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  )2013 يونيو 25( 1434 شعبان 16 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اخلامساخلليفة  ،عبدالرحامن ٔ�شن الس=يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 نيةثالث ساJات وٕاثنان وثالثون دقHقة ابتداءا من الساJة الثا :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  .التاسعة والثالثون بعد الزوالواQقHقة 

   .يةه مXاقشة اTٔس=ئV الشف  ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

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

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  .J�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
لنظام من اQس=تور، ووفقا ملقgضيات ا 100معال بmٔحاكم الفصل 

اQاwيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Tٔس=ئV السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول اTٔس=ئV املدرUة يف Uدول ٔ�عامل Uلس�Xا هذه، 
ٔ�عطي اللكمة �لس=يد اTٔمني ٕالطالع اEلس Jىل ما Uد من مراسالت 

 ٔTال�ت، واللكمة لمك الس=يد اJمنيوٕا.  

        ::::املس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلس
  .شكرا الس=يد الرئDس

توصلت الرئاسة مبراسV من الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس 
احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، خيرب من wاللها اEلس املوقر 

 يونيو 25ٔ�نه س=ميثل احلكومة wالل Uلسة اTٔس=ئV الشفهية ليومه الثال8ء 
، نيابة عن الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، ؤ�ن الس=يد 2013

ة �لس=يد وز�ر �وز�ر التعلمي العايل سgDوىل إالUابة �لنيابة عن اTٔس=ئV املو 
  .التجهزي والنقل الرتباط هذا اwTٔري ب�شاط مليك

ٔ�ما خبصوص اTٔس=ئV الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس 
  :يونيو 25ىل £اية يوم الثال8ء املس�شار�ن إ 

 ٔ�س=ئV؛ 6: فعدد اTٔس=ئV الشفهية -

 سؤال وا¥د؛: Jدد اTٔس=ئV الكgابية -

 .جواب وا¥د: Jدد اTٔجوبة الكgابية -
  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك الس=يد اTٔمني

من النظام اQاwيل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقgضيات املادة 
موJة من طلبات إال¥اطة، ؤ�ولها إال¥اطة اليت سgDقدم هبا كذ¦ مبج

  . الفريق اQس=توري
  .اللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء الفريق، تفضلوا اTٔس=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد املهدي زر�واملس�شار الس=يد املهدي زر�واملس�شار الس=يد املهدي زر�واملس�شار الس=يد املهدي زر�و
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئDس،
  الس=يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
Qل ®حتاد اwرت� داwس، اDالل هذه إال¥اطة الس=يد الرئw س=تور من

Jلام ٔ�ن نتقامس مع املواطنني هام ٔ�صبح ²شغل �لنا حبدة، نرتمجه من wالل 
ٕاشاكلية مدى مسا�رة إالJالم العمويم �لمتحوالت اجلذرية اليت ²شهدها 

  .املغرب، لك ذ¦ �لطبع مبقاربة مع طمو¥ات املغاربة املعقود Jىل اQس=تور
ن اQس=تور ا¸ي تعاقد� Jىل مضامHنه، واحلال، الس=يدات والسادة، �ٔ 

وسلمنا مبر«كزاته، و�ٓمXا �روح التغيري اليت يبعهثا يف جسم لك من الفرد 
واQوÀ، من ٔ�مه ما Uاء من U�ٔ¾ القطع مع اTٔساليب املاضوية املس��دة يف 
تدبري شؤون املواطنني و«كر²س توUه ®نفgاح معوما واQميقراطية مXه Jىل 

جعل معل اTٔفراد واملؤسسات مؤطرا �ٕالwالص �لوطن وUه اخلصوص، و 
  .والطموح يف العطاء وإالبداع والبناء

وإالJالم ال ميكن ٔ�ن ²س=تÃىن من هذا املنطق، بل ٔ�نه يتحمل مسؤولية 
¥امسة وحساسة يف موا�بة اQينامHات املنÄÅقة عن إالصالح اQس=توري 

حمفزا È ملا Qيه من واملؤسسايت، فهو رقHب Jىل إالصالح، بل �اكد �كون 
وٕانتاج اTٔفاكر ... قدرة Jىل تÉٔmر املسار �لنقاشات املرتبطة �ٕالشاكليات

القمية الكفVH مبعاجلهتا وتوضيحها، لك ذ¦ ٕ�رشاك حضاري للك الطاقات 
  .احلية داwل هذا اEمتع

هذا هو الطموح Jىل اTٔقل كام Ïراه، الس=يد الرئDس، املعقود Jىل 
 يف هذه املر¥V املؤسسة، Tٔهنا تؤسس ملغرب Uديد، فmٔ�ن إالJالم العمويم

ٔ�و  ؟حنن من ذ¦؟ هل فعال اس=توعب الفاJل إالJاليم العمويم ذ¦
�Tٔحرى ٔ�و eشلك ٔ�دق هل �ٓمن القميون Jىل إالJالم العمويم جسامة 

  اTٔمانة امللقاة Jىل Jاتقهم حتت رقابة املواطنني ومؤسسات اQوÀ؟
  الس=يد الرئDس،

طلعنا الصÕافة Jىل املنطق ا¸ي ال �زال يتحمك يف عقليات بعض ملا ت 
املسؤولني داwل قXوات إالJالم العمويم، نطرح ٔ�كرث من ×ساؤل حول 
مدى ختلص هذه القXوات من إالرث املاضوي، ذ¦ إالرث الثقHل ا¸ي 
عنوانه إالمالءات والتحمك والرقابة Jىل إالبداع وطمس مالمح الواقع، بل 

  . wدمة التوUه الوحHد«زييفه يف
والشك Ï�ٔمك Ýبعمت مع ¥دث مع حصايف مرموق، اكن يقدم ال�رشة 
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الرئDس=ية يف القXاة اTٔوىل، حàH ظن ٔ�ن ٕ�ماكنه ٔ�ن يبدع يف مغرب Uديد، 
وحàH �ٓمن �ملهنية ال �لوالءات، وحàH كذ¦ رفض تÅين البغباغية يف 

  .ٔ�كرث املواطن ا¸ي هو يف wدمgهتقدمي اTٔخ�ار، Tٔنه حيرتم موقعه، وحيرتم 
ا¸ي مت ®س=تغناء عن  "محمد رىض ا�لييل"هذا الصحفي ا¸ي هو 

wدماته يف ال�رشة الرئDس=ية، Tٔنه كام تقول املسؤوÀ عن اTٔخ�ار مل يق�ل 
بقراءة الورقة اليت ×سمل È من Qن رئDس التحر�ر، وêٔننا داwل ÉكXة ال 

فهيا يف طرح ال�ساؤالت، واTٔوامر فقط  جمادÀ فهيا يف اTٔوامر، وال حق
  .وال يشء £ري اTٔوامر املقدسة

؟ هل هذا هو 2011هل هذا هو إالJالم ا¸ي يïىش مع دس=تور 
إالJالم ا¸ي ²س=تحقه املغاربة اليوم يف ظل ®نفgاح اQميقراطي والفكري 

  والثقايف واQيين؟
طينا لك الرشوط حنن كربملان ملا حرر� اEال السمعي والبرصي، ؤ�ع 

القانونية الكفVH بضامن ®س=تقاللية، مل Ïكن نظن ٔ�ننا سزنحي وصاUTٔ ñل 
ٔ�خرى، وصاñ العقليات واTٔخ�ار املفروضة، وهذا �لطبع £ري مق�ول وال 

  .ميكن السكوت عنه
UTٔل ذ¦ وحىت ôس=متر يف حتمل مسؤولياتنا يف تصحيح ®Ïزالقات 

إالصالح ال رافعة È، ٔ�طلب من اEلس اليت قد جتعل إالJالم ثقال عن 
املوقر ٔ�ن يفكر Uدñ يف ×شكHل جلنة تقيص حقائق، اس�Xادا ٕاىل 

  ... الترصحيات اليت ٔ�دلت هبا املسؤوÀ عن اTٔخ�ار �لقXاة اTٔوىل خبصوص
  .وشكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . رUاء جيب ٔ�ن حنرتم الوقت ،شكرا ¦ الس=يد املس�شار

مة �لفريق املوايل، فريق التجمع الوطين لùٔحرار يف ٕاطار ٕا¥اطة اللك
            .اEلس Jلام، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد توفHق مكيلاملس�شار الس=يد توفHق مكيلاملس�شار الس=يد توفHق مكيلاملس�شار الس=يد توفHق مكيل
  .شكرا الس=يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس=يدة، السادة املس�شار�ن احملرتمني،

طبقا ملقgضيات النظام اQاwيل Eلس=نا املوقر، نعود مرة ٔ�خرى 
يطمك Jلام يف عهد اQس=تور اجلديد، وا¸ي كنا ن�gظر فHه القطع مع لنح 

ٔ�ساليب التدبري اليسء ومع ®س��داد وهنب ٔ�موال املواطنني، بقضية لن 
نقول ٔ�هنا طارئة بل نقول بmٔهنا اكرثة ٔ�صبحت هتدد مصاحل الوطن 
واملواطنني، حHث س=بق لنا ٔ�ن É�ٔر�ها يف مXاس=بات Jدة، هتم الرتدي 

والتدين املتفامق �ل�دمات املقدمة من طرف الواكÀ الوطنية �لمÕافظة الواحض 
Jىل اTٔمالك العقارية، مؤكد�ن لمك و�لرٔ�ي العام الوطين بmٔن هذه الوضعية 
الاكرثية قد اس=تعىص ٔ�مرها Jىل الس=يد وز�ر الفال¥ة والصيد البحري وJىل 

ïٔنه يف زمن لغة الmس احلكومة كذ¦، مربزا لمك بDس=يح الس=يد رئ

والعفاريت، اك�شفXا و�حلجج اQامغة متسا¥ا £ليظا ²رشف Jىل تدبري هذه 
، لكن لùٔسف الشديد، تبني لنا ٔ�ن 2004املؤسسة العمومHة مXذ س=نة 

الس=يد رئDس احلكومة لن �متكن من ٕازاحgه من هذا املنصب ا¸ي شاخ 
ونرصه  فHه، مما جعلنا نل�mٔ اليوم ومن wاللمك ٕاىل UالÀ امل� حفظه هللا

من U�ٔل التدwل لوضع ¥د ملامرسات املد�ر العام، ا¸ي ي�سÅب يومHا يف 
Ïزيفه القاتل داwل هذه الواكÀ الوطنية، اليت اكنت يف وقت سابق وٕاىل 

  .عهد قريب نرباسا ينري الطريق لٕالدارة العمومHة ومÄلها اJTٔىل
  الس=يد الرئDس، 

طن ؤ�مام UالÀ امل� عن ٕاننا كربملانيون مسؤولون ٔ�مام هللا ؤ�مام الو 
هذا إالتالف املس=متر �
ور التارخيي والنHÅل ا¸ي اكنت تلعبه ٕادارة 
احملافظة، من wالل سكوتنا Jىل الت�اوزات واTٔخطاء اجلس=مية اليت �ر«كهبا 
املد�ر العام لهذه الواكÀ، وتت�ىل Jىل سHÅل املثال ال �لحرص يف ×رشيع 

ارات ترضب يف معق القوانني اليت صادق املد�ر العام وٕاصدار مXاشري وقر 
Jلهيا الربملان، و×س=بح جبيوب املواطنني من U�ٔل ٕاغناء هذه الواكÀ بطريقة 
£ري مرشوJة، وذ¦ من wالل وضعه جلدول تعريفة خمالف �لقانون اجلاري 
به العمل، دون ٔ�ن ²س=تطيع شهره �لعموم، مما يؤدي البزتاز يويم 

ظاهرة الرشوة يف املرفق العمويم، وكذ¦ �لمواطنني، و²شجع Jىل تفامق 
جتاه¾ خلصوصيات املؤسسة التقXية �الس=تغناء Jىل wدمات الطبوغرافHني 

  . اخلواص ا¸�ن قدموا وال زالوا يقدمون wدمات UليV لهذه املؤسسة
كام ٔ�ن الس=يد املد�ر العام لهذه املؤسسة قد قام بصفقة مش=بوهة، 

مليون دوالر، رمغ ٔ�ن إالدارة  H22ة بــ وذ¦ �قgناء طا�رة 8لثة ٕاضاف 
  .لDست يف ٔ�مس احلاUة ٕا�هيا

  الس=يد الرئDس، 
نلمتس اليوم التدwل العاUل جلالÀ امل� نرصه هللا لرتتDب بDت هذه 

املؤسسة، مطالبني اكفة مكو�ت جملس=نا املوقر بتكو�ن جلنة تقيص احلقائق 
الرقابية Jىل الوUه اTٔمكل،  يف هذه املؤسسة إالسرتاتيجية ليك نقوم بmٔدوار�

من U�ٔل ٕارساء ٔ�سس مؤسسة معومHة مسؤوÀ تعىن eشؤون ٕادارة احملافظة 
العقارية، و×سامه eشلك فعال يف بناء اTٔوراش الكربى املاضية فهيا بالد� ال 

  .لعرقلهتا
من  102ويف انتظار ذ¦، يطالب فريقXا طبقا ملقgضيات املادة 

والشؤون ®قgصادية حبضور الرئDس املد�ر  اQس=تور بعقد جلنة الفال¥ة
العام �لواكÀ الوطنية �لمÕافظة العقارية لتدارس خمتلف إالشاكالت العويصة 

  .اليت تعDشها هذه املؤسسة، و®بزتاز ا¸ي يتعرض È املواطنون هبا
  . شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار، شكرا ¦

والية يف ٕاطار دامئا ٕا¥اطة اEلس Jلام �لفريق احلريك، تفضل واللكمة امل
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  .الس=يد رئDس الفريق

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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

Jىل ٕاÉر اجللسة الشهرية ملساءÀ الس=يد رئDس احلكومة، واليت خصصها 
ل الغطاء الغابوي وٕاJداد الرتاب الوطين، جملس املس�شار�ن �لتداول حو 

ٔ�ود هبذه املناس=بة ٔ�ن ٔ�حHط اEلس املوقر Jلام وJربه الرٔ�ي العام الوطين مبا 
يلحق �لقطاع الغابوي من ٔ�رضار مبنطقة اTٔطلس املتوسط واTٔطلس 
الك�ري اTٔوسط، وحتديدا ٕ�قلميي مHدلت وخXيفرة، ويه ٔ�رضار �جتة عن 

اليت ٔ�صبحت مgخصصة يف التدwل يف لك صغرية ترصفات بعض اجلهات 
و�برية هتم هذا القطاع احليوي، وتوظفه Tٔغراض £ري �ريئة، تتو� اس=مترار 
التحمك يف هذا القطاع وٕاخضاع ساكنة املنطقة وامجلاJات املعنية �ططاهتا 

  .البعيدة عن مصلÕة القطاع
الت ñ�سة وسريا Jىل هنجها التحمكي، فقد معلت هذه اجلهات يف حماو

ومبختلف اTٔساليب �لنيل من تعاونية £ابوية جبامJة س=يدي حيىي ويوسف 
ٕ�قلمي مHدلت، ويه اليت تmٔسست طبقا �لقانون من طرف مواطنني 

  .eسطاء، هاجسهم اTٔو¥د وهو احملافظة Jىل الرصيد الغابوي �ملنطقة
فٕان هذه التعاونية، الس=يد الرئDس احملرتم، قد خضعت مؤخرا لعدة 

ليات افÕgاص وتفDgش Jرب جلن مركزية و�وية، ومل تثÅت ٔ�ي ترصف مع 
خمالف �لقانون، بل مثنت معل التعاونية ونوهت ب�س=يريها ا¸ي جعلها 

  . تعاونية منوذجHة يف هذه املنطقة
ومن هذا املنرب، الس=يد الرئDس، نطلب دمع مجيع التعاونيات الغابوية، 

  .ابوية واحملافظة JلهياTٔهنا ×سامه eشلك �بري يف التمنية الغ
ومع ذ¦، وٕامعا� يف ا�طط التحمكي، جلmٔت هذه اجلهات ٕاىل 
ال�شكHك يف �ٓخر معلية لبيع املنتوج اليت متت يوم امخلDس املايض Jرب 
ٕاطالق اهتامات ال س=ند لها، مشفوJة eشاكñت مو�ة ٕاىل املندوبية 

  . السامHة �لمياه والغا�ت وحماربة التصحر
لÅس، نؤكد ٔ�ن هذه العملية متت يف شفافHة Ýمة، حHث مت ورفعا للك 

قطعة خمصصة �لتدف)ة والن�ارة، وشارك يف هذه الصفقة العمومHة  50عرض 
مgباري، ونضع رهن ٕاشارة لك اTٔطراف املسؤوÀ املعنية  50ما �زيد عن 

  .وا�تصة ×سجيال �لصوت والصورة لهذه العملية
ولية �حملاس=بة، فٕاننا، الس=يد وبناء Jىل ما س=بق، وربطا �لمسؤ 

الرئDس، نطالب ومن موقع هذا املنرب املوقر من اجلهات احلكومHة ا�تصة 
التدwل لوضع ¥د لهذه الوضعية ®س=تXÃائية اليت يعDشها قطاع املياه 

  . والغا�ت هبذه املنطقة
كام ندعو احلكومة ٕاىل ٕاعامل املقgضيات القانونية املتعلقة حبر�ية اTٔعوان 


وا يف مواقعهم مXذ ما �زيد عن w واحلراس الغابويني يف هذه املنطقة ا¸�ن
س=نة، وكذا الزتام املساواة يف توزيع اQمع ا�صص �لمجمتع املدين من  15

  .مزيانيات امجلاJات الرتابية اجلهوية
  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد رئDس الفريق

املوايل دامئا يف ٕاطار ٕا¥اطة اEلس Jلام، وهو الفريق  اللكمة �لفريق
  .الفHدرايل، تفضل اTٔس=تاذ فاحتي، تفضلوا

        ::::املس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  الس=يد الرئDس،

  الس=يدان الوز�ران،
  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،

يوما بعد يوم �زيد� التدبري الس=يايس املرتبك واحملدود اTٔفق �لحكومة 
العام جرJة Uديدة من القلق Jىل مس=تق�ل بالد� يف wلق املزيد من  �لشmٔن

الرتاكامت Jىل مس=توى اTٓليات اQميقراطية ا�متثيلية وال�شار�ية، واليت اكنت 
  . 2011ٔ�مال موعودا بفعل املضامني ذات امحلوÀ اQميقراطية Qس=تور 

يا، ٕاال خطا� س=ياس=يا ذات  -لùٔسف–ال ي�gج مشهد� الس=يايس اليوم 
ضعيفا، شعبوñ، امgدت تداعياته ٕاىل وضعنا ®قgصادي و®جïعي، 
ؤ�صبحنا رهني ساسة يف رصاعهم العبيث يقدمون احلزب والعشرية، 

  .ويؤخرون الوطن ومس=تق�¾
لقد ٔ�حضت القرارات احلكومHة ال تتورع عن اخلروج عن قواJد ا�لياقة 

رة اwTٔرية حول ٕاصالح الس=ياس=ية و®جïعية، وميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن املناظ
النظام اTٔسايس العام �لوظيفة العمومHة مÄال ¸¦، واليت Uاءت كقرار 
فويق دون اعتبار �لمؤسسات النقابية، واليت حبمك املنطق اQميقراطي يه 

  .ٔ�ول من جيب التعامل معه يف هذا اTٔمر يف ٕاطار احلوار ®جïعي
لوظيفة العمومHة وٕاصالح و�لعمل، فٕان ٕاصالح النظام اTٔسايس العام �

، وهو 2011ٔ��ريل  26مXظومة اTٔجور شلك حمورا ٔ�ساس=يا من اتفاق 
اQليل العميل Jىل ٔ�ن املركزñت النقابية مؤمXة �ٕالصالح وقادرة Jىل 

  . ٕاجنا¥ه
Xعي املعلق مïٔ�كرث من س=نة،  ذٕان معاداة احلكومة �لحوار ®ج

القXاJة Qى احلكومة  تعكس يف العمق ضعف ،ٔ��ريل 26وجتميد اتفاق 
  . �Qميقراطية ال�شار�ية

هذه اQميقراطية اليت ٔ�نتجت مدونة الشغل ومدونة التغطية الصحية 
املتعلق �لنظام اTٔسايس �لوظيفة العمومHة نفسه، لكن مما  50.05والقانون 

حيز يف النفس، وما يعترب اس=تخفافا مبئات اTٓالف من املوظفني واملوظفات 
هود لك املوظفني السابقني يف بناء إالدارة املغربية، هو ¥ني وٕاÏاكر جف جل 

تتاكثف �ود الس=يد رئDس احلكومة وبعض وزرائه يف �يل لك الرشور 
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لنظام الوظيفة العمومHة، فه0ي «رهق املزيانية، وهناك من طالب 
 Àالس=تعاضة مبدونة الشغل عن هذا النظام، وهناك من اس=تعان �رسا�

Õدثنا عن جXة الوظيفة العمومHة وسعيا ملا Jداها، بعد ٔ�ن الغفران �لمعري لي
  .اس�Xفذ ذwا�ر لكيV ودمXة

هل وصل سوء النظام ٕاىل هذا احلد؟ هل موظفون وموظفاتنا عبء 
ٕاىل هذا احلد رمغ ٔ�ن املقارنة الÅس=يطة جتعلنا ٔ�قل لكفة ؤ�قل Jددا؟ لكن 

ضد، و²رسي يبدو ٔ�ن اTٔمر مهن�ا سDرسي Jىل الصÕة، و²رسي Jىل التعا
Jىل نظام wدم البيوت، ؤ�يضا ورمبا Jىل قانون النقا�ت والقانون التنظميي 

  .لٕالرضاب
ٕان مقاطعاتنا مكركزية لهذه املناظرات �بع من ٕامياننا �لرشعية 
اQس=تورية اليت «كفل لنا اQفاع عن املهام املنوطة بنا، واQفاع عن حق 

  .يف القضاñ اليت متس مصريهاالطبقة العامV يف ٔ�ن �كون صوهتا ¥ارضا 
¸¦، ف�دل ٔ�ن تفgح احلكومة حوارا حقHقHا مسؤوال ومXت�ا، Ïراها 
تواصل هنجها يف ٕاصالح الوا�ة واخلطا�ت اJQائية يف ٕاطار ا�لواحئ 

  .واحلوارات، وزد ٕاىل ذ¦ املناظرات

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

ايك دامئا، تفضل الس=يد رئDس الفريق اللكمة املوالية �لفريق ®شرت 
  .اTٔس=تاذ Jلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Jلمياملس�شار الس=يد محمد Jلمياملس�شار الس=يد محمد Jلمياملس�شار الس=يد محمد Jلمي
  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يدان الوز�ران، 

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،
�مس الفريق ®شرتايك مب�لس املس�شار�ن، نتوUه ٕاىل احلكومة من 

م خبطورة U�ٔل ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا اكمV يف ٕاخ�ار املواطنني وحتسDسه
التوUه ٕاىل بعض الشواطئ امللوثة، ؤ�ن تقوم كذ¦ �ٕالجراءات الالزمة ملنع 

الصÕة Ýج "®صطياف فهيا Tٔهنا ×شلك خطرا Jىل حصة املصطافني، و
  .، ويه من مسؤولية اQوÀ"فوق رؤوس اTٔحصاء

كام ٔ�ننا ندعو احلكومة ٕاىل ×شجيع الشواطئ النظيفة وتوجHه املواطنني 
ن تتحمل مسؤولياهتا يف جتهزي هذه الشواطئ �ملرافق الصحية صوهبا، و�ٔ 

ومرافق الرتفHه والرا¥ة والتغذية و£ريها يف ٕاطار توفري رشوط مالمئة 
  . لالصطياف

لكن مع اكمل اTٔسف، فٕان مجموJة من الشواطئ اليت بذل فهيا جمهود 
�بري wالل الس=نوات املاضية من U�ٔل تنظيفها وحظيت ��لواء اTٔزرق، 

  .جندها اليوم قد تدهورت ؤ�صبحت ¥ا�هتا البيH7ة اكرثية
  الس=يد الرئDس،

  الس=يدان الوز�ران،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،
من هذا املنرب، ٔ�ؤكد ؤ�ذ�ر احلكومة Tٔن ا¸�رى تنفع املومXني، بmٔنه يف 
الس=نة املاضية قد مت الوقوف اس�Xادا ٕاىل تقار�ر ٔ�جنزت يف املوضوع Jىل ٔ�ن 

اطئ تنعدم فهيا الرشوط الصحية، ورمغ وجود هذه التقار�ر، هناك شو 
ورمغ ميض س=نة اكمV، يف اTٔس=بوع املنرصم الرٔ�ي العام الوطين اطلع Jىل 
نفس التقار�ر تؤكد �لمرة الثانية Jىل ٔ�ن نفس الشواطئ الزالت الرشوط 

  .الصحية مXعدمة فهيا، ؤ�ن احلكومة مل حترك ساكنا خبصوصها
شرتايك نؤكد بmٔن هذا الوضع املmٔساوي ا¸ي تعرفه حنن يف الفريق ®

بعض شواطئ اململكة �رجع �Tٔساس ٕاىل إالهامل، وٕاىل Jدم حتمل بعض 
اEالس املنتخبة ملسؤوليهتا يف اس=مترار نظافة الشواطئ ن��Hة ال�سDب 

  .و®س=تغالل الÅشع وسلواكت السمرسة، و£ريها من مظاهر الريع والفساد
حنمل الوزارة الوصية واحلكومة �رمهتا ٕاىل رضورة التحرك  و�لتايل، فٕاننا

ق�ل فوات اTٔوان من U�ٔل حتمل املسؤولية اكمV لوقف هذا الفساد ا¸ي 
  .ٔ�رض �لبD)ة و�لشواطئ اليت يترضر مهنا املواطنون

كام ٔ�ن احلكومة ملزمة �لتحرك العاUل لوقف هذا العبث ا¸ي يصDب 
مة عوض اخلطا�ت املتكررة حول حماربة الفساد، املال العام واملمتلاكت العا

  .وعوض الس=ياسة ®نتقائية اليت ال Ïرى مصداقHة فهيا
�مس الفريق ®شرتايك، هنيب �حلكومة ٕاىل الكف عن التطاحن 
والرتاشق اQاwيل بني ٔ�£لبDهتا، وعوض هذا التطاحن ٔ�ن تنكب Jىل 

ن مضهنا نظافة الشواطئ القضاñ احليوية اليت هتم املواطنني وحصهتم، وم
  . وجتهزيها الس=تق�ال ماليني املواطنني wالل هذا املومس

  .وشكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد رئDس الفريق

اللكمة املوالية لفريق اTٔصاÀ واملعارصة دامئا يف ٕاطار ٕا¥اطة اEلس 
  .Jلام، تفضلوا الس=يد رئDس الفريق

        ::::عبد احلكمي ب�شامعبد احلكمي ب�شامعبد احلكمي ب�شامعبد احلكمي ب�شامششششاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .شكرا الس=يد الرئDس

الس=يد الرئDس، ٔ�نمت وزمالؤ� يف اEلس، ؤ�رش=يف اEلس كذ¦ 
شاهدون Jىل ٔ�ننا كنا wالل فرتة مايش قصرية، كنا حريصني مÄلام اكن 
£ري� كذ¦ حريصا Jىل ٕا8رة ما نعتربه قضاñ جوهرية ؤ�ولوñت هتم الوطن 

إال¥اطات ٔ�و يف ٕاطار Uلسات اTٔس=ئV  وهتم املواطنني، سواء يف ٕاطار
الشفوية ٔ�و يف ٕاطار Uلسات املساءÀ الشهرية ا�يل �ينظمها اEلس مع 
الس=يد رئDس احلكومة، واليت ال يقدم فهيا ٕاال �درا سوى ٔ�جوبة خيتلط فهيا 

مبا هو Jامئ خبطاب  (Polémique)ما هو دعوي مبا هو شعبوي مبا هو 
  .Jام وJامئ وفضفاض

نا كذ¦ يف الكÄري من املناس=بات ¥ذر� و¥ذر £ري� احلكومة مÄلام ك 
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من خطورة الت�يل عن مسؤوليهتا اجلس=مية يف هذا املنعطف التارخيي الهام 
  .ا�يل كتعDشو بالد� بعد املصادقة Jىل اQس=تور اجلديد

وكنا يف ت� املناس=بات ¥ذر� والزلنا حنذر احلكومة من خماطر 
ة ترصيف اTٔعامل، Tٔننا الحظنا يف مغرة هذا التحول ٕاىل ما ²ش=به حكوم

الرتاشق إالJاليم ورصف اجلهد والطاقة يف معارك، يف الكÄري مهنا wاوية 
Jىل حساب القضاñ امللÕة دñل الوطن واملواطنني، الحظنا بmٔن هناك 
شعور Jام من القلق �كرب، ؤ�ن هناك ¥اÀ من الاليقني ×سود Jدة 

�شاؤم ومن إالح�اط، ؤ�ن الب
 eسÅب ٔ�وساط، ؤ�ن هناك روح من ال 
ارتباك احلكومة وجعزها عن ٕادارة امللفات والشؤون دñل الب
، �لرصامة 
و�جلدية املطلوبة، الب
 حتول ٕاىل ما ²ش=به وا¥د النوع من قاJة ®نتظار 

  .الكربى
ويف س=ياق ذ¦ كتكرب وكتفامق املشالك دñل املواطنني و®نتظارات 

، اTٔزمة تدق بقوة Jىل ®قgصاد الوطين، املقاوÀ الوطنية دñل املواطنني
تعDش يف مصت صعو�ت �برية، الف)ات الضعيفة والهشة من املواطنني 
املغاربة يعانون بقسوة قل نظريها من جراء ارتفاع اTٔسعار وقسوة احلياة، 

  .والش=باب واملعطلني، ؤ�ضف ٕاىل ذ¦
ر مازال يف بداñته اQس=تور معطل، ورش تفعيل وٕاعامل اQس=تو 

اTٔوىل، بعد مرور س=نة ونصف مغوض eشmٔن ®نت�ا�ت املق�V، ٔ�ضف 
ٕاىل ذ¦ اخgالالت تربز Jىل مس=توى امجلاJات الرتابية، ٔ�صبحنا نعDش 
وضع غريب، ٔ�عطي مÄال وا¥د ب
ية بوجXيبة التابعة �لنفوذ الرتايب ٕالقلمي 

تلف اTٔحزاب هاذي خريبكة، كتعDش شلل Ýم، ٔ�£لبية املس�شار�ن من خم 
يوم وهام يف اعتصام مفgوح، الب
ية ثالثة دñل املرات كرتفض احلساب  39

إالداري دñلها، ؤ�£لبية املس�شار�ن يتÕدثون عن تالعبات وعن ٕانفراد يف 
ال�س=يري من طرف الرئDس، لك ذ¦ والوزارة الوصية صامgة، حقHقة حنن 

  .ôس=تغرب وال نفهم ما ا¸ي حيدث
Ýرخيية مثينة، خنىش، كام قال ٕاخواننا ق�ل قليل، ٔ�ن تضيع  ٕاهنا فرصة

هذه الفرصة، Tٔن الفرص التارخيية ا�يل يه من ا¸هب ال تتاح �لشعوب 
  .واTٔمم ٕاال يف حلظات فارقة من Ýرخيها

وندعو احلكومة ٕاىل تغليب مXطق احلمكة، و�رااك من الرصاJات 
وكتكرب، والتلكفة دñل إالصالح  اخلاوية، Tٔن القضاñ دñل املواطنني £ادية

  . س=تكون مضاعفة ٕاذا ما w�ٔلفXا املوJد
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
 . شكرا ¦ الس=يد الرئDس

و�ٓخر لكمة يف ٕاطار ٕا¥اطة اEلس Jلام يه �لفريق ®س=تقاليل �لو¥دة 
  .والتعادلية، واللكمة �لس=يد رئDس الفريق

  .تفضل اTٔس=تاذ اTٔنصاري

        ::::محمد اTٔنصاريمحمد اTٔنصاريمحمد اTٔنصاريمحمد اTٔنصاري    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .شكرا الس=يد الرئDس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئDس،

  الس=يدان الوز�ران،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

تدwل الفريق ®س=تقاليل �لو¥دة والتعادلية اليوم، ويف ٕاطار إال¥اطة، 
خيص موضوJا ²س=تÉٔmر �هïم الرٔ�ي العام الوطين، وذ¦ نظرا �لتدهور 

�لمؤرشات املا�رو اقgصادية والتصدع اخلطري ا¸ي تعرفه املالية املقلق 
العمومHة ببالد�، wاصة بعد التطورات اwTٔرية £ري املطمئنة، واليت ×شري 
 Vة ٔ�و العمHة الصافHياطي بالد� من املوجودات اخلارجgٕاىل قرب نفاذ اح
 الصعبة، وا¸ي عرف «راجعا خطريا wالل اTٔشهر امخلسة اTٔوىل من

مليار دوالر، مس�ال بذ¦ «راجعا  18الس=نة اجلارية، ٕاذ بلغ ما مجموJه 
  .يونيو اجلاري 7ٕاىل ¥دود  %0,5مgواصال ب�س=بة 
  الس=يد الرئDس،

اTٔسؤ� فP �رتبط �حgياطات املغرب  -مع اTٔسف-ٕان هذا الوضع يبقى 
 من العمV الصعبة wالل الس=نوات الس=تة اwTٔرية، وينذر ال قدر هللا بوضع

اكريث، يعيد� ٕاىل الوضعية ®قgصادية الصعبة اليت اجgازها املغرب هناية 
الس=بعينات وبداية الRنXDات، واليت ٔ�خضعت بالد� لرب�مج التقومي 

  .الهيلكي
ٕان الفريق ®س=تقاليل، وٕاذ يثري اليوم هذا املوضوع، �رى من واج�ه 

ن الذِّكْرى تَنفَع وذَكِّر فَإِ: "ٔ�ن يعيد التذكري من �ب قوÈ تعاىل

نِينمؤومبوقف الفريق ٕا�ن " �اد الكرامة"مبذ�رة حزب ®س=تقالل " الْم
، واليت نبه من wالÈ ٕاىل 2013مXاقشة مرشوع قانون املالية لس=نة 

اخلطورة اليت ٔ�صبحت ت�سم هبا الوضعية ®قgصادية الوطنية، مقرت¥ا يف 
قرتا¥ات العملية الختاذ إالجراءات نفس الوقت Jىل احلكومة مجموJة من ®

  .الالزمة لت�اوز اTٔزمة، لكن مع اTٔسف ذ¦ ®قرتاح بقي بدون Uدوى
  الس=يد الرئDس،

ٕاننا اليوم وق�ل الغد، ويف ظل هذه الظروف وإال�راهات ®قgصادية 
الصعبة، حنذر احلكومة من اختاذ ٔ�ي ٕاجراء ٔ�و تدبري قد ميس �لقدرة 

واملواطنات، wاصة مع اقرتاب شهر رمضان ا�Tٔرك الرشائية �لمواطنني 
ا¸ي �رتفع فHه ®س=هتالك والطلب Jىل املواد اTٔساس=ية، مما من شmٔنه ٔ�ن 

 -ال قدر هللا- يؤÉر سلبا Jىل التواز�ت ®قgصادية و®جïعية ويعصف 
  .�لك ما بذلته بالد� يف العرشية اwTٔرية من جمهودات ج�ارة يف هذا املضامر

�ملناس=بة ٕاىل مجع ا�لجنة ا�تصة بصفة اس=تع�الية ملناقشة هذا  داJني
املوضوع احليوي والهام، ٕاذ لDس هناك م�سع �لوقت، واملزيد من ®نتظارية 

 . س=يعمق اTٔزمة ٔ�كرث
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ٔ�متىن ٔ�ن ال يبقى هذا ®قرتاح صيÕة يف واد، ؤ�ن تمت ®س=ت�ابة ٕاىل 
  . هذا ®قرتاح يف ٔ�قرب اUٓTال

  .وشكرا

        ::::د رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةالس=يالس=يالس=يالس=ي
  .شكرا لمك الس=يد الرئDس الفريق احملرتم

وق�ل ٔ�ن ن�gقل ملعاجلة اTٔس=ئV الشفوية املدرUة عند� يف هذه اجللسة، 
ٔ�ريد �مسمك و�مس احلكومة كذ¦ ٔ�ن Ïرحب بوفد عن ٕاخواننا املغاربة 

  .ااملقميني هبولندا ا¸�ن يتابعون معنا ٔ�شغال هذه اجللسة، مفرح�ا �مسمك مجيع
م�ارشة ن�gقل ملعاجلة اTٔس=ئV الشفهية املدرUة يف Uدول ٔ�عامل هذه 

سؤ®، وôس=هتلها �لسؤال اTٔول املوUه ٕاىل قطاع  20اجللسة، وJددها 
التجهزي والنقل، وهو حول املسطرة املتبعة يف ٔ�داء مس=تحقات الغرامات، 

للكمة واللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء الفريق اQس=توري لÅسط هذا السؤال، ا
  .لمك اTٔس=تاذ املعطي

        ::::املس�شار الس=يد Jادل املعطياملس�شار الس=يد Jادل املعطياملس�شار الس=يد Jادل املعطياملس�شار الس=يد Jادل املعطي
  .شكرا الس=يد الرئDس

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

سؤالنا يف الفريق اQس=توري يتعلق �ملسطرة املتبعة يف ٔ�داء 
  .مس=تحقات الغرامات

ت احلديثة يف الس=يد الوز�ر، من املعلوم ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل اس=تعامل التقXيا
الرادار، ٔ�ي الرادار (ضبط ا�الفات يف السري بواسطة �از املراق�ة 

، يعد ٕاجنازا Tام لضبط مراق�ة ا�الفني لقانون السري، £ري �ٔن )الثابت
املساطر املتبعة يف اس=ت�الص املبالغ املرتتبة من ا�الفات املذ�ورة يثري 

توجب ٕاJادة النظر فHه هبدف كثريا من اجلدل يف صيغته احلالية، مما ²س= 
  .تÅس=يط املسطرة املعقدة املعمول هبا ¥اليا

ويف هذا إالطار، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�سائل س=ياد«مك عن التدابري اليت سوف 
  . تت�ذوهنا من U�ٔل تÅس=يط املسطرة املعمول هبا ¥اليا

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
 . شكرا لمك الس=يد املس�شار

عايل ا¸ي سgDوىل إالUابة عن اTٔس=ئV اللكمة �لس=يد وز�ر التعلمي ال
  .املو�ة �لس=يد وز�ر التجهزي والنقل، اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

الس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))نيابة عن الس=يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس=يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس=يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس=يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل((((

  .شكرا الس=يد الرئDس
  .شكرا الس=يد املس�شار

ٔ�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن الس=يد الوز�ر موجود مع UالÀ امل�، ٕاذن يل 
الرشف ٔ�ن ٔ�نوب عنه رمغ ٔ�ن اTٔس=ئV لDست �لسهV، ولكن سmٔ¥اول ٕان 

  .شاء هللا قدر املس=تطاع ٔ�ن ٔ�جHب Jىل هاته ال�ساؤالت
فP خيص ٕاشاكلية املسطرة املتبعة، املسطرة املوجودة ¥اليا تعرفوهنا 

تمت املعاينة بطريقة �ٓلية من ق�ل كتاب الضبط Qى احملامك مجيعا، عندما 
وحمصيل اخلزينة �لمملكة واTٓمر�ن �لرصف وٕادارة امجلارك، هذه يه 

يؤدي صاحب ا¸Jرية ذJريته يف U�ٔل ال يت�اوز . املسطرة املتبعة ٕاىل اليوم
  .يوم بعد إالشعار، ولكن هاته املسطرة ثقVH ومgعبة �ل�س=بة �لمواطنني 15

ٕاذن البد هناك اTٓن يف ٕاطار تÅس=يط املسطرة، ويه موضوع السؤال، 
مس=تق�ال ٕان شاء هللا هناك ٕاجناز معلومايت ٔ�جنز بني وزارة التجهزي والنقل 

، سDمت )e)un logicielرشاكة مع اخلزينة العامة �لمملكة، تطبيقا ٕاJالمHا 
Dت، ٕاذن العمل به قريبا، ميكن من اس=ت�الص هاته الغرامات Jرب اTٔنرتن 

س=ندwل Jىل مس=توى ٔ�داء ا¸Jا�ر �س=تعامل املعلومHات اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا يف 
سؤالمك، وٕ�ماكن املؤدي �JYرية إالطالع Jىل مجيع خمالفات مدونة السري 
املتعلقة �لورقة الرمادية و�رخصة الس=ياقة، كام ميكن È ٔ�داء الغرامات 

  .ة وا¥دةاملتعلقة مب�الفة ٔ�و مجموJة من ا�الفات دفع
ٕاذن اTٓن تÅس=يط املسطرة، تmٔخر� كثريا، ولكن الزمن ال ²سمح، Tٔن 
هذا �لكف املواطنني كثريا، و�لكف زمXا كثريا، ٕاذن البد ٔ�ن ندwل كذ¦ 
يف زمن اTٔنرتنDت Jىل مس=توى اEمتع، وهذا ما ôش=تغل Jليه تقريبا يف لك 

  .اEاالت ٕان شاء هللا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
 . لس=يد الوز�رشكرا لمك ا

  .تفضل اTٔس=تاذ املعطي يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس=يد Jادل املعطياملس�شار الس=يد Jادل املعطياملس�شار الس=يد Jادل املعطياملس�شار الس=يد Jادل املعطي
الس=يد الوز�ر، السؤال دñلنا واحض، احXا ت�gلكمو Jىل الرادارات 

الرادار الثابت، الس=يد الوز�ر، ميل تيق�ط ا�الف، ٔ�ي ما وقفش . الثابتة
ي هاذ الوثيقة من ٕاخل، تتج)... stop(، ما وقفشاي يف )feu rouge(يف 

وزارة التجهري، الس=يد الوز�ر، ميل تتجي، تتجي معها وا¥د الورقة دñل 
املعلومات تيطلبوا اشكون هو ا�يل اكن سائق بغض النظر Jىل ا�الفة ا�يل 
رشتو لها، الس=يد الوز�ر، ٔ�نه البد ما تديل يف الطريق، هذا ٔ�� ت�gلكم Jىل 

  .الرادارات الثابتة
ص، ما تيلقاوش مشلك يف اTٔنرتنDت �ش ميش=يو �ل�س=بة لùٔش�ا

خيلصوا، ولكن املشلك هو مطروح عن الرشاكت، ميل «متيش هاذ الورقة 
، اشكون ا�يل )les renseignements(هاذي ا�يل يه فهيا املعلومات 

و«متيش «رجع  ،دñلو )le permis(اك�ن سايق الطوموبيل، والرمق دñل 
) la perception(ٕالôسان �ش خيلص يف لوزارة التجهزي، ميل «مييش ا

تيقول ليه ما عند�ش �لق�اضة، ما موجود عند� �ش ميكن لنا نت�لصو من 
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  .عندك
8نيا، ميل «مييش �لمحمكة ما تيلقاش مع من يتذا�ر، هاذو و8ئق، 

ا�يل تتلكم Jىل  22ؤ�حHلمك Jىل مدونة السري، الس=يد الوز�ر، يف الصفÕة 
لهذا هاذ املواطن ا�يل هو اTٓن، واحXا اQوÀ دñلنا يف الرادارات الثابتة، 

  .ٔ�مس احلاUة ٕاىل ٔ�موال، وشاروا إالخوان ٕاىل اTٔزمة ®قgصادية
اTٓن ا�يل تنطلبو احXاñ، وهو ما يبقاش املواطن «مييش ٕاىل احملمكة 

هاذ اTٔوراق لكها دñل وزارة  و، وهو بيد)la perception(و«مييش ٕاىل 
ا ما خنلقوشاي وا¥د الش=باك �كون مجموJني فHه لكيش، Tٔن التجهزي، ملاذ

، حىت الس=ياقة، Tٔن )le permis de conduire(هذا تDرشف Jىل 
درمه،  300درمه، وتنجيو خنلصو  100«منش=يو ٔ�ننا خنلصوا يف ال�سجيل 

  .و«منش=يو Jاود نبقاو ندورو، ومن بعد ترنجعو �لمكgب دñل ال�سجيل
  الس=يد الرئDس،

  وز�ر،الس=يد ال
ا�يل تنطلبو هو هاذ املسطرة فP يتعلق �لرادارات الثابتة، خصنا نلقاو 

  .يش ¥ل لهاذ املشلكة

 ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
 . الش=باك الوحHد، الس=يد الرئDس، شكرا، الرساÀ وصلت

  .الس=يد الوز�ر، تفضلوا

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))ز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلو و و و 

ٔ�ظن ٔ�ن القانون يف ¥د ذاته حيتاج ٕاىل مراجعة بعد ٔ�ن طبق ملر¥V ال 
بmٔس هبا، واTٓن جيب ٕاJادة النظر يف القانون، ٔ�ما املساطر فاحلل الوحHد 
يه التكXولوجHات احلديثة، ٔ�ما ٔ�ن �كون هناك ش=باك وا¥د مؤدى عن 

لون يشء، قد «كون اللكفة اTٔفراد املوجود�ن يف هاذ الش=باك، وقد ال حيص
مرتفعة، احلل الوحHد هو اس=تعامل اTٔنرتنDت وال بديل عنه، والعامل لكه تقدم 

 . يف هذا اEال، وال جمال Tٔن Ïزيد من التmٔخر يف هذا اEال
  .ٕاذن، ٔ�� معك، البد من تÅس=يط و×سهيل املساطر �لمواطنني

    ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .شكرا ¦ الس=يد الوز�ر

م�ارشة ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع دامئا، وهو حول  ون�gقل
تعسفات ٔ��زة املراق�ة الطرقHة التابعة لوزارة التجهزي والنقل Jىل مس=تعميل 

 . الطرق
اللكمة Tٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لùٔحرار 

  .لÅسط السؤال، اللكمة لمك احلاج عبو، تفضلوا

        ::::د عبود عبود عبود عبواملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محم
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئDس احملرتم،
  السادة الوزراء،

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

فعال، الس=يد الرئDس، يف اعتقادي السؤال دñيل واحض، احXا يف هاذ 
املناس=بة دñل الفال¥ة، احلصاد، والفال¥ة شاريني الاكمHو�ت دñهلم 

ñ يخرجومه� fّ ة والرشايةJل احلصاد، واك�ن حىت البياñالشهر د.  
ولكن مع اTٔسف، ñ لùٔسف ٔ�� هباذ املناس=بة كنتقدم �لشكر دñيل 
�ليس ٔ�مساكن، فريق احلركة الشعبية، Tٔن ملا اكن وز�ر مXعهم ما خيرجوش 
�لطريق، ميل اكن ٔ�مساكن ٕ�مس إالخوان دñل احلركة الشعبية وصلوا 

  .اكن هو قHادي يف احلزبال�شكر دñيل Tٔمس
كذ¦ حزب ®س=تقالل، اليس £الب، كذ¦ حىت هو اكن عندو 
مرونة مع املواطنني، وÏمتىن ٔ�ن «كون العداÀ والتمنية الوزارة دñهلم يقولوا 

  ). tranquilles(لهاذ الناس هاذو wليو الفّال¥ة 
ة احXا يف وا¥د اTٔزمة، الس=يد الرئDس، احXا يف وا¥د اTٔزمة الفال¥

وال موالني الاكمHوات راه يف وا¥د اTٔزمة �برية، وهاذ مراق�ة الطرق ما 
  .�يعرفوا ال ريب وال عبدو، طف سري

  الس=يد الرئDس، 
 7000يوم دñل الفورñن، وwلص  21اك�ن ا�يل ¥Åسوه، داروا لو 

درمه ويش ¥اUة دñل الغرامة، هاذ اليش حرام هاذ اليش، راه احXا البالد 
  .ما�هيادñلنا احXا 

وهباذ املناس=بة، كنتقدم �لشكر دñيل، جزيل الشكر �
رك املليك 
ولùٔمن ا�يل �يتعاملوا مع الناس �ملروة، والنقل راه ال Jالقة È �ملروة، 
وكنمتىن الس=يد الوز�ر ا�يل ريب Uابو لنا هاذ ا�هنار، وهو وز�ر التعلمي العايل 

  . حيل لنا هاذ املشلك
  .وشكرا �لجميع

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  . شكرا ¦ الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل
  .شكرا الس=يد الرئDس

  ... الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
لميكروفون Tٔن قامgمك الطويV ال الس=يد الوز�ر، رUاء تقربوا اشوية � 

  ...×سعفمك Jىل
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نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

الس=يد املس�شار، امىش الزمان ا�يل الوز�ر جيي يقول �لناس ما 
هذا هو تطبقوش القانون، اTٓن ٕاىل القانون ما wدامش نبدلو القانون، راه 

املصيبة يف هاذ البالد، ميل �كون يش قانون ما wدامش تنلفو Jىل 
القانون، القوانني يف الغرب تتغري يف شهر وشهر�ن، احXا قانون خصنا ٔ�كرث 
من Jام �ش نغريو القانون، راه العيب فHنا، املسطرة ٕاىل ما wداماش 

لك .. .نبدلوها، Tٔن تقول لهذا، واش يف طن�ة، واش يف ٔ�اكد�ر، واش
وا¥د £ادي يبدا يطبق اTٔوامر، ما يطبقش القانون، ومن بعد هذا £ادي 

يقول لو قال يل الوز�ر، يقول لو الوز�ر ما قلت ¦ والو، . مييش �لÅÕس
  . راه هذا هو الواقع دñلنا

هذاك ... ٕاذن �ٓراو القوانني ا�يل ما wداماش نmٔهلوها، �ش ما يبقاش
لقانون، راه ما عندوش احلق يت�اوز املوظف حىت هو wاص �كون محمي �
مرت توقع  200طن زايدة، من بعد  2القانون، Tٔن ال قدر هللا وا¥د هز 

ا�س=يدة، ويقولوا ما راق�تDش، يقول ليه ال راه راق�تو واليين wليتو يدوز، 
  .واشكون ا�يل قال ¦ wليه يدوز؟ الوز�ر، �ٓراو الوز�ر

ما عندوش، مرتبط �لقانون راه املشلك مايش ساهل، املرونة الوز�ر 
�لس=يف Jليه يطبق القانون، ٕاىل الوز�ر ت�Dدا تيخرق القانون، ٕايوا ما ابقى 
وز�ر، راه هذا هو املشلك دñلنا، �ٓراو لنا هاذ القوانني نغريوها، هذا هو 

  .احلل

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد الوز�ر

  .؟ تفضلوإاذا اكن هنا¦ تعقHب، احلاج عبو عندمك تعقHب

        ::::املس�شار الس=يد محمد عبواملس�شار الس=يد محمد عبواملس�شار الس=يد محمد عبواملس�شار الس=يد محمد عبو
ٔ�وال ٔ�� امسح يل، الس=يد الوز�ر، ٔ�� هاذ الرد دJ ¦ñىل السؤال ٔ�� 
خشصيا ما مقgنعش به، Tٔن القانون احبال الس�Hك ج�دو هكذا وال هكذا، 
ما تبقايش تقويل القانون ما القانون، Tٔن هاذ الوزراء ا�يل اكنوا ٔ�مساكن 

ون؟ احXا قلنا �ٓودي د�روا £ري اشوية املرونة، كام ما قاريني قان... وال
اشهر ما خرجوا مراق�ة الطرق،  �5يد�روا يف الشمندر، �يعطيومه، هاذي 

ٔ�شهر وهام واقفني، Jاد دا� خرجومه، هاذ الفال¥ة اج�د Jلهيم اجلنوي،  5
  .مسحوا يل، ٔ�� ما اعرف�يشاولكن 

هام كDسمعوين، والاكمHوات ودا� كام ابغى �كون احلال، ٔ�� الفّال¥ة ها 
كDسمعوين، سري ٔ�س=يدي ٔ�� ك�سحب هاذ التدwل دñيل، وسريوا د�روا 

  .ما ابغيتو
  .شكرا �لجميع

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
ٓ اليس احلاج، ما اك�ن مشلك، راه احXا الس=يد الوز�ر، �ٓ ... لواه �

طيت الس=يد الوز�ر، راه وليتو يف وا¥د احلوار احبال ا�يل ثنايئ، ٔ�� ما اع 
  . اللكمة �لوز�ر، وما قطعهتاش �لمس�شار

الس=يد الوز�ر، قلت لمك قربوا اشوية �لميكرفون، Tٔن القامة دñلمك 
  .طويV وما ك�سعفمكش �ش تبلغوا

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

ذ املؤسسة، ٕاىل القانونيني قالوا لنا ما يه عند� قانونيني امحلد i يف ها
طلبوش مXا ت املرونة املسموح هبا، احXا مس=تعد�ن Jىل ذيك املرونة، £ري ما 

خنرجو Jىل القانون، Tٔن املرونة ال اجهتاد مع النص، ٕاىل اكن النص واحض، 
  .وتقولوا ما تطبقش النص

ا تؤول، ٔ�ما القانون عندو مفاهمي كثرية، ٕاىل النص تDسمح ٔ�نك تبد
ساJة، �ٓش £ادي يد�ر الوز�ر؟  28ساJة،  24ولكن ٕاىل حرص، قال ¦ 

يقول لو لهذا املرونة، راه املرونة كنقولو �لناس طبقوا املرونة يف ٕاطار 
  القانون، ها يه قلناها Jىل الشاشة، هاذ اليش ا�يل ابغيتو؟ 

ا ويطبقوا �ٓس=يدي املرونة، ولكن ما نقولولمكش خرجوا Jىل القانون، رمب
حىت انت ما قليت لناش خرجوا Jىل القانون، £ري املرونة، ٕايوا �ٓس=يدي 

  .نطبقو املرونة يف ٕاطار القانون

  :الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، �لفعل هذا هو املبتغى، تطبيق القانون مع املرونة 

  . طبعا لفائدة املواطنني
لقطاع، وهو حول ن�gقل، إالخوان، ٕاىل السؤال الثالث دامئا يف نفس ا

  . ٕاجناز املمرات والطرق £ري املعبدة �لعامل القروي
واللكمة دامئا Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لùٔحرار لÅسط 

  .سؤاÈ، تفضلوا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلويبيبيبيب
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،  اTٔخgني
بطبيعة احلال، الس=يد الوز�ر، ال جيادل اثنان Jىل ٔ�ن «منية العامل 
القروي تبدٔ� ٔ�وال بتوفري رشوط هذه التمنية، واليت تت�ىل ٔ�ساسا يف حماربة 
مظاهر الهشاشة ®جïعية املمتثV يف ٕاجناز الب�Hة التحتية والتجهزيات 

امل eش=بكة الكهر�ء واملاء وتوفري الطرق اTٔساس=ية، وربط هذا الع
  . واملسا¦

ويف هذا إالطار، فٕان ٕاجناز املمرات والطرق £ري املعبدة مرتوك ٕاىل 
  .امجلاJات احمللية يف ٕاطار �رجمة فائض املزيانية يف ¥اÀ تواUده

ٕاننا نؤكد داwل فريقXا Jىل رضورة فك العزÀ ولو eشلك ôس=يب Jىل 
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ر حملاربة ا�هتمDش وحتقHق س=ياسة القرب، مع العمل بعض امجلاJات واQواو�
ٔ�ن املصدر الوحHد ا¸ي توفر مXه Uل امجلاJات القروية احلصة الس=نوية من 
مزيانية ال�س=يري، ولو ٔ�هنا يف ¥د ذاهتا eس=يطة و£ري قارة، ٕاذ ال تتعدى دمع 
 الوزارة الوصية يف القمية املضافة، ٕاضافة ٕاىل بعض املداخHل الثانوية، مما

جيعل طموح اEلس لتحقHق الطلب اTٔسايس واTٔويل �ل�س=بة �لساكن 
  . ش=به مس=تحيل

¸¦، ôسائلمك، الس=يد الوز�ر، هل هناك صيغة معينة تتوفرون Jلهيا 
حلل مشلكة هذه املمرات واملسا¦ والطرق £ري املعبدة مما ×شلكه من ٔ�داة 

صة �لتنقل �متكني ساكن العامل القروي بصفة Jامة واجلبيل بصفة wا
  والتواصل مع �يق مكو�ت املنطقة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل
  .شكرا الس=يد الرئDس

  .اذ السؤالشكرا الس=يد املس�شار Jىل ه
Jىل فك  2013شوف احXا لكنا مغاربة، اTٓن عيب نبداو نتلكمو يف 

 Àليه العزJ اص العامل القروي «كون مفكوكةw ،عن العامل القروي Àالعز
، راه والت �ٓيت عبدي دwلت القاموس يف 2013هاذي زمان، �قني يف 

حىت يش  هاذ البالد، ما اكن عندمه طريق، ال ما، ال ضو، ال اسHÅطار، ال
ñ ،ةUا¥ fّ 10 هاذي ñ س=نوات كنا تنغوتو fّi تتصوب هلم امحلد .  

Jامل قروي يف اجلبل êٔهنم مايش مغاربة، ما عندمهش حقوق، مgفقني 
Jىل هاذ اليش، احلل ولكن ما نقولوش ما تدار والو، اكن �ر�مج دñل 

 اليش؟ دñل املليار، اJالش هاذ  �15,3يلومرت �للكفة دñل  15.500
Tٔن ما در�ش اEهود �كري، حىت وىل يف هاذ العرش س=نوات اwTٔرية 
 ،Àهود ق�ل ما كناش نبقاو يف هاذ احلاEهود كرب، لو اكن معلنا هاذ اEٕاال وا

يه يف طور إالجناز اTٓن،  2939لكم �قHة خصنا جنزو  15.500ومن هاذ 
 ٔmٓن الوزارة تتعبTل املليار، مايش الوز 2,3واñمتع املغريب، ميل دEارة، من ا

ت�gلكمو Jىل املوارد املالية، راه من فلوس الشعب، مايش الوز�ر ا�يل 
مليار دñل اQرمه �ش هاذ الرب�مج �مكل، ويف الترصحي  �2,3يعبmٔها، 

احلكويم Uا ��يل £ادي «كون دراسة شامTٔ ،Vن اJالش كنا تنختارو هاذ 
ما تبقاش الزبونية يف هاذ اليش، ما الطريق وما تنختاروش هاذي، �ش 

يبقاش هاذ رئDس امجلاJة دñيل، هذا ما دñلDش، وٕاال خصو �كونوا 
املواطنني سواس=ية، wاص هاذ الرب�مج يناقش وتوضع معايري موضوعية 

  .�ش �كونوا املغاربة سواس=ية êٔس=نان املشط

wلية وٕاذن £ادي �كون �ر�مج 8لث ٕان شاء هللا، اك�ن مع وزارة اQا
دñل التmٔهيل دñل، Tٔن هاذ املشلك يه الصيانة، كتصاوب طريق كتجي 

ٔ�شهر كتدي الطريق، نقول ¦ خرس� Jلهيا وما  6فHضا�ت بعد س=نة وال 
اكي�ش اجلودة دامئا، وكنا Jارفني هاذ اليش، اك�ن الغش، ٔ�� شفت عوض 

تدوز ما يد�ر الرمV حصيÕة، الرتاب، تيحفر يف جXاب الطريق ويعمر، ت 
Jام ت�شق الطريق، الكودرون تي�شق، خص فعال املراق�ة، وهذا اQور 
دñلنا لكنا، املقاوالت ا�يل ما wدام�Hش مزñن خص ند�رومه يف الالحئة 
السوداء، Tٔن تنلقاو وا¥د دار مرشوع هنا، ما قادش ومن بعد «مييش 

�ش wñذ الصفقات، هاذ اليش Uاي ٕان شاء هللا دñل الالحئة السوداء 
  ...ٕاىل تصاوبت الطرقات

  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد الوز�ر

  .الس=يد املس�شار، عندمك تعقHب؟ تفضل

  :املس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلويبيبيبيب
  .شكرا الس=يد الوز�ر

£ري فP خيص . بطبيعة احلال، ورمبا تطرقgوا حلواجي ما تطرق�ش لها ٔ��
والرب�مج الثالث، Jىل اTٔقل اك�ن يش  الرب�مج الوطين، الرب�مج الثاين

معطى Jىل اTٔقل Jىل التقHمي وJىل احلصيV �ل�س=بة دñل الن�اح دñل 
  .املرشوع

إالشاكلية ا�يل تطرقgو لها، الس=يد الوز�ر، هاذي يه املعضV الكربى، 
العملية ٔ�بدى من اQراسات، حىت اQراسات ما معر� حناس=بو ماكتب 

سة يف حملها �كون فهيا عيوب، و�كون فهيا اخgالالت اQراسات، راه اQرا
مgعددة، وهنا ٔ�ش=نو غيوقع؟ غيوقع املرشوع ما �متش التنفHذ دñلو وا�هناية 
دñلو، ٕاما اQراسة يف التقد�رات، ®عïدات املالية �ل�س=بة �لمرشوع، ٕاما 

يف اQراسة يف اجلانب التقين ا�يل £ري خندموها من بعد ال�ساقطات وwاصة 
املناطق ا�يل كتعرف ×ساقطات مطرية قHاس=ية، وكذ¦ حىت التكو�ن دñل 
الرتبة، «كو�ن جHولوn حىت هو يؤÉر eشلك سليب Jىل البىن التحتية، 

Ýو�ت �QرUة -احلس=مية- وهاذ املناطق كنعDشوها يف اجلهة دñل Ýزة
  .اTٔوىل

ñ الرب�مج الثاين fّ لومن ال�س=ب %60، الس=يد الوز�ر، حققñة د.  
دwلنا يف الرب�مج الثالث ا�يل تعطات لو ٕاسرتاجتية Tمة، بدء من 
الترصحي احلكويم �لتعاون يف إالطار ال�شاريك، وإالشاكلية هنا £ادي 
ندوزو �لجامJات احمللية، خصها «كون رشيك، ولكن امجلاJة احمللية ما 

 £ادي fّ ة ñعندها حىت يش دwل، كتعمتد يف القمية املضافة، القمية املضاف
ختلص هبا كتV اTٔجور، ومتيش هبا ديك شوي دñل احملروقات وجتلس، ما 
عندهاش، وهنا الرئDس غيوقع اتفاقHة، ولكن هنار جيي اخلالص تيقول ¦ 
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ٔ�� ما عند²ش، �ٓش £ادي ند�رو لو؟ صايف حنÅسو هاذ الطريق Jىل 
  الناس؟ 

امت اQاwلية يف وهنا خص يش طريقة مÄىل �يفاش نتغلبو، تقوم كام ق
ٔ�داء املس=تحقات دñل امجلاJات ا�يل ما ٔ�داوش اTٔقساط دñهلم يف 

هنجو نفس إالسرتاتيجية Ï®س=تفادة يف العامل القروي من الكهر�ء، كذ¦ 
  .وهكذا ميكن لنا نتغلبو

والنقطة اTٔخرى، الس=يد الوز�ر، يف املشاريع، يه النقطة دñل الت��ع 
هبو ونطلبو مXمك wÝذوا بعني ®عتبار هاذ �ن ودñل املراق�ة، احXا 

  . املالحظات
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقHب يف دقHقgني

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

شوف احXا املغاربة Jارفني املشالك دñلنا، لك وا¥د ٕاىل احىك Jىل 
هاذ اليش حييك ساJات وساJات، ولكن ٔ�ش=نو كند�رو �ش نوقفو هاذ 

  اليش؟ 
) l’autoroute(راه «لكمت Jىل Ýزة،  ،املايض راه JارفHنو ٔ�ش=نو اك�ن

لكها حفاري، لكها �زÀ، دñل مكXاس احشال من س=نوات وذيك احلفرة 
كتعمر، هاذ املشلك كام قلت ¦ هو ٔ�ن خص الرشاكت نعرفو اشكون 

  .الرشاكت ا�يل �ي�دموا مزñن والرشاكت ا�يل ما �ي�دموش مزñن
امجلاJات اك�ن جامJات اك�ن فهيا £ري البناية، راين وQ اجلبل، ما عندها 
حىت رñل، معرها ما �كون عندها طرقات، والش ختلقت هاذ امجلاJات 

ندها حىت رñل؟ ٕاذن خصنا نعاودو النظر يف لكيش هاذ اليش، ا�يل ما ع 
راه ٕاىل ما Jاود�ش النظر اQول كتطور Tٔن كرتاجع املساطر دñلها 

  . والتقطيعات دñلها، احXا تيجي ¥اUة ت��قى Uامدة êٔهنا قر�ٓن
خصو يرتاجع، ٕاىل ما راجعناهش هاذ اليش، غنبقاو £ري  هٕاذن هذا لك

، وهاذ امجلاJات خصها تعطي ما عندها ما تعطي، الباكء Jىل اTٔطالل
غتبقى هكذاك Tمشة وغتكون الهجرة القروية، ولكيش غمييش �لمدن 

  .ونmٔديو ا�مثن ٔ�كرث من ذاك اليش ا�يل كنا غنmٔديوه
  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد الوز�ر

عن  ون�gقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو حول مشالك التبليغ �¸Jرية
  . خمالفات السري بعد انرصام اUٓTال القانونية

واللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء الفريق ®س=تقاليل �لو¥دة والتعادلية، 

  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفHليد بلفHليد بلفHليد بلفHل
  الس=يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
الطريق عند ¥دوث خمالفات  يفاmUٔ العديد من السائقني ومس=تعميل

لقانون السري، وwاصة عند جتاوز الرسJة احملددة مبشلك التبليغ �¸Jرية عن 
هذه اwTٔرية، واليت يتوصل هبا ا�الفني £البا بعد انرصام اUٓTال القانونية 
Tٔداهئا، وهاذ اليش، الس=يد الوز�ر، ٕاىل توصل eيش ¥اUة، كام كنعرفو 

  .يد عند� يف املغرب تبارك هللا راه امجليع تيعرفهاالطريقة دñل توزيع الرب 

  :الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .راه صوتك ال ²سمع ،�لميكروفون ،الس=يد املس�شار ،قرب

  :املس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد ااملس�شار الس=يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفHليد بلفHليد بلفHليد بلفHل
و�لتايل ×سقط مد�رية النقل Jرب الطرقات يف خروقات قانونية، .. 

العادي، 8نيا سقوط هذه تت�ىل ٔ�وال يف التبليغ ا¸ي يمت Jرب الربيد 
ا�الفات �لتقادم Tٔن النظام اTٓيل مÄال ٕاذا جسلت ا�الفة يف س=نة معينة ومل 
تنجز احملارض ٕاال بعد مرور اUٓTال القانونية احملددة �لتوصل هبا، وهو ما 
س=يجعل مسÀٔm حسب النقط موضوع مXازJات، Tٔهنا س=تكون م�نية Jىل 

  .، و�لتايل يتعني Jىل إالدارة املعنية ٕاسقاطهاخمالفة مىض Jلهيا ٔ�مد التقادم
ما يه إالجراءات العملية اليت  :¸ا، ôسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم

تنوي الوزارة اختاذها ٕالJادة النظر يف مسطرة التبليغ عند ¥دوث خمالفات 
  لقانون السري، وwاصة خمالفة جتاوز الرسJة احملددة؟

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . را �لس=يد املس�شارشك

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

  . شكرا
يونيو  11اجلواب ٕان شاء هللا يف سطر�ن، الوزارة J�ٔلنت بتارخي 

 عن طلب عروض لتفويض تدبري هذا النوع من العمليات ٕاىل 2013
ساJة، هذا هو اTٓن Tٔن طلبمت  48اخلواص، حىت يصبح التبليغ داwل 

  . ٔ�ش=نو هو إالجراء
املشلك مايش £ري Jىل هاذ اليش، اTٓن كرتسل مانضة لوا¥د املتقاJد 
يف اجلبل، كتجي �لبوسطة كتبقى، املقدم وال الش=يخ خصو wñذها 

توزعش حىت يوزعها، املقدم مريض وال سÅب �ٓخر كتبقى املانضة متاك ما ت 



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2013يونيو  25( 1434شعبان  16

ترتجع، هاذ اليش عند� تmٔخر� كثريا، ولكن هباذ الوسائل وهاذ تÅس=يط 
  . املساطر ممكن حنلو إالشاكليات وخنففو Jىل املواطنني

من القانون  200نعم اك�ن مشالك، Tٔن اك�ن نصوص قانونية، املادة 
املتعلقة مبدونة السري Jىل الطرق، إالشعار ��الفة يوUه ٕاىل  52.05

حب شهادة ×سجيل املر�بة �لعنوان املرصح به، وبعض اخلطرات صا
العنوان، تيغري العنوان، إالدارة بواسطة الرسائل املضمونة مع إالشعار 

  .�الس=تالم ٔ�و عن طريق مفوض قضايئ
مرات اشكون £ادي  2وشوف املسطرة بنفسها، الوا¥د ٕاىل ر¥ل 

املرات احللول ما  �كون فني سا�ن، ٕاذن فعال هاذي ٕاشاكليات ا�يل بعض
تتلقاهاش، ك�شوف حبال املرض، ك�شوف مرض ما عندxش ¥ل، هاذ 
الس=يد عندو يف عنوان، £ري العنوان وامىش، اكن يف طن�ة وىل يف 

  .ورزازات، وقلب Jليه
من نفس القانون Jىل ٔ�نه يف ¥اÀ املعاينة اTٓلية  122كام تنص املادة 

فة املو�ة ٕاىل ا�الف اقرتا¥ا بmٔداء �لم�الفة، جيب ٔ�ن يتضمن إالشعار ��ال
الغرامة التصاحلية واجلزافHة، ؤ�ن يمت حتصيل هذه الغرامة داwل U�ٔل مدته 

يوما، يgÅدئ من اليوم املوايل ليوم تبليغ إالشعار ��الفة، وٕاىل ما  15
  . wلصشاي، تgDدفع �ل�ازن �ش يقلب يقgطع لو من يش �ة ٔ�خرى

و Tٔن دو، ت�gقدارب، Tٔن اTٓن امXني ت�gقهاذي لكها عش=نا هاذ الت�
دامئا الواقع يت�اوز القوانني، اTٓن هاذ القانون، القوانني خصها تغري احبال 

يف التعلمي العايل، عرش س=نني خصنا نعاودو القوانني، ٔ�ما  01.00القانون 
  .راه ما ميك�ش ؟نبقاو بنفس القوانني عرش�ن Jام

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . لوز�رشكرا الس=يد ا

هنا¦ تعقHب؟ . ٕاذا لمك �كن هنا¦ تعقHب س=ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل
تفضلوا، البد من ٔ�ن ôسmٔل، قد ال �كون هنا¦ تعقHب، لDس �لرضورة ٔ�ن 

  .�كون تعقHب، تفضلوا اTٔس=تاذ ا�لبار

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  . شكرا الس=يد الرئDس

  اTٔخو�ن الوز�ر�ن،
  خوة املس�شار�ن،اTٔخوات واالٕ 

يف احلقHقة، الس=يد الوز�ر، كنا كنمتناو ٔ�وال �ش �كون الس=يد وز�ر 
التجهزي خشصيا، ٔ�� كنعرف ٔ�ن هناك تضامن حكويم، ؤ�ن ميكXمك ٔ�ن تفوا 
الكÄري ؤ�ن ×س=توفوا الرشوط ولك ما ميكن ٕافادة الرٔ�ي العام وإالخوة 

غ ؤ�دىه يف رده املس�شار�ن، £ري ٔ�ن الس=يد الوز�ر ميارس، س=يكون ٔ�بل
Jىل هذه اTٔس=ئV اليت ٔ�صبحت ×شغل الرٔ�ي العام، wاصة الناس ا�يل 
Uاهتم هاذ ا¸Jا�ر، ا¸Jا�ر ا�يل قانو� راه ما ابقا×ش صاحلة، Tٔن ٕاىل Ïزلنا 

من مدونة السري، ت�شوفو ٔ�ن التبليغ ما تDس=توفDش  230و �200لامدة 

فه0ي £ري مق�ول ٔ�ننا  30كذ¦ ٕاىل رجعنا �لامدة . الرشوط، جمانب �لصواب
  .نوزعو هذاك ا¸Jا�ر عن طريق الربيد العادي

 48اليوم، الس=يد الوز�ر، فرحXا وفرحوا معنا الناس املواطنني ٔ�ننا يف 
  ساJة غنتوصلو، وفوقاش؟

ٕاذن، �ٓرى نوقفو بعدا ا¸Jا�ر ا�يل اكينة اليوم، ٔ�و ا�يل غتزنل £دا، Tٔن 
وش و�يتعاق�وا ثالثة دñل املرات الناس راها مgرضرة، والناس ما �يتوصل

اTٔضعاف، وهاذ اليش ما �رضاه حىت يش وا¥د، وما يق�لوش حىت ٔ�ي 
درمه ٔ�و  1000درمه، كن�لصو فهيا  300مغريب اليوم ٔ�ن ا¸Jرية دñل 

  .ٔ�كرث
فاi جياز�مك خبري، احXا Jارفني ٔ�ن احلكومة Jاجزة، ما عندها فلوس، 

ٕارادة ا�يل خصنا نتعاونو فهيا �لتخفHف  وهاذ اليش قضاء هللا، ولكن اكينة
Jىل املواطن، حرام بmٔن نعذبو الناس ونعاق�ومه eيشء ا�يل هام ال ق�ل هلم 

  . به
  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقHب

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل
  الس=يد املس�شار، 

الوز�ر، ما . هاذ القانون صوتوا Jليه، خصنا نتحملو لكنا مسؤولي�Xا
عندوش احلق يقول ما ختلصوش اليوم، واش عندو احلق؟ هذا املال دñل 

  . الشعب ما يش املال دñل الوز�ر
غي�ش Ïرجعو �لاميض، ٕاذن �ٓراو هاذ القوانني تتغري ٔ�عباد هللا، ما �

جربنا هاذ القانون، رضوري يف لك قانون حبال الس=يارة تبان فهيا عيوب، 
العيوب دñلها خصها تتعاجل اليوم، ٔ�ما نبقاو شاد�ن يف هاذ القوانني، 
واTٔس=ئV ال حتل املشالك، Tٔن �ش نقولو �لوز�ر وق|ف، كتعرفوا ما ميك�ش 

  .فوق الوز�ريوقف، الفلوس مايش دñلو، القوانني 
اTٓن الوز�ر تي�دم يف ٕاطار هاذ القانون ا�يل اك�ن، £ادي يد�ر هاذ 

ساJة يف انتظار ٕان شاء هللا نغريو لكنا القانون، ما ميك�ش، ٔ�س=يدي  48
القوانني عندمك احلق، لكيش اEمتع عندو احلق يقرتح القوانني، القوانني ها 

 يزنلوا لكهم يف خطرة يه Uاية، تن�دمو فهيا، ولكن �ش جييو القوانني
و¥دة ما ميك�ش، ٕاىل تعاونوا الناس راه ممكن خنرجو قوانني eرسJة، �ٓراو 
 Vس=ئTٔدي، هذا هو اÕنقولو املغرب يف شهر�ن خيرج قانون، هذا هو الت

  ا�يل حتطوا Jلينا، اJالش هاذ القوانني �يبطاو؟ 
ñام، هذا هو إالشاكلية دJ لنا، ٔ�� ¥اط قانون £ادي يبقى ٔ�كرث من

ٔ�شهر تيغريوا القوانني،  3ابغينا الواقع وهذا البالد، شوفوا ٔ�ور� شهر�ن، 
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ٕاذن البالد ك�سري eرسJة، عند� احXا قوانني تنحطوها كتبقى، ٕاما عند 
  . احلكومة ٕاما عند الربملان، ٕاما يف يش �ة ٔ�خرى

هذا راه بالد�، ٕاذن ما ابقاش املشلك حكومة ومشلك الربملان، 
ñلنا لكنا، ٕاما ôسهلو املساطر Jىل املغاربة، ٕاما £ادي نبقاو سؤال القوانني د

جواب، سؤال جواب، وما ند�رو حىت يش ¥اUة، راه قلت لمك تنÕاولو ما 
ٔ�مكن ®قرتا¥ات دامئا تتجنب القانون، عوض ما خنرجو يف القانون ودور 

  .Jىل القانون، لوي Jىل القانون
 48فHه بنود ما صاحلاش، وا¥د ال خصنا نغريو القانون، ما صاحلش، 

 48ساJة £ادي يديو الطوموبيل �لفورñن Tٔن وقف يف بالصة محرة، 
wا «كون يف ٔ�اكد�ر، و£دا «كون عندك wدمة يف الر�ط، هاذ اساJة و 

  .اليش ا�يل اك�ن

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

مواقHت  ون�gقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول ٕاشاكلية التقارب يف
واللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء الفريق . انطالق ¥افالت نقل املسافر�ن

  .احلريك لÅسط السؤال، تفضلوا ٔ�س=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئDس

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

رب مواقHت كام ال خيفى Jليمك، الس=يد الوز�ر، تعترب ٕاشاكلية تقا
انطالق ¥افالت نقل املسافر�ن من ٔ�مه مس�Åات حوادث السري ببالد�، 
ٕاذ ت�سابق من U�ٔل الولوج ٕاىل احملطات الطرقHة املتواUدة Jىل اخلط 

  .الرابط بني حمطة ®نطالق والوصول
هاذي ٕاىل اكنوا �يوقفوا، الس=يد الوز�ر، يف هاذوك احملطات ا�يل هام 

فوا £ري يف الطرقات، يف Uانب الطريق، وهاذ اليش معروفني، ٔ�ما رامه تيوق
  .هو ا�يل تيÕدث حوادث السري �كرثة

ٕاذ ôس�ل لùٔسف ونالحظ يف كثري من اTٔحHان �ون املدة الزمXية 
دقائق،  5دقائق، وهاذ  5الفاصV بني انطالق ¥افV ؤ�خرى ال تتعدى 

احملطة، مازال  تيخرجوا تيضاربوا قدام... الس=يد الوز�ر، راه تيخرجوا مازال
ñ ،ما خرجش اكع fّىل الباليصJ تيخرج من احملطة �يبداو مضاربني  .

  :وJليه ôسائلمك، الس=يد الوز�ر، كام ييل
ما يه إالجراءات والتدابري اليت تنوون اختاذها لتفادي ٕاشاكلية التقارب 

  يف مواقHت انطالق ¥افالت نقل املسافر�ن؟
  دبري خطوط نقل املسافر�ن؟ما يه ٕاسرتاتيجيتمك خبصوص عقلنة ت

  .شكرا الس=يد الرئDس
  

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل
  .شكرا الس=يد الرئDس

  .شار Jىل طرح هذا السؤالشكرا الس=يد املس� 
دقHقة،  15ٔ�وال قانونيا ما ميك�ش �كون التقارب يف الوقت ٔ�قل من 

ساJات حسب كثافة النقل بني املدن  5ٔ�و  4هذا القانون، قد يصل ٕاىل 
وبني القرى، Tٔن اك�ن املدن ا�يل فهيا كثافة دñل املسافر�ن كثرية، ٕاذن مول 

  .ر ذاك ربع ساJةالاكر ٕاىل ما تريحبش، زعام £ادي ي�gظ
ولكن املشلك هل هناك ا¥رتام �لقانون ق�ل ٔ�ن نقول تطبيق القانون، 
تطبيق القانون يه تطبيق العقو�ت، ولكن هل حنن ملزتمون مجيعا 

ñ ٓنTننا اTٔ نا؟gل يف ثقافwبتطبيق القانون؟ وهل تطبيق القانون دا fّ 
  .تنقXنو

HمTٔة، واش �يق عند� ٔ�كرث من وثقافة مسا�رة القانون البد من حماربة ا
دñل الناس ٔ�مHني، راه تطبيق القانون يه معرفة احلقوق  30%

والواج�ات، راه جمهود �بري، ولكن العقوبة ما يش يه بو¥د�هتا كتÕل 
  .املشالك

ٕاذن تنقول هناك مراق�ة، ولكن من بعض احللول، Tٔن مايش كنلقاو 
يش �لرضورة، مايش مشلك داميا عندو ¥ل، اك�ن بعض اTٔمور ا�يل ما

  . القوانني تتعاجل إالشاكليات، �ريطانيا ما عندهاش قوانني
اTٓن مÄال wلق حمطات طرقHة wاصة، هاذ الرشاكت الكربى ا�يل 
عندها الكريان اكثار، اJالش كزتامحين مع ذاك ا�يل عندو اكر ٔ�و جوج يف 

وج حمطة و¥دة، خص يد�ر حمطة دñلو، تيعلنا Jىل التوقHت دñل اخلر 
�ش ôشوفو واش موافق هاذي ٔ�و اTٓخر، و«كون عندو حمطة wاصة، 
ٕاذن ×شجيع احملطات اخلاصة �لرشاكت الكربى �يف ما اك�ن بعض الرشاكت 

  .ا�يل عندها حمطات wاصة
اس=تعامل كذ¦ الطريق الس=يار، Tٔن املشلك اك�ن اQخول، اخلروج 

فش، حىت �لطريق والوقوف، كام قال الس=يد املس�شار، اك�ن ا�يل ما تيوق
ويبدا يوقف، وتيوقع لنا حوادث السري، ولكن احشال من Uداريم، احشال 
من بولDيس خصمك �ش حتضيو هاذ اليش؟ راه اEمتع ا�يل خصو يعاون، 
راه يف لك املشالك، النظافة، تتلقى وا¥د تيالك الزريعة وترييم، وخصك 

تيالك وترييم هو الشطاب وراه، ويقول ¦ املدينة موخسة، وهذاك ا�يل 
  . بنفسو تيقول ¦ املدينة موخسة

  .راه نفس اليش، الرسJة، اشكون ا�يل تيجري �زاف؟ املغاربة نDت
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        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
شكرا ¦ الس=يد الوز�ر، واحgفظ ببعض عنارص اجلواب يف التعقHب 

  . ٕاذا ٔ�مكن
اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقHب عن جواب الس=يد 

  .�رالوز

        ::::املس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعي
شكرا الس=يد الوز�ر Jىل اجلواب دñلمك القمي، ا�يل يف احلقHقة تذا�رتو 
Jىل القانون، وهذا هو ا�يل Jالش احXا در� هاذ السؤال، الس=يد الوز�ر، 
Tٔن ك�شوفو وا¥د العدد دñل احلافالت يف مجيع احملطات، تتلقامه مضاربني 

هاذ اليش مايش يف داwل ... ملواطنني �يتضاربوا �شومضاربني معهم حىت ا
احملطات، حىت تيخرجوا �لشارع، هاذ اليش اJالش طرحXا، الس=يد 

  . الوز�ر، هاذ السؤال
فP خيص، الس=يد الوز�ر، والشك ٔ�ن قطاع النقل كام ٔ�كد Jىل ذ¦ 
الس=يد رئDس احلكومة wالل ٔ�شغال املناظرة حول النقل، Tٔن Uاء يف 

ñلو، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن ٕاصالح قطاع النقل الطريق العمويم ال�م د
�لمسافر�ن جيب ٔ�ن «كون £ايته اTٔوىل واwTٔرية هو حفظ سالمة 

هاذ اليش هو . املسافر�ن وضامن تنافس ®قgصاد الوطين ومصلÕة املس�مثر
  ...اJالش طرحXا هاذ السؤال، الس=يد الوز�ر، مايش هاذ الناس راه

�ر، بmٔن احXا مق�لني Jىل فصل الصيف، وا¥د تتعرفوا الس=يد الوز
العدد دñل الناس اwذاو عطV خصهم ميش=يو، هذا هو ا�يل اك�ن، اك�ن 

  . اكتظاظ Jىل هاذ احلافالت
راه، الس=يد الوز�ر، راه ٕاىل الحظتو �يف ما Uا يف اجلواب دñلمك، 

ñ القانون، راه حىت هاذوك الرشاكت «ميش=يو يلجؤوا ¸وك الناس ا�يل fّ 
شدوا البرييم، وتيجي يعطيه اكر، هاذ اليش هو ا�يل تيصدق فHه وا¥د 

  ...العدد دñل امسيتو
ا�يل اكينني ) les plages(كذ¦ فP خيص، احXا ك�س=تعنو، دا� 

قراب �لمدن، ت�س=تعنو حقHقة بذوك احلافالت احلرضية، ولكن راه اك�ن 
�ي�دم اكر مصبوغ من وا¥د العدد دñل الناس ا�يل كتلقاه يف هاذ الصيف 

  . �ة و�ة اكع ما مصبوغ
ٕاذن هنا wاص «كون هاذ ال�ساهل حقHقة �ش نقضيو اTٔغراض دñل 

  .املواطنني، ولكن Jىل سالمهتم راه احXا ما حمتافظي�ش Jلهيا
  .شكرا الس=يد الوز�ر

    ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار

ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل وهو الس=يد الوز�ر، ٕان مل �كن لمك تعقHب 
حول ٕاسرتاتيجية وزارة التجهزي والنقل لتطو�ر ٔ�سطول املال¥ة البحرية، 

  .واللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك دامئا لÅسط هذا السؤال

  .اTٔس=تاذ السعداوي تفضل

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

  السادة الوزراء،
  ين املس�شار�ن،ٕاخوا

السؤال دñلنا يف الفريق احلريك «زامن اليوم مع العودة دñل املواطنني 
املغاربة يف املهجر، ا�يل Uلهم �ميروا Jرب ٔ�سطول النقل البحري، وكام 
تعلمون، الس=يد الوز�ر، ما ²شلكه هذا القطاع من ٔ�مهية، وا�يل ك�سامه يف 

خصوصا اجلالية املغربية القاطنة ت�ش=يط التبادل الت�اري ونقل املسافر�ن، و 
  . �خلارج، wاصة يف فصل الصيف

ولكن ٔ�مام هذه املشالك و®خgالالت ا�يل عرفها القطاع �لرشاكت 
 يف هاذ امليدان، وJىل ٕاÉر هاذ ®خgالالت يف هاذ القطاع Vالوطنية العام

ا�يل عرف وا¥د اخلصاص �بري يف اTٔسطول، اضطرت الوزارة ®س��Xاد 
  .اكت النقل البحري اTٔجXبيةeرش 

ٔ�ي وزارة -Jىل هذا، الس=يد الوز�ر، نود معرفة ٕاسرتاتيجية الوزارة 
يف جمال تطو�ر ٔ�سطول النقل البحري وما È من ٔ�مهية،  -التجهزي والنقل

وما هو الرب�مج املسطر يف جمال ×شجيع وحتفزي ®س�Rر يف مHدان النقل 
  البحري؟

  .شكرا الس=يد الرئDس

    ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل
  .شكرا الس=يد الرئDس

  .شكرا الس=يد املس�شار
، تعلمون مجيعا مدى ٔ�مهية النقل البحري ومس=تق�ل النقل البحري

البرتول لو مل �كن النقل البحري ما اكن �لبرتول ٔ�ن يوزع Jرب العامل، اTٓن 
التÕدي الك�ري هو الفحم احلجري، هل Qينا املوا� الس=تق�ال الفحم 

  احلجري �بديل مÄال �لبرتول؟
مع دول العامل،  ،Jالقاتنا مع ٕافريقHا ال ميكن ٔ�ن تمت ٕاال Jرب النقل البحري

اكت وطنية، مت ختصيصها، ال ٔ�قول مع اTٔسف مع اTٔسف اكنت هناك رش 
Tٔن مت ختصيصها، ولكن مل ×س=تطع ٔ�ن تصمد يف وUه املنافسة اQولية، 
wاصة يف الظروف ®قgصادية احلالية، مؤسسات صغرية واملنافسة اQولية 
رشسة Uدا، واملوارد املتا¥ة موارد £ري اكفHة Qى املغرب، ٕاىل امسحتو 

  :اتنعطيمك £ري بعض املعطي
مليون ôسمة  11مليار ٔ�ورو س=نوñ، بلجياك  85املغرب ي�gج ٔ�قل من 
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مليار،  2000املليار، فرôسا حوايل  1000مليار، ٕاس=بانيا ٔ�كرث من  14
مليار وكن�Xافسو مع اQول، هاذي يه  85احXا . مليار 2800ٔ�ملانيا 

  . إالشاكلية دñلنا
رشاكت ٔ�جXبية ال�شجيع، ٕاذن البد من التعاون بني رشاكت وطنية و

ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نصمد، Tٔن تتكون رشكة احشال من �خرة £ادي «كون عندها 
  .مسكHنة؟ تيجيو «هيبطوا اTٔسعار تيقgلوها

ٔ�ما املغاربة املقميني �خلارج ما اك�ن حىت مشلك، الرشوط موفرة، سواء 
فة �لطا�رة ٔ�و �لباخرة، الباخرة ما نتلكموش Jلهيا، ٔ�ما بطاقة الطا�رة التلك

نقول لمك بال ما ... ٔ�قل من التلكفة العادية الس=تق�ال هاذوك %50حىت  40
توصيو Jلهيم، Tٔن فعال wاص وا¥د ®هïم ٔ�كرب فmٔكرب �ملغاربة املقميني 

املليون دñل الساكن، واQمع ا�يل �يقدموه  �5خلارج، Tٔن بني ثالثة حىت 
   .بالدمه خص تعطهيم البالدمه وتيحبوا بالدمه، ٕاذ

ٕاذن ٔ�� مgفق معمك ٔ�نه خص تتوفر الرشوط لكها، ولكن �ش ت�شئ 
رشكة وطنية قوية، هاذي ٕاسرتاتيجية، هناك ٕاسرتاتيجية، ولكن ٕاسرتاتيجية 
ما كتوضعش وكتنجز بني عش=ية وحضاها، Tٔن خصك تقلب Jىل رشاكء 

  ...قويني وJىل متويل قوي، ولكن يف الظروف احلالية

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . ¦ الس=يد الوز�رشكرا 

واللكمة لùٔس=تاذ السعداوي يف ٕاطار التعقHب عن جواب الس=يد 
  .الوز�ر، تفضل

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

ك�شكرو الس=يد الوز�ر Jىل هاذ إاليضا¥ات وهاذ اTٔجوبة دñلو 
قل البحري، و®هïم ا�يل Jاطني لهاذ القطاع وا�يل اعطاتو احلكومة �لن

Tٔن من U�ٔلو Tٔن هذا هاجس �بري دñل احلكومة، ٕاال ٔ�ن، الس=يد الوز�ر، 
كتعرفوا املوقع اجلغرايف دñل املغرب و®مgداد دñلو Jىل الوا�تني 
البحريتني �ل�س=بة �لمحيط اTٔطليس والبحر اTٔبيض املتوسط واملداخHل 

درمه، ٕاال ٔ�ن املفارقة، مليار  27ا�يل كDشلكها هاذ القطاع ا�يل تقدر بـــ 
الس=يد الوز�ر، رمغ اTٔمهية دñل هاذ القطاع نالحظ ٔ�نه ما كDس=تافدش 

  .بmٔي حتفزي ٕاسوة كنظريه �لنقل اجلوي
وJىل هذا، الس=يد الوز�ر، ابغينا وس=بق لمك Ï�ٔمك اTٓن رشتو ٔ�نه جيب 
حتيني القوانني، واش ما ك�شوفوش بmٔن مدونة الت�ارة البحرية تقادمت من 

وك�ش=تغلو هبا حلد الساJة؟ واش ما ¥اôش الوقت اليوم ملراجعة  1919
  هاذ املدونة ملوا�بة التطورات ا�يل �يعرفها هاذ القطاع؟ 

كذ¦ ابغينا نعرفو ما يه إالجراءات املزمع اختاذها بغية حتفزي الفاJلني 
  الوطنيني املس�مثر�ن لفgح اEال �لمس�مثر�ن املغاربة يف هاذ القطاع؟ 

ما يه لبنات ؤ�سس ٕاJادة هيلكة القطاع وتطو�ر ٔ�سطول كذ¦ 

  املال¥ة البحرية؟ 
، ٕاىل )un chantier naval(كتعرفوا بmٔن ما كنتوفروش حىت Jىل 

  . اكنوا البواخر الكربى كنضطرو نقلوها ٕاما ٕاليطاليا وال ٕاجنلرتا ٔ�و ال هولندا
  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك
  .مك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن تعقHب الس=يد املس�شاراللكمة ل

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل
  .شكرا الس=يد الرئDس

Jىل مس=توى التÕليل نتقامس التÕليل، راه قلت لمك املشلك هو 
  . هاذ الواقعاحللول، الواقع دñلنا لكنا كنعرفو 

اTٓن ®س�Rر يف البواخر، ما تتحتاجش تقول يل احلوافز، اJالش؟ 
مليون درمه  200مليون درمه، ميل تيفوق ®س�Rر  Tٔ200ن اك�ن فوق 

مليون يه ا�يل تتكون  200ت�Xاقش م�ارشة �ش wÝذ التحفزيات، قل من 
التحفزي مÄال  حتفزيات Jامة، دامئا يف لك القطاع تيكون اس=تXÃاءات، Tٔن

 200يف قطاع الس=يارات وال يف هاذ القطاع، مايش �يف �يف، فوق 
مليون n �قش ٔ�ش=نو �غي تد�ر، ٕاىل اكن املواطنني �£ني ²س�مثروا يف 
هاذ اEال، رئDس احلكومة كDس=تق�لهم يناقش معهم التحفزيات الالزمة 

  .اخلاصة �لك جمال
ية ملنافسة اTٓخر�ن لو¥د�؟ املشلك هو فعال واش عند� القدرة املال 

هذا هو السؤال ا�يل كنطرحوه، Tٔن الطموح دñلنا واملغاربة Jارفني �ٓش 
ابغاو، ولكن �ٓش عندك من موارد �ش توصل �لهدف، تيقول ¦ wاص 
«كون عندك الس=ياسة دñل الطاقة املالية دñ¦، وما حتدد اTٔهداف 

، �ٓش قاد حترك دñل دñ¦ ميل تقلب Jىل الفلوس ما ابقاش هاذ اليش
 .املوارد يه ا�يل حتدد الربامج

اك�ن ٕاسرتاتيجية Tٔن طويV املدى، اJالش؟ �ش تعطي لنفسك 
الوقت �ش تلقى الرشاكء ا�يل احبال هاذ املرشوع دñل طن�ة، حبال هاذ 

ا�يل هام مشاريع هيلكية �برية، وهاذ ) Tanger Med(املرشوع دñل 
ة البحرية، القوانني واQس=تور تgDغري تقريبا لك اليش دñل البواخر والت�ار 

س=نوات، و�Tٔحرى القوانني تتقادم، ٕاذن راين قلهتا لمك، اJالش هاذ  10
القوانني الوترية دñل التغيري، خصنا ننك�و مجيع Jىل هاذ الوترية دñل التغيري 
ا�يل مايش رسيعة، راه ٕاىل ما ¥لينا هاذ إالشاكل غتكون عنق الزUاUة، 

وانني غتوقف املغرب، Tٔن اس�Rرات خضمة �£ا جتي �لمغرب، اJالش؟ الق
«لكفة اTٔجور يف الصني كتطلع، «لكفة النقل كتطلع، املغرب قريب من 

  .ٔ�ورو�، رشاكت كثرية «ريد ٔ�ن ×س�مثر يف املغرب
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        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

ٔ�ن ٔ�رحب �لوفد  امسمك مجيعوق�ل ٔ�ن ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل، ٔ�ريد �
الربملاين اTٔردين الشقHق، ا¸ي �رٔ�سه اQكتور ¥ازم قشوع، وا¸ي يتابع 

  .معنا ٔ�شغال هذه اجللسة
ٕاذن ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل املدرج دامئا يف نفس القطاع، وهو حول 
اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات العمومHة التابعة لقطاع التجهزي 

لكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لùٔحرار، اللكمة والنقل، وال
  .لمك الس=يد الرئDس، اTٔس=تاذ لعلج تفضل

        ::::املس�شار الس=يد حلبDب لعلاملس�شار الس=يد حلبDب لعلاملس�شار الس=يد حلبDب لعلاملس�شار الس=يد حلبDب لعلجججج
  .شكرا الس=يد الرئDس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  إالخوة املس�شار�ن،
املشالك ا�يل �يعرفها  من الصباح واحXا ت�سمعو، الس=يد الوز�ر، وJىل

القطاع، وJىل تداول احلاكمة يف القطاع، والصعو�ت Tٔنه من U�ٔل تغيري 
الوضع، Tٔنه السHÅل الوحHد Jىل ما يبدو وJىل ما ٔ�عطاه الس=يد الوز�ر هو 

  .املرور Jرب قوانني
اليوم السؤال دñيل eس=يط، الس=يد الوز�ر، eس=يط Uدا، eس=يط يف 

تغيري، Uاءت لتغيري وضع حمكت Jليه يف ٕاطار حكومة Uديدة Uاءت �ل 
  . محلهتا ®نت�ابية �لفساد

هل �رضيمك، الس=يد الوز�ر، اخلدمات اليت تقدTا املؤسسات العمومHة 
�لمواطنني والس=ياح يف املرافق العمومHة اليت عرفت اس�Rرات �برية، 
ؤ�خص �¸�ر Jىل مس=توى املطارات، Jىل مس=توى الطرق الس=يارة، Jىل 

  وى املوا�، Jىل مس=توى حمطات القطار؟مس=ت
من الناحHة دñل النظافة، من الناحHة دñل اخلدمات، من الناحHة دñل 
املعامV مع هاذ املواطنني، من الناحHة دñل املعلومات الرضورية �لمواطنني 

  يف هذه املرافق، هل �رضيمك هذا؟ 
مبا هناك ما واش حىت هاذ اليش خصو قوانني �ش توقفوا Jليه؟ وال ر 

، بmٔنه إالôسان واقف Jىل اشغالو، ٔ�نه �يحسن )la rigueur(²سمى بــ 
الوضع دñل وا¥د إالدارة، وا¥د املرفق معويم، ا�يل بطبيعة احلال يف ٔ�ي 
تداول دميقراطي يف العامل عندما جتيء احلكومة ²شعر املواطن �لتغيري يف 

ٔ�� ٔ�خص �¸�ر هاذ حميطه، بعدا Jىل اTٔقل £ري يف بعض اEاالت، و 
  . اEال

ٔ�متىن Ï�ٔمك الزلمت ×سافرون Jرب الطريق الس=يار وك�شوفوا �يفاش الطريق 
الس=يار واملرافق العمومHة دñلو، املراحHض دñلو يك دا�رة، واملسائل ا�يل 

  . كتعطى متا �xدمات
كنمتىن ٔ�نه ك�سافروا يف املطار وك�شوفوا ٔ�نه يف املطار ٔ�ش=نو يه 

مع ما اكي�ش، يف فراÏكفورت اك�ن اجلامع واك�ن مس�د يف اخلدمات، Uا
املس=توى دñل املواطنني، يف املس=توى دñل هاذ الشعب ا�يل �يتطلع Jىل 
ٔ�نه �راعى هاذ ®س�Rر، يف ٔ�ول ٔ�مره �راعي املواطن، �راعي اخلدمات 
�لمواطن، ²س=تجيب È، مايش احXا ابغينا ôرشيو يش ¥اUة وحنطوها 

  . ا حنطوها �ش «كون يف مgناول املواطن، يف wدمة املواطنكد�كور، ابغين
وهاذ التغيري هذا �لعكس ا¸ي ôس�شعره ¥اليا هو «ردي هذه 
الوضعية، واش ٔ�نه كتوقع يف بعض املرات يف الطريق الس=يار ٔ�نه كت�gظر 

، واش هاذ اليش )un deuxième guichet(دقائق Tٔنه ما ¥الي�ش  10
ما ميك�ش لها ختدم جوج دñل الناس خيدموا �ش  لكو ٔ�نه الطريق الس=يار

، دا�ر�ن مÄال )les guichets(دقائق يف  10الوا¥د ما يبقاش يتعطل 
   ؟دñل احملمدية وا¥د) les changeurs(احبال دا� يف 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار، رسالتمك وصلت
  .ثة اQقائقاللكمة لمك الس=يد الوز�ر، اجلواب يف ثال

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

  .شكرا الس=يد املس�شار
رمبا ما كتعنDش بيل wاص الوز�ر يفرض Jىل املواطنني يبداو يضحكوا 
مع الس=ياح يف املطار، هاذ املعامالت حىت يف اTٔوطيالت، حىت يف لك 

حXا بعدا يف اجلبل ٕاىل Uا يش وا¥د غريب تندwلوه ²رشب اعند�  بالصة،
Ý�ٔي، ولكن املشلك دñل املعامالت هذا «كو�ن، هذا «كو�ن �يف ميكن 
اس=تق�ال اTٓخر و£ريه، وهذا فعال كنعانيو مXو حىت يف اTٔوطيالت، يف 
املطارت، هذا موجود ولكن ما Ïكرثوش مXو Jاود 8ين، اك�ن يش اشوية، 

وه حىت يف اQول املتقدمة، تنلقاوه حىت عند اTٓخر�ن، وا¥د اصبح وتنلقا
  . مقلق �ٓش £ادي تقول لو؟ سري احضك، عندو مشالك

ٕاذن تنقول املس�د، ٔ�� حطيت Jليه سؤال، ما اكôش املس�د يف قاJة 
®نتظار يف اQار البيضاء، اTٓن اك�ن مس�د، اك�ن قاJة �لصالة داwل، 

، اك�ن اTٓن، اك�ن مس�د، اك�ن قاJة wاصة، �ش ما Ïكذبوش Jىل الناس
  .املشلك حتل

اTٓن خصنا ôشوفو إالشاكليات املطرو¥ة، وترية التغيري واش املواطن 
تيلمس وترية التغيري وال ال؟ ٔ�ما �ش توUد لك اTٔمور يف وقت وUزي، ال 

 2012: ٔ�ظن مايش هو ا�يل كتطالب به الس=يد الرئDس، نعطيك مÄل
wدمة wاصة �لشاحXات يف الطريق الس=يار، تضمن ٔ�ش=نو اك�ن؟ ٕاطالق 

هلم املوقف يف ظروف ٔ�مXية، يتعلق اTٔمر �ملواقف املؤمXة �لعر�ت والوزن 
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ñ�ٔم، وتوفر �لسائقني قاJة جمهزة  7/7و 24/24الثقHل اليت ×ش=تغل 
لالسرتا¥ة، شاشة تلفزة، ٔ�ما�ن ®س=تحامم، وقاJة �لصالة وفضاء �لتواصل 

  .2012 اfّ نDت، هاذي تدارت ñمgوفر Jىل اTٔنرت 
اTٓن احملطات تتاكÉر، غتكون فهيا املنافسة، Tٔن احملطة ادروك 
رشاكت، ٕاىل ما جعبكشاي احملطة اTٔوىل £ادي متيش �لمحطة الثانية، راه 
رشاكت ا�يل اكينني يف احملطات، رضوري wاص «كون املراق�ة، ولكن 

Uة ا�يل ك�سد اخلدمات �لمواطن خصنا فعال ٔ�ننا نوريو لهاذ الناس راه احلا
راه ما ميش=يو لها املواطنني، ٕاىل قاطعوها املواطن wاص املواطن يعاون يف 
هاذ الثقافة، ٔ�ما ٕاىل لقHت املراحHض ما wدام�Hش ولقHت امشاو الناس 
و«اكÉروا Jلهيم، £ادي يقولوا الشعب رايض Jىل هاذ اليش، انï مالمك، 

  . احلكومة مالها، الشعب رايض
  .ذن تنقولو نعم �لمراق�ة، هذا رضوري، ولكن املراق�ة قلت £ري اكفHةإ 

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

  .اللكمة لùٔس=تاذ لعلج يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس=يد حلبDب لعلاملس�شار الس=يد حلبDب لعلاملس�شار الس=يد حلبDب لعلاملس�شار الس=يد حلبDب لعلجججج
  .شكرا الس=يد الرئDس

غريب Ï�ٔمك ٔ�ن تتق�لوا ٔ�ن ما «كوôش اخلدمة، ٔ�ن إالôسان تعطيه ش=به 
gاكر يف وا¥د موقف دñل اخلدمات دñل ®سرتا¥ة ؤ�نه «كون ®ح 

املراق�ة شديدة، غريب هذا اTٔمر، Ï�ٔمك ٔ�صبحمت xحكومة تطالبون املواطن 
ٔ�ن يتعبmٔ من U�ٔل املراق�ة، هاد اليش راه ما ميك�ش، انï ا�يل عندمك سلطة 

ميل  القرار وسلطة التنفHذ، وانï ا�يل عندمك سلطة املراق�ة، واش انت
لكم، وكتقول يل خصك  50كتد�ر wدمة ما بني ®سرتا¥ة و®سرتا¥ة 

لكم و¥دة  50ٔ�نه ٕاىل ما جعبا«كش متيش لوا¥دة ٔ�خرى، خصين منيش 
  . اخرى الس=يد الوز�ر

لكم Ïزيدها، Tٔنه الوزارة ٔ�و  50وتصور ٔ�نه خصين نتوىض ٔ�نه خصين 
رضاو لنفسمك ٔ�نه املسؤولني املراق�ني ما ٔ�دواش اQور دñهلم، �يفاش «

مراحHض ×س=تق�ل الس=ياح و×س=تق�ل مواطنني مغاربة ما «كوôش يف 
  .هاذ اليش ال جيوز ٕاطالقا ؟املس=توى دñل اخلدمة

حرمة املواطن، الس=يد الوز�ر، خصمك تدافعوا Jلهيا، تدافعوا Jىل حرمة 
املواطن، هاذ اليش اليوم ما بقاش ٔ�نه ند�ر اس�Rر دñل املاليري دñل 

مه، ولكيش كنطلب مXو اليوم، كنطلب من املغاربة يد�روا �دمه يف اQرا
ÀوQجور، يد�روا �دمه يف الشغل، ؤ�نه اTٔاملقاصة، يد�روا �دمه يف ا 

مايش مق�ول، مرفوض رفضا Ýما،  ما تmٔد²ش اQور دñلها، هاذ اليش
مرفوض ٔ�نه املطار �Tٔمس القريب اكنت تظاهرة يف وUدة، املطار دñل 

Uة من املواطنني ٔ�نه وJطر، مجموTٔة من اJض، مجموHدة ما عندوش مراح
اكنت يف وضعية صعبة عند صعودها �لطا�رة، وهاذ اليش انï كتعرفوه، 

  . واش هاذ اليش جيوز؟ ال جيوز لنا الس=يد الوز�ر
ما خصناش نتق�لو احلاUة ا�يل مايش مزñنة، خصنا Ïرفضوها، رمبا تقول 

و الوترية دñل املراق�ة، ٔ�� معمك �ش نعيدو النظر، يل ٔ�� معمك �ش Ïرفع
مgفق معك، الس=يد الوز�ر، ولكن ما تبقاوش يف وا¥د اEال دñل اQفاع 
من U�ٔل اQفاع، هاذ اليش راه مايش مق�ول الس=يد الوز�ر، هذا خطاب ال 
جيوز، خطاب ال جيوز ٔ�ن ندافع من U�ٔل اQفاع، راه هاذ اليش ما مق�ولش 

  .وز�رالس=يد ال

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقHب يف دقHقgني

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

اه س=بÕان هللا، ٔ�� ما قل�ش هاذ ال�م ا�يل تتقول انت �لمواطنني، ر 
املوطنني كDشهدوا، ال، ٕاما Ïكونو رص¥اء بي�Xا وال نmٔولو ال�م دñل 

  اTٓخر، واش قلت لمك ٔ�� راض Jىل هاذ اليش؟ 
واش وUدة ٔ�� ا�يل ابنDهتا؟ وôشوفو اشكون دار هاذ اليش؟ ال 
ôشوفو، ال ما ابغيناش Ïرجعو لهاذ اليش، هللا هيد�مك، wليو� Ïكونو بنائني، 

  . Ïزيدو �لمس=تق�ل
�ٓس=يدي ٕاىل شفت املراحHض، املواطن العام �يكgب، وتيكgب 
وترياقب، احXا هاذ اليش اEمتع املدين اQس=تور اجلديد ٕاىل ما شافوش 

  .املراقب £ادي حيل هاذ الباب دñل املراحHض، حيل هاذي
ٓ س=يدي ٕاىل شفت يش ¥اUة كتبوا، وقل لنا يف سؤال كتايب هاذ  �

ن الفالين، �ش احXا منش=يو Ïراق�و اليش ما wدامش يف املطار الفال
  . وجناوبو ونقولو ٔ�ش=نو معلنا

والوز�ر واش £ادي يدور؟ ٔ�� ما فهم�ش، هاذ البالد، واش هاذ 
املغرب بو¥ديتو £ادي خيدم بقوانني و¥دة، شوف �ٓش �يتدار يف الب
ان 
اTٔخرى، اEمتعات املدنية يك دا�رة، املراق�ة راه «متيش �لغرب ما ك�شوفش 

  .ولDيس يف الزنقة، ما ت�شوفش Uداريمالب
ٕاىل �£ني نتطورو، ٕاىل �£ني نبداو حنكHو �لناس وحنملو املسؤولية 
�لحكومة، احشال عند� دñل املوظفني يف هاذ اEال �ش Ïراق�و لكيش هاذ 
اليش؟ احشال وظفوا الناس ق�ل مXا؟ هذا مشلكنا �بري، حبال ٕاىل الوز�ر 

ودة يف وUدة، وما حتملوش يش مسؤول Jىل يش مراحHض مسد
  . مسؤولية، ال، لك الوا¥د يتحمل مسؤوليتو

اTٓن متا اك�ن مد�ر، اك�ن مسؤولني، اك�ن رشكة رمبا دñل النظافة، ٕاىل 
ما قدÝش هاذ الرشكة نبدلوها، نقولو يبدلوها، راه هاذ اليش تعاونوا الناس 

شالك �الصطدام، Jىل هاذ اليش ٕاىل ابغينا منش=يو، راه ما £اد²ش حنلو امل 
راه £ادي حنلو املشالك �ش نلقاو احللول املالمئة، ٔ�ما ما تدارش، ما 
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تدارش، راه �ٓيت عبدي قلت لمك ما عندمهش الطريق، ما عندمه 
  .مس�شفى، ما عندمه والو

  :الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، شكرا لمك، ون�gقل ٕاىل السؤال اwTٔري يف قطاع 

  . ، وهو حول Jدم ا¥رتام ممرات الراUلنيالتجهزي والنقل
واللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء فريق التÕالف ®شرتايك، تفضلوا الس=يد 

  .احلاج

        ::::املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب خربو خربو خربو خربوشششش
  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
ٔ�مهها Jدم  «زداد حوادث السري املس�V �ملدار احلرضي Tٔس=باب

ا¥رتام بعض السائقني لقانون السري، ومهنا Jدم ا¥رتام ممرات الراUلني، 
حHث �را ما Ïرى سائقني يقفون ٔ�مام هذه املمرات لفgح اEال ٔ�مام 

ولهذا الغرض، مت وضع ممرات wاصة مصبو£ة . الراUلني كام هو مطلوب
مل �كن ٔ�¥د �Tٔبيض، مما يطرح السؤال عن Uدوى وجود هذه املمرات ٕاذا 

  حيرتTا؟
ولهذه الظاهرة س�Åان يف نظر�، اTٔول ثقايف «ربوي، حHث ال 
²س=توعب Jدد �بري من السائقني، ٕان مل �كن ٔ�£لهبم، وجود راUلني جيب 
ا¥رتام حقوقهم يف الطريق، وهذا يندرج مضن ٕاطار Jام يتعلق �¥رتام 

وي ٔ�نه يف اTٓخر وا¥رتام حقوقه، وما يؤكد هذا السÅب الثقايف والرتب
املنطقة الشاملية، wاصة عامليت تطوان املضيق الفXيدق يمت ا¥رتام ممرات 
الراUلني �سلوك طبيعي ميارس من طرف السائقني تÉٔmرا eسلوك السائقني 
مبدينة سgÅة القريبة، ٔ�ن يعترب Jدم ا¥رتام الراUلني جرمية ال ت�سامح معها 

  .رشطة املرور
و مراق�ة من طرف رشطة املرور والسÅب الثاين هو غياب ٔ�ي ردع �ٔ 

اليت ٔ�صبحت يه نفسها ال تعترب Jدم الوقوف ٔ�مام ممرات الراUلني خرقا 
وسلواك £ري مق�ول من طرف السائق، وال يرتتب عنه ٔ�ي جزاء ولو 

  . التنHÅه، ٔ�ي ٔ�نه يمت التطبيع مع هذا السلوك £ري السلمي
ام وميكن ٔ�ن نضيف ٕاىل ذ¦ غياب حتسDس مس=متر برضورة ا¥رت 

الراUلني وا¥رتام اTٓخر�ن وحقوقهم بوUه Jام، حHث ٔ�ن بعض امحلالت 
املومسية ال تmٔثري لها ٔ�و ذات تmٔثري ضعيف Jىل سلوك السائق، وحنن 
نتÕدث هنا Jىل السلوك السائد، مع Jدم ٕاغفال وجود سائقني هلم الثقافة 

  .واwTٔالق، مما جيعلهم حيرتمون اTٓخر�ن، ومهنم الراUلني
هذا املوضوع ٔ�نه هيم وزارة اQاwلية واملصاحل اTٔمXية، لكXنا حقا يبدو 

فضلنا طر¥ه Jىل الس=يد وز�ر التجهزي �رتباطه مع مدونة السري، من 

حوادث السري، واعتباره موضوJا ٔ�مشل مرتبط مبدونة السري والرتبية 
الطرقHة، مما جيع¾ يندرج مضن موضوع حماربة حوادث السري من �ة، 

  .لك مس=تعميل الطريق ومهنم الراUلني من �ة ٔ�خرىوضامن حقوق 
مفا يه ٕاسرتاتيجية مصاحل وزارة التجهزي واحلكومة Jامة خبصوص هذا 

  املوضوع؟
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لجواب

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((اTٔطر اTٔطر اTٔطر اTٔطر     الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�نالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�نالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�نالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل
  .شكرا الس=يد الرئDس

  .    شكرا الس=يد املس�شار
من حضاñ احلوادث مه راUلون،  %41,30فعال ٕاشاكلية خطرية، 

وJادة يف املدن، Tٔن ا¥رتام القانون، كام Uاء Jىل لساÏمك، هو ٔ�وال ثقافة 
لثقافة جيب ٔ�ن �كون ق�ل ٔ�ن �كون زجرا، راه هو ثقافة، ويف غياب ا

  ...الزجر، هذا هو
ولكن اJلموا ٔ�ن Jدد رUال اTٔمن �اكد يت�اوز ب�س=بة قليJ Vدد رUال 

 فgنا اشوية �ر²س يف Jدد رUال اTٔمن، ñ fّ هاTٔمن ببار²س، املغرب لك
خص نضاعفو، ٔ�ضعاف ؤ�ضعاف، وما ميك�ش حتط Jاود 8ين رUل ٔ�من 

و راه ٕاىل ما اكن�ش هاذ الثقافة، Tٔن ا¥دى لك ممر، هاذ اليش �يف ما قلت
Uاو ا¥دى مدينة حمتV وفهيا ثقافة ٔ�خرى، الناس �يطبقوا ذاك اليش ا�يل 
شافوا، ٕاذن خصنا املغاربة لكهم نديومه �زوروا اشوية الفXيدق، ñك؟ ممنوع 

  .املرور من متاñ، ا�يل ابغى مييش Tٔور� مييش Jىل طن�ة
معلت محالت كثرية، و�لت Uا�زة يف ٕاذن هاذي فعال، وزارة التجهزي 

الوصV دñل اTٔذرع، فازت �جلا�زة الثانية يف صنف التواصل wالل املؤمتر 
العاملي Tٔفالم السالمة الطرقHة، ولكن £ادي تقول يل واش اجلا�زة ¥لت 

  .لنا املشلك؟ ٔ�قول ال
هذا �يعين اTٔطر املغاربة ا�يل صاوبوا هاذ اليش اكنوا يف املس=توى، 

Jالم ت�شوفوا التلفزيون، مرة مرة حىت هو تيد�رو، ولكن خصنا ما االٕ 
العمل؟ هاذي يه إالشاكلية، ما العمل ٕاذا �غي تغري الثقافة دñل اEمتع يف 

  لك اEاالت؟ 
راه ٕاىل ما ا¥رتمXا الراUل، مول الس=يارة ا�يل را�ب حىت هو تيوىل 

ص �كون عند اEمتع هو راUل، كام ال حيرتم لن حيرتم، وهاذ الوعي ا�يل خ
ا¥رتام اTٓخر، راه ٕاىل عند� ا¥رتام اTٓخر £ادي اÏكونو ¥لينا ٕاشاكلية �برية 
Uدا، معضالت �برية، ولكن الغالب هللا، ك�شوفو هاذ اليش، ولكن ثقافة 
اEمتعات ال تتغري eرسJة، قد تغري القوانني، ولكن الثقافة تتطلب وقgا وزمXا 



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2013يونيو  25( 1434شعبان  16

  . طويال
  .ينا؟ ها السؤالتنقولو واش ابد

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .هنا¦ تعقHب الس=يد املس�شار؟ تفضل احلاج العريب

        ::::املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب خربو خربو خربو خربوشششش
  .شكرا Jىل اجلواب دñلمك

ومت . واحXا طرحXا السÅب �ش طرحXا هاذ السؤال Tٔنه موضوع Tم
�غي نقول بmٔنه راه راجعني ٕاôشاء ممرات وترصفت فهيا ٔ�موال، ولكن هنا ت� 

�لثقافة، وجيب التحسDس، وwاص املواطنني املغاربة كام ت�شوفو يف اخلارج 
ميل تتكون امشDيت لوا¥د البالصة دñل املمر بال ما �كون الضوء اTٔمحر، 

  .خصك توقف وتعطي اTٔس=بقHة �لراUلني
ولهذا، تنmٔكدو Jىل هاذ املوضوع، Tٔنه سÅب حوادث السري وحوادث 

  .يل تقgلوا فهيا Jدد دñل الناسا�
  .وشكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقHب

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

الطرق الس=يار، ت�شوفوا . املس�شار احملرتم يدال، £ري �غي Ïزيد �لس= 
اك�ن قXاطر �لراUلني، بعض الفرتات الناس ما �يحتارمومهش و�يقطع، انت 

  . ، وهو تيقطع ق�التك120£ادي بــ 
ٕاذن، هذه ٕاشاكلية فعال، ا�يل خص إالJالم املغريب يعطهيا ٔ�مهية 

  ...قصوى

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
تن�هبوا لهواتفمك، ورمبا قد �كون هاتف  ٔ�رجومك السادة املس�شار�ن ٔ�ن

 .هللا جيازيك خبري، تفضل... الس=يد الوز�ر هو ا¸ي

نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد نيابة عن الس=يد ((((الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر 
        ::::))))وز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقلوز�ر التجهزي والنقل

تنقولو تغيري ثقافة اEمتع، إالJالم املغريب جيب ٔ�ن يقوم بدوره يف هذا 
 ٔT ،الEنه ال ميكن �لوز�ر وال �لمس�شار وال �لمنتخب ٔ�ن يغري هاته ا

الثقافة، الثقافات تغري من طرف الصÕافة ومن طرف إالJالم، ٕاىل إالJالم 
دñلنا ما دwلش واعطى الوقت الاكيف لهاذ اليش، ما تتغريش الثقافة، 

  .واملدرسة كذ¦
  .شكرا

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

Ïكون قد ٔ�هنينا معاجلة اTٔس=ئV املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر التجهزي  وهبذا
  . والنقل، واليت �ب فهيا طبعا يف اجلواب الس=يد وز�ر التعلمي العايل

ؤ�قرتح Jىل السادة املس�شار�ن ®نتقال م�ارشة ٕاىل السؤال الفريد 
وهو املوUه ٕاىل الس=يد وز�ر التعلمي العايل و«كو�ن اTٔطر والبحث العلمي، 

سؤال فريد لندرUه م�ارشة بعد هذه اTٔس=ئV، حىت يمت حتر�ر الس=يد 
  .ما اكي�ش صاحب السؤال، نتmٔسف. الوز�ر، ٕاذا مل �كن هنا¦ مانع

ٕاذن ن�gقل م�ارشة ٕاىل اTٔس=ئV املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر العدل 
  ...واحلرñت وذ¦

  .تفضلوا ٕاذا اكنت هنا¦ نقطة نظام، تفضل الس=يد املس�شار

        : : : : س�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامششششامل امل امل امل 
  الس=يد الرئDس،

حىت ال Ïكون مشاركني يف حرمان الس=يد املس�شار املعين هبذا 
  .السؤال، Jليمك ٔ�ن ×سmٔلوه هو خشصيا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
 ôسmٔل من؟

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .صاحب السؤال

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
د اس�)ذان صاحب السؤال و£ري صاحب قلت بعد اس�)ذانه وطبعا بع

السؤال، ôس=تmٔذن اجللسة لكها، لك من حرض يف هذه اجللسة ôس=تmٔذنه 
ليوافق Jىل ٕادراج السؤال املوUه ٕاىل الس=يد وز�ر التعلمي العايل، ٔ�� قلت 
ٔ�كرث من صاحب السؤال، حىت إالخوان اTٓخر�ن، ٕاذا وافقمت حىت ٔ�نمت، 

  . مايش £ري صاحب السؤال
ا ٔ�ن صاحب السؤال £ري موجود، £ري موجود صاحب و¸¦، مب

  السؤال؟
ن�gقل ٕاذن ٕاىل اTٔس=ئV املو�ة حسب اجلدول املوضوع ٔ�مامXا، ويه 
اTٔس=ئV املو�ة ٕاىل قطاع العدل واحلرñت، ؤ�ول سؤال حول ت��ع تطبيق 
مقgضيات مدونة اTٔرسة �ل�س=بة Tٔفراد اجلالية املغربية �خلارج، واللكمة 

سادة ٔ�عضاء الفريق ®شرتايك لÅسط السؤال، اللكمة لùٔس=تاذة Tٔ¥د ال 
  .زبيدة بوعياد، تفضيل اTٔس=تاذة

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الرئDس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء، 
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  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
حية من يف ٕاطار تطبيق مقgضيات مدونة اTٔرسة، وwاصة �ل�س=بة �لرش 

املواطنني من ٔ�فراد اجلالية املغربية �خلارج، كنا يف ٕاطار اجJïات مع هاته 
اجلالية، وطرحت لنا Jدة ٔ�س=ئV مرتبطة �ملوضوع، وذ¦ يف ٔ�كتو�ر 

  . 2010ٕاذن السؤال وضعناه يف د²سمرب . 2010
ولكن مضمون تفعيل مقgضيات مدونة اTٔرسة يبقى دامئا موضوع 

ٕاىل اليوم مل يمت تغيري املقgضيات واTٓليات  2010من السا¥ة، حبمك ٔ�نه 
املوضوJة يف القXصليات من U�ٔل تغيري املساطر اليت وضعت مXذ البداية، 
Tٔنه ٔ�وال القانون وñ لùٔسف مل يعدل بعد، بعض املواد، وهاذي كذ¦ من 

  . 21واملادة  15واملادة  14املسؤولية دñلنا، وwاصة املادة 
قضاة امللكفني بقضاñ اTٔرسة داwل القXصليات لDست 8نيا، تواUد ال

مبُعّممة، بعض القXصليات هناك قضاة اTٔرسة، وبعض القXصليات ما 
  . �يتواUدوش فHه قضاة اTٔرسة

 814لثا، هناك ٕاشاكلية تطبيق املساطر إالدارية من U�ٔل تطبيق املادة 
�يصعاب Jىل من مدونة اTٔرسة، و�لتايل �يويل  21واملادة  15واملادة 

املواطنات واملواطنني ا�يل Jا²شني يف اخلارج حلل مشالكهم املرتبطة 
  .�لزواج ٔ�و الطالق ٔ�و الكفاÀ ٔ�و مشالك ٔ�خرى ٔ�رسية

سؤالنا، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار تقHمي هاذ املدونة اليت اكنت من ق�ل 
ة، لك س=نة يمت تقHمي يف ا¸�رى لوضع هذا القانون، يمت تقHمي مدونة اTٔرس 

  .ومدى نتاجئها
يف هذا إالطار، هل، الس=يد الوز�ر، مقمت بتقHمي فP خيص تطبيق 

  مقgضيات مدونة اTٔرسة تطبيقها Jىل ٔ�فراد اجلالية �خلارج؟ 
وٕاذا اكن هناك تقHمي، مدى بنا نعرفو مدى ¥ل هاذيك الصعو�ت ا�يل 

  . اكنت مgواUدة يف هاذيك التارخي
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . را ¦ الس=يدة املس�شارةشك

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفىىىى الرمHد، وز�ر العدل واحلرñت الرمHد، وز�ر العدل واحلرñت الرمHد، وز�ر العدل واحلرñت الرمHد، وز�ر العدل واحلرñت
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يدة املس�شارة، 
سؤالمك كام هو مدون، يتعلق �لتطبيق السلمي ملقgضيات مدونة اTٔرسة، 

تعلق بتقHمي لتطبيق اTٓن سؤالمك، ٔ�صبح ي . w14 ،15 ،21اصة يف املواد 
  .املدونة

  :ال بmٔس، سmٔقول لمك ما ييل
موضوع املدونة �رتبط حبيHÃات اجïعية وخصوصيات تتعلق �ملواطن 
املغريب يف Jالقgه �Tٓخر، سواء يف اQاwل ٔ�و اخلارج، يثري مجموJة من 

املشالك، وحنن Jىل لك ¥ال ؤ�نمت واعون حبجم هذه املشالك، وواعون 
  .يت نوا�ها حلل هذه املشالك�لصعو�ت ال

�لطبع �ل�س=بة ملواطنXDا يف اخلارج، اQوÀ املغربية اعمتدت مجموJة من 
اTٓليات والوسائل الكفVH بتقدمي اخلدمات القانونية هلم، وقد ٔ�رشمت ٕاىل 
بعضها، Jىل سHÅل املثال هناك القضاة امللحقني �لسفارات والقXصليات، 

من املغاربة القاطنني �خلارج  %90الكربى،  هؤالء يوUدون يف التجمعات
توUد يف الب
ان اليت يوUد فهيا قضاة، هاذ القضاة ا¸�ن يوا�بون املشالك 
اليت يعانون مهنا، فرôسا عند� قايض �لك من �ر²س وليون، عند� يف 
هولندا، يف بلجياك، ٔ�ملانيا، ٕايطاليا، ٕاس=بانيا، ؤ�يضا عند� ما ²سمى بقضاة 

  . يف لك من مدريد و�ر²س، وكذ¦ يف العامصة البلجيكHةاالتصال 
هاذ اEهودات اليت تقوم هبا اQوJ Àىل صعيد تعيني قضاة يقومون 
بواج�اهتم ٕازاء املواطنني �خلارج، هناك ٔ�يضا موظفني ²ساJدون Jىل ٔ�ن 
تصل wدمة العداÀ يف UاÏهبا املرتبط بتطبيق مدونة اTٔرسة ٕاىل اكفة 

  . اخلارج املواطنني يف
و�لطبع هناك صعو�ت، ال ٔ�قول بmٔنه متت تغطية اكفة الب
ان واكفة 
املدن، لكن اTٔمر حيتاج ٕاىل جمهود اس=تXÃايئ، و�لطبع فٕان هناك جمهودات 
ٔ�خرى تتعلق برتمجة مدونة اTٔرسة �لغات ٔ�جXبية ووضعها رهن ٕاشارة العموم 

  . من wالل بوابة الوزارة Jىل ش=بكة اTٔنرتنDت
هناك مgابعة مشالك اجلالية املتعلقة �س�Hفاء النفقة �خلارج يف ٕاطار 

  . اتفاقHة نيويورك اQولية
هناك السهر Jىل ضامن حقوق املواطنني املغاربة يف اخلارج يف ٕاطار 
االتفاقHات الثنائية ٔ�و االتفاقHات اQولية اليت «ربط وتنظم Jالقات اQول يف 

  . هذا الباب
  ...اجلهودهناك مجموJة من 

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس=يد الوز�ر، شكرا لمك واحgفظوا ببعض عنارص اجلواب 

  . ٕان ٔ�مكن يف التعقHب
  .اك�ن تعقHب؟ تفضيل اTٔس=تاذة زبيدة �لتعقHب

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  . شكرا الس=يد الوز�ر

دليل ٔ�نه ٕاذن احXا مgفقني بmٔنه قضاة وJدد قضاة اTٔرسة £ري اكيف، ب
ٕاذن هذا £ري . فرôسا اك�ن ثالثة دñل املواقع، بلجياك موقع وا¥د، ٕاىل �ٓخره

  . اكيف
لكن ملا ك�شوفو الوUه اTٓخر، ومعا�ة املواطنني املغاربة ا�يل هام يف 

wاص تمت املوافقة  14اخلارج، �يف ميكن لنا �قني نق�لو بmٔنه مÄال يف املادة 
�ش ميكن ٕاىل ما اكôش قايض  بتوقHع شاهدان، وwاص ثالث شهور

اTٔرسة موجود يف مدينة معينة، wاص مييش امللف حىت �لر�ط بوا¥د 
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  . شهر ويعاود �رجع�ٔ اUTٔل دñل ثالث 
و�لتايل، هنا ك�شوفو املسطرة إالدارية Uد معقدة، رمبا املرشع ما 
ان�هبناش ٕاىل هاذ التعقHدات يف املساطر إالدارية ٔ�ثناء وضع هاذ املواد، 

�لتايل Jىل امجليع وwاصة انï بعد تقHميمك راه wاص نوضعو تعديالت Jىل و
هاذ اليش، ونتصنتو ملعا�ة ٔ�فراد، معا�ة املغاربة دñلنا يف اخلارج، اTٓن ملا 
يمت مÄال الطالق، كتلقى ×ش�ت اTٔرسة eشلك £ري الئق، ومشالك كربى 

  . اTٔرسة ا�يل كتعاÏهيا
 14جراءات الالزمة من U�ٔل تعديل املادة و�لتايل، هنا wاص اختاذ االٕ 

  . من U�ٔل ×سهيل املmٔمورية �لمغاربة القاطنني �خلارج 15واملادة 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يدة املس�شارة

واللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب عن تعقHب الس=يدة 
  .املس�شارة

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñت
ملس�شارة، حàH يتعلق اTٔمر بتدبري ٔ�و ٕاجراء، ميكن �لفعل الس=يدة ا

ٔ�ن ×سائلو� عن مدى القHام بذلمك التدبري وإالجراء، ٔ�ما حàH يتعلق اTٔمر 
�ل�رشيع، فmٔرجومك ٔ�ن تتحملوا مسؤوليا«مك، ٔ�نمت مس�شارون، ٔ�نمت �Qمك 

  . سلطة ال�رشيع، لمك سلطة تقدمي املقرت¥ات
دة املس�شارة، ٔ�نت خشصيا تقدمت مبقرتح يتعلق ؤ�نمت تالحظون، الس=ي

مبدونة اTٔرسة وتفاJلنا معه ٕاجيابيا، Jليك ٔ�ن تعيدي الكرة فP «رينه ٔ�نه من 
املالمئ ٕاJادة النظر فHه، وس=ت�دي�Xا ٕاىل Uانبك مىت اكن ذ¦ س=يحقق 

  .املصلÕة العامة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . لوز�رشكرا �لس=يد ا. شكرا الس=يدة املس�شارة

وق�ل ٔ�ن ن�gقل ٕاىل السؤال، الس=يد الوز�ر، ق�ل ٔ�ن ن�gقل ٕاىل السؤال 
الثاين املوUه ٕاليمك دامئا، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك مجيعا مبجموJة من اTٔطفال 

Tٔطفال  (ISESCO1)املشاركني يف اQورة اTٔوىل ملنتدى إال²سDسكو 
  . املغربالعامل إالساليم، ومه ميثلون اQول العربية الشقHقة و 

ن�gقل ٕاذن ٕاىل السؤال الثاين املوUه ٕاىل الس=يد وز�ر العدل واحلرñت، 
وهو حول ٕاشاكلية التنفHذ اخلاصة �حملامك الت�ارية، واللكمة Tٔ¥د السادة 

  .املس�شار�ن من فريق اTٔصاÀ واملعارصة، تفضل اTٔس=تاذ ا�لبار

        ::::املس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس=يد عز�ز ا�لبار
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

                                                 
1 Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization 

  الس=يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
تواUه مسطرة تنفHذ احملامك الت�ارية صعو�ت قانونية واقعية وموضوعية، 
حتد من جناJة معلية تنفHذ اTٔحاكم، ٕاذ «راجعت ôس=بة تنفHذ ٔ�حاكم احملامك 

ت فهيا ٕاىل اليت وصل 2008مقارنة مع  %58,48ٕاىل  2012الت�ارية س=نة 
  . ، وهذا �جت Jىل اTٔزمة ®قgصادية75,99

ويتعلق اTٔمر مبجموJة من الصعو�ت، مهنا سلوك املساطر الفرعية 
والكHدية �لتنفHذ وJدم وضوح مXطوق بعض اTٔحاكم �س=تعامل عبارات 
Jامة ٕاكرUاع احلاÀ ٕاىل ما اكنت Jليه ٔ�و Jدم حتديد احلدود يف العقارات، 

�لجوء ٕاىل املهV ®سرت¥امHة مكطية لرحب الوقت ٔ�و اس=تصدار �ٕالضافة ٕاىل ا
قرار اس=تXÃايئ يقيض ٕ�يقافها ٔ�و تwٔmري معلية التنفHذ، حىت �متكن املنفذ Jليه 
من ٕاwالء احملل موضوع التنفHذ من حمتوñته اليت ميكن احلجز Jلهيا، وٕاما 

ا¸ي يلعب خبلق صعو�ت واقعية، Jالوة Jىل املشالك املرتبطة �لتبليغ 
دورا �بريا يف عرقV تنفHذ اTٔحاكم، وضعف وسائل إالشهار وJدم فعاليهتا 
يف تعممي وٕاشهار البيوJات، وصعوبة تدبري إال��ت القضائية وتmٔخرها، 
�ٕالضافة ٕاىل إالشاكالت املثارة خبصوص مساطر البيع �ملزاد العلين 

بدعوى احلفاظ Jىل النظام وصعوبة املؤازرة �لقوة العمومHة وتعقد ٕاجراءاهتا 
  . العام

فٕان اقgىض احلال ق�ول تطبيق الصعوبة UTٔل ×شجيع ®س�Rر وحماربة 
البطاw ،Àاصة يف نطاق سوء فهم بعض اTٔحاكم، يعين من طرف بعض 
اجلهات طبقا �لقوانني العقارية Jىل سHÅل املثال، وwاصة قانون العقار يف 

  . املدن العتيقة
وز�ر، حول Jدم تطبيق اTٔحاكم القضائية من طرف ن�ساءل، الس=يد ال

ٕادارة احملافظة، وتطبق ٔ�حاكTا طبقا ملراس=مي ٕادارهتا، ٔ�ي ٕادارة احملافظة يه 
ا�يل تتطبق اTٔحاكم دñلها، مÄال يف ¥اÀ ٔ�£الط تقXية من طرف املسح 
الطبوغرايف ولوال حماوÀ ٕاجياد ¥لول من طرف احملافظة، فاملواطن هو 

ة، واملس�مثر هو ا¸ي يؤدي فاتورة الضياع ٔ�و إال£الق يف ¥اÀ الضحية Jام
  . ٕاعطائه احلق من طرف إالدارة
ما يه التدابري وإالجراءات اليت تت�ذوهنا  :¸ا ôسائلمك الس=يد الوز�ر

حول ٔ�حاكم احملامك الت�ارية يف ظل صعو�ت قانونية واقعية وموضوعية هتدد 
عامالت الت�ارية داwل مXظومة القضاء مجيع املصاحل املتواUدة يف قلب امل

الت�اري لتحسني مXاخ اTٔعامل يف اجتاه حتقHق الàء وUلب ®س�Rر 
  الوطين واTٔجXيب Jىل ¥د سواء؟

 .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )2013يونيو  25( 1434شعبان  16

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñت
  . شكرا

�ل�س=بة لتطور تنفHذ اTٔحاكم القضائية ٔ�مام احملامك الت�ارية، تفضلمت 
، لكXه %�75,99لفعل الرمق هو  2008فmٔعطيمت رمقني، �ل�س=بة لس=نة 

، لكن ي��غي ٔ�ن نعطي مجيع مالمح %58,48ٕاىل  2012«راجع س=نة 
، يف 56,83: 2006الصورة، صورة تنفHذ اTٔحاكم القضائية، اكنت يف 

، لكهنا بدٔ�ت 75,99وصلت ٕاىل  2008، 70,01صعدت ٕاىل  2007
: J70,10% ،2010ادت  75,99من  2009، يف 2009ترتاجع ابتداء من 

63,28% ،2011 :62,67% ،2012 :58,48% .  
وهو  2008، لكن من 2008ٕاذن وقع وا¥د التطور ٕاجيايب يف س=نة 

 2011، كام اكنت 2012، مع العمل ٔ�ن 2012اك�ن احندار ٕاىل £اية 
ٕارضا�ت لهيئة كتابة الضبط شلت مرفق العداÀ وÉ�ٔرت Jليه eشلك �بري، 

  .وهذا التmٔثري مشل حىت جمال التنفHذ
ٔ�شري، ٔ�هيا السادة احملرتمون، ٔ�هيا الس=يدات احملرتمات، ٔ�ن املوضوع 
دñل تنفHذ اTٔحاكم الصادرة عن احملامك الت�ارية ال �رتبط فقط �ملوضوع، كام 

املناخ ®قgصادي، ال �رتبط فقط �ٕالرضا�ت وٕامنا ٔ�يضا  تفضلمت عن حق،
�رتبط مبجموJة من املعطيات، لعل ٔ�مهها يه املساطر الفرعية ا�يل ٔ�حHا� 
كتكون عن حق ؤ�حHا� عن �طل، ا�لجوء ٕاىل املهل ®سرت¥امHة، تدبري 

  . إال��ت القضائية
، وهو اTٔمر ا¸ي لكن هناك مشالك ٔ�يضا «رتبط بتوزيع احملامك الت�ارية

سوف نعيد النظر فHه، ٔ�يضا اك�ن مشلك دñل املفوضني القضائيني 
وإالشاكالت اليت تثريها هيmٔهتم، وما �رتبط هبا مما J Èالقة بmٔجورمه ومجموJة 

  .من إالشاكالت
اك�ن ٔ�يضا الصعو�ت القانونية والواقعية اليت تعرتض مسطرة التصفHة 

Jل مجموwك�ون القضائية لطولها ولتدXلني فهيا، �ملناس=بة حنن مJة من الفا
Jىل ٕاJادة النظر يف الباب اخلامس من مدونة الت�ارة، Tٔنه ٔ�صبح فعال �� 
يتضمن مقgضيات تعرقل ®س�Rر، وتؤÉر Jىل اكفة املعطيات املرتبطة به 

  .من مجيع النوا�
اك�ن ٔ�يضا ٕاشاكالت ٔ�خرى «رتبط �لقايض امللكف مبتابعة ٕاجراءات 

  . لتنفHذ ودوره، هاذ اQور ا�يل هو £ري واحض، اTٓن حنن بصدد تدقHقها
  .ٕاذن هناك الكÄري من املعطيات اليت �لفعل تتطلب املعاجلة

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

  .هنا¦ تعقHب اTٔس=تاذ التو�زي؟ تفضل

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس=يد الرئDس

  . ز�ر احملرتمالس=يد الو 
�لفعل، الس=يد الوز�ر احملرتم، هناك ٕاشاكلية يف تنفHذ القوانني، هذا 
مسÀٔm ا�يل يه بدهيية، كام Uاء يف �ممك Jىل ٔ�ن هناك ٕاشاكليات مرتبطة 

ٕالôشاء  53.95القانون، Jىل ما ٔ�ظن القانون بوقائع كثرية، Tٔن عندما صدر 
 اس�Rري وس=يايس ل�شجيع هاذ احملامك الت�ارية، اكن الهدف مهنا هو

  . ®س�Rر
ولكن كام تعلمون، ؤ�نمت، الس=يد الوز�ر، حمايم خمتلط، تعرفون Jىل ٔ�ن 
عندما نتلكم Jىل اTٔحاكم القضائية اليت تنفذ بصفة Jامة، عند� ٕاشاكلية يف 
مجيع القوانني، ولكن احXا ادروك كنتلكمو Jىل اTٔحاكم ا�يل عندها 

ا اليت ×شجع ®س�Rر، Tٔن ٔ�ي مس�مثر �يفام خصوصية ٔ�ساس=ية �برية Uد
�كون هاذ املس�مثر ٕاىل ابغى جيي �لمغرب ٔ�ول ¥اUة كDسول فهيا كDسول 
يف اجلو السائد داwل القضاء، واش اTٔحاكم اكينة؟ واش Uاهزة؟ واش 

  . ٕاذن اكينة ٕاشاكلية. تنفذ؟ ٕاىل �ٓخره
اكينة �ملفوضني اكينة ٕاشاكلية مرتبطة �اكع هاذ املسائل ا�يل قلتومه، 

القضائيني ا�يل تداروا ل�رسيع الوترية دñل التنفHذ، ولكن فهيم ٕاشاكليات 
حىت هام، عندمه مشلك، واك�ن وا¥د العدد دñل املسائل، اك�ن كذ¦ 
مشلك دñل نوعية اTٔحاكم اليت تصدر من طرف بعض القضاة، ا�يل يه 

  . جودة هاذ اTٔحاكم حىت يه تقاد
مك يف وا¥د الندوة ا�يل اكنت نظمهتا حممكة Tٔن نقدرو نقول ل

®س=تX7اف الت�ارية �Qار البيضاء، قال فهيا �لضبط مد�ر الشؤون املدنية 
بوزارة العدل واحلرñت، هاذ اليش اكع ا�يل قلتوه، متاك قالوه ليه Jىل ٔ�ن 
هناك هاذ اكع دñل ال يف تعقHد املساطر وو¥دة املشالك، املشلك دñل 

  ... مشلكالتبليغ، 
ٕاذن هاذ إالشاكليات لكها البد �لحكومة، البد لمك ٔ�نمت êٔس=تاذ مكÕايم 

ما £اد²شاي تقولوا . Jىل ٔ�نه نفكر يف طريقة ٔ�خرى، ٕاما يف تعديل القانون
يل، الس=يد الوز�ر، Jىل ٔ�ن احXا كربملانيني ميكن جنيبو اقرتا¥ات قوانني، ما 

وكتعرف ٔ�ن الربملان ال  نضحكوش Jىل راس=نا، كتعرفوا انت كنت �رملاين
يتوفر Jىل اTٓليات، مايش ادروك، مل يتوفر مXذ ôشmٔة الربملان مل يتوفر Jىل 
اTٓليات اليت متكXه من ٔ�ن �كون فعال قادرا Jىل ٔ�ن يقوم مببادرات ×رشيعية، 
ولوال القانون اعطا� هاذ اليش ولكن ما عند�ش ٕاماكنيات، هنرضو �لك 

يد�ر م�ادرات يف هاذ اخلصوص، Ïمتناومك  صدق ا�يل جتعل الربملان ٔ�نه
  . تد�روا م�ادرات يف هاذ اخلصوص

لكمة و¥دة �ش ما ن�ساوهاش، واش ما ميك�شاي جنمعو هاذ احملامك 
الت�ارية ند�رو حمامك اTٔعامل ا�يل يتجمعوا فهيا مجيع املشالك دñل املس�مثر�ن 

م اخلدامني؟ مث كذ¦ بXDاهتم، املس�مثر�ن بXDاهتم واخلواص، املس�مثر�ن ومهن
  العدد دñهلم واش ما يتقلص؟

  .هاذو هام اTٔجوبة ا�يل ك�س�Xاو مXك، الس=يد الوز�ر
  .وشكرا
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        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

  : : : : الس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñت
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

و فصلني تو�ت ٕاىل الس=يدة لٕالنصاف، حàH يتعلق اTٔمر بفصل �ٔ 
املس�شارة ؤ�توUه ٕاليمك، ؤ�قول طبعا هذه Tمتمك وال حتتاجون ٕاىل ٔ�ن ٔ�قول 
لمك eشmٔهنا ٔ�ي يشء، لكن حàH يتعلق اTٔمر بباب مÄل �ب صعوبة 
املقاوالت، ال ٔ�س=تطيع ٔ�ن ٔ�قول ¦ ٔ�نه ٕ�ماكن مس�شار، ؤ�� ٔ�عرف يعين 

 ٔ�عرف ظروف اش=تغال السادة ظروف السادة املس�شار�ن ووساءهلم، كام
النواب ووساءهلم، ال ٔ�س=تطيع ٔ�ن ٔ�قول هلم Jليمك ٔ�ن تقوموا �ل�رشيع يف 
هذا امليدان، ا�يل هو مHدان معقد وفHه ما فHه، QرUة ٔ�ننا حنن يف وزارة 

  . العدل ويف احلكومة يلزمXا س=نوات ليك نعيد النظر يف هذا املوضوع
ش=تغلنا Jىل ذ¦، واحلوار الوطين ¸¦، ٔ�قول لمك حنن بصدد ذ¦، وا

حول ٕاصالح مXظومة العداÀ خصص ندوة wاصة بطن�ة، تطرقت يف 
يومني لهذا املوضوع، وQينا اTٓن تصور ملا ميكن ٔ�ن نعاجل به مجموع 

  .إالشاكالت املرتبطة بقضاء اTٔعامل
حàH تتÕدثون عن احملامك الت�ارية، �لفعل اك�ن مقاربة Uديدة، حنن 

من احلوار الوطين حول ٕاصالح مXظومة العداÀ، مرشوع التوصيات  اÏهتينا
اTٓن يه بيد UالÀ امل�، وحàH س=يصادق Jلهيا سوف «كون بني ٔ�يد�مك 
ٔ�هيا السادة، ٔ�هيا الس=يدات، صورة واحضة وwارطة طريق، مرسوم من 

يف wاللها املهنجية اليت ي��غي ٔ�ن نعيد هبا ٕاصالح مXظومة العداÀ �رمهتا، مبا 
ذ¦ احملامك الت�ارية، اليت يوUد يف هاذ مشاريع التوصيات تصور Uديد، 

  .يتالءم مع واقعنا املغريب ومgطلبات العداÀ �ل�س=بة لبالد�
طبعا ٔ�قر �ٕالشاكليات، وي��غي ٔ�ن نبحث عن احللول، حنن بصدد 
بذ¦، ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن مشاريع التوصيات حàH س=يعلن عهنا وحàH س=ت��لور 

ار مHثاق وطين، س�Xطلق ٕاىل التنفHذ، وٕان شاء هللا تعاىل س=تكون يف ٕاط
هاذ املر¥V مر¥V ٕاصالح معيق وشامل ملنظومة العداÀ، «زيك اجلوانب 
إالجيابية يف إالصال¥ات السابقة، وتفgح �ٓفاق واJدة ٕالصالح حقHقي يف 

  .املس=تق�ل
  .وشكرا

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

ٕاىل السؤال الثالث واwTٔري يف قطاع العدل واحلرñت، وهو ن�gقل 
حول إال�راه البدين يف موا�ة احملكوم Jلهيم بغرامات مالية، واللكمة Tٔ¥د 

  .السادة ٔ�عضاء الفريق ®س=تقاليل �لو¥دة والتعادلية
  .اTٔس=تاذ اTٔنصاري، لمك اللكمة

        ::::املس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصاري
  .شكرا لمك الس=يد الرئDس

  الس=يدان الوز�ران،
  الزمHالت والزمالء املس�شار�ن،

  الس=يد الوز�ر،
احXا £ادي Ïرجعو كذ¦ ٕال¥دى إالشاكليات وUانب �ٓخر من اجلوانب 
اليت تعرفها املنظومة دñلنا فP خيص تطبيق النصوص املتعلقة wاصة 

ة �لعقو�ت، وهنا تنذ�ر فقط بmٔن احملامك Jىل خمتلف درUاهتا تصدر يف املاد
اجلنائية بعض اTٔحاكم اليت تقيض �لسجن و�لغرامات، و�لغرامات يف 
بعض اTٔحHان لكام تعلق اTٔمر بmٔش�اص معنويني ويف بعض اTٔحHان 

  .ذاتيني
بدون شك ٔ�ن ت� الغرامات، كام تعلمون، الس=يد الوز�ر، تصل ٕاىل 

امجلارك  م�الغ Uد هامة، وwاصة لكام تعلق اTٔمر ٔ�ن حمك هبا لفائدة ٕاما ٕادارة
ٔ�و صندوق الرصف، وبطبيعة احلال حفاظا Jىل املال العام، ومبا ٔ�ن ت� 
الغرامات تذهب ٕاىل خزينة اQوÀ، نود ٔ�ن نعرف مXمك، ٕاذا اكنت تتوفر لمك 

واليت مل يطلها التقادم ٕاىل £اية  ،دراسة حول جحم ت� الغرامات احملكوم هبا
  .جلناñتس=نة خبصوص ا Ý15رخيه، سواء ر�عي ٔ�و دñل 

والطريقة اليت يمت هبا اس=ت�الص ت� الغرامات، كام تعلمون، يه عن 
طريق ٔ�عوان Ýبعني لمك والق�اضات، وبطبيعة احلال هؤالء اTٔعوان تعوزمه 
يف بعض اTٔحHان الوسائل الس=ت�الص ت� الغرامات، ويف بعض اTٔحHان 

wاصة تنص Jلهيا  يمت ا�لجوء ٕاىل إال�راه البدين، وإال�راه البدين È مسطرة
  . مدونة اس=ت�الص اQيون العمومHة

�هيك عن ما يطرح من ٕاشاكليات يف نقط العبور �ل�س=بة Tٔولئك 
ا¸�ن «كون قد صدرت مسطرة ٕ�£الق احلدود ٔ�و بتوقHفهم Tٔداء ت� 
الغرامات ويفاجؤون بذ¦، وبدون شك ٔ�ن هناك بعض إالجراءات 

  .ل تعريف الرٔ�ي العام هبااملÅسطة اليت نود من wالل هذا السؤا
وبطبيعة احلال احXا اTٓن هاذ ال�ساؤالت ٔ�عتقد ٔ�هنا تنور يف انتظار ٔ�ن 
جتيء احللول ا�يل eرشمتو� هبا يف نطاق ٕاصالح العداÀ، وبطبيعة احلال بعد 

  .®س=ïع ٕاىل ردمك س=يكون لنا كذ¦ جواب يف نطاق ٕاغناء النقاش
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . س=يد املس�شارشكرا �ل 

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر �لجواب

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñت
  الس=يد املس�شار احملرتم،

ال ٔ�عتقد بmٔن إال�راه البدين يف املادة الزجرية املرتبطة �لغرامات يطرح 
مش� �بريا �ل�س=بة �لمواطنني، Tٔن مدونة حتصيل اQيون العمومHة 
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  . قgضيات املسطرة اجلنائيةٔ�¥الت يف تنفHذ الغرامات Jىل م 
¥ددت إالطار العام ا¸ي ي��غي ٔ�ن  635املسطرة اجلنائية يف الفصل 

ينضبط È تنفHذ اTٔحاكم القاضية �لغرامة، حبيث ٔ�ن اTٔصل هو ٔ�نه مىت 
اكن هناك حمك ي��غي ٔ�ن ينفذ، كتبقى عند� مشلكة دñل الناس العاجز�ن 

  :ء �كفي ٔ�ن يدلوا بوثيقgنيعن التنفHذ حبمك حمدودية مواردمه، هؤال

الوثيقة اTٔوىل يه شهادة صادرة عن الوايل ٔ�و العامل ٔ�و من يفوض  -
  È ذ¦ ويه املرتبطة �لعوز؛

والشهادة الثانية صادرة عن مصاحل وزارة املالية، واليت تثÅت Jدم  -
  .ا�مت�، ا¸ي ميكن ٔ�ن �كون قرينة Jىل الDرس

gني، فٕان إال�راه البدين ال يطبق ٕاذا ما توفر ٔ�ي خشص Jىل هاتني الوثيق 
  . Jىل الشخص املعين

فضال عن ذ¦، فٕان املسطرة اجلنائية ٔ�¥اطت هذا املوضوع من U�ٔل 
ال  640حامية حرñت اTٔفراد، ٔ�¥اطته بضام�ت ٔ�كرب، حبيث ٔ�نه يف املادة 

ميكن تطبيق إال�راه البدين ٕاال مبوافقة قايض تطبيق العقوبة، وقايض تطبيق 
�راقب مدى اس=تجامع الرشائط الشلكية اليت ×سمح ب�XفHذ هاذ العقوبة 

إال�راه البدين، ٔ�ولها ٔ�ن �كون هناك ٕانذار، ؤ�ن �كون هناك U�ٔل، ؤ�ن 
مر mٔ �كون هناك طلب �ٕال�راه البدين، وو�يل امل� تmٔكدوا ال ميكن ٔ�ن ي
È  ٕ�يداع املعين �Tٔمر �لسجن بناءا Jىل مسطرة إال�راه البدين ٕاال ٕاذا ٔ�ذن

  . قايض تطبيق العقوبة
ٔ�عتقد ٔ�نه مع هاذ ®شرتاطات ومع هاذ الشلكيات وإالجراءات، ال 
ٔ�عتقد بmٔن متة مش� �بريا �ل�س=بة �لمعوز�ن ا¸�ن ²س=تطيعون ٔ�ن يوفروا 
الو8ئق املطلوبة، ٔ�ما ا¸ي Qيه ٕاماكنيات وميانع يف التنفHذ مفن الرضوري ٔ�ن 

  . جتد اTٔحاكم صداها التنفHذي
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .لمك تعقHب الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصاري
ôشكر الس=يد الوز�ر Jىل هاذ إالUابة اليت ركزت Jىل نقطة، وذ�ر� 

  . ببعض املواد اخلاصة �ملسطرة اجلنائية
Jدة هذا Tم Uدا �ل�س=بة �لرٔ�ي العام، ولكن السؤال اكنت فHه 

×ساؤالت، احXا بغينا نعرفو هاذ الغرامات ما هو جحمها؟ Tٔن هاذي ٔ�موال 
حمكوم هبا لفائدة خزينة اQوÀ يف موا�ة اTٔش�اص، وابغينا نعرفو مك ²سقط 
مهنا �لتقادم؟ وهنا حHث كنقولو التقادم نظرا لعدم حتفزي اTٔعوان املؤهلني 

  . لتنفHذ ت� الغرامات، و�لتايل هناك ٕاشاكلية
مث كذ¦ ٔ�مل حين الوقت ملراجعة جحم الغرامات املنصوص Jلهيا قانو�، 
واليت ال ميكن يف مجملها ٔ�ن تنفذ، حبال ت� الغرامات احملكوم هبا ٕالدارة 

Jىل ما ٔ�عتقد �ل�س=بة �لمبلغ  6امجلارك ٔ�و مكgب الرصف اليت ترضب يف 
و يف تنفHذها، ٕاذا املطالب به، وبطبيعة احلال لمك رؤية واTٔحاكم جناعهتا ه

  .مل «كن قابV �لتنفHذ فالبد ٔ�ن Ïراجع ٔ�نفس=نا
الس=يد الوز�ر، £ادي يقول يل ٔ�نمت مرشعون، Jليمك ٔ�ن «راجعوا ت� 
املنظومة وجعلها مgالمئة مع مgطلبات اEمتع، ولكن احXا «هنرضو مع الوز�ر 
Tٔن حنن كذ¦ تقاعس=نا عن تقدمي بعض املقرت¥ات، Tٔننا ن�gظر ذ¦ 

ملولود اجلديد ا¸ي س=تmٔيت به مXظومة ٕاصالح العداÀ، وا�يل بدون شك ا
  . نذ�ر فقط هبذه النقط ليك ال نفاmUٔ �لقفز Jلهيا ٔ�و Jدم إالتيان حبلول لها

مث كذ¦ �ٓخر نقطة، كنت ابغيت من هاذ املنرب �ش يعرفوا إالخوان 
�س=بة لتنفHذ الناس احملكوم Jلهيم �يف ميكن ٔ�ال يفاجؤوا يف نقط العبور �ل 

ت� الغرامات احملكوم هبا، واليت يف بعض اTٔحHان «كون مقgىض ٔ�حاكم 
غيابية ٔ�و بلغت وال Jمل هلم ب��ليغها، ٕاذن هاذي احXا فقط هنا Jدد من 
إالخوان Jىل Jمل هبذه إالجراءات، ولكن من wاللمك والرٔ�ي العام البد 

  . وهذا خيص احلرية ؤ�موال املواطنني... ٔ�ن
  .وشكرا

        ::::لس=يد رئDس اجللسةلس=يد رئDس اجللسةلس=يد رئDس اجللسةلس=يد رئDس اجللسةاااا
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب، تفضل

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñتالس=يد وز�ر العدل واحلرñت
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

لن ٔ�قول ¦ ي��غي ٔ�ن ×رشع يف هذا امليدان، ولكن ٔ�قول ¦ ٕاذا 
ه تفضلت eسؤال، وهاذ السؤال اكن مكgو� فالوز�ر جييب Jىل ما مت eسط

  . يف السؤال
ٔ�ما ٔ�ن يمت يعين ٕالقاء ٔ�س=ئV يف القاJة، وهاذ اTٔس=ئV هتم معطيات 
رمقية، فmٔ� ٔ�طلب مXك ٔ�ن تبحث عن وز�ر يف ٔ�ي ب
 من ب
ان العامل 
ا¸ي ²س=تطيع ٕاذا سmٔلته عن اTٔرقام مÄل اTٔرقام اليت طلبهتا ٔ�ن جيعلها حتت 

  . قدمHك
الس=يد الوز�ر، ما يه ها هو، : ٔ�قول ¦ سؤا¦ اكن هو اكلتايل

إالجراءات والتدابري اليت ميكن اختاذها من U�ٔل املالمئة بني تنفHذ اTٔحاكم 
القضائية يف جمال اس�Hفاء الغرامات املالية وإال�راه البدين �ل�س=بة �لمعرس�ن 

  . ٔ�و قلييل إالماكنيات املادية؟ هذا هو سؤالمك، وهذا هو جوايب
الغرامات؟ لو سmٔلت ذ¦ فP تفضلمت فٕاذا �لسؤال يصبح، ما هو جحم 

به من يعين حصيفة السؤال ا¸ي توصلنا به، لكXا قد وضعنا يعين املعطيات 
بني ٔ�يد�مك، مك سقط مهنا �لتقادم هذه ٔ�يضا ٔ�رقام Tمة، ومراجعة جحم 

  . الغرامات املطالب هبا
�يل املفاmUٔة يف نقط العبور، ٔ�قول لمك، ٔ�هيا الس=يدات والسادة، الب
ان ا

ابغات تعطي قمية TٔحاكTا القضائية ٔ�صبح مايش فقط يف نقط العبور، 
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وعندي دول ٕاىل ابغيتو نعطيمك ٔ�سامءها، نعطيمك ٔ�سامءها، حىت يه ا�يل 
  . مس=توا�

مىت اكن هناك د�ن معويم، مفا �ميك�ش �لمواطن حيظى بmٔي wدمة من 
وٕازاء معوم اخلدمات العمومHة حىت مييش يؤدي الواجب Jليه ٕازاء دولتو 

املواطنني Jاد حيظى �خلدمة العمومHة، ٕاىل ابغى شهادة ازدñد خصو يؤدي، 
ما ميك�ش لنا 8ين إالôسان حمكوم Jليه �لغرامة وعوض يؤدهيا مييش 
يïطل، ويقول ملاذا مت ٕا£الق احلدود يف و�0ي؟ هاذ إالشاكلية نبحثو لها 

  .Jىل ¥لول مايش عند اQوÀ ولكن عند املواطن
  .كراش

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر، وشكرا لمك Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون�gقل ٕاىل اTٔس=ئV املوالية املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون 
إالسالمHة يف ٔ�ول سؤال حول صيانة املذهب الس=ين املاليك يف املغرب، 

 ÀصاTٔد السادة ٔ�عضاء فريق ا¥Tٔ سط السؤالواللكمةÅواملعارصة ل .  
  .اللكمة لمك الس=يد رئDس الفريق، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

السؤال دñلنا يف هاذ اجللسة يتعلق eس=ياسة احلكومة �Eهود ا�يل 
اليك يف قامت وتقوم به احلكومة من U�ٔل حامية وصيانة املذهب الس=ين امل

  . املغرب
طبعا حنن وٕاñمك مgفقون Jىل ٔ�ن هذا املوضوع يف £اية اTٔمهية، ولرمبا 
موضوع حساس Tٔنه بÅساطة مرتبط مبا ميكن ٔ�ن ôسميه بعصب شديد 

  . احلساس=ية يف حHاة اTٔمة، يف حHاة املغاربة
املذهب الس=ين املاليك، ؤ�� ٔ�فضل ٔ�ن ٔ�حتدث عن إالسالم املغريب، 

ñلنا، كام Jاشه املغاربة Jىل مدى قرون ممتدة، اكن ؤ�صبح عن متغربDت د
ٔ�يضا من الثوابت اجلوهرية ا�يل اكن عندها ٕاسهام وفضل �بري ٕاىل Uانب 
الثوابت الوطنية اTٔخرى يف صنع Ýرخي املغرب ومتزيه وفرادته، �ٕالضافة ٕاىل 

  . ٕاسهامه القوي يف ضامن اTٔمن الرو� �لمغاربة
السؤال، فلDس Tٔننا ال نثق يف قدرة ب
� ٔ�و يف  طبعا عندما نطرح هذا

احلصانة ا�يل كتوفر Jلهيا بالد� ويف الضام�ت ا�يل كتوفر Jلهيا بالد� يف 
هاذ الباب، Tٔن اQس=تور، وامحلد i، يف اQيباUة دñلو ملا �يتلكم Jىل 
القضاñ دñل الهوية والقمي يعلن عن ×شÅث املغاربة �ملرجعية اQي�Hة 

لمملكة، واعتبار ٕامارة املؤمXني املؤسسة الضامXة حلفظ هذه الهوية �
والساهرة Jىل قميها، مع ®س=مترار طبعا يف تعز�ز مؤسسة العلامء ودمع 
دورها «كوينا وٕادماUا وٕارشااك �عتبارها املؤسسة العامV يف جمال اQعوة 

Jىل  ما عند�ش ٕاشاكل Jىل هذا املس=توى،. وإالرشاد وٕاصالح اEمتع

  . مس=توى الثقة ا�يل عند� والضام�ت واحلصانة
لكن احXا تنطرحو هاذ السؤال Tٔنه كنالحظو يف اTٓونة اwTٔرية، وهذا 
رمبا يشء طبيعي Tٔننا ٔ�صبحنا جزء من Jامل معومل، خترتقه Jدد من التيارات 
وJدد من التmٔثريات، ٔ�صبحنا نالحظ بmٔن هناك بعض املؤرشات، ميكن 

لكن تبعث Jىل يشء من القلق، مÄال هناك ¥ديث عن «كون معزوÀ و 
مؤرشات تنايم املد الش=يعي، هناك تقار�ر تتÕدث عن ٔ�ن مساUد يؤTا 
مغاربة يف بعض ب
ان املهجر، والس=P يف بلجياك، ميرر فهيا اخلطاب 

�لجهاد يف (حتت هذا التmٔثري  ةالش=يعي، واك�ن ¥ديث عن التÕاق مغارب
ñسور .(  

Xا يف الفا²س=بوك وا¥د اEموJة من املغاربة من رموز اك�ن مؤخرا شف 
التيار الش=يعي �ملغرب، يعين داروا وا¥د البدJة غريبة مس=هتجنة وJ�ٔلنوا 
يف الفا²س=بوك عن Jمل ما ²سمى بعمل مغريب Uديد يضم رموز دي�Hة، ٕاىل 

  . £ري ذ¦
واش عندمك ٔ�وال ٕاحصائيات Jىل Jدد الش=يعة؟ ؤ�ش=نو يه : فسؤالنا

ءات والتدابري ا�يل مقمت هبا من U�ٔل املزيد من حتصني هاذ الثابت إالجرا
  حىت نطمنئ مجيعا؟

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضل

        ::::الس=يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد ٔ�محد التوفHق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  م،الس=يد الرئDس احملرت 
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الس=يد املس�شار احملرتم، ôشكرمك، ôشكر فريقمك Jىل هذا السؤال، ويف 
سؤالمك وحتليل مضامني السؤال، كثري من اTٔجوبة عنه، ÏTٔمك حتدثمت عن 
القضية، Tٔن هذا السؤال لDس سؤ® يتعلق ٕ�شاكل eس=يط، ولكن يتعلق 

  .بقضية
À ال تتعلق eس=ياسة حكومHة، mٔ يد ٔ�ن تتفقوا معي ٔ�ن املسيف البداية، ٔ�ر 

 Àٔmمة، وحتدثمت عن مسTٔس=تور، وحتدثمت عن اQما دممت قد حتدثمت عن ا
ممتدة يف القرون وٕاىل احلارض وس=متتد ٕاىل املس=تق�ل، املسÀٔm تتعدى 
احلكومة، وتتعدى الس=ياسات احلكومHة، ويه مسÀٔm وقضية هتم �يان 

  .املغاربة مجيعا
لك ما ميكن ٔ�ن ٔ�قوÈ لمك، هو ٔ�ن لك معليات تدبري الشmٔن اQيين Jىل 
ٔ�يدي العلامء والوJاظ واTٔمئة يف املساUد، ولك الوسائل اليت ×س=تعملها 
وزارة اTٔوقاف والشؤون إالسالمHة و£ريها، من الفعاليات اخلاصة، لكها 

Jة، يف هتدف ٕاىل حتصني اTٔمة وثوا�هتا املمتثV يف مذهب الس=نة وامجلا
العقHدة اTٔشعرية، يف املذهب املاليك، يف ٕامارة املؤمXني، ويف السلوك 
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  .الرو� الس=ين، وهو حتصني واقع وUاري
حتصني واقع، كام لو قلنا ٔ�ن هذا اجلسم جسم سلمي ولكXه حيمل معه 
ٔ�ش=ياء ٕاذا ضعف س�Xقض Jليه، Uار حنو ®كïل واس=تعداد ملوا�ة لك 

 هو ا¸ي يعرب عنه املغاربة كام ذ�رمت، عندما املس=ت�دات، وهذا التحصني
  .يتلكمون عن ٕامارة املؤمXني بصفهتا ¥امHة �لمV وا�Qن

£ري ٔ�ن املغاربة، املغرب جيمع بني ٔ�مر�ن ٔ�ساسني يف هذا العرص، العض 
�لنواUد Jىل الثوابت وتقر�رها و«كر²سها �Qس=تور و�لقوانني التفصيلية، 

  . رñتو8نيا نفسحو اEال �لح
وهذا امجلع ال ²سمح �س=تعامل ٔ�ي جXوح يف ا�Qن وال ٔ�ي ×شو²ش عن 
ا�Qن وال ٔ�ي فgنة يف ا�Qن Tٔغراض س=ياس=ية، Tٔن ا�Qن �يفام اكنت يعين 
اخgيارات اTٔفراد العزل ال يرض شD)ا، ولكن ا¸ي يرض هو ®س=تعامالت 

Qى املغاربة،  الس=ياس=ية لهؤالء اTٔفراد ٔ�و ت� امجلاJات، وهذا £ري مق�ول
حHث يصبح اTٔمر ٕاذا ما وقع مسا هبذه املقومات اTٔساس=ية، واليت ال 
تفريط فهيا، ولك ما اس=تعمل شعار ديين يف £ري وUه هللا، فٕاننا Jىل 
اس=تعداد ٔ�وال لتبDني اTٔمر �لناس، Tٔن اTٔمة حتمي نفسها بنفسها، و8نيا 

  .�رة املرشوعيةالختاذ إالجراءات القانونية يف دا�رة احلرية ودا
  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

اللكمة �لس=يد رئDس الفريق �لتعقHب عن جواب الس=يد الوز�ر، تفضلوا 
  .الس=يد الرئDس

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  . شكرا الس=يد الوز�ر Jىل اجلواب

ت�اوز احلكومة نعم الس=يد الوز�ر، احXا مgفقني Jىل ٔ�ن هاذ املوضوع ي 
وهيم اTٔمة �لك مؤسساهتا، ولكن نعتقد بmٔنه من حقXا ٔ�ن ôسائل احلكومة 
فP يتعلق �Eهود ا�يل كتقوم به من U�ٔل تعضيد وحتصني اEهود دñل اTٔمة 
لالطمئنان Jىل، ال ٔ�قول التحصني، ولكن متنيع وتقوية املذهب الس=ين 

  .املاليك كام كنتلكمو Jليه
حو هاذ السؤال، الس=يد الوز�ر، الزالت Jالقة يف ا�يل جعلنا نطر 

ذا�ريت اجلواب ا�يل قدمو الس=يد رئDس احلكومة ملا در� معه وا¥د اجللسة 
�قش=نا فهيا املوضوع دñل مغاربة العامل، واكن الس=يد رئDس الفريق 
®شرتايك، فP ٔ�ذ�ر، طرح سؤال حول تنايم وا¥د النوع من اخلطاب 

Uد يؤTا املغاربة، واكن اجلواب دñل الس=يد رئDس الش=يعي غريب يف مسا
احلكومة هو ٔ�نه لDس بيده حVH جترب املغاربة Jىل ®عتناق وال Jىل 

  .®مgثال �لمذهب الس=ين املاليك
قد �كون هذا اجلواب يف جزء مXه حصيح، ولكن ملا ك�شوفو بعض 

يل خرجوا يف املظاهر اwٓTذة يف التنايم، حبال هاذ اEموJة دñل الناس ا�

Jمل مغريب (الفا²س=بوك، وتيعلنوا Jىل تيار ش=يعي مغريب، وتيعلنوا Jىل 
  ). �رموز دي�Hة

ملا ك�شوفو بmٔننا ٔ�صبحنا جزء يف قرية �و�بية، ا�يل فهيا اwرتاق دñل 
التيارات، ك�شعرو بmٔن هناك هتديد ما، نعم ال �زال يف مس=توى مXخفض، 

  . هتديد ما لهوي�Xا الوطنية
وفو بmٔنه بعض اTٓراء ال�شاز ا�يل تفيت من �ب حرية الرٔ�ي من ملا ك�ش

 Pال وا¥د الغموض فÄة، ملا ك�شوفو مHي�Qل السامح لهذه التعبريات اU�ٔ
يتعلق بدور القر�ٓن التابعة لبعض امجلعيات، هل يه wاضعة ملقgضيات 

ينا�ر  18املتعلق �لتعلمي العتيق ٔ�م يه wاضعة �لقانون  13.01القانون 
  املرتبط بتmٔسDس امجلعيات؟  1958

ملا ك�شوفو تقار�ر دñل جملس اجلالية املغربية وتقار�ر املؤسسات اQولية 
كرتصد هاذ املنحى اwٓTذ يف التصاJد دñل املد الش=يعي يف صفوف Uالي�Xا 
يف اخلارج، ك�شوفو ش=بابنا �ميش=يو هياجروا لسورñ حتت تmٔثري خطاب 

خصوصا ندق، مايش بmٔننا ندق �قوس  مو£ل يف التطرف، هذا �يجعلنا
اخلطر، ولكن كنقولو مضاعفة اEهود من U�ٔل حتصني ومتنيع هذا املكسب 

  ...احلضاري دñل هاذ

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد املس�شار، شكرا جزيال

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقHب

        ::::الس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHة
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

ٔ�وال بعدا تعلمون، ٔ�� مmgٔكد . ٔ�� مgفق معمك فP يتعلق بقضية اخلارج
Ï�ٔمك تعلمون، ٔ�ن املغاربة يف اخلارج، يف ب
ان ٔ�ورو� Jىل اخلصوص، 
ممتسكون هبو�هتم، ؤ�ن م)ات املساUد اليت ²رشفون Jلهيا يه مساUد 

يت حتدثنا عهنا، ؤ�ن هناك حتصني جتري فهيا الشعا�ر طبقا لهذه الثوابت ال
  . وهناك وعي �بري

ٔ�ن يقع هناك ¥االت شاذة، فهذا ميكن ٔ�ن يقع، وطبعا هنا¦ خملفات 
 ،ÀوQن من ا�Qليا �خلصوص، حنن نعاجلها �لقانون، بتوضيح موقع اwدا
بتوضيح ما ي�Xاسب مع هذا التحصني يف وقت ال�رشيع ويف وقت التنظمي 

  .ويف وقت التدبري
هاذ املسرية، هاذ السريورة سارية، ومازلت ٔ�مور ت�gظر ٔ�ن ôرشعها 

  . ؤ�ن نقXهنا ؤ�ن نوحضها، ومع ذ¦ فٕان مسريتنا واحضة
و¸¦، ال ٔ�س=تطيع ٔ�ن ٔ�قول لمك عن هذه اTٔرقام اليت تطلبوهنا، Tٔن 

، يه مشلكة 2000ٔ�و  100ٔ�و  10املشلكة �ل�س=بة لنا لDست يه مشلكة 
دي�Hة ��Qن، وٕاذا ظهر هذا فلن يظهر ٕاال Jىل شلك من خيدم ٔ�غراضا £ري 

  .حترك ٔ�و اس=تفزاز ٔ�و ×شو²ش، س=يواUه مبا يناس=به
  .شكرا لمك
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        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

والفريق ®شرتايك يطرح سؤ® حول ×سوية وضعية ٔ�ساتذة التعلمي 
ضل الس=يد العتيق، واللكمة Tٔ¥د السادة املس�شار�ن لÅسط السؤال، تف

  .مصطفى الهيبة

        ::::املس�شار الس=يد مصطفاملس�شار الس=يد مصطفاملس�شار الس=يد مصطفاملس�شار الس=يد مصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .شكرا الس=يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تلعب مدارس التعلمي العتيق ببالد� دورا ٔ�ساس=يا يف «رس=يخ الهوية 
الوطنية والثوابت اQي�Hة وôرش قمي ال�سامح واملواطنة واQميقراطية Qى 

  . خرجيي التعلمي اQيين واTٔصيل ببالد�
ٕاال ٔ�ن العاملني هبذا القطاع الزالوا يف وضعية ٕادارية وقانونية £امضة، 
حHث ال يتوفرون Jىل ٔ�ي نظام ٔ�سايس حيدد وضعيهتم ويقنن حقوقهم 

  .يف مرتبة املوظفني وال مgعاقد�ن وواج�اهتم إالدارية، فهم �لتايل لDسوا ال
ôسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري  ٔ�مام هذه الوضعية،

اليت تنوي وزار«مك اختاذها ل�سوية وضعية هذه الف)ة العامV بقطاع التعلمي 
  .العتيق

  .وشكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لجواب، تفضلوا

        ::::سالمHةسالمHةسالمHةسالمHةالس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون االٕ الس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون االٕ الس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون االٕ الس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون االٕ 
  الس=يد الرئDس احملرتم،

  الس=يدة املس�شارة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  . الس=يد املس�شار احملرتم، الشكر لمك موفور ولفريقمك Jىل السؤال
طبعا التعلمي العتيق فHه تعلمي عتيق ×رشف Jليه اQوÀ، وزارة اTٔوقاف 

تعلمي عتيق نبع من والشؤون إالسالمHة، هو مÄل التعلمي العمويم، هنا¦ 
اEمتع مببادرات خصوصية فهو مÄل التعلمي اخلصويص، نظرا ملا ذ�رمتوه 
 ÀوQؤ�رشمت ٕاليه من دور هام ومن مزية ٔ�ساس=ية لهذا التعلمي، فٕان ا
تدwلت فHه الس=نوات اwTٔرية eشلك ملموس Uدا، اكنت املاكف)ات لبعض 

  .درمه شهرñ 300درمه،  200العاملني هبذا التعلمي، 
اTٓن ٔ�صبحت هذه املاكف)ات ترتاوح من الطور اTٔول، يعين مجيع 

درمه شهرñ،  1000، الطور اTٔول 2317املدرسني ا�يل �يبلغ العدد دñهلم 
لٕالJدادي  3000لالبتدايئ،  2500درمه شهرñ، مث  4000والطور ا�هنايئ 

مهنم  1236ٕاداري،  2236هنا¦ : �ل�س=بة لٕالداريني. �لثانوي 3500و

  . يتلقون ماكف)ات مXاس=بة
هاذ التعلمي امجلعيات تتعطي �لعاملني فHه، وبعضهم جزامه هللا wريا من 

  .املتطوJني اTٓن، نعمل Uاهد�ن Jىل «رقHة ماكفmٓهتم �س=مترار
  :ٔ�ما قضية إالدماج فٕاهنا تطرح ثالثة مشالك

املشلكة اTٔوىل ٔ�ن نقيض Jىل التعلمي اخلصويص يف هذا امليدان،  -
  يفقد صفgه اخلصوصية وم�ادرته اخلصوصية ويصبح Ýبعا لٕالدارة؛ مبعىن ٔ�ن

8نيا، هذا إالدماج يضع مشلكة مؤهالت العاملني فHه، ويه خمتلفة  -
 ومgنوJة وال تتالءم لكها مع مقgضيات املوظفني يف التعلمي؛

ٕاذا كنا س�سري يف اجتاه إالدماج . 8لثا، التوفر Jىل املزيانية اخلاصة -
قضية س=تكون لها هذه العواقب، وٕاذا توفر� Jىل املزيانية التام، فٕان ال 

فلDس Qينا ٔ�ي يعين اJرتاض م�ديئ Jىل هذه املسÀٔm يف اTٔمد املتوسط ٔ�و 
 .البعيد

 .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
وٕاذا اكن هنا¦ تعقHب، تفضلوا الس=يد رئDس . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .الفريق

        ::::املس�شار الس=يد محمد Jلمياملس�شار الس=يد محمد Jلمياملس�شار الس=يد محمد Jلمياملس�شار الس=يد محمد Jلمي
  .الس=يد الرئDسنعم 

  الس=يد الوز�ر،
 Àٔmىل ٔ�ن التعلمي العتيق يه وا¥د املسJ حنن يف الفريق ®شرتايك نعتقد
نVHÅ، نتXÅاها مجV وتفصيال، ولكن، الس=يد الوز�ر احملرتم، �يف لنا مع 
دس=تور Uديد يتطلع ٕاىل ٕاقرار دوÀ املؤسسات والقانون، واحلكومة �كون 

لتعلمي العتيق، نظرا لùٔهداف النVHÅ ا�يل احXا يف صلب اهïماهتا ا�هنوض �
  .مgفقني Jلهيا مجيع، كفريق ومكغاربة، ودون ®عتناء �ملوارد الÅرشية

مدرس، ٔ�و  2000ق�ل قليل، الس=يد الوز�ر احملرتم، قلتو اك�ن وا¥د 
ٔ�رسة، و�يفاش الوا¥د  2000من ²ش=تغل يف هاذ التعلمي العتيق، يعين 

مردودية وٕانتاجHة داwل التعلمي العتيق ويتقاىض  غيجهتد ٔ�و غيكون عندو
  .درمه؟ مزتوج و�كري، مع هاذ املشلك دñل البطاÀ 1000م�لغ 

احXا، الس=يد الوز�ر، مع لك اTٔسف، نقول Jىل ٔ�ننا يف الفريق اطلعنا 
Jىل وا¥د اEموJة من املذ�رات اليت تؤكد �حلرف، ويه صادرة عن وزارة 

درسني يف التعلمي العتيق ال ميكن اعتبارمه ال اTٔوقاف وكتقول بmٔن امل
موظفني وال مgعاقد�ن مع الوزارة، عند� املذ�رات، الس=يد الوز�ر احملرتم، 
و�لتايل ال ميكن لنا ٔ�ن نتصور �ش هاذ التعلمي العتيق يؤدي اTٔدوار دñلو 

  .دñل الناس ا�يل هام wدامني فHه 2000يف ٕاقصاء وهتمDش وٕاهامل لهاذ 
ا، كفريق، مع اQس=تور اجلديد ومع اهïم احلكومة هباذ امليدان، و8ني

ابغينا نعرفو ٔ�و نmٔمل كفريق اشرتايك �ش «زول الوضعية الغامضة لهاذ 
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التعلمي العتيق، هاذ الناس wدامني ما هام موظفني ما هام مgعاقد�ن، ٔ�ش=نو 
  هام؟

 وا منJىل هاذ اTٔساس احXا تنقولو وا¥د اEموJة الناس ا�يل تعرض
طرف املف�شني ومن طرف الناس ا�يل عندمه هاذ مسؤولية املراق�ة �لطرد 

ٔ�و ٔ�كرث من ذ¦، احXا ابغينا  س=نوات 7س=نوات ٔ�و  6بعدما قضوا وا¥د 
وا¥د املعاجلة احلقHقHة لهاذ املوارد الÅرشية حىت يؤدي هاذ التعلمي العتيق، 

  .ا¸ي ال ميكXنا ٔ�ن نفرط فHه �Tٔدوار دñلو
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب

        ::::الس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHةالس=يد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمHة
  الس=يد املس�شار احملرتم،

هاذ اTٔمر واحض وضوح الشمس، ٕاذا كنا £ادي �wذو اكع العاملني يف 
، مبعىن ما يبقاش تعلمي التعلمي اخلصويص يعين وÏردومه يف التعلمي العمويم

        .خصويص، مبعىن خصهم يتدجموا
التعلمي، قلنا التعلمي العتيق فHه تعلمي ا�يل هو معويم دñل إالدارة وفHه 
تعلمي تدwلت فHه الوزارة تدwال مس=مترا دؤو� Jىل طريق املاكفmٓت املزتايدة 

  . لك وقت
نبداو بعدا Ýبع لٕالدارة، £ادي  هٕاذا كنا £ادي ندجموه يويل تعلمي لك

شكون ا�يل �يدرس فHه؟ ٔ�ش=نو يه املؤهالت دñهلم؟ وا¥د العدد دñل 
املشالك، يف ذ¦ بXDاتنا راه ما اكي�ش يش مسÀٔm ا�يل £ادي تبقى £امضة، 

  .اTٔمور دñلنا لكها واحضة
القضيات ا�يل رشتو هلم، ٕاذا يش وا¥د طلب مXه يعمر وا¥د الورقة 

¸¦، فهو تعلمي مXدمج ... ، راه �يخصناJىل ٔ�نه £ادي ²س=متر وما معرهاش
يف ٕاطار قانون التعلمي العتيق من الناحHة دñل املوضوع، ولكXه من �حHة 
التدبري wاضع �لظروف ا�يل قلت لمك دñل ٔ�نه تعلمي خصويص، ومع ذ¦ 

  . التدwل فHه تدwل ملموس ومزتايد
ال بXDا هاذ املسÀٔm ما ميك�ش �كون فهيا مغوض بي�Xا وبXDمك و ،¸¦

  . وبني املعنيني هبذا التعلمي
        .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر، وشكرا J Èىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ون�gقل م�ارشة ٕاىل السؤال الفريد املوUه ٕاىل الس=يد وز�ر التعلمي العايل 
احلريك  والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر، واللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء الفريق

  .لÅسط السؤال، تفضلوا اTٔس=تاذ مرون

        ::::املس�شار الس=يد ٕادر²س مروناملس�شار الس=يد ٕادر²س مروناملس�شار الس=يد ٕادر²س مروناملس�شار الس=يد ٕادر²س مرون
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

زماليئ يف الفريق احلريك اس=تÉٔmر اهïمXا �لعنف املزتايد يف اجلامعة 
  . املغربية، خصوصا فاس، مراxش، ٔ�اكد�ر، و£ريمه

عند� : يل هو تنعتقدو عندو املس�Åات التاليةهاذ العنف املزتايد ا�
هناك ما يعود ٕاىل الق�لية، ما يعود ٕاىل ما هو ثقايف، وهناك ما يعود ٕاىل ما 
هو ٕايديولوn، اجلامعة املغربية مصاوبة �ش الناس يتلقاو العمل واملعرفة 
ويتعلموا احلوار البناء، لDست جماال �لقgال بني الطلبة، وال ينجو مهنا ال 

  . اTٔساتذة وال الطامق إالداري
إالصالح ا�يل ميكن لمك تد�روه، الس=يد الوز�ر دñل التعلمي العايل، يف 
هاذ اEال جيب ٔ�ن ينكب ٔ�يضا يف ٔ�بعاده ا�تلفة Jىل هذا اجلانب، ماذا 

  ٔ�نمت فاJلون؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .لوااللكمة �لس=يد الوز�ر �لجواب، تفض

        ::::الس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطرالس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطرالس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطرالس=يد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر
  ماذا حنن فاJلون؟ 

  الس=يد الرئDس،
  الس=يد املس�شار، 

ماذا حنن فاJلون، بعدا نقولو لكمة يف «زايد، ما اكيناش، وٕاال £ادي 
�كون ٕاح�اط لرؤساء اجلامعات و�لعمداء ولùٔساتذة ا�يل كDسهروا Jىل هاذ 

امعات، هناك «راجع �بري يف العنف داwل اجلامعات، «راجع اEهود دñل اجل
اTٔساتذة، املوظفني واملسري�ن دñل اجلامعات، «راجع كذ¦ eسÅب الرتسانة 

  . القانونية اجلديدة اليت وضعناها
ٔ�ش=نو اك�ن؟ نعطيك اTٔحHاء اجلامعية، اTٓن ا�يل اس=تعمل العنف ضد 

 fّ اجلامعي وتزنع مXه املنÕة، هذا ñ طالب، ضد موظف، يطرد من احلي
در�ه، داwل اجلامعات، اكن طالب مÄال تي�متي للكية اTٓداب «مييش يد�ر 
الشغب يف لكية العلوم، تيجي ®نضباط، املسؤول دñل لكية العلوم تيقول 
¦ هاذ الطالب ما عند²ش، راه عند الخر، الخر تيقول ¦ ما ميك�ش 

  .نعاق�و
قانون اQاwيل �ل�امعات، اجلامعة فهيا جملس تmٔدييب اTٓن معلنا يف ال

يعاقب الطالب ا¸ي ار«كب العنف ٔ�يà اكن داwل احلرم اجلامعي، راه هاذ 
ٔ�� كنت يف بين مالل البارح، رشحت ... اليش راه امحلد i، والطلبة

الناس �يصفقوا، الناس ... �لطلبة وقلت هلم راه ا�يل فHمك دار الصداع
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والت اجلامعة يف بعض احلاالت كرتسل ب�gك وال وQك حبال  فر¥انة Tٔن
ñٕاىل £ادي لسور .  

نعم، ممنوع مXعا �Ý العنف داwل احلرم اجلامعي بmٔي مثن اكن، واTٓن 
wارج احلرم اجلامعي مايش مسؤولية التعلمي، ولكن هذا بتعاون مع وزارة 

هلم ليال هنارا  عيطناااQاwلية، وهباذ املناس=بة ٔ�� ك�شكرها Tٔن فني ما 
  . موجود�ن

ٕاذن هذا مسؤولي�Xا، وانï £رتاق�وا هاذ اجلانب واش £ادي ²س=متر وال 
   ؟ال

اTٓن لك اجلامعات عندها الرتسانة القانونية دñل حماربة هاذ العنف، 
الرتسانة القانونية دñل حماربة الغش £ادية جتيمك �لربملان، �ش فعال اجلامعة 

لوها £ري عند اEمتع، Tٔن الصورة ا�يل عند اEمتع فني ما دñلنا ٕاىل ابغينا نmٔه
رضب يش وا¥د يش وا¥د eسكني يه ا�يل كنتلكمو، اجلامعة املغربية امحلد 

ٔ�س=تاذ مغريب  1000ٔ�س=تاذ، ٔ�كرث من  1000ناها �Tٓخر�ن، راه ن i ٕاىل قار 
، امXني خترجوا؟ من اجلامعة )CNRS(يف فرôسا تيقريو يف اجلامعات ويف 

الناس دñولنا ميل «ميش=يو لربا، تي�رتعوا، ميل ت�Dقاو عند� ما . ملغربيةا
  . كنHÃقوش يف العمل دñهلم

  ...ٔ�� كنطالب مXمك

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر، ¦ ٔ�ن تطلب ذ¦ يف التعقHب

  .تفضلوا الس=يد املس�شار �لتعقHب

        ::::املس�شار الس=يد ٕادر²س مروناملس�شار الس=يد ٕادر²س مروناملس�شار الس=يد ٕادر²س مروناملس�شار الس=يد ٕادر²س مرون
  الس=يد الرئDس،

  د الوز�ر،الس=ي
احXا ما ميكن لنا ٕاال Ïكونو سعداء ونصفقو ونفرحو ٕاذا اكن فعال هو هاذ 
العنف يف توUه احنداري، وك�شجعومك Jىل هاذ اTٓليات ا�يل اwذيتو 

  . مؤخرا
 Vا ٔ�يضا نعرف ٔ�نه مايش لك الطلبة �غيني العنف، لكن ف)ات قليXواح

Eل اجلامعات، وتيكفي هاذيك اwحتدث هرج ومرج دا Vة «كون قليJمو
ميكن �رونوا ¦ �، احXا كنعرفو  10و«كون ¥ارضة �ش يوقع الصداع، 

  . هاذ اليش
لكن احXا ôشجعمك Jىل اختاذ القرارات ا�يل خصها توقف هاذ اليش، 
واحXا معمك ٕاذا اكنت هناك ٔ�مور س=تعمتد مس=تق�ال ٕاما Jىل مقرت¥ات قوانني 

  . ٔ�يضا ٔ�و مشاريع ج�توها انï معمك، احXا معمك
  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

واللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب، مكل ذاك عنارص اجلواب 

  .دñلو

        ::::الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطرالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطرالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطرالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و«كو�ن اTٔطر
ٔ�ميل، وراين قلهتا �لحكومة، هاذ اليش راه اقالل مشاركني فهيا، ما 

ٓ اجلامعة يش ¥اUة، كنقولو �ل�امعة اكي�ش يش طلب �ل�امع ة نتجي يل �
  . wلهيا متا

�gجومه داwل اجلامعة، �ٓالت ن اTٓن الرادارات ا�يل كتجي من �را، ممكن 
�gجومه، ولكن خص الطلب يتوUه من ن كثرية داwل مدارس املهندسني 

احلكومة، £ادي تقول يل �ٓش تتد�ر وانت وز�ر؟ من احلكومة حطينا هاذ 
س املهندسني ٕاىل ابغينا ôشجعو البحث العلمي وإالنتاج، إالشاكلية ملدار 

وٕاال £ادي نبقاو ôس=هتلكو ٔ�ي مXتوج، متش=يو لùٔسواق املمتازة ادروك، 
  . �gجوها يف هاذ البالدن لكيش Uاي من �را، وحشال من اTٔمور قاد�ن 

ٕان ) le drone(£ادي يوUد، موجود ) le drone(ميل قلت لمك 
، شاحXة طبية، كنا ك�رشيوها )camion médicalisé(شاحXة  .شاء هللا

مليون درمه، اTٓن كت�gج يف مدرسة املهندسني  20من الوالñت املتÕدة بــ 
مليون دñل اQرمه، راه املهندسني املغاربة ا�يل  Q�6ار البيضاء بmٔقل من 

قاميني هباذ اليش، ولكن خصنا ôشجعومه وخص نعطيومه ا�متويالت 
وزارات ق�ل ال ×رشي وتد�ر عروض، تقول واش الالزمة، ٕاذن wاص ال

هاذ املعاهد دñولنا واش قاد�ن ي�gجوا يش ¥اUة وال £ري ال�م، هذا هو 
  . ا�يل خصنا يف هاذ البالد ٕاىل ابغينا نطورو التكXولوجHا يف هاذ البالد

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر Jىل مسامهته يف هذه اجللسة

ٕاىل اTٔس=ئV املو�ة ٕاىل الس=يد وز�ر الثقافة eسؤال كذ¦، ون�gقل 
  . ٔ�عتقد ٔ�نه سؤال فريد، وهو لفريق اTٔصاÀ واملعارصة

  .اللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضائه لÅسط السؤال، تفضلوا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدي
  .شكرا الس=يد الرئDس

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

سطرت الوزارة �ر�جما هاما �روم «رممي Jدد من املÉٓmر واTٔسوار 
التارخيية، ٕاسهاما مهنا يف احلفاظ Jىل املوروث التارخيي ا¸ي «زخر به 

  .بالد�
ؤ�مام اTٔمهية البالغة اليت حيظى هبا هذا إالرث إالôساين ا¸ي يعكس 

ل مجموJة من هاته درUة الغىن والتنوع الثقايف واحلضاري ببالد�، ا¸ي جع
املواقع املمتدة Jىل ربوع اململكة، تصنف من ق�ل اليوôسكو كرتاث ٕاôساين 
Jاملي، وهو ما ²س=تدعي ®هïم به واعïد �ر�مج دامئ من U�ٔل «رممي هاته 
املعامل التارخيية �عتبارها مدwال ٔ�ساس=يا �لحفاظ Jىل هذا املوروث، وهو 
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  .املتبعة يف معلية الرتمميما يدفعنا �ل�ساؤل حول املعايري 
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لجواب

        : : : : الس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  الس=يد الرئDس،
  السادة املس�شارون،

يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل لفريق اTٔصاÀ واملعارصة Jىل ٔ�ود 
  .تفض¾ بطرح هذا السؤال اQقHق حول املعايري املتبعة يف معلية الرتممي

وزارة الثقافة تwٔmذ بعني ®عتبار Jدة معايري ٔ�ثناء ٕاJداد �ر�مج 
التدwل الس=نوي يف املعامل اÉTٔرية، وذ¦ حسب اTٔولوñت، مÄال مدى 
تدهور املعامل، السهر Jىل ٕاجناز مشاريع هتم خمتلف قطاJات الرتاث، من 
ٔ�سوار، قصبات، مدارس عتيقة، ٕاضافة ٕاىل الرشااكت مع امجلاJات احمللية 

  .والسلطات احمللية
تعلمون ٔ�ن الرتممي يه معلية مgخصصة، ×س=تجيب �لمعايري املعمول هبا 

مي املعامل واملواقع التارخيية املعروف Jامليا، ؤ�ساسا امليثاق العاملي حملافظة و«رم
، حتت ٕارشاف 1964دñل ) charte de Venise(مبيثاق البندقHة 

VصيTٔىل ا¥رتام املواد اJ سكو، وتعمتد ٔ�ساساôاليو .  
ٕاال ٔ�ن يف بعض اTٔحHان ٕاذا اتضح ٔ�ن املواد والتقXيات التقليدية £ري 

البناء احلديثة، مع رضورة مالمئة، فٕان تدعمي املعلمة ميكن ٔ�ن يمت بتقXيات 
  . من هاذ االتفاقHة 10ا¥رتام املعلمة اTٔصيV قدر إالماكن، وهذا الفصل 

كام ٔ�ن تعويض عنارص مفقودة من هاذ املعلمة ميكن ٔ�ن يمت بطريقة 
م�سجمة مع ٕا�رازها عن العنارص اTٔصيV، حىت ال تتحول معلية الرتممي ٕاىل 

بطبيعة احلال تبقى . هاذ االتفاقHةمن  12معلية الزتييف، هاذي املادة 
صالحHة تقد�ر الطرق املتبعة ملف�ش املباين التارخيية ومد�رية الرتاث الثقايف 

  .التابعة لوزارة الثقافة
  :ومعلية «رممي املباين التارخيية جيب ٔ�ن ختضع لقواJد دقHقة

  حتديد املواد اQاwلية يف «ر�يب املبىن التارخيي؛ - 1
  التلف السائدة Qراسة تmٔثريها و�يفHة معاجلهتا؛حتديد عوامل  - 2
  حتديد نوع ومظاهر هذا التلف ودراسة ٔ�ساليب الصيانة؛ - 3
  اس=ت�دام مواد ٔ�كرث مقاومة لعوامل التلف؛ - 4
دراسة وحفص مواد مس=ت�دمة يف الرتممي �لوقوف Jىل مدى مالءمهتا  - 5

  .مع املواد اTٔصيV يف هذا املبىن
الزمن هاذ املبادئ العامة «رخست عند العاملني يف ومع املامرسة ومع 

هذا القطاع، و×سعى وزارة الثقافة ٕاىل «مثني ورد ®عتبار �لعوامل الÅرشية 

  .يف هذا اEال، Tٔن معلية الرتممي تتطلب مرممني يف £اية املهارة

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
 الس=يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب دñلمك يف

  . التعقHب ٕان ش7مت
  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس=يد Jالل عزيويناملس�شار الس=يد Jالل عزيويناملس�شار الس=يد Jالل عزيويناملس�شار الس=يد Jالل عزيوين
  . eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  إالخوة املس�شار�ن، 
حنن يف اTٔصاÀ واملعارصة نعترب املÉٓmر التارخيية مرجعية ثقافHة وفكرية 

مجموJة من املÉٓmر الشاخمة لعقود Jديد �ٓيV هناك . وهوية نعزت هبا كثريا
�لزوال، طريقة اTٔشغال والرتممي احلالية، واش يه اليوم تعمتد مباكتب 

  . دراسات تDش=تغلوا هبا اليوم؟ هذا ال�ساؤل دñلنا
  املقاوالت و®خgصاصات هل يه مؤهV كذ¦؟ 

وبعض ن�ساءل عن الرشااكت والطريقة ال�شار�ية بني امجلاJات والوزارة 
  . امجلعيات والسلطة الوصية

ن�ساءل عن املواد ا�تارة ٔ�يضا، الطريقة �ش تيعملوا، Tٔن ت�شوفوها 
ببعض املدن راه ذاك اليش £ري «هيزوا من اTٔرض ويلصقوا، ذاك اليش راه 
مايش يف املس=توى، وراه بعض املدن يش حواجي Jاد تصلحوا ¥ديثا وراه 

J ىل بعض املواطننيطاحوا، وتنحمدو هللا ما طاحوش .  
اعïد هذه املعامل التارخيية وتmٔثريها، نقرتح Jليمك ٔ�هنا خصها إالعامر دñلها 
والتmٔثDث دñلها واحلفاظ Jىل ٔ�صا�هتا وهو�هتا، تنلقاو بmٔن تتصاوب وما 
 تتعمرش اQاwل وت��قى Tجورة ا�يل ما كتبقاش معروفة وwاص �ش

  . يتعرف هبا
قصبة معروفة Jىل ٔ�هنا Tجورة  1000ري، اكينة ت�ساءلومك Jىل ٕاقلمي تنغ

ساحئ مفا فوق، هاذ  10.000وما معروفاش، ا�يل عند� احXا تنقلبو Jىل 
  . املÉٓmر التارخيية يه ا�يل «ميكن لنا نعزتو هبا ونقلبو Jلهيا

ت�ساءلومك Jىل الوزارة دñلمك، الس=يد الوز�ر، Jىل املزيانية ا�صصة 
يف احلقHقة ال تتالءم مع هاذ املتطلبات ا�يل تنطلبو  �لوزارة دñلمك ا�يل يه

  . وت��غيو �كون يف املس=توى دñل هاذ املÉٓmر التارخيية
وت�سmٔلومك Jىل بعض املÉٓmر ا�يل يه Jاد تصاو�ت واهنارت مبدينة 

  . مكXاس وبعض املدن

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا ¦ الس=يد املس�شار

  .ار الرد عن تعقHب الس=يد املس�شاراللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاط
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        ::::الس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافة
  .شكرا الس=يد النائب

  :الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .الس=يد املس�شار
  :الس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافة

  .الس=يد املس�شار، معذرة
بطبيعة احلال ٔ�� ٔ�«لكم Jىل املعايري املتبعة من طرف وزارة الثقافة يف 

ت من طرف بعض امجلاJات معلية الرتممي، Jلام ٔ�ن هناك بعض التدwال
احمللية ٔ�و مؤسسات ٔ�خرى ا�يل ما ك�سهرش Jىل ت��ع هاذ املعايري، وهو 

  . تدwل £ري مسموح و£ري معقول و£ري مق�ول
التدwل دñل وزارة الثقافة من بعد ما �يمت التدقHق دñل هاذ العمليات، 

ل Jىل بطبيعة احلال املف�ش دñل املباين التارخيية هو ا�يل تيكون مسؤو
  : إالرشاف Jىل هاذ العملية، تيقوم

  ٔ�وال، �خgيار املهندسني املعامريني واTٔطر املتخصصة يف معلية الرتممي؛ 
8نيا، ٕاJداد دفا«ر حتمالت دقHقة طبقا �لمعايري املتبعة دوليا يف هذا 

  اEال؛ 
  .8لثا، اخgيار املقاوالت ذات اخلربة يف هاذ اEال

تتعرفوا بmٔن يف . تنقومو هبا يف وزارة الثقافةهاذي يه العملية ا�يل 
ٔ�لف موقع ومÉٓmر Ýرخيية،  16املغرب اك�ن هناك جرد دñل ما يفوق Jىل 

من هاذ املعامل التارخيية،  2550اليوم فقط متكXنا من ٕاحصاء دقHق لــ 
ٕاحصاء دقHق وورقة تدقق مدى ¥اÀ التدهور دñل هاذ املÉٓmر التارخيية، 

  . ر يف هاذ العمليةالعمل الزال مس=مت
 60بطبيعة احلال، املزيانية دñل وزارة الثقافة تنخصصو ما يناهز 

مليون س=نوñ لعمليات «رممي املÉٓmر التارخيية، يه £ري اكفHة، هذا هو ا�يل 
جعلنا الس=نة املاضية اش=تغلنا Jىل ٕاسرتاتيجية الرتاث الثقايف يف ٔ�فق 

ملتدwلني يف اEال، من ، يه ٕاسرتاتيجية ا�يل تتدقق دور لك ا2020
جامJات «رابية، من وزارات، من قطاع خصويص، وتتجعل بmٔن هاذ 
الرتاث يندرج يف ٕاطار الصناJات الثقافHة وإالبداعية، يف ٕاطار ®قgصاد 

È ن الرتاث ميكنTٔ ،يلعب دور ٔ�سايس يف التمنية احمللية، وهاذ  الثقايف
  .2020مليون درمه يف ٔ�فق  500الرب�مج �يتطلب مXا مزيانية دñل مليار و

  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر Jىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ون�gقل ٕاىل السؤال الفريد املوUه ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس 
احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، وهو حول إال�راهات اليت 

وحنيي الس=يد الوز�ر Jىل مصوده معنا يف هذه اجللسة تواUه التعاونيات، 
  .مXذ بدا�هتا

اللكمة Tٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاÀ واملعارصة لÅسط 
  .السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد حلبDب بنطالباملس�شار الس=يد حلبDب بنطالباملس�شار الس=يد حلبDب بنطالباملس�شار الس=يد حلبDب بنطالب
  .شكرا الس=يد الرئDس

  الس=يد الوز�ر،
قانون ٔ�ود يف البداية �ش هننيمك Jىل اEهودات املبذوÀ ٕالخراج ال

¥زي التنفHذ، خصوصا وحنن نعمل بmٔن القانون ا¸ي س=يعدل  112.12
، القانون ا¸ي ٔ��ن wالل العرش 1984ٔ�كتو�ر  5الصادر يف  24.53

  .س=نوات اTٔوىل من دخوÈ ¥زي التنفHذ بmٔنه قانون م�gاوز
مفرة ٔ�خرى شكرا Jىل اEهودات املبذوÀ، ٕاذ ٔ�نه مXذ ال�سعينات 

 112.12خروج هاذ القانون، ا�يل يف احلقHقة القانون  واملهنيني تي�gظروا
�يت�اوب مع ®نتظارات دñهلم، وخصوصا ٔ�نه القطاع التعاوين يف ظل 
املنافسة الشديدة ا�يل تيعرف، وكذ¦ يف ظل حتر�ر اTٔسواق، ويف ظل 
®نفgاح ®قgصادي، واش=تداد املنافسة بني القطاع اخلاص والقطاع 

تعاونيات جمربة �ش �كون عندها وا¥د القانون ا�يل التعاوين، ٔ�صبحت ال 
  .هو ٔ�كرث مرونة �ش تتغلب Jىل املعيقات ا�يل مطرو¥ة

¸ا، الس=يد الوز�ر، ت�ساءلومك ٔ�ش=نو يه إالماكنيات، القانون ها هو 
امحلد i، إالطار القانوين ها هو واwذ طريقو، ٔ�ش=نو يه إالماكنيات ا�يل 

XتوUات ®قgصاد ®جïعي، مXتوUات ميكن تقوموا هبا �ش ميكن م 
التعاونيات يوصلوا لùٔسواق، خصوصا واحXا تنعرفو بmٔن القطاع اخلاص 
قطاع قوي، قطاع «مي� مؤسسات مالية، قطاع «مي� كذ¦ مؤسسات 
جتارية، يعين �يفاش املنتوUات دñل القطاع التعاوين تقدر توصل 

  لùٔسواق، ٕاما بطريقة سلسة ٔ�و بmٔقل «لكفة؟
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف 
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يد املس�شار احملرتم،

بدوري Jىل اQور ا�يل تتقوموا به يف ٕاطار جلنة  ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك ؤ�هنئمك
الفال¥ة �لمناقشة دñل القانون املتعلق �لتعاونيات، وا�يل اكن عندمك �لفعل 
دور ٕاجيايب Uدا يف ٔ�ن هاذ القانون �لفعل نبلوروه، �عتبار Ï�ٔمك اش=تغلمت 

  . س=نوات ويه تناقش 10ٔ�يضا Jىل املسودة ا�يل هاذي ٔ�كرث من 
�ش �لفعل نقولو Jىل ٔ�نه ®قgصاد التضامين والتعاوين، هاذي فرصة 

ومن wاللو التعاونيات هو جمال ا�يل ابغات احلكومة احلالية Jىل ٔ�هنا تطورو 
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 11.000وتعطيه نفس Uديد، Tٔنه تبني Jىل ٔ�نه �لفعل دا� وصلنا لــ 
 6,5مgعاون، وصلنا لرمق ٔ�عامل دñل  430.000تعاونية، وصلنا Tٔكرث من 

ليار درمه، لكن هاذ اTٔرقام مازال ال متثل ٕاال حوايل، من حHث التعبري، م 
  .من إالطار العام دñل هاذ الناجت، وابغينا Jىل ٔ�ننا نطوروه %1,7ٔ�قل من 

و�لتايل، هاذ القانون «هيدف ٔ�ساسا ٕاىل ٔ�ننا نعطيو صيغة Uديدة �لعمل 
ت ا�يل يه دñل التعاوين، لكن إالشاكالت ا�يل تفضلتو هبا، اك�ن ٕاشاكال

ا�متويل، ٕاشاكالت دñل احلاكمة والتدبري، ٕاشاكالت دñل املوارد الÅرشية 
  .وإالشاكل دñل ال�سويق

فP يتعلق �ٕالشاكل اwTٔري ا�يل هو املسÀٔm دñل ال�سويق، وتتعرفوا 
Jىل ٔ�نه الوزارة، �ٕالضافة ٕاىل بعض القطاJات الوزارية اTٔخرى وبعض 

يل ت�ش=تغل مع التعاونيات، اك�ن هناك مجموJة من الهيئات احلكومHة ا�
  :إالشارات

إالشارة اTٔوىل هو، وهاذي نبغي «كون �رساÀ نبعهثا من wالل جملس 
املس�شار�ن، هو ٔ�ن الوزارة ×ش=تغل مع اجلهات يف ٕاطار ٕاJداد خمططات 

عند� اTٓن مجموJة من -�وية لالقgصاد التضامين و®جïعي، ونبغي 
نبغي نطلب من إالخوان املمثلني دñل  - يه يف طور إالJدادا�ططات ا�يل

املواطنني Jىل ٔ�هنم �لفعل ²رسعوا، Tٔنه احXا ابغينا ٔ�نه مجيع املدن املغربية 
بدون اس=تXÃاء «كون فهيا معارض �ل�سويق، Tٔنه ميل تند�رو ٔ�ي معرض 

 Vقل ممثTٔىل اJ ىل حسب احلجم، هذا  200حىت  50تيكونJ تعاونية
مليون  20طينا رمق معامالت ا�يل هو يف بعض اTٔحHان تيوصل ٕاىل تيع 

  .ñ�ٔم ñ�ٔ4م وwالل  3درمه wالل 
�ٕالضافة لùٔخرى، عند� تطو�ر دñل ®جهتاد مع املطارات، اTٓن 
فgحنا �ب دñل احلوار مع املطارات بmٔنه يف املطارات الكربى دñل اململكة 

يه تHÅع املنتوUات دñلها،  £ادي «كون التعاونيات ¥ارضة �ش حىت
مليون ا�يل  20وwاصة الناس دñل العبور، وتتعرفوا Jىل ٔ�نه ٔ�كرث من 

ا�يل £ادي ²رشيو مبعىن ٔ�نه £ادي  %10تيعربوا املطارات، ٕاذا در� £ري 
  . ôس=تطعو نوفرو هلم

اك�ن هاذ اليش دñل اTٔسواق املمتازة ا�يل wدامني فهيا، وا�يل اعطات 
اكي�ش دميومة واس=مترارية، اك�ن تعاونيات ا�يل يه دwلت ن��Hة، لكن ما 

  .لùٔسواق املمتازة، لكن اك�ن ٕاشاكالت
اTٓن إالشاكل ا�يل ابغينا نطوروه يف ٕاطار ال�سويق، الس=يد املس�شار 

املنتوج دñل ) Label(، )labelliser(احملرتم، هو هاذ اليش دñل 
يل يه مXتوUات مغربية رصفة، التعاونية، Tٔنه اك�ن مجموJة من املنتوUات ا�

) la labellisation(اTٓن يف ٕاطار . وعندها امgياز Jىل الصعيد العاملي
دñل هاذ املنتوUات، £ادي منكXو مجموJة من التعاونيات Jىل ٔ�هنا «كون 

  . عندها ٕاطار ا�يل هو ٕاجيايب
�ٕالضافة ٕاىل ال�سويق إاللكرتوين، اTٓن اك�ن مغرب ال�سويق ا�يل 

J ش=تغلDىل ٔ�هنم تJ ٓن التعاونيات عندمه إالماكنيةTىل هاذ امللف، ا

²س=تعملوا الوسائل إاللكرتونية �ل�سويق، �ٕالضافة ٕاىل املتاجر التضامXية 
ا�يل يه اTٓن £ادي تفgح يف ٔ�اكد�ر ابتداء يف الشهر املق�ل، املتجر ا�يل 

امه رمبا £ادي �كون السابع Jىل الصعيد الوطين، وا�يل تDسمح Jىل ٔ�نه ²س
  .�ل�سويق والتمثني دñل املنتوج دñل التعاونيات

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .اللكمة Tٔ¥د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس=يد حلبDب بنطالباملس�شار الس=يد حلبDب بنطالباملس�شار الس=يد حلبDب بنطالباملس�شار الس=يد حلبDب بنطالب
  .شكرا الس=يد الوز�ر، وشكرا Jىل هذا الت�اوب دñلمك

اذ ®قرتاح فP يتعلق �جلانب الت�اري، وكذ¦ «هننيو ٔ�نفس=نا كذ¦ هب
ولكن، الس=يد الوز�ر، عند� مطلب �ٓخر ا�يل Ïمتناو ٕان شاء هللا الرمحن 
الرحمي جتي به الوزارة دñلمك، فP يتعلق، هذا راه س=بق لنا كنا طرحXاه 

  . معمك، فP يتعلق يف ٕاطار العداÀ الرضيHÅة وإالصالح الرضييب
Uا الترضيب حسب  2005القطاع التعاوين مXذ فP يتعلق تتعرفوا 

، ت�متناو، الس=يد الوز�ر، رامك قاميني مبجهود �بري، ولكن 2005القانون املايل 
ناقشو هاذ القضية ن احXا يف ٕاطار هاذ الق�ة دñل هاذ الربملان ت�متناو ٔ�نه 

وجنيبو يش اقرتاح �ش �كون الترضيب wاص �القgصاد ®جïعي، Tٔنه 
عاونيات ٕ�ماكهنم يتحولوا eسهوÀ ٕاىل رشاكت، كذ¦ ٔ�ن القانون دا� الت

تيعتربمه مقاوÀ ا�يل يه wاصة تد�ر شؤوهنا بنفسها، ولكن ملزمة �لتقHد 
  .112.12بmٔحاكم القانون 

ت�Dقى املشلك دñل الترضيب، الس=يد الوز�ر، تيظهر يل يف هاذ 
ين، خصوصا ٔ�نه يف الس=نني اTٔوىل من املعيقات ا�يل تعوق القطاع التعاو

اك�ن تعاونيات ا�يل اس=تطاعت تت�اوز وسا�رت، رمغ  2005قانون املالية 
ٔ�نه خصوصا ٔ�نه، �يف تتعرفوا مجيع، القطاع التعاوين فHه التعامل احلرصي، 
فHه الطابع ®جïعي، يعين مايش جمرب�ن يد�روا الرحب، لك هاذي 

ترضيب مXاسب ٕا�راهات، ٕاىل اكنت رضيبة مXاس=بة، يعين وا¥د ال 
  .�لمنتوUات الفالحHة £ادي �كون ٔ�حسن

وت�شكرمك مرة ٔ�خرى، الس=يد الوز�ر، وحزب اTٔصاÀ واملعارصة راه 
مس=تعد ٔ�نه يقوم جبهدو وجمهود �بري �ش خيرج هاذ القانون، Tٔنه يف احلقHقة 

  .س=نة 20انتظروا القطاع ملدة «زيد Jىل 
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . را �لس=يد املس�شارشك

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقHب
  



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

32 

 )2013يونيو  25( 1434شعبان  16

الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        : : : : واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس=يد الرئDس،
ما ميكن يل ٕاال هنين الس=يد املس�شار احملرتم والفريق دñل اTٔصاJ Àىل 

  . تيقوم به يف ٕاطار ٕاخراج هاذ القانونهاذ ®هïم وJىل هاذ اQور ا�يل
من الناحHة املبدئية، الس=يد املس�شار، تتعرفوا ٔ�نه ال ميكن �عتباري 
مرشفا Jىل القطاع، ما ميكن ٕاال ٔ�ننا خنتارو اTٔسمل �ل�س=بة �لتعاونيات �ش 

حتدثوا Jليه ملا  2005يتطوروا، ٔ��يد ٔ�نه النظام اجلبايئ، كام تعلمون ٔ�ن يف 
  .القانون املايل، اكنت عندو وا¥د اEموJة دñل ®عتباراتٔ�دwل يف 

اTٓن ٔ�� ا�يل املقرتح ا�يل عندي، هو اTٓن حنن يف ٕاطار ٕاJادة النظر يف 
ا�يل ابداو، ا�يل اعطينا  )les assises(املنظومة اجلبائية، اTٓن اك�ن 

ñل ®نطالقة دñهلم يف ٔ��ريل، اTٓن هاذ املوضوع دñل الترضيب معوما د
القطاع الفال� راه مطروح يف الطاوÀ، ٕاJادة النظر يف املنظومة الرضيHÅة 

  . حىت يه مطرو¥ة Jىل اTٔرضية دñل النقاش
ٔ�� ت�gصور هذا ٔ�يضا ميكن ٔ�ن �كون حمورا جHدا �لنقاش، �عتبار ٔ�نه 
احلكومة �لفعل يف التصور دñلها �لتعاطي مع ®قgصاد ®جïعي، ولكن 

قاوÀ الصغرية Uدا، كام تتعرفوا يف إالسرتاتيجية، ¥اولنا Jىل ٔ�ننا ٔ�يضا مع امل
نعطيو وا¥د اEموJة دñل املزيات لهاذ القطاع، و�لتايل هاذ املزيات ميكن 
«كون مزيات ج�ائية، مبعىن ٔ�ننا حناولو ند�رو ج�اñت ا�يل هام عندمه Jالقة 

  . ٔ�ن تتحول�لقطاع �لتطو�ر دñلو، ٕاىل ¥ني ٔ�ن ينضج وٕاىل ¥ني 
وتتعرفوا ٔ�ن املرشوع دñل القانون ا�يل اTٓن هو س=يطرح Jىل جملسمك 
املوقر �ش تصادقوا Jليه، فHه ٔ�نه إالماكنية دñل التحول من التعاونية ٕاىل 
الرشاكت جبميع ٔ�صنافها، وهذا ال ²سمح لها ٔ�نه ملا تنضج التعاونية ميكن ذاك 

  . ñل الرشاكتالساJة متر م�ارشة ٕاىل النظام اجلبايئ د
هاذي فرصة، الس=يد املس�شار احملرتم، �ش ندعومك ؤ�نمت Jارفني بmٔن 
£دا عند� املناظرة الوطنية لالقgصاد ®جïعي والتضامين، و£ادي «كون 
فرصة لهاذ املناظرة ٕاىل حرضتو فهيا هباذ اTٔفاكر دñلمك �ش تنوروها ؤ�يضا 

ر دñل ا�متويل، وعند� ٔ�يضا �ش تطرحوا هاذ إالشاكالت، Tٔن عند� حمو 
حمور دñل التدبري اجلبايئ Qمع التعاونيات، £ادي «كون فرصة �ش هاذ 

�Xاقش يف فضاء ٔ�وسع، وٕاذا خرجXا ت اTٔفاكر دñلمك ا�يل طرحgو اليوم ٔ�هنا 
بن��Hة wالل هاذ املناظرة ما ميكن ٕاال «كون ٕاجيابية �ل�س=بة �لمس=تق�ل 

  . دñل التعاونيات
  .شكرا الس=يد الرئDس ،يد املس�شارشكرا الس= 

  :الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر، كام ôشكرمك Jىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه 

  . اجللسة
ون�gقل ٕاىل مجموJة من اTٔس=ئV املو�ة ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Qى 

 رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة، ونبدٔ� �لسؤال
اTٔول وهو حول ٕاخضاع الش=باب خرn اجلامعات واملعاهد العليا �ل�دمة 

  .املدنية، واللكمة Tٔ¥د السادة ٔ�عضاء الفريق ®س=تقاليل �لو¥دة والتعادلية
  .تفضلوا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زازاملس�شار الس=يد محمد زاز
  .eسم هللا الرحامن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س=يد املرسلني

  ،الس=يد الرئDس
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
لقد عرف املغرب يف ظل احلكومات السابقة جتربة رائدة �ل�س=بة 
خلرجيي التعلمي العايل، ٔ�عطت ٔ�لكها، من wالل تدريب خرجيي اجلامعات 

، وذ¦ )service civil(واملعاهد العليا يف ٕاطار ما ²سمى �خلدمة املدنية 
  . ط يف احلياة العامةملدة س=ن�ني اس=تعدادا لالخنرا

وقد اكنت فرصة حقHقHة ٔ�عطت �لخرجيني دفعة قوية، صقلت قدراهتم 
املهنية، ؤ�هلهتم ٕاىل ®خنراط يف سوق العمل eسهوÀ �برية، لكن لùٔسف 
مت الرتاجع عهنا، اليشء ا¸ي �ت يتطلب التفكري من Uديد يف ذ¦، 

 واTٔزمة اليت يعDشها وخصوصا يف هذه الظرفHة الصعبة اليت متر هبا بالد�
  . ش=بابنا يف البحث عن العمل

هل هناك نية ٔ�و تفكري يف الرجوع ٕاىل : وسؤايل، الس=يد الوز�ر، هو
  نظام اخلدمة املدنية �ل�س=بة �لش=باب خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا؟ 

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الوز�ر، �لجواب عن السؤال، تفضلوااللكمة لمك، الس=يد 

الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف 
        ::::�لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئDس احملرتم
  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ظام ، واكن ن1973س=نة  هفهاذ النظام ٔ�و اخلدمة املدنية هو مت ٕا¥داث
ٕاج�اري للك ¥اميل الشهادات، شهادة إالUازة Jىل اTٔقل، وبطبيعة احلال 
يف س=ياق اقgصادي واجïعي يعين wاص ا¸ي اكن �متزي مبوا�ة ٔ�و هبدف 
موا�ة النقص احلاد ا¸ي تعرفه إالدارة العمومHة �ٓنذاك، والس=P من اTٔطر 

مة املدنية، اكنت إالدارية والتقXية، واكنت مدة هذه اخلدمة، يعين اخلد
  . حمددة يف س=ن�ني، وال ي�gج Jلهيا ٔ�ي «رس=مي

اكن هناك تطور، تطور ملاذا؟ Tٔن هناك اكن Jدد  91ٕاذن يف س=نة 
  ...�بري خلرجيي اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل
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        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
الس=يد الوز�ر، ميكن لمك جتيو من اجلهة اTٔخرى �لميكروفون �ش 

  .لقاJة، هللا جياز�مك خبري×سمعوا مزñن ا

الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

اكن فعال تطور نظرا لJùٔداد الك�رية خلرجيي  91ٕاذن يف س=نة 
بوضع ¥د لهاذ معلية  1991اجلامعات ومؤسسات التكو�ن، وتقرر يف 

حلفاظ Jىل لك العاملني يف ٕاطار مت كذ¦ ا 91ٕاذن يف . اخلدمة املدنية
  . مت ٕالغاء بصفة هنائية اخلدمة املدنية 1996اخلدمة املدنية، ويف س=نة 

ا�يل ابغيت نقول بعد هذا التذكري، وهو ٔ�ن ٔ�وال احلكومة تتقامس معمك 
®ôشغال حول ×شغيل العاطلني Jىل العمل و¥اميل الشهادات، هذا 

  . لحكومةاôشغال يعين ذات اTٔولوية �ل�س=بة �
ا�يل ابغيت نقول وهو ٔ�ن اTٓن Jدد خرجيي اجلامعات واملؤسسات 
العمومHة هو Tم Uدا، يه J�ٔداد Tمة Uدا نظرا �لطاقة ®س�Hعابية 

  . لٕالدارة، هذا من �ة
من �ة ٔ�خرى، اليوم، وهذا هو ا�منوذج املغريب، هو جعل القطاع 

ربو Jليه لك اخلاص ²شغل ما ٔ�مكن من ¥اميل الشهادات، وهذا كنع
اكن مت wلق ما  2012س=نة، ٕاىل الحظتو يف ٕاطار إالحصائيات دñل س=نة 

ٔ�لف  26ٔ�لف مXصب شغل، واQوÀ مل ×شغل ٕاال ما يفوق  �120زيد Jىل 
  . مXصب شغل

ٕاذن اQور دñل اQوÀ واQور دñل احلكومة هو وضع لك الرشوط 
  .يل الشهادات®قgصادية املالمئة جلعل القطاع اخلاص ميتص لك ¥ام

      .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، ولمك، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص 

  . اجلواب يف التعقHب
  .اللكمة لùٔس=تاذة wدجية الزويم �لتعقHب

        ::::املس�شارة الس=يدة wدجية الزويماملس�شارة الس=يدة wدجية الزويماملس�شارة الس=يدة wدجية الزويماملس�شارة الس=يدة wدجية الزويم
  .شكرا الس=يد الرئDس

  . شكرا الس=يد الوز�ر Jىل هذه التوضيÕات
ريق ®س=تقاليل ¥ني طرحXا مشلك اخلدمة املدنية ٔ�و حنن يف الف

اكن  73رجعنا بذا�رة إالدارة املغربية ٕاىل ٕاجراء اكن يف املس=توى، طبعا يف 
Tٔن اكن تقر�ر ٕاداري من طرف املنظامت  96هاذ إالجراء و¥ذف س=نة 

اQولية Jىل ٔ�ن إالدارة املغربية لDست خبري، ولكن هذا ال ميكن ٔ�ن Ïرجعه 
  . مة املدنيةفقط �ل�د

يف احلقHقة املؤسسة امللكHة ٔ�عطت اهïما �بريا �ل�انب ®جïعي 
و®قgصادي وكذ¦ إالداري، فmٔصبحنا ôسمع اخلطب السامHة حول 

املفهوم اجلديد �لسلطة، وكذ¦ إالدارة املواطنة، إالدارة املسؤوÀ، إالدارة 
  .الشفافة، وكذ¦ إالدارة املشاركة

غربية Jلهيا مجموJة من التÕدñت ٔ�ن «رفعها، هناك وكذ¦ إالدارة امل
التÕدي الس=يايس، يعين بناء دوÀ احلق والقانون، وللك مغريب احلق يف 
الشغل طبعا، مث كذ¦ التÕدي ®قgصادي وهو التحمك يف كتل اTٔجور 
وضبط التواز�ت املا�رو اقgصادية، مث كذ¦ التÕدي الثقايف يف التنوع ٕاىل 

ن هناك كذ¦ التÕدي ®جïعي، وذ¦ �حلفاظ Jىل £ري ذ¦، ولك
 Àعية وحماربة البطاïالل حماربة الفوارق ®جw عي منïسك ®جïال

  . وا�هتمDش والفقر
وحنن ¥ني نطرح اخلدمة املدنية مرة ٔ�خرى �لنقاش، فٕاننا Ïكون بصدد 

بدائل،  التفاJل والنقاش ٔ�و املناقشة يف ٕاطار ال�شارك مع احلكومة يف وضع
فعوض ٔ�ن تبقى حجافل معطV يف الشارع، حتتج وال تتفنن ٕاال يف س=ياسة 
®ح�gاج ولغة ®ح�gاج، ٔ�ن تصبح يف wدمة مدنية تؤهلها ٕاىل العمل، 

  . رمبا �كون يف القطاع اخلاص، رمبا �كون يف القطاع العام
حصيح ٔ�ن الوظيفة العمومHة ال ت�gج، ولكن يه تنظم إالنتاج، وٕاذا اكن 

  .هذا إالنتاج £ري مXظم، فٕانه ال ميكن ٔ�ن �رىق ٕاىل تطلعات هذا اEمتع

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يدة املس�شارة

  .واللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقHب

الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .Dسشكرا الس=يد الرئ 
  .شكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة

ٔ�� مgفق معك متاما Jىل يعين ما Uاء يف مداwلتمك، Tٔن فعال يعين لك 
اEهودات اTٓن يه قامئة من جعل لك ¥اميل الشهادات ولك الش=باب 

  .يعين «كون هلم الرشوط مgوفرة �لشغل
مفن �ة، فعال احلكومة يعين ×ش=تغل من جعل لك الظروف 

لك الرشاكء ®قgصاديني لالس�Rر، مالمئة وٕاجيابية من دفع  ®قgصادية
  . سواء اكنوا U�ٔانب ٔ�و وطنيني، من U�ٔل wلق فرص الشغل

وموازاة مع ذ¦، مقنا بوضع Jدد من الربامج �لش=باب، و�ٓليات ل�شجيع 
، ا¸ي هيم ×شجيع ال�شغيل يف امجلعيات، "م�ادرة"ال�شغيل كرب�مج 

هيدف ٕاىل ٕاقرار مÕXة شهرية للك مgدرب، وهذا ا¸ي " تmٔطري"كرب�مج 
ٔ�لف مgدرب تقريبا، �ر�مج  �50هيم تقريبا، الهدف هو الوصول ٕاىل 

  .ا¸ي هو نظام انتقايل حتفزيي ٕالدماج ®قgصاد £ري املهيلك" اس�Hعاب"
وهذا £ري Jىل سHÅل ا¸�ر ال �لحرص، لك هذا هيدف ٕاىل من طبيعة 

الفرصة �لش=باب لوجود يعين فرص شغل احلال wلق فرص الشغل وٕاعطاء 
  .مالمئة هلم
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  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

... ون�gقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع دامئا، وهو حول القوانني
ٔ�ش=نو ٔ�س=تاذة؟ مازال ما اعطيتكش اللكمة اTٔس=تاذة دñيل، مسحي يل، ٔ�� 

وانت ك�سويل، مسحي يل ٕاىل  ..مازال م�شغل هناñ يف اTٔوراق دñل
  .قاطعتك

السؤال الثاين املوUه دامئا يف نفس القطاع ٕاىل الس=يد الوز�ر، هو حول 
واللكمة . مراجعة القوانني اTٔساس=ية �لف)ات ذات املسار املهين احملدود

لùٔس=تاذة wدجية الزويم عن الفريق ®س=تقاليل �لو¥دة والتعادلية لÅسط 
  .ملس�شارةالسؤال، تفضيل الس=يدة ا

        ::::املس�شارة الس=يدة wدجية الزويماملس�شارة الس=يدة wدجية الزويماملس�شارة الس=يدة wدجية الزويماملس�شارة الس=يدة wدجية الزويم
  .شكرا الس=يد الرئDس

  الس=يد الوز�ر، 
Jىل مراجعة اTٔنظمة  2011ٔ��ريل  26قد مت االتفاق يف ٔ�¥د بنود 

اTٔساس=ية �لهيئات ذات املسار املهين احملدود، واليت ×سمح ٔ�و ²سمح 
¦ بواسطة مبوجهبا �لرتقHة ��Yن ال يرتقوا ٕاال مرة وا¥دة ٔ�و مرتني، وذ

ٕاال ٔ�ننا . ٕا¥داث درUة Uديدة يف ٕاطار حتقHق ®ôس�ام بني اTٔنظمة اخلاصة
بعد تعرث احلوار ®جïعي Jىل مس=توى الوظيفة العمومHة، فٕاننا حنس وêٔن 

  . هناك ختليات �لحكومة عن هذا البند
¸ا ôسائلمك، الس=يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها يف هذا 

فعيل هذا البند، Jلام ٔ�ن هذا اwTٔري، يعين ف)ات عريضة وخمتلفة، الصدد لت 
تعاين من حHف �بري، بل ميكن اعتباره من بني ٔ�مه البنود اليت مضها اتفاق 

  ؟ 2011ٔ��ريل  26
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئDس احملرتم
  الس=يدة املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
يف هاذ الس=ياق، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد Jىل عزم احلكومة ٔ�وال Jىل اس=تكامل 

ٔ��ريل، ا¸ي هو موقع بني  26 تنفHذ اكفة ®لزتامات الواردة يف اتفاق
احلكومة السابقة واملركزñت النقابية امخلسة اTٔكرث متثيال، والس=P ®لزتام 

املتعلق ٕ�¥داث اQرUة اجلديدة �ل�س=بة لùٔطر والهيئات ذات املسار 
املهين احملدود، سواء يعين ٔ�ذ�ر يعين �لهيئات اليت لها يعين «رقHة ٔ�و «رقHتني 

  .هين دñلهايف املسار امل 
ال يفوتين كذ¦ ٔ�ن ٔ�ذ�ر بmٔنه يف ٕاطار تفعيل هاذ االتفاقات، 

ٕا¥داث درUات  2011ٔ��ريل، مت wالل س=نة  26و�خلصوص اتفاق 
Uديدة لفائدة هيئة كتاب الضبط بوزارة العدل، وهيئة املهندسني 

  .واملهندسني املعامريني
ية مرتني، ويف ٕاطار جلنة القطاع العام، اليت اجمتعت الس=نة املاض 

وحبضور ممثلني املركزñت النقابية امخلس اTٔكرث متثيال، ٕاضافة ٕاىل ممثيل 
بعض القطاJات، اكن هناك اتفاق Jىل وضع هذه النقطة يف Uدول ٔ�عامل 
هاذ جلنة القطاع العام، وهبذا اخلصوص مت ٕا¥داث جلنة موضوJاتية اليت 

  . اÏك�ت Jىل دراسة هذا املوضوع بصفة مXتظمة ودورية
ٕاذن هاذ ا�لجنة رشعت يف دراسة هاذ النقطة من wالل تقدمي مصاحل 
وزارة الوظيفة العمومHة لاكفة املعطيات الالزمة من U�ٔل حتديد الف)ات 

  .املس=هتدفة من هذا إالجراء
ويف هذا إالطار، فقد قامت هاذ ا�لجنة اTٔوىل جبرد خمتلف اTٔنظمة 

طاJات، حHث مت حتديد اTٔساس=ية، سواء املشرتكة ٔ�و اخلاصة ببعض الق
ٕاطار وهيئة  46اTٔطر والهيئات املس=تفHدة اليت يصل Jددها ٔ�زيد من 

  . نظام ٔ�سايس 19مXمتية ٕاىل 
ٕاذن، حنن يف طور اس=تكامل دراسة هذا املوضوع من U�ٔل التوصل ٕاىل 
الصيغ الكفVH �لتنفHذ Jىل ٔ�رض الواقع يف ٕاطار رؤية من طبيعة احلال ا�يل 

ك�شمل خمتلف ف)ات املوظفني، وهذا هو ا�يل £ادي  يه مشولية، وا�يل
يفgح، من طبيعة احلال، �ٓفاق Uديدة �لرتيق وكذ¦ جتاوز لك إالشاكالت 

  .ا�يل مرتبطة بتجمع اTٔنظمة اTٔساس=ية
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  . اللكمة �لس=يدة املس�شارة، اTٔس=تاذة wدجية تفضيل �لتعقHب

        ::::ة الس=يدة wدجية الزويمة الس=يدة wدجية الزويمة الس=يدة wدجية الزويمة الس=يدة wدجية الزويماملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس=يد الرئDس

  . شكرا الس=يد الوز�ر Jىل هذا التوضيح
ولكن ٔ�قول، الس=يد الوز�ر، لùٔسف ٕانين عضو هبذه ا�لجنة 

مرات، يف اTٔول اكنت حبضور  6ٔ�و  5املوضوJاتية، وقد اجمتعت ٔ�كرث من 
لنقا�ت مجيع النقا�ت ذات ا�متثيلية، ولكن يف اwTٔري عرفت مقاطعة بعض ا

اليت حنرتم رٔ�هيا، وتوصلنا ٕاىل مجموJة من احللول، ولكن حتفظت مصاحل 
يضاف �
رجgني، وزارة املالية Jىل ٔ�ن تقول ما هو القدر ا¸ي ميكن ٔ�ن 

واكن هناك w�ٔذ ورد ومل نwٔmذ ٔ�ي يشء، بل توصلنا ٔ�و دعو� وزارة 
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gرجQاص هبذه اw قل مرسومTٔىل اJ ات ٕاىل ٕاصدارJني، حتديث القطا
ولكن توقف هذا احلوار، وêٔننا حنس ٔ�ن احلوار توقف Tٔنه يدرس ا8ٓTر 

  .املالية ق�ل ٔ�ن يدرس مجموJة من اTٔش=ياء اTٔخرى
لهذا، الس=يد الوز�ر، نقول هناك غرابة يف التعامل مع املوظفني، جند 

خر ال �رىق، Tٓ نفس املوظف مÄال يف نفس الوزارة وا¥د �رىق �لشهادة، وا
)ات Tنديس التطبيق لكهم ك�سوى الوضعيات وكتبقى مخسة جند مÄال ف 

Jالقني، جند ٔ�ن هناك ملكفون �Qروس �رقون مجيعهم، ولكن كن�ليو 
ما كرتقاش Tٔهنا خرجت �لتقاJد، ولكن يف الوقت ا�يل  90وال  100وا¥د 

  .اكن فHه املرسوم �يتصاوب اكنوا يف طور إالجناز
  الس=يد الوز�ر،

Tٔنظمة اTٔساس=ية، البد ٔ�ن جتمع، والبد ٔ�ن حنارب البد من جتميع هذه ا
الف)وية، Tٔن الف)وية يه ن��Hة من نتاجئ س=نوات الرصاص ®جïعي، وقد 
wلقت حملاربة ٔ�و خللق فنت بني املوظفني، هذه ف)ة ×س=تفHد وت� ال 
×س=تفHد، ٕاذن هذا املنطق مل يعد مق�وال اTٓن يف دوÀ احلق والقانون، ويف 

دو يش ¥اUة wñذها، البد من ×س=يري املسارات ومن فgح دوÀ ا�يل عن
  .اEاالت ٔ�مام ا¸�ن درسوا ٔ�و ²س=تحقون الرتقHة

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . البد �لس=يدة املس�شارة ٔ�ن تلزتم �لوقت، شكرا

  .الس=يد الوز�ر، تفضلوا، اللكمة لمك

لكف �لوظيفة العمومHة لكف �لوظيفة العمومHة لكف �لوظيفة العمومHة لكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، املالس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، املالس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، املالس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امل
  :وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس=يد الرئDس احملرتم
  الس=يدة املس�شارة احملرتمة،

فعال اك�ن مشلك دñل الف)وية، ٔ�� مgفق معك ميل كتقولوا اك�ن 
مشلك دñل الف)وية، وهاذ املشلك دñل الف)وية هو ا�يل �ي�لق املشالك، 

¥د الف)ة معينة كتلقى Jاود Tٔن ا�هنار ا�يل كتÕل وا¥د املشلك مع وا
 41خصك تدوز �لف)ات اTٔخرى، Jلام ٔ�ن اTٓن اك�ن ما يقرب ٔ�و ما يفوت 

  . ف)ة ٔ�و نظام ٔ�سايس خمتلف
ٕاذن يعين تدبري هذه اTٔنظمة اTٔساس=ية لكها بصفة مشولية وبصفة 

ٕاذن لهذا انطالقا من هاذ . مXطقHة وٕ�نصاف صعب Uدا يف هذه الظروف
وا¥د اخلطوة ا�يل حنو املراجعة الشامV �لنظام اTٔسايس الوضعية ا�يل مقنا ب

�لوظيفة العمومHة ملوا�بة يعين لك هاذ املس=ت�دات ولوضع مXطق ا¸ي 
جيب ٔ�ن ينضبط به امجليع، وا¸ي س=ميكن حىت من إالدارة العمومHة وحىت 
اخلدمات العمومHة من ®رتقاء هبا، وتعز�ز هاذ العالقة ما بني إالدارة 

ن، وهاذ الثقة ما بني املواطن، وجعل املوظف واملوظفة ×ش=تغل واملواط
�لك ارتياح Tٔهنا حتس ٔ�و حيس بmٔن وضعيهتا ٔ�و وضعيهتم يه مXصفة مقارنة 

  . مع لك ف)ات الوظيفة العمومHة
ٕاذن، هذا ورش �بري ôش=تغل Jليه اTٓن، ونطلب من امجليع املشاركة 

  . يف هاذ ®جتاه هذا فHه �لك Uدية من U�ٔل وضع هاذ إالصالح الك�ري
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

السؤ®ن املواليان جتمع بDهنام و¥دة املوضوع، و�لتايل ميكن عرضهام 
دفعة وا¥دة حىت تمت إالUابة عهنام دفعة وا¥د كذ¦، والسؤال اTٔول هو 

الفHدرايل، بعنوان معا�ة املترصفني خبصوص امللف املطليب، وهو �لفريق 
  .واللكمة Tٔ¥د ٔ�عضاء الفريق لÅسط السؤال، تفضلوا اTٔس=تاذ لشكر

        ::::املس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكر
  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يد�ن الوز�ر�ن، 
  السادة املس�شار�ن،

�لطبع البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هاذ املوضوع دñل هاذ الف)ة من 
سmٔمر eرسJة ٕاىل . الفHدرايل يف اهïمات الفريق ااملوظفني اكن دامئا ¥ارض 

  .السؤال
تعاين ف)ة املترصفني معا�ة حقHقHة جراء جتاهل احلكومة مللفها املطليب 
العادل، حHث الزلنا نعDش مXطق ®نتقائية يف التعامل مع ف)ات الوظيفة 

  . العمومHة
ٕان ®حتاد الوطين �لمترصفني، وبدمع من املركزñت النقابية اجلادة، 

نضاالت من U�ٔل رفع احليف وتلبية مطالب هذه الف)ة اليت  الزال خيوض
×شلك العمود الفقري لاكفة القطاJات إالدارية، واملت�لية ٔ�ساسا يف وضع 
نظام ٔ�سايس Uديد يعيد ®عتبار املادي واملعنوي Jىل مس=توى مراجعة 
اTٔرقام ®س=تداللية وٕاJادة النظر يف مسار الرتقHة، مع التعويض عن املهام 

لتدرج إالداري، وكذ¦ عن التدبري والتmٔطري، w�ٔذا بعني ®عتبار وا
  . العنرص العلمي

للك هذا ôسائلمك، الس=يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت من املفروض 
ٔ�ن تقوم هبا احلكومة من U�ٔل وضع نظام ٔ�سايس Uديد Jادل ومXصف، 

  . امث�Vرفع املزي، ويعيد لف)ة املترصفني وضعهم ®عتباري يف ٕاطار امل
  . وÏمتىن ٔ�ن ي�سم جوا�مك �جلدية واملوضوعية والواقعية

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

موضوع السؤال الثاين هو كذ¦ �متحور حول نفس املوضوع، حول 
  . وضعية املترصفني بصفة Jامة

  .تفضلوا اTٔس=تاذ عبد الكرمي، طبعا السؤال لفريق اTٔصاÀ واملعارصة
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        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
طبعا مبرجعي�Xا النقابية، Tٔن السؤال عندو و¥دة، و¥دة السؤال 

  . واملرجعية وا¥دة ويه املرجعية النقابية
  الس=يد الرئDس،
  الس=يد الوز�ر،

فني ٔ�شاكل اح�gاجHة وٕارضا�ت مgكررة ضد لك ختوض هيئة املترص 
ٔ�شاكل ا�متيزي اليت ×س=هتدفهم من ق�ل احلكومة وقطاJاهتا املعنية وس=ياسة 
الكHل مبكHالني يف التعامل احلكويم مع القضاñ املهنية واملطالب ®جïعية 
واملادية لهذه الرشحية من ٔ�طر اQوÀ، رمغ اQعوات املتكررة �لحكومة 

ٕاىل ٕارساء �ٓليات احلوار وال�شاور وٕاJادة النظر يف س=ياسة تعميق الرامHة 
الفوارق اTٔجرية ®عتبارية بDهنا وبني العديد من الف)ات املشاهبة داwل 

  .املنظومة إالدارية
ٔ�مام هذا الوضع £ري املق�ول ا¸ي تعDشه هذه الف)ة، ôسائلمك، الس=يد 

ي��غي اختاذها من U�ٔل رفع  الوز�ر احملرتم، حول التدابري وإالجراءات اليت
  .احليف Jلهيا

  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

دقائق،  6اللكمة لمك الس=يد الوز�ر لٕالUابة عن السؤالني معا يف ¥دود 
  .تفضلوا الس=يد الوز�ر

الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة 
        ::::ٕالدارةٕالدارةٕالدارةٕالدارةوحتديث اوحتديث اوحتديث اوحتديث ا

  .شكرا الس=يد الرئDس
بداية ٔ�توUه خبالص الشكر �لسادة املس�شارون احملرتمون من الفريق 
الفHدرايل �لو¥دة واQميقراطية ومن فريق اTٔصاÀ واملعارصة Jىل طر»م لهذا 

  .السؤال ا¸ي هو Tم Uدا
يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد Jىل ٔ�ن احلكومة واعية �Qور الهام �لمترصفني 

wور كذ¦ ا¸ي نضطلع به لهذه داQة والقطاع العام، واHل إالدارة العموم
الف)ة من U�ٔل تطو�ر إالدارة، نظرا �لطاقات والقدرات اليت متثلها، ويف 
حتسني جودة اخلدمات �لمواطنني، واملسامهة يف التخطيط وتنفHذ وتقHمي 

  . الس=ياسات العمومHة
رص Jىل اختاذ لك ٕاذن من هذا املنطلق، فاحلكومة حريصة لك احل

التدابري الكفVH �الرتقاء مباكنة هذه الف)ة و«مثني وظيفهتا داwل إالدارة 

  .العمومHة
ٕاذن فP خيص امللف املطليب لهيئة املترصفني، فهو فعال يتضمن مجموJة 
من املطالب، واليت يه اTٓن يف طور اQراسة من ق�ل الوزارة، وزارة 

ارة، وهذه املطالب توصلت هبا الوزارة Jىل الوظيفة العمومHة وحتديث إالد
  .ٕاÉر لقاء مع ٔ�طر الوزارة wالل شهر مارس املايض

 29ٔ�ريد فقط التذكري ٔ�ن هذه الهيئة مت وضع نظام ٔ�سايس Uديد بتارخي 
لهيئة املترصفني بطبيعة احلال، والهدف هو «مثني معل هذه  2010ٔ�كتو�ر 

ٕاجراءات كتوحHد قواJد  الف)ة من wالل وضع Jدة ٕاجراءات وتطبيق Jدة
الرتيق، جتميع اQرUات النظامHة، توصيف املهام و®خgصاصات، حتصني 
الهيئة بغاية حتقHق ®¥رتافHة واملهنية، ٕا¥داث مXصب مgرصف Jام، 

  . مgرصفني من اQرUة اTٔوىل 10وا¸ي اس=تفاد مXه �رمس الس=نة املاضية 
ل Jىل غرار �يق ٔ��ري 26وكذ¦ ابغيت نذ�ر ٔ�نه يف ٕاطار اتفاق 

درمه، والرفع من ôس=بة  600موظفي اQوÀ، مت الرفع من اTٔجور بـ 
، و®س=تفادة من الرتيق عن 2012س=نة  %33ٕاىل  %28احلصيص من 

  .طريق كذ¦ ®خgيار
Jدد من  - كام قلت-طرحت هذه الهيئة ٔ�و ف)ة املترصفني  ،مع ذ¦

مطالب ا�يل احلكومة املطالب، وهذا حقهم �ش يوضعوا هاذ املطالب، يه 
xحكومة يمت دراس=هتا �لك Uدية، وبطبيعة احلال ٔ�بواب احلوار ؤ�بواب 
الوزارة يه مفgو¥ة �لحوار مع هذه الف)ة Qراسة هذه الس=بل، وجود ¥لول 
مالمئة، بطبيعة احلال يف ظل الظرفHة ®قgصادية اليت تعDشها بالد� 

  . يةوكذ¦ Jرب اعïد وا¥د املقاربة ا�يل يه مشول 
راه Jاد ق�ل يعين يف السؤال ا�يل فP ق�ل اكن هناك مشلك دñل 
الف)وية، وهاذ الف)وية ميل كمنش=يو يف الف)وية كنÕلو وا¥د املشلك �ل�س=بة 
لف)ة معينة وكن�لقو مشالك �ل�س=بة لف)ات ٔ�خرى، احXا اTٓن مXخرطني يف 

لف)ات وا¥د املهنجية اليت يه مشولية �ش حنلو املشالك يعين لك ا
  . واملشالك ا�يل كتطرح هلم يعين هلم اكملني بنفس الوترية وبنفس العمق

ٕاذن ا�يل بغيت نmٔكد Jليه وهو احلكومة يعين تلزتم بفgح احلوار مع هذه 
الف)ة، ونلزتم كذ¦ �لتطرق يف ٔ�قرب وقت لهذه املشالك ليعين وجود 

  . احللول املالمئة لهذه املشالك
  .وشكرا

        ::::ةةةةالس=يد رئDس اجللسالس=يد رئDس اجللسالس=يد رئDس اجللسالس=يد رئDس اجللس
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

اللكمة Tٔ¥د املعق�ني عن جواب الس=يد الوز�ر �لفريق الفHدرايل، 
  .تفضلوا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب ¥Å¥ Å¥ Å¥ Åيشيشيشيش
  .شكرا الس=يد الرئDس

ك�س�لو ٕ�جيابية الزتام الس=يد الوز�ر بدراسة هاذ امللف، لكن Ïمتىن ٔ�ن 



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

37 

 )2013يونيو  25( 1434شعبان  16

  . يمت امللف يف وقت قصري ولDس طويل
 حنن كفريق فHدرايل ومكركزية نقابية، الفHدرالية اQميقراطية كذ¦

�لشغل، Ïريد القطع مع ٕارساء نوع من الرتاتHÅة £ري املربرة داwل الهرم 
إالداري، سواء Jىل مس=توى نفس التكو�ن، ونفس املهام ونفس الشواهد 
العلمية، و�لتايل هناك ف)ات لها نفس هاته املس=توñت لكهنا تعاين من 

لفوارق اTٔجرية ومن الفوارق ®عتبارية ومن الفوارق يف جمال ٕاس=ناد ا
  . املسؤولية

وعندما نطرح مشلك الف)وية، فmٔعتقد ٔ�ن ¥ل مشلك املترصفني 
سDسامه يف التخفHف من محل مشلك الف)وية، خصوصا ؤ�ن املواطنني 
 سواس=ية ٔ�مام القانون حبمك املقgضيات اQس=تورية اجلديدة وحبمك املواثيق

Vولية ذات الصQا .  
¸¦، حنن من هذا املنرب، ندعو الوزارة، وندعو الس=يد رئDس 
احلكومة ٔ�ن يبارش احلوار ®جïعي مع املركزñت النقابية، Tٔن احلوار 
®جïعي wالل اTٔزمة هو عنرص حHوي ٕالقرار السمل ®جïعي، وحنن 

لتmٔجHل وال �لتmٔويل وال نعترب امللف ®جïعي £ري قابل ال �لهتمDش وال � 
  . لاللتفاف

  .شكرا الس=يد الرئDس

  :الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

اللكمة لثاين معقب من فريق اTٔصاÀ واملعارصة يف دقHقgني، تفضلوا 
  .اليس عبد الكرمي

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس=يد الرئDس

Jىل ٔ�ننا نتÕدث عن ف)ة معينة،  ٔ�وال، الس=يد الوز�ر، جيب ٔ�ن نتفق
ويه النخبة، ملا نتÕدث عن املوظفني، املترصفني يف إالدارة يعين هاذي 

  . راه النخبة والعصب دñل إالدارة
هاذ السؤال، الس=يد الوز�ر، تطرح Jليمك يف جملس النواب من فريق 
اTٔصاÀ واملعارصة، واكنت إالUابة دñلمك، حنن ال حناسب النواñ، حنن 
نتÕدث عن الواقع، اجلواب دñلمك Uا Jليه رد فعل دñل الهيئة، إالحتاد 
الوطين دñل املترصفني ؤ�صدر بيان، بيان ²شري Jىل ٔ�ن هاذ الناس بناء 

  .Jىل ٔ�هنم خنبة يطالبون �ليشء اTٔول هو فgح احلوار
انï قلتو Ï�ٔمك كتÕاورومه، رد الفعل بÏٔmمك ما فgحتوش احلوار، لك ما 

اكنت هناك لقاءات £ري رمسية، ٔ�نه مل يمت اس=تدJاؤمه eشلك رمسي،  هو ٔ�نه
Tٔنه مل يمت التعامل معهم كقمية مضافة، كقوة اقرتاحHة، يعين ٔ�ن ميل 
كتÕاوروا مع هاذ الناس كنلقاومه بmٔهنم لDسو ٔ��س صدامHني، هام ف)ة دñل 

اك املوظفني، العصب دñل إالدارة، كام قال زمHيل حيسون حبيف Tٔن هن
ف)وية، كام حتدثوا Jلهيا، وهام اكنوا دامئا الضÕاñ دñل الف)وية، Tٔن ميل 

كنقارنومه �ملهندسني وبف)ات ٔ�خرى ٔ�ول يشء، Tٔن ٔ�ول حس=نة ممكن تد�ر 
  .من احلل %50هو فgح احلوار، Tٔن احلوار هو 

مسÀٔm اTٔخرى ويه تظهر ٔ�يضا حسن النية عند احلكومة، ٔ�شغال 
اJالش ما �متش اس=تدJاؤمه، رمبا �كونوا قوة اقرتاحHة، املناظرة الوطنية، 

Tٔنه كام قلت ¦ هام ا�يل كDسريوا إالدارة، £ري من �ب ٕابداء حسن النية، 
التعامل مع هاذ الناس يف ٕاطار البحث عن احلل، راه ميل ك�سدو الب�Dان 

  .تن�ليو اEال �لتmٔويالت
  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . لس=يد املس�شارشكرا � 

واللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقHبات الس=يد�ن 
  .املس�شار�ن

الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة الس=يد الوز�ر املنتدب Qى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومHة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

فعال اك�ن بعض املشالك اليت يه «رامكت مXذ س=نني، ومن طبيعة 
لك يف ظرف وUزي، wاصة احلال صعب Uدا وجود احللول للك هذه املشا

ؤ�ن يعين هاذ العالقات يه Jالقات ٔ�و هاذ التmٔطري دñل هاذ الف)ات 
ٓ �ل�س=بة �لنظام اTٔسايس �لوظيفة العمومHة واملراس=مي، ٕاىل  خره، ا�يل �

كتmٔطر هاذ الف)ات ٔ�و هاذ الهيئات، يه بفعل «راكامت وQينا تصور، تصور 
م اTٔسايس �لوظيفة العمومHة ا¸ي Ïريد ٔ�ن نناقشه يف ٕاطار ٕاصالح النظا

 Xديد، ا�يل نا�يل £ادي ميكU ديدة بوا¥د النفسU V¥لو لوا¥د املرwا ند
  .£ادي ميكXنا �ش نت�اوزو لك هاذ املشالك

Tٔن يف لك هيئة اك�ن وا¥د العدد دñل املشالك، واك�ن وا¥د العدد 
ملطالب، دñل املطالب ا�يل £البا ما �يكوôش وا¥د ®لتقائية ما بني هاذ ا

وا�يل wاص Jاود Ïراعيو فهيا هاذ التوازن مع مgطلبات التدبري احلديث 
  .لٕالدارة العمومHة من U�ٔل جعل هاذ إالدارة يف wدمة املواطن

ناقشوها ونتعمقو ن ٕاذن wاص هاذ املقاربة ا�يل «كون مشولية، خصنا 
فهيا �ش �كون عند� وا¥د النظام ٔ�سايس ا�يل �يت�اوز، وا�يل �يتفادى 
لك هاذ املشالك ا�يل يه «رامكت مXذ س=نني، Jلام ٔ�ن النظام اTٔسايس 

، ورمغ لك التعديالت اليت متت، كتبقى تعديالت ا�يل يه 58ٔ�¥دث س=نة 
  .جزئية وا�يل ما مس�ش اجلوهر

ٕاذن يف هاذ الصدد ابغيت نقول وبغيت Ïركز Jىل ٔ�ن احلكومة ت�شÅث 
واملناظرة الوطنية ا�يل متت . �حلوار مع املركزñت النقابية اTٔكرث متثيال

اTٔس=بوع املايض، يه كذ¦ اكنت فرصة �لحوار حول املشالك اليت 
طرحت، احلوار مع النقا�ت، مع الفرقاء ®جïعيني، واحلوار كذ¦ مع 

  .لك الفرقاء ا¸�ن هيمتون هبذا املوضوع
اذ 8نيا، فP خيص املهننة دñل الوظيفة العمومHة، ٔ�ظن �ش نت�اوزو ه
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املشلك دñل الف)وية خصنا منش=يو يف مXطق الوظائف والكفاءات، �يف 
الوظائف والكفاءات؟ يعين للك وظيفة wاص �كون عندها وا¥د اTٔجر 
دñلها �يفام اكنت الشهادات دñل الشخص ا¸ي ²ش=تغل داwل هذه 

... الوظيفة، وهذا هو النقاش ا�يل خص �كون عند�، Tٔن ٕاىل امشXDا
 £ادي ميكن من الوظيفة العمومHة «كون ٔ�كرث Tنية، وهذا وهذا هو ا�يل

  . هو ا�يل £ادي ميكن من تقليص الفوارق ما بني الف)ات
Tٔن ال يعقل ٔ�ن �ل�س=بة لوظيفة ما فهيا خشصني يعمالن يف نفس 

د ــــــــــــــــــــالوظيفة وهلم ٔ�جر�ن خمتلفني متاما، وبعض املرات يعين واح
)le coefficient ( ادي من وا¥د جلوج، ٕاذن اك�ن بعض املشالك اليت£

  .يه تطرح
نقطة ٔ�خرى، �ل�س=بة لفgح احلوار، يه فعال احلوار مXفgح مع وزارة 
الوظيفة العمومHة، اكن هناك لقاء�ن يف شهر مارس ويف شهر ٔ��ريل، ولكن 
  يعين هذاك ا�لقاء�ن اكن ل�سلمي املطالب ٔ�و امللف املطليب، ولكن البد �ش 

و اشوية الوقت �ش ندرسو هذاك امللف، من طبيعة احلال �ش ميل �wذ
جنلسو �كون عند� ٔ�فاكر، ا�يل «كون يه مدروسة و�كون نقاش Uاد 

  .وحوار ممثر
وw�ٔريا، �ل�س=بة الس=تدJاء هذه الف)ات، ٔ�ظن ٔ�ن ملا اس=تدعينا اEلس 

ثيال، لك اJTٔىل �لوظيفة العمومHة، ملا اس=تدعينا النقا�ت امخلس اTٔكرث مت 
هذه الف)ات يه ممثV داwل هاذ الفرقاء ®جïعيني، و�لتايل ملا نتلكم مع 
النقا�ت امخلس اTٔكرث متثيال، فهيم املترصفني، فهيم املهندسني، فهيم 

  .البياطرة، يعين اك�ن وا¥د الشمولية يف التعامل مع هذه الف)ات
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
Jىل مسامهتمك، كام ôشكر مجيع من سامه يف شكرا لمك الس=يد الوز�ر 

  .ٕاجناح ٔ�شغال هذه اجللسة
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


