
 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2013 ماي 7( 1434جامدى ا#ٓخرة  26

        818181818888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 ماي 7( 1434 جامدى ا#ٓخرة 26 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل الرابعاخلليفة  ،بدادش=يخ ٔ�محدو ا الس=يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ةنيثاال  الساMة ، ابتداء مندقJقة وست ومخسونثالث ساMات : التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت
   .بعد الزوال أ#ربعنيو  مUةالثاواTقJقة 

   .يةه مUاقشة أ#س=ئ\ الشف  ::::]دول أ#عامل]دول أ#عامل]دول أ#عامل]دول أ#عامل

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

        ::::دبدا، رئFس اجللسةدبدا، رئFس اجللسةدبدا، رئFس اجللسةدبدا، رئFس اجللسةاااااملس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو املس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو املس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو املس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو 
  . iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  . M�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  لس=يد الوز�ر احملرتم،ا

  الس=يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اTس=تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 
اTا|يل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة ٔ#س=ئ\ السادة 

  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا
س=ئ\ الشفهية املدر]ة يف ]دول أ#عامل، ق�ل الرشوع يف تناول ا#ٔ 

ٔ�عطي اللكمة �لس=يد أ#مني ٕالطالع اGلس Mىل ما ]د من مراسالت 
  .وٕاMال�ت، اللكمة لمك الس=يد أ#مني

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

توصلت رئاسة اGلس مبراس\ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
لربملان، خيرب من |اللها اGلس ٔ�ن الس=يد وز�ر الص�ة سUFوب عنه يف ا

ماي الرتباطه مبهمة  7متثيل احلكومة |الل ]لسة أ#س=ئ\ ليومه الثال7ء 
  . رمسية |ارج ٔ�رض الوطن

كام توصلت كذ� رئاسة اGلس مبراس\ 7نية، خيرب من |اللها الس=يد 
ف �لعالقات مع الربملان ٔ�نه نظرا وز�ر الص�ة نيابة عن الس=يد الوز�ر امللك

اللزتامات حكومJة طارئة، فٕان الس=يد وز�ر التجهزي والنقل يلمتس تqٔ|ري 
أ#س=ئ\ املو£ة لوزارته ٕاىل ما بعد أ#س=ئ\ املو£ة لقطاع الوظيفة 
العمومJة، ؤ�ن الس=يد وز�ر العدل يلمتس تqٔ|ري السؤال املو]ه ٕاليه ٕاىل �ٓخر 

  .اجللسة
ص أ#س=ئ\ الشفهية والكkابية اليت توصل هبا جملس هذا، ٔ�ما خبصو 

  : ماي 7املس�شار�ن ٕاىل ªاية يوم الثال7ء 
  ٔ�س=ئ\؛  M :5دد أ#س=ئ\ الشفهية -

 ٔ�س=ئ\؛  M :3دد أ#س=ئ\ الكkابية -
 . جوا�ن: Mدد أ#جوبة الكkابية -

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يد أ#مني

من النظام اTا|يل، توصلت الرئاسة بنية  128ادة طبقا ملقkضيات امل
  . اللكمة أ#وىل �لفريق احلريك يف ٕاطار طلب إال®اطة. طلبات ٕا®اطة) 8(

فاش؟ الرسا· اكنت واحضة، قال � الµس . احUا �يق ما ابدينا اكع
الوز�ر�ن نظرا الرتباطات حكومJة، بعض االتفاقJات كFس«Jومه، يلمتسوا 

  . هللا خيليك، الس=يد الرئFس، شكرا الس=يد الرئFس. لسةحىت �ٓخر اجل 
  .اللكمة لمك الفريق احلريك، تفضل

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

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقد Mاشت بعض ٔ�قاÁمينا اجلنوبية يف ا#ٓونة أ#|رية Mىل ٕايقاع ٔ�عامل 
شغب وفوىض، اكن وراءها بعض العنارص املوالية خلصوم و®دتنا الرتابية، 
مت جتنيدها لتqٔجJج الوضع وافkعال مو]ات من ÆحÅkاج املصطنع، 
بتخطيط مس=بق وفر اTمع املادي وإالMاليم لهذه العنارص بغية ٕاجناح 
مرشوعها التخرييب، يف حماو· ÑÒسة الس=تدراج تعاطف املنتظم اTويل 

Æبلومايس واحلقويق املس=تحق �لمغرب يف هيئة أ#مم وTىل النرص اM لتفاف
  . املت�دة

ٕان ما يدحض مزامع اخلصوم، ويضع ®دا للك التqٔويالت املغرضة 
وحماوالت التظليل اليت رافقت هذه أ#®داث، هو Úزامهنا مع صدور قرار 

قالمي جملس أ#من اÜي زىك الس=يادة احلقوقJة �لمملكة املغربية Mىل ا#ٔ 
اجلنوبية، يف تßٔqيد �ٓخر ملغربية الصحراء الراخسة �لبÝFة والطبيعة والتارخي 
وإالرادة الشعبية، وهو ما مل àس�سغه قJادة البولFساريو ومن يقف وراءها 
من M�ٔداء الو®دة الرتابية �لمغرب، حJث جلؤوا ٕاىل جتيFش بعض أ#صوات 

�لتغر�ر �ٔ#طفال وال«ساء  احملدودة املرو]ة ٔ#طرو®ة Æنفصال اليت قامت
قصد فربكة صورة مغلوطة عن الوضع احلقويق �ملنطقة، وٕاظهار السلطات 
احمللية وإالقلميية مبظهر املعتدي من |الل جلوء هذه العنارص املدجUة ٕاىل 

  . ختريب املمتلاكت اخلاصة والعامة وÆعتداء Mىل ر]ال أ#من
م�ين Mىل ضال· ومUايف وهو خمطط اåكشف ٔ�مام الرٔ�ي العام ٔ#نه 

�لواقع ولروح الو®دة اليت ما فé ٔ�بناء ٔ�قاÁمينا اجلنوبية يعربون عهنا يف لك 
  .وقت و®ني

  الس=يد الرئFس احملرتم،
ٕاننا يف الفريق احلريك، ٕاذ نؤكد دامئا دفاعنا املس=متيت من ٔ�]ل توس=يع 
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. احلقوق واحلرÒت يف خمتلف مUاطق املغرب، يف اجلنوب كام يف الشامل
فqٔي مفهوم حلقوق إالïسان يJîح رشق املمتلاكت العامة �لز]ا]ات احلارقة 
وٕاشعال النار يف القUينات الغازية وإالطارات املطاطية؟ ٔ��ن حنن يف الواقع 
من حرية التعبري؟ وهل حرية التعبري تعين عرق\ الطرق العامة وÆعتداء 

؟ )فردا 150م وصل Mدد املصابني مهن(Mىل قوات حفظ النظام وأ#من 
ويف ٔ�ي دو· وجممتع يق�ل ٔ�ن تتحول احلرية ٕاىل فوىض، وي«هتك أ#من 

  وÆس=تقرار بذريعة الفهم املغلوط حلقوق إالïسان؟
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة ا#ٓن �لفريق اTس=توري. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايض
  .س=يد الرئFسشكرا ال 

  الس=يد الوز�ر،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس=يد الرئFس، 
ٕان املغرب يعFش مUعطف يف öرخيه احلديث، ٕاصال®ات س=ياس=ية مل 
Úكمتل، ٔ�زمة اقkصادية |انقة، اس=تفزازات خصوم الو®دة الرتابية وأ#قالمي 

kحÆ عية، ارتفاع ®دةµجÆ بري يف املؤرشاتß راجعÚ ،ا]ات اجلنوبيةÅ
  . والتوÚرات Æجµعية

حمطات، الس=يد الرئFس، ®امسة àس=توجب وجود حكومة قوية 
وم«سجمة قادرة Mىل اختاذ قرارات ®امسة وابتاكر ®لول �لمشالك 

  . Æقkصادية وÆجµعية والس=ياس=ية املطرو®ة Mىل البالد
لكن، ولùٔسف ابتيل املغرب حبكومة مهها الوحJد تدبري اخلالفات 

سوية دا|ل أ#ªلبية، يف الوقت اÜي ي«kظر املغاربة من هذه احلكومة الس=يا
  .®ل مشالكهم احلقJقJة

كنا ن«kظر، الس=يد الرئFس، من هذا اGلس احلكويم أ#|ري اÜي انعقد 
ٔ�ن يصدر بالªات تد|ل الفر®ة Mىل فقراء هذا البM ،ûىل مkقاMدي هذا 

البû، وMىل ساكن العامل البM ،ûىل معطيل هذا البM ،ûىل ٔ�رامل هذا 
  . القروي املهمشني، Mىل الباMة املتجولني وÆقkصاد ªري املهيلك

فUصدم، الس=يد الرئFس، ويصدم معنا الرٔ�ي العام Mىل ٔ�ن اGلس 
احلكويم يناقش قضية، قضية وز�ر د|ل ٕاىل الربملان يف ®ا· سكر، 

اليت حسب ما قJل ويقال، واش هاذي حكومة؟ هل هذه يه احلكومة 
  عقد Mلهيا املغاربة �ٓمال ßبرية؟

ٔ�نبه النخبة الس=ياس=ية يف البالد ٕاىل ٔ�ن أ#زمة Æقkصادية والقضية 
الوطنية ٔ�صبحتا ا#ٓن حتدÒت كربى ٔ�مام املغرب، فوراء لك ٔ�زمة، الس=يد 

  .الرئFس، اقkصادية تqٔيت ٔ�زمة اجµعية تتحول بعدها ٕاىل الفوىض
لت�يل عن أ#�نية الس=ياس=ية خkاما، ندعو لك الس=ياس=يني ٕاىل ا

ûي ال خيدم البÜاين اGس، يدعي . والرتاشق اFكام - فال ٔ�®د، الس=يد الرئ
ٔ�ن �كون هو موالي عبد القادر اجلياليل، فلك اخلالفات  - تيقولوا املغاربة

  .لها خطوط محراء، عنواهنا الوطن مث الوطن مث الوطن
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ا#ٓن لفريق التجمع الوطين . ا الس=يد املس�شار احملرتمشكر 
  .لùٔحرار

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد البكوريد البكوريد البكوريد البكوري
  .شكرا الس=يد الرئFس

ٔ�حJط جملس=نا املوقر بقضية طارئة تتعلق �لتطورات أ#|رية اليت تعرفها 
مUطقة الصحراء املغربية، مشدد�ن Mىل رضورة تقوية اجلهبة اTا|لية، 

 ٔ�ن املغاربة قاطبة جUود جمند�ن وراء ]ال· امل� محمد ومؤكد�ن Mىل
  .السادس نرصه هللا �ûفاع عن حوزة الوطن

وبعد نقاش مس=تفJض دا|ل الفريق حبضور قJادته الس=ياس=ية املنمتية 
حلزب التجمع الوطين لùٔحرار اÜي اكن دامئا 7بتا ومدافعا عن اخkيارات 

املفkع\ يقودها رشذمة من دMاة وثوابت أ#مة، مربزا ٔ�ن هذه أ#®داث 
Æنفصال وٕ�يعاز من £ات |ارجJة يعرفها امجليع، مس=تغلني أ#طفال 
وال«ساء والش=باب، حماولني تغليط الرٔ�ي العام الوطين واTويل بqٔن هذه 
املناطق ينعدم فهيا Æس=تقرار، خصوصا بعد فشل مUاوراهتم �لتqٔثري Mىل 

  .جملس أ#من اTويل
  ،الس=يد الرئFس

ٕان هاته إال®اطة ]اءت بناء Mىل معطيات واقعية، رفعها ممثلو احلزب 
ومUتخبوه يف هاته أ#قالمي، حJث ٔ��رزوا ٔ�ن لك من خرج �لتظاهر لFس 
انفصاليا، بل هناك مطالب اجµعية مل�ة، àس=تدعي إالåك�اب Mىل ®لها 
Mرب اعµد مقاربة ال�شارك وإالنصات، حJث اكنت مUبع غضب اس=تغلته 

طراف املعادية لبالد�، مع أ#سف ٕالعطاء صورة مغلوطة بqٔن اكفة ا#ٔ 
  .املغاربة يف هذه املناطق مع Æنفصال

  الس=يد الرئFس،
البد اليوم من اعµد مقاربة ]ديدة يف هذا امللف، àرشك الو®دويني 
احلقJقJني واملهمشني لتدبري الوضع حمليا، والعمل Mىل إالسهام يف ®ل لك 

ية العالقة واTفاع مJدانيا عن قضي�Uا الوطنية اليت تبقى املشالك احملل 
  .املشرتك �ل«س=بة �لمغاربة

ٕاننا، يف فريق التجمع الوطين لùٔحرار، åرفض رفضا قاطعا ٔ�ي جتاوز 
ٔ�مين ٔ�و اخلروج عن القانون والرضب يف اس=تقرار هذا الوطن واملس هبيبة 

�ن �ملناس=بة �ر]ال اTو· وÆجتار حبقوق الصحراويني املغاربة، مش=يد
أ#من الوطين واTرك املليك والقوات املساMدة والقوات املسل�ة امللكJة 
ور]ال الوقاية املدنية واكفة القوى أ#مUية مبختلف ٔ�صنافها، واليت تذهب 
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  .حضية سلواكت Æنفالöت الصادرة عن هذه الرشذمة املqٔجورة
  الس=يد الرئFس،

نتوقع اس=مترارها، و�لتايل Mلينا ٕان هذه املناورات وÆس=تفزازات 
مجيعا، حكومة و�رملا� ومجعيات اGمتع املدين واكفة املواطنني واملواطنات 
املغاربة، ٔ�ن يبقوا يقظني، ®ذر�ن �لتعامل مع هذه املناورات، والعمل Mىل 
تزنيل احلمك اÜايت يف ٔ�قرب وقت ممكن لقطع الطريق Mىل هذه الرشذمة 

  .املغرب واس=تقرارهاملتqٓمرة Mىل س=يادة 
  .والسالم Mليمك

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
وا#ٓن ق�ل Æنتقال ٕاىل إال®اطة . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .املوالية، åرحب يف هذه اجللسة بتالمJذ أ#اكدميية أ#مر�كJة �Tار البيضاء
ن«kقل ا#ٓن، اللكمة لفريق الت�الف Æشرتايك، يف ٕاطار طلب 

  .إال®اطة

        ::::شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معوشار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معوشار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معوشار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس� املس� املس� املس� 
  .الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

�مس فريق الت�الف Æشرتايك، نود ٔ�ن نعود ٕاىل ٕا®اطة هتم أ#وضاع 
الس=ياس=ية العامة اليت جتتازها البالد يف خضم حتدÒت ßبرية، تتطلب 

  . جمهودات |اصة
مسعورة اليت مل يعجهبا     من طرف £ات مل åكن مفاجÝني �رد الفعل

قرار جملس أ#من، فرتيد ٔ�ن تفرض رٔ�هيا حتت ذريعة حقوق إالïسان من 
ٔ�]ل حتويل ٔ�قاÁمينا الصحراوية ٕاىل ٔ�رايض حمروقة، لتعممي الفوىض وغياب 

  .مUظور أ#من ومUظور حقوق إالïسان
لق �ٔ#زمة ٕان هذا الوضع، جبانب الوضع املتqٔزم، اÜي مازال يتqٔزم، املتع

املالية احملدقة Mىل بالد�، تتطلب جتميع القوى وتقوية اجلهبة اTا|لية 
  .وتتطلب جمهود امجليع جبانب احلكومة من ٔ�]ل اجkياز هاته الوضعية

ٕان ب�û لFست يف ®ا]ة ٕاىل من يلقهنا اTروس يف حقوق إالïسان، 
 من اTول، ٔ�صبحت م�اال ٔ#هنا حققت |الل هذه الس=نني ما مل حتققه كثري

وثîت ٔ�ن من قدرهتا ٔ�ن تنفذ س=ياس=يات معومJة ٔ�مUية قوا�ا ا®رتام م�ادئ 
  . حقوق إالïسان Mىل ضوء االتفاقJات اليت صادقت Mلهيا

ولكن ٔ�ن جتد ٔ�ما�ا صعو�ت قد àشوش دا|ليا Mلهيا، نطرح السؤال 
  لفائدة من هذا الرصاع الس=يايس اÜي تعرفه البالد دا|ليا؟ 

ل، هل املر®\ حتمتل اليوم ٔ�ن خنلق ٔ�زمة س=ياس=ية دا|ل نطرح السؤا
  احلكومة ودا|ل مؤسسات القوى الوطنية؟ 

هل مkطلبات البالد اليوم مترر ٔ�مام الشعب هذا املظهر ªري الالئق 
  اÜي متارسه بعض اجلهات الس=ياس=ية سواء دا|ل احلكومة ٔ�و |ار£ا؟ 

نطالب �لرتزن  ٔ�ظن ٔ�ن من حقUا كربملانيني جبانب رٔ�ي الشعب ٔ�ن
واحلمكة بدل ال�رسع، والتعقل بدل الرتاجع والت�اذل، ٔ�ن åكون واحضني، 
ٔ#ن املعركة معركة امجليع، معركة الرحب وÚرس=يخ اTميقراطية ومك�س=بات 
حقوق إالïسان يف بالد�، ل«سري يف ٕاعطاء املثل الالئق، املثل احلقJقي 

التعدد واحلرية والعدا·  Mىل ٔ�ننا نîين �لفعل دو· دميقراطية، تعمتد
  . Æجµعية

        .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة ا#ٓن �لفريق Æشرتايك. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Mلميد Mلميد Mلميد Mلمي
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر، عفوا، 

جملس=نا املوقر Mلام مبا àشهده ٔ�قاÁمينا  �مس الفريق Æشرتايك، ٔ�حJط
الصحراوية من مUاورات خلصوم و®دتنا الرتابية وبعض املqٔجور�ن املدفوMني 

  . لبت الفوىض والشغب يف ٔ�وساط املواطنني واملس بqٔمهنم ومبمتلاكهتم
ويف هذا إالطار، فٕاننا يف الفريق Æشرتايك، حنيي قواتنا العمومJة Mىل 

ذلها محلاية املواطنني واملمتلاكت واحلفاظ Mىل اس=ت��اب اGهودات اليت تب
أ#من وMىل املمتلاكت العامة رمغ ما تتعرض � من اس=تفزازات وحترشات 
وجهومات عنيفة، ٔ�دت ٕاىل ٕاصابة وجرح العديد من عنارص القوات 

  .العمومJة
ٕاننا يف الفريق Æشرتايك، ٕاذ ننوه �لنÅاح املهم اÜي حققه املغرب 

]ال· امل� ٕالح�اط مUاورات اخلصوم مبÅلس أ#من وبqٔروقة أ#مم  بقJادة
املت�دة، فٕاننا åرفض لك ابزتاز من طرف بعض اجلهات اخلارجJة لزعزMة 
اس=تقرار ٔ�قاÁمينا اجلنوبية و�ل�شوõش Mىل ما حتقق من تقدم حقويق يف 

  . ٔ�قاÁمينا الصحراوية
ية التعبري ولك مؤكد�ن، يف هذا الصدد، بqٔنه ال Mالقة ملامرسة حر 

احلقوق إالïسانية املرشوMة مع ثقافة العنف والهجوم Mىل ٔ�مالك الغري 
  . وختريب امل� العام

وMىل اعتبار ٔ�ن التو]ه الو®دوي هو احلارض بقوة دا|ل ٔ�قاÁمينا 
هل س=تكفل احلكومة لهذا التو]ه الو®دوي يف : الصحراوية، فٕاننا ن�ساءل

ن طريق عقد التجمعات العمومJة ممارسة حقه يف التعبري عن رٔ�يه ع
والتظاهرات السلمية ٔ�م ٔ�هنا س=تكJل مبكJالني؟ ٔ�ي هل س�kعامل بنفس 
التعامل ٔ�م س=توا]ه Æجتاه الو®دوي يف ممارسة حقه يف التعبري �لعصا، كام 

  تتعامل احلكومة يومJا مع املعطلني iشارع محمد اخلامس �لر�ط؟
ا ßبرية يف ٔ�قاÁمينا الصحراوية Mىل لقد بذل املغرب، الس=يد الرئFس، £ود

املس=توÒت التمنوية واحلقوقJة، وهناك £ود ٔ�خرى تتعزز �ملقkضيات 
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اTس=تورية اجلديدة اليت مqٔسست ا�لÅان اجلهوية �لمÅلس الوطين حلقوق 
  . إالïسان، وما تبذ� من معل مJداين وٕاسرتاتيجي مركزي
وسائلها يف تفريق  لكUنا من هذا املنرب، ندعو احلكومة ٕاىل حتديث

التظاهرات ويف ضبط ®االت الشغب والعنف واملس �ٔ#من العام �لشلك 
  .اÜي �كشفها عند احلا]ة ٔ�و تقدميها �لعدا· لتقول لكمهتا يف املوضوع

ٕاننا يف الفريق Æشرتايك، نؤكد ٔ�نه ال جمال �لمزايدة Mىل املغرب 
ال �لتخريب وال �لمس واملغاربة Mرب بوابة حقوق إالïسان، فال �لعنف و

بqٔمن وسالمة املواطنني، وال الåهتاك حرية املواطنني وهتديد سالمهتم �مس 
  .حقوق إالïسان

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة ا#ٓن لفريق أ#صا· واملعارصة. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامش
  .ئFس احملرتمشكرا الس=يد الر 

Mىل خطى زمالئنا يف الفريق Æشرتايك، نود ٔ�ن خنصص ٕا®اطة هذا 
اليوم لقضية Mىل در]ة ßبرية من أ#مهية ومن اخلطورة يف نفس ا#ٓن، تتعلق 

  .مبا يبدو ٔ�نه مUعطف ®امس متر به قضية و®دتنا الرتابية
ف�عد Æنتصار اTبلومايس اÜي حققه املغرب واملمتثل يف ٕا£اض 

وع تغيري �مة املينورسو بفضل التعبئة الوطنية الشام\ وبفضل اGهود مرش 
Æس=ت&Uايئ جلال· امل� Mىل و]ه اخلصوص، 7رت 7$رة املرتبصني �ملصاحل 
العليا �لوطن، واåكشفت ٕا®دى ®لقات ؤ�دوات ا'طط اجلهمني الرايم ٕاىل 

  . زعزMة Æس=تقرار
ة من ٔ�®داث وتفاMالت، ويه وما جيري اليوم يف أ#قالمي اجلنوبي

ٔ�®داث ند�هنا iشدة بقدر ما حنيي بقوة الو®دويون الصا�رون واملرابطون 
هناك وقوات أ#من Mىل اخkالف àشكJالهتا، هذه أ#®داث ما يه ٕاال 
®لقة مضن خمطط، Úريم من ورائه العنارص املوالية لالنفصاليني اGندة من 

سرت بذريعة اTفاع عن حقوق إالïسان طرف اجلزا$ر ومرÚزقة البولFساريو ال� 
املزعومة Mىل الطبيعة البولFس=ية والقمعية �لجهاز النظايم املهمين Mىل اجلزا$ر 

  .وصنيعهتا البولFساريو
ٕان النتاجئ إالجيابية اليت مت حتقJقها مؤخرا Mىل مس=توى جملس أ#من 

ين اTويل، ال جيب ٔ�ن حتجب عنا ٔ�نه هذا Æنتصار اTبلومايس، ال يع
انتصارا هنائيا، بل ميثل ®لقة وجو· مضن مسار قد �كون طويال وشاقا 
وعسريا، من املفروض يف القامئني Mىل الس=ياسة اخلارجJة املغربية ٔ�ن 
õس=ت�لصوا ما جيب اس=ت�الصه مUه من دروس وMرب، ؤ�ن يبلوروا Mىل 

س=متر، ضوئه إالسرتاتيجية الواحضة واحملمكة �لتحرك امليداين واTبلومايس امل 

  . ولFس ردود Æنفعال الوقkية وا�لحظية
هذه املر®\ تتطلب ٔ�فعاال ولFس ٔ�قوÆ، تتطلب ٕاطالق م�ادرات 

  .جريئة و®ازمة والزتام ٔ�قىص در]ات احلذر واليقظة
ٔ�نه يف الك�ري من  -كام �رى مجيع املغاربة  -مUاس=بة هذا ال,م ٔ�ننا åرى 

Fس مرحيا متاما، وخصوم و®دتنا العوامص ويف اTوا$ر التقليدية وضعنا ل 
الرتابية يصولون وجيولون، هذا بF/ تغرق حكومkنا يف معارك هامش=ية 

ف0 بFهنا  - وÒ �لحرسة   -ودوåكFشوتية، هذا بF/ تنخرط مكو�ت احلكومة 
  ".رصاع ا�Tكة"يف مالس=نات ورصاMات àش=به يف الك�ري من جواåهبا 

بارات �لية عفا Mلهيا الزمن، لFس ٕاننا لFس املطلوب اليوم ٔ�ن åردد ع 
املطلوب ٔ�ن åردد عبارات التنديد والشجب وÆس�Uاكر ؤ�ن åردد عبارات 
التÅليد وما ٕاىل ªري ذ�، مطلوب العمل اTؤوب iشمل مkواصل، 
مطلوب ٕاطالق م�ادرات، مطلوب ر]االت دو· يعرفون مىت جيب التنحي 

  . ومىت جيب ٕايثار املصاحل العليا �لوطن
لوب دبلوماس=ية جهومJة واس��اقJة، قادرة Mىل اق�kام جماالت مط

مطلوب كذ� توفر وزارة اخلارجJة Mىل . جغرافJة ]ديدة بفعالية وجناMة
  .تصور واحض الس�ر مؤهالت اجلالية املغربية كدبلوماس=ية موازية وممك\

مطلوب اليوم طرح أ#س=ئ\ املؤرقة، أ#س=ئ\ اجلوهرية ويف مقدمهتا 
ملاذا بعد لك هذا اGهود Æس�ري الضخم اÜي قامت به  :ال الك�ريالسؤ 

اTو· يف أ#قالمي اجلنوبية، ال �زال يف ٔ�قاÁمينا من õشكو من العسف والظمل 
  ؟والفقر والبؤس

ملاذا مل åمتكن من Æس=تفادة القصوى ومن Æس�ر أ#م�ل �لمنجزات 
حققهتا بالد�؟ ملاذا مل هنتد بعد ٕاىل  واملك�س=بات احلقوقJة واTميقراطية اليت

بلورة املقاربة الكفJ\ �س�Jعاب لك ٔ�بناء الوطن؟ ملاذا مل هنتد بعد ٕاىل طرح 
أ#س=ئ\ اجلوهرية املتعلقة M�ٕادة النظر يف املقار�ت املعمتدة حىت ا#ٓن يف 

  ٕادارة امللف �لك تعقJداته وجوانبه؟
Æ كون هذه أ#س=ئ\ يف صلبÚ متىن ٔ�نåمات القصوى �لحكومة وµه

عوض رصف اجلهد والطاقة يف معارك ]انJîة، لن تطحن قط سوى الهواء 
  . الشهرية إالغريقJةم�لام فعل دون كFشوت يف أ#سطورة 

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة ا#ٓن �لفريق Æس=تقاليل. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::اريارياريارياملس�شار الس=يد �املس�شار الس=يد �املس�شار الس=يد �املس�شار الس=يد �7777    خفخفخفخف
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الس=يد الوز�ر،
  أ#خت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

õرشفين �مس حزب Æس=تقالل �لو®دة والتعادلية ٔ�ن ٔ�حJط اGلس 
املوقر Mلام بقضية طارئة تتعلق �لتطورات اليت تعرفها الو®دة الرتابية 

Uذلبالد�، م Æ ي قامÜور احملوري اTبلوماس=ية املغربية واû� نتصار احلامس
به ]ال· امل� ملنع احنراف مسار ال�سوية السلمية �لزناع املفkعل حول 
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  .الصحراء املغربية، وٕافشال خJوط مؤامرات اجلزا$ر يف جملس أ#من اTويل
وهايه اليوم خJوط املؤامرة متتد يف حماو· لزرع الفنت و|لق 

راب بqٔقاÁمينا اجلنوبية العز�زة من طرف مجموMة مqٔجورة ومسخرة عن Æضط
ªري وعي وبتوجJه ومتويل واحض ورصحي من طرف حاكم اجلزا$ر وخما�راهتا، 
ؤ�ذ�هبا من Æنفصاليني املس=تغلني ٔ�جواء احلرية واTميقراطية لتعطيل 

M�ٔداء و®دتنا أ#وراش املفkو®ة بqٔقاÁمينا اجلنوبية، واليت تؤرق يوما بعد يوم 
  .الرتابية ؤ�ذ�هبا يف اTا|ل

  الس=يد الرئFس،
لقد انتفضت اخلارجJة اجلزا$رية ªاضبة وفقدت صواهبا تعليقا عن 
مضامني خطاب أ#خ أ#مني العام حلزب Æس=تقالل يف احkفاالت فاحت 
ماي، واليت متحورت حول املطالبة �سرت]اع الصحراء الرشقJة، ويه 

ا �ملوقف الثابت حلزب Æس=تقالل واملغاربة قاطبة فرصة نذßر من |الله
Mىل ٔ�ن املغرب صاحب حق 7بت �العµد Mىل لك املرÚكزات 
واملس�Uدات، ؤ�ن هذا امللف ال �زال مفkو®ا ؤ�ن الترضع �لتوقJع Mىل 
اتفاقJات رمس احلدود بني املغرب واجلزا$ر هو حق ٔ�ريد به �طل، ٔ#ن 

ها، ومل تعرض بعد Mىل ممثيل أ#مة يف االتفاقJات مل àس=تمكل رشوط 
القطر�ن، مؤكد�ن يف ا#ٓن ذاته Mىل ٔ�ن مسqٔ· احلدود تذوب يف بعدها 
الو®دوي الشامل، مبا حيقق الو®دة املغاربية امل«شودة يف ٕاطار مغرب عريب 

  .ٔ�مازيغي وا®د وقوي
ٔ�ما حJ/ جتاهد اجلزا$ر يف ٕاحاكم ٕاªالق احلدود ودمع Æنفصال 

وال الشعب اجلزا$ري من Mائدات البرتو دوالر عوض توظيفها وàس�ري ٔ�م
يف البناء والتمنية املس=تدامة لصاحل الشعب اجلزا$ري، ولفائدة الشعوب 
املغاربية، فٕانه حيق لنا ٔ�ن نعيد ملف الصحراء الرشقJة ٕاىل ٔ�ص< ؤ�ن نطرح 
 إالشاكل احلقJقي، بل ؤ�ن نتÅاوزه لنعلن عن تضامUنا مع الشعب اجلزا$ري

الشقJق اÜي يمت تفقريه وٕارهابه يومJا، يف الوقت اÜي تو]ه فJه موارده 
  .و@رواته لهز Æس=تقرار يف بûان املنطقة

  الس=يد الرئFس،
ٕان املغرب مطالب �ٕالرساع بتزنيل اجلهوية املوسعة يف أ#قالمي اجلنوبية 

جلدي مبهنجية وروح املبادرة املغربية �لحمك اÜايت، اليت تعترب إالطار ا
الوحJد �لتفاوض حول الصحراء املغربية Bشلك من ٔ�شاكل تقر�ر املصري 
وال�سوية الس=ياس=ية، وذ� من |الل اعµد مقاربة àشارßية، Úروم 
إالرشاك احلقJقي 'تلف الفاMلني احملليني، و|اصة املنتخبني ملا يقومون به 

®دوية ٔ�و من معل ج�ار و�م سواء Mىل مس=توى تعز�ز القمي الوطنية والو 
  .Mىل املس=توى التمنوي والعناية �لقضاÒ اليومJة

  الس=يد الرئFس، 
ٕان Mىل لك مكو�ت احلكومة اليوم ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا بعيدا لك 
البعد عن الغوªائية، خصوصا يف هذه الظرفJة اTقJقة اليت تعرفها بالد� 
 سواء Mىل املس=توى اTا|يل واخلار7، بدل حتويل اجMµات جملس

احلكومة من مؤسسة دس=تورية ذات �ام واحضة Mىل رٔ�س ٔ�ولوÒهتا |دمة 
الشعب املغريب، واTفاع عن الو®دة الرتابية الوطنية ٕاىل ]لسات لصياªة 
البيا�ت التضامUية مع ٔ�عضاهئا، يف وقت اكن مUتظر مهنا ٔ�ن تتضامن مع 

õشلك الشعب املغريب يف ظل الظرفJة Æقkصادية الصعبة، وهو وضع شاذ 
احنرافا يف معل املؤسسات اTس=تورية وخطرا حقJقJا Mىل لك املك�س=بات 

  .اTميقراطية اليت مت حتقJقها
ويف أ#|ري، فٕاننا يف الفريق Æس=تقاليل ننحين ٕ�]الل وٕاßبار ٔ�مام لك 
ٔ�رواح شهداء و®دتنا الرتابية من ٔ�بناء قواتنا املسل�ة امللكJة واTرك املليك 

قوات املساMدة، وåمتىن الشفاء العا]ل ملن ٔ�صا�هتم يد وأ#من الوطين وال
الغدر، ونؤكد Mىل رضورة التعامل �لرصامة الالزمة مع لك ا�Üن اس=هتدفوا 

  . الو®دة الرتابية لوطننا وÆطمئنان لاكفة املواطنني واملواطنات
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة ا#ٓن �لفريق الفJدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد املا� ٔ�فرÒطاملس�شار الس=يد عبد املا� ٔ�فرÒطاملس�شار الس=يد عبد املا� ٔ�فرÒطاملس�شار الس=يد عبد املا� ٔ�فرÒط
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر،
  الس=يدة والسادة املس�شارون،

امسحوا يل يف البداية وحنن مكغاربة نعFش وضعية صعبة iسîب 
التطورات أ#|رية اليت تعرفها ٔ�قاÁمينا اجلنوبية، ؤ�س=تغل هاته املناس=بة 

�Uا الوطنية من ر]ال القوات لنرتمح يف البداية Mىل ٔ�رواح شهداء قضي 
  .املسل�ة امللكJة ور]ال أ#من ور]ال اTرك والقوات املساMدة

و�ملس=توى نفسه نتقدم بتحية تقد�ر وا®رتام ٕاىل لك املناضلني 
الصامد�ن ا�Üن نذروا حJاهتم |دمة لو®دة Úرابنا و|دمة لقضاÒ شعبنا، 

صدون اليوم وبîسا· وMىل رٔ�سهم طبعا ر]ال أ#من ور]ال اTرك ا�Üن يت
مUقطعة النظري ٕاىل ما õشن ضد بالد� من خصوم و®دتنا الرتابية، 

  .واملدعومني من طرف £ات عقدهتا الوحJدة املغرب
  الس=يد الرئFس،

ٕان ما يقع اليوم õس=توجب مUا مجيعا، ؤ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، 
ر التفعيل اس�هناض اهلمم وتعز�ز اجلهبة اTا|لية، وهذا لن يتqٔىت ٕاال يف ٕاطا

السلمي ملقkضيات اTس=تور، |اصة إالرساع ٕ�خراج لك املقkضيات التنظميية 
املرتبطة بذات اTس=تور، بل ويف ا®رتام öم �لحرÒت وحلقوق إالïسان 
والتوزيع العادل خلريات البالد، وجعل ®د للك ٔ�شاكل ال�سFب والقطع مع 

ٔ�شاكل التطرف اTيين  اقkصاد الريع وÆمkيازات واÁمتلص الرضييب ونبذ لك
والس=يايس والثقايف، وفkح حوار اجµعي حقJقي مع املركزÒت النقابية 
لتفعيل لك االتفاقات وÆلزتامات السابقة، وذ� من ٔ�]ل جتنFب بالد� 
لك ما من شqٔنه ٔ�ن يو]ه البالد حنو اGهول وحنو الال اس=تقرار، وÆبتعاد 
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مل النقايب، ؤ�يضا املؤسسات عن خطا�ت تب�Fس العمل الس=يايس والع
وهذا طبعا õس=توجب مUا مجيعا التعبئة الشام\ للك مكو�ت . اTس=تورية

اGمتع، من ٔ�حزاب ونقا�ت وجممتع مدين يف ٔ�فق البناء اTميقراطي امل«شود، 
  .و|لق الرثوة والتمنية املس=تدامة

اسك ٔ�|ريا، نؤكد ٔ�ن اس=تفزازات خصوم و®دتنا الرتابية، لن تنال من مت
املغاربة، بل ويتطلب مUا هذا الوضع مجيعا احليطة واحلذر وٕاMادة النظر يف 
لك املقار�ت اليت اكن يتعامل هبا مع قضي�Uا الوطنية، اقkصادÒ، س=ياس=يا، 

  .اجµعيا ودبلوماس=يا
  .شكرا Mىل حسن ٕاصغا$مك

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
أ#س=ئ\ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هاته وïرشع ا#ٓن يف معاجلة 

مهنا �ٓنية مو£ة ٕاىل قطاMات الص�ة،  8سؤÆ،  22اجللسة، وMددها 
سؤM ÆادÒ موزMة  14السكىن، الش=باب والرÒضة، التجهزي والنقل، و

Mىل قطاMات السكىن، الش=باب والرÒضة، التجهزي والنقل، الشؤون 
قة واملعادن، الشؤون العامة، الوظيفة اخلارجJة، العدل، املالية، الطا

  .العمومJة
وïس=هتل ]دول ٔ�عاملنا �لسؤال ا#ٓين املو]ه ٕاىل الس=يد وز�ر الص�ة، 

اللكمة ٔ#®د السادة . حول س=ياسة التكفل مبرىض القصور اللكوي
  .املس�شار�ن من فريق أ#صا· واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد امحممحممحممحمد ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيدي
  .د الرئFسشكرا الس=ي

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يعاين مرىض القصور اللكوي ببالد� من خصاص ßبري يف توفري 
العالج، كام يعانون من كرثة التنقالت من £ة ٕاىل ٔ�خرى نظرا لبعد مراكز 

نيات العالج، �هيك عن التاكليف املادية الباهظة اليت àس=تلزم جتنيد ٕاماك
  .خضمة ملوا£ة هذا املرض املزمن

�Ü، فقد ٔ�صبح من الرضوري ٕاسرتاتيجية شام\، àس=تجيب 
النتظارات وتطلعات املواطنني يف هذا اGال، وذ� Mرب الرفع من مردودية 
املراكز املوجودة �لقطاع العام من £ة، وÆنفkاح Mىل القطاع اخلاص من 

  .دة£ة ٔ�خرى، وكذا ٕا®داث مراكز ]دي
كام ٔ�ن àشجيع زرع اللكي جيب ٔ�ن �كون من بني أ#ولوÒت وأ#هداف 
اليت جيب åÆك�اب Mىل حتقJقها، ٔ#هنا àشلك احلل أ#م�ل �ل«س=بة 

  .�لمصابني مبرض اللكي املزمن يف مر®لته أ#|رية
  :ï ،�Üسائلمك، الس=يد الوز�ر

ز تصفJة ٔ�وال، ما اÜي قامت به وزارÚمك لتوس=يع Æس=تفادة من مراك

  اTم ببالد�؟
  7نيا، هل Tى الوزارة ٕاسرتاتيجية ل�شجيع معليات زرع اللكي؟

  .وشكرا

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

  .إال]ابة عن السؤال

        ::::الس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  .شكرا الس=يد الرئFس احملرتم

  والسادة املس�شارون احملرتمون،الس=يدات 
امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم بتعازي احلارة ٕاىل الفريق احلريك،  ،ٔ�وال

وٕاىل اكفة املس�شارات واملس�شار�ن واكفة النائبات والنواب، يف وفاة 
املرحومة النائبة املناض\ زهرة الشاكف رئFسة مجعية ال«ساء احلرßيات 

  .إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون. احلركة الشعبية وعضوة اTيوان الس=يايس حلزب
ف0 خيص السؤال دÒلمك، الس=يد املس�شار احملرتم، فهناك ٕاسرتاتيجية 
اكم\ مkاكم\ ومشولية ف0 خيص التكفل مبرض القصور اللكوي، هاذ 

  .إالسرتاتيجية الوطنية ÚرÚكز Mىل ثالثة دÒل نقط وثالثة دÒل أ#هداف
لهدف أ#ول، هو تلبية ®اجJات املواطنات واملواطنني ف0 خيص، ا�يل ا

ولهذا، وزارة . ٔ�رشت ليه، التنقل واملشالك ا�يل تيعFشوها تصفJة اTم
الص�ة تتليب هاذ الرغبات وهاذ الطلبات دÒل املواطنني، |اصة مهنم 

، "RAMED"الناس املعوز�ن ا�يل تFس=تافدوا من نظام املساMدة الطبية 
Fkس=تافدوا ف0 خيص القطاع العام، واحUا يف القطاع العام ٕاىل يومUا هذا ف 

مركز دÒل تصفJة اTم  97مواطنة ومواطن، يف  7000كنتلكفو ٔ�كرث من 
. يف القطاع اخلاص 95يف القطاع اخلاص واك�ن يف القطاع العام واك�ن 

 380كذ� ßيمت رشاء اخلدمات من القطاع اخلاص وهاذ أ#مر رصد� ليه 
  . مليون درمه

قلت يل �ٓش اك�ن؟ �ل«س=بة م�ال �لعام ا�يل داز، العام ا�يل داز ما 
مليون درمه، هذا ªري  388مليون درمه، هاذ العام  142كناش كنتÅاوزو 

  .اكيف، ٔ�� مkفق ªري اكيف
ف0 خيص هاذ املراكز دÒل تصفJة اTم، ا�يل خصين نذßر به، الس=يد 

لمك الرٔ�ي العام، ٔ�نه مUذ مارس املايض الوزارة املس�شار احملرتم، ومن |ال
 26-25مع الفرقاء Æجµعيني دÒلها تت�ل وت�شغل مركز تصفJة اTم لك 

تFمت فkح وàشغيل مركز، م�ال تيدوز ªري شهر ما تن�لوش،  25يوم، لك 
هذا ªري اكيف، خصنا . 26- 25، لك 3- 2شهر�ن، ولكن ميل تن�لو تن�لو 

  .ند�رو جمهود ٔ�كرب
الهدف الثاين من إالسرتاتيجية هو زرع اللكي، وهذا من أ#ولوÒت 

معلية  350دÒل الوزارة، ٕاىل يومUا هذا Mىل الصعيد الوطين ما دز�ش 
زراMة اللكي، وهذا تطو�ر ت«شجعوه ورجعت من ٔ�ولوÒت يعين اGالس 
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إالدارية دÒل املس�شفJات اجلامعية، ورصد� ليه مجيع إالماكنيات �ش 
  .جعوه ٔ#ن هو احلل أ#جنع لهاذ املرضïش

ؤ�|ريا، الوقاية ٔ#ن اك�ن مرضني ٔ�ساسني مس=بîني لهذا القصور اللكوي 
املزمن وهو مرض ارتفاع الضغط اTموي، مرض السكري ا�يل ٔ#ول مرة 
اس�شارات يف املراكز الصحية، يف املس=توصفات، يف Ò�ٔم ؤ�وقات معروفة 

  . رضTى امجليع، �ش حندو من هاذ امل
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ا#ٓن ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

  .ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد ااملس�شار الس=يد امحممحممحممحمد ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيدي
  . شكرا الس=يد الرئFس

فعال، الس=يد الوز�ر، لقد س=بق لنا هاذي مدة س=نة ؤ�ن طرحUا هذا 
ا Tيه من ٔ�مهية وٕاحلاح، خصوصا من مل�ال، ٔ#ن السؤال وس=نطر®ه مس=تق 

الطبقة الضعيفة واملتوسطة يف املغرب، رمغ أ#رقام اليت ٔ�دليت هبا، الس=يد 
الوز�ر، ف�لك رصا®ة هناك ٔ�وضاع مزرية، وطلبنا مUمك حبث دقJق ف0 

  ."RAMED1"خيص هاذ اليش دÒل العمليات وÚلكممت عن املسqٔ· دÒل 
الس=يد الوز�ر، ٔ#ن طرحUا السؤال العام واحUا  åريد ٕاحصاءات دقJقة،

جJنا ا#ٓن بqٔن احبال ا�ىل كنتابعو احلكومة واملراق�ة دÒل احلكومة يه 
  . هاذي

، لFس كام قال رئFس "RAMED"احUا ابغينا حىت الناس ا�يل من 
احلكومة وهو Mدد، واعطى لنا Mدد دÒل الناس املسÅلني يف 

"RAMED"ا ما كنطلبوش النUا ابغينا الناس ، احUلني، احÅاس ا�يل مس
ا�يل ك�س=تافد، ٔ#ن هناك وا®د الطبقة وهناك بqٔن املناطق صعبة يف العامل 

  .القروي، ٔ#ن الناس بعيد Mلهيم هاذ إالماكنيات �ش ªادي يتوصلوا
  والس=يد الوز�ر، 

ملا تذاßروا إالخوان مجيع الفرق ف0 خيص إال®اطات دÒوهلم، ما 
رصة �لخصوم دÒل الو®دة الرتابية، وهناك Mدد ßبري من خصناش خنليو الف

�رملانيني من اجلنوب، من أ#قالمي اجلنوبية، دامئا يتلكمون عن أ#وضاع 
  .Æجµعية، خصوصا الص�ة

ٕاذن مسª ·ٔqادي تقدر àس=تغل من اخلصوم دÒلنا، احUا عند� وا®د 
اليد يف اليد وªادي  املسqٔ· ا�يل خصنا نتفاداوها وقلناها وقلنا بqٔن غنعملو

نتعاونو مع احلكومة وخصوصا ف0 خيص هاذ املشالك ا�يل ما خصناش 
خنليو ا�يل Fªس=تغل هاذ الظروف هاذي، راه أ#وضاع Æجµعية ا�يل 
تذاßروا Mلهيا إالخوان، راه ªادي تنفجر وªادي õس=تغلوها الناس ميكن اك�ن 

جنربو أ#وضاع  وا®د ٔ#ن هام ßيدفعومه اخلصوم، ولكن ªادي 100
                                                 

1 Régime d'Assistance Médicale 

Æجµعية ا�يل غيقدروا õس=تغلوها �س �ٓخر�ن وªادي تضاعف أ#رقام 
  . دÒل الناس ÆحÅkاج

ٕاذن ف0 خيص العمل اخلاص ا�يل كتلكموا فJه، احUا Mارفني، الس=يد 
الوز�ر، بqٔنه ف0 خيص العمل اخلاص، راه هذا معل |ريي وßيقوموا به 

  . مل دÒل احلكومة يف هاذ اGالاحملس=نني، ولكن احUا ابغينا الع
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
لمك اللكمة، الس=يد الوز�ر، يف . اåهتTى الوقت الس=يد املس�شار احملرتم

  . ٕاطار الرد Mىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
ٔ�وال، الس=يد املس�شار احملرتم، ف0 خيص أ#رقام، فqٔ� دميا ت«شري لها، 

 ابدا، ٔ�عطى صاحب اجلال· التعممي RAMED" Ò Vّ"ميل تتدوي Mىل 
، ٕاىل يومUا هذا أ#رقام �لضبط، ا�يل اس=تافدوا 2012مارس  13دÒلو يوم 

أ#طفال  4دÒل أ#طفال، ٔ�ول مرة  4من زرع اللكي، ا�يل السؤال دÒلمك، 
من هاذ الناس املعوز�ن ا�يل ما يف ®اهلمش كFساتفدوا من هاذ العمليات 

دÒل الناس الك�ار، ٔ�ربعة زائد س=بعة  7زد Mىل ذاك اليش الباهظة اÁمثن، 
، مايش يش ®ا]ة كثرية، ٔ#ن هاذ اليش زرع اللكى يه احلل 11يه 

  :أ#جنع دÒل هاا املرض، اMالش؟ Mىل أ#قل لس=بîني
ٔ�وال، فوقاش ما داز را� اللكي، فوقاش ما ابتعد� Mىل العملية 

رسة، ا�يل ßيقرا ما ت�Fقاش مييش اجلراحJة، فوقاش ما إالïسان تريجع �لمد
ثالثة الس=مينات يد�ر تصفJة اللكى، ا�يل تيد�ر الرÒضة تيد�ر الرÒضة، 

  .ا�يل تيعمل Úمييش يعمل
 %7100نيا، اللكفة فوقاش ما ابتعد� Mىل العملية، اللكفة كتنقص من 

ولهذا خصنا منش=يو يف هاذ اليش، واليين . ، يعين اللكفة%10كتزنل حىت 
ليات حتسFس=ية، ا�يل ابديناها، ابديناها مع وزارة العدل، ابديناها |اص مع 

مع وزارة أ#وقاف والشؤون إالسالمJة، وكذ� در� جلن يف املس�شفJات 
اجلامعية �لتحسFس، ا�يل تت�دم Mىل الصعيد الوطين وكت�دم كذ� مع 

  .ا�لجنة الفرïس=ية لزرع أ#عضاء
رشت Áهيا، هاذ الىش ا�يل رشت  ٔ�ما ف0 خيص أ#قالمي اجلنوبية ا�يل

ليه، هذا مشلك دÒل الص�ة مايش مشلك، ؤ�� مkفق معك، احUا تنقولو 
قطاع الص�ة املشالك والنقائص والسلبيات Mديدة ومkعددة، راه ما 
ميك«ش، ٔ�� نقولها � �لك رصا®ة و�لك تواضع، ما ميك«ش جيي يش وز�ر 

ذ املشلك، ªادي نبقاو ªري دا� وال ªدا وال يش مسؤول يقول � حيل ها
  . كنكذبو، احUا تنقولو ا�يل اك�ن، هاذ اليش ت�kFل يف Mني املاكن

وهذا ٔ�� ٔ�عطيت البارح وMد وªادي نطبقو يوم السîت املق�ل ٕان شاء 
هللا غمنيش لهاذ أ#قالمي اجلنوبية �لس=يارة دÒيل ابتداء من اTا|\، وªادي 

ش غن�اولو حنلو املشالك يف Mني ند|ل لك مدينة مدينة غنوقف فهيا �
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  . املاكن
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك الس=يد الوز�ر

. وا#ٓن السؤال ا#ٓين الثاين، موضوMه وضعية ٔ�قسام املس=تعÅالت
  .اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا· واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::د الكرد الكرد الكرد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمساملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عب
  .شكرا الس=يد الرئFس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الوز�ر،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يعترب قطاع الص�ة من القطاMات Æجµعية احليوية، اليت Úرتبط 
ارتباطا وثيقا بص�ة املواطنني، واليت جيب Æهµم هبا iشلك دامئ 

نالحظ ٔ�ن هذا القطاع ال زال يعFش  -أ#سف مع اكمل- ومkواصل، لكUنا 
مجموMة من املشالك، |اصة Mىل مس=توى ٔ�قسام املس=تعÅالت �لعديد من 

  .املس�شفJات الوطنية
وهنا، الس=يد الوز�ر، i�ٔرشك ٔ�ن الوضع ال õرشفUا مكنتخبني وال õرشفمك 
ßوزارة ٔ#ن Úراجع اخلدمات واملس=تعÅالت يف مجموMة من املس�شفJات 

ة، مجموMة من املراكز الصحية، هيدد، كام س=بق ؤ�ن قلنا يف ا�لجنة، إالقلميي
ٔ�نه هيدد ٔ�من البالد وخيلق نوع من الفوىض، ٔ#ن لو مقمت، الس=يد الوز�ر، 

 �12زÒرة مفاجÝة ٔ#ي مس�شفى ٕاقلميي ٔ�و مس�شفى ]امعي يف الساMة 
و�Ü، جيب . ليال س=تÅد فوىض ßبرية واملعا�ة اليت يعFشها الساكنة

  .لتد|ل بصفة مس=تعÅ\، الس=يد الوز�ر، لرد Æعتبار �لساكنة واملواطننيا
  الس=يد الوز�ر، 

öو�ت، �ل«س=بة -احلس=مية-عندي منوذج، ؤ�حب هنرض �منوذج جلهة öزة
مس=توصف مركز بدون طبFب، يعين اخلصاص دÒل  25ٕالقلمي öزة اك�ن 

ش الطبFب وما طبFب، هاذ املواطن هذا ملا مييش �لمس�شفى وما يلقا 25
ßيلقى املركز مسدود، يعين ßيحس بوا®د  4يلقاش ممرض، يعين الساMة 

إالح�اط، ßيحس ٔ�نه ما اكي«ش ßرامة، يعين خصنا نعطيوه القمية �لمواطن 
  . املغريب

 طبFب وا®د، يك دا�رة هاذ Vّ ٔ�لف ïسمة Ò 150عند� دا$رة öه\ 
  .طبFب هذا وا�يل غي�دماملس=تعÅالت وهاذ اخلدمات ا�يل غيqٔدهيا هاذ ال 

Ò عند� واد ٔ�مليل كذ�، ٔ�كنول Vّ ة وربعة املمرضات، يك دا�ر�Fطب 
  هاذ اخلدمات الطبية ا�يل غيقدموها، الس=يد الوز�ر، لهاذ الناس؟ 

حUا كهنرضو Mىل املس=تعÅالت، املس=تعÅالت خص س=يارة او 
 إالسعاف جمهزة، خص فريق طيب ا�يل ªادي يتالىق ذاك املواطن ا�يل
]اي �لمس�شفى ويعطي وا®د العناية |اصة، �رد لو الكرامة دÒلو وحيسو، 

ٔ#ن املواطن املغريب ٕاىل اعطي�Jه ªري نوع من العناية راه نصف دÒل 
ٕاذن، الس=يد الوز�ر، اك�ن مشلك ßبري، خص التد|ل، احUا ما . العالج

   .كنحملوBش املسؤولية، ٔ#ن هذا واقع، واقع خصنا نتعاونو Mليه مجيع
دا$رة س=يدي Mيل بورق�ة كذ� بدون طبFب، س=يدي ج�ارنة، مجموMة 

  .مجموMة من املراكز ا�يل خصها ٔ�طباء من املراكز، مركز مالل،
ٕاذن ßيفاش كتفكروا ßوزارة �ش جتاوزوا هاذ املشالك ومتكني اكفة 
ٔ�قسام املس=تعÅالت من اTواء واملواد الطبية �لمكيات املطلوبة يف الوقت 

   .املناسب
  .شكرا الس=يد الوز�ر

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

  .اجلواب

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  الس=يد الرئFس احملرتم،

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
|ا ما ابغيتFش أ�وال، الس=يد املس�شار احملرتم، هاذي مسؤولييت، و 

يل، خصين نتحملها، ٔ#ن ا�يل اك�ن هو هاد اليش ا�يل رشيت ليه، حتملها 
رشت �لمشالك دÒل الص�ة لكها، ٔ�� مkفق معك ٔ#ن املس=تعÅالت يه 

وهاذ ... مر�ٓة املس�شفJات، يه مر�ٓة وزارة الص�ة، ويه ا�يل ت�سîب يف
Ò اUلش بني عش=ية وحضاها، اح�kFيف قلت �، ما تß اليش Vّ ،ابدينا 

M شõادªات قطاع الص�ة ماMهتربو من الواقع ٔ#ن ٔ�ي قطاع، قطاå اود 7ين
لكها، ا|ذييت املس=تعÅالت مشالك، ا|ذييت أ#مراض النفس=ية 

)psychiatrie(  ادي منش=يوª مشالك، ا|ذييت اجلرا®ة مشالك، يعين
تدرجييا، راه ما ميك«ش، كذ� ا�يل قلت ق�اي\ نعاودها ªادي جني ونقول 

 .و ٔ�مراض، ها احUا ªاديني تدرجييا� صايف من ªدا غن�ل
Ò التÅولهذا، هاد ا'طط الوطين �لتكفل �ملس=تع Vّ ��ٔ وkقدم 

، 2013مارس  5خشصيا اكن يل الرشف ٔ�مام صاحب اجلال· يوم الثال7ء 
يعين هاذي شهر وال شهر ونص، يف مدينة فاس ا�يل جJنا به �رؤية 

 ت«�قاو ïشدو يف املس=تعÅالت ]ديدة، جJنا به �رؤية ]ديدة هو احUاÒ دا�
ٔ�قسام، ا�يل مkفق معك خصهم الب«Jة التحتية، ما فهيمش املوارد الîرشية، 

  .اخkالالت، ما اكي«ش أ#دوية، ٔ�� ]ايك لهاذ اليش
ساو ما ق�ل Æس�شفاء، الرؤية اجلديدة ا�يل ]اي هبا هاذ « واليين تن 

ٕاىل املس�شفJات،  ا'طط هو خصنا نتلكفو حىت �ملس=تعÅالت ق�ل الولوج
دÒل املواطنات واملواطنني حوادث السري اخلطرية Úميوتوا يف  %83ٔ#ن راه 

  .البالصة وال ٔ�ثناء النقل
  :جJنا هباد الرؤية، وجJنا خبمسة حماور

  ؛املس=تعÅالت Æس�شفائية -
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  ؛ما ق�ل Æس�شفائية -
  ؛التكو�ن والتqٔطري -
  ؛الرشاكة و|اصة مع القطاع اخلاص -
  . ا التqٔطري ال�رشيعيؤ�|ري  -

ابدينا م�ال تنقول � اMالش ٔ�� قلت � مشلك تدبري، راه بعض 
إالماكنيات ما اكيناش لكها، واليين اكينة الك�ري مهنا، نعطيك م�ل، ٔ�� 
اقريت السؤال د�Ò وتطرقت ليه تتدوي Mىل أ#دوية، ما اكي«J«ش 

Fفق، حىت ٔ�� رئkس قسم اس=تق�ال املس=تلزمات الطبية وما اكي«ش ٔ�� م
املس=تعÅالت وMارف هاذ اليش، واليين راه مايش دامئا مشلك مال، احUا 

 2012، 2011مليون درمه دÒل أ#دوية،  675اكنت  2012م�ال يف 
مليون درمه،  400مليار و 2: 2013مليون درمه،  200رجعنا ملليار و

بالد ذاك واليين ٔ�� Mارف وحىت انت مkفق معاÒ ٔ�نه املواطن ا�يل يف ٔ�ي 
  .س=نني هو ا�يل تيا|ذ دا� 10الىش اTواء ا�يل اكن ßيا|ذ هاذي 

هذا مشلك تدبري، احUا تن�لو �، ... هذا مايش تنقول ٔ�نه اTواء يعين
ٔ�ول مرة ابدينا Úرممي وبناء الصيدليات، ابقJنا Úمنش=يو بتدبري املعلومات ٕاىل 

الوقت، ما  الصيدليات دÒل املس�شفJات، هاذ اليش خصو شوية دÒل
اك�ن حىت ®ا]ة وتبدا الرتممي وتبدا تîين وتبدا ٔ�ول مرة ابدينا تدرجييا 
تنجيبو صيدليني ا�يل غيتلكفوا هباذ الصيدليات، املس=تلزمات الطبية ا�يل 

مليون درمه للك مس�شفى ]امعي �ش الناس  150رصد� لها هاذ العام 
اذ اليش اك�ن فJه ا�يل ªادي ميش=يو �لمس=تعÅالت ما ªادõشاي õرشيو، وه

  . املشالك، يعين هاذ اليش خصو شوية التدرج
  .شكرا الس=يد املس�شار

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

  :املس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس=يد الوز�ر

رضو Mىل املس=تعÅالت الس=يد الوز�ر، ابغينا ٔ�كرث توضيح ٔ#ن ميل كهن
واش اك�ن يش ٔ�طر طبية ا�يل و]دهتا الوزارة �ش ٔ�و ال مت Æن�شار دÒلها 

  يف املراكز الصحية ا�يل كتعاين من هاذ اخلصاص يف أ#طر الصحية؟ 
راه املس�شفى إالقلميي ميل Úهنرضو، ٔ�� ßيعجبين هنرض �منوذج حبال 

وا®د،  30كتلقى ٔ�لف، كتد|ل  ö150زة، كمتيش كتلقى طبFب شاد 
وا®د ßيغوت لهيه، وا®د ßيبيك، وا®د مرضوب، وا®د �رس، يعين يك 

  .دا�رة هاذ اجلودة دÒل اخلدمات ا�يل ªادي يقد�ا هاذ الطبFب
أ#دوية، أ#دوية |اص �ٓليات املراق�ة، الس=يد الوز�ر، اشكون غي��ع 

ش كتعطى هاذ أ#دوية ا�يل ك�س=يفط الوزارة لùٔقالمي؟ ßيفاش كتوزع؟ ßيفا
  . �لمواطن؟ ٕاذن |اص مراق�ة

س=نني نفس الهرضة، نفس املشلك، وهنا وا®د إالشارة،  5احUا ٔ�كنول 

حUا االس=يد الوز�ر، هو واش امجلاMات مسؤو· Mىل قطاع الص�ة؟ 
Bطرف رشيك نعاونوا بjالاكزوال، نعاونو iس=يارات إالسعاف، ولكن 

ه خص تعطي ٕاشارة �ل«س=بة لùٔطر الطبية واملمرضني واملمرضات را
�لمواطنني وتوضيح فوقاش ªادي يتعينوا هاذ أ#طباء وهاذ املمرضني 

  واملمرضات �ش يمت إالرسال دÒهلم؟
مؤخرا ]اتنا رسائل، الس=يد الوز�ر، من عندمك كتقول ٔ�ن هاذ 
املس=توصفات احلرضية يف لك من واد ٔ�مليل ؤ�كنول والخر غتويل 

، يعين |اص Mىل أ#قل وا®د مس=توصفات حرضية مع مس=تعÅالت القرب
واش اكينني هاذ أ#طر الطبية . أ#طباء يف لك مس=تعÅالت دÒل القرب 5

ٔ#ن �لك رصا®ة اك�ن مشلك ßبري، وهنا  ؟ا�يل غمتلؤوا هبا هاذ الفراغ
اMالش قلنا يف ا�لجنة سابقا، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه |اص تد|ل اجلFش، 

ا ابغينا ®د من املعا�ة ري تعينوا مايش حطينا من الكفاءة دÒل أ#طباء وٕامن
 . هاذ أ#طباء

اجلFش �لك رصا®ة س=يد� هللا ينرصو قام بوا®د املبادرة طيبة يف 
 15جامMة تزيي وسيل بدا$رة ٔ�كنول ا�يل خففت Mىل الساكنة يف ظرف 

ن ــــــــــــٔ�لف مواطن، ٕاذن اكي 15يوم مت العالج وإالطالع Mىل وضعية 
)la discipline(،  ري |اصª سانية، ٕاذن هنا ٕاىل حطيناïاك�ن نوع من إال

  .تد|ل �ش حتد املعا�ة ري تعينوا انµ ٔ�طباء ا�يل غيخففوا هاذ املعا�ة
مث هاذيك املروحJة كذ�، الس=يد الوز�ر، خصنا توضيح، الصورة 
دÒلها ßيفاش ٔ#ن ªري مؤخرا وقع وا®د احلاالت يف أ#مطار الغز�رة ا�يل 

Òضان، ابقى خشصدازت دJل الف...  
  .شكرا الس=يد الرئFس

        : : : : الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Mىل . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ةالس=يد وز�ر الص�ة
  .شكرا الس=يد الرئFس احملرتم

. الس=يد املس�شار، ٔ�� قلت � ق�اي\ لكيش هاذ اليش ا�يل رشت ليه
  . قطة �قصة بعض النقطªادي �|ذ ن

مس=توصف  112جJنا Bحكومة لقJنا . ٔ�وال، ٕاMادة Æن�شار ابدينا به
وال مركز حصي مغلق، مغلوق، ٔ#ن ما اكي«ش املوارد، در� جمهود ٕاMادة 

، يعين جمهود، تنظن هذا 112، ما ®ليناش Æ42ن�شار، ®لينا مهنم 
  .جمهود

لية �لحكومة ووزارة الص�ة 7نيا، مشUFا يف خط الرشاكة، الس=ياسة احلا
يه الرشاكة بني القطاMني اخلاص والعام، واملرسوم ا�يل Fªسمح �لقطاع 
اخلاص Mىل حساب أ#ولوÒت دÒل وزارة الص�ة، احUا ا�يل ªادي حنددو 
فني ابغينا واشكون بغينا، امىش لùٔمانة العامة، امىش لوزارة املالية ªري يف 
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وقت �ش ªادي خيرج، �ش غن�دو ٔ�كرث أ#س=بوع املايض، اشوية دÒل ال
  . من هاذ اليش

ف0 خيص أ#دوية، راه قلهتا �، ٔ�� س=بقkك، راه أ#دوية مشلك، راه 
مليار  2، 200، مليار و675ما ابقاàش يف ٔ�موال، راه أ#موال دز� من 

ذاك اليش �ش امشUFا، ابدينا تعيUFات دÒل الصياد· ... ، وابقى400و
  .اذ الصيدليات�ش يتلكفوا هب

  .7نيا، التدبري املعلومايت �ش ن��عو هاذ اليش ا�يل قلت �
Ò ،ؤ�|ريا، املمرضون واملمرضات وأ#طباء Vّ ادي تدوز ٕانª املباراة 

 اليوم شفت Vّ يونيو، املمرضني واملمرضات دوزوا، Ò 2شاء هللا يوم 
ªادي �|ذو اMال�ن النتاجئ، تند�رو التدابري أ#|رية �ش غنعلقوها، ا�يل 

  .ممرض وممرضة، دا� يف هاذ أ#س=بوع 1500
  .يونيو ªادي تدوز املباراة دÒل أ#طباء 72نيا، يوم 

تنظن هاذ اليش غيحسن، ما ªادõش حيل املشالك، غنكذبو ٕاىل قلنا 
ªادي حيل، غيحسن �ك�ري، ولكن راه ما ميك«ش تد�ر ªري ممرض بدون 

ية �ش ïشوفو هاذ اليش راه مايش �لسهل �ٓليات وا#ٓليات بدون ب«Jة حتت 
  .التام

ىن ٕان شاء هللا، ٔ�� ]د مkفائل، خص اشوية دÒل الوقت متٔ�� ت« 
  .و�كون |ري ٕان شاء هللا

  .شكرا الس=يد املس�شار

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

وا#ٓن ن«kقل ٕاىل أ#س=ئ\ املو£ة ٕاىل الس=يد وز�ر السكىن والتعمري 
اللكمة . املدينة، والسؤال ا#ٓين حول �ر�مج مدن بدون صفJحوس=ياسة 

  .ٔ#®د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا· واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامش
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر، 
ٔ�ظن بqٔننا لس=نا يف ®ا]ة . سؤالنا يتعلق مبqٓل �ر�مج مدن بدون صفJح

د�رو جمهود ßبري لوصف خطورة الوضعية ا�يل ßيعFشوا فهيا ا#ٓالف �ش ن
  .من أ#رس املغربية يف هاذ مدن الصفJح ٔ�و السكن ªري الالئق

لكمة ٔ�حزمة الفقر قد تعكس جزءا ßبريا من احلقJقة، لكمة ٔ�ن هاذ املدن 
فهيا انعدام ميكن حىت احلد أ#دىن من الكرامة ا#ٓدمJة، ميكن كتعكس جزء 

من احلقJقة، ؤ�اكد ٔ�قول، ولعلمك س�kفقون معي، بqٔن احلياة دÒل هاذ ßبري 
  .�ٓالف أ#رس يف هاذ السكن، فJه بعض مقومات القرون الوسطى

�ر�مج بدون صفJح، احUا كنعرفوه، ]ابتو احلكومات السابقة ؤ�نمت يف 
احلكومة احلالية M�ٔدمت تب«Jه، هاذ الرب�مج اÁهتم موارد مالية خضمة، مUذ 

ٕاىل يومUا هذا،  2002مدينة مغربية مUذ  85الق الرب�مج ا�يل مشل انط

 M�ٔ50%لنت وزارÚمك بqٔن ïس=بة إالجناز ا�يل حتققت ٕاىل ®دود ا#ٓن يه 
  .مدينة بدون صفJح 45من أ#هداف املسطرة، ٔ�ي 

ما مل تعلنوه هو ٔ�ن املدن اليت مت اس=هتدافها وحققUا فهيا تقدما ßبريا يه 
  . من مشالك العقار وصعو�ت ÚرحJل الساكن مدن صغرية ال تعاين

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
ٔ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�عفJمك من احلديث عن الصعو�ت، كنعرفوها، صعوبة ندرة 
العقار، صعوبة ÚرحJل املس=تفJد�ن، Mدم قدرة املس=تفJد�ن Mىل àسديد 

افة Úاكليف املنازل اجلديدة وªريها، احUا ابغينا ïسولومك ما يه القمية املض
ا�يل جJتو هبا؟ ما هو إالجناز �ملعىن احلقJقي للكمة ٕاجناز ا�يل حتقق يف هاذ 
س=نة ونصف ا�يل حتملت فهيا احلكومة املسؤولية ف0 يتعلق هباذ الرب�مج؟ 
هل حنن ]اهزون ليك åرحب معركة اTخول يف الت�دي العاملي ا�يل هو 

 ة؟ٕاىل ٔ�مشUFا هباذ الوتري  2020مدن بدون صفJح يف ٔ�فق 
ماذا فعلمت ٔ�و ٔ�نمت فاMلون الس=تدراك التqٔخر ا�يل احصل يف Mدد من 

  الربامج، مهنا مدينة الر�ط، مهنا مدينة اTار البيضاء؟ 
وåريد ٔ�ن نقول لمك بqٔننا مل نبخس ولن نبخس اGهود اÜي بذل ف0 
يتعلق بتحقJق جزء ميكن �كون ال بqٔس به من هاذ أ#هداف، ولكن ما هو 

Üي هيqٔمت، ؤ�حتدث هنا عن اجلواب مبعىن ٕاجنازات، مبعىن ٔ�فعال، اجلواب ا
ف0 يتعلق بتقدمي اجلواب Mىل هاذ ا#ٓالف من املواطنني ومن أ#رس 

  املغربية؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::تعمري وس=ياسة املدينةتعمري وس=ياسة املدينةتعمري وس=ياسة املدينةتعمري وس=ياسة املدينةعبد هللا، وز�ر السكعبد هللا، وز�ر السكعبد هللا، وز�ر السكعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن وال  وال  وال  وال بن بن بن بن الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحمد نJîل د نJîل د نJîل د نJîل 
  .شكرا الس=يد الرئFس

ٔ�عتقد ٔ�نه ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن . شكرا لمك، الس=يد املس�شار، Mىل هاذ السؤال
ٔ�شكرمك Mىل مقاربتمك العامة �لموضوع، ٔ#ن هناك مقاربة مزتنة تدل Mىل ٔ�نه 
املشلك معقد ومايش ساهل، ؤ�� معمك، وخشصيا ما كنحبدشاي كذ� 

صائيات، ٔ�فضل ٔ�ن ٔ��قش انطالقا من الواقع، والواقع ا�لعب �ٔ#رقام و�ٕالح
ال �رتفع، لكن مع ذ� يتعني ٔ�ننا نعطيو قمية ïسJîة �لحمك ا�يل ميكن نعطيوه 

  .Mىل هاذ الرب�مج دÒل مدن بدون صفJح
، الرب�مج اس=تطاع ا#ٓن همن ٔ�هداف %50اليوم الرب�مج ما حققشاي 

ا هاذي قمية مضافة �ل«س=بة لهذه ، ؤ�عتقد ٔ�نن%60ٔ�نه يوصل ملا �زيد Mىل 
  . املدة ا�يل زد�ها

 50مدينة، مه ما يصل اليوم ٕاىل  45اليوم الرب�مج ما مهشاي فقط 
  .مدينة Úكون معنية يف غضون هذه الس=نة 13مدينة Mىل ٔ�ساس ٔ�ن 

ٔ�� معمك، البؤر القوية ßبرية، اTار البيضاء، سال، الر�ط، متارة، بعض 
�رية هكذا �يق فهيا مشالك ٔ�ساس=ية، ويتعني ٔ�ن نتغلب املدن أ#ساس=ية الك 
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مع ذ� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�جسل بqٔنه يف اTار البيضاء م�ال ملا . Mىل هاذ البؤر الك�رية
كتغلب Mىل ßرÒن طوما وكتكون تتqٔهب �لتغلب Mىل ßرÒن السكوي\ ا�يل 
 هام ßر�Òت ßبار دÒل اTار البيضاء، ملا كتغلب Mىل ßرÒن �شكو ا�يل

  .اخويناه وهاذي ٕاجنازات ا�يل متت يف ا#ٓونة أ#|رية
ملا كنكونو يف سال ون«kظر أ#س=بوع املق�ل من دون شك ٔ�و أ#س=بوMني 
املق�لني �ش نوقعو Mىل االتفاقJة ا�يل غتقيض Mىل املشلك دÒل سهب 
و  القايد، ومن دون شك ٔ�ننا س=نعاجل كذ� املشالك دÒل ما õسمى �Tّيبّ

  .لقريب العا]ل، ولك ما هو مرتبط مبا يصل ٕاىل بوقUادليف سال يف ا
ٔ�عتقد ٔ�نه هذا ßيدل Mىل ٔ�ننا هنمت هباذ البؤر أ#ساس=ية من ٔ�]ل ٔ�ن 

؟ ٔ�عتقد ٔ�نه ٕ�ماكننا ٔ�ن 2020واش غنكونو يف املوMد يف  .نتغلب Mلهيا
  . å2020كون يف املوMد يف 

ق أ#مر فقط القضية ا#ٓن هو ٔ�ن ال نظل يف هذا إالطار، ٔ#نه ال يتعل
�س=هتالك العقار وخنرجو الناس من هاذ الوضعية دÒل الفقر ا�يل هام 
ßيعFشوا فهيا، أ#مر يتعلق، وهاذي يه القمية املضافة ا�يل كن�اولو جنيبوها، 
أ#مر يتعلق بqٔننا ندمج حماربة مدن الصفJح يف ٕاطار ما õسمى اليوم 

لهذه الساكنة، هذا هو iس=ياسة املدينة، ٔ�ي ٔ�ن نعطي ٕاطار �لحياة ]ديد 
مرشوع ا�يل متت املصادقة Mلهيم، كدفعة  23ما نقوم به اليوم من |الل 

  .ٔ�وىل يف س=ياسة املدينة

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

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب«شامش
  .شكرا الس=يد الرئFس

 .الوز�رشكرا الس=يد 
الس=يد الوز�ر، صادقا كنت ٔ�متىن ٔ�ال تت�دثوا عن املشلك املعقد 
وصعب ٕاىل �ٓخره، ٔ#نه مبجرد تتلكموا Mىل مشلك معقد وصعب وعراقJل، 
ها انµ د|لتو يف املنطق دÒل الترب�ر، احUا Mارفني اكينني صعو�ت، ولكن 

احللول، هاذي الوظيفة دÒل احلكومة يه ٔ�هنا تد�ر املشالك، يه ٔ�هنا تبدع 
 .النقطة أ#وىل

مؤسسة وطنية حمرتمة ا�يل يه الوس=يط دارت وا®د التقJمي �لمجهود 
ا�يل قامت به الوزارة وجسلت بqٔنه اك�ن يش ®ا]ة ا�يل لFست Mىل ما �رام 

  .يف أ#داء دÒل احلكومة يف القطاع ا�يل كنتلكمو Mليه ويف الوترية
  :ثالثة دÒل املؤرشات فقط

، هاذ التقJمي دÒل هاذ املؤسسة ك�سÅل Úراجع واحض يف املؤرش أ#ول
�ٓالف و®دة،  M10دد الو®دات السكUية ا'صصة ٕالMادة إاليواء، مل تتعد 

يف وقت اكن املعدل الس=نوي ا�يل àسÅل يف الثالث س=نوات املنرصمة هو 
  .ٔ�لف، ٕاذن اك�ن Úراجع، مايش تقدم 30

علومة ٕاىل اكنت |اطئة، املؤرش الثاين، مل تنعقد، حصحوا لنا هاذ امل

ا�لجنة الوزارية ا'تصة �رئاسة الس=يد رئFس احلكومة لتفعيل ملف مدن 
  .بدون صفJح، مل تنعقد ٕاىل يومUا هذا

7لثا، مت àسجيل فkور Mىل مس=توى ïشاط ا�لجنة الوطنية الثالثية 
. وا�لÅان إالقلميية �لت«س=يق واملتابعة العملية لتنفJذ �ر�مج بدون صفJح

مو Mىل املشلك دÒل الر�ط، وهو من بني املشالك املعقدة، الر�ط نتلك
ٔ#ن الر�ط اكنت  2010اكن من املفروض مدن بدون صفJح àساىل يف 

ٔ�رسة  6577من بني ٔ�وائل املدن ا�يل وقعت مدن بدون صفJح، من بني 
اكن يتوقع ٕاMادة ٕاساكهنا ،فقط جزء حمدود مهنا ٔ�عيد ٕاساكهنا، م�ال جزء 

ة دوار الكورة بيعقوب املنصور، جزء من ساكنة احلي الصفJحي من ساكن
بواد عكراش، وبعض اجليوب يف املدينة العتيقة �لر�ط، ٔ�ي ما يقارب 

v صفJحي، معظمها يف  60ٔ�رسة ما زالت تقطن يف حوايل  5000
 20من ساكنة الر�ط، و %60مقاطعة يعقوب املنصور ا�يل كمتثل 

  .السوõيس
هكkار  439|ريا M�ٔدت سUFاريو مkاكمل، فJه تعبئة مؤسسة العمران �ٔ 

حلل املشلك دÒل السكن الصفJحي يف الر�ط، ما ابغي�ش نتلكم Mىل 
  .اTار البيضاء ٔ#ن املشلك معقد ويلزمه الوقت

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
�لرد Mىل التعقJب،  ،الس=يد الوز�ر ،لمك. اåهتTى الوقت الس=يد املس�شار

  .لمك اللكمة

        ::::ر السكر السكر السكر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينةالس=يد وز�الس=يد وز�الس=يد وز�الس=يد وز�
يه فقط ٔ#ؤكد Mىل بعض النقط ا�يل وردوا يف التعقJب دÒلمك، 

ٔ�وال �ل«س=بة ٕالMادة إاليواء، ٕاMادة . الس=يد املس�شار احملرتم، الس=يد الرئFس
ٔ�لف درمه، Úلكموا لغة ا�يل  140إاليواء هام هاذوك اليش ا�يل كنعملوه بــ 

  .Úكون Mىل �لمك
ٔ�ن الناس ا�يل ساكنني يف مدن الصفJح �رفضون ٔ�هنم ميشون  تعلمون

لهاذ النوع دÒل الشقق، أ#ªلبية الساحقة كريفضوا، ف�التايل ملا ابدينا 
ٔ�لف و®دة، اليوم  130الزتمت يف اتفاقJة ٔ�هنا تîين  "العمران"نب«Jومه 
ٔ�لف و®دة م�نية وخمصصة لعدد من اTواو�ر يف مدن خمتلفة  11عندها 

س ما �ªاش متيش لها، ختيلوا ا#7ٓر دÒل هاذ أ#مر Mىل خزينة هذه والنا
املؤسسات، هاذ الرشاكت دÒل اTو·، ٔ#نه ما قدراàش تJîعهم والسلطات 
احمللية ßيقولوا لها ال ما تقFسهومش، ٔ#هنم خمصصني �ûوار، ٕاىل ابغاو 

س تفضل ٔ�ن و�لتايل، النا. هاذوك الناس دÒل اTوار جييو، هام ما �غي«ش
  . تذهب ٕاىل البقع

نفس اليش ®اصل �ل«س=بة �لر�ط، ٔ�� معك، واكن عقد� اجµع Mىل 
مس=توى Mايل �ش نعاجلو املشلك دÒل الر�ط �ش نقضيو �خلصوص Mىل 
دوار الكورة وما حييط بذ� Mىل مس=توى يعقوب املنصور، وقلت هلم بqٔنه 

ناس ا�يل متا ما �غي«ش يغادروا اليوم يتîني بqٔن أ#ªلبية الساحقة دÒل ال 
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الر�ط، ما �غي«ش، هذا الواقع، ؤ�نت تعلمه ٔ�كرث ٔ#نك من املنطقة، متا 
رئFس مقاطعة، يعين ما �غي«ش، �ªني ميش=يو فني؟ كتقول هلم ªادي 

  .«ش ميش=يوي متش=يو لعني عودة، ما �غي«ش، تعمل ذ�، ال �ريدون، ما �غ 
م يف Mني املاكن، وعرضت هذا Æقرتاح ف�التايل احلل هو ٔ�ننا نب«Jو هل

Mام،  M30 -40ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نلقاو هلم ®ل يف Mني املاكن، وا®د ا�يل Mاش 
والدو كربوا متا ودرسوا متا، ما ميكUلهمش �ٔ Mام، يف بعض أ#حJان  50

  .ميش=يو ٕاىل ماكن �ٓخر
هذه يه الصعو�ت، ما كنربرش، هاذي صعو�ت حقJقJة يتعني 

 .التغلب Mلهيا

        ::::س=يد رئFس اجللسةس=يد رئFس اجللسةس=يد رئFس اجللسةس=يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
السؤال ا#ٓين الثاين موضوMه مراق�ة اجلودة يف . شكرا �لس=يد الوز�ر

اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا· واملعارصة لîسط . البناء
  .السؤال

        ::::املس�شار الس=يد Mابد شكJلاملس�شار الس=يد Mابد شكJلاملس�شار الس=يد Mابد شكJلاملس�شار الس=يد Mابد شكJل
  .شكرا الس=يد الرئFس
  السادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ال خيفى Mليمك اTور الك�ري اÜي يلعبه قطاع البناء يف  الس=يد الوز�ر،
حتقJق التمنية Æقkصادية وÆجµعية وحتسني الظروف Æقkصادية 
وÆجµعية �لمواطنني، ٕاال ٔ�ننا ومع اكمل أ#سف، الس=يد الوز�ر، ٔ�صبحنا 
نعFش وضعا خطريا، �متثل يف الغش يف مواد البناء وMدم ا®رتام املواصفات 

زمة، وهو ما يؤدي يف كثري من أ#حJان ٕاىل ®دوث ßوارث حقJقJة، الال
م�ل ما وقع مؤخرا يف مدينة فاس، يف مدينة اTار البيضاء، حبيث اهنارت 
عامرات مكونة من Mدة طوابق، كام ٔ�ن هناك بعض املواطنني ا�Üن 
مثنة �هظة، وبعد فرتة و]زية من السكن فهيا �ك�شفون  ٔqشرتون شققا بõ

  .وتصدMات تثري الرعب يف نفوسهمشقوقا 
و�Ü، فٕاننا نطرح Mالمة اس=تفهام كربى حول املعايري املعمتدة لضامن 
اجلودة يف ٕاجناز الربامج السكUية، ونطالب �لرتكزي Mىل مراق�ة ومراMاة 
رشوط اجلودة والسالمة ٔ�ثناء دراسة ملفات طلبات الرخص ؤ�ثناء مر®\ 

  .البناء كذ�
ما يه مظاهر املراق�ة : نود ٔ�ن ïسqٔلمك الس=يد الوز�رومن هذا املنطق، 

  اليت تقوم هبا وزارÚمك ق�ل و|الل وبعد مرا®ل البناء؟ 
  .وشكرا

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

  .إال]ابة عن السؤال

        ::::الس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة
  .لمك الس=يد املس�شار احملرتم شكرا

ٔ�عتقد ٔ�نه املشلك ا�يل كتطرحوه هو موجود iشلك ïس=يب دامئا، مبعىن 
ما ميك«ش نقولو بqٔنه اجلودة وصلنا ملس=توÒت Mالية دÒل اجلودة كام هو 
معمول به يف Mدد من اTول املتقدمة، وما ميكUاش نقولو كذ� بqٔنه ما 

  . اكي«ش هناك ٔ�دىن رشوط املراق�ة
#ٓن اك�ن جوج دÒل املس=توÒت، �ش هنرضو بوضوح، اك�ن املس=توى ا

 250دÒل ما õسمى �لسكن Æجµعي، يعين الشقق ا�يل كتîىن دÒل 
ٔ�لف درمه، هاذ الشقق ٔ�� معك هناك دفاÚر  150ٔ�لف درمه ٔ�و دÒل 

حتمالت، ولكن يف بعض الربامج مبا فهيا �رامج قريبة ا�يل حىت يف العامصة 
ضواv دÒل العامصة، يف بعض الربامج åك�شف بqٔنه اجلودة دÒل ويف ال

  .البناء مايش يه ا�يل مUتظرة
ويف ذ�، ملا توليت املسؤولية يف هذه الوزارة، طلبت ٔ�نه بداية نعيدو 
النظر يف دفاÚر التحمالت، هناك دفاÚر حتمالت معمو· ا�يل ßيتعني Mىل 

ٔ�نه حيرتموها، يف بعض أ#حJان ال يمت املنعشني العقاريني والناس ا�يل ßيب«Jو 
  .ا®رتا�ا

هاذ اجلانب هذا ا#ٓن نعمل Mىل àشديد املراق�ة �ش هاذ اليش هذا ما 
يبقاشاي، وس=تالحظون بqٔنه �ل«س=بة ملا يîىن ا#ٓن هناك ا#ٓن البحث 

  .حقJقي عن جودة ٔ�حسن �ل«س=بة ملا يîىن
بة لنا ا�يل ميكن ابغيت ïشري جلوج دÒل أ#مور ٔ�خرى ا�يل هام �ل«س= 

يقدموا اجلودة دÒل البناء معوما، يه املسqٔ· املرتبطة �لتqٔمني، وïش=تغل 
ا#ٓن Mىل ٔ�ساس ٔ�ننا ند|لو العنرص دÒل التqٔمني يف البناء ومع املد�رية دÒل 

  .التqٔمني يف وزارة املالية تقدمUا كثريا Mىل هذا املس=توى
�، هو ٔ�ننا خنرجو �لوجود، العنرص الثاين، وåمتناو å�ٔمك àساMدو� يف ذ

ا#ٓن احUا اهنيناها يف الصياªة دÒلها وªادي نوضعوها يف املساطر دÒل 
ا�يل ßميكن  )Le code de la construction(املصادقة املدونة دÒل البناء 

ٔ�ننا فعال نفرضو Mدد دÒل الرشوط دÒل املراق�ة اجلديدة وا�يل ßيفرض ٔ�نه 
ن كتليب وا®د العدد دÒل املعايري، وMدد من املقاوالت ا�يل كتعمل Úكو

 .الرشوط أ#خرى ا�يل غمتكUا فعال من ٔ�ننا åرفعو من املس=توى دÒل البناء
بقي السكن العشوايئ، السكن العشوايئ هاذي ظاهرة ٔ�خرى، ملا 
كمتيش لبعض اTيور ا�يل ßيطيحوا يف الضاحJة دÒل فاس م�ال وكنعرفو 

فو بqٔهنا تUîات يف الفوىض والرتاخJص ما الرشوط ßيفاش تUîات، وكنعر 
موجوداش ووا®د العدد دÒل التواطؤات Mىل مس=توى حميل دÒل 

دÒل الطوابق ومهنا �ل�افة، ßيف  4مس=توÒت مkعددة، ويه م�نية Mىل 
  Úريدون ٔ�هنا تصمد بعد س=نوات قلي\ وما خترiش وما تطيحشاي؟

ننا نعاجلوها، بدءا يف فعال هذا فJه Mدد دÒل املس=توÒت ا�يل يتعني �ٔ 
املراق�ة الشديدة يف ٔ�صل املوضوع، ٔ#ن هاذ اليش ما خصوش يتîىن، ٔ�صال 

  .ما خصوش يتîىن
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن، تفضل الس=يد . شكرا الس=يد الوز�ر

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد Mابد شكJلاملس�شار الس=يد Mابد شكJلاملس�شار الس=يد Mابد شكJلاملس�شار الس=يد Mابد شكJل
�ة، لكن ªري ابغيت ïسو� ما ابغي�ش منيش معمك وهنرضو Mىل املراق 

اشكون ا�يل ترياقب؟ اشكون هاذ ا#ٓلية ا�يل ترتاقب؟ واش امجلاMات 
احمللية؟ واش العامالت؟ واش وزارة إالساكن؟ ما اعرف�ش ٔ�� شكون ا�يل 

حىت  هام |افJنيترياقب؟ ويك دا�رة هاذ املعايري دÒل املراق�ة ا�يل عندمك؟ 
ٔ�ما الشؤون إالدارية ما تنذاßروش  اTفاÚر دÒل التحمالت ما ت��اïش،

  .Mلهيا
دار ªادي õس=تاطع  5000دار ٔ�و  4000تتظن بqٔن ٕاïسان ا�يل تيîين 

رئFس جامMة ٔ�و ذاك املوظف الصغري دÒل امجلاMة �راق�و، حىت وزارÚمك ما 
واشكون ا�يل ت�Fقى حضية؟ ذاك ا�يل ابغينا . ك�س=تطعش اكع تتلكم معه

مليون، ٔ#نه مع من در�ه؟ زبون دÒل  25ٔ�و  مليون 14نعطيوه اTار دÒل 
دار  5000دار و 4000من؟ دÒل وا®د ا�يل تنعرفو اشكون ا�يل تيîين 

  دار، واش ميكن لنا åراق�وه؟ 6000و
قل يل بqٔنه اك�ن وا®د ا#ٓ· واك�ن قانون، القانون ا#ٓن دÒل املراق�ة، 

ترتاقب؟ ما Æوراق اكينني ولكن ما اكي«ش، اشكون هاذ ا#ٓ· ا�يل 
  . اكي«ش

تنقولو �لجامMات �ش �راق�و، واش عندمه موظفني، تنصيفطو ملفات 
يتدرسوا، اكع öبعني �لوزارة دÒلمك، اشكون ا�يل تيدرسهم؟ تيصاوبوا 

 Un agent(وه لــ ـMام تنعطM25 Jام ٔ�و  �20ندس معامري اقرى 
technique (ليه، تيقول لو مايش حبال هكذاM اد نقولو هو ا�يل تيدوزM ،

  .املراق�ة
ت«متىن بqٔنين منيش معك يف الطريق، هنرضو Mىل املس=تق�ل ونقولو بqٔن 

غتد�روا يش ®ا]ة �ش نضمنو اجلودة دÒل البناء، خصوصا ؤ�ن املغاربة 
معروفني بqٔنه تيUîيو ٔ�حسن يشء، احUا MارفUا العامل لكو بqٔننا احUا تقدمUا يف 

و اTيور دÒلنا تيطيحوا، وت«شوفو ديور البناء، ولكن ت�Fقى Mار ميل ت«شوف
احلايط ... ا�يل تنJîعو �لطبقة الاكد®ة بوا®د اÁمثن ويف أ#|ري تيد|ل �ûار

تيطيح Mليه، الرشمج öمسو، الضو ما شاMلش، املا تFس=يل Mليه، ßيفاش 
ªادي يد�ر لهاذ اليش، وهو ما ارشى هاذيك اTار ªري iس=تة وس=تني 

  ؟Bش=يفة

        ::::سةسةسةسةالس=يد رئFس اجلل الس=يد رئFس اجلل الس=يد رئFس اجلل الس=يد رئFس اجلل 
  .تفضل الس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Mىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة
ٔ�قول بqٔنه �ل«س=بة �لسكن Æجµعي �ل«س=بة معوما �لمشاريع السكUية 
ا�يل موجودة، هناك من مضن إالجراءات ما õسمى iشهادة املطابقة، شهادة 

 ا�يل ك«سلمو من بعد ما åراق�و احUا املطابقة، انµ كتعرفوا هاذ اليش يه
�ل«س=بة لنا، من بعد ما åراق�و واش Æلزتامات اليت اكنت يف دفرت 

  .التحمالت مت ا®رتا�ا Mىل مس=توى السكن Æجµعي ا�يل تعمل
|ارج ذ�، أ#دوات دÒل املراق�ة ا�يل موجودة اليوم يتعني ٔ�ننا 

�لحكومة، اكن طلب ٔ�ننا نqٔ]لوه åراجعوها، احUا دفعنا مرشوع قانون ]ديد 
يش اشوية يف انتظار ٔ�ن نîسط املساطر، املساطر دÒل رخص السكن، 
رخص البناء، وهاذ اليش راه تقدمUا فJه، ؤ�عتقد ٔ�نه يف أ#Òم القلي\ املق�\ 
غنصادقو Mىل املرسوم، و�ٓنذاك جنيبو هاذ القانون، هذا جزء ٔ�ول يف 

]ديدة �لمراق�ة، ٔ#ن احUا إالماكنيات  àشديد العقو�ت ويف ٕاجياد �ٓليات
ا�يل عند� ٔ�ش=نا يه ßوزارة دÒل السكىن؟ ٔ�ن املف�ش=يني دÒلنا واملندوبني 
دÒلنا، هام ا�يل عند�، ولكن راك ما ميك«شاي هباذ اليش åراق�و، اك�ن 
مس=توÒت ٔ�خرى دÒل املراق�ة ا�يل مطرو®ة Mىل مس=توى امجلاMات 

M ىل مس=توى السلطات احملليةاملنتخبة، وا�يل مطرو®ة .  
يتعني ٔ�ن ننظر يف هذا أ#مر من ٔ�]ل ٔ�نه فعال املس=توى دÒل البناء يمت 
ا®رتام املعايري ا�يل يه مطلوبة، ولكن يف نفس الوقت خصنا خنرجو هاذ 
املدونة اجلديدة دÒل البناء، ند|لو هاذ املعايري دÒل التqٔمني، åراجعو 

مس=توى تدبري جودة البناء معوما ٔ�ن امجليع اTفاÚر دÒل التحمالت، وMىل 
 �Üت املهنية أ#خرى املتد|\، وÒيتحمل مسؤوليتو مبا يف ذ� املس=تو

 .املدونة دÒل البناء غتد|ل هاذ العنارص اجلديدة �اكملها

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
وا#ٓن ق�ل ٔ�ن ن«kقل ٕاىل السؤال املوايل åرحب . شكرا الس=يد الوز�ر

  .وية التqٔهيلية Mالل الفايس iسال اجلديدةبتالمJذ الثان
اللكمة ٔ#®د السادة . السؤال الثالث موضوMه س=ياسة املدينة

  .املس�شار�ن من الفريق الفJدرايل لîسط السؤال

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماح
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس،
  الس=يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
، تعرف املدينة املغربية توسعا معرانيا دون مراMاة اجلوانب الس=يد الوز�ر

ولوضعمك يف الصورة حىت نوحض ٔ�كرث ما . املتعلقة �لبÝFة و�ملناطق اخلرضاء
åريده من سؤالنا، نعطيمك بعض أ#م�\ من مدينة فاس، فسواء ٕاذا ذهبنا 

واد فاس  يف اجتاه الطريق الس=يار يف اجتاه مدينة الر�ط ٔ�و يف اجتاه مUطقة
يف اجتاه موالي يعقوب ٔ�و طريق مكUاس، ٔ�و يف اجتاه املنطقة الرشقJة، 
مUطقة س=يدي حرازم يف اجتاه و]دة، جند ٔ�نه اك�ن توسع ßبري دÒل 
العمران، اك�ن اك�ساح دÒل إالمسنت لكن دون مراMاة اجلوانب املتعلقة 

  .�ملناطق اخلرضاء و�لبÝFة
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qٔطريمك �لملتقJات اجلهوية الوطنية ٔ�حل وكام تعلمون |الل زÒرÚمك ٔ�و ت
املشارßون Mىل رضورة Æهµم، وحنن ت��عنا معمك، عندما جÝمت ٕاىل مدينة 
فاس وعندما كذ� انتقلمت ٕاىل مدن ٔ�خرى، اكن اهµم امجليع انصب Mىل 

  .املناطق اخلرضاء وطالبوا برضورة ٕاعطاهئا ما àس=تحقه من ٔ�مهية
وز�ر، بqٔن هاذ اGال ٔ�صبح حمل اهµم وكام تعلمون ٔ�يضا، الس=يد ال

  .مجيع احلوارض العاملية، حJث يمت التنافس �لظفر بلقب املدينة اخلرضاء
للك ذ�، ïسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن ما يه إالجراءات والتدابري 
اليت س=تقومون هبا من ٔ�]ل جتاوز النقص احلاصل يف هذا اGال، ٔ�ي 

ÝFة ملا � من ٔ�مهية، واÜي يتطلب بطبيعة املتعلق �ملناطق اخلرضاء و�لب 
  احلال وضع �رامج لتداركه؟

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس=يد املس�شار احملرتم

ٕاطار ٕاMادة النظر ٔ�و تقومي العمليات دÒل البناء ا�يل  ٔ�عتقد ٔ�نه اليوم يف
موجودة حلد ا#ٓن، حىت يف السكن Æجµعي، النقاشات اليت تمت مع 
املنعشني العقاريني ومع الرشاكت ا�يل ßيب«Jو يف جمال العقار، هو ٔ�نه 

وتعلمون ذ�، Úكون فهيا وا®د العدد ... املشاريع دÒهلم Úكون فهيا وا®د
تجهزيات بداية، يعين ٔ�ن أ#مر ال يتعلق فقط مبرشوع سكين بقدر دÒل ال 

مدرسة، فرن، دار : ما يتعني ٔ�ن يتعلق مبرشوع سكين مصاحب بتجهزيات
  .�لبنات، ٕاىل ªري ذ�، دار الش=باب ٔ�و ªري ذ�

�ٕالضافة ٕاىل معايري Mىل مس=توى املسا®ات اخلرضاء والسا®ات، 
ىن ٔ�نه هاذ احلد أ#دىن اليوم مطلوب، بل �ٕالضافة ٕاىل املرافق الرÒضية، مبع
ا�يل مغروسة ت حىت العدد دÒل أ#جشار ٔ�كرث من ذ� يف دفاÚر التحمال

  . ، وا®د ال«س=بة معينة)le ratio(كنتqٔكدو ٔ�هنا فعال كتناسب وا®د 
وملا Úلكمت Mىل شهادة املطابقة، ملا كمنش=يو �ش ïسلمو الشهادة دÒل 

ٕاىل الحظنا بqٔنه فعال حىت ذيك العدد دÒل  املطابقة، ما ك«سلموها ٕاال
أ#جشار راه هو موجود، ويف بعض احلاالت يعين بعض املنعشني العقاريني 
تد|لوا ßيطلبوا مين ٔ�نين ïرسع iشهادة املطابقة ا�يل كمتكهنم من ٔ�هنم يJîعوا 
ٔ#ن يف انتظار ٔ�هنم õشجروا، وقلنا هلم ال جشروا بداية ومن بعد Mاد نعطيومك 

  .الشهادة دÒل املطابقةهاذ 
ا#ٓن iشلك ٔ�كرب ؤ�خضم من ذ�، يف ٕاطار هاذ الس=ياسة دÒل املدينة 
ا�يل كنتلكمو Mلهيا، الهدف دÒلنا اليوم هو ٔ�ننا لك املشاريع نعطيوها هاذ 

وï �Üش=تغل اليوم، ورامك الحظتيو ٔ�ننا نظمنا لقاءات مkعددة . البعد البFيئ
يف املر®\ أ#|رية، ïش=تغل ) سرتاليا م�الالسويد، �ٔ (حىت مع دول ٔ�جUبية 

Mىل هذا املنطق، Mىل هذا املفهوم دÒل املدينة اخلرضاء، Mىل هاذ املفهوم 

ا�يل اجعل، وتعلمون ٔ�ن بعض املس�مثر�ن مبا فهيم معومJني امشاو اليوم يف 
هاذ Æجتاه كذ�، مما يدل Mىل ٔ�نه ٔ�كرث فqٔكرث هاذ البعد البFيئ ٔ�صبح 

  .®ارض
ل كذ� مع الواك· ا'تصة يف الطاقات املتÅددة Mىل ٔ�ساس ٔ�ننا ïش=تغ

ند|لو يف املشاريع السكUية املغربية ما õسمى �لنÅاMة الطاقJة، 
)l’efficacité énergétique( مبعىن ٔ�نه مجيع املشاريع ا�يل كنعملو هبا ،

ودة ا#ٓن ïسعى ٕاىل ٔ�ننا ند|لو الطاقة الشمس=ية، ٔ�نه يف إال�رة ا�يل يه موج
�ل«س=بة لهاذ أ#حJاء اجلديدة ٔ�و هاذ املدن اجلديدة ٔ�و هاذ أ#قطاب 
احلرضية اجلديدة، ٔ�ننا ند|لو فهيا هاذ العنارص دÒل البÝFة، ودÒل 
Æس=هتالك دÒل الطاقة، ٕاىل ªري ذ� من إالجراءات اليت àسري يف 

  ...Æجتاه ا�يل

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
للكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار ا. اåهتTى الوقت الس=يد الوز�ر

  .التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماح
كام ٔ�رشمت، الس=يد الوز�ر، ف�إالضافة ٕاىل ما تفضلمت �قرتا®ه كنعتقد ٔ�نه 
هاذ اGال ماßيتعلقش فقط ªري �لوزارة دÒلمك، بل ßيتعلق بعدة وزارات 

حلال �لوزارة دÒل الطاقة يتطلب الت«س=يق معها، تعلق أ#مر بطبيعة ا
واملعادن، امللكفة بطبيعة احلال �ملاء والبÝFة، تعلق أ#مر بوزارة التجهزي 
والنقل، تعلق أ#مر بوزارة اTا|لية، امجلاMات احمللية وªريها من القطاMات 

  ذات العالقة �ملوضوع، من ٔ�]ل ماذا الس=يد الوز�ر؟
ن ٔ�]ل وضع خمططات �لنقل البد ٔ�ن نفكر وiرسMة وخبطوات مkتالية م

احلرضي، بطبيعة احلال لعالقة ذ� بطبيعة احلال �ملشلك دÒل التلوث، 
  . كذ� حول متوقع مطارح النفاÒت الصلبة

احUا كنكونو دا|لني �لمدن ٔ�و |ار]ني مهنا ك«شوفو وا®د الوضعية 
 اكرثية يف وا®د العدد دÒل املطارح، ا�يل ßيتطلب املعاجلة دÒلها ٔ#هنا

كت�لق مkاعب ßبرية �لبÝFة دÒلنا، يف اجتاه ٕا®داث خمططات ملعاجلة 
  .النفاÒت الصلبة جبميع ٔ�نواعها، ما تقدمUاش يف هاذ اGال

كذ� ٔ�يضا، الس=يد الوز�ر، ٕا®داث خمططات ٔ�و حمطات ملعاجلة املياه 
العادمة مع فصل قUوات ماء أ#مطار مع املياه العادمة، فqٔعتقد، هذه جماالت 

مة لكن مع أ#سف، كذ� ٕا®داث �رامج حتسFس=ية �لت«س=يق مع وزارة �
  .االتصال بطبيعة احلال ٕ�رشاك اGمتع املدين

  الس=يد الوز�ر، 
حUا االبد وحنن عندما نتجول ا#ٓن، واحUا يف الفصل دÒل الربيع 

|ار]ني من املدن ٔ�و دا|لني كنتوفرو Mىل هاذ الكزن ا�يل كنمتتعو به 
اذيك البÝFة، ذيك املناطق اخلرضاء، ذيك الفضاءات ا�يل مكغاربة حول ه

ßيخرجوا املواطنني وßميش=يو يتزنهوا فهيا، واحUا ك«شوفو وجود إالمسنت، 
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ك«شوفو ٔ�شاكل التلوث، ك«شوفو مادر�ش وا®د اخلطوات �مة �لحفاظ 
  .Mىل ما نتوفر Mليه من ٕاماكنيات ßبرية يف هذا اGال

�لت«س=يق مع �يق القطاMات ٔ�ن تضعوا مسؤوليتمك، الس=يد الوز�ر، 
  . خمططات واحضة يف لك اGاالت اليت ٔ�رش� ٕاÁهيا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقJب يف دقJقkني

        ::::الس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة
عين كثري اخمتتو �لقول بqٔن مسؤولييت ٔ�ن ٔ�ضع لك هذه ا'ططات، ي

Mيل، ٔ�� وزارة السكىن والتعمري وس=ياسة املدينة، ولكن مسؤولييت فعال 
هو ٔ�نه يف ٕاطار هاذ الس=ياسة دÒل املدينة ٔ�ننا حنثو، ٔ�ننا نبحثو Mىل 

  . التاكمل، Mىل ما õسمى �اللتقائية
م�ال، ابغيت نعطي ٔ�م�\، كنعرفو . و�Ü، اليوم هذا ما كنعملوه

جلديدة، öمس=نا، öمUصورت Mىل و]ه اخلصوص، ملا التÅارب دÒل املدن ا
الحظنا بqٔن هناك تqٔخر، بqٔن هناك بعض املشالك، الربامج دÒل ٕاعطاء 
دفعة، ٕاعطاء حJوية ]ديدة دÒل هاذ املدين�ني، يه �رامج ا�يل مkاكم\ 
وا�يل البعد ا�يل كتلكموا Mليه، البعد البFيئ موجود، البعد دÒل معاجلة 

د، البعد دÒل معاجلة املياه العادمة موجود، هاذ اليش لكو النفاÒت موجو 
د|لناه، وٕاىل الحظتيو، ٕاىل شفkيو التفاصيل دÒل الرب�مج دÒل öمس=نا 

  . س=تÅدون ذ�
س=نعلن يف القريب العا]ل Mىل الرب�مج دÒل öمUصورت، س=تÅدون 
لك هذه العنارص موجودة، مما يدل Mىل ٔ�نه هاذ الهاجس ٔ�صبح هاجسا 

  .وجودام
�قص حلد ا#ٓن يتعني ٔ�ننا åرفعو ٔ�كرث من شqٔنو Mىل مس=توى لك 
التصورات املس=تق�لية، ٔ�� معك، احUا ا�يل ميكن يل نقول � بqٔنه يف لك ما 
نضعه اليوم من تصورات، ولكن كذ� من نصوص قانونية، هاذ البعد هذا 

  .موجود iشلك ٔ�سايس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
   .شكرا لمك الس=يد الوز�ر

اللكمة ٔ#®د . ا#ٓن ن«kقل ٕاىل السؤال الرابع، موضوMه ٕاشاكلية التعمري
  .السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لùٔحرار لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد حلبFب لعلجاملس�شار الس=يد حلبFب لعلجاملس�شار الس=يد حلبFب لعلجاملس�شار الس=يد حلبFب لعلج
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئFس
  الس=يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،

طار الترصحيات دÒل الس=يد الوز�ر يف سؤالنا اليوم يد|ل يف إ 
 700اخلصاص اÜي تعرفه البالد من الناحJة دÒل السكن واÜي يتعدى 

ٔ�لف سكن، ٕاال ٔ�ن العائق، ورمغ جحم Æس�رات املرصودة �لقطاع 
والتحفزيات اجلبائية، ٔ�ن القطاع يعرف خصاص، التدارك دÒلو والعائق 

  .دÒلو أ#سايس هو التعمري
  لوز�ر، الس=يد ا

ماذا هيqٔت الوزارة دÒلمك املوقرة يف جمال التعمري �ل«س=بة : ïسائلمك اليوم
  'تلف املدن املغربية؟

  .شكرا الس=يد الوز�ر

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

        ::::الس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ا�يل Úلكمتيو Mليه رمبا احUا M�ٔلنا Mىل خصاص دÒل  فعال، اخلصاص
  .ٔ�لف و®دة 840

ا#ٓن من بعد س=نة ونصف ميكن نقولو بqٔننا ªادي نقاربو هاذ اليش ا�يل 
كتلكموا Mليه، Mىل ٔ�ساس ٔ�نه ا|ذينا الزتام Mىل MاتقUا ٔ�ننا نقلصو من هاذ 

يف  ٔ�لف و®دة سكUية 400، ٔ�ي ٔ�ننا نوصلو ملا يناهز %50العجز ب«س=بة 
  .2013هناية س=نة 

اليوم من إالشاكليات أ#ساس=ية ا�يل مطرو®ة هو بداية ٔ�ن نوفر 
التغطية بو7ئق التعمري، ٔ#ن التغطية بو7ئق التعمري مد|ل من املدا|ل 
أ#ساس=ية، ٔ�وال �ش خنرجو من املنطق دÒل Æس=ت&Uاء، و7نيا �ش 

قول عقالين Mىل ïرسعو من اس�ر ما ميكن اس�ره من عقار iشلك مع
  .مس=توى خمتلف املدن

جمهود يبذل اليوم من ٔ�]ل ٔ�ننا خنرجو ما يناهز، وصلنا تقريبا لهاذ 
  .وثيقة دÒل التعمري يف الس=نة 130العدد الس=نة املاضية، ما يناهز 

مدينة  12جمهود يبذل ا#ٓن من ٔ�]ل ٔ�ننا خنرجو يف غضون هاذ الس=نة 
ا#ٓن دÒل معاجلة اTار البيضاء، ïسعى ٔ�ساس=ية، ا�يل رامك كتالحظوا الوترية 

ٕاىل ٔ�ن املدن أ#ساس=ية أ#خرى، املدن الكربى ٔ�هنا لكها توفر Mىل الو7ئق 
  .دÒل التعمري، �ش åمتكUو ٔ�ننا ïش=تغلو

ٕاجراءات �لطبع ا�يل ßيتعني ٔ�ننا �|ذوها هو ٔ�ن نفkح كذ� مUاطق 
، د|لنا 2013لس=نة  ]ديدة �لتعمري، من ٔ�]ل ذ� د|لنا يف القانون املايل

هاذ إالماكنية ٔ�نه Mرب الصندوق دÒل التضامن �لسكن، ٔ�ننا åمتكUو نفkحو 
  . مUاطق ]ديدة �لتعمري

اMالش هاذ املشلك ٔ�سايس؟ ٔ#نه عوض ٔ�ن ن«kظر ٔ�نه جيي عند� 
طلب، ؤ�ننا ما عند�ش ßيفاش نلبيوه، هاذ اليش ا�يل ßيعطي السكن 

ن ßون ٔ�نه املواطن ما ßيو]دش، فكJويل السكن العشوايئ يqٔيت م. العشوايئ
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عرضة �لسامرسة، وßيويل ßمييش �لسكن العشوايئ، ف�التايل من أ#حسن ٔ�ننا 
نفkحو مUاطق ]ديدة �لتعمري، Úكون مؤطرة من ق�ل اTو·، التجهزي دÒلها 
ولو iشلك تدرجيي ممول من ق�ل اTو·، ٕاما احUا ٔ�و احUا بتعاون مع 

املس=توى احمليل، ٕاذن هاذ أ#مر هذا من شqٔنو كذ� اGالس املنتخبة ومع 
  .ٔ�نه يفkح لنا هذه إالماكنيات

يتعني يف نفس الوقت، كنتلكمو Mىل إالجراءات Mىل مس=توى التعمري، 
تîس=يط املساطر مسqٔ· ٔ�ساس=ية، ما ميك«ش اليوم نبقاو �ل«س=بة �لرخصة 

املتوسطني دÒل البناء، |اصة �ل«س=بة �لمس�مثر�ن الك�ار، ولكن كذ� 
والصغار واملواطن العادي، ٔ�نه õسا�ن Mام ونص �ش حيصل Mىل رخصة 
دÒل البناء، وبعد ذ� ما يه وما لوهنا كذ� �ل«س=بة ملا õسمى �رخصة 

ٕاذن، هاذي لكها ٕاجراءات ïش=تغل . السكن وهاذ الشهادة دÒل املطابقة
 .Mلهيا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .السادة املس�شار يف ٕاطار التعقJب اللكمة ٔ#®د. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد حلبFب لعلجاملس�شار الس=يد حلبFب لعلجاملس�شار الس=يد حلبFب لعلجاملس�شار الس=يد حلبFب لعلج
  .شكرا الس=يد الرئFس

ا�يل بغيت نقول اليوم ٔ�نه . الس=يد الوز�ر، شكرا Mىل هذه إاليضا®ات
جيب Mلينا ٔ�ن �كون عند� مUظر مس=تق�يل لùٔش=ياء، ٔ�وال تفادي ٔ�خطاء 

ئة اليت مل تنجز ؤ�نه املايض، ٔ�خطاء املايض هو ٔ�نه هناك دراسات دÒل اÁهتي 
  .جتاوزت العقد دÒلها

7نيا، ٔ�نه اTراسات ا#ٓتية ٔ�نه �كون لها موMد مع التارخي، مبعىن ٔ�نه 
اليوم العقار ٔ�صبح يف . àس=تجيب �لمس=تق�ل، ٔ�نه ال ختلف وMدها مع التارخي

املغرب ٔ�كرب هاجس ؤ�كرب معض\ لالس�ر، ال يف السكن وال يف الصناMة 
®ة وال يف خمتلف املياد�ن القطاعية، عوض ٔ�ن �كون العقار وال يف الس=يا

والتعمري رافعة �لمنو وÆقkصاد، ويف احلقJقة هو اليوم ٔ�صل دÒل املشالك 
  . يف املغرب

7نيا ٔ�نه البûان دÒلنا، كنمتناو ٔ�نه املدن دÒلنا Mىل غرار ما يقع يف بûان 
   العامل، العوامص العاملية، ما يقع؟

تعرف نفس التعمري ونفس اÁمنو دÒل التعمري، ٔ#نه اليوم ٔ�نه حىت يه 
ما بني öمس=نا  )RER2(احUاÒ ما كنفهمش بqٔنه خنلق öمس=نا وما �كوïش 

ما كنفهمش خنلق öمUصورت وما �كوïش تواصل ما بني . والر�ط
  ...öمUصورت

واحUا دامئا املشلك دÒل التعمري دÒلنا نعاجل ٔ�نه القضاÒ ا�يل وقعت 
احشال، ٔ�ن هناك ختلف يف النظرة املس=تق�لية لùٔش=ياء، ما  هاذي

  . ك«سطروش �لمس=تق�ل
ا�يل كنمتناوه هنا، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه هاذ إالرادة دÒل حماربة الفساد 

                                                 
2 Réseau Express Régional 

وحماربة الرßود Æقkصادي ٔ�نه التعمري يتÅاوزها و�كون رافعة يف هذا 
ياسة التعمري الشqٔن، ؤ�خص �ßÜر خصنا املواطن املغريب حيس بqٔنه س= 

تغريت يف املغرب، ٔ#نه مازالت كثريا من أ#حJان دار لقامن Mىل ®الها، ٔ�نه 
ٔ�كرب املعضالت رامه �قني اكينني، ما اك�ن الش نذßرومه �ش ما خنلقوش 

ولكن راك كتعرف، الس=يد الوز�ر، ٔ�ش=نو كنقول  ..وا®د اجلو دÒل الخر
  . وانµ لمك واسع النظر

  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل 
لمك اللكمة، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل . شكرا الس=يد املس�شار

  .التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكالس=يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة والتعمري وس=ياسة املدينة
ٔ�� معمك، الس=يد املس�شار، ٔ�عتقد ٔ�نه هاذي حتدÒت ٔ�ساس=ية، ٕاىل ما 
ا|ذيناهاش بعني Æعتبار فعال ªرنÚك�و وغن�لفو املوMد مع التارخي حبال 

 قلتو وªرنÚك�و ٔ�خطاء جس=مية، ٔ#نه ملا ما ك�سطرش اليوم ٔ#بعاد ا�يل
مرتبطة، ورد ذ� يف ٔ�®د أ#س=ئ\، املشلك ا�يل مرتبط �لتنقالت 
احلرضية، ملا كتجي وما كتربجمش اليوم ملا احلاجJات ا�يل مطرو®ة من دا� 

س=نني، حقJقة راك كتكون ارÚك�ت جرمية �ل«س=بة  10س=نني ٔ�و  5س=نة ٔ�و 
هو مUتظر، �كفي ٔ�ن ننظر ٕاىل جتارب الصعو�ت ا�يل موجودة ا#ٓن  ملا

  .م�ال �ل«س=بة ملدينة حبال اTار البيضاء ٔ�و �ل«س=بة لبعض املدن أ#خرى
ولكن ابغيت نقول كذ� بqٔنه هاذ اليش ®ارض عند�، بني ٔ�ن هاذ 
اليش �كون ®ارض عند� ؤ�ننا نوفرو إالرادات دÒل مجيع املتد|لني 

  .، ïس=تطيع يف كثري من أ#حJان ٔ�ن نصل ٕاىل ذ�ا#ٓخر�ن
املشلك هو ٔ�ن توفر كذ� إالماكنيات املالية، ملا كتلكم يل Mىل خط 

م�ال دÒل القطاع الرسيع ا�يل �ربط بني الر�ط وöمس=نا،  )RER(دÒل 
احUا هاذ اليش ا�يل �ªني وطالبUFو وطالبني ٔ�نه اخلط احلايل دÒل 

)Tramway( ö مس=نا ؤ�ن يوصل حلىت)RER( ون مبعىن خيرج من ــ�ك
)la gare ( ل ٔ�كدال ٔ�و خيرج منÒد)la gare(  ض يوصلÒالر v لÒد

حىت لµ، احUا طالبني هاذ اليش، لكن واش إالماكنيات مkوفرة �ل«س=بة 
هذا هو اÜي يطرح املشلك رمبا، ٔ�ما الهاجس راه  ؟لبايق املتد|لني

  . موجود
Úكون لنا هذه النظرة �ل«س=بة �ل�ارض  ولكن ٔ�� معمك، يتعني ٔ�ن

واملس=تق�ل حىت نتحمك يف تعمري� وحىت نتحمك يف عقار�، ٔ#ن Mدم التحمك 
يف عقار� غيqٔدي بنا ٕاىل ßوارث حقJقJة ٕاىل ما اس=تحس=ناش هاذ أ#مر 

  .وغتويل حقJقة القدرات Æس�رية والقدرات التمنوية دÒل بالد� �ددة

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا، وïشكر الس=يد الوز�ر Mىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

وا#ٓن ن«kقل ٕاىل أ#س=ئ\ املو£ة ٕاىل الس=يد وز�ر الش=باب والرÒضة، 
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والسؤال ا#ٓين أ#ول حول ٔ�®داث الشغب اليت عرفهتا مدينة اTار البيضاء 
ة اللكمة ٔ#®د الساد. مؤخرا |الل م�اراة اجلFش املليك والر]اء البيضاوي

  .املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوي
ق�ل الرشوع يف ٕالقاء . هللا خيليك، الس=يد الرئFس، وا®د نقطة نظام

السؤال Mىل الس=يد الوز�ر، Á�ٔمتس مUمك، الس=يد الرئFس، قراءة الفاحتة 
س�شارة الربملانية السابقة هللا Úرحام Mىل املرحومة الس=يدة زهرة الشاكف امل 

  .�كرث |ريك

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضلوا، اكن يف بداية اجللسة ٔ�حسن

        ::::اااامجلمجلمجلمجليع وقوفايع وقوفايع وقوفايع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

إِيو دبنَع اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ محاطَ الرنَا الصِّراهد ينتَعنَس اك
الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ 

ا . منيآ .الضَّالِّينمع زّةالْع بر كبر انحبس فُونصيالَمسو  لَىع

دمالْحو ينلسرالْم الْع بر للّهينالَم.  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوي
  .شكرا الس=يد الرئFس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ٔ��ريل أ#|ري، ق�ل وبعد  11عرفت مدينة اTار البيضاء يوم امخلFس 
 م�اراة اجلFش املليك والر]اء البيضاوي، ٔ�®داث شغب، |لفت ختريبا

ماليني درمه، مما  5ورعبا يف نفوس الساكنة ؤ�حلقت خسا$ر قدر جحمها بــ 
  .جعل خمتلف وسائل إالMالم تنعت هذا اليوم �مخلFس أ#سود

ما يه إالجراءات والتدابري اليت : وMليه، ïسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم
  تعزتم احلكومة اختاذها لتفادي Úكرار هذه أ#®داث املؤسفة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس=يد الوز�ر يف ٕاطار إال]ابة Mىل السؤال

        ::::الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرÒضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرÒضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرÒضةد ٔ�وز�ن، وز�ر الش=باب والرÒضة
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
طبعا ٔ�شكر يف البداية السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك Mىل اه�µم بقطاع 

  .ذات الص\الش=باب والرÒضة واملواضيع 

طبعا جوا� Mىل سؤالمك، الس=يد املس�شار احملرتم، أ#®داث ا�يل 
تفضلتو وحتدثتو Mلهيا كنعتربوها ٔ�وال ٔ�عامل ختريJîة رصفة، ال Mالقة لها بقمي 

�Ü، ٔ�� قلهتا . الرÒضة النJî\ وم�ادهئا املرÚكزة Mىل الروح الرÒضية العالية
ذ أ#عامل دÒل التخريب ا�يل يعين يف مUاس=بة وفرصة فائتة، ٔ�ن يعين ها

ا|ذات وا®د الوقت ا�يل ق�ل املبارة، ٔ�� طرحت سؤال واش ميكن ند|لو 
يف الشغب دÒل املالعب ٔ�و الشغب الرÒيض؟ ٔ#ن م�دئيا الشغب ßيكون 
من بعد املباراة، احÅkاج Mىل الن�ÅJة، Mىل ٔ�داء، Mىل قرار دÒل احلمك، 

وا يل، ما عندو حىت Mالقة هباذ اليش، ولكن هاذ اليش ا�يل شفUا، مسح
Uي�دم ٔ�جß ٔنهqل الروح دٕاذن كنقدر نقول بÒري يعين القمي دª ة ٔ�خرى

الرÒضة النJî\، وطبعا اكن الرßوب Mىل مUاس=بة رÒضية �لقJام هباذ أ#عامل 
  .التخريJîة

�Ü، احلكومة M�ٔلنت موقفها املمتثل يف التعامل برصامة وبال هوادة مع 
كFس=تغلوا التظاهرات الرÒضية طبعا �لقJام بqٔعامل اÁهنب لك ا�يل 

والتخريب، ؤ�يضا Úرويع املواطنني، حJث مت اعتقال مش��ه يف تورطهم يف 
  .هذه أ#®داث وتقدموا �لعدا· لتقول لكمهتا فهيا طبقا ملا ينص Mليه القانون

من £تنا، قامت وزارة الش=باب والرÒضة �ربط اتصال مبختلف 
املعنية مب�اربة طبعا هذه الظاهرة وïسقوا يعين ف0 خيص التصدي القطاMات 

�لشغب، واجمتعنا أ#س=بوع املنرصم جبمعية مشجعي فريق اجلFش املليك 
، ؤ�� كنحيهيم من هاذ املنرب، ٔ#ن ٔ�وال اكن جشب وتنديد مبا "إاللرتات"

وقع، بل ٔ�هنم ٔ�كدوا Mىل ٔ�ن اكنت وا®د اGموMة دÒل الوجوه والعنارص 
احملسوبة Mىل املشجعني دÒل فريق اجلFش املليك وا�يل قامت هباذ أ#عامل 

 .التخريJîة
  :�Ü، التدابري

ٔ�وال، طبعا بذل مزيد من اجلهود ف0 خيص الرتت�Fات أ#مUية |الل  -
املبارÒت الرÒضية، ولكن فاش كنت�دثو Mىل الرتت�Fات أ#مUية راه دامئا 

و Mلهيا �لشلك الاكيف، فاش كنت�دثو Mىل كنقولها ورمبا ما ªادõش نqٔكد
الرتت�Fات أ#مUية راه ما ابغيناش فقط ïس�مثرو ªري يف املقاربة أ#مUية، 
املقاربة أ#مUية �مة، ولكن اك�ن وا®د املنظومة ٔ�خرى ا�يل كرتوم طبعا 
الرتبية والتحسFس، كتبدا من العائ\، ßيبدا من املدرسة، ßيدوز Mىل 

، اجلامعة، "إاللرتات"ىت امجلعيات دÒل املشجعني واحملبني، أ#ندية ؤ�يضا ح
  حىت الوزارة؛

طبعا التعامل برصامة ٔ�يضا مع من õس=تغل املناس=بات الرÒضية �لقJام  -
بqٔعامل اÁهنب وÚك�يف اجلهود بني القطاMات احلكومJة وªريها من أ#طراف 

  املعنية؛
دينا يف هاذ تنظمي محالت مUتظمة �لتحسFس والتوعية، واحUا اب -

اليش Mىل مس=توى دور الش=باب، ويف ٔ�قالمي اململكة اك�ن Ò�ٔم دراس=ية 
�لتحسFس �خلطورة دÒل هاذ الظاهرة، ؤ�يضا ªادي نعقدو وا®د 
Æجµع، وا®د الندوة Mىل مس=توى مركز موالي رش=يد يف املعمورة، 
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 طبعا ا�يل ªادي حيرضوا فهيا وا®د اGموMة دÒل اخلرباء، وªادي يمت
وامجلعيات واحملبني  "إاللرتات"اس=تدMاء وا®د اGموMة دÒل املعنيني، فهيا 
  . دÒل الفرق، �ش �كون نقاش يف هاذ Æجتاه

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس=يد الوز�ر

  .التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوياملس�شار الس=يد موالي أ#مني الطييب العلوي
مك، الس=يد الوز�ر، Mىل الوضوح دÒلمك واجلهود دÒلمك ا�يل ت«شكرو

ابذلتوها، ولكن هاذ املسائل البد ما ïشري لمك يف التعقJب دÒلنا هاذيك 
املشالك واش ما تتحملوش املسؤولية يف مصاح�ة هاذوك امجلاهري ا�يل 

وحتوالت ٕاىل ٔ�كدال، ٔ�� ما فهم�ش اشكون يه  )Rabat-ville(اكنت يف 
لــ  )Rabat-ville(من  هاملسؤو· ا�يل حوالت ذاك امجلهور لك اجلهات

)Rabat-Agdal( وهناك بدٔ� الشغب وابدات املشالك، حلقاش ما لقاوش ،
الناس فاش �رßبوا، يش امىش يف الاكمJو�ت، يش امىش يف الكريان، 
وقعت مشالك خطرية، يش امىش يف الطوموبيالت، ما عرف هذاك اليش 

ا عرف�ش اشكون يه اجلهات املسؤو· ا�يل حوالت حتول من هناÒ، م
  ؟)Rabat-Agdal(لــ   )Rabat-ville(امجلاهري من 

و�Ü، البد ما àشريوا لنا اشكون يه اجلهات املسؤو· يف هاذ 
املشلكة هاذي، والبد حىت ما ïشريو Üاك أ#من ا�يل تيد�روا يف اTخول 

حىت املواطنني ما يد|لوا معهم ال دÒل امجلاهري �لمرßب الرÒيض، ا�يل Úمتنع 
املاء، ال القراعي، اك�ن ا�يل مريض �لسكر، اك�ن غياب املراحJض، اك�ن 
يش اباليص ا�يل فهيا املراحJض، ٔ�� مkنقولش لمك املالعب دÒلمك لكها ما 
فهياش املراحJض، ولكن املعلومات ا�يل وصلتنا وا�يل شفت ٔ�� بعيين يف 

  . يش باليص غياب املراحJض
ßيفاش ابغيتوا انµ ا#ٓالف دÒل امجلاهري ما يلقاوش املراحJض يف 
املالعب وما يد|لوا ال ماء، من متا ت�Fدا الشغب وامجلاهري تتويل تتعامل 

  .بوا®د العنف تيرتßب يف دا|ل هاذوك امجلاهري
بد ما نفكرو يف ٕاجناز ذاك املرßب الرÒيض الك�ري دÒل اTار وال

املالعب خترج Mىل �را، �ش �كون وا®د التطويق ٔ�مين البيضاء �ش مجيع 
�ش ٕاىل اكنوا امجلاهري |ار]ني �ش ما يوقعش هاذ اليش ا�يل وقع حبال يف 

  .اTار البيضاء وال يف مدن ٔ�خرى
، öفJالت- مكUاسبد ما ïس=تغلو الفرصة حىت احUا اجلهة دÒلنا دÒل وال

اجلهود ا�يل ابذلتوها وأ#وراش بد ما تد�روا لنا فهيا مالعب ßبار، رمغ ال
واعطيتو� قاMات مغطاة يف مجيع اجلهات، ولكن ابغينا مالعب حىت احUا 
�ش تقام عند� م�ارÒت ßبرية، والفUادق موجودة واك�ن فاش ïس=تق�لو 

  . الناس

  .وت«شكرومك Mىل الوضوح دÒلمك، وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس=يد الوز�ر. شكرا

        ::::ر الش=باب والرÒضةر الش=باب والرÒضةر الش=باب والرÒضةر الش=باب والرÒضةالس=يد وز�الس=يد وز�الس=يد وز�الس=يد وز�
  .شكرا املس�شار احملرتم

طبعا ß�ٔيد ٔ�ن فاش كتوقع ٔ�®داث هباذ احلجم، خص Úكون عند� 
الشÅاMة الاكفJة �ش نقر �ملسؤوليات دÒلنا لك وا®د من املوقع دÒلو، 
ممكن هاذ اليش ا�يل حتدث Mليه حصيح، ٔ#ن فعال اكنوا ªادي ي�Uقلوا من 

لهم ٔ�يضا #ٔكدال، ولكن هاذ اليش ßيوقع يف اهناÒ من الر�ط، مت حتوي 
  .غياب ا'اطب

، ٔ#ن هاذ "إاللرتات"�Ü، ٕاىل ان�هبت قلت بqٔن اك�ن اجµع مع 
هام ا�يل ªادي نقدرو ïسقوا معهم حىت العملية، ٔ#ن فاش  "إاللرتات"

اكن �حج،  "إاللرتات"ت«سقو العملية كتنظم، ٔ#ن ذاك اليش ا�يل تنظم مع 
�يل وصل �ûار البيضاء راه امىش وصل مصحوب يف ٔ#ن الفوج أ#ول ا
  .محمي �لسلطات احمللية، ٕاىل �ٓخره )un cortège(احلافالت، واكن 

ولكن الفوج الثاين هو ا�يل ما اكïش التحمك فJه، ٔ#نه تعمد ٔ�نه يزنل يف 
Mىل لك هاذ اليش راه كنتفق . حمطة ق�ل احملطة ا�يل مقرر ٔ�هنم يزنلوا فهيا

مزيد من اجلهود، طبعا يف املصاح�ة �ش فعال ما معك فعال |اص 
  .�كونوش انفالöت من هاذ الق�يل

املراحJض واملاء ميكن مايش يف املس=توى ا�يل كن«kظرو وا�يل كنطمحو 
�، ولكن هاد اليش راه ما وقعش يف امللعب ٔ�و ق�ل املباراة، هاذ اليش راه 

 ï ي�لينا ميكن كن�اولوß ساعتني ق�ل، ٕاذن هذاi شلك وقعi شوفوا أ#مر
  .�ٓخر خمتلف

ولكن اليشء ا#ßٔيد هو ٔ�ن اكينة مسؤولية، اك�ن جمهود ا�يل خصو 
يتدار، طبعا �ش حناولو نتجنبو هاذ احلاالت ا�يل فعال يه كمتس مايش 
ªري فقط الرÒضة يف البعد النJîل دÒلها، بل ٔ�يضا كمتس الصورة دÒل 

Gىل وا®د اM س=تحقاقات املغرب، وخصوصا ٔ�ننا مق�لنيÆ لÒة دMمو
راه ªري ®ا]ة وا®دة، هو هاذ  هالرÒضية، وراس مالنا يف هاذ اليش لك

Æس=تقرار ا�يل عند�، ميكن ما عنداïش ٕاماكنيات خضمة ولكن عند� 
وا®د النعمة دÒل Æس=تقرار ا�يل كن�اولو ïس�مثرو فهيا وابغينا ٔ�بناء� �كونوا 

  . دموا وßيخربواßيب«Jو، ما ابغينامهش �كونوا ßهي
ß�ٔيد ٔ�ن اك�ن مشالك، اك�ن صعوبة، ولكن وما ªادõش Úكون ذريعة ٔ�و 

  . جحة لالس�ر يف التخريب
  .وشكرا

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

ا#ٓن السؤال ا#ٓين الثاين موضوMه الس=ياسة احلكومJة يف مJدان 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

19 

 )2013 ماي 7( 1434جامدى ا#ٓخرة  26

صا· واملعارصة اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من فريق ا#ٔ . الش=باب
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد Mالل عزيواملس�شار الس=يد Mالل عزيواملس�شار الس=يد Mالل عزيواملس�شار الس=يد Mالل عزيوينينينين
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس،
  الس=يد الوز�ر،

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

يو]د الش=باب يف قلب التحوالت Æجµعية الكربى اليت تعرفها 
ٕاىل ال�ساؤل  البالد، لكن واقع حضوره دا|ل الس=ياسات العمومJة، يدفعنا

  .عن مدى ٕاماكنية احلديث عن وجود س=ياسة حكومJة يف مJدان الش=باب
فهذه الفÝة الهامة من الشعب املغريب، جندها ®ارضة بقوة يف خطا�ت 
الفاMل احلكويم ٔ�ولوية وBهاجس حقJقي، ويبدو من الناحJة النظرية بqٔن 

معيقا بدور  قضاÒ هذه الفÝة يو]د يف قلب اهµماهتا، حبيث تظهر وعيا
الش=باب ßرافعة �لتغيري وBعامل ®امس يف صياªة املس=تق�ل، لكن تبقى 
ٕاشاكلية Úرمجة هذا الوعي وهذه Æلزتامات يف صيغة ٕاجراءات و�رامج 
وتدابري حكومJة يف جوهر النقاش حول مدى حضور الش=باب مكوضوع 

  .�لس=ياسة العمومJة
عتقدون ٔ�ن بالد� يف ٔ�ال ت  :الس=يد الوز�ر ويف هذا إالطار، ïسائلمك

®ا]ة ماسة اليوم ٕاىل بلورة س=ياسة وطنية يف مJدان الش=باب، قادرة Mىل 
توحJد £ود املتد|لني وMىل بلورة مرجعية فوق قطاعية، تدمج مضن 
�راجمها تد|الت الفاMلني العمومJني والفاMلني اخلواص مضن رؤية 

ئة وحرصا Mىل ٕاسرتاتيجية معدة ب�شاور وحوار مع الش=باب، ضام� �لتعب 
جناMة املقاربة ال�شارßية، ومطابقة �رMاية اGلس أ#Mىل �لش=باب اÜي طال 

  انتظاره وٕاخرا]ه ٕاىل ®زي الوجود؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس=يد الوز�ر لٕال]ابة Mىل . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .السؤال

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والرÒضةالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضةالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضةالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضة
شار احملرتم Mىل تفض< �لسؤال، طبعا � ما يربره، شكرا الس=يد املس� 

ٔ�� السؤال ا�يل طرحيت Mيل ªادي جناوبك �ٕالجياب، ٔ#ن اكع ال,م ا�يل 
  . قلتو، الس=يد املس�شار احملرتم، فعال �م ال ي�Uاطح Mليه كîشان

�Ü، ا�يل ابغيت نqٔكد Mليه هو ٔ�نه فعال اكينة ٕاسرتاتيجية، ß�ٔيد �زاف 
ا نولوا � ما شفUا والو، ولكن راه ما ت«ساوش بqٔن احUا اليوم M�ٔلن الناس ßيق

يه س=نة الش=باب �مkياز، هاذي أ#وىل، ولكن فاش تنقولو  2013س=نة 
س=نة الش=باب �مkياز، الناس ابغاو õشوفوا، املواطنني ابغاو õشوفوا 

�مللموس، ما ن«ساوش ٔ�يضا ٔ�ننا يف مر®\ انتقالية، كنqٔسسو هبا 
  .ت، ٔ#ن كنفرقو ما بني الرسMة وال�رسعاسرتاتيجيا

مث هاذ اليش ا�يل كنبلوروه اليوم ßس=ياسة حكومJة كهتمت �لشqٔن 
الش=بايب، ما كند�روهاش بو®دي�Uا، هنا اك�ن ٕاسرتاتيجية مUدجمة �لش=باب، 

ٔ�لف شاب وشابة، اك�ن  35اكنت موضوع حوار وطين، اس=هتدفUا فJه 
امجلعوي، وهاذ اليش ßون ابغينا  اGلس Æس�شاري ٔ�يضا �لش=باب والعمل

نصاوبوه احUاß Òوزارة، ßون سالينا هاذي مدة، ولكن د|لنا يف وا®د 
املقاربة àشاورية، àشارßية مع الش=باب وطبعا كام كنقول دميا ال�شاور 

  .وال�شارك عندو وا®د اللكفة ٕامسها الوقت، كتا|ذ يل الوقت
ب iرشاكة مع املد�رية العامة �Ü، ابدينا إالسرتاجتية املندجمة مع الش=با

�لجامMات احمللية، وصندوق أ#مم املت�دة �لطفو·، يعين هاذي يه املقاربة 
اجلديدة، ما ابقJناش كنفكرو بو®دي�Uا، ٔ#ن ٔ�ش=نو ا�يل |ىل الش=باب وىل 
Mازف وما عندوش ثقة هو ٔ�ننا كنبلورو س=ياسات ش=بابية، وكنعطيوها ليه 

  . ٕاالوكنحولوه ملوقع املس=هت� لFس 
اليوم ال، ابغيناه حىت هو يتحمل مسؤوليتو، Úكون عندو لكمة، مايش 

  . لكمة Úكون عنده البصمة والصياªة وٕارشاßو يف هاذ الس=ياسات ا�يل كهتمو
طبعا اهرض� Mىل صندوق أ#مم املت�دة �لطفو·، صندوق أ#مم املت�دة 

املتوسطي  �لساكن، دمع تقين من البنك اTويل ومركز مارس=يليا لالندماج
  .Mىل الش=باب املشارك يف احلوار الوطين - كام قلت–ومت عرضها 

طبعا إالسرتاجتية املعروضة ا#ٓن، ا�يل ªادي نعرضوها يف هاذ أ#س=بوع 
املق�ل ٕان شاء هللا، ٔ#ن اكنت عند� الفرïس=ية ]اهزة، Mاد Úرمجناها 

عا �لعربية، ªادي نعطيوها �لس=يد رئFس احلكومة من ٔ�]ل املصادقة، طب
ٔ�وال ضامن ت«س=يق العمل احلكويم ف0 خيص الش=باب هذا يشء �م، تعز�ز 
Æس�رات النوعية لفائدة الش=باب املغريب، اس=تكامل وتعز�ز 

  .Æسرتاجتيات القطاعية القامئة
ٕاذن هاذ اليش ا�يل كتقولوا اكينة ٕاسرتاتيجية، مث وا®د اGموMة دÒل 

� اليوم ٕاىل رديتوا البال والت كرتجع الربامج، دور الش=باب دÒلنا امحلد 
Áهيا الروح، وا®د الوقت راه امشات، اليوم اعطيناها مضمون ]ديد، 
اعطيناها نفس ]ديد، �ر]ان دÒل الش=باب، �ر]ان دÒل الفUانني 

  .ٕاخل... الش=باب، �ر]ان املرسح، املوس=يقى
اTور  qٔهلو هاذنوهاذ اليش هو ا�يل اكن �قص، اليوم احUا ابدينا ك 

دÒل الش=باب �ش Úرجع فعال دور ش=باب منوذجJة، ما Úكوïش فقط ªري 
مللء الفراغ، ال، ابغيناها Úكون مسامهة يف الت«ش=ئة طبعا Mىل القمي دÒل 

  . املواطنة وهاذ اليش هو ا�يل فقد� Mىل مس=توى هاذ دور الش=باب
ر�مج مث ٔ�عطينا Æنطالقة دÒل وا®د اGموMة دÒل الربامج، مهنا �

دÒل التطوع ا�يل فعال ªادي خيلق وا®د  ،)le volontariat(دÒل 
  . الش=بكة دÒل التطوع يف مجيع £ات اململكة وأ#قالمي

  ...ٔ�عطينا Æنطالقة دÒل الرب�مج دÒل
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس=يد الوز�ر

  .التعقJب

  :Mالل عزيوMالل عزيوMالل عزيوMالل عزيوينينينين    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .شكرا الس=يد الوز�ر

احUا بدور� ما تنكروش العمل ا�يل انت جJيت به، احUا عند� ]اء 
التد|ل دÒلمك واجلواب دÒل الس=يد وز�ر السكىن كنمتىن ßون اكن ®ارض، 
ٔ#ن املشلك فني اك�ن؟ اك�ن هو يف أ#حJاء املهمشة ويف أ#حزمة دÒل 

Òة دMل الفقر ا�يل كتعرف وا®د مجموÒل الش=باب ا�يل تنعرفو الش=باب د
، وهنا فني تيكونوا، يف هاذ أ#حJاء فني %75حىت  %65املغرب يناهز 

  .اكينني الش=باب، من متا تيخرج لنا املشلك
احUا اقرتحUا مع الوز�ر السابق اليس مUصف بلخياط، اقرتحUا لو يف 

اص، وواMد� أ#صا· واملعارصة وا®د الفكرة Mىل ٔ�نه õرشك معه القطاع اخل
  . Mىل ٔ�نه ممكن ªادي خيرج هاذ القانون حلزي الوجود

ابغينا ت«سqٔلومك، الس=يد الوز�ر، واش انµ امشkFو يف نفس الس=ياق وال 
ما امشkFوش فJه؟ احباالش؟ قلنا ٔ�نه تدار مرßبات دÒل اخلواص ا�يل جتي 
 يف أ#حJاء ا�يل يه تقريبا �مشة، وتعطى �لخواص من طرفمك والش=ب�Fة

والرÒضة والوزارة دÒلمك Úكون تتدمع �ٔ#طر واخلواص تيعطيو الفضاءات 
�لرÒضات امجلاعية والرÒضات الفردية، وامجلعيات تتجمع من أ#حJاء ذوك 

  .اTراري ا�يل هام عندمه مJول وهام نبغاء ªادي خيرجوا
من متا ªادي نطعمو الفرق الوطنية وªادي نطعمو املنتخب الوطين 

، ميكن احبال ا�يل ßميش=يو يف اTول )pépinière(ا ªادي اند�رو وخنرجو لرب 
أ#س=يوية ا�يل يه جنحت فهيا، وت«متناو Mىل ٔ�نه أ#قالمي اجلنوبية دÒلنا حىت 
يه ابغيناها Úكون يوم من أ#Òم ابغينا اïشوفو العبني يف املنتخب الوطين، 

  .يعابغينا ïشوفو ٔ�بطال |ار]ني من متا وåكونو ت«رشßو امجل 
ولهذا، احUا الرؤية دÒلنا فJمك، الس=يد الوز�ر، Mىل å�ٔمك شاب، ممكن 
توصلوا لهاذ اليش، وö|ذوا بعني Æعتبار وجتاوبو� Mىل Æقرتاح ا�يل 
اعطينا �لس=يد الوز�ر السابق من ق�ل مUمك ٔ#نه هاذ العمل هذا ممكن ªادي 

  . õشغل وا®د اGموMة دÒل الش=باب ويعطي دفعة �لش=باب
  .وشكرا

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

  .Mىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والرÒضةالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضةالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضةالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضة
طبعا فاش كنت�دثو Mىل Æهµم ا�يل خصو يتعطى لùٔحJاء . شكرا

الهامش=ية، نقدر نقول � يعين هذا هاجس، كنحملو خشصيا ٔ#ين ٔ�عترب 
ٔ�� ٕا�ن الهامش، ٔ#نين ٕا�ن ٔ�يضا القرية وكام كنقول ٕا�ن العامل القروي  نفيس

امل«يس وراء اجلبال، كام كنقول دامئا واحملارص �لثلوج، هاذ الهاجس اك�ن 
ولكن القضية دÒل ٕارشاك القطاع اخلاص، نقدر نتفق معك، ولكن القطاع 

يل در�، ا� )3les CSP(اخلاص ان��ه راه خصو الرحب، ال احUا ªري يف 
ودر� ذيك إالسهام ولو ªري رمزي، وراه فJه نظر، راه �زاف دÒل الناس 

اTرامه �ش  ß5يقول � �زاف Mلينا، تيقول ليه اعطيين دري كتقول ليه 
درامه راه مايش دميا عندو يف جJبو، وال  5تد|ل �لملعب دÒل القرب، 

 .، وال ا�يل ابغييت2درامه وال حىت  3حىت 
)alors( ٔن اخلواص القqن، ولكن التجربة ٔ�ثب�ت بÒطاع اخلاص مز

خصو يد|ل، ٔ�� يف العوض �ش منيش نعيط Mىل  ،)rentabiliser(خصو 
ٔ�� ابغيت نتعامل معك ٔ�نت مكنتخب، نتعاملو ٔ�� وÒك تعطيين أ#رض، ... 

، ومنش=يو )des montages financiers(ند�رو ٔ�� وÒك رشااكت، ند�رو 
  . ابعاد

لمك اليوم ها أ#Òدي دامئا ممدودة، وراه كنqٔكدها �لمرة أ#لف، ٔ�� كنقول 
راه ميكن حنلو املشلك ªري بUFاتنا، بال ما منش=يو �لخواص، اعطيين ªري 

ونب«Jو، نب«Jو  )un montage financier(أ#رض و�7ٓ ند�رو ٔ�� وÒك 
 ، ند�روهاB، ند�روها بــ Aم«شqٓت رÒضية �للكفة، ٕاىل ما در�هاش بــ 

  .، اك�ن، ولكن |اص Úكون وا®د املبادرةD، ند�روها بــ Cبــ 
ٔ�يضا حىت من عندمك ٔ�نمت مكنتخبني كتعاونو� كثري، ٔ#ن Mىل أ#قل 

، دÒل العقار ا�يل ßيطرح لنا )ß)le foncierيكون هذاك التطهري دÒل 
 .مشلك

دا� كنبغيو منش=يو �لعامل القروي، ما كنلقاوش أ#رض، كنبغيو منش=يو 
�Ü، اTور . لجبل، راك Mارف، Mاود 7ين هو صعيب ما كتلقاش العقار� 

  .دÒلمك يف هاذ املسqٔ· �م ]دا
دÒل الثواين، طبعا ªري بغيت نذßر، ٔ#ن اهرضت  2ٕاىل ابقات يل يش 

Mىل الرب�مج ا�يل قلت، اك�ن البطاقة دÒل الشاب، راه احUا قريبني 
ن فعال ٔ�ول يشء ملموس ïساليوها ٕان شاء هللا وا�يل ªادي Úكو

كFس=تاجب �لرغبات وÆنتظارات دÒل الش=باب، ٔ#ن ªادي Úكون فهيا 
وا®د العرض حكويم ا�يل فهيا وا®د اGموMة دÒل ال�سهيالت، يف إاليواء، 
يف النقل، يف الهاتف، ªادي منش=يو حىت �لسكن ٕان شاء هللا، هاذي 

  .دا|\ يف إالسرتاتيجية
يل فعال ما ªادõش ند�روها احUاÒ حبال مث اك�ن مواهب بالدي، ا�

املواهب دÒل الصالو�ت ٔ�و ا�يل ]اية من �را، ªادي هنبطو �لقرية، ªادي 
هنبطو �لهامش، ªادي ند�روها iشلك �ٓخر، زعام حبال الشلك دÒل 

، ولكن ªادي مييش فعال Üاك املغرب العميق، ٔ#ن ß�ٔيد ٔ�ن 2Mاس=توديو 
  .فرصة دÒلها �ش تتفجرفJه ٔ�بطال وفJه مواهب ت«kظر ال

  .شكرا

                                                 
3 Centres Sportifs de Proximité 
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

اللكمة . ن«kقل ٕاىل السؤال الثالث، موضوMه تدبري املمتلاكت العقارية
  .ٔ#®د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لùٔحرار

        ::::املس�شار الس=يد جامل الساكاملس�شار الس=يد جامل الساكاملس�شار الس=يد جامل الساكاملس�شار الس=يد جامل الساككككك
  .شكرا الس=يد الرئFس
  السادة املس�شار�ن،

  يدة املس�شارة،الس= 
  الس=يد الوز�ر،

ٕان وزارة الش=باب والرÒضة وßبايق مؤسسات اTو· تتوفر Mىل 
وقد فkحت الوزارة يف السابق . ممتلاكت عقارية يف خمتلف ربوع اململكة

ورشا يتعلق �كJفJة تدبري هذه املمتلاكت من ٔ�]ل ٕاحصاهئا وضبطها لتوفري 
تية الرÒضية، صاحب ذ� العقار من ٔ�]ل سد اخلصاص يف الب«Jات التح 

  .نقاش معويم واسع بني مؤيد ومعارض
  الس=يد الوز�ر، 

ما يه إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها، والتصور اÜي تتوفر Mليه 
وزارÚمك لتحسني تدبري هذا العقار من ٔ�]ل تقريب املرفق الرÒيض من 

  الش=باب؟
عية مدينة لٕالشارة، الس=يد الوز�ر، وMىل سJîل املثال ال احلرص، وض 

خUيفرة اليت تتوفر Mىل وMاء عقاري |اص �لوزارة، اكن من املفروض ٔ�ن 
àش=يد Mلهيا م«شqٓت رÒضية، لكن مع أ#سف ال نعمل مqٓل هذا الوMاء 

  . العقاري
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال. شكرا

        ::::ةةةةالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضالس=يد وز�ر الش=باب والرÒضالس=يد وز�ر الش=باب والرÒض
شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Mىل اهµممك �ملمتلاكت العقارية التابعة 

  .�لوزارة، ؤ�يضا طرق تدبريها
ªري ٔ�� ما افهم�ش، الورش ا�يل تفkح ق�ل ٔ�� ما يف اخ�ارõش، 

õٔن ما عندqت بJت ورصحت، لقJالش؟ ٔ#نين جMش ا)un mapping( ،
)un tableau de bord(  ىلM ىل العقار ونظرةM يعطيين رؤيةß ا�يل فعال

  .العقار دÒل الوزارة Bلك، ٔ�� كنqٔكد � مكسؤول يف الوزارة اليوم
�Ü . ،�Ü، هاذ الورش ا�يل اهرضتيو اكن اخkالف ٔ�� ال Mمل يل به

طبعا، فاش جJت �لوزارة اكن هاذ إالشاكل، هو يف احلقJقة إالشاكل ا�يل 
|اطئ، ٔ#ن سال الك�ري من املداد ومت القJل بqٔنه مت تفويت اك�ن راه ٕاشاكل 

  . ٕاخل... وا®د العقار دÒل الوزارة
ß�ٔيد ٔ�ن مت التفويت دÒل ذاك اليش، ولكن مايش مت التفويت دÒلو 

�لس�Fة، راه مت تفويته وفق قانون ؤ�يضا وا®د االتفاق، م�ال عندي وا®د 
نفعة Mامة، طبعا وفق هاذ العقار öبع �لوزارة، اكنت موضوع وا®د امل 

واالتفاق ٔ�ش=نو . االتفاق ا�يل كنت�دثو Mليه ميكن نفوتو ٔ#ن اكينة مUفعة Mامة
هو؟ هو ٔ�ن هذاك العقار ا�يل فوتنا ªادي يمت تعويضو بعقار �ٓخر ٔ�و ٕ�سهام 

  .ٔ�خر
إالشاكل ا�يل اكن هو ٔ�ن أ#طراف أ#خرى ميكن تعطالت يف Æلزتام 

العقار، وهاذي مسqٔ· ك«ش=تغلو Mلهيا ٔ#ن اك�ن  �لوفاء ا�يل اكن موضوع
ٕاذن ما ªادõش �كون خوف يف هاذ . ٕاخل... قانون ßيqٔطرها واك�ن اتفاق،

 .Æجتاه
�Ü، ف�kدثتو Mىل مدينة خUيفرة، ٔ�عتقد ٔ�هنا كتوفر Mىل ٔ�وعية عقارية 
يف ملكJة الوزارة، العقار املتوا]د �مجلاMة احلرضية خUيفرة واÜي ٔ�®دث 

الوMاء العقاري ا�يل تUîات Mليه سا®ة . مرßب سوس=يو رÒيض �لقرب Mليه
غشت يف ٕاطار الرب�مج التqٔهييل �لمدينة، املرßب الرÒيض iشارع  20

الزرقطوين، ٕاضافة ٕاىل املمتلاكت العقارية �لوزارة ا�يل àش=يدت Mلهيا 
مؤسسات ٔ�خرى، كدور الش=باب وأ#ندية ال«سوية ودور احلضانة ومركز 

 le tableau(ن، مع العمل بqٔن لك س=نة كند�رو دا� كنو]دو وا®د التكو�
de bord(  ادي يعطينا وا®د الطرق ا�يل احلديثة ا�يلª كام قلت �، ا�يل

ªادي يعطينا التوا]د دÒل العقار دÒلنا �ش يمت إالحصاء دÒلو ويمت امحلاية 
  .دÒلو

و يف العقار، احUا ٔ�� ا�يل ابغيت نqٔكد �، راه احUا اليوم مايش ك«سمح
شرب وا®د اليوم حمتاجJنو لالعتبارات ا�يل كتعرفوا، ٔ#ن عند� ٕاشاكل يف 
العقار، احUا مازالني كهنرضو Mليه، ªري مع املنتخبني حىت هام هللا �كون يف 
اعواهنم حىت هام كنلقاو عندمه مشالك يف العقار، ٕاما ما مkوفرش وٕاما 

  .كند|لو يف وا®د احلي&Jات مkوفر ما ßيكوïش öبع �لجامMة، ٕاذن
�Ü، ما ميك«ش Mىل ضوء هاذ املشلك ا�يل اك�ن دÒل العقار، احUا 
ªادي ïسمحو يف العقار دÒل الوزارة، ال، احUا كن�افظو Mليه، �لعكس 
ٕاىل اكنت طريقة �ش åزيدو نقويوه وåزيدو نثkîوه، ما ميكن لنا ٕاال منش=يو ٕاال 

  . يف هاذ Æجتاه
  .ملس�شار احملرتموشكرا الس=يد ا

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

        ::::املس�شار الس=يد جامل الساكاملس�شار الس=يد جامل الساكاملس�شار الس=يد جامل الساكاملس�شار الس=يد جامل الساككككك
  .شكرا الس=يد الوز�ر

هاذ العقار ا�يل àش=يد Mليه امللعب الرÒيض يف مدينة خUيفرة، رامك 
رض �لوزارة، ما شدوش تتعرفوا ذيك البالد بqٔن الناس ا�يل هابوا ذيك ا#ٔ 
ªادي تدي وا®د  "ٔ�س=0"الس=ن�مي مهنا، ا#ٓن ت«سمعو بqٔن اكينة صفقة دÒل 

الطرف من هذاك امللعب، وبqٔن هذاك امللعب ا�يل هو ªادي ت«شM ٔqليه 
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مرßبات رÒضية حتيد مUو وا®د الطرف امشات داتو القهوة، الفريق، وا®د 
كون ملعب القرب ا®دى الطرف حتيد مUو مىش مللعب القرب، واش متا �

، امىش تkFقسم ما ابقى )les boules(مسيتو، وا®د الطرف امشاو داوه 
  .فJه والو

احUا اGهودات ا�يل ش=تو، الس=يد الوز�ر، Mىل هذاك امللعب اGلس 
إالقلميي iش�ال صري Mليه دÒل الفلوس، ووزارة الش=ب�Fة احشال صريت 

 جJتو زرتوه وشفkوه ßيفاش Mليه دÒل الفلوس، واGلس البûي، ورامك
|ا فريق يف الهواة، وابغينا ذاك اليش حيتفظ ادا�ر، من ٔ�حسن املالعب و 

ا�يل ªادي تدي ذاك  "ٔ�س=0"حUا هاذ اMليه ما ®دمك، الس=يد الوز�ر، راه 
  . الطرف، راه احUا ت«س�Uكرو ذاك اليش

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .التعقJب اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر الش=ب�Fة والرÒضةالس=يد وز�ر الش=ب�Fة والرÒضةالس=يد وز�ر الش=ب�Fة والرÒضةالس=يد وز�ر الش=ب�Fة والرÒضة
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

�لك صدق ما يف اخ�ارõش، ªري ٕاىل اكن يش  "ٔ�س=0"ٔ�� املسqٔ· دÒل 
راه ßيبقى يف اخkصاص الوزارة، راه اك�ن  )les boules(طريف امىش لــ 

اك�ن يف صنف رÒيض، ٕاىل اكن طرف داه ميكن هذا هو ا�يل حتدثيت Mليه 
)café la tante berbère( واخ ،)berbère( شFخصنا  .ما كتعجبن ��ٔ

، طبعا مت )la tante amazigh(نتذاßرو معهم �ش �ردوها ٔ�مازيغ، 
هاذ اليش وقع، يف  2002التفويت دÒلو ٔ#®د اخلواص، ولكن راه يف 

  .يف ٕاطار رمبا �ر�مج دÒل حماربة اجلفاف 2002
ت هذا ما متش هااكك، يعين ªري ولكن ٔ�ش=نو وقع، راه هاذ التفوي

س�Fوه، مت االتفاق Mىل ٔ�ن ٔ�حصاب هاذ املقهTى هاذو ªادي خيصصوا وا®د 
ال«س=بة من املداخJل دÒهلم Tمع فريق ٔ�طلس خUيفرة لكرة القدم، ما 

  .|ايباش
ٕاذن ªري خصنا ٕاىل اعطينا يش ®ا]ة نعرفو ßيفاش كنعطيوهان ٕاذن 

®ا]ة فوتناها هكذاك ومشات هاذ هذا هو حفوى ال,م، ٕاىل اعطينا يش 
اليش ٔ�� مkفق معك، ما ªادõش خنتلفو، ولكن ٕاىل اكنت غنفوتو �ش 
Úكون فهيا وا®د املنفعة وال وا®د املدخول �لفريق يف ظل أ#زمة دÒل 

  .اÁمتويل ا�يل كتعرفها الفرق دÒلنا مفا فهيا �س
حىت iيش ®ا]ة ٔ�� ال Mمل يل هبا، �يق ما توصلنا  "ٔ�س=0"املسqٔ· دÒل 

يف هاذ Æجتاه، ولكن ٕاىل اكن هاذ اليش ا�يل كتقولوا حصيح، الس=يد 
املس�شار، ªادي Úكون �لنقاش بقJة وªادي نتذاßرو يف هاذ اليش مجيع ٕان 

  . شاء هللا
  .وشكرا

  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا، وïشكر الس=يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

ٕاىل السؤال رمبا الوحJد املو]ه ٕاىل الس=يد وز�ر الشؤون وا#ٓن ن«kقل 
اخلارجJة والتعاون، حول جتديد رخص العمل �لمواطنني املغاربة مبدينة 

اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من مجموMة Æحتاد املغريب . مليلية احملت\
  .�لشغل لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::ةةةةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطل�املس�شار الس=يد ٔ�محد بنطل�املس�شار الس=يد ٔ�محد بنطل�املس�شار الس=يد ٔ�محد بنطل�
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر،
  أ#خت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يؤسفUا يف Æحتاد املغريب �لشغل، الس=يد وز�ر الشؤون اخلارجJة 

 6000والتعاون احملرتم، ٔ�ن نعرض Mىل نظرمك ملفا حساسا، يتعلق حبوايل 
من العامالت والعامل املغاربة ®اميل رخص الشغل ªري املقميني مبدينة مليلية 

 .احملت\
  الس=يد الوز�ر،

لعامالت والعامل املغاربة احلاملني ال خيفى Mليمك معا�ة هذه الفÝة من ا
لرخص العمل اليت اكنت والزالت تقايس مبدينة مليلية احملت\ من جراء 
اÁمتيزي الصارخ اÜي تتUîاه سلطات مليلية احملت\، واملمتثل ٔ�ساسا يف املعام\ 
ªري العاد· وªري املتاكفÝة بFهنم وبني نظراهئم العامل إالس=بان، و�لتايل 

العديد من احلقوق Æقkصادية وÆجµعية اليت �متتع هبا العامل  حرماهنم من
  .إالس=بان، يف حتد سافر �لقوانني إالïسانية اليت يطبقها العامل بqٔرسه

�Üبري يف بناء هذه  نٕان هؤالء العامالت والعامل اß شلكi سامهوا
رماهنم املدينة احملت\، معرانيا واقkصادi ،ÒسواMدمه، يمت التنكر هلم ا#ٓن حب

من حقوقهم البدهيية، تنص Mلهيا مجيع قوانني الشغل اTولية ومواثيق مUظمة 
  .العمل وإالMالن العاملي حلقوق إالïسان

ٕاذ ال õس=تفJدون من ٔ�ي حق يف التغطية الصحية، وال من حق يف 
التعويض عن فقدان الشغل م�ل نظراهئم إالس=بان رمغ ÆقkطاMات املهو· 

 %2مقارنة مع العامل إالس=بان  %25ع هلم ما ïس=بة من ٔ�جورمه، حJث تقط
  . فقط يف متيزي صارخ، ال ميكن السكوت عنه

س=نوات كام اكن  5كام يطالبون بتÅديد رخصة العمل لك س=نة عوض 
  .درمه لك س=نة 6000الشqٔن سابقا، اليشء اÜي �لكف ما �زيد عن 

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
لهذا امللف ٔ�ثناء لقائنا معمك يف  لقد وMدمتو� ٕ�جياد احللول املمكUة

د، حJث اكن الشهور القلي\ املاضية، ٕاال ٔ�نه يبدو ٔ�ن صيحتنا اكنت يف وا
هؤالء العامل قد قرروا القدوم ٕاىل الر�ط ففعلوها، وÆعتصام ٔ�مام مقر 

  .وزارÚمك، ٕاال ٔ�ننا ٔ�قUعنامه بتعجيل ذ� مرة 7نية بطبيعة احلال
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قط امللف املطليب لهذه الرشحية احليوية من وامسحوا لنا ٔ�ن نذßرمك بن
  : العامل
 س=نوات؛ 5ا®رتام جتديد مدة رخصة العمل مبليلية احملت\ يف  -
املطالبة �لتنصيص Mىل ٕامس العامل يف رخصة الشغل بدل ٕامس  -

 املشغل ٔ�و الرشكة؛ 
 Æس=تفادة من حق التغطية الصحية؛  -
 رخصة الشغل àسهيل املسطرة املتعلقة بتكو�ن ملف احلصول Mىل -

 مع مراجعة قمية التاكليف املالية املرتبطة هبا؛ 
 . ساواة والعدا· يف مسطرة الترصحي Mىل اT|لامل تطبيق  -

  .شكرا لمك

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة . شكرا الس=يد املس�شار

  .عن السؤال

        ::::ارجJة والتعاونارجJة والتعاونارجJة والتعاونارجJة والتعاونالس=يد سعد ا�Tن العالس=يد سعد ا�Tن العالس=يد سعد ا�Tن العالس=يد سعد ا�Tن العينينينين، وز�ر الشؤون اخل، وز�ر الشؤون اخل، وز�ر الشؤون اخل، وز�ر الشؤون اخل
  .شكرا الس=يد الرئFس

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني Mىل طرح هاذ السؤال، ؤ�� مkفق 
معك، الس=يد املس�شار، Mىل ٔ�ن فعال معا�ة هذه الفÝة من العامالت 
والعامل يه معا�ة قاس=ية ومعا�ة تطلب مUا مجيعا إالسهام والعمل يف سJîل 

  .®ل هاذ إالشاكل
يف الوزارة، ولكن مل نعد ٕ�جياد احللول  -كام قلمت-اس=تق�لنامك  احUا ،وفعال

ٔ#ن ما بيديناش احللول، ٕاىل اكن مشلك يف وزارة الشؤون اخلارجJة 
سMٔqدك �حلل، ٕاذا اكن املشلك يف ٕادارة ٔ�خرى دا|ل نفس احلكومة 
سMٔqدك �لسعي ٔ#قUعهم �حلل، ولكن ٕاذا اكن املشلك |ارج الرتاب 

  .ٔ�خرى، سMٔqدك بqٔن نعمل £د� يف سJîل احلل الوطن، Tى £ات
وكام اس=تق�لنامك، من بعد اكنت مجموMة من ا�لقاءات دا|ل الوزارة من 
بعدها حول هاذ املوضوع، واحUا مUذ ذ� احلني طرحUا هاذ املسqٔ· مع 
إالس=بان، سواء هنا مع السفارة إالس=بانية ٔ�و يف مدريد مع املسؤولني 

زارة الشؤون اخلارجJة والتعاون، مرارا طرحUا إالس=بانيني Mىل مس=توى و 
خمتلف هاذ النقاط دÒل املعا�ة املرتبطة بتÅديد الرخص وªريها ا�يل 
ذßرتوها، التنصيص Mىل ٕامس العامل يف رخصة الشغل بدال من ٕامس 

... الرشكة، Æس=تفادة من التعويض عن فقدان الشغل، àسهيل املساطر
  . ع إالس=بانٕاخل، هاد اليش اكمل طرحUامه م

ٔ�ش=نو يه إالشاكل، ٔ�ش=نو يه العوائق اÜي ٔ�مامUا حنن؟ وانM µارفJهنا 
العائق أ#ول ا�يل عند� هو الوضع القانوين �لمدينة احملت\، هذا . وقلناها لمك

ßيد�ر لنا Mائق ٔ�ثناء النقاش والتفاوض مع الطرف ا#ٓخر، ولكن اك�ن Mائق 
يه وضعية دÒل £ة دÒل مدينة ذات 7ين هو الوضعية دÒل مليلية نفسها 

حمك ذايت ا�يل اك�ن وا®د اGموMة دÒل الصالحJات Tى السلطات دÒل 

املدينة، حىت السلطات Æس=بانية نفسها Mىل املس=توى املركزي مبعىن Mىل 
  .مس=توى مدريد ßيصعاب Mلهيم ميارسوا ضغوط يف مس=توى معني

السلطات إالس=بانية كام قلت ولكن نqٔكد � ٔ�نه طرحUا هذه املسا· مع 
�لر�ط ومبدريد مرارا، وطلبنا ٕ�جياد احلل، وªادي ïس=مترو واحUا اتفقUا 
معهم �ش ïس=مترو معهم يف حوار ٕالجياد ßيف ميكن ٔ�ن نتد|ل يف هاذ 

·ٔqاملس.  
ولكن ٔ�ظن كام قلنا لمك ملا زرمتو�، ٔ�قرص احللول ؤ�سهلها ا�يل سلاكتو 

ٔ�خرى بطبيعة احلال هو ا�لجوء ٕاىل الربملان كثري من اجلاليات يف دول 
أ#ورويب ٔ�و حممكة العدل أ#وروبية ٔ�و حىت القضاء إالس=باين، احملمكة 
إالدارية إالس=بانية، وحنن قلنا لمك بqٔننا مس=تعدون لتقدمي مجيع ٔ�نواع اTمع 

  .ا�لو]Fس�Jيك والقانوين واملادي ٕالجناح هذه املهمة
حلكومة املغربية، ولكن ميكن ٕاما النقا�ت هاذ القضية ما ميك«ش تد�رها ا

ٔ�و امجلعيات املدنية ميكن يقوموا هباذ القضية، ؤ�� ß�ٔرر ؤ�قول بqٔننا حنن 
  . س=ندا لمك يف هذه القضية كونس=ن

  .وشكرا

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

        ::::ل�ةل�ةل�ةل�ةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنط
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ªري �ش åكون معك رصحي، الس=يد الوز�ر، هاذ اجلواب دÒلمك 
ما غنقkنعش به . ماªادõش نقkنع به �لك رصا®ة، ªادي نقول لمك اMالش

وحىت ذوك العامل ا�يل ßيتفرجوا فJمك دا� ما ªادõش يقkنعوا به، اMالش؟ 
 ل مغريب وكتعطي �واش انª µرتضاو Bحكومة مغربية واش وا®د العام

اعرفيت ٔ�ش=نو  ،)el limpiador del perro(بطاقة الشغل وكتكkب فهيا 
هاذي وا®د . هو مUظف اللكب؟ )el limpiador del perro(هو 

  . العنرصية دÒهلم فني وصلوا
ابغينا نعرفو واش هاذي مس=تعمرة وال مايش مس=تعمرة؟ ٕاىل اكنت 

ون ا�يل �ين اقkصاد مليلية؟ من مس=تعمرة خصنا نعرتفو هبا، ٔ#ن دا� اشك
يîين اقkصاد مليلية؟ هام احUاÒ، احلكومات املتعاق�ة دÒل املغرب هام ا�يل 

  . ابناوها، غنقول � اMالش
ٓ الس=يد وز�ر اخلارجJة ما õسمى اTيوانة ما بني الناظور وبين  اميش �
انصار، الشاحUات دÒل الرم\ ودÒل ا#ٓجور فني ßميش=يو؟ ßميش=يو من 
الناظور، ما اعرف�ش واش ßيد|لوا يش مع\ صعبة وال ما يد|لوش؟ 
وهاذ اليش حمتكر Mىل ٕاس=باين وا®د، عندو معامل وعندو الرم\ يف 

  . ٕاذن، حنن ïسامه يف بناء هذه املس=تعمرة. الناظور هو ا�يل ßيqٔدي ملليلية
 7لثا، املعام\ �ملثل وذاك الناس أ#فارقة، مالنا احUا دا�ر�ن Mلهيم

)gendarme(  مكغاربة، |ليومه يد|لوا ملليلية، |ليومه يد|لوا ÒاUاح
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، راه مايش )gendarme(ملليلية �ٓس=يدي، مالنا احUاÒ، احUاÒ دا�ر�ن 
الس=بليون ا�يل ßيحضيو أ#فارقة، بل حنن، حنن املغاربة هام ا�يل ßيحضيو 

  .أ#فارقة، الس=يد الوز�ر
ناك مجموMة من املشالك ٔ�ضف ٕاىل ذ�، الس=يد وز�ر اخلارجJة، ه 

�ش åكونو واحضني يف هاد القضية، هذا راه عامل، هاذو مغاربة، والدمك، 
ßيف يعقل احUاÒ عند� Mالقات مع نقابة ٕاس=بانية، كتîت �لربملان إالس=باين، 

إالس=باين، كتîت حىت �لم� دÒل ٕاس=بانيا، والنقابة ) Senat(كتîت لــ 
توا|ذ�، كتقول لنا واش=نو دارت هاذي ا�يل عندها Mالقة طيبة، يه 

  فرج؟ تاحلكومة دÒلمك؟ ٔ�ش=نو دا�رة احلكومة دÒلمك؟ ªري كت 
هذا ال يعقل، هاذ الناس راه مغاربة، الس=يد الوز�ر، ٔ�نمت مسؤولون 
Mىل القضية، كنتذاßر Mىل الس=يد وز�ر اخلارجJة، هناك تضامن حكويم، 

دÒل وز�ر اخلارجJة، هناك شق دÒل وز�ر اTا|لية، دÒل وز�ر الهجرة و 
  ... ٕاذا اك�ن وا®د

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد . شكرا �لس=يد املس�شار احملرتم، شكرا

  .Mىل التعقJب

        ::::الس=يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس=يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس=يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس=يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاون
 ٔ�� مkفق معمك من ٔ�ن هاذ القضية قضي�Uا، وخصنا ندافعو Mلهيم، واحUا

قلنا بqٔننا مع أ#طراف إالس=بانية يف ضغط مس=متر، ولكن ٕاىل �نت لمك يش 
ٕاجراءات معينة معينة حمددة مل نقم هبا، حنن مس=تعدون من الغد، ولكن 

  .خصنا 7ين ما ند�روش وا®د املسqٔ· ٔ�مسو
احUا الزتاماتنا اTولية يف القضية دÒل الهجرة ªادي نبقاو Mلهيا، وهاذوك 

ولش ªري ميش=يو، ٔ#ن ٕاىل امشاو ªادي Ò|ذوا بالصة أ#فارقة ما تق
املغاربة، ما نقولوش �م ا�يل ªري ٔ�مسو، هاذيك قضية وهاذي قضية، لكن 
اTفاع عن العامل املغاربة والعامالت ا�يل يف مليلية حنن مس=تعدون ٕاىل 

  .ابغييت Mاود ند�رو حوار وندققو ونلقاو ٕاجراءات دقJقة
هذا �س=مترار، ؤ�� ٔ�يضا ٔ�قول بqٔنه  احUا مس=تعد�ن، ؤ�نت تعرف

اجلهات إالس=بانية ٕاىل اك�ن يش ®ا]ة ما ند�رو معهم وما ن�هبناش لها ا#ٓن 
  .يف وزارة اخلارجJة، احUا مس=تعد�ن من ªدا

ولكن ميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد � بqٔنه يف الغالب ا�لقاءات ا�يل كتكون بUFا 
قاط ٔ�خرى وبFهنم، هذه القضية من بني النقاط املطرو®ة، من بني ن

مطرو®ة ٔ#ن عند� إالشاكالت كثرية، عند� مغاربة ا�يل |دامني يف 
ٕاس=بانيا وفقدوا أ#عامل دÒهلم، مغاربة ا�يل عندمه مشالك كثرية، عند� 
الطلبة املغاربة ا�يل اكنت عندمه مشالك، هاذ اليش اكمل عند� حمدد يف 

ين ٕاال ونطرح هذه الحئة، وال ميكن ٔ�ن �كون عند� لقاء مع الطرف إالس=با
القضاÒ دÒل املغاربة، وٕاال �ٓش ªادي نقولو معهم ٕاىل ما دافعناش Mىل 

  املغاربة؟
  .وشكرا جزيال

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، ïشكر الس=يد الوز�ر احملرتم Mىل مسامهته معنا يف 

  .هذه اجللسة
ية، والسؤال وا#ٓن ن«kقل لùٔس=ئ\ املو£ة �لس=يد وز�ر Æقkصاد واملال 

  .تفضيل... أ#ول حول وضع تصور ]ديد وتوفري ٕاطار

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  الس=يد الرئFس،

هاذي مالحظة ك«س=تعملوها يف ª�ٔلب اجللسات العمومJة، والناجتة عن 
الرتتFب يف أ#س=ئ\ الشفوية، يف بداية اجللسة اMلمتيو� بqٔنه الس=يد وز�ر 

qٔخر، ولكن ما Mلمتيو�ش بqٔن وز�ر العدل التجهزي والنقل ªادي يت
واحلرÒت كذ� ªادي يتqٔخر، ولكن يف لك مرة، هللا خيليمك هاذ ٕاMادة 

  .الرتتFب، راه ßيجعل |لل يف هاذ اجللسة

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ال Mلمنامك، اك�ن الزتامات طارئة، ٔ�� ®اليا عندي رسا· صيفطها يل 

Ò Vّلربملان الوز�ر امللكف �لعالقات مع ا...  

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
|ا ولكن اولكن يف لك مرة ßيتكرر هاذ املسqٔ· دÒل ٕاMادة الرتتFب، و 

حقوق املس�شار�ن كذ� خصها حترتم، مايش يف لك مرة ßيوقع التغيري 
دÒل الرتتFب حسب اش=تغال احلكومة، هاذ اليش ما ميك«ش يبقى õس=متر 

  .هباذ الشلك
  .شكرا

Fالس=يد رئFالس=يد رئFالس=يد رئFس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس=يد رئ::::        
  الس=يدة املس�شارة، 

�ل«س=بة رمبا التqٔ|ري دÒل الوزراء، وز�ر العدل ووز�ر التجهزي والنقل 
  .راه اكنت ٔ�ثريت يف رسا· مو£ة �لمكkب، واكن اقراها الس=يد أ#مني

  . شكرا
ا#ٓن ن«kقل ٕاىل أ#س=ئ\ املو£ة �لس=يد وز�ر Æقkصاد واملالية، 

د وتوفري ٕاطار �ين مالمئ ٕالïشاء والسؤال أ#ول حول وضع تصور ]دي
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من الفريق Æس=تقاليل لتقدمي . املقاوالت

  .السؤال

        ::::املس�شار الس=يد عز�ز الفJاليلاملس�شار الس=يد عز�ز الفJاليلاملس�شار الس=يد عز�ز الفJاليلاملس�شار الس=يد عز�ز الفJاليل
  .شكرا الس=يد الرئFس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
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ضوع قدمي الس=يد الوز�ر، س«kطرق اليوم، �مس الفريق Æس=تقاليل، ملو 
]ديد، وفكر� يف طر®ه Mىل ٕا@ر املناظرة الوطنية اليت مت عقدها يف غيابنا 

  .ببوزنيقة
  الس=يد الوز�ر، 

ال ٔ�®د ينكر اTور اÜي قدمkه املقاو· املغربية، مهنا الك�رية واملتوسطة 
والصغرية، هاته املقاو· اليت تعاين اليوم من Mدة ٔ�ش=ياء، واليت جترها مع 

  . لوراءأ#سف ٕاىل ا
وفكر� اليوم لطرح مشلك يؤرقها iشلك ßبري، ٕانه موضوع ما õسمى 
�ل�سجيل، الس=يد الوز�ر، هذا املوضوع اÜي ®ني تمت معلية بيع ٔ�و رشاء 
يمت الترصحي ويق�ل هذا الترصحي ويؤدى عن هذا الترصحي، وف0 بعد تqٔيت 

 بعض أ#حJان لرتاجع هذا اÁمثن �كJفJهتا ويف - ٔ�ي ٕادارة الرضائب–إالدارة 
  .ال Úلكف نفسها حىت ٕاخ�ار املعين �ٔ#مر

لهاته أ#ش=ياء ولغريها، ïسائلمك اليوم، الس=يد الوز�ر، خصوصا بعد 
املناظرة، عن ما يه إالجراءات اليت تنوي الوزارة القJام هبا لضامن الثقة 
والشفافJة بني املرصح �مثن العقار ومصاحل ٕادارة ال�سجيل عند الترصحي 

ل العقار Tهيا، وذ� حامية ملصاحل مجيع أ#طراف املكونة لعقود ب�سجي
  ال�سجيل؟ 

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة Mىل السؤال. شكرا

        ::::الس=يد åزار �ركة، وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد åزار �ركة، وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد åزار �ركة، وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد åزار �ركة، وز�ر Æقkصاد واملالية
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الرئFس احملرتم،
  دة والسادة املس�شارون،الس=ي

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم عن فريق Æس=تقاليل �لو®دة 
وق�ل ذ� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر مجيع ٔ�عضاء . والتعادلية عن هذا السؤال الهام

هذا اGلس املوقر ا�Üن حرضوا املناظرة واكنت مشاركهتم مشاركة ٕاجيابية، 
وهاذ الروح ال�شارßية اليت مكUتنا  ومكUتنا كذ� من تقوية هاذ روح احلوار

من التوصل ٕاىل توصيات �مة ]دا �ل«س=بة لبالد� Mىل املدى القصري 
واملتوسط، واليت س=نعمل من شqٔن ٕاجنازها |الل القوانني املالية القادمة، 

  .2014وخصوصا انطالقا من مرشوع قانون املالية لس=نة 
�شار احملرتم اÜي وضع ومن بني النقط اليت ٔ�ثريت، ؤ�شكر الس=يد املس 

هذه النقطة يه ٕاشاكلية الثقة، الثقة بني ٕادارة الرضائب وبني امللزم، اكن 
مواطنا ٔ�و مقاوال، وهاذ املوضوع اكن موضوع ورشة |اصة، ومت اختاذ 
العديد من التوصيات يف هذا اGال اليت س=نعمل هبا ٕان شاء هللا من ٔ�]ل 

  .ملواطنة اجلبائيةتعز�ز الثقة وكذ� تقوية ما مسيناه �
ٔ�ما �ل«س=بة �لموضوع، ففي هاذ إالطار، ٔ�نمت تعلمون، الس=يد 

املس�شار، بqٔن املراجعة اليت تقوم هبا مد�رية الرضائب يف جمال ال�سجيل، 
فهTي تتعلق ٔ�ساسا �لعقود اليت حسب و£ة نظر مد�رية الرضائب õشوهبا 

  .أ#طرافنقصان يف اÁمثن ٔ�و اليت Úكون موضوع اMرتاف من Tن 
ميكن ٔ�ن �كون موضوع مساء· وطعن  - كام تعلمون- وهاذ التصحيح 

ٔ�مام جلان حملية ٔ�و ا�لجنة الوطنية �لطعون الرضيJîة وكذا Tى احملامك، 
  .اليشء اÜي يوفر لك الضام�ت �لملزم محلاية مصاحله

النقطة الثالثة، وهو ٔ�نه التÅارب ٔ��نت بqٔن املس=توى ٔ�و ïس=بة امللفات 
، ولكن س=بق لنا يف ٕاطار هاذ %34مت مراجعهتا ويه ïس=بة دÒل اليت ي

اGلس املوقر ٔ�ن �قش=نا هذا املوضوع، و�لتايل من بني أ#مور اليت توصلنا 
ٕاÁهيا يف ٕاطار املناظرة وهو ٔ�ن نعمل Mىل ®ل هاذ إالشاكل �لكJفJة التالية، 

لف £ات وهو اعµد قامئة لùٔسعار هتم ٔ�مثنة خمتلف العقارات من خمت
، مكرجع ٔ�سايس ملراجعة أ#مثان املرصح هبا، ٔ�ي ٔ�ن )zoning(اململكة 

املواطن ق�ل ما يJîع غيعرف �لضبط ٔ�ش=نو هو اÁمثن املرجعي ا�يل ªادي 
  .خيلص Mليه الرضيبة

وانطالقا من ذ�، احUا انطلقUا �ل«س=بة جلهة اTار البيضاء يه املر®\ 
  . 2013اليش هاذ الس=نة س=نة أ#وىل، وٕان شاء هللا غيتدار هاذ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار يف ٕاطار التعقJب. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد عز�ز الفJاليلاملس�شار الس=يد عز�ز الفJاليلاملس�شار الس=يد عز�ز الفJاليلاملس�شار الس=يد عز�ز الفJاليل
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ٔ�� سqٔنطلق من õشوهبا نقصان، واملرشع اكن ذßيا ®ني Úرك هذا الفصل 
ف õشوبه نقصان ��لغة العربية ٔ�ي اس=ت&Uاء õشوبه نقصان، ولكن مع أ#س

يف اGمل، ولكن مع أ#سف ما هو �راجع ٔ�صبح هو القاMدة، حبيث ٔ�� ال 
 %34ٔ�شكك يف �ممك ٔ#نين ٔ�عرفمك ؤ�عرف مصداقJتمك ؤ�عرف ÚربkFمك، 

يعين �قشوها، رمبا هذا ما ورد ٔ�و يشء من هذا، ولكن ®ني نتربم ال ميينا 
  .ا من õش=تيك من هاذ املعض\وال õسارا جند دامئ

 143ا#ٓن، الس=يد الوز�ر، وكنا دامئا ن�ساءل ملاذا ال õس=تعمل الفصل 
من املدونة العامة �لرضائب، اÜي خيول �ûو· الشفعة يف ®ا· Mدم 

  التوصل ٕاىل وا®د اÁمثن معمول به؟
ا#ٓن، الس=يد الوز�ر، ٔ�� ]د مرسور ومعي إالخوان يف الفريق 

غاربة اكملني ٔ�ن هاذ املوضوع هو س=ي�ل، ويف عهد يعين Æس=تقاليل وامل
احلكومة احلالية، وخصوصا يف عهدمك، ٔ#ن هذا موضوع ٔ�رهق من £د 
الك�ري وMاىن مUه الك�ري، ال ٔ�حصاب اT|ل احملدود، وال أ#@رÒء، وال 

  . الوسطاء وال، امجليع اكتوى هبذه النار
ملغاربة ٔ�مجعني، ٔ�نه مت ٕاجياد اليوم ٔ�� ]د سعيد ٔ�نين ٔ�مسع، ومن |اليل ا

  .®لول لهاته املعض\
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  .وشكرا مرة ٔ�خرى �مسي و�مس الفريق Æس=تقاليل

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  ما عندمكش تعقJب؟... اللكمة. شكرا

وا#ٓن ن«kقل ٕاىل السؤال الثاين موضوMه اقkناء واكرتاء الس=يارات 
ٔ#®د السادة اللكمة . الباهظة التلكفة من طرف املرافق العمومJة
  .املس�شار�ن من الفريق Æشرتايك لتقدمي السؤال

  :اليلاليلاليلاليليييياملس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله 
  الس=يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

السؤال يتعلق �قkناء واكرتاء الس=يارات الباهظة التلكفة من طرف 
  .املرافق العمومJة

  ،الس=يد الوز�ر احملرتم
يعترب Úرش=يد النفقات العمومJة مد|ال رئFس=يا ٕالقرار التمنية يف بالد�، 
وهو ما õس=توجب جمهودا ]ادا لتحسني احلاكمة، وختليق احلياة العامة، 
ودمع شفافJة التدبري املايل وÆقkصادي، مبا ينطوي Mليه من عقلنة وحامية 

  .�لامل العام من لك ٕاشاكل الهدر والتبذ�ر
سف ال زلنا نت��ع ßيف فضلت د الوز�ر احملرتم، ولùٔ ٕاال ٔ�ن، الس=ي

العديد من وزاراÚمك والعديد من املرافق العمومJة اقkناء واكرتاء الس=يارات 
الفارهة والباهظة التلكفة Mىل حساب الس=يارات احمللية الصنع، واليت قد 
ختفف الك�ري من العبء Mىل مالي�Uا العمومJة يف مغربنا، بل وس=توفر 

ت هامة، ميكن توظيفها لفائدة العديد من القطاMات Æجµعية اليت اعµدا
متس رشاحئ واسعة من جممتعنا املغريب، هذا �ٕالضافة ملا قد �كون لها من 

  .انعاكس ٕاجيايب Mىل اقkصاد� الوطين
وMىل هذا أ#ساس، ف«سائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ�مام هاذ املسائل 

س=يارات، ما يه إالجراءات احلقJقJة والتدابري اليت الواقعة يف التبذ�ر من ال 
تنوي الوزارة دÒلمك القJام هبا من ٔ�]ل القطع مع م�ل هاته املامرسات، 

  واحلرص Mىل Úرش=يد النفقات العمومJة ببالد�؟ 
  .وشكرا

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

        ::::الس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملالية
  .الرئFس شكرا الس=يد

  الس=يد الرئFس احملرتم،
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�شكر الس=يد املس�شار عن الفريق Æشرتايك Mىل هاذ السؤال الهام، 

خصوصا وهو ٔ�نه طرح ٕاشاكلية من إالشاكليات الك�رية اليت تعاجلها 
  .احلكومة

Mىل هذه ؤ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�ؤكد �لس=يد املس�شار احملرتم، بqٔننا مUك�ني 
إالشاكلية وMىل هاذ الظاهرة، و|ري دليل Mىل ذ� هو ٔ�ن ٕاMداد مرشوع 

، مت التßٔqيد Mىل رضورة التقليص من اقkناء 2013القانون املالية لس=نة 
الس=يارات وكذ� اس=تعاملها يف ٕاطار الكراء، وٕاىل امسحتو نعطيمك بعض 

 2010 أ#رقام بqٔن وقع العمل بتخفJض وتقليص هذه املشرتÒت، س=نة
مليون  700اكنت املشرتÒت دÒل الس=يارات �ل«س=بة �لحظرية دÒل اTو· 

مليون دÒل اTرمه، ٔ�ي  393اك�ن فقط  2013دÒل اTرمه، وهاذ س=نة 
  .%44بتخفJض دÒل 

النقطة الثانية هو �ل«س=بة �لكراء، كذ� تو£نا مجليع إالدارات وكنقولو 
يوم،  15املها ٕاال ملدة ال تفوق عن هلم بqٔن �ل«س=بة �لكراء ال ميكن اس=تع
  . �ش ميكن لنا نقلصو من هاذ الظاهرة

ؤ�كرث من ذ� مت كذ� ٕا®داث جلنة وزارية اليت تنكب عن التدابري 
�لعمل  2014املس=تق�لية اليت ي«�غي اختاذها ابتداء من قانون املالية س=نة 

Æقkصادية  Mىل ما ]اء يف تد|لمك، ٔ�ال وهو توجJه Æقkناء حنو الس=يارات
ٔ�و احمللية التصنيع ووضع معايري حمددة ومو®دة القkناء واكرتاء الس=يارات، 
وذ� وفق احلاجJات الرضورية واملربرة �لقطاMات الوزارية، وربط اقkناء 
الس=يارات حباجJات �رامج القطاMات الوزارية، مع تلبية جزء من هذه 

  . مداحلاجJات من |الل ا�لجوء ٕاىل الكراء القصري ا#ٔ 
  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقJب، تفضل . شكرا

  .الس=يد املس�شار

  :اليلاليلاليلاليليييياملس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله املس�شار الس=يد بوشعيب اله 
  الس=يد الرئFس،

ªري ابغيت نوحض بعض . شكرا الس=يد الوز�ر Mىل اجلواب دÒلو
 البالد، ويه املسائل، ٔ#ن بالد� يه بدون معادن، تد|ل أ#موال Mىل

، )le luxe(كذ� ال تتحمل التبذ�ر، والس=يارة يه �ٓ·، مايش �ٓ· دÒل 
مايش �ٓ· دÒل التربج، يه �ٓ· كام رشتو دÒل العمل، اكينة الس=يارة الوطنية 
الصنع، واكينة الس=يارة ا�يل التاكليف دÒلها قوية، ا�يل ك�ساوي مرتني وال 

  .يارة وطنية الصنع يه س=يارة ممتازةوالس= . ثالثة املرات الس=يارة الوطنية
  الس=يد الوز�ر، 

ٔ�نت M�ٔمل �لناس ٕاىل رجعنا �لوزراء يف فرïسا ورجعنا �لوزراء يف 
بلجياك، كنصيبو Mىل ٔ�ن الس=يارة دÒل الصنع يه ا�يل عندها أ#س=بقJة يف 

  العمل اTا|يل، ملاذا احUا ما كنطبقوش هاذ اليش؟
وامسح يل Mىل ٔ�ن الرٔ�ي العام �يق  ابغيت نذßر الس=يد الوز�ر احملرتم،
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ßي«kظر الوعود ا�يل وMدت به هاذ احلكومة ا�يل قالت Mىل ٔ�ن يف الوقت 
ا�يل تنصبوا الوزراء قالوا Mىل ٔ�نه يف بعض الترصحيات Mىل ٔ�ن الوزراء ما 
ªادõش يغريوا السكن دÒهلم، وما ªادõش يغريوا الس=يارات دÒهلم، ا#ٓن 

  . ارات الفخمة اليت ال م�يل لهاالكرا]ات مملوئني �لس=ي
ولهذا، ابغيت نذßر الس=يد الوز�ر احملرتم Mىل ٔ�ن يف Ò�ٔم وا®د الوز�ر 

  ...أ#ول، اكن وا®د املرسوم اكن ضبط

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقJب. شكرا اåهتTي الوقت

        ::::الس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملالية
  .ئFسشكرا الس=يد الر 

ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�ؤكد بqٔن . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم Mىل تعقJبه
احلكومة عند وعودها، ؤ�عطيتمك بعض املعطيات حول التقليص من رشاء 

  . %44الس=يارات بــ 
نعطيمك معطى �ٓخر وهو ٔ�ن �ل«س=بة القkناء الس=يارات، من الوزراء ٕاىل 

� املبلغ احملدد القkناء هاذ املدراء العامني ٔ�و الكkاب العامني، مت تقليص كذ
  .مقارنة مع املايض %30الس=يارات بqٔكرث من 

ٕاذن احUا يف ٕاطار دÒل التو]ه دÒل ٔ�ننا، احبال ا�يل قال الس=يد 
املس�شار، ٔ�ننا �كون تدبري موضوعي وحقJقي لهاذ الظاهرة، ومن £ة 

  .ٔ�خرى كذ� ٔ�ن نضمن كذ� السالمة �لحكومة ومجليع ٔ�عضاهئا
 M ليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم.  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ٔ#®د . السؤال الثالث موضوMه تدبري املؤسسات العمومJة
السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لùٔحرار لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد حسن عواكشااملس�شار الس=يد حسن عواكشااملس�شار الس=يد حسن عواكشااملس�شار الس=يد حسن عواكشا
  الس=يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ٔ�ثناء مUاقش�Uا �لقانون املايل، ٔ�رش� ٕاىل موضوع تدبري املؤسسات 
العمومJة من |الل احلسا�ت اخلصوصية اليت تتوفر Mلهيا املنظومة املالية 

حساب خصويص، بغالف مايل يصل ٕاىل  79الوطنية، واليت تصل ٕاىل 
  .مليار درمه 59

  الس=يد الوز�ر، 
املقدمة ٕالينا ٕا�ن مUاقشة القانون املايل خبصوص  �لرجوع ٕاىل الو7ئق

وضعية هذه احلسا�ت، جتد ٔ�ن مجموع املبالغ املالية املرصودة لهذه احلسا�ت 

من |الل املؤسسات العمومJة املرشفة Mىل لك حساب، جندها تذهب يف 
اجتاه ªري سلمي، وªالبا ما ترصف يف ال�س=يري، خبالف ذ� فٕان فلسفة 

يف أ#صل اكن الهدف من وراهئا حتقJق أ#هداف املتو|اة  هذه املؤسسات
مليار درمه مجموع م�الغ  11,40مهنا من |الل الربامج احملددة، حJث ٔ�ن 

Mائدات هذه الصناديق تبقى ضعيفة، تبني �مللموس ٔ�ن هذه املؤسسات 
  .املرشفة Mىل هذه الصناديق تعFش ٔ�زمة حاكمة

ا#ٓليات اجلديدة اليت تعزتم  ما يه: Üا، الس=يد الوز�ر، ïسائلمك
احلكومة القJام هبا ٕالرساء ٔ�سس حاكمة جJدة يف ٔ�فق تطو�ر ٔ�داء هذه 

  املؤسسات لتكون مردود�هتا ٔ�فضل؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر. شكرا لمك املس�شار احملرتم

        ::::الس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملالية
  الس=يد الرئFس،
  ادة املس�شارون،الس=يدات والس

ٔ�شكر السادة املس��ار�ن احملرتمني من فريق التجمع الوطين لùٔحرار 
  .عن هاذ السؤال �ل«س=بة �لمؤسسات العمومJة
النقطة أ#وىل، وهو ٔ�نه ال . ويف الواقع ي«�غي ٔ�ن ٔ�دقق بعض النقط

تو]د Mالقة مالية م�ارشة ما بني احلسا�ت اخلصوصية واملؤسسات 
حلسا�ت اخلصوصية فهTي كام يعمل الس=يد املس�شار، فهTي العمومJة، ٔ#ن ا

يمت تدبريها من طرف القطاMات الوزارية املعنية، ٔ�ي الوزراء، ٔ�ما 
املؤسسات العمومJة فلها تدبري �ٓخر يف ٕاطار اGلس التداويل ٔ�و اGلس 
إالداري اÜي يرتٔ�سه الس=يد رئFس احلكومة ٔ�و الوز�ر اÜي ي«kدبه �لقJام 

  .لهبذا العم
النقطة الثانية، من |الل ما تقدممت به، وهو ٔ�ن اليوم ٕاذا درس=نا 

 42مؤسسة معومJة، و 239املؤسسات العمومJة، ميكن القول بqٔن لنا 
م«شاة مت� اTو·  33م«شqٔة Mامة ذات مسامهة م�ارشة �لخزينة، مهنا 

  .ª�ٔلبية رٔ�ساملها
عمل Mىل اÁمتيزي ويف هذا إالطار، ما ]اء يف تد|لمك وهو ٔ�نه ي«�غي ٔ�ن ن

ما بني املقاو· العمومJة وكذ� املؤسسة العمومJة اليت لها صبغة ٕادارية، 
  .احبال يف اGال دÒل التعلمي ٔ�و يف جماالت ٔ�خرى

ؤ�� معمك، الس=يد املس�شار، ميل تتقولوا بqٔن �ل«س=بة لهاذ املؤسسات 
ماكنيات مقدمة ا�يل عندها صبغة ٕادارية ٔ�ن ªالبية إالماكنيات املالية فهTي إ 

من طرف اTو·، ويمت اس=تغاللها ٔ�ساسا لتلبية أ#جور ٔ�و بعض املصاريف 
  .دÒل ال�س=يري و�ل«س=بة لالس�ر فkبقى ضئي\

ولكن يف نفس الوقت، ي«�غي كذ� التßٔqيد بqٔن القطاع العمويم ٔ�و 
املؤسسات العمومJة Bلك عرفت تطورا ملحوظا يف جمال Æس�ر، 
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، ا�يل تنجز ما 2000ٕاىل ا|ذينا س=نة : بعض أ#رقام وªادي نعطيمك
مليار دÒل اTرمه دÒل  19ت«kلكمش Mىل ال,م ا�يل اكن تkFقال، اكنت 

مليار دÒل اTرمه ٔ�ي  49وصلنا ٕاىل  Æ2007س�رات العمومJة، س=نة 
رمغ  2012مليار دÒل اTرمه، وس=نة  68وصلنا ٕاىل  2011تضاعف، س=نة 

Gالبية اª لهيا يف �ٓخر يونيو مت ٔ�نM الس إالدارية واملزيانيات مت املصادقة
  . مليار دÒل اTرمه دÒل Æس�رات 78ٕاجناز 

  .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقJب. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد حسن عواكشااملس�شار الس=يد حسن عواكشااملس�شار الس=يد حسن عواكشااملس�شار الس=يد حسن عواكشا
  .شكرا الس=يد الوز�ر
احUا السؤال دÒلنا هو ميل كنا يف القانون املايل .. .شكرا Mىل هاذ

الزتمkو مع الربملان، مايش ªري مع الفريق دÒلنا التجمع الوطين لùٔحرار، بل 
الزتمkو مع الربملان �ش ªادي لتحسني حاكمة هاذ املؤسسات، وهذا هو 

يل م... ا�يل كن«kظرو مUمك، ملاذا؟ ٔ#ن اليوم احUا ك«شوفو ٔ�ن اTو· كتدوي
تدار هاذ السؤال، راه اكن ذيك الساMة اكن �يق ما ا|ذيتوش القرار �ش 

بد |اصنا مليار دÒل اTرمه من Æس�ر، ولكن دا� ال 15تنقصو 
جنبدوها، كنا كنمتناو ٔ�ن ق�ل ما اTو· تقرر �ش تنقص من Æس�ر تفكر 

· توفر يف هاذ حتسني احلاكمة دÒل هاذ املؤسسات، اكن ميكن اTو
  .الفلوس الاكفJة وميكن اكع ما حنتاجوش هاذ التقليص ا�يل قررت احلكومة

ßيف كنا Úلكمنا Mليه يف ا�لجنة، كنتو الزتمkو بضامن تنفJذ جJد مليثاق 
املامرسات حلاكمة هاذ املؤسسات، هاذ اليش حىت هو مازال كن«kظروه، 

ا�يل كنا كنمتناو ٔ�كرث ت«متناو ٔ�ن ïشوفو الوترية دÒل هاذ اليش Úكون ٔ�كرث، و 
وهو ما ïشوفوش اTو· املغربية كتقرر ٔ�ن تنقص من Æس�ر، مع العمل 

  . ٔ�ن اكن عندها فني تنقص يف جوايه اخرى
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقJب. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملالية
  .Fسشكرا الس=يد الرئ 

ٔ�� ا�يل ابغيت نقول �لس=يد املس�شار احملرتم، بqٔن ٕاذا ا|ذينا احلجم 
مليار دÒل  180الشمويل دÒل Æس�رات العمومJة، وكنا ت«kلكمو Mىل 

مليار دÒل اTرمه ما ا®�سUîاش �ل«س=بة لالعµدات  180اTرمه، يف هاذ 
  . مليار دÒل اTرمه 81املر®\، ا�يل اكنت 
 15مليار دÒل اTرمه، نقصنا مهنا  201الس=نة وصلنا لــ ٕاذن يف ٔ�ول 

مليار دÒل اTرمه، ٔ�ي عند� ٔ�كرث من ا�يل اكن مUتظر يف  186ابقات 

  .ٕاطار تقدمي قانون املالية، �ش åكونو واحضني
و�لتايل حصيح ما نقولوش بqٔن ما قلصناش، قلصنا، ولكن مما اكن ممكن 

لغالف املايل الاكمل فهو ٔ�كرب مما اكن �رجمته ٔ�ن ينجز، ٔ�ما يف اGموع ت�Fقى ا
  .�2013ل«س=بة لهاذ الس=نة 

�ل«س=بة ٔ�كرث من ذ�، سqٔؤكد �، الس=يد املس�شار، بqٔن املؤسسات 
العمومJة ٕان شاء هللا س=تعمل ونعمل ]اهد�ن، ومقنا جبميع املزيانيات دÒل 

ٔ�هنا  املؤسسات العمومJة، ]لها مت املصادقة Mليه ق�ل �ٓخر مارس، �ش
تنطلق أ#عامل دÒلها وÆس�رات ٕان شاء هللا دÒل املؤسسات العمومJة 

و�لتايل، �ل«س=بة لالقkصاد الوطين . س=تكون ٔ�كرب مما حققUاه الس=نة املاضية
  .س=نعمل Mىل حتسني ]دوى Æس�رات العمومJة �ل«س=بة لبالد�

ملدونة راه انطلقUا النقطة الثالثة، وهو يف اGال دÒل حتسني احلاكمة، ا
فهيا، بل حنن ïش=تغل Mىل العمل Mىل تعاقدات مع املؤسسات العمومJة، 
و]ل املؤسسات العمومJة، ومقنا بوضع قانون ]ديد �لمراق�ة املالية �ش ٔ�ننا 

  . حنس=نو ٔ�كرث من تدبري هاذ املؤسسات العمومJة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر
 السؤال الرابع، موضوMه دمع ٕادارة امجلارك �ملوارد ا#ٓن ن«kقل ٕاىل

  .اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من الفريق Æس=تقاليل. الîرشية الاكفJة

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
  .شكرا الس=يد الرئFس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئFس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

علوم ٔ�ن احلكومة قامت وتقوم مبجهودات ج�ارة من ٔ�]ل دمع من امل
Æس�ر ببالد�، مع احملافظة Mىل تطعمي خزينة اTو· مبس=تحقاهتا مع 
احلرص Mىل اس=ت�الص الرسوم وإالöوات عند Æس=ترياد والتصد�ر 

  .وحماربة اÁهتريب
ويالحظ ٔ�ن قطاع امجلارك قد تطورت ï�ٔشطته يف العرشية أ#|رية 

لك ملحوظ، وذ� دون مده �ملوارد الîرشية الاكفJة ملواßبة ï�ٔشطته، iش
اليشء اÜي يؤ@ر سلبا Mىل مردوديته، وحيرم خزينة اTو· من موارد 
هامة، �هيك عن أ#رضار أ#مUية احملمت\، اليشء اÜي ي«�غي معه واحلا· 

، من 2014هذه ٔ�|ذ ذ� �حلس=بان عند ٕاMداد مزيانية قانون املالية لس=نة 
  .ٔ�]ل تدارك اخلصاص وتقوية القطاع �ملوارد الîرشية املؤه\

  : وMليه، ïسائلمك، الس=يد الوز�ر
ما يه ïس=بة تطور القطاع امجلريك من حJث Mدد املوارد الîرشية يف  -
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 العرشية أ#|رية؟
 ما هو تqٔثري ذ� اخلصاص Mىل خزينة اTو·؟ -
فع من مس=توى ما يه إالجراءات اليت س��kذوهنا من ٔ�]ل الر  -

  ومردودية القطاع عن طريق دمعه �ملوارد الîرشية؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ا#ٓن �لس=يد الوز�ر لٕال]ابة عن . شكرا لمك الس=يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملاليةالس=يد وز�ر Æقkصاد واملالية
  .شكرا الس=يد الرئFس

لسؤال ٔ�شكر السادة املس�شارون من الفريق Æس=تقاليل Mىل هذا ا
الهام، ؤ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�شكرمك ٔ�كرث Mىل اهµممك ٕ�دارة امجلارك و�ملوارد 

|دمة �لوطن و|دمة كذ� �لمواطنات  أ�ساس=ي االîرشية اليت تلعب دور
واملواطنني، حبمك ٔ�هنم يقومون، كام ]اء يف تد|لمك، بوظائف ٔ�ساس=ية Mىل 

  .مينالصعيد Æقkصادي، Mىل الصعيد اجلبايئ، وMىل الصعيد ا#ٔ 
وحصيح ٔ�ن حبمك التطور العمراين لبالد�، وخصوصا �ل«س=بة �لموا£ 
وكذ� املطارات اليت عرفت تطورا ملحوظا |الل الس=نوات املاضية، 
و|ري دليل Mىل ذ� وهو مJناء طنÅة املتوسط اÜي � ïشاط ßبري ]دا، 
فلك ذ� ٔ�دى ٕاىل رضورة ٔ�ن نقوي ؤ�ن نؤكد ونطور املوارد الîرشية 

  .س=بة ٕالدارة امجلارك�ل« 
وٕاذا مسحمت يل نعطيمك بعض أ#رقام، Mدد موظفي امجلارك ®اليا هو 

موظف، مهنم هيئة ضباط ؤ�عوان الفJالق، وهنا� كذ� هيئة  4626
  .موظفي املاكتب

وحصيح ٔ�ن هنا� معل ßبري مت القJام به من ٔ�]ل حتسني وتطو�ر 
ملعلومايت اÜي مكن من مردودية ٕادارة امجلارك من |الل ٔ�ساسا النظام ا

تقليص وàسهيل وتîس=يط املساطر إالدارية، وكذ� مكن كذ� من تقوية 
  .املردودية �لعاملني يف هذا اGال

من |الل إالشاكلية  -كام تعلمون-ورمغ ذ�، فهنا� خصاص حبمك ٔ�ن 
املطرو®ة Mىل الصعيد الرتايب، ولكن ٔ�كرث من ذ� كذ� ٕاشاكلية 

تطورا ملحوظا، خصوصا يف بعض مUاطق اململكة،  اÁهتريب، اÜي عرفت
املنطقة الرشقJة ٔ�و الشاملية، فلك ذ� جعلنا مضطر�ن ٕاىل تقوية Mدد 

  .املوظفني
مساMد ٕاداري يف هاد اGال  344، فمت توظيف 2012خفالل هاذ س=نة 

�ل«س=بة �لجامرك، وحنن ïش=تغل كذ� �ل«س=بة لهاذ الس=نة ٕاىل تطو�ر هاذ 
، وس=نqٔ|ذ بتوصيتمك ب«س=بة 2016صل ٕان شاء هللا يف ٔ�فق أ#Mداد ليك ن

، Mىل ٔ�ن نصل ٕاىل مس=توى ما بني 2014مرشوع قانون املالية لس=نة 
  . ٕان شاء هللا 6000ٕاىل  5500

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .التعقJب

        ::::يييياملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد أ#نصار د أ#نصار د أ#نصار د أ#نصار 
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الزمالء أ#عزاء،

ٕاذن بدور� يف الفريق Æس=تقاليل، الس=يد الوز�ر، ال õسعنا ٕاال ٔ�ن 
نتقدم لمك �لشكر اجلزيل Mىل هاذ اجلواب، وكذ� ٔ�ن ن«هتز هذه الفرصة 
لننوه �ٔ#طر امجلرßية، ومع ق\ Mددها تقوم بعمل ج�ار من ٔ�]ل حامية 

Æقkصاد الوطين و]لب العم\ الصعبة وموا£ة املهربني وجتار وتقوية 
  .ا'درات

بدون شك ٔ�ن هذه أ#عامل أ#ساس=ية، وتبعا �لسؤال اÜي طرحUاه، 
كنا نود ٔ�ن نعرف التطور العددي يف العرشية أ#|رية لهذه الرشحية، اليت 

كد ما اكنت حمل تقد�ر وٕاجعاب من طرف املنظمة العاملية �لجمرك، وهذا يؤ
تتوفر Mليه من كفاءة Mالية، وكذ� اس=µتة يف العمل، �ٕالضافة ٕاىل 

  . الت�ديث وÆنفkاح Mىل التكUولوجJا
ولكن موازاة �Ü، نود ٔ�كرث من ذا وذاك ٔ�ن تqٔ|ذ احلكومة ذ� يف 
احلس=بان يف القانون املايل املق�ل لتواßب هاذ التطور دÒل العمل دÒل 

، وما عرفه املغرب من توسع كام ]اء يف جوا�مك، ال العاملني يف هاذ القطاع
من حJث املطارات وال املوا£ وال الطرقات كذ�، وكذ� الهجامت عن 
طريق العصا�ت املنظمة يف جمال اÁهتريب وا'درات، ليك حتفز هذه 
الرشحية بتحفزيات ßبرية، مث كذ� توفري مجيع إالماك�ت احلديثة من ٔ�]ل 

وال، وموا£ة هذه العصا�ت اليت ٔ�صبحت كذ� تتطور حامية سالمهتا �ٔ 
  .وàس=تعمل �ٓليات ]د ®ديثة من ٔ�]ل القJام �ٕالرهاب

  .شكرا

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

الرد Mىل التعقJب، لFس هناك تعقJب �لس=يد الوز�ر، وïشكر الس=يد 
  .مهته القمية معنا يف هذه اجللسةالوز�ر Mىل مسا

وا#ٓن ن«kقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
. والبÝFة حول رضورة Úرش=يد اس=تعامل املاء ومواص\ تعبئة املوارد املائية

|ا اك�ن، راه اقرينا Mليمك الرسا· ا�يل توصلنا هبا من الوز�ر او ... اللكمة
مع الربملان بتqٔجJل أ#س=ئ\ ٕاىل �ٓخر اجللسة، ال مايش  امللكف �لعالقات

  .يف ٔ�واخر اجللسة، الرسا· اكنت واحضةٕاىل ®ني جيي، 
ن«kقل ا#ٓن ٕاىل السؤال املو]ه �لس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFة 
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اللكمة . حول رضورة Úرش=يد اس=تعامل املاء ومواص\ تعبئة املوارد املائية
  .س�شار�ن من الفريق Æس=تقاليل لتقدمي السؤالٔ#®د السادة امل 

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد بلفJلاملس�شار الس=يد عبد امحليد بلفJلاملس�شار الس=يد عبد امحليد بلفJلاملس�شار الس=يد عبد امحليد بلفJل
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

 السادة املس�شارون،
لقد الزتمت احلكومة يف �ر�جمها مبوا£ة خماطر Æخkالل بني الطلب 

 من |الل اعµد س=ياسة املزتايد Mىل املاء والعرض اÜي �زداد لكفة، وذ�
مائية فعا·، تعمتد املزاو]ة بني مقاربة التحمك يف الطلب Mىل املاء وÚرش=يد 
اس=تعام� واحملافظة Mليه، ومقاربة تدعمي الغرض من املاء وتنويع مصادره، 
|اصة من املوارد املائية ªري التقليدية، مع احلرص الشديد Mىل ٕارشاك 

لتعبئة �لم�افظة Mىل املوارد املائية وحام�هتا الفاMلني �لقطاع �لتحسFس وا
  .من التلوث

ولبلورة هذه الس=ياسة املائية وتنظمي القطاع يف ٔ�فق ٕارساء تدبري 
مUدمج وàشاريك، نود معرفة ٕاسرتاتيجية احلكومة لصيانة امل«شqٓت املائية من 
£ة، وٕاسرتاتيجية الوزارة لتدارك العجز احلاصل يف جتهزي وحتديث 

السقوية، واملسامهة يف الوقاية من الفJضا�ت، وٕانتاج الطاقة  املدارات
  .الكهر�ئية، والتغطية Æصطناعية �لفرشة املائية من £ة ٔ�خرى

كام ïسائلمك عن إالسرتاتيجية املعمتدة من طرف احلكومة خبصوص 
  .Úرش=يد اس=تعامل املاء وتعبئة املوارد اخلاصة هبا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕال]ابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس=يد فؤاد اTو�ري وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFةالس=يد فؤاد اTو�ري وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFةالس=يد فؤاد اTو�ري وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFةالس=يد فؤاد اTو�ري وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFة
  .شكرا الس=يد الرئFس

ٔ�ود ٔ�وال ٔ�ن ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم Mىل طر®ه هذا السؤال 
  .الهام، و7نيا Mىل معرفkه العميقة مبيدان املاء وٕاشاكلية املاء يف بالد�

وال ابغيت نذßر بqٔنه �لمغرب ٕاسرتاتيجية وطنية �لامء، هاذ هو �ٔ 
، وهاذ 2009إالسرتاتيجية قدمت ٔ�مام صاحب اجلال· نرصه هللا يف 

  :إالسرتاتيجية لها ركزيتني ٔ�ساس=ي�ني
وال  2009، هاذ إالسرتاتيجية م�نية من 2030ٔ�وال، وهذا يف ٔ�فق 

مليار ونصف مرت  2 ، تعبئة موارد مائية ٕاضافJة دÒل2030يف ٔ�فق  2010
، وهذا |اصة من |الل بناء سدود كربى 2030مكعب يف ٔ�فق 

ومkوسطة، وكذ� حتلية مJاه البحر وكذ� ٕاMادة اس=تعامل املياه العادمة، 
  .|اصة يف سقي املسا®ات اخلرضاء

والركزية الثانية يه Æقkصاد، Æقkصاد يف اس=تعامل املوارد املائية، 

kقÆ لÒمليار ونصف مرت مكعب  2صاد املربمج هو وكذ� احلجم د
مليار ونصف يف Æقkصاد،  2مليار ونصف يف التعبئة و 2كذ�، ٕاذن 

ومن |الل ٔ�وال Æقkصاد يف السقي يف مJدان الفال®ة، و|اصة ب�UقJل 
السقي من السقي التقليدي ٕاىل السقي �لتنقJط، وهذا iرشاكة مع �ر�مج 

البند هو �ر�مج وطين لالقkصاد يف املغرب أ#خرض، ا�يل فJه وا®د 
  .السقي

وكذ� ٕاMادة هيلكة ٔ�و صيانة ش=بكة التوزيع �لامء، املاء الفالv واملاء 
  . الرشوب

ومUذ �ٓنذاك املغرب انطلق يف تطبيق هذه إالسرتاتيجية وا�يل زد� 
دÒل أ#حواض  9هو ٔ�نه يف مجيع، كام تعلمون املغرب فJه  2012ٕاضافة يف 

دÒل الواكالت، وا�يل اك�ن وا®د التدبري £وي ومشرتك يف  9املائية، 
اGلس إالداري دÒل واكالت أ#حواض اك�ن مجيع الفاMلني احملليني 

  . والسلطات والتقUيني
ٕاذن يف لك حوض هيqٔ� �ر�مج ٔ�و ا'طط املندمج اجلهوي �لموارد 

 ، وهاذ ا'طط يعين مUبثق من الطلبات2030املائية كذ� يف ٔ�فق 
اجلهوية واحلاجJات اجلهوية �لقطاMات الفالحJة والصناعية والسكن، وكذ� 
تيعطي رؤية مس=تق�لية مجليع يعين امل«شqٓت ا�يل تيخصنا إالïشاء دÒلها �ش 

  .جناوبو هاذ الطلب
كذ� عند�، حنن ا#ٓن بصدد اåهتاء ٕادماج هاذ ا'ططات اجلهوية يف 

يبا ªادي نطلبو يعين انعقاد اTورة ا'طط الوطين �لامء، وٕان شاء هللا قر 
يعين ... القادمة �لمÅلس أ#Mىل �لامء واملناخ، وبال شك ªادي �كون وا®د

  ...õشارßوا فJه مجيع الفعاليات الوطنية

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس=يد الوز�ر

  .التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد أ#نصاريد أ#نصاريد أ#نصاريد أ#نصاري
  .كرا الس=يد الرئFسش

ابغينا كذ� يف الفريق Æس=تقالل ïشكرو الس=يد الوز�ر Mىل هاذ 
املعطيات واÜي ذßر� مبا ]اء يف الرب�مج احلكويم وكذ� الرب�مج ٔ�و 

، ولكن احUا قلنا ننطلقو اشوية من بعض 2030إالسرتاجتية يف ٕاطار ٔ�فق 
  .مع الرٔ�ي العاماملسائل الîس=يطة ٔ#ننا تت�اور من |الل هذه الق�ة 

ولهذا، ابغيت نqٔكد فقط Mىل ٔ�ن هناك بعض املناطق اليت تعاين يف 
نطاق تدبري أ#حواض عن بعض Æخkالالت، وåمتىن ٔ�ن تلتقطها احلكومة 
من ٔ�]ل معاجلهتا، وªادي نعطي املثال من املنطقة اليت å�ٔمتي ٕاÁهيا وهو 

حشا Mىل |الف هاذ املنطقة اليت عرفت . الواك· دÒل ز�ز غرõس كري
  .املناطق هذه الس=نة من أ#مطار

كذ� عند� سد احلسن اTا|ل اÜي يعين ا#ٓن املياه املوجودة  ،ولكن
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فJه يه ]د قلي\، ورمغ ذ� سامه يف ذ� يف Mدم اس=تعامل ت� املياه 
Mدم التوفر Mىل ش=بكة عرصية، حبيث ïس=تعمل ش=بكة تقليدية اليت يضيع 

  .، �ٕالضافة ٕاىل التبخر ن�ÅJة الطقسمن الصبFب %30فهيا حوايل 
كذ� هناك عندما Úكون أ#مطار والودÒن، غرõس ٔ�و كري ٔ�و ز�ز، 

 10هناك Mدم الرتابط والتحويل من غرõس ٕاىل ز�ز لالس=تفادة من Mداد 
املاليني اليت تذهب سدى يف الرمال س=نوÒ، ؤ�متىن ٔ�ن Úكون لمك 

  .إالحصائيات
ناطق اجلنوبية اليت لها مUاخ |اص هبا ٕاذن هاذ التدبري دÒل هاذ امل 

حىت يف الس=نوات اليت ال Úكون جعاف Mىل الصعيد الوطين، نود ٔ�ن �كون 
لها �ر�مج |اص كذ� من ٔ�]ل ٕابقاء الساكنة ملتصقة بت� املناطق بدل 

  . الهجرة ٕاىل املدن مع املشالك وما يتطلبه مشلك الهجرة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقJب. ملس�شارشكرا الس=يد ا

        ::::الس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFةالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFةالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFةالس=يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÝFة
  .شكرا الس=يد الرئFس

حصيح ٔ�ن هاذ املنطقة يه يعين Úمتزي بندرة املوارد املائية وبق\ 
ال�ساقطات املطرية و|اصة هاذ الس=نة، وامحلد � يف املناطق أ#خرى 

ات مطرية �مة، ولكن هاذ املنطقة فهيا خصاص، ولكن اكنت عند� àساقط
عند� يعين يف ٕاطار واك· احلوض، اك�ن �رامج ؤ�� حرضت يف اGلس 
إالداري دÒل واك· احلوض، اك�ن Mدة �رامج لتعبئة يعين موارد مائية 

  . ٕاضافJة، وكذ� Æقkصاد يف املاء
امج بدقة، ولكن وميكن لنا نعطيك، ما عندõش ا#ٓن امعاÒ يعين الرب 

ا�يل ميكن يل نضيف هو ٔ�نه اك�ن عند� مرشوع �م يف املنطقة، وهو 
ٕاïشاء سد قدوسة، ؤ�ن هاذ السد Mىل واد ªري هو سد �م، سد ßبري، 

 Uادي ميكªبري، وß لوÒب ناحلجم دFا من تعبئة موارد مائية �مة لسا®ل بوذن
�ت وكذ� ٕالغناء املنطقة لكها، وكذ� لوقاية هاذ املنطقة من الفJضا

  .الفرشة املائية مبوارد ٕاضافJة
وتنظن هاذ السد ٕان شاء هللا ا�يل حنن ا#ٓن بصدد اåهتاء اTراسة 
اÁهنائية دÒلو �ش نعطيو Æنطالقة لطلب العروض، ªادي �كون يعين 

  . ٕاجناز �م وªادي حيقق لهاذ املنطقة يعين مس=تق�ل زاهر ٕان شاء هللا
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل الس=يد رئFس اجل 
  .شكرا، وïشكر الس=يد الوز�ر Mىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

وا#ٓن ن«kقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس 
. احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول تفامق ظاهرة الفساد املايل

غل لتقدمي اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من مجموMة إالحتاد الوطين �لش

  .السؤال

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

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

حماربة الفساد iشلك Mام هو شعار املر®\ اÜي �رفعه امجليع، سواء 
وهذا مد|ل . ذوي النواÒ احلس=نة ٔ�و ªريها، وللك جهرته وبغيته ومقاصده

س=يايس، دس=توري وقانوين واجµعي ؤ�|اليق لتصحيح لك ما يمت رصده 
  .من اخkالالت، و|اصة املالية العمومJة

ٕان الفساد املايل �رتبط öرخييا مبر®\ سابقة، ٔ#نه Úرامك وهو ٕارث ثقJل 
]دا، جعل رضيبة إالصالح والتصويب لFست �لهينة، وهنا نت�دث من 

Fس ٕاال، الريع Æقkصادي ٔ�و اقkصاد الريع، مبا فهيا �ب ٕاعطاء مناذج ل 
املقالع، املqٔذونيات، رخص M�ٔايل الب�ار، الصفقات العمومJة املش=بوهة، 
واملنجزات ا'تلفة املغشوشة، ؤ�ذßر هنا، الس=يد الوز�ر، �ملناس=بة ٔ�®د 
املسا]د العتيقة والقدمية مبدينة öرودانت التارخيية مUذ عهد السعديني، 

، هذا املسÅد )مليون 680(يت مت Úرمميها بغالف مايل ßبري مؤخرا وال
ٔ�صابه ا®رتاق هذا اليوم، وضاعت هاته املعلمة حىت ولو رمم، مما حنن 
نت�دث عن الفساد املايل، هذا يد|ل يف ٕاطار احلاكمة اليت تفرض مkابعة 

  .ومراق�ة |اصة �لمqٓ@ر التارخيية العظمية، مكثل هذا املسÅد بتارودانت
ٕان هذا املشلك من الفساد يعيق التمنية ويؤ@ر Mىل الناجت اTا|يل 
اخلام، و�روم تب�Fس £از العدا·، وميس جوهر مضامني دو· احلق 
والقانون، وهنا كذ� ند|ل مضن مسائلتنا مكمثيل املqٔجور�ن الفوارق 

در]ة يف بعض  100الصار|ة بني أ#جور اTنيا والعليا اليت تصل ٕاىل 
  .والتعويضات املبالغ فهيا دا|ل ٕادارتنا أ#حJان،

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
ٔ�صبح يف ظرفUا الراهن انتظارات املواطن كثرية ]دا، ومهنا الطبقة 
العام\ ٔ�ن نقطع مع ]ذور الفساد �ام اكنت رضيبة إالصالح، وما اكنت 

  .جJوب املقاومة اليت ÚرMاه
حكومkمك، مكلف الضامن وهبذه املناس=بة، åمثن امللفات اليت حركهتا 

Æجµعي واملطاحن ومكkب ال�سويق والتصد�ر، وªريها من امللفات اليت 
ٔ�جنز يف حقها اGلس أ#Mىل �لحسا�ت تقار�ر واحضة، فضال عن تقار�ر 

  .مالية ٔ�خرى
ما يه إالجراءات احلكومJة : وهنا ٔ�سائلمك، الس=يد الوز�ر، يف اخلتام

زمع اختاذها �ل�د من الفساد بو]ه Mام والفساد املقررة والتدابري املدجمة امل
املايل بو]ه |اص؟ وما يه ا#ٓليات والضام�ت ٕالجناح هذا الورش 
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  إالصالv اÜي هو ورش املواطنني قاطبة �لك فÝاهتم الس=يد الوز�ر؟

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر. شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

وليف، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف وليف، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف وليف، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف وليف، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف جنيب بجنيب بجنيب بجنيب بمحممحممحممحمد د د د الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس=يد الرئFس
  .iسم هللا الرحمي الرحمي

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم عن Æحتاد الوطين 
  . �لشغل �ملغرب Mىل هذا السؤال

فساد يف معومه، وكام تفضلمت ال خيفى Mليمك Mىل ٔ�ن إالشاكل دÒل ال 
والفساد املايل جزء مUه، هو من إالشاكالت الرئFس=ية اليت تعاين مهنا 
بالد�، وقد تفضلمت وقلمت بqٔن هاذ املطلب دÒل حماربة الفساد هو مطلب 

  .امجليع، و�لتايل هاذ إالجامع Mىل حماربة الفساد هو ٔ�مر رضوري ٔ�وال
تعلمون هام ٕاشاكالت لكن إالشاكالت، الس=يد املس�شار احملرتم، كام 

تتعلق ٔ�ساسا �لتزنيل دÒل وا®د اGموMة دÒل النصوص ووا®د اGموMة 
Jا ٔ�ننا نوافUل إالجراءات ا�يل �لفعل مادام طلبتو مÒمك هباذ إالجراءات ٔ�� د

نعطيك iرسMة ª«س=تغل هاذ اTقائق �ش نقول لمك احلكومة ماذا فعلت يف 
التعقJب ٕاذا اكن يش تعقJب س=يايس هذا اGال، Mىل ٔ�ساس ٔ�ن Ú�ٔرك 

  .الحقا
ٔ�وال احلكومة قامت بتîس=يط مجموMة من املساطر ا�يل يه املساطر 
إالدارية، وا�يل عندها ص\ �ملقاو·، ٔ�ساسا يف ٕاطار الرمقنة، اMالش؟ 
�ش تقلص من السلطة التقد�رية لٕالدارة، وما يبقاش ذاك التواصل املبارش 

رية، وا�يل ميكن Úكون ٔ�قول مدMاة ٕاىل الفساد ا�يل تيكون فJه سلطة تقد�
  .املايل

ٔ�يضا حماربة Æغتناء الالمرشوع من |الل مجموMة من نصوص القوانني 
ؤ�ساسا القوانني دÒل الترصحي �ملمتلاكت اليت مت تفعي< |الل اGيء دÒل 
هاذ احلكومة احلالية، مث ٔ�يضا تطعمي قاMدة مUع تضارب املصاحل الشخصية 

العمل إالداري، وهذا ٔ�مر ٔ�يضا ا�يل مت فJه مجموMة من إالجراءات، وMىل مع 
هاذ أ#ساس كام تعلمون وا®د اGموMة دÒل امللفات اليت ٔ�رشمت ٕاÁهيا دÒل 

  .الفساد مت عرضها م�ارشة Mىل القضاء ليك يقول القول الفصل فهيا
رتقJة، ٔ�يضا ف0 يتعلق بتعممي املبارÒت �لتوظيف، Æس=تحقاق يف ال

ٕاMالن ا�لواحئ دÒل املس=تفJد�ن، هاذي لكها ٕاجراءات تتصب يف هاذ اGال 
  .دÒل حماربة هاذ الفساد Mىل ٔ�ساس ٔ�نه �لفعل Úكون هناك الشفافJة التامة

ٔ�يضا هناك و®دة كام تعلمون، الس=يد املس�شار احملرتم، ملعاجلة 
عندها مجموMة من  املعلومات املالية ا�يل يه مرتبطة بغسل أ#موال، وا�يل

امللفات ا�يل تتعاجلها وا�يل مكUتنا من ٔ�ننا �لفعال ن��عو املqٓل دÒل وا®د 
  .اGموMة دÒل أ#موال ا�يل �لفعل امشات لغسل أ#موال

مث ٔ�يضا ٕاصدار القانون دÒل حامية الض�اÒ والشهود واخلرباء واملبلغني 
ذ، هذا ٔ�يضا ا�يل حول لك جرامئ الرشوة وÆخkالس واس=تغالل النفو 
  . مكن Mىل ٔ�نه Úكون هناك ٕاجراءات معلية يف هاذ Æجتاه

مث ٔ�يضا تفعيل وتقوية دور املف�ش=يات العامة من |الل املرسوم اÜي 
  . ا�يل اعطى مجموMة من إالجراءات العملية يف هاذ Æجتاه 2.11.112صدر 

امك دÒل أ#قسام |اصة �جلرامئ املالية ببعض حم 4ٕا®داث ٔ�يضا 
Æس=ت¦Uاف الرئFس=ية يف املدن الكربى ٔ�ساسا، مث ٔ�يضا ٕا®داث جلنة Mىل 
مس=توى وزارة العدل ملتابعة مجموMة من التوصيات دÒل اGلس أ#Mىل 

  . �لحسا�ت
دÒل وزارة  )stop corruption(ؤ�يضا املواقع Æلكرتونية، ومهنا 

مبعىن ٔ�نه إالشاكل، الوظيفة العمومJة ا�يل �لفعل تتصب يف هاذ Æجتاه، 
س=يدي املس�شار احملرتم، هو مايش يف النصوص القانونية، ٕاىل كنا مازال 
ت«شوفو Mىل ٔ�نه هناك واقع ®ايل قامئ، واÜي يؤسف � يف مجموMة من 
القضاÒ، هذا يتطلب مUا �لفعل مجموMة من إالجراءات ال ٔ�تصور ٔ�هنا قانونية 

Jاء العضال عن ٔ#ن املسطرة والرتسانة القانونية اكفTكف هاذ اÚ ة ليك
  . اGمتع

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس=يد املس�شار. شكرا

        ::::رماشرماشرماشرماشاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد د د د 
ٔ�شكرمك، الس=يد الوز�ر، Mىل هذا التوضيح، واÜي يف احلقJقة نؤكد، 
مكجموMة Æحتاد الوطين �لشغل �ملغرب، ٔ�نه البد من �ٓلية تواصل �جعة، 

ن |اللها املواطن املغريب �لك التطورات، ال Mىل مس=توى يتوصل م
  .املبادرات إالدارية والقانونية، وªريها ٔ#ن هذا ورش ٕاصالv جيب ٔ�ن يمت

النقطة الثانية، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن هناك مجموMة من إالجراءات ]اءت 
هبا حكومkمك، فعال هناك إالجراءات اليت يه يف طور املتابعة، وهناك 

ت اليت يه مشاريع، وحنن نعتقد بqٔن يف ٕاطار هاذ أ#فق ٕان شاء إالجراءا
  .هللا س=نصل ٕاىل Mىل أ#قل ٕاىل تطويق ما ميكن تطويقه

النقطة املهمة، يف تقد�ري، ويه التعجيل بوضع مJثاق وطين، هاذ 
امليثاق الوطين اÜي جيب ٔ�ن تنخرط فJه لك الفعاليات، لك اGمتع املدين، 

النقابية، Mىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون املسامهة من هنا مسامهة مبا فJه اÁمتثيليات 
  .فعا·

ؤ�قول، يف أ#|ري، الس=يد الوز�ر، ٕاننا فعال مع هذا الشعار اÜي هو 
حماربة الفساد، ومن بني إالجراءات اليت جيب اختاذها وهو حماس=بة 
املفسد�ن، من ي��جح �,م مUخرط حىت الن�اع يف معلية الفساد 

ن حماس=بة، والبد �لعدا· ٔ�ن جتد طريقها، ٔ#نه ال يو]د وإالفساد، البد م
ٔ�®د فوق القانون، |اصة يف اTس=تور اجلديد اÜي �ربط املسؤولية 
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  .�حملاس=بة، الس=يد الوز�ر
حنن . و�Ü، فال ]دوى من القوانني ٕاذا مل تزنل Mىل الك�ري والصغري

ر التضامن معمك ٔ�ن ملفات فkحت يف هذا إالطار، ؤ�نمت س=تواßبون يف ٕاطا
مع الوزارات املعنية، ßوزارة العدل وªريها، وحنن س=نكون ٕاىل ]انب القوى 
احلية املؤمUة، صاح�ة الضمري احلي هبذا التغيري، س=نكون مجيعا حملاربة 

  .الفساد فعليا وٕاجرائيا ولFس نظرÒ كام يقال الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
، الس=يد الوز�ر، ٕاىل اكن اللكمة لمك. شكرا، شكرا الس=يد املس�شار

  .عندمك تعقJب

الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس=يد الرئFس
ال خنتلف، الس=يد املس�شار احملرتم، Mىل ٔ�نه �لفعل إالشاكل احلايل 

نقدمو  ß�ٔيد ٔ�ن املوضوع ا#ٓن ا�يل خصنا. جيب فJه تضافر اجلهود دÒل امجليع
Mليه هو �لفعل ٔ�ن حنس مجيعا، سواء اكنت حكومة، معارضة، جممتع 
مدين، �رملان، ٔ�فراد، ٔ�ش�اص، Mىل ٔ�نه �لفعل ا#ٓن تنضيعو Mىل بالد� 
اقkصادÒ واجµعيا وحىت يف أ#من ويف الشفافJة ويف املساواة دÒل مجيع 

«سب من الناجت ما املغاربة، تنضيعو ماليري دÒل اTرامه، هناك من يقدرها ب 
اك�ن الش نعطيو ٔ�رقام، لكن هذا إالحساس جيب ٔ�ن يتطور، ٔ#نه كام 
تعمل، الس=يد املس�شار احملرتم، هو أ#فعال سواء اكنت دÒل مؤسسات وال 

  .أ#ش�اص يه اليت من شqٔهنا ٔ�ن تؤدي ٕاىل الفساد
فٕاذن هاذ إالشاكل ا#ٓن ا�يل �لفعل خص الرضب بيد من ®ديد، ؤ�نمت 

Úلكممت Mىل ٔ�ن ال ٔ�®د فوق القانون، هذا اTس=تور اجلديد، ß�ٔيد ٔ�نه ملا 
جيعل امجليع سواس=ية ٔ�مام القانون، ؤ�نه �لفعل خصها Úكون املساطر 
احلقJقJة ٕال®ا· لك من ثîت Mىل ٔ�نه �لفعل õس=تعمل الفساد خلرق القوانني 

  .Mىل ٔ�نه �لفعل يمت احملاس=بة دÒلو
اق، احUا نتصورو احلكومة ا#ٓن مق�\ Mىل لكن يف هاذ اليش دÒل امليث

مJثاقني، الس=يد املس�شار احملرتم، Úلكمتو Mىل وا®د مUه هو وضع مJثاق 
وطين ملاكحفة الفساد، وامليثاق الثاين هو ما يعرف �مليثاق دÒل املرافق 
العمومJة، هاذو جوج دÒل املواثيق وال هاذ امليثاقني ا�يل من شqٔهنم ٔ�وال 

لك فرد يف اGمتع ولك مؤسسة ٕادارية ٔ�مام ما لها وما Mلهيا،  ٔ�هنم يوضعوا
حقوقها وواج�اهتا، ؤ�نه اÜي ٔ�|ل هبذه احلقوق والواج�ات ß�ٔيد ٔ�نه ذ� 
من |الل هاذ امليثاق ªادي يتطبق Mليه القانون، واحUا ت«kصورو Mىل ٔ�نه 
امحلد � ا#ٓن يف هاذ املر®\ دÒل س=نة ونصف هناك مجموMة من 

راءات اليت M�ٔلنت، وهناك ٕاجراءات ٔ�خرى س=تعلن |الل املر®\ إالج
  . القريبة القادمة، وا�يل من شqٔهنا ٔ�هنا تفعل حماربة الفساد ومUو الفساد املايل

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .ïشكر الس=يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

و]ه والوحJد ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب وا#ٓن ن«kقل ٕاىل السؤال امل
Tى رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة، حول 
تعرث احلوار Æجµعي، ونلمتس من الس=يدات والسادة املس�شار�ن والسادة 

دقائق يف دقJقkني �لتعقJب،  3الوزراء ا®رتام التوقJت ٔ�و الوقت احملدد يف 
  .ين دامئا ïس=تعمل املطرقة�ش ما تبقاو حترجو

اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من الفريق Æس=تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::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 الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس=يد الوز�ر احملرتم، يف احلقJقة ٔ�ن ٔ�مهية احلوار Æجµعي يف هاذ 
هاذ العهد دÒلنا ٔ�مهية ßبرية ]دا، س=0 واحUا ا#ٓن ٔ�صبحنا اGال ويف 

ك«شوفو Mدة تعرثات، Mدة احkقا�ت واحÅkا]ات متس Æقkصاد الوطين 
  .وتعطي نظرة ªري مرضية Mىل اGمتع دÒلنا بصفة Mامة

ٔ�ظن ٔ�ن ®ان الوقت لتنكب الوزارة Mىل مراجعة ٔ�وراقها خبصوص 
ٔ#ن ذ� خيدم Æقkصاد الوطين، خيدم ٕاحJاء مسلسل احلوار Æجµعي، 

  .Æس=تقرار، خيدم انتظارات الشغي\ املغربية iش=ىت فÝاهتا
ٔ�ظن ٔ�ننا قرٔ�� صالة اجلنازة Mىل احلوار يف ظل هذه احلكومة اليت �لت 
من الشغي\ ومن املوظفني ما �لته من ٕاهانة ومن عرق\ ïشاطها، فٕاىل مىت 

  ïس=متر Mىل هذا الوضع؟ 
رت وزارÚمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، يف ٕاMادة ٕاحJاء مسلسل وماذا فك

  احلوار Æجµعي بعدما متqٔسس يف ظل احلكومة السالفة؟ 
  .وشكرا

تفضل ٔ�س=يدي وشوف àشاور معه، كنظن انت، الس=يد الوز�ر، ما 
  .|لي�هيش هيرض، دامئا قابطو، ما عرف�ش اMالش

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .وز�راللكمة لمك الس=يد ال. شكرا

الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف 
        ::::�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة

  الس=يد الرئFس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

هذا فعال موضوع �م، �م ]دا ال �ل«س=بة �لنقا�ت ا#ٔكرث متثيال، ا�يل 
Ò، ال �ل«س=بة �لقضاÒ ا�يل كهتم كنعتربوها رشيك ٔ�سايس يف لك القضا

الشغي\ املغربية واملوظفون بصفة Mامة واملوظفون يف القطاع اخلاص، وال 
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  .�ل«س=بة �لقضاÒ الكربى �لمجمتع املغريب و�لبالد
�ل«س=بة �لحوار Æجµعي، احلكومة قامت مUذ الس=نة املاضية بفkح 

مع الس=يد رئFس  �ب احلوار، مقنا �جMµني Mىل املس=توى الوطين
احلكومة، واجمتعنا، وكذ� يف ٕاطار احلوار يعين القطاعي مع القطاع العام، 

اجµع  15مقنا �جMµني كذ� Mىل مس=توى القطاع العام، واكن هناك 
  .دا|ل ا�لÅان اليت ان�îقت عن جلنة القطاع العام �لحوار Æجµعي

يل كتخص وا®د ٕاذن الس=نة املاضية اكن هناك Mدة اجMµات، وا�
ٔ��ريل،  26العدد من القضاÒ، مهنا التطبيق دÒل Æلزتامات يف ٕاطار اتفاق 

ٕاصالح النظام أ#سايس �لوظيفة العمومJة، ا�لجن امل�ساوية أ#عضاء، 
  .ٕاخل... موضوع ٕاصالح صناديق التقاMد

هاذ الس=نة كذ� مقنا �جµع ثاليث ا�يل طلبتوه انµ كنقا�ت ٔ�كرث 
مع Æحتاد ٔ�و الكUفدرالية العامة ملقاوالت املغرب، ويف ٕاطار متثيال، 

Æلزتام ا�يل كنلزتمو به، وا�يل اتفقUا Mليه �ش نقومو �جMµني Mىل 
مس=توى ا�لجنة الوطنية �لحوار Æجµعي، هاذ الس=نة كذ� �رجمنا اجµع 

زتام يف يف دورة ٔ��ريل، يعين يف شهر ٔ��ريل �ش åكونو �ش حنققو هاذ Æل
  .ٕاطار االتفاق ا�يل اكن بي«Uا

ٕاذن احلكومة تنخرط يف ٕاطار احلوار Æجµعي وÚمتسك به وتلزتم 
�حلوار Æجµعي، حوار من طبيعة احلال ا�يل �كون بناء، حوار ممثر، 
حوار ا�يل خصو �كون ٕاجيايب ٔ#ننا الوضعية الراهنة ال �ل«س=بة �لوضعية 

اج ٕاىل حوار حول لك هاذ املواضيع الكربى Æقkصادية وÆجµعية حتت
  . وحنن åمتسك به، ؤ�قول هذا اليوم كذ� مرة ٔ�خرى

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر، اللكمة �لس=يد املس�شار احملرتم

        ::::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 الوز�ر

ا دارàش حوار، وما ٔ�� ªري �ش الرٔ�ي العام يفهم ٔ�ن احلكومة م
اس=تدMاàش حلوار، ٔ#ن �ش ïس=تدعيو احلوار تيخصنا ٔ�وال نعرفو ]دول 
أ#عامل ونتفقو بUFاتنا كنقابة وBحكومة ßيفاش، والوقت �Üات، ما جنيويش 
#ٓخر حلظة وïس=تدعيو النقا�ت بدون معرفة مس=بقة جلدول أ#عامل، ٔ#ن 

مجلاMات احمللية ا�يل هناك Mدة مشالك مطرو®ة ومطرو®ة حبدة، م�ال ا
الاكتب دÒل اجلامعة الوطنية ا�يل öبعة لالحتاد العام �لشغالني راسل الس=يد 

  .وز�ر اTا|لية، حلد الساMة مازال ما تلقJناش جواب
احUا، اكالحتاد العام، دامئا راسلنا الس=يد وز�ر ال�شغيل حول وضعية 

ب ٔ�و Mدة اقرتا®ات هناك Mدة مطال. شغي\ التكو�ن املهين ومل نتلق جواب
كنا نود ٔ�ن نربجمها مضن ]دول أ#عامل، ما جتFيش احلكومة وتضلل الرٔ�ي 

  .العام وتضلل النقا�ت، وتقول راه احUا در� حوار اجµعي

احUاÒ كنتqٔسفو ٔ#ننا ما وصلناش كن�دمو بالد� بقدر ما ٔ�ننا كنغالطو 
، ما تي�دمشاي بعضياتنا، وهاذ اليش ما تي�دمشاي التقدم دÒل البالد

  .الوضعية ا�يل احUا فهيا كزنيدو åكرسو اليqٔس وكنكرسو الفشل
ٔ�� كنظن ٔ�ننا ®ان الوقت ل«س�Jقظ مجيعا يدا يف يد، حكومة ونقا�ت، 
راه احUا لكنا دا|لني يف خUدق وا®د ملاكحفة هاذ الهزات Æقkصادية، 

ر التجهزي ٔ�� ك«شوف ٔ�ن حىت الس=يد وز�... وملاكحفة الهشاشة، وكنظن ٔ�ن
راه عند� معاه Mدة ٔ�س=ئ\ �ش يبدا يوحض لنا كذ�، ما حيتاجشاي Mاد 

  . ٔ�ن يعطيمك يش توضي�ات
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر. شكرا الس=يد املس�شار

الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة الس=يد الوز�ر املنتدب Tى رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

س=بة �لحوار Æجµعي، ٔ�� ٔ�قول ؤ�ذßر مرة ٔ�خرى ٔ�ن احلكومة يه �ل« 
تلزتم وتنخرط وÚريد فkح �ب احلوار مع النقا�ت اليت نعتربها رش�اك، رش�اك 
لFس ªري ßيف ما قلت يف املواضيع اليت لها طابع مادي �ل«س=بة �لشغي\، 

خرط فJه، وهذا ٔ�ؤكده ونن. حىت �ل«س=بة �لمواضيع املهيلكة �ل«س=بة �لبالد
وحىت �ل«س=بة �لحوار كام تقولون ٔ�ن هناك، حسب طلباÚمك، ٔ�ن جيب 

  .Mلينا ٔ�ن �كون Tينا اجMµني دا|ل الس=نة
�ل«س=بة �لوضعية Æقkصادية وÆجµعية ا#ٓن، مايش خصنا ªري 
اجMµني، خصنا اجMµات ٔ�كرث من مرتني و|اص مايش ªري ا�لجنة 

ٕاطار جلينات موضوMاتية، �ش نقدرو  الوطنية، خصنا جنمتعو كذ� يف
  .نتقدمو مجيع يف هاذ املواضيع ا�يل يه �مة، وا�يل يه مصريية �لبالد

ٕاصالح صندوق املقاصة، ٕاصالح صناديق التقاMد، ٕاصالح النظام 
ٕاذن هناك مواضيع ا�يل �مة ]دا، وما . ٕاخل... أ#سايس �لوظيفة العمومJة

ال يف ٕاطار الرشاكة مع الفرقاء نقدروش نتعاملو مع هاذ املواضيع إ 
Æجµعيني، الفرقاء كذ� Æقkصاديني، ٕاذن حنن مUخرطون متاما يف هاذ 

  . Æجتاه، ؤ�ؤكد لمك هذا يف هذا إالطار
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا، وïشكر الس=يد الوز�ر Mىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

يد وز�ر التجهزي والنقل، والسؤال وا#ٓن ن«kقل لùٔس=ئ\ املو£ة ٕاىل الس= 
اللكمة . ا#ٓين أ#ول حول وضعية الطرق القروية بعد ال�ساقطات أ#|رية

  .ٔ#®د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد م�اراملس�شار الس=يد م�اراملس�شار الس=يد م�اراملس�شار الس=يد م�اركككك الس=باعي الس=باعي الس=باعي الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئFس
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  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

بد ٔ�ن طرق �لسؤال دÒيل، الس=يد الوز�ر، الس=يد الرئFس، الق�ل ٔ�ن ٔ�ت
ٔ�نوه �مس مجيع ساكن ٕاقلمي �ٓسفي �لزÒرة امللكJة املميونة اليت ٔ�رشف Mىل 

  .تدشني كثري من املشاريع التمنوية يف هذا إالقلمي السعيد
وهبذه املناس=بة كذ�، ٔ�شكر الس=يد الوز�ر ٔ#ن من بني هاذ املشاريع 

دشن س=يد� هللا ينرصو، اك�ن الطريق الس=يار وكذ� امليناء، الكربى ا�يل 
ا�يل تنطلبو من الس=يد الوز�ر هباذ املناس=بة �ش حيرص حرص جJد Mىل 

املسائل ا�يل ابغاها س=يد� Úكون يف ... هاذ املشاريع �ش خترج حلزي
  .املس=توى

ف0 خيص السؤال، عرفت مجموMة من الطرق واملسا� يف العامل القروي 
مزيدا من التدهور، |اصة بعد ال�ساقطات املطرية الغز�رة اليت شهدهتا 
بالد� يف املر®\ أ#|رية، مما فامق من وضعيهتا الهشة ٔ�صال، ويه وضعية 
جتعل من هذه املناطق Úزداد عز·، مما يرتتب عنه مشالك اقkصادية 

ضعف وMدم واجµعية تعمق ٔ�زمة امجلاMات القروية، اليت ت�سم مزيانFهتا �ل
القدرة Mىل التد|ل ٕالصالح هذه الطرق واملسا�، |اصة يف ظل 
الرشوط التعÅزيية اليت تفرضها وزارة التجهزي والنقل Mىل هذه امجلاMات 

  .لتنفJذ �رامج ٕاصالح الطرق وشق املسا�
ما يه : ويف هذا إالطار، ïسائلمك، الس=يد الوز�ر، �مس الفريق احلريك

ا ٕالجناز �رامج طرق قروية دون الضغط Mىل التدابري اليت س��kذوهن
  املزيانيات احملدودة �لجامMات القروية؟

 )ª)4PERG 3ري يف هاذ إالطار، الس=يد الوز�ر، ابغينا ïسولومك Mىل 
فني وصل؟ ٔ#ن جوج عند� احUا بعدا يف ٕاقلمي �ٓسفي مازال ما مكلش، هذا 

M برية كتد�روهاß ٔن عندمك جمهوداتqىل الصعيد الوطين بغض النظر كنعرفو ب
Òو|اصة الصعيد احمليل، ال ٕاقلمييا وال £و.  

وأ#طر دÒلمك رامه حىت هام |دامني، مايش ما |دامJ«ش، ولكن، 
الس=يد الوز�ر، اكينة مشالك، فعال اكينة مشالك ٔ#ن كنعرفو هاذ الطرق 
يه الرشايني ال دÒل الص�ة وال دÒل اÁمتدرس وال دÒل التطبFب وال دÒل 

®ة، حىت الفال®ة ذاك الفالح ٕاىل ابغى يدي ªري هبمية ليش سوق راه الفال
  ...خصو خيمم �لطريق �ش يبات يف الكودرون وال

هللا جياز�مك خبري، الس=يد الوز�ر، احUا كنعرفو اGهودات ا�يل كتقوموا 
هبا، لكن مازال اخلصاص، مازال هناك خصاص و|اصة يف اجلبال ويف 

  ...املسائل
  .الوز�رشكرا الس=يد 

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال. شكرا

                                                 
4 Programme d'Electrification Rurale Global 

        ::::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 
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس،
  الس=يد الوز�ر،

ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Mىل طرح هذا السؤال، وبداية 
ول رمغ ٔ�ن السؤال اكن مو]ه ٕاىل الس=يد وز�ر الوظيفة العمومJة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ق

لكن اكنت ٕاشارة ٕايل من طرف الس=يد املس�شار احملرتم، واحUا مس=تعد�ن 
للك إالشارات ومس=تعد�ن للك احلوارات من ٔ�]ل رفعة ب�û، وåريد ٔ�ن 
åرفع من مس=توى احلياة الس=ياس=ية ومن مس=توى احلوار بني الفرقاء 

M منوذج الس=ياس=ينيÁس=تور اجلديد وٕاىل مس=توى اTاليا لرنتفع ٕاىل مس=توى ا
الس=يايس اÜي ارتضاه املغاربة، ؤ�ن ال نزنل به ٕاىل احلضيض، يعين ٕان 

ٔ�� هللا �ريض ... ا بصدق وٕان Mارضنا بصدق، يف هناية املطاف ÚزولUحتالف 
   ..Mليك

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ال الس=يد الوز�ر هللا الس=يد الوز�ر، ]اوب Mىل السؤال هللا خيليك، 

خيليك، ما جتاوiش Mىل الس=يد املس�شار، ]اوب، عندي احلق، ال الس=يد 
  .الوز�ر هللا خيليك، ]اوب Mىل السؤال

        : : : : الس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقل
حنن اكملني مكنتخبني وBحكومة، ولكنا مس=تعدون ٔ�ن نتعاون  ،طيب

 Òمبا فهيا القضا ،Òيف لك القضا ûمن ٔ�]ل مصل�ة الب Òل الطرق والقضاÒد
دÒل التجهزي ودÒل النقل، لكن مس=تعدون ٔ�ن نتعاون بصدق، ٔ�ن حنافظ 

... Mىل الزتاماتنا، ٔ�ن حنافظ Mىل تعاقداتنا وارتباطا �لطرق سqٔشري ٕاىل
  .مرتبطة هبا

و�Ü، �ش �كون أ#مر واحض ٔ�مام الرٔ�ي العام، هذه احلكومة 
عاقداهتا، ماضية يف الزتاماهتا وفق ملزتمة، ماضية يف ٔ�وراشها، ماضية يف ت

إالماكنيات املتا®ة لها، بطبيعة احلال والرٔ�ي العام Mىل رٔ�سو بطبيعة احلال 
املنتخبني ا�يل ßميثلوا الرٔ�ي العام، والرٔ�ي العام بطبيعة احلال ميكن ٔ�ن حيمك 

  .Mىل التجربة
ٔ�� نبغي نقول �لس=يد املس�شار احملرتم يف ٕاطار هذا التو]ه، هذا 

Æ لزتام، هذا املس=توى العايل من النقاش العمويم، هذا املس=توى العايل
من الرشاكة بي«Uا، اكن �ر�مج دÒل الطرق، �ملناس=بة خصين نذßر بqٔن 
اك�ن ثالثة الربامج ٔ�ساس=ية، ؤ�� كنت كنمتىن ٔ#ن اكينة ثالثة أ#س=ئ\ 

بعض  مkقاربني، ٕاىل الحظيت احUا ªادي جنيو Áهيم، قد ٔ�ضطر ليك ß�ٔرر
  .ال,م

، اك�ن �ر�مج )PNRR25(فاك�ن �ر�مج دÒل العامل القروي، يعين هو 

                                                 
5
 Programme National des Routes Rurales, phase 2  
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واك�ن  )PMAT6( ٕاقلمي يعين ا�يل هو 22دÒل اÁهتيئة الرتابية ا�يل ßهيم 
�ر�مج ا�يل ßيوصل يف ٕاطار صندوق التمنية القروية ا�يل انM µارفني ٔ�ن 

يار، وفJه نصFب ßبري دÒل املل  2مليون ٕاىل مليار، ٕاىل  500انتقل من 
  .�ل«س=بة �لطرق يف هاذ Æجتاه، مبعىن اكينة �رامج مkعددة

يف هاذ الربامج، الس=يد املس�شار، ميكن يل نقول � ٔ�نه اك�ن الزتام 
رمغ ٔ�هنا طرق دÒل  %85دÒل  )PNRR(يف دÒل احلكومة، احبال م�ال 

ينة يف املدن، امجلاMات احمللية، |لينا åكونو واحضني، م�ل الطرق ا�يل اك
  .يه طرق دÒل امجلاMات احمللية والرتابية، مبعىن من مسؤوليهتا

لكن اTو· امشات يف وا®د Æجتاه Mىل ٔ�هنا ملواßبة العامل القروي، 
ا�يل ابقات مقسومة  %15، %85والزتاما �لعامل القروي ٔ�ن اTو· ا|ذات 

 %5قلمي ßيا|ذ ، االٕ M5%ىل ثالثة، مقسومة Mىل اجلهات، اجلهة كتا|ذ 
  .%5وامجلاMة الرتابية كتبقى 

  . الوقت، وåزيد إالضافات ٕان شاء هللا... ا�يل نبغي نقول فٕاذن 

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
يف ٕاطار اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن . د الوز�ريشكرا الس= 

  .التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد م�اراملس�شار الس=يد م�اراملس�شار الس=يد م�اراملس�شار الس=يد م�اركككك الس=باعي الس=باعي الس=باعي الس=باعي
  . شكرا الس=يد الوز�ر

احض، الس=يد الوز�ر، احUا قلنا بqٔنه ما مصري هاذ السؤال دÒلنا اكن و 
امجلاMات ا�يل ما عندمهش �ش يد�روا هاذ الرشاكة مع وزارة التجهزي، راه 
تقصاو، هذا هو السؤال دÒلنا، احUا ابغينا هاذوك امجلاMات ا�يل ما م�لي«ش 
يف اGالس إالقلميية وما م�لي«ش يف اجلهات، عرفUا اجلهات بqٔن كتعطي 

، هاذ اليش تنعرفوه، %50وال  %15النصFب دÒل  وا®د
كنعرفوااGهودات ا�يل تدارت، احUا ما كنكروش، راه هاذ اليش اMالش 

  ... قلت لمك ٔ��، الس=يد الوز�ر، ما خصش
ابديت �لزÒرة امللكJة ٔ#ن اك�ن مشاريع Úمنوية كربى يف البالد امحلد 

«ش، ولكن اكينة امحلد �، احUا ما كنكروش، ما كنقولوش لكيش ما اكي 
�، ªري احUا كندويو Mىل امجلاMات ا�يل ما عندمهش، هاذوك ما املصري 
دÒهلم؟ ٔ#ن اكينة جامMة ا�يل ما م�الش يف اGالس إالقلميية واجلهات، وما 

  .عندهاش �ش تد�ر وا|ا ßيلومرت وا®د
حUا هذا هو السؤال دÒلنا، الس=يد الوز�ر، ا�يل ابغينامك متش=يو فJه، ا

 1500فJه  )PNRR3(عرفUاك جمهودات اجلبارة ا�يل كتقوم هبا، قلنا 
ßيلومرت، واش فعال كتنجز وال  ß1500يلومرت، ابغينا ªري نعرفو هاذ 

  .هذا هو السؤال دÒلنا ؟مkنجزاàش
ف0 خيص، الس=يد الوز�ر، احUا اس=تق�لتUFا يف املكkب د�Ò، وتذاßر� 

ا�يل يه ك«سميوها حىت احUا  21.22معك Mىل وا®د الطريق ا�يل يه 

                                                 
6 Programme de Mise à niveau Tterritorial 

 1والرمق  301كرتبط ما بني جوج أ#قالمي، الصو�رة و�ٓسفي، وجوج الطرق 
ا�يل تدهورت، ا�يل كرتبط ما بني مخFس اوالد احلاج و�راكة الرايض ا�يل 
كرتبط ما بني جوج دÒل أ#قالمي ا�يل قلنا، وما بني ثالثة امجلاMات القروية، 

  . ت اللك ٕاىل ما اكïش لها يش ®لهاذ الطريق راه امشا
  . وشكرا الس=يد الوز�ر

احUا ما كنكروش اGهودات ا�يل كتقوموا هبا ال Mىل الصعيد الوطين 
  . وال Mىل الصعيد احمليل

  .شكرا

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

  .التعقJب؟ تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::ز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلالس=يد و الس=يد و الس=يد و الس=يد و 
Mىل ٔ�ية ®ال هذا سؤال حول الصيانة جلهة دÒل عبدة داك· من ٔ�كرث 
اجلهات ترضرا يعين يف اGال دÒل الطرق، واك�ن �ر�مج الصيانة وكنظن 
رامك كتالحظوا ٔ�ن الطريق ا�يل ماش=ية من اجلديدة حىت �ٓسفي فهيا معل، 

مث اك�ن معل Mىل  واك�ن �ر�مج Mىل مس=توى الصيانة دÒل الطرق،
  .مس=توى حىت العامل القروي

املقاربة ا�يل ا|ذاهتا احلكومة ®اليا، ملا شفUا ٔ�ش=نو تدار يف هاذ 
هو  )PMAT( الربامج، ملا ك«شوفو امجلاMات ا�يل ما اس=تافدàش، �ملناس=بة

ٕاقلمي وا�يل  22ٕاقلمي، امجلاMات ا�يل اكينة يف  22امىش �لجامMات الفقرية، 
  .هاش هذا اTمعفقرية وما عند

ف�التايل �ش ªري �كون أ#مر واحض، ماش=ية هلم ٔ#ن ما عندمهش 
ٕاماكنيات، ولكن ٔ�يضا |لينا نقولو åمتناو ٔ�نه حىت اجلهات بغض النظر واش 
هاذ امجلاMات ممث\ ٔ�و ما ممثالش يف أ#قالمي واجلهات، البد ٔ�هنا حتط دÒلها، 

، يعين يف الرب�مج )PNRR2(و�Ü تداركنا هاذ اليش ف0 تبقى من 
  .الثاين

اك�ن بعض امجلاMات مل àس=تفد من دمع أ#قالمي واجلهات، امشUFا ا#ٓن 
ك«شوفو ٔ�ش=نا يه ا�يل خمطط يف الربامج يعين ا�يل موجودة، ف�التايل 

  .كن�اولو ما ميكن ٔ�ننا ïساMدوها
ٔ�ضف ٕاىل ذ� اك�ن وا®د الرب�مج، مجموMة العامالت ٔ�� نبغي نذßر هبا 

رٔ�ي العام وهاذي مUاس=بة، اك�ن بعض العامالت ومجموMة امجلاMات ا�يل �ل
|لقوا �ٓليات، داروا وا®د الو®دة دÒل ا#ٓليات، لك جامMة اعطات شوية، 
إالقلمي اعطى شوية، اجلهة، وداروا �ٓليات وزائد ا#ٓليات دÒل وزارة 

ا®د التجهزي والنقل، ولينا كند�رو �رامج حتت ٕارشاف الس=يد العامل يف و 
العدد دÒل العامالت، �ش ßميكن لنا منش=يو �لجامMات ا�يل ما عندهاش 
ٕاماكنيات ٔ�و منش=يو لبعض اTواو�ر ا�يل ما اكيناش يف الربامج، ف�التايل 
ٔ�يضا هذا وا®د العمل يعين موفق ا�يل حتت ٕارشاف السادة العامل والسادة 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

37 

 )2013 ماي 7( 1434جامدى ا#ٓخرة  26

ت ]اهزة وكتكون الوالة ا�يل ßيكون فJه اخنراط جامعي، كتكون عند� �ٓليا
وزارة التجهزي ٔ�يضا ]اهزة �ش ميكن لها تواßب هاذ العملية وميكن لها ٔ�هنا 

  .تليب الطلبات دÒل امجلاMات ا�يل ما عندهاش هاذ إالماكنيات
مع ذ� ٔ�� كنقول، |ليين نعطيمك وا®د الرمق، ٔ�نه اخلصاص اليوم يف 

ن كن�اولو ند�رو �ٓخر العامل القروي واجلبيل، احصينا ٕاحصاء ٔ�ويل واحUا ا#ٓ 
ٔ�لف ßيلومرت ا�يل مازال اك�ن خصاص يف العامل القروي  45الرتت�Fات دÒلو، 

  . واجلبيل
مليار دÒل اTرمه، ف�التايل  50التقJمي أ#ويل، نبغي نقولو �لرٔ�ي العام 

معمك ٕان شاء هللا ومع السلطات ميكن لنا ند�رو أ#ولوÒت يف هاذ الرب�مج 
  .ء هللاملس=تق�يل ٕان شا

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

اللكمة ٔ#®د السادة . السؤال ا#ٓين الثاين موضوMه الطرق �لعامل القروي
  .املس�شار�ن من الفريق اTس=توري لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايض
  .شكرا الس=يد الرئFس

ممكن ختليوها يل  كنطلب مUمك، الس=يد الرئFس، احلصة املتبقJة ٕاىل اكن
  .�لتعقJب، شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .ما ميك«ش الس=يد الرئFس

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرõس الرايض
  الس=يد الرئFس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
. مرت س=نة ونصف، الس=يد الوز�ر، Mىل حتملمك مسؤولية هذه الوزارة

وي |ريا، |اصة å�ٔمك ا�ن العامل يف بداية معلمك اس=تîرشت ساكنة العامل القر 
القروي وٕا�ن الشعب، ßون å�ٔمك يف القهوة فطرتو بيصارة، كذ� ت�Uقلون 

  .Mىل منت القطار وكمتش=يو يف س=يارة Mادية، لك هذا جJد، ونصفق �
�لك تقد�ر وا®رتام، املغاربة، الس=يد الوز�ر، �ملناطق القروية  ،لكن

ضع �رامج ومشاريع õشعرون ب7ٓqرها، واجلبلية، انتظاراهتم يه فك العز· وو
  . ابغينامه õشعروا

ٔ�� خشصيا، الس=يد الوز�ر، وحنن معا ٔ�بناء £ة وا®دة، مل ٔ�الحظ Mىل 
  .ٔ�رض الواقع ٔ�ي مرشوع ]ديد ؤ�متىن ٔ�ن ß�ٔون خمطئ

ٕان ]ل الزÒرات اليت مقمت هبا، فهTي قد مهت مشاريع قدمية �رجمت يف 
تفقد هذه املشاريع، وهذا راه  عهد حكومات سابقة، ٕاذا اكن من حقمك

حقمك، فUحن ن�ساءل عن املشاريع اجلديدة لفك العز· عن ساكنة العامل 
القروي، من |الل �ر�مج مضبوط يف الزمان واملاكن حىت åكون معليني، 

ٔ�لف مليار وال ما  15ن ميل Úمنش=يو Üاك القضية ٔ�ننا راه عند� م�ال #ٔ 
 هذا ٕاذن دامئا ميل هنرضو غتقولوا عرف�ش احشال دا� درتو، هاذ الرمق

ٔ�ودي راه اك�ن خصاص ßبري، ولكن اعطيو� أ#س=بقJة وملن ªادي Úكون 
  أ#س=بقJة؟ 

  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقل
كام مجيع املغاربة أ#صالء ٔ�بناء الشعب،  ٔ�وال، M�ٔزت ٔ�نين ا�ن الشعب

يعين واملغاربة ا�Üن حيافظون Mىل @روات و|ريات الشعب وMىل ٕاماكنيات 
  .الشعب، M�ٔزت بذ�

بطبيعة احلال M�ٔزت ٔ�نه ٔ�� وا®د من املغاربة، ßيف ما امجليع ميكن لو 
عة مييش �لقهوة و�لÅامع والسوق واملدرسة وجيي �لربملان يويل وز�ر، ف�طبي

ظن بqٔن هاذ الشئ يشء Mادي، املنطق اجلديد دÒل الس=يايس ناحلال ك 
اجلديد القريب من املواطنني، اÜي يدافع عن املواطنني، �رتبط �ملواطنني 

  .ولFس يف حرب مع املواطن
ؤ�� كنعتقد هذا هو التو]ه ا�يل ماش=ية فJه البالد دÒلنا، ودامئا ٔ�� 

ا حىت ٕاىل ما ابقJناش وزراء بعدا Mىل كنقولها مع بعض أ#صدقاء، كنقولوه
أ#قل حىت ٕاىل رجعنا عند الشعب يعرفUا ما دينا لو والو، ما |دعناهش 
  .وكنا رص®اء معه و|دمUاه، و�لتايل ٔ�� ك«شكرك Mىل التذكري هباذ املعاين

ويف نفس الوقت كنعتقد بqٔنه تيخصنا åكونو مفامهني، هاذ احلكومة 
ٕالصالح، ولكن عندو وا®د العنوان ٕامسو ]ات يف وا®د الس=ياق دÒل ا

إالصالح يف "، ٔ�ذßر به بعد س=نة ونصف، "إالصالح يف ٕاطار Æس=مترارية"
، هذه لFست حكومة قطيعة، ولFست حكومة تلعن من "ٕاطار Æس=مترارية

  .س=بقها من الصاحلني واملصل�ني، يعين واحض ال,م دÒيل
ة ودÒل اTو·، احلكومة àش=تغل وفق �رامج، Æخkيارات دÒل أ#م

، اليوم اكينة الس=ياسة 2030فلام ßيجي وا®د الوز�ر ßيد�ر �ر�مج لـــ 
، واش 2030، نعد ا#ٓن ما õسمى �'طط الطريق لــ 2030املينائية دÒل 

  غتجي حكومة ٔ�خرى تلغي هاذ اليش؟
ما غتبقاش عند� مصداقJة، لن تبقى مصداقJة ال عند املؤسسات 

معك وكتد�ر معك رشااكت وال عند الرشاكء، تيقول  اTولية ا�يل كتعامل
ناقشو معها، فلام ßيكون وا®د ن � ٔ�و كام ]ات حكومة خصنا نعاودو 

  .الرب�مج طويل أ#مد، كنلزتمو به وجندد فJه
أ#مر الثاين هناك جامMات فعال مل àس=تفد يف أ#قالمي اليت ٔ�رشمت ٕاÁهيا 

عض اجلهات، اGالس ما ؤ#س=باب ٔ�ن بعض أ#قالمي، ورشتو Áهيا، وب
  . اعطاوش لهاذ امجلاMات العتبارات، امشUFا لهاذ امجلاMات وïش=تغل معها

ميكن يل  ..ؤ�ضيف ٕاىل ذ� ٔ�نه ما اكن مربجما اكن وا®د العدد دÒل
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نقول �، اك�ن ا#ٓن وا®د العدد دÒل امجلاMات ودÒل اGالس اجلهوية 
مليون، احUا ]لس=نا مع  100ر ووإالقلميية ا�يل مازال ßي�سال فهيم مليا

 100وزارة اTا|لية وقلنا هلم ßيفاش غن�لو هاذ إالشاكل دÒل مليار و
  مليون دÒل اTرمه �ش ميكن لنا åلكمو الرب�مج؟

هذه الزتامات دÒل امجلاMات ودÒل اGالس إالقلميية واGالس اجلهوية 
  .�ش نلقاو يش مقاربة يعين يف هاذ Æجتاه

 ،�Üل الوزارة، وÒٔنه هذا معل مايش فقط دqر بßفقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ ��ٔ
كنعاود نذßر، هاذ معل جامعي، فJه وزارة التجهزي والنقل، ووزارة 
اTا|لية، وفJه اGالس اجلهوية واGالس إالقلميية وامجلاMات الرتابية، بطبيعة 

و فJه، مع احلال وٕاىل اكن �يق يش نقص امحلد � احUا مس=تعد�ن ٔ�ننا نتعاون
  .العمل كام قلت بqٔن هذا فJه الزتام

نبغي نذßر ٔ�يضا بqٔنه Mىل مس=توى ٕاشارة ٕاىل اجلهة ٔ�نه يف إالقلمي دÒل 
س=يدي سل0ن، هناك بعض الربامج اكنت مkعرثة، ا#ٓن راه تعطات 
Æنطالقة دÒلها، مث ما اكïش هناك تقس=مية، يعين وا®د املصل�ة ا�يل 

ه Mُني املهندس ومن معه ا�يل كFش=تغلوا Mىل ملكفة �لتجهزي، ا#ٓن را
مس=توى ٕاقلمي س=يدي سل0ن، فضال Mىل ٔ�نه ٕاعطاء إالماكنيات Mىل 

  . مس=توى الصيانة يف إالقلمي دÒل س=يدي قامس وإالقلمي دÒل القUيطرة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب. شكرا

        ::::ٕادرõس الرايضٕادرõس الرايضٕادرõس الرايضٕادرõس الرايض    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر، 
 Tونك وß الشعب تنقولها وتنعزت Tل وÒلك رصا®ة القضية د� ��ٔ

  . والد الشعب�ٔ والد الشعب، واحUا �ٔ الشعب وإالخوان لكهم 
اليوم ٔ�ش=نو اك�ن، الس=يد الوز�ر، وثق يب؟ ا�يل اك�ن راه |اص م�ال 

�Òكون هو الس=يارة د� �Òب دkالش ٔ�� تنقول املكMخصك متيش، ا ،
مرة |الل  20هاذ اليش؟ ٔ#ن احUا دا� Úكرر ال,م هاذ اليش ا�يل قلتيه 

هاذ الس=نة، وال�سجيالت موجودة، اMالش املغاربة تعبوا من ال,م؟ ٔ#ن 
ال,م ما ªري والو من واقع ساكنة املناطق م�ال اجلبلية �لشامل، جببال 

  . ارصون �لثلوجالريف، جببال أ#طلس احمل
وميكن يل نقول �، معايل الوز�ر، فصل الش=تاء هاذ املناطق القالب 

درمه تقريبا، كذ� ما õسمى  17دÒل السكر تيوصل هلم �مثن دÒل 
�TقJق املدمع ا�يل فJه النص دÒل احلجر والنص دÒل اTقJق، حسب ما 

ٔ�طفالهن فوق درمه تقريبا، ٔ�ما ïساؤمه فJضعن  200يقال، تيوصلهم بــ 
اÁهبامئ، وهاذي يه احلقJقة ا�يل مرة وا�يل كتعFش فهيا ساكنة العامل القروي 

  .ٔ#ن سîهبا هو غياب الطرق

  الس=يد الوز�ر،
حسن ا�يل اهرضيت Mلهيا، موالي بوسلهام بين -رشاردة-£ة الغرب

وجامMات ٔ�خرى أ#رض رملية، ª�ٔلب الساكن دÒلها تيفرشوا، وهللا 
امليكة دÒل الفر�ز، ٔ#ن أ#رض فرشوا امليكة دÒل �ٓش؟ العظمي، ٕاىل تي

  .رملية
كذ� امجلاMات ا�يل تعرضوا �لفJضا�ت وانت كتعرفهم حبال ٔ�والد 

 4000ٔ#ن راه رضبنا الفJضان  5ا#ٓن ويف هاذ الشهر دÒل . احسا�ن
. وهللا العظمي ٕاىل البوط والغFس واصل هلم �لرßبة 5هكkار امشات، شهر 

املنارصة، بلمنصور، . رن، Mامر الشاملية، الغFس واصل هلم �لرßبةكذ� املك
  .بلقصريي، هؤالء راه مكرفصني معايل الوز�ر
، ال åمتىن لمك الفشل ٔ�و 4000كذ� هاذ الس=نة كام قلت � راه 

حبال ا�يل زرتو مؤخرا ومن  Æ2010كتفاء بتدشني طرق �رجمت ق�ل 
، امشkFو لالال مميونة وªريها، ومن حقمك قلهتا لمك، امشkFو مجلاMة املكرن

  .حقمك �ش توقفوا Mىل أ#داء
املغاربة ي«kظرون مUمك زÒرات مJدانية حقJقJة، ملشاريع ]ديدة، بعيدا 

  .عن ٕاغراقها �لطابع الرمسي فقط
  .شكرا الس=يد الرئFس، ؤ�س�سمحمك

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .لتعقJبالس=يد الوز�ر، يف الرد Mىل ا. 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
ٔ�وال اخمتيت بqٔنين زرت، فٕاذن ال,م أ#ول مايش هو الثاين، امحلد � 
مجيع أ#قالمي دÒل اململكة كزنوروها وكنبارشوها وكنطلعو Mىل أ#وراش 
القدمية واجلديدة، بطبيعة احلال هذاك اليش الرٔ�ي العام ا�يل ßيحمك ٔ�ش=نو 

  .كند�رو فهيا
وا®د القضية، راه احلكومة لها مسؤوليات والوزارات، ولكن ولكن 

اGالس اجلهوية وإالقلميية راه مايش فقط �ش جتي �ش Úكون فقط كتعقد 
دورات، �ش تد�ر �رامج ٕاصالحJة يف أ#قالمي واجلهات، ال جيب ٔ�ن 
ت�Uصل من مسؤوليهتا، امجلاMات املنتخبة جيب ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا ٔ#ن 

· Mىل Úمنية إالقلمي وÚمنية اجلهة وMىل Úمنية امجلاMة iرشاكة مع يه املسؤو
اTو·، وال �كفي بطبيعة احلال ٔ�ن يطرح فقط السؤال عندما ß�ٔون مسؤوال 

  .جيب ٔ�ن نتحمل املسؤولية ولFس طرح السؤال �ش �كون أ#مر واحض
أ#مر الثاين، امحلد � اكينة �رامج، اك�ن جامMات اس=تفادت، اك�ن 

لمي و£ات وصلها اخلري من الطرق، ما اكن مربجما وما �رمج، يعين وما ٔ�قا
س=يربمج، امحلد �، اكينة اخلدمة، اك�ن أ#عامل وأ#عامل دÒل اخلري مايش 
أ#عامل دÒل الرش، والعامل القروي شاهد Mىل ذ� ويعرف ßيف يفرق بني 

حJث الرٔ�ي  ...أ#عامل دÒل اخلري وأ#عامل دÒل الرش، يعين لك وا®د
العام اليوم ما ابقاش ممكن ٔ�ننا فقط ªري هنرضو معه وغيقkنع، راه كFشوف 
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أ#عامل دÒل اخلري وكFشوف أ#عامل دÒل الرش واحUا مس=تعد�ن نتعاونو مع 
اخلري�ن ملصل�ة العامل القروي ومس=تعد�ن ٔ�يضا ٔ�ن Úكون �رامج نوعية يف 

  . هاذ Æجتاه
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . را الس=يد الوز�رشك

وا#ٓن ن«kقل ٕاىل السؤال الثالث، موضوMه وضعية ش=بكة الطرق 
اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف . �ملناطق اجلبلية

  .Æشرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبواملس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبواملس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبواملس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبوينينينين
  .شكرا الس=يد الرئFس

  .رشف املرسلنيiسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل �ٔ 
  الس=يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السد الوز�ر،

السؤال دÒلنا حول وضعية ش=بكة الطرق �ملناطق اجلبلية والقروية 
  . بطبيعة احلال
  الس=يد الوز�ر،

تعاين Mدد من املناطق اجلبلية والقروية عز· وصعو�ت يف تنقل 
ملسا� املوجودة، واهنيار Mدد مهنا iسîب أ#مطار قاطنهيا ن�ÅJة وعورة ا

  . وغياب الصيانة
ي شامل اململكة وجUوهبا ووسطها، بطبيعة احلال حبيث شساMة فف

املناطق اجلبلية والقروية وكثافة ال�ساقطات املطرية، تعرف بعض أ#جزاء 
مهنا عز· حقJقJة، نذßر مهنا Mىل سJîل املثال بعض أ#قالمي كام ]اء يف 

لسؤال، م�ال ٕاقلميي وزان والشاون وبعض أ#قالمي أ#خرى، احUا ٔ�عطينا ا
م�ال هباذ أ#قالمي ٔ#نه ما ميك«ش نذßرو أ#قالمي لكها، حJث تو]د هذه 
الطرق واملسا� يف وضعية هشة، ٕان و]دت م�ال حىت ت� املوجودة 

  .فهTي مUجرفة ومهنارة ٔ�حJا�
، سواء ٕاجناز ٔ�و ٕاصالح الوزارة كتقوم �لعدد من املشاريع ،فعال

هنا، الس=يد الوز�ر، نود ٔ�ن نعرف املعايري اليت اختذمتوها يف . الطرق
الرب�مج احلكويم بطبيعة احلال، وحنن عند� الثقة يف هذه احلكومة ويف 
وزارÚمك، الس=يد الوز�ر، احUا نطلبو مUمك تطبقوا الرب�مج احلكويم، هذا 

  .الزتام
رفو املعايري ا#ٓن ا�يل هنجمتوها يف ٕاذن، الس=يد الوز�ر، خصنا نع

املهنجية دÒلمك، وا�يل يه ªادي Úهنجوها يف املس=تق�ل، ويف هاذ الرب�مج 
  .ا�يل درتو

وكذ�، الس=يد الوز�ر، ïسائلمك عن مدى اس=تفادة املناطق اجلبلية 
والقروية من صندوق متويل الطرق القروية والرب�مج ا'صص لها Mىل 

  وسط؟املدى القريب واملت
  .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقل
ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Mىل طرح هذا السؤال، ولكن 

مرة  اليوم يف الرب�مج احلكويم بطبيعة احلال،... هاذي مUاس=بة �ش نعطي
ٔ�خرى ٔ�ؤكد ٔ�نه ما اكن من |ري وما اكن من ٔ�عامل وما اكن من �رامج يف 
احلكومات السابقة ال ميكن ٔ�ن ينكرها ٕاال ]ا®د، ولكن املهم ٔ�ن هذا اخلري 
جيب ٔ�ن õس=متر، ؤ�ن هذه الربامج جيب ٔ�ن تطبق وال ٔ�ن تذهب ٕاىل 

قى �رامج ٔ�ش=ياء ٔ�خرى، فهناك ا�يل ßيلقى �رامج وßيطبقها، واك�ن ا�يل ßيل
ومشاريع وال Úرى لها ٔ�@را، املهم هو ٔ�نك تزنل هذاك اليش ؤ�نك تطبقو، 
و�لتايل ßميكن يل نqٔكد لمك ٔ�نه اكنت ٔ�عامل قامت هبا احلكومات السابقة، 
لكن اليوم هذه احلكومة اس=توعبت وا®د القضية، ٔ�نه البد من تصور 

  . مUدمج �لعامل القروي واجلبيل
نة وزارية �لس=يد رئFس احلكومة لهاذ ويف هذا إالطار، تqٔسست جل 

املوضوع، ا�يل فهيا الوزارات املعنية �لتد|ل م�ارشة يف العامل القروي، 
  .املناطق القروية واملناطق اجلبلية

أ#مر الثاين هو ٔ�ن ٔ�®دثت مد�رية ٔ#ول مرة يف وزارة الفال®ة تعىن 
  |لني، اMالش؟�لعامل القروي و�ملناطق القروية واجلبلية لت«س=يق املتد

ٔ#ن ميل احUا كنتد|لوا ßوزارة التجهزي والنقل، كتد|ل وزارة الطاقة 
، كتد|ل وزارة الفال®ة، كتد|ل مس=تق�ال وزارة )املاء والكهر�ء(

الس=يا®ة ٔ#ن اك�ن الس=يا®ة القروية، وا®د العدد دÒل املتد|لني، و�لتايل 
  .اكن البد من مد�رية ٔ�ن تقوم �لعملية دÒل الت«س=يق

أ#مر الثالث هو ا|ذات احلكومة قرار Mىل ٔ�هنا، رمغ الظروف ا�يل 
ٕاىل مليار ا�يل اكنت يف  2011مليون ا�يل اكنت يف  500انµ كتعرفوا، من 

، بطبيعة احلال ولك قطاع ßيقدم 2013مليار ا�يل اك�ن يف  2ٕاىل  2012
�ل«س=بة  الربامج دÒلو، واحUا قدمUا �لس=يد رئFس احلكومة الرب�مج دÒلنا

  . �لطرق يف املناطق اجلبلية
  ٔ�ش=نا يه املعايري ا�يل ابنUFا Mلهيا الس=يد املس�شار احملرتم؟

وهو ٔ�ننا كن�اولو ما ٔ�مكن أ#وىل كن�اولو احUا يف وزارة التجهزي ند�رو 
معلية التقJمي، احUا ك«شوفو اخلريطة وكنقولو ٔ�ش=نو تدار هنا وفق املعيار 

ل تيخص ما بني اTوار وما بني الطريق �كون دÒل فك العز· ا�يل ßيقو 
ßيلومرت، كن�اولو ند�رو هاذ املعيار التقين، بعد ذ� ملا حرض� هاذ اليش 

ٔ�لف ßيلومرت، ا#ٓن كFش=تغلوا الفروع دÒلنا مع السادة العامل  40دÒل 
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لرتتFب ٔ�وال هاذ الرب�مج ا�يل غيكون خمطط ملرا®ل مkعددة، ومع السادة 
لو ند�رو ٕان شاء هللا أ#ولوÒت، ا�يل يه ٔ�ولوÒت ا�يل العامل غن�او 

ابغيناها ما ختضعش حلسا�ت س=ياس=ية، اMالش؟ وٕاال وا®د العدد دÒل 
امجلاMات ميكن لها Úكون مظلومة، ال يه هنا وال يه هنا، و�لتايل ابغيناها 

  .ٔ�ن هاذ املعايري Úكون معايري ال حتايب ٔ�®دا، Úكون معايري موضوعية
ندي أ#رقام، رمبا الوقت ال õسمح �ش نعطهيا �، أ#رقام إالقلمي ؤ�� ع 

دÒل وزان وإالقلمي دÒل الشاون مادام ذßرÚهيم، جJت لقJنا إالقلمي دÒل 
وزان اكن مقسم بني ٕاقلمي س=يدي قامس وإالقلمي دÒل الشاون، و�لتايل اكن 

بيعة احلال فJه ٕاشاكل حقJقي، واكنت عندي زÒرة لٕالقلمي دÒل وزان، بط 
ملا وىل ٕاكقلمي، عينا فJه املد�رية، در� فJه �ر�مج، واكنت عندي زÒرة 
وتالقJت مع السادة املنتخبني والرؤساء، ؤ�عطيت Æنطالقة دÒل وا®د 
العدد دÒل املشاريع، بعضها اكن مربجما ولكن ما اكن�ش عندو Æعµدات 

  .املالية، وبعضها د|ل يف الربامج اجلديدة
«س=بة �لشاون، اك�ن معل ج�ار، انM µارفني إالشاكلية ا�يل يف �ل 

الشاون، ويه املناطق صعبة وحتتاج ٕاىل ٕاماكنيات ßبرية ]دا، و�كفي �ٔن 
  .ٔ�شري ٕاىل املدار الطريق اÜي ٔ�عطى دفعة قوية ٕالقلمي الشاون

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ر اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطا. شكرا الس=يد الوز�ر

  .التعقJب

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبواملس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبواملس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبواملس�شار الس=يد ٔ�محد اTيبوينينينين
  .شكرا الس=يد الرئFس

ٔ�وال ك«شكروك، الس=يد الوز�ر، Mىل هاذ املعطيات ا�يل اعطي�Uا وMىل 
هاذ إالسرتاتيجية ا�يل وضعتو، بطبيعة احلال ٕاسرتاتيجية احلكومة، ؤ�نمت 

  .كمتثلوا احلكومة يف هاذ القطاع
  الس=يد الوز�ر، 

ابغيت åركز Mلهيم وابغيت نعطهيم � هللا  ٔ�� عندي ثالث النقط
القضية دÒل املعايري وابغيت نعطي بعض الطرقان هاذ . جيازيك خبري

والقضية دÒل اجلودة، ا�يل كنqٔكد Mلهيا، الس=يد الوز�ر، اجلودة ٔ#ن 
اMالش؟ وا®د العدد دÒل الطرقان تUîاو يف املغرب وهترسوا Mىل وا®د 

حىت Mام، اMالش؟ اMالش ما Úكوïيش عند� املدة قلي\، ما ßيمكلويش 
اجلودة، جيي م�ال مقاول õشارك يف وا®د املاريش ونعطيوها لو بqٔقل مثن 
كنعرفو ما Fªسلكوش، ٔ�ش=نو غيد�ر لنا؟ ªادي يعطلنا يف الوقت، وما 

  .ªادõش يد�ر اجلودة
ٔ�� غنعطيك املثال بعض الطرقات ا�يل يه تنجزت يف احلكومات 

دي نبدا ٕ�قلمي مكUاس، أ#خ طلب مين ªادي نقول ٕاقلمي السابقة، م�ال ªا
مكUاس، هاذ الطريق هاذ كمتيش من بوفكران حىت ملر�رت، هاذي تUîات 

  . وهترست

ٔ�داروس ٕايه، ... كذ� الطرقان ا#ٓخر�ن ا�يل اكنوا مربجمني واملواطنني
طرقان �ٓخر�ن كذ� وا®دة يف ٕاقلمي املضيق الفUيدق ا�يل كرتبط ما بني 

Mىل جامM ظرواk»يß ات والناس اكنواUîة املالليني والعليني وتغرامت، اكنت ت
ٔ�نه ªادي �كون الكودرون، وكرتبط ثالثة دÒل العامالت، وكتفك العز· 

  .Mىل وا®د العدد دÒل الساكنة، هاذي اكنت ßودرون
7نيا، اك�ن وا®د الطريق ٔ�خرى يف ٕاقلمي احلس=مية ا�يل يه من ®د 

�دس، هاذي اكنت حىت يه مربجمة، وا#ٓن مازال ا�لو®ة الروايض يف اجتاه 
  .معلقة متا والساكن ßي�س=ناو هاذ الطريق تنجز �لكودرون

كذ� نقطة ٔ�خرى، الس=يد الوز�ر، يف قضية املعايري وامجلاMات احمللية، 
خص إالرشاك دÒل املعارضة دÒل امجلاMات احمللية واGمتع املدين ٔ#نه عندو 

«يش م�ال تعطي �لرؤساء هللا هيدهيم، انµ كتعرفوا الرؤساء، م�ادرة، ما ميك 
هاذيك املعارضة خصها يمت إالرشاك دÒلها وتدافع عن هاذ املشاريع واGمتع 

  . املدين
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس=يد الوز�ر. 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
  . س�شار احملرتمٔ�شكر الس=يد امل 

بطبيعة احلال �ل«س=بة �لمعايري س=نكون حريصني ٔ�ال نظمل ٔ�®دا، ولكن 
انµ كتعرفو بqٔنه الكامل �، ßيف ما اكن اTور دÒل الوزارة ٔ�و دÒل 

بد ßيكون نقص وهذا دور تنعتقد دÒل املنتخبني، ؤ�� مك من املؤسسات، ال
ر�ن ٕاىل �ن لمك بqٔنه جوج دÒل مرة قلهتا �لسادة النواب والسادة املس�شا

احلواجي ٔ�ن هناك جامMات ظلمت العتبارات ا�يل Úلكمتو Mلهيا، ٔ�نه رمبا 
اكنت يف املعارضة واGلس إالقلميي ما ßيربجمهاش ٔ�و اGلس اجلهوي ٔ�و هللا 

  .M�ٔمل، ماك�ن �س å�ٔمك تعطيو�، Úزودو� ٔ#نه ما ªادõش ميكن منش=يو
 مس=توى اجلودة، قلهتا مك من مرة، اعطيو� 7نيا، املسqٔ· أ#خرى Mىل

�ملناس=بة هاذ الرب�مج الثاين، ففي القرار دÒل احلكومة هو . احUا كرناق�و
معلية تقJمي هذا الرب�مج، التقJمي هل وصل ٕاىل ٔ�هدافه؟ مث من حJث 
اجلودة، دا� احUا M�ٔلننا Mىل اف�kاص شامل جلوج دÒل الربامج، اف�kاص 

دÒل العامل القروي �ش ïشوفو اجلودة دÒلو وماذا ٔ�جنز،  شامل �لرب�مج
واف�kاص دÒل الربامج ا�يل اكنت كتدار يف الصيانة، يعين واش الصيانة 

  كتدار بقواMدها ٔ�و ما كتدارش بقواMدها؟
ف�التايل هاذ Æف�kاص ªادي يقوموا به ماكتب دراسات، غيقوموا به 

Òيني، ولكن ايضا حنتاج مالحظات دUل السادة املس�شار�ن، ؤ�� ابغيت تق
�|ذ من عندمك هاذ الالحئة �ش ميكن لنا ٕان شاء هللا نقومو �Tور دÒلنا 

  .Mىل مس=توى املعايري املوضوعية وMىل مس=توى جودة أ#شغال
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا

ون«kقل ٕاىل السؤال الرابع موضوMه الورقة الرمادية �لس=يارات ورخص 
  . لكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالال. الس=ياقة

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

  الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

س=نوات Mىل الرشوع يف  5الس=يد الوز�ر، �لرمغ من ميض ٔ�زيد من 
مرتية ورخص الس=ياقة، الزالت مصاحل توزيع البطاقة الرمادية البيو 

ال�سجيل تµطل يف ٕاجناز هذه البطائق، بل ٔ�صبحت وس=ي\ البزتاز 
املواطنني ا�¬�ن ضاقوا ذرMا من التqٔ|ري يف احلصول Mىل أ#وراق الرمادية 
�لس=يارات، |اصة ت� املس=تعم\، وذ� عند البيع والرشاء ٕاذ يصل 

ٔ�شهر ٕاىل ما  7ية أ#صلية ٕاىل ٔ�كرث من التqٔ|ري �لحصول Mىل البطاقة الرماد
  .فوق

 20ف�الرمغ من ٔ�ن الس=يد الوز�ر السابق ٔ�كد Mىل تقليص املدة ٕاىل 
يوما، ٕاال ٔ�نه ال زالت مصاحل ال�سجيل تعرف Úراكامت امللفات، كام خيلق 
هذا التqٔ|ري نوMا من Æس�Jاء Tى املواطنني و�ربك مواعيدمه و|اصة عند 

  .Mلهيم الرجوع ٕاىل املدينة اليت متت فهيا àسجيل الس=يارةاÁمتديد، ٕاذ يتعني 
ما هو تصورمك لٕالرساع ٕ�جناز : لهذه أ#س=باب، ïسائلمك، الس=يد الوز�ر

  الو7ئق الرمادية ورخص الس=ياقة �ل�د من معا�ة املواطنني؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .سؤالاللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة Mىل ال . شكرا

        ::::الس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقلالس=يد وز�ر التجهزي والنقل
  طيب الس=يد الرئFس،

  الس=يد الوز�ر،
ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Mىل طرح هذا السؤال، ونبغي 
نقول لمك هذا من اخلدمات أ#ساس=ية ا�يل كتقد�ا وزارة التجهزي والنقل 

السابقة اكنت  �ل«س=بة �لمواطنني يف اGال دÒل النقل، وكنعتقد ٔ�نه احلكومة
ابدات وا®د الرب�مج دÒل تFسري وتîس=يط هذه املساطر، واليوم ملا جJنا 

  .اك�شفUا بqٔن اك�ن مUاطق دÒل الظل، اك�ن مUاطق ا�يل تيخصنا نعاجلوها
، املرشوع دÒل "الس=ياقة اكرد"و�Ü، ٔ�ول معل ا#ٓن �رجمناه هو ذاك 

ية، هاذ املرشوع هذا در� البطاقة الرمادية ودÒل رخصة الس=ياقة البيومرت 
ا�يل اك�ن بUFا وبني  )le contrat(لو ا#ٓن وا®د التعديل Mىل مس=توى 

  :الرشكة، يعين هاذ التعديل ªادي يوقع �ش ميكن لنا
ٔ�وال، åزيدو من الواكالت دÒل ٕاعطاء هاذ البطائق �ش منش=يو مجليع 

  اجلهات �ش نعÅلو هباذ العملية؛
Ò�ٔم والعامل القروي  7زتموا معنا Mىل ٔ�نه املدن 7نيا، نقصو من املدة وال

  يوم، احUا هذا هو االتفاق معهم؛ 15ميكن لها توصل لــ 
7لثا، امشUFا ٔ�كرث من ذ�، جJنا ك«شوفو هاذ ميل ßيبغي يش ٕاïسان 
يش وثيقة، لقJنا اشكون هام املتد|لني، لقJنا م�ال ٕاىل ابغى حيصل Mىل يش 

دد دÒل إالدارات، وخصو جييب وا®د ®ا]ة خصو يدوز عند وا®د الع
العدد دÒل امللفات، وال شك å�ٔمك öبعمت االتفاق اÜي وقع بي«Uا وبني وزارة 
املالية ووزارة الوظيفة العمومJة، ٕالغاء ما ميكن ٕالغاؤه، وهذا تو]ه Tى 
احلكومة، لك ما ßميكن نلغيو يش وا®د وثيقة ما حمتاجJ«ش لها، لك ما اكن 

®د الوس=يط ما حمتاجJ«ش لو، لك ما اكن ممكن نلغيو وا®د ممكن نلغيو وا
املتد|ل، م�ال وا®د القرار خصنا �|ذوه وال وا®د الوثيقة خص �زاف 

  .نلغيوه، فاحUا ªاد�ن يف هاذ Æجتاه، يعين وك«ش=تغلو Mليه
ميكن يل نقول لمك Æقرتاح دÒلمك، دÒل ٔ�نه ف0 يتعلق �لبطاقة املؤقkة 

تبقى ك�ش=تغل ري، يعين ال ٔ�ن Úكون حمدودة الزمن ري ميكن لها ٔ�هنا 
تو]د أ#خرى يف ®ا· ٕاذا وقع ٕاشاكل، فهاذ اليش احUا ا#ٓن ت«ش=تغلو 
Mليه، وا|ذينا املقرتح دÒلمك بعني Æعتبار، وميكن لنا ٕان شاء هللا 

  . ïس=تجبو لمك يف ٔ�قرب وقت
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
مة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار اللك. شكرا الس=يد الوز�ر

  .التعقJب

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر 
احUا، الس=يد الوز�ر، ما عند�ش شك يف اGهود . شكرا الس=يد الوز�ر

  .ا�يل تتد�روا مشكورا
هاذ املشلك دÒل البطاقة الرمادية وهاذ تغيري الرخص من القدام 

Òل Æكتظاظ حىت يف املراكز، وهنا �لÅداد يف احلقJقة |لق وا®د النوع د
رمبا هذا Mام، ولكن ٔ�� ابغيت منيش � ملنطقة معينة يه الناظور، ٔ#نه 

... هاذ املركز ٔ�وال ßيخصو. امشFت وشت الناس متا ود|لت وتذاßرت معهم
شديتو هللا جيازيه �خلري ا�يل اكن ®ارب ذاك الفساد ا�يل اكن متا وامشاو 

ذا كنمثنوه احUاÒ، ولكن هللا جياز�مك خبري عوضو� من متا مخسة �ل�îس، ه
ذوك الناس متا، راه هذا ٕاشاكل، هذا هو إالشاكل ا�يل عند� متا، إالشاكل 
دÒل العنرص الîرشي وميل متيش مع الس=بعة تلقى متا مثانني، مائة وا®د 

  .واقفة ك�سا�ن
 وهنا ابغيت ïشري لوا®د النقطة ٔ�خرى، ٕاىل اكن هاذ Æكتظاظ Mىل

أ#قل إالدارة من املفروض �ش تد�ر وا®د الالحئة حتني أ#سامء ا�يل 
السوايع وهو شاد، حصيح داروا  4عندمه متا، راه ßيجي املواطن ßيÅلس 

السوايع ونوصل  5النوامر، كهتز اÁمنرة، ولكن �ش هنز اÁمنرة ïسا�ن 
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  . �لموظف يقول يل ال ما عندBش هنا، ما عندها حىت معىن
ٕاىل كنا ابغينا ند�رو هاذ الطريقة حصيح، حىت احUا نتقدمو  و�لتايل،

ونتطورو �|ذو النوامر، ولكن Mىل ٔ�ساس نعرف بqٔنه امسييت اكينة من ا�يل 
السوايع Mارف بqٔنه غنا|ذ ذاك الورقة الرمادية ٔ�و ذاك  3نوصل ïسا�ن 

  .الرخصة دÒل الس=ياقة
نه شت الناس هاذ املوضوع ميل ج�تو ٔ�� ابغيت نطرحو Mىل ٔ�ساس �ٔ 

ٔ�شهر وMام ومازال ßي«kظروا، وراه لùٔسف راه  8ٔ�شهر و  6ا�يل عندمه 
. كنت �غي جنيب معاÒ أ#وراق دÒل الناس ا�يل عندمه هاد احلاالت

وÜا، احUا . وهذا كنظن زعام ما عرف�ش السîب دÒلو فني ªادي يعزيوه
  . اكلٔ�ملنا فJمك ßبري، الس=يد الوز�ر، �ش حتلوا لنا هاذ إالش

  .شكرا

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

  .التعقJب

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

ونبغي نذßر بqٔنه يعين من بني أ#مور . ك«شكرك Mىل هاذ املالحظات
Fت �ش يتواصل معنا ا�يل مقنا هبا ٔ�نه M�ٔلنا Mىل ٔ�رقام وموقع أ#نرتن 

�ٓالف  10املواطنني، الس=نة املاضية اس=تق�لت ٔ�كرث من ما يقارب من 
شاكية، ª�ٔلبFهتا مرتبطة هباذ اليش ا�يل كتلكموا Mليه، وامحلد � وقع 

  . التد|ل و®ل وا®د العدد دÒل إالشاكالت
اشهر،  8اشهر وال  6ولكن مع ذ� ßميكن يل نوحض لمك ٔ�ن دÒل 

i البا مرتبطª يضيع امللف، ٕاما يش ®ا]ة، ولكنß يش ٕاشاكل تقين، ٕاما
يوم، يف هاذ  20معوما كنحرسو Mىل ٔ�ن نلزتم �#ٓ]ال ا�يل ®دد�ها دÒل 

Æس=ت&Uاءات ٔ�و هاذ احلاالت احUا مس=تعد�ن ٔ�ننا نعاجلوها، مع العمل ميكن 
يل نقول لمك اك�ن وا®د إالشاكل، فاحUا دا�ر�ن ª�ٔلب املراكز دÒل 

دا�ر�هنا يف العوامص دÒل أ#قالمي، كتلقى م�ال مدينة القUيطرة ال�سجيل 
ßيجيو لها الناس من اكفة امجلاMات احمليطة، ªري معقول، مدينة القUيطرة 

ٔ�لف ساكنة،  400بو®دها م�ال ا�يل ٔ�� كنعرفها، ٔ#ن ك«سكن فهيا، فهيا 
اك�ن جوج  �ٔ�لف Ò 200واحمليط هبا حوايل إالقلمي فJه تقريبا يعين مليون و

  .دÒل املراكز
مركز ]ديد،  50التو]ه ا�يل ماش=يني فJه ٔ�ن اك�ن �ر�مج دÒل حوايل 

�ش منش=يو لعند م�ال لوا®د املركز يعين قروي، احبال م�ال وا®د املدينة 
صغرية يف وا®د املركز قروي �ش ميكن لنا ند�رو معلية التنفFس Mىل 

  .املراكز ا�يل املوجودة
ٔ�نين توافقUا يف ٕاطار التوظيفات ا�يل غند�رو هاذ  أ#مر الثاين وهو

الس=نة، ٔ�ن ثلث التوظيفات يعين ٔ�هنا ªادا متيش ٕان شاء هللا �لنقل، سواء 

  .تعلق �ملراق�ة دÒل النقل ٔ�و تعلق أ#مر �ملراكز
أ#مر ا#ٓخر ك«ش=تغلو ا#ٓن Mىل ٕاماكنية ٔ�ن نقوم مبا õسمى �لتدبري 

خوان دÒل وزارة املالية ٔ�ن هاذ اليش ميكن املفوض، فاحUا كنتذßرو مع االٕ 
لنا نفkحوه ا�يل ابغى يعاوننا Mىل مس=توى التدبري املفوض يف هاذ اخلدمات 
املقدمة �لمواطنني، ميكن لو يقوم هبا وهذا ال داعي يبقى جيي لٕالدارة، يعين 
ميكن عن طريق �ريد املغرب ٔ�و عن طريق بعض أ#بناك ٔ�نه يتواصل مع 

  .املواطن هخنففو هاذ العناء ا�يل ßيعاين مU إالدارة �ش
  .وشكرا

رامك öبعتو ... امسح يل ف0 يتعلق �البزتاز، هللا جياز�مك خبري ٔ�� ٔ�ريد بqٔنه
ٔ�ن مايش فقط ªري يف الناظور، يف الناظور، يف اTا|\، يف امخلFسات، 

زت ويف وا®د العدد دÒل املناطق، ٕاذا ثîت ٔ�ن ٔ�ي وا®د ابزت مواطن ٔ�و اب
رشكة، احUا مس=تعد�ن �|ذو املسؤولية، ؤ�� ٔ�مايم الس=يد وز�ر العدل 

  . ا�يل دامئا يؤكد بqٔنه مس=تعد ٔ�ن يت�ذ القرار الالزم

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
. شكرا، وïشكر الس=يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

اجللسة املو]ه ٕاىل وا#ٓن ن«kقل ٕاىل السؤال الوحJد وأ#|ري املربمج يف هاته 
الس=يد وز�ر العدل واحلرÒت، حول Mدم تنفJذ أ#حاكم الصادرة ضد 

اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن من الفريق Æشرتايك . إالدارات العمومJة
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Mلميد Mلميد Mلميد Mلمي
  .شكرا الس=يد الرئFس
  الس=يدان الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن،
، يعد م�دٔ� امkثال إالدارة العمومJة �لقانون من املعايري الس=يد الوز�ر

ويعد تنفJذ إالدارة . أ#ساس=ية من ٔ�]ل Úكرõس دو· القانون واملؤسسات
لùٔحاكم القضائية الصادرة ضدها ٔ�®د املؤرشات اجلوهرية لتطبيق هذا 

  .املفهوم
لكن، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه رمغ اجلهود املتواص\ من طرفمك وال من 

احلكومات السابقة، فٕان النÅاMة القضائية يف هذا الباب ال زالت طرف 
مفkقدة، ٕاذ العربة لFس بعدد أ#حاكم الصادرة ضد إالدارة ٕانصافا 
�لمواطنني، ولكن العربة يه مبمدى تنفJذ هاذ أ#حاكم من طرف إالدارة 

  .الصادر ضدها احلمك، |اصة ملا يتعلق أ#مر حبمك هنايئ
يد الوز�ر، نعترب ٔ�ن امkناع إالدارة عن تنفJذ هاذ يف هاذ الس=ياق، الس= 

ٔ�لف، رمبا �كون هاذ الرمق ªري  14أ#حاكم واليت يتÅاوز Mددها ٔ�كرث من 
، فٕان Mدم 2012حصيح، ٔ#ن السؤال س=بق �لفريق ٔ�ن طر®ه يف س=نة 

التنفJذ نعتربه، يف الفريق Æشرتايك، يعد مسا مببدٕا فصل السلط وحرمة 
  .أ#حاكم القضائية
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Mىل هاذ Æعتبار، الس=يد الوز�ر، ïسائلمك عن ما يه أ#س=باب، 
|اصة بعد صدور هاذ اTس=تور اجلديد الاكمUة وراء اس=مترار هاته 

  الظاهرة؟
وما يه إالجراءات العملية اليت ميكن اختاذها من ٔ�]ل ٕالزام إالدارات 

حقوق  املعنية �المkثال لهاته أ#حاكم وفق الرسMة اليت ميكن لها ٔ�ن تصون
  املتقاضني الصادرة أ#حاكم لفائدهتم؟ 

  .وشكرا

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفىىىى الرمJد، وز�ر العدل واحلرÒت الرمJد، وز�ر العدل واحلرÒت الرمJد، وز�ر العدل واحلرÒت الرمJد، وز�ر العدل واحلرÒت
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس،
  . الس=يد املس�شار، شكرا لمك
بqٔن موضوع تنفJذ أ#حاكم القضائية ضد إالدارة  ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد

هو موضوع س=بقت مساءليت فJه Mدة مرات من طرف جملس املس�شار�ن، 
وكنت دامئا ٔ�جJب مبجموMة من املعطيات، وال ٔ�]د ٔ�ن هناك ما ميكن ٔ�ن 

  :ٔ�ضيف، و�Ü سqٔبني ما ييل
ة ٔ�وال، وزارة العدل واحلرÒت ªري مسؤو· عن تنفJذ أ#حاكم القضائي

ضد اTو· ومؤسساهتا iشلك م�ارش، يه عندها وا®د املسؤولية ªري 
  . م�ارشة حبمك ٔ�ن أ#مر يتعلق بqٔحاكم قضائية

و�Ü، و]دت جلنة، تقوم وزارة العدل بت«س=يق ٔ�شغالها وهتم اكفة 
القطاMات احلكومJة، وهناك تقدم ولكن أ#مر مل يصل ٕاىل تلبية ما نطمح 

القضائية، ولكUه ٔ�يضا لFس Mىل لك ®ال هناك ٕاليه مجيعا لتنفJذ أ#حاكم 
ٔ�لف حمك ªري مUفذ اÜي  14قصور ٕاىل در]ة هاذ الرمق ا�يل هو رمق 

  .تقدممت به
العربة " ٔ�ؤكد من £ة ٔ�خرى ٔ�نه |الل ما تفضلمت به القاMدة اليت تقول

لFست بعدد أ#حاكم الصادرة ضد إالدارة وٕامنا العربة ب�UفJذ أ#حاكم 
ه قاMدة �قصة وªري دقJقة، العربة بصدور أ#حاكم املنصفة ، هذ"القضائية

  .�لمواطن ضد إالدارة، ؤ�يضا ب�UفJذ أ#حاكم ضد هذه إالدارة
املشلك اليوم ما هو؟ هو �لفعل ٔ�ن هناك ٔ�حاكم تنفذ ؤ�حاكم ال تنفذ، 
هذا املوضوع طرح Mىل احلوار الوطين حول ٕاصالح مUظومة العدا·، وتبني 

زدوج، من £ة هناك ضعف يف اTفاع عن حقوق إالدارة ٔ�ن هناك |لل م
و�لتايل عن املال العام، حبيث ٕان هناك بعض احملتالني ا�Üن حيتالون عن 

  . املال العام من �ب التقايض ضد إالدارة، وهنا عند� مناذج كثرية
ٕاذن ي«�غي ٔ�وال تفادي القصور يف جمال اTفاع عن حقوق اTو·، مث 

  .دة حقJقة من ٔ�]ل تنفJذ أ#حاكم القضائية7نيا هناك ٕارا
ويف هذا الصدد، ٔ�ؤكد لمك بqٔن أ#س=باب يه مkعددة، لعل ٔ�مهها هو 

Mدم رصد مزيانيات قطاعية، ؤ�يضا يف التحمالت املشرتكة من ٔ�]ل تنفJذ 
أ#حاكم القضائية، لكن حنن Mازمون ٕان شاء هللا Mىل ٔ�ننا يف ٕاطار مرشوع 

Üي س=يعرض Mليمك Mىل معاجلة هذا املوضوع من قانون املسطرة املدنية ا
Òة من الزواMالل مجمو|:  

  أ#وىل، يه احلمك �لغرامة اÁهتديدية ضد إالدارة املمتنعة عن التنفJذ؛
7نيا، ميكن يل ٕاذن يف املر®\ الثانية نعطي اكفة إالجراءات اليت تقرر 

  . ٕان شاء هللا م�ارشهتا يف هذا الصدد
  .شكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس=يد رئFس االس=يد رئFس االس=يد رئFس االس=يد رئFس ا
  .اللكمة ٔ#®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقJب. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد محممحممحممحمد Mلميد Mلميد Mلميد Mلمي
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر،
، %100حنن نعي متام الوعي بqٔن وزارة العدل ما عندهاش املسؤولية 

ولكن ªري ف0 يتعلق �لقاMدة القانونية اليت ذßرهتا يف معرض سؤايل، ؤ�نمت يف 
ال "ذا التعقJب س�kفقون معي ٔ�ن املqٔثورة عن معر �ن اخلطاب يقول ه

  ".فائدة يف التلكم حبق ال نفاذ �
  الس=يد الوز�ر،

ؤ�نمت مكامرس ق�ل ٔ�ن تتولوا مUصب وز�ر العدل، كنمت متارسون �نة 
احملاماة، ما الفائدة من اس=تصدار حمك حتصن �س�Uفاذ مجيع طرق الطعن 

Æس=ت&Uائية وجيي حمافظ Mىل أ#مالك العقارية ضده، يعين العادية ٔ�و 
  ويقول � ٔ�� ما كنعرتفش به؟ 

جتي ٕادارة . وامسح يل، الس=يد الوز�ر، احUا كنqٔسسو �لس�Fة ٕاذن
الرضائب كتكون جلنة حملية، ا�لجنة الوطنية وإالدارة ممث\ ابتدائيا 

اه إالدارة ومسحوا يل جتي تقول � ر . واس=ت¦UافJا ونقضا وكتد�ر ٕاMادة النظر
  . ما عرف�ش تدافع Mىل راسها، راه اكينة الواك· القضائية

ٕاخل، ٔ�� كنتلكم ... ٔ�� ٔ�حتدث معمك لFس يف ذيك ملفات åزع امللكJة
معمك ميل كتكون مسطرة توا£ية وإالدارة ممث\ وتطعن �لنقض وتطلب 

بناء : "JذيةٕاMادة النظر ومتتنع عن التنفJذ، وامسحوا يل راه اكينة الصيغة التنف 
  ".Mىل ذ�، يqٔمر ]ال· م� املغرب الو�ء العامني

احUا اليوم يف ظل قانون املسطرة اجلنائية احلايل، النيابة العامة راه öبعة 
لمك، ؤ�نمت تتحمكون فهيا، فكJف يعقل �ش جيي موظف وال يعرتف حبمك 

Mة دÒل قضايئ صادر �مس ]ال· امل� وطبقا �لقانون، اكينة ٔ�حاكم مجمو 
احملافظني العقاريني تتعلق بنقل امللكJة، هاذو مغاربة وßيجي ßيقول � ٔ�� ما 

  .فذهاشن
هاذي مسؤولية دÒلنا مجيع، Mىل احلكومة ٔ�ن تبحث يف جترمي هذا 
الفعل اÜي ميكن ٔ�ن يصدر عن هذا املوظف، ٔ�ما احلاالت دÒل النصابة ٔ�و 
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ام �س=تصدار ٔ�حاكم يف غيبة الناس ا�Üن �ريدون الس=يطرة Mىل املال الع
و�لتايل، الس=يد الوز�ر، ما . إالدارة، ٔ�� ال ٔ�حتدث عهنا يف معرض سؤايل

، ولكن لمك دور مكامرس، ßوز�ر العدل دا|ل %100كنقولش مسؤولية 
  . اGلس احلكويم ٔ�و اGلس الوزاري لتصحيح هذا الوضع ٕانصافا �لمواطنني

  .وشكرا

  ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .للكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقJبا. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرÒتالس=يد وز�ر العدل واحلرÒتالس=يد وز�ر العدل واحلرÒتالس=يد وز�ر العدل واحلرÒت
امسحوا يل ابتداء ٔ�ن ٔ�قول بqٔن وز�ر العدل ٕامنا õرشف Mىل معل النيابة 
العامة وال ميكن � بqٔي ®ال من أ#حوال ٔ�ن يتحمك فهيا، ٔ#ن القانون هو 

  .اÜي ي«�غي ٔ�ن õسود العالقة بني املؤسسات
«س=بة ملا ميكن القJام به، وحنن Mازمون Mليه ٕان شاء هللا ف0 �ل 

  :س=نعرضه Mليمك من مرشوع لقانون املسطرة املدنية، هو
  ٔ�وال، ٕاقرار الغرامة اÁهتديدية ضد إالدارة املمتنعة عن التنفJذ؛

7نيا، ختويل طالب التنفJذ ٕاماكنية احلجز التنفJذي Mىل املنقوالت 
اTو· مبا ال يؤدي ٕاىل عرق\ السري العادي �لمصاحل والعقارات اليت متلكها 

  العمومJة؛
7لثا، وهذا تفضلمت �ٕالشارة ٕاليه، ٕاقرار املسؤولية الشخصية �لموظف 

  املسؤول عن عرق\ التنفJذ؛
رابعا، اعتبار الس=ند التنفJذي مبثابة ٔ�مر حبوا· ترصف لفائدة احملكوم � 

  .عن التنفJذ من طرف احملاسب العام مبجرد Æمkناع
Jس بعFليمك، ولM اء هللا،ـــــــدا، قريبا ٕان شهذه إالجراءات س=تعرض  

وتقومون مبا Úرونه مالمئا من تعديالت تقوي ٕاماكنيات احملكوم هلم من ٔ�]ل 
  . التنفJذ

هنا ٔ�رجع ٕاىل ما تفضلمت به من ٔ�م�\، ال ٔ�رى ٔ�نه ٕ�ماكن حمافظ عقاري 
هيمه، ال هيمه، ٔ#ن هذا حمك  ٔ�ن ميتنع عن تنفJذ حمك قضايئ بدعوى ٔ�نه ال

يعين ®ا$ز لقوة اليشء املقيض به ٕاذا اكن كذ�، ويتضمن صيغة تنفJذية 
و�Ü، فٕانه ميكن مقاضاة هاذ احملافظ ٕاذا . فهيا يعين ٔ�مر رصحي �لتنفJذ

  .ٔ�|ل �لزتاماته
ٔ�ما �ل«س=بة لبايق أ#حاكم القضائية املتعلقة بqٔداء م�الغ مالية، فqٔ� ٔ�ؤكد 

Mىل ذ� ٔ�نه كثري من الشاكÒت اليت تصلنا هبذا الشqٔن، åراسل  ؤ�شهد
  .اجلهات املعنية، وهناك �لفعل حرص Mىل التنفJذ

ؤ�قول لمك Mىل سJîل املثال يف Mالقة وزارة اTا|لية �مجلاMات احمللية، 
هنا ٔ�يضا ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن كثري من السادة النواب واملس�شار�ن وممثيل أ#مة مه 

ة ومه õسائلون احلكومة Mىل Mدم التنفJذ، وحJ/ �كون رؤساء جامMات حملي
  .امجلاMات ال يقومون �لتنفJذ

فهنا ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه جواب وزارة اTا|لية، ويه ٔ�نه متارس سلطة 
  . احللول، و�لتايل يقع أ#داء

ٕاذن هناك £ود، هاذ اجلهود مل تصل ٕاىل املس=توى املطلوب، ي«�غي ٔ�ن 
  . ي لùٔحاكم القضائية مصداقJهتا التنفJذيةنتعاون من ٔ�]ل ٔ�ن نعط

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك كذ� السادة املس�شار�ن ،شكرا �لس=يد الوز�ر

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


