س<يqٔ}ذ مداه الزمن الطبيعي، ٔ�نمت يف

القاKة املوقرة ويف هاذ اFلس املوقر نظممت يوما دراس<يا حول املوضوع، 
وهناك جتارب دولية تؤكد ٔ�نه دامئا الشعوب خترس معارAها يف إالصال¬ات 
عندما ختضع ملا ´سمى بد�كjاتورية النظر القصري والزمن القصري 

نة ويفطروا وªس<تع5ال، اليوم املغاربة مايش صاموا كام Çيقولوا صاموا س< 
Kىل جرادة، البد اليوم ٔ�ن يqٔ}ذ النقاش حول القضاï اFمتع الك�رية وقjه، 

س<نوات �Aد  5املرشع اTس<توري اكن حكمي عندما وضع سقفا زم[يا يqٔ}ذ 
�قىص لهذا التزنيلٔ .  

� س<نة ليك هي 11ٔ�نمت يف هذا اFلس قلمت بqٔنه اFمتع السو´رسي قىض 
س<نوات يف موضوع  7تعدد، السويديني ا}ذاو هاذ الوضع دïلو ا�لغوي امل 

التقاKد �ش يصيبوا الصيغة املالمئة ٕالصالح م[ظومة التقاKد دïهلم، اليوم 
هذا املوضوع حمسوم دس<تورï، حنن ٔ�مام جIل Yديد من إالصال¬ات، 
س<يqٔ}ذ مداه الطبيعي ولكن ٕان شاء هللا حنن واثقون سرنحب رهان رد 

  . اªعتبار للك مقومات هوي�[
  .شكرا لمك

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال الثاين موضوKه مqٓل املؤسسات الرتبوية . شكرا

اللكمة ٔ"¬د . يف رشااكهتا مع امجلاKات احمللية يف ٕاطار الرب�مج ªس<تع5ايل
  .السادة املس�شار�ن من الفريق ªس<تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد مصطفاملس�شار الس<يد مصطفاملس�شار الس<يد مصطفاملس�شار الس<يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  الس<يد الرئEس،

  الس<يد�ن الوز�ر�ن،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

كام يدل Kىل ذû ٕامسه الرب�مج ٔ�و ا(طط ªس<تع5ايل هو خطة 
تقوميية وتصحيحية مس<تع5] مليثاق الرتبية والتكو�ن، ومن الواحض ٔ�ن من 

اس<تع5ايل، فمل يتعاطوا مع ٔ�رشفوا Kىل هذا الرب�مج وقفوا عند مصطلح 
ملف ¬ارق ٕامسه ملف التعلمي �لتqٔين املطلوب واحلمكة الالزمة ٕالخراج 
م[ظومة الرتبية والتكو�ن يف بالد�، وختليصها من اخjالالهتا الب�Iوية وٕانقاذ 
املدرسة العمومIة من ش<ىت مظاهر القصور، ٕان Kىل مس<توى مضمون 

ى إالماكنيات الرضورية �لهنوض العرض التعلميي والرتبوي ٔ�و Kىل مس<تو 
  .مبس<توى التعلمي يف لك ٔ�حناء اململكة و}اصة العامل القروي

ولقد اس<ت¾رشت مجموKة من امجلاKات القروية }ريا مبا Yاء يف اتفاقIات 
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الرشاكة اليت ٔ��رمهتا مع وزارة الرتبية الوطنية خبصوص ٕا¿شاء مؤسسة 
̈ٔسف تعلميية، ابتدائية وٕاKدادية يف ٕاطار الرب�م ج إالس<تع5ايل، لكن ل

هذه الوعود السخية مل ðر النور ومل تف الوزارة الوصية مبا قطعته Kىل 
نفسها من الزتامات، Kلام ٔ�ن امجلاKات املعنية وKىل هزاÚ مزيانEهتا وضعف 
مواردها، عبqٔت العقار املطلوب وجعلت من بناء هذه املؤسسات ٔ�مه 

العامل القروي وتقليص ¿س<بة  ٔ�ولوïهتا، وذû حرصا Kىل متدرس ٔ�بناء
  .الهدر، خصوصا يف صفوف الفjيات

أ"مã] كثرية، الس<يد الوز�ر، نذÇر مهنا جامKات ٕ�قلمي سطات AجامKة 
 ٔ�ûىل ذK ح، وقسïة رKجامA ة ٕاقلمي �رش<يدKوالد فارس احل] وجام.  

ما مqٓل املؤسسات اليت متت �رجمهتا يف ٕاطار : سؤالنا الس<يد الوز�ر
ª ات احمللية؟ الرب�مجKرشاكة بني الوزارة وامجلاf س<تع5ايل  

  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر. شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد نيابة عن الس<يد ((((الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع املدين ع املدين ع املدين ع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس<يد الرئEس

  .ملس�شار احملرتمشكرا الس<يد ا
�وال يف موضوع كام Yاء يف سؤالمك موضوع الرب�مج ªس<تع5ايل، ٔ
ال$م عن فش� zم ©ري دقIق ٔ"نه معلية التقIمي الزالت قامئة، والس<يد 
الوز�ر ا�يل اليوم راه يف ٔ�قاÒمينا اجلنوبية يف �مة يعين حكومIة، Kىل أ"قل 

 مع جملس النواب يف ا�لجنة ثالثة م[اس<بات دا}ل هاذ الربملان، مرتني
اTامئة، ومرة مع ا�لجنة ٔ�يضا دïل التعلمي والشؤون الثقافIة وªجÄعية يوم 

يوليوز  26و 25، وكذû مع الرشاكء ªجÄعيني يويم 2012 ربش<ت� 26
�كد Kىل ٔ�نه معلية التقIمي مازالت قامئة وماكي�ش zم Kىل الفشل 2012ٔ .

  .واك�ن ٕاخjالالت واك�ن ضعف هذا موضوع مjابعاك�ن نقط ٕاجناز ٕاجيابية 
�ما Kىل مس<توى الرشاكة ا�يل ٔ�رشتو لها، وا�يل اكن طبعا موضوع ٔ

، ف�سطر فهيا �ر�مج 2008ش<ت�رب  11رشاكة موقعة ٔ�مام YالÚ املÎ يوم 
�ريم ٕاىل مسامهة الرشاكء العمومIني واخلواص �لوزارة يف تqٔهيل Kدد ال 

  .لمييةبqٔس به من املؤسسات التع 
 2010وزارة الرتبية الوطنية عقدت، هاذي احلصي]، يف ٔ�كتو�ر 

اجKÄات مع وزارة اTا}لية من ٔ�Yل وضع �ر�مج طموح لتqٔهيل ٔ�كرب Kدد 
ممكن من املؤسسات التعلميية، توجت ا�لقاءات دïل العمل بني املسؤولني 

بعة دïل الوزارتني بوضع �ر�مج معل }اص �لك ٕاقلمي، �متحور حول ٔ�ر 
  :حماور
  تqٔهيل املؤسسات التعلميية؛ -

 ٕا¬داث املدارس امجلاKاتية؛  -

 الرب�مج الوطين لسك[يات أ"ساتذة وأ"س<تاذات �لعامل القروي؛ -

 . الص�ة وأ"من إال¿ساين  -
�ربعة دïل امللفات اكنت موضوع اتفاقIاتٔ.  

مليون  250اTا}لية ٔ�ش<نو خصات يف هاذ اجلهد ويف هاذ الرشاكة؟ 
، 2015ٕاىل  2011س<نوات من  5مليار س<ن�مي Kىل مدى  25درمه، 

مخسة دïل املليار دïل  2011وظفت وزارة اTا}لية مرة ٔ�خرى س<نة 
بصهارجي املياه، ربط  مؤسسة تعلميية 2441الس<ن�مي، مك[ت من ðزويد 

مؤسسة تعلميية  113مؤسسة تعلميية fش<بكة املاء الصاحل �لرشب،  429
مؤسسة  429مربوطة fش<بكة املاء الصاحل �لرشب وصهارجي املياه وربط 

مؤسسة تعلميية بتطهري وٕاجناز الس<ياYات،  61تعلميية fش<بكة الكهر�ء، و
  .ٕاىل �ٓخره

اكة مع وزارة اTا}لية مرة ٔ�خرى، يف ٕاطار �ر�مج التqٔهيل الرتايب وfرش 
تعمل الوزارة Kىل ٕاجناز �ر�مج �لسكن الوظيفي لفائدة ¿ساء ورYال التعلمي 

ٕاقلمي عندو ٔ�ولوية، بناء  22العاملني �لعامل القروي، و�روم هذا الرب�مج 
، )مليار س<ن�مي 45(مليون درمه  450مسكن �لكفة مالية تناهز  3008

اخلاصة هبذا الرب�مج، كام مت الرشوع يف ٕاجناز وقد مت ٕاجناز اTراسات 
  .هذا فî مىض. %25أ"شغال، حIث بلغت ¿س<بة التقدم حوايل 
س<تعمل Kىل  2016 - 2013ا"ٓن احلكومة ا"ٓن يف ٕاطار �ر�جمها 

مؤسسة تعلميية �لعامل القروي }الل هذه املر¬]  1000تqٔهيل ما يقارب 
  . ويف ٕاطار قرض يعين التجهزي امجلاعي

  .شكرا لمك

        : : : : الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب. شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس<يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس<يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس<يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس<يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس<يد الرئEس

شكرا الس<يد الوز�ر Kىل املعلومات ا�يل زودتنا هبا ومن }اللنا الرٔ�ي 
ريق ªس<تقاليل، نود ٔ�ن العام الوطين يف ٕاطار السؤال اºي طر¬ه الف

نعرف ٕاىل مىت س<نظل نبحث عن احللول؟ ٔ"ن يف ٕاطار الرشاكة نطلب 
  .من امجلاKات احمللية ٔ�ن öسامه يف ٕاجناح العملية الرتبوية التعلميية

حصيح، الرب�مج ªس<تع5ايل Çيف Yا Kىل لساËمك، الس<يد الوز�ر، 
ظة، مهنا النقل ، مهنا مليون حمف"تEسري"فIه ٕاجيابيات، مهنا �ر�مج 

املدريس، لكها ٕاجيابيات، ولكن العمق جند ٔ�ن مؤسسات ال تليق �لتعلمي 
  .ٕاطالقا

هاذ الرب�مج ªس<تع5ايل ا�يل Yا يف ٕاطار الرشاكة ٔ�ن امجلاKات 
كمتول، قول يل �ٓش من مؤسسات رمموا؟ مازال ك�شوفو والد� مازال 

ðلكف لنا ©ري تيقراو يف ظروف سE�ة، ظروف مفلسة، امجلاKات خصها 
�لطرقان ٔ�س<يدي يوصلوا الناس �لمدرسة، امجلاKة خصها Kىل أ"قل öشوف 
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مايش ©ري مليون " تEسري"وا¬د املطعم مدريس يف ٕاطار العملية دïل 
حمفظة بل ٔ�كرث من هذا ند�رو ٔ�ش<ياء حتفزيية، ٔ"ن الظروف ورامك رYل 

Çيقراو فهيا تعلمي، الس<يد الوز�ر احملرتم، اح[ا ك�شوفو الظروف ا�يل 
اوالد�، راها ظروف ال تليق ٕاطالقا بقدر ما ٔ�ن نعتربها حجر ٔ�و يش بEت 

  .مسدود ش<به جسن و¬اشا a �ش �كون التعلمي هااك، فاعطيو� الرب�مج
�� كنظن كهنرض معك، الس<يد الوز�ر، �ش öسمع مزïن، ٔ"ن ٔ

فî خيص  كنعرف يف ٕاطار اجلواب دïلمك كنقول بqٔن هناك جعز سافر وقاتل
العمل احلكويم احلايل، فqٔش<نو كنتظرو؟ الشعب Çي�jظر م[ا التحسني، 

  . حتسني الظروف وöشجيع اÒمتدرس
  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر. شكرا الس<يد املس�شار

س<يد س<يد س<يد س<يد نيابة عن ال نيابة عن ال نيابة عن ال نيابة عن ال ((((الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع املدين ع املدين ع املدين ع املدين 
        ::::))))وز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنيةوز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس<يد الرئEس

  .شكرا الس<يد املس�شار
�� قدمت لمك طبعا معطيات رمقية مرتبطة fرشاكة موقعة والعمل جيري ٔ
Kىل تنفIذها يف ٔ�حسن الظروف، مع اس<تحضار لك الصعو�ت املتعلقة 

  .�حلاكمة، ٕاىل �ٓخره، ولكن من الناحIة الس<ياس<ية ٔ�جIبمك س<ياس<يا
الس<يد رئEس احلكومة اكن ٔ�مام زمال�مك يف جملس النواب يف  البارح

ٕاطار السؤال الشهري، واكن ٔ�¬د املواضيع هو العامل القروي، واليوم حنن 
�مام معض] مjوارثة كنقط ٕاجيابية وٕاكشاكالت معيقة، ا�يل اليوم ال }الف ٔ

ðكن  ٔ�ن لك التدابري املعزوÚ، رمغ ما يمت فهيا من اس�1ر ٔ�موال و�ود مل
  .ت�jج هاذ املqٔمول لتqٔهيل هاذ العامل القروي

مسعمت البارح �لك تÇٔqيد ٕاىل ٔ�نه الس<يد رئEس احلكومة ٔ�كد ٔ�ن اليوم 
املقاربة احلكومIة �لهنوض هباذ العامل القروي، هبذه البادية املغربية، ٔ�صبح 
اليوم هذا امللف حتت مسؤوليته املبارشة يف ٕاطار جلنة وزارية س<تد�ر معليا 

مليار درمه لضامن التقائية لك الربامج من ٔ�Yل حتقIق نق]  20يد من ٔ�ز 
  .نوعية يف هذه الوالية ٕان شاء هللا

ٕاذن هذا وا¬د املنظور Yديد وانÄ �لك تÇٔqيد ©ادي ðرجعوا ليه ٕان شاء 
هللا يف ٕاطار هاذ املساءÚ ٔ"مهية املوضوع، وحلاYة العجز نناقشه �س<مترار، 

Iة Yديدة، جمهود حكويم Yديد ليك خنرج من هناك اليوم رؤية حكوم 
م[طق أ"عامل املتفرقة واFهودات اليت ٔ�حIا� ال تتدا}ل وال تqٔيت �لنتاجئ 
املرجوة، ٔ"نه اليوم هناك ٕارادة حكومIة ليك �كون هذا امللف حتت يد 
وإالرشاف املبارش �لس<يد رئEس احلكومة بقطاKات وزارية لكها معنية 

القروي، وا�يل قطاع الرتبية الوطنية يqٔ}ذ مهنا حصة �مة �لتد}ل يف العامل 
  .ال Kىل مس<توى ªعÄدات وال Kىل مس<توى أ"مهية

ٕان شاء هللا ٔ�ملنا بتاكمل اجلهود وأ"دوار ٔ�ننا يف هاذ املر¬] خنلقو نق] 
  .حقIقIة يف &رخي احلياة اFمتعية واحلياة ªجÄعية دïل Kاملنا القروي

  .شكرا لمك

        ::::لس<يد رئEس اجللسةلس<يد رئEس اجللسةلس<يد رئEس اجللسةلس<يد رئEس اجللسةاااا
وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس<يد الوز�ر امللكف . شكرا

. �لعالقات مع الربملان واFمتع املدين حول ارتفاع ðلكفة حطب التدف�ة
  .اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  اء،السادة الوزر 

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

مع ¬لول مومس الش<تاء من لك س<نة كتعEش مجموKة من املناطق 
اجلبلية ¬اÚ من الرعب واخلوف من جراء ¿س<بة الثلوج والصقIع اليت 
ðهتاطل Kىل ج�الها، مما ي�س¾ب يف انقطاع املساû الطرقIة وÇيعEشوا 

Úل هذه املناطق يف عزïالساكن د  îمة عن مجيع املرافق الرضورية، ال ف&
خيص املس�شفIات ٔ�و املدارس ٔ�و ما ٕاىل ذû لقضاء مqٓرهبم، أ"مر اºي 
�رمغهم Kىل تغيري منط EKشهم اليويم من توفري مس<تلزماهتم خبصوص هذا 
الفصل، من ٔ�لك ومالfس وتوفري حطب التدف�ة، اºي يثقل اكهل ٔ�©لب 

  .أ"رس القروية
Eس،الس<يد الرئ  

  الس<يد الوز�ر،
ومن هاذ املنطلق، ابغينا نعرفو احلكومة دïلمك املوقرة، ما يه 
 ûدة ساكنة هذه املناطق؟ وكذKل مساY�ªس<تعدادات ا�يل هيqٔت من ٔ
ما يه إالسرتاتيجية احلكومIة خبصوص توفري حطب التدف�ة واحلفاظ يف 

واملناطق  نفس الوقت Kىل الرثوة الغابوية، خصوصا يف املناطق الباردة
  اجلبلية؟

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر. شكرا �لس<يد املس�شار احملرتم

        ::::الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدين
  .شكرا الس<يد الرئEس

شكرا لمك الس<يد املس�شار احملرتم والفريق احلريك Kىل اهÄمه املتكرر 
�ٔ"س<ئ] املتعلقة �لعامل القروي، مرة ٔ�خرى ©ادي نتالقاو يف نفس 
ª¿شغال دïل ٔ�نه حنن اليوم ٔ�مام س<ياسة معومIة ا�يل كتبلور بوا¬د 
الشلك Yديد، ولكن ٔ�يضا ما ٔ�جنز وما يمت التعاطي به مع هذه القضية 

 دïل املرðكزات دïل هاذ الس<ياسة 6املتعلقة حبطب التدف�ة، فهيا وا¬د 
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  :احلكومIة ا�يل ميكن ن¾سطها كام ييل
�ن ال�رشيع الغابوي املعمول به �كفل �لساكن حق ªنتفاع مبا يف  - 1ٔ

ذû مجع احلطب �لتدف�ة، طبعا يف ©ابة اTوÚ يف ¬دود ما ´سمح به 
  ٕاماكنية هاد املنتوج دïل احلطب؛

أ"مر الثاين هو ٔ�نه يمت تنظمي مسرسات معومIة س<نوية مبختلف  - 2
لمسامهة يف تلبية ¬اجIات �ات اململكة، من ٔ�Yل بيع املنت5ات الغابوية � 

البالد من املوارد اخلش¾Iة، وKىل رٔ�سها حطب التدف�ة، كتدار مسرسات 
معومIة معروفة يف لك اجلهات، اك�ن جلان ٕادارية Çيرتٔ�سوها العامل ٔ�و ما 
ينوب عهنم، فهيا متثيلية دïل وزارة املالية، املياه والغا�ت، رؤساء امجلاKات 

وٕان اكن طبعا املنتوج ٔ�و المكيات املعروضة لهاذ القروية، وهاد اليش Çيمت 
السمرسات ال تفي �حلاYة ٕاىل ا�يل عند الساكنة املن�رشة يف العامل القروي 

 .وا�يل كترضر من هاد الوضع دïل الربد القارس
�سايس �راعى يف هذه أ"مور، هو م�دٔ� حرية الت5ارة، ٔ �اك�ن ٔ�يضا م�دٔ

. تد}ل السلطة احلكومIة ا(تصة بذûهذه الزتامات ٔ�خرى قانونية يؤطر 
، ويه 2002تدارت وا¬د العملية، ولكن توقفت حقIقة يف  2002اكن يف 

öش<به ٕاىل ¬د ما فكرة اTقIق املدمع، اكنت تدارت وا¬د الضوابط لتوجIه 
مكيات من اخلشب حنو ف�ات مس<هتدفة بعناية ليك ðكون أ"مثنة مjحمك 

�عتبارات ال تقل öشاهبا عام جيري يف ما جنحش  هفهيا، لكن هاذ اليش لك
قطاKات ٔ�خرى فهيا اTمع وفهيا إالس<ناد دïل الطبقات الهشة والفقرية، فوقع 

  .الت يل عهنا
�ٓخر، ا�يل هو م�دٔ� دïل احلفاظ Kىل املوارد الغابوية، هاذي  �اك�ن م�دٔ

 ٔ�نمت معض] وطنية مرة ٔ�خرى دïل الرثوة الغابوية واÒهتديدات املتعلقة هبا، و
  .تعرفون من }الل نقاشات مjعددة Kىل مس<توى النقاش الربملاين

اك�ن البحث Kىل البدائل الطاقIة، هذا ٕاذن فIه جمهود، اس�1ر الطاقة 
الشمس<ية، الطاقة الكهر�ئية، وهنا كنتلكمو Kىل الرب�مج دïل Aهربة العامل 

اك�ن القروي و}دمjه، ٔ"ن اك�ن الساكنة واك�ن املؤسسات العمومIة، 
ٓ مس�شفIات، اك�ن مدارس، اك�ن ٕادارات، ٕاىل  �  .خره

واك�ن وا¬د املرðكز ا�يل �م Yدا، وا�يل اليوم ابدا Çيqٔيت ال1ر دïلو، 
تعاونية دا}]  100ا�يل هو الرشاكة مع اFمتع املدين، اليوم هناك ٔ�زيد من 

ا�ت يف Kالقة رشاكة مع املصاحل احلكومIة ا(تصة �لعالقة �ملياه والغ
وماكحفة التصحر، وا�يل كت�هت|ي ٕاىل جعل هذه التعاونيات وس<يط، ٔ�وال يه 
كمتثل الساكنة أ"صلية ا�يل عندها Kالقة �Fال الغابوي، ويه وس<يط يف 

  .معلية اس�1ر هذه الرثوة ملصل�ة الساكنة، مبا فهيا حطب التدف�ة
  .شكرا

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

  .التعقIب، تفضل الس<يد املس�شار

        : : : : 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 الرئEس

ٕاال ٔ�نه، الس<يد . شكرا الس<يد الوز�ر Kىل هذه إاليضا¬ات الشام]
لEس  هالوز�ر، انÄ كتعرفوا هاذ الرب�مج ا�يل öسطر وا�يل كEس<تافدوا م[

س<هتدفة من }الل هاذ السمرسة العمومIة �لحصول Kىل حطب الطبقة امل 
والهدف . التدف�ة، وكتعرفوا Çيفاش كمتر، وÇيكونوا هناك سامرسة ووسطاء

هذه السمرسة العمومIة مجلع حطب  ؤ"�Y ها�يل ت�شqٔت وختلقت م[
�Y�هذه  التدف�ة ٔ�نه ما Çيوصلش �للكفة و�Òمثن ا�يل احلكومة هيqٔت من ٔ

  .السمرسة
يل كنطلبو م[مك، الس<يد الوز�ر احملرتم، واح[ا Çرر� هاذ السؤال لعدة ا�

مرات، مراKاة الوضعية القاس<ية، خصوصا يف املناطق ا�يل معروفة ٔ�نفكو، 
كتونفIت، Çوا¬د العدد دïل املناطق اجلبلية ا�يل كتعرفوا بqٔن الناس 

لتدف�ة، Çهيبطوا مرة ق�ل الربد �ش يزتودوا �ملواد الغذائية وحبطب ا
وÇيطلعوا �لجبال وÇي5لسوا متا ما يفوق شهر ٔ�و شهر�ن، ٔ"ن Çيتقطع Kلهيم 

  .الطريق
ا�يل كنطلبو م[مك Aحكومة النظر لهذه الف�ة، وتلقاو وا¬د الطريقة ا�يل 
ميكن هاذ الساكنة املس<هتدفة يف املناطق اجلبلية �ش حتصل Kىل وا¬د 

ن رمزي، وا�يل ©البا هاذ المكية دïل حطب التدف�ة و�مثن ا�يل �كون مث
املناطق يه ساكنة ضعيفة Yدا و©ري قادرة Kىل توفري حطب التدف�ة هباذ 

  . أ"مثنة دïل السوق
  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب. شكرا

        ::::املديناملديناملديناملدين ععععالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمت
  .شكرا الس<يد الرئEس

رصا¬ة، الس<يد املس�شار، ٕاىل اس<تحرض� ا"ٓن املعطيات ا�يل 
كتعرفوها حول وضعية الغابة يف املغرب، اليوم نعاود نqٔكد بqٔنه كنتلكمو Kىل 

مليون ا�يل يه ©ا�ت، البايق راه ©ري املروج دïل  5مليون هكjار، فهيا  9
ٓ احللفة، ٕاىل  �  .خره

Kىل املعدل اTويل ا�يل هو  %8ا ابعاد �ل�س<بة دïل و�لتايل، اح[
Kىل أ"قل دïل املسا¬ة الغابوية �ش حنفظو  %18}اص ðكون عند� 

  .التواز�ت دïل إال�كولوجIة، وخمتلف التواز�ت ªقjصادية وªجÄعية
مبعىن اليوم الرهان Kىل الغابة لتوفري حطب التدف�ة يعترب اخjيار صعب 

 ٔ�يضا صعوبة ªس<ت الف، رمغ ٔ�ن هناك اس�1رات، ٔ"ن اك�ن �س<تحضار 
�حIا� ٔ ٔq5ا� املواطن العادي ا�يل تيلIح�Kدوان Kىل الغابة مس<متر من طرف ٔ
�لرضورة ومن طرف عصا�ت ا�يل ك�ش<تغل Kىل الغابة مكصدر �لرثوة ©ري 

ٕاذن اليوم الغابة كغابة ما ابقاöش ميكن تعترب يف هاذ الظروف . املرشوKة



�ٔ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 

17 

 )2013ينا�ر  29( 1434ربيع أ"ول  17

  . يل عند� اليوم رهان ٔ�ن ðكون من احللول دïل املعض]ا�
الرهان الواسع هو تqٔهيل العامل القروي مضن س<ياسة معومIة مjاكم]، 
فهيا تاليق، �ش جتي طاقات بدي] وجتي ٕاماكنيات ٔ�خرى ا�يل ميكن لها 
توفر هاذ التدف�ة هاذي، وٕاال فاليوم املغرب يف البحر أ"بيض املتوسط راه 

ðرÇيا . ب صعبة Yدا من حIث تواز�ته البيI0ة fس¾ب تدهور الغابةيف رت
من املسا¬ة دïل الغابة يف البالد،  K23%ىل س¾Iل املثال عندمه اليوم 

، دول ش¾هية لنا يعين جماليا %30يوصلوا لــ  2020وعندمه طموح يف 
دïل الغابة وحتافظ Kلهيا، بل ٔ�ن هناك دول  50%ٔ�و  %40عندها 

شب من اTول ا�يل فهيا الفوىض دïل الغابة وحتافظ Kىل öس<تورد اخل 
  .©ا�هتا بقوانني صارمة

ٕاذن هذا رهان الغابة اليوم والتدف�ة، هاذي معادÚ خصها تد}ل يف 
نقاش مرتبط بتqٔهيل العامل القروي، حىت ðكون البدائل مرتبطة حبلول دïل 

ند� Kىل مس<توى العرص ودïل املر¬] ودïل هاذ التواز�ت الهشة ا�يل ع 
...  

  .شكرا لمك

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

اللكمة ٔ"¬د . السؤال الثاين موضوKه ٕارشاك اFمتع املدين يف صنع القرار
  .السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاÚ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس<يد الرئEس

  .الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل س<يد املرسلني fسم هللا
  الس<يد الرئEس،

  الس<يدان الوز�ران،
  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

الس<يد الوز�ر، بعد ٔ�ن فjحت الوثيقة اTس<تورية اجلديدة لفاحت يوليوز 
�مام اFمتع املدين ٕاماكنيات Yديدة ðرتبط ٔ�ساسا �Tميقراطية ال�شارÇية ٔ

يدة، انطالقا من وعي معيق �كون املشاركة يف ٕاKداد وت��ع واحلاكمة اجل 
وتقIمي الس<ياسات العمومIة، ٔ�صبحت مفjو¬ة Kىل خمتلف الفاKلني، لضامن 
هامش ٔ�كرب ملشاركة املواطن واFمتع املدين يف تدبري الس<ياسات العمومIة، 

  .وحتصني املك�س<بات ومواص] مسلسل اTمقرطة وحامية حقوق إال¿سان
مغ من هذا املك�سب اTس<توري اºي خول �لمجمتع املدين و�لر

مسؤوليات Yديدة، نالحظ تqٔخر احلكومة يف ٕاصدار القوانني اليت تبني 
رشوط وÇيفIة ممارسة هذه املسؤوليات، وهو ما يدعو ٕاىل ال�ساؤل حول 
مربرات هذا التqٔخر، وما هو تصورمك املؤسسايت وال�رشيعي حلضور اFمتع 

  اKة القرار؟املدين يف صن
  .شكرا الس<يد الرئEس

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

        

        ::::املديناملديناملديناملدين الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتعععع
  .شكرا الس<يد الرئEس

شكرا �لس<يد املس�شار احملرتم ولفريق أ"صاÚ احملرتم Kىل ٕا9رة موضوع 
 Fية ودور اÇميقراطية ال�شارTىل اK خرى�متع املدين اليوم، جيب التÇٔqيد مرة ٔ

اTس<تور . ٔ�نه �لك صدق ال جيب ٔ�ن Ëكون دس<توريني ٔ�كرث من اTس<تور
س<نوات Çسقف ٕالنتاج هذه النصوص، ٔ"ن ال�شارÇية اليوم مرتبطة  5وضع 

بوا¬د التصور فلسفي، املرشع اTس<توري سطره بوضوح، ملاذا هاذ 
  تو اليوم اFمتع املدين؟الالعب اليوم اجلديد ا�يل امسي 

ٔ"ن م[ظومة السلطة ا�يل وقع فهيا ارتباك ؤ�دت ٕاىل ما ٔ�دت ٕاليه من 
حراك الشارع ومن اضطراب، جعلت اس<تدKاء فاKلني Yدد يف Kامل 
السلطة ٔ�ي يف Kامل القرار ٔ�مر رضوري، ف�إالضافة �لسلطة التنفIذية 

ون فاKل يف Kامل والسلطة ال�رشيعية، اليوم اFمتع املدين جيب ٔ�ن �ك
السلطة ٔ�ي يف Kامل القرار، هاذي مسÚٔq مايش سه]، حتتاج ٕاىل وقت 
ٕالنضاج التصور ٕالخراج هاذ القوانني التنظميية ا�يل كتنظم هاذ العملية 
�ساس<ية، ٕاذن فراه ال$م Kىل اFمتع املدين مرتبط ٔ Úٔqهاذي، هذا مس

  .لسلطة، ٕاىل �ٓخرهمباكحفة التحمك، ªس��داد، اس��عاد ªس<تفراد �
أ"مر الثاين هو ٔ�نه النقاش حول هاذ القضاï ما فهيش التنافس 
السليب، ميكن تعيبوا Kلينا Aحكومة ٔ�ننا تqٔخر�، نعيبوا Kليمك كربملان نقولو 

  لمك ما �درتوش، هو سؤال وجIه ملاذا مل يبادر الربملان؟
ٕاذن حنن سواء ٔ"ن املبادرة ال�رشيعية مكفوÚ �لربملان كام �لحكومة، 

وسواس<ية وم�ساوون يف املبادرة ال�رشيعية، لكن احلكومة عندها م[طق، 
ðريد ٔ�ن ðرتب أ"مور يف ٕاطار ٕانضاج، ؤ�ن ðكون النصوص فهيا öشارÇية 

  .حقIقIة، ال Kىل املس<توى احلكويم وال Kىل مس<توى �يق الرشاكء دïولنا
�ش<نو دارت احلكومة حلد الساKة؟ ٔ  

ع حكويم ٔ"ول مرة يف &رخي احلكومات يف ٔ�وال مت ٕا¬داث قطا
املغرب، العالقات مع اFمتع املدين، هاذي رساÚ واحضة، ٔ�ي احلكومة تؤمن 
�لرشاكة مع جممتع مدين فاKل و;روة وطنية من ٔ�Yل ٔ�ن نqٔ}ذ نقاش املر¬] 
وخنرج النصوص وËراجع املنظومة القانونية لكها ليك نضع م[اخ Yديد لهذه 

  .öسمى اTميقراطيةكام ) ا�لعبة(
9نيا، وضعنا مرشوع خطة، كنقول مرشوع ملاذا؟ ٔ"ننا عرضناه Kليمك 
�يضا يف ا�لجنة دïل العدل وال�رشيع مبناس<بة م[اقشة القانون دïل املالية، ٔ
واس<تفد� من املالحظات دïلمك يف ٕاطار مسلسل öشاوري ا�يل ©ادي ٕان 

حبول هللا مع قوته ٕاىل فjح شاء هللا ي�هت|ي بنا يف القريب يف شهر مارس 
حوار وطين، هاذ احلوار الوطين ا�يل كنعملو ا"ٓن Kىل ٔ�ن نوفر ± مجيع 
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رشوط الن5اح، ال من حIث ا�لجنة الوطنية، ال من حIث التنوع دïل 
احلساس<يات والغىن دïل هاذ ا�لجنة، وال من حIث الرب�مج ا�يل ©ادي 

ني املدنيني، الربملانيني، ï}ذ وقت زمين معقول ليك ننصت للك الفاKل
الس<ياس<يني، إالKالم، وليك خنرج بqٔرضيات ðكون قاKدة ٕالخراج هذه 

الشعبية     النصوص القانونية ا�يل غتqٔطر احلق يف امللمتس واحلق يف العريضة
اليت غتكون مد}ل من بني مدا}ل التقIمي واختاذ القرار يف الس<ياسات 

  . العمومIة
  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"¬د املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب. را الس<يد الوز�رشك

  :املس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  . شكرا كذû �لس<يد الوز�ر Kىل اجلواب. شكرا الس<يد الرئEس

الس<يد الوز�ر، ٔ�Kرتف لمك يف احلقIقة بqٔنه هناك يشء ما يدعو ٕاىل 
 اKالش يدعو ٕاىل ªس<تغراب يف اجلواب ا�يل تفضلمت به، ؤ�� ©ادي نوحض

  .ªس<تغراب
�وال ما كنمت حباYة ليك öرشحوا ٔ�ش<نو يه املربرات الاكم[ة وراء حمكة ٔ
املرشع املغريب ملا بؤ� اFمتع املدين ما بؤ�ه من ماكنة يف صناKة القرار ويف 
توس<يع دا�رة اTميقراطية ال�شارÇية ويف ٕاشاKة ثقافة وقمي احلاكمة، وٕاىل ©ري 

ûذ.  
jس<مترار نعم حنن مª متع املدين هوFن من وظائف ا�فقون معمك Kىل ٔ

يف بناء املرشوع الوطين اTميقراطي، نعم ٕا¬دى وظائفه أ"ساس<ية يه 
ماكحفة ما مسيته مباكحفة التحمك، ونضيف ٕاىل ذû هو ٔ�ن من مصمي ٔ�دواره 

  .كذû ماكحفة �ئعي أ"وهام
م وحيتاج ٕاىل من �ة 9نية، حنن نقjنع معمك Kىل ٔ�ن هذا ورش خض

وقت ٕالنضاج التصور، نعم مك من وقت يلزممك ٕالنضاج التصور لتفعيل دور 
  اFمتع املدين؟ 

نعم ٔ�نمت مق�لون Kىل ٕاجراء حوار وطين مãلام ٔ�ن احلكومة ابغات تد�ر 
حوارات وطنية يف وا¬د العدد من املواضيع، هذه ٔ�ش<ياء �مة Yدا، حوار 

لقضاء، حوار وطين مع اFمتع املدين، وطين يف ٕاصالح العداÚ وم[ظومة ا
وقد ٔ�ضاف الس<يد رئEس احلكومة يف اجللسة أ"}رية يف هاذ القاKة دعوته 
ٕاىل حوار وطين حول ٕاصالح ٔ�نظمة التقاKد، لك[نا مل نفهم ملاذا مل متض 
احلكومة مبنطق إالرشاك واحلوار الوطين ٕاىل ٔ�بعد مدى، Kىل س¾Iل املثال 

ل ٕاصالح صندوق املقاصة �لرمغ من ٔ�نه ما شف[اش حوار وطين حو 
موضوع شديد احلساس<ية، و�لرمغ من ٔ�نه ´س<توجب هو يف املقام أ"ول ٔ�ن 

  .�كون موضوع احلوار الوطين
اح[ا مزïن هاذ املنطق دïل احلوارات ودïل توس<يع دا�رة املشاركة، 
ولكن راه الزمن يدامهنا، مرت س<نة ا"ٓن، مرت س<نة، حصيح ٔ�نه مدة 

س<نني ولكن ابغينا ¿شوفو مؤرشات Kىل ٔ�ن القطار توضع  5احلكومة  والية
يف السكة دïلو �ش ما حنرموش الب� من مشاركة رشيك قوي ؤ�سايس 
امسيتو اFمتع املدين يف البناء اTميقراطي، يف اTميقراطية ال�شارÇية، يف 

  . أ"مةماكحفة التحمك ويف ماكحفة أ"وهام، وما ٕاىل ذû من ما ابتليت به 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، �لرد Kىل التعقIب، تفضل الس<يد . شكرا

  .الوز�ر

        ::::املديناملديناملديناملدين الس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFالس<يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتمتمتمتعععع
  .شكرا الس<يد الرئEس

شكرا لمك الس<يد املس�شار احملرتم Kىل تعقIبمك وKىل هاذ احلوار 
اح[ا اليوم احلوار هو مهنج ليك يفرز ويبعد Kىل اFمتع . التفاKيل الرصحي

التحمك وبيع أ"وهام ؤ�ي رضر، ٔ"ن ٕازاÚ الرضر مطلوبة رشKا وعقال 
ودس<تورا، و�لتايل هذا �م ٔ�ن نتوافق Kىل ٔ�ن احلوار عندو رضيبة يه 
لكفة الزمن، واTميقراطية عندها رضيبة يه لكفة الزمن، وªس��داد 

. ªس<تع5ال وعند التد}ل الرسيع واملس<تع5ل، ٕاىل �ٓخره هوالتحمك عند
ٕاذن اTميقراطية ال�شارÇية م�نية Kىل احلوار، وم�نية Kىل ٔ�ن الزمن هو اºي 

  .يعين يqٔ}ذ نصيبه يف هذا النقاش
 25اليوم يف ٕاطار هاذ احلوار املتواصل، هاذ العبد الضعيف، ٔ�� زرت 

ٕاقلمي مع ٔ�زيد  25عين يف هاذ ساKات يف ي 6و 5ٕاقلمي، وحتاورت ما بني 
ال، ما اكفIاش لبناء تصور، .. مجعية، لٕالنصات }الل س<نة 2200من 

الكIفIة ليك ٔ�Çون كفاKل حكويم وAحكومة عندها ٕانصات لهؤالء الفاKلني، 
اليوم Ëركز Kىل  من لكممي �لحس<مية ملراAش ��ار، ٕاىل �ٓخره، مبعىن

  .إالنصات
رمبا }ارج اشوية الس<ياق، كنتلكمو Kىل ٔ�ما املوضوع ا�يل ٔ�;رتو ليه 

قضية املقاصة اليوم، لك القضاï، العدل، املقاصة، التقاKد، البارح ٔ�يضا 
طرحوا �رملانيني حمرتمني العامل القروي �كون موضوع م[اظرة، واس<ت5اب 

  .الس<يد رئEس احلكومة ومثن فكرة املناظرة حول العامل القروي
وار، دïل إالميان �لتعدد وإالنصات ٕاذن اليوم هاذي حكومة دïل احل

 5اTس<تور ٔ�عطا� . ولEست مس<تع5] ٔ"ن ªس<تع5ال جيلب الكوارث
احلق ٔ�ن يبادر ٕاىل شاف احلكومة  هس<نوات لالش<تغال والربملان عند

  . تعطلت، فليبادر ف� الشكر وهاذي دا}] مضن مسؤولياته
  .شكرا لمك

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
الس<يد .  مسامهته معنا يف هاته اجللسةشكرا الس<يد الوز�ر Kىل

  . املس�شار هللا خيليك
ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل حول تqٔثري 
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اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق . اس<تغالل املقالع Kىل البE�ة
  .ªشرتايك لتقدمي السؤال

        

        : : : : املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد الهبطيد الهبطيد الهبطيد الهبطي
  .الرئEس شكرا الس<يد

  الس<يدان الوز�ران،
  السادة املس�شارون،

نود يف الفريق ªشرتايك من }الل طرح هذا السؤال ٔ�ن نتقدم يف 
النقاش العمويم حول ٕاشاكلية املقالع ببالد�، Kىل اعتبار ٔ�ن الرٔ�ي العام 
بعد اطالKه Kىل الحئة املس<تفIد�ن، ي�jظر من احلكومة بصورة Kامة ومن 

بصورة }اصة الرشوع يف اختاذ ما يلزم من إالجراءات الوزارة املعنية 
̈ٔ¿شطة الريعية املتعاظمة يف هاذ  fشلك ملموس وصارم و¬ازم لوضع ¬د ل

  .اFال
وهاذ أ"¿شطة عندها وا¬د التلكفة ©الية Yدا Kىل ب��، التلكفة 
أ"وىل ويه ðلكفة مالية، حبيث �لكف ال�شاط الريعي يف جمال املقالع ما 

املليار ونصف دïل اTرمه، وهاذ املبلغ ٔ�و هاذ الرمق هو رمق  5 يقارب من
ثقIل Kىل اعتبار ٔ�نه لو اكن هذا املبلغ املتوفر Tى اTوÚ، ما كنا يف ¬اYة 
ٕاىل ٔ�ن نثقل اكهل القدرة الرشائية �لمواطنني �لزïدة يف احملروقات، وٕاذا 

احمللية، كنا ©ادي اكن هاذ املبلغ كذû اس<تطعنا نعبؤوه لفائدة امجلاKات 
  .حنلو وا¬د العدد دïل إالشاكالت، هذا فî يتعلق �لتلكفة املالية

كذû اك�ن هناك ðلكفة ٔ�خرى ويه التلكفة البيI0ة، حفسب ما ¿رشمت 
مقلع توYد �ملÎ الغابوي، والوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان  181اك�ن 

ذه الرثوة الوطنية املهمة، واك�ن ٔ�فاض ¬ديثا يف ٔ�مهية الغابة واحلفاظ Kىل ه
مقلع موجودة يف املÎ العام املايئ، �ٕالضافة ٕاىل البقIة أ"خرى ا�يل  299

  .موجودة يف ٔ�رايض امجلاKات وامجلاKات الساللية
من ال�شاط دïل املقالع الغري املرصح به، مما  %55هذا ٕاىل Yانب ٔ�ن 

ب، واليت شوهت البE�ة يف يعين ٔ�ن هناك ماليني أ"مطار املكعبة اليت ðهن
  . بالد�، وكذû س<ب¾ت الكãري من املشالك Kىل املواطنني

  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر يف ٕاطار إالYابة عن السؤال. شكرا

        ::::عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقلعز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقلعز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقلعز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقلعبد العبد العبد العبد الالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئEس،
  الس<يد الوز�ر،

  سادة املس�شار�ن،ال 

�شكر الفريق احملرتم Kىل هذا السؤال، واºي يتكرر، لك[ه ٔ�يضا ٔ
  .يعطينا يف مخس دقائق م[اس<بة لتوضيح أ"مور

�وال الرٔ�ي العام ٔ�صبح يعرف لك يشء عن املقالع، هذا اºي مل �كن ٔ
سابقا، لك يشء عن املقالع، الواقع دïلها، الرشاكت اليت öش<تغل، ٔ��ن 

ة املقالع، وضعيهتا، إالطار القانوين ولكيش، ؤ�� كنعتقد هاذ öش<تغل؟ نوعي
اليش مايش فابور م[ا ٔ"ن احلكومة رشقت لها، هذا واجب دس<توري 
ومطلب شعيب، ؤ�يضا ¬اYة اقjصادية وبيI0ة كام ٔ�رشت، وûº ماش<يني 

  .يف هاذ ªجتاه
يف  9نيا، كنبغي نوحض بqٔنه اليوم اكمتلت الصورة وتوحضت واكن احلوار

ٕاطار ا�لجنة الوطنية واحلوار مع املهنيني، وخمتنا هذا احلوار بعد س<نة ��لقاء 
امجليع مبا فهيا املؤسسة املوقرة، يعين  ا�يل نظمناه �لر�ط واس<تدعينا ±

والغرفة أ"وىل والغرفة الثانية ا�لجن، وعرضنا التوYه دïل ٕاصالح نظام 
  .املقالع

ماش<يني فIه، أ"ول بوضوح هو حتر�ر ميكن يل نقول لمك التوYه ا�يل 
النظام دïل املقالع، وهذا ©ريتبط بوا¬د السؤال ٔ�نوب فIه عن وز�ر 

ا�يل مرتبط �ملواد دïل البناء، حتر�ر القطاع دïل املقالع �ش يوليو السكىن 
املغاربة سواس<ية �لوصول ٕاليه، و©ادي نعطيمك وا¬د اÒمنوذج قريب كتعرفوا 
الغاسول هو مقلع من املقالع، لك[ه يؤطر بوا¬د الظهري عند وزارة املالية، 

طلبات عروض ٔ�لف هكjار يف الب� خيضع ل  27اليوم الغاسول ا�يل يف 
مفjو¬ة ملن �ريد ٔ�ن ´س�مثر، ووزارة املالية مع التجهزي واملعادن مرشفة Kىل 
هذا امللف ا�يل هو كزن وطين ا�يل ماكن حىت وا¬د يف السابق Çيعرف 

  .Çيفاش
لالس�1ر وما بقIناش مjوقفني  احصيح اكنت رشكة، اليوم ٔ�صبح مفjو¬

 K لكمتوð يئ ا�يلEىل هاذ اليش، اجلانب البK ،ليه، الس<يد املس�شار احملرتم
�سس<نا جلنة مع . يؤ}ذ بعناية يف موضوع املقالعٔ ûكرث من ذ�امشE[ا ٔ

الوزارات، در� ما ´سمى ب�مثني املقالع، ما معىن التمثني؟ حIث ما توYد 
املقالع ©ادي ند�رو م[طقة صناعية دïل مواد البناء، �ش �كون }لق فرص 

وتqٔطري يعين املنطقة وقمية مضافة �لمنطقة  دïل الشغل واحلفاظ Kىل البE�ة
  .ا�يل توYد فهيا املقالع �ش öس<تافد من اخلريات دïلها

�ٕالضافة لهاذ التحر�ر وهاذ املنطق دïل التنافس، وهاذ املنطق دïل 
التصنيع والقمية املضافة، ٔ�ضف[ا يف إالطار ال�رشيعي ا�يل اح[ا ©ادي نعرضوه 

 املراق�ة املالية والبيI0ة الصارمة، املراق�ة املالية Kليمك قريبا ٕان شاء هللا يه
والبيI0ة الصارمة مع وزارة املالية وزارة الشؤون العامة واحلاكمة �ش البالد 
öس<تافد ماليا واقjصادï وöس<تافد ٔ�يضا بيI0ا من هاذ اخلريات ومن هاذ 

  .الرثوات ا�يل اعطا� هللا عز وYل
ªجتاه ون�jظر مساندة امجليع �ش  وûº، اح[ا ماش<يني معمك يف هاذ

جنحو يف هاذ املوضوع، ٔ�� بطبيعة احلال هاذ الريع كرث احلديث Kليه لك[ه 
اح[ا يف مر¬] Yديدة وانÄ كتعرفوا بqٔن هاذ اليش مايش ساهل ٔ"ن عندو 
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نجحو يف ن عقود واملعاجلة دïلو كتحتاج القراءة ورصد وتqٔين وتوافق �ش 
  .ل ªقjصاديهاذ التحول يف اFا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن، تفضل الس<يد . شكرا الس<يد الوز�ر

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد الهبطيد الهبطيد الهبطيد الهبطي
شكرا الس<يد الوز�ر، وحنن ¿شاطرمك الرٔ�ي عندما تقولون بqٔنه جيب 

ن، ©ادي ٕاعامل املراق�ة البيI0ة واملالية الصارمة، لكن ٔ�� ©ادي منيش �لميدا
منيش �لميدان ٔ"نه مؤخرا ©ادي نعطي ©ري وا¬د جوج دïل أ"مK [ãىل 
س¾Iل املثال ال احلرص، يف ٕاقلمي الناظور وا¬د املقلع مسمي مقلع 
تزيطوطني، هذا فIه مشلك بني املياه والغا�ت وبني الساكن، حبيث جلqٔت 

 رغبة الساكن، املصل�ة دïل املياه والغا�ت ٕاىل ترصحي هبذا املقلع ضدا Kىل
  .هذا املثال أ"ول

املثال الثاين مãال دïل مقلع ٕ�قلمي شفشاون هو املقلع دïل ٔ�س<يفان، 
هاذ املقلع يف أ"صل اكن مؤقت، تعطى لوا¬د املقاول دïل الطرق يف 

مبوجب ترصحي من املصاحل دïل التجهزي واكن خصو يغلق هذاك  2002
ريق، لك[ه اس<متر يف اس<تغالل هاد املقلع املقلع مبجرد Ëªهتاء من ٕاجناز الط

من طرف املصاحل دïل املياه  ، تعطات ±2011بدون قانون ٕاىل ©اية 
والغا�ت رخصة الس<تغالل هاذ املقلع، مث بعد ذû طالب بتوس<يع هذا 
املقلع، فqٔجري حبث معويم بqٔمر من الس<يد العامل، فjح هذا البحث 

مواطن، لكن السلطات  100العمويم وشارك فIه Kىل ما �زيد من 
العمومIة ٔ�Kادت النظر يف البحث العمويم Kىل اعتبار ٔ�نه مل ي�رش يف 

  .وسائل إالKالم
هاذ إالجراءات الرقابية الصارمة يه ا�يل كنطلبو، ويه ا�يل ما 
اكيناش، Kىل اعتبار ٔ�ن ٕاKادة النظر يف البحث العمويم وðرك الناس 

يف وسط جتمع سكين والناس ت�شىك  يعEشون املشالك، ٔ"ن هاذ املقلع Yاء
  .من ٔ�Yل رفع الرضر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .تفضل 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
ال ©ري نبغي نوحض بqٔنه ال �رخص ٔ"ي مقلع Çيفام اكن نوع العقار دïلو ٕاال 
 بعد دراسات التqٔثري Kىل البE�ة، ©ري �ش Ëكونو واحضني، ف�التايل هناك

دراسة، هناك جلنة �رٔ�سها السادة الوالة بعدما كتدار دراسة وبعد ما 
  .تيكو¿ش أ";ر Kىل البE�ة �رخص

لكن ابغيت حنذر من وا¬د القضية، ٔ"نه اح[ا Yاتنا Kدة شاكïت، 
وميكن يل نقول لمك ٔ�س<بوعيا اكينة جلان كتخرج، ٔ"ن اك�ن جلان دïل 

قول لمك س�j ذ القرارات الصارمة يف املراق�ة وكتد�ر التقار�ر دïلها، ؤ�� ن
هذا املوضوع، هذا ما فIه، ٔ"ن هاذي الص�ة دïل املغاربة واملال دïل 
املغاربة واخلريات دïل املغاربة، وحنن مؤمتنون Kلهيا وخصنا نقومو �Tور 
دïلنا وم[تخبو أ"مة خصهم يعاونو� Kىل هاذ اليش، خصهم يعانو�، ٔ"نه 

تخبني يرصون Kىل خمالفة القانون، هاذ اليش ٕان شاء ٔ�حIا� جند حىت م[ 
  .هللا ©ادي نوحضوه يف الوقت املناسب

لكن نبغي نوحض، ٔ�حIا� نظرا لرصاKات Kىل الرثوة، اك�ن و¬د�ن ميل 
Çيتدار البحث العمويم ما Çيتلكم حىت وا¬د، و¬دامه مقلع Çينوض وا¬د 

  . Çيقول ال، ©ري �ش نن�هبو
لهاذ القضية، جيب ٔ�ن �كون ٔ�يضا البحث ف�û تيخصنا نن�هبو 

ما اك�ن �س ن�ساهلو  العمويم والبE�ة Kادال مع امجليع، مايش يش كنقولو ±
معه ٔ�و ٔ�نه يدوز، ويش ٔ"نه �ش ما ينافس يش وا¬د كEس<تغل كن�اولو 
¿شدو معه، جيب ٔ�ن ðكون القواKد والضوابط KادÚ مع امجليع، ال حتايب 

  . حتايب رشكةٔ�¬دا وال حتايب حز� وال
ولكن ابغيت نضيف ٔ�يضا ٔ�نه عند� وا¬د العدد دïل أ"وراش ا�يل 
كتد�رها امجلاKات احمللية واملؤسسات العمومIة واTوÚ، ا�يل خصنا ¿رسعو 

  .�لرتخIص لها وٕاال ©ادي يتqٔخروا هاذ أ"وراش
�� مjوافق معمك، الس<يد املس�شار، واعتقد هو التوYه دïل ٔ ،ûº

 ٔ�ن فهيا حمافظة بيI0ة، خصنا حنرصو Kلهيا، فهيا مصل�ة اقjصادية، البالد 
هاذي ;روة، وفهيا مصل�ة مالية �لجامKات و��وÚ كام تقرر ٔ�يضا يف القانون 

  .دïل املالية

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ٔ"¬د . السؤال الثاين موضوKه مراق�ة اجلودة يف بناء الطرق
  .يق أ"صاÚ واملعارصة لتقدمي السؤالالسادة املس�شار�ن من فر 

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  .شكرا الس<يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ال خيفى Kليمك، الس<يد الوز�ر، اTور الك�ري اºي تلعبه الطرق يف 
حتقIق التمنية ªقjصادية وªجÄعية، من }الل املسامهة املبارشة و©ري 

بارشة يف دمع ªس�1ر والرفع من تنافس<ية ال�س<يج ªقjصادي امل 
وªجÄعي Kرب öسهيل املواصالت، وكذا املسامهة يف احلد من الفوارق 

  .اجلهوية وحتسني الظروف ªقjصادية وªجÄعية �لمواطنني
ûº، فٕان حتقIق هذه أ"هداف لن يتqٔىت ٕاال من }الل احملافظة Kىل 

وفر Kليه بالد� يف جمال الطرق وتوس<يع هذا الرصيد ٕ�¿شاء الرصيد اºي تت
املزيد من الب�Iات التحتية، يف ٔ�فق الرفع من مس<توى مسامهة القطاع يف 
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  .حرÇية ªقjصاد الوطين
ٕاال ٔ�ننا نالحظ تعرض بعض الطرق �لتلف ن�5Iة الفIضا�ت وأ"مطار 

يذهب حضيهتا  الغز�رة، وهو ما ي�jج عنه الكãري من حوادث السري اليت
ûº، فٕان الرتكزي Kىل مراق�ة اجلودة ٔ�ثناء بناء . العديد من املواطنني

الطرق جيب ٔ�ن حيظى بqٔمهية كربى، وذû جلعل هذه الطرق ٔ�كرث مãانة 
ومقاومة للك مظاهر التلف عن طريق املراق�ة الصارمة ملواصفات بناء 

  .الطرق وتعبيدها
س<يد الوز�ر، ما يه مظاهر ومن هذا املنطلق، نود ٔ�ن ¿سqٔلمك، ال 

  املراق�ة اليت تقوم هبا وزارðمك }الل بناء الطرق الوطنية؟ 
  .وشكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .تفضل الس<يد الوز�ر يف ٕاطار إالYابة عن السؤال. شكرا

    ::::التجهزي والنقلالتجهزي والنقلالتجهزي والنقلالتجهزي والنقل    الس<يد وز�رالس<يد وز�رالس<يد وز�رالس<يد وز�ر
  الس<يد الرئEس،
  الس<يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
ك�شكر الفريق احملرتم Kىل هاذ السؤال ؤ�مهيتو، رصا¬ة ٔ�مهيتو ٔ"نه 
هذا مرتبط بوا¬د املعادÚ ا�يل اح[ا يف احلكومة ؤ�يضا يف وزارة النقل ا"ٓن 

: ش<تغلو Kىل ٔ�ساسها، كنقولو املشاريع خصها ختضع لوا¬د املعادÚ ثالثيةك� 
�وال التحمك يف الزمن، يعين ٔ)La maîtrise des délais( ميل كنتفقو ،

ي ـــــــــــــــــــند�رو وا¬د إالجناز وكنتحمكو فIه والتقليل من اللكفة، يع[
)la réduction des coûts( يضا يعين ضامن وا¬د�  .اجلودة، مث ٔ

�ن البالد دïلنا ا"ٓن ٔ î>من املعادالت الصعبة، وال س Úفٕاذن هاذ املعاد
̈ٔمة، و�لتايل  ك�س�مثر عرشات املاليري يف هاذ الب�Iة التحتية، يه مÎ ل

  .مطلوب ٔ�ننا نتحمكو يف هاذ املعادÚ، ودا}] فهيا هاذ القضية دïل اجلودة
ة، وا¬د القمية اليوم Kىل أ"مر الثاين، وهو هاذ اليش وا¬د الثقاف

مس<توى أ"شغال ٔ�نه ما ÇيكفEش فقط إالجناز، Çيخصنا إالجناز 
وªس<تغالل، مفيل كنتلكمو Kىل وا¬د الطريق فهيا لكفة إالجناز، ولكن 

�يضا فهيا لكفة ªس<تغالل، ونqٔ}ذها لكها بعني ªعتبارٔ .  
ا�يل بطبيعة احلال هناك مقار�ت Yديدة، وا¬د العدد دïل اTول 
ملا  د}لت يف وا¬د م[طق الرشاكة مع القطاع اخلاص، هذا غنجيو ±

غيتعرض Kليمك قانون الرشاكة مع القطاع اخلاص، Çميكن حىت ضامن اجلودة 
يمت fرشاكة مع القطاع اخلاص، ما كنولEش ك�رشي الكIلومرت، كنويل 

ل ٔ�� ابغيت من مدينة ملدينة وا¬د اخلدمة دï ك�رشي اخلدمة، كنقول ±
س<نوات، مييش يصا�هبا يقادها،  10الطرق يف وا¬د املس<توى ملدة 

مسؤوليتو، ولكن هاذي وا¬د الثقافة Yديدة دارهتا دول، �يق ما وصلناش 
  .لها

نبغي نqٔكد لمك ٔ�نه ملا تنص¾ت هاذ احلكومة ٔ�ول معل مقنا به هو موضوع 
العمومIة، دïل احلاكمة، در� مIثاق دïل احلاكمة ا�يل ٔ�رسلناه �لمؤسسات 

وا�يل فIه تدارت وا¬د العدد دïل ا�لجن دïل احلاكمة ودïل ªف�jاص 
  .ا�يل وا¬د العدد دïل املؤسسات ما اك¿ش فهيا، تدار فهيا

در� تفعيل ما ´سمى �ملف�ش<يات العامة، والقرار دïل الس<يد وز�ر 
 4ها مãال يف القطاع دïلنا املف�ش<ية عند. الشؤون راه دارها، واملف�شني

مصاحل ومن أ"قسام يه ªف�jاص دïل هاذ  10ٔ�قسام غيكونوا عندها، و
وجو� قانو� ومسطرK ïىل ٔ�نه لكها الصفقات خصها تدوز . املشاريع

  .مليون درمه ª5ف�jاص، بل حىت الصفقات ا�يل 
س<نوات دïل الطرق،  5ا"ٓن در� ا"ٓن ©ادي ند�رو ªف�jاص دïل 

ت ال الطرق، غنفjحصو املزيانيات ا�يل مشس<نوات دª5 ïف�jاص، 
والطرقات دïل الصيانة، غنفjحصو دïل العامل القروي، غنفjحصو الطرقات 

 -فرق ك�ش<تغل فIه، ولكن بطبيعة احلال  اجلديدة، لك هذا ا"ٓن در� ±
ما غميك�ش نلمو �لكيش، ٔ"نه ªف�jاص كتعرفوا Çيت¾ىن Kىل  - كام قلنا 

�و  %50حىت لــ  Ç10%ميكن �كون من ) l’échantillon(وا¬د ٔ60% 
ٔ"ن ما ميك�ش öشوف لكيش، ولكن ٔ�ملنا ٔ�نه ٔ�يضا يف تفاKل مع م[تخيب 
أ"مة وحىت مع اTور دïل اFمتع املدين، كنمتىن يؤ}ذ بعني ªعتبار ٔ�نه ملا 
Çيالحظوا وا¬د ªخjالالت معينة ووا¬د الرتاجعات خيربو� �ش �}ذو 

  . القرار
مك، الس<يد املس�شار، ٔ�ي مصل�ة &بعة �لوزارة ٔ�و ٔ�ي مصل�ة ونqٔكد ل

&بعة ��وÚ وال ٔ�ي رشكة، Çونوا مqjٔكد�ن بqٔننا ما غن�ساحموش مع هاذ 
ٔ"ن ٔ�وال �ش ند�رو Kىل هاذ .. هذا مايش مال -كام قلت لمك  -اليش، ٔ"ن 

اذ 9نيا خصنا حنافظو Kىل ه. الفلوس ما يه وما لوهنا، رامك Kارفني القضية
  .املنتوج ا�يل غنقدموه �لمغاربة

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك، الس<يد . شكرا، شكرا الس<يد الوز�ر، اËهت|ى الوقت

  .املس�شار، يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكراملس�شار الس<يد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  . شكرا، الس<يد الرئEس

الس<يد الوز�ر، مjفق معي ٔ�ن اك�ن ðراجع يف اجلودة ويف قطاع البناء 
شغال العمومIة، وكنا صغار من احشال هاذي ك�شوفو Kىل الطرق وا"ٔ 

وا¬د العون ا�يل داميا Çيكون يف الطريق، كرياقب امل�شqٓت الف[ية وذيك 
الق[وات، فٕاذن هاذ الرتاجع دïل هاذ أ"عوان ا�يل ما ابقاوش Çيد�روا تقار�ر 

انة، ٕاىل يومIة لهاذ الب�Iة التحتية والطرق هو ا�يل ٔ�دى، مع انعدام الصي
  .تدهور وضعية الب�Iة التحتية ومجموKة من الطرق Kىل الصعيد الوطين

اTراسات . كذû، الس<يد الوز�ر، ðراجع اجلودة راجع ��راسات
اTراسة �ش غتدار Çيلومرت دïل الطريق يف . ختتلف من �ة ٕاىل �ة
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- &زة- ةأ"قالمي اجلنوبية مايش يه اTراسة ا�يل غتدار يف ٔ�قالمي �ة احلس<مي
  . &و�ت ٔ�و ٔ�ي �ة من املناطق اجلبلية

ٕاذن }اص الرتكزي Kىل ماكتب اTراسات كذû، الس<يد الوز�ر، 
وماكتب اTراسات ا�يل تزنل ٔ"رض الواقع وما öش<تغلش عن طريق 

)Satellite( تزنل ٔ"رض الواقع، ٔ"ن هاذ اليش ا�يل كنالحظوه ٕاىل ،
مالش حىت س<ن�ني Kىل إالجناز &زة ما اك -الحظيت الطريق الس<يار فاس 

. دïلها اك�ن م[عرYات، ما غنقولوش اح[ا داميا اجنراف الرتبة ٔ�وال هنا، ال
ق�ل ما حنط مرشوع Ëراقب مجموKة من أ"مور، واش هاذ أ"رض 
مشجرة؟ واش تدارت لها وا¬د اTراسة ا�يل يه معقوÚ؟ نرضب احلساب 

ٕاذن اك�ن وا¬د . قولوا، وËراجعÇيف ما Çي... لهاذ الفIضا�ت حىت ال�ن اك�ن
  ... الرصامة، وا¬د إالرادة حقIقIة �ش ميكن

) Pente(لكها  34وهنا كذû طريق ٔ�اكد�ر، اKالش تدارت ذيك 
طالعة ولكها هابطة؟ ٕاهنا هدر �لامل العام، هناك ٕاىل امشEيت يف الصيف، 
الس<يد الوز�ر، غتلقى الس<يارات دïل املواطنني لكهم واقفني يف فصل 
الصيف، ٕاذن خص وا¬د املكjب دïل خمترب مرجعي ا�يل كرياقب هاذ 
اTراسات وما تقومش به اTوÚ، �ش خيتص به وا¬د مكjب اTراسات 

  .�ش حنفظو اجلودة
احلس<مية -وكذû، الس<يد الوز�ر، خص هنا عند� الطريق الرسيع &زة
نضمنو  ïريت لو تد�روا وا¬د املد�ر ا�يل ´رشف Kىل هاذ أ"شغال �ش

اجلودة دïل أ"شغال، مد�ر }اص Kىل الورش، مايش �كون مد�ر ٕاقلميي 
  .&بع �لقطاع، ولكن مد�ر ا�يل ©Eرشف Kىل العملية بqٔرسها

  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
تفضلوا، الس<يد الوز�ر، يف . شكرا، اËهت|ى الوقت الس<يد املس�شار

  .ٕاطار الرد Kىل التعقIب

        ::::لتجهزي والنقللتجهزي والنقللتجهزي والنقللتجهزي والنقلالس<يد وز�ر االس<يد وز�ر االس<يد وز�ر االس<يد وز�ر ا
احلس<مية اك�ن مد�ر }اص، -نبغي نوحض �لس<يد املس�شار Kىل ٔ�نه &زة

، ميل تيكون مرشوع Çبري دïل املاليري )L'aménagement(ك�سميوها 
�ش<نو ا�يل  كتدار ±ٔ û يد، كنقولÇ�ٔ û مد�رية }اصة، هاذ اليش كنقول

لعدد دïل احبال دا� امليناء دïل �ٓسفي مد�رية }اصة، وا¬د ا. اك�ن
املشاريع ختلق لها بو¬دها مد�رية }اصة، تق[يني وكتعطى هلم إالماكنيات 

  .�ش ميكن Òهيم يتابعوا
�� دامئا كنقول ما ق�ل إالجناز �م، .. 9نيا، ٔ�� مjفق معك Kىل دورٔ

وûº، اح[ا ا"ٓن مع املهنة يعين ك�ش<تغلو Kىل . وهو اTراسات وا(تربات
كن لنا نطورو املقاوالت دïلنا وماكتب اTراسات وا¬د عقد �ر�مج �ش مي

دïلنا وا(تربات، وغيكون عقد �ر�مج ٕان شاء هللا وحىت نظام دïل 
التصنيف ودïل التqٔهيل دïل هاذ اليش، يعاد فIه النظر �ش منش<يو يف 

اجلانب دïل اجلودة واملوارد ال¾رشية واجلوانب التق[ية �ش ميكن لنا Ëرفعو 
ة، ولكن ٔ�� ما مjفقش معك بqٔنه اك�ن ðراجع Kىل مس<توى من اجلود

اخلربات الوطنية، اكينة }ربات، واTليل ٔ�ننا نصدرها، ميكن وقع ðراجع Kىل 
، يعين )A+B(طرق حس<نة  %64مس<توى الطرقات، اكنت عند� 

  .%52مjوسطة، فوق مjوسطة، حس<نة، ٕاىل جIدة، ا"ٓن وصلنا ل 
 E)les voies[ا �لعامل القروي وامشE[ا والس¾ب نقولو لمك واحض، ٔ�نه امش 

express(  نظرا لٕالماكنيات قلي]، فعرش س<نوات، ا"ٓن ابغينا ند�رو
وما بني العامل القروي والصيانة، Ëمتناو ) les voies express(التوازن بني 

  .توفر لنا إالماكنيات
نبغي نوحض ٔ�نه اكن عندي اجÄع مع امجلعية املغربية دïل الطرق �ش 
¿ش<تغلو Kىل وا¬د العدد دïل امللفات، ©�ش<تغلو ٔ�وال Kىل مزيد من 
الشفافIة يف الصفقات العمومIة ومراق�ة اجلودة، وا"ٓن اتفق[ا Kلهيا، و}اصة 
الرشاكت ا�يل كتد�ر ٔ�مثنة هابطة، �ش Ëراق�و هذاك اليش، واش كتلزتم 

يانة وال ما كتلزتمش، اتفق[ا �ش ند�رو تق[يات Yديدة Kىل مس<توى الص 
ا�يل ميكن لها تقاوم الفIضا�ت يف وا¬د العدد دïل املناطق، ا�يل كتكون 
مكررة مايش رضوري ند�رو هاذ الطريقة ال$س<يكIة، واتفق[ا ٔ�يضا Kىل 
الرشاكة مع القطاع اخلاص يف اFال دïل الصيانة دïل الطرق، Ëمتناو هاذ 

نت مقرت¬ات ٔ�و اليش ٕان شاء هللا يعطي نتاجئ، واح[ا مفjو¬ني ٕاىل اك
  .مراق�ة من طرف ممثيل أ"مة يف هاذ ªجتاه

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
ا"ٓن ن�jقل �لسؤال املوYه ٕاىل الس<يد وز�ر السكىن والتعمري . شكرا

وس<ياسة املدينة حول ارتفاع مثن مواد البناء، وسjEوىل إالYابة عنه �لنيابة 
  . الس<يد وز�ر التجهزي والنقل
املس�شار�ن من فريق أ"صاÚ واملعارصة لتقدمي اللكمة ٔ"¬د السادة 

  .السؤال
  .الصوت الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد Kابد شكIلاملس�شار الس<يد Kابد شكIلاملس�شار الس<يد Kابد شكIلاملس�شار الس<يد Kابد شكIل
  السادة املس�شار�ن، 

الس<يد الوز�ر، الشك بËٔqمك عن Kمل ٔ�ن ٔ�سعار أ"صول العقارية قد 
خصوصا }الل الربع الثالث من س<نة  %7عرفت اخنفاضا �ام وصل ٕاىل 

  .كده التقر�ر دïل بنك املغرب، وهذا ما يؤ2012
كذû املذÇرة دïل احملافظة العقارية ودïل املسح العقاري ا�يل الس<يد 

دïل أ"سعار دïل العقارات  %4الوز�ر ت�شري ٕاىل اخنفاض دïل 
  .السك[ية، وكذû اس<تقرار يف العقارات الت5ارية

نتخوف ٔ�ن  ºا، اح[ا يف الفريق دïل أ"صاÚ واملعارصة، الس<يد الوز�ر
خيمي هاذ ªرتفاع من Yديد Kىل ٔ�جواء سوق العقار ببالد�، والن�5Iة 
ن�5Iة رفع أ"سعار يف الرسوم دïل الرمال، وكذû دïل احلديد يف القانون 
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، الس<يد الوز�ر، يؤدي ٕاىل ، وهذا يشء ا�يل ميكن ±2013املايل دïل 
ر ال حماK Úىل أ"سعار ارتفاع لكفة البناء، لكفة البناء fشلك ملموس ومؤ;

  .اÒهنائية �لمنتوج السكين
ºا، الس<يد الوز�ر، ¿سائلمك عن التدابري ا�يل ©ادي &}ذوها ٔ�و 
ا}ذيتوها من ضبط قطاع العقار ببالد� وحماربة املضار�ت اليت يعرفها؟ 
ؤ�نمت، الس<يد الوز�ر، الشك مؤم[ني ٔ�ننا هذا هو القطاع ا�يل ا"ٓن �يق يف 

ل وا¬د اليد العام] �مة، وكذû تريفع وتيدور السوق بالد� كEشغ
  .املغربية

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا الس<يد املس�شار

        ::::الس<يد وز�ر التجهزي والنقلالس<يد وز�ر التجهزي والنقلالس<يد وز�ر التجهزي والنقلالس<يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس<يد الرئEس،

  الس<يد الوز�ر والس<يدة الوز�رة،
ولكن نبغي نوحض ق�ل ما  ٔ�شكر املس�شار احملرتم Kىل هاذ السؤال،

نعرض Kليمك ما ٔ�Kدده الس<يد وز�ر السكىن، Kىل ٔ�نه قطاع البناء وأ"شغال 
هو قطاع �م وحIوي وٕاسرتاتيجي، ويف هاذ ªجتاه ) BTP3(العمومIة 

اح[ا ك�ش<تغلو مع وزارة املالية Kىل هاذ العقد الرب�مج مع هذا القطاع، عقد 
ة، Çيفاش ك�شوفو التوYه دïل هاذ �ر�مج ا�يل كنقدرو ٔ�نه در� دراس

يتطور؟ Çيفاش ميكن لنا  القطاع من العقود من الزمن؟ Çيفاش ميكن ±
Ëكونو املوارد ال¾رشية ا�يل كنحتاجو لها وعند� خصاص يف اكفة اFاالت، 
من هذاك البناي الصغري ٕاىل ا(طط واملربمج مرورا �لك امسيتو؟ Çيفاش 

ة و�ٓليات Yديدة و¿شجعو ٔ�يضا البحث ميكن لنا ند}لو تق[يات Yديد
 املغربية تبقى صامدة ٔ�مام املنافسة دïل Úالعلمي؟ Çيفاش ميكن �لمقاو

املقاوالت اTولية وÇيفاش ميكن لها متيش ٕاىل اخلارج؟ Çيفاش ٔ�يضا ¿شجعو 
)La préférence nationale( ؟  

ية هذه احلكومة ا}ذات قرار دïل أ"فضلية الوطن .. و�ملناس<بة كنبغي
لصاحل املقاوالت الوطنية يف اFال  %15ملا ا}ذيت ٔ�� القرار دïل تطبيق 

دïل البناء وأ"شغال العمومIة، وا"ٓن س<يعمم من }الل املرسوم اºي 
}ا فايتة رشكة دولية اكة وطنية و صادقت Kليه احلكومة، ٔ�نه ملا �كون رش 

طنية وهاذ غنا}ذو الرشكة الوطنية، ل�شجيع هاذ الرشاكت الو  %15بــ 
ال�شجيع بطبيعة احلال البد ٔ�ن �كون ± �9ٓر Kىل املنتوج اÒهنايئ ملا Çمييش 

Îعند املس<هت.  
هاذ الرسوم ا�يل ٔ�ضف[ا، ؤ�� كندعو السادة املس�شار�ن، دا� الوا¬د ملا 
Çيكون اس<تافد من البالد دïلو، اس<تافد اْ}ذ رخصة �ش يد�ر املقلع، يف 

ينوا ï}ذوا رخصة، واش ما يتضام�ش مع ¬ني العرشات، املئات كEسا

                                                 
3 Bâtiment et des Travaux Publics 

البالد دïلو؟ }ليوين نتلكم معمك هبذا املنطق، وا¬د Çيا}ذ مقلع ووا¬د 
درمه الخر�ن،  20و) Le mètre cube(درمه يف  50العدد، فزد� Kلهيم 

ميل رضبنا احلساب احشال هاد الرم] ك�شلك يف البين والس<î لقIنا 
  .لية دïل البناء، ©ري �ش نوحضو العمليةال�س<بة دïلها قلي] يف العم 

�سقو مع وزارة املالية، ن ومع ذû ملا Yاتنا شاكïت، خرجت جلنة، ك 
وزارة الشؤون العامة واحلاكمة ٔ"ن يه ا�يل مسؤوK Úىل القضية دïل هاذ 
املوضوع دïل مjابعة أ"مثنة، �ش ميكن لنا Ëراق�و ٕاذا اكن هناك تالعب، 

  .يف هذا اFال ٕاذا اكن هناك تالعب
وûº، فميكن يل نقول لمك حنن س<نكون صارمني Aحكومة Kىل ٔ�ن تمت 
معلية املراق�ة يف هذا املوضوع، Çميكن يل نqٔكد لمك بqٔن السكن ªجÄعي مل 

�لف درمه، ا�لهم ٕاىل اكنت  250ٔ�لف درمه و 140يتqٔ;ر ٔ"نه مقنن، ٔ
�خرى، ولكهنا أ"ساليب القدمية اليت ال تعجب ٔ�ي ٔ�¬د ٔ�ن يش ¬اYة ٔ

�لف 250ٔ�لف و 140مق[نة، ٔ .  
�� كنقول لمك ملا غنحررو، دا� اح[ا ©اديني فIه وٕاىل دوز�ه ٔ ،ûومع ذ
ٕان شاء هللا هاذ الس<نة وËمتىن نع5لو به القطاع دïل املقالع يتحرر مبعىن 

)L’offre(  ىل التوازنK غتكون موجودة، مبعىن هذاك اليش ©ادي يؤ;ر
�ن املس<هتÎ اÒهنايئ غيلقى ٔ�مامه عروض مjعددة، دïل أ"مثنة، مبعىنٔ 

فك[عتقد ©ادي يوقع ٕان شاء هللا التوازن Kىل مس<توى أ"مثنة، ولكن }ليين 
û ميل Çيكون يش ٕاصالح مايل وال رضييب البد Çيكون وا¬د اخللل  نقول

 .يف البداية مث �رجع ٕاىل نصابه

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
 الس<يد املس�شار، تفضل الس<يد اللكمة لمك. شكرا الس<يد الوز�ر

  .املس�شار

  :املس�شار الس<يد Kابد شكIلاملس�شار الس<يد Kابد شكIلاملس�شار الس<يد Kابد شكIلاملس�شار الس<يد Kابد شكIل
  الس<يد الوز�ر، 

ولكن ٔ�� ابغيت تتفق امعاK ïىل يشء، ُكن مjيقن بqٔنين ٔ�� مايش من 
�عرف مين يف هاذ املوضوعٔ ïكنفضل، وانتا ���Yل الزïدة يف أ"مثان، ٔٔ .  

  الس<يد الوز�ر، 
وزارðمك والقطاع دïلمك �ملراق�ة دïل لو ©ري مقتو ومقنا مجيعا، ولكن 

هاذوك احملالت ٔ"حسن من الزïدة، ٔ"نه Çونوا مjيق[ني ق�ل ما تدوها يف 
هاذ املقالع Çيفاش اكنت كتهنب، وÇيفاش اكنوا Çيخرجوا مهنا المكيات بدون 

ÚوTات وال اKما ك�س<تافد مهنا ال امجلا .  
��اع ت ق�و أ"ش<ياء ا�يل ك ٔ�� تنظن وتنقول بqٔن ٔ�حسن ¬اYة، كنا ©ري Ëرا
  .والعدد دïل الشاح[ات ا�يل تتخرج، هذا من �ة

9نيا، ٔ�� كنتفق معمك، الس<يد الوز�ر، ؤ�ظن بqٔنه هذا هدف[ا مجيعا، 
وٕاذا كنتو تتخمو، ٔ�� كنصفق لمك ميل كتكونوا انÄ مؤم[ني بqٔنه هاذ القطاع 

 Un(حباYة ٕاىل يد Kام] من مجيع أ"صناف، راه ما تنصيبوش 
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plombier( ما تنصيبوش ،)Un électricien( ،ما تنصيبوش جنار ،
يف اTار، خصك ت�jظر ساKة وساعتني، ٕايوا ميل ©ادي  ءتjEخرس û املا

�كونوا لكهم هاذ القطاKات اح[ا حمتاYني هبم وهاذ الناس اح[ا حمتاYني هبم 
ش هاذ والبطاÚ عند� يف الزنقة، �ٓش تيخصنا ند�رو؟ خصنا Ëكونو ما ت��غيو 

الناس ٔ�و ما ابغيناش خندمو، بل fسهوÚ، الس<يد الوز�ر، جنمعو ما بني 
هاذ الناس ومن احلاجIات دïل البالد دïلنا وجنمعومه وËكونومه وما 
تjEطل¾ش هاذ التكو�ن، تنعرفو بqٔنه هاذ الناس، عند� الن5ار وال احلداد وال 

)Le plombier( ،كو�نð عندمه نص ،)ils sont déjà formés sur 
le temps(زيدومه يش اشويةËري ¿شدومه و© ،...  

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر. شكرا الس<يد املس�شار

نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري ((((الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::))))وس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينة

و ٔ��، الس<يد املس�شار، اح[ا مjوافقني، تيخصنا نتعاونو، ٔ"ن ج�دت
القضية دïل املراق�ة، ©ري نبغي نوحض ٔ�ن هذه املراق�ة، كام قلت لمك، اكن 

، ا"ٓن 2010م[صوص Kلهيا يف م�شور دïل الس<يد الوز�ر أ"ول دïل 
  . يؤكد Kلهيا يف القانون

�&بع مجيع الشاكïت، بل ٔ�قرٔ� الص�افة ميل ٔ ��رYال املراق�ة، خشصيا ٔ
كند�رو جلنة دïل الت��ع، فاك�ن  )article(كنلقى بqٔن الناس فقط بــ 

املراق�ة التق[ية البيI0ة واك�ن املراق�ة املالية، لكن ٔ�يضا مسؤولية امجلاKات 
واملنتخبني امجلاعيني، ٔ"نه هذاك املقلع وال املواد كتعطي وا¬د النصEب 

ع راه ٔ�شار و Kىل ٔ�ية ¬ال هذا موض. لهذيك امجلاKة، مفا خصوش يفرط فهيا
K"ٔلس اFات ما كتابعش ٕاليه اKل امجلاïن وا¬د العدد د�ىل �لحسا�ت، ٔ

  .يعين هاذ املوضوع، تيخصنا نقومو �Tور دïلنا
املوضوع الثاين، ؤ�� هاذي م[اس<بة نقولها، ملا وقع هاذ ªرتباك، البعض 
ساحمهم هللا، ٔ"ن اح[ا ©ادي ¿شوفو هاذ اليش، �ضوا كزييدوا يف أ"مثنة 

Kاة الوضع، ٕاىل ©ري ذû، مع العمل ٔ�هنم اس<تفادوا بطريقة مjعسفة بدون مرا
من الرخص دïل املقالع لعقود من الزمن، اكنوا �راعيو ©ري هاذ املنطق هذا، 
امشاو كزييدوا، امشاو املواطنني يلجؤون ٕاىل بعض املواد البدي]، ©ري 
كن�ذر املواطنني من هذه املواد البدي] اليت قد ال تصلح �لبناء، ©ادي يبان 
û البين مزïن، ولكن راه مع الزمن قد ال �كون صاحلا، ©ري فقط وا¬د 

  .الت�ذ�ر �لرٔ�ي العام
املسÚٔq الثالثة، املوارد ال¾رشية ٕان شاء هللا ملا ©ادي خنرجو معمك هاذ 
عقد الرب�مج، هناك عرشات ا"ٓالف مقرت¬ني دïل التكو�ن �ش ميكن لنا 

اء وأ"شغال العمومIة، خنلقو ٕان شاء نعاودو من }الل هاذ القطاع دïل البن
هللا وا¬د الثورة Kىل مس<توى املوارد ال¾رشية وتق[يات Yديدة، ؤ�� كنqٔكد 
لمك ٔ�نه ا"ٓن التوYه موجود، هناك ٕارصار، بل ٔ�كرث من ذû، ا"ٓن اك�ن 

�ٓخرها )BTP(حىت اس�1ر القطاع اخلاص يف التكو�ن دïل املوارد يف  ،
وذج دïل سطات هذا ٔ�يضا القطاع اخلاص اÒمنوذج دïل سطات، اÒمن

  . Çيد}ل يف التكو�ن دïل املوارد ال¾رشية
ؤ�� نقول لمك هذا من وا¬د اFاالت، نقول لمك النقل والتجهزي بصفة 

�قطاب دïل التكو�ن، ٕان شاء هللا س<نعلن عهنا قريبا  K5امة ¿ش<تغل Kىل ٔ
  .شاء هللايف اكفة اFاالت �لسوق اTا}يل و�لسوق اTويل ٕان 

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

اللكمة . ا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوKه اTور ا"ٓي] �لسقوط
  .ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق ªس<تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس<يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس<يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس<يد عز�ز الفIاليل
  .سلنيوالصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املر  fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
هو موضوع قدمي Yديد، الس<يد الوز�ر، موضوع اTور ا"ٓي] �لسقوط 
Aلك، ولكن ٕاذا ٔ�ردمت، الس<يد الوز�ر، س�س<تصيغه يف صيغة ¿س<يج عتيق 

قرن، ¿س<يج ا"ٓن  �12م، ٔ�ال وهو فاس املدينة، حبمك ٔ�نه ¿س<يج دïل 
�ددة �TرYة  1800دور �ٓي] �لسقوط، مهنا  1500ل ٕاىل حيص ٔ�نه وص

  . أ"وىل، ¿س<يج ´س<تدعي م[ا لك ªهÄم، الس<يد الوز�ر
مدى Yاهزية وزارðمك يف التد}ل يف هذا املوضوع؟ وٕاذا  :وسؤالنا

اس<تعملنا لكمة Yاهزية فعن قصد، الس<يد الوز�ر، ٔ"ن مع أ"سف سلفمك 
س<نوات، ٔ�كرث من املنظومات ؤ�كرث من  8اºي ظل Kىل هاته الوزارة ملدة 

ال$م ولكن ٔ�قل من الفعل، ومل يفعل شE�ا يف هذا املوضوع واكنت خIب�[ا 
  .Çبرية �ل�س<بة لهذا املوضوع

  الس<يد الوز�ر، 
هكjار لبناء  1500فرصتنا اكنت ¬ني توسعت املدينة، و¬ني فjحت 

هنا اكنت Kىل هكjار اليت اقjنEت بqٔمثان Yد خبسة، "ٔ  Y1500ديد، وهاذ 
درمه  5500درمه وبيعت بــ  120شلك تعاونيات، اقjنEت يف ٔ�©لبEهتا بقمية 

درمه، كنا نقول �ٓنذاك البد ٔ�ن خيصص وا¬د املبلغ يف ٕاطار  6000حىت 
تضامين، هاذ التضامن اºي ٔ�و¬اه لنا YالÚ املÎ يف Kدة م[اس<بات حىت 

  . ميك[نا ٔ�ن ننقذ فاس العتيقة
هكjار }ارج  200ع هو ٔ�ن هاذ الناس قدموا لنا ومع أ"سف، ما وق

قاKات مغطاة  2مليون،  200املدينة fسومة مليون فرنك �لهكjار، يه 
مليون �لقاKة، قدموا لنا بدالت رïضية �لفرق أ"وىل يف مدينة  200بقمية 

  . فاس، ولكن العمق مل يقدموه لنا
�و  12اف، �هيم اليوم �مس امجليع ٔ��شد هاذ الناس، ٔ"ن ما �هيمش �ز ٔ
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دïل الرشاكت، ٔ��شد هاذ الناس �ش �رجعوا ٕاىل الصواب ويه  13
ا�يل هو حتت الرKاية دïل وزارة الثقافة،  %20، وٕاذا زولنا مهنا 1500

، خصهم جييو هاذ الناس وخياطبو� 50ا�يل هو عند أ"وقاف، ت�Eقى  30و
  . دا}ل مدينة فاس وجييو يتضام[وا معنا يف العمق ٕالنقاذ أ"رواح ال¾رشية

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقIب. شكرا

نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري ((((الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::))))وس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينة
  الس<يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

�شكر الفريق احملرتم Kىل طرح هذا السؤالٔ.   
بطبيعة احلال نيابة عن زمIيل الس<يد وز�ر السكىن، نبغي نوحض Kىل 
�نه امللف دïل اTور ا"ٓي] �لسقوط هذا ملف اسرتاتيجي، وميكن يل نقول ٔ
بqٔنه ٔ�كرث من امللفات أ"خرى، اKالش؟ ٔ"ن مرتبط �ٕالساكن، مرتبط 

ح مرتبط خبدمة اجÄعية ومرتبط بqٔروا.. بqٔرواح الناس، وال ٔ�عتقد ٔ�نه
  . الناس، و�لتايل هناك ٔ�مهية

بطبيعة احلال من س<بقو� قاموا بوا¬د اجلهد، بطبيعة احلال للك ٔ�مة لها 
ما لها وKلهيا ما Kلهيا، حىت اح[ا ©ادي �كون لنا ما لنا وKلينا ما Kلينا، 
Ëمتناو ٕان شاء هللا ما لنا ٔ�ن �كون ٔ�كرث مما Kلينا، وخنليو اخلري لهاذ البالد 

  . رواحونقذو هاذ ا"ٔ 
لكن نبغي نوحض بqٔنه اليوم ©ري نعطي بعض أ"رقام، وهو ٔ�نه العمليات 

معلية، ا�يل وصلت حلوايل  41ا�يل جترات Kىل هاذ املس<توى اكنت تقريبا 
  . مليون دïل اTرمه 825

بصفة Kامة يف املغرب اكمل وفاس  هنبغي نوحض ٔ�يضا بqٔن املرشوع لك
العلمية öس<تاهل Kىل ٔ�ننا نن�هبو لها،  öس<تاهل، وما ٔ�دراك ما فاس، املدينة

يعين وند�رو لها عناية }اصة، وبطبيعة احلال هناك توYه Tى اTوÚ م[ذ 
زمن حول املدينة العتيقة، لكن Ëربطها هباذ التوYه دïل إالنقاذ دïل 
أ"رواح، اح[ا مjفقني، وهذا توYه Tى اTوÚ، وهذا توYه Tى احلكومة، 

مليار دïل اTرمه، والصندوق  10تيحتاج ٕاىل  هفقط هاذ القطاع بو¬د
مليار  2,5و 2دïل التضامن ا�يل مرتبط �لسكىن، فIه ا"ٓن يعين ما بني 

  . دïل اTرمه
ا"ٓن املقاربة ٔ�ش<نو يه ا�يل عند الوزارة .. ال، طيب، ٔ�� كنقول بqٔنه

Çيوحض دïل السكىن، مقاربة ثالثية، هناك مقاربة قانونية، ٕاطار قانوين ا�يل 
ÇيفIة التعامل مع هذه الظاهرة، ا�يل فهيا ٕالزام ��وÚ و�لجامKات احمللية 

راه هاذي �ددة وما  و�لمنعشني، لكن ٕالزام �لمواطن، ما ميك�ش تقول ±
راه �ددة،  ي¢Iقش يف اTوÚ، ما عندها معىن، واحشال من وا¬د كتقول ±

السري، يعين  ما Çي¢Iقش، فراه هاذي ك�ش<به يش شوية لقضية حوادث
  .}ا كت��ه الناس ما ت�Eغيوش ين�هبوااو 

فٕاذن ٔ�� كنعتقد هاذ إالطار القانوين، اك�ن ٔ�يضا إالطار املؤسسايت، 
ا"ٓن اTوÚ وراه هاذ املرشوع قانون راه اك�ن عند أ"مانة العامة �لحكومة، 
ٕاطار مؤسسايت، هو }لق ٕاطار واكÚ تعىن �Tور ا"ٓي] �لسقوط، ا"ٓن 

  . وع ٔ�يضا عند الواكÚاملرش 
مث توفري إالماكنيات املالية ؤ�يضا الوسائل التق[ية �ش منش<يو يف هاذ 
 Äل معاجلة هاذ القضية وهذه املعض]، ا�يل انïجتاه ٕان شاء هللا دª
كتعرفوا بطبيعة احلال هاذي معض] عندها قرون، مايش عندها س<نوات، 

  . قرون
Kىل مس<توى وزارة املالية، اك�ن جرد لكن البد، نبغي نوحض بqٔنه ا"ٓن 

 une base de(دïل العقار العمويم يف املغرب �ش ©ادي تدار وا¬د 
données ( ل العقار العمويم، وهاذ العقار العمويم ©ادي خييلïد

�لحكومة �كون عندها قدرة تفاوضية يف اFال دïل معاجلة احلاجIات 
عقارية Kىل مس<توى مجيع العقارية �لسكن، ولكن ٔ�يضا احلاجIات ال

  .ªس�1رات، وميكن ٕان شاء هللا ينفع ملقاربة هذه الظاهرة

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس<يد الوز�ر

  .التعقIب

        ::::املس�شار الس<يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس<يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس<يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس<يد عز�ز الفIاليل
شكرا الس<يد الوز�ر، فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد Kىل ٔ�ن ªهنيارات الزالت 

�رس، وما اكن  6امئة دا}ل فاس العتيقة، ومؤخرا مت اهنيار مزنل يqٔوي قٔ
ٕ�ماكننا ٕاال ٔ�ن نقلوه �لجمعية اخلريية إالسالمIة، وهاذي م[اس<بة تنحيي 

  .املكjب املسري لهاته امجلعية
كذû، الس<يد الوز�ر، ال يشء هناك يذÇر يف هاذ املوضوع �س<ت¢[اء 

نقل أ"رس ا�يل اكنت �TرYة أ"وىل ٕاىل  املبادرة امللكIة ا�يل اكن مت فهيا
  .م[ازل Yديدة، �س<ت¢[اء هذه العملية لEس هناك يشء يذÇر

  الس<يد الوز�ر، 
Úىل الواكK ن نتلكم�وºا، �مس . ٕاذا ðلكمنا عن ال�س<يج العتيق، البد ٔ

الفريق ªس<تقاليل نوصيمك }ريا هباته الواكÚ ومبهندس<هيا وبعاملها وجبميع 
واYدة فهيا، ومن }اللمك رئEس جملس ٕادارهتا الس<يد وز�ر أ"طر املت

  . اTا}لية
كذû البد �ش ¿شكر ج[ود اخلفاء، ٔ�وال السلطة احمللية لتدبريها 
اليويم يف هاذ املوضوع بqٔش<ياء Yد fس<يطة، والبد �ش ¿شكر ج[ود اخلفاء 
 ûلواهنم الس<ياس<ية، وكذ�من م[تخيب مقاطعة فاس املدينة Kىل مجيع ٔ

ات اFمتع املدين وكذû مجعية مسعفي القرب، هاذ الناس هام ا�يل مجعي
تjEواYدوا مIدانيا، من دون هاذ الناس راه ما اك�ن ¬د، راه يف ¬اÚ الاكرثة 
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لكيش تيطفي التيلفون وما تي5اوبناش، �س<ت¢[اء هاذ الناس هام ا�يل 
يش تjEواYدو بدون ٕاماكنيات، بدون ٔ�ي يشء، فقط تيواس<يو الناس ٕاىل 

  .وقت حين هللا والصالة Kىل النيب

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب. شكرا

نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري نيابة عن الس<يد وز�ر السكىن والتعمري ((((الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل الس<يد وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::))))وس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينةوس<ياسة املدينة

نبغي . Kىل ٔ�ية ¬ال رمحة هللا Kىل الض�اï.. نوحض �لس<يد املس�شار
نوحض Kىل ٔ�نه يف احلزة املغاربة اكملني Çيتضام[وا، ٕاال ا�يل شاءت الظروف 
�� ما نبغEش لك وا¬د Çيد�ر يد هللا، ٔ Úية ¬ا�رمبا لظروف قاهرة Kىل ٔ
هاذو هام املغاربة، يعين كنختلفو س<ياس<يا ونقابيا ويف املواقع دïلنا، لكن يف 

د�ن وراه بE[اها يف ٔ�كرث من الفر¬ة والقر¬ة امحلد a املغاربة Çيكونوا موجو 
  .حمطة والتارخي دïلنا شاهد واملس<تق�ل

9نيا، نبغي نوحض بqٔنه هاذي ٔ�رواح، كنعاود نقول ٔ�رواح، تيخص 
اTوÚ هاذ املنطقة ©ادي يطيحوا راه  املواطن ي¢Iق يف اTوÚ، ملا تقول ±

 ٔ�� خصو ي¢Iق يف اTوÚ، طيب }ليين منيش معك، اك�ن معلية ثقة، }ليين 
عندي جتربة، ما ابغي�ش نقولها، امشEت عند الناس ´سك[ون يف ٔ�حIاء، 

�حسن، قال û ال، ال، ن قلت هلم ©ادي ند�رو لمك مقاربة، ©ادي ٔ îنقلومك ف
  . ابغيتوا ©ري &}ذوا أ"رض �ش ت¾Iعوها �لمنعشني العقاريني

نني، فjنظن }اص وا¬د العملية دïل الثقة ما بني اTوÚ وما بني املواط 
لكن ٔ�يضا }اص مراق�ة، ملا اTوÚ تلزتم خصها تلزتم، ملا املؤسسات تلزتم 

  . خصها تلزتم، ملا املنعشني يلزتموا يلزتموا
ؤ�� معك، وهذا توYه عند الس<يد وز�ر السكىن ٔ�ن ٔ�ي م[عش وفرت 

´س�مثر، البد ٔ�ن ðكون عنده مسامهة  اTوÚ العقار �ش ميكن ± ±

، ©ادي حيصل حىت مع هاذ )INDH4( حصل مع ؤ�عتقد كام. اجÄعية
  . اليش، ومازال حيصل ٕان شاء هللا

وهذا توYه ٔ�عتقد امجليع فIه راحب، ªقjصاد الوطين، املنعشني 
واملهنيني، البالد دïلنا واملواطنني، لكيش ©ادي خيرج راحب ٕان شاء هللا يف 

   .هذه املقاربة ا�يل امجليع يعين Çيندمج فهيا وتE[خرط فهيا
ؤ�� كنqٔكد لمك بqٔنه اك�ن مقاربة م[دجمة ومشولية ملقاربة هاذ القضاï دïل 

  .السكن ©ري الالئق، مبا فهيا هاذ السكن املهدد ٔ"رواح الناس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .شكرا، ¿شكر الس<يد الوز�ر Kىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

ناKة والت5ارة وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس<يد وز�ر الص 
اللكمة . والتك[ولوجIات احلديثة، حول التدابري املت ذة لسد العجز الت5اري

̈ٔحرار لتقدمي السؤال   .ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل
                                                 

4 Initiative Nationale pour le Développement Humain 

        ::::املس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلج
  .شكرا الس<يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  احملرتمني،السادة املس�شار�ن 
�ضع سؤايل عقب م[اقشة املزيانية اليت اكن يف مصها ويف Òهبا موضوع ٔ

املوضوع حنطه اليوم Çسؤال يعين املغاربة ويعين ªقjصاد . العجز الت5اري
  .املغرب، ويعين ªس�1ر اخلار¨

�نمت تعرفون، الس<يد الوز�ر، مدى ٔ�مهية تغطية النفقات ٔ�و الواردات، ٔ
�ل�س<بة �لمس�مثر هذا املوضوع، حنط اليوم السؤال ملعرفة مدى ٔ�مهية أ"فق 

يه معطيات ظرفIة، نود ٔ�ن  2011املس<تق�ل، Kلام بqٔن املعطيات دïل 
تتعامل احلكومة يف هذا املوضوع مبوضوع النظرة إالسرتاتيجية بعيدة املدى 

�كرث من النظرة الظرفIة اليت تعطينا ٔ�رقاما هتولنا بعض اليشءٔ.  
قة يف املس<تق�ل، Tينا ثقة يف ٕاماكنيات املغرب، Tينا ثقة حنن Tينا ث

  .يف إالنتاج والعطاء املغريب
  ..الس<يد الرئEس، هللا خيليك سريوا اجللسة دïلمك، هللا خيليمك

  :الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .تفضل

        ::::املس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلج
، هللا خيليك... ٕاذا كنا كهنرضو Kىل السؤال ووا¬د �ٓخر Çيبقى هيرض

الس<يد الرئEس، اTور دïلمك مايش هو التوقIت، اTور دïلمك هو الناس 
  . يصغيو لنا، هللا خيليمك

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
û يتص�تÇ الس<يد املس�شار، الس<يد الوز�ر املعين راه.  

        ::::املس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلج
  .ند�رو لكيش هيرض. ٕايوا ند�رو هنا الفوىض يف السوق

  : الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .ما اكي�ش فوىض هللا خيليك

        ::::املس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلج
  .دïيل، �ٓ س<يدي صايف ٔ�ن ©ادي ¿سحب السؤال

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
السؤال حسب من طرف املس�شار . öسحب السؤال؟ شكرا. تفضل

  .الربملاين
Îه حامية املس<هتKاللكمة ٔ"¬د السادة . السؤال الثاين موضو

  .صاÚ واملعارصة لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من فريق ا"ٔ 
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        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئEس احملرتم،

  الس<يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس<يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف ٕاطار انفjاح السوق املغريب Kىل املنتوYات أ"ج[بية وتعدد مصادر 
املغريب وتدفق السلع والبضائع من لك ٔ�حناء املعمور، فقد متويل السوق 

�حضى لزاما Kىل احلكومة املغربية ٔ�ن تضاعف من درYة حام�هتا لص�ة ٔ
وسالمة املس<هتÎ الوطين كام هو Kليه أ"مر يف مجموKة من الب�ان اليت 
وضعت لنفسها مجموKة من الضوابط واملعايري اليت يتوجب ا¬رتا�ا، حىت 

  .السلع أ"ج[بية ٔ�و حىت الوطنية ٔ"سواقها يمت ولوج
مفن هنا ¿سائلمك، الس<يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات اليت اعمتدهتا 
وزارðمك لضامن حامية فعاÚ �لمس<هتÎ املغريب، ومدى ٕارشاAها �لمعنيني 

  .ومجعيات اFمتع املدين يف هذا إالطار التوعوي
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .ة �لس<يد الوز�ر يف ٕاطار إالYابة عن السؤالاللكم. شكرا

        ::::الس<يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة والتالس<يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة والتالس<يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة والتالس<يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة والت5555ارة والتك[ولوجIات احلديثةارة والتك[ولوجIات احلديثةارة والتك[ولوجIات احلديثةارة والتك[ولوجIات احلديثة
شكرا لفريق أ"صاÚ واملعارصة لطر¬ه . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  . هذا السؤال
كام تفضلمت، الس<يد املس�شار، املوضوع �م Yدا، و�رتبط بص�ة 

ٔ"نه هاذ اFال دïل حامية املس<هتÎ جيب ٔ�ن نعرتف ٔ�نه املغرب  املواطنني،
د}� ¬ديثا، �لك رصا¬ة، واكن هناك وا¬د ªش<تغال Çبري Yدا Kىل 

ا�يل Çيتعترب  31.08مس<توى الرتسانة القانونية، وا�يل اكنت توجت �لقانون 
يل ¿س¾Iا وا¬د القانون ´شمل Kدد من القضاð ïرتبط حبامية املس<هتÎ، وا�

اح[ا بصدد أ"جرٔ�ة دïل املقjضيات دïلو التطبيقIة، وٕان شاء هللا يف 
أ"س<بوع املق�ل ©ادي مير رمبا املرسوم التطبيقي أ"سايس يف هاذ املوضوع 

Îل حامية املس<هتïد.  
حصيح ٔ�ن السوق املغربية سوق مفjو¬ة ا"ٓن، �عتبار ٔ�ن املغرب 

لعدد دïل االتفاقIات، لكن ٔ�� م[خرط يف ªقjصاد اTويل، وعند� وا¬د ا
كام س<بق يل قلت، الس<يد املس�شار، وٕان اكن ب�� ب�ا مفjو¬ا، لك[ه 

فٕاذن اكينة وا¬د العدد . لEس م�ا¬ا، يعين ٔ�ن يد}� لك من هب ودب
دïل إالجراءات تتدار بت�س<يق ما بني امجلارك وما بني القطاKات املعنية، 

يل تتد}ل يف املوضوع، اك�ن وزارة القطاKات ا� 3ٔ"ن اك�ن Kىل أ"قل 
 الصناKة والت5ارة والتك[ولوجIات احلديثة، اك�ن وزارة الفال¬ة عن طريق

)L’ONSSA5 (واك�ن وزارة الص�ة.  

                                                 
5 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

ٕاذن اح[ا يف هاذ ªش<تغال، هذا اش<تغال عندو وا¬د اFموKة دïل 
 إالجراءات القانونية والتنظميية، لكن اح[ا ا"ٓن بصدد حىت �ل�رسيع هباذ

الوترية، ٔ�ننا د}لنا هاذ اFال يف املس<توى دïل الرمقنة دïل هاذ إالجراءات 
  .إالدارية

املراق�ة هل يه موجودة؟ نعم املراق�ة موجودة، ولكن هاذ املراق�ة 
تتخضع لوا¬د اFموKة دïل املعايري اTولية، وKادة، الس<يد املس�شار، Kىل 

، ٔ"نه لEس %10حىت  8دïل  املس<توى اTويل ت�jلكمو Kىل وا¬د ال�س<بة
م[طقIا ٔ�ننا ندوزو مجيع املنتوYات، فٕاىل اعطيت ©ري املثال بوزارة الصناKة 

�لف ملف تتدرس، وعند�  71والت5ارة، اح[ا س<نوï عند� تقريبا وا¬د ٔ
مهنا ا�يل تتخضع لعينات دïل املراق�ة، وفهيا بطبيعة  %10حوايل وا¬د 

  .�لقضاء احلال ا�يل تيعرف الطريق دïلو
�� ا�يل ابغيت ن¾رش املواطنني 31.08ٕاذن قلت ٔ�ن اك�ن هاذ القانون ٔ ،

ا�يل ©ادي �كون  24.09من }الû، الس<يد املس�شار، ٔ�ن عند� القانون 
قانون ا�يل ©ادي حيدث ثورة يف هاذ اFال، �عتبار ٔ�نه ©ادي حيمل 

الزجرية حىت املسؤولية �لمس<تورد واملصنع حمليا وðميكن متيش إالجراءات 
  .ملليون درمه دïل الغرامة ومتيش حىت مخلس س<نوات دïل السجن

القضية دïل ٕارشاك اFمتع املدين، راه اكن عند� املرسوم دïل 
امجلعيات، وعند� ا"ٓن املركز املغريب لالس<هتالك، واح[ا ٔ�ساسا ¬اولنا 

ª لسFمتثيلية، مهنا اÒل املؤسسات اïصادي ند}لو يف وا¬د العدد دjق
  .وªجÄعي، وكذû وا¬د اFموKة دïل أ"مور

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن، تفضل الس<يد . شكرا الس<يد الوز�ر

  .املس�شار يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .شكرا الس<يد الرئEس

 هاذ اجلواب القمي، لكن ا�يل ابغينا، ٔ�� ت�شكر الس<يد الوز�ر Kىل
الس<يد الوز�ر احملرتم، هو ٔ�ن توحضو لنا وا¬د اFموKة دïل ال�ساؤالت يف 

  .هاذ القطاع ا�يل ت�رشفوا Kليه
كام تعلمون، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن أ"سواق املغربية اليوم ٔ�صبحت عرضة 

̈ٔسف حىت هاذ املواد أ"ولية الي وم ٔ�صبحت دïل العديد من املواد، ول
عرضة، وفهيا مواد التجميل، وهاذ املواد مل öسمل من ظاهرة هاذ املواد 

  .املهربة والسامة ٔ�حIا�، وهاذ اليش اKرتف به كام قلتو الس<يد وز�ر الص�ة
مفن هاذ املنرب، فهاذ الظاهرة ما ابقاöش ©ري يف البوادي ويف املناطق 

فهيا هاذ املواد اليوم  النائية، صبحت يف املدن الكربى وأ"سواق الكربى
  . السامة ا�يل تEرشيوها بعض املس<هتلكني

�كرث من هذا، الس<يد الوز�ر، جند يف املناطق احلدودية �روز وتنايم ٔ
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وا¬د الت5ارة خطرية Yدا تتعلق �حلبوب املهلوسة، واليت }لقت Çيف ما 
ûعية وحصية كذÄة من املشالك اجKموFتتعرفوا وا¬د ا.  

للك هاذ ªعتبارات املغرب راه ما تيعEش يف وا¬د  ٔ�� مjفق معك،
القرية بو¬دو م[عزÚ، لكن ðربطه رشااكت ٕاسرتاتيجية مع العديد من اTول 

 Statut(واملنظامت، ومن ٔ��رزها ªحتاد أ"ورويب يف ٕاطار الوضع املتقدم 
avancé.(  خصها مالءمة وا¬د اا�يل اح[ا ÚوTبغينا، الس<يد الوز�ر، هو ا

قوانني مع هاذ ªحتاد أ"ورويب مكثال، املالءمة دïل هاذ املواد، ال من ال
�حIة اجلودة، وال من �حIة الفعالية، هاذ اليش ا�يل تنطالبو به الس<يد 

  .الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، �لرد Kىل التعقIب. شكرا

        ::::ولوجIات احلديثةولوجIات احلديثةولوجIات احلديثةولوجIات احلديثةالس<يد وز�ر الصناKة والتالس<يد وز�ر الصناKة والتالس<يد وز�ر الصناKة والتالس<يد وز�ر الصناKة والت5555ارة والتك[ارة والتك[ارة والتك[ارة والتك[
  .شكرا الس<يد املس�شار

دïل ªلتقائية مع املواصفات  هو هاذ املوضوع ا�يل تطرقت ±
�نت Kارف ٔ�نه )La convergence(أ"وربية، هذا اخjيار ٕاسرتاتيجي، ٔ ،

يف ٕاطار الوضع املتقدم اح[ا مش<تغلني يف هاذ املوضوع، اح[ا عند� وا¬د 
ن املواصفات أ"وربية �عتبارها مواصفات العدد، اح[ا ªخjيار دïلنا اك

ٓ دولية، وا}ا هذاك اليش ا}لق لنا بعض إالشاكالت مع دول  �خر�ن، Kىل 
  . لك ¬ال هذا اخjيار

املسÚٔq دïل ٔ�ن السوق مفjو¬ة وðميكن يد}لوها بعض املواد املهربة، 
هذا ما فهيش }الف، يعين ما ðميك[اش ن�ساهلو مع املواد املهربة، سواء 

ت من اجلنوب وال من الشامل وال من الرشق، هذا جيب ال�شديد فIه اكن
  . املراق�ة

لكن ٔ�� ال$م دïيل متحور ٔ�ساسا Kىل ما ميكن ٔ�ن يد}ل ٕاىل املغرب 
حىت �لطريقة العادية، يعين Kرب امجلارك، ؤ�� ðلكمت ؤ�نت Kارف بqٔنه يف 

ا التفEjش ٔ�ورو� ٔ�ساسا هاذ القضية دïل امجلارك ما عندمهش، ٔ�ساس
  . خفIف

، الس<يد املس�شار، هذا �م Yدا ٔ"نه ©ادي 24.09لكن القانون دïل 
حيمل املسؤولية �لمصنع واملس<تورد، مبعىن، وهاذي ٔ�� تنقولها هنا من هاذ 
املنرب ٔ�ن املواطنني ٕاذا لقاو ما ٔ�شارت ٕاليه رمبا بعض الصحف بعض 

حامية املس<هتÎ، ميكن هلم املنتوYات املعينة، ا"ٓن اح[ا عند� بوابة دïل 
�رسلوا لنا العناو�ن، واح[ا نقومو �ملتعني، ٔ"نه هاذ املسÚٔq هاذي ما فهياش 

  . }الف
لكن القضية دïل املراق�ة عند� فهيا وا¬د التوازن ا�يل خصنا نن�هبو 
ليه، فمبقدار ما ðميكن لنا ¿شددو املراق�ة، لكن ما خصناش Kاود 9ين 

ليو بطبيعة احلال املس<تورد�ن عندمه وا¬د مجموKة نبلوÇيو امجلارك ويو 

  . إالشاكليات، وهذا ينطبق بطبيعة احلال Kىل لك املواد
حصيح، القضية دïل مواد التجميل ا"ٓن فهيا وا¬د الشوية دïل 

لوزارة ) ONSSA(التباطؤ، �عتبار ٔ�ن انتقلت ªخjصاصات من 
ب العاYل ليك ال يد}ل كام الص�ة، لكن اح[ا بصدد أ"جرٔ�ة دïلها يف القري

قلت، ليك ال يلج ٕاىل أ"سواق املغربية ٔ�ي م[توج قد �كون مرضا 
Îملس<هت� .  

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

Ëرجع �لسؤال املوYه �لس<يد وز�ر الصناKة والت5ارة والتك[ولوجIات 
  .الت5ارياحلديثة حول التدابري املت ذة يف سد العجز 

        ::::املس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلج
  الس<يد الرئEس، 

حنن ¿ساKدمك يف öس<يري اجللسة، وËمتىن ٔ�ن ´سود ªنضباط والهدوء 
}الل أ"س<ئ] الشفوية حىت �متكن ال املس<متع وال امللقي �لسؤال من ضبط 

  .السؤال
  . شكرا الس<يد الرئEس

�نه املناقشة من Yديد ٔ�قول �لس<يد الوز�ر ٔ�نه السؤال دïيل طرح، و ٔ
دïيل �لسؤال، ٔ�نه ما يه احلي¢Iات الزم[ية، ٔ�ي ما يه رؤية احلكومة لضبط 
العجز الت5اري، Kلام بqٔن هاذ العجز ٔ�و هاذ املرجعية تعد من بني 
املرجعيات اليت ðكون س<باقة الخjيارات ªس�1ر وªس�1ر أ"ج[يب Kىل 

ذû املرجعية اخلصوص، وكذû يه مرجعية �لتحمك يف التضخم، وك
  �لتحمك يف Kدة مسائل اقjصادية؟

Ëرجو ال$م Kىل هذا املوضوع ٔ�و التلكم Kىل هاذ املوضوع يف نظرة 
اس��اقIة مس<تق�لية، ما يه التدابري املت ذة، الس<يد الوز�ر، يف هذا 

  املوضوع؟ 
  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر لٕالYابة Kىل السؤال. شكرا

        ::::س<يد وز�ر الصناKة والتس<يد وز�ر الصناKة والتس<يد وز�ر الصناKة والتس<يد وز�ر الصناKة والت5555ارة والتك[ولوجIات احلديثةارة والتك[ولوجIات احلديثةارة والتك[ولوجIات احلديثةارة والتك[ولوجIات احلديثةال ال ال ال 
  . وشكرا �لفريق Kىل طرح هاذ السؤال. شكرا الس<يد املس�شار

حصيح هاذ املوضوع دïل العجز دïل املزيان الت5اري سؤال طرح Kدة 
مرات، وكام ٔ�رشمت، الس<يد املس�شار، هو عندو ٔ�;ر Çبري، ٔ"نه مؤرش 

، لكن عندو ٔ�;ر Kىل مزيان أ"داءات، املزيان الت5اري هو ٔ�ساسا مؤرش
  . ومزيان أ"داءات كذû مؤرش، و�لتابع عندو تqٔثري Kىل ªقjصاد الوطين

لكن اك�ن وا¬د املسÚٔq �مة يف اجلواب Kىل السؤال، هو ٔ�نه عندما 
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نت�دث عن العجز دïل املزيان الت5اري، وٕاىل رجعتو، الس<يد املس�شار، 
داية أ"لفIة الثالثة، هو هاذ العجز هذا هو جعز ðرامك أ"رقام ا�يل عند� م[ذ ب

Kرب الس<نوات، بدليل ٔ�ن ا"ٓن اك�ن اتفاق بE[اتنا Çس<ياس<يني ومكعنيني ٔ�ن 
  . أ"مر مل يعد ظرفIا وٕامنا ٔ�صبح العجز جعزا هيلكيا

�قول دامئا ٔ�ن مراجعة املزيان الت5اري Kىل املس<توى الهيلكي ال ٔ ��ؤ
ٕاجراءات هيلكية، ولهذا السؤال دïلمك وانÄ قلتو ميكن ٔ�ن تمت ٕاال خبالف 

  يل، طرحjو قلتو ٔ�ش<نو هو التصور العام؟ 
التصور العام ا�يل عند� ا"ٓن هو ٔ�ن ملا ترنجعو �لمزيان الت5اري كنلقاو 

يف العجز هو جعز معقول، ال ميكن  %50وا¬د اجلزء من العجز ٔ�كرث من 
د الطاقIة ومرتبط �ملواد ا�يل �لمغرب ٔ�ن �هترب م[ه، ٔ"نه مرتبط �ملوا

  . كتد}ل يف وا¬د العدد دïل الصناKات ويف وا¬د العدد دïل أ"وراش
�� تنقول يف اFال دïل الطاقة، ما يفع� املغرب ا"ٓن ٔ ،ûولكن مع ذ
Kىل مس<توى الطاقات املت5ددة يف الس<نوات املق�] ©ادي ´سمح لنا �ش 

اصة ٔ�ننا اح[ا در� اخjيار دïل الطاقات نعاودو نقادو Kىل هاذ املس<توى، }
املت5ددة، �هيك Kىل ٔ�نه يف الس<نوات املق�] ©ادي ¿س<تافدو حىت من 
إالماكنية دïل اس<تعامل الغاز، الغاز يف املغرب ©ري مس<تعمل ا"ٓن، وا"ٓن 

، ٕاىل ©ري ذû، وهذا مرشوع (Terminal gazier)اك�ن zم Kىل 
  .س�سري فIه احلكومة

لثانية ٔ�ن هناك بعض املعدات اليت جيب ٔ�ن ¿س<توردها، ؤ�� املسÚٔq ا
}ا تنقولو هاذ املعدات رضوري أ�تفق، الس<يد املس�شار، حىت و 

¿س<توردوها، لكن ðميكن يل نوYه ªس<ترياد دïلها من دول ٔ�خرى ðكون 
اللكفة دïلها ٔ�حسن من ªس<ترياد من دول ٔ�خرى، Kىل لك ¬ال هاذ 

  .اق هو اك�ن يف إالسرتاجتية املغربيةالثابت دïل تنويع أ"سو 
املس<توى الثاين، هذاك العجز اºي ميكن اعتباره جعزا ©ري حصي، وهو 
هاذ العجز ا�يل مرتبط Çون املغرب اخjار يف اÒمنوذج دïلو ªقjصادي 
وا¬د الوقت الطلب اTا}يل، ملا اتفjحت أ"سواق ابداو الناس تEس<توردوا 

  . من خمتلف دول العامل
 23طيك مãال، عند� Kىل مس<توى املس<تورد�ن، عند� حوايل ونع 

�ٓالف مصدر، �ش  5ٔ�لف مس<تورد، واحلال ٔ�ن املصدر�ن عند� حوايل 
  . öشوفوا املس<توى دïل امسيتو

فهنا اك�ن ªسرتاتيجيات القطاعية، ٔ�نت Kارف، الس<يد املس�شار، 
�ش<نو تتدار فهيأ . ö رومð ة اليتIسرتاجتيات أ"فقª شجيع املصدر�ن، اك�ن

واك�ن بطبيعة احلال وا¬د العدد دïل أ"مور ا�يل اح[ا }دامني فهيا يف 
القضية دïل التجميع، يف القضية دïل ªف�jاص، يف القضية دïل العقود، 
مث اك�ن التنويع دïل أ"سواق، Kىل لك ¬ال أ"رقام ا"ٓن تتغري، ما ابقIناش 

�صبحنا مع ªحتاد %70من مع ªحتاد أ"ورويب يف ¬دود �ٔكرث ٔ ،
  .لفائدة ٔ�سواق ٔ�خرى يف ٔ�فريقIا ؤ�مر�اك و�ٓس<يا %60أ"ورويب يف ٔ�قل من 

  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب، تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلجاملس�شار الس<يد حلبEب لعلج
  .شكرا الس<يد الرئEس

وجعز، وKالش قلت لمك ٔ�� ق�اي]، الس<يد الوز�ر،  نعم، فعال هناك ðرامك
نظرة اس��اقIة، ولعل ٔ�نه مشلك الطاقة اºي ´شلك قمية Çبرية ٔ�و م�لغ Çبري 

  . يف العجز الت5اري
�� قلت ٔ�نه يف ٕاطار التواصل، يف ٕاطار بيع املنتوج املغريب ٔ�و بيع ٔ

ن ðلكفة مك س<تكو 2017املغرب كدوÚ لالس�1ر، جيب ªس��اق ٔ�نه يف 
هذه الطاقة؟ ٔ�نه Ëكونو اس��اقIني �ش جنيبو ªس�1ر، ما نعطيوش هاذ 
الصورة دïل الظرف دïل اليوم، هاذ اليش ا�يل ابغيت نقول û يف هاذ 

  .املوضوع
اك�ن موضوع �ٓخر هو موضوع اس<ترياد احلبوب، جيب Kلينا تغيري 

ٔ"نه .. م داز ذاكالس<ياسات اليت اكنت مد�رة }الل الس<نوات املاضية، اليو 
اليوم ختز�ن احلبوب، ولنا يف هذا مرجعية Çبرية يف القر�ٓن، ختز�ن احلبوب 

�صبح شE�ا يفرض Kىل احلكومة ٕاKادة النظر فIهٔ .  
كذû التصد�ر واخلدمات وخويف من ªس�1رات أ"ج[بية اليت 

 نــــــــــــــــــــٔ�قميت مؤخرا يف املغرب، و}اصة تÎ اليت اس<تفادت م
)Les concessions ( كرث من مس<تحقاهتا �ل ارج يف�ٔ ªمو��نه ٔ�ن تqٔ}ذ ٔٔ

ٕاطار ٔ�نه öس<تفIد من قروض دا}لية من املغرب، فه|ي هتÎ املنتوج 
املغريب اقjصادï، حبيث öس<تعمل املوارد املغربية املرصفIة وتصدرها فî بعد 

  .يف صفة ٔ�ر�ح حتققها هذه الرشاكت
ن��ه احلكومة يف هذا إالطار، ٔ�نه  هاذ ªن��اه وجب Kلينا ٔ�ن

ªس�1رات أ"ج[بية الس<تعادة رٔ�ساملها ؤ�ر�.ا جيب ٔ�ن ðكون ٔ�وال 
املرجعية دïلها ٔ�نه Yاية من اخلارج، مايش ا�يل Yاية من قروض دïل 

وهنا كنعطيك مرجعية لبعض الرشاكت ا�يل عرف[اها وا�يل رمبا . املغرب
تفادت من القروض املغربية ودات }لقت مشالك Çبرية يف املغرب واس< 
  .هنا جيب ٕاKادة التق[ني. الفلوس من املغرب ٔ�كرث من مس<تحقاهتا

  .وشكرا الس<يد الرئEس

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

  .الرد Kىل التعقIب

        ::::ثةثةثةثةالس<يد وز�ر الصناKة والتالس<يد وز�ر الصناKة والتالس<يد وز�ر الصناKة والتالس<يد وز�ر الصناKة والت5555ارة والتك[ولوجIات احلدي ارة والتك[ولوجIات احلدي ارة والتك[ولوجIات احلدي ارة والتك[ولوجIات احلدي 
الس<يد املس�شار، ©ري ابغيت ¿شكرك، ومرح�ا �لتن¾Iه دûï، ٔ"نه يف 
احلقIقة اك�ن بعض القضاï ا�يل يه اس��اقIة، ٔ�� جسلهتا فî خيص القضية 

، هذا حصيح، ٔ"نه Kىل لك ¬ال 2017دïل Çيف س<تكون Kليه الطاقة يف 
ز� تقريبا جتاو  2012س<يكون ± ٔ�;ر Kىل ªقjصاد الوطين، ٔ"نه ا"ٓن يف 
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�� اك�ن  100ٔ û الش قلتKل الطاقة، وهاذ اليش اïرمه دTل اïمليار د
عند� املرشوع دïل الطاقات املت5ددة، لكن ٔ�� ðلكمت حىت Kىل 

ٔ"نه مايش طبيعي ٔ�ننا Ëكونو اح[ا  ،)Terminal gazier(املرشوع دïل 
  . مرهتنني لوا¬د النوع دïل الطاقة

فرتض ٔ�ن املرشوع دïل خمطط املغرب املسÚٔq دïل احلبوب ي
قصو نأ"خرض، ٔ�نه يد�ر وا¬د التحول Kىل مس<توى إالنتاجIة، ٔ"ن ©ادي ن 

م[طقIا يف أ"رايض ا(صصة �لحبوب وند�رو فهيا م[ت5ات ٔ�خرى، وهذا يف 
احلقIقة مازال ما وصلناش فIه لوا¬د املر¬] دïل النضج، ٔ"نين تنقول دامئا 

قطاعية مازال ما نض5اöش، و}اصة ٔ�ن حىت Kىل بعض ªسرتاتيجيات ال
مس<توى املغرب أ"خرض ٕاذا ما اس<تطعناش ٔ�ننا ند}لوه مع الصناKات 
الغذائية دïلنا ما ©ادي Ëكونوش اس<تفد� من هاذ القضية دïل إالدماج 

  ). L’aval(مع ) L’amont(دïل 
ملغرب املسÚٔq الثالثة فî يتعلق ببعض ما يقع من جتاوزات، حصيح هو ا

ب� مفjوح اقjصادï، وهذا ´س¾ب لنا رمبا بعض املتاعب، لك[نا تنعاود نقول 
û ال$م ا�يل قلتو، ال ٔ�عتقد ٔ�نه حىت وٕان اكن ب�� ب� مفjو¬ا لك[ه 
لEس ب�ا مس��اح، وانÄ ٕاىل الحظتو هاذ املدة هاذي لكها وا¬د العدد 

لرضر ا�يل حصل لوا¬د دïل إالجراءات حترÇت يف القطاع دïيل مرتبطة �
لوا¬د ) Dumping(العدد دïل الصناKات، هاذ إالجراءات لكها دïل 

  . العدد
  (La gestion déléguée)هاذ املساÚ ا�يل تفضلت هبا فî خيص

هاذي من أ"مور ا�يل ٔ�Çيد  ،)Les concessionnaires(هاذ اليش دïل 
عالقات اTولية ا�يل ٔ�هنا س�[اقش، ٔ"نه �لنظر ٕاىل ٔ�ن حىت يف ٕاطار ال

  . عند� مع بعض اTول، لكن ال جيب ٔ�ن تمت Kىل حساب ªقjصاد الوطين
  .شكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . ¿شكر الس<يد الوز�ر Kىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة. شكرا

وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس<يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
منية ªجÄعية حول حتديث ا"ٓليات القانونية Tمج ف�ات ذوي وأ"رسة والت 

اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع . ªحjياYات اخلاصة
̈ٔحرار لتقدمي السؤال   .الوطين ل

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد محممحممحممحمد املفIدد املفIدد املفIدد املفIد
  .شكرا الس<يد الرئEس

  الس<يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  حملرتمني،ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن ا
الشك ٔ�ن من ٔ�ولوïت معلية ٕادماج ف�ة أ"ش اص املعاقني وضع 
س<ياسة öرشيعية مالمئة حتدد �ٓليات وتدابري من شqٔهنا متكني الشخص 

  . املعاق من ªس<تفادة الفعلية من حقه يف التعلمي والتكو�ن وال�شغيل
ولقد ¬اول املرشع من }الل القانون املتعلق �لرKاية ªجÄعية 

 ٔ̈ ش اص املعاقني والقانون املتعلق �لرKاية ªجÄعية �لمكفوفني وضعاف ل
  . البرص ٕادماج الشخص املعاق اجÄعيا واقjصادï وثقافIا

ومبقابل لك هذا، جند ٔ�ن مسطرة م[ح التعويضات العائلية اخلاصة بف�ة 
دمي املعاقني مل تتغري، حIث ٔ�ن �ٓ�ء ؤ�ولياء هذه الف�ة الزالوا جمرب�ن Kىل تق

ملف س<نوي ٕالثبات ٕاKاقات ٔ�بناهئم، هذا امللف اºي يتطلب ٕاجنازه 
  . ٕاجراءات طوي] وو9ئق تفوق ðلكفهتا ٔ�حIا� م�لغ التعويض

ûº، ¿سائلمك، الس<يدة الوز�رة، عن �ٓليات حتديث الرتسانة القانونية 
اخلاصة هبذه الف�ة وفق املس<ت5دات والتطورات اليت يعرفها اFمتع ÒمتكIهنا 

  . من إالدماج fشلك ٔ�سهل يف اFمتع
  .وشكرا

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئEس اجللسة
اللكمة �لس<يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب، . شكرا �لس<يد املس�شار

  .تفضيل الس<يدة الوز�رة

        ::::الس<يدة fس<مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتالس<يدة fس<مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتالس<يدة fس<مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتالس<يدة fس<مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنمنمنمنية ªجÄعيةية ªجÄعيةية ªجÄعيةية ªجÄعية
  .الرحمي، والصالة والسالم Kىل س<يد املرسلنيfسم هللا الرمحن 

�وال ٔ�شكر الس<يد النائب احملرتم Kىل طر¬ه لهذا السؤال املهم، بل ٔ
وهو . ا"ٓين لكوننا ¿ش<تغل Kىل القانون املتعلق ٕ�دماج أ"ش اص املعاقني

موضوع رمبا طال احلديث عنه، ٔ"ن احلكومات السابقة قد اش<تغلت Kىل 
مسودة نعتربها اليوم مسودة لكهنا قدمت Fلس  هذا املوضوع واËهتت ٕاىل

حكويم سابق، رفض هذا املرشوع Kىل ٔ�ساس ٔ�نه ال ´س<تجيب، ٕان ش0مت 
ال ´س<تجيب خلصوصية القوانني اليت تليب ¬اجIات املعاقني دون ٔ�ن ðكون 
لها لكفة مالية تثقل مزيانية اTوÚ من �ة، كام ٔ�ن صيا©ة هذا املرشوع 

  .ٕاىل صيا©ة القوانني املعتربةاكنت صيا©ة ال ðرىق 
ûº، تناولنا هذا القانون واش<تغلنا Kليه ملدة س<نة، واليوم ميكن ٔ�ن 
نقول ٔ�نه Yاهز ٕال¬الته Kىل القطاKات اليت ¿شرتك معها يف هذا اهلم، 
خصوصا وزارة املالية املعنية جبانب من جوانب هذا القانون، وبعدها نقدمه 

  .وحني� Kىل مسطرة املصادقة
ن البد ٔ�ن ¿شري ٕاىل ٔ�ن ٕادماج أ"ش اص يف وضعية ٕاKاقة ال جيب لك

فقط ٔ�ن ن�[او± يف Yانبه ªجÄعي وªقjصادي، ولكن كذû يف Yانبه 
احلقويق، وهذا ما حناول ٔ�ن Ëركز Kليه، وكذû هذا ما اس<تحرض�ه وحنن 

  .¿ش<تغل Kىل هذا القانون
ا"ٓ�ء من ªس<تفادة من  ٔ�ما فî يتعلق بتÇٔqيد ٕاKاقة أ"طفال حىت �متكن

التعويضات، فqٔعتقد بqٔن هذا أ"مر فIه نوع من ا�ل¾س، اKالش؟ لك 
التعاضدïت حتني املعطيات املتعلقة �ٔ"رس املس<تفIدة من مس<تحقاهتا، 
وûº حتتاج ٕاىل ٕاثبات حIاة املس<تفIد�ن من ¬ني "ٓخر لرمبا يف هناية لك 
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  .س<نة
̈ٔش اص املعاقني، فٕاثبات إ  Kاقهتم يف مضنه كذû ٕاثبات �ل�س<بة ل

حIاهتم، ûº نقول بqٔنه ٕاجراء ٕاداري رضوري البد ٔ�ن تقوم به هاته 
  .أ"�زة، حىت ðمتكن من حتيني معلوماهتا ومتكن ٔ�حصاب احلق من حقها

        ::::املس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئEس اجللسة
  .اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::ار الس<يد ار الس<يد ار الس<يد ار الس<يد محممحممحممحمد املفIدد املفIدد املفIدد املفIداملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
�شكرك الس<يدة الوز�رة Kىل جوابكٔ. 

ولكن، الس<يد الوز�رة، ٔ�س<باب Ëزول هاذ . يف احلقIقة، القمي واملدروس
السؤال هو جتديد الرتسانة القانونية ملقاربة النوع ªجÄعي، وKىل اخلصوص 
ال�رشيعات املرتبطة بذوي ªحjياYات اخلاصة، Kىل اخلصوص قانون 

مع أ"سف، قانون يبقى ¬ربا Kىل ورق، هناك حمدودية Çبرية . Iاتالولوج 
يف تطبيق هذا القانون، Yل إالدارات العمومIة ال تعمل به اليوم، �لك 

  .صدق هذه الرشحية تعاين
ºا، من املس<تع5ل، الس<يدة الوز�رة، السهر Kىل تفعيل هذا القانون 

¬ديثة، تواÇب هذه  وإالرساع يف تعدي� وإالتيان مبشاريع قوانني ٔ�خرى
Úصاحب اجلال ïاKالرشحية من ر.  

  الس<يدة الوز�رة، 
�عطيمك مãاال حIا نعEشه يف مدينة فاس، جيسد املعا�ة الك�رية اليت ٔ
تعEشها رشحية Çبرية من رKاï صاحب اجلالÚ حفظه هللا �خلريية إالسالمIة 

ية مزرية، بفاس، واليت زارها Yاللته يف م[اس<ب�ني، فه|ي تعEش اليوم وضع 
تؤ;ر fشلك سليب Kىل وضعية الزنالء، نصف هؤالء من ذوي ªحjياYات 
اخلاصة، والس¾ب راجع ٕاىل توقف اTمع املقدم �لمؤسسة من طرف ب�ية 

  .فاس ٔ"س<باب جنهل دوافعها
وقد طالبنا م[مك، الس<يد الوز�رة، يف ٔ�كرث من مرة، يف العديد من 

Kىل حقIقة أ"وضاع اليت يعEشها املناس<بات زïرة هذه املؤسسة �لوقوف 
هاذ الزنالء، وفjح حتقIق حول ٔ�س<باب هذه الوضعية اليت حتاول بعض 
لوبيات مدينة فاس، املتحمكة يف رقاب العباد، وتوظيف هذه املؤسسة 
ٔ"غراض س<ياسوية رخIصة، ال ختدم ال مصل�ة املدينة وال مصل�ة الوطن 

  .يف يشء، مع اكمل أ"سف
س<يدة الوز�رة، التد}ل العاYل لوقف الس<ياسة ºا، ٔ�طلب م[ك، ال 

املمهن5ة اليت öس<هتدف هؤالء الزنالء وفك احلصار املرضوب Kىل هذه 
  ...املؤسسة، Kلام ٔ�نه لوال دمع بعض احملس<نني من ذوي النيات

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .ضيلالوز�رة، �لرد Kىل التعقIب، تف ةاللكمة لمك، الس<يد

        ::::الس<يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتالس<يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتالس<يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتالس<يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنمنمنمنية ªجÄعيةية ªجÄعيةية ªجÄعيةية ªجÄعية
�شكر مرة ٔ�خرى الس<يد املس�شار احملرتم Kىل هذا التعقIب، ٔ"Ëمك ٔ
. طرحمت من }ال± ٕاشاكلية Çبرية Yدا، مjعلقة مبؤسسات الرKاية ªجÄعية

ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن هناك وضع ميكن ٔ�ن نقول �رتئ، هناك العديد من 
اكالت نتد}ل Kىل وYه ªس<تع5ال يف الكãري من أ"حIان، لكن ٕاذا إالش

مل �كن هناك التعاون الاكيف بني مجيع املتد}لني، مبا فهيم وزارة التضامن 
وأ"رسة والتمنية ªجÄعية وكذû الب�ïت والوالïت والعامل ولك هؤالء 

اته ا�ºن ´سهرون Kىل املسار السلمي لهاته املؤسسات لن تفلح ه
  .املؤسسات، و�لتايل املترضر أ"ول مه الزنالء

ف�û، هاذ أ"مر ال ميكن ٔ�ن حيسم Kىل مس<توى قطاع حمدد، لكن 
البد ٔ�ن حيسم Kىل مس<توى مجيع املتد}لني، واح[ا كتعرفوا بqٔنه ٔ�ي �ة 
Çيكون عندها يش تد}ل ©ري سلمي ٕ�ماكننا لوضعنا Aجهة لها اخjصاص 

سÚٔq اTمع ال ميكن ٔ�ن نتد}ل فهيا، هذه راجعة الرقابة ٔ�ن نتد}ل، لكن م 
  .ٕاىل مكjب أ"�زة املعنية

ما ميكن ٔ�ن ٔ�ضيفه هو ٔ�ننا اليوم ¿رشف Kىل ٕامتام �ر�جمنا ٕالصالح 
مؤسسات الرKاية ªجÄعية، وقد �كون هناك ما يلزم �ات حمددة 
�ملسامهة يف دمع هذا النوع من املؤسسات �لهنوض هبا، وكذû لضامن 

لظروف اجليدة اليت جيب ٔ�ن ينعم هبا الزنالء، Kىل اعتبار ٔ�هنم ٔ�بناء اFمتع ا
عندما ال �كون هلم معيل، وكذû عندما تنضاف إالKاقة ٕاىل الوضعية 
الصعبة لهؤالء الزنالء، فٕاهنم حيتاجون للك املتد}لني ÒمتكIهنم من ظروف 

  .الئقة �لعEش

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . وز�رة Kىل مسامههتا معنا يف هاته اجللسةشكرا، و¿شكر الس<يدة ال

وا"ٓن ن�jقل �لسؤال املوYه �لس<يد الوز�ر املنتدب Tى رئEس 
احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، حول تعرثات تفعيل �ر�مج 

اللكمة ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من الفريق . التعاون املغريب أ"مر�يك
  .ªشرتايك لتقدمي السؤال

        ::::س�شار الس<يد حفIظ وشاكس�شار الس<يد حفIظ وشاكس�شار الس<يد حفIظ وشاكس�شار الس<يد حفIظ وشاكامل امل امل امل 
  .شكرا الس<يد الرئEس

  الس<يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

�خيت، إالخوة املس�شار�ن،ٔ  
حقIقة Kىل ٔ�ن هذا السؤال مت طر¬ه م[ذ س<نة تقريبا، �لضبط يف يوم 

، واملعطيات اليت اكنت Tينا �ٓنذاك واليت كنا نتوفر Kلهيا 2012ينا�ر  19
الرب�مج به تعرثات وتعرثات كثرية }اصة  فعال، اكنت تؤكد Kىل ٔ�ن هذا

  . س<نوات من انطالقه 4بعد مرور 
ٕاال ٔ�نين سqٔقوم بطرح السؤال كام مت طر¬ه، وكذû بتحيE[ات 
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املس<ت5دات اليت عرفها هذا الرب�مج، وهاذي م[اس<بة كذû �ش خنربو 
الرٔ�ي العام الوطين حول هاذ الرب�مج ا�يل �لك رصا¬ة مت رصد اعÄدات 

 24ن املغرب هو الثاين، املبلغ املرصود �لمغرب اكن هو الثاين من بني اك
مليون  700دوÚ تقريبا، وا�يل فعال اكن Çيبلغ املبلغ دïلو، كام قلت، وا¬د 

  .دوالر
ٕاذن هاذ الرب�مج، كام قلت، ٔ�ن الرٔ�ي العام يعرفو كذû، وخنربو 

ا�يل ©ادي ) La rallonge(الرٔ�ي العام الوطين �لرب�مج الثاين، وال 
ðكون نتاع هاذ الرب�مج، ٕاذن كام قلت ©ادي نطرح السؤال دïيل كام Yاء 

  ...حسب النص �ش نبقى يف ٕاطار
لقد اس<تفادت اململكة املغربية يف ٕاطار �ر�مج التعاون املغريب 

) Millennium Challenge Corporation(أ"مر�يك، حتدي أ"لفIة 
ت إالنتاجIة ولعدد من امجلاKات احمللية، بلغ من دمع مايل لعدد من القطاKا

مليون دوالر، ٕاال ٔ�ن هذا الرب�مج يعرف Kدة تعرثات، و�لتايل تqٔ}ري  700
مليون دوالر ٔ�ي  450يف ٕاجناز املشاريع املربجمة، حIث مت ªلزتام مببلغ 

، هاذ اليش %28مليون دوالر، ٔ�ي  198، ومل يمت التqٔشري ٕاال Kىل 64%
  . نة الفارطةيف بداية الس< 

Kدة مس<ت5دات، ٔ�نه إالحصائيات ٕاىل ¬دود  -كام قلت–ºا ٔ�نه طرٔ�ت 
، هاذ الرب�مج عرف تقدم شE�ا ما، حIث مت املوافقة، 2012هناية ماي 

من هذه املشاريع  %82مايش التqٔشري Kىل احلوªت، متت املوافقة Kىل 
ن دوالر، ٔ�ي مليو 572ومن املوارد ا(صصة، وا�يل كتبلغ القمية دïلها 

  . %18مليار درمه مغربية، ٕاذن املتبقي هو  4,9تقريبا 
وهاذ املبالغ مت توزيعها ٔ�و مت جتز�هئا Kىل Kدة قطاKات، قطاع املقاوالت 

من  ï cّ 47% 2012ا�يل ا"ٓن Çيعرف وا¬د التعرث، فعال ٕاىل ¬دود ماي 
ملبلغ املبالغ ا(صصة، القطاع الفال_ ا�يل عرف كذû ختصيص وا¬د ا

جشار املمثرة، ومل يمت رصف ٕاال  328,6دïل  ٔ̈ مليون  288مليون دوالر ل
هكjار ا�يل  8000، املسا¬ات اكنت عند� %87دوالر، ٔ�ي ¿س<بة دïل 

، السوايق كذû 62.000مت öش5ري  80.000خصها يمت öش5ريها، اكنت 
)Canalisation( 698، اكنت عند� وا¬د ï يلومرت مربجمة، مت ٕاجنازÇ cّ 

مليون دوالر  Ç21يلومرت، الصيد البحري اس<تافد كذû مت ختصيص  400
  ...لبناء

  . ©ادي Ëزيد نعطي معلومات يف التعقIب نتاعي. شكرا الس<يد الرئEس
  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة Kىل السؤال. شكرا

تدب Tتدب Tتدب Tتدب Tىىىى رئEس احلكومة، امللكف  رئEس احلكومة، امللكف  رئEس احلكومة، امللكف  رئEس احلكومة، امللكف الس<يد الس<يد الس<يد الس<يد محممحممحممحمد د د د جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املن يب بوليف، الوز�ر املن يب بوليف، الوز�ر املن يب بوليف، الوز�ر املن 
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس<يد الرئEس

�� بدوري ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر املس�شار احملرتم من الفريق ªشرتايك Kىل ٔ
وكام الحظت من تد}لمك �لفعل، ٔ�� اكن عندي . طرح هذا السؤال

 Ç�يد ٔ�ن اجلواب �ل�س<بة �لسؤال ا�يل طرحjيوه يف بداية الس<نة املاضية، ؤ
  . فIه نوع من إالشارة ٕاىل النقص ءالسؤال كام طرح Yا

لكن �لفعل هناك تدارك، �عتبار ٔ�نه املرشوع اºي نت�دث عنه هو 
ومل يبدٔ� العمل به ٕاال يف س<ن�ني، يف  2007مرشوع ا�يل توقع يف صيف 

، وحنن ا"ٓن يف الس<نة الرابعة، ال ميكن ٔ�ن نعطي ¿سب دïل 2009ش<ت�رب 
  .�س<بة �لس<نة الثانية ٔ�و الثالثة، حنن ا"ٓن يف الس<نة الرابعةإالجناز �ل 

مليون دوالر،  697¿سب إالجناز، الس<يد املس�شار احملرتم، يف ٕاطار 
من مجموع ªلزتام ا�يل حقق[اه حلد ا"ٓن، ويف مجموع  %90يه حوايل 

من مجموع  %61مليون دوالر، مبعىن ٔ�ننا يف ¬دود  430إالنفاق ¬دد� 
  .مازال عند� من هنا "ٓخر الس<نة �ش Ëمكلو اليش الخرإالنفاق، و 

 ،û ٔخر، و}اصة ¿شريqنه ما ©اد´ش �كون ت�مبعىن ٔ�نه حنن نتصور ٔ
الس<يد املس�شار احملرتم، هو ٔ�ن حنن نتوقع ٔ�ن ªلزتام دïل الواكÚ �حلصة 

مليون دوالر ا�يل ©ادي نلزتمو هبا من هنا "ٓخر العقد  35املتبقIة دïل 
  .�ش نوفIو بذاك املبلغ ا�يل حصلنا Kليهأ"ول 

و�لتايل، لن �كون ٕان شاء هللا رب العاملني هناك تqٔخر، هذا ما 
وأ"مور مزïنة، هناك تعرث يف  %100تيعنEش Kىل ٔ�نه راه اح[ا زعام 

اجلهات ويف املشاريع، وجيب }الل هذه الس<نة ٔ�ن نتدارك النقص احلاصل 
 جمال الربجمة، قلت يف جمال الربجمة ©ادي يف اFال دïل التنفIذ، ولEس يف

  . نربجمو ٕان شاء هللا ال�س<بة ا�يل يه مjوقعة
لكن يف ٕاطار التنفIذ هناك بعض إالشاكالت، حصيح يف بعض اFاالت 
. واملياد�ن، عندي مناذج دïل ªجنازات املادية، ما ©اد´ش Ëكرث Kليك فهيا

�رسة مس<تفIدة من ٔ�صل  ٔ�لف 90أ"جشار املمثرة ا"ٓن تقريبا حوايل ٔ110 
مليون، الصندوق دïل التحفزي تقريبا ا�يل  336ٔ�لف ا�يل خصها öس<تافد، 

معمل دïل ٕانتاج زيت الزيتون بطريقة عرصية، تقريبا  20©ادي يد�ر لنا 
�لف  40راه اح[ا يف ال�س<بة ا�يل اكنت مقررة، خصنا ©ري ندوزو �لتطبيق ٔ

  .فالح
�لف مس<تفIد، وا¬د اFموKة  18رث من يف �ر�مج الصيد التقليدي ٔ�كٔ

دïل أ"قالمي، وا¬د اFموKة دïل القرى دïل الصيد التقليدي �لفعل 
  .اس<تفادت، لكن هناك جزء �ٓخر راه اح[ا ت�ش<تغلو Kىل ٔ�نه ´س<تافد

مليون  63ٔ�لف صانع تقليدي مببلغ  �12ر�مج الصناKة التقليدية ٔ�يضا 
  . راه تنجز %75ٕالجناز وا�يل تقريبا دوالر، وا�يل هو �لفعل يف طور ا

�لف  100حمو أ"مIة الوظيفIة والتكو�ن املهين ٔ�يضا ا�يل فIه تقريبا ٔ
مس<تفIد يف اFال دïل الصناKة التقليدية ٔ�ساسا والفالحIة، ا�يل ٔ�يضا فIه 

  .نجزوهان مليون دوالر ا�يل اح[ا تقريبا وصلنا �ش  33
نوع من التطور بqٔنه يدمع  �ر�مج القروض الصغرى وا�يل حصل فIه

مجموKة من املؤسسات دïل القروض الصغرى يف ٕاطار صندوق حىت هو 
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)JAÏDA(     لïا�يل تيعاون وا�يل هو د)6CDG( كونð ننا �لفعل�، مع ٔ
عند� فIه بعض إالYا�ت، لكن هذا ما ðمينعش Kىل ٔ�ن هناك نقص يف 

  .التنفIذ جيب تداركه
  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب .شكرا

        ::::املس�شار الس<يد حفIظ وشاكاملس�شار الس<يد حفIظ وشاكاملس�شار الس<يد حفIظ وشاكاملس�شار الس<يد حفIظ وشاك
  . شكرا الس<يد الوز�ر Kىل اجلواب دïلمك

فعال كام ٔ�رشت ٔ�ن املعطيات ا�يل اعطيهتا û ٔ"ن تداركهتا ٔ"ن السؤال 
  . مت طر¬ه هاذي س<نة ولكن اكينة هناك مس<ت5دات

فعال،  2009ٔ� ٕاال يف ش<ت�ري ٕاال ٔ�ن املرشوع ٔ�رشتيو Kىل ٔ�نه مل يبد
ولكن اكن خصو س<نة Kىل أ"قل �ش تؤسس وا¬د الرشكة ا�يل ملكفة 
�لرصف ا�يل يه الرشكة دïل الرشاكة من ٔ�Yل التمنية، وا�يل اك�ن مد�ر 

  .Kام تعني، ٕاىل ©ري ذû، ويه ا�يل كتقوم �لت��ع واملراق�ة نتاع هاذ العملية
هاذ املشاريع ا�يل كتعرفها هاذ ولكن املشلك ا�يل عند� وهو ٔ�ن 

ï ،التعرثات، مرشوع ما بقاتلناش س<نة كام رشتيو cّï مازال لنا  cّ 8  شهر
 14اشهر ٔ"ن املرشوع يعين Çي�هت|ي يف  �7لضبط ما اكمالش، يعين وا¬د 

  . �لضبط 2013ش<ت�رب 
ٕاذن Çيبقى إالشاكلية عند� دïل ت��ع هاذ املشاريع ا�يل مازال عندها 

وبة يف التنفIذ، واش ©ادي يتلكفوا هبا إالرشاف، ٔ"ن ذيك الرشكة يه صع
حمددة واك�ن املرسوم ا�يل Çي�دد نتاع هاذ الواكÚ هاذي، مرسوم حمدد ٕاىل 
©ري ذû، ٕاذن شكون ا�يل ©ادي ي��ع من بعد؟ واش أ"عضاء دïل 
السفارة أ"مر�كIة؟ واش اك�ن يش جلنة، ٕاىل ©ري ذû؟ يعين هذا ٕاشاكل 

  .ا�يل هو مطروح
وكذû �ل�س<بة لوا¬د القضية ا�يل يه Yد �مة وهو ٔ�ن اك�ن هناك 
�ن اTول ا�يل كتنجح يف املرشوع دïلها نتاع حتدي أ"لفIة، دامئا Kىل ٔ�ن ٔ
السلطات أ"مر�كIة بصفة Kامة ٔ�هنا والتعاون أ"مر�يك Çيفكر �ش يد�ر لها 

ا�يل كتكون فIه اعÄدات ، متديد دïل هاذ الرب�مج )Rallonge(وا¬د 
مالية Yد هامة، واملغرب ا"ٓن Kىل حسب ما يف الكوالEس مازال مايش 
بصفة رمسية، Kىل ٔ�ن هناك ثالث دول ا�يل ©ادي ميكن öس<تافد من هاذ 

)rallonge ( ûا وكذIمن ٕافريق Úا وال هذا ويش دوIا�يل يه رمبا جورج
  . ق�ةيف املغرب، يعين هاذي ثالث دول ا�يل رمبا مرت 

ولكن هاذ اليش مرهون كذf ûرسKة تنفIذ هاذ املشاريع، رشتيو Kىل 
 هٔ�رقام، مãال نعطيو يف التكو�ن، فعال التكو�ن يعين هو يعين اس<تافدت م[
 K12دد Çبري، ولكن �ل�س<بة رشتيو �لصيد البحري راه اس<تافدت مايش 

احIة ٔ�لف مس<تفIد حلد الساKة يف الن 18 هٔ�لف حلد الساKة، اس<تافدت م[

                                                 
6 Caisse de Dépôt et de Gestion 

نتاع الصيد التقليدي ا�يل حبار ا�يل اس<تافدوا، وا�يل هذا كام قلت Kىل ٔ�ننا 
الزم خصنا جنحو يف هاذ العملية هاذي من ٔ�Yل ٔ�ننا �ش ¿س<تافدو من 

    ).rallonge(املرشوع الثاين نتاع التعاون أ"مر�يك ا�يل هو كام قلت 
  .وشكرا الس<يد الرئEس، ؤ�عتذر ٕان ٔ�طلت

        ::::لسةلسةلسةلسةالس<يد رئEس اجل الس<يد رئEس اجل الس<يد رئEس اجل الس<يد رئEس اجل 
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب. شكرا

الس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tىىىى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  . شكرا الس<يد الرئEس .نعم
هو اح[ا ما كنختلفوش يف التقIمي، ٔ�Çيد ٔ�ن هناك تقدم، ٔ�ن املغرب 

ر دïل الرب�مج ٕاجنازات ا�يل يه اس<تطاع �لفعل ٔ�نه ينجز يف هاذ إالطا
كتبقى �مة، �عتبار ٔ�نه �لفعل هاذي سابقة يف التارخي دïل التعاطي دïل 
اTوÚ أ"مر�كIة مع اململكة املغربية يف هاذ إالطار وهاذ الثقة، ؤ�Çيد ٔ�يضا 
�ن إالشاكالت ا"ٓن ا�يل مطرو¬ة هو تعدد املرافق وتعدد الربامج وتعدد ٔ

تنفذ�ن، هذا ا�يل جعل مãال ميل كنقولو س�س<تفIد املقاوÚ املتد}لني وامل 
مايش حبال كEس<تافد الشخص، مايش حبال كEس<تافد وا¬د يف التكو�ن، 

 18مايش يف وا¬د ا�يل ©ادي يزنل البحري ا�يل ©ادي يزنل، ؤ�� قلت 
�لف يف الصيد البحري، فٕاذن اك�ن تعدد دïل املس<تفIد�ن، والطريقة دïل ٔ

ا�يل تيجعل هاذ الواكÚ ا"ٓن ا�يل يه مرشفة �لفعل �كون  ªش<تغال هو
  . عندها وا¬د النوع دïل الصعوبة يف التزنيل

اح[ا ا�يل تنواKدو به هو ٔ�نه �لفعل ما ميكن ¿ساليو هاذ الرب�مج ٕاال 
�ملطالبة، ما حنلو املؤسسات ا�يل يه مؤسسات ا�يل مهنا مبراس<مي ا�يل 

د احلصول Kىل اTمع يف مجم�، ؤ�يضا �ش ت�شqٔت، ما ميكن حتل ٕاال بع
خنرجو مايش فقط ªلزتام، ولكن Kىل صعيد إالدالء �لنفقات، هذا ا�يل 
̈ٔ}ري من هنا  اح[ا تنواKدو به وتن�اولو Kىل ٔ�نه �لفعل منش<يو فIه حىت ل

  . 2013لش<ت�رب 
�لفعل اك�ن وKد، ٔ"نه املغرب اس<تطاع ٔ�ن ينجز، كام تفضلمت، الس<يد 

ار احملرتم، ٔ"نه املغرب اس<تطاع ٔ�ن ينجز ¿س<بة �مة واس<تطاع ٔ�نه املس�ش
ðكون عندو �لفعل حاكمة يف التدبري، هذا ا�يل جعل املؤسسة ٔ�يضا 

ا�يل �لفعل ©ادي �كون ) Un compact 2(أ"مر�كIة ٔ�نه �لفعل تد�ر لنا 
فIه وا¬د النوع دïل التعاطي من Yديد، هذا ٔ"نه اك�ن ثقة يف اململكة 

ملغربية، ولكن ٔ�يضا اك�ن ثقة يف الطريقة دïل التدبري، ؤ�نه �لفعل Kىل ا
حساب املؤرشات ا�يل عند املؤسسة أ"مر�كIة ٔ�ننا اس<تطعنا نت5اوزو ذاك 
املؤرشات، وهذا ا�يل جعل الثقة تبقى يف املغرب، ؤ�نه �لفعل ©ادي 

  . �ل�س<بة �لفرتة املق�]) ð)une rallongeكون 
 .ملس�شاروشكرا الس<يد ا
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        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ٔ"¬د . السؤال الثاين موضوKه ارتفاع ٔ�سعار املواد ªس<هتالÇية
  .السادة املس�شار�ن من فريق أ"صاÚ واملعارصة ل¾سط السؤال

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويلاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويلاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويلاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويل
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئEس،
  الس<يدان الوز�ران،

  الوز�رة، الس<يدة
  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعEش العديد من أ"سواق الوطنية Kىل وقع ارتفاع ©ري مس<بوق يف 
�صبح يؤرق �ل ٔ ،ïدKا تصاKية أ"ساس<ية ارتفاÇس<هتالª سعار املواد�ٔ
العديد من أ"رس اليت �تت ©ري قادرة ملتابعة وموا�ة ٕايقاع هذه 

ؤ��زت Kىل القدرة الرشائية لعموم الطبقات  ªرتفاKات، واليت ٔ�هنكت
الفقرية ٔ�و الطبقات الفقرية ٔ�و ذوي اT}ل احملدود، وحىت Kىل الطبقات 
املتوسطة، و}لفت موYة اس�[اكر واس�Iاء Kارم رمغ العديد من النداءات 

  .املتكررة لوضع ¬د ملوYة الغالء
احلكومة هذا، يف الوقت اºي اكن البعض ميين النفس وي�jظر وفاء 

بوعودها والزتاماهتا اليت قطعهتا Kىل نفسها بعد تنصيهبا ٕا�ن الرب�مج 
احلكويم، ذاك الرب�مج اºي Yاء ¬افال بوعود معسوÚ ورزمة من 
إالجراءات والتدابري اليت بقIت ¬ربا Kىل ورق، فرسKان ما تبخرت تلمك 

نكوص يف ªلزتامات واËكرست ٔ�¬الم اليقظة Kىل خصرة الواقع، واقع ال 
  .الوعود لترتك أ"رس و¬دها تواYه مصريها ٕ�ماكنياهتا املتواضعة واملتدنية

  الس<يد الوز�ر،
وحنن Kىل مشارف انقضاء س<نة من معر احلكومة، مل نلمس بعد ٔ�دىن 
ٕاجراء ٔ�و حىت جمرد حسن النواï من ٔ�Yل درء هاجس املعا�ة اليومIة 

  .  �لمواطنني والتخفIض من ¬دة الغالء
 Eٔسqىل ما سلف، ¿سائلمك، الس<يد الوز�ر، عن إالجراءات وتK سا

العملية املزمع اختاذها من ق�ل وزارðمك لوضع ¬د ملوا�ة الغالء اºي تعرفه 
  .أ"سواق املغربية

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس<يد الوز�ر لٕالYابة Kىل السؤال. شكرا الس<يد املس�شار

Eرئ Eرئ Eرئ Eىىىى رئT الس<يد الوز�ر املنتدبT الس<يد الوز�ر املنتدبT الس<يد الوز�ر املنتدبT س احلكومة، امللكف �لشؤون العامة س احلكومة، امللكف �لشؤون العامة س احلكومة، امللكف �لشؤون العامة س احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس<يد الوز�ر املنتدب
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس<يد الرئEس
  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم عن فريق أ"صاÚ واملعارصة

عندك يف السؤال زايدة ٔ�و خنتلف يف ) La dose(ما عرف�ش واش 
التقIمي، زعام، ٔ�� ميل ت�سمع دا� السؤال دûï فIه ارتفاع ©ري مس<بوق يف 

، موYة اس�[اكر واس�Iاء Kارم، وعود احلكومة املعسوÚ، ¬رب ٔ�سعار املواد
Kىل ورق، النكوص يف الوعود، تنقول واش �لفعل ðهنرضو Kىل نفس 
الواقع؟ واش اح[ا هاذي راه }اصها مايش ©ري ثورة ðكون، هاذ اليش راه 

ال، ©ري، الواقعية تقjيض ٔ�ن نت�دث عن ارتفاع أ"سعار �لك .. من
  .موضوعية

د� ٕاشاكل هو ٔ�نه التعاطي مع املسÚٔq دïل الزïدة يف أ"سعار اح[ا عن
ميل . تتكون بطريقة ا�يل ما م�نياش Kىل املتابعة احلقIقIة دïل أ"سعار

تنجي اليوم ونقول û، الس<يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن املندوبية السامIة 
نت �لتخطيط، وانÄ تتعرفوا إالحصائيات ا�يل تتخرج، احشال من مرة اك

 2012تتقول بqٔنه التضخم يف املغرب يف ) مايش مع احلكومة(إالحصائيات 
�ش<نو تيعين؟. ، ٕاذن هاذي حصي]%1,3وصل لــ ٔ  

تيعين Kىل ٔ�ن املس<توى دïل الزïدات يف أ"سعار معوما راه يف ¬دود 
، شوفوا أ"سعار ا�يل عند� يف اTول اFاورة، العربية واTول 1,3%

خصنا نعرفو Kىل ٔ�ن املغرب . دها مس<توى دïل العEشأ"وروبية ا�يل عن
ٓ يف التضخم، ميكن نقولو Kليه يش احواجي  �خر�ن، ولكن يف التضخم جIنا 

}الل العرشية أ"}رية �لرتتEب دïل  %1اح[ا ا�لواىل Kىل صعيد ¿س<بة 
)World    Economic    Forum .(  

، ما ما عند�ش زïدات، الس<يد املس�شار، ا�يل يه زïدات هيلكية
ويف  2013درامه يف  10ميك�ش ماطEشة مãال ٔ�وال البطاطا تويل öسوى 

، ال، اك�ن 20تويل öسوى  2017درمه ويف  15تويل öسوى  2014
حمطات ا�يل يه ٕاما دïل الصقIع، دïل الفIضا�ت، دïل احلرارة، دïل ٕاىل 

15�ٓخره، ا�يل تتجعل أ"سعار ترتتفع مث تعود، اح[ا قلنا هاذي ٔ�كرث من  
يوم، قلنا أ"سعار دïل ماطEشة ودïل البطاطا ©ادي ðرجع، وهاذي ا�يل 

درامه، ما عند�ش زïدات ا�يل يه Çبرية  5درامه،  4اك�ن ا"ٓن، اك�ن ا"ٓن 
  . ا�يل ت��قى تزتيد، هيلكية وميكن نقولو Kىل ٔ�هنا س<تؤ;ر

يف  و�لتايل، الواقع املغريب يفIد Kىل ٔ�ن هناك ارتفاKات دïل أ"سعار
بعض املواد، جIتو اليوم وقلتو يل �ٓودي اYTاج راه مرتفع السعر دïلو، 
©ادي نقول لمك عندمك احلق، ولكن هاذ ªرتفاع عندو ظروف وهاذ 
الظروف م�ارشة ٕاذا حتيدت هاذ أ"س<باب ©ادي �رجع السعر دïل اYTاج 

  . �لم�ل دïلو
من }الل املراق�ة  احلكومة من }الل التدابري إالجرائية والوقائية، مث

Kازمة Kىل ٔ�نه �لفعل التصدي ملثل هذه إالشاكالت من }الل، ٔ�وال، فjح 
طلبات العروض يف املواد ا�يل يه مفjو¬ة لكها، ؤ�يضا ما ميك�ش نقولو 

  .Kىل ٔ�نه هناك زïدة يف أ"سعار ©ري مس<بوقة يف بعض املواد فقط
  .شكرا
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        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك، الس<يد املس�شار، . |ى الوقتشكرا الس<يد الوز�ر، اËهت 

  .�لتعقIب

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويلاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويلاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويلاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف اسطمبويل
  .شكرا الس<يد الوز�ر

اح[ا ملا طرح[ا، الس<يد الوز�ر، هاذ السؤال، طرح[اه ٔ"نه تضام[ا مع 
  .طبقة ذوي اT}ل احملدود والناس ا�يل ما يف ¬اهلمش، هذا هو أ"ول

ن زïدات، زïدات تنقراوها يومIا يف 9نيا، طرح[اه ٔ"نه فعال اك�
الصحف الوطنية، زïدات اكينة يف مواد البناء واللكفة ا�يل صبحت اليوم 
Kىل حساب هاذ الزïدة أ"}رية، املواد الغذائية كذû، احملروقات، 

اك�ن زïدة ما كمتشاش وما كت5اوfش مع . الزيوت، اك�ن النقل ونقل السلع
  . واطن ذوي اT}ل احملدود وحىت املتوسطالقدرة الرشائية دïل امل

وهذا هو ا�يل جعلنا يف ٕاطار التضامن مع املواطنني وكنواب Kىل أ"مة 
�ش نطرحو أ"س<ئ] يف ٕاطار شفاف وندافعو �لك ما عند�، �ش احلكومة 

�هبوها �ش يه تصEب احللول وتقول لنا ٔ�ش<نو هو احلل �ش ما يبقاش ن 
  .احلل هاذ اليش تصاKدي وتصEب ليه

  .شكرا

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Kىل التعقIب

الس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tىىىى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس<يد الرئEس
ال ميكن ٔ�ن خنتلف، هذا حق املس�شار، حق الربملان، ٔ�Çيد ٔ�نه يدافع 

س بqٔهنا مjرضرة من الغالء دïل أ"سعار وهذا ٔ�مر Kىل الطبقة ا�يل تيح
û وز�ر نقولÇ ��ولكن ٔ�� ما ¬اولت ٔ�ن ... معقول، هذا حق ال ميكن ٔ

�قو± هو ٔ�نه �لفعل اك�ن بعض الزïدات يه زïدات مومسية، وحÑI يث¾ت ٔ
Kىل ٔ�نه هناك �لفعل السامرسة واملتالعبني يتد}لون �ش ðكون عندمه 

  . يف الرحب ويف الهامش دïل الرحب، احلكومة تتد}لاحلصة أ"©لب 
، 2011ميكن نقول û، الس<يد املس�شار، Kىل ٔ�نه قIاسا �ل�س<بة لـ 

 16معلية دïل املراق�ة، ا�يل فهيا الزïدة حبوايل  4000مقنا بqٔكرث من  2012
من  ا، واس<تطعنا Kىل ٔ�ننا نضبطو �لفعل كثري 2011قIاسا ٕاىل  %17و

  .لقوانني الزجرية راها اختذت يف حقهماملتالعبني وا
�يضا القانون احلايل تEسمح Kىل ٔ�نه ðكون هناك مjابعة ا�يل يه حملية ٔ
ٕاقلميية Kىل صعيد العامل، والوالة ٔ�يضا �ش يقوموا �ٕالجراءات الزجرية 

، ما نبقاوش ن�س<ناو وا¬د )العقوبة من ا(الفني(الرضورية، �ش نقربو 
  .القرار مركزïاملسار طويل �ش يت ذ 

ا�يل  30.08اºي Kدل بــ  99.06هناك صالحIة من }الل القانون 

تيعطي صالحIات حقIقIة �لوالة والعامل Kىل ٔ�هنم �زجروا ا(الفني 
  .والسامرسة والوسطاء ا�يل تريفعوا أ"سعار

مث ٔ�يضا، الس<يد املس�شار احملرتم، اك�ن ظرف راهن مjعلق �لزïدة يف 
 ðلكمتو Kلهيا، نظرا �لتعديالت اجلديدة ا�يل Yات يف مواد البناء ا�يل

، حنن ال خنتلف معمك، احلكومة من }الل 2013القانون املايل دïل 
الوزارات املعنية، وزارة التجهزي ووزارة الشؤون العامة واحلاكمة ووزارة 
�يضا ªقjصاد واملالية، ا"ٓن راها يف ٕاطار القIام مبا يلزم ٕاليقاف هؤالء ٔ

�ºٔكدو اqىل حساب املواطن، ونK داتïس<تافدوا من هاذ الزEن زادوا وت
لمك ٔ�نه ٕاذا حصل يش وا¬د يف هاذ أ"مور ما ©اد´ش يفلت و©ادي نطبقو 

  .Kليه القانون حبذافريه
  .وشكرا الس<يد الرئEس

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  . شكرا

مة اللك. السؤال الثالث موضوKه العراقIل اليت تعيق ªس�1ر العمويم
̈ٔحرار لتقدمي السؤال   .ٔ"¬د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل

        ::::املس�شار الس<يد }ريي بلاملس�شار الس<يد }ريي بلاملس�شار الس<يد }ريي بلاملس�شار الس<يد }ريي بل    ريريريري
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئEس،
  الس<يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
¬اولت احلكومات السابقة حتسني م[اخ أ"عامل من ٔ�Yل öشجيع 

أ"مãل حملاربة البطاÚ وحتسني اT}ل  ªس�1ر العمويم، �عتباره احلل
  . والرفع من مس<توى اÒمنو، و�لتايل تقليص ¿س<بة العجز

ٕاال ٔ�نه �لرمغ من ذû الزالت هناك العديد من العوائق والعراقIل اليت 
تعيق تطور ¿س<بة ªس�1رات ببالد�، مهنا ما هو مرتبط بعوائق ب�Iوية 

. لوKاء العقاري مãل أ"حIاء الصناعيةتتعلق بضعف الب�Iة التحتية كتوفري ا
وهنا، الس<يد الوز�ر، ال يعقل ٔ�ننا ا"ٓن هناك Kدد من املدن ©ري موجودة 
�حIاء صناعية، فٕاذا اكن هناك �لخواص البد أ"مثنة ðكون مرتفعة، هنا ٔ
}اص اTوÚ تتد}ل، ال يعقل ٔ�ن ا"ٓن يف اTار البيضاء كنلقاو يف املثل يف 

درمه، ونقولو ´س�مثروا، ٔ�ي اس�1ر  5000و 6000_ الربنويص بــ 
  . س<يكون هبذا اÒمثن وابغينا خنلقو فرص شغل �لمغاربة

ومهنا ما هو مرتبط كذû �لتعسفات إالدارية، هذه يه الطامة 
Kىل تطو�ر ªس�1ر، وهو يشء ... الكربى، الس<يد الوز�ر، اºي ال �زال

  . نتqٔسف Kليه
معمك من �ب العارف �ليشء، ؤ�� Kىل  اليوم، الس<يد الوز�ر، ٔ�حتدث

Kالقة دامئا مع املس�مثر�ن، واللك ´ش<تيك من هذه العراقIل اليت ٔ�صبحت، 
يعين حىت وىل إال¿سان ٔ�ن Kادي، يتلكم Kادي بqٔن امشEت لٕالدارة ما 
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  . اك�ن والو، ما هاذي
وخصنا، الس<يد الوز�ر، ال يعقل ٔ�ن حتط ملف ªس�1ر، مãال 

ف دïل املقاوÚ، واش كنعيطو التصنيف مازال القوانني نعطيك التصني
، واش يف الصنف ند�روها يف الوا¬د ٔ�و يف اثنني ٔ�و يف ثالثة، 1947دïل 

ونعطيوها لوا¬د املهندس ا�يل رمبا ٕاما هذاك املهندس ال Kمل ± �ملواد، 
  . املواد ا"ٓن تتطور، ا"ٓليات تتطور والزال القانون قدمي

نعطيك يف املثل دراسة اجلدوى، ٔ�� احرضت . رضو فهياالرشوة اح[ا هن
وا¬دة  ¿س ة كتابيا، �ش يطلبوا ± 25 مع وا¬د املس�مثر طلبوا ±

، حىت ّدا الس<يارة دïلو 25، واح[ا نتعاملو مازال بـــ )un CD(ويعطيومه 
وهبذا ©ادي ¿شجعو، الس<يد . لكها Kامرة بذيك اTراسة دïل اجلدوى

  ر؟ الوز�ر، ªس�1
وهنا ابغيت ¿شري كرثة املتد}لني يف ٕاعطاء الرخصة، اKالش؟ فني هو 
الش<باك الوحIد؟ فIنا يه مراكز ªس�1ر؟ اKالش معلنا هاذ مراكز 

  ªس�1ر؟ 
  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
اللكمة لمك الس<يد الوز�ر يف ٕاطار إالYابة عن . شكرا الس<يد املس�شار

  .السؤال

الوز�ر املنتدب Tالوز�ر املنتدب Tالوز�ر املنتدب Tالوز�ر املنتدب Tىىىى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة     الس<يدالس<يدالس<يدالس<يد
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس<يد الرئEس
̈ٔحرار   .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم عن فريق التجمع الوطين ل

�Çيد ٔ�نك، الس<يد املس�شار، ملا تفضلت وðلكمت Kىل احلكومات ٔ
م[اخ أ"عامل،  السابقة وقلت Kىل ٔ�هنا �لفعل قامت مبا يلزم يف ٕاطار حتسني

ٕاذن راه اك�ن وا¬د السريورة، ٕاذن احلكومات السابقة، اح[ا ا"ٓن حكومة 
Yديدة عندها س<نة، ٕاذن اك�ن سريورة واك�ن واقع، والواقع ال �رتفع، ا�يل 

Kام ما ميك�ش يف ظل س<نة نقولو ٔ�ننا  60و Y50ا يف احلكومات Kىل مىض 
  . عراقIلحIد�ه وما ابقاöش عراقIل، اك�ن الزالت هناك 

لكن احلكومة واعية، وYابتو يف الرب�مج احلكويم دïلها، Kىل ٔ�نه اFال 
ا [ªس�1ري �لفعل هو القلب النابض دïل ªقjصاد، ؤ�نه لكام حس� 

وطور� م[اخ ªس�1ر وم[اخ أ"عامل ٕاال واس<تطعنا ٔ�ن نطور ªقjصاد 
  . ؤ�ن خنلق فرص الشغل

احلالية Kىل ٔ�نه �لفعل هذه من أ"ولوïت حنن ٔ�يضا واعون يف احلكومة 
ªقjصادية دïل البالد، Kىل ذاك اليش إالجراءات ا�يل قامت هبا احلكومة 
احلالية الس<يد املس�شار احملرتم، نعطيمك مهنا مناذج، هو اÒمنوذج مãال دïل 
الرشاكة ا"ٓن ا�يل اك�ن بني القطاع العام والقطاع اخلاص مع الكونفدرالية 

مارس، ا�ل5ان  6ة ملقاوالت املغرب واحلكومة، االتفاق دïل العام

�ن هاذ ا�ل5ان املوضوKاتية ا"ٓن ٔ û ٔكدqبعد، ن îات فY اتية ا�يلKاملوضو
تقوم بعمل جIد، ٔ"نه هاذ املشالك ا�يل ðلكمتو Kلهيا، عفوا الس<يد 

  . املس�شار، هاذ املشالك ا�يل ðلكمتو Kلهيا ا"ٓن حنن صنف[اها وا¬دا وا¬دا
واك�ن ا�ل5ان املوضوKاتية من }الل اخلرباء والفاKلني ªقjصاديني يف 
املياد�ن، ٔ�ر�ب العمل تي5لسوا ا"ٓن مع احلكومة يف ٕاطار جلنة موضوKاتية، 
وتيجيبوا امللف دïل املنطاق الصناعية، تيجيبوا امللف دïل البريوقراطية، 

والتqٔخر يف ) TVA( تيجيبوا امللف دïل اÒمتويل، تيجيبوا امللف دïل
أ"داء دïلها، تيجيبوا ملفات من هاذ الق�يل ويدرسوهنا ¬اÚ ¬اÚ ا"ٓن، 
Kىل ٔ�ساس ٔ�ن يقرتحوا يف القريب العاYل Kىل احلكومة ٕاجراءات قانونية، 
ملا ال öرشيعية، تنفIذية، ورئEس احلكومة Yاهز Kىل ٔ�ن يق�ل لك ما من 

  .شqٔنه ٔ�ن يEرس اFال دïل ªس�1ر
Eس احلكومة ٔ�يضا يف هاذ إالطار دïل املتابعة دïل ملف ªس�1ر، رئ 

الس<يد املس�شار احملرتم، ٔ�¿شqٔ ا�لجنة دïل احلل �لمشالك ا�يل عند 
املس�مثر�ن، ترئ�سها وز�ر ªقjصاد واملالية وتتجمتع Kىل صعيد الوزراء لك 

ية جتمتع لك ما تيوYدوا لها امللفات وKىل صعيد القطاKات التق[ية الوزارات 
�س<بوعٔ.  

¿س<تطع نقول û، الس<يد املس�شار احملرتم، ٔ�ننا ¬لينا ٕاشاكالت يف 
املواقع ويف املدن ويف اجلهات، فني ما اك�ن يش مشلك تيطلع لهاذ ا�لجنة 

احلل، ورئEس احلكومة  ت�س<تطعو نوYدو ±) 7Les CRI(من }الل 
  .اريعfشخصه حيرص Kىل ٔ�نه �كون طرف يف ٕاجياد احللول لهذه املش

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب. شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس<يد }ريي بلاملس�شار الس<يد }ريي بلاملس�شار الس<يد }ريي بلاملس�شار الس<يد }ريي بل    ريريريري
  .شكرا

 Úقة حكومة مسؤوIمك حقË"ٔ ،متناو، الس<يد الوز�ر، هاذ اليش يتحققË
س<ياس<يا ولها رشعية جامهريية وشعبية، ال ´رشفها ويف عهدها مãل هذه 

  .ت البالية، اليت اعتقد� مجيعا ٔ�ننا جتاوز�ها يف هاذ العهد اجلديداملامرسا
اح[ا كنا ت�متناو، الس<يد الوز�ر، ٔ"ن دا� ا"ٓن ت�سمعو ©ري وعود، اح[ا 
إالجراءات، ٕاىل جIنا دا� يف السكن ªجÄعي، احلكومة حقIقة ك�سامه 

طق صناعية، يف السكن ªجÄعي، ها اح[ا سك[امه، ٕاىل ما وفر� هلم م[ا
  فني ©ادي خيدموا؟ ©ري ¿سك[ومه وما خيدموش؟

حىت يف هاذ اFال خصنا نفكرو يف أ"حIاء الصناعية، ٔ�ش<نو هام 
ªس�1ر يف لك مدينة، �ش ما ميك[اش ©ري السكن، ٕاذا اكن ©ادي 
نعطيو خصنا حىت لهاذ الناس ا�يل ©ادي ´س�مثروا يف أ"حIاء الصناعية، 

اع اخلاص ٔ�و العام خصنا ¿شجعو �ش جنلبو ªس�1ر اكن اخلواص ٔ�و القط
للك اجلهات يف املناطق، وند�رو وا¬د التوازن حىت بني املناطق، ٔ"ن ال 

                                                 
7 Centre Régional d’Investissement 
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احملور ما بني اTار البيضاء ٕاىل .. يعقل ٔ�ن لك يش احملور ما بني مãال
اجلديدة واملناطق أ"خرى اكلراش<يدية، كفكIك Çورزازات، حىت هاذو 

م ªس�1ر، ال يعقل ٔ�ن هاذو يبقاو دامئا حنس<بومه من خصنا ¿شجعو هل
  .اTرYة الثانية ٔ�و اTرYة الثالثة، البد ٔ�ن التحفزي الخر

لك ما Ëمتىن، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن البد تت ذ إالجراءات، قال البار¬ة 
اكن يف جملس النواب حول أ"من، راه ٕاذا ما ¬افظناش Kىل أ"من 

فرو فرص الشغل �لمواطنني، راه ما ©اد´ش �الس�1ر و�لعمل �ش نو 
حىت هذاك ا�يل Çي�اول يوضع عراقIل .. �كون أ"من، وا�يل ©ادي يتعاقب

لالس�1ر حىت هذاك كنحس<بوه ٔ�نه جمرم ويتعاقب Kىل يعين ضيع فرص 
  .شغل ٔ"بناء املغاربة

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
  .ٕاذا اكن هناك رد Kىل التعقIباللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، . شكرا

الس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tالس<يد الوز�ر املنتدب Tىىىى رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة  رئEس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس<يد الرئEس. نعم
الس<يد املس�شار احملرتم، النقطة دïل �لفعل دïل أ"من وªس<تقرار 
ما تيخفاش Kليمك، دا� اح[ا ٔ�بناء هذا الوطن، وËرى ما يقع، دا� �ش 

Ëكونو رص¬اء مع بعضياتنا، راه ما يقع عند بعض ٔ�شقائنا يف ب�ان عربية ا
  .ا�يل اح[ا يف ٕاطار ªقjصاد دïلنا اقjصاد ميكن لنا نقولو تنافيس معهم

الوضع يف املغرب فî يتعلق �الس<تقرار هو وضع، امحلد a، ا�يل 
ايل حىت تنعزتو به، وهذا هو ا�يل تي5لب املناخ دïل ªس�1ر، و�لت

اخلطا�ت دïلنا ا"ٓن خصها ðركز Kىل هاذ املزية ا�يل ما عندش العديد من 
  .اTول

�ïم كنا يف  3ونقدر نقول û، الس<يد املس�شار احملرتم، ٔ�ننا م[ذ ٔ
�ن املس�مثر�ن عندمه رغبة Çبرية Kىل ٔ�هنم جيI"وســـداف"ٔ û و ــ، نقدر نقول 

فة املشاريع، ناك رغبة وهناك طلب لقاءات وطلب معر �لمغرب، ه 
هذه مزية جيب ٔ�ن ¿سوق يف هاذ إالطار هاذ املزية �ش ¿ش<تغلو و�لتايل 

  .مع املس�مثر�ن
�يضا ٔ�� مjفق معك يف ٕاطار رضورة ٕاجياد س<ياسات م[دجمة، �لفعلٔ  

الظروف  ميل تند�ر سكن اجÄعي خصين خنلق ºاك السكن ونوفر ±
واحلاكمة حنن ¿ش<تغل Kىل ا"ٓن يف ٕاطار وزارة الشؤون العامة . احمليطة

ٕاجياد س<ياسة ٕاسرتاجتية وطنية �لحاكمة، واح[ا هاذي دعوة ٔ�نه من }الل 
يوم ©ادي ند�رو م[اظرة وطنية حول التقائية الس<ياسات  15وا¬د 

يه ا�يل ©ادي تعطينا الس<ياسات ) La convergence(العمومIة 
، ند�رو اÒمنوذجIة ا�يل خصنا، ميل ©ادي ند�رو مصنع، ند�رو معه سكن

معه مدرسة، ند�رو معه طريق، وهذا ا�يل ©ادي يوفر �لمغرب مجموKة من 
  .إالجيابيات

مث ٔ�يضا اجلهوية ا�يل ðلكمتو Kلهيا، امحلد a، املغرب يف ا"ٓونة أ"}رية 
والس<يد املس�شار من اجلهة الرشقIة تتعرفوا Kىل ٔ�نه اجلهة الرشقIة دïل 

نة ا"ٓن، ٕاذن اك�ن امليناء دïل Kام ا"ٓن مايش يه ا�يل اكي  30هاذي 
، اك�ن الطاقة )La zone agro(الناظور الك�ري ا�يل موسع، اك�ن 

الشمس<ية يف فكIك التحت، مبعىن ٔ�نه �لفعل املفهوم دïل اجلهوية ا"ٓن حنن 
نؤص�، ال يف املرا¬ل السابقة، والقانون دïل اجلهوية املق�ل ٕان شاء هللا 

  .ت اجلهوية وªس�1رات يف اجلهة©ادي �زيد يعطي نفس �لم5اال
  .شكرا الس<يد الرئEس

  :الس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسةالس<يد رئEس اجللسة
وا"ٓن ن�jقل ٕاىل السؤال أ"}ري واملوYه �لس<يد الوز�ر املنتدب . شكرا

Tى رئEس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومIة وحتديث إالدارة حول 
ساÚ من ولقد وردت Kلينا ر . تعويض العاملني �ملناطق النائية والصعبة

  .رئEس الفريق يطلب فهيا تqٔجIل السؤال
 .شكرا ملساشكرا ملساشكرا ملساشكرا ملسامهمهمهمهتمك، ون�jقل ا"ٓن �لتمك، ون�jقل ا"ٓن �لتمك، ون�jقل ا"ٓن �لتمك، ون�jقل ا"ٓن �ل5555لسة السة السة السة ا((((صصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيع


