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  )2013 ماي 28( 1434 رجب 17 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الرابعاخلليفة  ،ش9يخ ٔ�محدو ادبدا الس9يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
Rسعة وعرشون دقFقة ابتداءا من الساIة الثانية ثالث ساIات و  :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

Sربعني بعد الزوالواWٔقة السادسة واFق.  
   .يةه م\اقشة اWٔس9ئZ الشف  ::::Yدول اWٔعاملYدول اWٔعاملYدول اWٔعاملYدول اWٔعامل

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

        ::::دبدا، رئBس اجللسةدبدا، رئBس اجللسةدبدا، رئBس اجللسةدبدا، رئBس اجللسةاااااملس�شار الس9يد ش9يخ ٔ�محدو املس�شار الس9يد ش9يخ ٔ�محدو املس�شار الس9يد ش9يخ ٔ�محدو املس�شار الس9يد ش9يخ ٔ�محدو 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  .I�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  الس9يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

س9تور، ووفقا ملقjضيات النظام من اS 100معال بpٔحاكم الفصل 
اSا}يل Cلس املس�شار�ن، خيصص اCلس هاته اجللسة Wٔس9ئZ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول اWٔس9ئZ الشفهية املدرYة يف Yدول اWٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس9يد اWٔمني ٕالطالع اCلس Iىل ماYد من مراسالت 

  .وٕاIال�ت
  .اللكمة لمك الس9يد اWٔمني

        ::::املس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اCلس
  .شكرا الس9يد الرئBس

املس�شار�ن مبشاريع القوانني التالية، احملا� Iىل  توصلت رئاسة جملس
  :اCلس من جملس النواب

يوافق مبوج�ه Iىل االتفاقFة املوقعة  137.12مرشوع قانون رمق ٔ�وال، 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2012ي ما  18بوا�ادوغو يف

بور�ينافاصو لتجنب �زدواج الرضييب وم\ع ا�هترب الرضييب يف مFدان 
  ؛الرضائب Iىل اS}ل

يوافق مبوج�ه Iىل االتفاق hشpٔن  140.12مرشوع قانون رمق 3نيا، 
النقل اSويل �لمسافر�ن والبضائع Iرب الطرق وIىل الربوتو�ول التطبيقي 

بني حكومة اململكة  2012ٔ�كتو�ر  3اق املذ�ور، املوقعني ¡لر¡ط يف لالتف
  ؛املغربية وحكومة اململكة إالس9بانية

يوافق مبوج�ه Iىل النظام اWٔسايس  317.12لثا، مرشوع قانون رمق 
  ؛2010س¨مترب  16املوقع ¡لقاهرة يف  ،�لهيئة العليا �¦}رية العربية

يوافق مبوج�ه Iىل االتفاقFة املوقعة  129.12رابعا، مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2012س¨مترب  7اوندي يف يب 

ون لتجنب �زدواج الرضييب وم\ع ا�هترب الرضييب يف مFدان ري الاكم
  الرضائب Iىل اS}ل؛

يوافق مبوج�ه Iىل االتفاق إالطار  77.12}امسا، مرشوع قانون رمق 
بني حكومة  2010س¨مترب  j28صادي املوقع ¡لر¡ط يف �لتعاون �ق 

  اململكة املغربية وحكومة مجهورية بلغار»؛
يوافق مبوج�ه Iىل اتفاق الرشاكة  141.12سادسا، مرشوع قانون رمق 

جية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي والر»يض، املوقع ي إالسرتات 
  س9بانية؛لكة املغربية واململكة االٕ ني املمب 2012ٔ�كتو�ر  3¡لر¡ط يف 

يوافق مبوج�ه Iىل االتفاق بني  52.12سابعا ؤ�}ريا، مرشوع قانون رمق 
حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو hشpٔن حامية وٕارYاع املمتلاكت 

يوليو  5املوقع بل° يف  ،الثقافFة املرسوقة ٔ�و املنقو� بطرق �ري مرشوIة
2011.  

اسة مبراسZ من الس9يد الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع كام توصلت الرئ
الربملان، خيرب من }اللها اCلس طلب الس9يد وز�ر العدل واحلر»ت 
بp¶jٔ}ري تقدمي السؤال الفريد املوYه لوزارته ٕاىل ما بعد اWٔس9ئZ املو²ة 

  .لقطاع ال�شغيل والتكو�ن املهين
التجمع الوطين كام توصلت الرئاسة مبراسZ من الس9يد رئBس فريق 

اWٔحرار، يطلب من }اللها تpٔجFل السؤال املوYه �لس9يد الوز�ر املنتدب 
Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لشؤون العامة واحلاكمة حول مادة اSقFق 

  .املدمع ٕاىل Yلسة الحقة
خبصوص اWٔس9ئZ الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :يما 28ٕاىل �اية يوم الثال3ء 

  سؤ�؛ I :28دد اWٔس9ئZ الشفهية -

  ٔ�س9ئZ؛ I :6دد اWٔس9ئZ الكjابية -

  .جواب وا¾د: وIدد اWٔجوبة الكjابية -
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس9يد اWٔمني
  ف° خيص؟ ... وطبقا ملقjضيات

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIة
  .ف° خيص ٔ�شغال اجللسة

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .فضلت
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  ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIة
  الس9يد الرئBس،

اكن من املمكن ٔ�ن ال تتابع الصÂافة الوطنية ٔ�شغال هذه اجللسة، نظرا 
وÇÈ، نطلب م\مك، الس9يد . ملا تعرض Å بعض الصÂافFني من تضييق

الرئBس، ٔ�ن تبلغوا الس9يد رئBس اCلس بتخصيص ماكن }اص وقار 
شغال اجللسات اSس9تورية والقFام مبهاÊا الوطنية �لصÂافة الوطنية، ملتابعة �ٔ 

يف ٕاخ�ار الرٔ�ي العام الوطين، ؤ�ن ال �كون التضييق Iىل الصÂافة 
  .الوطنية

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
شكرا، جسلت، جسلت املالحظة، ... راه اك�ن اWٔما�ن اÌصصة. شكرا

  . الس9يد املس�شار
، توصلت الرئاسة بÎن من النظام اSا}يل 128طبقا ملقjضيات املادة 

  .اللكمة �لفريق اSس9توري يف ٕاطار طلب ٕا¾اطة. طلب ٕا¾اطات) 8(

        ::::املس�شار الس9يد Êدي زر�واملس�شار الس9يد Êدي زر�واملس�شار الس9يد Êدي زر�واملس�شار الس9يد Êدي زر�و
  .شكرا

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئBس،
  الس9يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ٔ�تد}ل ¡مس فريق �حتاد اSس9توري يف ٕاطار ٕا¾اطة اCلس املوقر 

، اWٔول Óس�\كر يف �حتاد اSس9توري لك ٔ�شاكل التضييق بpٔمر�ن طارئني
النقايب واملس ¡حلقوق النقابية �لعامل واملس9تÕدمني يف لك ٔ�حناء املغرب، 
وحنذر احلكومة من مزالق الترصفات الالمسؤو� حلرمان املواطنني من 
 حقهم يف �نÚء النقايب، والتضييق Iىل احلر»ت النقابية اليت يه من مصمي

احلقوق اSس9تورية، ونعلن تضام\نا مع ٕاخواننا يف �حتاد املغريب �لشغل 
  .ا�Èن تعرضوا للك ٔ�شاكل إالقصاء واملنع مبدينة فاس

السامرة وفد يرتٔ�سه -الشق الثاين، الس9يد الرئBس، ¾ل جبهة لكممي
الوز�ر والوز�ر املنتدب يف اSا}لية، مض مسؤولني رفFعي املس9توى من 

ابية واملد�ر العام لواك� àمنية اWٔقالمي اجلنوبية، عقد اجIÚات إالدارة الرت 
مكáفة مع املنتخبني وهيئات اCمتع املدين، ٔ�فضت ٕاىل توقFع Iدة اتفاقFات 
ورشااكت هامة، كام مت Iىل ٕاåرها Rسطري �ر�مج طموح، س9يحظى ¡Sمع 

Úصادية و�جjٔطري والت��ع لضامن بلوغ ٔ�هدافه �قpعية، املايل والت
واملسامهة يف }لق فرص الشغل، وفك العز� عن رشاحئ واسعة تعاين من 

  .الهشاشة يف معBشها
وحنن، يف فريق �حتاد اSس9توري ومكنتخبني منثل ٔ�بناء اWٔقالمي 
اجلنوبية، Óسíل ¡رتياح مáل هذه املبادرات اليت تؤرش Iىل اس�Fعاب 

جلنوب، ذÇ ٔ�ن خصوم بعض القطاIات احلكومFة �لمعطيات امليدانية ¡

الو¾دة الرتابية ðس9تغلون اس9تغالال بئBسا وhشعا وال ٔ�}القFا �لمpٓيس 
�جÚعية والهشاشة الفكرية ليجعلوا مهنا ذ}رية ملناوراهتم الياòسة يف بث 

  .الفjنة وزعزIة �س9تقرار وتغذية إالشاIات واWٔاكذيب
وفد الوزاري املذ�ور وحنن بقدر ما ÷مثن املقاربة احلكمية اليت Yاء هبا ال

السامرة، بقدر ما نjúظر حترك ¡يق القطاIات احلكومFة يف نفس - جلهة لكممي
�جتاه، خصوصا القطاIات �جÚعية، خصوصا وزارة الصÂة، الس9يد 

  .وز�ر الصÂة نطلب م\ه وٕ¡حلاح بpٔن �زور اجلهات اجلنوبية
وبية IاYال، كام نؤكد حرصنا Iىل رضورة تعمميه Iىل ¡يق اجلهات اجلن

ونتوý كذÇ العمل الفعيل يف املشاريع الهامة املسطرة يف ٔ�قرب اYٓWال 
hرشاكة وتعاون مع املنتخبني وامجلعيات واCمتع املدين، كام هو احلال يف ٕاقلمي 
السامرة، حبيث ٔ�نه يف ٕاقلمي السامرة هناك اÓسíام �م بني املنتخبني وبني 

لية، ٕالجناح مجيع املبادرات، سواء اكنت اCمتع املدين وبني السلطات احمل 
àمنية، سواء اكنت البFúة التحتية، سواء اكنت ¡لúس9بة لرب�مج �قjصاد 

  .�جÚعي، اÈي �رهن وجبدية عن مدى جناعته
مرشوع، اس9تفادت مهنا  71حبيث ٔ�نه يف ٕاقلمي السامرة هناك ٔ�زيد من 

د ومس9تفFدة من هذا مس9تفF 500امجلعيات والتعاونيات، هناك ٔ�كرث من 
الرب�مج اÈي نتوý م\ه ٔ�نه يفك مجيع املشالك اليت تعاين مهنا ٕاقلمي 

  .السامرة
ويف هذا إالطار، ÷متسك حبب الوطن و�لزتام بقضا»ه املرشوIة، 

Sي ال يقهر الو¾دة الوطنية والشعار اخلاÈهللا، الوطن، امل�: والسالح ا.  

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار. املس�شارشكرا الس9يد 

        ::::املس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساكك
  الس9يد الرئBس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�تد}ل ¡مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�حFط جملس9نا املوقر اليوم 
بقضية طارئة، هتم اس9مترار مسلسل اخلروقات �ري القانونية يف خمتلف 

  .م\ا� التدبري وال�س9يري امجلاعي بب
ية خ\يفرة
اCلس الب
ي ¡عتباره املسؤول املبارش عن  هذا املسلسل بط� رئBس

هذه التíاوزات �ري املربرة، واملمتثZ ٔ�ساسا يف وقف جتزيئات سك\ية جبرة 
قمل، حFث قام ضد ٕارادة ساكنة املدينة، ويف حتد سافر Ìتلف القوانني 

العمل، ٕ¡عطاء شهادة ٕادارية تفFد بpٔن اWٔرض ٔ�رض فالحFة يف اجلاري هبا 
وسط املدينة، وIىل جتزئة سك\ية لها àرخFصها، وقام بتدشBهنا الس9يد Iامل 

ٔ�رسة ¡ملدينة،  174، حFث ٔ�جىن هبذا القرار Iىل 1995ٕاقلمي خ\يفرة س9نة 
 700اكنت àمتىن احلصول Iىل سكن يليق هبا، وبعدما توصل مهنم البائع بــ 

مليون س9ن�مي Iىل هذه اWٔرض، م�سائلني عن مدى قمية ومرشوعية هذه 
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  .التدشB\ات
  الس9يد الرئBس، 

من بني اخلدمات اليت 3�ٔرت ان��اه ساكن مدينة خ\يفرة، وانتقدوا ٔ�داء 
}دمة التدبري املفوض اÈي مت تفويته مع اWٔسف بطرق �امضة و�ري 

 400جتاوزت مليار ومفهومة بصفقة مش9بوهة، رست Iىل خشص بعينه، 
س9ن�مي، Iلام ٔ�ن ال å�ٔر لهذا املبلغ Iىل واقع املدينة املليئة ¡Wٔز¡ل، مليون 

مؤكد�ن Iىل ٔ�ن اكفة الصفقات العمومFة اليت تربÊا امجلاIة àرسو دامئا Iىل 
عينات من اWٔشÕاص املعروفني مبدينة خ\يفرة، �هيك عن ال�سBب 

  .إالداري احلاصل يف الب
ية
  لرئBس، الس9يد ا

ٕان ¾ا� تدبري مدينة خ\يفرة Rس9تدعي اليوم، وhشلك مس9تعíل، 
تد}ل السلطات الوصية لفjح حتقFق دقFق و÷زيه يف خمتلف م\ا� التدبري 
العمويم ¡لب
ية، والوقوف عن كثب Iىل هاته اخلروقات وٕانصاف 
اWٔطراف املترضرة، يف ٕاطار ما ينص Iليه اSس9تور �ربط املسؤولية 

  . ¡حملاس9بة
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة اWٓن �لفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
ٕا¾اطة الفريق احلريك اليوم ختص قطاع الرتبية والتعلمي اÈي س9يعBش 

ٔ�»م معدودة Iىل ٕايقاع امÂjا�ت الباكلور» اليت Rشلك نقZ نوعية يف بعد 
املسار اSرايس لعرشات اWٓالف من التالمFذ، ومعهم ٔ�رسمه اليت حضت 
وتضحي من Y�ٔل ٕاجناح هذا املسار، وàزداد ٔ�مهية هذه احملطة يف �وهنا 

التعلمي املنعطف اWٔسايس لرمس إالطار التوجهي�ي �لتالمFذ املعنيني يف جمال 
  .العايل وٕافراز خنب املس9تق�ل

وIىل هذا اWٔساس، الس9يد الرئBس، وWٔن التíارب السابقة املرتامكة 
Iىل مدى س9نوات، فٕان هذا �س9تحقاق التعلميي رافقjه دامئا مجموIة من 

 الباكلور»،�خjالالت التنظميية والتدبريية اليت å�ٔرت Iىل مسعة شهادة 
ت حمطة �مÂjان يف خمتلف اجلهات و}لقت ٔ�جواء مjوàرة، رافق

واملؤسسات، ويه ٔ�جواء جتعل احلكومة مدعوة اليوم ٕاىل اختاذ مجيع 
التدابري وإالجراءات hشلك اس��ايق بغية توفري اكفة الرشوط الالزمة لضامن 
مرور هذه �س9تحقاقات الرتبوية والتعلميية يف ٔ�حسن الظروف، ويف جو 

  .Fةمن الزناهة والشفافFة واملصداق 
  الس9يد الرئBس، 

ومبا ٔ�ن املناس9بة رشط ٔ�يضا، فهذه احملطة التعلميية الهامة جتعلنا اليوم 
ٔ�يضا ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل ¡لكشف عن إالصال¾ات املرتق�ة 
لتحسني مس9توى النظام الرتبوي والتعلميي، }اصة بعد الفشل اWٔ�يد اÈي 

يري اSرامه دون ٔ�ن خيلف عرفه الرب�مج �س9تعíايل اÈي لكف البالد مال
نتاجئ يف مس9توى الطمو¾ات، ٕان Iىل مس9توى جودة العرض التعلميي ٔ�و 
Iىل مس9توى البFúات واملرافق ٔ�و Iىل كذÇ مس9توى اWٔداء املؤسسايت 
مركز» و²و» وحمليا، مع رضورة إالشارة ¡لنيات الصادقة واCهودات 

  .القطاع احليوي إالسرتاتيجياجلبارة اليت لBست قليI Zىل لك ¾ال يف هذا 
ؤ�}ريا، الس9يد الرئBس، يبقى الرهان اWٔكرب كذÇ يف هذا إالصالح 
املرتقب هو تقدمي احلكومة مبقاربة Rشار�ية لوصفة تالمئ النظام التعلميي مع 
¾اجFات احمليط وسوق الشغل، من Y�ٔل قطاع àربوي يوفر الكفاءات 

  . طا� وا�هتمBشوميكن من àكوينات ال جتد نفسها عرضة �لع
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة اWٓن �لفريق الفFدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIةاملس�شار الس9يد محمد دعيدIة
  .شكرا الس9يد الرئBس

ٕا¾اطتنا اليوم يف الفريق الفFدرايل �لو¾دة واSميقراطية تتعلق 
م حيدد فكام هو معلو . "املدرسة الوطنية العليا �لكهر¡ء واملياكنيك"ب

يف مادته اWٔوىل  1988مارس  24الصادر بتارخي  2.87.98املرسوم رمق 
نظام اSراسة و�مÂjا�ت �لحصول Iىل شهادة Êندس اSو� من 

، �ري ٔ�ن هذه املؤسسة حتولت "املدرسة الوطنية العليا �لكهر¡ء واملياكنيك"
دى عهنا لفائدة يف الس9نني اWٔ}رية ٕاىل مؤسسة هتمت ¡لتكوينات املس9مترة املؤ 

  . رشاكت وهيئات Iامة و}اصة، ويف العديد من �خjصاصات واCاالت
وٕاذا اكنت املادة الثانية من املرسوم املذ�ور I�ٔاله، حتدد بوضوح 
اخjصاصات املدرسة الوطنية العليا �لكهر¡ء واملياكنيك، فٕان جشع 

املس9مترة  املسؤولني عن هذه املؤسسة، ونظرا ملا ٔ�صبحت تذره التكوينات
من مداخFل، جعل الس9يد املد�ر يقحم àكوينات ال Iالقة لها ¡خjصاصات 
املدرسة الوطنية العليا �لكهر¡ء واملياكنيك، كتدبري الرشاكت والتواصل، 
وتدبري املوارد ال¨رشية، ٕاىل �ري ذÇ، والتعاقد مع رشكة }اصة لتحصيل 

املراق�ة املالية،  مداخFل التكوينات املس9مترة، وذÇ هبدف إالفالت من
وحتويل املدرسة الوطنية �لكهر¡ء واملياكنيك ٕاىل بقرة ¾لوب، وحتريفها عن 
املهام الرئBس9ية اليت Ó�ٔش(ت من Y�ٔلها يف اWٔصل، ٔ�ال ويه àكو�ن 
املهندسني يف جمال الكهر¡ء واملياكنيك، حFث ٔ�صبح Iدد املس9تفFد�ن من 

  .لطلبة املهندسنيالتكوينات املس9مترة املؤدى عهنا يفوق Iدد ا
قانونية، فٕاننا ندعو الس9يد وز�ر الؤ�مام هذا الوضع والتíاوزات �ري 

  :التعلمي العايل والبحث العلمي ٕاىل
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Óرش نتاجئ جلنة التفBjش اليت س9بق ٔ�ن زارت املدرسة الوطنية،  -  1
  Iىل ٕاåر مجموIة من �حíjاYات �لطلبة }دمة �لشفافFة واحلاكمة اجليدة؛

�ش9ية العامة �لاملية �لقFام ¡فÂjاص مايل وٕاداري �لمدرسة دعوة املف  - 2
  الوطنية �لكهر¡ء واملياكنيك؛

ربط املسؤولية ¡حملاس9بة، وٕاعطاء لك التوضيÂات حول املوارد  - 3
املالية اليت تذرها هذه التكوينات املس9مترة، واملس9تفFد�ن من مداخFلها، وما 

قانونية ¡ملدرسة الوطنية �لكهر¡ء موقع الرشكة اخلاصة ¡لتحصيل وIالقهتا ال
  واملياكنيك؛

تق\ني التكوينات املس9مترة وتنظميها، مع مركزهتا Iىل صعيد رئاسة  - 4
اجلامعة، فهل سjBحرك الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي لتطبيق 
شعار حماربة الفساد دا}ل املدرسة الوطنية �لكهر¡ء واملياكنيك بدل àرديد 

  ربة الفساد صباح مساء دون م�ارشة إالصالح والتغيري؟شعار حما
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
وق�ل �نتقال لفريق اWٔصا� واملعارصة، ÷رحب ¡لس9يد س9يدي . شكرا

محمد الش9يخ ٕاسامعيل وS سلمى ٔ�خ املناضل مصطفى سلمى وS س9يدي 
  .مولود اÈي حيرض معنا، ÷رحب به

  .اللكمة لفريق اWٔصا� واملعارصة... يدواWٓن اللكمة �لس9 

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشامشششش
  .شكرا الس9يد الرئBس

ٔ�ريد ¡مس الفريق اWٔصا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�ثري ان��اه جملس املس�شار�ن 
احملرتم، ولعلين ٔ�ثري ان��اه كذÇ الرٔ�ي العام الوطين واحلكومة حتديدا ٕاىل 

 àك�دها ويتك�دها ٔ�¾د املناضلني احلقوقFني املعا�ة البالغة القسوة اليت
خ مصطفى وS سلمى وS س9يدي مولود، اÈي اWٔ الو¾دويني البارز�ن، 

  .ðرشف\ا ٔ�ن حيرض معنا يف هذه اجللسة شقFقه
تعرفون ٔ�ن اWٔخ مصطفى وS سلمى هو ٔ�¾د العناو�ن البارزة لنظام 

لقمع Iىل اجلهر الو¾دويني اSميقراطيني الشجعان ا�Èن مل àرههبم �ٓ� ا
  . ¡حلق، وIىل �حنياز الطوعي �لمصاحل العليا

ٕان اWٔخ مصطفى كام تعرفون د}ل يف اعتصام مفjوح ويف ٕارضاب عن 
ٔ�»م، ووضعه الصحي يف تفامق  10انيا م\ذ اWٓن ¡لضبط تالطعام بعامصة موري 

  .مس9متر
ة ونعتقد بpٔن قضيته Rسائلنا، وRسائل اكفة املغاربة، وRسائل احلكوم

املغربية، Wٔنه كام تعرفون هاذ الرYل اخjار عن ق\اIة �حنياز لنداء العقل، 
واخjار عن طواعية �نتصار ملرشوع احلمك اÈايت ٕادرااك م\ه لواقعية 
املقرتح، بعيدا عن الغو�ائية ؤ�بواق ا�هترجي، �ري �ٓبه وال Iا0 ملا ميكن ٔ�ن 

Yل اكن يتحمل كام تعرفون يطاÅ جراء موقفه الشíاع هذا، الس9° ؤ�ن الر 
  .مسؤوليات ٔ�م\ية حساسة يف الكFان �نفصايل

ويف الوقت اÈي كنا نjúظر من مصطفى ٔ�ن خيتار بعد Rسجيل موقفه 
الشíاع هذا املكوث يف وطنه اWٔم املغرب Iىل اWٔقل ٔ�ن يطلب ا�لجوء ٕاىل 

Å ار العودة ٕاىل خم°ت تندوف، �ري مرتاجع ع... دو� ٔ�خرى تضمنjن اخ
ٔ�قواÅ وال مزتحزح عن مواقفه املبدئية، ليقرر دا}لها ما قاÅ يف العيون 
ويؤكد ¡لتايل ٔ�ن ق\اIاته هذه، ق\اIات اخjارها عن وعي وٕادراك، وحىت 
�خjطاف والتعذيب ا�¦ان تعرضا هلام من طرف الكFان الومهي مل �زيداه 

  .ٕاال ٕارصارا واقjناIا
قل ٔ�و امjيازات، يطلب حقه هذا اWٔخ ال يطلب وساما ٔ�و رخصة ن

الطبيعي يف �جÚع بعائلته، يف رؤية ابjúه مرمي اليت وSت يف اÌ°ت، 
  .ومل �متكن من رؤ�هتا حىت اليوم

ونعتقد، الس9يد الرئBس، بpٔنه ما Iادت àكفي عبارات التنديد والشجب 
نعم من حق\ا ٔ�ن ن�ساءل . وال اSعوة ٕاىل التضامن، املطلوب حترك IاYل

ن يه م\ظمة العفو اSولية؟ ٔ��ن اخjفت الس9يدة �ييل �يندي ومعهدها ٔ��
اÈي ال �لك عن ت¨ين ودمع ٔ�طرو¾ات انفصالية؟ ٔ�ية صيغة بالغ 
سBس9تحق مصطفى وS سلمى من م\ظمة العفو اSولية؟ ؤ�ية Yا5زة 
س9تفضل حفFدة الرئBس اWٔمر�يك اWٔس9بق مبنحها لصحراوي ٔ�عزل رشدته 

سلمته لٔ�من العسكري اجلزا5ري اليت قررت ٕابعاده عصابة البولBساريو و 
  عن خم°ت تندوف؟

ق�ل هذا وذاك، من حق\ا ٔ�ن Óسpٔل ؤ�ن Óس9تفرس ؤ�ن Óسpٔل  ،ولكن
عن موقع احلكومة املغربية من مس9تíدات ملف وS سلمى، وملاذا هذا 
الصمت املريب حىت اWٓن واحملري حلكومjنا و�لناطق الرمسي ¡مس احلكومة 

ضع وS س9يدي مولود Iىل اWٔقل من م\طلق حتريك الضمري عن ت��ع و 
  اSويل ٕاىل وضعه إالÓساين �س9ت8\ايئ واملpٔساوي؟

لقد س9بق لنا، الس9يد الرئBس، م\ذ ثالثة ٔ�سابيع ٔ�ن ÷هبنا ٕاىل خطورة 
توجFه احلكومة جلزء �بري من طاقاهتا يف معارك لن ختدم قضا» الوطن، وقد 

 úايI\ديدات املرتبصة ¡ملصاحل العليا �لوطن يف ازد»د ا والزلنا نعا�ن ٔ�ن ا�هت
ويف تفامق، وحنن ن�úه ٕاىل احلاYة امللÂة اليوم ٕاىل ٔ�ن تضع احلكومة املصاحل 
العليا وقضا» الوطن وانتظارات املواطنني يف ٔ�ولوية اWٔولو»ت، ؤ�ن حترك 
Sخ مصطفى وWٔل حامية اY�ٔ ة منIاíؤ�ن تقوم مبا يلزم من املبادرات الش 

سلمى، و�س9تíابة ملطلب طبيعي ٕاÓساين، ðس9تحيي املرء من ٔ�ن يتÂدث 
 .عنه يف زمن اRساع قاIدة حقوق إالÓسان كام يه مjعارف Iلهيا دوليا

وÇÈ، ÷متىن ٔ�ن حترك هذه إال¾اطة مضري الرٔ�ي العام الوطين 
واحلقويق، ؤ�ن ت�úه احلكومة ٕاىل ٔ�ن املعارك احلقFقFة اليت Rس9توجب 

 Rس9توجب ٔ�ن خنصص لها ما �كفي من اجلهد ومن الطاقة يه النضال، و
هذه املصاحل العليا، يه هذه العناو�ن البارزة يف تيار الو¾دويني املغاربة، 

  . عوض خوض املعارك والرصاIات اجلان¨Fة
 .وشكرا



 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 

5 

 )2013ماي  28( 1434رجب  17

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

ايك، نود كذÇ ٔ�ن واWٓن ق�ل ٔ�ن نjúقل ٕاىل لكمة التÂالف �شرت 
 ،بفاس "�رواوة" عية اخلريية إالسالمFة الفاس9ية÷رحب ¡لزنالء املتفوقني ¡مجل 

ها هام معنا  ،وتالمFذ عن مدرسة ¡س9تور اخلصوصية ¡لر¡ط، ÷رح�و هبم
  .مjواYد�ن

  .واWٓن نjúقل ٕاىل لكمة لفريق التÂالف �شرتايك

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .لرئBسشكرا الس9يد ا
  الس9يد الوز�ر،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن، 
ٔ�ريد يف البداية، ¡مس فريق التÂالف �شرتايك، ٔ�ن ٔ�تضامن ؤ�ن ٔ�مض 
صويت ٕاىل ما قاÅ زمFيل رئBس فريق اWٔصا� واملعارصة يف حق مواطن فذ، 
م\اضل، مصطفى وS س9يدي مFلود، رمز املناضل اSميقراطي احلقFقي، رمز 

وء كúس9يان، اÈي يضع ا�لجوء يف معناه احلقFقي وهو ا�لجوء الرافض �لج
ٕاىل ب
ه احلقFقي ليعBش مع ٔ�رسته، مفطلوب م\ا ¡لفعل ٔ�ن نقف وقفة تقد�ر 
وا¾رتام، ؤ�ن حنرك الساكتني ٔ�ي> اكنوا دا}ل ب
� و}ارج ب
� من Y�ٔل 

ٔ�ه� قضية هذا املناضل حىت �رد Å �عتبار، ويضمن Å العBش الكرمي مع 
  .وذويه

  س9يدي الرئBس، 
  السادة الوزراء،

  املس�شار�ن احملرتمني،
ٕا¾اطيت س9بقين زمFيل يف الفريق اSس9توري ٔ�ن ٔ�شار ٕا�هيا، تتعلق حبق 

  .�نÚء النقايب وحق تpٔسBس النقا¡ت
اÈي ٔ�عطى �لمجمتع املدين  2011كنا نظن ٔ�ننا نعBش يف ظل دس9تور 

Êمة واجب التpٔطري والتعاون وتقدمي  ماكنة }اصة، ومحل السلطات احمللية
  .املساIدة لتنظ°ت اCمتع املدين ¡عتبارها رشيك ٔ�سايس يف قضا» التمنية

هذا اSس9تور كذÇ اÈي خص �لنقا¡ت ماكنة }اصة جبانب اWٔحزاب 
الس9ياس9ية، و¾دد لها وظائف، فpٔن يمت اخللط بني النقا¡ت وامجلعيات 

طاء تواصيل إاليداع، هذا معل نظن ٔ�نه العادية ؤ�ن ðسلط س9يف م\ع ٕاع
قد ا÷هت�ى، فٕاذا بنا ÷راه يظهر يف مدينة فاس اليت حيهبا امجليع، فpٔن يقدر 
رئBس مقاطعة ٔ�كدال و�رفض Rسلمي ٕايداع لتpٔسBس مكjب نقايب، هذا فFه 
حتدي �لقانون وحتدي �
س9تور، �يفام اكن، ٔ�ن �كون يف وا²ة �حتاد 

رب نقابة يف املغرب، هذا حتطمي �لقمي، �
ميقراطية، املغريب �لشغل، ٔ�عىت ؤ�ك
  .هذا معل �ري مق�ول

ف¦Ç، ملا نطرح ٕاشاكلية Iالقة السلطة بتفعيل واج�ات اCمتع املدين، 
 6نطلب من السلطة ٔ�ن تقوم بتفعيل القانون، Wٔن القانون جتاوزها، مرور 

ملاذا ال حترك  يوما اليت ¾ددها القانون؟ 60ٔ�»م، ماذا تعمل السلطة يف 
النيابة العامة اليت تتلقى بدورها ملفات، لتتíه ٕاىل القضاء ملنع من �ريد ٔ�ن 
يؤسس مجعية ٔ�و يعدلها، ٔ�ن تبقى السلطة س9يفا من Y�ٔل �حنراف عن 
السلطة ومن Y�ٔل فرض اجتاه ٔ�و }لق ٕاح�اط وم\ع الناس من تنظ°ت 

  .ف اSس9تورجممتعية، فFه حFف Iىل القانون وفFه تصادم مع ٔ�هدا
÷متىن ٔ�ن نعود ال Óسمع بpٔن هناك سلطة Rس9تعمل هذا السالح من 

Y�ٔل م\ع الناس يف التنظمي، و¡خلصوص ملا يتعلق اWٔمر ¡لنقا¡ت 
واWٔحزاب الس9ياس9ية Wٔهنا خصها اSس9تور مبوقع }اص ووضع لها قوانني 
}اصة، فال ميكن ٔ�ن àكون موضوع مزايدات ٔ�و حما¡ة ٔ�و اتصاالت رسية 

و املزي بني العامل Wٔن يف هذا خطر لالس9تقرار، وفFه خطر كذI Çىل ما �ٔ 
  ...ميكن

اWٓن يف مدينة فاس، هناك مشالك واحjقا�ت خصوصا يف اCال اÈي 
مورس فFه هذا املنع يف هذه الظروف ¡Èات، ٔ�س9بوIني و�عتصامات 

ات واملشالك، ف\ظن ٔ�ن نداء� من هذا الفريق ٔ�ن يصل ٕاىل �ٓذان السلط
املعنية، ؤ�ن àرفع يدها Iىل حق الناس يف تpٔسBس امجلعيات ويف التنظ°ت 

  . النقابية والس9ياس9ية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لفريق �شرتايك. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمياملس�شار الس9يد محمد Iلمي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
  ، الس9يدة والسادة املس�شار�ن

بدوري، و¡مس الفريق �شرتايك، ال ðسعين ٕاال ٔ�ن ٔ�مض صويت ٕاىل 
صوت زماليئ ا�Èن تناولوا اللكمة من ق�يل من Y�ٔل ٔ�ن I�ٔلن من هذا 
املنرب تضامن الفريق �شرتايك مبíلس املس�شار�ن مع املناضل الس9يد 
سلمى وS س9يدي مولود، ؤ�طالب هباته املناس9بة احلكومة املغربية من ٔ�ن 

  . عمل Yاهدة من Y�ٔل متكFنه من مجيع حقوقه، هذا من ²ةت
من ²ة 3نية، حول موضوع إال¾اطة، الس9يد الرئBس، الس9يدان 
الوز�ران، س9بق �لفريق �شرتايك مبíلس املس�شار�ن ٔ�ن تقدم ٕ¡¾اطة Iلام 
بعدم Yدية املهنجية املعمتدة يف ٕاصالح العدا� ببالد�، و÷هبنا م\ذ شهور من 

رب ¡Èات الس9يد وز�ر العدل ٕاىل رضورة �جتاه ٕاىل العمق عوض هذا املن
�كتفاء حبوار شلكي وجوالت مكو�ية يمت اس9هتال@ها ٕاIالمFا، وال تjúج ما 

  .ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل ٕاصالح معيق
ونقف اليوم مع لك ٔ�سف Iىل صواب ما كنا حنذر م\ه، حFث مل 

 هذه الشهور من يصل، الس9يد الوز�ر، ٕاىل ٔ�ية ن�íFة ملموسة بعد لك
احلوار الشلكي، فpٔ�ن يه املناظرة الوطنية اليت اكن مقررا عقدها يف 
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  غضون مارس املنرصم الس9يد الرئBس؟
لهاته العZ ولغريها، قرر� يف �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبية 

  . �ÓسÂاب من هذا احلوار الشلكي
الواقع بقرارات  بل ٔ�كرث من ذÇ حياول الس9يد الوز�ر ٔ�ن يقفز Iىل هذا

انفرادية معا�سة لروح احلوار الوطين و�لخطاب اÈي ظل �ردده حول 
إالرشاك واملقاربة ال�شار�ية، وهو ما ينذر بتفجر اWٔوضاع من Yديد هبذا 
القطاع احلساس، بعد ما تبني للك ٔ�طرافه ٔ�ن وز�ر العدل لBست Å ٔ�ية 

  .يطرؤية لٕالصالح �ري اخلطا¡ت املسك\ة ؤ�ساليب ا�متط 
و�ٓخر ٕاجراء قام به هو ٕاصداره �لمرسوم املنظم �لمساIدة القضائية 
hشلك هيني مجيع نقا¡ت احملامني ¡ملغرب، وهو ما ميس hشلك واحض hسري 
العدا� ببالد� جراء ما دعت ٕاليه مجعية هيئات احملامني ¡ملغرب من 

ٔ�شاكل وقفات احíjاجFة انطالقا من يوم امخلBس املق�ل، ومن مقاطعة للك 
  .املساIدة القضائية

وٕاذا ما ٔ�ضف\ا، الس9يد الرئBس، هذا التوàر اجلديد ٕاىل اWٔزمة القامئة مع 
هيئة كتابة الضبط، واليت يرص وز�ر العدل Iىل اس9مترارها، ٕاضافة ٕاىل 
اس9مترار جتاهل مطالب �دي قضاة املغرب اÈي قرر يف اWٔس9بوع املنرصم 

Óسíام بB\ه وبني مجيع مكو�ت إالدارة وقف احلوار، ¡ٕالضافة ٕاىل انعدام �
 . املركزية بوزارة العدل

ندرك ٔ�ن الس9يد وز�ر العدل ٔ�صبحت Å مشالك مع اكل ٔ�طراف 
املنظومة القضائية، فهل هبذه املهنجية التصادمFة ميكن ٔ�ن ينجح احلوار 
الوطين حول ٕاصالح العدا� ببالد�؟ وهل مبنطق �س9تفراد و�س9تحواذ 

  . وزارة من فرض م\طقها لٕالصالح ووضع امجليع ٔ�مام اWٔمر الواقعس�متكن ال
Iىل احلكومة ٔ�ن àراجع مهنجيهتا القامئة Iىل �س9تفراد والتÂدي اÈي 
ال يjúج ٕاال التوàر، و�ٓخر اWٔمI Záىل ذÇ هو التصدع احلاصل دا}ل 
ا�Wٔلبية احلكومFة، واÈي س9تjúج عنه ال حما� ٔ�زمة حكومFة ال ندري 

  .Úالت اليت ميكن ٔ�ن تقع ببالد��ح
ويف ٕاطار الرتاجع اÈي àهنíه احلكومة احلالية عن سلسZ إالصال¾ات 
السابقة، من هذا املنرب ٔ�ش9يد ¡حلمك إالداري اÈي ٔ�نصف مجموIة اWٔطر 
املعطZ من حمرض عرش�ن يوليوز، اÈي ندعو احلكومة احلالية ٕاىل �لزتام 

\افه لتكرðس املعاندة وهنج ٔ�سلوب التÂدي مبضمون هذا احلمك عوض اس9ت( 
  . ¡�هتديد ¡الس9تقا� دون Yدية تذ�ر

  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
�ٓخر طلب ٕا¾اطة �لفريق �س9تقاليل، تفضل الس9يد . شكرا
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس9يد عبد العز�ز عزايب
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس احملرتم،
  ادة الوزراء،الس

  اWٔخت املس�شارة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف نفس الس9ياق، و¡مس حزب �س9تقالل، I�ٔرب عن تضام\نا املطلق 
مع املناضل الو¾دوي مصطفى سلمى وS س9يدي مولود يف معا�ته املر�رة 
ومع لك املضطهد�ن واحملرومني من حقوقهم املرشوIة دا}ل خم°ت تندوف 

  . املغتصبة
ٔ�خرى، ٔ�تقدم، ¡مس الفريق �س9تقاليل، ٕال¾اطة اCلس ومن ²ة 

املوقر Iلام بقضية طارئة هتم مpٓل احلمك الصادر عن احملمكة إالدارية ¡لر¡ط 
  .يوليوز املرتبط حبمZ الشواهد املعطلني 20خبصوص حمرض 

  الس9يد الرئBس احملرتم،
لقد حظيت قضية اWٔطر العليا املعطZ ¡هÚم }اص يف ٔ�دبيات 
و�ر�مج حزب �س9تقالل، انطالقا من رسا� احلزب اخلاSة من Y�ٔل 
حتر�ر إالÓسان وٕارساء جممتع تعاديل، تقل فFه التفاو�ت �جÚعية، جممتع 
تصان فFه حقوق املواطنني، مبا فهيا حقهم يف ال�شغيل ¡عتباره حق يضمنه 

  .و�كف� اSس9تور
اSوام يعترب قضية ٕادماج  وٕاننا، يف الفريق �س9تقاليل، اÈي ظل Iىل

اWٔطر العليا املعطZ يف سوق الشغل، قضية وطنية وحقا دس9تور»، يعلو 
Iليه، نؤكد اليوم مبناس9بة صدور حمك احملمكة إالدارية ¡لر¡ط  يعىلوال 

يوليوز اÈي ظل رئBس احلكومة م�ش¨áا بعدم  h20شpٔن تنفFذ حمرض 
احملرض ٕاذا ما رشIه القضاء، نؤكد  قانونjBه، ووIد دا}ل ق�ة الربملان ب�\فFذ

Iىل رضورة الوفاء ¡لعهود والوعود وتنفFذ �لزتامات املعلنة جتاه املواطنني، 

ومن أَوفَى بِما عاهد "مصداقا لقوÅ س9بÂانه وتعاىل يف سورة الفjح 
لَيا هعيمظا عرأَج يهتؤيفَس اللَّه."  

  الس9يد الرئBس احملرتم،
رئBس احلكومة اليوم، ¡عتباره ممثل �
و� ٔ�مام القضاء، العمل  ٕان Iىل

Iىل ٕابداء حسن نjBه وصدقه من }الل �لزتام ب�\فFذ اWٔحاكم القضائية 
والتفعيل �س9تعíايل لهذا احلمك �بتدايئ àكرðسا �لمسار اÈي قطعته 

Iات من ببالد� من Y�ٔل ٕاحقاق العدا� الاكمZ محلاية حقوق اWٔفراد وامجلا
ٔ�ي شطط يف اس9تعامل السلطة، وذÇ من }الل التنفFذ الفوري ملضمون 

  .احلمك القضايئ دون التpٔ}ري ٔ�و �خjباء وراء املساطر القضائية
كام ندعو احلكومة ٕاىل رضورة �هÚم مبلف اWٔطر العليا املعطZ يف 

امس ولك مشوليته، سواء تعلق اWٔمر ¡Wٔطر العليا املرابطة hشارع محمد اخل
اWٔطر العليا ومحZ الشواهد الوطنية، وذÇ من }الل اعÚد مراق�ة ٕاجيابية 
يف التعاطي مع هذا امللف �لك Yدية ؤ�مانة مبا يضمن حقوقهم ويصون 

وهبذه . �رامهتم، ويوفر هلم العBش الكرمي يف ظل قضاء ÷زيه ومس9تقل
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  .قةاملناس9بة، حنيي ٔ�رسة القضاء ف° يتعلق ٕ¡نصاف هذه الطب
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا

وÓرشع اWٓن يف معاجلة اWٔس9ئZ الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هاته 
مهنا �ٓنيان مو²ان لقطاعي الرتبية الوطنية  2سؤ�،  19اجللسة، وIددها 

الرتبية : عرش سؤ� Iاد» موزIة Iىل قطاIات 17والطاقة واملعادن، و
طاقة واملعادن، الشؤون اخلارجFة، العدل واحلر»ت، اWٔوقاف الوطنية، ال

والشؤون إالسالمFة، السكىن، ال�شغيل، التضامن واملرٔ�ة، الوظيفة 
  .العمومFة

Óس9هتل Yدول ٔ�عاملنا ¡لسؤال اWٓين اWٔول املوYه ٕاىل الس9يد وز�ر 
. اتالرتبية الوطنية حول ٕاقصاء اWٔساتذة اCاز�ن من مرسوم الرتقFة ¡لشهاد

  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕان ٔ�ي ٕاصالح ملنظومjنا الرتبوية، الس9يد الوز�ر، ي¨jدئ حÚ بتحسني 

Yشجعهيم وضعية رRكو�هنم املس9متر وà ساس، وتعز�زWٔ¡ ساء التعلميÓال و
Iىل التحصيل املعريف واSرايس، ٕاال ٔ�ننا، يف هذا إالطار، Óسíل الرتاجع 
يف بعض املك�س9بات اليت حققها العاملون هبذا القطاع احليوي ببالد�، 
حFث يمت ٕاقصاء فIة عريضة من اWٔساتذة اCاز�ن من حقهم يف الرتقFة 

  .لشهادات، وتغيري إالطار ٕاىل �ريها من احلقوق¡
، اس9تفادت من 2012مع العمل ٔ�ن اWٔفواج املتخرYة ق�ل س9نة  ،هذا

مرسوم اس9ت8\ايئ خول لها احلق يف الرتقFة، ¡ٕالضافة Iىل ٔ�ن النظام 
اخلاص بpٔساتذة وموظفي وزارة الرتبية الوطنية يف  2003اWٔسايس د»ل 

  . يس تنص Iىل حق الرتقFة ¡لشهادةمن النظام اWٔسا 108مادته 
مبرسوم  2011و 2010، 2009، 2008لقد متت àرقFة اWٔفواج د»ل 

اس9ت8\ايئ، لكن ماذا وقع؟ مل ال ا�متديد، خصوصا Iىل اWٔفواج املتخرYة بعد 
  .10م�ارشة يف السمل  2013

 10، سBس9تفFدون من التخرج م�ارشة يف السمل 2014خرجيي ٔ�فواج 
، ال زالوا مرتبني يف السمل 2013و 2012زة، يف ¾ني ٔ�فواج بناء Iىل إالYا

9.  
ٔ�لBس من اíÌل واCحف ٔ�ن ðش9تغل يف الس9نة املق�Z يف نفس 

، ðش9تغلون ٕاىل 10املؤسسة التعلميية ٔ�ساتذة Yدد مjخرYني يف السمل 
Yانب ٔ�ساتذة قضوا ق�لهم ما �زيد عن س9ن�ني يف القسم، ومه ال زالوا 

  .رمغ �وهنم حيملون نفس الشهادة وإالYازة 9مرمسني يف السمل 
Èا، Óسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت تنوي 
وزارàمك القFام هبا من Y�ٔل ٕانصاف هاته الفIة من اWٔساتذة اCاز�ن، ومتتيعها 

 Kة ¡لشهادات و¡خلصوص فوF؟ 2013و 2012من حقها يف الرتق  
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال

        ::::الس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

يف العرض د»Ç �ٓ اWٔس9تاذة اك�ن اجلواب، يف العرض ا�يل انت درتيه 
  . وتقدمت به اك�ن اجلواب

، وامجليع 2011ٔ��ريل  26مرسوم اس9ت8\ايئ خرج من احلوار د»ل  اك�ن
، ٔ�وال اح\ا كúسíلو 2011ٔ��ريل  26عرف الظروف ا�يل مر فهيا احلوار، 

ٔ��ريل  26بعدا بpٔن هاذ الوزارة ا¾رتمت لك املقررات املتعلقة ¡حلوار د»ل 
ة ، خرج وا¾د املرسوم راه قلتهيا اس9ت8\ايئ، كرييق الناس ¡لشهاد2011
 31، ولكن هذا املرسوم ا÷هت�ى يف 2011، 2010، 2009، 2008د»ل 

  .، ها وا¾د2011دðسمرب 
، ٔ�� معك، ماذا يقول القانون 2003لكم Iىل القانون اWٔسايس د»ل تكت 

؟ �يقول ٔ�نه رضورة ¾اميل الشهادات، رضورة ٕاجراء 2003اWٔسايس د»ل 
، إالYازة واملاسرت، تعمتد م�ار»ت ملوظفي القطاع احلاملني �لشهادات العليا

Iىل النقطة املهنية لتقFمي الكفاءات اليت يتوفر Iلهيا املرحش، وIىل النقطة 
  .اليت حيصل Iلهيا يف �خjبار الشفوي

حFث �يكون عندو الشهادة �يرتىق، »ك ابغينا التاكفؤ وابغينا احلق، 
  .�يرتىق يف وا¾د املسلسل Iادي ا�يل }اضعني Å رYال الرتبية

�شهدي وا¾د �س�شهاد مايش حصيح، كتقول هادو ا�يل غيخرجوا ك 
، ٔ�يه، ولكن راه داروا س9نة د»ل املعهد 10غيخرجوا يف السمل  2014يف 

د»ل التكو�ن ملهن الرتبية، هذاك Iالش }ارYني، ود}لوا ¡ٕالYازة، مايش 
اة ا}ذاو إالYازة ٔ�ثناء مزاو� ÊاÊم Pٔساتذة وPٔس9تاذات، هادو Yاو �لمبار 

وتقدموا ¡ٕالYازة يف شهر يوليوز، وداروا س9نة د»ل مؤسسة التكو�ن 
  .10و�ادي خيرجوا ¡لسمل 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة لمك، الس9يدة املس�شارة، يف ٕاطار التعقFب
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        ::::املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
Sفقني ¡س9مترارية اjو�، وكنا كندافعو ٔ�وال، الس9يد الوز�ر، رمبا حنن م

Iىل املرسوم د»ل املعطلني، كنا كندافعو Iىل هاذ املبدٔ�، لكن كذÇ حنن 
وتبقى يف ذاك  9مع م�دٔ� املساواة، �يف يعقل Wٔطر دا�رة س9ن�ني يف سمل 

ويدوزوا م�ارشة �لسمل  2014وال ترتىق، وجييو ٔ�طر ٔ�خرى يف  9السمل 
  .¾د املر¾Z انتقالية، واWٔطر القدمية تبقى Yامدة؟ خص تد�ر وا10

حصيح، رمبا هناك ٕا�راهات، ميكن لنا نتفهموها، ولكن جيب التفاوض 
  . واحلوار مع هاته الفIة �لوصول ٕاىل ¾ل ينصف امجليع

رمغ جتر�هتم،  9ال يعقل يف نفس القسم تلقى جماز�ن مرتبني يف السمل 
  .وYا من موراه 10ؤ�س9تاذ جماز �كون يف سمل 

إال�راهات د»لمك، الس9يد الوز�ر، لكن يف نفس  ومٕاذن ميكن لنا نتفه
 Úطر، وما خصهمش يضيعوا، ويمت ٕانصافهم، انWٔالوقت جيب تفهم هاذ ا
ا�يل يف احلكومة القاو هلم ¾ل، ولكن هام من حقهم ¡ش �كونوا م�ساويني 

  . مع نفس اWٔساتذة اCاز�ن
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .ر، ٕاذا اكن عندك تعقFباللكمة لمك، الس9يد الوز�. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
مع لك تقد�ري وا¾رتايم Ç، كتلكم Iىل فرتة انتقالية »ك، راه صاي¨هتا 

دðسمرب  31احلكومة، دارت فرتة انتقالية ¡ملرسوم ا�يل غيúهت�ي وا÷هت�ى يف 
، دا¡ كتطلبوا من الفرتة �نتقالية تويل فرتة دامئة، يش ¾اYة ما 2011

  .ابطاش يف املقاربة د»لنا، كتلكم Iىل فرتة انتقاليةق
اSو� نظرا لهاذ املراIاة وهاذ اليش ونظرا ٔ�نه ما àرقاوش ذاك الناس يف 
الوقت، والرتاكامت، Yات احلكومة يف احلوار بفضل الكفاح د»ل النقا¡ت 
وإالدارة د»ل الرتبية الوطنية يه ا�يل حطت هاذ املشلك ¡تفاق مع 

ت، واخرج مرسوم اس9ت8\ايئ، يه الفرتة �نتقالية، واش الفرتة النقا¡
؟ 2013-�2012نتقالية وقت ما اخرج يش وا¾د نصايبو Iاود مرسوم 

  ، ٕاىل ا�هناية؟ 2014ونعاودو نوقفوه ونصايبو مرسوم 
، 2012يف Iام ) licence(امسع �ٓ ال�، هاذو ¾اميل الشهادات د»ل 

م، السمل د»هلم ¡ش د}لوا وهام مش9تغلني يف ما عندها Iالقة ¡لسمل د»هل
، رمغ ٔ�نه راين اIلنت ٔ�مام الربملان بغرفjيه، 9وزارة الرتبية الوطنية السمل 

يف طريق �نقراض ٕان شاء هللا، وغنقاوموه وواقفة معنا  9بpٔن السمل 
  .يف وزارة الرتبية الوطنية 9وزارة املالية ¡ش ما يبقاش عند� هاذ السمل 

ن بني وا¾د اقرا يف دارمه وهو }دام ٔ�س9تاذ وال ٔ�س9تاذة وق�ط وكتقار 
الشهادة، كتقارنو بوا¾د ا}ذا الشهادة وYا دوز م�اراة ود}ل �لمركز د»ل 
التكو�ن وخترج، كتقول هذا عندو Iامني د»ل اWٔقدمFة وهذا عندو Iام 

  .وهام حبال حبال، ال ما احبال احبال والو

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
نطلب م\مك، الس9يد الوز�ر والسادة املس�شار�ن، . د الوز�رشكرا الس9ي

  .ا¾رتام الوقت، ليك ال ٔ�ضطر دامئا الس9تعامل املطرقة
اللكمة Wٔ¾د السادة . السؤال الثاين موضوIه املنظومة التعلميية
  .املس�شار�ن من الفريق �س9تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القااملس�شار الس9يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .Bسشكرا الس9يد الرئ 

  الس9يدتني والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يعترب احلق يف التعلمي حقا دس9تور»، رIاه Yال� امل� نرصه هللا ؤ�واله 
 Zاكمjرشية مh منيةà ق ٔ�يFن حتقWٔ ،العناية التامة ورتبه بعد القضية الوطنية

  . وم\دجمة لن يتpٔىت حتقFقها ٕاال ٕ¡صالح م\ظومة التعلمي
السابقة ٔ�ن سطرت Iدة �رامج Êمة، بدءا وقد س9بق �لحكومات 

¡مليثاق الوطين �لرتبية والتكو�ن، واÈي اعتربته احلكومات السابقة مبثابة 
خريطة طريق لٕالصالح املúشود، لكن ٔ�مام غياب ٕارادة حقFقFة لٕالصالح 

Å الت دون بلو�ه لٔ�هداف املرسومة¾.  
املتpٔخرة من  وقد صنف املغرب وفقا �لمنظامت اWٔج\بية يف املراتب

وÈر الرماد يف العيون وٕاIادة ماء الوYه �لحكومة . حFث جودة التعلمي
املغربية، سارعت الوزارة الوصية �ٓنذاك ٕاىل صيا�ة الرب�مج �س9تعíايل 

  .وخسرت Å ٕاماكنيات مادية ولوBYس�FكFة خضمة لعلها تنقذ ما ميكن ٕانقاذه
ا ¡لúس9بة �لمت��ع لكن اWٔس9ئZ املطرو¾ة واملرشوIة ¾اليا، وخصوص

�لشpٔن الرتبوي يف املغرب، ٔ�نه الزالت هناك معيقات حقFقFة، مهنا ما يتعلق 
¡لفضاءات املدرس9ية وهشاشة البFúات املدرس9ية والبFúات التحتية، ز»دة 

  .Iىل �كتظاظ يف اWٔقسام، و�ريه من املشالك واملعيقات
البد من وٕاذا اكن املدرس يعترب قطبا ٔ�ساس9يا يف املنظومة، ف

اس9تحضاره يف لك إالصال¾ات، وذÇ بتحسني وضعه التكويين 
و�جÚعي، فالتقر�ر اWٔ}ري �لمíلس اIWٔىل �لتعلمي محل املسؤولية يف 
فشل م\ظومة الرتبية والتعلمي ٕاىل Iدة عنارص ؤ�طراف، اكحلاكمة وا�منوذج 

واملوا�بة،  البيداغوK الرتبوي واملوارد املالية وٕاشاكلية توزيعها والتعبئة
¡ٕالضافة ٕاىل املدرس من حFث ظروف مزاو� Êنته واخنراطه يف 

  .إالصالح
¡ٕالضافة ٕاىل ارتفاع الطلب الرتبوي وIدم كفاية العرض، خصوصا  ،هذا

ؤ�ن املغرب يعرف حتوالت اقjصادية وس9ياس9ية واجÚعية Êمة، وهذا 
مطالبة ينعكس hشلك ٔ�و بpٓخر Iىل املنظومة التعلميية، واليت تبقى 

¡الخنراط الفعيل و�Óسíام مع التحوالت ملوا�بة التطورات العاملية، مما 
  .ðس9تدعي توجFه التعلمي حنو ما يتطلبه سوق الشغل

  : Èا، Óسائلمك، الس9يد الوز�ر

ٕاذا اكنت الربامج واملناجه ٕا¾دى املدا}ل املهمة لٕالصالح، فكFف  -
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 جيب التعامل معها؟ 

نظومة التعلميية وجعلها تÚىش مع وهل هناك خمطط �لهنوض ¡مل  -
  .مفاهمي احلداثة والعرصنة وملوا�بة التطورات �قjصادية العاملية؟ وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس9يد الرئBس،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
املس�شار، يف احلقFقة هاذ السؤال من اWٔمهية مباكن، اصعيب  الس9يد

Iيل جناوب Iليه يف Yلسة د»ل اWٔس9ئZ الشفوية، ؤ�نه ٔ�� مش9تغل ال مع 
جلنة التعلمي يف جملسمك املوقر وال يف جملس النواب يف املناقشة د»ل هاذ 

  . املواضيع
هللا يف كنبغي نذ�ر مبا ٔ�نه اح\ا مش9تغلني كنعيدو النظر ٕان شاء 

  :املنظومة الرتبوية، وهاذ ٕاIادة النظر م�نية Iىل جوج العنارص ٔ�ساس9ية
  ؛2012غشت  20ٔ�وال، خطاب Yال� امل� مبناس9بة 

3نيا، الرب�مج احلكويم، غنذ�رك بpٔنه الرب�مج احلكويم م�ين Iىل 
مجموIة من احملاور، احملور اWٔول هو جمال العرض املدريس، البد ما حنافظو 

لعرض املدريس، ؤ�ن التالمFذ والتلميذات د»لنا يبقاو يف املدرسة ما Iىل ا
س9نة، ؤ�ننا نوسعو التعلمي التpٔهييل، Wٔنه عند� نقص يف  15س9نني و 6بني 

  . التعلمي التpٔهييل
ٔ�وال نبقاو قابطني التالمذ، وراه ما عندها Iالقة ال �كFدوزوا جبوج وال 

نق�طو التالمذ د»لنا �يف هو معمول  بوا¾د وال ¡خلريطة املدرس9ية، ٕاج�ار»
Iام ¡ش ما نطلقومهش لسوق الشغل،  14لــ  6به يف العامل بpٔرسه، من 

ونطلقو البنات يزتوجوا ق�ل الوقت، وÇÈ هذا هو �خjيار ا�يل مديور 
  .عند Iدد د»ل اSول

3نيا، مازال جودة التعلمي، البد ما نعيدو النظر ونقويو جودة التعلمي 
نا، و¡خلصوص نو²وه �لمواد العلمية Wٔن بالد� عندها وا¾د اخلصاص د»ل 

Çطباء والصياد�، ٕاىل �ري ذWٔبري يف ٕاطار املهندسني وا�.  
املؤسسة التعلميية، ٕاىل ¾د الساIة كنفكرو وطنيا ها ¡ملناظرات ها 
¡لتظاهرات، وÓسB\ا ٔ�ن العمود الفقري د»ل التعلمي يه املؤسسة، املدرسة 

  .، املدرسة التpٔهيلية الثانويةالكوليجتدائية، �ب 
هاذ املؤسسة خصنا ÷ردو لها املاكنة د»لها، �لمد�ر د»لها، لٕالدارة 

  . الرتبوية د»لها، جملس التدبري د»لها
وراه ما اكينة جودة التعلمي، ٕاىل ما اكن جودة التعلمي مرتبطة جبوج د»ل 

س9توى املواد ا�يل �يدرس اWٔشÕاص، ٔ�وال اWٔس9تاذ ا�يل يف القسم وم 
واملف�ش ا�يل �يعطيه اISامة اWٔساس9ية الرتبوية ¡ش حيسن من املردودية 

Çة، ٕاىل �ري ذFد»لو ومن املقاربة د»لو البيداغوج.  

  .جمال احلاكمة، البد ما ند�رو التعلمي تدبري �ٓخر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::س�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارامل امل امل امل 
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
يف احلقFقة كنا نjúظر ٔ�ن يوحض مفهوم العناية ¡لتعلمي ومبنظومjه الرتبوية، 

دقائق ال ميك\ان ٔ�ن  �3ري ٔ�نين ٔ�شاطرمك الرٔ�ي، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن يف خضم 
  .نتحمك ؤ�ن نفي ¡لسؤال كام جيب الوفاء به

ري ٔ�ننا اليوم، @شعب مغريب، و¡مس الفريق �س9تقاليل، الزلنا �
Óرشئب ٕاىل توضيح �ٓخر، الزلنا نتطلع ٕاىل ما هو ٔ�حسن، س9° ؤ�ن تقدم 

  .اWٔمم رهني بتعلميها ومدى ثقافة ٔ�بناهئا
  الس9يد الوز�ر احملرتم، 

Iىل احلكومة ٔ�ن تنكب ٔ�وال ¡لعناية ¡ملدارس، جند ٔ�ن ٔ�بناء� يتعلمون 
ظروف سIBة وسIBة �لغاية، الزالت اWٔبواب مرشوIة، النوافذ مكرسة، يف 

ذ يف بعض املؤسسات رمغ ٔ�ن الوزارة ٔ�نفقت Fالقطرة كتزنل Iىل التالم 
ٔ�مو� ¡هظة يف ٕاصالح املؤسسات، فpٔ�ن هو هذا إالصالح؟ ومىت سBمت 

  مراق�ة وحماس9بة املتالعبني؟
علمي ٕاال ٕ¡صالح الوضعية ٕاضافة ٕاىل العامل اWٔسايس، ال ٕاصالح يف الت

إالدارية واملادية Wٔرسته التعلميية، من ٔ�ساتذة ؤ�س9تاذات والفIات العامZ يف 
  .جمال التعلمي

فك\ا نjúظر، الس9يد الوز�ر، توضيÂات ٔ�خرى لعلنا نقjنع ٔ�و يقjنع الرٔ�ي 
العام معنا ٔ�ن تعلمينا الزال يعاين ما يعانيه، وIىل احلكومة ٔ�ن تنكب جبدية 

  . ال¾هIىل ٕاص
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، ٕاىل اكن عندك يش تعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
هاذ املوضوع د»ل إالصالح . واملشلك د»لو الوقت د»لو ما اكفBش... 

يه جتربة د»ل صيا�ة  د»ل التعلمي، التجربة ا�يل اكينة اWٓن يف املغرب
التوصيات ؤ�وراق ومكjوبة مز»ن، ولكن حFث كتزنل Wٔرض الواقع ما 

  .اك�ن والو
اح\ا اWٓن دا�ر�ن وا¾د املقاربة، هاذ التعلمي البد àكون عندو املؤسسة 
اSس9تورية د»لو هو اCلس اIWٔىل، ¡ش �كون اCلس اIWٔىل �يحرض 

جيي وز�ر جيي يوصل والصباح يبدا للك ٕاصالح د»ل التعلمي، ما ميكúش 
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يغري ا�يل ابغى، ما ميكúش هاذ اليش، ما ميكúش ¡يق Óس9مترو يف هاذ 
  .الس9ياسة ا�يل امشB\ا فهيا

اك�ن اWٓن وا¾د إالخjالالت دا}لية يف املنظومة الرتبوية كنعاجلوها، 
وراه اخjالالت خطرية كنعاجلوها، البعض م\ا ذ�رàهيا، ولكن حىت الرب�مج 

س9تعíايل راه اح\ا در� ليه التقومي اWٔويل، واح\ا �ادي ند�رو التقومي �
  .ا�هنايئ ؤ�ن املاحنني راه �يد�روا معنا التقومي

اCلس اIWٔىل هو ا�يل خصو هيمت هباذ املواضيع، ٔ�� عندي Yاهز اWٓن، 
ولكن خصين مع من هنرض يف هاذ اليش، ما ميكن يل هنرض فFه ٕاال يف 

Yاهز عندي املنظور �لتعلمي �بتدايئ، التعلمي �بتدايئ اCلس اIWٔىل، 
اWٔهداف، مايش ٔ�� بو¾دي، هاذو }رباء ؤ�طر يف وزارة الرتبية  4عندو 

الوطنية، وهاذي م\اس9بة ¡ش حنييومه Wٔهنم يف مس9توى Iايل، غنخففو 
التعلمي �بتدايئ، ¡ش يقرا الوS يتعمل يقرا، �كjب حيسب وينطق، 

�اكلور»، حرام هاذ اليش،  14مÂjان د»ل الباكلور»، عند� وغنخففو �
. يف الوقت ا�يل اكن ثالثة الباكلور» يف املغرب، واكن مس9توى رفFع

  .وÇÈ، �ادي نعيدو النظر يف هاذ اليش

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

اقة واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال اWٓين اWٔول املوYه ٕاىل الس9يد وز�ر الط
واملعادن واملاء والبIBة حول التدابري احلكومFة املتÕذة ملنع اس9تعامل اWٔ�ياس 

  . البالس�FكFة
اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخFل
  .Fاء واملرسلنيhسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف اWٔن̈ 

  الس9يد الرئBس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس9يد الوز�ر احملرتم، 

كام تعلمون Rشلك اWٔ�ياس البالس�FكFة خطورة �برية Iىل البIBة وIىل 
 500الرثوة احليوانية وIىل حصة إالÓسان ببالد�، ٕاذ حتتاج ٕاىل ٔ�كرث من 

ندåر يف الطبيعة، كام ٔ�ثب�ت اSراسات ٔ�ن هذه اWٔ�ياس Rس¨ب س9نة ليك ت 
  .يف إالصابة مبرض الرسطان القاتل

وحنن نعمل، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه م\ذ س9نوات Iدة صدر قانون رمق 
مينع اس9تعامل اWٔ�ياس  2011¡جلريدة الرمسية يف س9نة  22.10

واحملالت الصغرى  البالس�FكFة، لك\ه مل يطبق، ٕاذن ال àزال املراكز التíارية
  .والكربى Rس9تعملها

  : وبناء Iليه، الس9يد الوز�ر، Óسائلمك

ٔ�وال، ما يه اWٔس9باب اليت ¾الت دون تطبيق قانون م\ع اس9تعامل 
  اWٔ�ياس البالس�FكFة؟

3نيا، ما يه إالجراءات والتدابري احلكومFة اليت س�Õjذوهنا لوضع ¾د 
  الس9تعامل هذه اWٔ�ياس؟

  بدائل لهذه ا�Wٔياس البالس�FكFة؟ 3لثا، هل تفكرون يف
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIIIIBةةةة
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
مشلك، مشلك حقFقي حصيح ٔ�ن اWٔ�ياس البالس�FكFة ت�شلك 

¡لúس9بة �لبIBة و¡لúس9بة �لمناخ املعBش د»ل املواطنني، ولكن ا�يل ميكن لنا 
  .نقولو هو ٔ�ن هاذ املشلك يف طريق التقليص من ¾دته تدرجييا

ونعطي بعض التدابري ا�يل اختذهتا احلكومة �لتغلب Iىل هذه إالشاكلية، 
ونصوصه التطبيقFة اÈي  22.10هناك، وراك ذ�ريت القانون، ٔ�وال القانون 

-bio(نص Iىل ٕالزامFة تصنيع ا�Wٔياس البالس�FكFة القابZ �لتÂلل 
destructible(للÂلت� Zٔ�ياس السوداء الغري قابWوم\ع صنع ا ، .  

واWٓن هاذ القانون Yاري به العمل، اWٔ�ياس السوداء نقصت يف 
زال تjBصنعوا السوق، اك�ن بعض احلاالت ا�يل بصفة عشوائية اك�ن ا�يل ما

ذوك اWٔ�ياس السوداء يف بعض املدن وبعض املناطق وبصفة عشوائية، 
  .هذا هو يعين التدبري اWٔول

التدبري الثاين، عند� �ر�مج، �ر�مج وطين مجلع اWٔ�ياس البالس�FكFة 
يف النقط السوداء، ويف املغرب لقFنا تقريبا وا¾د ٔ�لف نقطة سوداء ا�يل 

¾د الرب�مج د»ل س9ن�ني hرشاكة مع قطاع اSا}لية، اكنت، وIاجلناها يف وا
Å ا}لية، و¾دد�Sمليون درمه، ومجعنا ما يناهز  80م�لغ د»ل  مع وزارة ا

طن د»ل اWٔ�ياس البالس�FكFة يف هاذ النقط السوداء ا�يل Iاجلناها  2200
، واك�ن بعض احلاالت ا�يل Iاود رجعوا ولكن ا�Wٔلبية د»ل النقط 100%

  .اء تغلبنا Iلهيا، وهذا اكن �ر�مج، �يف قلت، مع قطاع اSا}ليةالسود
التدبري الثالث هو محالت حتسBس9ية، محالت حتسBس9ية كنا تند�روها 
من ¾ني ٕاىل �ٓخر، وابغيت ن¨رشمك بpٔنه �ادي تبدا كذÇ محZ حتسBس9ية 
فاحت يونيو، تúشكرك ا�يل طرحت يل هاذ السؤال ¡ش ن¨رشمك هباذ اخلرب، 

وم االثنني القادم �ادي àكون ٕان شاء هللا محZ حتسBس9ية يف يعين ي
التلفزيون وكذÇ يف الصÂافة وكذÇ يف لو¾ات ٕاشهارية، يف Iدة مدن، 
يعين يف مجيع م\اطق اململكة، يعين حنفزو املواطنني وحنسسومه هباذ 
إالشاكلية ونطلبو مهنم يبداو ðس9تعملوا ٔ��ياس الثوب ٔ�و ٔ��ياس ا�يل تنقولو 

  .القفة د»لنا ا�يل اكنت زمان، ما يبقاوش �ري اWٔ�ياس البالس�FكFة اح\ا



 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 

11 

 )2013ماي  28( 1434رجب  17

واك�ن كذÇ وقعنا يف شهر فربا�ر hرشاكة مع الوزارة املنتدبة امللكفة 
¡لشؤون العامة واحلاكمة اتفاقFة �متويل صنع ٔ��ياس الثوب مع مجعيات اCمتع 

مه، و�ادي تعطي مليون در 70املدين، والغالف املايل د»ل هاذ املبادرة 
 3مجعية، و�ادي يمت التوزيع د»لها، و�ادي نصنعو  120العمل لوا¾د 

مليون د»ل اWٔ�ياس د»ل الثوب �برية، و�ادي نبداو نوزعومه ٕان شاء هللا 
  .ليZ شهر رمضان املق�ل ٕان شاء هللا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .تفضل الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخFلاملس�شار الس9يد معر ٔ�دخFل
  .شكرا الس9يد الوز�ر

تعلمون ٔ�ن هناك ٕاجامع . ٔ�وال Óشكرمك Iىل هاذ العمل اÈي تقومون به
 Çىل كذIسان وÓىل حصة إالI ٔ�ياسWىل خطورة اس9تعامل هذه اI دويل

  .البIBة، هذا إالجامع يؤكده قرار �ر�مج اWٔمم املتÂدة محلاية البIBة
متنح جمانيا، مما ðشجع Iىل اس9تعاملها وعكس  اWٔفظع من ذÇ ٔ�هنا

املراكز التíارية ¡لúس9بة �
ول اWٔوروبية بصفة }اصة اليت جترب الزبون Iىل 
  .ٔ�داء مثهنا

ٕاذن ٔ�وال، الس9يد الوز�ر، ÷متىن ¡لúس9بة �لرب�مج اÈي ذ�رمت، يمت 
  .تعجيلو

 Å Çٔن املوضوع كذpس9بة �لمجمتع املدين، ٔ�ظن بúل¡ Çارتباط 3نيا كذ
¡Cمتع املدين، جيب كذÇ التúس9يق مع اCمتع املدين من Y�ٔل التفعيل ما 
تنوون القFام به ¡لúس9بة �لتقليل من هذه اWٓفة، ومن Y�ٔل كذÇ ٔ�ن نصل 
ٕاىل ما نطمح ٕاليه من Y�ٔل القضاء هنائيا Iىل هذه اWٔ�ياس البالس�FكFة اليت 

  .Rشوه م\ظر املدن وRشوه كذÇ املناخ
ذÇ ¡لúس9بة لهاته التدابري ٔ�و هذا الرب�مج àركزوا Iىل ما هو ÷متىن ك

نبايت ٔ�و بديل ¡لúس9بة لشلك اWٔوراق ٔ�و شلك مصنوIات نباتية، 
و¡Wٔخص مصنوIات الصناIة التقليدية يف هذا الشpٔن من Y�ٔل ٔ�وال دمع 

  .الصانع التقليدي ودمع كذÇ املعامل احمللية اليت س�\خرط يف هذا الرب�مج
  .لمك شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIIIIBةةةة
  الس9يد املس�شار، 

Iىل هاذ اليش ا�يل قلت، وراه اح\ا كنا در�  %100ٔ�� مjفق معك 
مع امجلعية املغربية �لتوزيع العرصي، واWٓن مجيع ٔ�عضاء  2010اتفاقFة س9نة 

ذ امجلعية هام يعين الرشاكت الك�ار د»ل التوزيع، لكهم �يصلحوا اWٔ�ياس ها

Kلل البيولوÂلت� Zة من . يعين القابFة اك�ن هاذ االتفاقFٕاذن من هاذ الناح
2010 .  

ويك رشحت يف اجلواب د»يل هاذ العملية ا�يل مقنا هبا مع مجعيات 
مه، يه كذÇ م�ادرة خللق مليون در 70اCمتع املدين، ٔ�وال لتصنيع اWٔ�ياس 

فرص الشغل، وكذÇ التوزيع د»ل هاذ اWٔ�ياس �ادي �كون من }الل 
  .مجعيات اCمتع املدين يف مجيع املناطق

ٕاذن هاذ املشاركة ٔ�و هاذ املقاربة ال�شار�ية يه ا�يل عند� يف قطاع 
هم البIBة البIBة، Wٔنه اCمتع املدين Óش9يط Yدا يف قطاع البIBة، Wٔنه املغاربة لك 

د»هلم àهيمتوا هبا وk امحلد، Wٔنه اك�ن عند� قمي وا�يل Yاية من ا�Sن وYاية 
  .كذÇ من الرتبية ا�يل تتجعلنا حنرتمو البIBة

�ادي  2014جونفيي وابغيت ÷زيد بpٔن من الناحFة القانونية راه فاحت 
�ادي  ا�يل )l’écotaxe(يد}ل ¾زي التنفFذ ما ðسمى ¡لرسوم إال�كولوجFة 

ختلص Iىل مجيع �س9ترياد والتصنيع د»ل املادات البالس�FكFة، وا�يل 
�ادي تعطينا وا¾د املزيانية �متويل وا¾د املنظومة لتدو�ر النفا»ت 

Wٔنه اWٓن تتعرفوا بpٔنه تنíلبو من اخلارج النفا»ت البالس�FكFة  البالس�FكFة،
النفا»ت البالس�FكFة  ¡ش نعاودو نطحنوها ونعاودو نصنعوها، واح\ا عند�

 .يف املغرب
، اح\ا àهنيئوا خمطط العمل مع يعين 2014ٕاذن ٕان شاء هللا يف 

املقاوالت ¡ش �ادي انبداو ند�رو معليات التدو�ر د»ل النفا»ت 
البالس�FكFة و�كون التصنيع، وهاذي كذÇ �ادي تدمع التíارة اخلارجFة 

  . والس9يو� د»ل �قjصاد د»لنا
  .وشكرا

        ::::لس9يد رئBس اجللسةلس9يد رئBس اجللسةلس9يد رئBس اجللسةلس9يد رئBس اجللسةاااا
  . شكرا

  . السؤال الثاين موضوIه اس9تغالل املياه اجلوفFة
اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطي
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  لس9يد الوز�ر،ا

موضوع السؤال اÈي يود الفريق �شرتايك طر¾ه Iليمك، يدور حول 
�س9تفسارات اليت تطرpا مجموIة من املواطنني الراغبني يف اس9تغالل 
املياه اجلوفFة عن طرق حفر اWٓ¡ر، خصوصا بعد امحلZ إالشهارية اليت ت¨هثا 

  .الفال¾ني Iىل ذÇوسائل إالIالم، حول الرتخFص حبفر اWٓ¡ر ومساIدة 
 �ٔpل هذه �س9تفسارات حول ٔ�ن هناك ختوفات من مسY وتدور
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الترصحي حبفر اWٓ¡ر hس¨ب ٔ�ن هذه العملية س9تقرتن بت�8يت Iدادات 
ال¾�ساب المكيات املائية املس9تخرYة ¡ملرت املكعب عن هذه اWٓ¡ر، 

عة احلال و¡لتايل سBمت فرض اWٔداء Iىل الفال¾ني والساكن، مما سáBقل بطبي
  .اكهلهم

ولهذه �عتبارات، نطرح Iليمك هذه ال�ساؤالت، حول حصة ما �روج 
حول موضوع اWٔداء، ومدى تطبيق هذا اWٔمر Iىل طاليب رخص حفر 

  .اWٓ¡ر
وكذÇ ÷ريد ٔ�ن Óسpٔلمك عن التدابري اليت اختذمتوها لتوعية املواطنني 

  حول معلية اس9تغالل املياه اجلوفFة؟ 
  .شكرا

        ::::Bس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةالس9يد رئ الس9يد رئ الس9يد رئ الس9يد رئ 
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIIIIBةةةة
  الس9يد الرئBس،

  الس9يد املس�شار،
شكرا Iىل هاذ السؤال املهم، Wٔنه حصيح تتعرفوا يف املغرب اك�ن وا¾د 

ا�يل تيpٔطر وا�يل تيقنن هاذ قطاع املاء، واملاء  10.95القانون هو القانون 
رة املوارد املائية يف املغرب دوطنية Êمة، واملغاربة لكهم معرتفني بنåروة 

  .وبpٔمهية تدبري م\دمج ومعقلن لهاذ الرثوة
ولهذا، يف هاذ القانون اك�ن وا¾د املبدٔ�، املبدٔ� ا�يل عند� يف املغرب 
هو املس9تعمل املؤدي وامللوث املؤدي، هذا اك�ن كذÇ م�دٔ� قانوين وم�دٔ� 

و، وتنعرفو كذÇ حصة اس9تغالل الفرشة املائية، و}اصة يعين لكيش قابل
راه تنعرفو بعض املناطق اك�ن وا¾د اس9تغالل مفرط د»ل الفرشة املائية 
ا�يل }الت هاذ املناطق بعد �كون فهيا اجلفاف، Wٔنه الفرشة àهتبط وما 

  .ت�Bقاوش الفال¾ة يقدوا يوصلوا �لامء ¡Wٓ¡ر د»هلم
 التق\ني ٕاج�ارية الترصحي ¡Wٓ¡ر، وهاذي ٕاذن لهذه اWٔس9باب اك�ن يف
¡ش الناس  2001-1998د الفرصة يف ¾اكنت يف القانون، ؤ�عطينا وا

 2012ٕاىل  2009يرصحوا، مث اكن متديد، اكنت يعين وا¾د الفرتة 3نية من 
¡ش يرصحوا الناس ¡Wٓ¡ر د»هلم، وفعال يف هاذ الغاية تيخصهم خيلصوا 

رمزية، هاذ إال�وة تتكون Iرب Iداد ٔ�و Iرب يعين وا¾د إال�وة ا�يل يه 
 1000س9ن�مي للك  2التقد�ر د»ل الصبBب د»ل البرئ، وهاذ إال�وة راه 

  .لرت
ٕاذن يش وا¾د ا�يل اس9تغل مليون د»ل لرت د»ل املاء، �ادي خيلص 

درمه تقد�ر، ٕاذن هاذي وا¾د املبلغ يعين hس9يط، ولكن الهدف د»لو  20
�ن، و�كون ٕاحصاء د»ل الضغط ا�يل اك�ن Iىل لك هو نعرفو ٔ�ش9نو اك

فرشة مائية ¡ش �كون تدبري عقالين، Wٔنه ٕاىل ما در�ش هاذ التدبري 
العقالين �دا اWٓ¡ر يعين الفرشة �ادي تنخفض، والناس ا�يل عندمه 

  .�س�Îرات الفالحFة د»هلم �ادي يضيعوا
 ومعقلن لهاذ ٕاذن هاذي مسؤولية جامعية ¡ش �كون تدبري عقالين

املادة احليوية، وهذا يف صاحل الفالح، Wٔنه ميل تيرصح ¡لبرئ د»لو àميكن 
Å  ،رض د»لوWٔل وتتعطي قمية �لمثن د»ل اíكون مس� ،Çلو كذíسð

Å ميكنàا�ت ا�يل تيعطي الصندوق ا�يل �بع  وIس9تافد من إالð Çكذ
  .لوزارة الفال¾ة، }اصة يف السقي ¡لتنقFط

        ::::ئBس اجللسةئBس اجللسةئBس اجللسةئBس اجللسةالس9يد ر الس9يد ر الس9يد ر الس9يد ر 
  .اللكمة لمك الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطي
حنن بدور� . شكرا الس9يد الوز�ر Iىل التوضيÂات ا�يل تقدمjو هبا

وة املائية، وكذÇ جيب Óشاطرمك املسpٔ� د»ل ٔ�نه جيب احلفاظ Iىل الرث 
  .هاذ الرثوة ٕاعامل التق\ني من Y�ٔل àرش9يد �س9تعامل د»ل

  :لكن هذا ال مينع ٔ�ننا ندليو ببعض املالحظات يف ٕاطار هذا التعقFب
ٔ�وال الزم ما ت¨سط املساطر إالدارية يف هاذ املسpٔ� ا�يل قلتو د»ل 
الترصحي ¡Wٓ¡ر ٔ�و حبفرها، مع رضورة التúس9يق مع وزارة الفال¾ة، Wٔن ا�يل 

  .راعي�يحفروا اWٓ¡ر ðس9تعملون هذا اWٔمر �لúشاط الز 
Çطط  ،وكذÌمع ا�يل �يقدمو اSس9تافدوا من اð شجعومه ¡شÓ خصنا

اWٔخرض، وهاذ اÌطط خصو ميس ٔ�ساسا وا¾د الفIة د»ل الفال¾ة الصغار 
  .واملتوسطني

واملسpٔ� اWٔ}رية، وهو ٔ�نه ي�úغي ٔ�ن نفكر Yد» يف عقلنة وàرش9يد 
Rشجيع الفال¾ة Iىل اس9هتالك املياه، ¡عÚد التق\يات احلديثة وتعمميها و 

  .امjال@ها
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIIIIBةةةة
... اح\ا مjفقني، ٔ�� مjفق مع الس9يد املس�شار، ما عند� }الف يف هاذ

ىل رصح ¡لبرئ د»لو، تيضمن يعين هذا Êم تيضمن احلق د»ل الفالح إ 
احلق د»لو، وكذÇ تيضمن املس9تق�ل د»لو، Wٔنه ٕاىل Yا مجيعا لكيش بدا 
حيفر اWٓ¡ر بدون àرخFص، ٕاذن الفرشة �ادي تضيع، ٕاذن تيضمن احلارض 

  .واملس9تق�ل د»لو
Å 3نيا، تيضمن Å ا�ت  ¡ش ميكنIا�ت، و}اصة ٕاIس9تافد من إالð

  .قطاع الفال¾ة
بغيت نضيف هو ٔ�نه اWٓن وYد� وا¾د املرسوم مع قطاع وا�يل ا

الفال¾ة وقطاع اSا}لية، ¡ش نعطيو ٕامداد ٕاضايف، ¡ش نعطيو �لفال¾ة 
س9ن�ني ٕاضافFة ¡ش يرصحوا ¡Wٓ¡ر د»هلم، ومن هاذ املنرب تنطلب من 
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  .مجيع الفال¾ة ¡ش يد�روا هاذ العملية، Wٔنه يه يف صاحلهم
خرى يف هاذ �جتاه ا�يل قلت، راه ٔ�}ريا يف وبلور� كذÇ ٕاجراءات �ٔ 

ٕاطار املعرض د»ل مك\اس، قدم\ا مع وزارة الفال¾ة hرشاكة ما بني وزارة 
الفال¾ة ووزارة الطاقة واملعادن واملاء والبIBة بوا¾د املرشوع Sمع معلية 
الضخ ¡لطاقة الشمس9ية والسقي ¡لتنقFط، و¾دد� لهاذ العملية دمع مايل 

مليار س9ن�مي ا�يل �ادي ندمعو هبا  40مليون درمه، ٔ�ي  Ê400م د»ل 
}اصة الفال¾ة الصغار واملتوسطني، ¡ش �هتناو وال من التلكفة د»ل املاء 
وال من التلكفة د»ل خض املياه، وهذا من املبادرات ا�يل هاذ الترصحي 
¡Wٓ¡ر �ادي ميكن هلم ¡ش ðس9تافدوا مهنا، وهاذي يف الصاحل د»ل 

¾ة، و}اصة الفال¾ة الصغار واملتوسطني، ا�يل هام تúش9تغلو Iلهيم �لك الفال
  . Yدية ¡ش �منيو العمل د»هلم واملدخول د»هلم

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
Kطط الوطين �لتخريط اجليولوÌه اIالسؤال الثالث موضو .  

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من فريق الصا� واملعارصة لتقدمي 
  .ؤالالس

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
àزخر بالد� مبقومات جFولوجFة مjنوIة، جتعلها مؤهZ لتحتل ماكنة 

ة وقد مت }الل الس9نة املاضي. ممتزية يف السوق العاملية لقطاع املعادن
Rشجيع ارتفاع الصادرات الوطنية من املعادن، ويف مقدمهتا الفوسفاط 

  .ومش9تقاته و�ريهام
لكن، وIىل الرمغ من هذه املؤهالت، فٕان القطاع ال زال مل حيظ 
¡الهÚم الاكيف Iىل الرمغ من ٔ�ن امجليع مقjنع ٔ�ن لبالد� طاقات هامة من 

يت يقوم هبا املكjب الوطين املعادن مل يمت اك�شافها بعد، وحىت اWٔحباث ال
�لهيدرواكربورات واملعادن تبقى دون التطلعات، }اصة ؤ�ن اWٔحواض 

  .الرسوبية املغربية مل يمت اس9تغاللها hشلك جFد
ويف هذا الصدد، يواYه القطاع صعو¡ت مرتبطة حتديدا ¡خلصاص 
Iىل املس9توى التغطية اجليولوجFة اWٔساس9ية، يف ظل بطء وترية اÌطط 

طين �لتخريط اجليولوK، حبيث تبقى Óس9بة التخريط ضئيZ وال الو 
Rس9تجيب النتظارات بالد�، وال Rسامه يف اس9تكشاف املؤهالت املعدنية 

 . اليت تتوفر Iلهيا
  : Ó ،ÇÈسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم

ما يه ٔ�س9باب البطء اÈي يعرفه ٕاجناز اÌطط الوطين �لتخريط  -

 اجليولوK؟ 

تقومون به ل�رسيع وترية ٕاجناز اخلرائط اجليولوجFة وما اÈي س9  -
واجليوفزي»ئية واجليو�°ئية الس9تكشاف املؤهالت �قjطاع املعدين 

 الوطين؟ 

 وهل هناك �ر�مج واحض املعامل يف هذا اCال؟  -
  .شكرا الس9يد الوز�ر

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة. شكرا

        ::::يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIIIIBةةةةالس9 الس9 الس9 الس9 
  .شكرا الس9يد الرئBس

  . شكرا الس9يد املس�شار
  . ، وإالشاكلية اكينةحصيح، يعين هاذ السؤال يعين يف حم�

ابغيت نذ�ر ٔ�وال بpٔنه اكنت احلكومات السابقة خرجت وا¾د اÌطط 
ل انطلق، هاذ املدة د» 97وطين �لتخريط اجليولوK، هاذ اÌطط يف 

، ولكن بوا¾د الوترية ا�يل ضعيفة، مايش يه 2012ٕاىل  97نقولو من 
  . الوترية ا�يل اكنت مربجمة يعين ميل تبلور هاذ اÌطط

ؤ�عطت بعض النتاجئ، من هاذ النتاجئ ميكن لنا نقولو Óس9بة التغطية 
، هاذو ¡خلرائط د»ل %34,5ٕاىل  %20اجليولوجFة وصلت من 

ٕاىل  %10 التغطية اجليوفزي»ئية من ، مث100.000/1ٔ�و  50.000/1
  . %8ٕاىل  %0، والتغطية اجليو�مييائية من 42%

ولكن ا�يل ابغيت نضيف، هو ٔ�نه اكنت وا¾د اWٔولوية تعطات �لمناطق 
املؤهZ ٔ�و ا�يل فهيا يعين مؤهالت من الناحFة د»ل الرثوة املعدنية ا�يل اWٓن 

Zيه ش9به مغطاة، هاذ املناطق يعىن املؤه .  
خريطة يف طور إالجناز،  57ولكن يف نفس الوقت اWٓن عند� تقريبا 

  . خريطة جFولوجFة، وثالث خرائط جFو�مييائية يف طور إالجناز
ٕاذن هاذ اWٔرقام مازال �ادي �رتفعوا، ولكن هاذ البطء هو Yاي }اصة 
يعين من إالمدادات املالية ا�يل �ري اكفFة، حFث ٔ�نه ¾اليا يف القانون املايل 

  . مليون درمه، ويه يعين �ري اكفFة 13ن عند� اك
ولهذا يف ٕاطار، كام تعلمون، عند� اWٓن ٕاسرتاتيجية معدنية Yديدة 
 Çلهيا مع كذI ولية ¡ش ميل نعلنوWٔهنيئو مجيع التدابري اà ٓنWٔ�ها، واpهي
مع التدابري اWٔولية ا�يل انطلق\ا فهيا، ومن مضن هاذ التدابري اك�ن مرشوع 

مدونة املعادن ا�يل اWٓن راه يف اWٔمانة العامة وداز يف البوابة قانون 
  .إاللكرتونية د»ل اWٔمانة العامة

ولكن كذÇ من مضن التدابري عند� اWٓن، راه اح\ا يف نقاش مع قطاع 
املالية ¡ش نلقاو وسائل متويل بعدا اكيف ومس9متر لهاذ العملية د»ل التخريط 

ة د»لنا تيخص ðشارك فهيا القطاع العام، Wٔنه اجليولوK، وا�يل يف الرؤي
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هاذي يف الصاحل العام، ولكن كذÇ الفاIلني د»ل هاذ القطاع، Wٔن حىت 
  . هام �ادي ðس9تافدوا مهنا

ٕاذن اWٓن راه اح\ا يف هاذ النقاش ¡ش نلقاو وسائل يعين ا�يل �ادي 
�يل �ادي ختلينا �كون عند� وا¾د ا�متويل اكيف، كذÇ ٔ�ش9نو يه اWٓلية ا

تبع هاذ اÌطط ل�رسيع وترية التغطية ¡خلرائط اجليولوجFة واجليو�مييائية 
  .واجليوفزي»ئية

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٕاسط 
  . شكرا الس9يد الوز�ر Iىل هاذ التوضيÂات

بpٔن اجلهود اليت تبذلوهنا Iىل رٔ�س هاذ الوزارة، وهباذ وتنعرفو مجيعا 
املناس9بة كنو²و وا¾د التحية مجليع الفاIلني يف هاذ القطاع ا�يل هام 

  . تيÕدموا جبدية وحFوية يف هاذ اCال
لك\نا، الس9يد الوز�ر، نطالب يف الفريق د»لنا ب�رسيع، �يف قلتو، 

 هو ما ميكúش هاذ الناس ما ¡ل�رسيع ٕ¡خراج اÌطط التخريطي، Wٔن بال
ðس�مثروش، كذÇ املس�مثر�ن اYWٔانب واملغاربة ا�يل تيد}لوا يف هاذ 

اCال، ولكن ت�Bقاو يدهيم، تيصيبوا يدهيم، ما اكيúش ال خرائط، ما اكيúش 
مسائل ا�يل يه ك�شجعهم Iىل �س�Îر، }اصة ؤ�ن هاذ القطاع، كام 

وا¾د العناية �ادي ٔ�وال من وا¾د  تعلمون، ٕاىل ٔ�عطيناه وا¾د العناية،
اجلانب �ادي خيلق م\اصب شغل كثرية، Wٔن هو موجود يف اجلبال ويف 

  . اجلهات النائية
3نيا، �ادي جيلب العمZ الصعبة، وا�يل يه اح\ا يف ¾اYة ماسة لها 

  .�لبالد د»لنا
ÇÈ، الس9يد الوز�ر، تنطالبومك، }اصة �}ذو �ري من بعض اSول يف 

لرشاكة مع بعض اSول، يعين التخصصات واWٔهداف وفني وصلوا ٕاطار ا
   ...هام �}ذو من عندمه Iىل اWٔقل التíارب د»هلم، هذا راه

اك�ن �س ا�يل ت�Bغيو يد�روا رشااكت مع احلكومة، ولكن تيخص 
  . �كون يعين الناس موجود�ن ¡ش يتعاونوا

ه راه هاذ اCال كذÇ، الس9يد الوز�ر، يف اWٔ}ري ابغيت نقول لمك بpٔن
هذا، البالد د»لنا حمتاYة ليه، وكذÇ خصمك البد توYدوا ¾ل �لرصد عن 
بعد من Y�ٔل احلصول Iىل لك املعلومات املتعلقة هبذا القطاع ا�يل هو 

  . قطاع واIد ¡لúس9بة �لبالد د»لنا
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  اللكمة �لس9يد الوز�ر �لرد Iىل التعقFب

        ::::وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIIIIBةةةةالس9يد الس9يد الس9يد الس9يد 
  . شكرا

، معقول ٔ�� تنظن هاذ اليش ا�يل قال الس9يد املس�شار، يعين يف حم�
ومjفقني، وهذا يف الصممي د»ل إالسرتاتيجية املعدنية ا�يل بلور�ها، وا�يل 
�دي نقدموها قريبا ٕان شاء هللا، Wٔنه اح\ا ابغينا نقدموها �يف قلت مع 

  . �يل �ادي àرافقهاالتدابري ا
من مضن هاذ التدابري نعطيك �ري بعض اWٔمZá، اWٔول هو يف 
التكو�ن، يعين اWٓن راه اح\ا تنÕدمو مع مدارس املهندسني ومع املكjب 
الرشيف �لفوسفاط وIدة يعين مؤسسات ¡ش جنيو بوا¾د اÌطط د»ل 

رشية د»ل التكو�ن، ¡ش نقويو، كذÇ نضاعفو التكو�ن د»ل املؤهالت ال̈ 
  . هاذ القطاع

3نيا، ابغينا كذÇ من مضن التدابري نبلورو، يعين ند�رو وا¾د املعرض 
دويل، Wٔن تيخص كذÇ ال�سويق والرتوجي د»ل الرثوة املعدنية د»ل 
املغرب ¡ش جنلبو املس�مثر�ن املغاربة واYWٔانب، واك�ن كذÇ هاذ النقطة 

يل تيخصنا نلقاو لها متويل مس9متر اWٔساس9ية د»ل اخلرائط اجليولوجFة ا�
  . واكيف

ولهذا، اح\ا اWٓن تنذا�رو مع وزارة املالية وكذÇ مع فFدراليات الصناIة 
املعدنية ¡ش نلقاو يعين وسائل ا�يل �ادي àكون ¡س9مترار تعطينا ٕاماكنية 

  . لتغطية املغرب بوترية ٔ�رسع من ا�يل اكنت يف املايض
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 Óىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسةI شكر الس9يد الوز�ر .  

واWٓن نjúقل ٕاىل السؤ�ن املو²ان ٕاىل الس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة 
وق�ل قليل، وردتنا رسا� من الس9يد الوز�ر امللكف ¡لعالقات . والتعاون

 مع الربملان يلمتس من }اللها تpٔجFل السؤ�ن املو²ان نظرا اللزتامات
  .حكومFة طارئة ٕاىل �ٓخر اجللسة

  .تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشامشششش
  الس9يد الرئBس احملرتم،

س9بق لنا، كام س9بق لغري� يف فرق �رملانية ٔ�خرى ٔ�ن ÷هبنا ٕاىل هاذ 
ؤ�عتقد . �رتباك ا�يل �يوقع يف àرتBب القطاIات موضوع مساء� الربملانيني

نعرف ما يه طبيعة هذه �لزتامات ا�يل ك�س9توجب يف بpٔنه من حق\ا ٔ�ن 
  . اSقFقة اWٔ}رية تغيري الرب�مج

   ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  الس9يد املس�شار، 

يلمتس نظرا :  وصلتنا الرسا� ق�ل قليل، وحفوى الرسا�ّ} اح\ا »

اللزتامات حكومFة طارئة، ðرشفين ٔ�ن ٔ�}ربمك بطلب الس9يد وز�ر الشؤون 
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. لتعاون ٕادراج السؤالني الشفهيني املو²ني ٕاليه يف �ٓخر اجللسةاخلارجFة وا
  ... ما اكيúش يش وا¾د

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشامشششش
طيب، ا�يل ابغيت نقول، الس9يد الرئBس، ٔ�ظن بpٔنه من حق\ا 
اSس9توري ٔ�ن نعرف ما يه �عتبارات وما يه اWٔس9باب ا�يل كتÕيل 

  . راء يتغيبونوا¾د اCموIة من السادة الوز
اح\ا مطالبني Iاود 3ين من ²تنا ومسائلني من ²تنا ¡ش �كون 
عند� وضوح الرؤية ف° يتعلق ¡حلاالت ا�يل ك�س9توجب الغياب وتغيري 

  . الربامج

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .جسلنا املالحظة، و÷رفعها �لمكjب

لشؤون واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس9يد وز�ر اWٔوقاف وا
  . إالسالمFة حول تدبري اWٔمالك احل¨س9ية

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق �س9تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفFليد بلفFليد بلفFليد بلفFل
  الس9يد الرئBس،

  السادة الوزراء، 
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

توزع ما من املعلوم ٔ�ن اWٔمالك احل¨س9ية تتكون من ٔ�مالك خمتلفة، ت 
  :بني

اWٔمالك الفالحFة، ويه اWٔمالك املوجودة ¡لعامل القروي، واملتكونة  -
من ٔ�رايض Iارية ؤ�خرى مغروسة ٕاما بpٔجشار �ابوية ٔ�و بpٔجشار ممثرة، 
¡ٕالضافة ٕاىل اWٔجشار املتفرقة وبعض املقالع واحلقوق املائية املك�س9بة Iىل 

 . امل� العام املايئ

متثZ ٔ�ساسا يف العقارات املبFúة ذات العائد، واWٔمالك احلرضية، وامل  -
واليت تتضمن احملالت السك\ية والتíارية واحلرفFة، وكذا احلقوق العيFúة 
املرتتبة Iىل بعض اWٔمالك، ¡ٕالضافة ٕاىل اWٔرايض العارية ¡ملدارات 

 . احلرضية
وفضال عن اWٔمهية العقارية لهذه اWٔمالك، سواء الفالحFة مهنا ٔ�و 

، ومما الشك فFه ٔ�ن هناك جمهودات تبذلها الوزارة من Y�ٔل حتسني احلرضية
تدبري اWٔمالك احل¨س9ية Iىل امjداد الرتاب الوطين، ٕاال ٔ�نه يالحظ وجود 
اخjالالت يف تدبري الرصيد العقاري لٔ�وقاف وIدم الوضوح والشفافFة، مما 
يدعو �لريبة والشك ويثري Iدة Rساؤالت، وي�س¨ب يف احíjاYات 

  .ا�ت اجÚعية، كام هو احلال يف العديد من املدن املغربيةواحjق
ما يه إالجراءات والتدابري اليت اختذمتوها : Èا، Óسائلمك الس9يد الوز�ر

  من Y�ٔل معاجلة هذه اWٔوضاع ٕالرYاع اWٔمور ٕاىل نصاهبا؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFة�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFة�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFة�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس9يد ٔ�محد التوفFق، وزالس9يد ٔ�محد التوفFق، وزالس9يد ٔ�محد التوفFق، وزالس9يد ٔ�محد التوفFق، وز
  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئBس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
Çؤ�شكر فريقه كذ ،Åىل سؤاI ٔ�شكر الس9يد املس�شار احملرتم.  

فعال، حنن Óشرتك مجيعا يف قضية الغرية Iىل اWٔمالك احلبوس9ية، Wٔنه 
نعمل لك ما Óس9تطيع  - كام قلمت-نعمل àراث مقدس، وWٔنه àراث حضاري، و 

ؤ�كرث ما Óس9تطيع Iىل ٔ�ن يصان هذا الرتاث وتصان هذه اWٔمالك ؤ�ن 
  .Rس�مثر �لغا»ت اليت ¾¨ست من Y�ٔلها

ؤ�ؤكد لمك، الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه لBس هناÇ ٔ�ي اخjالل 
ولBس هناك ٔ�ي تفريط ولBس هناك ٔ�ي يشء يدعو ٕاىل الريبة ٔ�و ال�شكك 

ية التدبري، Wٔن اWٔمور شفافة يف لك يشء، وميكن لمك ٔ�ن تpٔتوا يف قض 
¡لوقت املناسب، ٕاما يف Yلسة، ٔ�و تpٔتوا ٕاىل وزارة اWٔوقاف وتتطلعوا Iىل 

  .الرصيد وIىل السíل الوقفي وIىل لك ما يتعلق هبذا التدبري
وIىل لك ¾ال، فٕان ضبط اWٔوقاف وRس9يريها يمت حسب ضوابط 

مدونة اWٔوقاف، وٕاذا اكنت هناÇ ¾ا� }اصة، فٕانين معروفة، جتمعها اWٓن 
  .مس9تعد Wٔن ٔ�ذ�ر لمك التفاصيل ف° يتعلق هبا

  .وشكرا لمك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

السؤال اكن واحضا، ؤ�نمت ٔ�درى مبدى النقص احلاصل يف  ٔ�ظن ٔ�ن
ضبط اWٔمالك احل¨س9ية، ٕان يف اCال احلرضي ٔ�و يف العامل القروي، 

k والكامل .  
دامئا، الس9يد الوز�ر، ٔ�ظن ٔ�ن هناك Iدة اخjالالت، ÷متىن وحفاظا Iىل 

س9°  ٔ�مالك اSو�، وسعيا وراء الشفافFة اليت نتو}اها مجيعا وÓسعى ٕا�هيا،
مع اSس9تور اجلديد اÈي ينص يف ٔ�هب�ى ما ينص Iليه ؤ�مجل ما فFه، ٔ�ن 

  . ربط املسؤولية ¡حملاس9بة
ٔ�ظن ٔ�ن هناك Iدة اخjالالت ؤ�ن هناك Iدة انفال�ت، جيب ٔ�ن 
حنارص ٔ�حصاهبا حىت �كفوا ٔ�و يرتاجعوا عن ما يق�لون Iليه، Wٔننا Óسمع يف 
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ؤ�ظن ٔ�÷مك I�ٔمل هبا ؤ�÷مك  Iدة مدن وIدة مواقف ٔ�ن هناك اخjالالت،
  . ٔ�درى مبناقش9هتا يف الوقت املناسب

و÷متىن ٔ�ن نوفق كذÇ يف تن¨Fه من ميارسوا ممارسة ال قانونية، ال توا�ب 
 ،�
وال تúمتي ٕاىل قطاع اWٔوقاف اÈي Å شpٔن محمود، وشpٔن مجيل يف ب

 ٔW ،Çجب ٔ�ن تبقى كذFهنا عندها وا¾د الرمزية مقدسة، فWٔ ،وقافWٔن ا
هناك من املغاربة من وضعوا ٔ�مال@هم رهن ٕاشارة اWٔوقاف سعيا وراء 
التاكفل �جÚعي، سعيا وراء مغرب Rشوبه العدا� �جÚعية وàاك~ 

  .الفرص
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب. شكر

        ::::ون إالسالمFةون إالسالمFةون إالسالمFةون إالسالمFةالس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤ الس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤ الس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤ الس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤ 
 Çفق معمك يف لك ما قلمتوه، ٕاال ٔ�ن هناjالس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�� م

ؤ�نمت ٔ�حرص، يعين مؤسس9تمك  ا،نمعم اخjالالت هبذا العموم، Wٔننا ٕاذا 
املوقرة حريصة Iىل ٔ�ن Rسري ¡Wٔمور ٕاىل ما هو ٔ�حسن، ؤ�نمت تúهبون 

الشؤون إالسالمFة، املسؤولني احلكومFني، يعين تúهبون وز�ر اWٔوقاف و 
ولمك Iىل ذÇ الشكر واWٔجر، وحنن نت�úه لتن¨هياàمك، ولكن التعممي ال يتقدم 

  .بنا ٕاىل اWٔمام
ٕاذا رٔ�يمت اخjالالت، فٕاما ٔ�ن تقولها يف الوقت، يف وقت �ٓخر، يف سؤال 
�ٓخر بدقة وجنيب عهنا ٔ�و تpٔتوا لنا وÓرشpا ونتذا�ر يف شpٔهنا معمك، Wٔن 

 وضار لنا ٔ�يضا ف° يتعلق بقضية التمنية وف° يتعلق التعممي هو ضار لمك
¡Wٔ}الق، ٔ�}الق ال�س9يري ؤ�}الق التدبري اليت ٔ�نمت حريصني Iلهيا كام ٔ�ننا 

  . حنن حريصون Iلهيا ٔ�يضا
  .شكرا لمك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

السؤال الثاين موضوIه إالجراءات الوقائية املتÕذة محلاية احلíاج 
  . ¡S»ر السعودية" �رو�"ن ان�شار فريوس ٔ�نفلو÷زا املغاربة م

  .اللكمة Wٔ¾د املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد موالي اWٔمني طييب Iلوياملس�شار الس9يد موالي اWٔمني طييب Iلوياملس�شار الس9يد موالي اWٔمني طييب Iلوياملس�شار الس9يد موالي اWٔمني طييب Iلوي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة اWٔطر،
يفة مؤخرا ان�شار مرض خطري عرفت اململكة العربية السعودية الرش 

، هذا املرض يصBب Iىل وYه اخلصوص اجلهاز "�رو�"يدعى ٔ�نفلو÷زا 

التنفيس �لمس9نني، وقد ٔ�ودى هذا اSاء حبياة Iدد من املواطنني 
  . السعوديني ومن خمتلف اجلúس9يات

ما يه إالجراءات الوقائية : Ó ÇÈسائلمك، الس9يد الوز�ر، كام ييل
  íاج املغاربة من إالصابة هبذا املرض اخلطري الفjاك؟املتÕذة محلاية احل

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFة
  الس9يد الرئBس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
كرا لفريقمك Iىل الس9يد املس�شار احملرتم، شكرا لمك Iىل سؤالمك، وش

�هÚم بقضا» احلج، والس9° اجلانب الصحي بعد إالIالن عن ظهور هذا 
  . "فريوس �رو�"املرض املس9تíد اÈي ðسمى 

هناÇ ثالثة ٔ�طراف معنية مبراق�ة مáل هذه احلاالت، يه م\ظمة 
الصÂة العاملية والب
 املعين ¡SرYة اWٔوىل، ب
 �س9تق�ال اململكة العربية 
السعودية، اليت حترص سلطاهتا Iىل ٔ�ن متر موامس احلج يف ٔ�حسن 
الظروف، والس9° من الناحFة الصحية، هناÇ ب
� العز�ز اÈي Å جلنة 
ملكFة �لحج، تن¨áق عهنا جلنة �لصÂة، وتتكون من وزارة اWٔوقاف 

  . والشؤون إالسالمFة ووزارة اSا}لية ووزارة الصÂة، هذه اWٔطراف لكها
يتعلق مبنظمة الصÂة العاملية، مل تصدر عهنا حلد اWٓن إالIالن عن ف° 

ٔ�ي ٕاجراء خيص ٔ�ي فرز هيم نقط اSخول ف° يتعلق هبذا احلدث، وال 
تويص ¾اليا بتطبيق ٔ�ي قFود Iىل السفر ٔ�و التíارة مع اململكة العربية 

  .السعودية
يف التوعية  ف° يتعلق بنا حنن، فقد ٔ�رشكنا ٔ�طباء �بعني لوزارة الصÂة

الصحية �لحíاج }الل دورة التpٔطري لتحسBس احلíاج وتوعيهتم خبصوص 
  . هاذ الفريوس وٕارشادمه حول ٕاجراءات والتدابري الواجب القFام هبا

لBس هناÇ حلد اWٓن ما هيدد مومس احلج مكومس يف الوقت الراهن، ٔ�و 
بعة ٔ�شهر، ÷متناو يدعو ٕاىل توقFفه ٔ�و ٕالغائه، امحلد k ¡يق كتفصلنا Iليه ٔ�ر 

ٔ�ن هاذ املسà �ٔpكون حسابة صيف، وما تåٔpرش ال Iىل جحاج\ا وال Iىل 
  . جحاج العامل إالساليم

وسBمت التúس9يق مع السلطات السعودية حول املس9تíدات املتعلقة هباذ 
الفريوس ولك ما يتعلق ¡جلانب الصحي �لحíاج، و÷متىن ٔ�نه ٕان شاء هللا 

ٔ�نه هاذ اليش يúهت�ي وما ... àكون حىت يش يف هاذ اWٔربع اشهر ٔ�نه ما
  . àكوÓش عند� حىت يش تبعات

وحنن مس9تعدون يف مجيع احلاالت �لقFام ¡ٕالجراءات الالزمة، نفكر يف 
  .بعض مهنا من اWٓن Iىل س¨Fل �حjياط

  .شكرا
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  :الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب

        ::::اWٔمني طييب IلوياWٔمني طييب IلوياWٔمني طييب IلوياWٔمني طييب Iلوي    املس�شار الس9يد موالياملس�شار الس9يد موالياملس�شار الس9يد موالياملس�شار الس9يد موالي
  .تúشكرمك الس9يد الوز�ر Iىل التوضيÂات د»لمك �لرٔ�ي العام و�لمواطنني

ولكن ما تيخفاش Iليمك، الس9يد الوز�ر، اح\ا تنعرفو هاذ اCهودات 
د»لمك اجلبارة اليت تتقوموا هبا وانI Úىل رٔ�س هاذ الوزارة، ولكن هاذ 

خطري، هو ما ðسمى  هو فريوس    "فريوس �رو�"الفريوس ا�يل �ونو 
¡ال�هتاب الرئوي الالمنطي احلاد، وهاذ الفريوس هذا هو تقريبا ا�يل 

هو }ارج من نفس العائZ د»ل فريوس  ،)TAG(تيصطلح Iليه فريوس 
د»ل سارس، سارس ا�يل ان�رش يف العامل Iرب �ٓس9يا، وا�يل ٔ�دى ٕاىل وفاة 

  .خشص هباذ الفريوس هذا 800
ظمة الصحية العاملية مازال ما فكوش ا�لغز د»ل Èا، اخلرباء د»ل املن

اح\ا عرف\ا احلíاج د»لنا ٕان شاء هللا ¾امهيم هللا، وهذاك . هاذ املرض هذا
املاكن راه ر¡ين، وما تúمتناوش ¡ش يصدر هذا ¡Cهودات د»لمك ٕان شاء 
هللا، ا�يل �ادي تطمئنوا املواطنني، ولكن البد ما تطمئنوا احلíاج ¡ش 

  .وا هاذ إالشاIات واملشالك ا�يل تثري هاذ احلíاجحتيد
هاذ احلاالت هاذو ظهروا يف دول مáل فرÓسا، ... وهاذ املرض ظهر

�ريطانيا، ٔ�ملانيا، السعودية، قطر، توÓس وإالمارات، Èا البد ما نفكرو ¡ش 
احلíاج د»لنا ميش9يو مطمئنني ونطمئهنم، وàكون جلان ا�يل تتوا�ب هاذ 

ذ العمرة وال د»ل هاذ احلج ¡ش يطمئنوا احلíاج د»لنا، العمل د»ل ها
  .¡ش يقوموا هباذ الز»رة اخلاصة

¾ا� د»ل  44وهاذ الفريوس هذا هو قابل لالن�شار، ؤ�دى ٕاىل 
خشص ا�يل توفت هباذ اWٔمراض هاذي يف  18¾ا� مهنا  44إالصابة، 

  .بية السعوديةاحلا� ا�يل توفت يف اململكة العر  18العربية السعودية، 
  .Èا، الس9يد الوز�ر، ابغينمك ¡ش تطمئنوا الرٔ�ي العام

  .وشكرا Iىل اCهود د»لمك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس9يد وز�ر اWٔوقاف والشؤون إالسالمFة
 20ٔ�ننا مjتبعون الت��ع الالزم لهذه احلا�،  هو �طمئنان ا�يل ممكن هو

ا�يل تpٔكدت  44وال  41وفاة ا�يل وقعت حلد اWٓن من هاذيك احلا�، 
  . خمترب»

وطبعا كام قلتو ٔ�ن هاذ املرض كBس¨ب وا¾د يعين سلسZ من 
اWٔمراض، كتبدا من الزنالت الربدية حىت كتوصل �لوفاة، وطبعا، كام قلمت، 

  . د العدد د»ل اWٔلغاز¡يق كتحيط هبا وا¾
واح\ا مjبعني، هذا هو �طمئنان ا�يل ممكن جوا¡ عن سؤالمك، فpٔي 

يشء ðس9تدعي ٔ�ي ٕاجراء وقايئ ٕاال و�ادي نعلنو Iليه ونقومو به ٕان شاء 
  .هللا يف وقjه املناسب

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا، وÓشكر الس9يد الوز�ر Iىل مشاركته معنا يف هاته اجللسة

واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس9يد وز�ر السكىن والتعمري 
  . وس9ياسة املدينة، حول رضورة تpٔهيل العامل القروي

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق �س9تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زازاملس�شار الس9يد محمد زاز
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س9يد املرسلني

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
لقد ٔ�صبحت س9ياسة التعمري وهتيئة اCال العمراين يف اWٓونة اWٔ}ري من 
الراك5ز اWٔساس9ية اليت تقوم Iلهيا التمنية ال¨رشية، ¡عتبارها الرهان اWٔكرب 

  . اÈي ٔ�}ذته اSو� Iىل Iاتقها
يف خطب ولكامت Yال� امل� وقد حظي موضوع السكن ¡هÚم ¡لغ 

محمد السادس نرصه هللا، وجع� من مضن ٔ�وىل اWٔولو»ت يف ٔ�ول خطاب 
Å، حFث ٔ�كد Yاللته Iىل ٔ�مهية توفري السكن املالمئ �لمواطن ¡عتباره ٔ�مه 

وقد تعاطت احلكومات . الراك5ز الضام\ة لالس9تقرار واWٔمن �جÚعيني
  . ة �برية، ال ينكرها ٕاال اجلا¾دالسابقة مع ٕاشاكلية السكن مبسؤولي

لكن ال ميكن جتاهل ٔ�س9باب ان�شار البناء العشوايئ و�ري القانوين 
hس¨ب الهجرة القروية ¡Wٔساس، واليت هو موضوع سؤالنا، اليت حتتاج ٕاىل 
جرٔ�ة �برية لفك العز� عن العامل القروي، وذS¡ Çعوة ٕاىل إالرساع 

قروي ٕاىل ¾زي الوجود، والتفكري يف بناء ٕ¡خراج و3ئق التعمري ¡لعامل ال
سكن اجÚعي لساكنة العامل القروي، وجتهزيه �اكفة املرافق احليوية 
الرضورية، ¡ٕالضافة ٕاىل التحمك والرشاكة مع وزارات ٔ�خرى اكلتعلمي 
والصÂة والش9باب والثقافة واSا}لية، و�ريها من Y�ٔل بناء مدارس 

طامع املدرس9ية واملراكز الصحية ودور ومسا�ن �لمعلمني واSا}ليات وامل
�لش9باب والر»ضة، وكذÇ دور �لثقافة وخمافر الرشطة ؤ�سواق ٔ�س9بوعية 

  . لتث¨Fت ساكنة القرى
  الس9يد الوز�ر، 

راه اح\ا امهلنا القرى د»لنا، راه امهلناها، رمغ اCهودات املبذو� من 
  . ملغرب د»لنا �زدهرطرفمك، تنطلبو املزيد، ٕاذا ازدهرت القرى د»لنا حىت ا

ما يه إالجراءات اليت تنوون اختاذها : Èا Óسائلمك، الس9يد الوز�ر
لتpٔهيل العامل القروي اجÚعيا واقjصاد» يك يلعب اSور الاكمل يف اCال 
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  التمنوي؟
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، لٕالYابة عن السؤال. شكرا

        ::::يد ن¨Fل بنعبد هللا، وز�ر السكيد ن¨Fل بنعبد هللا، وز�ر السكيد ن¨Fل بنعبد هللا، وز�ر السكيد ن¨Fل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينةالس9 الس9 الس9 الس9 
  .شكرا لمك الس9يد الرئBس احملرتم

الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�شكرمك Iىل سؤالمك، ؤ�شكرمك كذI Çىل 
وÇÈ، . ٕاIادة àكFيف هذا السؤال اÈي يعود ٕاىل مدة وY�ٔل م\ذ مدة

ة هناك توزيع Yديد ٔ�ريد ٔ�نين نوحض بداية بpٔنه يف ظل احلكومة احلالي
لالخjصاصات Iىل مس9توى �هÚم ¡لعامل القروي، وهناك اWٓن جمهودات 
تبذل ٔ�ساسا Iىل مس9توى وزارة الفال¾ة، من Y�ٔل توفري Iدد من 
اWٓليات، و�ٓخرها ٕا¾داث مد�رية }اص ¡لعامل القروي، وكذÇ مرسوم 

، ٔ�و يعطي قFادة ٔ�و سكر�رية العمل حتت ٕامرة الس9يد رئBس احلكومة
  . ا�لجنة اليت هتمت ¡لعامل القروي ٕاىل وزارة الفال¾ة

لكن ¡لطبع نتد}ل، نتد}ل �وزارة السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة، 
وكذÇ من }الل اهÚم\ا ¡لقضا» املرتبطة ٕ¡Iادة الرتاب، وÇÈ من مصمي 

  . اخjصاصاتنا ٔ�ن نت��ع التطورات اليت يعرفها العامل القروي
اWٔساس، لنا حظنا من اس9تعامل صندوق التمنية القروية، وIىل هذا 

ا�يل هو صندوق ا�يل كتعرفوا بpٔنه رفعته هذه احلكومة ٕاىل مليار ونصف من 
اSرامه لتوفري Iدد من املشاريع املندجمة يف العامل القروي، مايش فقط يف 

وIىل هذا اWٔساس، ميكن . العامل القروي ولكن كذÇ يف املناطق اجلبلية
مرشوع  56، سامهنا يف 2011و 2010قولو بpٔنه يف الفرتة ا�يل امjدت بني ن

àرايب خمتلف، Iادة àكون هذه املشاريع هتم ٕافراز Ó�ٔشطة مدرة �
}ل، ا�يل 
متكن فعال الساكنة القروية من ٔ�هنا Rس9تقر يف ماكهنا، واكنت اللكفة 

ن النصف مليون درمه Iىل ٔ�ساس �ٔ  267إالجاملية د»ل هاذ املشاريع بــ 
  .د»ل هاذ املبلغ اكن مه الفضاء اجلبيل

، وIدد 400مرشوع من ٔ�صل ما �زيد Iىل  93بدور�، اWٓن ٔ�فرز� 
من املناطق اس9تفادت اليوم من توفري هذه املشاريع بوا¾د اللكفة ٕاجاملية 

مليون درمه مبسامهة د»ل الوزارة تصل ٕاىل ما يناهز  200د»ل مليار و
 يف اجتاه توفري ظروف حس9نة �لساكنة القروية مليون درمه، اللك 500

  ...Iىل خمتلف اWٔصعدة، ٔ�وال من الناحFة د»ل

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس9يد الرئBس

Iىل توضيÂاته القمية، �ري ٔ�نين بدوري ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس9يد الوز�ر 
  . سpٔبقى دامئا مjعطشا ٕاىل املزيد من املعطيات

م\ذ ٔ�ن بدٔ�ت ٔ�مارس الس9ياسة، ؤ�� ٔ�مسع، حرضات السادة 
والس9يد . املس�شار�ن، العناية ¡لعامل القروي، �ري ٔ�هنا تبقى جمرد لكامت

ٓ فا�ن هاذ اليش 7الوز�ر مشكورا تيقول لنا مليار ونصف و  يف املاليري، �
  هاذ املغرب؟ واش يف هاذ العامل وال Iامل املثل؟

ٔ�� ما كúشوفش اWٓن يش مرشوع، هللا جيازيك خبري، الس9يد الوز�ر، 
اح\ا ما كنقصوش من اCهودات ا�يل كتبذلوها، ولكن اعطيو� ¡ش حىت 
 Sاملغاربة يعرفوا ٔ�ن اليوم يف املدينة الفالنية، يف العروبية الفالنية، ٔ�� و

وبية، مازال الطرقان ما اكيúFúش، مازال حىت يش مرشوع، فني امشاو العر 
  . هاذ املاليري؟ هذا سؤال

اعطيو� ¡مللموس، هللا جياز�مك خبري، عسا� ٔ�ن نقjنع ٔ�وال لنق\ع اWٓخر�ن 
ا�Èن يتطلعون ٕاىل املزيد، ٔ�و ٕاىل هتدئة الشارع اÈي ٔ�صبح يصيح، لكيش 

العامل القروي /�ادي àكjظ، والعروبية�ادي هيبط �لمدن، واملدن د»لنا 
مسحنا فFه وبقي جمرد الشفوي، هذا جمرد �م، اعطيو� امللموس، الس9يد 

  . الوز�ر
ؤ�نمت Y�ٔدر اWٓن �وز�ر يف احلكومة املغربية ا�يل عندها وا¾د الس9يادة 
يف ظل دس9تور Yديد، اعطيو�، �ٓس9يدي، نفهمو، واعطيو� نعرفو ¡ش 

�يفFد و�يفFد العامل القروي بصفة }اصة موضوع  نصفقو ليش مرشوع Wٔنه
السؤال، رمغ ٔ�ن السؤال سؤال قدمي، وس�Bقى يرتدد Iىل اWٔلس9نة ما دم\ا مل 

  .Óشهد ومل نلمس ٔ�ي تطور
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب

        ::::�ر السك�ر السك�ر السك�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وزالس9يد وزالس9يد وزالس9يد وز
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار احملرتم

فقط ما فهيا ¡س نpٔكدو بpٔنه Iىل ٔ�ي ¾ال هناك خصاص ٔ��يد يف العامل 
. القروي، وما ميكن حىت يش وا¾د ما يعرتفش بذÇ يف م\اطق خمتلفة

¡Wٔمس كنت مبنطقة ورزازات، واكنت يل اتصاالت مع ساكنة تنغري، 
  . ورة واملناطق اCاورة، ٔ�� معمك هناك خصاص اWٓن مطروحزا�

لكن يف نفس الوقت س9بق لنا ؤ�ن سامهنا يف جتارب حكومFة سابقة 
hشلك مشرتك ٕاىل Yانب احلكومة احلالية، ومن الصعب ٔ�ن نقول بpٔنه 
¡لúس9بة �لعامل القروي مل تبذل هناك جمهودات، ٔ�عتقد ٔ�نه جمهودات �برية، 

مت حتقFقه Iىل مس9توى Óس9بة الكهر¡ء، Óس9بة املاء الصاحل  �كفي ٔ�ن ÷رى ما
�لرشب، يف املغرب اكمل، Óس9بة ا�متدرس، هذا واقع، مع Rسجيل النقائص 

  .وإالخفاقات ا�يل ¡قا موجودة
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مبا ٔ�ن  -اWٓن ¡لúس9بة لقطاعنا، من مضن الصعو¡ت ا�يل كنعرفوها مáال 
Çنوع السكن السكن، ختصيص السكن ٔ�و  -سؤالمك تطرق ٕاىل ذ

�جÚعي �لعامل القروي، هاذي فهيا صعوبة حقFقة، ملاذا؟ Wٔن لك 
التíارب، ونعاود نذ�ر لمك ما عش9ته ¡Wٔمس مبنطقة وارزازات، لك 
التíارب ا�يل معلناها حلد اWٓن جتعل ٔ�ن الساكنة القروية àريد ٔ�ن Rس9تقر 

ولو دريت لو  بpٔرضها، وال àريد ٔ�ن تpٔيت ٕاىل سكن اجÚعي �يفام اكن نوIه،
شقق وال دريت لو ٔ�ي نوع من اWٔنواع، تعلمون ٔ�هنم �ريدون ٔ�هنم يبFúو يف 

  .اWٔما�ن د»هلم
من مضن إالجراءات ا�يل اختذ�ها، اSورية اWٔ}رية ل�سهيل البناء يف 

و العامل القروي، واملرسوم ا�يل صادق\ا Iليه ل�سهيل البناء، واكن عند
صدى مáال يف املناطق ا�يل كنت فهيا ¡Wٔمس، Rسهيل البناء ¡ملواد 
التقليدية، كتعرفوا بpٔنه حلد اWٓن اكن ممنوع Iىل ٔ�ي اكن ٔ�نه ي¨ين ¡لطني ٔ�و 
ي¨ين ¡لرتبة ٔ�و ي¨ين بpٔي مادة من املواد التقليدية، هذا من اWٔمور ا�يل اWٓن 

  .ملpٔمورية ¡لعامل القرويا اصادق\ا Iلهيا وا�يل ٔ�عتقد ٔ�هنا ��سهل كثري 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ا÷هت�ى الوقت، الس9يد الوز�ر

. واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال الثاين موضوIه �ر�مج مدن بدون صفFح
اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ل¨سط 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون،

  الس9يد الرئBس،
ٔ�ود يف طرح هذا السؤال ٔ�ن ٔ�ثري ان��اهمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، ومن 
}اللمك ٔ�ثري ان��اه احلكومة Iىل ٔ�ن املواطن يصاب ¡مللل عند سامع طرح 
هذا السؤال واملتعلق مبدن بدون صفFح، نفس املواطن يصاب ¡ٕالح�اط ملا 

جتيب Iىل هذا السؤال وتعطي وعودا وYدو� زم\ية، فال تلزتم احلكومة 
هبا، وهنا ٔ�قصد احلكومات املتعاق�ة وكذا هذه احلكومة طبعا، مما يطرح 
Iلينا مجيعا سؤ� حول مدى ٔ�مهية طرح هذا السؤال من Iدمه، بل حىت 

  !اجلواب Iليه من طرف احلكومة من Iدمه
Iليمك ونذ�رمك ٔ�ن Iدد املدن ومع ذÇ، الس9يد الوز�ر احملرتم، نلح 

، 2013مدينة هناية  62املرتقب ٕاIالهنا بدون صفFح ¡ملغرب س9يصل ٕاىل 
مدينة بدون صفFح،  13و¾دها سBمت إالIالن عن  2013حFث يف س9نة 

طنíة، سطات، تطوان، قلعة الرساغنة، القرص الك�ري، س9يدي : ويه
بنور، سوق  قامس، س9يدي سل°ن، السامرة، اSروة، بين }لف، س9يدي

  .الس¨ت والتوðيس

ونذ�رمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن املغرب بذل جمهودات �برية يف هذا 
اCال م\ذ الÎنB\ات من القرن املايض، وتنوعت الربامج وتعددت ورصفت 
م�الغ مالية ¡هظة، لكن دون ا�متكن من القضاء يف ا�هناية Iىل ظاهرة 

�ر، هو ٔ�ن ظاهرة مدن الصفFح الزالت الصفFح، فواقع احلال، الس9يد الوز
  . ت�\اىم ومازالت تتÂدى لك اCهودات احلكومFة

ففي نظرمك، ؤ�نمت مسؤولون عن هذا : Èا، نطرح Iليمك السؤال التايل
  القطاع، مىت تتوقعون ٕاIالن عن مغرب بدون مدن صفFح؟

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .ز�ر، لٕالYابة Iىل السؤالاللكمة لمك، الس9يد الو . شكرا

        ::::الس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس9يد املس�شار احملرتم

ٔ�شكرمك Iىل املعطيات ا�يل تقدمjو هبا ف° خيص املدن املعنية ¡ٕالIالن 
  ".مدن بدون صفFح"

يف البداية، هو ٔ�نه خشصيا مل ٔ�تقدم بpٔي . فقط بعض التpٔ�يدات املبدئية
م\ذ ٔ�نين حتملت هذه املسؤولية، ¡لنظر مايش Wٔنين مهترب من Y�ٔل 

املسؤولية، ¡لنظر فقط �لتعقFد ا�يل كنعرفوه يف بعض الفضاءات ¡Èات 
  .ويف بعض املدن الكربى ¡لúس9بة �لقضاء ا�هنايئ Iىل مدن الصفFح

التوضيح الثاين هو ٔ�نه ميكن نقولو ٔ�ن من بعد الربامج ا�يل قامت هبا 
ا�يل قامت هبا احلكومات املتعاق�ة حلد اWٓن، ما اكيúش هناك àزايد اSو�، 

د»ل مدن الصفFح، بقدر ما هناك تعويض د»ل هاذ الزتايد مبا ميكن ٔ�ن 
ðسمى ب�السكن العشوايئ ٔ�و السكن �ري القانوين ا�يل �يت¨ىن ٔ�ساسا 

  . ¡لصلب
مة جسدية اWٓن هناك وا¾د البؤر د»ل املقاومة، مايش بؤر د»ل املقاو 

ٔ�و hرشية، مبعىن ٔ�ن حلد اWٓن جند صعو¡ت حقFقFة من Y�ٔل ٔ�ننا ¡ٕالضافة 
 �13لمدن ا�يل I�ٔلناها، الس9بعة، يف غضون الس9نة املاضية، و¡ٕالضافة لــ 

ا�يل �ادي نعلنوها هذه الس9نة، هناك صعو¡ت يف بعض املدن، مáل اSار 
Wٔخرى اWٔساس9ية البيضاء، مáل سال، مáل الق\يطرة، مáل بعض املدن ا

  . هكذا وا�يل فهيا وا¾د العدد ٔ�سايس
ٔ�لف ٔ�رسة ا�يل معنية  350حلد اWٓن ما فهيا ¡س نpٔكدو بpٔنه من ٔ�صل 

ٔ�لف مت املعاجلة د»لها، وهذا  220برب�مج مدن بدون صفFح، ما يناهز 
  . ٔ�عتقد ٔ�نه Iدد مjقدم

و ¡لطبع ¡يق هناك بعض املشالك، لكن يف نفس الوقت خصنا Óسíل
بعض النíا¾ات، مáال يف اSار البيضاء ا�يل àلكمت لمك Iلهيا ما ميكúش 
نقولو بpٔن اWٔمور ¡قFة مس9تقرة، ¡شكو مáال قضينا Iليه، اكر»ن طوما 
قضينا Iليه، اكر»ن السكويZ يف �جتاه كذÇ، مبعىن ٔ�ن هاذو مواقع �برية 

  ... د»ل
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Zم القلي«Wٔوا Zاملق� Zسابيع القليWٔسهب القايد يف سال من يف ا Zاملق� 
البؤر اWٔساس9ية، كذÇ س9نعمل Iىل القضاء Iليه، مبعىن ٔ�ن هناك تقدم، 
لكن ٔ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي بpٔنه هناك كذÇ بطء، يف ذÇ حنن يف ٔ�مس 
احلاYة ٕاىل تضافر ²ود امجليع، مبعىن ٔ�نه مáال ¡لúس9بة �لر¡ط س9بق ٔ�نين 

Iىل ٔ�مت �س9تعداد رشيطة ٔ�ن  Yاوبت ق�ل ٔ�س9بوع ٔ�و ٔ�س9بوIني، اح\ا
àكون هناك إالرادة املشرتكة د»ل مجيع املتد}لني، السلطات املنتخبة، 
السلطات احمللية، ولنا �ر�مج ولنا اس9تعداد �لمسامهة ماد» رشيطة ٔ�ن يمت 
إالقرار مáال، وهذا هو تو²نا يف الوزارة اليوم، ٕ¡Iادة ٕاساكن املعنيني 

هذا توYه �ٓخر نعترب ٔ�ن ما كBس9هتلكش العقار، ¡Wٔمر يف Iني املاكن، و 
  .ونعترب ٔ�نه ðس9تجيب ٔ�كرث �لمطالب د»ل الساكنة

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهااملس�شار الس9يد عبد اCيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئBس

ويف احلقFقة �لك موضوعية ٔ�نه  .شكرا الس9يد الوز�ر Iىل جوا�مك
السؤال د»لنا اكن واحض، هو كنقولو لمك مىت تتوقعون ¡ش ما نبقاوش 
هنرضو Iىل هاذ املدن، �ري توقع، واش احلكومة ما قادراش ٔ�هنا تتوقع؟ 

وال يش ¾اYة حبال  ؟ما �ادðش يبقى هاذ اليش 2060تقول من هنا لــ 
  . هاذ الشلك

Wٔن احلكومة عندها التق\يات وعندها  ابغينا Óسمعو �ري يش Y�ٔل،
اWٓليات وعندها إالماكنيات ¡ش تتوقع وقjاش �ادي تبقى هاذ املدن بدون 

  . صفFح
كذÇ ٔ�نه دامئا كúسمعو يف اWٔجوبة د»ل السادة الوزراء يف احلكومات 

ٓ مسíل ومعروف، ٕاىل  هاملتعاق�ة، وهاذ اليش لك خره، ٔ�نه ما اكيناش ٕارادة �
¡غي املدن  ..ن؟ ¾ددوا لنا اشكون هذا ا�يل �يوقف ضدمشرتكة، د»ل م

تبقى صفFحية ويقف ضد هاذ املشاريع، ابغينا الرٔ�ي العام يعرف اشكون 
هذا ا�يل ما عندوش إالرادة، اشكون ا�يل �يد�ر هاذ العصا يف الرويضة 

  . ¡ش هاذ املدن تبقى صفFحية دا}ل بالد�
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة
¡ش نبقاو فقط مسؤولني، الس9يد املس�شار، ٔ�� ما كنو²ش االهتام 
Wٔي اكن، ال ٔ�عتقد ٔ�نه من �ري بعض اWٔوساط ا�يل كتÂاول تتالعب 

ة ٔ�و يشء من هاذ الق�يل، ملا يتعلق اWٔمر ¡ملصاحل د»ل املواطنني ٔ�و سامرس 
هبيئات ٔ�و hسلطات، ال ٔ�عتقد ٔ�ن يش وا¾د �يدافع Iىل املنطق د»ل 

  . احلفاظ Iىل مدن الصفFح، ٔ�بدا
لكن امجليع يعمل بpٔن هناك صعو¡ت يف بعض املناطق كثرية، مáال هناك 

بقع من �رفض اليوم ٔ�نه مييش �لشقق د»ل السكن �جÚعي، �يطلبوا ال 
اWٔرضية، يتعني توفري العقار ٕاىل ذÇ، ما ميكúش تعاجل جزء بقع وجزء �ٓخر 
¡لشقق، Wٔن �يطلبوا املعامZ ¡ملثل، يف كثري من اWٔحFان ما عند�ش 
العدد الاكيف ¡ش نعاجلو ٔ�وضاع معينة، مشالك يف إالحصاء، نعاجل، نpٔيت 

ولو نتقدمو كنلقاو ٔ�رسة مáال، ملا كنÂا 300ملاكن معني اWٔمر يتعلق بــ 
ٔ�رسة، مبعىن ٔ�نك Iاود }اصك توفر  620ٔ�رسة ٔ�و  517¾ل، كúساليو بـــ 

Çالعقار ٕاىل ذ .  
اك�ن صعو¡ت حقFقFة ا�يل كتقjيض تضافر جمهودات امجليع يف حلظة 
معينة وق�ل ما يتاكåر املوضوع، وا¾د النوع د»ل القوة يف التد}ل ¡ش ما 

ا ¾دث ¡لúس9بة لعدد من املناطق، وتعلمون خنليوش املشالك ترتامك، هذا م
املشالك ا�يل عند� ويه كثرية، ا�يل عند� �رامج مطرو¾ة اWٓن، اWٔرض 
موفرة، ولكن ملا كنجيو Óشوفو يف ا�هناية هل ميكن ٔ�ن نعاجل؟ كنك�شفو بpٔن 
العدد د»ل اWٔرس àاكåر، بpٔن هناك م\ازIة يف إالحصاء، و¡لتايل كنوYدو 

  . ت د»ل احíjاYات اجÚعية من ق�ل اWٔرس املعنيةنفس9نا يف صعو¡
هذا ٔ�مر ا�يل ما �هيمناش فقط اح\ا �وزارة د»ل السكىن، وا�يل من 
الرضوري ٔ�نه وبقدر ما نتpٔخر يف معاجلة هذه البؤر ا�يل ¡قا موجودة، بقدر 

  .ما س9تزتايد هذه املشالك، مبعىن ٔ�ن }اص الوقت الاكيف ملعاجلهتا

        ::::سةسةسةسةالس9يد رئBس اجلل الس9يد رئBس اجلل الس9يد رئBس اجلل الس9يد رئBس اجلل 
  . ا÷هت�ى الوقت الس9يد الوز�ر

واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال الثالث، موضوIه إالجراءات اجلبائية املزمع 
  . اختاذها Iىل الشقق املغلقة

  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق اSس9توري لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
  خواين املس�شار�ن،إ 

يف الواقع اس9توحFنا مضمون هذا السؤال مما رصحمت به Sى خمتلف 
اجلرائد الوطنية يف معرض حوار حول الس9ياسة اليت تنوون اتباعها يف جمال 

  .إالساكن
  الس9يد الوز�ر، 

ٔ�لف شقة مغلقة، مل تد}ل السوق العقارية، ومل  800ولقد ٔ�دليمت مبعطى 
ويه ¡لتايل يف وضعية جتميد مقصودة من ق�ل يمت اس9تعاملها �لكراء، 

  . املنعشني العقاريني ٔ�و املالك الفرادى
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هذه الوضعية طبعا ال ختدم الس9ياسة السك\ية ببالد�، كام ٔ�هنا ال ختدم 
السوق العقارية ومن }اللها املس9هت� املغريب اÈي يطمح يف ٔ�سعار 

  .تنافس9ية، سواء تعلق اWٔمر ¡لكراء ٔ�و ¡لرشاء
ن Wٔحصاب هذه الشقق مربراهتم �قjصادية والقانونية، لعدم املغامرة لك

  . hشققهم �لكراء ٔ�و البيع يف سوق يتحمك فFه ¾اليا الر�ود
وقد حتدثمت، الس9يد الوز�ر، عن اختاذ بعض إالجراءات اجلبائية 

  .�لضغط Iىل مالك هذه العقارات لكراهئا ٔ�و بيعها
طبيعة هذه إالجراءات؟ وهل ما : لهذا، Óسائلمك، الس9يد الوز�ر

  درس9مت بعمق �3ٓرها Iىل السوق العقارية؟
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال

        ::::الس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة
  . شكرا لمك الس9يد املس�شار احملرتم

شاكالت مjعددة، وهناك خصاص السكن املعد �لكراء �يطرح فعال إ 
اليوم، بل ٔ�كرث من ذÇ هناك عرض ٔ�سايس اليوم موYه لالقjناء، وميكن 

، %70نقولو بpٔن الúس9بة ا�يل عند� اWٓن د»ل اWٔرس ا�يل اقjنت يتíاوز 
  .ويه Óس9بة مرتفعة Yدا مقارنة مع دول ٔ�خرى

ذا العدد ا�يل اعطي�Fو د»ل الشقق ا�يل يه مسدودة، فعال موجود، ه
ٕاحصاء اكن مت القFام به ق�ل س9نوات، وميكن نقولو بpٔنه من ٔ�صل هاذ 

ٔ�لف ا�يل ميكن خمصصة �لكراء، مبعىن اليش  160الشقق اك�ن ما �زيد Iىل 
الخر ما �يكوÓش Wٔحصاب هاذ الشقق عندمه رغبة ٔ�هنم خيصصوه �لكراء، 

  .ٕاال ٔ�نه هناك اWٓن وا¾د اWٔزمة، ٔ�زمة ثقة حقFقFة
دد الزناIات ا�يل موجودة بني الاكري واملكرتي ٔ�مام ٔ�وال ¡لنظر لع

القضاء، التpٔخر د»لها، ف�التايل هاذ اWٔمر يقjيض معاجلة، ا�يل ¾اولنا �}ذو 
 140فهيا بعض إالجراءات، لك ما هو مرتبط ¡لسكن �جÚعي ال د»ل 

ٔ�لف، وساIدتيو� يف ذÇ من }الل تعديالت يف  250ٔ�لف وال د»ل 
  .2013مث  2012الية د»ل قوانني امل

اWٓن اح\ا بصدد م\اقشة يف جملس النواب القانون د»ل اWٔ�رية، وهو 
، ٕاذا صادق\ا هيف مرا¾� اWٔ}رية، وغيجي ٔ�ماممك كذÇ من Y�ٔل م\اقش9ت

ٔ�نه حيدث وا¾د اجلو Yديد ووا¾د الضام�ت  هIىل هاذ القانون من شpٔن
  .توىYديدة ¡لúس9بة �لمعنيني ¡Wٔمر Iىل هاذ املس9 

فكر� ونفكر حلد اWٓن يف مáل ما هو Yاري يف بعض اSول، ٔ�ننا 
نفرضو بعض إالجراءات اجلبائية، ٔ�ش9نا يه ¡لضبط؟ ¡يق ما ¾دد�ها، 
اح\ا يف ٕاطار دراسة الوقع د»لها، Wٔنه يف كثري من اWٔحFان بعض 
إالجراءات من هذا النوع ميكن الوقع د»لها �كون عكيس، ف�التايل، اح\ا 

كر يف هاذ اWٔمر، و¡لطبع حىت ٕاذا افرتضنا ٔ�ننا امشB\ا يف هاذ �جتاه، نف
ما غمنش9يو يف هاذ �جتاه ٕاال ¡لúس9بة ا�يل هو 3بت ٔ�نه خمصص �لكراء، 
ٕاال ¡لúس9بة ملا هو سكن 3نوي، يعين 3بت بpٔنه اWٔرس املعنية هذاك شقة 

ملغربية ¡خلارج، Wٔن زائدة 3نوية ٔ�و ثالثية، كذÇ غنعفFو اجلالية د»لنا ا
ٔ�لف عندمه د»هلم، و¡لتايل �يÕليومه  I800دد من هاذ الشقق د»ل 

  . مسدود�ن العام اكمل
هاذي Iدة ٕاجراءات احjياطية ا�يل غنتÕذوها ق�ل ما نقرتحو Iليمك 

 .@حكومة يف قوانني مالية حممتZ ٕاجراءات يف هاذ �جتاه

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب، تفضل الس9يد اللكمة Wٔ¾د السادة 

  .املس�شار

        : : : : املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
شكرا �لس9يد الوز�ر، وهو فعال كام تعلمون يعترب �س�Îر يف قطاع 
العقار من بني املشاريع اليت يق�ل Iلهيا ٔ�بناء املهجر، وذÇ حتس9با �لعودة ٕاىل 

  . ٔ�و �س9تقرار هبا هنائيا بعد التقاIدبالدمه سواء لقضاء عطلهتم الس9نوية 
وٕاماكنية ا�لجوء احلكومة ٕاىل تطبيق ٕاجراءات ج�ائية Iىل الشقق 
املغلقة من شpٔنه من ٔ�ن تدفع بpٔبناء املهجر لبيع شققهم ورشاء ٔ�خرى بب
ان 

  .إالقامة، و¡لتايل àكون احلكومة Rشجع Iىل هتريب العمZ ٕاىل اخلارج
ي واملكرتي يف نفس الوقت، وتعقFد ٕان غياب قانون حيمي الاكر 

املساطر والتpٔ}ري يف اISاوي وإالفراغ، هو الس¨ب يف ٔ�ن املواطنني 
يفضلون ٕا�الق ت� الشقق بدل �راهئا، هل هناك من �كره ٔ�ن ðس9تفFد 
من د}ل ٕاضايف Iرب الكراء؟ ولكن Iدم اس9تíابة املكرتي ٕالفراغ املزنل، 

ف صاح�ه جيعلهم يفضلون سواء لبيعه ٔ�و من Y�ٔل اس9تغالÅ من طر 
  .ٕا�القه

ٔ�ما احلديث عن ٔ�زمة العقار، فميكن �لحكومة ٔ�ن جترب من تفوت هلم 
اWٔرايض بpٔمثان خبسة Iىل تقدمي حتفزيات �لمواطنني، وIىل رٔ�س هذه 

، وIىل "العمران"الرشاكت اليت تفوت لها اWٔرايض �مثن خبس يه رشكة 
 76ة، حFث اس9تفادت من س¨Fل املثال العمران املوجود ٕ¡قلمي خريبك

درمه �لمرت املربع، مبناس9بة مبا ðسمى بتجزئة  70هكjار من بالد امجلوع بــ 
درمه، دون ٔ�ن  3500، واWٓن تت¨Fع فهيا، الس9يد الوز�ر، بــ 4الزيتون 

. 3و 2و 1خيصص مهنا دور �لصفFح كام جرى يف جتزئة الزيتون خبريبكة 
رضب بيد من ¾ديد Iىل املتالعبني و¡لتايل، نطالبمك، الس9يد الوز�ر، ¡ل

  . والسامرسة وبعض املسؤولني Iىل رشكة العمران خبريبكة
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ا÷هت�ى الوقت الس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، �لرد Iىل التعقFب يف دقFقjني
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  :الس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة
نا يف املوضوع د»ل الكراء، وحناولو نبقاو هو Iىل ٔ�ي ¾ال، اح\ا ك 

فFه، هو ما هو مرتبط ¡لقانون ٔ�� قلت لمك بpٔنه اWٓن يف مرا¾� اWٔ}رية يف 
جملس النواب، غتكون عندمك فرصة ٔ�÷مك تناقشوه معنا يف القريب العاYل، 
ٔ�متىن ذÇ، وميكن يل نقول Ç بpٔنه �مييش يف هاذ �جتاه ا�يل كتpٔكدوا 

  .Iليه
، "عمرانال"و�ري  "عمرانال"ف° يتعلق ¡لسكن �جÚعي معوما،  اWٓن

املعد �لكراء قلت لمك بpٔمنا اختذ� ٕاجراءات، اWٓن اح\ا بصدد Rشجيع 
املقاولني ورشاكت خمتلفة، من ٔ�بناك وتpٔمFنات و�ري ذI ،Çىل ٔ�هنا تقjين 

ما  هاذ النوع د»ل السكن وتوضعوا يف السوق د»ل الكراء، ٕاىل ¾د اWٓن
¡غيúشاي، اIالش؟ Wٔن }اصهم القانون، خصهم الضام�ت ا�يل كتلكموا 

  .Iلهيا بpٔهنم ما �Bسقطوشاي يف وا¾د العدد د»ل املشالك مع املكرت�ن
اWٓن ¡لúس9بة �لعمران، ٕاذا اكنت هناك بعض احلاالت ا�يل فهيا مشالك 
ٔ�و }الف Iىل مس9توى سومة العقار واحشال �ي��اع و�ري ذÇ، اح\ا 

س9تعد�ن ندرسوها معمك وÓشوفو فعال واش اك�ن هاد الفرق الشاسع ا�يل م 
  .كتلكموا Iليه من Y�ٔل السعي ٕاىل معاجلته

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . السؤال الرابع، موضوIه �خjالالت اCالية

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد Iابد شكFلاملس�شار الس9يد Iابد شكFلاملس�شار الس9يد Iابد شكFلاملس�شار الس9يد Iابد شكFل
  الس9يد الرئBس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة احملرتم،
àك�يس و3ئق التعمري ٔ�مهية كربى يف تنظمي وعقلنة اCال ¡عتبارها 

لتمنية اCالية، إالطار املنظم للك املبادرات �س�Îرية، ؤ�داة �لتخطيط وا

لكن مع اWٔسف، الس9يد الوز�ر، الزالت العديد من املدن Rشهد اخjالالت 
جمالية معيقة رمغ توفر تصاممي ا�هتيئة اليت ال يمت ا¾رتاÊا والتقFد مبقjضياهتا، 
وهو ما يفjح اCال للك ٔ�شاكل إالخjالالت، وما يعنيه ذÇ من غياب 

  .اCال �لتكjالت العمرانية العشوائيةاملرافق والتجهزيات اWٔساس9ية وفjح 
من Y�ٔل ذÓ ،Çسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن تصورمك ملعاجلة 

  .إالخjالالت اCالية hس¨ب Iدم التقFد بتصاممي ا�هتيئة

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال

        ::::املدينةاملدينةاملدينةاملدينةالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة  والتعمري وس9ياسة  والتعمري وس9ياسة  والتعمري وس9ياسة 
  .شكرا لمك الس9يد املس�شار احملرتم

فعال هناك ٕاشاكليات مرتبطة بغياب و3ئق التعمري يف Iدد من 
امجلاIات، ؤ�ساسا مهنا احلرضية واملدن الكربى، ÇÈ هاذ التpٔخر ورثناه، 
واWٓن Óسعى ٕاىل التغلب Iليه من }الل Rرسيع وترية املصادقة Iىل و3ئق 

  .التعمري
يف Iدد الو3ئق د»ل  %11شهد� وا¾د الز»دة د»ل  الس9نة املاضية،

وثيقة د»ل التعمري، هاذ الس9نة �رجمنا ٔ�ننا  85التعمري املصادق Iلهيا، 
وثيقة د»ل التعمري، ؤ�ننا نتقدمو hشلك ٔ�سايس يف ٕاقفال  130نصادقو Iىل 

  .مدينة �برية 12توفري الو3ئق د»ل التعمري ¡لúس9بة �لمدن الكربى، 
الوصول ٕاىل ذÇ، ٔ�وال يتعني ٔ�ن ÷راجع املسطرة املعمتدة حلد  من Y�ٔل

اWٓن �لمصادقة Iىل و3ئق التعمري، هاذ املسطرة معقدة، كثريا ما ت¨jدئ 
hشلك مpjٔخر عوض ما نبداوها Iامني ق�ل ما تúهت�ي الوثيقة د»ل التعمري 

  .كúساينوها حىت تúهت�ي، اWٓن هاذ اليش جتاوز�ه
Iىل مس9توى مضامني هاذ الو3ئق د»ل التعمري ؤ�كرث من ذÇ، يتعني 

ٔ�ننا وهاذ اليش �يتطلب مراجعة القانون، ٔ�ننا نبقاو يف ما هو مؤطر، ما هو 
شامل، ما هو Iام، مبعىن كنعطيو تو²ات �برية ٔ�ساس9ية �لجامIات املعنية 

 l’urbanisme(وكنÕليو فضاء ملا ðسمى ¡لتعمري املتفاوض hشpٔنه 
concerté( ٔ� ال ٔ�هنم هام، ، مبعىنCحصاب املدينة، ٔ�حصاب اWٔ ليوÕن كن

ٔ�ساسا املنتخبني، مع خمتلف املتد}لني ٔ�هنم يف ٕاطار هاذ التصور هذا، ٔ�هنم 
  .يد�روا اWٔمور د»ل املدينة د»هلم ٔ�و امجلاIة د»هلم

هذا ما ÷متىن الوصول ٕاليه، ويف هاذ �جتاه Óش9تغل من Y�ٔل فعال ٔ�ن 
اWٔوضاع �س9ت8\ائية �يفام اكنت، وجلpٔ� لها كثريا ÷متكن من اخلروج من لك 

يف املرا¾ل اWٔ}رية بذريعة ٔ�نه اح\ا يف ¾اYة ٕاىل مشاريع د»ل السكن 
�جÚعي ٔ�و م\اطق صناعية ٔ�و �ري ذÇ، ولكن يف نفس الوقت ملا 
كنعملو هااك ¡Sرك، كنوصلو لبعض النتاجئ ا�يل يه سIBة، وا�يل من Y�ٔل 

  .بعد كنوYدو صعو¡ت ٔ�ساس9يةاس9تدرا@ها ف° 
مáال، املدن اجلديدة ا�يل حتدثت، وا�يل اWٓن Óسعى ٕاىل توفري رشوط 
Yديدة لها من Y�ٔل العBش، من Y�ٔل ال>ء، وهاذ اليش �يتطلب م\ا 
ٕاماكنيات هائZ مبئات املاليني من اSرامه، مما يدل Iىل ٔ�نه سؤالمك هو 

÷راجع لك املساطر املؤدية ٕاىل  سؤال وجFه، حبيث ٔ�نه يتعني اليوم فعال ٔ�ن
  .وضع هاذ الو3ئق د»ل التعمري

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ا÷هت�ي الوقت الس9يد الوز�ر

  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد Iابد شكFلاملس�شار الس9يد Iابد شكFلاملس�شار الس9يد Iابد شكFلاملس�شار الس9يد Iابد شكFل
  . شكرا الس9يد الوز�ر
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 ميك\ين ٔ�ن قول ٔ�ن جوا�مك، الس9يد الوز�ر، يعين موضوعي، Wٔ÷مك
 Z¾ة، ولكن ٕاىل ابغينا منش9يو ملرFقFالالت احلقjىل �خI حطيتو يد�مك
3نية، الس9يد الوز�ر، ¡ش اÓرسعو، واح\ا يف ¾اYة، وتنعرفو بpٔن هذا هو 
القطاع ا�يل اWٓن ميكن تيÕدم يد IامZ، و�ميكن لو ما خيلBش املغرب يف 

  . ٔ�زمة د»ل السكن، �يخصنا نبدلو املساطر
الوز�ر، بpٔن ميل ا�يل تتطلب ٕاذن د»ل بناء د»ل تتعرفوا، الس9يد 

  سكن، ٔ�ش9نا هام املرا¾ل ام\ني تتدوز فهيا؟
بB> كنا نjúظر ٔ�ن �ادي �كون الش9باك الوحFد، وهذا يشء كنا نjúظر 
بpٔن املهندس املعامري هو ا�يل �كون تي��ع هاذ العمليات بدون ما نلpíٔ لهاذ 

، هاذي ٔ�ش9ياء )l’agence urbaine(املصلÂة اWٔوىل �لجامIة، �لعام�، 
الش àمنش9يو؟ �ري تنعطلو، اWٓن �ونوا مjيق\ني لو ما اكÓش رحب، ما �ادðش 

ت ت��ان يف التعمري، �ونوا انصيبو مس�مثر�ن، ولكن مع اWٔزمة ا�يل ابد
مjيق\ني بpٔن حىت املس�مثر�ن �ادي يبداو هيربوا ٕاىل ما سهلناش Iلهيم هاذ 

عرفوا هاذ اليش ؤ�نمت بعمل بpٔن الناس ت�شىك يف العمليات د»ل البناء، وتت
  .هاذ اWٔش9ياء

وتúمتناو م\مك، الس9يد الوز�ر، اWٓن خصوصا ؤ�÷مك تتقربوا من امجلاIات 
د»لنا وتتعرفوا املشالك، تúمتناو م\مك بpٔنه àزيدوا تتقربوا ٔ�كرث وتتعرفوا Iىل 

الناس، مع  هاذ املشالك ٔ�كرث، وàكونوا تتوYدوا احللول مع امجلاIات، مع
  ...املسؤولني، ق�ل ما àكونوا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .تفضل الس9يد الوز�ر... اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، �لرد Iىل التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكالس9يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة والتعمري وس9ياسة املدينة
  . شكرا

يض ٔ�عتقد ٔ�نه ما فهيا بpٔس نذ�رو يف هاذ الباب بpٔنه يوم امخلBس املا
صادقت احلكومة يف جملس حكويم Iىل ٕاجراءات Rسري يف هاذ �جتاه، 
ٔ�وال مرسوم ا�يل �يÂدث ضابطة Iامة د»ل البناء، وا�يل اكن م\تظر ٔ�زيد 

س9نة ¡لضبط ا�يل �ي¨سط املساطر د»ل احلصول Iىل  21س9نة،  20من 
  .رخص البناء ورخص السكن

Iىل ٔ�رض الواقع، ويه  ÷متناو اWٓن ٔ�ن امجليع مييش يف اجتاه بلورته
مسؤولية مشرتكة د»ل رؤساء امجلاIات، امجلاIات املعنية، املصاحل اÌتلفة 

Çىل ذI الواكالت احلرضية، وس9نكون ساهر�ن Çحمليا، وكذ Z{املتد.  
إالجراء الثاين هو ٔ�ننا نوفرو ٕاماكنيات ٕاضافFة لواكالتنا احلرضية، من 

ه، هناك مرسوم من املنتظر ٔ�ن نصادق Y�ٔل ٔ�هنا تقوم بعملها يف هاذ �جتا
Iليه يف اWٔس9بوIني ٔ�و الثالثة املق�Z، وهيم ٕا¾داث واكالت حرضية Yديدة، 

متارة و�رش9يد، -متارة، بعام� الصÕريات-من مضهنا واك� حرضية ¡لصÕريات
  .وكذÇ �رودانت والعراòش، ويف انتظار ٔ�ن حندث واكالت حرضية ٔ�خرى

ظار كذÇ ٔ�ن Óرسع من مراجعة ٔ�صل املوضوع مبعىن ٔ�نه Óش9تغل يف انت
هو القانون د»ل التعمري، حىت ÷متكن فعال من السري يف اجتاه هاذ املقاربة 
السلسة، هاذ املقاربة املرنة د»ل وضع الو3ئق د»ل التعمري، يف نفس 
 Çالوقت ما فهيا ¡س نؤكد ٔ�نه ما خصناشاي �ري ن¨سطو، خصنا كذ

  . ÷كونو صارمني
ذ �جتاه، صادق\ا Iىل القانون د»ل الزجر يف اWٔس9بوع املايض، ويف ها

و}اصة ¡لúس9بة للك ما هو جتزيئات رسية و�ري ذÇ من اÌالفات ا�يل 
  ...موجودة يف

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ا÷هت�ى الوقت الس9يد الوز�ر، وÓشكر الس9يد الوز�ر Iىل مسامهته معنا 

  . يف هاته اجللسة
ل املوYه ٕاىل الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن واWٓن نjúقل ٕاىل السؤا

  .املهين، حول تطبيق احلد اWٔدىن القانوين لٔ�جر Iىل مجيع املpٔجور�ن
اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق الفFدرايل لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئBس،الس9يد 
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
الس9يد الوز�ر، رمغ ٔ�ن احلد اWٔدىن القانوين لٔ�جر ال يغطي احلاجFات 

ٔ�عضاء، �ري  5اWٔساس9ية لٔ�رسة الوا¾دة حىت ٕاذا مل يتíاوز Iدد ٔ�فرادها 
ٔ�نه وا�يل من طبيعة احلال كام تعلمون، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه احلد اWٔدىن 

ل درمه بطبيعة احلا 2330حمدد يف لتíاري واملهن احلرة ¡لúس9بة �لقطاع ا
 Çة 12,24يف اليوم، وكذIيف السا.  

بطبيعة احلال كذÇ نذ�ر ٔ�نه ¡لúس9بة لٔ�جراء ا�يل هام د}لوا ق�ل من 
 44، بطبيعة احلال ا�يل هام كBش9تغلوا عندمه، �يÕدموا 2004يونيو  8

ٕاذن . درمه Â2545دد يف احلد اWٔدىن ¡لúس9بة هلم �يت 48و�يتÕلصوا بــ 
  .عندمه هاذ احلق ا�يل ٔ�عطاتو املدونة د»ل الشغل

درمه يف  63,39¡لúس9بة �لقطاع الفال�، بطبيعة احلال هو حمدد يف 
اليوم، �ري ٔ�نه مع اWٔسف ٔ�ن Óس9بة �برية من املقاوالت ال حترتم احلد اWٔدىن 

مكFغطBش  لٔ�جر Iىل Iلته، رمغ ٔ�نه �ري بطبيعة احلال �يف قلنا ٔ�نه
احلاجFات، ولكن كنالحظو Iىل س¨Fل املثال سواء ¡لúس9بة �لقطاع 
الصناعي Óس9بة �برية د»ل املقاوالت ما كتطبقش، القطاع التíاري دامئا 

  .ٔ�عين ¡لقطاع التíاري يعين اWٔجراء الس9يد الوز�ر
كذÇ املهن احلرة اك�ن نفس الوضعية، وكذÇ ٔ�يضا ¡لúس9بة �لقطاع 

ذÇ التفاصيل ¡لúس9بة لبعض القطاIات، �}ذو مáال  الفال�، وق�ل
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القطاع د»ل البناء فوىض Iارمة، �}ذو القطاع د»ل املقايه رمغ ٔ�نه 
املسطرة كتعطي، اك�ن املسطرة ا�يل �ميكن hسهو� يتطبق احلد اWٔدىن، 

  .قطاع النقل ¾دث وال حرج
ظوا هاد اليش، الس9يد الوز�ر، عندو انعاكسات، و}اصة �يف كتالح

) Ó)les bulletins de paieس9بة �برية د»ل املقاوالت ما كتعطBش 
بيا�ت اWٔجر، وبعضها ا�يل �يعطي بيا�ت اWٔجر اك�ن وا¾د العدد د»ل 
اخلروقات، هاذ اليش عنده انعاكسات كذI Çىل الصندوق الوطين 
�لضامن �جÚعي، تعلق اWٔمر ¡خلدمات ا�يل �يقدÊا الصندوق ٔ�و تعلق 

 ٔWمر ¡لتواز�ت املالية د»ل الصندوقا .Å هاذ اجلانب Ç¦ف...  
كذÇ هاذ اليش، الس9يد الوز�ر، عندو انعاكسات سلبية Iىل 
املقاوالت اليت تطبق القانون ف° يتعلق بو¾دة التلكفة، Wٔن ٔ�يضا مسؤلي�\ا 

  . كذÇ حنميو املقاوالت ا�يل كتطبق القانون
اك الفوىض العارمة، فالقطاع �ري ¡لúس9بة �لقطاع �ري املهيلك هن

  ...هيلك، بطبيعة احلال }لق وا¾د العدد د»ل املشالكامل 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ا÷هت�ى الوقت الس9يد املس�شار، حىت �لتعقFب الس9يد املس�شار

  .تفضل... تفضل الس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Iىل

        ::::الس9يد عبد الوا¾د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد عبد الوا¾د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد عبد الوا¾د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد عبد الوا¾د سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكر الس9يد الرئBس

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
ٔ�ظن بpٔن احلد اWٔدىن لٔ�جر حمددو القانون، حمدداه املدونة يف القطاع 
الصناعي والتíاري ود»ل اخلدمات ويف القطاع د»ل الفال¾ة، وطبعا 

Å ٔن  التد}ل د»لنا مميكنpكون ٕاال يف ٕاطار ا¾رتام القانون، ؤ�� معك ب�
د هناك مقاوالت ال حترتم احلد اWٔدىن لٔ�جر، وبطبيعة لٔ�سف الشدي

  .احلال التفBjش9ية د»ل الشغل من بني املهام ٔ�هنا àراقب هاذ اWٔمر هذا
الز»رات ا�يل معلت  2012ابغيت نعطيك بعض املعطيات، يف 

ٔ�لف  46مالحظة،  855ٔ�لف، قدمت فهيا  27التفBjش9ية ا�يل اكنت تقريبا 
Wٔدىن لٔ�جر، اليش ا�يل تي¨ني املدى د»ل اخلرق مع فهيا هتم تطبيق احلد ا

  .اWٔسف د»ل القانون يف هاذ �جتاه
هاذ الس9نة هادي العدد د»ل الز»رات ارتفع، وكذÇ مت الرصد يف 

مالحظة كهتم احلد اWٔدىن لٔ�جر،  12.000الثالث ٔ�شهر اWٔوىل ٔ�كرث من 
ميك\ليناشاي نفرضو  وهاذي ظاهرة ا�يل خصنا التوYه ٕا�هيا خبطة معل، ما

  .تطبيق القانون مبجرد ٔ�ننا نعملو القانون
وIىل هاذ �جتاه، يف وزارة ال�شغيل امشB\ا Iىل ٔ�ساس ٔ�نه نقويو من 
إالماكنيات د»ل �ش9تغال د»ل الوزارة بفjح م\دوبيات Yديدة، ٕ¡عطاء 
àكو�ن ¡لúس9بة �لمف�شني وٕاعطاهئم وسائل و�ٓليات Yديدة ¡ش يقوموا 

ل د»هلم، ولكن من دون شك Iىل ٔ�ننا يف هاذ اخلدمة هاذي ا�يل ¡لعم

خصنا نعملو مجيع البد من تضافر اجلهود، البد ¡ش املترضر�ن ¡ش 
يلجؤوا كام القانون تيعطهيم إالماكنية، ٕاما لوزارة ال�شغيل ٕاما �لقضاء، 

ر وكذÇ رمبا هنا �ادي حنتاجو �
ور د»ل احلركة النقابية ا�يل }اصها تؤط
هاذ الشغيZ ¡ش معنا ومعهم يمت �س9هتداف د»ل هاذ احلاالت ا�يل يه 
نوع من اجلنح àرàكب يف احلقوق د»ل الشغيZ، وهو وا¾د النوع د»ل 
احليف جتاه احلد اWٔدىن د»ل اWٔجر ا�يل هو ٔ�� معك ٔ�نه اWٓن ال يفي �كáري 

Zات د»ل الشغيFمن احلاج .  
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . كراش

  .اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
طيب، يف نفس �جتاه، الس9يد الوز�ر، بطبيعة احلال ما ٔ�رشمت ٕاليه 
يف دمع وتقوية ²از تفBjش الشغل هو �ري اكيف، Wٔنه مطلوب ٔ�كرث، مع 

ة صعوبة ¡ش ÷زيدو يف اSس9تور اجلديد بطبيعة احلال ٕاىل كنقولو اكين
اWٔجور، فعىل اWٔقل اWٔجر ا�يل اك�ن يتطبق، ٕاذن من هنا كúشوفو ٔ�ن 

hشلك ... }اص جمهود اس9ت8\ايئ، دمع ²از تفBjش الشغل مايش ¡لشلك
  . ٔ�قوى ؤ�كرب حىت ¡ش يتعمم تطبيق القانون

بطبيعة احلال ما �ادðش نفصلو املتابعة املتعلقة ¡حلد اWٔدىن Iىل �ريها، 
  .املسائل مرتبطة، املف�ش ميل �مييش �مييش للكيش

كذÇ البد Óسpٔلومك، الس9يد الوز�ر، فني وصل مرشوع ٕاIادة هيلكة 
الوزارة؟ يعين بطبيعة احلال �يف كتعلموا، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه �يتطلب 

، ما 150كذÇ اس�شارة املنظامت اWٔكرث متثيلية بفضل االتفاقFة اSولية 
¡لعكس اح\ا ¡غيني تقوية ... الس9يد الوز�ر، ¡شكنقولوش هاذ اليش، 

}اصة ... هاذ املؤسسة Wٔهنا عندها وا¾د اSور اجÚعي، ومن هنا كنقولو
د»ل املندوبيات ك�ش9تغل }ارج بطبيعة احلال بدون ما  14كتالحظوا اWٓن 

تمت ٕاIادة الهيلكة، نقولو }ارج القانون، نعطي Iىل س¨Fل املثال م\دوبية 
ودانت، ٕايفران، �ور�رت، �راكن، �رش9يد، اش9توكة �ٓيت ¡ها، صفرو، �ر 

الصو�رة، الر¾ام\ة، ٕاىل �ٓخره، وا�يل البعض مáال هاذو د»ل صفرو 
  .كBش9تغلوا من فاس، ود»ل �و�ت كBش9تغلوا من فاس

Çالبد اح\ا طلبنامك، الس9يد الوز�ر، جوج مرات ¡ش جتيو  ،كذ
Ìتصة ¡ش نتذا�رو، وطلبنا املناقشة عند�، طلبنا يف اجÚع د»ل ا�لجنة ا

د»ل القضا» اWٔساس9ية، مع اWٔسف حلد اWٓن مل Rس9تجيبوا، والهدف 
عند�، الس9يد الوز�ر، يه �قشو ونعمقو النقاش حول الوسائل 

  .وإالماكنيات ؤ�ش9نو ند�رو ¡ش نتاكملو
ÇÈ، حلد اWٓن ما Yاوبتو�شاي، كنطلبو ٔ�نه ٔ�جوبة، ف° يتعلق بpٔ�ن 

  .صلت العملية د»ل ٕاIادة الهيلكة، ؤ�يضا ف° يتعلق بpٔشغال ا�لجنةو 
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  ...البد نلفت �ن��اه ¡خjصار

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . الس9يد املس�شار هللا خيليك ا÷هت�ى الوقت، شكرا الس9يد املس�شار

تفضل الس9يد الوز�ر هللا خيليك يف دقFقjني، وا÷هت�ى الوقت الس9يد 
   .املس�شار، ا÷هت�ى الوقت
  .الس9يد الوز�ر، هللا خيليك تفضل. تفضل الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
طيب، ٔ�ظن بpٔن الس9يد املس�شار å�ٔرت ٔ�مور ا�يل يه Êمة مjعلقة 
ٕ¡Iادة هيلكة وزارة ال�شغيل، ؤ�ظن بpٔن هاذ اWٔمر مو�ول �لوزارة ¡ش 

  .خصها تقوم بهتقوم ٕ¡Iادة الهيلكة مبا يتالءم مع اSور ا�يل 
كذÇ كنقومو بpٔش9ياء ٔ�خرى ما بني التقارب ما بني التفBjش9ية د»ل 
الصندوق الوطين �لضامن �جÚعي والتفBjش9ية د»ل الوزارة، وهاذي لكها 
ٔ�مور ا�يل كتصب يف نفس �جتاه د»ل àكون ٕاماكنيات عند� ¡ش يتطبق 

  .الشغلالقانون و¡ش حيرتم يف اCال د»ل العالقات د»ل 
ولهذا، ¡لúس9بة لهاته اWٔمور، ال ٔ�ظن ٔ�ن ٕاIادة الهيلكة بو¾دها �ادي 
àكفي، ولكن ٕاIادة الهيلكة رضورية، ومن دون شك ٔ�ن رمبا كúشوف 
�هÚم د»ل الفريق د»لمك احملرتم ٕ¡Iادة الهيلكة د»ل الوزارة كúشعر به 

 اس9تعداد وكنحس9بو دمع �لعمل ا�يل كتقوم به الوزارة، ¡لعكس Iىل لك
¡ش ميك\ا ن�\اقشو يف هاذ اWٔمر ويف ٔ�مور ٔ�خرى، Wٔننا نصب يف نفس 
�جتاه، وهو يتطبق ال�رشيع د»ل الشغل Iىل امجليع، وما يوقعش حFف 

  .¡لúس9بة �لشغيZ د»ل بالد�
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

السؤال الثاين موضوIه رضورة �س9مترار يف فjح ¡ب احلوار 
  . جÚعي�

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق �س9تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء، 
  ٔ�خيت الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس9يد الوز�ر، قد ال خيفى Iليمك ٔ�مهية احلوار �جÚعي، وا�يل �يتعترب 

ت لالس9تقرار الوطين، من الثوابت اWٔساس9ية ا�يل كتjúظرها من الثواب
  .الشغيZ املغربية لفjح ٔ�ماÊا وا¾د اWٓمال د»ل حتسني الوضعية

ٕا�الق ¡ب  -مع اكمل اWٔسف-فاليوم، الس9يد الوز�ر، كنالحظو 
احلوار، و�ادي نبدا م\ني ا÷هت�ى الزمFل د»يل يف Iدم ا¾رتام احلد اWٔدىن 

لعناية بوضعية مف�ش الشغل ٔ�و مف�يش الشغل، هاذ لٔ�جور، يف Iدم ا
اجلهاز ٔ�صبح �يتÂامك وا¾د احملامكة تعسفFة ا�يل ما معرها ما شف\اها، ا�يل 
�ميكن لها ٔ�يضا تقjل حىت ذيك روح امحلاس ا�يل اكينة يف قطاع ال�شغيل، 

  .و}اصة قطاع مف�يش الشغل
  الس9يد الوز�ر، 

Yابو الفريق �س9تقاليل، وWٔن  وحىت ٔ�بقى ملزتم مبضمون السؤال ا�يل
هو اWٔمهية د»ل احلوار، كنا كنعتادو وتعود� ٔ�ن ند�رو حوار مع ٔ�ر¡ب 
العمل، النقا¡ت، احلكومة وكنفضو الزناIات وكنفjحو �ٓمال، سواء يف جمال 
الوظيفة العمومFة ٔ�و يف القطاع اخلاص، �ري ٔ�ننا اليوم ÷رى غياب هذا 

  .�شغيلاحلوار، ومعه �ابت وزارة ال 
فسؤايل وسؤال الفريق ومعي ٔ�ظن اكفة الشغيZ املغربية والرٔ�ي العام 
Wٔنه كBس9متع لنا اليوم، ٔ�ش9نو هو اSور د»ل وزارة ال�شغيل ٕاىل ما تفjحش 
احلوار �جÚعي؟ ٕاىل ما تعملش Iىل فك وفض الزناIات ا�يل يه ترتامك 

  يوم عن يوم؟ 
ادية }انقة، ا�يل اكن Iلينا ٔ�ننا عيب يف هاذ الوقت ا�يل اكينة ٔ�زمة اقjص

جنهتدو ونعطيو حامس ونعطيوامردودية ٔ�كرث وفقا لتزنيل اSس9تور اجلديد، 
فاح\ا كنجيو وكنلقاو �عتصامات و�حíjاYات يف املؤسسات إالنتاجFة 

  .يف خمتلف املدن
هل س9تعمتد وزارàمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، Iىل فjح حوار : فسؤالنا

  كذÇ نرصخ رص}ة يف واد؟Yدي ٔ�م س�úقى 
فرYايئ ٔ�ن هتمت هذه الوزارة Iىل اWٔقل ¡حلوار، واحلوار املفيض ٕاىل 
ن�íFة فك ا�لغز احملري عند� اح\ا، ويه ٔ�ن يف هذه احلكومة ما اكيúش 

  . حوار الس9يد الوز�ر
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال

        ::::الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس9يد الرئBس

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن يف الفريق �س9تقاليل �لو¾دة والتعادلية 
Iىل طرح هذا السؤال املهم واملهم Yدا، ورمبا س9تكون م\اس9بة رمبا ¡ش 

  .نتفامهو Iىل القاموس ا�يل كúس9تعملوه مجيع
نيو ¡حلوار وهو فقط لقاء رئBس مفاذا نعين ¡حلوار؟ ٕاىل كنا كنع 

احلكومة وال لقاء عضو من احلكومة مع النقا¡ت د»ل الشغيZ واملمثلني 
د»ل ٔ�ر¡ب العمل، وال يشء �ري ذð Çسمى حوار، فpٔ� ال ٔ�تفق مع هذا 
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  .التفسري �لحوار
احلوار عندو ق\وات د»لو، �يبدا ¡ملنطلق وهو املقاوالت، ما بني 

بني الشغيZ، ا�يل كتكون م\ظمة يف النقا¡ت د»لها، ٔ�و ٔ�ر¡ب العمل وما 
روا و ما كتكوÓش م\ظمة عندها املمثلني د»هلم، د»ل الشغيZ د»هلم، و�يتÂا

  .و�ي�\اقشوا يف ظروف العمل د»هلم
�ميكن هاذ احلوار �رىق ٕاىل قطاIات معينة، �ميكن يوصل ٕاىل اتفاقFات 

امعية، àميكن هاذ احلوار �رىق ٕاىل جامعية، àميكن يوصل ٕاىل �روتو�والت ج
لكهم النقا¡ت اWٔكرث متثيال وصلوا  ،)1CGEM(ا�لقاءات ا�يل امعلتو مع 

ٕالمضاء وا¾د العدد د»ل الو3ئق Êمة Yدا ¡لúس9بة �لسمل �جÚعي 
  .ببالد�

Å يمت يف ٕاطار ا�لقاءات الثالثية ا�يل كمت  و�ميكن Çكام مت ذ Çكذ
  . ومةو�يرتٔ�سها رئBس احلك

تيظهر يل ميل Yات هذه احلكومة اجلديدة، رئBس احلكومة اس9تق�ل 
النقا¡ت Iدة مرات، واكن النقاش معهم بصفة جامعية وبصفة فردية يف 
اخلريف د»ل الس9نة املاضية، واكن مقرر اجÚع يف ٔ��ريل ا�يل بعض 

Å اوشY ل د»لوإالخوان ماFٔجpواضطرينا ¡ش يمت الت ،.  
وار عن طريق وزارة ال�شغيل، يومFا حنل املشالك مث يومFا يمت احل

الفردية يف الشغل، يومFا نتد}ل يف القضا» والزناIات امجلاعية ا�يل كمت يف 
  . الشغل

فلهذا، ٕاىل كتعتربو بpٔن هذا مايش حوار، ÷زيدك Iليه لك املؤسسات 
الثالثية الرت�يب يف جمالسها إالدارية، وال لك املؤسسات ا�يل مjعلقة ال 
¡لصÂة وال ا�يل مjعلقة ¡التفاقFات امجلاعية وال ا�يل عندها Iالقات 
¡ل�شغيل املؤقت ا�يل اجمتعت، ا�يل م\صوص Iلهيا يف املدونة، وا�يل 

  .اجمتعت ¡س9مترار م\ذ توليت هذه املسؤولية
فلهذا ٔ�ظن بpٔن احلوار اك�ن، واحلوار موجود، واحلوار مايش �ري hشلك 

واح\ا مس9تعد�ن ومند ٔ�يدينا �لحوار، والنقابة د»لمك وا¾د، بpٔشاكل خمتلفة، 
¡لضبط تالقFت هبم مرارا، والتقFت بpٔمFنمك العام، والتقFت بعدد من 

  .إالخوان يف Iدة م\اس9بات، ومس9تعد ¡ش نتالىق �مك يف ٔ�ي وقت و¾ني
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب

        ::::س�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبارامل امل امل امل 
  .شكرا الس9يد الوز�ر

اح\ا كúشكروك Iىل النية د»Ç ٔ�وال Wٔن النية مز»نة، ولكن ٔ�ن 
كنpٔكد اليوم ٔ�نين خشصيا طلبت م\ك احلوار لفك وا¾د املعضZ د»ل 

                                                 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

التكو�ن املهين وما Yاوب�\Bش، جFت عندك �لوزارة وجتاوبت مع الس9يد 
  .ٔ�شهر وما لقFت جواب 4د الساIة هاذي مد�ر اSيوان د»Ç، وحل

ٔ�ظن ٔ�ن اليوم الشغيZ املغربية ما بقاRش يف ¾اYة ¡ش Rس9تاعن بوزارة 
ال�شغيل، وميكن لنا نعBشو يف ٕاطار التوافق، ويف ٕاطار �ريتنا الوطنية مع 

  . ، ميكن لنا نعBشو بدون وزارة ال�شغيل)CGEM(إالخوان د»ل 
ن�يش تفض الزناIات ا�يل يه اجÚعية؟ ما دور وزارة ال�شغيل ٕاىل ماك

ٔ�و كتقول يل ٔ�ننا ÷زلو مف�يش الشغل، مف�يش الشغل اليوم صبحوا تيÕافوا 
Iىل ٔ�هنم ميش9يو �لÂ¨س Wٔن احملارض د»هلم، الضابطة القضائية، مع 
ا¾رتامايت الك�رية لٕالخوة رYال العدل والقضاء �رمjه، ٔ�ن إالخوان �يتعاق�وا 

واWٓن الناس خرجوا . ما ابقاRيش عندها قمية قانونية تذ�رWٔن احملارض د»هلم 
  . �لتقاIد وما زال �يتÂامكوا، الس9يد الوز�ر

ٔ�� كúشوف ٕاىل اكن احلوار ¡ش نومهو الرٔ�ي العام ٔ�ننا كند�رو حوار، 
هذا مايش حوار، ٕاىل كنا جنيو �لنقا¡ت وÓس9تدعيوها يوم الس¨ت دون 

، وتقول يل احلوار ¡ش ÷كذبو Rسطري �ر�مج }اص، Yدول ٔ�عامل واحض
  . Iىل اWٔجراء، هذا �ري مق�ول، الس9يد الوز�ر

. اح\ا» ما تظللشاي الناس وما نظلوش الناس وتقول لنا هناك حوار
الس9يد رئBس احلكومة احملرتم اس9تق�ل فعال النقا¡ت، ووIد� ٔ�نه حوار ق�ل 

ا ا�يل تعود� ، هذ2013، وق�ل من املزيانية د»ل 2012من املزيانية د»ل 
  . Iليه الس9يد الوز�ر

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، ٕاىل اكن عندمك يش تعقFب

        ::::الس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس9يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس9يد الرئBس

ن ما àلكمت Iلهيا مايش املف�شني لكهم Êدد� ٔ�ظن بpٔنه احلا� ا�يل
اعرف�يش �ٓش، ¾ا� وا¾دة د»ل مف�ش مjابع يف ٔ�مر حلد اWٓن عندو قرينة 
الرباءة، Iىل ٔ�ساس ٔ�نه احملرض مت الزناع فFه من طرف ٔ�¾د املشغلني، فٕاذن 

  . فلهذا، ما هنولوش اWٔمور. ¾ا� وا¾دة وقدمية، واWٔمور ماش9ية
 اك�ن نقاش اWٓن وسط الوزارة، واك�ن نقاش كذÇ دا}ل احلكومة

¡ش الوضعية �عتبارية والوضعية القانونية د»ل مف�ش الشغل ينظر ٕا�هيا 
من Yديد، مث كذÇ اك�ن نقاش ف° بيú\ا، بني ٔ�عضاء احلكومة، Iىل �يفاش 
Rش9تغل ممثل امل�، املدعي العام، مع املف�شني د»ل الشغل يف ٕاطار اجلزر 

  .غلد»ل اÌالفات ا�يل عندها Iالقة ¡لقانون د»ل الش
ٕاذن هاذي ٔ�ش9ياء ا�يل يه ما ت�س9تدBIش ٔ�ي نوع من ا�هتويل، الناس 
�يعملوا }دمهتم ؤ�� كنحيي املف�شني د»ل الشغل ا�يل يومFا يف ظروف 
قاس9ية تيقوموا ¡ملهام د»هلم وتيدافعوا Iىل احلقوق د»ل الشغيZ وIىل من 
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  .Y�ٔل تطبيق القانون
Óش9تغلو �كáري من احلرص ا�يل �يظهر ا�يل خصنا Óش9تغلو Iليه وهو 

و�كáري من التوافق ف° بيú\ا، وزارة ال�شغيل لBست خصام �لحركة النقابية، 
ولBست خصام Wٔر¡ب العمل، وزارة ال�شغيل يه هنا ¡ش Rسهر Iىل 
السمل �جÚعي، يه هنا ¡ش تطور القانون �جÚعي، يه هنا ¡ش 

، ٕاذن حمتاجFنمك �يف ما حتمي املصاحل د»ل لك اWٔطراف د»ل إالنتاج
حمتاYني ٔ�ر¡ب العمل، �يف ما حمتاYني ¡ش àكونوا يف ظروف د»ل 

  .التمنية �قjصادية و�جÚعية ببالد�

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . Óشكر الس9يد الوز�ر Iىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال الوحFد املوYه ٕاىل الس9يد وز�ر العدل 
  . ر»ت حول اWٔمن القضايئ ودوره يف Yلب �س�Îراتواحل

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من الفريق اWٔصا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشامشششش
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

اية السؤال ا�يل كنطرحوه Iليمك اليوم من و²ة نظر� هو سؤال يف �
اWٔمهية، Wٔنه �ي�\اول مفهوم اWٔمن القضايئ، ولكن من زاوية Iالقjه 

  .¡الس�Îرات، ؤ�ساسا من زاوية Iالقjه جبلب �س�Îرات
  الس9يد الوز�ر، 

هاذي مدة س9نة ونصف ما معر� شف\ا وال طاح بني يدينا يش وثيقة 
�دها ٔ�و يش دراسة قامت هبا احلكومة حول ما يه جحم اخلسا5ر اليت يتك 

�قjصاد الوطين من جراء ٕاضاعته ٔ�و ضياع فرص اس�Îرية ٔ�ج\بية 
Wٔس9باب مرتبطة بغياب اWٔمن القضايئ ٔ�و بpٔس9باب مرتبطة بوجود مشالك 

  .يف اWٔمن القضايئ - لست ٔ�دري �يف ٔ�مسهيا- واخjالالت 
ولكن �ميكن لنا يف غياب هذه اSراسة نpٔكدو بpٔن هناك ش9به ق\اIة 

دا� Rشلك ٔ�¾د ٔ�كرب املش�ت اليت تعيق �س�Îر عند امجليع بpٔن الع
وتعيق Yلب �س�Îرات، ٕاىل ٔ�ي ¾د ما عرف�ش ال ٔ�� وال ٔ�ظنمك تعرفون 

  .يف غياب هاذ اSراسة اSقFقة واملرمقة ¡ملعايري والضوابط العلمية
ولكن القضاء ðشلك املشلكة احلقFقFة اليت يعا÷هيا جمال �س�Îر 

�ن ضعف د»ل ثقة املس�مثر�ن hسري العدا�، وختوفهم من ¡ملغرب، Wٔنه اك
Iدم إالنصاف، ٔ�� لست هنا ٔ�¡لغ ٔ�و تعممي حمك Yاهز Iىل امجليع، ولكن 
مؤكد ٔ�نه اك�ن يش }لل ما يف ثقة املس�مثر�ن يف القضاء، ¡ٕالضافة ٕاىل 

  .ش9يوع مظاهر كثرية ٔ�نمت تعرفوهنا وال داعي لرسدها Iليمك
ن مشلك والزم نتلكمو Iليه برصا¾ة،ٔ�ن احلكومة �يظهر يل بpٔنه اك�

تقدم مع اWٔسف منوذYا سIBا يف تدبري هاذ إالشاكلية املعقدة، د»ل Iالقة 

 
اWٔمن القضايئ ¡لفرص �س�Îرية ا�يل مفروض ٔ�ننا جنلبوها واقjصاد الب
  .يف ٔ�مس احلاYة ٕا�هيا، وهاذ ا�منوذج يعين مرتبط بعدة اعتبارات

الغة يف الرتوجي خلطاب غريب، خطاب هاذ اليش ا�يل ٔ�ولها ٔ�ن املب
مسعناه مدة طويZ د»ل الÚس9يح وكذا �يÕلق وا¾د املشلك د»ل الثقة، 

  . �يÕلق يش مشلك يف ثقة املس�مثر�ن
عفا هللا عام "التناقض واخلطاب املزدوج يف موا²ة الفساد، ومرة 

  .�يقلل من ثقة املس�مثر�ن "سلف
لصدامFة مع كثري من اWٔوساط املعنية ٕ¡صالح الرتدد والعالقات ا

م\ظومة القضاء �يÕلق ¾ا� من �رتباك وIدم وضوح الرؤية، بدليل ٔ�ن 
�لزتامات ا�يل قدمjو، الس9يد الوز�ر، ٔ�ثناء م\اقشة القانون املايل، الزتمjو 
بpٔنه يف هناية مارس سúس9تمكل مسلسل احلوار الوطين بعقد م\اظرة يف 

يثاق وطين يتضمن اخلالصات والقرارات حىت يمت الر¡ط، تتوج مب 
�ش9تغال Iىل ٔ�ساسها يف صيا�ة مشاريع القوانني التنظميية، والقوانني 

  .العادية املرتبطة هباذ الورش الهام اÈي طاملا انتظره املغاربة
فلن ٔ�سpٔلمك عن ما يه احلصيZ اليت ٔ�جنزت حىت اWٓن يف هاذ الباب، 

مع جمال �س�Îرات، ولكن ٔ�سpٔلمك واش يف  اWٔمن القضايئ يف Iالقة
اWٔج\دة د»لمك ٕاجراءات مضبوطة وحمددة ¡ش نقللو من هاذ املشالك اليت 

  تعيق Yلب �س�Îرات ا�يل اح\ا يف ٔ�مس احلاYة ٕا�هيا؟

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد مصطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلر»تالس9يد مصطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلر»تالس9يد مصطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلر»تالس9يد مصطفى الرمFد، وز�ر العدل واحلر»ت
  .الس9يد الرئBسشكرا 

  الس9يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال ¡لúس9بة ملوضوع الثقة يف بالد� ويف مؤسساهتا ويف م\اخ اWٔعامل 
يف Iالقjه ¡الس�Îرات، ٔ�ؤكد لمك ؤ�ؤكد �لمíلس ؤ�ؤكد �لرٔ�ي العام 
الوطين ٔ�ن هذه الثقة تتعزز، ؤ�ن �س�Îرات اWٔج\بية يف àزايد، بدليل 

مليار درمه من �س�Îرات اWٔج\بية؛  30: 2012ة ٔ�ننا كنا قد حقق\ا س9ن
مليار درمه  15اليوم }الل ٔ�ربعة اشهور ينا�ر، فربا�ر، مارس، ٔ��ريل حنقق 

من �س�Îرات اWٔج\بية، هذا يعين ٔ�نه ¡لúس9بة لهاذ اWٔربعة ٔ�شهر ا�يل 
مضت من هاذ الس9نة ¡ملقارنة مع ٔ�ربعة ٔ�شهر من الس9نة املاضية، حقق\ا 

  . %43بúس9بة ز»دة 
ٕاذن جحم الثقة يف àزايد، وما اكيúش ما يبعث Iىل ٔ�ي يشء ميكن ٔ�ن 
خيدش يف هذه الثقة، ¡لرمغ ٔ�نه اك�ن مشالك، وهاذ املشالك اك�ن بعضها 
مرتبط ¡لعدا�، بعضها مرتبط مبناخ �س�Îر، وٕاىل ابغيتو تعرفوا جحم 

هذا الصباح، وماذا  اCهود ا�يل كتقوم به احلكومة، انقول لمك ماذا حصل
  س9يحصل يف هذا املساء؟ 

هاذ الصباح ميكن لمك متش9يو وàرجعوا �لبالغ ا�يل هو صدر Iىل ٕاåر 
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اCلس احلكويم، صادق اCلس احلكويم Iىل مرشوع قانون يتعلق 
بتعديل القانون املنظم لرشاكت املسامهة، وذÇ يف ٕاطار التíاوب مع 

 تنقFط املغرب Sى مؤسسات مjطلبات الت¨س9يط، وهذا �ادي �زيد يف
  . التنقFط اSولية

وٕاىل قلت لمك �ٓش �ادي ند�رو هاذ املساء، Iىل الساIة السادسة 
والنصف س9يرتٔ�س رئBس احلكومة لقاءان من Y�ٔل النظر يف لك إالجراءات 
الالزمة لتحسني م\اخ اWٔعامل، وٕاىل Rساءلتو ٔ�ش9نو در� اح\ا يف وزارة 

ار وقعت Iىل مúشور موYه لاكفة املسؤولني العدل هاذ ا�هنار، هاذ ا�هن
القضائيني خبصوص ت¨س9يط اكفة إالجراءات املرتبطة ¡لسíل التíاري وما 
حوWٔ ،Åن هذه املنظومة لكها حمل ٕاIادة النظر، حمل حتسني، حمل 
تصويب، حمل ٕاIادة يعين التدقFق من Y�ٔل ٔ�ن جنعل من بالد� يعين بالد 

Ê اذبيةYمةلها قدرة تنافس9ية و.  
¡لúس9بة �لقضاء، تعرفون ٔ�نه اك�ن مشالك، وما اكيúش ا�يل ما قالش 
مشالك، وÇÈ اك�ن مهنجية Yديدة يف التعاطي مع هذه املشالك من 
}الل ٕاطالق فعاليات احلوار الوطين حول ٕاصالح م\ظومة العدا�، تفضل 
بذY Çال� امل�، واش9تغلنا، املوIد اÈي تفضلمت به فعال اكن هذاك 

  .وIدم

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ا÷هت�ى الوقت الس9يد الوز�ر

  .تفضل الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشاماملس�شار الس9يد عبد احلكمي بúشامشششش
  . شكرا الس9يد الوز�ر

ولكن ندققو يف بعض اWٔمور، حصيح املعطيات Rشري ٕاىل ٔ�ن هناك 
لوز�ر، ما ازد»د ارتفاع يف Óس9بة �س�Îرات، ولكن �يظهر يل، الس9يد ا

عندمكش ٔ�ساس Iلمي لقFاس درYة ارتفاع الثقة، ويصعب Iليمك ٔ�ن جتزموا 
يه  - امحلد k ا�يل Yات لبالد�- بpٔن هاذ �رتفاع يف Óس9بة �س�Îرات 

راجعة ٔ�ساسا ٕاىل ٔ�ن هناك ٕاجناز ¡ملعىن احلقFقي للكمة ٕاجناز يف جمال معاجلة 
اعتبارات مهنا القضاء، هاذي  �خjالالت واملشالك ا�يل عند� يف م\ظومة

ما هو مرتبط ¡حمليط إالقلميي اجليوس9يايس، ولكن Iىل لك ¾ال حنمد هللا 
  .ٔ�نه اك�ن ز»دة يف �س�Îر

اح\ا، الس9يد الوز�ر، بعض املعطيات، هناك تقر�ر صدر ق�ل فرتة عن 
البنك اSويل حول حامية املس�مثر، تيقول فFه بpٔن اWٔوضاع د»ل العدا� 

قضاء ðشلك العامل اWٔسايس ا�يل وضع املغرب يف ٔ�سفل الرتتBب، Wٔنه وال
نقط يف }انة سهو� قFام املس�مثر  10املغرب حصل Iىل نقطة وا¾د من 
  .ٕ¡قامة دعوى قضائية، هاذي اWٔوىل

}الل اWٔشهر املاضية، هناك دراسة صدرت عن مكjب خمتص بناء 
يف املغرب، ðشري فFه  Iىل طلب من البنك اSويل خبصوص الوضع املايل

ٕاىل ٔ�ن البت القضايئ مضن ملفات املنازIات بني املس�مثر�ن ðس9تغرق 
¡ملغرب وقjا ٔ�طول من الالزم، وهاذ العبارات مايش د»يل، د»ل البنك 

مبصاحل املتقاضني اليت ارàكزت Iىل  -يضيف التقر�ر-اSويل، مما يرض 
بpٔن اWٔحاكم اليت ٔ�ساس9يات مالية Rس9توجب الرسIة، وðسíل التقر�ر 

يصدرها القضاء املغريب Iىل جعل àكون يف الكáري من احلاالت �ري م\صفة 
  .ومÂjزية

و}الل الندوة الصحفFة اليت عقدت ¡لر¡ط �لكشف عن نتاجئ هذه 
ٕاىل �÷ك�اب IاYال Iىل ٕاصالح "اSراسة، البنك اSويل وYه املغرب 

  ".القضاء
ء، ¾ددمت موIد هناية طيب اك�ن حوار وطين حول ٕاصالح القضا

مارس، دا¡ ٔ�ح\ا دازت Iىل هناية مارس مدة طويZ، واك�ن وا¾د النوع من 
الغموض، واك�ن بعض املشالك، رصا¾ة ٔ�� نعطيمك فرصة توحضوا 

ف° يتعلق مبا ٔ�رشمت بpٔن احلمك ا�يل صدر عن احملمكة واÈي ... الترصحيات
pٔنه تد}ل م�ارش ٔ�و �ري ينصف املعطلني، �زاف د»ل الناس �يقراو فFه ب

  .وهذا ما نقرٔ�ه... م�ارش يف القضاء، Wٔن كتقول بpٔن
ٕاذن هذه فرصة ليك توحضوا هذا املوقف، Wٔنه حيرم Iىل وز�ر العدل 
ٔ�ن يديل بترصحي لكام تعلق اWٔمر بقضية معروضة Iىل ٔ�نظار العدا�، ٔ�لBس 

  كذÇ؟

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الوز�ر تفضل الس9يد. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلر»تالس9يد وز�ر العدل واحلر»تالس9يد وز�ر العدل واحلر»تالس9يد وز�ر العدل واحلر»ت
ٔ�وال وز�ر العدل واحلر»ت يعرف ¾دوده، وميارس التحفظ الالزم، ومل 
يديل بpٔي ترصحي من شpٔنه ٔ�ن يؤåر Iىل العدا�، ما قلته ؤ��رره، هو ٔ�نه 
حF> س9يصبح هذا احلمك ¾ا5زا لقوة اليشء املقيض به، فٕان احلكومة 

Çذه، ما دام ٔ�ن ذFىل مس9تعدة لتنفI مل يصل ٕاىل هذا احلد فهو حمك 
الرٔ�س والعني، ولكن ميكن �لحكومة ٔ�ن متارس حقها يف الطعن كام ميكهنا ٔ�ن 

  .ال تفعل ذÇ، هذا شpٔن حكويم
هاذ الترصحي لBس فFه مسا ¡س9تقالل القضاء، بل فFه دمع الس9تقالل 

رمبا مل القضاء، ولو مل ÷كن منارس اس9تقالل القضاء ونتعامل مع هذا املبدٔ�، ل
  . يصدر ذÇ احلمك

وÇÈ، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول لمك بpٔن اس9تقالل القضاء والسلطة 
القضائية ٔ�صبح ٔ�مرا حمسوما، لBس فقط من }الل النص اSس9توري، 
لBس فقط من }الل النصوص اليت نعدها، ولكن من }الل املامرسة 

ا Iىل Iدم اليومFة لوزارة العدل يف هذه املر¾Z، و÷متىن ٔ�ن RساIدو� مجيع
Çىل تعز�ز ذIالتد}ل يف القضاء، و .  

وحF> نتÂدث عن ٕاصالح القضاء وIالقة ذÇ مبناخ �س�Îر، ٔ�� 
ٔ�ؤكد ¡لفعل اك�ن مشالك، ٔ�� مل ٔ�نفي ذÇ، وÇÈ فjحنا هذا الباب، ¡ب 



 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 

29 

 )2013ماي  28( 1434رجب  17

  .احلوار الوطين حول ٕاصالح م\ظومة العدا� حىت ðشارك امجليع
Z ويه ٔ�ننا نضع ا�لمسات اWٔ}رية لتقر�ر مل اWٓن احلصيZ ما يه؟ احلصي

ðس9بق ٔ�ن عرفه املغرب من Y�ٔل ٕاصالح م\ظومة العدا�، ٔ�ي القضاء 
وحميطه املهين، و¡لطبع سرنفع ذÇ ٕاىل Yال� امل� ليقرر Yاللته hشpٔن 


  .ذÇ ما �راه مالمئا ملصلÂة هذا الب
سن وحنن مpjٔكدون من ٔ�ن اWٔمور Rشري ٕان شاء هللا حنو اWٔح 

ومjفائلون، و¡لطبع حF> تتÂدثون عن موضوع القضاء، هناك موضوع 
�س9تقالل، وهناك موضوع الزناهة، الزناهة اك�ن فهيا مشالك، ولكن مل 
حيصل ٔ�ن ٔ�صبح هناك ثقة �لمواطنني يف مؤسسات بالدمه، حFث يقومون 

من  ¡لتبليغ عن جرامئ الفساد كام احلال ¡لúس9بة لهذه املر¾Z، وذÇ بدمع
  . احلكومة وIىل رٔ�سها وز�ر العدل واحلر»ت

كنت ٔ�متىن، الس9يد الرئBس، لو اكن هناك وقت ðسمح ¡ملزيد، ولكن 
  .ٕان شاء هللا فرصة ٔ�خرى

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، ا÷هت�ى الوقت، Óشكر الس9يد الوز�ر Iىل مسامهته 

  . معنا يف هاته اجللسة
وYه ٕاىل الس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال امل

  . واWٔرسة والتمنية �جÚعية، حول وضعية املرٔ�ة املغربية
اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا الس9يد الرئBس
  زماليئ املس�شار�ن،

  الس9يدة الوز�رة، 
الوز�رة، �رنجع لوا¾د املوضوع يف احلقFقة ا�يل طال Iليه  الس9يدة

احلديث، ٔ�� كن�ساءل كام ي�ساءل Yل املغاربة عن القمية املضافة ا�يل Yات 
  .هبا احلكومة احلالية ف° يتعلق ¡لوضعية د»ل املرٔ�ة يف بالد�

ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�نه ¡لعكس هناك àراجع، اIالش الرتاجع؟ الرتاجع يف وا¾د 
اخ Wٔن هو يف احلقFقة مالمئ ¡ش ÷زيدو يف املك�س9بات، ٔ�ش9نو هو املن

املناخ املالمئ؟ ٔ�وال عندمك العمل ا�يل تيقوم به اCمتع املدين، امجلعيات، 
  .وهناك اSس9تور ا�يل نص Iىل املناصفة وIىل املساواة بني اجلúسني

ية، تنقول هذا واملغرب كتعرفوا الس9يدة الوز�رة ٔ�نه عنده الزتامات دول 
عند� رشاكء ا�يل بعض اWٔحFان �يدمعو� وترياق�و� يف نفس الوقت ٔ�نه 
الحظوا معنا ٔ�نه هناك àراجع، واWٔمZá كثرية، ؤ�حسن مáل هو وجودمك 

وز�ر، يف الوقت ا�يل كنا فFه يف  �33وز�رة وا¾دة يف احلكومة ا�يل فهيا 
  .، هاذ اليش �ري كنذ�رو8

  الس9يدة الوز�رة، 

ل ا�يل تنpٓ}ذو Iىل احلكومة ٔ�نه اك�ن الرتاجع يف هاذ من بني املسائ
املناخ ا�يل ترنجع ليه، و3نيا مؤخرا Rشلكت وا¾د ا�لجنة ا�يل مو�ول لها ٔ�نه 
¡ش هت�يء وا¾د الهيئة �لمناصفة وم\اهضة ا�متيزي، يف هاذ ا�لجنة الحظنا 

ملدين، فهيا غياب وا¾د اCموIة د»ل الفرقاء، ٔ�ش9نا هام الفرقاء؟ اCمتع ا
  . الس9ياس9يون، النقا¡ت

ما اÈي تنوون القFام به : يف ظل لك هذا، Óسائلمك، الس9يدة الوز�رة
لتفعيل اSس9تور ا�يل Yا بوا¾د اCموIة د»ل احلقوق املدنية و�قjصادية 

  ٕاخل؟ ... والبي(Fة
  .شكرا الس9يدة الوز�رة

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يدة الوز�رة. شكرا

        ::::يدة hس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔيدة hس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔيدة hس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔيدة hس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔرسرسرسرسة والتمنية �جÚعيةة والتمنية �جÚعيةة والتمنية �جÚعيةة والتمنية �جÚعيةالس9 الس9 الس9 الس9 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل س9يد املرسلني

ٔ�وال، الس9يد املس�شار، ٔ�شكرك Iىل هذا السؤال، Wٔنك ت�Fح يل 
املناس9بة ليك ٔ�ثري بعض القضا» ؤ�جFب عن بعض ال�ساؤالت اليت تد}ل 

Wٔحاكم املقولبة، اك�ن حمك Iىل هاذ احلكومة ا�يل يف قFادهتا حزب يف }انة ا
العدا� والتمنية ٔ�هنا س9تكون حكومة ت�س¨ب يف àراجع ¡لúس9بة حلقوق املرٔ�ة 

  . Iىل وYه اخلصوص
وWٔ÷مك تقدممت hسؤال يف غياب توفري اWٔرقام وتوفري املعطيات وتوفري 

جلواب ¡Wٔرقام، Wٔن كذÇ ما يد�ل Iىل حصة ٔ�قوالمك، سوف ٔ�عطيمك ا
خصنا نتلكمو Iلميا، ونقدم اSليل Iىل ٔ�نه ¡لعكس مل �كن هناك ٔ�ي 
àراجع، بل اWٔرقام تدل Iىل ٔ�ن هناك تقدم، واSليل Iىل ذÇ ٔ�ننا ¡لúس9بة 

من املناصب، مواقع القرار شغلهتا Óساء بúس9بة  %�16لúساء اليوم عند� 
الس9نة ا�يل ما ق�ل مهنا يف ، %10 ّ} اكنت عند� » 2002يف ، 16%

وهذه دراسة قامت هبا وزارة الوظيفة العمومFة، ، %15,3اكنت عند� 
، %9مف�ش Iام ، %6وا�يل نقول لمك ¡لúس9بة ملنصب اكتب Iام عند� 

ٕاىل �ريها، وهذه اWٔرقام تدل Iىل ٔ�نه ¡لفعل هناك تقدم Iىل ، %11مد�ر 
  .هذا املس9توى

ذه احلكومة فهيا وز�رة وا¾دة، وجنيو املسpٔ� الثانية، وربطها �كون ه
Óشوفو الواقع، اليوم Iىل مس9توى هذه املؤسسة، و÷زيدو نضيقو Óشوفو 
. Iىل مس9توى الفريق د»لمك، احشال عندمك يف الفريق؟ عندمك امرٔ�ة وا¾دة

اشكون هو رئBس الفريق؟ رYل، اشكون هو عضو املكjب؟ رYل، 
  . ؟ رYلاشكون هو رئBس ا�لجنة ا�يل ٔ�نمت كرتٔ�سوها

فهذا واقع Å معق ثقايف، Å معق اجÚعي، ونعم، لكنا، يعين اليوم، 
مáا�رون وIازمون Iىل ٔ�ن ÷رفع من Óس9بة حضور املرٔ�ة يف مواقع القرار، هاذ 

  . اليش ا�يل واقع عند� يف اCمتع
ونعطيك وا¾د املعطى ا�يل هو Êم، اليوم اح\ا كúش9تغلو Iىل ¡ش 
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واقع القرار �رتفع، ولكن عند� وا¾د املشلك، ٔ�ش9نو العدد د»ل الúساء يف م
هوا»؟ هو ٔ�ن الرتش9يÂات اليت يتقدم هبا الراغبون يف م\صب معني كتكون 
Óس9بة الúساء املرتحشات قليل، ونعطيك مáال د»ل القطاع اÈي ٔ�حتمل فFه 

àرش9يح،  18ا Iىل املنصب د»ل اكتب Iام، Yاتنا ناملسؤولية، ميل اIلن 
مهنا  42ل الúساء، ميل قدم\ا املنصب د»ل مد�ر مؤسسة، د» 2تقدموا 

  .ٔ�ربع Óساء فقط، وهذا يؤåر بطبيعة احلال Iىل التعيB\ات

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ا÷هت�ى الوقت الس9يدة الوز�رة

  . اللكمة لمك، الس9يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ماملس�شار الس9يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  . Iىل التوضيÂات الس9يدة الوز�رة، ٔ�وال ٔ�شكرمك

ٔ�� ميل كنادي حبقوق املرٔ�ة و¡ملساواة، راه ما كúس9تB\8ش احلقوق حىت 
مايش من الناس ا�يل  هيه احلقوق الس9ياس9ية، حىت يه احلقوق، ٔ�� را

تيدافعوا ٔ�نه àكون عند� �ري و¾دة، لكن اIالش ما اكينة �ري و¾دة، ٔ�� ما 
حىت احلقوق الس9ياس9ية تنقولش ٔ�نه }اص àكون �ري و¾دة، اIالش؟ Wٔن 

  . حىت يه راه دا}Z يف الخر
ٔ�� ¡لúس9بة يل ت�Bقى ضئيل ، %16ميل كهترضوا وا¾د املعطى د»ل 

  .وا}ا اك�ن Y16%دا، 
 ،Záنه اح\ا �ادي نعطيوك ٔ�مWٔ ،و3نيا وا¾د النوع د»ل املك�س9بات
اك�ن جوج د»ل املياد�ن د»ل التعلمي ود»ل الصÂة، �ادي نعطيك 

ٔ�نه اجلل د»ل املوظفني د»ل هاذ القطاIات هو الúساء، تنطبقو  معطيات
Iلهيم املساواة ميل تنقول لها سري �لبادية، سري �لÕال ختديم، راه اكينة 
املساواة، ميل تنجيو ملناصب املسؤوليات، ال، مك من امرٔ�ة يف املسؤولية ال 

  . يف الصÂة وال يف الخر
راه Óساء، ٕاذن خصنا نعطيو  %70و÷زيدمك ٔ�نه اللكية د»ل الطب راه 

  . لهاذ املرٔ�ة املاكنة د»لها ا�يل ك�س9تحقها، Wٔن هاذ اليش راه ما كBرشفش
و3نيا، الس9يدة الوز�رة، اح\ا راه ملزمني ميل تنحرضو يف امللتقFات يف 
اSبلوماس9ية الربملانية تنكونو يف ملتقFات كتوYه لنا انتقادات، ٔ�� قFل يل يف 

 وا¾د الهيئة �برية ٔ�ن حكومjمك لBست دس9تورية، Wٔن وا¾د امللتقى يف
اSس9تور àهيرض Iىل املناصفة، وما اكيناش املناصفة، ¡ش �ادي جنيب هاذ 

 45الناس هاذو، مع العمل ٔ�نه عند� الزتامات مع �حتاد اWٔوريب، اعطاو� 
 مليون ٔ�ورو ¡ش ند�رو جمهود د»ل املساواة، Wٔن مدينني هلم بوا¾د احلاYة

ا�يل نقولو هلم ها اح\ا فني وصلنا، �ٓش �ادي نقولو لهاذ الناس Wٔهنم فرقاء 
  ؟د»لنا ابغينا وال �رهنا

القضية، الس9يدة الوز�رة، ا�يل ابغينا وا¾د اCهود، Wٔن كنا كنمتناو ٔ�نه 
  .حنسو يف هاذ احلكومة اجلديدة وا¾د إالضافة

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .ة الوز�رةاللكمة لمك الس9يد. شكرا

        ::::الس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔرسرسرسرسة والتمنية �جÚعيةة والتمنية �جÚعيةة والتمنية �جÚعيةة والتمنية �جÚعية
الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�� ما �ادðش ند}ل معك يف بعض 
التدقFقات، ولكن ابغيت نقول Ç بpٔن احلكومة اليوم كتوفر Iىل خطة 
حكومFة �لمساواة يف ٔ�فق املناصفة يف ٕاطار تزنيل اSس9تور اÈي ينص Iىل 

 8هيئة �لمناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي ضد الúساء، وفهيا  ٕا¾داث
  :د»ل اCاالت

  مpٔسسة وÓرش م�ادئ إالنصاف واملساواة؛ - 1
  ماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي؛ - 2
  تpٔهيل م\ظومة الرتبية والتكو�ن؛ - 3
  تعز�ز الولوج املنصف امل�ساوي �لÕدمات الصحية؛ - 4
  لتحسني ظروف العBش؛تطو�ر البFúة التحتية اWٔساس9ية  - 5
، وكذÇ هناك )2les AGR(ا�متكني �جÚعي و�قjصادي بدمع  - 6

  صندوق دمع املقاو� الúسائية؛
  الولوج املنصف ملناصب اختاذ القرار؛ - 7
 .حتقFق àاك~ الفرص بني اجلúسني - 8

ٔ�ما الهيئة د»ل املناصفة ¡قا ما خرYاRش هاذ الهيئة، اح\ا Iىل مس9توى 
ينا اCمتع املدين والنقا¡ت واWٔحزاب، قلنا هلم قدموا لنا املقرت¾ات القطاع �د

د»لمك ٕال¾داث هيئة املناصفة، ودر� جلنة من الكفاءات العلمية، وا}ذينا 
ٔ�كرث من النصف د»لها Óساء، يعين رشط املناصفة اكن ¾ارض بقوة، فهيا 

لúسائية، وهذا Óساء من الكفاءات العلمية احملايدة ا 8عضو، من بBهنا  15
مؤرشا Iىل ٔ�ننا مس9تحرض�ن وبقوة هاذ اهلم د»ل حتقFق املساواة وحتقFق 

  . املناصفة، وكذÇ ا¾رتام اSس9تور واس9تحضاره ق�ل لك يشء
ولكن مع ذÇ، ابغيت نقول Ç، الس9يد املس�شار، بpٔن خصنا نقومو 

تزنيل  لكنا بpٔعامل موازية لٔ�عامل اليت تقوم هبا احلكومة، وكذÇ يف ٕاطار
اSس9تور، ٔ�ننا نؤطرو اCمتع، اليوم اWٔحزاب ما بقاRش كتpٔطر اCمتع، 
وامجلعيات جزء مهنا RسBس، وجزء مهنا ðسامه يف التمنية hشلك من 
اWٔشاكل، فٕاذن تصحيح مفاهمي املساواة وحتقFق املناصفة يمت ذI Çرب 

  ...الق\وات الثقافFة
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . Óشكر الس9يدة الوز�رة Iىل مسامههتا معنا يف هاته اجللسة

واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس 
احلكومة امللكف ¡لوظيفة العمومFة وحتديث إالدارة حول توحFد مؤسسات 

  . اWٔعامل �جÚعية Ìتلف القطاIات احلكومFة

                                                 
2 Les Activités Génératrices de Revenus 
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  .ر�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة Wٔ¾د السادة املس�شا

        ::::املس�شار الس9يد ٕادرðس مروناملس�شار الس9يد ٕادرðس مروناملس�شار الس9يد ٕادرðس مروناملس�شار الس9يد ٕادرðس مرون
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الزمالء،

عند� مجموIة د»ل الوزارات يف املغرب ا�يل يه تتوفر Iىل مؤسسات 
  . د»ل اWٔعامل �جÚعية، وعند� وزارات لBست لها هذه املؤسسات

Yدا نفس هذه املؤسسات املتواY مةÊ دة، مهنا من يقدم }دمات
�لموظفني العاملني هبا، وهذا يف ¾د ذاته ٕاIانة مادية Êمة، ðشعر هبا 

هناك من تؤدي }دمات مjوسطة ٔ�و ضعيفة، وهناك موظفون . املوظف
�ٓخرون ال ðس9تفFدون متاما من هذه اخلدمات، ال اكنت قوية ٔ�و مjوسطة ٔ�و 

  .ضعيفة
جتنبا �لغنب اÈي قد يصBب البعض من ٔ�ال àرون، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه 

املوظفني، وكذÇ يف ٕاطار àاك~ الفرص، ٔ�ن تو¾دوا لك هذه املؤسسات 
د»ل اWٔعامل �جÚعية، و�كون عندها منط وا¾دة وتدبري معني، ؤ�ن مجيع 
املوظفني د»ل اSو� وامجلاIات احمللية ðس9تفFدون بنفس الطريقة وبنفس 

  . املعايري
  .وشكرا

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسة    الس9يدالس9يدالس9يدالس9يد
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، لٕالYابة عن السؤال

الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف 
        ::::¡لو¡لو¡لو¡لوظظظظيفة العمومFة وحتديث إالدارةيفة العمومFة وحتديث إالدارةيفة العمومFة وحتديث إالدارةيفة العمومFة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم
  السادة املس�شارون احملرتمون،

يات اWٔعامل �جÚعية، ا�يل فعال هذا املوضوع Êم Yدا، موضوع مجع 
 58يف وا¾د الوقت معني هاذ امجلعيات  اكنت حتدث يف ٕاطار الظهري د»ل 

  .املنظم �لجمعيات
بطبيعة احلال الهدف اWٔسايس لهذه امجلعيات وهو حتسني الوضعية 
�جÚعية �لموظفني Iرب تقدمي مجموIة من اخلدمات، مبا فهيا النقل امجلاعي، 

 Ó�ٔشطة ثقافFة وàرفهيية، وكذÇ املساIدة Iىل احلصول Iىل التخيمي، يعين
  . ٕاخل... املسا�ن والتpٔمFنات

ويف }الل هذه الس9نوات اWٔ}رية، مت كذÇ، مبوجب قوانني }اصة، 
ٕا¾داث وا¾د العدد د»ل مؤسسات اWٔعامل �جÚعية لبعض القطاIات، 

}لية، اWٔمن الوطين، اكلرتبية الوطنية والتعلمي العايل، العدل، الصÂة، اSا
  . ٕاىل �ٓخره

واWٓن ميثل Iدد م\خرطي امجلعيات، يعين ال مبوجب قوانني Iرب هذه 

، اWٓن 58املؤسسات وال Iرب امجلعيات يعين املنظمة طبقا �لقانون د»ل 
  . من مجموع املوظفني �لقطاع العام 84%

إالشاكلية àلكمتو Iلهيا، ويه ٔ�ن هناك تفاوت ال ¡لúس9بة �لÕدمات 
 Çس9بة لٕالماكنيات، تفاوت كذúل¡ Çاملقدمة �لموظفني، تفاوت كذ
¡لúس9بة لطريقة Rس9يري هذه امجلعيات واملؤسسات، ومشلك يف احلقFقة 
د»ل احلاكمة يف بعض امجلعيات، وهذا �يطرح مشلك، }اصة ؤ�ننا نتلكم 

  . Iىل ٔ�موال معومFة، ومشلك كذÇ د»ل الشفافFة Iالقة مع هاذ املوضوع
اWٓن احلكومة Rش9تغل Iىل وضع قانون مؤطر للك هذه امجلعيات، ٕاذن 

ٔ�وال جلعل القطاIات الوزارية اليت ال Rشمل هبذه اخلدمات ¡ش حىت يه 
Rس9تافد هباذ اخلدمات، وهذا يف ٕاطار يعين م�دٔ� املساواة، ومن ²ة ٔ�خرى 

ش تpٔطري لك ما يتعلق ¡حلاكمة، لك ما يتعلق ¡لشفافFة، بطريقة ال�س9يري ¡
  .�كونوا هاذ امجلعيات يعين مسرية بpٔحسن طريقة ممك\ة

  ...3نيا، هذا الزتام

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر، ا÷هت�ى الوقت، يف التعقFب

  . تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد ٕادرðس مروناملس�شار الس9يد ٕادرðس مروناملس�شار الس9يد ٕادرðس مروناملس�شار الس9يد ٕادرðس مرون
  الس9يد الوز�ر، 

Wٔهنا اح\ا السؤال Yا فعال ملا شف\ا وا¾د العدد د»ل الوزارات، 
انضافت مجموIة د»ل الوزارات ٔ�خرى انضافت ٕاىل ٕا¾داث هاذ 

  . املؤسسات
 Úاليش ا�يل جعلنا ٔ�ننا حنطو السؤال هو ٕاشاكلية احلاكمة، وان Çوكذ

ا�Èن ال  %16ذ�رتوها، àاكفؤ الفرص ذ�رتوه، واك�ن قطاIات ذ�رتو 
 150كBس9تفدوا، امجلاIات احمللية فهيا  ð84%س9تفFدون Iىل ٔ�ساس ٔ�نه 

  . ٔ�لف د»ل املوظفني Iىل اWٔقل ما كBس9تفدوشاي
ابغيناه يد}ل يف ٕاطار مو¾د ا�يل ميكن جيعل احلاكمة عندها  ههذا لك

اWٔمهية د»لها، وكذÇ ملا تتكون العملية هتم Iدد �بري Yدا من املوظفني، 
àميكن àكون العملية د»ل ا�مثن �كون ٔ�قل من ا�مثن احلايل ف° يتعلق 

  .دمات اليت تقدم لهؤالء املوظفنيمبختلف اخل
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقFب

الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوظظظظيفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
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هباذ الوضعية ا�يل فهيا اWٓن وهو ا�يل ابغيت نقول ٔ�ن احلكومة واعية 
  . امجلعيات وهباذ التفاوت ا�يل àلكمنا Iليه

وبطبيعة احلال هاذ الس9نة مقنا بربجمة، يف ٕاطار اÌطط ال�رشيعي 
احلكومة، وضع قانون مؤطر لهذه امجلعيات، وهذا من طبيعتو �يرتمج ال 

  . اCال الوعي د»ل احلكومة وال كذÇ إالرادة د»ل احلكومة ¡ش تؤطر هاذ
ٕاذن حنن Óش9تغل Iىل هاذ مرشوع القانون، وسjúقامسه مع الفرقاء 
�جÚعيني، �ري �كون موجود �ادي نتقامسوه مع الفرقاء �جÚعيني، 
و�ادي من طبيعة احلال نقدموه لمك لهاذ اCلس املوقر ون�\اقشو فFه، وٕاذا 

   .اكن عندمك اقرتا¾ات ومالحظات ٕالغناء هذا النص �لك فرح
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

السؤال الثاين موضوIه Iدم تطبيق Iدد من إالدارات العمومFة لقرار 
  . حكويم سابق خبصوص البطاقة الوطنية البيومرتية

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من فريق التÂالف �شرتايك لتقدمي 
  .السؤال، تفضل الس9يد املس�شار

        ::::SيبوينSيبوينSيبوينSيبويناملس�شار الس9يد ٔ�محد ااملس�شار الس9يد ٔ�محد ااملس�شار الس9يد ٔ�محد ااملس�شار الس9يد ٔ�محد ا
  .شكرا الس9يد الرئBس

  . hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
  الس9يد الرئBس،
  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  . الس9يد الوز�ر، السؤال د»لنا خبصوص البطاقة الوطنية البيومرتية

لبطاقة الوطنية �وثيقة لقد س9بق �لحكومات السابقة ٔ�ن ٔ�قرت اعÚد ا
كتعوض وا¾د العدد د»ل الو3ئق، وكت¨سط املساطر ¡لúس9بة �لمواطن 
¡ش ما �يبقايش مáال يطالبوه يف إالدارات العمومFة بوا¾د العدد د»ل 

  . الو3ئق، مهنم شهادة السكىن و�زد»د
وكذÇ يف بعض إالدارات العمومFة، الس9يد الوز�ر، كتعامل مع هاذ 

Pٔهنا بطاقة Iادية، وهو تدار جمهود Iىل هاذ البطاقة البيومرتية،  البطاقة
واكن الطلب د»ل املنتخبني ود»ل الربملانيني هباذ البطاقة البيومرتية ¡ش 

  . Rسهل Iىل املواطن وا¾د العدد د»ل الو3ئق
  الس9يد الوز�ر، 

ج اح\ا ابغينا نعرفو احلكومة احلالية �ٓش من اسرتاتيجية ا�يل �ادي àهن
ف° خيص هاذ البطاقة البيومرتية، وحث إالدارات العمومFة ما تبقايش 
تطالب املواطن بوا¾د العدد د»ل الو3ئق، Wٔنه مبا ٔ�نه �يديل هباذ البطاقة 

  البيومرتية، ما يبقاوش يطالبوه بوا¾د العدد د»ل الو3ئق؟ 

اذ Wٔنه هنا كنبغيو، الس9يد الوز�ر، توحض لنا إالسرتاتيجية د»ل ه
  احلكومة مس9تق�ال، ٔ�ش9نو �ادي تعد لهاذه البطاقة البيومرتية؟ 

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوظظظظيفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  الس9يد الرئBس احملرتم، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ريق التÂالف �شرتايك Iىل طر¾ه لهذا السؤال، سؤال Êم ٔ�شكر ف
Wٔنه فعال العديد من اWٔس9ئZ تطرح Iالقة مع هاذ الت¨س9يط د»ل Yدا، 

  . البطاقة الوطنية
ا�يل ابغيت نذ�ر وهو ٔ�ن هاذ الت¨س9يط مت مبوجب قانون، القانون 

ونية، ، احملدثة مبوج�ه �لبطاقة الوطنية �لتعريف إاللكرت 7املادة  35.06
ؤ�صبح لك مواطن معفى من إالدالء �رمس الوالدة، شهادة إالقامة، شهادة 
احلياة، شهادة اجلúس9ية، يف مجيع املساطر اليت جيب اليت جيب إالدالء هبذه 

  . الو3ئق، و�كjفي فقط بتقدمي ÓسÕة من البطاقة الوطنية
ٕاذن لتفعيل هذه املقjضيات، مت ٕاصدار مúشور �لس9يد رئBس احلكومة 

 16، واكنت كذÇ دورية �لس9يد وز�ر اSا}لية يف 2011ش9تúرب  6يف 
  . ش9تúرب من نفس الس9نة

ٕاذن يف ٕاطار هاذ القانون، حرص املرشع ¡ش يعطي �لبطاقة الوطنية 
لك الضام�ت القانونية الاكفFة الس9تعاملها Pٓلية �لت¨س9يط، Iلام بpٔن املسؤولية 

ص Iدم حتيني البيا�ت املضمنة هبا د»ل ¾اميل هذه البطاقة يه قامئة ف° خي
  .ولك ما ميكن ٔ�ن يjúج عن ذÇ من انعاكسات و�3ٓر قانونية

ولكن مع اWٔسف، رمغ هاذ القانون، ورمغ هاذ الت¨س9يط، ورمغ 
املúشور د»ل الس9يد رئBس احلكومة واSورية د»ل الس9يد وز�ر اSا}لية، 

يل فjحناه د»ل فعال اك�ن هناك مشالك تطرح، واWٓن يف ٕاطار ورش ا�
¡لúس9بة  70مسطرة اWٔكرث تداوال، و 100ت¨س9يط املساطر، ت¨س9يط 

¡لúس9بة �لمقاو�، حنن ندرس �يفFة تفعيل هذه املقjضيات،  �30لمواطن و
Wٔن فعال مشلك، �يفاش دا¡ اك�ن مقjىض قانوين وعند� مشالك د»ل 

  . التفعيل د»لو يف بعض املصاحل
 ٔ�رض الواقع، Wٔن اWٓن Óش9تغل Iىل حنن ندرس �يفFة تفعيلو Iىل

ت¨س9يط املساطر، وال جيب ٔ�ن àكون لك هذه املساطر اليت يه م¨سطة 
�ري شعار، البد ¡ش àكون يه تعاش Iىل ٔ�رض الواقع من طرف 

  .املواطنني، وهذا هو الشغل الشا�ل د»لنا، الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ا÷هت�ى الوقت، الس9يد الوز�ر



 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 

33 

 )2013ماي  28( 1434رجب  17

  .Wٔ¾د السادة املس�شار�ن، تفضل الس9يد املس�شار اللكمة

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد اSيبويناملس�شار الس9يد ٔ�محد اSيبويناملس�شار الس9يد ٔ�محد اSيبويناملس�شار الس9يد ٔ�محد اSيبوين
شكرا الس9يد الوز�ر Iىل هاذ التوضيح وIىل هاذ إالسرتاتيجية ا�يل 

  . �ادي Rش9تغل Iلهيا احلكومة مس9تق�ال
ولكن البد، الس9يد الوز�ر، من التذكري، فعال احلكومات السابقة 

  . وتدار جمهود فFهقامت ٕ¡¾داث هاذ البطاقة، 
اWٓن جيب Iىل هذه احلكومة ٔ�ن تقوم مبجهودات �برية Yدا، و}اصة 
التعممي د»ل هاذ البطاقة يف العامل القروي، Wٔنه الزال اWٓن املواطن �يعاين 

  . من هاذ البطاقة، Wٔنه كرثة �زد¾ام وكرثة الضغط Iىل اWٔمن الوطين
ل احلكويم ت¨س9يط املساطر اح\ا كنبغيو، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار العم

  . ف° خيص هذه البطاقة، و}اصة يف العامل القروي وهوامش املدن
وكذÇ، الس9يد الوز�ر، بعض إالدارات مáال ما �يتعاملوش مع هاذ 
البطاقة، Wٔنه ا�يل اكن الهدف من هاذ البطاقة �ادي ت¨سط املساطر 

  . �لمواطن، ما يبقاش جييب وا¾د العدد د»ل الو3ئق
\ا هنا اWٓن الفريق د»لنا �يpٔكد لمك، الس9يد الوز�ر، و}اصة يف اح 

س9ياسة احلكومة Iىل حث إالدارات والتوضيح وحتسBس إالدارات Iىل ٔ�نه 
هاذ البطاقة لها ٔ�مهية �برية Yدا، جيب Iىل إالدارات ٔ�ن تتعامل معها 

  .وتتعامل مع املواطن
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  . اللكمة، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Iىل التعقFبلمك

الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوالس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئBس احلكومة، امللكف ¡لوظظظظيفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة يفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�� مjفق معك متاما يف �قرتا¾ات د»لمك، 
  .وهذا هو التوYه ا�يل اح\ا �اديني فFه كذÇ @حكومة

ص التعممي د»ل البطاقة الوطنية، طموح\ا وهو ٕاىل �اية ٔ�وال، ف° خي
دج\رب من هاذ الس9نة سBمت التعممي د»ل البطاقة الوطنية ٕان شاء هللا،  31

  .هذا من ²ة
من ²ة ٔ�خرى، ¡ش Óسهلو هاذ التعممي قامت ٕادارة اWٔمن الوطين 

I وحىت ،Çام بذFل القY�ٔ ىل مبجهودات �برية مبا فهيا حتديد مواعيد من
املواقع إاللكرتونية، وIدد من امحلالت التحسBس9ية يف هذا اCال، هذا من 

  .²ة
من ²ة ٔ�خرى، جمال ت¨س9يط املساطر هو Êم Yدا يف احلياة اليومFة 
د»ل املواطن، وهذا هو الشغل الشا�ل د»لنا اليوم، وهاذ ت¨س9يط 

  :املساطر اليوم ÷رى فFه
  ¨س9يطية ا�يل يه اWٓن موجودة؛ٔ�وال، تفعيل وتطبيق لك املقjضيات الت 

و3نيا، ٕاصالح بعض املساطر من Y�ٔل ت¨س9يطها، واWٓن Óش9تغل Iىل 
 Certifié(املصادقة Iىل إالمضاء، Óش9تغل Iىل لك ما يتعلق بـ 

conforme(ٕاىل �ٓخره ، .  
اك�ن وا¾د العدد د»ل إالجراءات ا�يل �ادي نتلكم Iلهيم يف اWٔسابيع 

ش9يو يف اجتاه نتاع جعل املواطن حيس بوا¾د املق�Z ٕان شاء هللا ¡ش من 
  .الت¨س9يط يف حFاتو اليومFة ويف Iالقjو مع إالدارة

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا، وÓشكر الس9يد الوز�ر Iىل مشاركته معنا يف هاته اجللسة

واWٓن نjúقل ٕاىل السؤال اWٔول املوYه ٕاىل الس9يد وز�ر الشؤون 
  . طر العديد من ٔ�فواج اWٔفارقة Iىل املغرباخلارجFة والتعاون حول تقا

اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس9يد }ريي بلÕرياملس�شار الس9يد }ريي بلÕرياملس�شار الس9يد }ريي بلÕرياملس�شار الس9يد }ريي بلÕري
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس9يد الوز�ر، 

ٔ�حضى م\ظر املهاجر�ن �ري الرشعيني اWٔفارقة يف الشوارع العمومFة  لقد
الوطنية يف خمتلف املدن املغربية مpٔلوفا، ٕاال ٔ�ننا نعمل ٔ�ن س¨ب هذه الهجرة 
�ري الرشعية راجع ¡Wٔساس ٕاىل احلا� املزرية اليت تعBشها ب
اهنم اWٔصلية، 

رف حرو¡ ٔ�هلية ¡ٕالضافة ٕاىل وضعية اSول القادمني مهنا، واليت تع
  .ومشالك اقjصادية واجÚعية وجفاف و�ريه من الكوارث الطبيعية

  الس9يد الوز�ر، 
تعلمون جFدا الوضعية الالٕاÓسانية الاكرثية اليت يعBشها هؤالء 
املهاجرون يف خم°ت عشوائية دا}ل الغا¡ت اليت حتولت ٕاىل خممي ومدارش 

@هر¡ء، وال يتوفر Iىل  يف Iدد من املناطق يف املغرب بدون ماء وال
  .h�ٔسط الرشوط إالÓسانية �لعBش الكرمي

  الس9يد الوز�ر، 
ب
� وk امحلد ب
 مضياف، يؤمن برضورة àكرمي إالÓسان، وحيرتم 
حقوق إالÓسان واملواثيق اSولية يف هذا الباب، واCمتع املدين فعال يقوم 

  . بpٔدوار ٕاÓسانية مشهود لها من طرف امجليع
حيز يف ٔ�نفس9نا هو ٔ�ن ÷رى مáل هذه املناظر وسط ٔ�زقjنا  لكن اÈي

وشوارعنا وIىل الرشيط احلدودي مع اجلارة اجلزا5ر، حقFقة هذا اجلار اÈي 
نطلب من الس9يد الوز�ر توضيÂات يف هذه املسpٔ� وهو ٔ�ن نعرف العدد 
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اWٔكرب �لقادمني من اجلزا5ر، هل هناك تعامل مع السلطات اجلزا5رية يف 
Cهل هو معل مشرتك؟هذا ا Çال؟ كذ  

وما يه إالجراءات اليت تعمتدها احلكومة لتحسني ظروف ٕاقامة هؤالء 
املهاجر�ن يف ب
اهنم؟ وكذÇ هل هناك اتصال كذÇ مع ب
اهنم من Y�ٔل 
ٕارYاعهم ٔ�و وضع مسائل ٔ�خرى حىت يبقى املغرب �ٓمن، وكذÇ حيرتم 

  حقوق إالÓسان؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . اشكر 

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة عن السؤال

        ::::الس9يد سعد ا�Sن العÎين، وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد سعد ا�Sن العÎين، وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد سعد ا�Sن العÎين، وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد سعد ا�Sن العÎين، وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاون
  .شكرا

ٔ�شكرا ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مبíلس املس�شار�ن Iىل 
هذا السؤال، واملتعلق بتدفق املهاجر�ن اWٔفارقة ووضعيهتم ببالد�، وهو 

خيص ¡لرضورة وزارة الشؤون اخلارجFة والتعاون، ولكن هذا سؤال ال 
  .سؤال ðسائلنا مجيعا Iىل مس9تو»ت مjعددة

ٔ�� مjفق معك Iىل ٔ�نه hس¨ب الوضع املس9تقر يف املغرب، hس¨ب املوقع 
اجليو اسرتاتيجي املهم لبالد�، hس¨ب �خjالف الك�ري �لوضع �جÚعي 

حراء، هناك تدفق لهؤالء املهاجر�ن، يف املغرب ويف دول كثرية ج\وب الص
ولكن ٔ�يضا hس¨ب ٔ�ن هؤالء املهاجر�ن �ريدون ٔ�ن جيعلوا املغرب، ٔ�ن ميروا 

  . من املغرب ٕاىل ٔ�ور¡
  : مس9تو»ت 4هاذ الظاهرة املغرب يقارهبا Iىل 

  املس9توى الس9يايس ٔ�وال؛  -
  املس9توى القانوين واحلقويق 3نيا؛  -
  املس9توى التمنوي الوقايئ 3لثا؛  -
  .واملس9توى اWٔمين رابعا -

Iىل املس9توى الس9يايس، املغرب مúس� يف Iدد من املنظامت 
اSولية، ويقوم بدور Êم دوليا يف هذا اCال، ال من }الل االتفاقFات اليت 
صادق Iلهيا دوليا، ولكن ٔ�يضا من }الل الفعالية الس9ياس9ية �لمغرب Iىل 

  . هذا املس9توى
ٕافريقي دIا ٕاليه املغرب - ٔ�ول مؤمتر ٔ�ورو ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر هنا بpٔنه املغرب

، وبه انطلق ما ðسمى مبسلسل الر¡ط، وهو 2006وعقد يف بالد� س9نة 
مرتبط ¡لهجرة إالفريقFة، وا�يل ¾اول املغرب ðرشك فFه مجموIة من دول 
اجلوار، ولكن ٔ�يضا اSول اWٔوروبية Wٔن يه ٔ�يضا معنية بjúاجئ هذه الهجرة، 

  . ليهتا فهياوجيب ٔ�ن تتحمل مسؤو
Iىل املس9توى الس9يايس، املغرب ٕاىل اليوم يقوم جبهد �بري Iىل هاذ 

واحلقويق، وذÇ ٔ�نه  املس9توى، ولكن ٔ�يضا كام قلت Iىل املس9توى القانوين

املتعلق بدخول وٕاقامة اYWٔانب  02.03صودق Iىل قانون  2003س9نة 
ترب جتديد قانوين، ¡ململكة املغربية وإالقامة �ري املرشوIة، وهاذ القانون يع 

Wٔول مرة �يصدر قانون �رتبط ¡ملهاجر�ن، Yدد� فFه  Wٔ49نه من قانون 
الرتسانة القانونية، وهو يتضمن ٕاجراءات Êمة Iىل املس9توى القانوين يف 
هاذ القضية د»ل الهجرة الرشعية وٕاقامة اYWٔانب يف املغرب، وهاذ القانون 

القانون من بني اWٔمور اليت ٔ�ىت  اليوم هو املطبق وهو اÈي يؤطر، وهذا
  : هبا

   ؛ٕاÓشاء املرصد الوطين �لهجرة ،ٔ�وال
ٕارساء مد�رية الهجرة ومراق�ة احلدود، واليت اش9تغلت Iىل ملف  ،3نيا

   ؛الهجرة م\ذ �ٓنذاك ٕاىل اليوم يف وزارة اSا}لية بطبيعة احلال
ن Iىل املس9توى الثالث، Iىل املس9توى احلقويق م\دوبية حقوق إالÓسا

تتابع Iىل املس9توى احلقويق، واح\ا كúسقو معها وضعية املهاجر�ن دا}ل 
   ؛املغرب

3لثا، Iىل املس9توى اWٔمين، ٔ�حيي هنا لرYال اWٔمن، ا�Èن يقومون 
بوا¾د العمل Êم Yدا، وبطبيعة احلال جيب ٔ�ن ٔ�قول بpٔن رYال اWٔمن 

 قضية الهجرة، يطاردون ٔ�ساسا املهربني، Wٔن املهربني مه اWٓفة اWٔساس9ية يف
  .2011ش9بكة �لهجرة الرسية س9نة  108ومن هنا ٔ�وقفت ٔ�كرث من 

  .وشكرا

  ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر، ا÷هت�ى الوقت

  .اللكمة لمك، الس9يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد }ريي بلÕرياملس�شار الس9يد }ريي بلÕرياملس�شار الس9يد }ريي بلÕرياملس�شار الس9يد }ريي بلÕري
  .شكرا الس9يد الوز�ر

مة ولBس �وز�ر }ارجFة، Wٔن يف احلقFقة هاذ السؤال اكن موYه �لحكو 
  .هذا هيم احلكومة

السؤال د»لنا هو اWٓن مطروح هاذ العدد الهائل والتدفقات ا�يل ¡يق 
واش اكينة س9ياسة حكومFة يف هاذ اCال، Wٔننا ÷رى اWٓن Óساء حوامل، 

يف العمل، ال يف السكن، ال  ال ش احلقمهوما عندٔ�طفال، وا¾د العدد، 
Wٔن خصنا ... سة مÕjذة من طرف احلكومة ¡شٔ�ي، واش اك�ن يش س9يا

  نفكرو �لمس9تق�ل؟ 
ؤ�� بصفيت BI�ٔش يف م\طقة ¾دودية من وYدة، كúشوفو Iدد د»ل 
اWٔطفال، ما عندمه ال بطائق، ما عندمه تعلمي، �يفاش خصنا Óشوفو 
املس9تق�ل د»ل املغرب، Wٔن ال ÷رىض ٔ�ن ÷رى هذا إالÓسان يعين يتعذب 

  .جو فFهونبقاو اح\ا كنتفر 
ابغينا احلكومة تعطينا وا¾د الرؤية حول مس9تق�ل �يفاش �ادي ند�رو 
مع الب
ان د»هلم، وكذÇ مع ٔ�ور¡، Wٔن ما نبقاوش دريك د»ل ٔ�ور¡، اح\ا 
نتعاملو مع إالخوان د»لنا اWٔفارقة يش تعامل ال ÷رىض ٔ�ن نتعامل، واحلقFقة 
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مة، وWٔن هاذي Êمة ٕاضافFة حىت رYال اWٔمن وال اSرك �يقوموا بوا¾د امله
  . àزادت هلم، Wٔن الرشيط احلدودي نعرفو ٔ�نه رشيط �بري

اح\ا ا�يل ابغينا نطرحو هام اجلار املتدفق من عندمه، من ب
ان ٕافريقFة 
وكذÇ ٔ�ورو¡، ابغينا نعرفو الس9ياسة د»ل احلكومة مع هاذ . واجلار اجلزا5ر

اWٔفارقة يف املغرب، ٔ�ش9نو  اSول وكذÇ الواقع املر ا�يل �يعBشو هاذ
  وضعت احلكومة ¡ش خنرجو من هاذ؟ 

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .الس9يد الوز�ر ٕاذا اكن عندمك تعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاون
اجلزء الرابع من إالسرتاتيجية احلكومFة، اهرضت Iىل الس9يايس 

ت Iىل اWٔمين، هو Yانب الوقايئ والتمنوي واهرضت Iىل احلقويق، اهرض 
  : إالجراءات ٔ�ساس9ية، اش9تغلت Iلهيا احلكومة 3و�جÚعي، فهاذي فFه 

ويف هاذ . إالجراء اWٔول هو Rشجيع املهاجر�ن Iىل العودة الطوعية
Êاجر �ري رشعي ٕاىل ب
اهنم  11.500إالطار، تقريبا ٔ�عيد ما يفوق 

رشاكة واتفاق مع الب
ان اWٔصلية  اWٔصلية، بطبيعة احلال يف ٕاطار
إالفريقFة، ؤ�يضا هاذي ¡تفاق مع املنظمة اSولية �لهجرة واملغرب �يتلكف 

من  %30من املصاريف واملنظمة اSولية �لهجرة كتلكف بــ  %70بــ 
  .املصاريف د»ل العودة د»هلم

جIني Iىل املس9توى الثاين، هناك توقFع اتفاقFة مع املندوبية السامFة لال
  .مرتبطة ¡Wٔوضاع د»هلم

Iىل املس9توى الثالث، هناك العمل التمنوي و�جÚعي يف ٕاطار 
الرشاكة مع اSول إالفريقFة ا�يل �يقوم به املغرب، خصمك تعرفوا بpٔن املغرب 
اليوم يف ٕاطار الرشاكة، ويف ٕاطار التعاون مع اSول إالفريقFة، عند� �رامج 

خصنا ÓساIدو هاذ اSول ¡ش ميكن �لمهاجر�ن àمنوية يف هذه اSول، Wٔن 
  . يبقاو يف املناطق د»هلم اWٔصلية

ولهذا àرون، ويف هذا تقوم وزارة الشؤون اخلارجFة ويف مقدمهتا الواك� 
املغربية �لتعاون اSويل بوا¾د اجلهد �بري Yدا Iىل هاذ املس9توى، عند� 

يف تدبري املياه، التعاون  اتفاقFات مع بعض اSول، التعاون التقين، التعاون
ٔ�لف، اليوم عند�  12يف الزراIة، التعاون يف التعلمي ¡خلصوص، وعند� 

يف املؤسسات العمومFة،  8000ٔ�لف طالب ٕافريقي يدرسون ¡ملغرب،  12
اSو� املغربية ا�يل كتعطي املنح د»هلم، هذا ²د  8000من هاذ  90%

  . جرة الرسية ومعاجلة ٔ�س9باهبايقوم به املغرب حملاو� تفادي هذه اله
ؤ�يضا اليوم عند� نقاش مع ٔ�ورو¡، وعند� وا¾د االتفاق ٕاطار سpٔوقعه 
يف اWٔس9بوع املق�ل، هاذ االتفاق ٕاطار حول حركة اWٔشÕاص والهجرة 
واWٔمن، يالمس هاذ القضية د»ل الهجرة الرسية معوما، ولكن فFه ٔ�معدة 

ناقشوها مع ن مFكFة ا�يل كنÂاولو كثرية، وهذا ٔ�يضا جزء من هاذ اSينا
  . ٔ�ورو¡ ملعاجلة هاذ املوضوع

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

اWٓن السؤال الثاين، وهو اWٔ}ري يف هاته اجللسة، موضوIه التدابري 
  . املتÕذة من Y�ٔل ختفFف العبء Iىل مكjب التصديق ¡لر¡ط

واملعارصة، تفضل اللكمة Wٔ¾د السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا� 
  .الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثون
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدة، السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس9يد الوز�ر، 
ٔ�مام املشالك والصعو¡ت اليت يعا÷هيا العديد من املواطنني يف مجيع 

¡لر¡ط،  ٔ�حناء املغرب، ومن Y�ٔل ختفFف العبء Iىل مكjب التصديق
ماكتب ٕاضافFة �لك من طنíة  1999ٔ�¾دثت وزارة اخلارجFة م\ذ س9نة 

وبين مالل، الناظور، ٔ�اكد�ر، لكن املالحظ ٔ�ن اWٔهداف املرجوة من هذه 
املاكتب ظلت حمدودة، وال زال الضغط مس9مترا Iىل مكjب الر¡ط، 

بري من }اصة من ²ة اSار البيضاء الكربى ا�يل تjBواYد فهيا وا¾د العدد � 
الق\صليات، واليت ال تتوفر Iىل مكjب التصديق، مع العمل ٔ�ن ٔ�زيد من 

  .من الوافد�ن ٕاىل مكjب التصديقات ¡لر¡ط مه من اSار البيضاء 30%
هاذ الوضع يدعو�، الس9يد الوز�ر، لúسائلمك حول ٔ�وال ٔ�س9باب التpٔخر 

دن ٕال¾داث مكjب التصديقات جبهة اSار البيضاء، وكذÇ يف بعض امل
  . اWٔخرى

3نيا، ما يه التدابري املزمع اختاذها من Y�ٔل ختفFف العبء Iىل 
  املواطنني Iىل مس9توى العامالت واWٔقالمي؟

   ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاون
  .شكرا جزيال

I ىل طرح هذا السؤالشكرا الس9يد املس�شار، وشكرا �لفريق احملرتم.  
ؤ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد بpٔن وزارة الشؤون اخلارجFة Êمتة بتBسري وRسهيل 

فعال م\ذ . حصول املواطنني Iىل اخلدمات من هاذ ماكتب التصديقات
س9نوات ٔ�¾دثت وزارة الشؤون اخلارجFة ماكتب ٔ�خرى Iرب الرتاب 
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ن س9نو»، الوطين، خففت، لكن املشلك ٔ�ن Iدد املهاجر�ن املغاربة �زدادو 
  . ؤ�ن Iدد الطلبات àزداد س9نو»

  : الس9نة املاضية مقنا ¡لعديد من املبادرات، من بBهنا
ٔ�وال، فjحنا ٕاماكنيات Yديدة لتنظمي هاذ املاكتب، ومن بBهنا مáال ٔ�}ذ 
املواعيد عن طريق الهاتف، ٔ�}د املواعيد عن طريق إالنرتنBت، رمغ ٔ�ن 

حمدود Yدا، رمغ ٔ�نه سBساIد يف املواطنني اس9تعامل هاذ اWٔدوات ¡يق 
  . تنظمي التدفق Iىل هاذ املاكتب، ولكن �ادي Óس9مترو يف معلية التوعية هبا

3نيا، يف الر¡ط ¡Èات حFث �كتظاظ �يوصل اÈروة د»لو يف 
حىت  300شهور معينة يف فصل الصيف، Wٔن كتطلع Iدد الطلبات ٕاىل 

خشص يف ا�هنار، راه  700روا خشص ا�يل �يتوافدوا Iليه يومFا، وتصو  700
  . إالماكنيات د»لنا ال ال¨رشية، ال املاكن ال ðسمح هبذا

ومن هنا اس9تÂدثنا مكjب 3ين، يف الر¡ط عند� جوج ماكتب، يف 
د»ل  2الس9نة املاضية اس9تÂدثنا مكjب 3ين وقسمنا اSول Iىل هاذ 

املاكتب، ولكن  املاكتب، مما خفف قليال، ¾اولنا ٕاIادة الهيلكة د»ل هاذوك
اWٓن حنن يف حوار مع ٕادارة اWٔمالك اÌزنية ٕالجياد مكjب، عامرة يف احلقFقة 
يف وسط الر¡ط ٔ�وسع �كáري، وفهيا ماكتب مjعددة لúس9تطيع ٔ�ن Óس9تجيب 

  .لهذه الطلبات اليت تزتايد س9نة بعد س9نة، وخصنا نتصورو هاذ القضية
ٔ�و ال  6لول شهر يونيو فذÇ، حنن اWٓن يف النقاش اWٓن، ÷متىن ق�ل ¾

�كون ¾لينا هاذ احلوار ولقFنا هاذ العامرة ا�يل ميكن نقلو لها هاذ جوج  7
د»ل املاكتب، ٕاضافة ٕاىل مكjب }اص يف عامرة السعادة }اص ¡ملس�مثر�ن 
و¡ملقاولني ¡ش Óسهلو هلم إالجراءات، �ادي نقلو حىت هو لهاذ العامرة 

  ...عندما
رة اWٔوىل هو مكjب يف اSار البيضاء؛ الفكرة الفك: وطرح\ا جوج ٔ�فاكر
  .الثانية مكjب يف العيون

ولكن هاذ اليش فFه حوار مع السلطة احمللية، وحوار مع الب
»ت، 
وهاذ اليش اIلمنا وزارة اSا}لية، اتصلنا ¡خلصوص ¡Cلس الب
ي يف 

دارية مدينة العيون، �قش9نا هاذ القضية ومه مس9تعدون، �ري إالجراءات االٕ 
يه اليت حتتاج، Wٔهنم خصهم يوفروا لنا مكjب وبعض املوظفني، ورئBس 
املكjب �ادي تعطيه وزارة الشؤون اخلارجFة Wٔنه خمول و¾ده ¡لتوقFع ¡ش 

  . Óسهلو إالجراءات، وميكن نقربو �لمواطنني
  .هذا يف �ر�جمنا اWٓن، ÷متناو يف اWٔشهر املق�Z نطبقو هاذ الرب�مج

  .وشكرا جزيال

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس9يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثون
  . شكرا الس9يد الوز�ر Iىل هاذ التوضيÂات

Wٔن املشلك، الس9يد الوز�ر، ا�يل اك�ن وهو تيظهر يل هو املشلك 
 ٔ� Z{اSال ا�يل تيجيو من اáن الناس مWٔ ،و من العيون د»ل املعلومة

وعندمه مكjب التصديق يف ٔ�اكد�ر، Wٔن قريب هلم من الر¡ط، ولكن ما 
  . IارفúFش بpٔن اك�ن مكjب التصديق يف ٔ�اكد�ر

ماكتب، وتيظهر يل  5تيظهر يل خص �ري تطور املعلومة بpٔن اك�ن هاذ 
املاكتب يف الر¡ط، ولكن الناس  3يف نظري، الس9يد الوز�ر، �ادي حنلو 

 FارفI ب تصديق راه ماjب تصديق يف الناظور، اك�ن مكjٔن اك�ن مكpش بú
تيخص الناس يعرفوا بpٔن راه اكينة ماكتب ٔ�خرى، Wٔن املشلك ٕاىل ... يف

يف الر¡ط، راه �ادي يبقى دامئا نفس املشلك  3ماكتب ٔ�و  2¾لينا 
  .¡لúس9بة �لناس د»ل اجلنوب

شلك، الس9يد ٔ�ما ¡لúس9بة �لناس مáال }ذوا اجلديدة، خريبكة، Wٔن امل 
الوز�ر، راه ما ابقاش �ري د»ل املهاجر�ن، راه حىت د»ل الناس اWٔج\بBني، 
Wٔن وا¾د الس9يد ٔ�ج\يب ما خصوش جيي حىت �لر¡ط، خصو يعرف بpٔن 
راه اك�ن، Wٔن ا�Wٔلبية لكهم دا¡ تيقول Ç مكjب التصديق راه يف الر¡ط، 

I ٔن اكينة ماكتب املشلك ا�يل اك�ن دا¡ وهو املعلومة، الناس ماpش بúFارف
  .ٔ�خرى موجودة يف مدن ٔ�خرى

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  اك�ن عندمك يش تعقFب الس9يد الوز�ر؟

        ::::الس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاون
ٕاجراء Êم البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاليه، هو ٔ�ن عند� حوار مع Iديد من اSول 

فرÓسا اWٓن . وقع ¡لúس9بة لفرÓسا ¡ش نلغيو هنائيا إالعفاء Iىل التصديق، كام
¡لúس9بة لنا، م\ذ س9نوات هناك ٕاعفاء مjبادل لهاذ التصديق، اح\ا يف حوار 
مع بعض اSول اWٔوروبية Wٔن فهيا �كتظاظ د»ل املهاجر�ن، حصيح ٔ�ن 

ولكن ¡لúس9بة �لمغاربة املهاجر�ن ٔ�ساسا، ا�يل فهيا اكتظاظ  ،حىت اYWٔانب
نفس اليش حبال فرÓسا، نلغيو هاذ التصديق،  كنÂاولو معهم ¡ش ند�رو

ولكن اجلانب اWٓخر حنتاج ٕاىل ٔ�ن . وبذÇ س9نخفف كثريا من هاذ إالجراء
  .نق\عهم، وهذا امللف اÈي Óش9تغل Iليه

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
شكرا الس9يدة الوز�رة، الس9يدان الوز�ران، السادة املس�شارون Iىل 

  .مسامهتمك القمية
  .ةةةةرفعت اجللسرفعت اجللسرفعت اجللسرفعت اجللس


