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  )2013 ماي 14( 1434 رجب 3 الثال1ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اCٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل الس7يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وثالثون دقHقة ابتداءا من الساJة الثانية واNقHقة ثالث ساJات  :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .السادسة والثالثون بعد الزوال
   .يةه مWاقشة اCٔس7ئU الشف  ::::Tدول اCٔعاملTدول اCٔعاملTدول اCٔعاملTدول اCٔعامل

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

        ::::محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةمحمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةمحمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةمحمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسة    املس�شار الس7يداملس�شار الس7يداملس�شار الس7يداملس�شار الس7يد
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  الس7يد الوز�ر احملرتم،
  الس7يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من اNس7تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بiٔحاكم الفصل 
س املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Cٔس7ئU السادة اNاoيل Eل

  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا
ق|ل الرشوع يف تناول اCٔس7ئU الشفهية املدرTة يف Tدول اCٔعامل، 

Tد من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس7يد اCٔمني ٕالطالع اEلس Jىل ما
  .تفضل الس7يد اCٔمني. وٕاJال�ت

�        ::::وسكوس، �ٔمني اEلسوسكوس، �ٔمني اEلسوسكوس، �ٔمني اEلسوسكوس، �ٔمني اEلساملس�شار الس7يد محيد �املس�شار الس7يد محيد �املس�شار الس7يد محيد �املس�شار الس7يد محيد 
  . شكرا الس7يد الرئDس

  : توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبشاريع القوانني التالية
يتعلق �ملدرسة الوطنية العليا  89.12مرشوع قانون رمق   - 1

  �لمعادن �لر�ط، احملال Jىل اEلس من جملس النواب؛
 املتعلق �ملس7تلزمات الطبية، احملال 84.12مرشوع قانون رمق   - 2

  .كذ� Jىل اEلس من جملس النواب
كام توصلت الرئاسة مبراسU من الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

إالTابة  -يعين الس7يد الوز�ر - الربملان، خيرب من oاللها اEلس ٔ�نه سmDوىل 
�لنيابة عن اCٔس7ئU املو�ة �لس7يدة وز�رة املرٔ�ة والتضامن واملرٔ�ة واCٔرسة، 

الرتبية الوطنية يلمتس �رجمة السؤال املوTه لوزارته بعد ؤ�ن الس7يد وز�ر 
قطاع العالقات مع الربملان، ؤ�ن الس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة يلمتس �رجمة 

  . اCٔس7ئU املو�ة لوزارته يف �ٓخر اجللسة الرتباطهام بiٔ�شطة حكومHة
كام توصلت الرئاسة مبراسU من الس7يد رئDس فريق التجمع الوطين 

، يطلب من oاللها تiٔجHل السؤال املوTه �لس7يد الوز�ر املنتدب لٔ¢حرار
Nى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول مادة اNقHق 

  . املدمع ٕاىل Tلسة الحقة

خبصوص اCٔس7ئU الشفهية والكmابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  : ماي 14ٕاىل ©اية يوم الثال1ء 

 ٔ�س7ئU؛  9: هيةJدد اCٔس7ئU الشف  -
 سؤªن؛ : Jدد اCٔس7ئU الكmابية -
  . جواب وا»د: وJدد اCٔجوبة الكmابية -

  .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد اCٔمني

من النظام اNاoيل، توصلت الرئاسة eس7بع  128وطبقا ملقmضيات املادة 
الس7يد  اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ¢حرار، تفضل. طلبات ٕا»اطة
  . املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس7يد عبد اEيد املهايشاملس�شار الس7يد عبد اEيد املهايشاملس�شار الس7يد عبد اEيد املهايشاملس�شار الس7يد عبد اEيد املهايش
  .شكرا الس7يد الرئDس

  الس7يدات السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس7يد الوز�ر،

  الس7يد الرئDس، 
يعDش اEمتع املغريب هذه اCٔ®م Jىل وقع صدمات o�ٔالقHة غريبة 

، oاصة ودخUH، حHث مت ²سجيل ارتفاع ملفت يف حوادث ªغتصاب
وما »ا· الطفU وئام من جرف املل¶ة والطفU فطومة . اغتصاب القارص�ن

Tرودانت ٕاال منوذº ار  امنNدة مدن وقرى مغربية، ففي مدينة اJ شهDملا تع
ٔ�شهر فقط، جسلت  فHدرالية الرابطة  6البيضاء لو»دها، ويف ظرف 
طى eشع من »ا· اغتصاب، وهو مع 300اNميقراطية حلقوق املرٔ�ة حوايل 

  . الواقع املغريب oارج املك�س7بات النظرية �لحقوق إال�سانية اCٔساس7ية
واملغرب مطالب اليوم جبميع قواه احلية �لتصدي لهذه السلواكت 
الشاذة والغريبة، واليت ترضب يف معق القمي إال�سانية وقمي السمل واCٔمان 

  . اليت اكن يعDش Jلهيا اEمتع املغريب
احلكومة ٕاىل ٔ�ن هذه الظاهرة ²س7تدعي تدoال JاTال �ل¶د ونثري ان�|اه 

مهنا ومن التبعات اليت ترتتب عهنا، بل نطاÌهبا بوضع �ر�مج Jىل املدى 
القريب واملتوسط من T�ٔل حماربة ظاهرة ªغتصاب واس7تعامل لك 

  . الوسائل �لوقاية مهنا
زمة من ونقول �لس7يد رئDس احلكومة احملرتم ٔ�ن يقوم �لك التدابري الال

T�ٔل اس�Ñصال لك هذه اÐئاب اCٓدمHة ا�Ðن اس�|احوا ٔ�عراضا �ريئة يف 
  . جتاوز للك القمي اNيHÒة واoCٔالقHة

وهبذه املناس7بة، ننوه �Eهودات اليت تقوم هبا امجلعيات ومWظامت اEمتع 
املدين حملاربة وماكحفة العنف وªغتصاب ضد الÒساء واCٔطفال وحام�هتم مما 

ون Û من �1ٓر نفس7ية وخمية Jىل اEمتع Ùلك، لكن معل اEمتع املدين يتعرض
حيتاج ٕاىل اNمع واملساندة احلكومHة بتوفري الوسائل القانونية واملادية حىت 
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  . Þكون تدoالته �جعة يف التصدي لهذه الظاهرة الال ٕا�سانية
  .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .ريك، تفضل الس7يد املس�شاراللكمة �لفريق احل. شكرا

  :قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر املس�شار الس7يد عبد القادر 
  .شكرا الس7يد الرئDس
  السادة املس�شار�ن،

  الس7يد الوز�ر،
وحنن نعDش مومس احلصاد بعد س7نة فالحHة جHدة Jىل العموم، بفضل 
ال�ساقطات املطرية اoCٔرية، oاصة يف بعض اجلهات، نود يف الفريق احلريك 

حلكومة ٕاىل ٕاشاكلية ال�سويق �لمنتوTات الفالحHة، oاصة ٔ�ن نثري ان�|اه ا
مادة احلبوب، يف غياب حتديد �لمثن املرجعي اÐي يقرر من طرف السلطة 
احلكومHة الوصية، وهو ما دفع بعض الفال»ني ا�Ðن مه يف ٔ�مس احلاTة 
لبيع مWتوTاهتم قصد تغطية ديوهنم والتاكليف املرافقة لٕالنتاج ٕاىل اعçد 

مmفاوتة، و�لتايل اخلضوع �لسامرسة والوسطاء ا�Ðن يفرضون Jىل  ٔ�سعار
الفال»ني ٔ�سعارا ٔ�و ٔ�مثان مWخفضة ال تغطي املصاريف، ويه وضعية جتعلهم 
حضية املضاربة وتؤíر سلبا Jىل مداخHلهم اليت اش7تغلوا من T�ٔلها س7نة 

  .�اكملها
Jالن من هذا املنطلق، ندعو احلكومة كفريق حريك ٕاىل التعجيل �الٕ 

عن السعر املرجعي واختاذ تدابري مس7تع�U محلاية الفال»ني من لك ٔ�شاكل 
املضاربة وªبزتاز، كام نmÒظر من احلكومة ضبط قWوات ال�سويق eشلك 
»امس تفاد® لتكرار هذه املامرسات املرضة مبصاحل الفالح والرضب Jىل 

  .يع املغاربةٔ�يدي العابثني مبجهودات الفال»ني ا�Ðن يوفرون اخلزب مجل 
وما تÒساوش، الس7يد الرئDس، هاذ الفالح الوضعية د®لو واEهود ا�يل 
�يد�رو �ش يوصل هاذ اخلزبة وهاد الكومرية �ش ®لكوها املغاربة، راه 

وþÙزبة ) petit pain(كتدوز يف وا»د القWوات �برية �ش توصل كــ 
�يطة �ش �رشهيا املس7هت� ®لكها�.  

  .شكرا

Dالس7يد رئDالس7يد رئDالس7يد رئDس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس7يد رئ::::        
اللكمة �لفريق الفHدرايل، تفضل الس7يد . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس7يد محمد دعيدJةاملس�شار الس7يد محمد دعيدJةاملس�شار الس7يد محمد دعيدJةاملس�شار الس7يد محمد دعيدJة
  .شكرا الس7يد الرئDس

  الس7يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

ٕا»اطتنا اليوم س7نخصصها ٕال1رة ان�|اه احلكومة لعواقب Jدم تطبيق 

ص ٕ�صالح املوا� من طرف الواك· اخلا 15.02من القانون  63الفصل 
  .الوطنية �لموا� Jىل حمطة إالرشاد البحري مبيناء اNار البيضاء

، اÐي »دد �يفHة معل 1937وٕاذا اكن معل املرشد�ن مقWنا بظهري 
حمطات إالرشاد مبيناء البيضاء املنضمني يف تعاونية، فٕان هذه الوضعية مل 

س7نة  15.02دور القانون رمق تعد مق|و· وال مس�سا©ة، oاصة بعد ص
إالرشاد (، اÐي »دد س7نة وا»دة ملس7تعميل امليناء بدون رخصة 2006

، وثالث س7نوات ���ن يتوفرون Jىل رخصة ل�سوية )مبيناء اجلرف اCٔصفر
  ). إالرشاد مبيناء اNار البيضاء(وضعيهتم 

ٕاال ٔ�ن املالحظ Jدم ²سوية الوضعية القانونية ملرشدي البيضاء يف 
 ٓCال احملددة، مما يدعو� �ل�ساؤل عن الغياب التام للك من الواك· اT

  .الوطنية �لموا� والوزارة الوصية الساهرتني Jىل تفعيل القانون
واCٔذىك واCٔدىه من ذ� هو اÌهترب من تiٔدية مس7تحقات الرضائب 
والصندوق الوطين �لضامن ªجçعي املس7تحقة من oالل ٕا�شاء رشكة 

من طرف  15.02من القانون  13طبقا �لبند  2009ضاء س7نة إالرشاد �لبي
مرشدي البيضاء، عوض حتويل التعاونية ٕاىل رشكة ومبباركة وموافقة من 
ٕادارة املال»ة الت�ارية، ودون تقدمي �راءة اÐمة من طرف ٕادارة الرضائب 

 10ماليري س7ن�مي Ùرضائب، و 5يف الوقت اÐي توTد بذمهتم ٔ�زيد من 
  . مس7تحقات الصندوق الوطين �لضامن ªجçعيماليني درمه 

  مفا اÐي تفع� إالدارات املعنية ® Þرى؟
ولٕالشارة، فٕان جملس املنافسة قد oلص يف تقر�ره املنجز خبصوص 
حمطة إالرشاد �لبيضاء ٔ�ن هذه اoCٔرية تعمل بدون رخصة، وJىل الواك· 

  . الوطنية �لموا� oلق رشوط املنافسة يف القطاع
مليون طن، وفاقت  44ا الرتفاع الرواج املال� اÐي تعدى ونظر 
 �Hذ 2012مليون درمه س7نة  45مداخWدد املرشد�ن مل يتغري مJ فٕان ،

مرشد، وهو ما ي�Wاىف واملعايري اNولية والسالمة  15بــ  1937س7نة 
  .البحرية

مرشد  70و�ملقارنة مع بعض املوا� اNولية، جند مHناء لوهافر �شغل 
 27مرشد �رواج  16مليون طن، مHناء طن�ة املتوسط �شغل  51اج �رو

  .مليون طن 9مرشد �رواج  22مليون طن، مHناء بوردو �شغل 
قد جلiٔت لفmح  2012من شهر غشت  23وٕاذا اكنت ٕادارة الواك· يف 

طلبات العروض اجلديدة بعد ضغوطات خللق مWافسة يف القطاع، فقد 
عروض دون ٕاعطاء ٔ�ي تفسريات يف اTٓCال تفاiTٔ امجليع ٕ�لغاء طلبات ال

  .القانونية
و�لرمغ من مراسU الس7يد وز�ر التجهزي والنقل اÐي مل يعط ٔ�ي 

  ... جواب حلد الساJة ومعاق|ة
 �Ð63، نقول �لس7يد وز�ر التجهزي والنقل ٕان Jدم تطبيق الفصل 

 اخلاص �ملوا� Jىل حمطات إالرشاد يضيع Jىل اNو· 15.02من قانون 
مليون درمه، فكفا�  235مليون درمه، ما بني  470م|الغ مالية تقدر بــ 
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من خطا�ت إالصالح دون الرشوع فHه وªنتقال ٕاىل املامرسة الفعلية 
  .حملاربة الفساد �لك ٔ�نواJه

  .شكرا الس7يد الرئDس Jىل ا²ساع صدرمك

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . العلمي، تفضل �ٓ اليسّ� ®. الفريق ªشرتايك تفضلوا. شكرا

        ::::املس�شار الس7يد محمد Jلمياملس�شار الس7يد محمد Jلمياملس�شار الس7يد محمد Jلمياملس�شار الس7يد محمد Jلمي
  .شكرا الس7يد الرئDس

  الس7يد الوز�ر، 
  الس7يدة والسادة املس�شار�ن،

�مس الفريق ªشرتايك، ٔ�حHط جملس7نا املوقر Jلام مبا oلفmه رصاJات 
الت¶الف احلكويم من اضطراب وبلبN Uى الرٔ�ي العام الوطين، وNى 

çجªصاديني وmقª لنيJظرون حتمل احلكومة الفاmÒن اكنوا ي�Ðعيني ا
ملسؤولياهتا الس7ياس7ية والتدبريية عوض التطاحن والرصاع Jىل حساب 

  .مصاحل املواطنني ومس7تق|لهم
ق ªشرتايك، �س7تغرب eشدة اCٔسلوب املنغلق واملتحجر يٕاننا، يف الفر 

�ة اÐي يتعامل به رئDس احلكومة مع هذه اCٔزمة اليت oلقها حزبه يف موا
»ليفه اCٔول داoل احلكومة، فعوض ٔ�ن يل�iٔ ٕاىل ٔ�سلوب التواصل انطالقا 
من حق املواطنات واملواطنني اNس7توري يف الوصول ٕاىل املعلومة، فضل 
رئDس احلكومة هنج س7ياسة النعامة واعتبار ٔ�ن ال مشالك تواTه هذه 

  .احلكومة
مة بت¶ذ�راتنا وJليه، فٕاننا نتوTه من هذا املنرب ٕاىل الس7يد رئDس احلكو 

الشديدة من ªس7مترار يف هذا اCٔسلوب املتعايل اÐي يعرض مصاحل 
املواطنني �لعرقU، ويتالعب مبصري ماليني املواطنني البؤساء ا�Ðن صوتوا 
حلزبه بناء Jىل وعود خHالية، ٔ��ن الواقع اليويم ٔ�ن حزب رئDس احلكومة ال 

  .يضعها مضن ٔ�ولو®ته
ىل ٔ�ن اCٔزمة الس7ياس7ية اليت ²س�ب فهيا احلزب ونÒ|ه رئاسة احلكومة إ 

اليوم لDست شiٔ� حكومHا رصفا، بل يه قضية ²شغل �ل الرٔ�ي العام 
الوطين واNويل، وما �Ð من تiٔثريات Jىل ªقmصاد الوطين وJىل 

  . ªس� ر وJىل تطلعات امجلاهري الشعبية حنو وضع اجçعي ٔ�فضل
واطنني، وكفى من التطاحن الس7يايس فكفى من ªس7هتانة مبعا�ة امل

ن تنكب احلكومة ورئDسها Jىل �ٔ الضيق، وكفى من ا�Cٔنيات احلزبية و 
معاجلة قضا® الوطن واملواطنني الرئDس7ية، بدل س7ياسة الهروب ٕاىل اCٔمام 
وإالدJاء بiٔن ال ٔ�زمة Nى احلكومة ؤ�ن اCٔ©لبية مçسكة ؤ�ن هدف احلزب 

  .هو إالصالح
د الرئDس، ال يمت �لنيات وال يمت �النفراد فإالصالح، الس7ي

وªس7تفراد، وال يمت بت�اهل اCٓخر�ن، سواء يف املعارضة ٔ�و داoل 
وال يمت كذ� �حملسوبية والزبونية اليت تمت يف التعيWDات  الت¶الف احلكويم،

مبواقع املسؤولية، وال �لهمينة Jىل وسائل إالJالم وجتاوز الوزراء 
  .ها من مظاهر اخللل يف ال�س7يري احلكويم �لشiٔن العامالخmصاصاهتم و©ري 

�كفHنا ٔ�ن إالخوة يف حزب ªس7تقالل اقmنعوا بiٔن قرار ªحتاد 
ªشرتايك �خmياره املعارضة اكنت Û مربراته املوضوعية بناء Jىل نتاجئ 
ªنتþا�ت اليت ٔ�فرزت تو�ا ينحو حنو احملافظة والرتاجع، و�لتايل فٕان 

  . الطبيعية �Ð يه الرتاجع عن إالصال»اتالن��Hة 
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس7يد رئDس الفريق ªس7تقاليل

        ::::املس�شار الس7يد �املس�شار الس7يد �املس�شار الس7يد �املس�شار الس7يد �%%%%    خفخفخفخفارياريارياري
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  الس7يد الوز�ر،
  اCٔخت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

زب إالس7تقالل، الفريق ªس7تقاليل، ٔ�ن ٔ�حHط اEلس �رشفين �مس ح
املوقر Jلام بقضية طارئة تتعلق �لطريق الرابطة بني فاس واحلي احلريف 

هذه الطريق، الس7يد الرئDس احملرتم، اليت تؤدي Cٔكرب جتمع حريف . لبن�ليق
دش7نه صاحب اجلال· نرصه هللا، وتعرف تصدJات وا�شقاقات مس7مترة، مما 

ة سري الشاحWات املزودة �لمواد اCٔولية من �ة، و�س�ب معا�ة يعيق حرك
2000�برية لولوج العاملني ٕاىل هذا احلي، واÐي يفوق Jددها   UامJ

  .وJامل
ولٕالشارة، الس7يد الرئDس، فهذه الطريق اس7تزنفت مزيانيات �لبناء 
وإالصالح مmواصU، مما يعين ٔ�ن إالصال»ات اليت خضعت لها ثالث مرات 

الية وبقاهئا Jىل »اÌهتا الاكرثية تطرح ²ساؤالت معيقة حول ٔ�وTه رصف مmت
  .املال العام

Ðا، ٕاننا يف الفريق ªس7تقاليل، وهو حييط اEلس Jلام هبذه القضية، 
يدعو اجلهات املعنية ٕاىل فmح حتقHق JاTل يف اCٔس7باب املؤدية لهدر املال 

تفكري يف إالصالح العام من oالل ٕاصال»ات يظهر ٔ�هنا مغشوشة، وال 
العاTل لهذه الطريق اليت تعترب ذات ٔ�مهية قصوى، لDس فقط �لÒس7بة 
�لعاملني يف احلي احلريف، ولكن ٔ�يضا �لÒس7بة لزواره وحلركة الرواج 
الت�اري وªقmصادي �لحي، وانعاكسات ذ� Jىل اEال ªقmصادي 

  .التمنوي واجلهوي
  .وشكرا الس7يد الرئDس

        ::::سةسةسةسةالس7يد رئDس اجلل الس7يد رئDس اجلل الس7يد رئDس اجلل الس7يد رئDس اجلل 
اللكمة لفريق اCٔصا· واملعارصة، تفضل . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

  .الس7يد الرئDس
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        ::::املس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامش
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت احملرتمني،

  الس7يد الرئDس، 
ح ما نظن يف فريق اCٔصا· واملعارصة بiٔن هناك موضوJا Tد�را بiٔن يطر 

يف ٕاطار ٕا»اطة اEلس Jلام ٔ�مه من موضوع هذه ا�لخبطة ٔ�و هذه اCٔزمة 
  . احلكومHة

نثري هذا املوضوع م-ل ما فعل زمالؤ� ليك حنذر من خطورة ما يرتتب 
عن هذه اCٔزمة، وما قد يرتتب عهنا من تبعات سلبية يف معظمها، Jىل 

، خصوصا ؤ�ن مس7توى تدبري احلكومة لقضا® الوطن والنتظارات املواطنني
  .هذا التدبري هو يف اCٔصل ويف احملصU تدبري ضعيف وهزيل

ويف هذا الصدد، فٕاننا نود ٔ�ن نعرب عن ٔ�سفWا الشديد �لتباطؤ و�لتلكؤ 
©ري املفهوم �لحكومة، و�لس7يد رئDس احلكومة حتديدا، يف املعاجلة املبكرة 

ل واس7هتتاره واجلادة لٕالشاكالت املرتبطة بضعف ا�س�ام فريقه احلكويم، ب
من مWطق اس7تعاليئ �لك املالحظات وªنتقادات اليت Jربت عهنا خمتلف 
اCٔوساط الس7ياس7ية، مبا يف ذ� ت� اليت مل نفimٔ يف ٕا1رهتا من هذا املنرب 
من مWطلق حرصنا الصادق Jىل ٕاجناح هذه التجربة، Cٔن فهيا جناح �لتجربة 

  . اNميقراطية يف بÙ �0لك
نطلب من الس7يد رئDس احلكومة ٔ�ن �كف عن Þرديد و1ريد 1نيا ٔ�ن 

عبارة ما مسوقش، ؤ�ن خيرج عن مصته، ؤ�ن يتحمل مسؤوليته اكمU يف 
توضيح املوقف �لشعب املغريب eشiٔن حقHقة هذه اCٔزمة، واخليارات املتا»ة 
ٔ�مامه ملعاجلة مس�|اهتا من T�ٔل التفرغ ملعاجلة قضا® الوطن وانتظارات 

 . املواطنني
1ريد ٔ�ن حنذر ٔ�يضا من مغبة وخطورة ٕاJادة ٕانتاج مWطق  وحنن

الكولسة وجحب احلقHقة عن الشعب يف لك ما Û صU هبذه اCٔزمة، Cٔهنا 
  . تعين لك الشعب

وال 1ريد بفعل هذه اCٔزمة وبفعل س7ياسة النعامة ٔ�ن تتحول حكومmنا 
 ٔC Uعامل، ولكن 1ريد ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا اكمCٔن ٕاىل حكومة ترصيف ا

الظرف اÐي جتتازه الب0 صعب، هناك حتد®ت ترتبص �ملصاحل العليا 
  .لب�0، وما عش7ناه ونعDشه يف اCٔقالمي اجلنوبية oري دليل

هناك وضع اقmصادي صعب واحmقان اجçعي م-لام شاهد� ذ� مكثال 
فقط يف ما Jاش7ته ساكنة مدينة جرادة ح6H ذهب Jدد من ش7باهبا ا�Cٔر®ء 

اتوا يف �ٓ�ر الفحم، و»ني ٔ�رادت ساكنة هذه املنطقة ٔ�ن تعرب عن حضا® وم
مواساهتا وعن حزهنا العميق لفقدان هذه املنطقة لش7باب مه يف ريعان معره، 
الحظنا ٔ�ية قساوة وا�ت هبا احلكومة، و�يف ٔ�ن احلكومة تد�ر الظهر 

  .�ل¶د اCٔدىن من انتظارات املغاربة
ن T�ٔل اجmياز هذا املنعطف يف و�Ð، 1ريد ٔ�ن تتاكثف اجلهود م

  . ٕاطار ما �س7توج|ه اNس7تور من حتمل املسؤولية
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .�ٓخر لكمة �لفريق اNس7توري، تفضل الس7يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس7يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس7يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس7يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس7يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

Eلس املوقر بقضية طارئة، ومن oالÛ الرٔ�ي العام �رشفين ٔ�ن ٔ�حHط ا
  .الوطين

يف الوقت اÐي تنصب فHه اجلهود اCٔممية �لتحسDس  الس7يد الرئDس،
ة ودور البÑDة يف التمنية، جند ٔ�ن Tل املدن املغربية يف ٕاطار ما يعرف يبiٔمه 

  .�لتدبري املفوض �لنفا®ت اليت تعDش وسط راكم من اCٔز�ل Jىل »د سواء
ويف نفس الس7ياق، لقد 1هبنا احلكومة وoاصة قطاع الطاقة والبÑDة 
حول اCٔخطار اليت خيلفها مطرح النفا®ت جبامJة املفاسDس ٕاقلمي خريبكة، 
واÐي ال يبعد عن الساكنة ٕاال بiٔمmار قليU، بل اCٔخطر من ذ� هو 
 تواTد مدرسة �لقرب من هذا املطرح، مما يعين احçل تعرض ٔ�بناء� ٕاىل

  . خماطر حصية �جتة عن هذا املطرح
و�لرمغ من وعود الس7يد وز�ر الطاقة واملعادن يف اNورة اخلريفHة من 
معاجلة املوضوع Jرب ٕارسال جلنة مركزية ملعاينة موقع املطرح، ٕاال ٔ�نه وحلد 
اCٓن الزالت ساكنة جامJة املفاسDس تmÒظر وصول هذه ا�لجنة لرتى جحم 

 تعDشها جراء تواTد هذا املطرح �لقرب مهنا، ومن املشالك واملعا�ة اليت
حHث ٔ�ن رTال اNرك والقوات املساJدة مرابطني eشلك دامئ �لقرب من 
هذا املطرح �لتصدي للك ٔ�نواع ªح�mاج من طرف الساكنة، هذا وضع 
©ري سلمي Cٔن :مة القوات العمومHة لDست هو حراسة املطرح، بل :مهتا 

  .واس7تقرار املواطننييه احلفاظ Jىل ٔ�من 
ولهذا، ندعو احلكومة مرة ٔ�خرى ٕاىل التعجيل حبل مشلك مطرح 
�ر، حىت يتحرر املواطنون والقوات العمومHة من موقع Ðالنفا®ت السالف ا

  .هذا املطرح
  الس7يد الرئDس، 

ٔ��ن يه مراJاة اجلانب الصحي لهذه الساكنة وCٔطفالها؟ فالسؤال اÐي 
  ذا املطرح �لقرب من هذه الساكنة؟يطرح نفسه، ملاذا نصب ه

وo�ٔريا، من هذا املنرب نتوTه ٕاىل احلكومة والسلطات احمللية من T�ٔل 
  . ٕاجياد »ل هنايئ لهذه الساكنة

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
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ق|ل ٔ�ن �رشع يف معاجلة اCٔس7ئU الشفهية، ٔ�رحب يف هذه اجللسة 
بiٔزيالل  "امجلعية اخلريية إالسالمHة بواو�زغت"ت بتالمHذ وتلميذا

  .�لر�ط "مؤسسة الفmح اخلصوصية"بçرة، و "مؤسسة املعرفة والتنو�ر"و
  . شكرا

�رشع اCٓن يف معاجلة اCٔس7ئU الشفهية املدرTة يف Tدول ٔ�عامل هذه 
السكىن، : مهنا �ٓنية موزJة Jىل قطاJات 9سؤª،  19اجللسة، وJددها 

وطنية، التعلمي العايل، التجهزي والنقل، االتصال، ال�شغيل، الرتبية ال
: ٔ�س7ئJ Uادية موزJة Jىل قطاJات 10الصناJة والت�ارة، اجلالية، و

السكىن، التجهزي والنقل، الصناJة، املالية، املرٔ�ة واCٔرسة، العالقات مع 
  .الربملان

�ر �س7هتل Tدول ٔ�عاملنا �لسؤال اCٓين اCٔول املوTه ٕاىل الس7يد وز
اللكمة Cٔ»د السادة . السكىن والتعمري وس7ياسة املدينة حول املدن العتيقة

املس�شار�ن من الفريق اCٔصا· واملعارصة، فليتفضل مشكورا ل�سط 
  . السؤال

  .تفضل الس7يد املس�شار

        ::::املس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  رتمني،الس7يدات والسادة املس�شار�ن احمل

لقد ٔ�صبحت املدن العتيقة بiٔحHائنا القدمية ©ري قادرة Jىل التكHيف 
eشلك مالمئ مع ٔ�مناط احلياة وإالنتاج املعارص، ودoلت يف مسلسل تدهور 
يصعب تغيري ٔ�و جتديد ٔ�و ٕاصالح البنا®ت نظرا اللتصاق املنازل ببعضها 

رTة �برية من البعض، وٕاضافة ٕاىل ٔ�ن الوضع القانوين �لملكHة وصل ٕاىل د
  .التعقHد مع ما يعرفه من اس7مترارية اCٔمهية الكربى Cٔمالك احلبوس

 رةدنكام ٔ�ن رشوط التطهري الضعيفة والك-افة الساكنية العالية و 
التجهزيات، تدفع بiٔ©لب اCٔرس املDسورة واملتوسطة ٕاىل Þرك املدينة القدمية، 

نا®ت القدمية و�ك-افة ويف »ني تiٔيت اCٔرس املهاجرة اجلديدة ل�سكن يف الب 
  . ساكنية ٔ�كرب، مما يؤدي ٕاىل ²سارع تدهور هذه البنا®ت

ونظرا لهذا التدهور اÐي تعرفه املدن العتيقة، فٕاننا �سائلمك الس7يد 
  :الوز�ر

ٔ�وال، ما يه إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا وزارÞمك TCٔل حامية 
  وصيانة ا�Cٔس�ة العتيقة �ملدن املغربية؟

ا، وما هو �ر�جممك �لم¶افظة Jىل طابعها التارخيي واحلضاري؟ 1ني
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس7يد محمد نالس7يد محمد نالس7يد محمد نالس7يد محمد ن����Hل �ن عبد هللا، وز�ر السكHل �ن عبد هللا، وز�ر السكHل �ن عبد هللا، وز�ر السكHل �ن عبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة
  .شكرا الس7يد الرئDس احملرتم

  حملرتم،الس7يد املس�شار ا
مدينة عتيقة، فهيا ما يناهز مليون �سمة،  81فعال املغرب حيتوي Jىل 

مهنا �متركز �لك من  %50مدينة عتيقة، و 12مهنا �يتوزع Jىل  80%
  .مراÙش، فاس و�ٓسفي

وٕاىل »دود اليوم ميكن نقولو بiٔن هناك تدoالت هباذ ا�Cٔس�ة العتيقة، 
�لقصبات، هاذ  8صور و�لق 9تدoل ا�يل احصينا حلد اCٓن،  55وا»د 

  .ٔ�لف ٔ�رسة بدمع مايل ا�يل جتاوز املليار درمه 87التدoالت اس7تافد مهنا 
وملعاجلة هاذ املوضوع د®ل املدن التارخيية، �يمت يف ٕاطار ²شاريك مع 
مجيع املعنيني �Cٔمر، من قطاJات حكومHة ولكن كذ� من هيئات مWتخبة 

  .حملية وسلطات حملية
د ت�ين ٕاسرتاتيجية لتعممي هاذ اNراسات، دراسات الوزارة اCٓن بصد

معامرية ا�يل متكن فعال من ٔ�ننا نتوفرو Jىل تصور �لÒس7بة ملعاجلة الوضعية 
  . يف هذه املدن العتيقة

ٔ�ول منوذج Jىل ذ� هو املصادقة Jىل تصممي هتيئة oاص �ملدينة 
من  العتيقة د®ل ٔ�صيU، وسÒس7متر حبيث ٔ�ننا اCٓن بصدد دراسة Jدد

الو1ئق د®ل التعمري oاصة �ملدن العتيقة ا�يل كهتم لك من طن�ة، 
شفشاون، تطوان، القرص الك|ري، العراDش، مكWاس، ºزة، وTدة، دبدو، 
ºرودانت، الر�ط، سال، بين مالل، قصبة ºد·، وزان اجلديدة، وo�ٔريا 

  .قرص �ٓيت �ن »دو
 ٓCٔننا بصدد بلورة اiىل هاذ املس7توى بJ رمك�ن إالسرتاتيجية ا�يل اكن ؤ�ذ

ت�Wاوها ملعاجلة إالشاكليات ا�يل كتطرحوها، ؤ�ساسا مهنا ٕاشاكلية امللكHة 
هباذ املدن العتيقة، حبيث ٔ�ننا حرض� مرشوع قانون ا�يل �ي¶دد س7بل 

  .التدoل يف ا�Cٔس�ة العتيقة
ٕاضافة ٕاىل ٔ�ننا سÒسعى ٕاىل تiٔسDس واك· oاصة �لتدoل يف ا�Cٔس�ة 

oاصة كذ� �لت�ديد احلرضيالعتيقة، و .  
Jىل ٕاماكنية اس7تعامل  2013وo�ٔريا صادقmو معنا يف القانون املايل د®ل 

  .الصندوق د®ل التضامن �لسكن �لتدoل يف هذه ا�Cٔس�ة العتيقة
س7نعقد اCٔس7بوع املق|ل اجçع Jىل مس7توى رئاسة احلكومة  ،وبذ�

 من شiٔهنا فعال ٔ�هنا من T�ٔل ٕاعطاء ªنطالقة لتدoالت معلية ٔ�قوى ا�يل
  .تiٔيت �جلديد �لÒس7بة لهاذ ا�Cٔس�ة العتيقة

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  هناك تعقHب الس7يد املس�شار؟. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس7يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس7يد الوز�ر

فعال، الس7يد الوز�ر، لقد س7بق لنا ٔ�ن طرحWا هذا السؤال يف الس7نة 



 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 

6 

 )2013 ماي 14( 1434 رجب 3

رصا»ة Cٔن اCٔجوبة ©ري مقWعة، هناك تباطؤ احلكومة املاضية، ولكن �لك 
 3وخصوصا ذ�رÞمك وÞلكممت عن مدينة ٔ�صيU، فهناك ما يفوق عن 

  ... اجJçات وهناك ©دا اCٔربعاء اجçع بوالية طن�ة، ولكن هناك
ح6H نقول حترك بطيء وٕاسرتاتيجية ©ري واحضة فE خيص الوزارة، 

خطرية، وهناك بناء عشوايئ، الس7يد خصوصا بiٔن هناك مشالك ومشالك 
الوز�ر، ا�يل احلقHقة �يخصها تعرف ا�يل كتدار يف هاذ املدن العتيقة، يه 

  ...:ددة وفهيا بناء عشوايئ، فهيا املزيد من الطبقات ا�يل كتنضاف بدون
، الس7يد الوز�ر، ما هو دور بعض املؤسسات ٕاذن ©ري هنا تÒسولمك

العمران، كذ� الواك· احلرضية ا�يل مÒشغU اليت تÒمتي ٕاىل وزارÞمك؟ م-ال 
يف امللفات الكربى ومن بDهنا امللفات د®ل الرخص ªس7تWFائية، وال هيمها 
هاذ اجلانب د®ل الض¶ا® ا�يل �ميش7يو، وهناك العمران وماكتب اNراسات 
وما ٔ�دراك ما ماكتب اNراسات ا�يل دات ال يف احلكومات السابقة وال يف 

الية ا�يل دات وا»د املبلغ �بري من املال العام يفسد �لك احلكومة احل
اCٔصا· واملعارصة يفسد وبدون Tدوى فE  حنن نعترب يف فريق. رصا»ة

  . خيص املدن العتيقة
وهناك، الس7يد الوز�ر، وJدمك ح6H اكن هناك اهنيار مس�د �ملدينة 

ملان ٔ�مام الشعب العتيقة مبكWاس، وكذ� �Nار البيضاء وJدمت يف ق|ة الرب 
املغريب ٕاذا Þكررت هذه ªهنيارات س7تقدمون ªس7تقا·، وهذا ما نعتربه 
يف هذه احلكومة بiٔن مزايدات جمانية، و1ريد العمل ؤ�ن �كون العمل ج|ار 
وٕاسرتاتيجية واحضة حلل املشالك د®ل السكن والسكىن ود®ل املغاربة Cٔن 

وا»د إالسرتاتيجية كذ� Þكون :دد�ن يف هاذ املدن العتيقة، وابغينا 
واحضة فE خيص من املسؤول Jىل هاذ البناء العشوايئ ا�يل �يوقع يف هاذ 

  .املدن العتيقة
والس7يد الوز�ر، ٔ�� مس7تعد ؤ�حتمل املسؤولية و©ادي نورهيم � هااك 

  . يف Jني املاكن
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .؟ تفصل الس7يد الوز�رهناك رد Jىل التعقHب. شكرا الس7يد املس�شار

        ::::الس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة
يف الواقع، الس7يد املس�شار احملرتم، ٔ�ريد ٔ�نين �شكرمك Cٔن هاذي 
مWاس7بة �ش نوحض ٔ�نين ٔ�قرٔ� يف Jدد من الصحف إالشارة ٕاىل هذا 

  . الترصحي
 ما قلته �لضبط هو ٔ�نه ٕاذا اكن بفعل مسؤولييت املبارشة ٔ�ن هناك يش

مزنل ا�يل �يق كDسقط بفعل مسؤولييت املبارشة وإالجراءات ا�يل 
كنتاoذوها اCٓن يف ٕاطار هذه احلكومة، ٕاىل سقط �ٓنذاك ميكن ٔ�ن حناسب 

  .وميكن ٔ�ن ٔ�صل ٕاىل تقدمي اس7تقاليت
ٔ�ما الوضعية د®ل ا�Cٔس�ة العتيقة ا�يل البعض مهنا يعود ٕاىل قرون 

Cٔن الواقع هو هذا، ومن الصعب وا�يل �يق مع اCٔسف Jدد مهنا ©Dسقط 
Jىل اNو· ٔ�هنا Þمتكن، وس7بق يل ٔ�نين قلت ٕاما هنا ٔ�و يف جملس النواب 
بiٔن املبلغ ا�يل احWا يف »اTة ٕاليه اليوم اليوم، مايش مع التقادم ا�يل 
غيحصل �لÒس7بة �لمس7تق|ل، املبلغ ا�يل احWا يف »اTة ٕاليه اليوم هو د®ل 

ا ٔ�رد� ٔ�ن نعاجل اCٓن و»اال الوضعية د®ل ا�Cٔس�ة املليار د®ل اNرمه ٕاذ 10
  .العتيقة

فالوا»د خصو �كون مايش يف اكمل قواه العقلية، ٔ�عتقد ٔ�نه هذا موضة 
هاذ اCٔ®م ٔ�ن نتلكم هكذا، �ش يقول Kم ا�يل مايش مسؤول هبذه 

·ٔiاملس7توى، ٕاذن �ش نفرغو هاذي مس .  
ذه إالسرتاتيجية ا�يل جعلتنا ما هيمين هو ٔ�نه احWا اCٓن بصدد بلورة ه

ٔ�ننا وحضنا Jدد من اEاالت د®ل التدoل، م-ال الرب�مج املتقدم Tدا ا�يل 
قدمWاه ٔ�مام صاحب اجلال· �لÒس7بة لفاس، وا�يل هو �ر�مج �بري ويoٔiذ 
بعني ªعتبار لك ما تبقى من السكن ا�يل هو :دد �الهنيار، Jلام بiٔنه كام 

مدينة عتيقة، ويتعلق كذ� بعدد من  31ق بــ قلت لمك، اCٔمر يتعل
 .اCٔحHاء ا�يل يه مايش يف املدن العتيقة، ا�يل ت�Wات eشلك عشوايئ

املسؤولية اCٓن د®ل مؤسسة العمران، ال مسؤولية لها يف ما �سقط 
من دور، العمران تتدoل يف بعض ا�Cٔس�ة العتيقة، وما يش oدمهتا 

  . هتاهاذي، مايش اخmصاصها ومايش كفاء
�Ð، قرر� ٔ�ن نÒشئ واك· ا�يل عندها املهارة والكفاءات الرضورية من 

وJىل هذا اCٔساس، ٔ�عتقد ٔ�نه يتعني ٔ�ن حناسب ما . T�ٔل ٔ�ن تقوم بذ�
  .هو قابل �لم¶اس7بة

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس7يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوJه رضورة ختصيص �س7بة مÑوية من ملسة احلرف 
اللكمة Cٔ»د السادة املس�شار�ن، تفضل . دية يف الفن املعامري املغريبالتقلي

  .اليس زاز

        ::::املس�شار الس7يد محمد زازاملس�شار الس7يد محمد زازاملس�شار الس7يد محمد زازاملس�شار الس7يد محمد زاز
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س7يد املرسلني

  الس7يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ثابة بطاقة هوية �لتعريف تعترب الصناJة التقليدية �اكفة ٔ�نواعها وفWوهنا مب 

و�لتايل، فهNي جزء ال يتجزٔ� من الس7يادة املغربية، . �ملوروث الثقايف املغريب
ٕاال ٔ�نه مع اCٔسف الشديد ال نقف Jىل هذه اخلاصية يف فن املعامر املغريب، 
اليشء اÐي �ت يتطلب وٕ�حلاح شديد ختصيص �س7بة مÑوية من ملسات 

و�هنا وÞرمجهتا يف املعامر املغريب، وذ� احلرف التقليدية وجتس7يدها وتد
�لتعريف مبنتوTاتنا وصناعتنا التقليدية لتمنية القطاع وجع� يف مس7توى 



 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 

7 

 )2013 ماي 14( 1434 رجب 3

طمو»ات وتطلعات الصانع التقليدي املغريب، وتوثيق هذه املهارات والفWون 
  . يف اÐا�رة الوطنية لتتوارPا اCٔجHال القادمة

  الس7يد الوز�ر احملرتم، 
ن العتيقة املغربية كفاس، مراÙش، مكWاس، تطوان، تنجيدو راه يف املد

لك دار فهيا ملسات د®ل الصناJة التقليدية، لك دار فهيا صالون مغريب، 
فهيا سقف د®ل اخلشب، فهيا »ايط د®ل اجلليج، اUoN د®ل �ب اNار 
كذ� كتكون، دا� تنطلبو من املهندسني املعامريني �ش يدoلوا لنا هاذ 

ن د®ل الصناJة التقليدية يف املعامر د®هلم، �ش حنافظو Jىل الرتاث الف
  .د®لنا

ما يه إالجراءات والتدابري املزمع  :Ðا، �سائلمك الس7يد الوز�ر احملرتم
اختاذها لتخصيص �س7بة مÑوية من ملسات الصناJة التقليدية وتدو�هنا يف فن 

  املعامر املغريب؟
  .وشكرا الس7يد الوز�ر

Dالس7يد رئDالس7يد رئDالس7يد رئDس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس7يد رئ::::        
  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

        : : : : الس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة
من الرضوري، الس7يد . هذا املوضوع يف س7ياق السؤال اCٔول

املس�شار احملرتم، ٔ�ننا نiٔكدو فHه بiٔنه فعال حنن يف ٔ�مس احلاTة ٕاىل الرجوع 
 Òالٕاىل ٔ�صولنا �لEلني يف هذا اJالت الوزارة وخمتلف الفاoس7بة لتد.  

عندما نالحظ ما جيري �ملدن العتيقة، نالحظ بiٔنه Jدد من 
التدoالت، وكثريا ما تمت من ق|ل املعنيني �Cٔمر eشلك م|ارش، ملا كÒشوفو 
بعض البنا®ت ا�يل ما عندها Jالقة �لبناء اCٔصييل ا�يل موجود يف املدن 

كام قلتيو، ا�يل ) le béton( كتدoل كتوTد هذاك املربع، والعتيقة، يعين
هو ا�يل كÒشوفوه اCٓن �يتاكíر يف Jدد من املدن العتيقة، حقHقة هذا 

  .²شويه د®ل املنظر د®ل هذه املدن العتيقة
من T�ٔل ذ� Þلكمنا Jىل تصاممي اÌهتيئة، نقوم اCٓن بتصاممي oاصة، 

ع السلطات احمللية ومع الهيئات وJدد من الواكالت احلرضية بتÒس7يق م
املنتخبة بدعت طرق د®ل التدoل ؤ�شاكل اليت يتعني ا»رتا:ا يف خمتلف 

�ٓخر ما نتجنا Jىل هاذ املس7توى هو كتDب، ولكن eشلك ملزم . ا�Cٔس�ة
�لÒس7بة ملدينة تطوان واملدينة العتيقة د®ل تطوان، �سعى ٕاىل القHام بنفس 

  .اليشء �لÒس7بة لبايق املدن
تعلمون من دون شك بiٔن هناك جمهودات مشرتكة مع اليس عبد 
الصمد قHوح وز�ر الصناJة التقليدية من T�ٔل ٔ�ننا ندoلو جزء من املعامر 
التقليدي ومن الفن التقليدي املغريب يف ٔ�شاكلنا د®ل البناء، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه 
Jىل مس7توى التكو�ن، اCٓن نعمل Jىل ٕا»داث ماسرت oاص �ملدرسة 

ية �لهندسة املعامرية ا�يل هيمت �لرتاث وا�يل جيعل ٔ�ننا 1كونو :ندسني الوطن 
  .معامريني د®لنا �خmصاص يف هذا اEال من T�ٔل احلفاظ Jىل Þراثنا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل اليس النا%. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد �املس�شار الس7يد �املس�شار الس7يد �املس�شار الس7يد �%%%%    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس7يد الرئDس

د الوز�ر Jىل ما قاÛ، ©ري فقط ٔ�قول ٔ�نه مايش فقط منش7يو ٔ�شكر الس7ي
يف هاذ ªجتاه د®ل املدرسة د®ل املاسرت ٔ�ننا ندoلوا هذا، ولكن oاص 
جيب فرض الصناJة التقليدية Jىل البناء املغريب اCٓن، مايش احملافظة Jىل 

جيب  املدن العتيقة، احملافظة Jىل املدن العتيقة بطبيعة احلال نفس التوTه،
امحلاية د®ل املوروث الثقايف واحلضاري وحامية تدهور الصناJة التقليدية 
Jرب هاذ املهندسني املعامريني، Cٔنه دا� اCٓن ٔ�ش7نو ا�يل كÒشوفو؟ ٔ�نه ©ري 
ªس7ترياد فقط، ªس7ترياد واملواطنني �ينفmحوا Jىل البنا®ت اجلديدة يف 

ل مكو�ت البناء، ولكن �سWDا HÒوم ويف اجلليج الرويم ويف مجموJة د®ي اCٔمل 
املوروث د®لنا الثقايف واحلضاري ا�يل هو اخلشب وا�يل هو اجلبص وا�يل 

يدهور و�س�ب يف  ههو الزليج التقليدي وا�يل هو احلدادة الفWية، هذا لك
تدهور الصناJة التقليدية، وكذ� ªقmصاد الوطين، Cٔن ميل كÒسامهو 

اولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا نقصيو مجموJة د®ل احلرف احWا® يف اس7ترياد املواد وكن¶
ا�يل يه :مة وك�سامه يف ªقmصاد الوطين، ٕاذن هذا س�ب تدهور د®ل 

  . ªقmصاد Ùلك
  .شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
هناك رد Jىل التعقHب الس7يد الوز�ر؟ . شكرا الس7يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::املدينةاملدينةاملدينةاملدينةالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس7ياسة  والتعمري وس7ياسة  والتعمري وس7ياسة  والتعمري وس7ياسة 
رمبا نضيف بiٔنه هناك اCٓن مرشوع مرسوم ا�يل س7يدرج يف . شكرا

اNواليب د®ل املصادقة Jىل جملس احلكومة من T�ٔل ضبط البناء �ملواد 
ٔ�كرث من ذ� �سعى ٕاىل ٕا»داث ٕاطار مركز . احمللية، وهذا ٔ�مر ٔ�سايس

  .ا�يل �كون oاص بت�|ع لك ما هو مmعلق �لبناء هباذ املواد احمللية
ٕاضافة ٕاىل ذ�، يف مساطر املراق|ة و²سلمي الرخص ا�يل كنعملو Jىل 
ٔ�ساسها يف خمتلف املدن، ؤ�ساسا �لÒس7بة لٔ¢�س�ة العتيقة، �سعى اليوم 
ٕاىل ٔ�نه نiٔكدو Jىل الواكالت احلرضية �خلصوص، ٔ�هنا دامئا Þكون وا»د 

 خمتلف هذه الÒس7بة معينة ا�يل فهيا الرجوع ٕاىل الفWون التقليدية املغربية يف
  .اCٔنواع ا�يل ٔ�كدتو Jلهيا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد الوز�ر

الفريق اNس7توري، . ٕاذن السؤال الثالث موضوJه البناء العشوايئ
  .تفضل الس7يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس7يد املهدي زر�واملس�شار الس7يد املهدي زر�واملس�شار الس7يد املهدي زر�واملس�شار الس7يد املهدي زر�و
  الس7يد الرئDس،

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس7يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  اين املس�شار�ن،ٕاخو 
  س7يدي الوز�ر، 

الشك ٔ�ن اEهود التمنوي الشامل واجلبار اÐي قامت به اNو· يف 
اCٔقالمي اجلنوبية مWذ اسرتTاعها ٕاىل حوزة الوطن، ©ري مالمح هذه اCٔقالمي 
وبدا í�ٔره واحضا كذ� Jىل مس7توى إال�سان املواطن، وهذا املعطى ال 

�يدا قطعيا ميكن ٔ�ن جيادل فHه ٔ�»د، ونؤكده ٔiحنن ممثيل املناطق اجلنوبية ت
  . وموضوعيا يف الوقت ذاته

وٕان من املس7تو®ت اليت تندرج يف ٕاطاره هذا الواقع، مس7توى توفري 
السكن الالئق ولك الرشوط اÐاتية به، حبيث ش7يدت اCٔقالمي اجلنوبية 
 مسرية بناء و²شHDد، مهت تطو�ر وحتديث النواة العمرانية احملدودة اليت

ورثت عن مر»ª Uس7تعامر إالس7باين، لكن كذ� اكن عنواهنا ا�Cٔرز 
²شHDد مدن Tديدة واعçد �رامج معرانية مmاكمU، مبرافق وبHÒات »ديثة 
حررت دينامHات حقHقة Jىل لك املس7تو®ت، ٔ�ساسا مس7تو®ت التمنية 

  .ªقmصادية وال�رشية
اكنته �جلنوب وكام تعلمون، الس7يد الوز�ر، فٕان طموح املغرب وس

�Ìهنوض �Cٔقالمي اجلنوبية ال »دود Û، مرÞكز�ن يف ذ� Jىل التضامن التام 
  .والالمرشوط للك املغاربة

وTCٔل ذ�، فٕاننا مكنتخبني Cٔبناء هذه اCٔقالمي، مWظور� ندمع هذه 
اZططات التمنوية و�راجمها القطاعية بiٔفاكر �بعة من املعاينة امليدانية Jىل 

نوال اÐي تفرضه Jلينا مسؤولي�Wا، نقل بعض ماكمن الضعف فHه نفس امل 
  .TCٔل تدارÙها Þمثينا �لمجهود وتوجهيا Û يف املنحى السلمي ليبلغ ٔ�هدافه

وJىل هذا اCٔساس، ٔ�ود الس7يد الوز�ر ٔ�ن ٔ�رفع ٕاىل احلكومة مطلب 
ساكنة خممي الو»دة �لسامرة وساكنة احلوزة واTد�رية وتفارييت ؤ�ماك·، 

متتيعهم eسكن الئق، حيفظ هلم �رامهتم من T�ٔل الوطن اÐي حضوا من � 
  .�T�ٔ �لغايل والنفDس

فهل لمك، الس7يد الوز�ر، من مقاربة Þربط هذا املطلب �لهدف اÐي 
²ش7تغلون Jليه Tد®، هدف القضاء Jىل البناء العشوايئ �Cٔقالمي اجلنوبية 

  وJىل الصعيد الوطين؟
  .شكرا

        ::::ةةةةالس7يد رئDس اجللسالس7يد رئDس اجللسالس7يد رئDس اجللسالس7يد رئDس اجللس
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة
  .شكرا لمك، شكرا �لس7يد املس�شار احملرتم Jىل هذا السؤال

اCٔقالمي اجلنوبية د®ل اململكة احظات �هçم oاص يف الس7نوات 
د ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤك. اoCٔرية Jىل مس7توى حماربة مجيع ٔ�نواع السكن ©ري الالئق

Jىل هذا املس7توى، �لطبع ٔ�� سiٔعود ٕاىل مدينة السامرة Jىل وTه 
اخلصوص، ولكن املدين�ني د®ل اNاUo ود®ل العيون �خلصوص عرفوا 
وا»د التدoل قوي د®ل اNو· ا�يل وصلت القمية املالية د®لو ٕاىل ما يناهز 

  .مليار ونص من اNرامه
ٔ�و التiٔهيل احلرضي، مه وهاذ الرب�مج مه لك ما هو جتديد حرضي 

كذ� Jدد من اÌهتيئات والتجزيئات ا�يل متت وا�يل جعلت ٔ�ن وفر� بقع 
ٔ�رضية �Cٓالف، ٕان مل ٔ�قل بعرشات اCٓالف، ؤ�كرث من ذ� هناك الربامج 
ا�يل معروفة ا�يل يه الربامج د®ل العودة، والرب�مج د®ل الو»دة ا�يل كام 

UoاNقلت مهت ٔ�ساسا العيون وا.  
اليوم احWا بصدد دراسات مع املعنيني �Cٔمر لك ما هو مmعلق مبدينة 
السامرة و�لك ما هو جماور ملدينة السامرة، Cٔنه حلد اCٓن نعرتف بiٔنه مل 1متكن 

  .من القHام بنفس العمل Jىل مس7توى مدينة السامرة
ويف ٕاطار س7ياسة املدينة، سÒسعى ٕاىل ٕادراج السامرة يف القريب 

ن املبلغ املايل املتطلب هو م|لغ هام Tدا، ولكن مع ذ� العاTل، وٕان اك
سÒسعى ٕاىل توفري إالماكنيات من T�ٔل إالدoال Jىل مدينة السامرة تصور 
مشويل، ا�يل مايش فقط �ميكن من ٔ�ننا نوفرو رشوط السكن الالئق، ولكن 
كذ� خنلقو وا»د احليوية اقmصادية ا�يل متكن املدينة د®ل السامرة والقرى 

املدن الصغرية اEاورة من ٔ�هنا تتوفر Jىل رشوط د®ل ٕاطار حHاة مWاسب و 
  .�لÒس7بة لساكن�Wا يف هذه املناطق

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس7يد املس�شار الس7يد املس�شار الس7يد املس�شار الس7يد ::::دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�و
  .شكرا الس7يد الوز�ر

حقHقة، الس7يد الوز�ر، ال شك ٔ�ن اEهودات اجلبارة وا�يل ما ميكن »د 
رها ا�يل قامت هبا اNو· مWذ اسرتTاع هذه اCٔقالمي، ما ميكن ٕاال نفmخرو ينك

هبا ونعزت هبا مكواطنني، يعزت هبا الشعب املغريب قاطبة من الشامل ٕاىل 
اجلنوب، Cٔن يف احلقHقة هاذي اكنت مدن ش7به قرى، يعين احلياة مWعدمة 

  .فهيا، اCٓن امحلد ^ مدن تضايه بعض العوامص إالفريقHة
الس7يد الوز�ر، ٔ�قل . احWا، الس7يد الوز�ر، حتدثنا عن البناء العشوايئ

املدن ا�يل كت¶افظ Jىل رونق املدينة يه اجلهات الثالثة �Cٔقالمي اجلنوبية، 
حبيث ٔ�ن هناك الرصامة بتطبيق القانون، سواء من الب0®ت، سواء من 

شوايئ، هناك السلطات احمللية، Cٔنه ما عند� ٔ�ي ٕاشاكلية يف البناء الع 
  .تطبيق القانون
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ٕاال ٔ�ن إالشاكلية الباقHة عند� هو ساكنة خمEت الو»دة �لسامرة، هذه 
الساكنة، الس7يد الوز�ر، ٔ�نمت تعرفوا عهنا ساكنة حضت �لغايل والنفDس، 

س7نة والناس Tاو لوا»د الهدف ن�Hل وسايم هو اNفاع عن الوطن  23
  .�راموعن حوزة الوطن، ؤ�دوه Jىل ٔ�حسن ما 

س7نة وها الناس مازالوا ساكنني يف سكن ©ري  23ال يعقل ٔ�ننا ارضيك 
نعرفو ٔ�ن هناك جمهودات �برية �برية ... الئق، ²س�ب اCٔمراض، ²س�ب

Tدا، ؤ�� نعزت هبا وهننوك الس7يد الوز�ر، oاصة انت Cٔنك مقت هبا يف هاذ 
سامرة، الظرف الوTزي، Cٔن اكن عند� اجçع معك �لÒس7بة ملنتخيب ال 

  .ومجيع مطالبنا »اولت ٔ�نك تلبهيا
ٕاذن احWا، الس7يد الوز�ر، ا�يل كنطالبو به هللا جيازيك و�اكفHك ٔ�نه 
هاذيك الساكنة حتاولوا ت�Wوا لها سكن Cٔهنا يف احلقHقة ما عندها ٕاماكنيات 

ت�Wوا لها سكن الئق، ٔ�وال �كون سكن يف التصممي ... �ش ²شد بقعة
  . ةة، و1نيا حىت هام �س7تفادوا اشويني احلرضي Jاطي مWظر �لمد

  ...وشكرا الس7يد

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  لمك رد الس7يد الوز�ر؟. شكرا الس7يد املس�شار

        ::::الس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكالس7يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة والتعمري وس7ياسة املدينة
فقط eرسJة �ش نعاود نiٔكد ٔ�ماممك ؤ�ما جملس املس�شار�ن، الس7يد 

oذ�هتا Jىل Jاتقي يف ا�لقاء ا�يل املس�شار احملرتم، بiٔنه ªلزتامات ا�يل ا
عقد�ه مع املنتخبني د®ل السامرة ©ادي 1كونو ٔ�وفHاء لها، �لطبع سÒسعى 
ٕاىل ضبط املبالغ املالية املطالب هبا، Cٔهنا كام قلت :مة Tدا، ولكن تiٔكدوا، 
وهذا خطاب موTه كذ� ٕاىل ساكنة مدينة السامرة وساكنة اEZت ا�يل 

ا س7نعمل Jىل معاجلة هذه اEZت رمغ املشالك ا�يل موجودة متا، بiٔنن
موجودة يف الرتبة وا�يل انJ çارفني ٔ�ننا خصنا نلقاو �يفاش نعالو�ا، الرتبة، 
طبيعة الرتبة، �ش يفهموا �يق املتدoلني Cٔنه الرتبة ©ري مس7تقرة وكتطرح 

ريب لنا بعض املشالك، فرمغ ذ� سÒسعى ٕاىل معاجلة هذا املوضوع يف الق
  .العاTل ٕان شاء هللا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا، �شكر الس7يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ونmÒقل ٕاىل السؤال اCٓين املوTه ٕاىل الس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
العلمي وÞكو�ن اCٔطر حول إالشاكليات املطرو»ة خلرجيي املعاهد العليا 

السادة املس�شار�ن يف الفريق احلريك، تفضل اليس اللكمة Cٔ»د . اخلاصة
  .مرون

        ::::املس�شار الس7يد ٕادراملس�شار الس7يد ٕادراملس�شار الس7يد ٕادراملس�شار الس7يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،

  زماليئ،
Þرخص وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي �لمعاهد العليا اخلصوصية 
 بناء Jىل �رامج اNراسة املعمتدة oالل مدة اNراسة هبذه املعاهد، مث ²رشف

الوزارة املعنية Jىل حسن سري اNروس وا»رتام املناجه والربامج اليت مت 
  .الرتخHص Jىل ٕاíرها

ٕان الوعي املتعاظم Nى املواطنني �لتعلمي العايل �لك شعبه Jىل ٔ�نه ©ري 
قادر Jىل اس�Hعاب لك الطلبة احلاصلني Jىل البالكور®، وحىت ٔ�ولئك 

  .ظروفا مالمئة �0رس والتحصيلا�Ðن وTدوا به مقعدا فٕاهنم مل جيدوا 
وانطالقا من هذه املعطيات، فٕان املغاربة �لك رشاحئهم يبذلون قصارى 
�ودمه وجيعلون من Þكو�ن ٔ�بناهئم ٔ�ولوية قصوى، فHلجؤون مرمغني ٕاىل 
التعلمي العايل اخلصويص، مع ما يتطلبه هذا النوع من التعلمي من ٔ�موال 

  .ري من اCٔحHانكثرية، تفوق قدرة املواطنني يف كث
  الس7يد الوز�ر، 

ما ال يتفهمه املواطنون Jامة بعد اجلهد اجلهيد والتضحيات الكربى اليت 
يقدموهنا اCٓ�ء واCٔولياء يصدمون بعد حصول ٔ�بناهئم Jىل شواهدمه العليا 
�ملعاهد املذ�ورة بعدم معاد· هذه الشواهد �لمؤسسات املثيU لها واليت 

  .²سهر Jلهيا اNو·
  س7يد الوز�ر، ال 

  ما هو موقفمك من هذا الوضع ©ري السلمي؟
1نيا، هل لمك ٔ�فق زمين لت�اوز هذا اCٔمر ورفع الرضر يف ٕاطار Þاكفؤ 

  الفرص؟ 
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

        ::::بحث العلمي وÞكو�ن اCٔطربحث العلمي وÞكو�ن اCٔطربحث العلمي وÞكو�ن اCٔطربحث العلمي وÞكو�ن اCٔطرالس7يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل وال الس7يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل وال الس7يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل وال الس7يد حلسن اNاودي، وز�ر التعلمي العايل وال 
  .شكرا الس7يد الرئDس

  .شكرا الس7يد املس�شار
املغرب م-ل كثري من اNول يف العامل تذهبون ٕاىل فر�سا، مايش لك 
مدرسة د®ل القطاع اخلاص عندها معاد·، �يجيو� مدارس د®ل فر�سا ما 

س7ية، كنعطيومهش املعاد·، Cٔن اك�ن اCٔمور ا�يل معرتفة هبا اNو· الفر� 
املدارس، واك�ن ا�يل ما معرتفاش هبا كدبلوم، مايش الرتخHص، Þرخص 
�ش تقري راه احبال ا�يل رخص يش وا»د �ش حيل داكن، ولكن املعاد· 

  .يشء والرتخHص البيداغو% يشء �ٓخر
ولكن حنطو السؤال، يف دول كثرية التعلمي العمويم يغطي لك »اجHات 

oيا�ذ نقطة من ذاك �ر�مج احلكومة وتيوافق البالد، �يجي القطاع اخلاص 
ذيك النقطة ا�يل عند احلكومة، املغرب ما �يغطDش التخصصات لكها، ٕاىل 
جHنا نقارنو التخصصات ا�يل عند� والتخصصات ا�يل عند اNول املتقدمة، 
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التخصصات ما عند�ش، ٕاىل جHنا نقولو  %50حىت  40ممكن نقولو بiٔن 
ي يعمل ذاك اليش ا�يل كتعمل اNو·، القطاع اخلاص، Jªرتاف ©اد

  .©ادي يعمل حىت هو معمل ويد�ر لو هذا، نفس اليشء
اCٓن يف املغرب هناك Þاكمل، ٔ�قول Þاكمل، مايش تنافر، Þاكمل بني 
القطاع العمويم والقطاع اخلاص، �لعكس خص القطاع العمويم ٕاىل اكن 

. ىت ٔ�خر يش جمال دoلو القطاع اخلاص خيليه لو، �ش نغطيو جماال
 les schistes(نعطيمك م-ال، اCٓن تتعرفوا هاذ اليش د®ل 

bitumineux(  احلجر النفطي، املغرب عندو الرتبة السادسة يف العامل يف
، وا»د امىش �لتقاJد، ª4حmياط، سiٔلنا احشال عند� من خ|ري؟ لقHنا 

  .، واملغرب حمتاج يف املس7تق|ل �لمئات3ابقاو 
هاذ الفرصة، تنقول ل¢ٓ�ء ما تبقاوش Þرسلوا �لعكس، هنا كÒس7تغل 

اوالدمك يد�روا الصيد· يف اخلارج، املغرب امعر �لصيدليات، هاذ اليش 
ا�يل كنكونو يف املغرب اكيف وشايط، ٕاال ا�يل ابغى يد�ر اNكتوراه، الصيد· 
ما ابقاش عندها مس7تق|ل يف املغرب، ولكن اك�ن ختصصات وغنعملومه يف 

الوزارة، �ش نعاونو اCٓ�ء فني يو�وا اوالدمه ؤ�ش7نو هام املوقع د®ل 
  التخصصات؟ 

ٔ�ما القطاع اخلاص يف املغرب، امحلد ^ كDش7تغل Jىل حسب »اجHات 
اللكية م-ال ... املقاو·، Cٔن اللكية مايش �لرضورة ²س7تاجب �ل¶اجHات

ت�ين كتد�ر النظرية يف ªقmصاد، واش املقاو· حمتاTة �لنظرية؟ غمتيش غ 
 ،الرب�مج د®� Jىل ذاك اليش ا�يل حمتاTة املقاو·، واك�ن Jاود املرونة

ªس7ت�ابة eرسJة، ولكن اك�ن رشوط د®ل املعاد·، oاص بعدا ٔ�ول 
  .اCٔساتذة قار�ن د®ولها %30رشط لك مدرسة �كون عندها Jىل اCٔقل 

  :الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل اليس مرون. شكرا

        ::::ار الس7يد ٕادرار الس7يد ٕادرار الس7يد ٕادرار الس7يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مروناملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
ملا كنقولو كرتخصو، ما كرتخصش حبال احلانوت ٔ�بدا، كرتخص بناء 
Jىل وا»د الرب�مج ا�يل �يقدمو الس7يد ا�يل غيد�ر هاذ املؤسسة العليا 
ؤ�ش7نو ©ادي يد�ر؟ و�يفاش؟ ؤ�ش7نو العالقات د®لو ٕاىل دoل من �را 

يل �يكون وٕاىل عندو يش مؤسسات ٔ�خرى، حملية ٔ�و oارجHة، و�لتا
اCٔمور واحضة هنار كتعطي الرخصة، كتعطهيا بناء Jىل �ر�مج د®ل العمل 

  .د®ل هاذ املؤسسة تدر�يس
1نيا، ملا كتقول يل غيكون يل ©ري املعمل، وفني هام املعلمني يف املغرب؟ 
لقHنامه بعدا؟ راه ما اكيÒHÒش املعلمني، ٕاذن القطاع العام هل هو غطى 

ية، اCٔطباء واملهندسني واملعلمني، فني هام؟ ما »اجHات املغرب؟ فرمل 
ٕاذن القطاع العام مل يقم بواج|ه حىت اCٓن، خصنا نتفقو Jىل هاذ . اكيÒHÒش
  .اليش

1لثا، قلت Jىل ٔ�نه القطاع العام مmواTد يف املغرب، واللكية كنعرفوها، 

س7نني وهو �يدور، ويف اoCٔري ميكن  8ا�يل امىش لها �يندم و�يدوز وا»د 
رج eيش »اTة وال ما خيرجش، ومعدل احلصول Jىل شهادة Jليا Tامعية خي

و�لتايل، ال ميكن لنا ٔ�ن نقول حنن �س7تجيب . س7نني ونصف 8هو 
  .ملتطلبات اEمتع، احWا بعيد�ن عن هذا

ما ٔ�طلب ٔ�� هو ٔ�نه ملا كتعطي مدرسة املهندسني Þكون، احلسHÒة 
درسة مماثU لها، ملاذا هذا واحملمدية وال ©ريها، وTا قطاع oاص ودار م

نقول ليه ٔ�يه اNبلوم د®� مرح|ا وميكن لو �شارك يف لك ما هو هيم 
  القطاع العام واخلاص، ؤ�نت ال، سري اس7تاجب ©ري �لمقاول، ملاذا؟

جيب ٔ�ن نعرف ٔ�و نعرف Jىل اCٔقل اCٓ�ء ق|ل ما مييش يقول لو �ٓودي 
ه مييش �شوف مع القطاع راه متيش �لقطاع اخلاص راه اNبلوم د®لو را

اخلاص، ما �شوفش ال مع إالدارات وال مع اNو· وال مع املؤسسات 
  .إالدارية، و�لتايل Jىل اCٔقل �كون اCٓ�ء واCٔولياء Jىل بWDة مما يفعلون

  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::ن اCٔطرن اCٔطرن اCٔطرن اCٔطرالس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�الس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�الس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�الس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�
ٔ�وال ميل قلت حبال احلانوت، مايش �ش نبخسو املدرسة، ال، ٔ�ي 
oاص رخصة oاص رشوط، oاص رشوط رضورية، ٕاذن الرشوط د®ل 
التعلمي يشء، رشوط احلانوت يشء، رشوط املعمل يشء، البد لك وا»د 

  .oاضع �لرشوط د®لو
ٔ�ما نقولو ٔ�ن  اCٓ�ء ا�يل ابغى يعرف املدارس راه يف املوقع د®ل الوزارة،

اللكيات، راه اCٔطر د®ل املغرب امحلد ^ خرجوا من اللكيات د®ل 
املغرب، اعطيين مدرسة وا»دة oاصة �©ا تد�ر حبال مدرسة املهندسني 

واش تتفكروا، التجهزيات �ملاليري ت�سوى؟ واش رسوم . احلسHÒة
ال�سجيل عند القطاع اخلاص مسكني ©ادي �رشي هبا هاذ اCٔش7ياء، 
©ادي Þكون يش لكية الطب �رسوم ال�سجيل، هاذو اك�ن يف اخلدمات، 

  .، ا�يل ما تيطل�ش اس� رات قوية)gestion( ،)l’économie(يف 
اCٓن امحلد ^ فmحنا ورش وفmحنا جمال د®ل التعاون مع اNو·، اNو· 
ممكن تدمع مؤسسات ا�يل ابغات تدoل يف هاذ اEال، ال يف الطب، ال يف 

  .هندسني وال ©ريو، وعندها اJرتافامل 
ٕاذن اكن عند� القطاع اخلاص، اكن القطاع العمويم، اCٓن اك�ن قطاع 
فHه تعاون بني القطاع اخلاص وبني القطاع العمويم، وامحلد ^ Tاو 

  . كنمكلو اخلريطة^ٕاذن، ®. مس�مثر�ن �©ني �س�مثروا يف هاذ اEال
قطاع اخلاص يد�ر ذاك قلت لمك اخلصاص، اخلصاص ما خصش ال

  .اليش ا�يل تيصاوب اNو·
املعلمني نعم اكينني، اكينني املعلمني، �ٓراو لنا احلاجHات د®لمك نصاوبومه 
دغيا، ٔ�حتدى يش وا»د يقول اCٓن اNو· ©ادي تتحمل ٕان شاء هللا نقاش 
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  .ٔ�س7تاذ يتكونوا �لقطاع اخلاص 4000
و·، ولكن اك�ن ٕاذن oاص فعال قلت القطاع اخلاص هو رشيك �0

  .رشوط د®ل املعاد· معروفة، راع القانون عندمك

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد الوز�ر

اللكمة �لتجمع . ٕاذن منر ٕاىل السؤال اCٓين الثاين، موضوJه املنح اجلامعية
  .الوطين لٔ¢حرار، تفضل الس7يد املس�شار

    ::::املس�شار الس7يد محمد القلويباملس�شار الس7يد محمد القلويباملس�شار الس7يد محمد القلويباملس�شار الس7يد محمد القلويب
  .شكرا الس7يد الرئDس

  لسادة الوزراء،ا
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس7يد الوز�ر، ٕان مسiٔ· توزيع املنح اجلامعية Jىل مس7تحقهيا ٔ�صبحت 
Jىل  %100تعرف نوJا من ا�ل�س، نظرا لعدم تعممي هذه املن¶ة بÒس7بة 

الطلبة ا�Ðن تتوفر فهيم نفس الرشوط، ؤ�حHا� هلم نفس حظوظ 
  . اجلبلية والقروية ªس7تفادة مهنا، خصوصا �ملناطق

ل املثال ٕاقلمي ºو�ت، اÐي يصعب فHه حتديد الفÑة اليت HوJىل س� 
ميكن ٔ�ن ²س7تفHد من املنح اجلامعية، يف الوقت اÐي جند ٔ�ن ملفات املرحش 

  .لالس7تفادة من هذه املن¶ة تتوفر Jىل نفس الرشوط و²س7تويف مجيعها
دة وTديدة لتعممي املنح هل من معايري حمد :سؤالنا الس7يد الوز�ر احملرتم

  اجلامعية Jىل مس7تحقهيا؟ 
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطرالس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطرالس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطرالس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطر
  .شكرا الس7يد الرئDس

  .شكرا الس7يد املس�شار
 مW¶ة، ٔ�لف طالب ا�يل عندمه 185هاذ احلكومة امWني Tات لقات 

هاذ احلكومة امWني Tات اكنت املزيانية د®ل . ٔ�لف طالب 216دوزت 
جمهود �بري يف  مليون درمه، 200مليون درمه، دوزهتا ملليار و 700املنح 

  . ظروف صعبة
ٔ�� رشحت من الصعب جيي يش وا»د يقول هاذ الناس عندمه نفس 

الالحئة  الرشوط وما oذاوش، oاص فعال Þراق|وا، طلبتو مWا اعطيو�
د®ل الناس ا�يل اoذاو املنح، معلنامه يف املوقع، طلبتو مWا اشكون تيدoل 

  . �لحي اجلامعي، J�ٔلنامه يف املوقع
شوفوا عندمك ا�يل �يعطيو املنح، مايش الوزارة، الوزارة ©ري كترصف، 

  . ولكن الالحئة كتجينا من اCٔقالمي

لب ا�يل اكنت �ٓالف ط 107: راه نعطيمك م-ال Jىل الصعيد الوطين
 80، واش ذوك %80ٔ�لف مW¶ة، يه تلبية د®ل  85د®ل املنح، تعطات 

  . ا�يل �س7تحقوا ا�يل اoذاوها، املصيبة ما كتعطاش �لفقراء
مW¶ة، يف هاذ  1154اكنت عندمك  2011- �2010لÒس7بة لتاو�ت 

، احشال من وا»د طلب عندمك وحط %80، �س7بة التغطية 1621الس7نة 
  . 1621احشال وا»د اoذا؟ . 2028د®لو؟  امللف يف الوقت

قولوا لنا واش الناس الفقراء ا�يل كDس7تحقوا املن¶ة اoذاوها وال تعطات 
 %�80لناس ا�يل ما كDس7تحقوهاش؟ ها املصيبة فني اكينة، لو اكن اعطينا 

د®ل الناس ا�يل �يطلبومه ومشات �لفقراء ما ©اد�ش يبقى عند� هاذ 
  املشلك، ٔ�ش7نو معلنا؟ 

، املاسرت �ياoذوا فHه احلد اCٔقىص %50ملاسرت، كنجي هنا كنلقاو ا
در� الفقراء يف . اCٔولني كنعطيومه املن¶ة، �كون غين وال فقري 50%. 35

الناس د®ل املاسرت، Cٔن اك�ن �س امحلد ^ تعففوا، قال � ٔ�� ما 
  . درمه د®لمك، اعطيوها �لفقراء 800حمتاجش هاذ املن¶ة د®ل 

اCٓن املنح خصها متيش، ٕاذن خصنا 1راجعو ا�لجنة ا�يل كرتاقب ٕاذن 
والد الفقراء هام ا�يل �س7تحقوا، هام ا�يل خصهم ®oذوا، �ٔ هاذ اليش �ش 

مايش الوزارة، الناس تيطلبوا يل ما تعطاتنDش املن¶ة، تنقول هلم سريوا 
ني، لهاذ العام· د®لمك هام ا�يل اعطاو� هاذ الالحئة، احWا مايش مسؤول

  ؟واش ©ادي نعرفو ٔ�ش7نو اك�ن يف ورزازات، ٔ�ش7نو اك�ن يف ٔ�زيالل
ٕاذن تنطللبو من السادة الربملانيني ٔ�هنم �راق|وا و�شوفوا الالحئة د®ل 
الناس املمنو»ني عندمه يف اCٔقالمي، واش هاذوك ا�يل تDس7تحقوا ونفضحو 

 ما اعطيوين الالحئة د®ل الناس ا�يل. ذوك الناس ا�يل تيعطيو، و1زعو
  .خصهمش �س7تحقوا وحنيدوها هلم

ولكن �ش الوز�ر حياسب هذا اoذا، هذا ما اoذاش، ما ميكÒش 
�لوز�ر، املسؤولية كرتجع، املسؤولية حملية وكنتحملو فهيا املسؤولية لكنا، 

  . ما ©اد�ش 1هترب من املسؤولية
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::�شار الس7يد محمد القلويب�شار الس7يد محمد القلويب�شار الس7يد محمد القلويب�شار الس7يد محمد القلويباملس املس املس املس 
ٔ�ظن ا�لجنة إالقلميية لتخويل املنح دارت اشغالها، وا�لجنة تتكون من 

ٔ�شþاص، الس7يد العامل ورئDس اEلس إالقلميي ورئDس تقس7مية  5
الرضائب ورئDس الفHدرالية د®ل مجعيات ٔ�ولياء و�ٓ�ء التالمHذ �لمؤسسات 

  . الوطنية التعلميية املعنية وحىت الس7يد وز�ر الرتبية
ٔ�ظن ٔ�ن هاذ امخلسة د®ل الناس ما غيتفقوش Jىل املنكر، الس7يد 
الوز�ر، و»دد� الالحئة، انç ا�يل حHدتوها مايش احWا، احWا اعطينا 
الالحئة Jىل حسب احلصة ا�يل تعطاتنا وانç ا�يل خصمتو مهنا، انç ا�يل 
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  . حHدتو مهنا، ميش احWا، احWا »دد�
ما اك�ش  1217يف مشلك يف احلصة اCٔوىل لــ  واJالش ما وقعناش

ونقولو  414فهيا حىت يش Tدال، حىت يش مالحظة، وجنيو �لعدد الهزيل 
  .%50خنصمو مهنا تقريبا 

وعوضوا لنا ©ري هاذوك، شوفوا انç هاذ الناس ٕاىل »د ما ٔ�داوش 
غو�، املهمة د®هلم كام ²شوفوها انJ ،çىل اCٔقل شوفومه وقولوا هلم �ٓودي بل

وراه تبلغتو �لالحئة، الس7يد الوز�ر، وراسلتمك السلطات إالقلميية، ال 
سلتمك واملرة اCٔوىل واملرة الثانية وما اإالدارة الرتابية وال إالدارة املنتخبة، ر 

  . رديتو Jلينا حىت يف هاذ اليش
فE خيص الت¶ديد د®ل ا�لجنة، �يفاش كت¶دد القاJدة د®ل املعطيات، 

ها . Jدة رشوط اJالش نعمتدو ومقايDس، ما نعمتدوش ©ري اoNل راه هناك
د®ل  3الالحئة، الس7يد الوز�ر، غنعمتدو Jىل Jدد اCٔبناء، ا�يل عندو 

، وا�يل اCٔب د®لو مmوىف مايش هو ا�يل 9اNراري مايش هو ا�يل عندو 
هو مmقاJد، كذ� اCٔمالك املنقو·، سواء اكنت فالحHة ٔ�و عقارية، هاذي 

دي تدoل فهيا السلطة احمللية يف البحث د®لها، يه ا�يل ©ادي حتدد، ما ©ا
والطامة الكربى يه هاذ الناس ما اس7تافدوش من ... اCٔوىل اكن. نظÒش

  .املن¶ة وميش7يو �لحي ما �س7تافدوش
�ورÐحرى اCٔ� ،ا البنات ما مكلنامهش �ش �س7تافدوا يف احليWراه . اح

Nورة د®ل اEلس إالقلميي راه حرض� ٕاشاكلية، الس7يد الوز�ر، ويف ا
  .املسؤولني الوطنيني، وطلبنا واÌمتس7نا مهنم

  .وشكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .  اللكمة لمك الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطرالس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطرالس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطرالس7يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÞكو�ن اCٔطر
  الس7يد املس�شار، 

ما  95اذ اليش، اCٔحHاء اجلامعية من قلت هاذ احلكومة Tات لقات ه
ٔ�لف رس�ر ©ادي  37ت�ىن حىت � Tامعي، احشال �يت�ىن اCٓن؟ من 

  .ٔ�لف ٕان شاء هللا يف اNخول اجلامعي 54ندوزو لــ 
واش بني عش7ية وحضاها ابغيتو هاذ اليش ا�يل تدار مخسني س7نة 

  .�شطبوه بني عش7ية وحضاها
مليون، دوز� Jدد  200ىل مليار ومليون إ  700قلنا دوز� املزيانية من 

لو اكن هاذ الوترية اكنت ق|ل، ما . ٔ�لف 216ٔ�لف ٕاىل  185املمنو»ني 
©اد�ش نوقعو يف هاذ املشالك اليوم ا�يل تنعDشو فهيا، ٕاذن ما جنيوش 

  . حنمكو هاذ احلمك Jىل هاذ اليش
خصنا حنمكو ا�يل Tا�، �ٓ س7يدي، ٕاذا اكنت ما اكيÒش الشفافHة، تmÒلكم 

�س ما .  الصعيد الوطين، �س ما تDس7تحقوش املنح واoذاومهJىل
تDس7تحقوش Tاو تي�شاكو الناس، oاص ا�ل�ان يقوموا بواجهبم، خصنا 

لكنا 1راجعو هاذ ا�ل�ان و�شوفو فعال، ند�رو جلن تقيص احلقائق يف هاذ 
العامالت ا�يل فهيا هاذ الفساد، ٕاىل ابغينا فعال الشفافHة واملصل¶ة د®ل 

  . والد الفقراء ®oذوا املنح، وٕاال ©ادي نبداو نتلكمو�ٔ د �ش البال
انç عندمك �ونوا جلنة، احWا �ساJدومك، و�شوفو يف لك ٕاقلمي ا�يل فهيا 

  . الشك اJالش هاذ الناس
د®ل اNقHق وبmÒو ) dépôt(ٔ�� ارسلت لوزارة اNاoلية وا»د عندو 

ا شدوش املن¶ة، Tاو وال وNو شد املن¶ة، اJالش؟ اك�ن �س فقراء م
Û ب، ٕاذن هاذ اليش موجود وخصنا لكنا نتصداوmعندي �لمك.  

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا، و�شكر الس7يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ونmÒقل ٕاىل اCٔس7ئU املو�ة ٕاىل الس7يد وز�ر التجهزي والنقل، السؤال 
اللكمة Cٔ»د السادة . رقHة ببالد�اCٓين اCٔول حول وضعية الش7بكة الط

  . املس�شار�ن من التجمع الوطين لٔ¢حرار، تفضل

        ::::املس�شار الس7يد محمد Jدالاملس�شار الس7يد محمد Jدالاملس�شار الس7يد محمد Jدالاملس�شار الس7يد محمد Jدال
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعترب الش7بكة الطرقHة ببالد� رافعة ٔ�ساس7ية يف ªقmصاد الوطين 
اطق، سواء Jىل املس7توى ªقmصادي ٔ�و ورشايني Þمنية مجموJة من املن

ونظرا Cٔمهيهتا، فٕاننا 1رى ٔ�نه من الالزم Jىل . ªجçعي ٔ�و الس7يا�
احلكومة مراجعة ٕاسرتاتيجيهتا خبصوص الش7بكة الطرقHة معوما، والطرق 
إالقلميية واجلهوية خصوصا، نظرا ملا تعرفه هذه اoCٔرية من تاليش �بري قد 

الك-ري، Cٔننا س7نكون ٔ�مام ٕاJادة ٕا»داث مجموJة من �لكف املزيانية العامة 
  .الطرق عوض صيا1هتا وÞرمميها �لشلك والتقWيات املطلوبة

Ðا، �سائلمك، الس7يد الوز�ر، عن رؤية وٕاسرتاتيجية و�ر�مج وزارÞمك 
  .خبصوص الش7بكة الطرقHة
  .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .تفضلوااللكمة لمك الس7يد الوز�ر، . شكرا

        ::::، وز�ر التجه، وز�ر التجه، وز�ر التجه، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقلالعز�ز ر�حالعز�ز ر�حالعز�ز ر�حالعز�ز ر�حالس7يد عبد الس7يد عبد الس7يد عبد الس7يد عبد 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس7يد الرئDس،
  الس7يد الوز�ر،

ٔ�شكر الفريق احملرتم Jىل هاذ السؤال، وا�يل رصا»ة ٔ�� كنعتربو بiٔنه 
، يعين وا»د امل� معويم )le patrimoine(سؤال :م، �يتعلق بوا»د 
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بالد د®لنا، ا�يل رضوري ªن�|اه ليه، وكريتبط وم� د®ل اNو· ود®ل ال 
بوا»د الفكرة ا�يل اCٓن احلكومة كتبلورها وهو ٔ�نه ميل كنكونو كنبHÒو وا»د 
البHÒة حتتية خصنا نفكرو يف الصيانة د®لها، ©البا ميل كنتلكمو Jىل بناء هاذ 
املعلمة ا�يل احWا فهيا، كنتلكمو Jىل وا»د القدر مايل، ولكن كنÒساو 

  . نتلكمو Jىل الس7نوات د®ل الصيانة
�يتلكموا اCٓن Jىل اللكفة د®ل البناء ولكن اللكفة د®ل  ،�Ðو

احWا . الصيانة، �ش كتكون يه اللكفة ا�يل كتحسب Jىل س7نوات مmعددة
 Eىل البناء ولكن ©البا الصيانة كتجي فJ البا سابقا، كنا كنحرصو ما ٔ�مكن©

  .يف البداية بعد وال تoٔiذ بعني ªعتبار
�Ð، اCٓن اك�ن امحلد ^ Jىل مس7توى الصعيد الوطين، ميكن نقول 
لمك فقط �رمق، بعدما حصلت البالد د®لنا Jىل ªس7تقالل اكنت حوايل 

ٔ�لف  60، قل تقريبا �57ٓالف �يلومرت ا�يل يه م|نية، اليوم كنوصلو لــ  10
مايش يش »اTة ٔ�لف �يلومرت  60مرات، يعين  6�يلومرت، مبعىن ترضبت 

Uساه.  
بطبيعة احلال فهيا وا»د الÒس7بة ا�يل مايش معبدة، تتوصل تقريبا حلوايل 

©ري �ش كنعطيو هاذ اCٔرقام، يعين تmÒلكم � Jىل الطرق الوطنية  30%
واجلهوية وإالقلميية ا�يل يه مصنفة، يف انتظار بطبيعة احلال ©ادي نعاودو 

  . التصنيف
�شار�ن والس7يدة املس�شارة Jىل ٔ�نه العملية كنعاود خنربو السادة املس 

د®ل التصنيف، Cٔن اك�ن وا»د العدد د®ل الطرقات ا�يل كتحتاج ٔ�هنا 
تصنف �ش تويل ٕاما ٕاقلميية ٔ�و �وية، واك�ن طرقان ا�يل واoا اكنت 
مصنفة ولكن ما معر� ©ادي ند�رو لها التعبيد، نظرا Cٔن ما عندهاش يش 

 �  .هاذ التصنيف كن لها خترج منميدور، 
ٔ�لف،  57فميكن نقول لمك، هذا هو الواقع ا�يل عند�، عند� حوايل 

. ©ري معبدة، هذا واقع د®ل البالد د®لنا %30ا�يل يه معبدة و %70فهيا 
�ٕالضافة �ل¶اجHات د®ل العامل القروي، لكن السؤال د®لمك اكن �يتعلق 

  ...بطبيعة احلال هباذ
رق اCٓن �ميروا مهنا يومHا، ©ري ابغيت نعطي �ميكن يل نقول لمك ٔ�ن الط

مليون عربة يومHا، هاذي إالحصائيات ا�يل عند�، Cٔن  77هاذ الرمق، 
مليون عربة،  77عند� وا»د القسم د®ل إالحصاء ود®ل السري 
  .الشاحWات، احلافالت، الس7يارات العادية، ٕاىل ©ري ذ�
 ٔCة ا�يل حصل هو ٔ�ن البالد د®لنا يف العرشية اHÒرية امشات �لبo

التحتية الكربى، وما اهمتيناش ٔ�كرث �لصيانة، ما كنبغي�ش ندoل يف 
ٕاىل  %64التفاصيل، ا�يل انتقلنا من �س7بة اجلودة د®ل الطرق د®لنا 

نقطة، Þراجعنا، مبعىن تقريبا النصف د®ل هاذ  12، ضيعنا تقريبا 53%
س7توى ا�يل هو اليش ا�يل قلت د®ل الطرق د®لنا يه مايش يف امل 

  . مطلوب، و�لتايل �يحتاج �لصيانة
اليوم تÒش7تغلو وزد� يف املزيانية كام الحظمت د®ل الصيانة، اCٓن داoلني 

يف وا»د العمل د®ل ما �سمى �لصفقات Jىل مدى س7نوات، ما ابقHناش 
�©ني ند�رو صفقة د®ل الصيانة لك س7نة، ابغينا ند�رو Jىل مدى س7نوات 

  .كة مع القطاع اخلاص واس7تعامل التقWيات البديUيف ٕاطار الرشا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل الس7يد املس�شار. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد محمد Jدالاملس�شار الس7يد محمد Jدالاملس�شار الس7يد محمد Jدالاملس�شار الس7يد محمد Jدال
  الس7يد الرئDس،

ٔ�شكر الس7يد الوز�ر حول Jªرتاف د®لمك بiٔنه السؤال ٔ�نه :م، وهذا 
مرات وتطرح هنا يف جملس  4سؤال تطرح يف جملس النواب ٔ�كرث من 

  .املرات 3املس�شار�ن ٔ�كرث من 
وملا كنتلكمو Jىل الصيانة، يعين يش »اTة ٔ�ساس7ية، وهذا دور�، 
الس7يد الوز�ر احملرتم، Jىل ٔ�ننا �ش خنربومك ونعطيومك معطيات حول النقط 
السوداء، وبال شك 1�ٔمك توصلتو بتقار�ر من السادة العامل واCٔطر ا�يل 

 اجلهات واCٔقالمي حول الطرقات ا�يل يه تعترب مmالش7ية �ميثلومك يف
ومÒس7ية، واك�ن ا�يل فهيم اليوم مقطوJة يف وTه املرور، نعطيك Jىل س�Hل 

اشهر ويه مقطوJة، وهاذي طريق ٕاقلميية كرتبط  6 ،املثال عيون ٔ�م الربيع
  . ما بني ٕاقلمي ٕافران وٕاقلمي خWيفرة

تتعرفوا احلصاد بiٔن حنن Jىل مشارف بداية مومس احلصاد، و 
تDس7توجب التنقالت، تتعرفوا عيون ٔ�م الربيع يه املورد الرمسي فE خيص 
الس7يا»ة، الطلبة والتالمHذ قاموا �ر»الت وما اس7توفاوش هاذ الرب�مج 
د®هلم د®ل الس7يا»ة �ش �شوفوا املدارات الس7ياحHة، Þميش7يو لعني املاكن 

  .وا حفاهلموتيقوموا �لنصف د®ل املدارات وتريجع
  .طريق ٔ�داروش كذ� ا�يل طلبنامك Jليه، الس7يد الوز�ر، مرارا وÞكرارا

اليوم ٔ�عتقد ٔ�ن سؤال شفوي ما عندوش يش حساس7ية �لÒس7بة لمك، 
الس7يد الوز�ر احملرتم، وابغيت نقول لمك، الس7يد الرئDس، ©ري يف وTه هللا 

خWيفرة وكرنجعو الكHلومرت د®ل ٔ�داروش، Cٔن كمنش7يو ٕالقلمي  6صاوبوا لنا 
�يلومرت، ٕاذا اكنت �برية يف  J6ىل ٕافران، ©ري يف وTه هللا صاوبوا لنا ©ري 

�يلومرت، الس7يد الوز�ر احملرتم 6وTه ٕاقلمي خWيفرة، ابغينا ©ري .  
وبغينامك تعاجلوا لنا هاذ النقطة د®ل عيون ٔ�م الربيع، Cٔن احWا Jارفني 

قWطرة فوق ٔ�م الربيع راه بiٔن من الصعب 1�ٔمك �ش تÒش7ئوا مÒشiٔة، ٔ�ي 
صعيبة، ولكن البد من العالج والبد من ªس7تع�ال د®ل »ل هاذ 

  .املشالك
  .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر
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        ::::الس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
كنعاود نiٔكد Jىل بطبيعة احلال هذا اNور د®لمك، ²سولوا، وٕان هللا 

  .لعبد املل¶اح، هذا اNور د®لمك والواجب Jلينا �سمعوحيب ا
مؤسسات اNو·  و1نيا، ٔ�نمت ما اكيÒش يش وا»د يف احلكومة وال يف

©ادي يتجمل Jىل املغاربة، ف|التايل هذا واجب، ملا كتوفر إالماكنيات 
  .خصنا نقومو هبا وoاص فهيا ٔ�ولو®ت، و�لتايل ©ري �ش 1كونو مطمئنني

دي ز®رة مؤخرا ٕالقلمي احلاجب، واكنت عندي ٔ�يضا ز®رة ٔ�� اكنت عن
oاصة، بعدما درت الز®رة الوزارية، اكنت عندي ز®رة oاصة خلنيفرة، 
واكن عندي »ديث مع الس7يد العامل Jىل فعال Jىل الطريق ا�يل مقطوJة 

  .د®ل ٔ�م الربيع، ©ري �ش نقول لمك إالشاكلية راك انJ çارفHهنا
وز من عند وا»د الس7يد عندو اNار، ما ابغاش الطريق خصها تد

�سمح هلم يدوزوا، دا� راه اتفقWا ٔ�نه غنضطرو �س7تعملو الوسائل القانونية 
القصوى �ش ميكWا ندوزو الطريق ونصلحوها، هاذ اليش راه ميكن لمك 

  . تiٔكدوا Jليه من عند الس7يد العامل
 ث�ت ٔ�هنا ٔ�داروش الصفقة ٔ�عطيت، يعين الصفقة د®ل ٔ�داروش فعال

  . :مة
ولكن ابغيت 1رجع �لقضية د®ل الصيانة، الصيانة، السادة ممثيل اCٔمة، 
نبغي نوحض ٔ�نه ٔ�وال طلقWا افm¶اص Jىل مجيع الصفقات د®ل الصيانة اليت 
اكنت يف امخلس الس7نوات السابقة، ابغينا نعرفو بعدا واش ذيك الصيانة 

اش اكن ممكن تدار ٔ�حسن؟ تدارت بقواJدها وال ما تدار²ش بقواJدها؟ و 
بطبيعو احلال ما كنبغي ٔ�� 1هتم حىت يش وا»د وال نلوم يش وا»د، ولكن 

  .لننظر ٕاىل املس7تق|ل
اCٔمر الثاين، ٔ�� قلت لمك، ابغينا منش7يو يف ٕاطار الرشاكة مع القطاع 

لك ) l’appel d’offre(اخلاص، ما عندو معىن نبقاو ند�رو لك Jام 
، )les marchés cadres(مح مبا �سمى بــ س7نة، اCٓن القانون كDس

فق مع رشكة Jىل ثالث س7نوات، مخس س7نوات، كتلكف بوا»د تكت 
املنطقة و�لتايل كتكون مرºح، بدل ما نضيعو الوقت �يكون مرºح عندك 

  .التصور د®ل الصيانة
اCٔمر الثاين، هو زد� يف املزيانية، هاذ اليش رامك ºبعتو وصادقmو Jىل 

©ادا متيش ) taxe(Jىل الرمU، لكها ذيك ) taxe(�ش زد� حىت  املزيانية
ٔ�عتقد ©ادا متيش  %30مهنا متيش �لطرقات،  %�70لطرقات، اتفقWا ٔ�ن 

  .�لسكن ªجçعي
اCٔمر اCٓخر وهو ٔ�نه اCٓن در� جلنة ومع امجلعية د®ل الطرقات �ش 

يU ©الية يش ند�رو ما �سمى �لتقWيات البديU، ث�ت ٔ�ن اك�ن تقWيات بد
رو ـــــــــــــــــــــاشوية، ولكهنا تصمد ٔ�مام الفHضا�ت، بدل ما لك مرة ندي

)le bitume( ىلJ ش7تغلوÒٓن كCضا�ت تدي لنا ذاك اليش، اHكتجي الف ،
Uيات البديWالتق .  

ا�يل ميكن يل نiٔكد لمك ٔ�نه اك�ن حرص Jىل املوضوع د®ل الصيانة، Cٔنه 

ونضيعو إالرث ا�يل عند� Jىل امmداد اCٓالف د®ل ما عندو معىن نبHÒو 
  .الكHلومرتات

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد الوز�ر

السؤال اCٓين الثاين موضوع هو متديد الطرق الس7يارة �ملدن اNاoلية 
اللكمة Cٔ»د السادة املس�شار�ن، تفضل اليس . وربطها �لطرق السا»لية

  .الفHاليل

        ::::�ز الفHاليل�ز الفHاليل�ز الفHاليل�ز الفHاليلاملس�شار الس7يد عز املس�شار الس7يد عز املس�شار الس7يد عز املس�شار الس7يد عز 
  .شكرا الس7يد الرئDس

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

ال خيفى اNور الهام اÐي تلعبه الش7بكة الطرقHة يف التمنية ªقmصادية، 
ٕاال ٔ�نه يالحظ، الس7يد الوز�ر، ٔ�ن هناك نقص يف ªمmداد الرابط بني 

ية، اليشء اÐي الش7بكة وتعز�زها Jىل مس7توى بعض النقط واملناطق البحر 
ال �ربطها ببعض املدن اNاoلية eشلك جيعلها جزءا ممكال فE بDهنا من 

  . الناحHة ªقmصادية
ومكثال Jىل ذ�، وامسحوا يل ٕان كنت شÑDا ما �و®، سÞٔiلكم عن 
الطريق الس7يار ٔ�و مرشوع الطريق الس7يار الرابط ما بني فاس وتطوان Jرب 

  .وزان
  .وشكرا الس7يد الوز�ر

        ::::س7يد رئDس اجللسةس7يد رئDس اجللسةس7يد رئDس اجللسةس7يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ٔ�شكر الفريق احملرتم Jىل طرح هذا السؤال، واملس�شار احملرتم Jىل 

  .هذا السؤال املهم
احWا كنعرفو بiٔنه يف وا»د املر»U مجموJة د®ل املناطق اس7تافدت Jىل 

ضا Jىل مس7توى الطرق الس7يارة مس7توى السكك احلديدية، مث ٔ�ي
اCٓن املر»U املق|U هو ٔ�ننا ©ادي منش7يو لوا»د العدد ...) ٔ�س�سمح Cٔنين(

  . د®ل املناطق ا�يل ما اس7تافد²ش
�يلومرت، كام تعلمون ٔ�نه املقطع اoCٔري د®ل �ٓسفي  1800اCٓن غنمكلو 

اجلديدة مت ٕاعطاء ªنطالقة د®لو من طرف صاحب اجلال·، الطريق 
  . بين مالل-�يلومرت راه اش7تغلنا Jليه، مث �رش7يد N41ا{ري ا

اCٓن كÒش7تغلو Jىل خمطط Tديد �لطرق الس7يارة ا�يل مايش لوا»د 
العدد من املناطق، بطبيعة احلال هاذ اZطط ملا ©ادي نعرضوه، ©ادي 
�شوفو اللكفة د®لو، ©ادي نبحثو Jىل القطاع اخلاص وJىل الرشاكء، ©ادي 

  .  إالماكنيات�شوفو ٔ�ش7نو يه
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مليار درمه، ©ري  13وTدة تقامت بــ -©ري �ش نعطي وا»د الرمق، فاس
ال، ال، دا� ©ري كنعطيمك رمق �ش نقولو ٔ�ن هاذي  ..�ش هاذ اليش

  . اس� رات خضمة، اس� رات د®ل اNو· وخضمة و�لتايل البد ٔ�ن نعيد
ني مراÙش بين جتاه مراÙش، اك�ن ما بااك�ن ما بني �ٓسفي والصو�رة 

جتاه تطوان، اك�ن وا»د اجتاه فاس، اك�ن ما بني فاس ومكWاس امالل 
العدد د®ل املقرت»ات يف هاذ اEال ا�يل احWا �ش7تغلو Jلهيا Jىل ٔ�ية »ال 

، و1متناو ٔ�ننا نوفرو �2030ش نوTدو هاذ املرشوع ٕان شاء هللا يف ٔ�فق 
ا�يل يه :مة �لÒس7بة  إالماكنيات �ش ميكن لنا جنزو يعين هاذ املقاطع

  . لالقmصاد الوطين
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس7يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس7يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس7يد عز�ز الفHاليلاملس�شار الس7يد عز�ز الفHاليل
  الس7يد الوز�ر، 

ٔ�� فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�مثن ما قامت به احلكومات السابقة، وحىت هاذ 
 احلكومة، Cٔن ٕاذا اس7تحرض� يف حكومة اليس عبد الرمحن يوسفي وكذ�

يف حكومة اليس عباس الفايس واحلكومة احلالية، ªهçم اÐي توليه 
  . احلكومات لهاته الش7بكة، خصوصا بعد إالشارة القوية جلال· امل�

فقط ٔ�� وق|ل وضعمك لهاذ الرب�مج، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول، الس7يد الوز�ر، ٔ�نه 
ليت وقعها اكنت هناك اتفاقHة يف Þاكليف اNراسات لهذا املرشوع واالتفاقHة ا

رئDس اEلس امجلاعي ملدينة فاس ورئDس اجلهة اليس محمد اNو�ري، من 
�ة ٔ�خرى اكن الوز�ر سلفمك اليس �رمي ©الب، هاذي االتفاقHة ٔ��ن 

  وما Tدواها؟  ؟صلت
وكذ� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س7تحرض ٔ�ن املسافة الزمWية ما بني فاس، وملا ٔ�قول 

اط احلاج ومDسور، املسافة فاس ٔ�قول معها صفرو ؤ�قول معها بوملان ووط
ساJات، يف »ني  5الزمWية اليت نقطعها من فاس ٕاىل امليناء املتوسطي يه 

ٔ�ن اNراسات تقول ٕانه ٕاذا اس7تعملت هاته الطريق س7تصبح املدة الزمWية 
ساعتني ونصف، هذا و»ده اكف �ش ما نذ�روش املبالغ املالية، ال يشء 

  . يغىل Jىل املغاربة، الس7يد الوز�ر
iٔ� بصفيت ٔ�»د الفاJلني يف ت� املنطقة نلح ونلح eشلك �بري، Cٔنه ف

فاس حمتاTة لهاته الطريق، خصوصا ٔ�نه س7تكون رافعة ٕان شاء هللا حبول 
هللا لالقmصاد ولعدة ٔ�ش7ياء تعود �لنفع، والمmصاص البطا· ولعدة ٔ�ش7ياء، 

  . تعود �لنفع Jىل فاس وJىل ساكنة مدينة فاس
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس7يد رئDسالس7يد رئDسالس7يد رئDسالس7يد رئDس
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر. شكرا الس7يد املس�شار

        ::::الس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
الس7يد املس�شار احملرتم، ٔ�� س7بق يل اس7تق|لت وا»د العدد د®ل ممثيل 
اCٔمة حول هاذ املوضوع، املوضوع �لضبط Tاو من �ة مكWاس ومن �ة 

  . را لٔ¢مهية د®لهافاس، Cٔنه اجلهتني لكهم معنيني، بطبيعة احلال نظ
ولكن ٔ�� نعاود نiٔكد ٔ�ن مرشوع اZطط اجلديد ا�يل كÒش7تغلو Jليه، 

، فHه وا»د العد د®ل املقاطع ا�يل 2030يعين حول الطرق الس7يارة 
كندرسوها، ميكن 1زيدو مقاطع ٔ�خرى، Cٔن هاذي اNراسة ما ©اد�ش 

، يعين ند�روها يف املاكتب، ©ادي ند�روها ٔ�يضا بتÒس7يق مع اجلهات
وهاذيك الساJة ©ادي ند�رو اCٔولوية Jىل حسب حر�ية السري، Jىل 

  . حسب إالماكنيات املالية
د®ل اNراسات ٕاسرتاتيجية  4ا�يل ميكن يل نقول � من اCٓن، اك�ن 

ٔ�طلقWاها، ٔ�وال ما �سمى �حملور القاري ا�يل �يجي من فوق اNار البيضاء 
فاس، Cٔنه هذا اNراسة د®لو د®ل ) l’autoroute(حىت �يتالىق مع 
  . اÌمتهيدية مت ٕاطالقها

الطريق الس7يار بين مالل ومراÙش، اNراسة التعريفHة �ش �شوفو 
  . اطلقWاها)  les couloirs(امWني يدوزوا 

... فE يتعلق �لناظور و�رس7يف، �ش ميكن لنا ندoلو م|ارشة نظرا
  . اNراسة يف طور ªنطالق

�يلومرت، اNراسة كذ� يف  22دود د®ل اجلزا{ر، مث اNراسة ٕاىل احل
اCٔسابيع املق|U ٕان شاء هللا ©ادي تنطلق، وهذا eرشاكة مع ªحتاد د®ل 

  . املتوسط
هاذ املقاطع مت حتديدها بداية و©ادي  -كام قلت �- بطبيعة احلال لكها 

  . يةنبداو العملية د®ل اNراسة، ومن بعد ذ� ©ادي ند�رو الرت�يبة املال 
مث تعلمون ٔ�ن احلكومة وTدت وا»د املرشوع د®ل الرشاكة مع القطاع 
اخلاص، وراه Tا �لربملان، �ٓنذاك ©ادي �كون عند� وا»د إالطار د®ل 
البحث عن متويالت وعن رشاكء يف القطاع اخلاص ا�يل ممكن نع�لو ٕان 

ة ما �يغىل شاء هللا هباذ إالجنازات، 1متناو ٔ�هنا تتوفر إالماكنيات، واملغارب
Jلهيم والو، ©ري فقط خصنا نقولو �لمغاربة راه إالماكنيات د®هلم ا�يل 
كنوفروها راه Tات من T�ٔل املغاربة، وهاذ اليش اJالش ك�ش7تغل 

  . احلكومة
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد الوز�ر

اللكمة . منر ٕاىل السؤال الثالث، موضوJه النقل الطريق �لمسافر�ن
  .يق ªس7تقاليل، تفضل اليس بنجيد�لفر 

        ::::املس�شار الس7يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس7يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس7يد بنجيد اCٔمنياملس�شار الس7يد بنجيد اCٔمني
  الس7يد الرئDس،
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  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،

حيتل قطاع النقل الطريق eشقHه املسافر�ن والبضائع ماكنة :مة يف 
الÒس7يج ªقmصادي �لمملكة، وذ� �رمق معامالت �برية وJائدات رضي�Hة 

  .ب شغل م|ارشة و©ري م|ارشة ال �س7هتان هبامعتربة، ومWاص
و�لتايل، فٕان ٕاصالح قطاع النقل الطريق العمويم �لمسافر�ن يعترب 

يواTه »اليا حتد®ت  -كام تعلمون-والقطاع . رضورة حمتية ومطلب جامعي
�برية، ²س7تدعي وضع مقاربة مشولية وٕاسرتاتيجية طمو»ة، ولرفعها فٕان 

مة املسافر وضامن تنافس7ية ªقmصاد ٕاصالح القطاع يتو� حفظ سال
  .الوطين ومصل¶ة املس�مثر

من الناجت اNاoيل  %5كام ال جيب ٔ�ن نÒىس ٔ�ن القطاع ميثل �س7بة 
. من مداخHل اNو· %15الوطين و�س7بة مماثU من مWاصب الشغل، و

و�لتايل، فٕان اNو· جيب ٔ�ن Þكون Jىل اس7تعداد ملوا�بة الفاJلني يف 
ح وتفعيل إالصالح البد ٔ�ن �كون يف ٕاطار ²شاريك Jرب القطاع، وٕالجنا

ٕاJادة مرشوع قانون Tديد، ودفرت حتمالت �س7توعب فلسفة إالصالح، 
�ٕالضافة ٕاىل عقد �ر�مج ميكن من تiٔهي�، وكذا سن قواJد املنافسة يف 
القطاع، و²شجيع ªس� ر واملبادرة احلرة، واعçد احلرفHة والتحر�ر املعقلن 

�لرفع من تنافسات ªقmصاد الوطين، وتوفري oدمات ²س7تجيب  واملقنن
  . حلاجHات مجيع مWاطق البالد

 %40مكن ٕاصالح قطاع النقل الطريق �لبضائع من oلق  2003ففي 
من مقاو· مغربية �لنقل والرفع من تنافس7ية املقاوالت الوطنية وٕا»داث ما 

ٕا»دى ٔ�لف مWصب شغل، وذ� �عتبار هذا القطاع  170يناهز 
اJNامات اCٔساس7ية ٕالنتاج وÞمنية املبادالت الت�ارية وطنيا ودوليا، فضال 

  . عن ٔ�بعاده ªجçعية
Ðا، البد من اعçد املعايري العاملية املعمو· هبا يف نظم النقل والسالمة 
الطرقHة، Cٔن هذا القطاع يلعب دورا حHو® يف تنقل اCٔفراد وفك العز· 

املناطق النائية وتطو�ر ªقmصاد الوطين، اليشء اÐي عن العامل القروي و 
�س7تدعي القHام ب�شخيص مفصل لوضعية القطاع و�ل¶د من الفوىض 
العارمة اليت يعرفها القطاع من اقmصاد الريع، وذ� هبدف ٕاجياد »لول 

  .شامU و�جعة وقابU �لتحقHق
ان مىت س7تعمل احلكومة Jىل إالتي: Ðا، �سائلمك، الس7يد الوز�ر

مبرشوع قانون لتنظمي قطاع نقل املسافر�ن Jرب الطرقات بواسطة احلافالت 
  وس7يارات اCٔجرة؟ 

  .وشكرا

  :الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .كÒشكر الس7يد الرئDس

وبطبيعة احلال . الكÒشكر الس7يد املس�شار احملرتم Jىل هاذ السؤ 
موضوع نقل املسافر�ن، وكتعرفوا بiٔن طوال الس7نة اكن احلوار واحلراك 
والنقاش حول هذا املوضوع، واحلقائق معروفة Jىل ٔ�ية »ال، واحWا 

  :كنتفهمو إالشاكلية ا�يل مطرو»ة �لÒس7بة �لعموم، فE يتعلق هبذا اCٔمر
اع �يفقد اCٓن التنافس7ية ٔ�وال، ميكن يل نذ�ر بiٔنه اCٔوىل هو ٔ�ن هاذ القط

د®لو رمغ اCٔمهية د®لو، ٔ�مهية �برية Tدا وخطرية لصاحل املواطنني ولصاحل 
ªقmصاد الوطين، ولكWه فقد التنافس7ية NرTة ٔ�نه مل يعد �شلك بعد ما اكن 

من حركة النقل يف البالد د®لنا، اCٓن  %70حىت  60كDشلك ٔ�كرث من 
�يرتاجع، ©ادي �يرتاجع، مبعىن ٔ�نه ©ادي %37وصل لـــ  .  

وال ٔ�خفHمك اليوم اكنت عند� جلنة يف الغرفة اCٔوىل، والبعض Jرب Jىل 
ٔ�ن الناس ابداو �مييلوا ٕاىل ٔ�نواع ٔ�خرى من النقل وبدؤوا يرت�ون النقل Jرب 

  . احلافالت
�Ð، اكن عندي وا»د الرب�مج مع ا�لجنة الوطنية �لوقاية من 

ة الاكر، ٕان حص التعبري، ا�يل اCٓن هاذ حوادث السري �ش 1رجعو ثقاف
الثقافة م�Wرشة يف دول مmقدمة داoل املدن د®ل احلافU، اJالش؟ Cٔن 
كتعلب وا»د اNور من حHث البÑDة، يعين من حHث حر�ية التنقل داoل 

فهذا . املدن، من حHث جودة اخلدمات، من حHث السالمة، ٕاىل ©ري ذ�
  . اجلاذبية فاش 1رجعو Ûوا»د الت¶دي �لÒس7بة ٕالينا، �ي

فلام جHنا ابدينا وا»د العمل كنطرحوه د®ل ٔ�ننا �ش �ش7تغلو مع 
 Òالف بيo املهنيني، وقعW ىل وا»دJ هنم، يف هناية املطاف مت التوافقDا وب

  . اCٔجWدة وراه ابدات تمت ªجJçات، ٔ�جWدة د®ل إالصالح
من �ش7تغل؟ ويف ما ميكن يل نقول لمك ٔ�ول يشء هو ٔ�ن املغاربة يعرفوا 

، مع من )?qui fait quoi(ماذا؟ يف ٔ�ي قطاع؟ مسحوا يل ٕاىل قلهتا 
  كرن�بو؟ شكون ا�يل عندو الرخصة؟ شكون ا�يل عندو احلافU؟ 

و©اد�ن يف التوTه ٔ�نه ما ©ادي نبقاوش نتعاملو بطريقة هكذا، وا»د 
ش7يو واقفة، احملامك، ©ادي من  %24مكرية و %70عندو الرخصة واكر�هنا، 

يف ªجتاه د®ل مWطق املقاو· النقلية، هذا هو التوTه ٕاىل ابغينا البالد 
د®لنا، ٕاىل ابغينا نفكرو يف بعض البعض، هاذي »اTة ٔ�خرى، ٕاىل كنفكرو 

  . يف البالد د®لنا، خفصنا منش7يو يف املنطق د®ل املقاو· النقلية
ª دو· د®ل الرب�مج د®لT ٓن وا»دCا ودر� اWDش7تغال معهم، امش

ميكن يل نقول � اتفقWا Jىل اCٔوىل وهو تiٔهيل هاذ املهنيني واحلفاظ Jىل 
املك�س7بات، ٔ�قولها، هاذ الناس كDش7تغلوا واس�مثروا و²سلفوا الفلوس، 
Jا�شني مهنا، الزتموا الزتامات، ©ادي حنافظو Jىل املك�س7بات لكن وفق 

قانون Tديد ا�يل اCٓن  دفرت التحمالت ا�يل ©ادي نتوافقو معهم Jليه، وفق
كنحرضوه، املرشوع اCٔويل ا�يل »ارض �ش ©ادي نعرضوه Jلهيم �لتداول، 
مث ©ادي منش7يو فE يتعلق بتiٔهيل هاذ املقاو·، التiٔهيل ªجçعي، التiٔهيل 
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التقين، التiٔهيل من حHث السالمة د®ل النقل، احWا مس7تعد�ن نعاونو 
  . لنقلحىت يف اجلهاز د®ل السالمة د®ل ا

ٔ�ضف ٕاىل ذ�، اك�ن هذا �ي�شلك فHه هاذيك اخلطوط الصغرية 
والرشاكت ٔ�و اخلطوط القصرية هو الغالب، فاحWا ماشني ٔ�يضا يف موا�بة 
هاذ ٔ�حصاب يعين الرشاكت الصغرى واخلطوط القصرية، �ش ميكWا 1رفعو 

  .من اجلاذبية د®هلم
ملس�شارات، ٔ�ضف ٕاىل ذ�، كنقول �لسادة املس�شار�ن والس7يدات ا

�ش7تغل مع وزارة اNاoلية Jىل تiٔهيل احملطات الطرقHة ا�يل يه فضاء د®ل 
العDش �ش يوليو حىت هام كDش7هبوا �لمحطات السككHة، وٕان شاء هللا 

  .1متناو جنحو يف هاذ املهمة مع املهنيني

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد املس�شار. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::س7يد بنجيد اCٔمنيس7يد بنجيد اCٔمنيس7يد بنجيد اCٔمنيس7يد بنجيد اCٔمنياملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
شكرا الس7يد الوز�ر �Jرتافمك Jىل املشالك ا�يل �يعرفها هاذ القطاع، 

  .وكذ� مع احلرفHني
ٕاال ٔ�ن سؤايل 1متىن يف التعقHب ا�يل ©ادي تعقب Jلينا، الس7يد الوز�ر، 

حHث السؤال متحور Jىل ثالث د®ل احملاور، ... ٔ�ن ²س7تدرك القضية د®ل
  . ور ويه السالمة د®ل املسافرTاوبيت Jىل جوج، ابقى حم

هاذ السالمة د®ل املسافر، ميكن كام كنبغيو ٔ�ننا �شجعو املس�مثر�ن ٕاال 
ٔ�ن احلا· د®ل الطرق ا�يل �يعرفها املغرب وراه تطرقوا لها العدد د®ل 
إالخوان من هذا اEال، Cٔن الطرق يف وضعية مزرية، طرق ا�يل يه 

اس7تاطع�ش ٔ�هنا Þرجع Jىل ما اكنت Jليه،  كذ� 1نوية الهيلكة د®لها ما
ا وا»د اEهودات ا�يل �برية �ش ميكن ٔ�نه �شجعو املس�مثر�ن ههذا �يخص 

من T�ٔل اقmناء احلافالت د®ل النقل ٔ�و د®ل البضائع وكذ� الس7يارات 
  .د®ل اCٔجرة �ش Þكون يف املتناول د®ل املواطنني

العامل القروي ا�يل �يلعب وا»د احWا® طبعا، الس7يد الوز�ر، كنعرفو ٔ�ن 
اNور د®لو يف ٕاطار التÒس7يق Jىل املس7توى د®ل املدينة، �يخصنا �كون 
عندمه وا»د القضية د®ل النقل مWتظم، القضية د®ل النقل املنتظم ما 

  .قدر�ش نوصلو لو واحللول د®لو
ولهذا كرنجعو، الس7يد الوز�ر، Jىل القضية د®ل التوجهيات امللكHة 

ولهذا، احWا يف الفريق ªس7تقاليل . 2009يوليوز  9ل اخلطاب د®ل د®
كنطلبو ٔ�نه تعمل لك اEهودات �ش ٔ�ننا �س7تطعو ٔ�ننا نتغلبو Jىل هاذ 

  .املشالك ا�يل �يعرفها هاذ القطاع
وo�ٔريا، ٔ�ننا ابغينا، وكام ٔ�رشتو، ابغينا نقطعو الطريق Jىل هاذ اقmصاد 

لفوىض العارمة اليت يعرفها هذا القطاع من الريع وªمmيازات �ل¶د من ا
  .ªمmيازات، واCٔمه هو صيانة الطرق �ش ٔ�ننا ميكن لنا �شجعو املس�مثر�ن

  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهالس7يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
 ٔ�� كنمثن 1�ٔمك ٕان شاء هللا نتعاونو �ش ²ساندو� يف العملية د®ل

ٔ�ن Þكون  2013إالصالح و1زيل مجيع العوائق يف هاذ ªجتاه، و1متىن س7نة 
  . ، ما ندoلش �لتفاصيل2012ٔ�فضل من س7نة 

الش7بكة الطرقHة يه الش7بكة الطرقHة، احWا Þلكمنا Jىل العملية د®ل 
الصيانة، ولكن 1كون معك رصحي، ما 1ربطوهاش �لسالمة، كنقولها 

ما عندهاش Jالقة �لطرق،  %80ييت، وكنلزتم ٔ�ماممك وتmÒحمل مسؤول 
  . احلوادث د®ل السري

كزنيد نتلكم Jىل احلافالت، وهاذي مWاس7بة نقولها �لرٔ�ي العام، النقل 
من حوادث السري، ٔ�� قلهتا، رمغ ٔ�ن % 10املهين ال �شلك ٕاال ٔ�قل من 

احلافالت، تقريبا إالحصاء دا� احWا اCٓن كÒش7تغلو Jىل وا»د املرصد د®ل 
مليون مسافر يف الس7نة ا�يل �ميش7يو مع احلافالت، ومع ذ�  100ل، النق

من احلوادث د®ل السري، ٕاذا زد�  %1,8احلافالت ال �شلكون ٕاال 
  . %9الشاحWات والطا�س7يات تقريبا 

ف|التايل، البايق هو حوادث السري د®ل اخلواص، ©ري �ش ما نبقاوش، 
املهين هو الس�ب د®ل  Cٔن تعطات وا»د الصورة سÑDة Jىل ٔ�ن النقل

  . احلوادث
حصيح ميل كتوقع وا»د احلادثة د®ل »افU كتكون 

)spectaculaire(مرCٔكتبان، ولكن ©ري كنبغي نوحض ا ، .  
العامل القروي، امشWDا يف ٕاطار حتر�ر النقل يف العامل القروي وفق دفرت 

ما حتمالت، اكنت مالحظات عند املهنيني بغض النظر واش توافقWا ٔ�و 
توافقWاش، واكنت مالحظات اoذيناها بعني ªعتبار، ٔ�عطينا اCٔولوية ا�يل 
كDش7تغلوا اCٓن �ش �سويو هلم الوضعية، واعطينا اCٔولوية �لسائقني، اNفرت 
اجلديد ©ادي خيرج قريبا ٕان شاء هللا، بعد ٔ�ن راسلنا مجيع النقا�ت �ش 

  . يعطيو� املالحظات د®هلم
قطاع د®ل النقل، ٔ�� ٔ�قول لمك ٕاىل امشWDا يف وا»د فE يتعلق هباذ ال

التوافق، ©ادي ٕان شاء هللا يف ظرف س7نة ٔ�و س7ن�ني ©ادي يوليو عند� 
) la classification(رشاكت حمرتمة، تعاونيات حمرتمة، ©ادي ند�رو حىت 

، Jىل حساب يعين 3، رمق 2، رمق 1د®ل النقل، يعين احلافU رمق 
الش7بكة ا�يل ©ادي Þكون، �ش ميكن لنا نقدمو  احلاجHات وJىل حساب

لالقmصاد د®لنا و�لمواطنني نقل ٕان شاء ا�يل �كون كDسامه يف ªقmصاد 
  . الوطين وكDشغل و�يكون عندو رحبية �لمس�مثر�ن واملهنيني يف هاذ القطاع

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
 هذه شكرا الس7يد الوز�ر، و�شكر الس7يد الوز�ر Jىل مسامهته يف
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  . اجللسة
نmÒقل ٕاىل السؤال اCٓين املوTه ٕاىل الس7يد وز�ر االتصال وموضوJه 

  . الص¶افة إاللكرتونية
اللكمة Cٔ»د السادة املس�شار�ن من الفريق ªس7تقاليل، تفضلوا 

  .السادة املس�شار�ن الفريق ªس7تقاليل

        ::::املس�شارة الس7يدة oداملس�شارة الس7يدة oداملس�شارة الس7يدة oداملس�شارة الس7يدة oدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .شكرا الس7يد الرئDس

  اء،السادة الوزر 
  الس7يد الوز�ر، 

ٕاننا نعDش Jىل ٕايقاJات م�سارJة، Tد مmنامHة، بل نعDش انف�ارا ©ري 
وهذا يشء . مmحمك فHه بل هو مWفلت Jىل مس7توى إالJالم إاللكرتوين

مجيل طبعا Cٔنه �مني املشهد إالJاليم وميكن املواطنني من احلصول Jىل 
Jٔرسع رسiٔرسع وقت وبiقي وبHد يف املعلومة يف الوقت احلقHة، لك هذا ج

  . ٕاطار العدا· املعلوماتية
ولكن السؤال اÐي يبقى مطرو»ا Jلينا و�لك مشا�سة، الس7يد 
الوز�ر، هو ما يه الضوابط اليت ميكن ٔ�ن تنظم هذا القطاع؟ و�يف ميكن 
ٔ�ن 1راقب املواقع إاللكرتونية؟ وما هو اجلو العام اÐي ميكن ٔ�ن منولها من 

  oالÛ؟ 
اع ªجçعية �لعاملني يف هذه املواقع، مث اNمع اÐي مث ما يه اCٔوض

  تقدمه اNو· يف هذا إالطار؟ 
ٕاذن، البد سÒسمع ٔ�ن هناك قانون شامل ينظم معل املواقع إاللكرتونية 
الصحفHة، بغض النظر عن قانون الص¶افة، ولكن 1ريد ٔ�ن �سمع مWمك 

  .اجلديد يف هذا املوضوع، الس7يد الوز�ر

        ::::لسةلسةلسةلسةالس7يد رئDس اجل الس7يد رئDس اجل الس7يد رئDس اجل الس7يد رئDس اجل 
  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس7يدة املس�شارة احملرتمة

        ::::الس7يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس7يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس7يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس7يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
ٔ�شكر الس7يدة املس�شارة Jىل هذا السؤال، ٔ�عتقد ٔ�نه Tاء يف  ،ٔ�وال

 .وقmه Jىل اعتبار Jدد من املس7ت�دات
اري �لواك· الوطنية لتقWني االتصاالت اليوم اكن اEلس إالد ،ٔ�وال

(ANRT1)  ٓنCب العاملي ) التقر�ر د®ل دافوس(املغرب اDانتقلنا يف الرتت
، من بعد ما كنا يف الس7نة املاضية يف الرتبة J30ىل مس7توى الولوج �لرتبة 

  ، هاذ التطور اJالش؟ 77
ٔ�لف  600مليون و 15كام قلت اك�ن انف�ار معلومHايت، ٔ�زيد من 

من اCٔرس جمهزة  %39مليون، و 4و· �CٔنرتنDت، املشرتكني ٔ�زيد من موص
  . �Cٔنرتنت، هذا وضع رمقي اCٓن موجود عند�

                                                 
1 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications 

اCٓن ٔ�ش7نو الوضع ا�يل عند�؟ عندما حتملت احلكومة املسؤولية اكن 
ممثل د®ل املواقع  250معل مك-ف، مت تنظمي ٔ�ول لقاء وطين شارك فHه 

موقع  500دراسة ٔ�كرث تفصيال، اCٓن عند�  إاللكرتونية، من بعد در�
مدينة تقريبا كمتثل، مادام الس7يدة املس�شارة من  70ٕالكرتوين ٕاخ|اري، 

حساس7ية نقابية، يف النقا�ت يف فاحت ماي احلضور د®ل املواقع إاللكرتونية 
ٔ�حHا� جتاوز النقا�ت Jىل مس7توى املسريات، يعين عند� وا»د القطاع 

  . ية :ممن الناحHة المك 
ٔ�ش7نو املشالك ا�يل لقHنا يف هاذ القطاع؟ ٔ�ول مشلك اكنت وا»د 
إالشاكلية قانونية، Jªرتاف القانوين، هاذ اCٔمر Jاجلناه بوا»د إالجراء 

 10حمدد، ٔ�ن ا�لجنة اش7تغلت Jىل التوصيات د®ل اليوم اNرايس د®ل 
وزارة  ، قدمت لنا وا»د املرشوع، ذ� املرشوع »لناه Jىل2012مارس 

، املÒشور وTه 2013ٔ��ريل  9العدل، ووقع نقاش ٔ�دى ٕاىل صدور مÒشور 
مبقmضاه يمت ) السادة وKء امل� يف احملامك ªبتدائية(ٕاىل النيا�ت العامة 

. تطبيق املقmضيات القانونية د®ل الص¶افة الورقHة Jىل الص¶افة ªلكرتونية
قHة عندمه شهادة املطبعة، �يختلفوا يف »اTة وا»دة، عوض الص¶افة الور

  . الص¶افة إاللكرتونية عندمه الشهادة د®ل إاليواء، هذا هو الفرق
ق|ل كنا كنعرتفو �لص¶افة إاللكرتونية ©ري يف الفصل د®ل العقو�ت، 
دا� اCٓن حتل هاذ املشلك مع صدور املÒشور وكنوTه حتية لٔ¢طر ا�يل 

  .ارةاش7تغلت، ال من :نيني وال Jىل مس7توى إالد
املشلك الثاين ا�يل لقHناه هو املشلك د®ل اNمع، ما اكن�ش مWظومة 
واحضة د®ل اNمع، اÌمنوذج الفر�يس ا�يل هو منوذج مmقدم �يقول هاذ 
الص¶افة إاللكرتونية خمتلفة Jىل الورقHة، اNمع د®لها �مييش �لتجهزي 

�لتكو�ن  والربجميات، �مييش �لرمقنة وصيانة اCٔرش7يف إالخ|اري و�مييش
والتكو�ن املس7متر و�مييش لتطو�ر وتنويع احملتوى، Cٔن لك ب0 الس7يادة 
د®� دا� اCٓن جزء مهنا س7يادة يف العامل ªفرتايض، واش عندك وجود 

  ...وال ال؟ ومت توقHع عقد �ر�مج

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
تفضل �ٓ . شكرا الس7يد الوز�ر... شكرا الس7يد الوز�ر، ا1هتNى الوقت

  .تاذةاCٔس7 

        ::::املس�شارة الس7يدة oداملس�شارة الس7يدة oداملس�شارة الس7يدة oداملس�شارة الس7يدة oدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .شكرا الس7يد الوز�ر

رمغ ٔ�ن عنارص اجلواب مل Þكمتل، ولكن سiٔفرتض كذ� ٔ�ن يف العامل 
  . ªفرتايض ٔ�نين توصلت �جلواب

ولكن، الس7يد الوز�ر، ٔ�� ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�عقب، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�مدد ²ساؤاليت 
 ٔ�محل جHنات من T�ٔل ٕاíراء النقاش ومن T�ٔل كذ� ٔ�ن ٔ�عطيمك ٔ�نين

هل : نقابية، ولكن كذ� ٔ�مmح من جHنات س7ياس7ية، و²�ٔساءل س7ياس7يا
Nى الوزارة ٕاحصاء شامل وºم للك املواقع؟ هل Jدد املواقع وطنيا وحمليا 
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  و�و® كذ� هو حمدد؟ 
مث هناك ٕاشاكلية، ويه ٔ�ن هذه املواقع رمغ ا²ساع ان�شارها ففهيا من ال 

هو املد�ر املسؤول وال من يه هيئة يوحض العنوان، وال نعرف من 
التحر�ر، ٕاىل درTة ٔ�نه حىت ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن ٔ�ديل ب�Hان حقHقة، فٕانين سiٔتوTه 
ٕاىل اخلواء، ٕاىل Jامل افرتايض داoل العامل ªفرتايض، مث يصعب Jيل 

واء ـــمراسU هذه اجلهات لغياب العنوان، ٕاذن هل سiٔرجع ٕاىل عنوان إالي
)le logement(، يلو% ®ك؟ فني�ٕاذن هذا صعب Tدا ٔ�ن ٔ�رجع ٕاىل . 

  . إاليواء
مث ٕاذن لك خشص ٔ�صبح ٕ�ماكنه ٔ�ن يÒشئ موقعا و�كmب فHه ما �شاء 
و�هتم من �شاء بدون وTه حق، مث كذ� ما يه هوية ٔ�حصاب هذه 

  املواقع؟ 
فاجلرائد نعرف خطوطها التحر�رية، ولكن املواقع ال نعرف هذه 

ومن هنا من ٔ�صبح مmخصصا يف .  حقHقHااخلطوط، فهذا مما يطرح ٕاشاكال
معا�سة ªخmيارات الوطنية الشعبية، بل حىت الثوابت وا�Nن، ٕاىل ©ري 

  . ذ�
مصادر متويل هذه املواقع حتتاج ٕاىل نقاش، الس7يد الوز�ر، وٕاىل نوع 
من الشفافHة، Cٔننا ال نعمل وال نعرف من ميول هذه املواضيع، مث كذ� 

  .Jلهيا جيب ٔ�ن Þراجع املواضيع اليت ²ش7تغل
ٕاذن اCٔمر ب�ساطة، الس7يد الوز�ر، حيتاج ٕاىل ²رشيع رسيع لوضع النقط 

  .Jىل احلروف oاص �ٕاللكرتونيات
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس7يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس7يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس7يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
هو الب0 الوحHد اÐي يتوفر ٔ�وال، املغرب اCٓن Jىل مس7توى املنطقة 

Jىل س7ياسة مmاكمU، اCٓن مرشوع الكmاب اCٔبيض لتiٔهيل الص¶افة 
إاللكرتونية معمتد، يؤطر س7ياسة الوزارة، ويه س7ياسة مشولية، فهيا ما هو 

  . قانوين
اCٓن مضن مدونة الص¶افة والÒرش اك�ن �ب oاص �لص¶افة 

Cٔن هو ا�يل ٔ�دى لتطور و�روز م|دٔ� احلرية : إاللكرتونية، يقوم Jىل ٔ�مر�ن
  . هاذ القطاع ا�يل هو :م، واملبدٔ� الثاين وهو املسؤولية

ولهذا، القضية الثانية ا�يل ٔ�يضا كÒش7تغلو Jلهيا، ومت التنصيص Jلهيا يف 
هاذ الكmاب يه القضية د®ل o�ٔالقHات املهنة، ا»رتام o�ٔالقHات املهنة كام 

ياة اخلاصة �لناس، اك�ن حامية امجلهور هو مmعارف Jلهيا Jامليا، Cٔن اك�ن احل 
الناشئ، واك�ن امللكHة الفكرية، هاذي ثالثة د®ل إالشاكالت مطرو»ة، 

  . زائد ª»رتام د®ل املقmضيات القانونية
هاذ اCٔمر املغرب �لÒس7بة �لحكومة دمعت، متت املوافقة Jىل اتفاقHة 

رث يف خطوات ٔ�خرى يف بوداeست اخلاصة �جلرامئ إاللكرتونية، وتقدمWا ٔ�ك
  . جماالت ا�يل احWا كÒش7تغلو فهيا

ابقى ٔ�مر o�ٔري ا�يل هو :م، س7ياسة اNمع ا�يل عند� »اليا من بني 
املهم ٔ�ن إالشاكلية د®ل اoCٔالقHات، كام هو ... املكو�ت د®لها اCٔساس7ية

 مmعارف Jلهيا Jامليا، اCٓن مؤطرة �اللزتامات اNولية �لمغرب، Cٔن من بعد
املوافقة ªعçد د®ل هاذ االتفاقHة ٔ�صبح املغرب اCٓن مطوق �لزتامات 
دولية يف هاذ اEال، ونظمنا مؤمتر يف مراÙش مع اليونDسكو oاص حبرية 
التعبري واCٔنرتنDت، وفعال اك�ن ٕاشاكل Jىل املس7توى الوطين، اجلواب هو 

اEلس الوطين  التكو�ن، اجلواب هو ٔ�ن املهنيني، اCٓن عند� مرشوع د®ل
�لص¶افة، مس7تقل ودميقراطي، املهنيني ابداهتم �يÒشؤوا قواJد من T�ٔل 

  . ٕاقرار ا»رتام o�ٔالقHات املهنة
مث ٔ�يضا الس7ياسة د®ل اNمع العمويم ا�يل عندها Jدد من املعايري 
املتعارف Jلهيا Jامليا، ومهنا القضا® ا�يل ٔ�ثريت، Cٔن إالشاكل د®ل 

ما كناش كنعرفو صاحب املوقع وكذا، دا� اCٓن م-ل Jªرتاف القانوين 
  .الص¶افة الورقHة �يخضعوا لهاذ اCٔمر

  .والسالم Jليمك

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
شكرا الس7يد الوز�ر، و�شكر الس7يد الوز�ر Jىل مشاركته يف هذه 

  .اجللسة
ونmÒقل ٕاىل السؤال املوايل املوTه ٕاىل الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن 

الفريق الفHدرايل . وضوJه ²شغيل اCٔطر اCٔجWبية، �لفريق الفHدرايلاملهين وم
  .تفضل

        ::::املس�شار الس7يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس7يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس7يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس7يد عبد الرحمي الرماح
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس7يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة والس7يدات املس�شار�ن،
من مدونة  521ٕاىل  516ينظم ال�رشيع املغريب، oاصة املواد من 

وهيدف املرشع من oالل املواد املشار . ²شغيل اTCٔانبالشغل، معلية 
ٕاÌهيا الرفع من مس7توى قدرة التنافس7ية �لمقاو· عن طريق دمعها بiٔطر 
ومؤهالت :نية ©ري مmوفرة يف سوق الشغل املغريب، ؤ�يضا املسامهة يف 
تiٔطري اCٔجراء املغاربة قصد اك�ساب :ارات وتقWيات Tديدة هبدف الرفع 

  . إالنتا%من املس7توى 
©ري ٔ�ن املالحظ هو Þزايد وترية ²شغيل اTCٔانب بطرق ©ري مرشوJة، 
وهو ما �سامه ال حما· يف عطا· الش7باب املغريب الباحث عن العمل وÞزايد 
�س7بة الهشاشة وارتفاع معدل البطا·، حHث يالحظ ٔ�ن قطاJات اقmصادية 

عن وجود كثرية ²شغل T�ٔانب بطرق ©ري رشعية، وتت¶دث Jدة معطيات 
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�ٓالف العامل ©ري الرشعيني يعملون يف قطاع الفWدقة ومراكز االتصال 
ومبختلف القطاJات ذات ªرتباط �لس7يا»ة، دون ٔ�ن يتوفروا Jىل تiٔشرية 

  . وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين
ٔ�»د املهندسني الكوريني ٔ�ثناء مزاولته �لعمل ٕ�»دى ويiٔيت »ادث وفاة 

الرشاكت �جلرف اCٔصفر، دليل Jىل ªس7تعانة خبدمات اTCٔانب دون ٔ�ن 
�س� املشغل املساطر املعمول هبا قانونيا، حHث تبني ٔ�ن الها� دoل 

  . الرتاب املغريب بتiٔشرية س7ياحHة
�س واجلزا{ر، ويفرتض يف اTCٔانب، �س7تWFاء مواطين السWDغال وتو 

ل�شغيل الراغبني يف العمل يف املغرب التوفر Jىل تiٔشرية من مصاحل وزارة ا
  .والتكو�ن املهين �لر�ط

  :للك هذه املعطيات، ٔ�وTه ٕاليمك، الس7يد الوز�ر، اCٔس7ئU التالية
ما يه إالجراءات والتدابري اليت مقمت �ختاذها لضبط معلية ²شغيل  -

  اCٔطر اCٔجWبية؟ 
حلكومة يف ٕا»داث �ٓليات ٔ�خرى �لمراق|ة والردع Jىل هل تفكر ا -

اعتبار ٔ�ن الغرامة تبقى ©ري اكفHة لثين بعض املشغلني عن ²شغيل اTCٔانب 
بطرق ©ري قانونية و©ري مرشوJة، وا�Ðن يعتربون هذه العملية يه من 
طبيعة احلال بواسطهتا ميكن هلم جينيو وا»د العدد د®ل اCٔر�ح من طبيعة 

  ه الطرق امللتوية؟احلال هبذ
  .شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس7يد املس�شار

        ::::عبد الوا»د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينعبد الوا»د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينعبد الوا»د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينعبد الوا»د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين    الس7يدالس7يدالس7يدالس7يد
  .شكرا الس7يد الرئDس

  الس7يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 ل املهم Tدا، وا�يل عندو مأ�شكر الفريق الفHدرايل Jىل هذا السؤا

  . يربره وعندو احلالية د®لو
كام تعلمون العام· اCٔجWبية ا�يل ك�ش7تغل يف بالد� كتخضع ملقmضيات 
مدونة الشغل، كام ذ�رمت الس7يد املس�شار احملرتم، ويؤرش لعقود معلها من 

والقاJدة العامة وهو ٔ�نه من بعد تيجي وا»د . طرف الوزارة د®ل ال�شغيل
ٕالطار ٔ�جWيب ٔ�و Jامل ٔ�جWيب ابغى �ش7تغل، �يتطرح السؤال عن طريق ا
)ANAPEC2( واش اك�ن املقابل د®لو يف السوق الوطنية حامية �لسوق ،

  . الوطنية
نعطيمك بعض اCٔرقام د®ل التiٔشريات ا�يل تعطات، الس7نة ا�يل فاتت 

ل عقد معل ٔ�رش Jليه، اكن اخنفاض �لÒس7بة �لس7نة ا�يل ق| 8300اعطينا 
ا�يل يه Tديدة واليش الخر  2800، وتقريبا يش 8972مهنا ا�يل اكنت 

  . اكن ©ري الت�ديد د®لها

                                                 
2 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 

الظاهرة د®ل الهجرة الرسية ٔ�و د®ل  -ولٔ¢سف–ولكن كام تعلمون 
العمل اكينة يف بالد�، بالد� اكنت طبعا كتصدر اليد العامU، اCٓن اكنت 

 ٔC ٓن اكينة جهرة ا�يل كتبقى هنا الهجرة د®ل املمر ا�يل كت¶اول متيشCور� وا
  .من ٕافريقHا وكذ� اCٓن من ٔ�ور�

هذا ظاهرة Tديدة، الس7نة املاضية اكنت يل مWاس7بة �ش حرضت يف 
اEلس ªقmصادي وªجçعي لٔ¢مم املت¶دة، ويف نقاش í�ٔرت هاذ اCٔمر 
بiٔنه عنرص Tديد، وهومجت من طرف مؤسسة نقابية وبعض الص¶افة، 

ار Jىل ٔ�نين ابغيت �سد الباب ٔ�و ٔ�نين ٔ�سعى ٕاىل ٕاجراءات ا�يل يه �عتب
  . قهرية ومقعية ضد ٕاخواننا العامل املهاجر�ن ٕاىل املغرب

ٔ�ظن بiٔن إالشاكلية وهو ٔ�نه ا�يل ©ادي جيي خيدم يف هاذ البالد خصو 
خيضع �لقانون، حلد اCٓن اCٓليات ا�يل عند�، ؤ�قر بذ� مايش يف املس7توى 

اية د®ل هاذ الظاهرة، ابدينا، اCٓن لك عقد مؤرش Jليه Þمييش د®ل البد
�لمندوبيات د®ل الشغل، �ش ميش7يو �راق|وا يف Jني املاكن، مث كنقربو 

ميكن يل نقول لمك بiٔنه اك�ن وا»د  ،)3CNSS(قواJد املعطيات بيWÒا وبني 
  .النوع د®ل ªس7هتداف د®ل بعض احلاالت ا�يل ©ادي تمت تعاجل

ر يل خصنا س7ياسة معومHة، Cٔن اNخول من ه لك »ال تيظ ولكن Jىل
احلدود واخلروج من احلدود �مير عن طريق مؤسسات ٔ�خرى، ومن دون 
شك Jىل ٔ�ننا خصنا �ش7تغلو Jىل هاذ املقاربة، مايش ©ري �ملقاربة اCٔمWية 
فقط، ولكن حىت املقاربة احلقوقHة، Cٔن هاذ الناس ا�يل تيجيو تDش7تغلوا 

حنميومه، خصنا نعطيومه الظروف فني �ش7تغلوا وÞكون عندمه  عند� خصنا
  .احلقوق والواج|ات، ولكن كذ� هام خصهم حيرتموا القانون كذ�

  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك، تفضل اليس دعيدJة. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد محمد دعيدJةاملس�شار الس7يد محمد دعيدJةاملس�شار الس7يد محمد دعيدJةاملس�شار الس7يد محمد دعيدJة
  .شكرا الس7يد الرئDس

  الس7يد الوز�ر،
سؤولية مايش فقط املسؤولية نتاعمك، نتاع وزارة ال�شغيل، بل فعال امل 

هاذ الظاهرة تتفوت Jلينا مجموJة د®ل . يه ٔ�يضا مسؤولية وزارة اNاoلية
املسامهة يف البطا·، و�لتايل  ،)(CNSSاحلواجي، الرضائب، احلقوق نتاع 

 1500وا»د، يف اجلرف اCٔصفر اك�ن ٔ�كرث من ) le site(اليوم يف وا»د 
Jامل من خمتلف اجلÒس7يات، اكينني الكوريني، اك�ن الفلبيHÒني، اك�ن ٔ�يضا 

ا�يل فازت �لصفقة اoCٔرية مع ) Samsung(يف املس7تق|ل رشكة 
)4OCP(  يف)le site: ODI P2 et P5( ، ،ٓنCادي جييبوا ا©

Jامل من خمتلف اجلÒس7يات، من  650تDس7تعدوا �ش جييبوا ٔ�كرث من 

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
4 Office Chérifien des Phosphates 
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ومن  ) l’Algérie(، من )la Chine(لفلبني، من �ور® اجلنوبية، من ا
  . التايالند

و�لتايل، ©ري مق|ول اليوم، ٔ�وال �ٓش تيد�روا املف�شني د®لمك يف Jني 
  املاكن، ا�يل هو هاذي مسؤوليهتم �ش ميش7يو يف�شوا؟ 

احلدث اoCٔري ا�يل ٔ�شار Û الزمHل د®يل، وفاة ٔ�»د املهندسني ا�يل 
نتاع الس7يا»ة، هتريب العمCٔ ،Uن هاذو تþmDلصوا ) passeport(داoل بــ 

هنا و�ميش7يو �يرصفوا يف السوق اCٔسود وتيخرجوا العمU، و�لتايل ©ري 
  . مق|ول اليوم ٔ�نه الوزارة د®لمك و�يق املتدoلني ٔ�يضا يبقاو تmDفرجوا

اس7تدعينامك، الس7يد الوز�ر، لالجçع نتاع ا�لجنة اZتصة من T�ٔل 
حلقوق اCٔساس7ية لٔ¢جراء �ش نتوقفو عند لك هاذ دراسة وضعية ا

  . إالشاكالت
و�Ð، اليوم ©ري معقول املكmب الرشيف �لفوسفاط تيد�ر اس� رات 
معومHة، ويف اoCٔري ما تيþلق وال مWصب نتاع شغل يف البالد، مايش 

  . معقول
  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .رد Jىل التعقHباللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، يف ٕاطار ال. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس7يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
ٔ�ظن بiٔن هاذ إالشاكلية خصنا نتلكمو Jلهيا هبدوء �بري وٕارصار، Cٔهنا 
من دون شك ٔ�ن لك اCٔش7ياء ا�يل 1�ٔرها الس7يد املس�شار احملرتم يه 
واردة، امحلاية د®ل حقوق الناس، امحلاية د®ل احلقوق د®ل اEموJة 

 ٔiدية الرضائب، امحلاية د®ل السوق، امحلاية د®ل فرص الشغل الوطنية بت
  . �لÒس7بة �لمواطنني د®لنا، هاذي لكها ٕاشاكليات ا�يل »ارضة

ابغيت نiٔكد �لÒس7بة �ل¶ا· د®ل املهندس الكوري اÐي ذ�رمت، ا�يل 
، هاذ املهندس اكن "يو Tاو سونغ" ههو توىف يف »ادثة الشغل ا�يل ٕامس

  . قانوين، واكن عندو ÞرخHص وعندي امللف د®لوتDش7تغل يف ٕاطار 
ٕاذن �ش ما نبقاوش نثريو ٔ�مر ا�يل هو ما اكيÒش، وكنتiٔسف ملوت 

  . هذا املهندس، �يف ما اكنت الظروف �ش ادoل
اCٓن ٔ�ظن بiٔنه إالدارة د®لنا ©ري :يiٔة حلد اCٓن �ش تواTه الهجرة 

®ل املعلومات، بت�|ع هاذ الرسية، خصنا نبداو بتقريب املعلومات، �لرصد د
  . املعلومات �ش Þكون عند� س7ياسات ا�يل والبد مهنا

طبعا هذا فHه Tانب زجري ا�يل رضوري، فHه Tانب ا�يل خصو ٕاJادة 
النظر رمبا يف القانون، فHه Tانب د®ل التعبئة وهتييء إالدارة العامة ا�يل 

ا ٔ�مور اكينة، كتلكف هباذ اCٔمور د®ل ال�شغيل، من دون شك هاذي لكه
ولكن من دون شك Jىل ٔ�ن هاذ إالشاكلية ا�يل Tديدة �لÒس7بة لبالد�، 

  . خصنا نتعاملو معها بال مزايدات
  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
شكرا �لس7يد الوز�ر، و�شكر الس7يد الوز�ر Jىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
رئDس نmÒقل �لسؤال اCٓين املوTه ٕاىل الس7يد الوز�ر املنتدب Nى 

. احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج حول ٔ�وضاع املرٔ�ة املهاجرة
  .اللكمة لفريق اCٔصا· واملعارصة، تفضلوا، زيد �ٓ اليس عمثون، تفضل

        ::::املس�شار الس7يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس7يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس7يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس7يد عبد الرحمي عمثون
  الس7يد الرئDس،

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

املاكنة oاصة وممتزية ملغاربة العامل، لقد ٔ�عطى اNس7تور اجلديد وا»د 
وخصص هلم وا»د اEموJة من املواد اNس7تورية، ٔ�قرت برضورة جتاوب 

  . املرشوع مع تطلعاهتم املتعددة
لكن اCٔزمة ªقmصادية وªجçعية وإال�سانية اليت يعاين مهنا يف ب0ان 

®لنا، جتعل إالقامة، واليت í�ٔرت بوا»د الشلك �بري Jىل ٔ�فراد اجلالية د
احلكومة اليوم، ؤ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، ملزمة �ختاذ ٕاجراءات تضامWية 

  . وحتفزيية من T�ٔل تعز�ز الروح الوطنية وروح ªنçء �لوطن
كام يتوجب ٔ�يضا، و�ملوازاة مع ذ�، التفاJل ªجيايب مع املشالك اليت 

اين املرٔ�ة املهاجرة من ويف هاذ إالطار تع. يوا�ها املهاجرون يف ب0ان إالقامة
  .مجU مشالك وحتد®ت جتعلها تتحمل الضغوط ٔ�كرث من ©ريها

فٕاىل Tانب املشالك القانونية، والتعقHدات املرتبطة ب�Wازع القوانني 
املنظمة �لعالقات اCٔرسية، فٕان املهاجرات يتعرضن eس�ب ارتفاع موTة 

ل احلكومة مدعوة العداء لٔ¢Tانب للك ٔ�شاكل التعصب والعنرصية، مما جيع
اليوم ٕاىل حتمل مسؤوليهتا يف حامية املرٔ�ة املهاجرة والعمل Jىل حتسني 

 48ظروف DJشها ومعلها يف ب0ان ªس7تق|ال، �عتبارها Þمتثل اليوم بني 
من املهاجر�ن، واس7تطاعت ٕاىل وقت قريب ٔ�ن ت�|ؤ� ماكنة ممتزية  %50و

وªجçعية يف دول يف العديد من اEاالت الس7ياس7ية وªقmصادية 
  . املهجر

ما اÐي س7تقومون به محلاية حقوق : و�Ð �سائلمك، الس7يد الوز�ر
  املرٔ�ة املغربية املهاجرة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
اللكمة لمك الس7يد الوز�ر، تفضلوا . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

  . الس7يد الوز�ر

Nى رئDس احلكومة، امللكف Nى رئDس احلكومة، امللكف Nى رئDس احلكومة، امللكف Nى رئDس احلكومة، امللكف الس7يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب الس7يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب الس7يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب الس7يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب 
        ::::�ملغاربة املقميني يف اخلارج�ملغاربة املقميني يف اخلارج�ملغاربة املقميني يف اخلارج�ملغاربة املقميني يف اخلارج

mا يف وقT ىل هاذ السؤال ا�يلJ ؤ�� هشكرا الس7يد املس�شار احملرتم ،
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مmفق معمك Jىل ٔ�مه املعطيات ا�يل قلتوها، وكزنيد وكنiٔكد Jىل ٔ�ن دس7تور 
اململكة يف صبغته اجلديدة، فعال خص، مبا ال خيص به ٔ�ي دس7تور يف 

يعين :اجريه خبمس فصول oاصة ز®دة Jىل لك الفصول ا�يل �ميكن العامل، 
ز®دة Jىل هذا، اNس7تور ٔ�عطى . متسهم �كHفHة ٔ�خرى مكواطنني �ٓخر�ن

  . �لمرٔ�ة قمية :مة وقمية oاصة
مث املغرب، واللك �شهد هبذا، احرز Jىل وا»د التقدم :م يف لك ما 

oالل قضية يعين د®ل  يتعلق eشؤون املرٔ�ة من oالل مدونة اCٔرسة، من
اجلÒس7ية، لٔ¢طفال oاصة �لÒس7بة �لمرٔ�ة املهاجرة، اليشء ا�يل اليوم يعين 
ميكWا نقولو اكينني �ٓليات داoلية �لمغرب ا�يل ك�سمح لنا ٔ�ننا حنصنو املرٔ�ة 

  .يف العديد من املياد�ن
�لÒس7بة �لهجرة، ؤ�� مmفق معمك Jىل ٔ�ن اك�ن وا»د التصاJد يف تقريبا 

عرش س7نوات اoCٔرية د®ل الهجرة الÒسوية، سواء �لÒس7بة /سيف امخل
�لتجمع العائيل ٔ�و �لÒس7بة �لهجرة ا�يل ميكن يل �سمهيا املس7تقU �لمرٔ�ة، ا�يل 

د®ل الÒساء يف الهجرة،  %50حىت  48جعلتنا ٔ�ننا نوصلو لتقريبا ا�يل قلتو 
عض املناصب :مة وا�يل من oاللها و^ امحلد املرٔ�ة املغربية تبؤ�ت يعين ب

يف ب0ان املهجر، يف املياد�ن ªقmصادية، يف املياد�ن الس7ياس7ية، يف 
  . املياد�ن ªجçعية وامجلعوية، هذا يشء مك�سب وكنعزتو به

ولكن موازاة مع هذا، وoاصة مع اCٔزمة ªقmصادية احلالية، املرٔ�ة 
امل ا�يل هو �يرض املغربية املهاجرة ابدات ٔ�خهيا الرTل كتعرض لوا»د التع

�ملصاحل د®لها، وخصوصا �لÒس7بة �لمرٔ�ة اك�ن ٔ�مور ا�يل كتعلق �ملرٔ�ة مكرٔ�ة 
وق|ل من ... مايش مكهاجرة فقط، ولكن مكرٔ�ة وoاصة مكهاجرة، اليشء ا�يل

هاذ الس7نة، مقنا بوا»د إالجراءات ا�يل ٔ�وال الهدف مهنا هو حتسDس املرٔ�ة 
وهناك، هنا �ملغرب وبب0ان املهجر، oاصة  املغربية �لك احلقوق د®لها هنا

  .فE يتعلق �Cٔمور العائلية والشخصية وقانون الشغل
1نيا، قوينا امجلعيات د®ل مغاربة العامل يف املهجر ا�يل كتعىن eشؤون 

  .املرٔ�ة، من الناحHة التنظميية ومن الناحHة املادية
من طرف خمتصني،  1لثا، مقنا بوا»د العدد د®ل اجلوالت التحسDس7ية

  .�ش يفرسوا �لÒساء

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
هناك تعقHب؟ تفضل اليس . شكرا الس7يد الوز�ر، ا1هتNى الوقت

  .شكHل

        ::::املس�شار الس7يد Jابد شكHلاملس�شار الس7يد Jابد شكHلاملس�شار الس7يد Jابد شكHلاملس�شار الس7يد Jابد شكHل
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

الس7يد الوز�ر، امسح يل �ش نقول � رصا»ة 1�ٔمك النصوص د®ل 
  ور »افظيهنا ما عندي ما نقول، ولكن فني هو التطبيق د®لها؟ اNس7ت

ٓ الس7يد الوز�ر، تتعطيو �لمرٔ�ة اCٔمهية ا�يل اعطاها لها  واش ٔ�نمت، �
  . اNس7تور ا�يل تتحيلو� Jىل النصوص د®لو؟ ما تتعطيوهاش

ٓ الس7يد . و©ادي نوري � الس�ب، الس7يد الوز�ر، ساهل واش، �
لمك وتDس7تدعيمك �ش جتيو �لجنة، انç  الوز�ر، احلزب د®يل تيكmب

والس7يد وز�ر اخلارجHة، وما تت�اوبوش، والرسا· Þمتيش من عند رئDس 
الفريق وÞمتيش لعند رئDس ا�لجنة د®ل اخلارجHة، ومن عند رئDس جلنة 
اخلارجHة Þمتيش لرئDس جملس املس�شار�ن، ومن عند رئDس جملس 

.  تيصفطها لمك وما تت�اوبوش Jلهيااملس�شار�ن Þمتيش لرئDس احلكومة، ا�يل
وٕاىل ابغيتو حىت نعطيمك اCٔرقام د®ل الرسائل، ها هام عندي، الس7يد 

  . الوز�ر، ها هام عندي اCٔرقام د®هلم
زد Jىل هاذ اليش، الس7يد الوز�ر، تتعرفوا بiٔن املرٔ�ة اCٓن ت�شلك 

ن م 1.389.893من مجموع املغاربة املقميني �خلارج، ٔ�ي  %47حوايل 
، وهاذ املصادر من 2012مليون، هاذ اليش يف ماي  3,4الÒساء د®ل 

وزارة اخلارجHة، مهنم �رملانيات، مWتخبات، حمليات، �ساء قانون، طبD|ات، 
  .فWا�ت، مقاوالت، Jامالت ومساJدات مزنلية

ولكن ٔ��ن هو العمل ا�يل امعلتو هلم، الس7يد الوز�ر؟ ٔ�ش7نو هو 
  ªهçم ا�يل درتو هبم؟ 

مسح يل �ش نقول � �لرصا»ة، ٕاىل اكنت املعامU د®لنا م|نية هنا ا
Jىل الرصا»ة، ٔ�ن احلكومة ما عندهاش س7ياسة، ما عندهاش خطة معل 
واحضة ومmاكمU جتاه الÒساء املهاجرات، ما عندمكش، الس7يد الوز�ر، ٔ�ي 

ة س7ياسة، وٕاىل اكنت عندمك تنطلب مWمك تقدموا �لرٔ�ي العام و�لربملان وثيق
  .واحضة يف هذا الصدد

  .وشكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا الس7يد الوز�ر. شكرا

الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف 
        ::::اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

ٔ�� ©ري اليس شكHل مع لك ª»رتام ا�يل كنكن �، ابغيت عفاك 
جHت لهاذ ا�لجنة واكن عندي معها  نصحح بiٔن ا�لجنة ا�يل اس7تدعتنا ٔ�نين

  ... اجçع مطول حول
Þ�ٔلكم عن نفيس،  ..oليين، هللا خيليك ٔ�� كن�اوب، الس7يد املس�شار

ٔ�� جHت �لجنة ودرت معها اجçع مطول، واكن اCٔمر يتعلق �لقضية د®ل 
  . هولندا

شوف ٔ�� ما فHاش اZاطرات، هللا ... هللا خيليك �ش ما Þكو�ش متر�ر
 le(ليك، ٔ�� نت¶داك حىت ٔ��، حىت ٔ�� كنت¶داك �لو1ئق، وعندي خي 

PV ( د®ل)la réunion( ات، ورامه اكنوا هنا  4، ودوز� فهياJسا
  . الناس »ارض�ن
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  .لعنوا الش7يطان، ما تبقاوش Þكذبوا Jىل املواطنني يش اشوية
 ٔ�� ابغيت 1رجع 1مكل إالجراءات ا�يل تعطات لصاحل املرٔ�ة املهاجرة،

كزنيد Jىل اCٔمور ا�يل قلنا و�»رتام للك اCٔخوات وإالخوان املس�شار�ن، 
  ... Jىل ٔ�ننا J�ٔدد� وا»د اNليل

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .الس7يد املس�شار، هللا خيليك، oليو الوز�ر �مكل، oليو الوز�ر �مكل

الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف 
        ::::ارجارجارجارجاخلاخلاخلاخل

ٔ�� ©ري ا�يل ابغيت نقول �، ٔ�� ما عندي حىت يش دعوة مل ٔ�س7تجب 
  ...ٕاÌهيا، ما عند�ش، ٕاذا اكن اCٔمر خصو يتعلق �لكmابة

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .�ٓ اليس شكHل، هللا خيليك، هللا خيليك، oليوه �مكل

الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف 
        ::::خلارجخلارجخلارجخلارجاااا

  ...ال وا يه احWا هنا كنعصيو دا� اهنا®، ®ك؟ شوف ٔ�� ٔ�»رتم

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
ٓ اليس شكHل، وا اليس شكHل هللا هيديك، oيل الس7يد  اTلس �

  .�مكل، oيل الس7يد الوز�ر �مكل

الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف الس7يد الوز�ر املنتدب Nى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف 
        ::::اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

ٕالجراءات، هللا خيليك، Cٔن مقنا ٕ�جناز وا»د اNليل ابغيت 1مكل �
  .oاص �ملرٔ�ة و�حلقوق د®لها، و�رش�ه وكنوزعوه يف لك ب0ان املهجر

هيiٔ� وا»د عقد منوذ% محلاية املرٔ�ة املهاجرة، وحىت الرTل،  ،كذ�
الناس ا�يل ما عندمهش وا»د املس7توى د®ل اNراسة �بري، وا�يل ما 

  . وا Jىل احلقوق د®هلم من oالل العقود�يقدروش يدافع
مرشوع القانون ا�يل تقدم به الس7يد زمHيل وز�ر الشغل  ،مث كذ�

مشكورا اCٔس7بوع املايض لعامل وJامالت البيوت، ٔ�دoلنا فHه ؤ�حقمنا فHه 
كذ� العامالت والعاملني املهاجر�ن لنحصن حقوقهم، Jىل اCٔقل من �ب 

يذهبوا، �ش يعرفوا راسهم ٔ�ن العقد ا�يل عندمه امحلاية هنا �ملغرب ق|ل ٔ�ن 
راه عقد مسمل وموافق Jليه من طرف السلطات املغربية، �ش Þكون 

  . عندمه وا»د امحلاية
هاذو ٕاجراءات ا�يل مت اختاذها وا�يل اك�ن جزء تقريبا، ما Jدا هذه 

ونقوم وجنول يف العامل . اoCٔرية ا�يل Jاد يف املرشوع، اللك يطبق وينفذ
  . �ش نفرسو لٔ¢خوات د®لنا املهاجرات هاذ اCٔمور هاذي

  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
شكرا الس7يد الوز�ر، شكرا، �شكر الس7يد الوز�ر Jىل مسامهته يف 

  . هذه اجللسة
ونmÒقل ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل الس7يد وز�ر ªقmصاد واملالية حول 

ة Cٔ»د السادة املس�شار�ن اللكم. Þرش7يد النفقات ومراجعة منط حHاة إالدارة
  .اب الز©اريذJمن فريق الت¶الف، تفضل اليس 

J املس�شار الس7يد محمدJ املس�شار الس7يد محمدJ املس�شار الس7يد محمدJ ابابابابدددداملس�شار الس7يد محمد::::        
   .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

جلiٔت ... فاملوا�ة د®ل اCٔزمة املالية وٕايقاف تفامق العجز وتقليص
ا Þرش7يد نفقات إالدارة يف جمال احلكومة ٕاىل مجموJة من التدابري، مهن

  . ªس� ر، ولكن ٔ�يضا، وهذا مطلوب بقوة، Þرش7يد نفقات ال�س7يري
لكن كام ال خيفى Jليمك، الس7يد الوز�ر، منط حHاة إالدارة املغربية جتعل 

فإالدارة مت� حظرية هائU . مزيانية ال�س7يري مرتفعة وبدون املردودية املطلوبة
اس7تعاملها يف كثري من اCٔحHان بدون تدبري من س7يارات اخلدمة، يمت 

  . عقالين، ؤ�حHا� ٔ�خرى لقضاء اCٔغراض الشخصية �لمسؤولني
كام ²س7هت� س7يارات اNو· م|الغ خضمة من احملروقات، Þزداد �ك-ري 
عن احلاجHات احلقHقHة، �لنظر �لنظام املعمول به »اليا من رشاء احملروقات 

لعامU �لبزن�ن رمغ ©الئه، والفواتري املنفوخ وªس7تعامل املك-ف �لس7يارات ا
فهيا لٕالصالح، حHث ميكن ٔ�ن يت�اوز إالصالح Jىل الورق مثن الس7يارة 
يف سوق الس7يارات املس7تعمU، وهذا كثري من املالحظات اليت 1�ٔرهتا 

  . اEلس د®ل املراق|ة د®ل احلسا�ت
 ٔiاهتا �ل�س7يري إالداري بHا� كام ٔ�ن إالدارة ²شرتي »اجHمثان مضاعفة ٔ�ح

لٔ¢مثان املعمول هبا يف السوق، وغياب معايري ؤ�مثان مرجعية، Cٔنه تيدفعوا 
املزود�ن حبمك ٔ�هنم �يتعطلوا يف اخلالص وذاك اليش، وكتكون اCٔمثنة ©الية 

  . وملا Þمتيش تصقصهيا Jىل �را تتلقى ٔ�مثنة ٔ�خرى
رمغ وجود وتنظم Jدد من الوزارات ملتقHات يف فWادق خفمة ملكفة 

ٕاماكنيات لعقدها يف قاJات معومHة، وهذا املوضوع يفرض التفكري يف ٕا�شاء 
مركز معويم �لملتقHات والندوات واملناظرات، حHث ال يوTد �لعامصة، 
رمغ كرثة امللتقHات واملنتد®ت واملناظرات، مركز ميكن Û اس�Hعاب هذه 

  . ا�Cٔشطة وتنظميها بفWادق فاخرة ملكفة ماد®
نالحظ كرثة اCٔسفار �لþارج من طرف مسؤويل الوزارات كام 

ومؤسسات اNو·، رمغ ٔ�ن ذ� ملكف خلزينة اNو· وبدون ٔ�ي مردودية 
ٔ�حHا�، مما يفرض انتقاء امللتقHات اNولية واCٔسفار ذات الفائدة واملردودية 

  . يف �رجمة تنقالت املسؤولني واCٔطر ٕاىل اخلارج
و�يق مؤسسات اNو· ٕاىل ماكتب  كام تل�J ٔiدد من الوزارات
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�0راسات ٕالجناز دراسات ٕ�ماكن ٔ�طر الوزارة ٔ�و املؤسسة املعنية ٕاجنازها 
بدون Þاكليف ٔ�و بتاكليف Tد مmواضعة مقارنة مع Þاكليف التعاقد مع 
ماكتب اNراسات، وÞزداد التاكليف ارتفاJا ��لجوء ملراكز دراسات ٔ�جWبية 

  .لها ٕاجناز دراسات بiٔمثان ٔ�قل رمغ وجود مراكز وطنية ميكن
السؤال، مفا اÐي س7تقومون به، الس7يد الوز�ر، من تدابري وٕاجراءات 
قانونية وتنظميية Ìمنط حHاة إالدارة �ل¶د من التبذ�ر، وÞرش7يد النفقات، 

  حامية املال العام، واس7تعاملها فE فHه فائدة ومردودية؟
  .وشكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .ضل الس7يد الوز�رتف

        : : : : الس7يد الس7يد الس7يد الس7يد 1111زار �ركة، وز�ر ªقmصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ªقmصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ªقmصاد واملاليةزار �ركة، وز�ر ªقmصاد واملالية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس7يد الرئDس احملرتم،

  الس7يدة والسادة املس�شارون، 
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء فريق الت¶الف ªشرتايك 

ٕاىل  Jىل هذا السؤال الهام، وا�يل Þمييش يف ٕاطار التوTه احلكويم الهادف
  . Þرش7يد النفقات والتقليص من منط حHاة إالدارة

ؤ�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�ؤكد حرص احلكومة Jىل مواصU هنج Þرش7يد وربط 
إالنفاق العمويم �حلاجHات الرضورية، وجعل الن�اJة والفعالية يف صلب 
النفقة العمومHة، من oالل مواصU، ٔ�وال، تقليص منط DJش إالدارة، مث 

Dس م|دٔ� ªس7تغالل املشرتك �لوسائل املتا»ة، كذ� العمل Jىل تiٔس 
فضال عن العمل Jىل ٕاجياد بدائل متويل كفUH بتخفHف الضغط Jىل مزيانية 

  .اNو·
ٔ�ن ٔ�عطيمك بعض  -امسح يل، الس7يد املس�شار احملرتم -ويف هاذ إالطار 

  :اCٔرقام والتطورات ا�يل عرفهتا النقط ا�يل طرحmو يف السؤال د®لمك
ظرية الس7يارات، ابغيت نعطيمك وا»د الرمق ٔ�ن �لÒس7بة �لÒس7بة حل

�لنفقات املرتبطة بتدبري وصيانة حظرية الس7يارات وقع، ٔ�وال، التقليص من 
، خفضنا يف هاذ 2010و 2013نفقات ªقmناء د®ل الس7يارات ما بني 

ٕاذن تدار وا»د اEهود �بري �ش ميكن لنا . هاذ النفقات %44املزيانية بـ 
  .من النفقات د®ل اقmناء الس7ياراتنقلصو 

. النقطة الثانية، يه كذ� العمل Jىل Þرش7يد اس7تعامل هاذ الس7يارات
تدارت دورية كذ� د®ل الس7يد رئDس احلكومة ٔ�وال ا�يل تيiٔكد فهيا 
رضورة ªمmناع عن رشاء س7يارات ٕاال يف احلاالت الرضورية واملعلU، مع 

�لرشاء، مع حرص ا�لجوء ٕاىل الكراء يف ا�لجوء ٕاىل معلية الكراء املنهتNي 
يوم فقط، وكذ� العمل Jىل وضع جلنة oاصة يرتٔ�سها  15مدة زمWية د®ل 

الس7يد رئDس احلكومة الهدف د®لها وهو ٕاJادة النظر يف حظرية س7يارات 
اNو· �ش �شوفو الكHفHة د®ل النقط ا�يل طرحmيو، املشلك د®ل 

العالية، هاذ املشالك لكها ٔ�ننا حناولو خنرجو الصيانة، املشلك د®ل التلكفة 
يف ٕاطار هاذ قانون املالية املق|ل بوا»د التصور اكمل د®ل �يفHة تدبري 

  .وكذ� �يفHة تقليص هاذ النفقات
من �ة ٔ�خرى، �لÒس7بة لنفقات إاليواء وªس7تق|ال والفWدقة، هنا 

التقليص من جحم هذه النفقات، وذ� عن  %50كذ� وقع تقليص د®ل 
ٕاىل احلدود اNنيا يف النفقات املرتبط �الس7تق|ال والفWدقة وإاليواء والتغذية، 
وحرص مصاريف تنظمي املؤمترات وتظاهرات املهام والسفر®ت �لþارج يف 

  . احلد اCٔدىن الرضوري �لمتثيل الرمسي
هذا كذ� من بني اCٔمور ا�يل اoذينا Jىل JاتقWا يف ٕاطار اÌهتييء د®ل 

  . نون التنظمييالقا
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد املس�شار. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد محمد Jداباملس�شار الس7يد محمد Jداباملس�شار الس7يد محمد Jداباملس�شار الس7يد محمد Jداب
  .شكرا الس7يد الرئDس

شكرا الس7يد الوز�ر Jىل إالTا�ت الواحضة، وهذا هو ما نعم� مكغاربة 
دل ٕازا· �ريدون ٔ�ن حيافظوا Jىل املال العام، �ريدون ٔ�ن �كون الرتش7يد ب

  . الوسائل اCٔساس7ية �لمزيانية
ٕاذن انç مmفقني معنا، الس7يد الوز�ر، Jىل ٔ�نه هاذ املسائل ا�يل قلنا 
اكينة، وoري دليل هو اEلس اJCٔىل �لحسا�ت، ملا كنتصفحو يعين 

وهذا تيخيلنا، ما . املشالك ا�يل �يتطرق لها، تنلقاو وا»د املسائل كثرية
Þ ا ©ريWمور يف ٕاطار التوافق، ما اك�ن اك�ن مشلك، احCٔكون امحلد ^ ا

  . مشلك
ٕاذن احWا، الس7يد الوز�ر، كنطرحو هاذ السؤال Cٔنه احWا عند� يقني 
وعند� الثقة يف احلكومة د®لنا، Cٔنه الشعار ا�يل هزوا املغاربة والشعار ا�يل 

 ،Uيعين هزاتو احلكومة وهو حماربة الفساد، وهاذ حماربة الفساد مايش ساه
كتجي من e�ٔسط املسائل ٕاىل J�ٔىل املسائل، Cٔنه ملا ©ادي يتفعل هذاك 
املشالك د®ل اEلس اJCٔىل �لحسا�ت ويتعاق|وا الناس ا�يل ما ا»رتموش 
املال العام، وهذا هو ا�يل oاص، Cٔن املغاربة راه تيطلبوا اشوية د®ل 

وامىش راه  دا وا»د العدد د®ل املالينياإالنصاف، مايش وا»د يعين 
Tالس مع راساتو �ي�سارى وهو مايش هنا، واملغاربة كDشوفوه و�يعرفوه وما 
�يقدروا يد�روا حىت يش »اTة، هذا هو ا�يل �يþلق نوع شوية من 

  . ªس�Hاء، Cٔنه املال العام د®ل املغاربة اكملني
وانç مسؤولني، الس7يد الوز�ر، واحلكومة كذ� مسؤو· Jىل امحلاية 

رمغ ٔ�نه اEهودات ا�يل تدارت وتدارت وا»د العدد د®ل امجلعيات،  د®لو،
ولكن مازال oاص وا»د ا�لجينة ا�يل ميكن لها ²سهر Jىل هاذ اليش د®ل 
الصفقات وتعرف إالماكنيات ا�يل كتحتاج يعين الوزارات، لك وزارة 
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 ووزارة، ٔ�ش7نو يه اCٔمثنة د®لها يف السوق، وهاذ اليش راه Tا يف اجلواب
  . د®لمك

  .وشكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر ªقmصاد واملاليةالس7يد وز�ر ªقmصاد واملاليةالس7يد وز�ر ªقmصاد واملاليةالس7يد وز�ر ªقmصاد واملالية
  .شكرا الس7يد الرئDس

  . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم

فكام Tاء يف تدoلمك وتعقHبمك، من بني اCٔمور اCٔساس7ية اليت مقنا هبا 
هاذ املرسوم اجلديد �لصفقات . ويه وضع مرسوم Tديد �لصفقات العمومHة

العمومHة الهدف د®لو اCٔسايس وهو ٔ�وال ٔ�ن يقوي الشفافHة، 1نيا كذ� 
ٔ�ن يؤدي ٕاىل التقليص من النفقات من oالل جتميع الصفقات العمومHة، 
وا�يل ©ادي جيعل كذ� ٔ�نه ©ادي ميكن من �ة ٔ�خرى Jىل ٔ�ننا نقلصو من 

ا�يل من oاللها الوا»د ميكن لو التاكليف، وÞكون كذ� ٔ�مثان مرجعية 
  . حيدد وا»د املس7توى

وزد� وا»د اCٔمر ا�يل هو ٔ�سايس، وهو ٔ�ن ميل إالدارة كتقدم هذاك 
طلب العروض، ©ادي حتدد فهيا كذ� الغالف املايل ا�يل هو مWتظر، 
اJالش؟ Cٔن اكن يف املايض اك�ن تالعبات، اك�ن الناس ا�يل عندمه 

ا�يل ما اك�ش عندمه املعلومة، و�لتايل تيجيبوها يه املعلومة، واك�ن الناس 
هاذيك واCٓخر�ن مسا�ن تي�mعدوا Jلهيا، و�لتايل ما �ياoذوش الصفقة، 

ٕاذن هاذ العملية لكها ابغينا حنلوها . ومن بعد تD|داو �زيدوا يف اCٔسعار
  .�كHفHة هنائية من oالل ٔ�نه Þكون الشفافHة التامة يف هاذ النقطة

 ٔCخرى كذ� وهو ٔ�ننا يف ٕاطار هاذ املرسوم اجلديد، ٔ�عطينا النقطة ا
العناية القصوى �لمقاو· الوطنية واملقاو· الصغرى املتوسطة ا�يل ©ادي 

د®ل الصفقات العمومHة Jىل اCٔقل ©ادي متيش �لمقاو·  %20جيعل ٔ�ن 
الصغرى واملتوسطة الوطنية، �ش خنلقو فرص الشغل و�ش كذ� 

  . نتاج الوطينحنس7نو ونقويو االٕ 
  .وشكرا

  :الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
شكرا الس7يد الوز�ر، و�شكر الس7يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ونmÒقل ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل الس7يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة 
والتمنية ªجçعية حول املعايري املعمتدة يف توزيع اNمع املايل العمويم Jىل 

 . عهنا الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملانمجلعيات، وسmDوىل إالTابة �لنيابةا

 .اللكمة Cٔ»د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  اCٔطر، ٔ�هيا احلارضون،
نص الرب�مج احلكويم املصادق Jليه من : نا، الس7يد الوز�رالسؤال د®ل 

، يف موضوع الرشاكة مع امجلعيات 2012ينا�ر  26ق|ل الربملان بتارخي 
ودمعها Jىل رضورة ٕاقرار معايري شفافة Ìمتويل �رامج امجلعيات وٕاقرار �ٓليات 

  .ملنع امجلع بني اÌمتويالت واعçدات طلب العروض يف جمال دمع املشاريع
  الس7يد الوز�ر، 

يف هذا إالطار، مقمت مؤخرا بت¶ديد امجلعيات اليت س�س7تفHد من دمع 
  : وJليه، �سائلمك كام ييل. وزارÞمك

ما مدى الزتاممك مبا Tاء يف الرب�مج احلكويم يف الشق املتعلق بدمع  -
  امجلعيات؟

 1نيا، ما يه املعايري املعمتدة يف اخmيار امجلعيات املس7تحقة Nمع املال -
  العمويم؟

  .وشكرا
        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة

  .تفضلوا الس7يد الوز�ر. شكرا

الس7يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع الس7يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع الس7يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع الس7يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع 
نيابة عن الس7يدة eس7مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة نيابة عن الس7يدة eس7مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة نيابة عن الس7يدة eس7مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة نيابة عن الس7يدة eس7مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة ((((املدين املدين املدين املدين 

        ::::))))والتوالتوالتوالتمنمنمنمنية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعية
  .شكرا الس7يد الرئDس

  .�شار احملرتمشكرا الس7يد املس 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

نيابة عن زمHليت، الس7يدة الوز�رة، يطيب يل ٔ�ن ٔ�وافHمك بعنارص 
  :اجلواب اCٓتية

�يد Jىل هذه الرشاكة مع ٔiٔ�وال، حصيح ٔ�ن الرب�مج احلكويم تضمن ت
امجلعيات لتنفHذ �رامج يف قطاJات مmعددة، حHث ما اكن هناك العمل 

جي ٕالجناح يعمل eرشاكة مع امجلعيات خHار اسرتات ٕاذن ال. الطوعي املدين
  .الربامج ªجçعية يف هذا القطاع

1نيا، يف ٕاطار ª»رتام د®ل ªلزتامات د®ل الرب�مج احلكويم، مت 
، و�ٓخر �رمس س7نة 2012إالJالن عن طلب تقدمي مشاريع �رمس س7نة 

2013ª ل القطبoاالت تدEيف ا Uعي، ، لصاحل امجلعيات العامçج
مWظم يف وا»د املسطرة، وا�يل فهيا وا»د اNليل ٔ�يضا  هوطبعا هاذ اليش لك

  .مساJد الس�Hعاب هذه التدابري وإالجراءات وكذ� اTٓCال احملددة
البعد الثاين يف التعاطي مع هذا امللف، هو ٔ�نه تعز�ز احلاكمة املتعلقة 
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ل ٕاطالق وا»د هباذ النوع من التدoالت واملشاريع املشرتكة، من oال
مرشوع �متول يف  ª900فm¶اص يعين ا�يل هو oار% حوايل تقريبا 

 U«ىل مس7توى 2011-2008املرJ ٕالضافة طبعا �لرقابة العادية ا�يل كمت� ،
  . العمل د®ل مجيع املصاحل د®ل الوزارة

فE يتعلق �ٕالجراءات املعمتدة من T�ٔل ضامن ما يعرب عن ا�شغالمك، 
  : ار، اك�نالس7يد املس�ش

ٔ�وال، تفعيل م|دٔ� Þاكفؤ الفرص Jرب إالJالن عن طلب تقدمي مشاريع، 
  مما جيع� مmا»ا للك املتدoلني امجلعويني؛

1نيا، هناك اشرتاط ٔ�سايس هو مالءمة اNمع مع اEاالت ا�يل يه 
-2012موضوع اش7تغال القطب ªجçعي يف ٕاطار إالسرتاجتية املعمتدة 

  ؛2016
  :سطرة املعمتدة واملعايري دقHقة، ؤ�ساسا ما ييل1لثا، ٔ�ن امل 

ٔ�وال، خص Þكون امجلعية ا�يل ك�س7تافد من هاذ اليش هذا تدار  -
... بطريقة دميقراطية، مبعىن اك�ن مكmب يmÒخب، اك�ن تقار�ر ٔ�دبية، مالية

  .ٕاخل، البد من هاذ الوضعية Þكون وضعية معمتدة
ملوارد ال�رشية وال املادية ٔ�يضا اCٔهلية د®ل امجلعية، ال من �حHة ا -

وال كذ� اخلربة يف اEال ا�يل هو موضوع د®ل الرشاكة مع جمال اش7تغال 
  .الوزارة
كذ� اك�ن معيار �ٓخر ا�يل هو دقة اCٔهداف املسطرة ودقة  -

  ).الرشاحئ والفÑات ا�يل يه معنية هباذ العمل(ªس7هتدافات ªجçعية 
ٔ�ي لك ما اكنت امجلعية قادرة ٔ�هنا معيار :م ٔ�يضا هو تعدد الرشاكء،  -

تع£ رشااكت واسعة، حكومHة و©ري حكومHة، لكام اكنت مؤهU ٔ�كرث ٔ�ن 
  .Þكون رشيك يف هاذ العمل

واك�ن ٔ�يضا معل :م مرتبط بقمية الرشاكة، هو ٔ�نه �س7بة مسامهة 
امجلعيات لضامن طبعا اس7تدامة ودميومة هاذ النوع من املشاريع �ش ما 

 .معزو· عن ٔ�ي دور ٔ�و مشاركة د®ل امجلعياتÞكو�ش معلية 
بطبيعة احلال احلاكمة Ùخط الزم، ªفm¶اص معلية Jادية، هاذ اليش 

  :ٔ�عطا� احلصيU اCٓتية هلك
، ªس7تفادة مشلت تقريبا حوايل 864مرشوع من ٔ�صل  175مت انتقاء 

اك�ن . د®ل اCٔقالمي وغطات لك جماالت تدoل القطب ªجçعي 60
Jدمك هبا الس7يد املس�شارمجموHدا ٔ�يضا ٕان شاء هللا ٔ�فT رقام :مةCٔة من ا.  

  .شكرا لمك

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
شكرا الس7يد الوز�ر Jىل إالTابة د®لمك، ولكن انç، الس7يد الوز�ر، 

حت يوليوز تيعطي وا»د اCٔمهية �لغة تتعرفوا ٔ�ن اNس7تور ا�يل Tا د®ل فا

لهاذوك امجلعيات د®ل اEمتع املدين، �يفام اكنت ªهçم د®لها، سواء اكنت 
هو واحض،  12اجçعية وال ثقافHة وال ر®ضية وال اقmصادية، ولكن الفصل 

هو تيعطي وا»د الرصا»ة �ون هاذ امجلعيات  12الس7يد الوز�ر، الفصل 
لشiٔن العام ا�يل ت�سامه يف ٕاJداد قرارات ومشاريع Nى املهمتة بقضا® ا

  . املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومHة، وكذ� يف تفعيلها وتقHميها
ا�يل Þميكن امجلعيات من تقدمي عرائض هتدف ٕاىل مطالبة  139والفصل 

اEالس املنتخبة ٕ�دراج نقطة تدoل يف اخmصاصها مضن Tدول ٔ�عاملها، 
ر تmDعلق هباذ امجلعيات ا�يل تتلقى دمع د®ل املال العمويم، لكن مادام اCٔم

هنا ت�|قى املسؤولية تتقmيض مWمك، الس7يد الوز�ر، ٕاخضاعها �لمبادئ العامة 
املذ�ورة دس7تور®، �ش Þكون وا»د احملاس7بة ا�يل يه فهيا وا»د احملاس7بة 

  .والشفافHة ودميقراطية حامية املال العام من الهدر
ن وا»د الرقابة، هنا تتكون وا»د رقابة املطلوبة Jىل ٔ�وTه وابغينا Þكو

رصف هذا اNمع املقدم �لجمعيات، احWا يف نظر� جيب ٔ�ن Þكون ق|لية 
  .وبعدية

 le(ق|لية اJالش؟ حلقاش ت�شرتط وا»د رضورة تقدمي �ر�مج معل 
plan d’action( اللo مع، وبعدية منNىل ٔ�ساسها تتلقى امجلعية اJو ،

  .دى تنفHذ هذا الرب�مجمراق|ة م
  .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر. شكرا الس7يد املس�شار

نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة ((((الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
        ::::))))وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتمنمنمنمنية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعية

  .شكرا الس7يد الرئDس
د®ل  هالس7يد املس�شار التدoالت د®ل احلكومة يف اEال لكهو 

العمل امجلعوي، ٔ�نمت تتابعون اCٓن ٔ�ن هناك مسار يف ٕاطار وا»د احلوار 
وطين �روم مراجعة لك هاذ املنظومة املتعلقة بتدبري الشiٔن امجلعوي، 
�ٕالضافة طبعا ٕاىل تفعيل ما ٔ�رشمت ٕاليه من مقmضيات دس7تورية ؤ�حاكم 

  . مس7ت�دة يف اEالا�يل يه
فلهذا، ا�يل نبغي نiٔكد لمك ونطمئنمك، بiٔنه الرشااكت مع امجلعيات 
غتكون ٔ�»د احملاور اCٔساس7ية ا�يل ©ادي ينصب Jلهيا احلوار الوطين، 
وا�يل فHه رشاكة واسعة حكومHة ومدنية ومؤسسات وطنية من T�ٔل ٔ�ننا 

ية ا�يل ختيل فعال فعال نبHÒو وا»د املنظومة قانونية وتنظميية ومؤسسات 
امجلعيات �كونوا يف مس7توى الت¶دي ا�يل هو اليوم رفعه اNس7تور ا�يل هو 
بطبيعة احلال ٔ�ن �كونوا رشاكء يف صيا©ة الس7ياسات العمومHة، يف تنفHذها 

  .ويف ت�|ع التنفHذ د®لها وكذ� يف تقHميها
هاذ اليش مايش ساهل، �لنصوص موجودة لكن ٕاخرا�ا ليك تصري 

 وتنظEت ومؤسسات، هذا هو الورش ا�يل احWا اليوم بصددو ٕان قوانني
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شاء هللا Ùحكومة eرشاكة واسعة من T�ٔل ٔ�ننا منتلكو هاذ املنظومة القانونية 
اجلديدة، ا�يل ختلينا فعال منش7يو حنو هاذ النوع من إالجنازات اNس7تورية 

  .الك|رية
امن واCٔرسة، راه ©ري �ش تعرفوا ©ري �لÒس7بة �لوزارة يعين د®ل التض

 23الرمق اCٓن د®ل دمع امجلعيات يف ٕاطار هاذ الرشااكت تيوصل تقريبا 
 155مليون درمه ©ري القطب ªجçعي، و 65مليار د®ل الس7ن�مي، فهيا 

ماليني درمه  10مليون درمه �لرJاية ªجçعية مكؤسسة بطبيعة احلال، و
الواك· د®ل التمنية مليون درمه مع  7يف ٕاطار التعاون الوطين، و

  .ªجçعية
هذا قطاع وحHد، ٕاذن هناك ٕاماكنيات معومHة كمتيش �لجمعيات، 
وعندها �1ٓر اجçعي ملموس Jىل الساكنة وJىل املواطنني، لكن املراجعة 
�لمنظومة لكها يه اليوم ٕان شاء هللا مرشوع حوار وطين 1متىن ٕان شاء هللا 

  .ٔ�ن ننجح يف ٕاخراج مثراته �لمجمتع
  .شكرا لمك

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد الوز�ر

السؤال الثاين كذ� املطروح Jىل الس7يد الوز�ر، وموضوJه غياب 
اللكمة Cٔ»د السادة املس�شار�ن من فريق اCٔصا· واملعارصة، . الولوجHات

  .تفضل

        ::::املس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لبار
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس7يد الرئDس،
  الوزراء،السادة 

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
Þمتتع بالد� مبؤهالت اس� رية �برية �لنظر ملوقعها اجلغرايف �لقرب من 

ٔ�ورو�، واعتبارها بوابة القارة إالفريقHة، وطابع اCٔمن وªس7تقرار اليت تنعم 
به، وكذا املشاريع ªقmصادية الكربى اليت اخنرطت فهيا بالد� يف اEاالت 
الفالحHة والصناعية والس7ياحHة واخلدماتية، ويه مؤهالت من املمكن ٔ�ن 

  .جتعل بالد� رائدة يف اس7تقطاب رؤوس اCٔموال، oاصة اCٔجWبية
شفوي حول غياب ... الولوجHات، ٔ�س�سمح، ٔ�س�سمح، ٔ�س�سمح

  .شكرا. الولوجHات

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .شكرا. Jاود التوقHت... هاذ اليش ا�يل اك�ن

        ::::�شار الس7يد عز�ز ا�لبار�شار الس7يد عز�ز ا�لبار�شار الس7يد عز�ز ا�لبار�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس املس املس املس 
يف مسعى لبالد� �لهنوض بiٔوضاع فÑات اCٔشþاص يف وضعية ٕاJاقة، 

املتعلق �لولوجHات،  03.10مت Þكر�س هذه إالرادة بصدور قانون رمق 

وذ� تعز�زا �لرتسانة القانونية لفائدة اCٔشþاص املعاقني، اعتبارا �0ور 
ٕالدماج ªجçعي لهؤالء احليوي اÐي تضطلع به الولوجHات يف معU ا

اCٔشþاص، وهو ما شلك نقU نوعية يف اEال ال�رشيعي ومكس7با هاما، 
J�ٔاد اCٔمل يف حHاة �رمية بفعل املعا�ة احلقHقHة اليت تالقهيا هاته الرشحية من 

  .اEمتع
واقع احلال يضعنا ٔ�مام جحم الهوة بني مقmضيات هذا القانون  ،لكن

، لتبقى العديد من مقmضيات هاذ القانون »ربا وتطبيقه Jىل ٔ�رض الواقع
Jىل ورق، و�لتايل ضياع املقاصد الن�UH اليت روعيت يف صيا©ة هذا 
النص نظرا ٕاىل ش7به الغياب التام �لولوجHات يف البنا®ت املفmو»ة �لعموم ٔ�و 
املعدة لالس7تعامل امجلاعي بفعل غياب التجهزيات الواجب توفرها جلعلها 

  .وªس7تعامل من ق|ل اCٔشþاص يف وضعية ٕاJاقةسهU الولوج 
والن��Hة ٔ�ننا ٔ�صبحنا ٔ�مام قانون يعترب من حHث املبدٔ� مmقدما من 
الناحHة القانونية Jىل معطيات الواقع املغريب بفعل غياب ٕارادة حقHقHة 
لتزنيل مقmضيات هذا القانون، مع ما يعنيه ذ� من غياب حقوق هاته 

  .الرشحية من املواطنني
ن T�ٔل ذ�، �سائلمك، الس7يد الوز�ر، حول اCٓليات العملية الكفUH م

  .بتطبيق مقmضيات هذا القانون
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس7يد املس�شار

نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة ((((الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
        ::::))))امن واملرٔ�ة واCٔرسة والتامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتمنمنمنمنية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعيةوز�رة التضوز�رة التضوز�رة التضوز�رة التض

  .شكرا الس7يد الرئDس
  .شكرا الس7يد املس�شار

ال خيفى Jليمك، الس7يد املس�شار، ٔ�ن املوضوع د®ل املعا�ة د®ل 
اCٔشþاص ا�يل هام يف وضعية ٕاJاقة هو وا»د التفاJل بني ٔ�مر�ن، بني 

و ذهين ٔ�و نفيس ٔ�و العجز اÐايت ا�يل تيكون مرتبط بوا»د إالشاكل بدين �ٔ 
ما شابه، وبني احمليط د®ل هاذ املواطن، ولكام اكن احمليط ما فهيش مسا�رة 
ومساJدة �لتغلب Jىل هاذيك �1ٓر العجز اÐايت لكام كتكون إالJاقة ذات 

 .í�ٔر بليغ Jىل نفس7ية وJىل اندماج هذا املواطن يف احمليط د®لو
التعاطي مع العجز من هنا الس7ياسات العمومHة تذهب ٕاىل بعد�ن، 

ٓ اÐايت من T�ٔل JالTه طبيا، ٕاىل  خره، وكذ� حتسني رشوط الولوج ٕاىل �
  .احلياة ªجçعية من oالل التغلب Jىل املعيقات اخلارجHة

من هنا تiٔيت الولوجHات ٕاك»دى ªجيا�ت التقWية والعملية 
والتكWولوجHة ٔ�يضا اليوم ليك جتعل هاذ الشخص ا�يل عندو هاذ العجز 

Ðايت ا�يل ميكن �كون طبيعي، ميكن �كون �جت عن »ادثة، يعين يوجل ا
  . احلياة يف خمتلف اEاالت د®لها
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هنا نبغيو �س�لو ٔ�يضا بiٔسف هو ٔ�نه هاذ القانون ا�يل �ينظم احلق يف 
هاذ ªس7تعامل �لولوجHات يف خمتلف اEاالت، سواء اكنت حنو النقل ٔ�و 

، ولكن لٔ¢سف 2003القانون صدر يف حنو يعين إالJالم ٔ�و ما شابه، 
Jاد خرج املرسوم التطبيقي، ٔ�ي مثان  2011الشديد ٔ�نه تقريبا حىت 

  .س7نوات من ªنتظار يف املر»U السابقة
اليوم احلكومة يعين �رشت هاذ الورش هذا من T�ٔل ٔ�هنا تنجز فHه ما 

  : جيب ٕاجنازه ملصلحهتا ولٔ¢شþاص يف وضعية ٕاJاقة
ها مسؤولية التÒس7يق Cٔهنا القضية Þرتبط �لك ٔ�وال الوزارة عند

القطاJات ا�يل عندها Jالقة �Cٔشþاص ا�يل عندمه هاذ إالشاكل، اك�ن 
قطاع اNاoلية، اك�ن السكىن والتعمري وس7ياسة املدينة، اك�ن التجهزي 
والنقل، اك�ن الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثة، اك�ن االتصال، ٕاىل 

  .�ٓخره
املرسوم ©ادي يمت التفعيل د®لو من oالل Þك-يف امحلالت  ٔ�يضا هاذ

التحسDس7ية جلعل �ªشغال هباذ املرسوم مسiٔ· جممتعية يعين من احلقوق 
اCٔساس7ية لٔ¢شþاص يف وضعية ٕاJاقة من T�ٔل متتيعهم �لولوج ٕاىل 

  .oدمات اNو· واملؤسسات املدنية وªندماج ªجçعي
تiٔهيل املهندسني والتقWيني يف امجلاJات اك�ن ٔ�يضا تدoل Jىل مس7توى 

والواكالت احلرضية، ٕاىل �ٓخره، من T�ٔل ٔ�هنم Jىل مس7توى الهندسة وJىل 
  . مس7توى التدoالت د®هلم Þراعي هاذ املوضوع

  . كذ� Jىل مس7توى النقل، اعçد معايري Jىل مس7توى الولوجHات
ها وا»د يف االتصال ٔ�يضا اعçد لغة إالشارة يف الربامج ا�يل عند

اخلصوصيات يف ٕاطار طبعا مmدرج Jىل مس7توى يعين اجلانب الس7يايس ٔ�و 
  . ªجçعي ٔ�و إالخ|اري من T�ٔل متكHهنم من هذا احلق من الت�|ع

  .شكرا

        : : : : الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل اليس بومنر. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكراملس�شار الس7يد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  .ذرالس7يد الرئDس، ؤ�عت

  الس7يد الوز�ر، 
حتدثمت عن ال ن الس7نوات ٔ�و مثان س7نوات جعاف، Cٔن ح6H نت¶دث 
عن الولوجHات نت¶دث عن يشء ملموس، تقWيات ووسائل ا�يل ك�سهل 
Jىل املواطن ذوي ªحmياTات اخلاصة ٔ�نه �س7تافد من احلياة العامة، سواء 

 اك�ن؟ هو ٔ�نه Jىل مس7توى القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص، إالشاكل فني
هاذ السؤال طرحWاه Jىل احلكومة السابقة واحWا كنعاودو نطرحوه، ميكن 
كنعاودو نطرحوه بنفس الصيغة، اكينة يش ٔ�مور، الس7يد الوز�ر، ما فهياش 
ªنتظار، Cٔن وا»د الفÑة من املواطنني املغاربة يف الهامش، احWا كنت¶دثو 

خنرجو �لشارع ما غنلقاو حىت  Jىل الولوجHات، كنت¶دثو عن امللموس، دا�

  ... يش »اTة، ال Jىل مس7توى النقل
واش هاذ املواطن، هاذ الفÑة د®ل املواطنني، ال�رشيع ها هو اك�ن، 
الواقع، Cٔن هاذ املسiٔ· ما كتحتاجش لوا»د طول التفكري، كتحتاج 

  . لٕالرادة، اك�ن وال ماكيÒش
هاذ التالمHذ ا�يل Tاو Cٔن دا� احWا ©ري اليوم، الس7يد الوز�ر، »ا·، 

اCٓن �ش حيرضوا معنا، طفل معاق، هاذي مؤسسة، هذا ©ري Jىل س�Hل 
املثال، هزوه احصابو �ش يطلعوه �لمنصة، هاذ اليش لقHناه دا� هاذي ©ري 
»ا· Cٔن هذا ©ري اس7تWFاء، ولكن القاJدة Cٔن هذا مايش دامئا اك�ن، 

 إال�سان املعاق يف التدبري اليويم القاJدة ما اكيناش يف اEمتع، احWا مغيبني
  .�لشiٔن العام

احWا ا�يل كنطلبو، الس7يد الوز�ر، مسائل ملموسة، قولوا لنا يف 
املؤسسة الفالنية اكينة، يف القطاع الفالين اك�ن، Cٔن ميل كنخرجو �لشارع 
ما كنلقاو حىت »اTة وكÒشوفو هاذ احلاالت د®ل املواطن وكتحس Cٔنه 

 ça passe dans( د®ل احلكومة بو»دها Cٔن oارج التفكري مايش
l’esprit( هاذي ثقافة، ما عند�ش هاذ الثقافة د®ل اك�ن وا»د املواطن ،

Û وmمعاق خصنا نلتف .  
 .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك رد Jىل التعقHب الس7يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا

نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة نيابة عن الس7يدة ((((ان واEمتع املدين ان واEمتع املدين ان واEمتع املدين ان واEمتع املدين الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربمل
        ::::))))وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتمنمنمنمنية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعيةية ªجçعية

  .شكرا الس7يد املس�شار
 ٔiة، دامئا التعممي يوقع يف اخلطTٔن ما اك�ن حىت يش »اiاك�ن . هو القول ب

جمهودات تبذل، اك�ن ٕادارات فهيا هاذ اليش، اك�ن جمهودات، لكن الحظ 
Jاد �يخرج  2011حىت  2003مو Jىل ٔ�نه قانون صدر يف معا® ميل تmÒلك

  .مرسوم تطبيقي هاذي ٕاJاقة حقHقHة من الناحHة د®ل التعاطي مع الواقع
يه س7نة اس7تWFائية جبميع  2011، 2011، وتعرفون 2011اليوم، 

املقايDس، ما كناش يف وضع Jادي، اليوم احلكومة ميل كنتلكمو Jىل هاذ 
ل التÒس7يقي اCٓن املك-ف ا�يل oدام من T�ٔل تفعيل التدابري وJىل هاذ العم

هاذ املرسوم، هاذي س7ياسة حكومHة اCٓن فهيا وضوح، Cٔن فهيا خطوة 
تiٔخرت لس7نوات، ولكهنا اCٓن Tاهزة وJلهيا ªش7تغال، واEال مmعدد لDس 
فقط الولوج ٕاىل مرفق الولوج، الولوج اليوم ٕاىل إالJالم العمويم رمبا �كون 

ال جيد الشخص ا�يل عندو ٕاJاقة ٔ�نه ي�|ع تلفزيون بلغة إالشارة ٔ�سؤ� عندما 
  .ٔ�و كذا، هذا وا»د العنف �يçرس Jىل هاذ املواطن بطريقة ٕاقصائية يومHة
 18ٕاذن عند� اليوم مرسوم، عند� ²شاور موسع، يوم ٕان شاء هللا 

يونيو يف مراÙش ©ادي Þكون يف ٕاطار وا»د تدقHق هاذ الس7ياسة العمومHة 
تفصيل د®لها، وكذ� �س7ياسة ²شاورية اك�ن وا»د الندوة يف مراÙش وال 
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من T�ٔل تدقHق هذه اCٔمور وهذه الرتتD|ات، لكن اك�ن جمهود اCٓن يف هذه 
  .املر»U، اك�ن جمهود الس7تدراك الس7نوات ا�يل ضاعت

س7نوات جعاف مع س7نة ونصف فهيا  8ٔ�� مmفق معمك، ما نقارنوش 
ن ٔ�تفق معك هو ٔ�ن اك�ن مسؤولية جامعية، جمهود �بري لالس7تدراك، لك

  . وهاذي ثقافة
اليوم، الس7يد املس�شار احملرتم، ميل كنتلكمو Jىل الربملان يعين هاذي 
مسؤولية ٔ�يضا مؤسساتية م|ارشة، جيب ٔ�ن يلج الناس ٕاىل الربملان ا�يل 
عندمه إالJاقة �اكمل السهو·، ولDس هناك ما مينع من اختاذ هاذ التدبري 

  .%100ضية د®ل تدبري ٕاداري مس7تقل Cٔن ق 
ٕاذن هاذ اEهود اليوم خصو تويل فHه املبادرة املؤسساتية، تويل فHه 
املبادرة امجلعوية املدنية، وطبعا احلكومة مساء· عن تطبيق �ر�جمها يف هاذ 

  . اEال
  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس7يد الوز�ر

 الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات نmÒقل كذ� ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل
اللكمة Cٔ»د السادة . مع الربملان واEمتع املدين حول حتديد امل� الغابوي
  .املس�شار�ن �لفريق احلريك، تفضل الس7يد املس�شار

        ::::املس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء، 
  �ن،السادة احلضور والسادة املس�شار 

تعود معلية حتديد امل� الغابوي، اÐي �س�Wد من : السؤال د®لنا هو
املوافق  1334من صفر  26الناحHة القانونية ٕاىل ٔ�حاكم الظهري الرشيف يف 

�لحق|ة ªس7تعامرية، وال يÒسجم مع املتطلبات الواقعية  ،1916 ينا�ر 3لــ 
  .والوضعيات اخلصوصية Ðوي احلقوق

خرا مصاحل املياه والغا�ت يف العديد من اCٔقالمي وJليه، فقد معدت مؤ 
يف مملكmنا الرشيفة Jىل اس�شعار بعض الساكنة اليت ال تتوفر Jىل عقود 
امللكHة Cٔراضهيم بiٔهنا تدoل يف ما �سمى �مل� الغابوي، وهو ما تعتربه 
ساكنة ت� اNواو�ر اعتداء Jىل حقوق امللكHة اخلاصة Cٔراضهيم، متلكوها 

عن T�ٔدادمه، ٕاال ٔ�هنم حيولون ٕاىل جمرد مWتفعني ٔ�و مس7تغلني، حتت ٕار1 
قHود امل� الغابوي ورقابة مصاحل املياه والغا�ت، وهام :دد�ن يف ٔ�ي وقت 

  .ٕ�فراغهم و²رشدمه
ٔ�مل حين الوقت بعد لتحيني بعض  :لهذا، �سائلمك الس7يد الوز�ر احملرتم
 مع الظرفHة الراهنة والتحول اÐي القوانني اليت تعود لعهد امحلاية وال تçىش

  يعرفه املغرب؟
1نيا، ٔ�ال تفكرون يف مراJاة اخلصوصية اجلغرافHة للك �ة يف حتديد 

  امل� الغابوي؟
  وملاذا مل يمت ٕارشاك اEمتع والق|ائل املعنية يف هذا الت¶ديد؟ 

 .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .وز�ر، تفضلوااللكمة لمك، الس7يد ال. شكرا الس7يد املس�شار

        ::::الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس7يد الرئDس

  .شكرا الس7يد املس�شار
يعين بني اCٔمس واليوم الفريق احلريك مشكورا طرح نفس السؤال يف 
الغرفmني، هذا �يiٔكد Jىل احلرص وJىل ªهçم �ملوضوع، ولكن هاذ 

Hكرر مبا يفÞ د ٔ�ن هناك ٕاشاكل رمبا يف التواصل ويف ٕادراك فني اك�ن السؤال
  .املشلك

املغرب ما عند�ش يعين الغابة مك� oاص، هاذ اليش اك�ن يف بعض 
  . اNول، ما عند�ش، ٕاذن امل� الغابوي هو م� �0و·

ومWذ ٔ�ن بدٔ� تقWني التعاطي مع هذه الرثوة، اكنت دامئا املنظومة القانونية 
اجتاه ٔ�وال يعين ا»رتام حقوق اCٔغيار، ٔ�ي طرف ٔ�دىل مبا لكها كمتيش يف 

يفHد ملكHته Cٔي بقعة داoل ٔ�و جماورة �لغابة فهو بقوة القانون �متتع حبق 
  .امللكHة

. املسiٔ· الثانية هو ٔ�نه يعين حقوق ªنتفاع مضمونة بقوة القانون
رمية وتعرفون، الس7يد املس�شار، ٔ�ن ªنتفاع هو ملكHة مع Jدم ارÞاكب ج

  .ٕاتالف الغابة، ما لDس ٕاتالفا فهو حق انتفاع
ٕاذن ثالثة . واCٔمر الثالث هو طبعا احلفاظ Jىل هذه الرثوة الوطنية

  . م|ادئ
املنظومة القانونية تطورت، حصيح يه مWذ الفرتة ªس7تعامرية، ولكن 
 U«ٓن مطرو»ة كذ� �لمراجعة والتعريف يف هذه املرCتطورت، ويه ا

  .�رشيعي، و�لتايل جيب ٔ�ن �سمل هبذا اCٔمروفق اZطط ال 
واملسطرة كام تعرفون فهيا وا»د اEموJة من التدابري د®ل ال�شار�ية مع 
الساكنة ومع املنتخبني والسلطات من T�ٔل ٔ�نه معلية الت¶ديد إالداري لهاذ 
امل� الغابوي متر �لك الضام�ت، لضامن هاذ احلقوق د®ل اCٔغيار وحامية 

  .لوطنية ا�يل يه د®ل الغابة، وكذ� ضامن حق ªنتفاع �لمواطننيالرثوة ا
  دا� املشلك فني اك�ن؟ 

ٕاىل عندمك معطيات تفHد يعين Jدم ا»رتام هاذ اCٔمور ووجود 
تالعبات، خروقات، Jدم إالشهار ا�يل هو يف املسطرة، هذا يشء، ٔ�ما 

ذا حقHقة ٔ�نمت مرشعون، املنظومة القانونية فهNي ٔ�نمت، دامئا كنقول ٔ�نمت دامئا وه
ٕاىل هاذ القوانني ما Jاج|امكش، فmولكوا Jىل هللا و�دروا، احلكومة Tاهزة، 
ويف اZطط ال�رشيعي اك�ن هاذ اليش هذا، لكن ٕاىل عندمك اس7تع�ال 
فاملبادرة ال�رشيعية مكفو· لمك، ونتعاونو لكن، راه ٕاما القانون، ما اكيÒش 
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رق القانون امجليع �يتحمل مسؤوليتو، خ. يش »اTة ٔ�خرى من ©ري القانون
  . ولمك ٔ�ن تبلغوا عن لك خرق يف هذا اEال

  .شكرا لمك

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طياملس�شار الس7يد موالي اCٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
©ري املشلكة، الس7يد الوز�ر، . شكرا الس7يد الوز�ر Jىل اجلواب د®لمك

:م، Tد :م، كام يعد شامال ومعقدا، Ðا البد  اهنا® هاذ املوضوع هو Tد
�ش حتميو هاذ الناس هاذو ا�يل يف الغابة حلقاش ٕاىل جHتو اكن املشلك 
هنا مع هاذ الساكنة، اكن املشلك اكنوا Tاو دراسات من عند مصاحل 
تيقولوا هلم بiٔنه احWا جHنا يف دراسة �ش �شوفو حفر اCٔبيار واليش »اTة، 

وا تيد�روا التحفHظ د®ل امل�، واكنوا الناس تDس7تق|لومه واكن اCٔمر اكن
  .ويد�روا هلم العشاوات و�هتالو فهيم وهام تيد�روا معل �ٓخر

Ðا، البد كنمتناو يف اجللسة املق|U الشهرية ا�يل Jاد جيي فهيا الس7يد 
رئDس احلكومة مشكورا ملساءلته حول هاذ املوضوع د®ل الغا�ت وٕاJداد 

، ٔ�ن يiٔتWDا حبلول �جعة ٕالشاكلية حتديد امل� الغابوي مع الرتاب الوطين
مراJاة ذوي احلقوق واملس7تفHد�ن، ويوافHنا مبعطيات رمقية حول الرصيد 

   .الغابوي ؤ�س7باب التدهور د®لو مع تقدمي احللول الواقعية وامللموسة
وهاذ الناس د®ل الراش7يدية ود®ل خWيفرة ؤ�زرو وتنغري، وذاك 

، وزا�ورة، هاذوك �س ضعفاء البد �ش ختليومه �رJاو يف اجلنوب لكو
الغا�ت د®هلم واملسائل د®هلم، حلقاش ٕاىل جHتو كت¶اربومه متا® راه ©ادي 
جييو لهنا �لمدينة يضايقومك، ا�لهم ختليو الناس يف الغا�ت د®هلم خيدموا، 

  . د®ل املدينةوتيعطيومك املنفعة د®هلم كتعود Jلينا �خلري يف هاذ املناطق 
  .وشكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس7يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس7يد الرئDس

. ال، هو ما ميكÒش �لحكومة تضايق الناس، هاذ ا�لغة صعيبة اشوية
ن oدام، دا� اك�ن القانون واحWا يف مؤسسة ²رشيعية، ٕاما هاذ القانو

  .تن¶رتموه، ٕاما ما oدامش خصنا نغريوه، هذا املس7توى اCٔول
املس7توى الثاين، رشتو، الس7يد املس�شار، لوا»د ال©م كنعتربو 
صعيب، ٔ�نه �س Tاو �ش يقوموا بiٔدوار معينة حتت غطاء ٕاداري 
واملواطنني كDس7تق|لومه �يفرحوا هبم ومن بعد تD|ان Tايني ليش »اTة 

  .تدلDس وفHه خHانة اCٔمانة وفHه ٔ�ش7ياء كثرية Tدأ�خرى، هذا فHه 
هذه املعطيات ٕاذا اكن عندمك ما يفHد وجود ٔ�ي تدلDس Jىل املواطنني، 

ٔ�ي تالعب، ٔ�ي Jدم ا»رتام القانون، ٔ�ي خرق �لمساطر املنظمة لهذا 
العمل، فHجب ٔ�ن تتحملوا املسؤولية اكمU مكس�شار�ن د®ل اCٔمة 1�ٔمك 

حلكومة Tاهزة ٔ�ن ²س7تق|لمك بiٔي عضو Þرونه Û صU تبلغوا هاذ اليش، وا
�ملوضوع، سواء الس7يد وز�ر العدل ٔ�و املندوب السايم ٔ�و ٔ�ي مسؤول يف 
املوضوع، املهم ٔ�نه �ش تبقى عند� جوج اCٔمور، عند� القانون نطبقوه، ما 
صاحلش نغريوه، لكن التالعبات ٔ�و إالرضار مبصاحل املواطنني، هذا ٔ�مر ال 

  . لسكوت عنه حتت ٔ�ي مربر ٔ�و حتت ٔ�ي مسوغميكن ا
  .شكرا المك

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
شكرا الس7يد الوز�ر، و�شكر الس7يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
نmÒقل ٕاىل اCٔس7ئU املو�ة ٕاىل الس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة 

  .والتكWولوجHات احلديثة
ثيليات الواك· املغربية لتمنية السؤال اCٓين اCٔول حول Jدم توصل مت 

  .اللكمة �لفريق ªشرتايك، تفضل الس7يد املس�شار. ªس� رات �عçداهتا

        ::::املس�شار الس7يد حفHاملس�شار الس7يد حفHاملس�شار الس7يد حفHاملس�شار الس7يد حفHظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
لقد قامت السلطات العمومHة مؤخرا خبلق واك· لتمنية ªس� رات، 

ش ªس� رات اخلارجHة، وهذه الواك· اكن الهدف اCٔسايس مهنا هو ٕانعا
ميكن اعتبارها امmدادا لعمل مد�رية ªس� رات اخلارجHة، ٕاذا اكن الهدف 

تعمتد بصفة ٔ�ساس7ية  ،مهنا oلق قمية ٕاضافHة ومضافة Þمتثل يف مقاربة Tديدة

Jىل االتصال املبارش �ملس�مثر�ن ووضع قاJدة لالتصال هبم، وªبتعاد عن 
©س7يكHة اليت اكنت تعمل Jىل تنظمي لقاءات وندوات واملشاركة املقاربة ال

  .يف تظاهرات
ٕاال ٔ�نه ولٔ¢سف مWذ oلق هذه الواك· تعاين متثيليهتا يف اخلارج من Jدة 
مشالك وصعو�ت مالية oانقة، ٔ�دت هبا ٕاىل شلل ملحوظ، ٕاذ ٔ�رمغت 

رتتب Jلهيا، كام متثيلية ٔ�ملانيا Jىل مغادرة مقرها لعدم ٔ�داهئا واجب الكراء امل
ٔ�ن متثيلية فر�سا حرمت من وسائل االتصال الهاتفHة Cٔهنا مل تؤد 
املس7تحقات نتاع رشكة االتصال، ٕاضافة ٕاىل معا�ة مWدوبية ٕاس7بانيا 

  .ومWدوبيات يف ب0ان ٔ�خرى
و�رجع س�ب هذه الصعو�ت حسب املعلومات املتوفرة Nينا ٕاىل Jدم 

ة من طرف إالدارة املركزية �لر�ط حتويل ªعçدات املالية الالزم
ملندوبياهتا �خلارج، مما ٔ�عطى صورة سÑDة لٕالدارة املغربية، ٔ�فقدها 
مصداقHهتا، مع العمل ٔ�ن دور الواك· هو اس7تقطاب ªس� رات، فكHف 
ميكن اس7تقطاب ªس� رات والواك· Þر»ل وتطرد من املقر ويمت قطع 

  . اخلطوط الهاتفHة، ٕاىل ©ري ذ�
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ٕاذن، هاذي صورة عكس7ية Jىل الصورة إالجيابية ا�يل اكن خصها 
نتاع هاذ الواك· ٔ�قر هبذا،  -مع اCٔسف-Jلام ٔ�ن املد�ر العام ، تعطي �لمغرب

وزاد يف الطني بU، ورصح Jىل ٔ�ن هاذي مشالك مmوقعة حبمك احلداثة، 
ة Jىل ٔ�سس ين �لعكس اCٔمور ا�يل كتÒشT ٔiديدة، دميا خصها Þكون م| 

  .نة وJىل انطالقة Tديدة حصي¶ةمmي 
وكذ� ٔ�ضاف ٕاىل ٔ�ن هذا راجع ٕاىل طريقة تدبريها، ٕاذن Jىل املوارد 
ال�رشية اليت تد�ر، هاذي مسiٔ· حبال ا�يل Tا يد�ر يش »اTة اعامها، يعين 
الترصحي ا�يل قدمو يف عوض ما يؤكد Jىل ٔ�نه حياول حيل هاذ املشلك نتاع 

رصا»ة ا�يل زادت كتعطي صورة سÑDة هاذ الواك·، دار ترصحيات �لك 
Jىل التدبري بصفة Jامة نتاع املد�ر العام زائد نتاع اÌمتثيليات، وهذا ترصحي 

 .د®لو يف Jدة وسائل ٕاJالم
ما يه إالجراءات اليت تنوون القHام هبا، oاصة  :ٕاذن، الس7يد الوز�ر

ها كام قلت واش احلكومة ما عندهاش وا»د الفكرة مجع هذه اÌمتثيليات، 
الس7يا»ة، ها الصناJة التقليدية، يعين Jدة وزارات عندها مWدوبيات يف 
اخلارج، واش ما كتفروش Þكون وا»د الواك· وا»دة ا�يل Þكون قوية كام 

  قامت هبا Jدة دول؟ 
  .وشكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةوالت�ارة والتكWولوجHات احلديثةوالت�ارة والتكWولوجHات احلديثةوالت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة الس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة الس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة الس7يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة 
  .شكرا الس7يد الرئDس

  .شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
شكرا �لت�|ع د®لمك لهاذ املوضوع د®ل الواكالت ٔ�و املاكتب، حنن �سمهيا 
ماكتب الواك· املغربية لتمنية ªس� رات املوجودة �خلارج، ونت¶دث عن 

قHقة »ديثا، نت¶دث Jىل جتربة Jدد من الواكالت اليت مت تiٔسDسها يف احل 
»ديثة Tدا، تتعلق ببار�س، فرا1كفورت، روما، مدريد، نيويورك ؤ�بو 

وبطبيعة احلال هاذ إال�شاء Tا يف الس7ياق د®ل ٔ�ن الواك· �كون . ظيب
عندها تواTد يف وا»د العدد د®ل اCٔسواق ا�يل تنعتربوها ٔ�سواق مصدرة 

  . لالس� رات
املس�شار، ما نت¶دث عنه يتعلق بصناديق هاذ الواكالت، الس7يد 

، ا�يل هاذو ت�Wظمهم اNورية د®ل الس7يد )les régies(النفقات النقدية 
، وا�يل كام ال خيفى Jليمك تتعلق بطبيعة 2008.11.26وز�ر املالية بتارخي 

احلال ٔ�ساسا �ملراق|ة د®ل هاذ النفقات، Cٔننا تmÒلكمو Jىل مال Jام، فهاذ 
  .تيخضع لوا»د العدد د®ل املقmضيات، مهنا الو1ئق الترب�رية املال العام

ؤ�� ال ٔ�خفHك، الس7يد املس�شار، ٔ�ن هذا اكن عند� فHه ٕاشاكالت، 
Cٔن احWا تmÒلكمو Jىل وا»د املاكتب ا�يل موجودة يف وا»د العدد د®ل 
اNول، وا�يل احلر�ية د®لها ²س7تدعي وا»د العدد د®ل اCٔمور، لكن 

والو1ئق الترب�رية ا�يل خص رضوري يعمتدها اخلازن امللكف  النفقات
�Cٔداء، اكنت وراء Jدد من املشالك يف وا»د العدد من املاكتب، ٔ�ساسا 

  . �ر�س، فرا1كفورت ومدريد
ٔ�� ما ابغي�ش 1رجع لوا»د العدد د®ل إالشاكالت، Cٔنه هاذ القضية ما 

لني، ولكن ٔ�� �يف ما مرتبطاش �لرضورة eسوء نية، ال من طرف العام
قلت � هاذ القضية د®ل الرسJة د®ل احلركة ود®ل وا»د العدد د®ل 
اNول ا�يل ما ابقا²ش فهيا الفواتري ٔ�صال خمتومة، ٕاىل ©ري ذ� من 
التغيريات ا�يل وقعت يف دول ٔ�خرى، احWا مازال ما اس7تطعناش Jىل 

  . مس7توى وزارة املالية ٔ�ننا 1رصدوها
  ا�يل در� اCٓن؟ لكن احWا ٔ�ش7نو

ا�يل در� هو ٔ�ن املشلك د®ل فرا1كفورت غيت¶ل، حبيث ©ادي نiٔديو 
احWا م|ارشة من املركز، و©ادي نعاودو نضبطو اCٓلية د®ل ترب�ر هاذ 
النفقات مبا ي�Hح لهاذ املاكتب ٔ�هنا تتحرك بوا»د الشلك سلس، يعين احبال 

تلزتم �ملقmضيات ٕاىل ت�ش7تغل يف القطاع اخلاص، لكن يف نفس الوقت 
د®ل اNورية د®ل الس7يد وز�ر املالية، واحWا عند� دا� اتصال مع وزارة 

  .املالية يف هاذ ªجتاه
ما تفضلمت به فE يتعلق بiٔننا قد نذهب يف اجتاه التجميع، احWا دا� 
هاذي جتربة در�ها، ؤ�� ال ٔ�خفHك ٔ�ننا ©ادي نعطيوها وا»د الشوية د®ل 

التقHمي د®لها �ش �شوفو ٔ�ش7نو يه املردودية د®لها Jىل الوقت د®ل 
ªس� رات وJىل اس7تقطاب ªس� رات، Cٔننا ال نت¶دث اCٓن eشلك 
Jام، وٕامنا eشلك oاص، هاذي رشكة معينة خصها جتي �لمغرب، ٕاذن 
خص مدريد ٔ�و فرا1كفورت ٔ�و روما ²ش7تغل Jلهيا حىت جتيهبا، و�ٓنذاك بعد 

  ...االتقHمي، �كون لن

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد املس�شار. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد حفHاملس�شار الس7يد حفHاملس�شار الس7يد حفHاملس�شار الس7يد حفHظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
شكرا الس7يد الوز�ر Jىل إالTابة د®لمك، ©ري �لك رصا»ة ٔ�ن إالTابة 
يه تقWية حمضة ولكن ©ري مقWعة �لÒس7بة عندي، Cٔن الس7يد الوز�ر كام 

 مت ٕا»داPا مؤخرا، وتذرعتيو بiٔن كتعلموا ٔ�ن هاذي واكالت وماكتب ا�يل
  . ، ٕاىل ©ري ذ�)les régies(اك�ن مشلك د®ل 
املكmب الوطين املغريب ) l’office de tourisme(هناك جتارب 

 ،)le personnel(، عندو )les régies(�لس7يا»ة نفس احلا·، عندو 
ىل ©ري ، إ )l’office(اCٔعوان احملليني، اCٔعوان ا�يل ºبعني �لواك·، يعين 

  .ذ�
هذا مشلك، مشلك تدبريي فقط، راه مايش مشلك د®ل يعين  ،ٕاذن

ن�ش�-و �Nورية د®ل وز�ر املالية، وز�ر املالية واحض، الزم، يعين مايش 
 le sous(ا�يل اك�ن متا، ) l’ordonnateur(اخلازن اCٓمر �لرصف ٔ�و 



 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 

32 

 )2013 ماي 14( 1434 رجب 3

ordonnateur ( نCٔ)l’ordonnateur (يكون يف املركز، يعين يف� 
املصاحل املركزية، ٔ�نه الزم خص اكن مع اCٔسف مت oلق واكالت ولكن ما 
متش التفكري يف واك·، ولكن ما متش التفكري ٔ�ن اÌمتثيليات نتاع اخلارج 

 .تؤدي املهمة د®لها بوا»د الشلك Tد سلمي
1رجع ٔ�ن هاذ الواك· مWذ oلقها يعين يف الترصحيات كتقول � عندها 

مقاو·، ٔ�ش7نو  2000مقاو·، يعين كتفزيي  2000وا»د القاJدة د®ل 
  اس7تطعت توصل »اليا؟ احشال Tابت؟

Tابوا  250مؤخرا يف الترصحي د®ل املد�ر العام قا� راه اتصلوا بــ 
ا�يل هو عندو هاذ القاJدة ٔ�ش7نو  2000، يعين هاذ %10، يعين 25

 يف) 5OCDE(اس7تاطع �س7تقطب مهنا، يعين هذا Tانب مع العمل Jىل ٔ�ن 
التقر�ر اoCٔري د®لو �يبني Jىل ٔ�ن �لÒس7بة حلوض البحر اCٔبيض املتوسط 
اك�ن Þراجعات معينة يف Jدة ب0ان واك�ن تقدم يف ب0ان ٔ�خرى، املغرب 

  .اÌمتوقع د®لو يف هاذ اجلانب هذا
التجميع، . كذ�، الس7يد الوز�ر، ٔ�� كرنجع �لقضية د®ل التجميع

»دة ا�يل كتحسن الصورة د®لو يف املغرب خصو Þكون عندو واك· وا
 Maroc(اخلارج، Jالش غند�رو مكmب كام قلت الس7يا»ة، غند�رو 

export( ·س� رات، غند�رو الواكª غند�رو دار الصانع، غند�رو ،
اCٔخرى نتاع ªس� رات، يعين عند� Jدة مؤسسات، اCٓن الفال»ة 

نا �لعمU الصعبة، ب6D بنفسها عندها Jدة مؤسسات، وكÒش�mو اEهود د®ل 
اكن Þكون واك· وا»دة �يف ما دا�رة دول حبال الربتغال، ٕاىل ©ري ذ�، 
. وكتدoل بوا»د القوة من T�ٔل إالنعاش نتاع الب0 د®لها يف مجيع القطاJات

  . ويعين و�ل¶ديث بقHة
  .وشكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثة    الس7يد وز�رالس7يد وز�رالس7يد وز�رالس7يد وز�ر
ال، ©ري هو، الس7يد املس�شار، ©ري �ش ما نضخموش، احWا راه 
تmÒلكمو Jىل ماكتب فهيا خشص وا»د، فرا1كفورت فهيا وا»د، ال، واليين 

-le sous(و )l’ordonnateur(اJالش؟ حHث Þلكمت Jىل 
ordonnateur( ىلJ لكموmÒا تWش، احÒما اكي ،)la régie( هاذ اليش ،

  ).la régie(ا�يل اك�ن، نتلكمو Jىل 
اCٓن ©ري ٔ�� ابغيت نقول � وا»د القضية ا�يل يه ٔ�ساس7ية، الواك· 
لكها يف معرها ثالث س7نوات، املاكتب ٔ�©لهبا عندو وا»د Jام ونص، 
ف|التاي هو املنطق تيفرتض ٔ�ن هذه التجربة اليت ٔ�ريد لها ٔ�ن Þكون ٔ�ننا 

ٔ�� قلت وا»د ال©م . ية د®ل الوقت د®ل التقHمينعطيوها وا»د الشو 
معيق Tدا، ٔ�� ما تmÒلكمش Jىل سوء النية يف ٔ�ي يشء، ٔ�� كنتلكم Jىل 

                                                 
5 Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

  .القضية د®ل و1ئق ترب�رية
ما تفضلمت به ح6H ذ�رمت القضية د®ل التجميع، ٔ�� ال ٔ�خفHمك ٔ�ن هاذ 

لواك· املغربية لتمنية القضية د®ل التجميع تناقش، Cٔنه فعال اك�ن عند� ا
 Maroc(، عند� )ADA7(،عند� ) ª)la SMIT6س� رات، عند� 

Export( نه هناك من يقول ٔ�ن هذاCٔ ،لكن هذا يف بداية النقاش ،
التجميع قد Þكون Û ٕاجيابيات، هناك من يقول ٔ�ن هاذ القضية د®ل 

  .التخصص يف وا»د العدد د®ل املياد�ن القطاعية عندو ٕاجيابيات
اCٓن الواك· يف »د ذاهتا، ٔ�� Þلكمت Jىل ٔ�ننا منر من املر»U د®ل 
التعممي، د®ل احلديث Jىل ٔ�ن اململكة املغربية و�ة اس� رية، ٕاىل 
ªس7هتداف، وªس7هتداف فHه وا»د العدد د®ل اCٔسواق، وهاذ 
ªس7هتداف اCٓن تD|دا بوا»د التعاطي واسع، تتختار فHه وا»د العدد د®ل 

  .الرشاكت، وذيك الرشاكت نذهب ٕاÌهيا
اCٓن Jىل مس7توى الواك·، يعين ٔ�� ماعند�ش التقHمي التفصييل، لكن 
التقHمي إالجاميل يف Jدد من القطاJات ا�يل و�نا لها الواك·، سواء يف 
صناJة الس7يارات ٔ�و صناJة الطريان ٔ�و يف إاللكرتونيك ٔ�و يف الÒس7يج ٕاىل 

ة التجربة الن��Hة ال بiٔس هبا وجHدة، ©ادي نmÒظرو اجل0، ٔ�قول �لنظر حلداث
رمبا الس7ن�ني املق|لتني، Cٔن ما نÒساوش حىت ٔ�ن الواك· اCٓن مازال عندها 
©ري مد�ر �لنيابة، وحنن Jىل ٔ�عتاب اخmيار مد�ر، ؤ��يد ٔ�ن ما تفضلمت 

  .�ملالحظات س7يoٔiذ بعني ªعتبار

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . شكرا

اللكمة كذ� . السؤال الثاين موضوJه القطاع ©ري املهيلكٕاذا نmÒقل ٕاىل 
  .�لفريق ªشرتايك، تفضل الس7يد املس�شار

        ::::املس�شار الس7يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس7يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس7يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس7يد موالي احلسن الطالب
  .شكرا الس7يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

ٕان ظاهرة القطاع ©ري املهيلك قد اس7تف¶لت واش7تدت وتريهتا 
القطاع املهيلك، وJىل املوارد املالية الرضي�Hة �لخزينة وانعاكسها السليب Jىل 

  . العامة �0و·
فالباJة املتجولون �شلكون رضرا �بريا �لت�ار واخلدماتيني النظامHني، 

  .ٕاذ ينافسوهنم بصفة ©ري رشعية وي�س�|ون يف ٕافالسهم
واCٔدىه من ذ�، ٔ�نه لوحظ يف الس7نوات اoCٔرية تنايم Jدد من 

، Þزود القطاع ©ري املهيلك �لعديد من السلع بiٔمثنة الرشاكت املتجو·
مWخفضة وهبامش رحب :م لفائدة الباJة املتجولني والفراشة، مما �شلك 

                                                 
6 Société Marocaine d'Ingénierie Touristique 
7 Agence pour le Développement Agricole 
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مجموJات ضغط لوبيات هتدد مصاحل القطاع الت�اري واخلدمايت املنظم، 
وكن��Hة مWطقHة �Ð، ترتتب ٔ�رضار . و²سامه يف ر�وده وٕافالسه ومعا�ته

  . د املالية اجلبائية �لخزينة العامة �0و·، واجلبا®ت احملليةJىل املوار 
واعتبارا لهذا الواقع وارتفاع ٔ�صوات التنديد Nى املن�س7بني النظامHني 

هل Nى وزارÞمك املوقرة نظرة معيقة : �لقطاع الت�اري واخلدمايت، ن�ساءل
  ملوا�ة هذه الظاهرة؟

ا، ولو Jىل اCٔقل لتقليص وما يه إالسرتاتيجية اليت Þرتؤون تطبيقه
  اCٔرضار اليت ي�س�ب فهيا القطاع ©ري املهيلك؟ 

 .شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثة
  .شكرا الس7يد الرئDس

  . شكرا الس7يد املس�شار، شكرا �لفريق
سؤال فعال ٔ�سايس و:م، نت¶دث، الس7يد املس�شار، حنن هاذ ال 

نت¶دث Jىل ظاهرة سوس7يو اقmصادية ٔ�صبحت �برية Tدا، يعين بفعل 
الس7نوات توسعت ؤ�صبحت Nهيا Tذور، فاCٔرقام ا�يل مmوفرة عند� تقريبا 

ٔ�لف خشص ©ري Jىل  276يعين حسب اNراسة ا�يل دارهتا الوزارة حوايل 
، وهاذي ²شلك مصدر اoNل اCٔسايس لٔ¢رس مس7توى املدار احلرضي

 300والباJة املتجولني، وٕاىل در� وا»د الÒس7بة ميكن نلقاو حوايل مليون و
  .ٔ�لف مواطن يعDشون من oالل مزاو· هذه املهنة

 10ا�يل عندمه ٔ�قدمHة د®ل  %58,7هاذ الت�ارة يه :نة قارة حلوايل 
وات ٕاال هذا الÒشاط، س7ن 10س7نوات، و�لتايل مل ميارسوا oالل هاذ 

مهنم مل  %80من الت�ار املتجولني مل جيتازوا الطور ªبتدايئ و 70%
  . �س7بق هلم ٔ�ن زاولوا ٔ�ي �شاط سابق

اNراسة كذ� oلصت ٕاىل ٔ�ن هؤالء الت�ار هلم معدل دoل يناهز 
ٔ�®م  6مهنم، ويه فÑة ²ش7تغل  %60درمه ٔ�و ما يفوق �لÒس7بة لــ  3100

 من ذ� هو ٔ�ننا نت¶دث عن رمق معامالت حسب يف اCٔس7بوع، واCٔمه
  .مليار د®ل اNرمه 45التقد�رات املوجودة د®ل 

بطبيعة احلال تفضلتو �لقضية د®ل إالشارة، إالشاكل د®ل اس7تفادة 
اCٓن املقاربة اليت Nينا، وا�يل يه داUo مضن وا»د . اNو· من الرضيبة

ولكن فهيا حماور ٔ�خرى، ... ل الت�ارةإالسرتاتيجية Jامة ا�يل فهيا حمور د®
  .عرضت مؤخرا Jىل اEلس احلكويم، وهذا يف »د ذاته مسiٔ· :مة Tدا

حنن حنبذ مقاربة إالدماج بدل املقاربة الزجرية، Cٔن املقاربة الزجرية 
ٕاذن ... تدارت يف الس7نوات ا�يل مضت وما اعطا²ش، اCٓن تmÒلكمو Jىل

  : اكينة مجموJة د®ل احملاور
وال، حتسني إالطار القانوين، ٕاذن وضع ٕاطار قانوين ينظم هذا �ٔ  -

الÒشاط من oالل اعçد مسطرة الرتخHص، وهذا فHه وا»د العدد د®ل 
  التفاصيل، تmÒلكمو Jىل البطاقة املغناطDس7ية، ٕاىل ©ري ذ�؛ 

وضع ٔ��زة �لحاكمة من oالل وضع جلنة وطنية لٕالرشاف وجلن  -
سادة الوالة، يعهد ٕاÌهيا بتÒس7يق هذا العمل بني �وية �لت�ارة حتت رئاسة ال 

 هذه اCٔطراف لكها؛
التنظمي اEايل، حHث ©ادي ند�رو وا»د الشلك ا�يل موجود يف  -

دول العامل د®ل ثالثة د®ل املس7تو®ت، اCٔسواق اNورية واCٔسواق 
 احلرضية واCٔسواق د®ل الرصيف؛ 

 Þر د®ل التحمالت؛العرصنة د®ل التجهزيات، حبيث ©ادي تويل دفا -
  .وبطبيعة احلال التحسDس والتكو�ن -

هو إالسرتاتيجية ٕاسرتاتيجية �برية Tدا، لكن احWا فضلنا ٔ�ننا نبداو 
ببعض الت�ارب اÌمنوذجHة، Cٔنه كام ابغات Þكون إالسرتاتيجية، لكن اCٔجرٔ�ة 

  .د®لها يف الواقع قد تاليق صعو�ت
يف القWيطرة، واoذات مWا شهور  ؤ�� ال ٔ�خفHمك ٔ�ننا ابدينا هاذ التجربة

مmعددة فقط لنتفق Jىل اCٔما�ن ا�يل خص Þكون فهيا هاذ اCٔسواق، 
وإالحصاء د®ل هاذ الناس، و�يفاش ميكن هلم ميروا من املزاو· د®ل وا»د 
املهنة بدون ضوابط ٕاىل :نة بضوابط وبرتخHص وبدفرت حتمالت، يبدا مع 

  .ليش د®لو، ٕاىل ©ري ذ�وجيمع ذاك ا... الثامWة و�سايل مع
  .شكرا

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل. شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس7يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس7يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس7يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس7يد موالي احلسن الطالب
  . شكرا الس7يد الوز�ر

يف احلقHقة هذا هو ما 1متناه، وهذا هو ªقرتاح ا�يل اكن عند� الس7يد 
بة ا�يل حىت هام الوز�ر، Cٔنه هاذي رشحية عريضة من املواطنني املغار 

خصهم التغطية الصحية د®هلم، وخصهم الضامن ªجçعي د®هلم، وخصهم 
  .التقاJد د®هلم والسكن، العDش الكرمي كذ�

©ري ا�يل ابغيت نوحض وا»د القضية ا�يل رشتو لها ٔ�ن اك�ن من وسط 
هاذ الفراشة وهاذ الناس، الناس ا�يل مه عندمه شهادات Jالية، وتواضعوا 

لوا واoذاو هاذيك جوج مرتو د®ل املياك ا�يل داروها يه احملل وتناز 
الت�اري د®هلم، والكmف د®هلم هو الشاحWة د®هلم، وامشاو واoذاو 

  .املهنجية د®ل 1كران اÐات �ش يعDشوا يف هاذ الطريقة
Ðا، البد ما �ساJدومه، وإالقصاء د®هلم يف احلقHقة �يف قلتو راه مايش 

خصنا نفكرو يف ٕاجياد ٔ�سواق، هاذ إالشاكلية راه مايش معقول، واحWا 
مس7تحيU وال صعيبة، اJالش؟ Cٔنه هاذ الناس ا�يل �يحتاجوا، �يحتاجوا 

حمل  200مرتو راه تعطينا  5000©ري ٕاىل حمالت صغرية، ٔ�سواق، م-ال 
جتاري، ©ري هو ا�يل �يف قلتو، الس7يد الوز�ر، oاص اCٔما�ن د®لها Þكون 
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معينة، وحىت التوزيع �كون Jىل حساب دفاÞر التحمالت حمددة وÞكون 
  . ا�يل Þكون واقعية

  .شكرا الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثة
ال، هو هاذ اليش ا�يل قلتو، الس7يد املس�شار، هو ا�يل احWا ©اديني 

Cٔنه يف احلقHقة التجربة السابقة بيÒت ٔ�ن ٔ�»د املشالك هو ٔ�نه ميل كنا فHه، 
. تند�رو هلم التوطني، اكن تيدار يف مWاطق ا�يل بعيدة Jىل احملاور الت�ارية

اCٓن بطبيعة احلال اك�ن اتفاق Jىل ٔ�نه سDمت ٕارشاÙهم، هام والت�ار الرمسيني 
  .يعين ا�يل موجود�ن، �ش نلقاو ٔ�ش7نا يه احملاور

والتجربة ا�يل ابغينا ند�رو يف اCٔسواق اNورية غت¶ل املشلك، Cٔنه 
اك�ن بعض كرب®ت العوامص يف العامل ا�يل تيكونوا هاذيك اCٔسواق اNورية 
تتكون يف هنار، ولكن حHث تدور يف املدينة اكمU، مبعىن حىت هاذوك 

  .الت�ار تيكون العبء د®هلم قل
لÒس7بة �لت�ار eشلك Jام، يعين التفكري القضية د®ل التغطية الصحية �

ا�يل احWا ©اديني فHه، هو تiٔسDس وا»د امجلعية د®ل اCٔعامل ªجçعية 
ا�يل غتكون عندها وا»د القوة �برية �عتبار ٔ�ن يعين نقط البيع ا�يل يه 

ٔ�لف، يعين ٕاىل افرتضنا يف احلد اCٔدىن ٔ�ن اخنرط فهيا  450:يلكة، تت�اوز 
ٔ�لف، هذا وا»د النظام ا�يل غيكون نظام مmوازن  150©ري حوايل 

وغيكون عندو وا»د ٕاىل ابغينا نقولو غيكون عندو وا»د القوة �ش ميكن 
لو �س7تقطب وا»د العدد د®ل املؤسسات د®ل التiٔمني ا�يل ©ادي 

Ûالo مثنة د®ل  �س7تطعوا منCٔات وينقصوا يف اTد®ل العال Uيوسعوا الس
لك املناسب، Cٔن من oالل هاذ امجلعية ميكن لنا ªخنراط، وهذا هو الش

حنلو املشلك د®ل التغطية الصحية، املشلك د®ل السكن، وكذ� 
  .املشلك د®ل العطل واملشلك د®ل الرتفHه ا�يل يف هاذ امسيتو

يعين يف مر»U قادمة ٔ�و مس7تق|لية يعين من بعد ما تنظم هاذ الت�ارة 
 ٕادما�م، Cٔنه خصنا وا»د الوقت Cٔن املتجو·، �ٓنذاك ميكن التفكري يف

تmÒلكمو Jىل دفاÞر حتمالت، Jىل بطائق، ولكن تmÒلكمو كذ� Jىل احلد 
من هاذ الظاهرة، Cٔنه ال معىن Û ٔ�ننا ندoلو وا»د العدد د®ل الت�ار ومن 

  .بعد Jاود 1ين جييو جتار �ٓخر�ن، وهذا ما سÒسري Jليه ٕان شاء هللا
  .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::يد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةالس7 الس7 الس7 الس7 
 . شكرا

. السؤال الثالث كذ� موضوJه ²سويق إالماكنيات ªس� رية لبالد�
  .اللكمة لفريق اCٔصا· واملعارصة، زيد �ٓ اليس ا�لبار

        ::::املس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس7يد الرئDس

Þمتتع بالد� مبؤهالت اس� رية �برية �لنظر ملوقعها اجلغرايف �لقرب من 

ور�، و�عتبارها بوابة القارة إالفريقHة وطابع اCٔمن وªس7تقرار اليت تنعم �ٔ 
به، وكذا املشاريع ªقmصادية الكربى اليت اخنرطت فهيا بالد� يف اEاالت 
الفالحHة والصناعية والس7ياحHة واخلدماتية، ويه مؤهالت من املمكن ٔ�ن 

o موالCٔبية لو مت جتعل من بالد� رائدة يف اس7تقطاب رؤوس اWجCٔاصة ا
اس7تغالل هذه إالماكنيات �لشلك مطلوب، من oالل س7ياسة Þروجيية 

  .�جعة، ²س7هتدف التعريف �لك هذه إالماكنيات ٔ�مام املس�مثر�ن
مل ²س7تطع حلد اCٓن اس7تغالل هذه الفرص،  -ولٔ¢سف–لكن احلكومة 

oاصة يف ظل الظروف ªقmصادية واCٔمWية والس7ياس7ية اليت تعDشها 
عديد من اNول اليت ظلت ٕاىل اCٔمس القريب تنافس بالد� يف ال

اس7تقطاب رؤوس اCٔموال، اليت ²شلك عصب اقmصاد®ت صاJدة، ٔ�ي 
)les pays émergents.( 

كام ٔ�ن املشالك املرتبطة بتعقHد املساطر إالدارية، والفساد والرشوة، 
هذه احلكومة  الزالت مmفش7ية يف بالد� Jىل الرمغ من الوعود اليت ٔ�طلقهتا

ٕ�»داث القطيعة مع هذه الظواهر اليت ²يسء لصورة بالد� ٔ�مام املس�مثر�ن 
  .اTCٔانب واملغاربة

�يد س7توافقون معنا، الس7يد الوز�ر، يف هذا املنوال، ال ميكن ٔ�ي ٔiو�لت
ف��، �سائلمك . ٕاقالع اقmصادي بدون ²سويق ٕاماكنيات اس� رية لبالد�

Cٔس7باب اليت جتعل احلكومة Jاجزة Jىل اس7تغالل ما يه ا: الس7يد الوز�ر
الفرص املتا»ة الس7تقطاب ªس� رات Jامة، وJدم ت�س7يط و²سهيل 

  املساطر إالدارية oاصة؟
ما يه الوسائل وإالجراءات اليت س�þmذوهنا ل�سهيل ولوج الرسامHل 
اCٔجWبية لبالد�، Jلام ٔ�ن املغرب Þراجع بiٔربع درTات يف مؤرش مWاخ 

  ). Doing Business(يف نطاق  2012ل طبقا لتقر�ر اCٔعام
وهنا، الس7يد الوز�ر، يعين �لك رصا»ة احWا تنعرفو ªجهتادات ا�يل 
تتد�روا، وهنا يف نطاق Ùحزب اCٔصا· واملعارصة يف املعارضة، ٔ�� لست 
مبعارضة TCٔل املعارضة، ولكن احWا املعارضة البناءة TCٔل ٕاطالعمك Jىل 

، Cٔن ªس� رات يف املغرب ما ميكن ٔ�ي انطالق اقmصادي احلقHقة والواقع
د®ل املغرب وoاصة كنعرفو Jىل س�Hل املثال الس7يا»ة يف م-ال 

)RENOVOTEL) .(RENOVOTEL( الس7يد الوز�ر، كتعرفوه، كذب ،
ٔ�و  %10ٔ�و  %9والبنك  %3ٔ�و  %2,5يف كذب، ميل تيقول � اNو· 

 3و 2و 10املثال، يعين مجع  من طرف املس�مثر Jىل س�Hل %35و 12%
... ، Þميكن � تد�ر مع البنك م|ارشة%7,5يه  2، اقسمها Jىل 15يه 

ٕاذن �يفاش ©ادي ميكن ²شجيع ٔ�ي اس� رات ؤ�� تنعرفمك، الس7يد الوز�ر، 
  ...مرة ٔ�خرى
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        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .شكرا اليس ا�لبار، الس7يد املس�شار

        ::::املس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس7يد عز�ز ا�لبار
  ...احWا تنطلبو مWمك ٕاجياد و²شجيع و²رسيع. اد »لولٕالجي...

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
وصل، ) le message(وا صايف اليس ا�لبار، �رااك، و�رااك راه 

  .تفضل الس7يد الوز�ر. صايف

        ::::الس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثة
  الس7يد املس�شار، 

بداية هو سؤال معقول Tدا، لكن حتدثمت، يعين يف احلقHقة السؤال يف ال 
عندما نت¶دث يف اoCٔري يبدو 1�ٔمك اعطيتو وا»د النظرة سوداوية Jىل 
اململكة املغربية يف جمال ªس� ر، وصدقوين هذا ©ري حصيح، Cٔنه ٕاذا كنا 
غنحتمكو، الس7يد املس�شار، لٔ¢رقام، احWا نت¶دث عن ªس� رات 

  .اCٔجWبية
مليار د®ل اNرمه،  30، ٔ�هنينا الس7نة بــ ، الس7يد املس�شار2012يف 

د®ل Jائدات ªس� ر، وٕاىل هبطنا �لصايف  %14يعين �ز®دة تقريبا د®ل 
  . Cٔ16%ن الصايف يف احلقHقة هو ا�يل تيعطي فكرة معقو·، احWا انتقلنا بــ 

معليا، ٕاىل ابغييت ندoل ٔ�� يف هاذ النقاش، وٕان اكن يف احلقHقة ٔ�� هاذ 
د®ل النقاش ال �س7هتويين، لكن احلكومة اليت تت¶دث عهنا بدٔ�ت يف  النوع

، لكن اCٔمعق من ذ�، الس7يد 2012، فميكن لنا نتلكمو Jىل 2012بداية 
، 2013املس�شار، اCٔمعق من ذ� ٔ�ن الثالث ٔ�شهر اCٔوىل د®ل س7نة 

، حنن نت¶دث يف الصايف Jىل وا»د اÌمنو د®ل اويه تعطي مؤرشا جHد
  .%33دث عن بداية Jائد ªس� رات حبوايل ، ونت¶44%

لكن ٔ�� o�ٔربك ملاذ؟ Cٔنه الس7نة املاضية اش7تغلنا ٔ�ساسا �عتبار 
اCٔوضاع اNولية Jىل ²سويق الو�ة املغربية EموJة د®ل ªعتبارات، 
ªعتبار اÐي ال oالف حوÛ بني معوم املغاربة ومعوم املكو�ت 

  .يسالس7ياس7ية هو ªس7تقرار الس7يا
لكة املغربية د�رت eشلك حكمي وeشلك ذيك ماملس7توى الثاين هو ٔ�ن امل

وeشلك اس�|ايق ومس7توى رايق الربيع العريب، و�لتايل هذا oىل اCٔطراف 
اCٔخرى تنظر ٕاىل اململكة املغربية �عتبارها و�ة اس� رية مس7تقرة، Cٔنه، 

 ٔCس� رات املتوسطة اª ىلJ لكموmÒاليس ا�لبار، ميل ت Uمد والطوي
  .اCٔمد، معوم املس�مثر�ن يبحثون عن ªس7تقرار الس7يايس

�يد Jدد من 2012ف|التايل ٔiنه  كذ� عرفت تCٔ ،س� رات الك|ريةª
ٔ�كدت اس� رها يف ظرفHة اقmصادية دولية ) Bombardier(رشكة 

 . اس7تWFائية، اكن يفرتض رمبا فهيا ٔ�هنا تؤTل
لقطاع د®ل الطاقة الشمس7ية، م-ال كذ� انطالق ªس� رات يف ا

�يد د®ل وا»د  9تmÒلكمو Jىل ٔiرمه، مت يف هذه الس7نة التNمليار د®ل ا

  . العدد د®ل ªس� رات يف قطاع صناJة الس7يارات
، هو فعال القضية د®ل )Doing Business(اCٓن عندما نتلكم عن 

)Doing Business(21وايل ، املغرب اس7تاطع حيسن الرتبة د®لو حب ،
  . 2012د®ل  )Doing Business(احWا نتلكم Jىل 

Jىل حتسني الرتبة د®ل  2013لكن مع ذ� احWا بغينا 1ركزو يف 
من oالل وا»د العدد د®ل  2013د®ل  )Doing Busness(املغرب يف 

احملاور ا�يل رشت �لبعض مهنا، oاصة رخص البناء، حتويل امللكHة، حامية 
لعقود، ت�س7يط إالجراءات خللق املقاوالت، واحWا اCٓن املس�مثر، تنفHذ ا

عند� وا»د املرشوع راه احWا عرضناه Jىل اCٔمانة �لحكومة �لمصادقة 
 la création de(ٕال»داث املقاوالت Jىل الطريقة الرمقية يعين 

l’entreprise en linge.(  
 .شكرا الس7يد الرئDس

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  . زيد اليس احلنكوري، تفضل^ا�لبار؟ ®هناك تعقHب اليس . شكرا

        ::::مممميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري    الس7يدالس7يدالس7يدالس7يداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس7يد الرئDس

الس7يد الوز�ر، ٔ�� ©ادي نتفق معمك ميل كتقولوا ٔ�نه املغرب لعب دور 
�ش يويل قطب ا�يل �ي�لب ªس� رات، ٕاال ٔ�نه ما خصناش 1كmفHو، 

لبو اس� رات، Cٔنه اك�ن خصنا نبذلو جمهود ٔ�كرث، Cٔن الوقت مالمئ �ش جن 
وا»د العدد د®ل اNول ا�يل يه مس7تعدة �ش جتيب ªس� رات د®لها، 

  . مهنا اNول العربية ا�يل كتعرفوا املشالك ا�يل وقعت فهيا، اNول اCٔوربية
لهذا، املالحظة د®لنا ا�يل اكينة �لÒس7بة لالس� رات، ٔ�وال نتفق معمك 

خص وا»د الفضاء ا�يل �ي�لب اس� رات،  ٔ�نه �ش جتلب اس� رات
ٔ�ش7نو هو هاذ الرشوط �ش جتلب ªس� رات؟ احبال ا�يل اهرضتو 
Jليه، ªس7تقرار، البHÒة التحتية، احلاكمة، وإالصال»ات ا�يل املغرب دار 
فهيا، ٕاال ٔ�نه هاذ اليش �يق، �يق وا»د اEهود خصو يتدار، وهاذ اEهود ما 

ه عند� وا»د التداoل د®ل املسؤولية واملتدoلني، �ش تD|ا�ش واحض، ٔ�ن
تد�ر اس� رات هناك مسؤولية، لك وا»د يقوم مبسؤوليتو �ش تمت 

ٕاىل ما معروفÒHش املسؤوليات �يف ©ادي ند�رو حناس7بو . احملاس7بة من بعد
  الناس؟ 

اEهود ا�يل خصنا ند�رو Jىل مجيع املس7تو®ت، املس7توى د®ل وزارة 
Hالقات دبلوماس7ية اخلارجJ ة ا�يل خصها د�ر لنا وا»د املسؤول، تد�ر

واقmصادية، املسؤولية د®لمك �وز�ر د®ل القطاع 1�ٔمك تبعوا وتÒسقوا وتنفذوا 
  . الرب�مج احلكويم، هذا هو املسؤولية د®لمك

و�لÒس7بة Þهنرضو Jىل املسؤولية د®لمك يف املغرب تÒشوفو Jدد د®ل 
املاكتب، Jدد د®ل الخر، وما تنعرفوش شكون ªخmصاصات، Jدد د®ل 

  . ا�يل تيقوم الخر
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ٔ�� ©ادي نعطيك وا»د املثل eس7يط، الس7يد الوز�ر، ٔ�ن بصفيت رئDس 
 2غرفة د®ل وا»د املدينة صغرية مدينة احلس7مية، لقHنا مشالك، عند� 

مWاطق صناعية، ابغينا �سوقوها ما لقHناش يك ند�رو، ما لقHناش ملن 
� جمهودا، ج|نا وا»د الشوية، ولكن �يق املناطق الصناعية ا�يل نتجهو، در

عند�، اJالش؟ Cٔنه التÒس7يق ما اكيÒش، اك�ن مWاطق صناعية، ما اكيÒش 
  . الطريق، ما اكيÒش الطيارة

ªس� ر، فني Þهنرض Jىل وا»د Þر�يا، تنقول لو اك�ن فرص د®ل 
ال، احلس7مية ما فهياش  جHيت؟ يف احلس7مية، �ٓه مWني ©ادي نقطع الورقة؟

�يف ©ادي ند�رو جنيبو اس� رات؟. الطيارة  
  .لهذا، oاص وا»د التÒس7يق حكويم �ش جنلبو ªس� رات

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد الوز�ر. شكرا الس7يد املس�شار

        ::::الس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثةالس7يد وز�ر الصناJة والت�ارة والتكWولوجHات احلديثة
�شار، Jىل اململكة املغربية، ٔ�� قصدت بiٔن ٔ�� ملا Þلكمت، الس7يد املس 

هذا اEال هذا تDمت فHه Þرصيد وا»د العدد د®ل اCٔمور، ولكن دعين ٔ�قول 
� يف اEال د®ل ªس� رات، حصيح اك�ن وا»د العدد د®ل املؤسسات، 
لكن التنامغ موجود، Cٔنه يف اEال د®ل ªس� رات، الواك· املغربية لتمنية 

ª ة والت�ارةJس� رات هاذي حتت الوصاية د®ل وزارة الصنا
  . والتكWولوجHات احلديثة، ٕاذن ٔ�� املسؤول واحملاسب يف هاذ املوضوع

مليون د®ل اNرمه، هاذي  200فE يتعلق �الس� رات اليت تتعدى 
اكينة ا�لجنة الوطنية لالس� رات اليت �رٔ�سها رئDس احلكومة، ؤ�©لب 

  . ات الكربى متر Jربهاªس� ر 
اCٓن طرحت وا»د القضية ا�يل يه :مة، هاذ املسا· د®ل الغرف، ٔ�� 
اCٓن هاذي 1لث غرف تزنور من بعد طن�ة ؤ�اكد�ر والر�ط، ؤ��يد ©ادي 
نوصل لعندمك ٕان شاء هللا، ؤ�� تنظن ٔ�ن هاذي مر»U س7تiٔيت فE بعد، ٔ�ن 

ª س� رات يف ٕاطار عقود �رامج حملية ©ادي نوضع الواك· املغربية لتمنية
  .و�وية

لكن ٔ�� ا�يل ابغيت نiٔكد Jليه وهاذ املسiٔ· ٔ�ساس7ية وخصها Þكون 
واحضة عند السادة املس�شار�ن، وهو عندما نت¶دث عن اس7تقطاب 
ªس� رات، Jىل اجلاذبية، اجلاذبية ٔ�� دامئا تنقول تصنع بفعل Jدد من 

طريان، ٔ�رشت �لقضية د®ل املطارات، املؤíرات، ٔ�رشت �لقضية د®ل ال
وهاذي يف وا»د العدد د®ل مWاطق املغرب اCٓن تصنع، Cٔن املنطقة 
الرشقHة م-ال ٔ�و املنطقة الشاملية eشلك Jام، ٕاىل عهد قريب مل Þكون قادرة 
Jىل اس7تقطاب هاذ ªس� رات، تصور معي ٔ�ن اCٓن طن�ة تصبح يه 

 .يف اململكة القطب الثاين Jىل املس7توى الصناعي
اCٓن احWا ملا تÒسوقو الو�ة املغربية، �لÒس7بة �0ار البيضاء ال حنتاج 
ٕاىل ²سويقها، �لÒس7بة لطن�ة ال حنتاج ٕاىل ²سويقها، لكن �لÒس7بة �لمناطق 

ولهذا، احWا تÒ|حثو Jىل ما �سميه حنن . اCٔخرى خصنا ند�رو وا»د اجلهد
نعطيوها حتفزيات ٕاضافHة �ش  �لقاطرات، ٕاىل لقHنا يش قاطرة ا�يل ميكن

جتي لنا حىت �لمنطقة الرشقHة ٔ�و املنطقة د®ل الوسط، فاس ٔ�و مكWاس، 
ٔ�و املناطق د®ل اجلنوب، ٔ�و رمبا يف مر»U مق|U املنطقة ا�يل حتدثت Jلهيا 

  .�ش هاذ القاطرة جتر من وراها وا»د العدد د®ل ªس� رات
) Renault(فزيات لرشاكت يف جحم ولهذا، س7يفهم ملاذا اNو· تعطي حت

  . ، Cٔن هاذي ²شلك قاطرات)ACWA(ٔ�و ) Bombardier(ٔ�و 
لكن احلر�ية د®ل ªس� ر �ٕالشارة ملا تفضلت به مع بعض اNول، 

  ...احWا ما تÒ|غيوش ندoلو فهيا Cٔن تنقولو ªس� ر مرح|ا به

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
الوز�ر Jىل مسامهته يف هذه شكرا الس7يد الوز�ر، ٕاذن �شكر الس7يد 

  . اجللسة
ونmÒقل ٕاىل �ٓخر سؤال �ٓين موTه ٕاىل الس7يد وز�ر الرتبية الوطنية حول 

اللكمة Cٔ»د السادة . مس7تق|ل تدر�س الرتبية املوس7يقHة �ملدرسة املغربية
  .املس�شار�ن من اCٔصا· واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامش
  الس7يد الرئDس، 

ٔ�رجو ٔ�ن �كون خmام هذه اجللسة موس7يقى وفن، و»ديث عن 
  .املوس7يقى والفن

  الس7يد الوز�ر احملرتم، 
من دون شك ٔ�� مقmنع بiٔنه ٔ�نمت فامهني ومقmنعني �Cٔمهية و�Nور 
العظمي ا�يل كتقوم به الرتبية الفWية والرتبية املوس7يقHة يف Jدة اجتاهات، اجتاه 

ق التوازن النفيس عند الفرد وامجلاJة، يف هتذيب اÐوق العام، اجتاه oل
اجتاه ٕاشاJة وتعممي القمي امجلالية، تعممي قمية احلب وق|ول اCٓخر، فضال عن 
ٔ�دوار ٔ�خرى مرتبطة �لتعريف �ملوروث الثقايف واحلضاري، ٕاىل ©ري ذ�، 
ٕاذن فWحن لس7نا حباTة �ش نطولو ال©م ونiٔكدو Jىل ٔ�مهية املوضوع ا�يل 

  .يهتmÒلكمو Jل 
احWا ميل كÒشوفو الرب�مج احلكويم وكن�|عو احلصيU د®ل س7نة 
ونصف من حتمل احلكومة املسؤولية كنلمسو بعض املؤرشات اليت تدعو� 
ٕاىل القلق فE يتعلق بضعف اهçم احلكومة هباذ احملور ا�يل هو ٔ�سايس عند 

  . اCٔمم املتحرضة
  : ل فقطJدة مؤرشات تدل Jىل ذ�، مهنا Jىل س�Hل املثا

-  Uان الوطين ا�يل كنا كنظموه طيTات  17هاذ املهرJموEس7نة د®ل ا
املوس7يقHة والصوتية، وا�يل اكن مش7تل ٕال�راز املواهب وهتذ�هبا وصقلها، 

 توقف؛ 
هاذ العام ما اكيÒش ختصيص ملناصب مالية Tديدة لتiٔهيل اCٔساتذة  -

Jدادي، التiٔهييل ٔ�و Jدد ملادة الرتبية املوس7يقHة بiٔسالك التعلمي الثانوي، االٕ 
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 حمدود؛ 
يف املومس السابق، ما اكن�ش Jدد مWاصب :مة كتدل Jىل ٔ�ن هاذ  -

 الرتبية املوس7يقHة هو شiٔن :م يف ٔ�جWدة احلكومة؛ 
دفاÞر التحمالت ا�يل اكينة يف هاذ الباب ت�Wص Jىل ٔ�ن الرتبية  -

 املوس7يقHة خصها Þكون؛ 
 ؛ �لشعباجلامعات د®لنا ال وجود فهيا  -
  . مراكز التكو�ن ال وجود �لقدر املعقول �لمكونني يف املادةيف -

هل ²شلك الرتبية املوس7يقHة، حتتل املوقع ا�يل خصها حتتلو : فسؤالنا لمك
  يف الربامج د®لمك والربامج د®ل احلكومة؟ 

ماذا ختططون؟ ٔ�ش7نو هيiٔتو لالهçم هبذا اجلانب اÐي حنن يف ٔ�مس 
  احلاTة Û؟ 

النقاش العميق بعض الظواهر ا�يل كنالحظوها، بعض Cٔنه �ميكن يف 
الظواهر، العنف، التعاطي �لمþدرات، ان�شار ثقافة الكراهية، ثقافة 
اÌهتجم، لكو �ميكن ٔ�س7باب Jدة، ولكن ٕا»دى اCٔس7باب العميقة هو ٔ�نه ما 

  . عند�ش اهçم اكيف �لرتبية املوس7يقHة
يف إالنرتنت، �يبان  من دون شك، الس7يد الوز�ر، شفmو وا»د الفHديو

فHه وا»د الشخص يظن بiٔنه مبجرد ما �كرب ا�لحية ويد�ر لها اشوية د®ل 
احلنة �ميكن لو يصدر الفmاوى د®ل التكفري وÞكفري من ال �كفر اCٔس7تاذ 

هذا ªس� ر . عصيد، هاذ اليش لكو وىل �يخوف، ويدعو� ٕاىل ªن�|اه
  . مجلالية والثقافHة �ملوس7يقHةيف جHل املس7تق|ل، وªهçم �جلوانب ا

ٔ�نمت حتديدا، Cٔن قWاعيت 1�ٔمك حتبون احلياة  ،كنطرح Jليمك هاذ السؤال
  .وتعرفون معىن وقمية هاذ اليش ا�يل كنتلكمو Jليه يف اEمتعات د®لنا

و�Ð، ابغينا تقولوا لنا احلقHقة فاش كتفكروا �لضبط، راه كنحسو 
الزحف د®ل يش »اTة مظلمة، خميفة، بiٔنه اك�ن الزحف، يش شوية د®ل 

  . ابغينا نوقفوها يف املهد
  . وشكرا الس7يد الوز�ر

  ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس7يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
Ûٓ� ىلJىل س7يد� محمد وJ سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالمe.  

  الس7يد الرئDس، 
  �شار�ن،السادة املس 

خر ا�يل قليت، هذاك اليش ا�يل قليت يف حقي مقmنع Cٓ ٔ�� ©ادي نبدا �
  . به، وÙشخص ©ادي �سهر Jليه يف وزارة الرتبية الوطنية

ٔ�وال ، احWا شعب مmعدد، ولنا مقومات ولنا رصيد، وهاذ الرصيد البد 
  .وتصور� �لمجمتع د®لنا، جممتع مWفmح لكنا موافقني Jليه. حنتفظو Jليه

1رجعو �لموس7يقى، Cٔنه مايش بو»دها ك�سامه يف اÌهتذيب، وزارة 

الرتبية الوطنية يف بداية ªس7تقالل اكنت امسها وزارة اÌهتذيب الوطين، 
مايش كندافع �ش يويل امسيهتا هااك، دا� امسيهتا وزارة الرتبية الوطنية، 

�لحياة ٔ�و مواد ٔ�ساس7ية يف اÌهتذيب رضورية، �يفام اكنت قWاJاتك ومقاربتك 
  . �لفكر الس7يايس ٔ�و �لفكر اNيين

التالمHذ د®لنا البد يتعاطاو لهذه املواد Cٔنه ²سامه يف تقوية خشصيهتم 
  .وك�سامه يف فرز إالفرازات يف اEمتعات د®لنا

Þلكمت Jىل وزارة الرتبية الوطنية، هو ٔ�نه ما :çش ٔ�و ميكن ما 
يل نقول � ٔ�ننا عند� يف مراكز  كهتمتش ٔ�و الربامج د®لها كذا، ا�يل ميكن

د®ل  10التكو�ن مس� لتكو�ن املدرسني يف الرتبية املوس7يقHة، عند� 
  .يف الر�ط 4يف مكWاس و 6اCٔساتذة املكونني، 

ٔ�س7تاذ يف الرتبية املوس7يقHة،  39هاذ الس7نة ©ادي يتخرج من املركز 
راه احWا  هاذ املوضوع هذا،. من مركز مكWاس 18من مركز الر�ط و 21

كنتلكمو Jىل وا»د التخصص �در، Cٔن هاذ اليش مايش ٔ�� ا�يل كنوTد 
ذاك اCٔس7تاذ، وراه قلتهيا، خص املعاهد د®ل املوس7يقى، وزمHيل يف وزارة 
الثقافة مش7تغل Jىل هاذ املوضوع، Cٔنه ٔ�صبح عند� نقص، وحبمك ٔ�ننا نظمنا 

اهد، زمان اكن عند� ٔ�ساتذة الوظيفة العمومHة ووزارة الرتبية �لسالمل والشو 
ما قاريÒش و�يكونوا، ما مmخرج، عبد هللا عصايم راه ©ري يف ªبتدايئ 
اقرا، مصاب �كون كDسمعين، مايش ج|دتو حHث مراÙيش، ولكن راه 
قرا، قرا ٔ�جHال، وهاذوك اCٔساتذة ا�يل قرا عبد هللا عصايم وال عبد 

اذو لكهم هام ا�يل �ونوا، العاطي ٔ�مWا، مازال قاري عبد العاطي ٔ�مWا، ه
، )un bien rare, une rareté(املشلكة د®لنا هو املكونني رجعوا 

  .يف املغرباقالل 

    ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس7يد املس�شار. شكرا الس7يد الوز�ر

  :املس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامشاملس�شار الس7يد عبد احلكمي بÒشامش
  الس7يد الوز�ر، 

 Þلكمتو Jليه، ا�يل امحلد هاذ الرصيد ا�يل. مmفقني يف Jدد من اCٔمور
... ^ عند� فHه Þرامك �بري، رصيد فHه غىن وتنوع وíراء، قلتو بiٔنه خصنا

  . تعهدمت �ش هنمتو به وحنتفظو به ونقويوه ونعززوه
ولكن، الس7يد الوز�ر، هاذ اليش �يحتاج ٕاىل س7ياسة واحضة، �يحتاج 

  . ٕاىل تعبئة ٕاماك�ت، حيتاج ٕاىل قرارات
درة فعال، ولكن الندرة راه وظيفة احلكومة يه »ل، ٕاىل Þلكمتو Jىل الن

ابغينا نلخصوها eشلك مك-ف، يه »ل الندرة ا�يل اكينة يف خمتلف مWا� 
  .احلياة، مهنا هاذ املنحى، هاذ اEال ا�يل كنتلكمو Jليه

ٔ�س7تاذ يف  39نعطيمك ©ري بعض اCٔم-U، الس7يد الوز�ر، ميل كتقولوا 
  . سمة، حرام، هذا قليل Tدا Tدا، حراممليون �  35شعب يتكون من 

©ري بعض املشالك eس7يطة، املكونني ا�يل �ياoذوا الشواهد د®هلم من 
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، وهذا ©ري )l’équivalence(وزارة الثقافة، ما كتعطى Ìهيمش املعاد· 
عب . مشلك قطاعي بWDاÞمك، ©ري انç جوج وزراء »لوا لنا هاذ املشلك الش±

يف اجلامعات، حرام، عند� ظواهر مقلقة  د®ل املوس7يقى ما عند�ش
  . كتجعلنا نوضعو يد� Jىل القلوب د®لنا

راه املس7تق|ل د®ل اوالد� ود®ل ٔ�حفاد� سmDقرر يف Tانب مهنا، ركز 
معي الس7يد الوز�ر، يف Tانب مWه مبدى ªهçم بتوفري لك ما يلزم من 

اÐوق امجلايل وهاذ  الرشوط ٕالشاJة هاذ الثقافة ا�يل كنتلكمو Jلهيا، هاذ
القمي ا�يل كنتلكمو Jلهيا، Cٔنه الحظوا بiٔننا نت¶دث عن موضوع Jىل درTة 
�برية من احلساس7ية ومن اخلطورة، و�زاف د®ل الناس ا�يل �يعتقدوا بiٔنه 

  . راه هذا شiٔن زائد ٔ�و ال جمرد Þرف، ال، ما خصوش �كون Þرف
©ري ذاك املهرTان و�Ð، رTاء هو ٔ�ن تoٔiذوا Jىل محمل اجلد، بعدا 

الس7نوي ا�يل اكن ك�شارك فHه Jدد من امجلعيات واCٔطفال وكتربز فHه 
خصك تقول لنا اJالش ذاك الرب�مج ... املواهب د®لنا �رجع، ما هو

  توقف؟ ذاك املهرTان، الس7يد الوز�ر، توقف؟

        ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
 . شكرا الس7يد املس�شار احملرتم
  .تفضلوااللكمة لمك، الس7يد الوز�ر، 

        ::::الس7يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس7يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس7يد الرئDس، 

ٔ�� معك فE خيص املهرTان �ش نوقفو هاذ املوضوع هذا، هذا وا»د 
اليشء اكن شا©ل املنظومة الرتبوية وما ساهراش Jليه املنظومة الرتبوية، 

ذ �لر�ط و�يد�روا وا»د احلفH ،Uواكنت كمتيش فHه ٔ�موال، و�يجيبوا التالم 
  .وا املسؤولني يف الصفوف اCٔوىل و�ميش7يو الناس يف »االهتمو�ي�لس

 د ٔ�� ميل حتملت املسؤولية د®ل وزارة الرتبية الوطنية، افهمت بiٔنه وا»

العدد د®ل ا�Cٔشطة كتدار �ش ما �يقراوش والد املغاربة، هاذ اليش 
وقفmو، ها يوم البÑDة، يوم اCٔرض، ها يوم املوس7يقى، ها يوم كذا، هو يف 

 52. اجلبل و�يعترب بiٔنه ذاك اليوم عطU، ها وا»د، فضينا من هاذ اليش
ٓ س7يدي بÒشامش، اكنت كمتيش يف هذا ٔ�®م العطU، خرجWا ٔ�®م  يوم، �

  . العطU مضبوطة، ها وا»د
هاذ املهرTان ميل درت ليه التقومي، كنþربك بiٔنين مازال نتحمل ديون 

ني، مقاولني ؤ�وطيالت يف الوزارة اليوم ا�يل كهنرض معك د®ل س7ن
وحمالت، ٔ�ش7نو، ©ادي نبقاو ©اديني؟ ال، وقفت، مايش ©ري هاذ املهرTان 
بو»دو، احلاTة ا�يل سهU يه م-ال الفWون ال�شكHلية راين امجعهتم، وراين 
©ادي ند�ر معرض حول املرٔ�ة يف شارع النرص، راه كتصايب، قلت هلم 

و ٔ�ش7نو اعطات Jىل ©ادي د�روها Jىل مس7توى اCٔاكدمييات، و�شوف
مس7توى اCٔاكدمييات Jاد جنيو �لهبرTة Jىل مس7توى العامصة، هاذي هبرTة، 

  . امسح يل نقولها �
ٔ�� ما مقmنعش �ÌهبرTة، ميكن 1كون فر»ان ٔ�� و1كون Tالس يف 

  . الصف اCٔول ونطلع خنطب Jلهيم ويعجهبم احلال، مايش ٔ�سلوب، ال
ذ املوضوع، ولكن هذا راه Þرامك، فE خيص املوس7يقى، البد ما نعاجلو ها

ٔ�� عندي ٔ�ساتذة ميكن يل منيش جنيهبم، ولكن واش ©ادي يق|لوا يل جنيب 
ٔ�ساتذة فر�س7يني وٕاس7بانيني وخنلصومه �لعمU الصعبة؟ هاذ اليش راه 
 Tلس7نا نفكرو فHه، و©ادي نفكرو فHه وكنتذا�رو مع وز�ر الثقافة �ش

مع إالTازة املهنية، تن¶اولوا، ولكن راه ما �شوفو �يفاش نصيابو هاذ املعاد· 
  .ساهلش

    ::::الس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسةالس7يد رئDس اجللسة
  .شكرا، ؤ�شكر امجليع Jىل ان�|اههم. شكرا الس7يد الوز�ر

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


