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  )2013 يوليوز 2( 1434 شعبان 23 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل اEٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل الس;يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ة ثالث ساMات وس;بعة ؤ�ربعون دقJقة، ابتداءا من الساMة الثاني :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  . واRقJقة الثانية والثالثون بعد الزوال
   .يةه مXاقشة اEٔس;ئV الشف  ::::Uدول اEٔعاملUدول اEٔعاملUدول اEٔعاملUدول اEٔعامل

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  .M�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  س;يد الوز�ر احملرتم،ال 

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
من اRس;تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بlٔحاكم الفصل 

اRاxيل مبuلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Eٔس;ئV السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

Uدول اEٔعامل، ق�ل الرشوع يف تناول اEٔس;ئV الشفهية املدرUة يف 
ٔ�عطي اللكمة �لس;يد اEٔمني ٕالطالع اGلس Mىل ما Uد من مراسالت 

  .وٕاMال�ت
  .اللكمة �لس;يد اEٔمني تفضل

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

 Vس;ئEٔلسة اU لس املوقر ٔ�ننا س;نكون م�ارشة بعدGرب اx�ٔ ،يف البداية
Mد مع Uلسة معومJة ختصص ��راسة والتصويت Mىل الشفوية، Mىل مو 

  :مشاريع القوانني التالية

يتعلق بوقاية اEٔش�اص وحام�هتم  56.12ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
  من ٔ�خطار ال�ب، واحملال Mىل اGلس من جملس النواب؛

مhعلق �ملس;تلزمات الطبية، واحملال  584.12نيا، مرشوع قانون رمق  -
 جملس النواب؛Mىل اGلس من 

يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق  561.12لثا، مرشوع قانون رمق  -
املتعلق ٕ�¡داث املؤسسة املس;تقV ملراق�ة وت�س;يق ٔ�عامل التصد�ر،  31.86

 واحملال Mىل اGلس من جملس النواب؛

 .يتعلق �لتعاونيات 112.12رابعا، مرشوع قانون رمق  -
مبقرتح قانون بتغيري و�متمي القانون  كام توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن

املتعلق ٕ�لغاء الز§دات والغرامات وا¦Mا¥ر وصوا¥ر التحصيل  120.12رمق 

املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت واEٔ©وي املس;تحقة لفائدة امجلاMات 
والعامالت واEٔقالمي، تقدم به بعض السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء فرق 

 .ومجموMات �رملانية
ل�س;بة لٔ°س;ئV الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن �

  :يوليوز 2ٕاىل ±اية يوم الثال5ء 

  سؤ³؛ M :30دد اEٔس;ئV الشفهية -

 سؤال وا¡د؛: Mدد اEٔس;ئV الكhابية -

 .جواب وا¡د: Mدد اEٔجوبة الكhابية -
 .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  .شكرا �لس;يد اEٔمني

من النظام اRاxيل، توصلت الرئاسة ب´ن  128قhضيات املادة طبقا مل 
 . طلبات ٕا¡اطة

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ°حرار، تفضل اليس املهايش

        ::::املس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايش
  .شكرا الس;يد الرئFس

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

  الس;يد الرئFس،
¡اطة ٔ�ن نثري ان��اه احلكومة ٕاىل ما �ٓل ٕاليه ¹ريد من xالل هذه االٕ 

الوضع الصحي ببالد� من تدهور، ينعكس سلبا Mىل الوضعية الصحية لف«ة 
املغاربة من الفقراء واملعوز�ن، وا¦�ن ال ¾س;تطيعون الولوج ٕاىل العالج 

  . �لقطاع اخلاص، ويضطرون Áرها ٕاىل املعا�ة مع الطب العمويم
ومة خصوصا يف هذا الظرف، ا¦ي �متزي بlٔشغال قلت نثري ان��اه احلك

املناظرة الوطنية الثانية �لصÅة، حJث جيمتع الفاMلون يف هذا القطاع احليوي 
�لرمغ من مقاطعة بعض التنظÇت النقابية واEٔساتذة اEٔطباء والوقفات 

  .³حuhاجJة
ٕانه من الصعب ا�لجوء يف هذه احلاالت ٕاىل اEٔرقام واملؤرشات 

و اقhصادية �لقطاع، لكن هناك لغة يدرÊها ويفهمها امجليع، ٕاهنا لغة السوس;ي
الواقع اليويم وامللموس ا¦ي يواÌه املواطنون يومJا يف املس�شفJات 
العمومJة، ويف بعض اEٔحJان حىت يف املصÅات اخلاصة، ٔ�خطاء طبية 
�مجلV، تودي حبياة املواطنني ٔ�و حتدث Mاهات مس;تدمية، والدات يف 

اق والشوارع واخلالء والرساديب، معليات ٕاÌاض ±ري رشعية �ملlٓرب، الزق
ٔ�دوية مت مXعها دوليا تباع �ملغرب، ؤ�دوية ممنوMة تتداول ٕاال fرشوط 

  .مhفش;ية ³س;تعامل
ٔ�دوية كذØ ×ربة تباع �لسوق السوداء ومواعيد �لمتريض واجلرا¡ة يف 



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

2 

 )2013يوليو  2( 1434شعبان  23

كتظاظ الشديد، �هيك املس�شفJات العمومJة تتuاوز اEٔشهر، و¡االت ³
عن ارتفاع �لكفة العالج وٕاثقال اكهل املرىض يف القطاع اخلاص بعالUات 

  .وتدxالت ±ري رضورية
هذا هو واقع الصÅة ببالد�، والضحية اEٔول واxEٔري هو املواطن 

هذا الوضع، الس;يد الرئFس، لن تنفع مع لك اGهودات . الßس;يط والفقري
´رات يف اGال العمويم، ولن تنفع معه معلية اليت تبذلها اRوá لالس�

املساMدة الطبية، ما مل تتغري العقليات وما مل تتطور �ٓليات املراق�ة و�ربط 
املسؤولية �حملاس;بة، وما مل تفرض الشفافJة يف هذا القطاع ا¦ي ميس 
م�ارشة حJاة الßرش، واليت تعتربها املواثيق اRولية حقا مقدسا، ومن ق�لها 

الرشائع إالäسانية، ٔ�صبحت اEٓن يف مغرب اليوم موضوMا البزتاز لك 
املواطنني وإالÌاز Mىل جJوهبم واس;تغالل ظروفهم الصحية لالغتناء ±ري 
املرشوع، وتبقى حصة املواطن موضوMا لالس;هتالك وال�م واحلوارات 

  .واملناظرات
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
 . احملرتم شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل اليس السعداوي

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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف ٕاطار مقhضيات النظام اRاxيل، ¾رشفXا يف الفريق احلريك ٔ�ن حنيط 
�س;تق�ال املغاربة املقميني اGلس Mلام وMربه الرٔ�ي العام الوطين بقضية تتعلق 

  .�خلارج العائد�ن ٕاىل ٔ�رض الوطن لقضاء عطلهتم الس;نوية
ويف هاذ إالطار، الس;يد الرئFس، نود ٔ�ن نؤكد Mىل رضورة جتاوز 
املقاربة املومسية لهذه العودة، Mىل اعتبار ٔ�ن هناك اليوم نوع �ٓخر من 

امل لالس;تقرار يف العودة، يتعلق �لعودة ³ضطرارية لعدد من مغاربة الع
الوطن، جراء تداعيات اEٔزمة ³قhصادية واملالية اليت ð�ٔرت Mىل وضعيهتم 
³جñعية بب�ان إالقامة، مما ¾س;تلزم ٕاسرتاتيجية حكومJة شامV لتدبري 
هذه الوضعية اجلديدة وتوفري ٔ�رضية الس�Jعاب هذه الف«ات من املواطنني 

اكنوا دMامة القhصادها ومصدرا �لعمV ا¦�ن احhاجوا اليوم لبالدمه بعد ٔ�ن 
  .الصعبة

وMىل هذا اEٔساس، äشدد، الس;يد الرئFس، Mىل رضورة تقدمي 
õسهيالت ٕادارية ومجرÁية لضامن ٔ�فضل الرشوط قصد ٕاMادة ٕادماج ٔ�بناء 
اجلالية يف احمليط املؤسسايت و³قhصادي ببالد�، ومتكJهنم من ٕاجراءات 

  :س;نوية، ومهنا Mىل سJßل املثال�راعي ضيق الوقت يف عطلهتم ال 
) la carte verte(ٔ�وال، متديد املدة القانونية �لورقة اخلرضاء، هذيك 

  ٔ�شهر ٕاىل س;نة Mىل اEٔقل؛ 6من 
5نيا، رمغ ٔ�مهية جتربة دار املهاجر، فٕان مفعولها يظل حمدودا ما مل يمت 

ة وتعمميها ³رتقاء هبا ٕاىل مXدوبيات ©بعة �لسلطة احلكومJة امللكفة �لهجر 
  ل�شمل مجيع اجلهات، مع مXحها صالحJات ٔ�وسع؛

5لثا، ¡ل ٕاشاكلية التصديق Mىل الو5ئق من xالل مراجعة نظام 
العمل يف املصاحل التابعة لوزارة الشؤون اخلارجJة والتعاون، Mرب فرض 
اRميومة يف العمل بدل ٕايقاف العمل هبا Mىل الساMة الثانية والنصف، وكذا 

M ات اململكة تفاد§ لالكتظاظ، وتقريبا لهذه اخلدمة تعمميهاÌ ىل خمتلف
  اEٔساس;ية من املواطنني مبا فهيم املهاجر�ن؛

رابعا، تقدمي امhيازات يف جمال رصف العمV، ولو fشلك مومسي 
  �لمغاربة املقميني �خلارج؛

xامسا، التفكري يف ختصيص Áوطا �لكفاءات واخلربات من مغاربة العامل 
دة من املناصب العليا واملؤسسات اRس;تورية، وضامن مشاركهتم لالس;تفا

  .الس;ياس;ية و³نت�ابية يف املؤسسات الوطنية واجلهوية واحمللية
  الس;يد الرئFس احملرتم،

هذا جزء من ³قرتا¡ات العملية اليت نعتقد ٔ�ن من شlٔهنا إالسهام يف 
xل الوطن ٔ�و تزنيل احلقوق املكفوá دس;تور§ ملغاربة العامل، سواء دا

  .xارUه
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لفريق اRس;توري، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد ٕادر¾س الرااملس�شار الس;يد ٕادر¾س الرااملس�شار الس;يد ٕادر¾س الرااملس�شار الس;يد ٕادر¾س الرايضيضيضيض
  .شكرا الس;يد الرئFس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شارون،


املغاربة بعيد امليالد الثاين لتصويت الشعب  الس;يد الرئFس، اليوم هن
املغريب لفائدة اRس;تور، حJث اكن من املفروض ٔ�ن حنتفل �لفرح 
والرسور هبذه ا�لحظة، Eٔن هذا اRس;تور جعل من املغرب اس;ت�Xاء Mىل 
الصعيد العريب وإالفريقي، ؤ�ه لتحقJق ماكسب س;ياس;ية واقhصادية 

 جبدارة ٕاىل �دي اRول الناش;ئة لو ت ودبلوماس;ية، اكن من املمكن ٔ�نxد
اس;تطاعت احلكومة اس�´ر الفرص التارخيية اليت ٔ�تيحت لها، لكن اEٓن 
املغرب ٔ�صبح ينظر ٕاليه نظرة التحفظ والشك يف قدرته Mىل حتقJق 
³لزتامات اRس;تورية، �ٓخر م�ال Mىل ذØ موقف الربملان اEٔوريب، الس;يد 

  . الرئFس
يف تزنيل اRس;تور يف مواÌة اEٔزمة ³قhصادية، لقد فشلت احلكومة 

الفقر، (يف ٕاطالق إالصال¡ات الكربى، يف تدارك العجز ³جñعي 
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áال�شغيل، البطا.(  
  الس;يد الرئFس،

يف التارخي الس;يايس �لمغرب اكنت احلكومات تغين القاموس الس;يايس 
لكن حكومة مبفاهمي التناوب والتداول وإالقالع وحىت التقومي الهيلكي، 

اليوم مل جتد يف الفكر الس;يايس ٕاال احليا¡ة واحللوف والبيادق وبيع اEٔوهام 
�لمغاربة، اäشغلت �لترصحيات ±ري املدروسة والال مسؤوá، واليت طالت 
لك اGاالت، �ٓخرها ترصحي رئFس احلكومة ٔ�مام جملس النواب، حJث 

هذا يشء خرق مقhضيات اRس;تور برضب م�دٔ� اس;تقاللية القضاء، 
خطري، وشكك يف ¹زاهة السلطة القضائية، هذا الترصحي الال مسؤول 5�ٔر 
اس�Jاء، الس;يد الرئFس، معيق، وتذمري Áبري يف ٔ�وساط الهيئات القضائية 

  .Eٔنه رضب حقJقي يف جسم القضاء، الس;يد الرئFس
ويعمق الشك ؤ�زمة الثقة Rى  ،وهذا ما ميس fسمعة املغرب

واUEٔانب، يف وقت تعرف فJه املقاوá ٔ�زمة xانقة، املس�مثر�ن املغاربة 
واRليل Mىل ذØ ارتفاع äس;بة الش;ياكت والمكبياالت اليت �رجع بدون 
ٔ�داء، راه الش;ياكت د§ل الناس ا�يل اكنوا تي�لصوا �س مز§نني، اك�ن ا�يل 

 M4ام ما معرو ارجع لو الش;يك، اEٓن لك بنك Mىل اEٔقل كرتجع  20عندو 
س ا�يل اكنوا تي�لصوا مز§ن، الس;يد الرئFس، واEٔبناك شاهدة ش;ياكت �لنا

Øىل ذM.  
يف ا�هنار، اليوم اك�ن ا�يل  5معليات ٔ�و  4املوثقون اك�ن ا�يل اكن تيد�ر 
معليات، هذا راه مشلك  2ٔ�شهر تيد�ر  3شهر�ن تيد�ر معلية وا¡دة، يف 

  .¾سولوا املوثقني
القXطار �لفال¡ة، وا درامه يف  10احلكومة كذØ، وتصوروا نقصت 

  .مليار �ٓعباد هللا 94
x�ٔريا، هللا يلطف بنا، وهللا حيسن عون املواطنني، وهللا هيدي هاذ 

  .احلكومة Mليمك �ٓ املواطنني
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لفريق التÅالف ³شرتايك، تفضل اليس ٔ�معو

        ::::الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معوالس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معوالس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معوالس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس;يد الرئFس

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

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�جسل، وحنن Mىل ٔ�بواب الصيف ؤ�بواب رمضان، وبعد مدة 
طويV، لFس فقط يف عهد هذه احلكومة ولكن ق�ل، غياب الس;ياسة 

االتنا احلرضية، وال ٔ�حتدث املتعلقة مبنظور تدبري النفا§ت يف فضاءاتنا وجم
  . عن اGاالت القروية

املغرب ¹زل Mدة õرشيعات يف مJدان تعز�ز �رسانته القانونية املتعلقة 
بوضع س;ياسة بي�Jة، ودxل يف ٕاMداد مJثاق البF«ة، كام اختذ Mدة الزتامات 
دولية، ٕاال ٔ�نه مع اEٔسف �لرجوع ٕاىل مدننا ¹رى Mىل ٔ�ننا فشلنا يف هذا 

 . اGال
من املدن ال تتوفر Mىل املطارح املراق�ة، كثري من املدن  اكثري 

اس;هتلكت من ٔ�موال اRوá ما ال يطاق، ضيعنا الوقت الطويل يف خضم 
التuارب وٕاMادة التuارب، مل äسuل ٕاال الفشل تلو الفشل من xالل 

 ٕاىل الت�يل يف ال�س;يري انقJاد� وراء ٔ�طامع ا�ليربالية املتوحشة اليت جرتنا
عن املرافق العمومJة واخلدمات العمومJة لفائدة ما ¾سمى fرشاكت القطاع 

  .اخلاص ٔ�و التدبري املفوض
 س;يدي الرئFس،
  السادة الوزراء،

ٕان اخلدمات العمومJة، وفهيا النظافة املتعلقة �ملدن، جزء جوهري يف 
كثري  الزتامات اRوá، ال ميكن ³كتفاء ٕ�لقائه Mىل Mاتق امجلاMات احمللية،

من امجلاMات ت�hظر س;نوات لرتى جتارب ا¦�ن x�ٔذوا من ٔ�موال اRوá ما 
  .ال يطاق من املدن الك�رية وفشلت

اEٓن اRوá مازالت تعمل مبكJالني، مكJال املدن الك�رية و�رك املدن 
املتوسطة والصغرية Uانبا، ٔ�ن الوضع اس;تفÅل ؤ�صبح الساكنة مل يعودوا 

  .وجودة يف مدهنميطيقون ¡اá النظافة امل
لهذا الوضع تlٔثري م�ارش Mىل البF«ة مبفهو×ا الشمويل، البF«ة Mىل حصة 
. املواطنني، Mىل �ربية املواطنني، تlٔثري سليب Mىل اGال، اخhناق يف املدن

هذا الوضع جيب ٔ�ن يلفت ٕاليه النظر لتعرف وزارة اRاxلية واملصاحل 
ٕاىل التعقل ؤ�ن õشجع املدن اليت امللكفة هبذا اGال ٔ�ن Mلهيا ٔ�ن �رجع 

ٔ�ما ٔ�ن  ،x�ٔذت واس;تحملت من xالل õس;يريها املبارش لهذا املرفق اخلطري
ندفع الناس ٕاىل اخلوض يف جتارب فاشV، فهذا من �ب دفع املغاربة و  منسح

  .ٕاىل اس;تحامل ما ال ¾س;تحمل
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .ريق اEٔصاá واملعارصة، تفضل الس;يد املس�شاراللكمة لف

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  الس;يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

يزتامن، الس;يد الرئFس، اليوم انعقاد اجللسة اليوم مع اس;تكامل س;ن�ني 
يدا، Mرب من ، ا¦ي �رمج تعاقدا Uد2011من معر دس;تور فاحت يوليوز 

xال$ املغاربة دوá وجممتعا عن اخhيارمه يف ³خنراط يف مسار إالصالح 
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يف ٕاطار ³س;تقرار، وجسد ٕابداMا Uديدا يف اقÅhام حتد§ت اRمقرطة 
والتÅديث وتثJßت دوá القانون واملؤسسات من xالل ما ٔ�كد Mليه من 

ازن بFهنا، ليضع املغرب ٕاMادة تنظمي العالقة بني السلطات الثالثة وٕاMادة التو 
يف صلب دينامJة دميقراطية �رملانية واجñعية مس;تدامة، وٕاقراره Eٔول مرة 
خليار اRميقراطية ال�شارÁية يف ٕاطار جتديد وتطو�ر العالقة ما بني اEٔ±لبية 
واملعارضة، وٕا©¡ة الفرصة �لمجمتع املدين، من مXظامت نقابية وحقوقJة 

مسامهة واملشاركة يف ٕاMداد الس;ياسات وهيئات س;ياس;ية وٕاMالم، �ل 
العمومJة و�رجمهتا وت��ع تنفJذها ومراق�هتا وتقJميها، كام وضع �ٓلية Uديدة لتعز�ز 

  .احلاكمة اجليدة و�رس;يخ ثقافة حقوق إالäسان واحلر§ت الفردية وامجلاعية
  الس;يد الرئFس،

اليوم وحنن نصادف س;ن�ني من معر هذه الوثيقة اRس;تورية املؤسسة 
ملغرب Uديد، حترض� العديد من اEٔس;ئV احلارقة املرتبطة ٕ�شاكلية التنفJذ 

وما تثريه من õساؤالت  2011وٕاعامل مضامني ومقhضيات دس;تور 
وختوفات Rى الرٔ�ي العام الوطين، xاصة ؤ�ن اEٔمر مل يعد يتعلق اليوم 
 �لتlٔهيل اRس;توري واملؤسسايت، بقدر ما ٔ�صبح يتعلق بتlٔهيل املامرسة

–الس;ياس;ية ونضج الفاMلني و�رفعهم عن السuاالت العقمية اليت ال õسامه 
ٕاال يف تعطيل مسار إالصالح وتغذي ³رتباك احلاصل يف تدبري  -لٔ°سف

  .الشlٔن العام
  الس;يد الرئFس،

äسuل اليوم مجيعنا بlٔن سV إالصالح الزالت فار±ة واEٔوراش 
hعرثة، فlٔ�ن حنن اليوم من ال�رشيعية املرتبطة ٕ�عامل اRس;تور الزالت م 

ورش اجلهوية املتقدمة؟ من النصوص املرتبطة ٕ�رساء �ٓليات احلاكمة؟ من 
النصوص املؤطرة النت�اب امجلاMات الرتابية؟ من النصوص املرتبطة بتفعيل 

Vالطابع الرمسي لٔ°مازيغية؟ و±ريها من القوانني التنظميية والعادية املمك 
ة واملرتبطة �لعديد من اGاالت املؤسساتية واملفرسة �لوثيقة اRس;توري

 86و³قhصادية و³جñعية، xاصة ؤ�ن احلكومة ملزمة مبقhىض الفصل 
من اRس;تور بعرض لك مشاريع القوانني التنظميية وجو� قصد املصادقة 

  .Mلهيا من ق�ل الربملان يف U�ٔل ال يتعدى مدة هذه الوالية ال�رشيعية
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق ³شرتايك، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد محمد Mلمياملس�شار الس;يد محمد Mلمياملس�شار الس;يد محمد Mلمياملس�شار الس;يد محمد Mلمي
  .شكرا الس;يد الرئFس
  الس;يدان الوز�ران،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�مس الفريق ³شرتايك، ومبناس;بة ميض س;ن�ني اكملتني Mىل تصويت 

ع Mىل اRس;تور اجلديد، ودون ٔ�ن ٔ�ذÁر الشعب املغريب fش;به ٕاجام
�لظروف والس;ياق الوطين وإالقلميي اليت رافقت صيا±ة اRس;تور املغريب 
اجلديد، واليت جعلت املغاربة يعلقون �ٓماال Áبرية يف ٕاقالع اقhصادي 
وس;يايس واجñعي حقJقي، من U�ٔل العFش الكرمي والقطع مع لك ٔ�شاكل 

  .مضن اقhصاد الريع و³مhيازاتالفساد وإالقصاء ولك ما يندرج 
  الس;يد الرئFس،

  الس;يدان الوز�ران،
دس;تور فاحت يوليوز تضمن مقhضيات اكنت õشلك Mىل امhداد عقود 
مطالب وطنية، �روم بناء اGمتع املغريب اRميقراطي احلدايث، ا¦ي �كفل 
الكرامة و�اكفؤ الفرص و³¡رتام التام حلقوق إالäسان واس;تكامل بناء 

ؤسسات والفصل بني السلط وتوازهنا من U�ٔل حتديد املسؤوليات وربط امل
  .هذه اxEٔرية �حملاس;بة مع اعñد مقاربة النوع يف ٔ�فق املناصفة

هذا املسار، ولك هاته املقhضيات، جعلت من دس;تور� حمط ٕاشادة 
وتقد�ر من طرف املنتد§ت اRولية، ؤ�خص �¦Áر جملس ٔ�ور� وجلنة 

، الس;يد الرئFس، مع لك ٔ�سف بدل ³حhفال احلقJقي يوم البندقJة، لكن
ٔ�مس �¦Áرى الثانية ٕالقرار هاته الوثيقة اRس;تورية، ومبا مت جتس;يده �لروح 
والفلسفة املتقدمhني اليت تعاقد من U�ٔلها املغاربة، فٕان ٕاماكنيات وقدرات 
هاته احلكومة، بل حىت ٕارادهتا الس;ياس;ية ال �رىق ٕاىل مس;توى هاته 

  .لحظة اRس;تورية والس;ياس;يةا�
 101مفن املظاهر البارزة لفشل احلكومة Mدم تفعيل مXطوق الفصل 

من اRس;تور ا¦ي ينص Mىل تقدمي احلصيV الس;نوية ٔ�مام الربملان من 
  .طرف رئFس احلكومة

كام ٔ�ن هناك مجموMة من القوانني التنظميية اليت مت التنصيص Mلهيا يف 
احلكومة ٔ�ن تعمتدها xالل مدة وال�هتا، مل يمت ٕاال  اRس;تور، واليت ي��غي Mىل

اعñد نص وحJد، ويتعلق اEٔمر �لقانون التنظميي املتعلق �لتعيني يف 
  . املناصب العليا

كام ال نلمس ٔ�ي تصور من طرف احلكومة لتفعيل اEٔمازيغية، وال 
ٕالقرار اجلهوية املوسعة، كام نلمس غياب الروح التوافقJة وMدم تفعيل 

  .اRميقراطية ال�شارÁية
ٕاننا يف الفريق ³شرتايك ن��ه ٕاىل ٔ�ن ٔ�ي مزيد من التلكؤ والتxٔlري يف 
تفعيل املضامني اRس;تورية اجلديدة يرضب يف العمق لك املك�س;بات اليت 
�ضلت من U�ٔلها القوى احلية، بل ¾شلك ٕاح�اطا Eٓمال رشاحئ واسعة من 

  .اRميقراطيالشعب املغريب وانتاكسة حقJقJة �لمسار 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن اللكمة �لفريق ³س;تقاليل، تفضل اليس ا�لبار
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        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس;يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين،

ٕان موضوع ٕا¡اطة الفريق ³س;تقاليل اليوم هيم �خلصوص مادة حJوية 
از، قXينة الغاز املزنيل، فعىل بعد ٔ�§م قليV من بداية شهر ٔ�ال ويه البوطا±

رمضان املبارك �زداد حمنة املواطنني، xاصة اEٔحJاء الشعبية واEٔماÁن 
  .النائية واليت تنعدم فهيا حىت وسائل املواصالت واالتصاالت

نعم �زداد تعب املواطن مع وجود ٔ�و البحث عن قXينة الغاز، يرتدد 
ساء Mىل هذاك البقال د§ل احلي فوقاش جتي البوطا، Eٔن املواطن صباح م 

املشلك اليوم هو ٔ�ن احلكومة ما اس;تاطع�ش ٔ�هنا تضبط اEٔمور د§لها 
وتنصف الرشاكت املوزMة �لبوطا±از، حبيث ٔ�ن اليوم حىت اRمع ا�يل 
خمصص لهاذ الرشاكت احلكومة رافضة تتعامل مع هاذ الرشاكت، وكهتددها 

  . ق�ل�رشد وإال±ال
نعم، اليوم مع ³قرتاب د§ل هاذ الشهر املبارك راه املواطن ٔ�صبح 
Áيتخوف وÁي�اف ٔ�كرث عندما ٔ�صبح ¾سمع ٔ�ن الرشاكت س�hوقف عن 

  .�زويد السوق �لبوطا±از
وقد س;بق طبعا حلزب ³س;تقالل ا¦ي اكن يف جوالته يف Mدة ٔ�قالمي 

ٔ�ن املواطن اليوم وÌات �ردد ٔ�ن الز§دة يف اEٔسعار خط ٔ�محر، س;Ç و 
الحظ ٔ�ن حىت ٔ�ن البوطا القمية ٔ�و الوزن د§لها اخنل واثقل، وهاذ اليش 
±ادي ¾شلك وا¡د اخلطر Eٔن احلكومة صبحت كتÅايل Mىل املواطن، بل 
كتبزت املواطن، فعوض ما ٔ�ن �هتالو يف الرشاكت صبحت كتعمتد Mىل 

  . النقص يف البوطا±از
 يف اخلزب، اخلزب اليوم كFشكوا هاذ اليش الحظو املواطن كذØ حىت

الناس يف قمية الوزن د§لها، وهاذ اليش راه Áيدفعنا لوا¡د ³حhقان 
واحلكومة كتحمل مسؤوليهتا، حJت حزب ³س;تقالل ودامئا Áينصح 
احلكومة كتعترب ٔ�ن النصح د§لو ٔ�نه Áيعرقلوا لنا إالصالح، �ٓش من ٕاصالح 

  ش تفhح احلوار مع الرشاكت؟دارت هاذ احلكومة وما دامت ما اس;تطع�

واتَّقُوا فتْنَةً لَا (  :و±ادي خنمت اللكمة د§يل بقول هللا س;بÅانه وتعاىل
). تُصيبنّ الَّذين ظَلَموا منْكُم خَاصَّةً واعلَموا أَنّ اللَّه شَديد الْعقَابِ

  .كومةؤ�ننا كفريق اس;تقاليل حنذر من هاذ الاكرثة ا�يل كتدفعنا لها احل
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق الفJدرايل، اليس دعيدMة تفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدMةاملس�شار الس;يد محمد دعيدMةاملس�شار الس;يد محمد دعيدMةاملس�شار الس;يد محمد دعيدMة
  الس;يد الرئFس،

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شارون،

من U�ٔل ضامن حق العFش يف بF«ة سلمية وحصية، الزتمت احلكومة 
والقانوين وإالجرايئ �لميثاق الوطين �لبF«ة والتمنية  �لتفعيل املؤسسايت

املس;تدامة، وٕادماج البعد البFيئ يف خمتلف الس;ياسات العمومJة 
وإالسرتاتيجيات القطاعية ويف الربامج التعاقدية واملشاريع ³س�´رية 

  .ودفا�ر التحمالت
هبا والزتمت حكومhنا املوقرة Mىل تفعيل املبادئ والتوÌات اليت Uاء 

امليثاق الوطين �لبF«ة والتمنية املس;تدامة، حJث جعلت من م�دٔ� الوقاية 
و³حhياط واملسؤولية املشرتكة و³ندماج ٔ�ساسا ملواÌة ٔ�ي حتد هيدد 

  .املنظومة البي�Jة ببالد�
ويف الوقت ا¦ي كنا ن�hظر فJه من احلكومة تفعيل الرتسانة القانونية 

دٔ� احلاكمة اجليدة يف تدبري املسáٔl البي�Jة يف Mىل ٔ�رض الواقع انطالقا من م�
هذا الوقت �¦ات، ٔ�قدمت وزارة الطاقة واملعادن واملكhب الوطين 

طابع الرسية مع مخس  �لهيدرواكربو�ت واملعادن Mىل توقJع اتفاقJات �ك�يس
رشاكت دولية الس;تكشاف واس;تغالل ٕاماكنيات ±از وزيوت الشFست 

سوس، ورزازات، داكá، ©دá، احلوز، بودنFب، ببالد� �لك من الصو�رة، 
  .الريصاين، درMة، و±ريها من املناطق

ونظرا ملا �ك�س;يه هذا ³س;تغالل من خطورة بي�Jة، متس �لنبا©ت 
واحليوا�ت وإالäسان ن�uJة تلوث املياه، العñد اس;تخراج ±از وزيوت 

لعديد من الشFست Mىل تقXيات ¹³كسار الهيدرولييك، وهو ما جعل ا
اRول تقدم Mىل توقJف هذه التuارب، بل ومXعها يف لك من فرäسا، 

  .وكندا، وبعض الوال§ت اEٔمر�كJة
وشعورا مXا خبطورة هذا املوضوع، وجعل احلكومة ٔ�مام مسؤوليهتا 
التارخيية، سXFظم الفريق الفJدرايل يوما دراس;يا Mلميا حول ³نعاكسات 

شFست Mىل مس;تق�ل البالد والعباد، السلبية الس;تغالل ±از وزيوت ال 
فهل س�س;تجيب احلكومة ٔ�م ٔ�هنا س�متلص اكلعادة من احلضور واملشاركة 

  وٕاطالع الرٔ�ي العام Mىل حقJقة هذه االتفاقJات؟ 
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

Uدول ٔ�عامل هذه äرشع اEٓن يف معاجلة اEٔس;ئV الشفهية املدرUة يف 
اجللسة، وMددها عرشون سؤ³، عرشة مهنا ٔ�نية موÌة لقطاMات 
الوظيفة العمومJة، الرتبية الوطنية، االتصال، الطاقة واملعادن، الصناMة 
والتuارة، الصناMة التقليدية، املغاربة املقميني �خلارج، وعرشة ٔ�س;ئM Vادية 

، الصناMة والتuارة، الصناMة موزMة Mىل قطاMات االتصال، الطاقة واملعادن
  .التقليدية، ³قhصاد واملالية، التجهزي والنقل
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äس;هتل Uدول ٔ�عاملنا �لسؤال اEٓين املوUه ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب 
Rى رئFس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة حول ظاهرة ³عتداء Mىل 

  . العاملني �ٕالدارة العمومJة
  .تفضل اليس Mادل اللكمة �لفريق اRس;توري،

        ::::املس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطي
  .شكرا الس;يد الرئFس

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

سؤالنا يف الفريق اRس;توري يتعلق بظاهرة ³عتداء Mىل العاملني 
  .�ٕالدارة العمومJة

  الس;يد الوز�ر، 
بوقة، تتuىل يف لقد ٔ�صبح اGمتع املغريب يعFش ظاهرة ±ري مس; 

³عتداء Mىل املوظفني واملوظفات داxل املؤسسات اليت يعملون فهيا من 
طرف رواد هذه املؤسسات، اكملؤسسات التعلميية، ٔ�و ³س�شفائية، كام 

  .تتصدر ذØ وقائع ³عتداءات املذÁورة يف الصحف الوطنية �س;مترار
ب اليت تغذي ومن هذا املنطلق، ن�ساءل، الس;يد الوز�ر، عن اEٔس;با

م�ل هذه السلوك، هل يه جعز إالدارة Mىل تلبية طلب املواطنني، افhقار 
 áوÁات املوMاملوظفات واملوظفني ٕاىل املهنية واملسؤولية يف تدبري القطا
ٕا�هيم، انعدام اEٔمن داxل املؤسسات محلاية املوظفني واملوظفات وõس;يري 

  اEٔزمة ق�ل وقوعها؟
لوز�ر، م�ل هذه ال�ساؤالت لتنو�ر الرٔ�ي وٕاذ نطرح Mليمك، الس;يد ا

العام حول ٔ�س;باب هذه الظاهرة وإالجراءات العاVU اليت سوف تت�ذوهنا 
  . ملعاجلة الوضع القامئ

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

ز�ر املنتدب Rز�ر املنتدب Rز�ر املنتدب Rز�ر املنتدب Rىىىى رئFس احلكومة، امللكف  رئFس احلكومة، امللكف  رئFس احلكومة، امللكف  رئFس احلكومة، امللكف الس;يد عبد العظمي الكروج، الو الس;يد عبد العظمي الكروج، الو الس;يد عبد العظمي الكروج، الو الس;يد عبد العظمي الكروج، الو 
        ::::�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة�لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئFس
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

بداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�د�ن ؤ�س�Xكر fشدة لك احلاالت، احلاالت والترصفات 
د§ل ³عتداءات اليت تطال املوظفني Áيفام اكنت اEٔس;باب والترب�رات، 

  .نت رتبة املوظفنيوÁيفام اك
ٕاذن، ا�يل ابغيت نقول كذØ ٔ�ن املوظف �متتع بعدد من احلقوق 
وكذØ حامية قانونية، وابغيت نذÁر هاذ امحلاية القانونية �ش يعرفوها 

  :املوظفون

من القانون اجلنايئ ا�يل Áيجرم ويفرض عقوبة احلßس  263ٔ�وال، الفصل 
درمه للك من ٔ�هان  5000درمه ٕاىل  250من شهر ٕاىل س;نة وغرامة من 

ا¦ي يعاقب �حلßس من ثالث ٔ�شهر ٕاىل  267موظف، كذØ الفصل 
  س;ن�ني لك من ار�كب عنفا ضد موظف؛

من النظام اEٔسايس �لوظيفة العمومJة، ا¦ي يلزم إالدارة  19الفصل 
بتوفري امحلاية �لموظفني من ا�هتديدات وا�هتجامت وإالها�ت وال�ش�Jع اليت 

 س;بة القJام مبها×م؛قد تطاهلم مبنا
عن الرضر الناجت عن اEٔفعال  ،كذØ ٕان اقhىض احلال ،تعويضهم

السالفة ا¦Áر يف لك اEٔحوال اليت ال يضبطها ال�رشيع اخلاص �رواتب 
  التقاMد وبضام�ت الوفاة؛ 

¡لول كذØ إالدارة حمل املوظف املصاب يف احلقوق واRواعي ضد 
ارة مبقاضاة هذا اxEٔري نيابة عن امل�سßب يف الرضر، حJث تقوم إالد

 .املوظف املترضر
ٕاذن اك�ن وا¡د املنظومة القانونية اليت يه ×مة Uدا، وا�يل كتحمي 
 áاملوظف، ولكن كتبقى هاذ الترصفات يه ترصفات ا�يل كتبقى يعين معزو
وحمدودة، وال ميكن يعين اعتبارها Êظاهرة مhفش;ية، x�ٔذا بعني ³عتبار 

 .ا¥ر�ن بطبيعة احلال واملس;تفJد�ن هباذ اخلدمات العمومJةالعدد د§ل الز 
وال جيب كذØ ٔ�ن ن�ىس ٔ�ن ترصفات املوظفني جيب ٔ�ن �كون  ،هذا

  .كذØ يف املس;توى د§ل املهمة اليت يتق�وهنا، يعين xدمة املواطن
�ش نقلصو لك هاذ اGاطر، اEٓن äش;تغل Mىل إالسرتاتيجية د§ل 

ز Mىل Mدد من املشاريع، ا�يل من شlٔهنا تعز�ز الثقة حتديث إالدارة ا�يل كرتك
  :ما بني إالدارة واملواطن

  Áوضع مقاربة Uديدة لتßس;يط املساطر �ل�س;بة �لمواطن؛  -

 دمع وتطو�ر إالدارة إاللكرتونية؛ -

 تعممي ٕا¡داث و¡دات خمتصة �الس;تق�ال وإالرشاد؛ -

 ٕاىل �ٓخره؛... ×ننة لك ما يتعلق �لشاك§ت والتظلامت -

 .Ø حتسني التواصلوكذ -
 .شكرا

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

  .هناك تعقJب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطي
  الس;يد الرئFس،

شكرا الس;يد الوز�ر Mىل تفضلمك �ٕالUابة حول املوضوع، ٕاال ٔ�نين ٔ�ريد 
  :ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�ن ٕاشاكلية هذه الظاهرة �مكن فÇ ييل

ظر ٕاىل إالدارة Êخصم fسßب رداءة اخلدمات ٔ�وال، املواطن الزال ين
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  املقدمة ٕاليه وMدم ³كرتاث مبشالكه ومهومه؛
هذا، الس;يد الوز�ر، ما . 5نيا، Mدم توفر الظروف املالمئة �لموظف

خصناش ن�ساوها يف املرفق العمويم، متكXه من ٔ�داء واج�ه يف ٔ�حسن 
 الظروف؛

ة املطلوبة يف غياب التكو�ن 5لثا، افhقار العديد من املوظفني ٕاىل املهني
والتكو�ن املس;متر ملواÁبة املس;تuدات املهنية، حJث إالدارة تعمتد Mىل 

  . الشهادات اجلامعية مكعيار ٔ�سايس �لتوظيف
حنن، الس;يد الوز�ر، نطلب اEٓن لFس الشهادات فقط ولكن الكفاءة، 

دو البد من ٕاجراء وا¡د إالجراء ا�يل ميكن هذاك ¡امل الشهادة �كون عن
 .ٕاماكنيات ×نية، هذا هو الهدف من التوظيف

رابعا، افhقار إالدارة العمومJة ٕاىل الب�Jات الس;تق�ال و�رش;يد املواطنني 
  واxEٔذ بيدمه يف قضاء مlٓرهبم fسهوá و¾رس؛

xامسا، انعدام اEٔمن داxل إالدارة العمومJة محلاية املوظفني الختاذ 
ق�ل وقوMه، مبعىن ٔ�ن املواطن ميل إالجراءات ³س��اقJة لتفادي ³عتداء 
، بعدا ٔ�وال ق�ل ما )la sécurité(تيجي لٕالدارة اك�ن وا¡د احلارس متا 

يوصل عند املوظف وق�ل ما يوصل عند املسؤول تتطرح Mليه وا¡د العدد 
 la carte(د§ل اEٔس;ئV، الش ابغي�Jه؟ ؤ�ش;نو ±ادي يد�ر Ø؟ اعطينا 

nationale (Ø§الس;يد الوز�ر، تيجعل املواطن هيش لكٕاخل، هاذ ال... د ،
وما تيدxل عند ذاك املسؤول ٕاال تيكون  ،ما تيوصل عند ذاك املوظف

  ...عندو ¹رفزة Áبرية

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  .شكرا، شكرا

        ::::املس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطياملس�شار الس;يد Mادل املعطي
Mىل  ،ولتفادي هذه الظاهرة... الس;يد الرئFس، اعطيين ±ري وا¡د

ذ إالجراءات الفورية لتlٔمني الثقة بني املواطن احلكومة ٔ�ن õسارع �ختا
  ...وإالدارة، والتقليص من الرتسانة، Eٔن هاذيك

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار، ا¹هتSى الوقت، شكرا

  .تفضلوا الس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر املنتدب Rالس;يد الوز�ر املنتدب Rالس;يد الوز�ر املنتدب Rالس;يد الوز�ر املنتدب Rىىىى رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة  رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة  رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة  رئFس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومJة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  . الس;يد املس�شار احملرتمشكرا 
اEٓن äش;تغل Mىل وضع ٕاسرتاتيجية لتÅديث إالدارة، هاذ إالسرتاتيجية 

ا�يل ابغيت نذÁر وهو فعال . يه تتuاوب مع لك املشالك ا�يل طرحhوها
هناك بعض ³خhالالت ولكن ال ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن إالدارة العمومJة لكها 

مJة اليت يه تقدم �لمواطنني، اخhالالت، Eٔن اك�ن Mدد من اخلدمات العمو 

اك�ن البعض مهنا تنال رضا املواطن والبعض اEٓخر ¾س;تجيب حتسFهنا 
  .وتطو�رها، وهذا هو الشغل الشا±ل د§لنا

راك¥ز وبصفة  3ٕاذن �ل�س;بة ٕالسرتاتيجية حتديث إالدارة، äش;تغل Mىل 
 موازية يف نفس الوقت، ٔ�وال لك ما هيم يعين تدبري املوارد الßرشية ٔ�و

الرٔ�سامل الßرشي، من U�ٔل ×ننة الوظيفة العمومJة، البد من اعñد دالئل 
مرجعية �لوظائف والكفاءات �ش �كون الرUل ٔ�و املرٔ�ة املناس;بة يف املاكن 
املناسب، حنن äش;تغل Mىل هذا، ؤ�عطينا ³نطالقة ملرشوع هباذ 

  .اخلصوص الس;نة املاضية، واحXا xدامني يف هاذ الباب
ا بفhح ورش د§ل ٕاصالح النظام اEٔسايس �لوظيفة العمومJة 5نيا، مقن

، هذا كذØ املهمة اEٔوىل د§لو يه 58ا�يل ما اعرفش ٕاصالح مXذ س;نة 
×ننة الوظيفة العمومJة، و�ش �كون وا¡د التدبري القامئ Mىل النتاجئ ولFس 

  .تدبري قامئ Mىل الوسائل
 تßس;يط املساطر، الركزية الثانية كتخص املساطر، اEٓن äش;تغل Mىل

مسطرة ٔ�كرث تداوال ال  100وهذا وحضناه Mرب �ر�مج د§ل تßس;يط 
�ل�س;بة �لمواطن وال املقاوá، وكذØ دمع إالدارة إاللكرتونية، مراكز 
االتصال، حنن äش;تغل Mىل وضع ٕاسرتاتيجية Uديدة ملراكز االتصال ٔ�و ٔ�ول 

  .ٕاسرتاتيجية ملراكز االتصال
يتعلق �حلاكمة اجليدة والتنظÇت، اEٓن äش;تغل 5لث ركزية يه لك ما 

Mىل صورة ٔ�و منوذج لٕالدارة الالممركزة، وكذØ لك ما يتعلق �xEٔالقJات 
  . داxل إالدارة العمومJة Mرب ٕاسرتاتيجية وطنية حملاربة الرشوة

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وäشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤالني املوÌني �لس;يد وز�ر الرتبية الوطنية، جتمعهام 
و¡دة املوضوع، ؤ�س;تlٔذن اGلس املوقر Mىل طرح السؤالني معا، اEٔول 

  . حول تقJمي وزارة الرتبية الوطنية لنتاجئ امÅhا�ت الباكلور§
  .اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضلوا

        ::::س�شار الس;يد عبد امحليد السعداويس�شار الس;يد عبد امحليد السعداويس�شار الس;يد عبد امحليد السعداويس�شار الس;يد عبد امحليد السعداويامل امل امل امل 
  .شكرا الس;يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

هباذ املناس;بة نتقدم للك الفا¥ز�ن وMائالهتم ��هتاين �لفا¥ز�ن fشهادة 
امÅhان الباكلور§، هاذ العملية ا�يل عرفت وا¡د الصدى ×م هاذ الس;نة، 

المJذ النتاجئ د§لها ا�يل اMلنتو Mلهيا، الس;يد وا�يل �رق�وا العائالت ؤ�ولياء الت
يونيو املايض د§ل هاذ اRورة العادية المÅhا�ت الباكلور§  26الوز�ر، يوم 

�حج و�حجة ب�س;بة  146.979، وحسب البالغ د§لمك جسل 2013
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، مبا ٔ�ن هذا العدد هو العدد احلقJقي �لناحجني س�Fلغ Mدد 37,91%
Rياز اhية ٔ�§م املرتحشني الجÁ175.904يوليوز  11و 10و 9ورة ³س;تدرا 

  .د§ل املرتحشني واملرتحشات، ٔ�ي ما يفوق نصف العدد الناحجني
وهاذ الرمق، الس;يد الوز�ر احملرتم، Áيلفت ³ن��اه د§ل لك املغاربة 
واملت��عني، مما 5�ٔر ان��اه الفريق حول وضع هذا ال�ساؤل ملعرفة التقJمي د§لمك 

Rان الباكلور§، وما يه إالجراءات والتدابري لنتاجئ اÅhورة العادية الم
  املت�ذة لضامن السري العادي الجhياز اRورة ³س;تدراÁية لهاذ ³مÅhان؟ 

  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر
hاجئ امhا�ت امسح يل، السؤال الثاين يف نفس املوضوع يتعلق ب�Å

  .الباكلور§، اللكمة Eٔ¡د السادة الفريق ³س;تقاليل، زيد �ٓ اليس الس;باعي

        ::::املس�شار الس;يد محمد �رMاه الس;باعياملس�شار الس;يد محمد �رMاه الس;باعياملس�شار الس;يد محمد �رMاه الس;باعياملس�شار الس;يد محمد �رMاه الس;باعي
  .شكرا الس;يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

  .ةسؤايل موUه �لس;يد وز�ر الرتبية الوطني
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

M�ٔلنت وزار�مك احملرتمة، Mرب بالغ لها، ٔ�ن Mدد الناحجني يف امÅhا�ت 
ٔ�لف �حج و�حجة، ٔ�ي ب�س;بة قاربت  147الباكلور§ بلغ هذه الس;نة 

  . ٔ�لف مرحش 176، يف ¡ني س�Fلغ Mدد املرحشني ��ورة ³س;تدراÁية 38%
ا �لس;نة املاضية، مما ويالحظ من ال�س;بة العامة ٔ�هنا جسلت �راجع

  :يطرح ال�ساؤل
هل ذØ يعود لس;ياسة الوزارة من xالل تدابريها اجلديدة خبصوص 
تقXني مسطرة اجhياز الباكلور§، ٔ�م اEٔمر يتعلق �كوطا حمددة سلفا ل�سب 

   ؟النuاح
Mلام ٔ�ن املت��عني جسلوا ¡االت من ³خhالالت، من xالل وجود 

Mدون ٔ�س;ندت هلم ×مة املراق�ة والتصحيح، ٔ�سامء Eٔساتذة مhوفون ٔ�و مhقا
وهو ما ٔ�شارت ٕاليه مXا�ر ٕاMالمJة وطنية مhعددة، اليشء ا¦ي يدفعنا ٕاىل 
مساءلتمك حول تقJميمك لهذه النتاجئ، وما هو ردمك Mىل املالحظات اليت 

  واÁبت هذه ³مÅhا�ت؟ 
العام ؤ�رجومك، الس;يد الوز�ر، ٔ�رجومك ٔ�ن تعتربوها فرصة �لتوUه �لرٔ�ي 

�ٕاليضا¡ات الالزمة، خصوصا ٕاذا Mلمنا حتمكمك ومتكXمك من õس;يري هذه 
  . الوزارة

وÁيف س;تعمل الوزارة بت�س;يق مع وزارة التعلمي العايل Mىل ¡ل 
ٕاشاكلية ولوج الناحجني �لuامعات واملعاهد املغربية اليت ٔ�صبحت تفرض 

ن حصلوا Mىل معدالت مرتفعة لاللتÅاق هبا، مما يقيص معه التالمJذ ا¦�
معدالت مhوسطة من حق مواصV تعلميهم fشلك طبيعي، وحيّول جناaم 

  يف هناية الس;نة ٕاىل نقمة يف بداية اRخول اجلامعي املق�ل؟ 
  .وشكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .دقائق، شكرا 6اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف 

        ::::وفا، وز�ر الرتبية الوطنيةوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد محمد الالس;يد محمد الالس;يد محمد الالس;يد محمد ال
  .الس;يد الرئFس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
غنبدا �ملوضوع د§ل ³خhالالت، احلدث ا�يل كتلكموا Mليه، الس;يد 
املس�شار، وقع يف مدينة مراÊش، ٔ�وال ما اخhالل والو، اكتب وا¡د املوقع 

يف قامئة �ش جتي  د¾سمرب وخرجوها 31بlٔنه ٔ�س;تاذة امشات �لتقاMد يف 
  . �لتصحيح

5نيا، Áيقولوا ٔ�س;تاذة ماتت واس;تدعيناها، هاذ اليش Uاوبنا Mليه يف 
وقhو لهاذ املنا�ر، وراه äرشو بيان احلقJقة د§ل الوزارة يف هاذ الوقت، 

  .و¦Ø واحض �ل�س;بة �لرٔ�ي العام
هذا وا¡د الس;يد اكن مسؤول Mىل املوارد الßرشية، وذاك اليش يف 

Êا مراXش ما شاء هللا، ها احÊٔاكدميية د§ل مراEىل لك ¡ال ذاك اM ،ش
  . كنصلحو هذاك اليش اشوية fشوية

هاذ الس;يد مسؤول Mىل املوارد الßرشية قلناه يف شهر ٔ��ريل، ولكن ٕاىل 
وا¡د ±لطنا وعيطنا ليه، ±لطنا فرضا، واش هو ا�يل غيغري امÅhان 

ا رصاع، ها احXا xايذينو، �ش الباكلور§ يف اEٔاكدميية اكمV، ولكن هذ
... خرجوا ها ا�يل. يدxلوا ال�شكJك يف هاذ اليش ما وصلوا حىت ن�uJة

  .رجعنا حبال ذاك اليش د§ل ³نت�ا�ت القدمية، وصوتوا امليتني
التعلمي راه ما فهيش هاذ اليش، ما Uاش وا¡د الس;يد، ±لطنا يف 

لو، املهم هو ³مÅhان الالحئة، ما Uا وا¡د الس;يد راه اك�ن املعوض د§
  . Áيدوز يف ظروف حس;نة

ا�يل ميكن يل نlٔكد لمك هو ٔ�ن ³مÅhان د§ل الباكلور§ داز يف ظروف 
جJدة، حس;نة، ومن xاللمك كنبغي äشكر اEٔرسة الرتبوية جبميع اEٔصناف 
د§لها، ا�يل هاذ العام شارÁت، حىت ٔ�ساتذة ³بتدايئ شارÁوا معنا يف 

ا شارÁوش معنا ٔ�ساتذة ³بتدايئ يف احلراسة، ما احلراسة، لو Áون م
تلميذ يف  20و¦Ø، جنحنا �ش در� . تلميذ يف القسم 20نقدوش ند�رو 

  . القسم
التقJمي . طولت يف هاذ اليش د§ل ³خhالالت بدل ما نعطيمك التقJمي
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د§لنا ٔ�وال هو تقJمي ٔ�ويل، Eٔنه الباكلور§ راه مايش يه اRورة اEٔوىل، 
Rغند�رو ا ،Vة د§ل الباكلور§ اكمuJية، وميل تعطا� الن�Áورة ³س;تدرا

  .التقJمي لهاذ النتاجئ د§لها
ا�يل �رز هاذ الس;نة هو ٔ�ن وا¡د املشلك البد لكنا نعاجلوه، Uاو 

ٔ�لف، راين كند�ر  75ٔ�لف حر، وما Uاوين لالمÅhان ٕاال  �170رحشوا يل 
تد�ر اEٔوراق، هاذ اليش لكو حبال تقJمي مادي لهاذ اليش، Eٔنه اEٔقسام، 

ٕاىل اق�طت الفلوس د§ل الشعب ورمJتهيم يف القادوس، البد ما نعاجلو هاذ 
  . املوضوع د§ل اEٔحرار

عند الناس احلق حتسن الوضعية العلمية د§لها، ولكن ما عندهاش 
و¦Ø، ٔ�� غنجيب لمك . احلق Mىل حساب اEٔموال د§ل الشعب نبذروها

  . ح �ش النظام د§ل اEٔحرار يويل مفصولوا¡د املقرت 
5نيا، من الناحJة الرتبوية Áيجيو �س Áبار، وكن�لطومه مع ادراري 

. س;نة، يف القسم، ما ميك�ش هاذ اليش M17-18ام والبنhFات  17عندمه 
ما  10د§ل التالمJذ و 10واك�ن البالصة ا�يل دxلت لها �لقسم لقJت فهيا 

يو بدل ما جنمعو احلراسة يف بالصة وا¡دة وبدل Uاوش، Eٔنه ٔ�حرار، وكنول 
  . و¦Ø، راه خصنا �xذو اEٔرقام �ملعىن د§لها. ما نعf هاذ اجلFش لكو

من املمتدرسني،  %43العدد د§ل ا�يل جنحوا من املمتدرسني äس;بة 
ولكن حJث كنحطو Mلهيم اEٔحرار راه كتطيح ال�س;بة، طبيعي Eٔنه �رحشوا 

عطي ال�س;بة العامة، ولكن ميل كندxلو �لتفاصيل د§ل �لباكلور§، خصك ت
من املمتدرسني يف العمويم واخلصويص ا�يل  %43هاذ اليش كنلقى ٔ�ن 

  .جنحوا يف الباكلور§، ها وا¡د
ا�يل  Eٔ13%نه اEٔحرار راه ±ري ... اثنني، كنلقاو ميل ك�سقطو ال�س;بة

ش اكع، ما ما Uاو� %75ا�يل Uاو تقدموا لالمÅhان، و %75جنحوا من 
داوهاش فJنا، ولكن معروا امللف، وضيعوا لنا الوقت، وضيعوا لٕالدارة 

و¦Ø، هذا التقJمي اEٔول، البد . الوقت، ما كت�ليكش تضبط هاذ اليش
  .ما ند�رو تقJمي موضوعي لهاذ اليش

5نيا، غندxلو وا¡د الرمق، وهذا وا¡د املسؤول Áبري يف البالد ا�يل 5ر 
قال يل هاذ الرمق ا�يل كتعطي راه مغلوط، خصك تعطي ³ن��اه د§يل، 

ٔ�وال الرمق د§ل التالمJذ ا�يل دوزوا ٔ�ول مرة الباكلور§، ما نقدش نقول لمك 
الرمق ولكن عندي دا� و±ري كنصححوه، ±ادي تلقاو ال�س;بة كتطلع ا�يل 
ٔ�ول مرة دوز الباكلور§ ال�س;بة د§لو كتطلع، ال�س;بة د§ل التالمJذ ا�يل 

، )le critère(زوا البااكلور§ النوبة اEٔوىل، ولكن حJت نضبطو هاذ دو 
، Eٔنه خص نعيد )l’application informatique(هاذ املقJاس يف 

)l’application informatique( ورةRغنجيهبا ٕان شاء هللا يف ا ،
  .الثانية

املوضوع اEٓخر ٔ�سايس، هو �رزت هاذ النتاجئ ٔ�ن Mدد إال�ث ٔ�كرث من 
صايف ... د اEٔوالد، وهاذي ما نغلطوش Mاود يف املغرب، راه اجتاه MامليMد

  .نعم س;يدي

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

حيرض معنا ٔ�شغال ... ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة من U�ٔل التعقJب ٔ�ود ٔ�ن
هذه اجللسة ٔ�طفال امجلعية اخلريية لس;يدي الربنويص �Rار البيضاء، وهبذه 

  .متىن هلم التوفJق والنuاح يف حJاهتم معوما واRراس;ية خصوصااملناس;بة ¹ 
  . شكرا

ٕاذن ٔ�عطي اللكمة من U�ٔل التعقJب �لفريق احلريك، اليس السعداوي 
  .تفضل

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

ك�شكرو الس;يد الوز�ر Mىل هاذ إاليضا¡ات د§لو، ٕاال ٔ�ننا، الس;يد 
س;نوات، الحظنا بlٔن هاذ  5عدما اقرينا واطلعنا Mىل النتاجئ د§ل الوز�ر، ب

  . الس;نة هناك �راجع مقارنة �لس;نوات اEٔخرى
كذØ واش ما ك�شوفوش، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن التارخي ا�يل ¡ددتوه 
��ورة ³س;تدراÁية و�زامXا مع شهر رمضان غيكون عندو وا¡د التlٔثري 

  لهاذ ³مÅhان؟ سليب Mىل التالمJذ xالل اجhيازمه
، ولكن %43كذØ ٕاىل رجعنا �لنتاجئ، قلتو، الس;يد الوز�ر، بlٔن هناك 

ا�يل الحظنا وهو ٔ�ن النتاجئ د§ل املؤسسات اخلصوصية تفوق �ك�ري ال�س;بة 
املئوية ا�يل حصلنا Mلهيا يف التعلمي العمويم، كنالحظو بlٔن يف املؤسسات 

�ل�س;بة  %99، %98، %100اخلصوصية اكينة ال�س;بة ا�يل وصلت لــ 
�لمؤسسات اخلصوصية، ٔ�ال �رون ٔ�ن هذا الفرق فرق شاسع �ل�س;بة 
�لنتاجئ ا�يل يف املؤسسات العمومJة؟ واش هذا راجع، الس;يد الوز�ر، ٕاىل 
مهنجية صيا±ة املواضيع د§ل ³مÅhان ا�يل كتعمتدها الوزارة، وال هاذ 

  تصدي لظاهرة الغش؟إالجراءات الصارمة ا�يل اعمتدتوها هاذ الس;نة �ل 
كذØ هل حنن يف ¡اUة ٕاىل تعديل النظام احلايل �لباكلور§ مع وا¡د 
الهندسة د§ل النظام احلايل لالمÅhا�ت د§ل الباكلور§؟ خص ٕاMادة النظر 

  .يف الهندسة د§ل النظام احلايل المÅhا�ت الباكلور§
  ...كذØ، الس;يد الوز�ر، نالحظ ٔ�ن جيب ٕاجياد

  .الرئFسشكرا الس;يد 

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق ³س;تقاليل، اEٔس;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
هاذ احلكومة حبالها حبال امليكرو§ت مرة ختدم، مرة ... بدوري ٔ�ريد ٔ�ن

  ... ما ختدمشاي، امسح لنا الس;يد الوز�ر، راه عنداك حتسب Mيل الوقت
  الس;يد الوز�ر، 

 جيازيك خبري احXا ك�شكروك، و�ش ما ن�ساموشاي احXا ±ري هللا
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ٔ�حس�ت،  راح احXا تنقولو ا�يل مز§ن تنقولو $    كنقولو ال، ٔ�و ±ري كنعارضو
ارجع �لصواب، هذا هو الرٔ�ي د§لنا، وما  يش xلل تنقولو $ وا�يل وقع $

¾س;تعجبوش الناس ٕاىل قلت Ø تنوهو �Gهودات ا�يل درتيو الس;يد 
        . لوز�را

ٔ�� تنقول ٔ�ن اليوم الرٔ�ي العام الوطين اس;تßرش xريا، وتفاءل هباذ 
إالصال¡ات ا�يل متت xالل امÅhان الباكلور§، ٔ�عطت القمية ¦يك 
الشهادة املغربية د§ل الباكلور§ د§لنا، ؤ�صبحنا حىت احXا عند� احلق نقولو 

ر، وك�شجعومك هناك رصامة، هناك Uدية، فاحXا ك�شكرومك، الس;يد الوز�
  . �ش تواصلوا إالصال¡ات

الفريق ³س;تقاليل يود ٔ�ن يعرف كذØ ما معىن النuاح يف الباكلور§، 
واش هاذ الناس ا�يل جنحوا عندمه احلق يفhخروا �لنuاح د§هلم وعندمه 

، ³نتقاء اEٔويل يف )la présélection(احلق ميش;يو يدوزوا حىت ذيك 
والد الشعب، Eٔن �زاف �ٔ ت Mالية، وÁيتحرموا املعاهد ا�يل كتفرض معدال

ا�يل راه �حج، وهو مlhٔسف اMالش جنح اكع، Eٔنه خصو ي�سuل بذيك 
الباكلور§ ٔ�و يدوز م�اراة د§ل ³نتقاء اEٔويل Mىل اEٔقل، راه بعض املعاهد 

  . كتد�ر لنا يش مقايFس ال ق�ل جلل التالمJذ هبا
، ت�شوف ٔ�ن ال�س;بة د§ل الناس، 5نيا، اEٔس;تاذ د§لنا، الس;يد الوز�ر

ما نقولوشاي ±ري ا�يل دوز الباك ٔ�ول مرة، الناس املمدرسني، Eٔن ٔ�� 
  . Áررت الس;نة راه حىت ٔ�� حمسوب

  . شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .دقائق 4تفضل الس;يد الوز�ر يف 

        ::::الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
  . شكرا الس;يد الرئFس

ٔ�ن احلكومة ما مسؤوالش  )املس�شار( غيت نlٔكد �لس;يد النائب±ري اب 
  . Mىل امليكرو د§ل الربملان، Eٔنه املؤسسة الربملانية مس;تقM Vىل احلكومة

ابغيت من xالل الرد نعطيمك وا¡د اخلرب ×م، ا�يل غيدوزوا اRورة 
 31.500، راه قالها الس;يد الرئFس ق�ايV، غنعبؤو ³176.000س;تدراÁية 

مركز امÅhان  720§ل اEٔساتذة واEٔس;تاذات امللكفني �حلراسة، عند� د
ٔ�س;تاذ ؤ�س;تاذة ا�يل ±ادي ¾سامهوا يف  20.250قاMة امÅhان، و 11.700و

  . ٔ�لف ورقة امÅhان 600التصحيح د§ل التوقع د§لنا د§ل مليون و
فÇ خيص املوضوع د§ل رمضان، اليوم قليت يل اRورة الثانية يف 

، ما اعرف�ش �ٓش ±ادي تقول يل العام اجلاي، Eٔنه رمضان راه رمضان
  . Áيكحز، ما عندي ما ند�ر ٔ�� لرمضان

¡اولنا ما ٔ�مكن هاذ الس;نة �ش حناولو نبعدو ا�هنار الثالث Mىل 
³مÅhان، ولكن ما اس;تطعناش، Eٔنه اك�ن �Uٓاالت ا�يل خصها حترتم، 

ش;يو �لعطV، وحىت هام هللا واك�ن هاذ اEٔساتذة ا�يل حىت هام راه خصهم مي 
�كون يف العوان، لكيش مش;تغل يف رمضان ما عند� ما ند�رو، ولكن راه 
العام اجلاي ما عندك ما هترض امعا§، اRورة اEٔوىل واRورة الثانية يف 

  . هذا فÇ يتعلق �رمضان. رمضان
فÇ يتعلق �ٕالحصائيات، هذاك املقارنة �لتعلمي اخلصويص راه مايش 

يÅة، Eٔنه كتاxذوا مؤسسة د§ل التعلمي اخلصويص وك�شوفوا ال�س;بة حص 
ال، ما ميك�ش، ؤ�� مس;تعد  ؛د§ل النuاح وكتحطوها Mىل ال�س;بة العامة

د§ل الباكلور§،  %20نقول Ø املؤسسات اخلصوصية ا�يل Uابت ±ري 
  . Eٔنه املؤسسات العمومJة وال اخلصوصية لكيش عند وزارة الرتبية الوطنية

هاذ املرة احضFت املوضوع د§ل املراق�ة املس;مترة، Eٔنه امجليع اكن 
ب�ت،  20كFش;تيك مهنا، واملغاربة اكنوا كFش;تكJو مهنا، ±ادي نقول لمك بlٔنه 

املز§نني، �ش ا�يل ابغى Mاود يد�ر  10اEٔوالت بعدا، يف احلقJقة راه مايش 
±ري هاذ . § �زيداملزايدات الس;ياس;ية Mىل ظهر هاذ اليش د§ل الباكلور

مhفوق يف املغرب،  20، راه 20، عيطوا لــ 10و 2املرة ال تعيطوش ±ري لــ 
  . مhفوقة ب�ت 18د§ل ³والد فهيم و 2

ٔ�ول ¡اUة ذاك ا�ليV ا�يل ±ادي نعلنو النتاجئ د§ل ³مÅhان ا�ىل 
كرناقب، هو كنت كرناقب النقطة د§ل املراق�ة املس;مترة، هاذيك الب�ت 

يف  18يف ³مÅhان اجلهوي،  19طلعت يه اEٔوىل يف املغرب عندها ا�يل 
، ٕاىل ما xان�FXش ا¦اÁرة يف ³مÅhان 20وال  19,10املراق�ة املس;مترة، 

الوطين، مبعىن حىت هاذ القضية د§ل املراق�ة املس;مترة راه مايش حصيح، 
  . وراه غنخرج Mاود اRراسة د§لها �ل�س;بة �لبالكور§

ت ³ن��اه د§ل املؤسسات، و±ادي نضطرو ما ±اد¾ش وراين ð�ٔر 
ن�ساحمو يف هاذ اليش، ±ادي نضطرو äسدو مؤسسات ا�يل كتJßع املراق�ة 
املس;مترة، وكنعرفوها مايش ما كنعرفوهاش، هاذي راها دوá حمرتمة، 
وعندها الوسائل د§لها وعندها اÌEٔزة د§لها، راه Mارفني املدرسة ا�يل 

ل املراق�ة املس;مترة، وكنعرفو اEٔساتذة ا�يل ÁيJßعوا النقط كتJßع النقط د§
áليه، وغنقدموه �لعداM وشhد§ل املراق�ة املس;مترة، وهاذ اليش ما ±�سك.  

¦Ø، هاذ التقÇJت لكها ا�يل تعطاتنا، وهاذ اليش ا�يل در� يف هاذ 
هللا املر¡V، ٕان شاء هللا ±ادي äس;تعملوه ��ورة ³س;تدراÁية، وٕان شاء 

احXا ما عند�ش الكوطا، ما اكي�ش الكوطا يف الباكلور§، اكذوب، ا�يل 
  .Áيطلع M20ىل  Á10يقول الكوطا اكذوب، ا�يل Uاب 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وäشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ز�ر االتصال حول حصيV ون�hقل ٕاىل السؤال اEٓين املوUه ٕاىل الس;يد و 
  . و�ٓفاق ٔ�جرٔ�ة دسرتة اEٔمازيغية يف قطاع االتصال
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اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من التÅالف ³شرتايك، تفضل الس;يد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد حلسن �ÁٔوUالاملس�شار الس;يد حلسن �ÁٔوUالاملس�شار الس;يد حلسن �ÁٔوUالاملس�شار الس;يد حلسن �ÁٔوUال
  الس;يد الرئFس،

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئFس،

  السادة الوزراء، 
  س�شارون،الس;يدة والسادة امل 

وبعد؛ خن� هذه اEٔ§م مرور س;ن�ني Mىل اRس;تور اجلديد وٕاقرار 
  . اEٔمازيغية لكغة رمسية ومكون رئFيس �لهوية الوطنية املغربية

وبعد مرور س;ن�ني من دسرتة اEٔمازيغية فٕانه لFس هناك بعد ٔ�ي ٕاشارة 
خبصوص ٕاMداد القانون التنظميي، ورمغ ذØ فٕان هناك جماالت Eٔجرٔ�ة 

  .رتة اEٔمازيغية دون انتظار القانون التنظمييدس
ومن بني القطاMات املعنية بقوة قطاع االتصال، حJث ¾سود Mدم الرضا 

اليت ينص Mلهيا دفرت  %30فÇ يتعلق �لزتام قXوات التلفزة ب�س;بة 
±ري ×متة مبوضوع اEٔمازيغية، كام  (medi1 TV)التحمالت، بل ٕان قXاة 

ا¡رتا×ا Rسرتة اEٔمازيغية، سواء يف ٔ�سامهئا ٔ�و  õس;متر املؤسسات يف Mدم
  .شعارها

äسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن املس;تuدات واخلطوات اليت تقومون هبا 
  .Eٔجرٔ�ة دسرتة اEٔمازيغية Mىل مس;توى قطاع االتصال

  .شكرا الس;يد الرئFس

  :الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .، تفضلوااللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�شكر الس;يد املس�شار Mىل هاذ السؤال
فعال قطاع االتصال هو من القطاMات ا�يل ابدينا فJه العملية د§ل 

  .�رس;مي ا�لغة اEٔمازيغية بدون انتظار القانون التنظميي
مس;توى دفرت التحمالت اخلاص �لقXاة اEٔمازيغية، امشXFا  ٔ�وال، Mىل

ساMة، وتويل م�لها م�ل اEٔوىل، واكنت  24يف التوUه د§ل ٔ�هنا تويل 
، ويف القXاة اEٔوىل طلعنا %80د§ل اEٔمازيغية، طلعت لــ  %70عندها 

، ونصينا Mىل القXاة السادسة والقXاة الثقافJة والقXاة اEٔوىل ٔ�يضا %20لـ 
عنا ال�سب، هذا اEٔمر اEٔول، يعين احلصة د§ل ا�لغة اEٔمازيغية طل 

  .املضاعفة د§لها ومضاعفة ساMات البث
وهنا البد ما نوUه التحية �لعاملني يف  -5نيا، ٕاىل كتالحظوا يف الربامج 

كتالحظوا ٔ�ن  -القXاة اEٔمازيغية وفهيم �س كFش;تغلوا يف ظروف صعبة

فJناغ Áيدوز �رافق الربامج، اMالش؟ �ش الربامج، وال احلرف د§ل تي 
إالMالم يلعب اRور د§لو يف ٕادxال احلرف د§ل التيفJناغ يف الهوية 

  . البرصية للك املغاربة، Eٔن التلفزة كتدxل لبيوت لك املغاربة
5نيا، �رامج تعلميية، اRس;تور ينص Mىل ٔ�ن اEٔمازيغية رصيد مشرتك 

Øىل ذM للك املغاربة، التنصيص.  
5لثا، والت بعض الربامج كتكون مرفوقة ٔ�يضا �لرتمجة �لغة العربية، 
اMالش؟ �ش ما �كوäش القXاة اEٔمازيغية يك احبال وا¡د الكJطو، فقط 

  .�لناطقني �Eٔمازيغية، ال، للك املغاربة ي��عوا املوضوع
هاذي اخلطوات اEٔوىل ا�يل تدارت Mىل مس;توى إالMالم العمويم، 

  .ؤ�يضا إالذاعي
نفس اEٔمر امشXFا فJه Mىل مس;توى الصÅافة املكhوبة، اعمتد� س;ياسة 
دمع التعددية، اكينة ٔ�زمة Mىل مس;توى الصÅافة املكhوبة، لكن اEٓن امشXFا 
يف وا¡د ³جتاه د§ل تعز�ز التنوع ا�لغوي، xاصة ؤ�ن هذا التنوع هو 

  .عنرص القوة د§ل بالد� يف هاذ اGال
ا�يل توقع Rمع الصÅافة  -لهاذ السßب–الرب�مج  النقطة الثانية، عقد

  .املكhوبة يف مارس املايض، مت التنصيص بوضوح Mىل هاذ القضية
5لثا، Mىل مس;توى التكو�ن، املاسرت الوحJد ا�يل اك�ن اEٓن Mىل 
مس;توى اللكيات يف إالMالم واالتصال موجود يف Uامعة ا�ن زهر، ودر� 

العايل لٕالMالم واالتصال يف الر�ط Mىل ٔ�ساس ليه اتفاقJة رشاكة مع املعهد 
ٔ�ننا ك�شجعو اRراسات العليا �ش نلقاو كفاءات حصفJة يف قطاع االتصال 

  .ممتكXة من اEٔمازيغية
ٔ�يضا Mىل مس;توى السuF، ا�لجنة العلمية fرشاكة مع املعهد املليك 

ية د§ل الكhاب �لثقافة اEٔمازيغية اكن عند� ممثل د§ل املعهد يف ا�لجنة العلم 
  . اEٔبيض حول السuF، قدمت اخلالصات د§لها

اEٓن عند� توUه ٕاىل دمع ٔ�عامل سuFئية ا�يل كتعكس التنوع ا�لغوي يف 
  . املغرب، ال الصحراوي وال اEٔمازيغي

  .جماالت 5مث ٔ�يضا حقوق املؤلف حىت هو راه اعمتد� س;ياسة يف 

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل ،من U�ٔل التعقJباللكمة لمك 

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا س;يدي الرئFس

  الس;يد الوز�ر،
بدون شك ٔ�ن ٔ�¡د املبادئ اEٔساس;ية ا�يل اعمتدتوها يف ٕاصالح 
املشهد السمعي البرصي لٕالMالم هو تصحيح إالxالالت اليت اكحف من 

Jق املساواة س;بقومك يف هذا امليدان ٕاىل مقاومهتا، فJتعلق اEٔمر بتحق 
لالس;تفادة من القطاع السمعي البرصي العمويم للك املواطنني و�اكفؤ 
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  .الفرص
حصيح ¹�ٔمك بذلمت جمهودا Áبريا ومقمت خبطوات ج�ارة، البد ٔ�ن هننئمك 
Mلهيا، ويف نفس الوقت حنيي لك العاملني يف هذا امليدان، �خلصوص القXاة 

اليت  - ٔ�نمت تعرفون  -الصعبة  اEٔمازيغية اليت õس;تحمل الك�ري، Eٔن الظروف
  . õش;تغل فهيا

ولكن ا¦ي ¾س;توقفXا هو هذا التحسن احلاصل، سواء يف äسب ا�لغة 
اEٔمازيغية يف القXوات إالMالمJة العمومJة ٔ�و كذØ يف احلصة املس;تعمV مل 

فالقXاة العمومJة املوجودوة يف الشامل . يتحقق بعد، وال ندري اEٔس;باب
)Medi1 TV(ىل إالطالق، ٕاال �درا، هاذي مM مازيغيةEٔارفاش اM ا .  

القXاة الثانية ٔ�ظن ٔ�هنا تتعامل معها مبعايري حسب الظروف وحسب 
  . املالfسات، و�لتايل ±ري مطمئنني Mىل ³س;تقرار

حنن اEٓن ٔ�مام ٔ�بواب رمضان، واEٔ×ات وساكن العامل القروي والشعب 
hظر ٔ�ن ¾س;تفJد من äشوات اEٔمازيغي بصفة Mامة الساÁن يف املغرب، ي� 

رمضان fشلك اكمل، fشلك اكيف، فاEٓن تفرض Mليه �رامج، ال يه مرتمجة 
وال ±ري مرتمجة، وي�hظر ٔ�ن ينصف، ¹Eٔمك الزتممت واللك يقدر خطوا�مك، 
وعش;نا معمك الشوط اEٔول من بداية واليتمك يف هذا اGال، والشطر الثاين 

حنيي الشuاMة والصمود اليت وقفمت به  هو عرفXا الصعو�ت ا�يل اكينة، ولكن
  .Mليمك ٔ�ن تنفذوا الشوط الثاين... من U�ٔل

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  . ٔ�وال، ٔ�شكر الس;يد املس�شار Mىل هاذ اEٔمور اليت طرح

ق معك، اEٓن حنن بصدد ، ٔ�� مhف)Medi1 TV(خبصوص موضوع 
ٕاMداد دفرت التحمالت اجلديد، Eٔن دفرت التحمالت د§لها ±Fسايل يف 
دجXرب، وهاذي من بني اEٔولو§ت ا�يل مطرو¡ة عند�، هاذ القضية د§ل 
حتسني والرفع من احلضور د§ل اEٔمازيغية، Eٔن هذا جزء من املكو�ت 

  .و يلقى املاكن د§لو يف إالMالمالثقافJة وا�لغوية واحلضارية د§ل بالد�، خص
5نيا، القXاة اEٔمازيغية مع إالذاMة وضعت خمطط، احXا در� رشاكة مع 

)IRCAM1( اXFلهيا، وامشM ا معهمXلينا، اتفقM مور ا�يل اقرتحوهاEٔوا ،
ٔ�بعد، قلنا حىت Mىل مس;توى التدقJق ا�لغوي، املعهد املليك �لثقافة 

د§لو، يقدموا املساندة العلمية اEٔمازيغية، وهنا كنحيي الناس 
  .والبيداغوجJة، Eٔن عند� فقط معجم د§ل إالMالم هو ا�يل كنعمتدوه

Mىل املس;توى السuFيئ، راه يف الربجمة د§ل هاذ رمضان، اك�ن ٔ�¡د 
اEٔفالم ا�يل هو Uد يعين ممتزي يف هاذ اGال، وا�يل لقى ٕاشادة Áبرية، Mىل 

 ٔEيعكس الثقافة اÁ قدم، مس;توى ٔ�نهhمازيغية، ومبنظور ا�يل يعين ٕاجيايب وم

                                                 
1 Institut Royal de la Culture Amazighe 

Eٔن احXا ضد ٔ�ننا نتفكرو فقط اEٔمازيغية فقط يف اجلانب الفللكوري 
اEٔمازيغية حضارة، ... وال�سطيحي، ومغاربة ما ق�ل التارخي و، و، و

ونتجت، وتعا¾شت مع احلضارة العربية إالسالمJة، واعطاو� وا¡د ا�منوذج 
  .نا ©مغربFت، هاذ اليش خصنا نلقاوه يف إالMالمممتزي، هو ا�يل Áيعطي 

، وهاذي اكنت )2la MAP(مؤخرا، مت ٕاطالق البوابة اEٔمازيغية يف 
  . خطوة ا�يل فاlUٔت الك�ري�ن، Áيفاش املغرب اس;تاطع ينجز هاذ اخلطوة

يف نفس اEٔمر، املكhب املغريب حلقوق املؤلفني ا�يل هو حتت الوصاية 
لكت جلنة د§ل احلاكمة والت��ع، اقرتحXا ٕا¡دى د§ل وزارة االتصال، õش

الفعاليات الفXية اEٔمازيغية ا�يل حتملت املسؤولية داxل هاذ ا�لجنة، واEٓن 
ٔ�¡د اEٔولو§ت ا�يل عند�، وهو ا�هنوض �لرتاث الثقايف والفين وإالبداعي 
اEٔمازيغي، Eٔنه Áيضيع وÁميوت، وإالMالم عندو دور يف حاميته ويف ا�هنوض 

  .هب
فÇ خيص رمضان، الربجمة ٔ�يضا اxذينا هاذ املوضوع، والقXاة اEٔمازيغية 
اكنت عندها مواد ا�يل اكنت موضوع مXافسة، هنا خصنا äشريو لوا¡د 
اEٔمر، ٔ�ن عند� هيئات ×نية، امجلعيات د§ل املنتuني واملبدMني ÁيواÁبو�، 

   .ولكن حنتاج ٕاىل دمع ٔ�كرب لتuاوز إالشاكالت ا�يل �قا
  .والسالم Mليمك

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

اللكمة Eٔ¡د السادة . السؤال الثاين، موضوMه نوعية الربامج املغربية
  .املس�شار�ن، اليس املهايش تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايش
  .شكرا الس;يد الرئFس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس;يد الوز�ر،

حنن اEٓن Mىل مقربة من شهر رمضان الكرمي، الس;يد الوز�ر احملرتم، 
حJث يزتايد إالق�ال Mىل مشاهدة القXوات التلفزية الوطنية، وحنن ٔ�يضا 
Mىل مسافة حوايل س;نة ونصف من توليمك، الس;يد الوز�ر، مسؤولية هذا 

  . القطاع
والزلنا نتذÁر الك�ري من ³نتقادات اليت وÌت داxل الربملان 

يء، وا¦ي اكنت تعرفه إالنتاUات الوطنية xالل �لمس;توى الهزيل والرد
س;نوات سابقة، مع العمل ٔ�ن املنافسة التلفزية �زداد رشاسة xالل شهر 
رمضان بني القXوات الفضائية العربية، واليت حترص Mىل عرض ٔ�جود 
إالنتاUات اRرامJة والو5ئقJة، ويف خمتلف جماالت الفن، والس;ياسة، 

  .و³قhصاد واGمتع
لمك، الس;يد الوز�ر، ٔ�ي نوعية من الربامج سرتكز Mلهيا قXوات äسائ

                                                 
2 Maghreb Arabe Presse 
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القطب العمويم xالل ما س;يlٔيت الس;تقطاب املشاهد املغريب والعريب 
  وحىت اRويل؟

  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا اليس املهايش
  .تفضل الس;يد الوز�ر

  ::::الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
حقJقة، السؤال ا�يل اكن توUه مايش هو السؤال ا�يل مسعت، ولكن 
غنuاوب Mليه، Eٔين مؤمن بدور الربملان يف الرقابة، يف ٕاماك¹مك تطرحوا ٔ�ي 
سؤال يف ٔ�ي حلظة، Eٔن السؤال اكن Mىل املوضوع د§ل إالنتاج اEٔجXيب، 

اج الوطين، ٔ�ية س;ياسة يف التعامل معه، �ٕالضافة ٕاىل املوضوع املرتبط �ٕالنت
  . وهام جوج د§ل املواضيع ٔ�ساس;ية

مليون درمه، نص  500س;نو§ كنرصفو تقريبا Mىل إالنتاج الوطين 
مليار، مايش م�لغ قليل، �ش نعطيمك راه املنح د§ل الطلبة املغاربة يف 

ٔ�لف طالب مغريب، تقريبا املزيانية  200مليون درمه،  700اكنت  2012
ٔ�خرى ا�يل كنرصفوها Mىل إالنتاUات اEٔجXبية، مليون درمه  200ٕاىل زد� 
  .املقhنيات

العملية د§ل إالصالح، اخلطوة اEٔوىل يه اعñد نظام طلبات 
العروض، Eٔن فاش كتكون املنافسة كرتتفع اجلودة، فعال تدارت وفق 
اUٓEال املقررة، وقعت بعض املشالك يف العالقة مع بعض الرشاكت ٔ�و يف 

اكت اEٓن M�ٔلنت Mىل الربامج د§لها، وMىل ما بعض التlٔخر، لكن الرش 
  . س;تقوم به يف شهر رمضان

الشق اEٔول ا�يل احXا معنيني به Áسلطة وصية وهو السهر Mىل سالمة 
العملية، وهاذ اليش ا�يل در�ه Mرب اGلس إالداري، ٕاىل اكن يش 
اخhالالت املعنيني ميش;يو �لقضاء، Eٔن إالMالم العمويم مس;تقل، وهذه 

اكت، Áمييش �لقضاء ميكن Ø تطعن يف املسطرة، ٕاذا عندك ٔ�مور ا�يل  رش 
  ...فهيا تعارض مصاحل ٔ�و

النص الثاين من املعركة ا�يل هو اجلودة، هنا ا�لuان د§ل ³نتقاء 
وإالدارة د§ل الرشكة كتحمل يه املسؤولية، Eٔن هام ا�يل مبقhىض قانون 

ؤولني Mىل ٔ�ن العملية �كون شفافة الصÅافة راه هام مبثابة �رش�ن، احXا مس
  .وحترتم املقhضيات القانونية وختضع �لمنافسة، مايش ملنطق االتفاق املبارش

النقطة الثانية يف إالصالح، وا�يل ±ادي نعلن Mلهيا اEٓن، وا�يل دازت 
يف ٕاطار مرسوم الصفقات العمومJة اجلديد، يف السابق اكنت حىت 

و±ري ذØ كتجي حىت يه Mرب االتفاق  املقhنيات، املسلسالت اEٔجXبية
املبارش، فاش حتملت املسؤولية لقJت التقر�ر د§ل املف�ش;ية العامة �لاملية 
رصد اخhالالت يف هذا اGال، ٔ�ن هذيك املقhنيات فهيا مشالك مالية 

  . ومشالك حىت تدبريية

احلل ا�يل اكن هو ٔ�هنا حىت يه تويل ختضع �لنظام د§ل املنافسة، 
³قhصاد واملالية Mرب املمثلني د§لها يف اGلس إالداري طرحوا ٔ�نه وزارة 

xاص يتدار نظام Uديد �لمشرت§ت، فJه املنافسة، هاذ اليش صلحناه يف 
مرسوم الصفقات العمومJة، اMالش؟ املرسوم القدمي اكن Mاطهيم ³س;ت�Xاء، 

د�رمه �التفاق Áيقول هلم املقhنيات د§ل إالذاMة، د§ل الربامج Áميكن لها ت
  . املبارش

ٔ�ش;نو اGاطر ا�يل اكينة؟ ٔ�ن هاذ املقhنيات املغرب عندو اخhيار د§ل 
³نفhاح Mىل الثقافات، ممتاز، ولكن دون ٔ�ن �كون ذM Øىل حساب 
الهوية املغربية، Mىل حساب القمي املغربية، Mىل حساب الثقافة املغربية، 

  .ومن بعد ¹مكل بعض التفاصيل وهذه يه املعادá ا�يل ك�ش;تغلو Mلهيا،

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . اليس املهايشّ� هناك تعقJب الس;يد املس�شار؟ §

        ::::املس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايشاملس�شار الس;يد عبد اGيد املهايش
  .شكرا الس;يد الرئFس

  . ٔ�شكر الس;يد الوز�ر احملرتم Mىل ٕاUابته وإاليضا¡ات ا�يل اعطاها لنا
ز�ر احملرتم، ٔ�نه املشاهد�ن املغاربة ±ري ا�يل ابغيت نlٔكد لمك، الس;يد الو 

والو �غيني مXتوج Áيعكس الثقافة د§هلم، هاذ اليش معروف، ما ±اد¾ش 
  . ¹كرروه

وكذØ هناك مالحظة د§ل �راجع äس;بة املشاهد�ن حسب التقر�ر 
، كذØ حىت �ل�س;بة �لمشاهدة اخلاصة �لفرد %7,4 ّ� د§ل ٔ��ريل §

دقJقة، دامئا حسب التقر�ر ا�يل رامك  22وساMات  3املغريب تقلصت ٕاىل 
  . كتعرفوه

وهاذي لكها ٕاشارات �لمسؤولني والساهر�ن Mىل القطاع �ش يتحرÁوا 
اشوية، يد�روا يش ٕاسرتاجتية MاU VUديدة ا�يل تنقذ ما ميكن ٕانقاذه ق�ل 

  .فوات اEٔوان لتطو�ر من طبيعة احلال هاذ القطاع هذا
هو كنتوUه لمك م�ارشة وك�سولمك هل سؤايل اxEٔري، الس;يد الوز�ر، 

  ٔ�نمت راضون Mىل الربامج ا�يل كتدوز دا� يف القطب العمويم؟
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقJب

        ::::الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
ست راضيا، رمغ اGهودات ا�يل تدارت واكنت Uد ٕاجيابية، ٔ�وال ل 

اك�ن �ر�مج ... xاصة Mىل مس;توى الربامج احلوارية، وا�يل اس;تطعنا نوصلو
  . مليون د§ل املشاهد�ن، وا¡د 2حواري ا�يل وصل لــ 
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ٔ�¡د التوÌات ا�يل ج�نا هبا يه التعددية الس;ياس;ية تويل تربز، 
قاش، وميكن نقول Ø اMالش من بني اEٔس;بوع املايض اكن عند� ن

ا�يل صدر ) HACA3(اEٔس;باب د§ل Mدم الرضا، هو ٔ�ن التقر�ر د§ل 
Mىل الس;نة املاضية Áيقول بlٔنه ما حمرتم�Jش، ما كنÅرتموش، يعين 
الرشاكت، ما اكي�ش ا¡رتام �ل�سب د§ل ا�متثيلية، ونعطي م�ال، م�ال 

ا�يل عندمه راه مايش يه احلصة النقا�ت د§ل جملس املس�شار�ن ا�متثيلية 
ا�يل Áياxذوا يف التلفزيون، ولكن اشكون ا�يل غيتدxل �ش يعاجل هاذ 

  املشلك؟ 
ٔ�� كنبه Mليه م�ال، ولكن املسؤولية د§ل الهيئة العليا لالتصال السمعي 
البرصي ا�يل Mاطهيا القانون بو¡دها اخhصاص حرصي د§ل املراق�ة، 

ٔ�و اEٔحزاب الس;ياس;ية، ولكن  ""�HACAلالنقا�ت من حقمك تلجؤوا 
  . هذا مشلك

الربامج احلوارية ٕاذن اخلطوة إالجيابية متت مضاعفهتا، xلقت وا¡د 
النقاش س;يايس يف الب�، ولكن يف نفس الوقت مازال عند� مشلك د§ل 

  .ا�متثيلية د§ل اEٔحزاب
 %60يل يف ³جتاه العام اEٔ±لبية زائد احلكومة ال�س;بة د§هلم ا�يل حوا

نقولو راها موجودة حمرتمة، ولكن القانون ينص Mىل وا¡د القاMدة  %30مع 
ا�يل اكينة يف اRس;تور، الفصل العارش اخلاص �ملعارضة الربملانية واحض، 

  ".مبا ي�Xاسب ومتثيليهتا"Áيقول 
النقطة الثانية د§ل Mدم الرضا هو إالشاكلية املرتبطة �ٕالنتاج الوطين، 

 تدار هاذ النظام اجلديد، خصنا ن�hظرو النتاجئ د§لو، ٔ�ول ّ� دا� اEٓن §
  .مرة ±ادي تبان يف رمضان

5نيا، Eٔول مرة الرشكة الوطنية لٕالذاMة والتلفزة كتعلن Mىل الرب�مج 
التوقعي د§لها د§ل الس;نة، وراه موجود اEٓن يف اEٔنرتنFت وÁيعطي وا¡د 

  .وضوح رؤية �لناس املس�مثر�ن
ما بني مجموMة د§ل  ä60%سب املشاهدة مازلنا يف ¡دود مث 5لثا، 

  ...القXوات

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا، وäشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون�hقل �لسؤال اEٓين اEٔول املوUه ٕاىل الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن 
  . املزنليةواملاء والبF«ة حول الرب�مج الوطين لتدبري النفا§ت 

وٕاذا مسحمت، ٔ�عضاء اGلس املوقر، هناك و¡دة املوضوع، ٔ�ن نقدم 
السؤالني معا، ما اكي�ش ٕاشاكل؟ ٕاذن السؤال اEٔول �ل�س;بة �لفريق 

  .³س;تقاليل، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

                                                 
3 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

  الس;يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

 ٔEخت املس�شارة، ا  
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�مس الفريق ³س;تقاليل �لو¡دة والتعادلية ٔ�تقدم fسؤال حول تدبري 
  .النفا§ت املزنلية

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
تعاين العديد من مدن اململكة من ٕاشاكلية تدبري النفا§ت املزنلية 

اب نظام الصلبة، و�خلصوص ³ن�شار املهول �لمطارح العشوائية وغي
  . ملعاجلة النفا§ت، مما ¾سامه يف تلوث البF«ة وإالرضار بصÅة املواطنني

ولقد اس;تßرش� xريا عندما قررت احلكومة اعñد الرب�مج الوطين 
لتدبري النفا§ت املزنلية، خصوصا فÇ يتعلق بتعممي ٕاجناز مطارح معومJة 

وحصة الساكنة، حJث ختضع للك املواصفات واملعايري البي�Jة لضامن سالمة 
من املنتظر ٔ�ن تضع هذه املطارح ¡دا ٕالشاكلية النفا§ت املزنلية والقضاء 
Mىل املطارح العشوائية اليت õشلك نقطا سوداء يف العديد من مدن ؤ�قالمي 

  .اململكة
¦ا äسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن التقدم احملرز يف تنفJذ هذا الرب�مج، 

طارح معومJة انطالقا من اEٔهداف احملددة، وما خصوصا فÇ يتعلق ٕ�جناز م
يه املعيقات اليت تواÌمك يف ٕاجناز هذه اEٔوراش، واليت õسامه يف تxٔlري 
ٕاجناز بعض املشاريع، كام هو الشlٔن م�ال �ل�س;بة ملرشوع مطرح مدينة 

  خريبكة ا¦ي ت�hظره ساكنة املدينة �لت�لص من �ٓفة املطارح العشوائية؟ 
  .لرئFسوشكرا الس;يد ا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس;يد املس�شار، لßسط السؤال

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شد
  .شكرا الس;يد الرئFس

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

عرف املغرب ٕاىل ¡دود بداية اEٔلفJة الثانية تقدما اجñعيا واقhصاد§ 
يري يف منط العFش وارتفاع ¡اجJات الساكن من حJث هاما، رافقه تغ 

اخلدمات اEٔساس;ية، خصوصا تدبري النفا§ت املزنلية الصلبة اليت ي�hج مهنا 
  . املاليني طن س;نو§ 5ماليني طن س;نو§، ٔ�قول  5املغاربة ما يفوق 

ٔ�مام هذه إالشاكلية البي�Jة، قررت احلكومة السابقة اعñد �ر�مج 
نفا§ت املزنلية، اس;هتدف الرفع من معلية مجع النفا§ت طموح لتدبري ال 

يف ٔ�فق   %100، و2015يف ٔ�فق  %90والنظافة �حلوارض ٕاىل مس;توى 
، وكذا ٕاجناز مطارح مراق�ة �لنفا§ت املزنلية املامثV لها للك املراكز 2020
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، ٔ�ي مبعدل مطرح للك ٕاقلمي Mىل اEٔكرث يف ٔ�فق %100احلرضية ب�س;بة 
  . 2015ق وتlٔهيل مجيع املطارح العشوائية يف ٔ�فق ، وٕا±ال2015

  : بناء Mىل لك ما س;بق، الس;يد الوز�ر، äسائلمك

  ما هو تقJميمك لتنفJذ ٔ�هداف الرب�مج الوطين لتدبري النفا§ت املزنلية؟ -

  5نيا، ما يه املعيقات اليت تواÌمك يف ٕاجناز هذه اEٔهداف؟  -
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . ملس�شارشكرا الس;يد ا

  .دقائق �لجواب Mىل السؤالني معا 6الس;يد الوز�ر، اللكمة لمك يف 

        ::::الس;يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد فؤاد اRو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ة
  .شكرا الس;يد الرئFس

  الس;يدة املس�شارة والسادة املس�شار�ن،
�ل�س;بة �لرب�مج الوطين لتدبري النفا§ت املزنلية والنفا§ت الصلبة، ا�يل 
ابغيت نذÁر ٔ�وال هو ٔ�نه تدبري النفا§ت يه مسؤولية د§ل امجلاMات احمللية، 
ولكن حبمك ٔ�مهية هذه إالشاكلية وتlٔثريها املبارش Mىل حJاة املواطنني، 
قررت احلكومة �ش تتدxل، احلكومة السابقة �ش تتدxل، ل�رسيع وترية 

  . ٕاجناز املشاريع يف هاذ امليدان
لتدبري النفا§ت املزنلية واملامثV  اوطني ازت �ر�جمولهذا، هاذ احلكومة ٔ�جن

من  امالي Mىل املدى الطويل، وخصصت دعام ا، �ر�جمM2030ىل ٔ�فق 
طرف وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبF«ة، وكذØ من طرف وزارة 
اRاxلية، �لجامMات احمللية املؤهV لنيل هذا اRمع املايل، اRمع املايل ا�يل 

مليار س;ن�مي لك س;نة،  60مليون درمه لك س;نة، ٔ�ي  �600ميثل  تقريبا
س;نة د§ل هاذ تدبري النفا§ت �ش �كون  20يعين التلكفة الشمولية ملدة 

مليار  2مليار درمه، ٔ�ي مبعدل هو  40عندمك وا¡د اEٔرقام يعين قدر�ها بــ 
درمه يف لك س;نة لالس�´ر والتدبري يف نفس الوقت، ³س�´ر هو 

  . س;تغالل، هاذي التلكفة الشمولية³
ٕاذن هذا مشلك ×م، و$ يعين عواقب مالية من �حJة ³س�´ر 

  . و³س;تغالل ×مة
ذÁرت، الس;يد املس�شار، بعض اEٔرقام، هام ا�يل اكنوا ميكن سابقا، 
ولكن الرب�مج احلكويم اكن هاذ الرب�مج الوطين لتدبري النفا§ت من حماور 

، ٔ�ي يف 2016ؤ�عطينا بعض اEٔرقام، هام اEٔهداف يف ٔ�فق هذا الرب�مج 
  :هاذ الوالية ال�رشيعية، وهاذ اEٔهداف هام اكلتايل

äس;بة مجع النفا§ت بصفة ×نية وبصفة معقلنة وطرح ٔ�و وضع هاذ  - 1
  ؛%85يه  2016النفا§ت يف مطارح مراق�ة يف ٔ�فق 

يه  ä2016س;بة Mدد املطارح املراق�ة ا�يل خصها تنجز يف ٔ�فق   - 2
 . 134، وٕاMادة تlٔهيل املطارح العشوائية 32

مث �ٓخر هدف هو يعين فرز وتدو�ر وٕاMادة اس;تعامل النفا§ت  - 3

 5من النفا§ت املزنلية، وراه اعطييت الرمق ا�يل يه تناهز  %16ب�س;بة 
 . املليون طن لك س;نة �ل�س;بة �لحوارض

إالقلميية  ابغيت ¹زيد وا¡د الهدف ٕاضايف هو تعممي اGططات املد�رية
يف مجيع ٔ�قالمي اململكة، Eٔنه القانون تيقول لك ٕاقلمي خصو �كون عندو 
خمطط مد�ري ٕاقلميي ا�يل تيعطينا رؤية واحضة لتدبري النفا§ت يف املدى 

 . الطويل
  ما هام النتاجئ ا�يل وصلناها اليوم يف هاذ الرب�مج؟

جناز، املطارح يف طور االٕ  5مطرح مراقب واك�ن  14ٔ�وال، ٔ�جنزت 
ال�س;بة املئوية لوضع النفا§ت يف املطارح ٔ�و مجع النفا§ت ووضعها يف 

 %32، وصلت اEٓن تناهز 2008يف س;نة  %10املطارح املراق�ة اكنت 
، ٔ�ي حنن يعين نñىش مع 2015يف ٔ�فق هناية س;نة  %61و±ادي تفوت 

يف هناية  %85اEٔهداف، و±ادي ٕان شاء هللا نوصلو �لهدف د§ل فوق 
2016 .  

مطرح، اك�ن  24مطرح عشوايئ ا�يل ٔ�هلناه ٔ�و ٕاMادة تlٔهيل  24اك�ن 
هو  2016، والهدف د§لنا يف هناية 108مطرح يف طور التlٔهيل، ٔ�ي  84

134 .  
ما هام الصعو�ت ا�يل عند�، إالشاكليات ٔ�و إالÁراهات ا�يل تنواÌو 

  يف هاذ امليدان؟ 
ات املد�رية، ولهذا يف ٔ�واخر ٔ�وال، يف Mدة ٔ�قالمي مازال ما وUدوا اGطط

ٔ�عطينامه يعين ٕامدادات مالية، الوزارة ٔ�عطت للك ٕاقلمي  2012س;نة 
مليون ونصف د§ل اRرمه �ش يد�روا دراسة اGطط إالقلميي د§هلم، 
وكذØ ٔ�عطت رهن ٕاشارة لك ٕاقلمي ولك جامMة حرضية xرباء، من ماكتب 

Uلصهتم �ش يوx رباء ا�يل الوزارة يه ا�يلx ،ططات املد�ريةGدوا هاذ ا
  .وكذØ ي��عوا ٔ�شغال يعين ٕاجناز املطارح

مث إالشاكلية الثانية يه من الناحJة التقXية، Eٔن تنعرفو بlٔنه يف امجلاMات 
احمللية بصفة Mامة ما عندمهش املوارد التقXية الالزمة لبلورة هاذ 

ل هاذ يعين ٔ�نظمة إالسرتاتيجيات واملشاريع وت��ع ٕاجناز املشاريع، مث اس;تغال
  . مجع وطرح النفا§ت

رة املوارد املالية، Eٔن هاذي ٕاشاكالت تتطلب اس�´ر دوx�ٔريا، ن
رة املوارد املالية من طرف دوتتطلب موارد مالية لالس;تغالل، اك�ن كذØ ن

  . امجلاMات احمللية
  .وشكرا

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

  .³س;تقاليل؟ تفضل اليس ب�شايب هناك تعقJب �ل�س;بة �لفريق

        ::::املس�شار الس;يد محمد ب�شايباملس�شار الس;يد محمد ب�شايباملس�شار الس;يد محمد ب�شايباملس�شار الس;يد محمد ب�شايب
  .شكرا الس;يد الرئFس
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  السادة الوزراء،
  اEٔخت، إالخوة الكرام،

شكرا Mىل جواب الس;يد الوز�ر، ولكن ٔ�قول $ بlٔن الربامج يه 
موجودة والقوانني موجودة، ولكن الوترية يه ضعيفة Uدا، ال تعوز� 

، ومراس;مي ا�هتيئة 2006يف  28.00صدر د§ل  القوانني، حبيث القانون
اGطط ) 4PNDM(، واGطط الوطين ٔ�و ما ¾سمى بــ 2010هتيlٔت يف 

الوطين لتدبري النفا§ت املزنلية حىت هو Uاب ثالثة اEٔهداف رئFس;ية، مهنا 
ٕاجناز املطارح، ولكن املطارح املراق�ة �ل�س;بة لشساMة املغرب الوترية 

U وما  2030وحىت  2020و±ادي نوصلو لــ  2015دا، احلالية يه ضعيفة
 . غنوصلوش، Eٔن إالجنازات Mىل ٔ�رض الواقع ضعيفة Uدا

ٕاذا قلت عند� تطور يف الش;بكة الطرقJة، الطرق لكيش Áيالحظها، 
املاء الرشوب يف العامل القروي لكيش Áيالحظوا، الكهر�ء يف العامل 

 Á شلكf اص القروي، ٔ�ما املطارح �قا عشوائيةx ،بري، الس;يد الوز�ر
  .ٕاجراءات فعاá ا�يل ختدم اGططات الوطنية

ٓ س;يدي معايل الوز�ر، يف  كذØ �ل�س;بة �لمعايري ا�يل xذتو، نعم �
 كنعرفو دا� املطارح ا�يل عرفXا اك�ن يف الر�ط �ٕاجناز املطارح العمومJة، §

ارح يف بعض واك�ن يف فاس، مكXاس ويف ٔ�اكد�ر رمبا اجلديدة، وبعض املط
Vخيص ... املدن القلي Çة فJٕاخل، ولكن املعايري املعمتدة اك�ن عندها ٔ�س;بق

احمليط املنا� والبFيئ بصفة Mامة، يف مXاطق اجلبل تداروا مطارح معومJة، 
متاك، يف وا¡د العدد د§ل املناطق، ) une nappe(م�ال ٔ�اكد�ر ما اكي�ش 

Åرية Áبرية، ٕاىل �ٓخره، وفهيا مXطقة واك�ن مXاطق م�ال اكلشاوية وكربش;يد Áب
صناعية Áبرية، اRار البيضاء فهيا وا¡د املطرح Áبري وÁيتواUد فوق حبرية 
Áبرية، واكنت الفرشة املائية كتلوث، هاذيك اكنت كتكون عندها ٔ�ولوية 
�ل�س;بة �لمطارح �ل�س;بة العñد اRوá، ٔ�ما املناطق ا�يل ما فهياش فرشة 

  .يف مرتبة 5نية من حJث اEٔولو§تمائية، خصها �كون 
 les centres de(رز، مراكز الفرز ٔ�و ما ¾سمى بـ ــــذØ مراكز الف�ك

tri (ات ولكن ال تعملXßا . تXامليتانول ¾س;تخرج ولكن حيرق يف الهواء، واح
  . حمتاUني �لطاقة

  . ٕاذن، لٔ°سف عند� ما يتقال يف هاذ الباب هذا
  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . هتSى الوقتا¹ 

  .الفريق احلريك هناك تعقJب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شد
  .شكرا الس;يد الرئFس

  الس;يد الوز�ر، 

                                                 
4 Programme National des Déchets Ménagers. 

فعال هذا مشلك جوهري ومشلك ا�يل فعال ٔ�ننا تlٔخر� من U�ٔل 
قصو من احلدة ناملعاجلة د§لو ومن U�ٔل ٔ�ننا نواÌوه �ش ميكن ٔ�ننا حناولو ن 

ذا ٕارث ما ميك�ش ٔ�ننا حنملو الناس ا�يل د§ل املشالك د§لو، وفعال ه
  .Áيتحملوا مسؤولية دا� Mىل ٔ�ساس ٔ�ننا حنملومه التبعية د§ل املايض

فعال هذا يف ٕاطار الفريق احلريك هذا رمبا ±ادي �كون موضوع 
مس;تق�يل �ش ميكن ٔ�نه �كون موضوع وطين، وميكن ٔ�ننا نواÌوه �ش 

  .نقصو من احلدة د§لون نا ميكن ٔ�ننا نعاجلوه وحناولو ما ٔ�مكن ٔ�ن 
  الس;يد الوز�ر،

Uا يف الرد د§لمك بlٔن هذا تيدxل يف ³خhصاص امجلاMات، 
ٔ�� �هنرض  - ت�ساءØ، الس;يد الوز�ر، واش فعال ٔ�ن إالماكنيات د§ل املدن 

املدن املتوسطة ٕ�ماكهنا ٔ�هنا تعاجل هاذ املشلك العويص،  - Mىل املدن الكربى
   .ال ٔ�عتقد الس;يد الوز�ر

عند� مجموMة د§ل التuارب ا�يل Mىل الصعيد الوطين، وا�يل فعال ٔ�هنا 
�رصدت لها وا¡د اEٔموال Áبرية، وما اس;تطعاõش ٔ�هنا تعاجل املشلك، م�ال 
اك�ن بعض املدن، ال داعي ¦Áر اEٔسامء د§لها، �يق مشلك د§ل 

)Lixiviat(،  ىل مس;توى مشويل، ولكن اك�ن بعضM اجلوا املشلكM
  .الك ا�يل تتخرج Eٔن اRراسة ما كتكوäش مشولية واكمVاملش

م�ال وا¡د التجربة احXا اxذيناها يف مدينة بين مالل ويف اجلهة د§لنا، 
اxذينا وا¡د التجربة يف غياب تعاطي اRوá ٔ�و احلكومة ٔ�و الناس 
املسؤولني Mىل هاذ املسáٔl، ¡اولنا ما ٔ�مكن ٔ�ننا نلقاو بديل xارج املغرب، 

نا ٔ�ننا ¹كونو رشاكء، رمبا ±ادي �كون عندمك Mمل، الس;يد الوز�ر، مع ¡اول 
³حتاد اEٔوريب، مع بعض الرشاكت اEٔجXبية ا�يل تنطالبو هو ٔ�ن �كون 
حىت الصحبة واخلربة واملصاح�ة Mىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون معاجلة وما نطيحوش 

  . يف ٔ�خطاء مس;تق�لية ا�يل رمبا �رجع لنا �ملسائل السلبية
مسائل ٔ�خرى ا�يل خصنا نعاجلوها، تتعرفوا الواقع د§ل مطارح واك�ن 

اEٔز�ل املن�رشة ا�يل ±ري مراق�ة ٔ�ش;نو اك�ن فهيا، اك�ن فهيا مجموMة د§ل 
الßرش واEٔغنام واحليوا�ت ا�يل تتعFش يف هاذ الفضاء، ابغينا حىت يه 

  .�كون عندها وا¡د الرؤية مشولية ومس;تق�لية
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس;يد  رئFس اجل الس;يد  رئFس اجل الس;يد  رئFس اجل الس;يد  رئFس اجل 
  . شكرا

  .د§ل اRقايق 4ما اكي�ش؟ ... اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ة
  .الس;يد الرئFس

ال، ٔ�� ابغيت نذÁر ٔ�� ما مhفقش معمك، Eٔنه ٔ�عطيت بعض اEٔرقام 
±ادي حنققوها ٕان شاء هللا، اEٔهداف د§ل  2016واEٔهداف د§ل 

ا�يل اكينة يف الرب�مج احلكويم  2016قلت Ø اEٔهداف د§ل ... 2016
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من مجع النفا§ت  %85تنlٔكدوها و±ادي حنققوها ٕان شاء هللا، ويه 
مطرح ٕاMادة تlٔهيل املطارح العشوائية  134وطرaا يف مطارح املراق�ة و

  . مطرح يف امجليع 32مطرح مراقب، ٕاجناز  32و
كومة ٔ�و اRوá وامجلاMات احمللية، Eٔنه وإالشاكلية يه راها ما بني احل

رة املوارد الßرشية التقXية واملوارد دامجلاMات احمللية رامك لكمك مhفقني حبمك ن
املالية اك�ن صعوبة، ٔ�ما اRوá إالمدادات املالية موجودة، اEٓن عند� 

  . ٕامدادات مالية وما عند�ش مشاريع ا�يل منولو يف املطارح
بادرة �ش جنز� اEٓن اعطينا ٕامدادات �ش جنزو ولهذا، اxذينا امل 

 Øذينا املبادرة كذxقالمي، واEٔططات املد�رية ا�يل يه من مسؤولية اGا
 áوRراسات ا�يل اRات احمللية ماكتب اMش نوضعو رهن ٕاشارة امجلا�
تت�لصهم �ش يدمعوا العمل التقين يف لك جامMة ا�يل ابغات ٔ�و يف لك 

  . غى يد�ر مطرحٕاقلمي ا�يل اب
ٕاذن، لهذا عند� اليقني بlٔن ±ادي نوصلو لهاذ الن�uJة ٕان شاء هللا، 
ولكن مع هذا Mىل املدى الطويل، ٕاشاكلية مجع النفا§ت وتدبريها بصفة 
معقلنة ±ادي �كون ٕاشاكلية ×مة يف املس;تق�ل، هاذي يف مجيع اRول، Eٔن 

مليون طن، يف املس;تق�ل  5اEٔمهية د§لها ±ادي �كرث، Eٔنه املغرب تيصنع 
  . مليون طن د§ل النفا§ت 10، 7، 6±ادي يوصل لـ 

ولهذا، الفكرة ا�يل عند� اEٓن هو ند�رو يوم درايس مع قطاع البF«ة، مث 
قطاع اRاxلية وامجلاMات احمللية واملنتخبني وكذØ السادة النواب 

واش خص  : نواملس�شار�ن �ش نوحضو الرؤية املس;تق�لية د§ل هاذ امليدا
  هاذ ³خhصاص ما يبقاش عند امجلاMات احمللية؟ 

تنظن مايش هذا هو احلل، ولكن بالشك احلل هو �كون وا¡د 
التعامل والتعاون ٔ�حسن ما بني اRوá وامجلاMات احمللية ٔ�وال، و5نيا هو 
نhßكرو ٔ�و نبلورو وسائل Uديدة �متويل هاذ العمليات ا�يل ±ادي �كون 

ق�ل، و5لثا هذا ا�يل انطلقXا فJه هو نبلورو �ٓليات اUداد ملكفة يف املس;ت 
�لمتويل و�كون بتدو�ر النفا§ت، م�ال راه تنذÁرمك بlٔن يف قانون املالية د§ل 

رمس مجريك Mىل  2014داز، وا�يل ±ادي يبدا يتطبق يف فاحت ينا�ر  2013
 ، يه رمس مجريك Mىل البالس�Jك،)l’écotaxe(البالس�Jك، ا�يل تFسمى 

والهدف د§ل هاذ الرمس امجلريك ±ادي مييش لوا¡د الصندوق ا�يل ±ادي 
  . ميول مXظومة د§ل مجع النفا§ت البالس�JكJة وٕاMادة اس;تعامل النفا§ت

وابغيت نذÁرمك يف هاذ الباب بlٔنه راه عند� Mدة معليات ×مة حملاربة 
وا�يل اEٓن  ذيك اÁٔEياس البالس�JكJة ا�يل املواطنني لكهم تيعانيو مهنا،

  . وصلنا �ش ٔ�وال من الناحJة د§ل التقXني
5نيا، من الناحJة د§ل معليات مجلع ذوك النفا§ت يف النقط السوداء، 

  . نقطة سوداء ا�يل Mاجلناها يف هاذ الس;ن�ني ا�يل دازوا 1000راه تقريبا 
5لثا، معلنا وا¡د العملية منوذجJة fرشاكة مع وزارة الشؤون العامة 

مليون د§ل اÁEٔياس د§ل الثوب ا�يل  3اكمة ومع اGمتع املدين لصنع واحل
±ادي نوزعومه جما� Mىل املواطنني يف هاذ شهر رمضان، ±ادي ننطلقو يف 

التوزيع د§هلم �ش يبداو ¾س;تعملوا Á�ٔياس الثوب يف عوض اÁٔEياس 
Xا �ش البالس�JكJة، وهاذ الرمس امجلريك Mىل املواد البالس�JكJة ±ادي ميك 

�كون عند� اس;مترارية يف ا�متويل �ش خنلقو مشاريع، ا�يل ٔ�وال ±ادي 
�كون فهيا فرص الشغل، مث ما نبقاوش äس;توردو النفا§ت البالس�JكJة من 

  . اخلارج، وعند� النفا§ت البالس�JكJة يف بالد�
وٕاذن اك�ن ٔ�فاكر Uديدة، ا�يل ±ادي �رد هاذ امليدان اقhصادي ا�يل 

ق فرص الشغل وخيلق ثورة، مايش فقط مJدان ا�يل تيلكف Mىل ±ادي خيل
  . املواطنني وMىل اGمتع وMىل امجلاMات احمللية

  .وشكرا

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

  . ومنر ٕاىل السؤال الثالث، موضوMه اس;تغالل الصخور النفطية
  .اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن، تفضل اليس لعلج

        ::::ار الس;يد حلبFب لعلار الس;يد حلبFب لعلار الس;يد حلبFب لعلار الس;يد حلبFب لعلججججاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

السؤال د§لنا اليوم Áيدxل يف نطاق التواصل ما بني املواطنني 
 Çذية فJاصة املؤسسة ال�رشيعية والتنفxس;تورية د§لو، وRواملؤسسات ا

�¦Áر موضوع خيص املس;تق�ل النفطي �لمغرب ٔ�و الطايق �لمغرب، ؤ�خص 
  .الصخور النفطية

هاذ املوضوع ا¦ي يوليه املغاربة اهñم Áبري وذØ ملشالكهم الطاقJة 
 ،Vىل املزيانية املغربية من معM ة، وملا �كونه هذه املادة من �لكفةJواليوم

  .وكذØ يف ٕاطار املزيان التuاري املغريب
ور Uديد، يف اليوم، الس;يد الوز�ر، فقد� التواصل، حنن يف ظل دس;ت

ظل رؤية ٔ�نه التواصل هو رمبا سJßل النuاح يف ³س�´ر وUلب 
³س�´ر، ٔ�ن �كون حكومة Uديدة يف ٕاطار دس;تور Uديد، ٔ�نه �راعي 
و�ريد Uلب ³س�´ر وكذØ ٕاعطاء نفس ومXظور Uديد �لحاكمة، 

  . التواصل يبقى من الراك¥ز اEٔساس;ية لهذا املوضوع
بغيناش �كون ٕا¡اطة ٔ�و يش ¡اUة و�كون ضاá ويف هذا إالطار، ما ا

رمبا ابغينا منش;يو لصلب ... و�كون س;ياسة يف املوضوع ٔ�كرث من يه
املوضوع يف مXاقشة الس;ياسة الطاقJة، و�خلصوص موضوع الصخور 

  النفطية، ٔ��ن وصلت؟ وما حنن فJه؟ ؤ�ش;نو هو الرب�مج د§لها؟
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . راشك

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا
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        : : : : الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ة
  .شكرا الس;يد الرئFس

  .شكرا الس;يد املس�شار
حقJقة ت�شكرك Mىل هاذ السؤال Eٔنه اعطي�Xا فرصة �ش نوحضو هاذ 
املوضوع، نوحضوه، Eٔن تنظن ٔ�ن هاذ املوضوع �هيم السادة املس�شار�ن، 

حقJقة ×م Mىل الصعيد الوطين وMىل الصعيد اRويل، هاذ  وهو موضوع
  .إالشاكلية راه مايش ±ري يف املغرب

هو كام تعلمون ٕاشاكلية الصخور النفطية، ٔ�و مايش ٕاشاكلية، ٔ�و هاذ 
املؤهالت ا�يل عند املغرب يف الصخور النفطية هاذي معروفة من 

غرب عندو الس;بعينات، مايش Mاد Uديد هاذ اليش، تنعرفو بlٔنه امل
مؤهالت ×مة من الصخور النفطية ا�يل تتجعلو هو مصنف يف الرتبة 
السادسة Mامليا �ل�س;بة لهاذ املوارد، وxاصة يف مXطقة متحضFت وطرفاية 

  .وطنuة، هاذو هام املناطق ا�يل فهيم مؤهالت ×مة د§ل الصخور النفطية
لصخور وMىل الصعيد العاملي اك�ن جوج دول ا�يل تFس;تغلوا هاذ ا

النفطية، ٔ�وال اك�ن كندا ا�يل تFس;تغلوه، ولكن مايش خصور، هام رمال 
نفطية يف كندا، رمال نفطية ت�س;تغلهم كندا اEٓن، اك�ن الوال§ت املتÅدة 
Mاد تيجربوا، مازال ما ابداو ¾س;تغلومه، ولكن تنظن ±ادي يبداو مس;تق�ال 

áدو Øا�يل  تونيإاس;  ٔ�و قريبا ¾س;تغلوا الصخور النفطية، واك�ن كذ
ت�س;تغلهم يه بوا¡د الصفة ٔ�خرى، يه ٔ�هنم تتحرقهم م�ارشة يف حمطات 
توليد الكهر�ء، ٕاذن هاذو هام جوج د§ل الوسائل الس;تغالل الصخور 

  .النفطية
وضعنا Mرب املكhب الوطين  �2005ل�س;بة �لمغرب، مXذ 

xربة  �لهيدرواكربورات واملعادن Mدة اتفاقJات مع رشاكت دولية ا�يل عندها
 Vنه تيخصنا نلقاو ٔ�ش;نو يه الوس;يEٔ ،دانيةJارب مuيف هاذ امليدان لت
التقXية ا�يل �كون مالمئة مع الصخور النفطية ا�يل اكينة يف املغرب، وا�يل 

سليب يعين ا�يل ت�hحمكو فJه، Eٔنه التlٔثري  بتlٔثريو  اقhصاديةتعطينا مردودية 
الصخور النفطية، اس;تغالل  السليب هو التلوث، Eٔنه ما ن�ساوش بlٔنه هاذ

الصخور النفطية تيكون تيصلح موارد مائية ×مة وا�يل تتلوث، مث ٕاىل 
) les cendres(اس;تغليناه يف ٕاطار حمطات لتوليد الكهر�ء اك�ن الرماد 

  .�مكية كثرية ا�يل تيخصنا Áيفاش ±ادي ند�رومه
ش ٕاذن ولهذا، حلد اEٓن احXا يف ٕاطار التuارب مع رشاكت دولية �

نلقاو ٔ�ش;نو يه الصيغة ا�يل تعطي مردودية اقhصادية ويف نفس الوقت 
�كون تlٔثري حمكوم فJه ٔ�و قليل Mىل البF«ة من الناحJة د§ل تلوث املوارد 

  .املائية وال�رس�ت الغازية والرماد ا�يل ميكن يت�لق من هاذ ال�شاط
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .لجهناك تعقJب؟ تفضل اليس لع

        ::::املس�شار الس;يد حلبFب لعلاملس�شار الس;يد حلبFب لعلاملس�شار الس;يد حلبFب لعلاملس�شار الس;يد حلبFب لعلجججج
  .شكرا الس;يد الوز�ر

رمبا التمكيل د§لمك ±ادي يعطيين احلق ٔ�نه هذا هو õرسيع اEٔداء ا�يل 
مطالبني به يف ٕاطار هاذ احلكومة، ويف ٕاطار املغرب اجلديد، مايش هو 
القJل والقال، õرسيع اEٔداء هو يف هاذ املواضيع، õرسيع اEٔداء يف 

واحXا  2012حىت  2005سرتاتيجية البالد ما ميكXاش يف ³خhيارات، إ 
، خصنا ند�رو اليوم اخhيار طايق �لمغرب، 2013مازال كند�رو اRراسات، 

ٕاما ن�ساو هاذ الصخور النفطية Êخيار طايق �لمغرب ومنش;يو �لطاقة 
الشمس;ية وندفعو هبا ومنش;يو �لطاقات املتuددة و�كون عند� اخhيار 

املغاربة Áيتlٔملوا يف وا¡د املوضوع ا�يل مايش هو اGرج واحض، وما خنليوش 
  . د§هلم، Eٔنه خصنا والبد �كون عند� خJارات واحضة وٕاسرتاجتية

õرسيع اEٔداء هو هذا، ٔ�نه منش;يو �لمواضيع احلقJقJة، ؤ�نمت متثلون وا¡د 
  . القطب يف احلكومة، ٔ�نه يطالب ب�رسيع اEٔداء

لوز�ر، ما ميكXاش يف ظل حكومة Uديدة ٔ�� ٔ�قول لمك اليوم، �ٓ الس;يد ا
، ؤ�نه عند� الزتامات ٕاسرتاتيجية يف ³س�´ر، ؤ�نه كنuلبو 2013يف 

الصناMة اRولية ابغيناها تدxل �لمغرب، ؤ�نه ما �كوäش عند� س;ياسة 
طاقJة واحضة، هاذ اليش ما ميك�ش، مس;تحيل، ما ميكXاش ٔ�نه نعمتدو اليوم 

Jىل ببال±ات ٔ�و ٕ�فرازات ظرفM ىل اجلانب، ٔ�نه كتلكمM ة، هكذا كتجي
الصخور النفطية Áوس;يÁ ،Vبديل طايق، ا�يل رمبا كتلكفXا من الناحJة د§ل 

)le marketing et communication internationals(،  اXكتلكف
  . الك�ري، رمبا كFشوفو� ٔ�حصاب اخلرض ٔ�نه كFشوفو� بوا¡د املنظور �ٓخر

ول Ø جوج مسائل، ³خhيارات �كون فلهذا وجب اليوم، ا�يل كنق
واحضة، و³سرتاتيجية �كون واحضة والتواصل مع ³س�´ر ومع املوطن، 

ٔ�صبح الزما، ورمبا ٔ�نمت، كنقول Ø، الس;يد الوز�ر،  هEٔنه هاذ اليش لك
التكو�ن د§لمك Áيفرض Mليمك ٔ�نه �كونوا يف هاذ إالطار، يف هاذ اGال ٔ�نه 

، ٔ�نه قد ٔ�مىس القJل والقال، راه زمن وىل، ٔ�نه املغرب تتعاملوا مع املواطنني
  .ٔ�و الشؤون د§لو ٔ�نه متارس يف هاذ إالطار

  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        : : : : الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF«ة
  .شكرا الس;يد الرئFس

 ، الس;يد املس�شار
، مث يف 2009احXا إالسرتاجتية الطاقJة واحضة، واكن تعلن Mلهيا يف 

ج�نا بعض التغيريات يف هاذ إالسرتاتيجية، ولكن يه واحضة، وما  2012
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معر� ما قلنا بlٔنه الصخور النفطية راها يف الباقة الطاقJة د§ل املغرب، 
ن��عو، Eٔن هذاك احñل تندرسوه يف ٕاطار اليقظة التكXولوجJة، وتيخصنا 

هاذوك واردات اكينة، ولكن Mارفني بlٔنه حلد اEٓن اس;تغالهلم مبردودية 
  . اقhصادية وبي�Jة الزالت حلد اEٓن ممكXة

ولهذا، ولكن ما ±اد¾ش ن�ساو، ±ادي نبقاو äشوفو واش اك�ن Mىل 
الصعيد العاملي، Mىل الصعيد اRويل، يعين �ٓليات ٔ�و وسائل تقXية ٔ�و 

ي متكXنا من اس;تغالل هاذ الصخور، ولكن الصخور �كXولوجJة ا�يل ±اد
النفطية يه ما داxالش يف الباقة الطاقJة د§لنا ا�يل خططنا من هنا ٕاىل 

، يف الباقة الطاقJة د§لنا عند� الفحم احلجري والغاز والطاقات 2020
املتuددة، هاذو هام ا�يل عند�، وٕاسرتاتيجية الطاقات املتuددة ا�يل املغرب 

هيا راه واحضة، كتعرفوها مجيعا، والنتاجئ د§لها ابداو ت�Fانوا، ال من رائد ف
  . الناحJة د§ل الطاقة الرحيية وال الشمس;ية وال الهيدروÊهرمائية

والصخور النفطية ±ادي تبقى مكيدان ا�يل ±ادي نبحثو فJه، وهنار 
جنحو فJه ±ادي �كون ٕاكضافة ×مة �ل�س;بة �لمغرب، ولكن حلد اEٓن ما 

ر احلكومة رصحت �ش قالت هاذي يف الباقة الطاقJة وال هذا، هذي مع
مكيدان �ليقظة التكXولوجJة، و�لطبع ٕاىل لقJنا وسائل �كXولوجJة ا�يل فهيا 
مردودية اقhصادية وبي�Jة، Eٔنه ما ±اد¾ش منش;يو �لصخور النفطية ٕاىل اكنوا 

ي يلوثوا، ±ادي ±ادي يلوثوا املوارد املائية د§ل املغرب، وٕاىل اكنوا ±اد
منش;يو هلم ٕاىل اكنوا يعين املردودية ³قhصادية والبي�Jة مالمئة، �ٓنذاك ±ادي 
�كون ٕاضافة �ل�س;بة �لباقة الطاقJة املغربية، وتيخصنا نعملو يف ٕاطار اليقظة 

ساوش هاذ الصخور النفطية، ولكن يف إالسرتاجتية يف � التكXولوجJة، وما ن 
سائل ٔ�خرى لتوليد الكهر�ء و�زويد ما داxالش، عند� و  2020ٔ�فق 

  .السوق �لطاقة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وäشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال اEٓين اEٔول املوUه �لس;يد وز�ر الصناMة والتuارة، 

. ملغربموضوMه ضعف جودة اخلدمات املقدمة من طرف مصاحل �ريد ا
  .اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من فريق اEٔصاá واملعارصة، تفضل

        ::::فJفJفJفJظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح����يثيثيثيثاحل احل احل احل املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئFس

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

ٕان ا�هتام رٔ�سامل اخلدمات العمومJة الربيدية ٔ�دى ٕاىل حرمان املواطن 
، مع ما س;ي�hبع ذØ من تصاMد ³حhقان من xدمة �ريدية جJدة

³جñعي الناجت عن الالم�االة من طرف املصاحل املسرية لربيد املغرب، 

حJث وصل سوء التدبري ٕاىل صورة قJاس;ية، ذØ ٔ�ن مظاهر سوء التدبري 
Mديدة ومhنوMة، من بFهنا Mدم وصول الرسائل والربقJات ٕاىل العديد من 

مهنج طبقي من xالل ٕارسال رسائل ٕاىل املوطنني، حJث يعمتد Mىل 
اEٔحJاء الراقJة، فÇ يمت اس;ت�Xاء اEٔحJاء اEٔخرى البعيدة من مراكز �ريد 

  املغرب، وذØ يف غياب ساعي �ريد xاص Rى مجموMة من الواكالت،
ٕاضافة ٕاىل ضياع مس;تق�ل مجموMة من الش;باب fسßب Mدم توصلهم 

ة ٕاىل املشاركة يف املبار§ت اليت داxل اUEٔل احملددة �رسائل تتضمن اRعو 
رهتا وحمدودية Mدد املناصب املالية دتنظمها ٕادارات اRوá ومؤسساهتا Mىل ن

املتبارى حولها، مما ¾شلك تفويتا �لفرصة، نظرا ملا خيول ملن $ الصفة 
واملصلÅة ا�لجوء ٕاىل القضاء، Mالوة Mىل وجود ٔ�زقة ومXازل ±ري مرمقة مما 

طlٔ، كام ¾س;تغرق وقhا ٕارسال بعثية ٔ�و حسب ٔ�و دفع يعمق من هامش اخل
ساMات يف ٔ�حسن اEٔحوال، منوذج  3ٔ�موال �ل�س;بة للك مواطن ٔ�زيد من 

  . مدينة مرتيل
¦ا äسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات اليت تعزتمون 
القJام هبا �لرفع من جودة اخلدمات املقدمة من طرف مصاحل �ريد املغرب، 

  . U�ٔل ضامن حق املواطن يف xدمة �ريدية جJدةمن 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
  .شكرا الس;يد الرئFس

  .شكرا الس;يد املس�شار
يت ±ري نذÁر بlٔنه عندما نتÅدث عن �ريد الس;يد املس�شار، ٔ�� ابغ 

فهيا وا¡د  املغرب نتÅدث عن جتربة Áبرية Uدا، وهاذي التجربة املغرب رامك
العدد د§ل إالجنازات، وهناك بعض اRول الصديقة اليت �ريد ³س;تفادة 

  . من ا�منوذج املغريب
ويه ابغيت كذä Øشري ٔ�ن املؤمتر اxEٔري لالحتاد اRويل �لربيد مت التن

�لتجربة البنكJة د§ل الربيد، البنك مايش ±ري Mىل املس;توى اRول النامJة 
  .ولكن كذM Øىل املس;توى اRول املتقدمة

��ه بlٔن التطور التكXولو� ا�يل تتعرفو ن املسáٔl الثالثة ابغيت ±ري 
االتصاالت يفرض حتد§ت Mىل الربيد، Eٔنه دا� املراسV والرساá ٕاىل ±ري 

ي لكها ٔ�مور اEٓن يعاد فهيا النظر، واك�ن وا¡د الت��ع �ش يوقع ذØ، هاذ
هاذ التطور Mىل مس;توى الربيد املغريب، xاصة الربيد إاللكرتوين 

  . والش;بابيك إاللكرتونية والصناديق إاللكرتونية
Mىل مس;توى اخلدمات، ٔ�� ±ادي ¹ركز، الس;يد املس�شار، Mىل معلية 

U ن يه ا�يلEٔ د§لمكالتوزيع الربيدي Vxمعلية التوزيع . ات يف املدا
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معلية يومJة، وعند� ٔ�كرث من  1680الربيدي يف حمل إالقامة تقريبا عند� 
ٔ�لف صندوق �ريدي موزع Mىل ش;بكة املؤسسات الربيدية،  230

د§ل  %25واحلاصل ٔ�نه يف وا¡د العدد د§ل الواكالت عند� ما زال وا¡د 
  .الفراغ ا�يل ممكن õس;تعمل

س;توى إالشاكل د§ل العنونة فÇ خيص اEٔحJاء اجلديدة واملدن Mىل م 
اجلديدة، الس;يد املس�شار تيعرف بlٔن هاذي مسáٔl ما مرتبطاش ±ري بربيد 
املغرب ولكن مرتبطة fرشاكء �ٓخر�ن، xاصة امجلاMات والب�§ت، وحنن 
حنرص يف وا¡د املنظور õشاريك Mىل ٔ�ننا حنلو املشلك د§ل معضV الرتقمي 

 املشاريع السكXية وحناولو نفهمو اEٔطراف اEٔخرى ٔ�مهية ٔ�هنم يلزتموا يف
بوا¡د الرتقمي ا�يل تيقرتحو �ريد املغرب �ش حنلو إالشاكلية د§ل التوزيع، 

  .xاصة Mىل مس;توى الرموز الربيدية
فÇ يتعلق �الكتظاظ ا¦ي قد تعرفه الش;بابيك الربيدية �ل�س;بة لبعض 

شهر فÇ يتعلق �حلو³ت، ٔ�� ابغيت ±ري نذÁر الس;يد اEٔ§م، يف هناية ال 
ٔ�لف مhقاMد يتقاضون املعاشات د§هلم  100املس�شار ٔ�ننا عند� ٔ�كرث من 

اليت بلغ Mدد املس;تفJد�ن مهنا " تFسري"اEٓن Mرب �ريد املغرب، هناك معلية 
ٔ�لف MائV، واليت يمت ٔ�داؤها لك شهر�ن، معلية رصف  400حوايل 

ٔ�لف، ومعلية رصف  70: تقاMدي الصندوق الوطين ³جñعياملعاشات مل 
  . ٔ�لف 100احلو³ت �لقميني اRينFني حوايل 

لكن مع ذØ، حنن حنرص Mىل ٔ�ننا ±ادي نوسعو الش;باكت Eٔكرث من 
ش;باك ٔ�وتوماتييك xالل  150واكá يف هاذ الس;نوات هاذي، اقhناء  60

 ßدد، الس;نة اجلارية، تقوية الواكالت �لعنرص الU بتعيني ٔ�عوان Øرشي وذ
واكá مhنقV  20عون ش;باك xالل هذه الس;نوات، واقhناء  200مت ٕادماج 

سوف جتول مجيع اجلهات لرتس;يخ س;ياسة القرب الوطين يف املناطق ا�يل 
  . عند� صعوبة ٔ�ننا �كون عند� فهيا واكالت قارة

  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .؟ تفضل الس;يد املس�شارهناك تعقJب

        ::::املس�شار الس;يد Mالل عزيويناملس�شار الس;يد Mالل عزيويناملس�شار الس;يد Mالل عزيويناملس�شار الس;يد Mالل عزيوين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

يعترب �ريد املغرب مرفق معويم ×م Uدا الرتباطه خبدمة املواطن، 
ن�ساءل سد اخلصاص املهول يف املوارد الßرشية يف بعض املناطق ال يتعدى 

فاية، ©و�ت، �ريدي يؤمن اخلدمات والتوزيع، م�ال ٕاقلمي اجلديدة، طر  1
  . مرتيل، جامMة ٕاقلمي قلعة الرساغنة، وا¡د اGموMة د§ل امجلاMات

5نيا، غياب احلاكمة التدبريية، س;ياسة واحضة لٕالدارة الربيدية كام ينص 
  .M07.08لهيا قانون رمق 

5لثا، Mدم ³هñم احلقJقي مبشالك الف«ات العامV من موزMني ؤ�عوان 

�ن ومراق�ني ورؤساء الواكالت واملراكز، من ؤ�طر وش;بابيك ومس�شار 
الرتقJات والتغطية الصحية التمكيلية و±ريها، وتقادم الش;بابيك املعطV اليت 

ات، مع ال تñىش مع املتطلعات واحلاجJات، وخصوصا يف العطل واملناس;ب
العمل Mىل ٔ�ن املداخJل يف �زايد مس;متر نظرا لتنوع اخلدمات املؤداة عهنا، 
م�ال الرسائل البنكJة تعد �ملاليني، الرسائل املضمونة GموMة من إالدارات 

  . العمومJة وش;به العمومJة هاذو املداخJل ا�يل تندويو Mلهيا
Jل ×مة، äشري Mىل ٔ�ن مداخJل هذا املرفق ٔ�صبح يتوفر Mىل مداخ 

وهنا نضع السؤال Mىل حقوق املواطن يف xدمة يف املس;توى املطلوب 
وحقوق العامل وتوس;يع اخلدمة يف املس;توى املطلوب، نظرا ٕاىل جJتو 
�لتجربة ا�يل Mاشها املغرب يف الس;نني ا�يل فاتت، وما اكنوش هاذ 

  .املداخJل
Mلهيا احXا ت�شوفو Mىل ٔ�نه نظرا لتنوع اخلدمات ا�يل والت تيحصل 

�ريد املغرب وىل لكيش تlhFٔدى Mليه، من ق�ل اكن ذاك اليش ا�مثن قليل 
واكنوا الزبناء اقالل، دا� املغرب يف توسع، املدن يف توسع، وت�Fقاو لنا 
املناطق النائية وبعض اEٔحJاء املهمشة ا�يل ما تيوصلولهاش اخلدمة يف 

لطلبة ا�يل ما املس;توى املطلوب، ومتا تيكون املشلك، تيكونوا بعض ا
تيوصلوش �س;تدMاءات ³مÅhان لبعض املؤسسات ا�يل ت�Fغيو يوجلوا لها 

  . وبعض اخلدمات
  ...احXا تنطلبو من الس;يد الوز�ر ٔ�نه يبذل بعض اGهود وجمهود Áبري

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

JولوجXارة والتكuة والتMالس;يد وز�ر الصناJولوجXارة والتكuة والتMالس;يد وز�ر الصناJولوجXارة والتكuة والتMالس;يد وز�ر الصناJولوجXارة والتكuة والتMات احلديثةات احلديثةات احلديثةات احلديثةالس;يد وز�ر الصنا::::        
هو، الس;يد املس�شار، ٕاىل اكنت بعض املناطق واEٔقالمي، ٔ�� تنطلب 
مXك Eٔن ±ادي ند�رو اجñع د§ل جلنة املالية، ±ادي äس;تدعي الس;يد 
املد�ر العام د§ل �ريد املغرب �ش äشوفو هاذ التفاصيل، حJث ٔ�� عندي 

رجعو لها تصور ٔ�ن بعض املناطق تقع فهيا بعض املشالك، ميكن لنا ¹
  . �لتفاصيل

فÇ يتعلق �لتوزيع الربيدي، ويه xدمة  لكن ا�يل ابغيت äشري $
Mامة، ؤ�نت عندك احلق يه xدمة Mامة، لكن احلساب د§لها هو حساب 
سالب �ل�س;بة لربيد املغرب، اMالش؟ Eٔن التوسع ا�يل عرفاتو املناطق 

ء، معليا هاذي، ٔ�قول د§ل املغرب، التوسع اجلغرايف والتوسع د§ل اEٔحJا
من الناحJة ³قhصادية مل تعد Rهيا مردودية، لكن اRوá بطبيعة احلال 
�عتبار ٔ�ن هذا حق من حقوق املواطن حترص Mىل ٔ�نه هذه اخلدمة تبقى 

  . مس;مترة، وبطبيعة احلال احXا يف نقاش
لكن Mىل مس;توى اخلدمات اEٔخرى، ٔ�� اعطيت الس;يد املس�شار 

�يل وقعت ±ري هاذ الس;نوات، Eٔنه ٔ�نت Mارف بlٔن بعض بعض اEٔرقام ا
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املتقاMد�ن اكنوا ت�hFلصوا يف اخلزينة العامة م�ارشة، والو اEٓن لكهم �ميروا 
 -ٕاىل ابغينا نقولو-Mرب الربيد، وهذا بطبيعة احلال لكف وا¡د العدد د§ل 

  . د§ل إالضافات Mىل مس;توى ٔ�مثنة التلكفة
لو بتوس;يع بطبيعة احلال الش;باكت، توس;يع وهذا حنن بصدد املعاجلة د§

إالماكنية د§ل ٔ�ننا �كون عند� بعض الواكالت املتنقV يف املناطق النائية، 
  . وكذØ ٕ�دماج وا¡د العدد د§ل اEٔعوان

نت Mارف بlٔن �ريد املغرب فاحت نقاش مع النقا�ت �ٔ اجلانب ³جñعي، 
áلكن هناك بعض الطلبات املعنية، هناك بعض الطلبات ا�يل يه معقو ،

اليت تتعلق �ٕالدماج اليت ال ميكن ³س;تuابة لها، لكن احXا Mىل مس;توى 
  . �ريد املغرب، ما سديناش الباب

لكن إالشارة ا�يل درتو ق�ايV، الس;يد املس�شار، ×مة، التطور اEٓن 
ذ التكXولو� ا�يل تيعرفو العامل، وا�يل تيعرفو الربيد، Eٔنه ٕاىل امشXFا هبا

الطريقة هناك بعض اخلدمات ا�يل تيقد×ا الربيد، ما ±اد¾ش يبقى عندها 
مردودية متاما، وا¡د العدد د§ل املدن، وا¡د العدد د§ل إالدارات 

د§ل  هٔ�صبحت تتعامل �لربيد ³لكرتوين، اEٓن عند� مرشوع لك
 الصناديق ³لكرتونية، وعند� املرشوع د§ل التوقJع ³لكرتوين، وهذا

  .غيكون عندو ð�ٔر، واحXا هاذ اليش واxذينو بعني ³عتبار
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال الثاين موضوMه مlٓل املعهد الوطين لظروف احلياة املهنية
  .اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من الفريق ³شرتايك

  .تفضيل اEٔس;تاذة

        ::::اداداداداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعي
  .شكرا الس;يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
مدونة الشغل يه من القوانني املؤسسة وإالسرتاتيجية يف بالد�، وا�يل 

لهاذ املدونة تطبيقها يتعرث، ومن  - ولٔ°سف–يه قوية، لكن هناك مواد 
  . xل املقاوالتمضن هاذ املواد ا�لuان د§ل السالمة الصحية دا

حتدثت جلنة، جلنة وزارية �ٓنذاك  2008يف " روزامور"بعد ٔ�¡داث 
�لتفكري يف طريقة حامية املlٔجور�ن والعامل داxل  2010ماي  19بتارخي 

  ... هاذ املقاوالت، ٕاىل اكن يش مشلك ٔ�و ال يش حريق، ٔ�و ال، ٔ�و ال
عهد الوطين و�لتايل، مت التفكري ملدة س;ن�ني، ومن بعد تقرر ٕا¡داث امل 

، وخرج 2010لظروف احلياة املهنية، وصدر قانون، صوتنا Mليه يف نومفرب 
، وخرجت مزيانية 2010يف د¾سمرب (le bulletin officiel) يف 

مليون درمه، موزMة Mىل ٔ�ربع س;نوات، Mىل ٔ�ساس  250د§ل  2011يف
  . مليون درمه ا�يل خصها ترصف س;نو§ 22

هتا احلكومات بذ�ذ اGهودات ا�يل ب لكن مع لك هاذ إالجراءات وها
السابقة، اEٓن هاذ احلكومة الزالت ٔ�وال مل ترصف املزيانيات اليت ¡ددت 

مليون  50كذØ ¡ددت مزيانية د§ل  2013، دا� اEٓن 2012و 2011يف 
  درمه، ولكن ماذا وقع؟

اEٓن، هاذ املعهد ا¦ي ٔ�¡دث، ما فهيش �ٓليات التدبري، ما فهيش 
  .بيقJة، Mني مد�ر بدون ٔ�دىن وسائل، وال ¾ش;تغلاملراس;مي التط 

سؤالنا الس;يد الوز�ر، ما مصري هاذ املعهد؟ ومىت سوف ينطلق 
  ³ش;تغال به Eٔنه اخhصاصاتو Uد ×مة؟ 

ٔ�وال، التكو�ن، �كو�ن تقXيني من U�ٔل مراق�ة السالمة الصحية داxل 
  ؛املقاوالت

   ؛امية املlٔجور�ن5نيا، التكو�ن املس;متر داxل املقاوالت من U�ٔل ح
  . 5لثا، التكو�ن لٔ°طباء اEٔخصائيني يف هاذ اGال

¡دث  لك هذه اخhصاصات Uد ×مة، ونصت Mلهيا مدونة الشغل، و��
هذا املعهد، وهناك قانون ينظم $، äرش يف اجلريدة الرمسية ومل يفعل، 

  .مزيانية ومل يفعل وخرجت $
  الس;يد الوز�ر، 

  Uل تفعيل هذا املعهد، ويك ينطلق يف مع؟ماذا تنوون القJام به من �ٔ 

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة

  . شكرا �لفريق احملرتم
فعال موضوع السؤال د§لمك الس;يدة املس�شارة موضوع ×م Uدا، 

دثمت Mىل هاذ املعهد هذا ا�يل يف احلقJقة Uا يف ظروف ا�يل احXا تنعرفو حت
  ".روزامورا"ٔ�هنا ارتبطت �حلادثة د§ل 

ٔ�� ابغيت ±ري نقول �لس;يدة املس�شارة ٕاىل امسحيت يل هو فعال ميل 
س;نوات، معليا مع بداية حتميل  5وقعت احلادثة ٕاىل اEٓن مرت حوايل 

 4مرت حوايل  2012هاذي، يف بداية  �لمسؤولية د§ل هاذ الوزارة
س;نوات Mىل هاذ املوضوع هذا، وبطبيعة احلال اكنت هناك تعرثات، ٔ�� ال 
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�عود ٕا�هيا، لكن ما هيم من xالل السؤال يبدو ¹�ٔمك �ريدون ٔ�ن 

  .تعرفوا ما ا¦ي هو موجود اEٓن
ذات  ¡لينا لو إالشاكليات د§لو، Eٔنه هو مجموMة 2012اEٓن املعهد يف 

النفع العام ا�يل اكنت فهيا وا¡د العدد د§ل القضا§ xالفJة بي�Xا وبني وزارة 
املالية، ومت بطبيعة احلال ¡لها، واجمتعت يف ت� الس;نة، رمغ هذه 
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  . إالشاكليات، اÌEٔزة التقر�رية د§ل هاذ املعهد، ٔ�ساسا اGلس إالداري
نة، ±ادي تنطلق مليون درمه اكي  50املزيانية د§ل  2013ٕاذن يف 

مرافقة املقاوالت يف الوقاية من اGاطر املهنية، Eٔن هذا ٔ�ساس من اEٔسس 
ٕان شاء هللا، و±ادي تنطلق امحلالت  2013د§ل هاذ املعهد، يف سßمترب 

، وا�لجنة د§ل انتقاء 2013الوطنية �لتوعية والتحسFس يف ٔ�كتو�ر يف 
  .ق�لاخلرباء ملواÁبة املقاوá غتجمع اEٔس;بوع امل 

املسامهة يف حتيني النصوص ال�رشيعية، Eٔن حىت هذا داxل يف املهام، 
انM ñارفني بlٔن املعهد سامه يف مرشوع القانون ا�يل تhFعد Mىل مس;توى 
السالمة الصحية، إالشاكليات ا�يل اكنت مرتبطة �ÌEٔزة، Eٔنه من ±ري 

طبيعة احلال املد�ر كام تفضلت، ا�يل املد�ر تعني احشال هاذي، اكن من 
خص اخلازن وxاص وا¡د العدد د§ل اEٔمور، هاذي لكها ¡لت يف الس;نة 

  . 2013د§ل 
اEٔجور د§ل هاذ املوظفني ا�يل اكينني، البعض مهنم اكن fشلك عقد مل 
�كن عقد رمسية ومت �رس;ميها، و±ادي �كون وا¡د يعين إالدماج د§ل وا¡د 

   .اGموMة هاذ الس;نة، ٕاذن حىت هاذي حتالت
بطبيعة احلال اك�ن بعض اEٔمور ا�يل مرتبطة، ٕاىل ابغينا نقولو، 
�ل�س;يري العام د§ل املعهد Eٔن Áونه ما اكäش عندو ماكن فني اك�ن، اEٓن 
احXا اعطيناه Áوزارة الصناMة والتuارة يف املندوبية د§لنا يف اRار البيضاء 

اس ٔ�ن اEٔمور وا¡د املقر �ش ميكن لو ¾ش;تغل فJه يف البداية، Mىل ٔ�س
ا�لوFUس�JكJة، من سكر©رية وكتابة ومطعم، لكها ±ادي تدار Mىل مس;توى 

  .املندوبية د§لنا
تدار وخرج  هلك 2012وهذا ٔ�عتقد، الس;يدة املس�شارة، لٕالنصاف يف 

  ...اEٓن هاذ املعهد من هاذيك احلاá د§ل الالحرب اليت
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اك تعقJب الس;يد املس�شارة؟ تفضيلهن

        ::::املس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد
ال، ٕاىل تذاÁر� مبفهوم لكيش تدار، لكيش تدار يف ثالث س;نوات من 

، حبيث القوانني Uاهزة، املزيانية Uاهزة، ولكن ٔ��ن هو 2012حىت  2008
  التطبيق؟
مللف، يف وزارة املالية، احXا مhبعني هاذ ا 2012يف ) blocage(وقع 

يف وزارة املالية ا�يل رفضت الرصف ) blocage(الس;يد الوز�ر، وقع 
  . العتبارات جنهلها، ها النقطة اEٔوىل

، ولكن 2011النقطة الثانية، فÇ خيص املقر، تقرر املقر كذØ يف 
  . ÁيفJة الرصف وÁيفJة التدبري هو ا�يل وقع فJه مشالك
 القانون احملدث �لمعهد، املوارد الßرشية كذØ اكنت Uاهزة، Eٔنه يف

وسامهنا فJه، لك هذه النقط ٔ�درجت يف القانون، واكنت هناك موارد 
  .fرشية كذØ مؤهV، ابقى ÁيفJة التطبيق، وهذا هو املشلك

دا� هاذ احلكومة من بعد Mام ونص، الفلوس د§ل هاذ املعهد اكينني، 
  . ولكن ما اكي�ش التطبيق، ما اكي�ش ³ش;تغال

هز، ¾ش;تغل ليل هنار من U�ٔل ٕاجناح هذا املرشوع، وهذا املد�ر Uا
، التقXيني واEٔطباء وطب الشغل املرشوع ا�يل املlٔجور�ن حمتاUني $

حمتاجو، البالد حمتاUة لها، ومع ذØ هاذ املعهد واقف، ومايش قضية 
، ولكن هاذ اليش 2012و 2011الفلوس، املزيانية اكينة، ولكن مXذ 

ش Mدد د§ل املشاريع ا�يل يه واقفة رمغ ٔ�نه واقف، وما فهمناش اMال
  .إالماكنيات سواء املوارد الßرشية ٔ�و املوارد املالية Uاهزة

  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
 Ø مور، يبدو ٔ�نك ابغييت الس;يدة املس�شارة، ٔ�� وحضتEٔوا¡د ا

 Ø رجعي لهاذ القضية د§ل احلكومة السابقة واحلكومة احلالية، ٔ�� قلت�
  . س;نوات، xارج القانون املنظم �لمعهد، ما اكن حىت ¡اUة 4مدة 

. ما تتÅدثني عنه، الس;يدة املس�شارة، من مزيانية، هذاك اتفاق ٕاطار
دو مزيانية، ٔ�نت تعلمني ٔ�ن هذا اEٔجرٔ�ة من القانون �ش يويل املعهد عن

اEٔمر فJه وا¡د العدد د§ل اEٔمور رضورية تدار، Eٔن وزارة املالية، مايش 
±ري مع وزارتنا وال، خصها رضوري تتlٔكد من وا¡د العدد د§ل املقhضيات 
�ش ميكن لها ترصف، ٔ�� تنقول يف ٕاطار ³جتاه إالجيايب، ما ابغي�ش ¹رجع 

  . لهاذ اEٔمور
Ø ن  2012يف  قلتEٔ ،الس إالدارية، ¡لينا هاذ املشلكGعقد� ا

هاذي مجموMة ذات النفع العام، در� املزيانية، اتفقXا Mىل الرب�مج، ٔ�عطينامه 
املاكن، Eٔنه عندما تتÅدثني عن املقر، راه سابقا هام هاذ املعهد اكن �غي 

hذ بقعة ٔ�رضية، واحلال ٔ�ن هذا ال هو مx§ ين، واكن �غيßىل يM وفر
  . مس;توى إالماكنيات، ال هو مربر، Eٔن هاذ املعهد Mاد غينطلق

، هاذ اEٔمور ا�يل 2013احXا �ل�س;بة لنا ا�يل هو ×م اEٓن هو يف هاذ 
 2012طرحhهيا وا�يل ابغييت ©xذي Mلهيا وا¡د التصور، قلت Ø يف هاذ 
 غضون ٕان شاء هللا هاذ اEٔمور اليت وMدتك هبا، واليت قلهتا س�Xطلق يف

  .اEٔمور املق�V، وMىل لك ¡ال التارخي تيßني Áيفاش ٔ�ن هاذ اEٔمور تطورت
  .شكرا الس;يد الرئFس

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

السؤال الثالث موضوMه نتاجئ عقد الرب�مج اخلاص �مليثاق الوطين 
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  . لٕالقالع الصناعي
فJدرايل، تفضل الس;يد اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من الفريق ال 

  .املس�شار

لكلكلكلكميميميمي         ::::املس�شار الس;يد حسن �ٔاملس�شار الس;يد حسن �ٔاملس�شار الس;يد حسن �ٔاملس�شار الس;يد حسن �ٔ
  .شكرا الس;يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  اEٔخوات وإالخوة املس�شار�ن،

السؤال الشفوي د§ل الفريق الفJدرايل موUه �لس;يد وز�ر الصناMة 
والتuارة والتكXولوجJات احلديثة، و�متحور حول موضوع نتاجئ عقد الرب�مج 

  .مليثاق الوطين لٕالقالع الصناعياخلاص �
قامت احلكومة ٕ�¡داث خمطط ٕاقالع  2006الس;يد الوز�ر، يف س;نة 

موازاة مع خمطط ان�ßاق لتوس;يع جمال احملاور إالسرتاتيجية �لتمنية ٕاىل 
  . الصناMات إاللكرتونية اRقJقة والتكXولوجJات احليوية والنانو�كXولوجJا

مليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي يف ولقد مت توقJع عقد �ر�مج xاص �
س;نوات xالل  8بني اRوá والقطاع اخلاص، ميتد Mىل مدى  2009فربا�ر 
وهيدف هذا الرب�مج ٕاىل تعز�ز حتقJق اEٔهداف . 2015و 2009الفرتة 
  :التالية

 ٔ�لف مXصب شغل؛  220ٕا¡داث  -

 مليار درمه؛  50الرفع من الناجت اRاxيل اخلام الصناعي مبا قدره  -

 مليار درمه؛  x95لق جحم تصد�ر ٕاضايف بقمية  -

  .مليار درمه من ³س�´رات اخلاصة يف اäEٔشطة الصناعية 50ٕاجناز  -
مليار  12,4وٕالجناز هذا العقد، خصصت اRوá ±الفا ماليا يناهز 

ل�شجيع  %24خمصصة �لتكو�ن واملوارد الßرشية، و %34درمه، مهنا 
  .حمطة صناعية مXدجمة ³16س�´ر، كام هيدف العقد ٕا¡داث 

مفا يه النتاجئ اليت مت حتقJقها xالل امخلس س;نوات املنرصمة يف ٕاطار 
عقد الرب�مج املوقع بني اRوá والقطاع اخلاص؟ ومك Mدد مXاصب الشغل 
اليت مت ٕا¡دا�ا xالل هذه الفرتة؟ وما يه äس;بة منو الناجت اRاxيل اخلام 

  الصناعي؟
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::د رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةالس;يالس;يالس;يالس;ي
  . شكرا

  .تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
  .شكرا الس;يد الرئFس

  .شكرا الس;يد املس�شار
ٔ�وال شكرا Mىل هاذ السؤال Eٔنه يتعلق كام تفضلمت �مليثاق الوطين 

لصناMة لٕالقالع الصناعي، وهو كام ال خيفى Mليمك xارطة طريق �ل�س;بة � 
  . Mىل املس;توى د§ل بالد�

هناك يف ثنا§ السؤال احلديث Mىل النانو�كXولوجJا وإاللكرتونيك 
  .اRقJق، هذاك موضوعو xارطة طريق ٔ�خرى يه د§ل ³بتاكر

لكن فÇ يتعلق �مليثاق الصناعي هو فعال اكنت ال�س�ة اEٔوىل Mىل 
ة اEٔوىل مت حتيFهنا ٕاىل عهد احلكومة ا�يل �رٔ�سها اليس ٕادر¾س جطو، ال�س�

äس�ة 5نية، مث اكنت هناك ال�س�ة الثالثة ا�يل تقدمت يف عهد احلكومة 
  . السابقة

بدا معليا، ٕاىل ابغينا نقولو، ٕاىل حJد� �رحJل اخلدمات،  2009يف 
اخلارطة د§ل ³ن�ßاق الصناعي، وهاذ اخلارطة بطبيعة احلال عندها ٔ�مهية 

ية ٔ�ساس;ية يه نقل التكXولوجJا، توطني البحث �عتبار اكينة وا¡د الثالث 
  . والتمنية و³خنراط يف مXظومة ³بتاكر

�ش جناو�مك يعين فÇ تفضلمت به، الس;يد املس�شار، ٔ�وال املؤرش 
اEٔسايس Mىل ٔ�مهية هاذ اخلارطة الصناعية، واليت ميكن اعتبار هاذ املؤرش 

مليار اRرمه  8,3تقطبو äس;  2012د§لها �Áورة �لنضج، ٔ�ننا اس;تطعنا يف 
، وEٔول %26من ³س�´رات اEٔجXبية املبارشة �لقطاع الصناعي، حوايل 

مرة يف التارخي الصناعي املغريب غيحتل قطاع الصناMة املرتبة اEٔوىل يف هاذ 
  . اGال

Mىل  2012وكذØ كام ال خيفى Mليمك التوقJع �Eٔحرف اEٔوىل يف فربا�ر 
) la colocalisation industrielle(ي املشرتك مJثاق التوطني الصناع

مع امجلهورية الفرäس;ية، وهذا اMرتاف بlٔن القاMدة الصناعية املغربية ٔ�صبحت 
  . قاMدة مXافسة Mىل مس;توى املعايري د§ل اجلودة اRولية

، عند� 2012املؤرشات، فعال اEٔرقام ا�يل عند� حلد اEٓن ٕاىل ±اية 
، عند� %50ل�س;بة ملا هو مhوقع عند� �ٓالف مXصب شغل، ٕاذن � 110
، عند� مت %68مليار درمه د§ل قمية مضافة صناعية، ٕاذن حوايل  34

مليار درمه من ³س�´رات اEٔجXبية املبارشة يف  24اس;تقطاب حوايل 
مليار درمه من ³س�´رات الصناعية  99املر¡V لكها، وتعبئة ٔ�كرث من 

  . 2011و 2008الوطنية بني 
M دث عنÅىل مس;توى تصد�ر املهن العاملية امخلس، يعين عندما نت

إاللكرتونيك وعن الصناMات الغذائية وعن الس;يارات والطريان وال�س;يج 
مليار د§ل اRرمه كتصد�ر، ٕاىل ٔ�ضفXا �رحJل  19واجل�، عند� حوايل 

مليار د§ل اRرمه، ٕاذن اGموع تقريبا هو  3اخلدمات نتÅدث Mىل حوايل 
  . مليار د§ل اRرمه 21

بطبيعة احلال عندما ننظر ٕاىل هذه املؤرشات يف معو×ا ٕاجيابية، املؤرش 
مليار درمه، �لنظر ملا  21د§ل التصد�ر �عتبار ٔ�ننا كنتلكمو Mىل حوايل 

مليار د§ل اRرمه الزال مؤرشا مhواضعا، لكن يف  95هو مhوقع لــ 
 املس;توى اRويل فÇ يتعلق الس;ن�ني املق�لتني ٕاذا اEٔمور حتس�ت Mىل

بصناMة الس;يارات ٔ�ساسا، Eٔن انM ñارفني بlٔن اك�ن وا¡د إالشاكالت Áبرية 
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Øسب ٔ�مه من ذä وربية، ٔ�عتقد ٔ�ننا س�س;تطيع ٔ�ن نصل ٕاىلEٔيف السوق ا.  
  . شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقJب؟

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدMةاملس�شار الس;يد محمد دعيدMةاملس�شار الس;يد محمد دعيدMةاملس�شار الس;يد محمد دعيدMة
  .س;يد الرئFسشكرا ال 

Mىل اجلواب نتاع الس;يد الوز�ر، ٔ�وال ما  فÇ خيص التعقJب د§لنا
ميك�ش خنتلفو بlٔنه املس;تق�ل ³قhصادي نتاع املغرب هو تطو�ر القطاع 

  . الصناعي
يف هاذ إالطار، اكن السؤال د§لنا واحض ودقJق، �ش لك قطاع، 

اEٔزمة العاملية ٔ�يضا الس;يارات احشال املناصب نتاع الشغل ا�يل ختلقت، مع 
اك�ن انعاكسات، واش اكن هناك فقدان نتاع مXاصب شغل؟ Eٔنه تت�لق 

  . مXاصب شغل ولكن يف نفس اEٓن اك�ن فقدان نتاع مXاصب شغل
يف القطاع نتاع إاللكرتونيك، يف الصناMة نتاع الطريان، هاذي قطاMات 

، فهيا واMدة، تßىن Mلهيا مؤسس وخمطط مhاكمل، فJه ٔ�هداف ومؤرشات
  . جزء ا�يل ذÁرتو، الس;يد الوز�ر، ت�شاطرومك فJه، وكنمتناو ٔ�نه يتطور

لٔ°سف يف الرد د§لمك، Eٔن هاذ القطاMات مرتبطة �جلانب نتاع 
التكو�ن، لٔ°سف اكن وا¡د العدد نتاع ³لزتامات فÇ خيص اGال نتاع 

ت العالية، ٔ�لف من ذوي املؤهال 70التكو�ن ا�يل اكن بlٔنه �كو�ن ما يناهز 
وذØ من xالل ٕا¡داث وا¡د اGموMة من املراكز املتخصصة يف لك من 

بطنuة ) Renault(اRار البيضاء، طنuة، ؤ�يضا املعهد د§ل التكو�ن لـ 
ٔ�لف ×ندس  �31كون �كون  2013اكن يف هاذ الس;نة يف . املتوسط

  ؟ وٕاطار تقين، ابغينامك تقولوا لنا واش هاذ اEٔرقام حتققت ٔ�م ال
اجلانب املتعلق �لقمية املضافة لهاذ القطاMات  ،بطبيعة احلال ،�ٕالضافة

  هاذي؟ احشال حققXا اليوم؟ 
احلكومات السابقة دارت جمهود يف هاذ اGال، ٔ�ش;نو اGهود ا�يل كتقوم 
به احلكومة احلالية من U�ٔل ³س;مترار يف هاذ اGطط نتاع ان�ßاق ؤ�يضا 

  ناعي؟ اGطط نتاع إالقالع الص 
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس;يد الوز�ر

  ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
  الس;يد املس�شار، 

حنن نتÅدث عن xارطة الطريق، xارطة الطريق يف اGال الصناعي 

هنضة ٔ�ساسها الرتامك، لFست هناك دوá يف العامل اس;تطاعت ٔ�ن حتقق 
صناعية يف بضع س;نوات، الرتامك رضوري Eٔنه ٔ�ساسا هاذ خريطة الطريق 
الصناعية خصها وا¡د املر¡V د§ل النضج �ش ميكن لنا نتلكمو Mىل ٔ�ن 

  . املغرب وىل قاMدة صناعية
قلت Ø يف : ٔ�� اعطيتك جوج املؤرشات ٔ�ساس;ية، املؤرش اEٔول

ذه احلكومة، احXا جJنا ، مادمت �ريد ٔ�ن تتÅدث عن ما قامت به ه2012
مليار د§ل اRرمه د§ل  32مكلنا الس;نة بــ  2012، يف 2012يف بداية 

مليار د§ل  ³8س�´رات اEٔجXبية، وx�ٔذ� مهنا كقطاع صناعي حوايل 
  . اRرمه

 Ø ال ٔ�س;تطيع ٔ�ن ٔ�دعي ٔ�ن هذا من فعل احلكومة، لكن تنقول ��ٔ
 ،áٔlىل هاذ املسx ىل  2012الرتامك هو ا�يلM ائية د§لهاX�رمغ ³س;ت

  . مس;توى ³قhصاد اRويل، Eٔهنا اكنت الس;نة د§ل اEٔزمة
ٔ�نت كام تفضلت، الس;يد املس�شار، �لكمت Mىل الوضع د§ل ٔ�ور� 
ا�يل عرفت وا¡د ³خنفاض هائل يف Mدد اEٔسواق RرUة ٔ�ن اEٔوربيني 

اس;تطعنا يف  يناقشون ضعف التنافس;ية الصناعية د§ل ٔ�ورو� Êلك، فاحXا
د§ل املليار واس;تطعنا ¹كونو القطاع اEٔول،  8هاذ الس;نة هاذي حنققو 

وهذا مؤرش ٔ�سايس، اليس اRعيدMة، اMالش؟ Eٔنه �ل�س;بة لنا نتوUه ٕاىل 
  . القطاMات املهيلكة

، يف اEٔربعة ٔ�شهر اEٔوىل، ال�س;بة د§ل ³س�´رات 2013يف بداية 
، مبعىن ٔ�ن %47صايف د§لها بlٔكرث من Mىل املس;توى العام ارتفعت يف ال

 ٔlدة تنافس;ية عندها وا¡د الشMٓن كقاEىل املس;توى  ناململكة املغربية اM
  . اRويل

حصيح داxل القطاMات هناك اخhالف، ما بني قطاع الس;يارات 
وقطاع الطريان ا�يل تيعرف وا¡د التوUه Áبري وما بني القطاMات اEٔخرى 

قصد قطاع ال�س;يج واجل�، فعال راوح اليت راوحت ماكهنا، ؤ�حس;بك ت
  . ماكنه

لكن املهم يف قطاع ال�س;يج واجل� ٔ�ننا ما اخنفضناش، مبعىن ال�س;بة 
، ؤ�نت تعمل ٔ�ننا قد ٔ�طلقXا دراسة اEٓن %0,3د§ل ³خنفاض اكنت حوايل 

،Vىل متوقع د§ل قطاع ال�س;يج يف الس;نوات املق�M  مهيةEٔ اصة �لنظرx
  . %45 فهيا حوايل السوق اRاxلية ا�يل

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . املرة اجلاية التكو�ن، دا� صايف. شكرا �لس;يد الوز�ر

  .ٕاذن السؤال الرابع موضوMه الوضعية ³جñعية بقطاع اخلدمات
اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من الفريق ³شرتايك، تفضيل 

  .اEٔس;تاذة
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        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕان العديد من الفعاليات العامV يف خمتلف الرشاحئ القطاعية التابعة 
Eٔصناف التuارة واخلدمات اليت تدxل مضن اخhصاصات وزار�مك املوقرة 

اس;تفادهتا من ٔ�نظمة تعاين من انعدام توفرها Mىل التغطية الصحية وMدم 
ف�عد اش;تغالها ملدة زمXية طويV وبلوغها سن الش;يخوxة جتد نفسها . التقاMد

بدون معاشات �لتقاMد، ويف ¡اá مرضها ال õس;تفJد من تغطية حصية وحق 
  . التداوي والعالج

وتربز هذه الظاهرة �خلصوص يف قطاع التuارة �لتقس;يط واخلدمات 
وتعاين هذه . كهر�ء والصبا±ة و±ريها من املهناملتعلقة �لنقل وٕاصالح ال 

الفعاليات من Mدم متكهنا من ³س;تفادة من النظام اجلديد �لعالج 
)5RAMED ( عي يفñلهيا ³س;تفادة من الضامن ³جM بعد ٔ�ن تعذر

  . الس;نوات املاضية
ؤ�مام هذا الواقع ا¦ي تعFشه الفعاليات التuارية واخلدماتية، وõشكJلها 

اجñعيا ثقJال Mىل خمتلف ف«ات اEٔرس املغربية، نطرح Mىل س;ياد�مك عبئا 
سؤ³ عن مدى التفكري يف واقع هذه الف«ات ³جñعية، وهل اختذمت 
إالجراءات الرضورية Rراسة هذا املشلك، والبحث عن سJßل اس;تفادهتا 
من نظام تغطية حصية مXاسب ونظام تقاMد ¾ساMد Mىل جتاوز حمنهتا يف 

  ج والتقاMد املرحي؟العال
  .وشكرا

  :الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
  .شكرا �لفريق ،شكرا الس;يدة املس�شارة

ر فعال احXا ت�hلكمو اEٓن Mىل وا¡د الف«ة د§ل املهنيني املس;تقلني تقد
  . حبوايل مليونني

ٕاىل امسحت يل، الس;يدة املس�شارة، ما دمXا نتÅدث عن التuارب 
السابقة، ٔ�� ±ادي نتلكم Mلهيا مايش �ش نتلكم Mىل احلكومات السابقة 

  . لكن ±ري xEٔذ العربة
ابدات ٔ�ول جتربة د§ل ما ¾سمى بنظام الضامن  1950هو يف احلقJقة يف 

رشوع، اكنت هناك رغبة يف ٔ�نه ينجح، بدا هاذ امل  1995احلريف، هاذ 
لٔ°سف الشديد وا¡د العدد د§ل إالشاكليات ما مسحتلوش �ش ينطلق، 

                                                 
5 Régime d'Assistance Médicale 

  . ٔ�ساسا مل �متكن حىت من مرامكة املدخرات
، 2006يف " عناية"مث اكنت التجربة د§ل النظام إالج�اري د§ل 

وا¦ي بدوره عرف وا¡د العدد د§ل إالشاكليات، املنتuات مل �كن 
المئة، تنفJذ الرب�مج واUه حتد§ت قوية من حJث تنظمي املوارد، Mدم م

Øرشيعات ملزمة، ٕاىل ±ري ذõ وجود .  
اEٓن ما حنن بصدده، ٔ�وال اك�ن وا¡د التفكري Mىل ٔ�ساس ٔ�ننا نبداو 

  : fشلك مhدرج
توفري ٔ�وال عرض �لتlٔمني الصحي يضمن التغطية �لعالUات بنفس  -

طرف التامني الصحي إالج�اري ملنظامت  مس;توى اخلدمات املقدمة من
، وfسعر مXاسب يف مhناول اEٔرس، )6CNOPS(³حhياط ³جñعي 

  اEٔول؛) le panier(هذا ٕاذا ابغينا نقولو 
ا¡رتام ٕاج�ارية اخنراط التuار يف التlٔمني إالج�اري Mرب ٕاäشاء �ٓلية  -

  د§ل الرصد واملراق�ة؛ 
املؤمن ا¦ي س;يعمل Mىل õسويق  وضع �ٓليات Uديدة �ل�س;يري وانتقاء -

  . املنتوج وتlٔمني xدمات التغطية الصحية
بعد ذØ بطبيعة احلال املر¡V الثانية هو توس;يع النظام د§ل التقاMد، 

  .واملر¡V الثالثة توس;يع اخلدمات ³جñعية ٕاىل مXتuات ٔ�خرى، اكلسكن
�لتuار يف  احXا Mىل هاذ املس;توى، وزارة الصناMة والتuارة فÇ يتعلق

هذا هو التوUه د§لها ا¦ي õش;تغل Mليه، وحنن " رواج"ٕاطار ٕاسرتاتيجية 
بصدد، كام ال خيفى Mليمك، اEٓن يف التفكري �ش ند�رو وا¡د املؤسسة، 

د§ل هاذ التuار وحنلو إالشاكلية د§ل إالج�ارية ) la fondation(وا¡د 
  .ما جنحش" عناية"د§ل اEٔداء، ا�يل اكنت السßب ٔ�ن الرب�مج د§ل 

لكن �ملوازاة مع ذØ بطبيعة احلال وزارة الصÅة ٔ�طلقت دراسة حول 
، واليت õسعى ٕاىل ٔ�ن �كون هناك )RAMED(الف«ات اليت ال يتضمهنا 

  .وا¡د النظام ٔ�مشل
احXا �ل�س;بة ٕالينا سامهنا يف هذا ؤ�عطينا مقرت¡اتنا، لكن يف اEٔفق 

س;نة س�س;تطيع ٕ�ذن هللا ٔ�ن خنرج هذه الزمين ا�يل عند� ٔ�نه ق�ل هناية ال 
املؤسسة، ؤ�ن نطرح ٕاىل السوق وا¡د املنتوج ا�يل ±ادي �كونوا ا�يل 
 Vٓن مع النقا�ت املمثEه القرار ٔ�ساسا هو هاذ املؤسسة، واحلوار اJذاو فxا
�لقطاع ±ادي يف هاذ ³جتاه د§ل ٕاäشاء هذه املؤسسة واالتفاق Mىل هاذ 

  .املنتوج
  .الرئFسشكرا الس;يد 

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

  هناك تعقJب الس;يدة املس�شارة؟

        
                                                 

6
La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale  
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        ::::املس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس;يدة لطيفة الزيواين
  الس;يد الوز�ر،

ف«ة التuار، وحuJ ٔ��لكم : ٔ�� يف الطرح د§يل �لكمت Mىل جوج ف«ات
ٔ�يضا �لكمت عن ف«ة اخلدمات، . Mىل التuار، ٔ�� ٔ��لكم Mىل التuار الصغار

Øىل البناية، ٕاىل ±ري ذM ،ىل الرصاصةM كندويو .  
يف ٔ�قىص  70 -60 -50كتعرفوا ٔ�ن اxRل اليويم د§هلم Áيرتاوح ما بني 

درمه احXا بعدا كن�ساءلو، واش §لك هبا؟  80. درمه 80احلد Áيكون 
¾رشب هبا؟ يعFش هبا؟ �كري هبا؟ واش ±ادي يد�ر هبا حىت اجلانب 

  الصحي؟ 
ت Áبرية، وٕاىل ضفXا التuار، بطبيعة احلال الصغار، هذا Áيطرح ٕاشاكال

Mىل الف«ة د§ل اخلدمات، وما ن�ساوش وما غن�سامش ٔ�� خرجت Mىل 
راه نفس الوضع كتعFشو الصناMة احلرفJة، الصناع الفرادى (املوضوع، ولكن 

عندمه نفس املشلك، Eٔن عندمه اxRل حمدود حباهلم حبال التuار، و�يق 
ٔ�ننا ، وxاصة هاكي�ش وا¡د املنتوج ا�يل ميكن ¾س;تافدوا مX حلد الساMة ما

نعمل ٔ�ن احلكومة يف �ر�جمها õسعى ٕاىل ا�هنوض �Eٔوضاع ³جñعية �لف«ات 
Øاملعوزة، ٕاىل ±ري ذ (  

ولكن ا�يل تنالحظو ٔ�نه طرحت مجموMة من الربامج، ما عطاõش اEٔلك 
فشل، وفJه  د§لها، �لكممت Mىل الضامن احلريف، هاذ الضامن احلريف

xا الفلوس د§هلم إاشاكالت ا�يل يه Áبرية و�يق بعض الناس ا�يل عندمه و 
fس;يطة راه �قا عند ذيك املؤسسات د§ل التlٔمني، و�يق حلد الساMة 
تيطرحوا السؤال Mىل املlٓل د§ل ذيك الفلوس ا�يل xلصوا ¦يك املؤسسة 

  .د§ل التlٔمني
رج لنا هاذ املنتوج، واش فعال والسؤال ا�يل مطروح ٔ�نه يف انتظار خي

  . ±ادي �ريض احلاUة د§ل هاذ الف«ات وال ما ±ادي �رضهياش؟هذا سؤال
5ين، يف انتظار ٔ�نه خيرج، هاذ الناس ا�يل Áميرضوا فني ±ادي نديومه؟ 
واش نلوحومه؟ واش ميوتوا؟ وال ±ادي نبداو نعاجلومه Áيف ك�سمعو يف 

  ±ري ذØ؟ ، ٕاىلورةق�ملروتة وش;ندٔ�§مXا هاذي 
مطروح Mلينا اليوم ٔ�نه نلقاو وا¡د العالج، Eٔننا Áيبان يل هذا نوع من 

راك ±ادي تويل لباس Mليك، يف ¡ني  مروتةا�متويه، تنقول ليه سري خوذ 
راه اكينة ٔ�مراض ا�يل يه مزمXة وكتطلب ٕاماكنيات ا�يل يه Áبرية، الناس 

¡اليا ) RAMED(، عندمه )7CNSS(راه عندمه تغطية حصية، عندمه 
  .وعندمه ٕاشاكالت الولوج ٕاىل العالج، وما Áيقدروش يغطيو مجيع املصاريف

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقJب

                                                 
7 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
هاذي ... ء هللا ما غنلوحومه، ماال هو، الس;يدة املس�شارة، ٕان شا

مسM áٔlلهيا اتفاق، Mىل لك ¡ال فني ما كنا يف موقع املسؤولية، ال، هو 
الضامن "عند� وا¡د إالشاكل، ٔ�ن اكنت عند� جتارب، يعين اكن عند� 

  . ، ولكها اكنت جتارب اكن الغرض مهنا فعال حنلو إالشاكل"عناية"و "احلريف
الف«ة د§ل التuار، ت�hلكم Mىل حوايل مليون دا� ٔ�� ميل ت�hلكم Mىل 

  ٔ�لف، احXا الطريقة ا�يل تنقرتحو اEٓن رمبا ٔ�ش;نو هو ا�يل Uديد فهيا؟ 400و
هو ٔ�وال ±ادي �كون مؤسسة اجñعية Mىل غرار املؤسسات ا�يل 
اكينة، حبال املؤسسة د§ل اEٔعامل ³جñعية �لموظفني د§ل وزارة الرتبية 

äش عندها ±ري هاذ اجلانب د§ل التlٔمني الصحي، ميكن الوطنية، ما غيكو 
  . �كون عندها التlٔمني الصحي والتقاMد

فني عند� إالشاكل؟ إالشاكل اك�ن Mىل مس;توى إالج�ارية، ٔ�ما القضية 
د§ل ا�مثن د§ل ³خنراط، مجيع اRراسات اليت ٔ�جنزت يف الوزارة تدل Mىل 

ا�مثن د§ل ³خنراط تXFخفض والسV ٔ�نك مبقدار ما تتوسع الوMاء مبقدار ما 
د§ل العالUات ترتتفع، وهذا هو النقاش ا�يل احXا در� مع النقا�ت يف 
احلقJقة، Eٔنه احXا ت�hلكمو Mىل نقا�ت عندها متثيلية داxل القطاع من 
خمتلف املشارب، وبطبيعة احلال ا�يل ٔ�سايس هو ٔ�ن هذاك ³خhيار د§ل 

ا�يل غيخضع ٕاىل ابغينا نقولو �لرشوط د§ل  املؤمن ±ادي �كون اخhيار
  .التنافس ا�يل ±ادي يعطي ٔ�حسن

فاحXا اEٓن يعين التÅدي ا�يل عند� هو ق�ل من هناية الس;نة خنرجو 
 Øيد، وبعد ذÁ�ٔ ،áوRاملؤسسة، بطبيعة احلال ±ادي �كون دمع د§ل ا

�شارة، نقدمو هاذ املنتوج، �ٓنذاك الف«ات ا�يل حتدثت عهنا، الس;يدة املس 
اEٔخرى اليت ال تدxل �لرضورة يف ف«ة التuار، ميكن لنا نوسعو لها بطبيعة 

  . احلال هاذ املنتوج هذا، و¹متناو Mىل هللا اخلري
  .يعين هاذ اليش ا�يل ميكن يل نقول

  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

. ٕاذن السؤال اخلامس موضوMه تفعيل �ٓلية الرقابة محلاية املس;هت�
  .ر اEٔصاá واملعارصة تفضلمس�شا

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الس;يد الرئFس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  اEٔخوات، إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

املس;هت� ٕاطارا مرجعيا لتعز�ز  املتعلق حبامية 31.08شلك قانون 
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احلقوق اEٔساس;ية �لمس;هتلكني، وقاطرة لرتس;يخ ثقافة ³س;هتالك �ملغرب، 
و�منية املراق�ة ا¦اتية لطريف العملية، لكن، الس;يد الوز�ر، يف غياب �ٓليات 
الرقابة تبقى لك املقاصد واEٔهداف املتوxاة من هذا القانون ±ري ذي 

  .Uدوى
لفت ان��اهمك، الس;يد الوز�ر، ٕاىل بعض السلواكت ويف هذا الس;ياق، ن

الال مسؤوá، واليت õشلك هتديدا م�ارشا لصÅة وسالمة املس;هتلكني، 
ويتعلق اEٔمر م�ال ال �لحرص ³س;تعامل املفرط وسوء اس;ت�دام املواد 
الكÇوية �لمنتوUات الفالحJة م�ال، حJث يمت عرض هذه املنتوUات Mىل 

ك دون مراMاة �لفرتات الواجب x�ٔذها بعني سJßل املثال لالس;هتال
³عتبار، والفاصV بني اس;تعامل اEٔمسدة الكÇوية وطرح املنتوUات يف 
اEٔسواق لالس;هتالك، حJث يف ±الب اEٔحJان يمت عرض هاته املنتوUات 
م�ارشة ودون انتظار �لمدة الواجب ا¡رتا×ا واحملددة fشلك �رز وواحض يف 

¾شلك هتديدا Mىل درUة Áبرية من اخلطورة Mىل  Mلب اEٔدوية، وهو ما
  .الصÅة العامة �لمواطنني رMا§ صاحب اجلالá نرصه هللا

¦ä ،Øسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن ٔ�س;باب تقاعس وزار�مك عن 
  تفعيل �ٓليات الرقابة؟

5نيا، وهل تتوفر وزار�مك Mىل تصور واحض من U�ٔل تفعيل �ٓليات 
  س;هت�؟ الرقابة محلاية امل 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، لٕالUابة عن السؤال

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
  .شكرا الس;يد الرئFس

ٔ�وال ما اكي�ش تقاعس د§ل الوزارة Eٔن الوزارة õش;تغل �س;مترار يف 
ناك بعض جوانب املراق�ة ال �رتبط فقط بوزارة الصناMة املراق�ة، مث ه 

  .والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
  الس;يد املس�شار،

ٔ�وال عندما نتÅدث Mىل القانون . ٔ�� ٔ�شكرمك ¹Eٔمك وضعتو السؤال
فعال هو وا¡د القانون ا�يل Uا يعزز ٔ�ساسا  31.08، والقانون 31.08

يف إالMالم، احلق يف حامية  احلقوق اEٔساس;ية د§ل املس;هت�، احلق
احلقوق ³قhصادية، احلق يف ا�متثيلية، احلق يف الرتاجع، احلق يف 
³خhيار، وهاذي وا¡د احلقوق ا�يل ما اكن�ش مXصوص Mلهيا fشلك 
قانوين، مبعىن اEٓن املواطن ٕاىل امىش اxذا م�ال وا¡د القرض، عندو وا¡د 

  .يرتاجع فهيا املدة ا�يل ميكن $
 تفضلت به فÇ يتعلق بوا¡د العدد د§ل اEٔمور، Eٔن ٔ�رشت لكن ا�يل

اGالفات د§لو عندها وا¡د  �31.08لuانب د§ل املواد الغذائية، فالقانون 

الهيئة د§ل الباح�ني املنتدبني ا�يل اEٓن احXا ابدينا التكو�ن د§هلم، وبطبيعة 
تنظميي وتصادق احلال ٔ�نت مhبع، الس;يد املس�شار، راه خرجXا املرسوم ال 

Mليه يف جملس احلكومة، املرسوم التنظميي د§ل القانون اEٔسايس د§ل 
امجلعيات، اGلس اMEٔىل لالس;هتالك اEٓن اك�ن مرشوع قانون، ابدينا 

  .املركز املغريب لالس;هتالك واRمع د§ل امجلعيات من xالل وا¡د املبلغ مايل
ئية ختضع لرقابة املكhب الوطين يف اGال الغذايئ، املواد الفالحJة والغذا
واملقhىض د§ل القانون  �28.07لسالمة الصحية، طبقا ملقhضيات القانون 

ا�يل تيعطي لهاذ املكhب ×مة القJام مبراق�ة املنتوUات الغذائية،  25.08
  . سواء عند ³س;ترياد ٔ�و داxل السوق الوطنية

ج الفال  يقوم وهاذ املكhب هذا يف ٕاطار مراق�ة جودة عوامل إالنتا
 Øمسدة واملبيدات طوال املومس الفال ، وكذEٔمبراق�ة لك من البذور وا
عند ³س;ترياد وإالنتاج والتوزيع، وقامت املصاحل اخلارجJة لهاذ املكhب 

عينة من املواد السالفة ا¦Áر، كام  1813بxٔlذ  x2011-2012الل املومس 
اق�ة يه موجودة، مايش ±ري حمرض خمالفة، مبعىن ٔ�ن هاذ املر  351ٔ�جنزت 

Øوزان، ٕاىل ±ري ذEٔىل مس;توى اM Øىل املس;توى المكيايئ لكن كذM.  
الس;يد املس�شار، املرشوع : فÇ يتعلق �ملنتوUات واخلدمات الصناعية

واملرسوم التطبيقي د§لو ا�يل صادق Mليه جملس  24.09د§ل القانون 
هللا يف اEٔس;بوع املق�ل، احلكومة وغيصدر يف اجلريدة الرمسية ٕان شاء 

سFسمح لنا Mىل مس;توى املنتوUات الصناعية، سواء املنتuة داxل الوطن 
ٔ�و املس;توردة، ؤ�� ٔ�حM �Jىل بعض اRول اليت äس;تورد مهنا fشلك ±ري 
معقول، سFمت حتميل املسؤولية من xالل املرسوم املسؤولية املادية 

يعة احلال وا¡د العدد د§ل واملعنوية لهاذ املس;تورد، وذØ من xالل بطب 
املراق�ات ا�يل ما غتدارش ±ري يف النقط د§ل اRخول، لكن كذM Øىل 

  .مس;توى البيع
ٔ�� ا�يل ابغيت äشري لو هنا ٔ�ن جحم العينات ا�يل تناxذو واGتربات 
ا�يل ت�ش;تغل Mىل هاذ اليش بطبيعة احلال تتدار بوا¡د الشلك مhوا�ر، 

وعية د§ل املواطن �حلقوق د§لو و�Eٔمهية د§لو لكن هذا ما تXFفFش ٔ�ن الت
وبرضورة امحلاية د§لو س;تلعب دورا يف القطع مع ا¦�ن بطبيعة احلال 

  ...¾سعون ٕاىل الغش يف هذه

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

  هناك تعقJب الس;يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو
  .شكرا الس;يد الوز�ر

Áيتعترب خطوة جريئة، هاذ اليش ما  31.08يف الواقع هو القانون رمق 
غناقشوهيش، جريئة Mىل درب �كر¾س احلقوق ³س;هتالÁية �لمواطن 
املغريب، حصيح، وتطو�ر الثقافة ³س;هتالÁية واملالءمة د§لها Áيف Uا Mىل 
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لسا¹مك مع املعايري اRولية Mىل اعتبار حق املس;هت� حق من حقوق 
 äسان، ولكن يف الواقع، الس;يد الوز�ر، معليا املس;هت� املغريب ما إال

  . Áيتوفرش Mىل يش حامية �ملفهوم الشامل
لكمة تقاعس، ق�ايV ٔ�� جJت فهيا من مXظور كنتفهم، الس;يد الوز�ر، 
Mىل ٔ�نه مايش انñ بو¡دمك، وا¡د العدد د§ل املتدxلني، ولكن هذا هو 

التضامن احلكويم اMالش قلت Ø لكمة إالشاكل الك�ري، ٔ�ن يف ٕاطار 
تقاعس، Eٔن حصيح احXا ك�شوفو ٔ�نه الناس ا�يل كرياق�وا وا¡د العدد د§ل 
املسؤولني عندمه مايش د§ل املراق�ة، ولكن املواطن ما Áيحسش، Eٔن 
مادام ٔ�ن املواطن املس;هت� ما Áيحس هباذ املراق�ة عن قرب Eٔن اك�ن وا¡د 

حبيث تعدد ... ، وا¡د العدد د§ل املواد)périmés(العدد د§ل املواد 
املتدxلني يف املراق�ة Áيجعل لك قطاع Áيعمتد Mىل القطاع اEٓخر، وهنا متكن 
اخلطورة، هذا هو إالشاكل الك�ري، الس;يد الوز�ر، غياب الت�س;يق هو 

  .ا�يل تيجعل هاذ املشالك كذØ كتكون
ٔ�عطى  31.08كذØ، الس;يد الوز�ر، بغيت جنيك لهاد القانون 

مجلعيات اGمتع املدين، هاذ اليش حصيح و×م �زاف، وا¡د اEٔمهية Áبرية ٕاال 
ٔ�ن هاذ امجلعيات يف ٕاطار تقدمي م�ال اMRاوى القضائية م�ال Áيفرض Mلهيا 
�كون عندها صفة املنفعة العامة، اك�ن ا�يل يّ انñ كتعرفوا ا�يل مازال ما 

ش توفر Mىل وا¡د إالذن xاص عندهاش هاذ الصفة، كذØ ¡دد لها �
  .�لتقايض

إالشاكل الك�ري، الس;يد الوز�ر، هاذ امجلعيات ا�يل كنلمتسو مXمك هو 
 Øور د§هلم كذR� مع املادي والتقين لهاذ امجلعيات �ش تقومRتوفري ا

Eٔن ت�شوفو وا¡د العدد د§ل امجلعيات ا�يل Áيقوموا هباذ املسائل ... Mىل
Mلام ... �، ٕاال ٔ�هنم كتلقامه Áيقلبوا، مقر ما عندمهش فنيد§ل حامية املس;هت

ٔ�نه، الس;يد الوز�ر، انñ م�ال غرف التuارة والصناMة حتت الوصاية د§لمك، 
من هاذ املنرب ٕاىل ما اكن مانع، ما ك�شوفوش Mىل اEٔقل تعطيو وا¡د 

  . املكhب يف ذوك الغرف
  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  .تفضلوا الس;يد الوز�ر. راشك

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثةالس;يد وز�ر الصناMة والتuارة والتكXولوجJات احلديثة
الس;يد املس�شار، ±ري اطمنئ، هاذ القضية د§ل مجعيات حامية 

املليون د§ل اRرمه، اEٓن احXا يف ٕاطار  5املس;هت�، هاذ الس;نة خصصنا 
  .إالجراءات

ة املس;هت� راه الرتسانة كذØ ٔ�� ابغيتك تطمlٔن Mىل ٔ�نه فÇ يتعلق حبامي
تتعزز س;نة عن س;نة، واEٓن اEٔمه �ل�س;بة لنا هو خنرجو احXا املراس;مي 

اEٓن تدارت، لكن ٔ�� ا�يل ابغيت  31.08التنظميية Eٔن املراس;مي التنظميية لــ 
نبه $، وهاذ القضية جيب ٔ�ن حنرتز فهيا، عندما نتÅدث Mىل اGال د§ل 

خلصوص ولكن Mىل املواد املس;هتلكة، راه احXا§ املواد الغذائية fشلك Mام �
ت�hلكمو Mىل اEٔطنان õس;هت� يومJا، ٔ�ن تقع بعض احلوادث يف بعض املدن 
 ،Vشاع وتثري بلبõ مور قدEٔنه دا� هناك بعض اEٔ ٔ�و القرى خصنا نن�هبو لها
وا¡د يقول Ø م�ال البوطة �قصة يف الوزن ٔ�و اخلزب، وهذا تي�لق 

 مايش حصيÅة، Mىل املس;توى اRويل لFست هناك دوá ٕاشاكليات ا�يل
، وانت Mارف، الس;يد املس�شار، اEٓن %100تدعي ٔ�هنا ميكن ٔ�ن �راقب 

املشلك ا�يل واقع يف ٔ�ور� د§ل ا�لحم د§ل اخليول، هذه يف دول Rهيا من 
وتتذÁر ٔ�نه س;نوات ق�ل ذØ جXون البقر، ٔ��ن وقع؟ ... إالماكنيات ما ال

اRول، لكن هذه احلوادث احملددة واحملدودة ال ميكن ٔ�ن تؤðر  وقع يف هذه
Mىل ٔ�ننا ٔ�مام دوá، املغرب دوá، هو املغرب لFس مجهورية من Ìور§ت 
د§ل املوز ا�يل ميكن يد�ر فهيا الوا¡د ا�يل ابغى، ال هناك مراق�ة، هناك 

  .عينات تؤxذ، هناك ٕادارات
ية ٔ�ن يقع الت�س;يق بني حصيح ما تطر¡ه، الس;يد املس�شار، من ٔ�مه 

هذه إالدارات، ٔ�ن يقع بطبيعة احلال القضية د§ل العمل �ملقhضيات 
القانونية، هاذ اليش لكيش خصو يتدار، لكن يف العموم ب�� حمصنة ضد 
 Øٔيت بعد ذlوا¡د العدد د§ل إالشاكليات اليت قد تقع يف دول ٔ�خرى، وي

Eٔنه اMالش اRوá اEٓن  القضية د§ل حامية املس;هت� د§ل التحسFس،
�غية õساند مجعيات حامية املس;هت� ليقع التحسFس يف هاذ القضية د§ل 
ٔ�مهية ³لزتام �لعنونة والقضية د§ل ٔ�مهية ³لزتام �UٓEال د§ل امسيتو، 

  ...وهاذ اليش خصو حىت هو يدxل يف التفكري د§ل
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
الوز�ر، ٕاذن äشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هذه  شكرا الس;يد

  . اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال اEٓين اEٔول املوUه ٕاىل الس;يد وز�ر الصناMة 
التقليدية حول دور ال�سويق يف ٕانعاش قطاع الصناMة التقليدية، Eٔ¡د 

  .املس�شار�ن من فريق اEٔصاá واملعارصة
  .تفضل ٔ�س;تاذ

        ::::يدييدييدييديمح مح مح مح �ٔ �ٔ �ٔ �ٔ محمد محمد محمد محمد اااااملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ال خيفى Mليمك، الس;يد الوز�ر، دور ال�سويق يف ٕانعاش قطاع الصناMة 
التقليدية، كام ال ميكن ٕا¹اكر اGهودات اليت تقوم هبا وزار�مك يف توفري مXافذ 

  . يديني�ل�سويق ملنتوUات صانعاتنا وصناعنا التقل 
وٕاذا اكنت م�ادرة الوزارة يف الرفع من ³عñدات اGصصة لتنظمي 
املعارض اجلهوية قد لقJت اس;تحسا� من ق�ل فعاليات القطاع رمغ اEٔزمة 
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³قhصادية وخفض احلكومة ملزيانية ³س�´ر، وهذا حيمد لمك، الس;يد 
�ر، فٕان الوز�ر، ورمغ هذه اGهودات اليت تقومون هبا، الس;يد الوز

الصانعات والصناع التقليديني ي�hظرون من وزار�مك م�ادرات ٕاضافJة، 
القروي، وكذØ ت�  - xاصة Mىل مس;توى õسويق املنتوUات ذات الطابع

  .املوÌة ٕاىل اEٔسواق اخلارجJة
ومبناس;بة ¡لول الصيف ومومس الس;يا¡ة، نود، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن 

فذ وفضاءات ل�سويق مXتوUات äس;تفرسمك عن �راجممك يف جمال توفري مXا
  .الصناMة التقليدية

ٔ�ال تفكرون يف ٕاقامة معارض ٕاقلميية ملن ال �متكن من املشاركة يف 
  املعارض اجلهوية، وxاصة صانعاتنا وصناعنا يف العامل القروي؟

د ٔ�ن äسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن س;ياس;تمك يف جمال õسويق    كام نو
ارجJة، وهل تنوون õشجيع الصناع املنتوج التقليدي يف اEٔسواق اخل

والصانعات Mىل املشاركة يف املعارض اخلارجJة بتFسري هذه املشاركة، 
حبيث من املالحظ ٔ�ن املعارض اليت õرشف Mلهيا مؤسسة دار الصانع يف 
  اخلارج �كون �لكفهتا ٔ�كرب من إالماك�ت املادية �لصناع التقليديني �ملغرب؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد عبد الصمد قJوح، وز�ر الصناMة التقليدية
  .شكرا الس;يد الرئFس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن،

حقJقة ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الفريق احملرتم Mىل وضعه هذا السؤال املهم، 
كتعترب و¡دة من اEٔولو§ت ا�يل Uاء هبا  وا¦ي يتعلق مبسáٔl ال�سويق ا�يل

  . وا�يل ٔ�كد Mلهيا �2015ر�مج رؤية 
 Øبطبيعة احلال الربامج د§ل الوزارة هناك الربامج املعروفة، وكذ
هناك وا¡د العدد د§ل ا�لمسات ووا¡د العدد د§ل إالجراءات اليت ٔ�تXFا 

معوما، وخصوصا  هبا ل�رسيع ٔ�وال رمق املعامالت د§ل الصناMة التقليدية
الصناع الفرادى وكذØ الصناع ا¦�ن مه مhكونون يف شلك تعاونيات وMىل 

  .شلك مجعيات
بطبيعة احلال، الس;يد املس�شار، تطرقhو �لuانب ا¦ي هيم õشجيع 
الوزارة، õشجيع الوزارة هو ملموس، وكام ٔ�ىت يف تدxلمك، ومشكور Mىل 

مجيع، وانÁ ñرئFس غرفة كنعتربو M³رتاف د§لمك �Gهود ا�يل كنقومو به 
بlٔنه مسáٔl الصناMة التقليدية والتطور د§لها هاذي مسؤولية د§ل مجيع 
الرشاكء، ا�يل الغرف من طبيعة احلال رشيك ٔ�سايس حبمك ٔ�نه Áيتلقى دمع 
من عند الوزارة لتنظمي معارض Ìوية، كتبقى لمك من طبيعة احلال 

راطي د§ل واش ابغيتوه �كون ٕاقلميي ٔ�و ³خhيار يف ٕاطار ال�س;يري اRميق

  Ìوي؟
بطبيعة احلال الوزارة õرشف كذM Øىل املعارض الوطنية ا¦ي اxرت� 
لها هذه الس;نة ٔ�ن �كون موضوMاتية، يعين يف موضوMات، ولكن م�ال 
اخلشب، ٔ�و املعادن، ٔ�و اجل�، ولكن يضم لك الصناع د§ل املغرب يف هذا 

  .املوضوع ٔ�و يف ذاك
اكلية اليت �لكمتمك Mلهيا، ويه ÁيفJة يعين الز§دة يف املشاركة د§ل إالش

الصناع التقليديني �خلصوص الفرادى، ذØ اكن موضوع االتفاقJة د§ل 
لهذه  %10الرشاكة اليت وقعناها الس;نة املاضية، واليت مبوجهبا ٔ�ضفXا äس;بة 
: 2013س;نة املعارض، رمغ إالÁراهات املالية لهذه الس;نة ٔ�ضفXا كذØ يف 

، وسوف äس;متر ٕان شاء هللا، ٕاذا اكنت، ٕاذا ٔ�تيحت يعين ٕاماكنيات 10%
  .مالية، معنا الس;يد وز�ر املالية، هاهو دxل، رمبا ¹زيدو ٔ�كرث

يه مقرونة  %10ومن طبيعة احلال هاذ إالجراءات د§ل هاذ 
fرشوط، الرشوط ٔ�وال هو الرفع من مسامهة الصناع التقليديني املنمتني 

القروي، كذØ الرفع من äس;بة مشاركة الصانعات التقليد§ت،  �لعامل
  .فكXظن بlٔنه اك�ن وا¡د ³رتياح، ولكن حنن يف بداية الطريق

الشطر الثاين من سؤالمك، الس;يد املس�شار احملرتم، وا¦ي يتعلق 
د§ل اRقايق امشات، الس;يد الرئFس،  �3ملعارض د§ل اخلارج، اظهر يل 

  .ßس;ين§ك حنßس بال ما حت 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  .ٕاذن هناك تعقJب؟ تفضل الس;يد املس�شار

        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ محمد محمد محمد محمد اااااملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
نعم، الس;يد الوز�ر، قطاع الصناMة التقليدية جيتاز ¡اليا فرتة انتقالية 
Mىل مس;توى التlٔهيل، يف ٔ�فق ٔ�ن يصبح قطاMا اقhصاد§ بعد ٔ�ن ظل لفرتة 

كقطاع اجñعي، وÁيحتاج ��مع و�لمساMدة،  طويV �لك رصا¡ة ينظر ٕاليه
، ¾شغل ٔ�كرث من %10وهذا القطاع ¾سامه يف الناجت اRاxيل اخلام ب�س;بة 

  .مليون ونصف من الصناع والصانعات التقليد§ت
ال ٔ�¡د ¾شك، الس;يد الوز�ر، �لك رصا¡ة، احXا قلناها Eٔن لFست 

اضية وال يف هاذ الس;نة جمامG� ،Vهودات ا�يل مقمت هبا، ال يف الس;نة امل
د§ل هاذ الس;نة هاذي،  %10ا�يل اكنت و %10هاذي، فÇ خيص 

  .2015وäسuل �رتياح Áبري املقاربة ال�شارÁية يف ٕاطار �ر�مج رؤية 
ولكن حuJ �لكمنا، الس;يد الوز�ر، Mىل املعارض إالقلميية، Eٔنه هناك 

ٕاىل Uاو ±ادي د§ل اEٔقالمي، ٕاذن  6-5بعض الغرف ا¦ي õش;متل Mىل 
س;نني Mاد  6س;نني،  5يعملوه Ìوي يف لك ٕاقلمي، معىن Áيخص وا¡د 

  .غيدور بوا¡د إالقلمي
á هاذي، وٕاىل Uا غيعملوه بlٔنه Ìوي غيعملوا هاذ lٔ ٕاذن هاذ املس

امخلسة د§ل اEٔقالمي، كتطلب ٕاماكنيات، هذا Áرٔ�ي يف اEٔصاá واملعارصة، 
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كرث �لمشاركني، Eٔن كتعرف �ش ±ادي نفhحو �ب �ٔ  ،كنقولو مل ال
الصانعات والصناع التقليديني ا�يل Áيتحمت Mلهيم �ش ±ادي ¾شارÁوا، ولكن 
كتكون الظروف، الظروف واملاكن وإالماكنيات �ش غتقدر õشارك 

  .لكيش
احXا كنقولو بlٔن هاذ الفكرة هاذي ±ادي نفhحوها Mىل صعيد اEٔقالمي، 

الصيف والس;يا¡ة ... لصيفEٔن احXا يف هاذ ا... ولكن �لك رصا¡ة
  . Áيخصنا، ما ٔ�حوجXا �لعمV الصعبة

�لك رصا¡ة املشلك د§ل دار الصانع ا�يل تذاÁر� فJه فÇ خيص 
املنتوUات، هناك كنعرفو العام واخلاص Áيعرف بlٔن دار الصانع ك�سامه 

، ولكن إالماكنيات %20فÇ خيص اEٔروقة، والصانع Áيعطي  %80بوا¡د 
د§لو سواء خشصيا ٔ�و د§ل املنتوج، مع العمل بlٔن الرٔ�سامل د§ل النقل، و 

د§ل ذيك الصانع التقليدي ا�يل ±ادي مييش هبا ¦اك املعرض ٔ�قل من 
  .املصاريف، عفوا

ٕاذن هنا �ش ±ادي مييش ±ادي �رحب، و±ادي يقدر خيلص ذيك 
  . املصاريف وكذا كتجي لو املسائل صعبة Uدا

افhتاح املعرض ... ر، كنطلبو مXمك بlٔنهوهباذ املناس;بة، الس;يد الوز�
اجلهوي د§ل طنuة، وشكرا Eٔن املعرض ا�يل �لك رصا¡ة ٔ�حسن معرض 

  .Mىل املس;توى الوطين
  . وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا، شكرا، شكرا

  .تفضلوا الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد وز�ر الصناMة التقليدية
  .ٕان شاء هللا، ٕ�ذن هللا

السؤال الثاين د§لمك، الس;يد املس�شار احملرتم، وا¦ي الشق د§ل 
ٔ�وال ق�ل إالUابة، جيب تصحيح الرمق د§ل Mدد الصناع التقليديني ... يتعلق

ٔ�لف صانع وصانعة Mىل مس;توى  300املاليني و 2حسب �ٓخر ٕاحصاء هو 
  .الرتاب الوطين

Rولية فÇ خيص املشاركة د§ل الصناع والصانعات فÇ خيص امللتقJات ا
�خلصوص اليت تنظم من طرف مؤسسة دار الصانع، بطبيعة احلال كتكون 
مرشوطة، Áيكون طلب العروض ا�يل Áيخرج يف اجلرائد حسب الصنف 

Áي�لصها ذاك الصانع  %20و %80د§ل املعرض، وك�شارك دار الصانع بـ 
والصانعة، عند� ٕاشاكل ٔ�نه وا¡د العدد د§ل املعارض ما Áيuابوش Mلهيا 
وا¡د العدد د§ل الصناع، كنكونو مضطر�ن يف �ٓخر حلظة ٔ�ننا نطلبو صناع 
ولكن ا�يل هو Uديد، ٔ�وال ا�يل شارك ما Áيبقاش ¾شارك ٕاال ٕاىل Uات Mليه 

  .اRورة، هاذي اEٔوىل
 Øة املنتوج وكذJملصداق Øمثنة وذEٔ5نيا، كنفرضو التعليق د§ل ا

  ملصداقJة القطاع؛
) la caisse centrale(ات، اEٓن كتكون وا¡د 5لثا، الترصحي �ملبيع

يف مجيع املعارض، كنجمعو هذاك املبيعات وكنعرفو �لضبط، واكنت عند� 
صعوبة، ال ٔ�خفي Mليمك ذØ، ٔ�نه اكنت عند� صعوبة مع الصناع ما 
Áيبغيوش يرصحوا، ولكن ا�يل ابغى ¾شارك هذا هو الرشط، Eٔنه يف اxEٔري 

لقطاع الصناMة التقليدية وRار الصانع �ش نعملو  املال العام ا�يل Áيتعطى
، خص نعرفو واش هذاك العملية �حجة وال ال، )les subventions(هاذ 

 2د§ل املعارض تقاموا بـ  4ولكن ٔ�عطت اEٔلك د§لها، م�ال يف ٕاجنلرتا 
، يعين )Pound(املليون د§ل الباوند  3املليون د§ل اRرمه، ولكن دxلوا 

  .مليون د§ل اRرمه 40ن ما يقرب م
كذØ يف بولونيا اEٓن نفس اليش، ما يقرب من مليون ونص د§ل 

هاذي وا¡د . املليون د§ل اEٔورو 2اRرمه، �عوا الصناع ما يقرب من 
الطريقة Uديدة ا�يل كتعطينا وا¡د إالماكنية د§ل التقJمي د§ل هاذ العملية، 

  .واش احXا ±اديني يف الطريق الصحيح ٔ�و ال
ولكن ا¦ي جيب إالشارة والتÁٔlيد Mليه ٔ�نه اك�ن هناك معارض ا�يل 
يقدر الصناع وال الصناع التقليديني الفرادى ميش;يو هلم، ولكن اك�ن ا�يل هام 

، هام ا�يل يقدروا يلبيو الطلبات )les enterprises(من اخhصاص 
  . ويقدروا يعملوا

  .شكرا

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

ٕاذن منر ٕاىل السؤال الثاين، موضوMه تßس;يط مساطر مXح القروض 
  . �لصناع التقليديني

  .الفريق ³س;تقاليل، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد �� امعر ¡داداملس�شار الس;يد ٔ�محد �� امعر ¡داداملس�شار الس;يد ٔ�محد �� امعر ¡داداملس�شار الس;يد ٔ�محد �� امعر ¡داد
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الس;يد الرئFس،
  السادة الوزراء،
  املس�شار�ن احملرتمني، السادة والس;يدة

نوه بوزارة الصناMة التقليدية ن يف احلقJقة ق�ل نقول التدxل د§يل نبغي 
وحنمدو هللا ا�يل س;بقين ¡د يف التدxل �ش نوه هبا Eٔن قال عندي 
عطف Mلهيا وال تنقال من Ìة ٔ�خرى، Eٔن من يوم ا�يل توىل الوز�ر 

، وMاد عندو ٕاشعاع، Rروك تقريبا س;نة، هذا القطاع تطور تطور عظمي
وخوف تفوت Mيل املدة ما نقد حنيص Ø ٕاال ٔ�ين نوه مبعايل الوز�ر وبفكرو، 
وهذا ما مينعنا من بعض املشالك و¡لها و³قرتا¡ات فهيا ا�يل مازالت 

  .وجتديد بعض املعاهدات مع املصاحل املالية
  الس;يد الوز�ر، 
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مساطر مXح  يعاين العديد من الصناع التقليديني من مشلك تعقJد
القروض القhناء املواد اEٔولية، هذه املواد ا�يل يه تعترب ٔ�ساس;ية يف ٕانتاج 

نتلكم بطريقة Mا¾شها، توصلنا Mىل جييو ... الصناMة التقليدية، هاذو الصناع
يطلبوا قروض وما جيربو قروض، ولكن اكينة اتفاقJات ق�ل، واكينة مسائل 

Eٔن اكينة ... اكينني ا�يل...  منمقJدة، مايش ٔ�نه تعطيل من إالدارات وال
ٔ�لف  50ٔ�لف درمه، ٕاىل  �30ٓالف درمه لـ  10اتفاقJة اكنت تعطي من 

  . درمه، اكنت يف ذاك العهد امزية الصانع يقد �روج هبا
الوقت، الوقت ما تىل Áيف ذاك الوقت، إالنتاج ما تىل هو  ذااليوم 

ت ٔ�كرب من ذا، ما إالنتاج، ومhطلبات السوق ما تالت يه، املنافسة Mاد
اتالت امزية ٔ�ي ¡اUة، ابغينا هون �رتفع من هاذ الغالف د§ل الكريدي 

  .�لصانع التقليدي و�رتفع املدة د§لو ليعود يف مhناول الصانع التقليدي
ٔ�وال الصانع التقليدي خيوذ وا¡د الكريدي، وميل يفوت الشهر ٔ�و جوج 

Xوىل والثانية، هنا نطالبو  هخيلص مEٔٔن تعود الس;نة عندو من ليطرا اl6ب 
شهر ما جتيه ليطرا اEٔوىل �ش �روج ال يق�ض مادة ٔ�ولية،  12ٔ�شهر ٕاىل 

  .لي�د×ا، ليخرÌا �لسوق، يعود �رجع مهنا خيلص مهنا الكريدي د§لو
 6من  هكام نطالبو، الس;يد الوز�ر، �رفع Áريدي ٔ�رفع من ذا، يعود مدت

ٔ�لف درمه �لفوق،  200من  املايل هس;نوات، ويعود ±الف 9س;نوات ٕاىل 
�ش يقدر الصانع التقليدي �روج، راه لكيش ا±ىل ولكيش وMار، حىت 
املعارض ا�يل كنتو تتلكموا فهيم، ادرك ٕاىل õشارك فهيم، ±ري املسا¡ة ا�يل 

  ...يعرض فهيا خصو يعود يقد يناسب ويقد
  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::صناMة التقليديةصناMة التقليديةصناMة التقليديةصناMة التقليديةالس;يد وز�ر ال الس;يد وز�ر ال الس;يد وز�ر ال الس;يد وز�ر ال 
  الس;يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس;يد املس�شار Mىل وضعه هذا السؤال ا¦ي يعترب 
�لك رصا¡ة وا¡د من إالشاكليات الك�رية اليت تعيق الوصول ٕاىل النتاجئ 

ة ، Mلام بlٔنه مت التوقJع Mىل اتفاقJة xاص2015املتوxاة فÇ خيص رؤية 
القرض "ٔ�بناك، ا�يل يه بنك  3مبنتuات ا�متويل لفائدة الصناع التقليد�ن مع 

، وذØ ملواÁبة "البنك املركزي الشعيب"و "التuاري وفابنك"و "الفال 
الصناع التقليديني يف متويل ¡اجJاهتم ا�يل كهتم �خلصوص ا�متويل د§ل 

Jقي د§ل الصانع هو يديه ٔ�و املواد اEٔولية، Eٔنه دامئا نقول بlٔنه رٔ�س املال احلق 
ٔ�صبعه، ولكن املادة اEٔولية يه ا�يل كتعترب فهيا الطلب ٔ�و ال كتاxذ ال�س;بة 

  .وال احلجم الك�ري د§ل ا�متويل ا�يل من بعد ما كتوصلنا كمتيش �لبيع

ٕاذن هاذيك الفرتة ما بني الزتويد ٔ�و ال �لرشاء د§ل املادة اEٔولية 
يعة احلال وا¡د الفرتة ا�يل Áيكون فهيا وا¡د والتصنيع والبيع، كتكون بطب 

الضغط مايل Mىل الصانع، من مت Uاءت هذه االتفاقJة اليت وقعناها مع 
  .اEٔبناك، وا�يل مع اEٔسف مايش لكيش اEٔبناك Áيñشاو مع هاذ إالشاكلية

ولكن املسؤولية مايش Áيتحملوها ±ري اEٔبناك، الس;يد املس�شار 
امسة، Eٔنه عند� اتصال مع السادة املد�ر�ن العامني احملرتم، املسؤولية مhق

ورؤساء اEٔبناك ا�يل وا¡د العدد د§ل الصناع بطبيعة احلال Áيجيو� 
مشالك حسب اEٔقالمي وحسب اجلهات، Áيكون مشالك فÇ خيص 

  .الضام�ت
اEٔبناك كام تعلمون هذا قطاع حر ا�يل Áيعطي الضامنة بطبيعة احلال 

يف �ٓخر املطاف ٕاىل ما رجعش الكريدي خص البنك Áياxذ قرض، Eٔنه 
الضامن، ولكن حنن يف ٕاطار مواÁبة هذه العملية وإالرادة ٕالجناaا كنطلبو 

XبEٔسهيل عـــاك ٔ�نه �ك¥من اõ ق¦ونEٔات ٔ�و ¦ل يف بعض املنتوج¥ىل ا
)les produits bancaires( خيص ا�متويل �كون ±ري هذاك Çم�ال ف ،
)le crédit revolving ( بطبيعة احلال حسب الصانع وحسب الطلب

  ٔ�لف درمه وال؟ 50ٔ�الف درمه وال  10د§لو، واش 
اليوم هاذ إالشاكل ±ادي Áينقص مع التعاونيات، Áينقص مع الرشاكت 

  .املهيلكة د§ل الصناMة التقليدية، ولكن ال زال يتفامق مع الصناع التقليديني
ء مع الس;يد رئFس احلكومة يف ٕاطار جلنة عند� بعد ±د ٕان شاء هللا لقا

، وا�يل ±ادي �كونوا ¡ارض�ن معنا مجيع القطاMات 2015القJادة د§ل رؤية 
  .احلكومJة اليت هيمها اEٔمر، وسوف نتذاÁر يف هذا اEٔمر ٕ�ذن هللا

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

  .هناك تعقJب؟ تفضل

        ::::داددادداددادمعر ¡معر ¡معر ¡معر ¡اااااملس�شار الس;يد ٔ�محد �� املس�شار الس;يد ٔ�محد �� املس�شار الس;يد ٔ�محد �� املس�شار الس;يد ٔ�محد �� 
  . شكرا معايل الوز�ر

يف احلقJقة اEٔبناك ما مه س;يان، ومن ذا املنرب ٔ�� نوه �لبنك الشعيب 
Mىل تفهمو �لصناع التقليديني، وMىل x�ٔذو بيدهيم وxاصة هذا املتويل يف 

  .اEٔقالمي اجلنوبية، ما نعمم Mىل لكيش Eٔن البالد ا�يل Mا¾ش
ضنا، ولكن هذا لكعوا 5نية، يه حقJقة اك�ن بعض املشالك عند بع 

االتفاقJة ا�يل اندارت وحJدت الوس;يط، والوس;يط حJدتو ذاك ا�يل يدxل 
معه ا�لجنة، جلنة القروض Mىل  طفكتما بني البنك والزبون، ولكن 

حساب وصلهتا وس;يط وحJدهتا، جلنة القروض د§ل الصناMة التقليدية 
هم، هذا يقد تعرف الصانع، وتعرف به البنك، البنك ما يعرف الصناع لك 

ٔ�لف درمه، وتعرف  100ٔ�لف درمه، وهذا يقد ¾س;تاهل  20¾س;تاهل 
وتقول �لبنك هذا يقد يق�ط وهذا ما يقد يق�ط، تعرف الصانع وتصنفهم، 

  . ويف اxEٔري تعرف اشكون اس;تفاد وشكون ما اس;تفاد
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 ،وزارة الصناMة التقليدية ¡ارضة يف ا�لجنة، تعرف املعرض ومسائ
ا�لجنة وابقJنا مهبمني، ماين Mارفني اشكون اس;تفاد،  هون احتيدت حىت

نعدلو ورقة ٕاثبات احلرفة ومييش يعدل ملفو، هون هاذيك ا�لجنة د§ل 
القروض ا�يل يه تعدل وحتيص حىت د�ر حمارض، حىت ذيك الفائدة ا�يل 
�رجع و�رجع Mلهيا ماضيهتا مع البنك، هون البد من ³ن��اه ¦يك ا�لجنة 

الشكر، وما حنتاجو اكع نقول Ø هذا Eٔنك قامي بlٔكرث وäشكروك جزيل 
من الواجب، ±ري اك�ن بعض املسائل ا�يل يه الشك ٔ�هنا fس;يطة، ويه 

  .البداية د§ل مسائل Áبرية
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .رد Mىل التعقJب الس;يد الوز�ر

  :الس;يد وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد وز�ر الصناMة التقليديةالس;يد وز�ر الصناMة التقليدية
حص ومعدل Áباá، واحXا كام اس;بق يل ٔ�ين §مك، الس;يد املس�شار، 

قلت، هاذ املوضوع كنعرتفو Eٔنه ال ميكن ٔ�ننا نقول بlٔنه لك يشء Mىل ما 
�رام، بطبيعة احلال املسائل ا�يل شاد�ن فهيا الطريق وك�شوفو إالحصائيات 
ا�يل كنوزعو وكنقولوها سواء ٕاجيابية وال سلبية، ما عند�ش مرÁب نقص، 

 8قطاع الصناMة التقليدية ±ادي �كون �زيد بني  2012امحلد � ٔ�واخر 
يف الرمق د§ل املعامالت، كنا كند�رو هاذ التقJمي مرة يف الس;نة،  %12و

 2013ٔ�شهر اEٔوىل د§ل  6ٔ�شهر، الرمق د§ل  6دا� غنبقاو ند�روه مرة يف 
Vسابيع املق�Eٔليه يف اM سوف نعلن.  

لتكو�ن، سواء يف مجيع ويف مجيع، سواء يف املعارض، سواء يف ا
القطاMات عند� ٕاشاكل يف ا�متويل، وMىل الصعيد الوطين، وسوف نتدxل 
مع القطاع احلكويم ا¦ي ¾رشف Mىل هاذ املسáٔl، مع زمJيل وز�ر املالية، 
كام س;بق يل ٔ�ن قلت بعد ±د، غتكون جلنة القJادة ا�يل كتقمي العمل ؤ��ن 

دمك بlٔن هاذ املوضوع د§ل وسوف M�ٔ ،2015وصلت إالسرتاتيجية د§ل 
  . ا�متويل سوف �كون يف اEٔولو§ت

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  .شكرا، äشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون�hقل ٕاىل اEٔس;ئV املوÌة �لس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئFس 
  .ة املوضوعاحلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف اخلارج، وجتمعهام و¡د

  :ٕاذن هناك ثالث ٔ�س;ئV جتمعهام و¡دة املوضوع
العبور وظروف ³س;تق�ال، ٕاذن اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من 

  .الفريق احلريك، تفضل
  

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر 
  .شكرا الس;يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس;يد الوز�ر،
بدٔ� معلية العودة Eٔبناء Uالي�Xا ببالد املهجر مع ¡لول فصل الصيف ت 

  . ملعانقة وطهنم وقضاء عطلهتم بني اEٔهل واEٔح�اب
وكام ال خيفى Mليمك، الس;يد الوز�ر، õشلك اجلالية املغربية املقمية �خلارج 

 %70من ساكنة املغرب، و�متركز يف توزيعها اجلغرايف حبوايل  %10حوايل 
حموري مhعدد يف تفعيل وت�ش;يط احلياة  يف ٔ�ورو�، ويه تضطلع بدور

³جñعية و³قhصادية لب�� املغرب، ويف حتريك دواليب ³قhصاد 
الوطين، وتؤكد �مللموس ما جتنيه خزينة اRوá املغربية من العمV الصعبة، 
رمغ الوضعية الصعبة اليت جتتازها جراء اEٔزمة ³قhصادية، و�ملقابل جندها 

  .د اEٓن من املشاركة يف ا�متثيلية الس;ياس;ية و³نت�ابيةحمرومة ٕاىل ¡
  الس;يد الوز�ر، 

ما يه التدابري املت�ذة لتحسني ظروف ³س;تق�ال اجلالية املغربية 
�خلارج؟ وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتزنيل اEٔحاكم اRس;تورية املتعلقة 

  �ملغاربة املقميني �خلارج؟ 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . را الس;يد املس�شار احملرتمشك

السؤال الثاين موضوMه كذØ تدبري معلية العبور �ل�س;بة Eٔبناء اجلالية 
  . املقمية �خلارج

  .اللكمة �لفريق ³س;تقاليل، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد الطيب املوساوياملس�شار الس;يد الطيب املوساوياملس�شار الس;يد الطيب املوساوياملس�شار الس;يد الطيب املوساوي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الرئFس، الس;يد
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد الرئFس احملرتم،

  الس;يد الوز�ر،
بداية نود ٔ�ن äشكر وäش;يد �Gهودات امللحوظة اليت ما فhئمت تقومون 
هبا من U�ٔل ¡ل املشالك اليت تعرتض Uالي�Xا املقمية �خلارج، وذØ عن 

Uالي�Xا هبدف الوقوف عن كثب طريق ³جMñات اليت تقومون هبا مع 
Mىل ٔ�وضاعها، و±ري xاف عنمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن هذه الشهور 
�رتد فهيا معلية العبور �ل�س;بة Eٔبناء اجلالية املقمية �خلارج، وكذEٔ� Øقالمي 
اجلنوبية ومن ٔ�قالمي شاملية ومن Ìات ٔ�خرى، وذØ لتuدد الروابط 
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  . م ووطهنم Mىل سواءاEٔرسية مع ٔ�رسمه وMائالهت
ول�سهيل هذه العملية، البد من بذل جمهودات ٕاضافJة من ق�ل وزار�مك 

لهذا،  .والت�س;يق مع اكفة القطاMات وإالدارات املعنية والتدبري لهذه العملية
  .الس;يد الوز�ر، äسlٔلمك عن هذه العملية لتقوموا هبا Mىل ٔ�حسن ما �رام

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا

        ::::Fس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةالس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ 
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .يف نفس املوضوع، ٔ�عطي اللكمة لفريق اEٔصاá واملعارصة، تفضل

  :املس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس;يد الرئFس
  الس;يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
مما ال Uدال فJه ٔ�ن اجلالية املغربية املقمية �خلارج تضطلع بدور هام يف 

قوية جسور التواصل بني بالد� والب�ان املضيفة، كام õسامه يف التمنية ت
³قhصادية و³جñعية �لبالد عن طريق حتويالت العمV الصعبة وٕاجناز 

  . مشاريع خمتلفة يف مXاطق اململكة
ومما الشك فJه ٔ�ن صيانة حقوق ومصاحل هذه الرشحية من املواطنني 

العناية لها، وهنج س;ياسة �لقرب اجتاهها تتطلب رضورة ٕاعطاء املزيد من 
�متكJهنا من اجhياز العراقJل اليت تصادفها ٔ�ثناء لك معلية عبور ٕاىل ٔ�رض 

  .الوطن
وٕاذا كنا نعرب عن ارتياحXا �لتحسن املس;متر، ولو البطيء، �لظروف 
العامة لعملية العبور من س;نة ٕاىل ٔ�خرى، و�لمجهودات اليت تقوم هبا 

Gمؤسسة محمد اخلامس �لتضامن، واليت ال احلكومة يف هذا ا Øال، وكذ
 Vىل ٔ�مهية مواصM شددä د ٔ�ن ينكرها، لكن يف الوقت نفسه¡Eٔ ميكن

  .اجلهود املبذوá يف هذا إالطار من U�ٔل تعز�ز وترية اEٔعامل وإالرساع هبا
ويف هذا الس;ياق، äسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن التدابري املت�ذة 

الية املغربية املقمية �خلارج لهذه الس;نة، وعن إالجراءات الس;تق�ال ٔ�فراد اجل
اليت اختذهتا وزار�مك لتuاوز اكفة العراقJل والصعو�ت اليت تعرتض 

  .املهاجر�ن املغاربة Mىل ٔ�رض وطهنم
  .شكرا الس;يد الرئFس

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

 ٔEىل اM ابةUاملتعلقة �س;تعدادات اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕال Vس;ئ
  . الس;تق�ال ٔ�فراد اجلالية، يف õسع دقائق

  .الس;يد الوز�ر، تفضلوا �لمنصة
  

الس;يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Rالس;يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Rالس;يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Rالس;يد عبد ا�لطيف معزوز، الوز�ر املنتدب Rىىىى رئFس احلكومة، امللكف  رئFس احلكومة، امللكف  رئFس احلكومة، امللكف  رئFس احلكومة، امللكف 
        ::::�ملغاربة املقميني �خلارج�ملغاربة املقميني �خلارج�ملغاربة املقميني �خلارج�ملغاربة املقميني �خلارج

  .شكرا الس;يد الرئFس
  شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  م،الس;يد الوز�ر احملرت 
ٔ�� Uد سعيد ٔ�ن �ٓيت ٔ�ماممك ٕالعطاء بعض املعلومات حول وا¡د 
الرشحية من ٔ�عز الرشاحئ د§ل اGمتع املغريب، ٔ�ال ويه اجلالية املغربية املقمية 
�خلارج، كام تفضلمت �Eٔرقام و�جلودة، فهم ¾سامهون يف لك ما هيم البالد 

  .من ٔ�وراش �منوية، اجñعية واقhصادية وس;ياس;ية
ا�يل  400مليون و 3الية املغربية كام تعلمون يه ٔ�رقام ترتاوح بني اجل

مليون د§ل  5يه مسR Vuى القXصليات، وتقد�رات ا�يل كمتيش حىت 
يف  %80ب� خمتلف، مع متركز د§ل ٔ�كرث من  100ال�سمة يف ٔ�كرث من 

  . القارة اEٔوربية
س;تو§ت، Mىل Uالية ا�يل كتحظى �هñم الب� اEٔم املغرب Mىل لك امل 
د§ل الفصول  5مس;توى اRس;تور Áيف تبعتو اRس;تور املغريب خصص 

د§لو ملغاربة العامل، هاذي ما اكينة حىت يش سابقة م�لها يف العامل، 5نيا Áيف 
كتعرفوا العناية املوصوá جلالá امل� بقضا§ مغاربة العامل، و5لثا الرب�مج 

إالجراءات ا�يل تعىن fشؤون مغاربة احلكويم ا�يل Uا بوا¡د العدد د§ل 
 Vxس;تور، وا�يل كام تعلمون يه داRضيات اhتزنيل مق Øالعامل، مبا يف ذ
يف الرب�مج ال�رشيعي �لحكومة، وا�يل كهتم لك املسؤولني Mىل القضية 

  .ال�رشيعية والعديد من القطاMات، مايش يه قضية قطاع وا¡د
Jة يه مXاس;بة ا�يل كتكون فهيا ابغيت كذØ نlٔكد Mىل ٔ�ن العطV الصيف 

اجلالية يف لقاء مع الوطن، مع العائV، مع اEٔح�اب، مع اGمتع املغريب، 
وكذØ مXاس;بة �ش كتعرف Mىل لك ما تعرفه اململكة املغربية من تطور يف 

  .ش;ىت املياد�ن
املغرب Áيتعترب قدوة يف العامل، واحXا كنا هاذ الشهر�ن اxEٔري�ن اكنوا 

د د§ل ا�لقاءات اRولية، مبا يف ذØ لقاء دويل Áبري ا�يل نظم Eٔول فJه العد
فالتجربة املغربية ¾شاد . مرة بب� عريب ٕافريقي ا�يل هو xاص �لهجرة والتمنية

هبا كتجربة �حجة وكدالá ¾س;تعملها العديد من اRول يف مJدان õس;يري 
  .شؤون املهاجر�ن د§لو xارج الوطن

  :ك مقايFس لقJاسههاذ النuاح اك�ن هنا
ٔ�وال، وانñ �لكمتو Mليه، الز§رة املس;مترة واملرتددة Eٔبنائنا �خلارج لب�مه 

، يعين حسب اEٔرقام %66اEٔم ا�يل ال�س;بة الس;نوية د§لها، املعدل Áيفوق 
ا�يل عند� ما عند�ش يش رمق Áيفوق هاذ الرمق هذا يف العامل، Áيعين ٔ�ن 

اEٔجJال، من اجليل اEٔول ٕاىل اجليل الرابع، من لك  3مغاربة Mىل  2معدل 
Áيجيو Mىل اEٔقل مرة وا¡دة يف العام �لمغرب، فهذا  2/3املعدل هو ٔ�ن 

  .مؤرش ×م
  . مؤرش 5ين ×م، هو التحويالت ا�يل �لكمتو Mلهيا
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املؤرش املهم الثالث هو ³س�´ر د§ل املغاربة يف ب�مه اEٔم، ولو حىت 
م ¾س�مثرون يف العقار، فاالس�´ر يف العقار هو ارتباط يف العقار املنقول، ٔ�هن

  . يف ¡د ذاته بlٔرض الوطن
هاذو لكهم مؤرشات ا�يل كتبني Mىل ³رتباط د§ل املغاربة ببالدمه، 
وهاذ ³رتباط هو ن�uJة لعمل لرتامك د§ل عرشات الس;نني د§ل اGهودات 

  .ا�يل قامية هبا اRوM áىل لك املس;تو§ت
Eٔن كرناق�و ) juin( 5ابغيت ٔ�وال نعطي هو رمق حلد الساMة من فا�يل 

، )Septembre( 15حىت ) juin( 5وكن��عو ما ¾سمى بعملية العبور من 
ٔ�لف خشص ا�يل  400اك�ن تقريبا ) juin( 30ٕاىل  )juin( 5ٕاىل ¡د من 

  . ٔ�لف عربة U50او �لبالد، ا�يل Mربوا احلدود جتاه الب�، وتقريبا 
هر رمضان، فهاذ الرمق Áيبقى ×م Eٔن شفت وا¡د الرمق رمغ ضغوط ش 

  .ٔ�لف 100ٔ�لف مايش  400ٔ�لف، راه  100خرج يف الصÅافة د§ل 
ة د§ل العبور اEٔهداف د§لها هو حتسني ظروف العبور وإالقامة يالعمل 

د§ل مغاربة العامل xالل مقا×م الصيفي، وا�يل فهيا احلرص Mىل وا¡د 
ة يف الرحJل وإالقامة، الرا¡ة وحسن ³س;تق�ال الس;يوá اكفJة، السالم

  .وا¡رتام الكرامة، مث تßس;يط وõرسيع املساطر �ل�س;بة �ل�دمات
هاذ العام õسخر وا¡د ا�لوFUس�Jك ×م �ل�س;بة لهاذ العملية وا�يل 

 5يوم، من  100ٔ�لف مغريب ا�يل Áيجيو يف  100مليون و 2ك�شهد تقريبا 
)juin ( 15لـ )Septembre(ٔ�لف عربة 320قريبا ، وت .  

خشص، مهنم اRرك،  6330هاذ العدد Áيمت التlٔطري د§لو من xالل 
 Øٔطرمه كذlعيني ا�يل كتñمن، مهنم مؤطر�ن اجEٔمهنم ٔ�طباء، مهنم ا
مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن، وز§دة Mىل ٔ�طر الوزارة ؤ�طر مؤسسة 

 كنقومو به ق�ل ما احلسن الثاين ملغاربة العامل، ز§دة Mىل لك العمل ا�يل
  .خيرجوا من البالد ا�يل هام فهيا داxل القXصليات والسفارات

 �78خرة يومJا، ا�يل كتضمن  26هاذ الس;نة كذØ مت ال�س�ري د§ل 
ر¡V يومJة بني ضفيت البحر اEٔبيض املتوسط، ؤ�ربع ر¡الت ٔ�س;بوعية، 

عابية، خشص يومJا Êطاقة اس�J 72.500اليشء ا�يل �ميكن من نقل معدل 
  .اك�ن ا�هنار ا�يل Áيفوتوا هاذ اليش واك�ن ا�يل ما Áيفوتوهش

طنuة املتوسط هو امليناء ا�يل عندو ٔ�كرب Mدد، حبيث ٔ�نه ميكXه نقل 
  . ٔ�لف عربة 12خشص، و 37.400ٔ�و اس�Jعاب ذها� وٕا§� 

مت كذØ هاذ الس;نة uÊديد فhح اخلط د§ل احلس;مية مونرتيل بباخرة 
خشص، مث كذØ مت وضع هاذ الس;نة Eٔول مرة  350ها ا�يل الطاقة د§ل 

  .�خرتني احhياطيتني، ٕاذا دعت الرضورة عند ا¦روة
ر¡V ٔ�س;بوعيا  �1319ل�س;بة �لنقل اجلوي، هاذ الس;نة مت õس�ري 

مقارنة مع الس;نة املاضية،  M21%رب لك مطارات اململكة، هذا رمق زايد بـ 
  .يف النقل اجلوي زايدة %21زايدة يف النقل البحري و 12%

مث كذØ هاذ النقل اجلوي مت تlٔطري العمل داxل املطارات Eٔن خصمك 
 %70د§ل املسافر�ن Áيجيو Mرب اجلو و %30تعرفوا بlٔن مرينا من تقريبا 

Mرب اجلو الس;نة املاضية، وهاذ  Á44%يجيو Mرب الطريق ٔ�و البحر ٕاىل 
Mرب اجلو، هذا ا�يل Uاية  %50اكينة ٔ�كرث من ) juin( 30الس;نة حلد 

Áيعين Mىل ٔ�ن النقل اجلوي بدا Áياxذ وا¡د اEٔمهية كربى �ل�س;بة لتنقل 
  .مغاربة العامل

مث كذØ �ل�س;بة �لنقل البحري �ش يمت املرور يف ٔ�حسن الظروف 
  .�يق اشوية ¹مكلو يف التعقJب... اكن هناك اس�´ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . ا¹هتSى الوقت الس;يد الوز�ر

  .عقJب الفريق احلريك؟ تفضلهناك ت 

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر املس�شار الس;يد عبد القادر 
  .شكرا الس;يد الرئFس

  الس;يد الوز�ر،
هاذ اليش يف احلقJقة، اكع هاذ اليش ا�يل قلتيه مربوك، احXا لكام شفXا 
بlٔنه املوضوع د§ل اجلالية التحسني د§ل ³س;تق�ال د§هلم ٕاالّ وهاذ اليش 

س;ياس;يا مازال هام ما اكي��Jش ال يف الربملان وال  تيفرح املغاربة لكهم، ولكن
دس;تور§ حصيح، ولكن البد احلكومة Áيخصها تقلب صيغة �ش  ..يف الخر

áوRيف املؤسسات د§ل ا Vهاذ الرشحية �كون ممث.  
النقطة الثانية، �ٓش درتو، الس;يد الوز�ر، ميل كتجي اجلالية كتدوز 

سواء يف  ،�ش تدxل لبالد� ٔ�ور� لكها، ميل كتوصل �لÅدود د§لنا
احلدود بي�Xا وبني مليلية ٔ�و يف سhßة، ك�شوفو وا¡د املعا�ة تيعانيوها 
هاذوك الناس، رمبا كنطلب مXك يش هنار متيش توصل متا ��ليل وõشوف 
احلاá د§ل ذوك الناس، واش املواطن ا�يل Áيجي Áيقطع هاذ املسافة وجيي 

يقة اس;تفزازية، وابزتازية كذØ، جييب السوايع وهو متا، وبطر  4-3جيلس 
وا¡د اشوية القش فوق السطح د§لو، ويبقى يقولوا لو ±ادي تعرش Mليه، 

  .وهاذ اليش ±ري البار¡ة Mاد يف مليلية
السوايع وهام  4والس;نة املاضية الناس كتجيب اوالدها كتuلس 

هنا ما تFساينوا يف احلدود، احXا �لعكس Áيخص ميل يوصلوا ��وá د§هلم 
  . اRقايق، Áيخصو يدوز 10تيخص يتعطلوا حىت 

هذا غريب ٔ�� شفhو، هاذ اليش ا�يل تنعاود Ø راه شفhو بعيين، ما 
يش تنعاود Ø تقال يل، الس;نة املاضية دxلنا حىت عند الس;يد العامل 

  .�ش امىش تدxل بنفسو �ش ¡لينا املشلك
املساطر Mىل هاذ ٔ�ما إالدارات، الس;يد الوز�ر، تيخص البد õسهيل 

  .وهو Áيدور بني إالدارات هالناس، راه Áيجي شهر لك
  .شكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق ³س;تقاليل، تفضل الس;يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس;يد الطيب املوساوياملس�شار الس;يد الطيب املوساوياملس�شار الس;يد الطيب املوساوياملس�شار الس;يد الطيب املوساوي
  .شكرا الس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر، مقمت مبجهود ج�ار، ولكن، الس;يد الوز�ر، هناك 
ت كنقولو Áبرية ولكن كثرية، كام قال بعض الس;يد املس�شار مالحظا

مؤخرا، هو �لكم سابقي عن فعال عن اجلالية املقمية �خلارج تتuرب صعو�ت 
كثرية، فعال من اRخول يف فرäسا واس;بانيا ما يلقاو ٔ�ي مشلك، ولكن ميل 

ة، يلحقوا احلدود، الس;يد الوز�ر، حنو احلدود املغربية جيربوا مشالك Áبري 
وهام رامه مدxلني معV صعبة، وxاصة ا�يل يدxل معV صعبة، الس;يد 

فعال وزار�مك قامية �Gهود د§لها �لك رصا¡ة، ولكن، الس;يد ... الوز�ر، راه
  .الوز�ر، خص يعين رMاية Áبرية فÇ يتعلق �Eٔمور ا�يل يه احلدود

ة رمبا 5نيا، اهرضت، الس;يد الوز�ر، اEٔمور د§ل اجلوي، هاذ النقط
تتعلق بوزارة النقل، مؤخرا اخلطوط امللكJة املغربية قامت مؤخرا جبزر 
الكXاري الر¡V اEٔوىل، الر¡V الثانية وقفت، ما اعرفXا اMالش؟ وهام 

وبعض  (Binter8)مس;تغليهنا U�ٔانب، ما ¾سمى �لطريان اEٔجXيب ا�يل يه 
 . ا�Eٔطرة ا�يل يه موجودة يف جزر الكXاري

الوز�ر، وÁيف ما ٔ�رشت لها، الس;يد الوز�ر، ٔ�ول ر¡V، هذا، الس;يد 
  5ين ر¡V صبحت ملغية، اMالش؟ ما يه اEٔس;باب د§لها الس;يد الوز�ر؟ 

  .والسالم Mليمك

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لفريق اEٔصاá واملعارصة، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس;يد الرئFس

وحنن كذØ يف فريق اEٔصاá واملعارصة نقول لمك، الس;يد الوز�ر، 
املشالك ا�يل Áيعاين مهنا إالخوان د§لنا يف املهجر، اك�ن Mدة مشالك، هاذ 
املشالك مهنا اك�ن إالخوان ا�يل Áيدxلوا وÁيتعرضوا لرسقة الس;يارات د§هلم 

روا املساطر د§هلم �ملغرب، ميل Áيتعرضوا لرسقة الس;يارة د§هلم Áيجيو Áيد�
القانونية عند الرشطة ويف احملمكة وكتعطهيم اRيوانة Mام ٕاما جترب الس;يارة 
وال ينوض يعرشها، واش هذا حق، الس;يد الوز�ر، Mىل العامل يف هاذ 
اEٔزمة هاذي؟ ك�شوفو هاذي اكينة يف املغرب فقط، هاذ املشلك هذا 

مايش يعرش Mلهيا Mاود  الس;يارة، خصو يتÅل، ما ميك�شاي، راه õرسقت $
  .من بعد

اك�ن املشالك اEٔخرى د§ل ±الء التذاÁر، اك�ن، الس;يد الوز�ر، 
ك�شوفو هاذ اEٔ§م اك�ن وا¡د الباخرة ٕايطالية ارشاو العامل د§لنا ٔ�لف 

  .من ٕايطاليا �ش جييو �لمغرب، هذا مXكر) billets( 100ٔ�ورو، مليون و
و املهاجر�ن من طرف البواخر اك�ن وا¡د ³بزتاز ا�يل Áيتعرضوا ل

                                                 
8 Binter Canarias 

اEٔجXبية، وكام ٔ�عطيتمك هاذ الباخرة إاليطالية، وكذØ، الس;يد الوز�ر، ميل 
Áيجيو هاذ املغاربة �لعطV د§هلم لهنا§ الوقت د§هلم اكملني Áيدوزوه بني 

  .إالدارات، واملشالك ا�يل عندمه البنكJة Mىل �را يف ٔ�ورو�
ربة خصنا Mىل اEٔقل äشوفو من احلال لهذا، الس;يد الوز�ر، هاذ املغا

د§هلم، وحترك احلكومة املغربية Mىل غرار بعض احلكومات اليت لها Uالية 
Áبرية يف ٔ�ورو� من U�ٔل حتسني ومتنيع االتفاقJة الثنائية، والعمل مع 
حكومات ³س;تق�ال ٕالجياد طريقة �لتخفJف وٕاMادة Uدوá اRيون 

  .املس;تحقة لهاذ العامل
  .س;يد الرئFسوشكرا ال 

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

دقائق،  6اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقJبات يف 
  .تفضلوا

الس;يد الوز�ر املنتدب Rالس;يد الوز�ر املنتدب Rالس;يد الوز�ر املنتدب Rالس;يد الوز�ر املنتدب Rىىىى رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني  رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني  رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني  رئFس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني 
        ::::�خلارج�خلارج�خلارج�خلارج

  .شكرا الس;يد الرئFس
ð�ٔرمتوها وا�يل يه Uد ×مة، ٔ�� لو مسحمت �ل�س;بة لبعض النقط ا�يل 

  . ابغيت نعطي بعض املعلومات
�لكمتو Mىل النقل اجلوي م�ال بني جزر الكXاري واEٔقالمي اجلنوبية، 
ف�Åال ا�يل كنقولو راه حىت قط ما Áهيرب من دار العرس، املغرب فاحت 
اEٔبواب د§لو، والس;يد وز�ر النقل هنا، عند� س;ياسة السامء املفhو¡ة، ٔ�� 

رشكة خمتلفة، وهاذ  40ر¡V كتقوم هبا  1320يتمك اق�ايV اEٔرقام د§ل اعط 
لكها ٔ�جXبية، الباب مفhوح للك  37ا�يل مغربية،  3 فهيا ّ� رشكة § 40

الفاMلني ٔ�هنم �ش يوفروا وسائل النقل، والس;يد وز�ر النقل اxربين Mىل 
ري مبا يف ذØ ٔ�نه Mاد غيتوسع العدد د§ل الر¡الت بني املغرب وجزر الكXا

  .تي�رييفي
�ل�س;بة لنقط العبور بني �ب سhßة وبني �ب مليلية السليب�ني، هاذ 

ل، Eٔن ذالنقط راه مت، ٕاىل امشhFو وشفhو، اك�ن هناك وا¡د اGهود ا�يل تب
اك�ن وا¡د الشوية د§ل الضيق، xاصة �ل�س;بة لباب مليلية ما اكي�ش فني 

س;يع ومت التضليل د§ل بعض املناطق توسع �زاف، ولكن رمغ ذØ مت التو 
�ش ٔ�وال العدد د§ل ش;بابيك املرور �كونوا ٔ�كرب، و5نيا ٔ�ن هاذ املرور 

  .�كون يف ظروف ٔ�حسن
هذا ما ÁيعنFش Mىل ٔ�ننا وصلنا Eٔحسن مس;توى، Eٔن الطمو¡ات 
د§لنا �ل�س;بة ملغاربة العامل مه طمو¡ات Uد مرتفعة، احXا مازال �±ني 

س;نني  �10 ا�يل كنبغي نقول لمك، رجعوا ±ري هاذي وا¡د حنس;نو، ولكن �ٔ 
ق�ل وقارنوا مع دا�، فكJف �لكم الس;يد املس�شار احملرتم، اك�ن وا¡د 
الرتامك، راه مرينا، قال يل خصك متيش ٔ�� راه �منيش، �منيش مكسؤول 
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ساMة يف  36وكمنيش حىت Áساحئ، وكنعقل Mىل ٔ�ننا õس;نXFا ٔ�كرث من 
)Algeciras (نقطعو �ش.  

واليوم امحلد � كتكون وا¡د ا�هنار ٔ�و يومني يف الس;نة ذهاب ٔ�و هنار 
ٔ�و يومني يف الس;نة ٕا§ب، ا�يل Áيكون فJه وا¡د ³نتظار طويل ا�يل 
مايش رضوري هو مhعلق بذاك الش;بابيك، ولكن هو مhعلق �لطاقة 

هنار ٔ�لف يف ا� ³72س�Jعابية Eٔن ٔ�عطيتمك ٔ�رقام Áميكن لنا نوصلو حىت 
�لك نقط العبور، يعين Mرب مXاطق اململكة، ولكن Áيجي وا¡د الوقت ا�يل 
هاذ العدد Áيتفات، xاصة الس;نة املاضية هنار 5ين عيد اكن وا¡د العدد 

  .Áبري د§ل إالخوان ا�يل دxلوا Eٔرض الوطن ٔ�و خرجوا
هاد اEٔمور ا�يل تصو�ت لصاحل حتسني مXاطق العبور مhابعيهنا ٕاذن 
امج ملواÁبة هاذ العبور، فهيا �رامج لالتصال، فlٔ� عندي �ر�مج كذØ برب 

خرUة خشصيا، Mاد املد�ر�ن واملسؤولني د§ل  15كند�ر فJه ٔ�كرث من 
  .الوزارة Áيخرجوا يف خمتلف ٔ�قالمي اململكة xالل هاذ العطV الصيفJة

كذØ هناك �ر�مج مع وزارة اRاxلية، لك العامل فاحتني نقط 
الس;تق�ال، ل�سهيل املساطر، ل�سهيل لك إالجراءات إالدارية �لتوجJه، ل

ا�يل يه داVx يف ٕاطار املرشوعية، يعين Áيكون õسهيل ال �ل�س;بة �لعقار، 
علق تال �ل�س;بة  �لرضيبة، ال �ل�س;بة �لجامرك، ال �ل�س;بة لٔ°مور ا�يل كت 

قدر ما �مجلاMات، ال �ل�س;بة �لقضاء، هاذو لكهم ٔ�مور ا�يل كتكون يعين 
هو رشعي، راه اك�ن حتسXFات ×مة، وراه �التفاق مع وزارة اRاxلية هاذ 
الس;نة ±ادي �كون يف لك العامالت نقط لالس;تق�ال والتوجJه Eٔن الحظنا 
Mىل ٔ�ن إالشاكلية الكربى مايش يه د§ل التعطيل ٔ�و كذا، إالشاكلية 

ي منيش الكربى هو التوUه، عند من ±ادي منيش؟ واش هذاك ا�يل ±اد
عندو هو واش صاحب اEٔمر؟ وملا Áيخطlٔ اEٔخ د§لنا ا�يل Áيجي من 
اخلارج وÁمييش عند يش وا¡د ا�يل مايش يف حملو هو وزهرو، ٕاما تيطيح 
يف يش وا¡د مز§ن ا�يل غيوÌو، وال Áيطيح يف يش وا¡د ا�يل ±ادي 
 يغلطو و�زيد يغلطو، فهاذ اليش اMالش ابغينا ند�رو وا¡د نقط لالتصال

و�لتوجJه �ش ما �كوäش هاذ إالشاكلية د§ل اEٔخطاء و�ش حىت وا¡د 
  .ما مييش حضية د§ل خطlٔ د§لو

يعين ابغيت كذØ خنمت �لقضية د§ل املسامهة ٔ�و املشاركة ٔ�و التفعيل 
د§ل مقhضيات اRس;تور، هذا ٔ�� قلهتا يف اEٔول هو معلية داVx يف لك 

علق تيعين لك املقhضيات ا�يل كت  الرب�مج ال�رشيعي د§ل احلكومة،
�لقوانني التنظميية، فهاذي نقطة حىت يه داVx ملا ±ادي نتطرقو 
لالنت�ا�ت والتنظمي د§لها، فJعين ±ادي نتلكمو Mىل ما يتعلق مبغاربة العامل، 
وانمت شفhو اRس;تور Áينص Mىل هاذ اليش، وس;يد� هللا ينرصو يف 

ىل مشاركة مغاربة العامل يف لك غشت ٔ�كد M 20اخلطاب د§لو د§ل 
  .2011املؤسسات اجلديدة ا�يل Uا هبا دس;تور 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
شكرا �لس;يد الوز�ر، وäشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ون�hقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس;يد وز�ر ³قhصاد واملالية حول 

  . مر�كزات ³قhصاد املغريب
  .اللكمة Eٔ¡د السادة املس�شار�ن من فريق اEٔصاá واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد حلبFب بنطالباملس�شار الس;يد حلبFب بنطالباملس�شار الس;يد حلبFب بنطالباملس�شار الس;يد حلبFب بنطالب
  .شكرا الس;يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل xري املرسلني
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

مير ³قhصاد الوطين بظروف Uد صعبة، تتuىل ٔ�ساسا يف äس;بة جعز 
ان التuاري، مزيان اEٔداءات، وكذØ يف ا�لجوء لالس;تدانة اخلارجJة املزي 

وتقليص äس;بة ³س�´ر العمويم، و�ل�س;بة كذØ الخنفاض املدخرات من 
الس;يوá، �ٕالضافة كذØ ٕاىل تدهور القدرة الرشائية Rى ف«ة عريضة من 

M لهياM شFدة املواطنني، �ٕالضافة ٕاىل الظروف الصعبة اليت ٔ�صبحت تع
رشاكت يف Mدة قطاMات نظرا لهاذ ³نعاكسات د§ل هاذ اEٔزمة 
³قhصادية، يف الوقت ا�يل مازال البالد يعين جتد صعوبة ل�شغيل ف«ات 
Uديدة ؤ�فواج Mديدة من خرجيي املعاهد واملدارس العليا واجلامعات، رمبا 

دة ٕاىل قدر هللا ±ادي نلقاو راس;نا ٔ�مام مشالك من نوع Uديد، ف«ات Uدي
تتعلق بفاقدي الشغل، وا�يل تيعملوا يف هاذ الرشاكت واليت ×ددة 
�ٕالفالس ن�uJة هاذ اEٔزمة، وخصوصا ميل كتعFش مشالك مhعددة اكليت 
Mاشت الرشاكت يف دول اجلوار، ٕاكس;بانيا واليو�ن وقربص، كتعلق 

  .��متويل، كتعلق �رتفاع املديونية وبصعو�ت كثرية
�ساءلومك ٔ�ش;نا هو اGهودات ا�يل ±ادي تقوموا هبا ¦ا، الس;يد الوز�ر، ك 

  Ìة هاذ التÅد§ت؟ ا�لرفع من ا�منو ³قhصادي ملو 
هذا من Ìة، ومن Ìة 5نية اGهود اخلاص ا�يل ميكن تقوم به احلكومة 
�لحفاظ Mىل هاذ مXاصب الشغل ا�يل عند�، وا�يل خصنا حنافظو Mلهيا ٕاىل 

ظار نلقاو مXاصب Uديدة لهاذ الوفود اEٔخرى، وقفXا مع هاذ الرشاكت يف انت
Mىل اEٔقل حنافظو ٕاىل خرجXا من هاذ اEٔزمة و¡افظنا Mىل هاذ املناصب 
ا�يل اكينة �لوقوف ٕاىل Uانب الرشاكت فÇ يتعلق ��متويل، فÇ يتعلق 
�ل�سويق، فÇ يتعلق كذØ بدراسة املديونية ا�يل تhFخبطوا فهيا Rى سواء 

  . اص، سواء القطاع العامالقطاع اخل
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا
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        ::::الس;يد ¹زار �ركة، وز�ر ³قhصاد واملاليةالس;يد ¹زار �ركة، وز�ر ³قhصاد واملاليةالس;يد ¹زار �ركة، وز�ر ³قhصاد واملاليةالس;يد ¹زار �ركة، وز�ر ³قhصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

ريق اEٔصاá واملعارصة Mىل هاذ ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من ف
السؤال الهام، وا¦ي هيم مر�كزات ³قhصاد الوطين وٕاشاكلية اEٔزمة 

  .وانعاكساهتا Mىل ³قhصاد الوطين
ٔ�ريد فقط يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�ؤكد، كام Uاء يف تدxل الس;يد 
املس�شار، ٔ�ننا ٔ�مام وضع صعب، ولكن كذØ ٔ�ن يف هاذ إالطار ٔ�ن 

من طرف احلكومة من U�ٔل مواÌة هذه ³نعاكسات  هناØ ٕارادة قوية
  . السلمية لٔ°زمة ³قhصادية اRولية، خصوصا �ل�س;بة Eٔور�

كام تعلمون، الس;يد املس�شار، فاالقhصاد الوطين مرتبط �القhصاد 
من املبادالت اخلارجJة د§لنا تند�روها مع  %60اEٔوريب حبمك ٔ�ن ٔ�كرث من 
من هاذ املبادالت اخلارجJة  Eٔ50%مر وهو ٔ�ن هاذ اRول، واخلطري يف ا

مع ٔ�ور� فهSي مع فرäسا وٕاس;بانيا، وفرäسا وٕاس;بانيا كتعرف رÁود اقhصادي، 
و�لتايل ذØ اكن عندو انعاكس Mىل �راجع الطلب اخلار� املوUه 
لبالد�، و�لتايل كام Uاء يف تدxل الس;يد املس�شار انعاكس Mىل بعض 

  .القطاMات املصدرة
هاذ الس;نة فمتزيت بعدة  -امحلد �-ذØ، ي��غي القول بlٔن رمغ 

-مؤرشات ٕاجيابية، املؤرش اEٔول وهو ٔ�ن اكنت س;نة ممطرة، و�لتايل اكن 
مليون د§ل القXطار  97حمصول زراعي ا�يل هو جJد، وصل  -امحلد �
الس;نة املاضية، وهذا �لطبع اكن عندو انعاكس وغيكون عندو  53عوض 

انعاكس ٕاجيايب يف حتريك ³قhصاد الوطين بفضل الطلب  ٕان شاء هللا
  .اRاxيل

النقطة الثانية، وهو ٔ�نه كذØ هناØ الثقة يف ³قhصاد الوطين 
�ل�س;بة لالس�´رات اخلارجJة، ٔ�عطيمك الرمق يف �ٓخر ماي وقع ارتفاع يف 

من ³س�´رات  %48امخلس اEٔشهر اEٔوىل مقارنة مع الس;نة املاضية 
جJة املوÌة لبالد�، وهذا كذØ س;يلعب دور ٔ�سايس يف xلق فرص اخلار 

  .الشغل ويف إالنتاج، و�لتايل كذØ يف تقوية الصادرات يف بالد�
املؤرش الثالث ا�يل هو ٕاجيايب وهو ٔ�ن ماMدا الفوسفاط، الصادرات 

يف امخلس اEٔشهر اEٔوىل، وهذا اكن عندو انعاكس  %3د§لنا ارتفعت بــ 
 التقليص من العجز د§ل املزيان التuاري ا�يل اخنفض بـ ٕاجيايب Mىل

، و�لتايل إالشاكلية د§ل مزيان اEٔداءات فهSي امحلد � ابدينا 6,8%
  .نعاجلوها

ٔ�وال التقليص يف املزيان التuاري، 5نيا كذØ املداxل الس;ياحJة ا�يل 
اع د§ل يف امخلس اEٔشهر اEٔوىل، يف الشهر د§ل ماي ارتف %4ارتفعت بــ 

د§ل املداخJل الس;ياحJة، املداخJل كذØ د§ل املغاربة القاطنني  19%
  .ٕاخل... �خلارج ا�يل اكنت يف �راجع، عرفت تطور

  .شكرا
  

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقJب؟ تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد حلبFب بنطالباملس�شار الس;يد حلبFب بنطالباملس�شار الس;يد حلبFب بنطالباملس�شار الس;يد حلبFب بنطالب
 Øا�ت، وكذUىل هاذ إالM لو �رتياح هاذ شكرا الس;يد الوز�رuك�س

املواقف ا�يل �ويني تقدموا Mلهيا، ا�يل ابغيت äشري ليه، الس;يد الوز�ر، راه 
اليوم احلكومة ٕاىل ما اxذاõش م�ادرة راه املؤسسات املالية اليوم بنفسها 
يعين بي�ت بlٔهنا ±ري قادرة �ش تواÁب هاذ الرشاكت، يعين ال�م د§لمك 

دور احلكومة ٕالنقاذ الرشاكت، راه الرشاكت، راه اكن واحض، ولكن البد من 
تخبط يف مشالك مhعددة، اك�ن م�ادرة رمبا ا�يل كنا ت الس;يد الوز�ر، ك 

عش;ناها مجيع ٕاما يف حكومة اليس عبد الرمحن يوسفي ا�يل اكنت وا¡د 
العدد د§ل إالعفاءات، وا�يل اكنت انطالقة فÇ يتعلق بديون مرتتبة 

لرضائب، وال لصندوق الضامن ³جñعي، مكÅاوá �ل�س;بة �لخزينة العامة �
لٕالنقاذ Eٔن الوضع Uد صعب، وخصوصا هاذ الرشاكت ا�يل تتوفر Mىل 

  .م«ات اEٓالف من مXاصب الشغل
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Mىل التعقJب؟ تفضل الس;يد الوز�ر

        : : : : الس;يد وز�ر ³قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ³قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ³قhصاد واملاليةالس;يد وز�ر ³قhصاد واملالية
  .لس;يد الرئFسشكرا ا

شكرا الس;يد املس�شار Mىل هاذ التعقJب، فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�وال 
�ل�س;بة Gطط املسؤولية ³قhصادية ا�يل وضعنا يف احلكومة، وا�يل 

  .انطلقXا يف ٕاجنازو
ٔ�وال، �ل�س;بة �لنقطة ا�يل اطرحhو، وا�يل يه تتعلق �ٕالعفاءات، راه 

ع الغرامات �ل�س;بة �لرضائب، مقنا، ٔ�نمت شاركمت يف ذØ، ٕ�عفاء مجي
�ل�س;بة �لمقاوالت، �ل�س;بة �لمواطنني، وامحلد � اEٔمر انطلق واحXا 
ت�ش;تغلو مع املقاوالت �ش نعاونومه كذØ يف õسديد ما ي��غي ٔ�ن يقوموا 

  .به يف هذا اGال
النقطة الثانية، وهو ٔ�ننا ٕان شاء هللا ±دا عند� اجñع مع الصندوق 

امن، وا�يل غنحس;نو وäسهلو املlٔمورية �ل�س;بة �لمقاوالت املركزي �لض
املصدرة، ال من بني ³س�´ر، وال �ل�س;بة �لخزينة، وال �ل�س;بة �لبحث 
عن ٔ�سواق Uديدة، غنعطيو ضامنة ٔ�كرب، اRوá غتعطي ضامنة ٔ�كرب �ش 
ٔ�ن البنوك تعطهيم كذØ القروض �ش ميكن يقوموا هباذ العمل، وهذا يشء 
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  .±ادي يعطي وا¡د القوة ٔ�كرب �لuانب التصد�ريا�يل 
النقطة الثالثة، وهو طلبنا كذØ وتنعملو �ش قلصنا من املدة الزمXية 
د§ل املتlٔخرات �ل�س;بة �لمقاوالت ا�يل ت�ش;تغل مع املؤسسات العمومJة، 

يوم، Eٔن عندك احلق  89يوم يف الس;نة املاضية، هبطناها ٕاىل  120اكنت 
ى د§ل اخلزينة، واEٔبناك ما ابقاõش تتعطي القروض احبال اك�ن ٕاشاكلية كرب 

  .ا�يل اكنت تتعطي يف السابق، و�لتايل مقنا هباذ العمل
) x)Damane ExpressلقXا كذØ وا¡د الصندوق xاص، مهنا 

�لقروض ا�يل تتوصل مليون د§ل اRرمه �ل�س;بة �لمقاوالت الصغرى 
 جمال ³س�´ر، وكذØ واملتوسطة، وا�يل ±ادي ميكن õس;تعمل يف

  .�ل�س;بة �لمuال د§ل اخلزينة د§ل املقاوالت
وكذØ ت�ش;تغلو �ش ميكن لنا كذØ ¹زيدو نطورو من العمل من 
U�ٔل دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، من xالل تßس;يط املساطر 
إالدارية، من xالل كذØ، وهذا يشء ٔ�سايس، الصفقات العمومJة ا�يل 

  . مقاوالت الصغرى واملتوسطةغمتيش �ل 20%
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وäشكر الس;يد الوز�ر Mىل مسامهته يف هاذ 

  . اجللسة
ن�hقل ٕاىل �ٓخر سؤال موUه ٕاىل الس;يد وز�ر التجهزي والنقل حول 

  . الصفقات العمومJة اليت ٔ��رمهتا وزارة التجهزي والنقل
  .لٔ°حرار، تفضل اللكمة لفريق التجمع الوطين

        ::::محمد البكوريمحمد البكوريمحمد البكوريمحمد البكورياملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  . fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس;يد الوز�ر احملرتم، لقد ٔ�قدمت وزارة التجهزي والنقل مؤخرا ٕاىل 
ٕاعطاء انطالقة العديد من الصفقات العمومJة املرتبطة �ملشاريع 

واليت تدxل يف ٕاطار تدعمي س;ياسة اEٔوراش الكربى اليت إالسرتاتيجية، 
  .õسري Mلهيا بالد� مXذ مدة

  الس;يد الوز�ر، 
لقد ش;نفت احلكومة ٔ�سامعنا يف �ر�جمها �عñد م�دٔ� الشفافJة يف تنظمي 
 áفضلية �لمقاوEٔة وفق معيار ³س;تحقاق، مع ٕاعطاء اJالصفقات العموم

ناش;ئة كذØ هبذا ³مhياز، ٔ�حJلمك هنا Mىل املغربية، واس;تفادة املقاوá ال 
، ٕاال ٔ�نه مع اEٔسف الشديد، تبني لنا ٔ�ن ذØ يبقى 2013القانون املايل 

جمرد شعار لالس;هتالك اRاxيل، حJث تناىه ٕاىل Mلمنا ٔ�ن صفقة الطريق 
�ٓسفي، وضدا Mىل ٕارادة املقاوá املغربية، ٔ�عطيت الصفقة -الس;يار اجلديدة

 ٔE يةÁر� áس;باب جنهلهاملقاو.  
  الس;يد الوز�ر احملرتم، 

ما مدى حصة هذه املعلومات ٔ�وال؟ وما هو املقابل ا¦ي س;تجنيه 
بالد� من ٕاعطاء اس�´راتنا لٔ°�راك، خصوصا ٕاذا Mلمنا ٔ�ن العجز يف 

  مليار درمه؟  1,89املزيان التuاري ما بني املغرب و�رÁيا وصل ٕاىل 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .للكمة لمك الس;يد الوز�را

        ::::الس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�شكر الفريق احملرتم Mىل طرح هذا السؤال، ٕاال ٔ�نه نعتقد حuJ ندافع 
عن اEٔفضلية الوطنية، ندافع مع مجيع اEٔمم، حىت �كون اEٔمر واحض، مع 

طرف Mىل طرف، حنن يف xدمة مجيع اEٔمم، حىت ال ¹كون يف xدمة 
  .الشعب املغريب، يف xدمة املقاوá املغربية، يف xدمة ³قhصاد الوطين

5نيا، ٔ�ن الب� د§لنا ب� مفhوح، هذا اخhيار، مايش Mاد دارتو 
احلكومة، رامك جربتو وكنتو يف احلكومة، الس;يد املس�شار احملرتم، كنمت يف 

³نفhاح، ال اتفاق التبادل احلر، وال وزارة ×مة، بل وزارات ×مة، وبدٔ� 
³نفhاح يف عهدمك، وانفhحمت Mىل الك�ري من اRول، ؤ�مضيمت مع هذه اRول 
اليت ذÁرمت، واRوá اليت ذÁرمت يف وقhمك، ±ري �ش �كون اEٔمر واحض ٔ�مام 

  .الرٔ�ي العام، فlٔصبح سوقXا مفhو¡ا ٔ�مام وا¡د العدد د§ل اRول
 ٓEلمية، دن بقراءة نقهذه احلكومة تقوم اM ية، بقراءة موضوعية، بقراءة

وقررت، وxاصة وزارة التجهزي والنقل، ٔ�ن تطبق اEٔفضلية الوطنية 
�لرشاكت املغربية، ا¦ي اكنت مكhوبة يف مرسوم الصفقات مXذ س;نوات، 

  .ومل يطبق سابقا، ومل يطبق سابقا، وطبقhه هذه احلكومة
، x�ٔربمك ٔ�ن يف قطاع التجهزي 2012و�Eٔرقام، الس;يد املس�شار، س;نة 
من  %80من الصفقات،  %80والنقل املقاوالت الوطنية فازت بــ 

الصفقات، بعد ما اكن ذØ ٔ�قل بعد التطبيق، فني ما كنطبقوش اEٔفضلية 
الوطنية؟ ميل Áيكون وا¡د اGموMة د§ل املشاريع Áميولوها يعين وا¡د 

Ø �ٓودي ما تطبقهاش، العدد د§ل الصناديق، كتفرض Mليك، كتقول 
ابغييت تعامل معنا ما تد�رش اEٔفضلية الوطنية، وٕاال ما ميك�ش ندxلو معك 

  . يف اتفاقJات ٔ�و يف متويالت
وٕاىل ابغاو إالخوان §xذوا اEٔرقام، ميكن يل ... ف�اش نعطيمك هاذ

م�ال، Mىل سJßل املثال، قطاع املوا¯ قريب ... نعطيمك اEٔرقام يعين Áيفاش
، �ش نعطيمك %78 2011، بل حىت 2012رشاكت وطنية  100%لــ 

يف القطاع د§ل السكك احلديدية، . هاذ اEٔرقام �ش �كون اEٔمر واحض
 ّ� �لرشاكت الوطنية، § %55امحلد � اEٓن واصلني �لمساواة تقريبا، 
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  .�لرشاكت اEٔجXبية نظرا �لخصوصية د§ل هاذ القطاع 45%
 %47و %52لنا اليوم الرشاكت املغربية يف الطرق الس;يارة، يعين وص 

يعين اكن  %�90لرشاكت اEٔجXبية، امليناء د§ل �ٓسفي اxEٔري ا�يل طلقXاه 
)groupement ( ،بيةXه رشاكت ٔ�جJه املغاربة وفJالرشاكت  %90ف

  .الوطنية، هاذو املؤسسات العمومJة
´رات املليار د§ل ³س� 5وزارة التجهزي والنقل ا�يل يه عندها تقريبا 

100%  ،Øمر �كون واحض ٕاىل ±ري ذEٔلرشاكت الوطنية، ±ري �ش ا�
وكذØ احلكومة حريصة Mىل هاذ اEٔمر، Mىل تطبيق اEٔفضلية �لرشاكت 

عند� الزتامات وعند�  الوطنية، لكن حنن ٔ�يضا ³قhصاد مفhوح Eٔن
  .رتمٔ�±لبFهتا ٔ�مضFت يف السابق كام تعلمون الس;يد املس�شار احمل، اتفاقJات

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقJب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد البكورياملس�شار الس;يد محمد البكورياملس�شار الس;يد محمد البكورياملس�شار الس;يد محمد البكوري
  . شكرا الس;يد الوز�ر Mىل هاذ اجلواب

وقلمت بlٔن اEٔفضلية الوطنية بعض املمولني تريفضوا يطبقوها، تعلمون ٔ�ن 
هذه الطريق الس;يار مموá من طرف بنك ³س�´ر اEٔوريب، وبنك 

اEٔوريب ما ÁيلغFش اEٔفضلية، ما ÁيلغFش اEٔفضلية، الس;يد ³س�´ر 
  .الوز�ر، ٔ�� �ٓسف، هو مع اEٔفضلية، وخصوصا يف هاذ املرشوع �¦ات

هاذ الرشكة الرتÁية، الس;يد الوز�ر، حصلت Mىل هذه الصفقة، 
وقدمت ٔ�فضل عرض ؤ�قل عرض �ل�س;بة �لرشكة املغربية، الفرق ال 

قولوش �ٓودي راه اكينة يش äس;بة Áبرية، ما يتعدى، ميل ك�سمعو ٔ�قل ما ن
، معىن ذØ ٔ�ن اEٔفضلية �لرشكة املغربية هنا اكن من املمكن %1يتعداش 

  .�ش �كون لصاحلها
كذØ �ل�س;بة �لتحويالت، العمV الصعبة، هذه الرشكة الرتÁية ٕاىل 

 U50%ات حتول العمV الصعبة د§لها، ٕاىل ±ادي خترج الفلوس لربا 
�قص Mىل التلكفة د§ل املرشوع  %15±ادي نصبحو  "نورول"حسب 

  .مليار اRرمه 2ٕاىل قار�ها مع م�لغ الصفقة ا�يل هو 

ٕاذن اكن Mىل وزار�مك ٔ�ن تقوم Mىل اEٔقل ٕ�عطاء احلق لهاذ الرشكة، ما 
ي ـــــكنقولوش، ميكن هناك ٔ�س;باب ٔ�خرى ما Mارفهاش ٔ��، ميكن هناك ش

-§ل الصفقات ا�يل دار د§ل اجلديدةظروف ٔ�خرى داxل هاذ املشهد د
  .�ٓسفي ما عرفوش، ولكن الوضع �Eٔرقام يطرح ٔ�ن اEٔفضلية �لرشكة املغربية

  .شكرا
        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة

  . شكرا �لس;يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقل
البالد وما اك�ن الس�Fة نlٔكد �لس;يد املس�شار احملرتم ٔ�ن اك�ن قوانني يف 

  .يف البالد، ٕاىل اكنت يف السابق رمبا كرتوج ٔ�ما امحلد �
5نيا، حنن مسؤولون، هاذي حكومة ٔ�مام سادة مXتخبني، و�لتايل ما 
اكي�ش كريوج، ذهب ٕاىل Mلمنا، مث تعرفون Áيف متر نظام الصفقات، 

Mىل هاذ ا�لuان Áيفاش كتدرس امللفات، وزارة املالية Áيفاش كتصادق 
امللفات، ما فهياش، امحلد � اليوم لكيش وىل واحض، لكيش الشفافJة، 
وهذا حرص من احلكومة، وهذا توUه د§ل اRوá، وما كنعتقدش ٔ�نه �يق 

  .مسموح �كون الس�Fة يف الصفقات ٔ�و رمبا ما قد يتخيل عند البعض
الس;يار ابغيت نقول لمك رمبا املعلومات تعطاو لمك ±الطة، هاذ الطريق 

ما بني اجلديدة و�ٓسفي فازوا هبا اك�ن ثالثة د§ل الرشاكت، النصف د§لها 
  .رشاكت مغربية ورشكة �رÁية، �ش ©xذ املعطيات كام يه 2

مث ٔ�يضا كام قلت، �ش ¹كونو موضوعيني، عندما نتلكم عن اEٔفضلية 
ع الوطنية Mىل الرشاكت الوطنية، لك الرشاكت الوطنية، وعندما نقارهنا م

مجيع الرشاكت اEٔجXبية، حىت ال يتخيل عند البعض ٔ�ننا نقصد Ìة ضد 
Ìة، حنن مXفhحون Mىل العامل، لك العامل، لكن من U�ٔل اقhصاد وطننا 

  .ولFس xدمة Eٔي Ìة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسةالس;يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر، وäشكر امجليع

  .و¹رفع هذه اجللسة، Uلسة اEٔس;ئV الشفهيةو¹رفع هذه اجللسة، Uلسة اEٔس;ئV الشفهيةو¹رفع هذه اجللسة، Uلسة اEٔس;ئV الشفهيةو¹رفع هذه اجللسة، Uلسة اEٔس;ئV الشفهية


