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        444489898989حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 يوليوز 9( 1434 شعبان 30 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل الرابعاخلليفة  ،ش;يخ ٔ�محدو ادبدا الس;يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ة ثالث ساJات ؤ�ربعة وعرشون دقGقة، ابتداءا من الساJة الثاني :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .واTقGقة الس;تة واSٔربعني بعد الزوال
   .يةه مYاقشة اSٔس;ئW الشف  ::::Vدول اSٔعاملVدول اSٔعاملVدول اSٔعاملVدول اSٔعامل

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

        ::::املس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسةاملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسةاملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسةاملس�شار الس;يد ش;يخ ٔ�محدو ادبدا، رئCس اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  .J�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الوز�ران، الس;يدان

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

من اTس;تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بlٔحاكم الفصل 
اTاwيل Dلس املس�شار�ن، خيصص اDلس هاته اجللسة Sٔس;ئW السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا
ية املدرVة يف Vدول اSٔعامل، ق~ل الرشوع يف تناول اSٔس;ئW الشفه 

ٔ�عطي اللكمة �لس;يد اSٔمني ٕالطالع اDلس Jىل ما Vد من مراسالت 
  .وٕاJال�ت، اللكمة لمك الس;يد اSٔمني

        ::::املس�شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلساملس�شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلساملس�شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلساملس�شار الس;يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلس
  .شكرا الس;يد الرئCس

 Wس;ئSٔلسة اV لس املوقر ٔ�ننا س;نكون م~ارشة بعدDرب اw�ٔ ،يف البداية
Jىل موJد مع Vلسة معومGة، ختصص ��راسة والتصويت Jىل  الشفهية

  :مقرت�ات القوانني التالية
ٔ�وال، مقرتح قانون يقيض بتعديل و�متمي الفرJني الثالث والرابع من 
الباب الثالث من اجلزء اSٔول من الكgاب الثالث من مجموJة القانون 

جامدى  28يف  املؤرخ 1.59.413اجلنايئ، املصادق Jليه بظهري رشيف رمق 
كام مت تعدي� و�متميه، واحملال Jىل جملس ) 1962نونرب  26( 1382الثانية 

  املس�شار�ن من جملس النواب؛

مقرتح قانون 5ين يقيض بتغيري و�متمي مجموJة القانون اجلنايئ يف الفصول 
  ، واحملال Jىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛496، 495، 494

 22.01من القانون رمق  139يقيض بتغيري املادة وw�ٔريا مقرتح قانون 
املتعلق ¤ملسطرة اجلنائية، واحملال Jىل جملس املس�شار�ن من جملس 

  .النواب

كام توصلت الرئاسة مبراسW من الس;يد الوز�ر امللكف ¤لعالقات مع 
الربملان، خيرب من wاللها اDلس املوقر ٔ�نه نظرا اللزتامات حكومGة طارئة، 

يد وز�ر اTاwلية يلمتس �رجمة اSٔس;ئW املو»ة لوزارته يف �ٓخر فٕان الس; 
  .اجللسة

كام توصلت الرئاسة مبراسW من الس;يد رئCس الفريق ®شرتايك يطلب 
من wاللها تlٔجGل السؤال املوVه �لس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري 

  .حول رشكة ٔ�ومYيوم املغربية �لصيد ٕاىل Vلسة الحقة، هذا من »ة
»ة ٔ�خرى، خبصوص اSٔس;ئW الشفهية والكgابية اليت توصل هبا من 

  :يوليوز 9جملس املس�شار�ن ٕاىل ·اية يوم الثال5ء 

  سؤ®؛ J :19دد اSٔس;ئW الشفهية -

  ٔ�س;ئW؛ J :4دد اSٔس;ئW الكgابية -

 . جواب وا�د: وJدد اSٔجوبة الكgابية -
  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس;يد اSٔمني

من النظام اTاwيل، توصلت الرئاسة ب¸ن  128وطبقا ملقgضيات املادة 
  . طلب ٕا�اطات) 8(

  .اللكمة اSٔوىل لفريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار يف ٕاطار طلب ٕا�اطة
  .مت حسب إال�اطة، اللكمة �لفريق اTس;توري

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس;يد الرئCس

  س�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين، ٕاخويت امل 
من النظام اTاwيل، ¾رشفين ٔ�ن ٔ�تدwل  128طبقا ملقgضيات املادة 

  . ¤مس الفريق اTس;توري
نضطر مرة ٔ�خرى ٕاىل ٕا5رة مشلك احملافظة Jىل البÀCة، وانعاكسه 
السليب Jىل حصة املواطن، ففي الوقت اÂي تطلعنا فGه احلكومة Jىل الزتام 

Gات اTولية وإالقلميية، هتدف ٕاىل حامية البÀCة، ٕاال املغرب ¤لعديد من االتفاق 
ٔ�ن وزارة الطاقة واملعادن Èسري يف ®جتاه املعا�س �لمجهودات اليت تبذل 
يف احلفاظ Jىل البÀCة ولتË االتفاقGات، حبيث معدت Jىل ٕاÉشاء مطرح 
�لنفاÐت جبامJة املفاسCس ٕاقلمي خريبكة، وذJ Íىل مقربة من جتمع ساكين، 

لقرب من مدرسة معومGة، وهو ما تطرقYا ٕاليه داwل هذه الق~ة سواء من و¤
wالل اSٔس;ئW الشفهية ٔ�و من wالل املراسW اليت و»ناها �لس;يد وز�ر 
الطاقة واملعادن من ٕايفاد جلنة �لوقوف Jىل معا�ة الساكنة مع هذا املطرح، 

  .وهو الوJد اÂي قطعه س;يادة الوز�ر Jىل نفسه
مل اSٔسف، وبعد مرور ٔ�كرث من س;نة، الزالت الساكنة ٕاال ٔ�نه مع اك

تgÔظر تË ا�لجنة، و¤ملناس;بة ٔ�قول ؤ�طلب من لك مسؤول يف احلكومة 
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الوفاء ¤لوعود، حىت ال يطبق Jليه احلديث الرشيف لرسول هللا صىل هللا 
Jالمات النفاق ثالثة، ٕاذا �دث كذب، وٕاذا وJد w�ٔلف، وٕاذا : Jليه وسمل
  .اؤمتن wان

مام هذا التÙاهل ملطلبنا وملطلب ساكنة ٕاقلمي خريبكة اليت Jانت و�ٔ 
لس;نوات طوال من التلوث البCيئ والفرشة املائية eسÚب التالل 

  .الفوسفاطية
ونظرا لوعي اDمع ¤5ٓSر البيGÜة لطرق ®س;تغالل، معد مؤخرا Jىل 

من طرف تقYية ا�SٔبCب اليت حتد من التلوث، ٕاال ٔ�ن اجلزاء هذه املرة Vاء 
وزارة الطاقة واملعادن والبÀCة لتÔشئ Jىل ٔ�رض وههبا لها اDمع الرشيف 
�لفوسفاط مطرح �لنفاÐت، وâٔن ساكنة هذا إالقلمي ال حق لها يف العCش 

  .وسط بÀCة سلمية
ٔ�مام ٕارصار اجلهة املعنية Jىل هنج س;ياسة الهروب ٕاىل اSٔمام، وفرض 

متدرسني ٕ¤Éشاء مطرح النفاÐت هبذه اSٔمر الواقع Jىل الساكنة ؤ�بناهئا امل 
امجلاJة ٕ¤قلمي خريبكة، نطلب Jىل ٕايفاد جلنة �رملانية لعني املاكن، ومل ال 
ÈشكGل جلنة تقيص احلقائق ملعرفة مسار تË الصفقة اليت مل Èس�رش فهيا ال 

  .ساكنة وال مYتخبني
í¤ ٔذ�ر ¤لقر�ٓن من اكن خياف وعيد، بعد ٔ�عوذlري، ٔ�قول فwSٔويف ا 

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه "    من الش;يطان الرجمي، eسم هللا الرمحن الرحمي
نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممٓية يه ا�يل اصعيبة"عSولكن �ٓخر ا ،    

"لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبفَي ةادالشَّهبِ ومِ الْغَيالإِلَى ع وندتُرسو" ،
        .... العظميصدق هللا

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

  .اللكمة لمك الفريق احلريك

        ::::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 الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ٕا�اطة الفريق احلريك اليوم �رتبط ¤لشهر الفاضل، شهر رمضان 
وهبذه املناس;بة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم ٕاىل . ا�Sٔرك، اÂي س;يòل ·دا ٕان شاء هللا

اكفة املواطنني واملواطنات بlٔحر اõهتاين ؤ�فضل املمتنيات، داعيا هللا 
س;بòانه وتعاىل ٔ�ن يدwل Jلينا مجيعا هذا الشهر ا�Sٔرك ¤لصòة والعافGة 

  .والهناء
  الس;يد الرئCس احملرتم،

ها وSٔن املناس;بة رشط، فٕان هذه املناس;بة اTيGÔة املبWÙ ل 
لهذا، فٕاننا . خصوصيات، ولها ٔ�يضا �اكليف اقgصادية Jىل اSٔرس املغربية

نغتمن هذه الوقفة لندعو احلكومة ٕاىل اختاذ اكفة التدابري الالزمة لتوفري اكفة 

املواد اSٔساس;ية اليت تتطلهبا مائدة رمضان، وتlٔمني �زويد السوق الوطنية 
مقدمهتا احلليب، الزيوت،  �اكفة املتطلبات من املواد ®س;هتال�ية، ويف

البوûن، وا�لحوم امحلراء والبيضاء، و¤يق املواد املرتبطة ¤الس;هتالك اليويم 
  .ل¹ٔرس

كام Éشدد يف هذا إالطار Jىل ٔ�ن تlٔمني �زويد اSٔسواق ال �كفي ما مل 
تصاح~ه ٕاجراءات معلية �لتحمك يف اSٔسعار وضبطها، وهو ما يتطلب 

ؤسسات اüتصة ٕ¤يقاع اSٔسواق Jرب املراق~ة موا�بة يومGة ل¹ٔ»زة وامل
الصارمة والفعا� ل¹ٔسعار، حفاظا Jىل القدرة الرشائية �لمواطنني املهنكة 
ٔ�صال بتداعيات اSٔزمة ®قgصادية و®ج�عية، اليت مل تعد �5ٓرها wافGة 

  .Jىل ٔ��د
كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذه املراق~ة ال يÔ~غي ٔ�ن �كgفي فقط 

ار، بل البد ٔ�ن متتد ٕاىل ضبط جودة املواد املسوقة حفاظا Jىل حصة ¤Sٔسع
  .املواطنني وضام� Sٔمهنم الصحي

الشهر الفضيل ٔ�يضا بlٔبعاده اTيGÔة وإالÉسانية، يدعو� مجيعا ٕاىل 
�رس;يخ قمينا اSٔصيW اليت �ربYCا Jلهيا مكغاربة مجيعا، واملمتثW يف التضامن 

�كزات هذا الر�ن اSٔسايس من ٔ�راكن ®ج�عي ¤عتباره ٕا�دى مر 
إالسالم، وهو ما يدعو� مجيعا ٕاىل دمع جمهودات مؤسسة محمد اخلامس 
�لتضامن، اليت تلعب دورا �بريا بتوجهيات ملكGة سامGة يف جمال حماربة 

  .الهشاشة ودمع اSٔرس املعوزة وٕاشاJة التضامن
  .وشكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا
  .ة اSٓن �لفريق الفGدرايل يف ٕاطار طلب إال�اطةاللكم

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماح
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
موضوع إال�اطة اليت سgÔقدم هبا ¤مس الفريق الفGدرايل �لو�دة 

غل وJالقهتا ¤لوضع ®قgصادي واTميقراطية، تتعلق مبوضوع �زاJات الش
  :و®ج�عي، واليت Éسوقها Jىل الشلك التايل

مYذ تنصCب احلكومة احلالية، ازداد الوضع ®ج�عي تعقGدا eسÚب 
  :�اك
ر �زاJات الشغل امجلاعية اليت ميكن تصنيفها ٕاىل ثالثة ٔ�نواع

، سواء احلوار واملفاوضة بني احلكومة والنقا¤ت اSٔكرث متثيال غياب - 1
ف� يتعلق ¤�رتام دورية احلوار مرتني يف الس;نة ٔ�و ف� يتعلق ¤لتوافق Jىل 
Vدول اSٔعامل، مما ٔ�دى ٕاىل Éشوب �زاع بني الطرفني، واكن ¤ٕالماكن جتاوز 
  .هذا الوضع لو ا�رتمت احلكومة الزتاماهتا السابقة يف جمال احلوار ®ج�عي
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مس;توى لك القطاJات الوزارية  غياب �ر�مج �لحوار القطاعي Jىل - 2
واملؤسسات العمومGة وامجلاJات احمللية، مما wلق نوJا �ٓخر من الزناJات، 
واكن ¤ٕالماكن جتاوز هذا الوضع لو اقgنعت احلكومة بlٔمهية احلوار 

  .®ج�عي يف اس;ت�~اب اSٔمن ودمع ®س;تقرار ®ج�عي
لزناJات الشغل غياب �ر�مج Tى وزارة ال�شغيل ٕالجياد �لول  - 3

اليت حتدث يف املقاوالت Jىل مس;توى لك اجلهات واSٔقالمي، مع العمل ٔ�ن 
Vل هذه الزناJات اليت حتدث eسÚب رضب حق ®ن�ء النقايب وJدم 
ا�رتام ال�رشيع ®ج�عي، وهو ما ٔ�كده اDلس ®قgصادي و®ج�عي يف 

  .ها ¤لرتايضتقر�ره حول الوقاية من �زاJات الشغل امجلاعية و�ل 
وقد س;بق لنا ٔ�ن طالبنا ·ري ما مرة ¤مس الفريق الس;يد وز�ر ال�شغيل 
والتكو�ن املهين ¤حلضور ٕاىل ا�لجنة اüتصة ملناقشة تداعيات الوضع 
®ج�عي واحلقوق اSٔساس;ية ل¹ٔجراء، ·ري ٔ�نه فضل كام يه Jادته التنصل 

  . بlٔي الزتام
®قgصادي وزادته تعقGدا يف  هذه اSٔس;باب و·ريها فامقت من الوضع

ظل اSٔزمة اليت يعرفها الوضع ®قgصادي الوطين املرتبط بتداعيات اSٔزمة 
®قgصادية العاملية، كام اكنت لها انعاكسات سلبية Jىل املس;توى 
®ج�عي، wاصة مع ارتفاع لهيب اSٔسعار وما لها من انعاكسات Jىل 

  .حملدود ومYعديم اwTلالقدرة الرشائية، وwاصة Âوي اwTل ا
ٕاننا ندق �قوس اخلطر من Vديد حول خماطر غياب حوار اج�عي 
مYتج، وبطبيعة احلال هاذ غياب احلوار ®ج�عي املنتج اكن Jىل احلكومة 
بطبيعة احلال سابقا، وا�يل مطلوب مس;تق~ال ٔ�ن تعطى � اSٔولوية من V�ٔل 

ل لك من يتحمل املسؤولية توفري بطبيعة احلال ®س;تقرار، بطبيعة احلا
  .Jليه ٔ�ن يتحمل مسؤوليته يف هذا الشlٔن من V�ٔل توفري ®س;تقرار

  .وشكرا

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

  .اSٓن اللكمة لفريق التòالف ®شرتايك

        ::::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 الس;يد الرئCس

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

Jادة يف املرا�ل ®نتقالية فالزمن الس;يايس ٔ�و الزمن ال�رشيعي �كون 
ضيقا ورسيعا حىت يمت إال�اطة واõمتكن يف اSٔهداف ®نتقالية الرضورية 

  .�لوصول ٕاىل مر�W مgقدمة
هو ٔ�ن هذا الزمن ال�رشيعي مل يمت  2011احلاصل يف جترب�Yا مع دس;تور 

بlٔن احلكومة املن�Úقة عن صناديق  التعامل معه �روح اTس;تور، فYالحظ
®نت�اب حبمك اTس;تور من وظائفها اSٔساس;ية ٔ�و الزتاماهتا هو ال�رسيع 

ٕ¤�زال اTس;تور، وهذه احلكومة بذلت »دا �بريا wالل الس;نة اSٔوىل، ٕاال 
ٔ�نه مYذ ينا�ر املايض الحظنا نوJا من التوقف ٕان مل نقل التوقف لكه، فطغى 

wلية داwل احلكومة، فوصل اجلدل الس;يايس Jىل السطح wالفات دا
... اÂي ال ميكن يل ٔ�ن ٔ�صفه ا�رتاما �لفضاء الس;يايس درVة مل ¾س;بق �

حىت احلديث، مل ¾س;بق � يف النقاش الس;يايس املغريب، اليشء اÂي 
س;يكون � انعاكس سليب بدون شك Jىل اSٔجGال وJىل الرٔ�ي العام، 

Wاوز هذه املر�Ùو�متىن ٔ�ن تت.  
ٔ�شهر من الوالية احلالية لهذه احلكومة،  S6ٓن وقع ضياع ٔ�كرث من فا

فlٔ�دث ثغرة ٔ�و شقة داwل هذا الزمن ال�رشيعي، يتطلب اSٔمر 
  .®س;تعÙال ٕاىل تدار#ها واس;تدرا#ها يف الوقت املناسب، وهذا ما ٔ�متناه

ٕاذا ٔ�ضفYا ٕاىل هذا ٔ�ن اTس;تور محل املعارضة مسؤولية ٔ�ن �كون 
يف املر�W ®نتقالية، كام ٔ�نه ٔ�عطى املبادرة ال�رشيعية �لربملان مشاركة ٕاجيابيا 

من wالل املقرت�ات ماكنة wاصة يف اTس;تور، ٕاال ٔ�ننا نالحظ Jىل ٔ�ن 
املسار ال�رشيعي التقليدي القدمي مازال قامئا، مgار¾س مgعددة، النص 

و ال�رشيعي ٔ�و املرشوع ال يصل ٕاىل جملس احلكومة ٕاال بعد مدة طويW وه
حمبوس ¤Sٔمانة العامة �لحكومة، يصل ٕاىل اDلس احلكويم مث ٕاىل الربملان، 
ويwٔlذ الوقت الطويل، وبعد يمت جحزه ملدة طويW ق~ل ٔ�ن يصل ٕاىل اجلريدة 

  .الرمسية
ٕاذا ٔ�ضفYا ٕاىل هذا يف هذا املسار التقليدي وجود Jدد �بري من 

ٔ�مام دس;تور مgقدم النصوص حتتاج ٕاىل املراس;مي التطبيقGة، فٕاننا �كون 
�لفةgد مV ،دV ،دV ذGو�ٓليات التنف .  

ف*Í، ٔ�رجو ٔ�ن يمت ®ن�~اه ٕاىل رضورة التالؤم ورفع هذا احلجر Jىل 
  .تطور اSٓ� اTس;تورية وال�رشيعية يف بالد�

  .وشكرا الس;يد الرئCس

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

�اطة املوالية واSٓن نgÔقل ٕاىل طلب االٕ ... اللكمة �لفريق ®شرتايك
  .لفريق اSٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس;يد الرئCس

يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�¤رك هذا الشهر الفضيل �لشعب املغريب بصفة 
Jامة وملغاربة اخلارج بصفة wاصة، و�متىن ٔ�ن �كون هذا الشهر الفضيل 

¾س;ت�ب فGه اSٔمن والرwاء ¤لÔس;بة �لمغاربة و¤لÔس;بة لهذه اململكة عيدا 
  .Jىل الشعب املغريب

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،



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

4 

 )2013يوليو  9( 1434شعبان  30

من النظام اTاwيل، حنيط جملس;نا املوقر Jلام بقضية  128طبقا �لامدة 
طارئة، وٕاذا ٔ�قول طارئة فه,ي فعال طارئة، ويه كذJ Íىل درVة �برية من 

Âي تعزتم اجلامعة الوطنية لتÙار اSٔمهية، وتتعلق ¤ٕالرضاب الوطين ا
يوليوز، �لتنديد بعملية  19و 18ؤ�ر¤ب حمطات الوقود القGام به يويم 

إالفراغ، هذا إالفراغ اÂي بدٔ�ت Vل الرشاكت تبادره، تنفذه ضد مسريي 
حمطات الوقود Jىل الصعيد الوطين، دون ٔ�دىن اعتبار حلقوقهم املك�س;بة، 

س;نة، Sٔن  50س;تغالل اليت جتاوزت ودون تعويضات �راعي س;نوات ®
اكنوا دÐل النصارى وتlٔمموا، واكJد�ن فهيم ) V)les stationsل هاذ 

�ريد ¤ش ) رشاكت 5ٔ�و  4(س;نة، واSٓن Jدد من الرشاكت  50هاذوك 
  .خترج هاذ الناس بدون ٔ�ي تعويض وبدون ٔ�ي يشء �ٓخر

  الس;يد الرئCس، 
مYا Sٔمهية هذا القطاع يف  ٕاننا يف فريق اSٔصا� واملعارصة، واس;تحضارا

ٔ�لف من اليد  22الÔس;يج ®قgصادي الوطين، واÂي ¾شغل ٔ�زيد من 
حمطة Jرب الرتاب الوطين، وحيقق مداخGل  2260العامW، موزJة Jىل 

ٕاخل، ما نقولوشاي لك ... مليون درمه 226رضيGÚة هامة لفائدة اTو� تبلغ 
  . اJSٔداد

كومة بتÙاهل هذا املطلب، وجتاهل مل Éس;توعب يف الواقع ٔ�ن تقوم احل
ٕان هذا الوضع وضع خطري Vدا، اÂي ينذر بlٔزمة . هذا التòذ�ر ¤ٕالرضاب

اقgصادية واج�عية wانقة، تنضاف ٕاىل الوضعية الصعبة اليت مير مهنا 
®قgصاد الوطين، wاصة ٔ�ن تفعيل إالرضاب س;تكون � ال حما� تداعيات 

ق الوطنية ¤حملروقات، وما يgÔج عن خطرية Vدا Jىل مس;توى �زويد السو 
ذÍ من ارتباك وتعطيل حلركة نقل اSٔش�اص والبضائع، واحلركة إالنتاجGة 

  .�زداد وتريهتا wالل هذا الشهر املبارك
و�زيد كذJ Íىل ٔ�ن هناك مشلك �ٓخر مع موزعي الغاز، Sٔن اقرينا يف 

بوملان، -فاس اجلرائد Jىل ٔ�نه امجلعية دÐل موزعي الغاز اجمتعوا يف »ة
ميكن اجمتعوا مع الس;يد الوز�ر، وميكن حيلوا معه املشلك، ولكن التضارب، 

·دي نعطيوه، ما ·ادي ند�رو، هاد التضارب فهو  ما... التضارب Jىل
  .�يدwل وا�د اخلوف ¤لÔس;بة �لمواطنني

ابغينا احلكومة، وال الوز�ر املسؤول خيرج �لمغاربة يقول هلم هاذ اليش 
Sٔن الناس راه �يقراو الصحف، �يقولوا Jىل ٔ�نه ميكن �كون  راه الكذوب،

عند� ٕارضاب ف� خيص هاذ املسائل دÐل الغاز، وكنمتناو Jىل ٔ�ن ما 
�كوÉش، ما �كوÉش �عسني، Sٔن هاذ اليش س;يرض، �يرض ٔ�ساسا هباذ 
الوضع، هباذ اSٔمن ®ج�عي اÂي ميتاز به املغرب، Sٔن مايش مك �اVة 

 . #ها، ٔ�بداقضيناها برت 
جيب Jىل احلكومة ٔ�ن تنكب وتفgح حوارا واقعيا، حصيòا، مع هاذ 
الناس هاذو، اJالش؟ Sٔن مصلحهتم مع هاذ الناس، وٕاال اكع اتفقوا، 
مزÐن احYا ابغينامه يتفقوا، ابغينا موالني الغاز يعطيو الغاز �لمواطنني، ابغينا 

التخربيق، احYا كنعرفو املطالب دÐهلم ما كنعرفوهاش، الغاز حىت هو فGه 

هاذ اليش، ولكن خصهم احلكومة �كون قادرة Jىل ضبط هاذ املسائل، 
وتوصل ٕاشارات واحضة �لمواطن Jىل ٔ�نه ال خوفا Jىل اس;مترار �زويد 
السوق الوطنية هباد املادتني اSٔساس;ي�ني ا�يل هام الغاز والبرتول ¤لÔس;بة 

  . �لسطاس;يو�ت
وتطلع �لتلفزيون، وهترض مع الناس، و�متناو Jىل ٔ�ن احلكومة تدwل 

¤ش ما يبقاش �كون هاذ التخوف، راه الناس wايفني، راه والو كCرشيو 
الناس وا�د العداد دÐل القراعي دÐل الغاز، ٕاذن حىت هاذ الرشاء هباذ 
الطريقة ·ادي �كون فهيا خصاص، و�متىن Jىل ٔ�ن احلكومة تدهيا يف هاذ 

ذ اليش، Sٔن هاذ اليش ٕاىل wليناه ·ادي املواضيع هاذو، وما خنليوش ها
نقراوها شلك �ٓخر، Sٔن ٕاىل wلينا هاذ اليش ·ادي يقولوا ميكن احYا ابغينا 

ٕاذن، خص هاذ احلكومة تتدwل، و�رد املسائل ٕاىل طريقها . ند�رو الفوىض
  . الصحيح

  .وشكرا

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

  .ملس�شاراللكمة اSٓن �لفريق ®س;تقاليل، تفضل الس;يد ا

        ::::الس;يد املس�شار عبد العز�ز عزاالس;يد املس�شار عبد العز�ز عزاالس;يد املس�شار عبد العز�ز عزاالس;يد املس�شار عبد العز�ز عزايبيبيبيب
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت املس�شارات،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

¤مس الفريق ®س;تقاليل �لو�دة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�حGط اDلس Jلام 
لق بقضية طارئة، وٕان تعددت معطياهتا فٕاهنا تصب يف اجتاه وا�د، تتع

¤ملعا�ة اليومGة �لمواطنني املغاربة القاطنني قرب الرشيط احلدودي جراء 
®عتداءات املتكررة اليت يتعرضون لها ومعليات الرسقة واõهنب 
و®س�Gالء اليت تطال ممتلاكهتم، من موايش ؤ�جشار النخيل من ق~ل 
 احلرس، حرس اجلCش اجلزاEري، wاصة مبناطق اTوغامنية جبامJة ٔ�والد

  .س;يدي عبد احلامك، وجامJة عبو الكòل و·ريها
ٕان هذه ®�هتااكت Èس;تفز الشعور الوطين، وÈس;تلزم تدwال صارما 
وJاVال �لسلطات املغربية من V�ٔل حامية ممتلاكت املواطنني املغاربة، 
واÂود عهنم ضد اعتداءات احلرس اجلزاEري اÂي اكن حرÐ ¤�رتام تقاليد 

 الشقGقني، والوفاء ¤لتضحيات واTمع اÂي قدمه حسن اجلوار بني الشعبني
  .1830املغاربة قاطبة �لمقاومة اجلزاEرية ضد ®س;تعامر مYذ س;نة 

وهبذه املناس;بة، حنيي فهيا ٕ¤Vالل وٕا�بار ٔ�مام القوات املسلòة امللكGة 
واTرك املليك واSٔمن الوطين والقوات املساJدة، وÉشد Jىل سواJدمه يف 

  .ن واملواطننيحامية ٔ�من الوط
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  الس;يد الرئCس،
Jىل احلكومة اليوم ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا واTفاع يف حامية حGاة 
وممتلاكت املواطنني املغاربة ¤لرشيط احلدودي، اÂي يتعرض ال�هتااكت 
مgواصW من طرف اجلزاEر، والعمل Jىل اسرتVاع ٔ�راضينا الرشقGة 

اDيد، �ارضه املشحون املغتصبة، واليت ظل حزب ®س;تقالل Jرب ûرخيه 
كفا�ا و»ادا، وفGا ملوقفه التارخيي الثابت، واملطالب ¤سرتVاع س;يادته Jىل 
الصحراء الرشقGة ¤عتبارها ٔ�رايض مغربية ال Vدال فهيا، Sٔنه مYذ زمن 
®حgالل العسكري الفرÉيس �لجزاEر، وٕاىل �دود التغلغل ®س;تعامري يف 

املغربية لك خصائص الس;يادة Jىل املغرب، مارست السلطة املركزية 
بتعيني القGاد والباشاوات  ،اورة وتوات وتيلكتسمYاطق القYادسة وال 

والعامل، بل اكنت السكة والعيارات واSٔوزان والرضائب وا�دة، وهو ما 
يؤكد ٔ�ننا ٔ�حصاب حق، وحقYا 5بت ¤الع�د Jىل لك املر�كزات 

ة والطبيعية، ٔ�ما الترضع ¤لتوقGع واملس�Yدات واملصو·ات التارخيية والقانوني
Jىل اتفاقGات رمس احلدود بني املغرب واجلزاEر هو حق ٔ�ريد به ¤طل، Sٔن 

  .االتفاقGات مل �كمتل رشوطها ؤ�ن تعرض بعد Jىل ممثيل اSٔمة يف القطر�ن
  الس;يد الرئCس،

ٕان ارتباط إالÉسان املغريب ¤Sٔرض، جيعلنا نطرح يف نفس الس;ياق 
قوق يف اSٔرايض الساللية ؤ�رايض امجلوع ¤لعديد من املناطق، املعا�ة واحل

ومهنا Jىل سGÚل املثال ال احلرص ما يعاين ساكن ٔ�رايض Jني اشقف بدوار 
اوالد كري واوالد عياد والغزاوي وبنو صاحل و·ريها، من ®بزتاز 
و®غتصاب حلقوقهم املادية من طرف ٔ�ش�اص يزتمعون اTفاع عهنم وعن 

لكهنم ¤ملقابل يصادرون حقوقهم ومك�س;باهتم، وهو ما جيعلنا يف  مصاحلهم،
الفريق ®س;تقاليل نطالب و¤س;تعÙال �متكGهنم من املس;تحقات املتlٔتية من 
بيع ممتلاكت جامعهتم وفgح حتقGق يف هذا املوضوع، لفضح بعض املامرسات 

بدو� احلق البائدة والعقليات املاضوية اليت مازالت wارج التارخي، وال تؤمن 
  .والقانون

  .وشكرا

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

اSٓن Éرشع يف معاجلة اSٔس;ئW الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هاته 
سؤ®، س;بعة مهنا �ٓنية مو»ة لقطاJات الرتبية  20اجللسة، وJددها 

 13س;يا�ة، والوطنية، الش;باب والرÐضة، االتصال، الطاقة واملعادن، ال 
سؤ® JادÐ موزJا Jىل قطاJات الطاقة واملعادن، اTاwلية، ®قgصاد 

  .واملالية، الفال�ة، التجهزي والنقل، مث الوظيفة العمومGة
Éس;هتل Vدول اSٔعامل ¤لسؤال اSٓين الوحGد املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر 

Ðا�ت البااكلورògالرتبية الوطنية حول تصحيح ام . 
لسادة املس�شار�ن من الفريق ®شرتايك لتقدمي السؤال، اللكمة �Sٔد ا

  .تفضل الس;يد املس�شار

  :املس�شار الس;يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس;يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس;يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس;يد عبد الرحامن ٔ�شن
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  .رمضان �رمي �لجميع

وسؤالنا موVه، وهو سؤال فريد، موVه ٕاىل الس;يد وز�ر الرتبية 
حول الظروف اليت وا�بت تصحيح امògا�ت الوطنية احملرتم، وهو 

  .الباكلورÐ لهذه الس;نة يف دورهتا اSٔوىل
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

ال ميكYنا من طبيعة احلال ٕاال ٔ�ن ÉسÙل �لك ٕاجيابية اجلهود اليت قامت 
وتقوم هبا وزارة الرتبية الوطنية من V�ٔل حماربة ومقاومة ظاهرة الغش، اليت 

احلال Jىل ٔ�نه اكنت قد بدٔ�ت Èس;تفòل يف بالد�، شعر امجليع من طبيعة 
ÉسÙل هذه اجلهود طبعا، wاصة ؤ�هنا لCست ¤Sٔمر السهل، حماربة هذه 

  .الظاهرة ٔ�مام طبعا التقYيات احلديثة اليت ٔ�صبحت Èس;تعمل يف هذا امليدان
ÉسÙل هذا كذÍ طبعا لضامن �اكفؤ الفرص بني مجيع ٔ�بناء وطننا، 

شهادة الباكلورÐ اليت اكنت بدٔ�ت تفقد �ريقها يف ولرد ®عتبار لقمية 
  .الس;نوات اwSٔرية، لك هذا Éس�Ù ٕ¤جيابية �برية

ولكYنا يف نفس الوقت، ال ميكYنا ٔ�ن خنفي عنمك ما رافق هذه العملية 
من قلق لبعض تالمذتنا يف خمتلف اجلهات من املغرب، وكذSٔ Íولياء 

معلية تصحيح امògان الباكلورÐ،  ٔ�مورمه ا�Âن ûبعوا ¤ه�م شديد طبعا
واليت ٔ�سفرت وقد تلقى eشlٔهنا فريقYا Jدة مراسالت واحÙgاVات من 
التالمGذ من خمتلف اجلهات وكذSٔ Íولياء ٔ�مورمه، ومه قلقون Vدا مما 
¾سÙلونه Jىل ٔ�نه رافق هذه العملية من التصحيح �وهنم ٔ�ثناء معلية 

مògا�ت الباكلورÐ من ٔ�ولها ٕاىل التصحيح مل حيصلوا Jىل النقطة، حرضوا ا
  .�ٓخرها، وجسلت هلم Jالمة ·ائب يف بعض املواد

هؤالء التالمGذ وال �ٓ¤ؤمه وال حنن معهم كذÍ مل نتفهم هذا اSٔمر، 
ÍÂ ارضر� لطرح هذا السؤال، الس;يد الوز�ر احملرتم، لتنورو� وتنوروا 

  . وصالرٔ�ي العام Jرب هذه القاJة لنعرف ما حصل هبذا اخلص
  .وشكرا لمك الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
 . شكرا لمك الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

        ::::الس;يد الس;يد الس;يد الس;يد محممحممحممحمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
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ضان م~ارك، ومن wاللمك نقولو مجليع ٔ�عضاء بدوري ابغيت نقول لمك رم
التعلمي  ٔ�فراد اSٔرسة الرتبوية رمضان م~ارك، و¤خلصوص مهنم Éساء ورVال

الصباح  8ومف�شني ومد�ري مراكز وا�يل ابداو اليوم، ابدات اليوم يف 
Ðل البااكلورÐورة الثانية دTا.  

ق فGه، هاذ السؤال ا�يل طرحت، الس;يد النائب احملرتم، معك احل
ولكن ·ادي نعطيك التفسري دÐلو، التفسري دÐلو �ربوي بيداغوM، اكن 

  ). t : tricheur(ٔ�ي غشاش ٔ�و �كgبو لو " غ"عند� اخgيار �كgبو لو 
ملا اجمتعت الفرق الرتبوية، ا�يل �ددت نوعية من النقطة اDيبة 

ميكن  �لسقوط وانت ·ادي حىت كتوصل لهاذ احلا� ا�يل كتلكم Jلهيا، اكن
ند�رو هلم ) l’application informatique(، ٔ�و يف "غ"لنا �كgبو هلم 

)tricheur : t .(  
بعد مذا�رات طويW اwرتت ما �كgبوش هلم هاذ اللكمة هذي، Sٔنه 
هاذو ش;بان صغار، شا¤ت وش;بان، ·ادي �كgبو هلم هاذ اللكمة ·ادي 

لورÐ، كتصلح تبقى ٕاىل اSٔبد يف امللف دÐهلم، Sٔنه هذي نقط الباك
�لمبارÐت، كتصلح ما بعد املبارÐت، حىت ٕاىل ابغى يطلب ·ري املعاد� يف 
يش ب�، البد جييب النقط دÐل الباكلورÐ، وكتبعو نقط الباكلورÐ دÐلو 
اكمW طول احلياة، ال دÐل اTورة اSٔوىل وال اTورة ®س;تدرا�ية وال العام 

، Sٔنه )absent(اSٔساتذة �كgبوا /بويةاجلاي ٕاىل اسقط، ففضلوا الفرق الرت 
  . �ميكن Í تعطيه صفر، ولكن هو مايش يف �ا� صفر

؟ هذا يف وقت التصحيح، ٔ�ما ا�يل تق~ط )absent( اJالش در�
�يغش وقت القسم، راه �يتحرر � حمرض، وكتحط الورقة الصفرا ¤ش 

يف احلا�  دا¤ احYا. مع اSٔوراق دÐل القسم) série(يبقى حمافظني Jىل 
دÐل التصحيح، وقلهتا لمك Jدة مرات، بال ما نعطي م�ال eيش مدينة، Sٔنه 

  .ما عند� اJالش، احYا اSٓن يف وا�د العملية �ربوية، م�ال يف ٔ�اكدميية

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . ا�هت,ى الوقت الس;يد الوز�ر

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب

        ::::بد الرحامن ٔ�شنبد الرحامن ٔ�شنبد الرحامن ٔ�شنبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس;يد ع املس�شار الس;يد ع املس�شار الس;يد ع املس�شار الس;يد ع 
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يد الوز�ر،
احYا برصا�ة، الس;يد الوز�ر، نتفهم، تفهمنا اجلواب دÐلمك، ونتفهم 
كذÍ الهيئة الرتبوية Sٔساتذتنا ا�Âن اهتدوا ٕاىل م�ل هذا ®جهتاد رٔ�فة 
وحفاظا Jىل هؤالء التالمGذ، ولكن، الس;يد الوز�ر، راه س;يصعب Jلينا 

  . ل ٔ�ن ال يطبق القانونكذÍ ٔ�ن نق~
ملاذا نقول هذا الZم؟ Sٔن هذه الطريقة من املعاجلة wالل هذه 
الس;نة، هل تعتقدون، الس;يد الوز�ر، ٔ�هنا يه الطريقة اليت س;تعمتد ف� 
س;يlٔيت من الس;نوات، س;تكرس كقانون؟ هل س;يصبح هذا قانون؟ Sٔن 

�ربوية ارتlٔى نظرها  هذا مايش قانون، هذا راه اجهتاد دÐل هيئة... القانون
ٔ�هنا بدل ما حتط هاذ العالمة دÐل ٔ�نه غش يف ®مògان التلميذ، كنقولو 
� ٔ�نه ·ائب حفاظا حبال ا�يل قليت Jىل السمعة دÐل هاذ الوT وJىل 
املصري دÐلو اTرايس والتعلميي والقمية دÐل ذيك الشهادة ا�يل ·ادي حيصل 

قانو� ٔ�نه لك من ضبط ·اش ٔ�نه Jلهيا مس;تق~ال، ولكن هل س;يصبح هذا 
  .نبقاو نطبقو معه هاذ الطريقة؟ هذي اSٔوىل

5نيا، ٔ�ال �رون ٔ�نه ¤لÔس;بة لهاذ الفÀة ا�يل حترمت من خمتلف اجلهات 
يف املغرب، هل حنن مlgٔكدون ٔ�نه مل �كن يوVد من بCهنم من مل �كن يف 

هذي  هذه الوضعية من الغش وذهب حضية وا�د اDموJة دÐل امسيتو،
  راه �اVة اخرى؟

ÍÂ، ٔ�� كنقول هاذ العملية ا�يل اهتديتو لها ال �وزارة وال #هيئة 
�ربوية ا�يل رشفت Jىل هاذ العملية، ما كÔشوفش ٔ�هنا ·ادي تعمتد #طريقة 

  ...قانونية �لمس;تق~ل، ابغينا توحضوا لنا هاذ اليش مزÐن، Sٔنه القلق

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . ، ا�هت,ى الوقت الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

  .تفضل الس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل التعقب

        ::::الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .الس;يد النائب، معك احلق

  :الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .الس;يد املس�شار

  :الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .الس;يد املس�شار احملرتم، Jىل لك �ال هو �ئب اSٔمة

ىل امسحيت يل، هذا داwل يف ٕاطار القانون، Jاطي الس;يد املس�شار، إ 
ٕ¤صدار مقررات  1966القانون لوز�ر الرتبية الوطنية وا�د الظهري دÐل 

تنظمي ®مògا�ت، وهاذ املقرر دwلنا Jليه تعديالت ¤لتجربة ا�يل فاتت، 
وÍÂ هاذ املقرر مÔشور يف اجلريدة الرمسية، Sٔنه هاذ الناس راه ميكن هلم 

  .و�، ولكن ميل �يتابعو� وتنحطو احلجج كتÔهت,ي هاذ املوضوعيتابع
هاذ اليش ما عندو Jالقة يف وقت مراقة ®مògان، هذي يف العملية 
دÐل التصحيح، يه فني وقع، عند� هاذ ®خgيار، غنقول Í اكنت 

من  �247ا� غش يف اDموع دÐل اSٔاكدمييات،  382عندي يف ٔ�اكدميية 
ها يف معلية التصحيح، Sٔنه هاذو راه اك�ن النقGل Jىل ضبطنا 382هاذ 

Jىل طريق الهاتف جبميع ٔ�نواJ ت، اكن ا�يل نقلÐؤ�نمت هجوج املس;تو ،
كتعرفوا خرجت ماكنة حصلناها يف احلس;مية، خرجوا نظاظر، وا�د العدد 
العجب املتعجب، وا�د الوT يف اTار البيضاء مسكني دwل ليه ¤خللعة، 

wحوا �اخىش صبعو دgهااك، عيطت  ل هذاك اليش يف وذنيه، اضطر يف
  لو وقلت لو ٔ�ش;نو جYيت من هاذ اليش؟ 
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اك�ن الغش عن طريق اSٔيفون، التلفو�ت ¤ش ما ند�روش اJTاية 
ليش �د، واك�ن الغش ا�يل �يدوز املادة، ا�يل �يدوز املادة �لزمGل دÐلو، 

  .هاذ اليش �يتضبط يف وقت التصحيح
بغيت نطلبك دقGقة ¤ش السادة املس�شار�ن يوقفوا مع هللا خيليك ا

ويؤيدوا مع رVال الرتبية الوطنية، Sٔنه اليوم ا�يل احYا Vالسني و·دا فاحت 
ٔ�س;تاذ ؤ�س;تاذة ملكفني  31.500رمضان وبعد الغد ليه رمضان، اك�ن اليوم 

ٔ�س;تاذ  20.250قاJة امògان،  11.700مركز ®مògان،  720¤حلراسة، 
ٔ�لف،  600·ادي يقابلوا التصحيح، تقريبا ·ادي يصححوا مليون وؤ�س;تاذة 

  . وا�د الظروف قصرية والصعوبة دÐلها ورمضان واحلرارة
وÍÂ، الشك ٔ�ن السادة املس�شار�ن غيكونوا �يحييو هاذ رVال 

  .الرتبية
  .شكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر Jىل مسامهتك معنا يف هاته اجللسة

 ٓSه ٕاىل الس;يد وز�ر الش;باب واVٓين موSقل ٕاىل السؤال اgÔن ن
  . والرÐضة حول مراكز إاليواء وحامية الطفو�

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا� واملعارصة

        ::::بوبوبوبويليليليلن ن ن ن املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف اسط 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،
   املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين، ٔ�خوايت

الزالت الطفو� ببالد� تعاين من مجموJة من املشالك والتòدÐت تعوق 
جمهودات اõهنوض هبذه الفÀة وحام�هتا من لك ٔ�شاكل العنف وضامن احلقوق 
اSٔساس;ية �لطفو� يف بالد� ومالءمهتا مع املعايري احملددة يف االتفاقGة اTولية 

  .1993 صادق Jلهيا املغرب س;نة اخلاصة حبقوق الطفل، اليت
ويف هذا الصدد، قدم اDلس الوطين حلقوق إالÉسان صورة قامتة Jىل 
وضعية مراكز حامية الطفو� ببالد�، وواقع اSٔطفال هبذه املراكز مضن 
تقر�ره اwSٔري، مربزا ٔ�ن ٕايداع اSٔطفال هباته املراكز ال يالمئ قواJد ومعايري 

  .بادئ التوجهيية لعدا� ا�SٔداثاتفاقGات حقوق الطفل وامل 
وقدم التقر�ر كذÍ توصيات �لقطاJات الوزارية املعنية من V�ٔل 
التحرك العاVل لتفادي الوضعية املقلقة لعدد �بري من اSٔطفال هباته املراكز 

  .بصفة Jامة، وwاصة حنن Jىل ٔ�بواب شهر رمضان الكرمي بصفة wاصة
Vسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن درÉ ،ÍÂ لمك مع توصيات التقر�رJة تفا

الصادم �لمÙلس الوطين حلقوق إالÉسان، وما اÂي س;تقوم به هذه احلكومة 
  من V�ٔل اõهنوض مبراكز إاليواء لتضطلع مبهاaا ®ج�عية والرتبوية؟ 

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، لٕالVابة عن السؤال

        ::::وز�ر الش;باب والرÐضةوز�ر الش;باب والرÐضةوز�ر الش;باب والرÐضةوز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد محممحممحممحمد ٔ�وز�ن، د ٔ�وز�ن، د ٔ�وز�ن، د ٔ�وز�ن، 
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
طبعا احلديث Jىل التقر�ر دÐل اDلس الوطين حلقوق إالÉسان وما Vاء 
به من توصيات ومدى تفاJلنا طبعا مع هذه التوصيات، ٔ�عتقد ٔ�ن التفاJل 

مل اSٔسف خصنا خترج تقار�ر Jاد دÐلنا اكن ق~ل ا�يل خيرج التقر�ر، مع اك
¤ش �يكون التفاJل دÐلنا احYا معها، وهذا يشء رمبا خصنا نعاودو فGه 

  .النظر
ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�ن يف ا�لجنة، كنت قلت ق~ل التقر�ر، اليوم ال ميكYين 
مكسؤول ٔ�وال Jىل هاذ القطاع ٔ�نين �كون خفور ¤لوضعية وما �كوÉش حىت 

·ري ماكين �كون خفور ¤لوضعية دÐل يش مغريب ٔ�يضا يف ماكين وال 
اSٔطفال دÐلنا يف هاذ املراكز دÐل حامية الطفو�، ل¹ٔس;باب ا�يل قلهتا يف 
ا�لجنة، قلت بlٔن اك�ن وا�د الواقع عنيد ا�يل كند�رو، اليوم اكينة ٕا�راهات 
مادية، اك�ن خصاص يف املوارد الÚرشية، ولكن حىت وا�د ما حترك، وحىت 

gظرو حىت خيرج التقر�ر Jاد ¤ش �كون Ô ال، اكنت تن وا�د ما رد الب
  .التفاJل دÐلو

ٔ�� ٔ�طمئنك، الس;يد املس�شار احملرتم، التفاJل دÐلنا مع هذا الواقع اكن 
ق~ل، ولو ٔ�ننا كند�رو كام قلت Í وا�د الواقع عنيد ¤ٕال�راهات دÐلو، 

  .ة¤حملدودية ال دÐل املوارد الÚرشية وال دÐل املوارد املادي
طبعا التقر�ر ٔ�� قلت كنمتىن إالخوان يف جملس حقوق إالÉسان ما 
يتقلقوش، Sٔن رمبا ما اجعهبمش رد الفعل دÐيل، ٔ�� كÔشكرهوم بعدا Jىل 
التقر�ر، Sٔنه التقر�ر هو وا�د اخلطوة ٕاجيابية يف اجتاه �رس;يخ حقوق الطفل 

ن القمية دÐل يف بالد�، وطبعا املالحظات دÐلنا ال تعترب ٔ�هنا تgÔقص م
التقر�ر ا�يل كنعتربوه aم ونعزت ¤لتوصيات دÐلو، ولكن اكنت لنا ٔ�يضا 

  . مالحظات Jىل هاذ التقر�ر
هاذ املالحظات مايش من ¤ب ٔ�نه تwٔlذ� العزة ¤ٕالمث، بل من ¤ب 
ٔ�يضا دمع وٕاغناء هذا التقر�ر والتوصيات دÐلو، Sٔنه طبيعي ٔ�ن �يقول 

  . نا بو5ئق اكنت كتثÚت هاذ املالحظاتواشفعنا املالحظات دÐل 
طبعا احYا مايش هنا كنزتايدو، Sٔنه هللا جيازهيم خبري داروا شغلهم، وVا 
هاذ الشغل من ¤ب الغرية، احYا كÔشوفو مجيع فني ·ادي نتالقاو ¤ش 

  .فعال حنس;نو هاذ العرض
اSٔمر طبعا اك�ن وا�د اDموJة دÐل إالجراءات ا�يل مقنا هبا، وا�يل ٔ�وال 

�يتعلق بعرض وا�د املرشوع دÐل النظام العام ملراكز حامية الطفو� Jىل 
ٔ�نظار اDلس احلكويم ��راسة دÐلو، ما نÔساوش ٔ�ن بعدا يف احلكومة 
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السابقة اكن وا�د العرض ا�يل تدار Jىل مس;توى اDلس احلكويم يف س;نة 
طفو� وٕاJادة ، مرفوق ¤ش؟ مبرسوم ٕا�داث مYدوبية Jامة محلاية ال2011
  .إالدماج

 :املشلك ا�يل عند� اليوم هو ٔ�ننا عند� وا�د اDموJة دÐل املتدwلني
وزارة الش;باب والرÐضة، وزارة العدل، وزارة التضامن، مرصد دÐل 
الطفل، راه احYا كÔش�gو اDهود دÐلنا، و¤لتايل فاليوم الورش احلقGقي، ما 

الورش احلقGقي ا�يل خصنا Éش;تغلو ·اد¾ش ندwل Í يف التفاصيل، ولكن 
Jليه مجيع، مايش ·ري الوزارة، حىت ان� خصمك ÈساJدو� فGه، هو يف 
ٕا�داث هاذ املندوبية ¤ش فعال نقدرو نعطيو للك وا�د املس;توى دÐل 

  .التدwل دÐلو
طبعا اك�ن هاذ املرشوع ·ادي ¾شلك لنا وا�د إالطار قانوين وٕاداري 

متد وا�د املعايري wاصة ٕال�داث هذه املؤسسات، مث لهاذ املراكز، ا�يل غيع 
اSٔمر�يك، ا�يل - ٔ�يضا اك�ن اس�¸ر وتعممي النتاجئ مع مرشوع التعاون املغريب
  .فعال اعطاو� وا�د اTليل دÐل إالجراءات يف حامية الطفو�

  .شكرا

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

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زي
  . شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

يف الواقع كÔشكروك Jىل ٔ�نه ٕاىل اكن التفاJل ق~ل هذي ٔ�حسن، ولكن 
ا�يل مالحظ اSٓن Jىل ٔ�ن هاذ التقار�ر ا�يل كتد�رها وا�د العدد من 
املنظامت ما كهنرضوش Jليك انت �وز�ر #شخص Jىل هاذ التقر�ر، ال، 

Ðشككو يف واضعي هاذ التقر�ر وا�د العدد دÉ ل التقار�ر، م�ال واش نقدرو
دÐل هاذ جملس حقوق إالÉسان؟ ال ميكن ٔ�ن Éشكك يف الوطنية دÐل هاذ 
الناس، ٕاال وا�د مايش Jاقل ا�يل ¾شكك يف الوطنية دÐهلم والغرية دÐهلم، 

فاية ال الرئCس وال الاكتب العام Jىل ٔ�هنم عندمه ·رية و�يقوموا مبا فGه الك
¤ش ·ري يقولوا لنا احYا كربملانيني ويقولوا لمك ان� #حكومة راه اك�ن 

  .ٕاشاكليات يف هاذ املوضوع
ٕاذن Vاء التقر�ر من بعد وال من ق~ل راه حبال حبال، ال جيب احلكومة 

هرضوا فGه ... ٔ�ن �كون عندها عقدة، Sٔن هاذ التقر�ر هذا مايش دÐل 
Ðن وا�د العدد دSٔ ،ل �س �ٓخر�نÐلني ووا�د العدد دwل املتد

اSٔصوات، وا�د اSٔصوات ا�يل تغرد wارج الرسب كثرية Vدا، تغرد wارج 
  .الرسب، انتقدت ¤ٕالمس والصفة هاذ اDلس الوطين حلقوق إالÉسان

عيب Jلينا #حكومة، وال عيب Jلينا كربملان ٔ�ن نgÔقد هاذ املؤسسات 
و� كربملان، ويه ا�يل كتعاو� ا�يل يه رحب �لب�، رحب لنا Sٔهنا يه كتعا

#حكومة ¤ش ميكن �ردو البال دÐلنا لوا�د العدد دÐل إالشاكليات 

  . املوضوJة
احYا ما كنقولوش هذا دÐلمك، الس;يد الوز�ر، فهيا وزارة العدل، فهيا 
ان�، فهيا التضامن، فهيا التعاون الوطين، فهيا وا�د العدد دÐل املسائل، ما 

غرب مدار والو، Sٔن هناك تطور �بري Vدا ف� خيص نقلوشاي ٔ�ن امل
ال�رشيعات، ف� خيص مجيع التعديالت اليت طرٔ�ت Jىل القانون اجلنايئ 
دÐل ا�Sٔداث، ٔ�هنا يف تطور ¤لÔس;بة لبالد�، تطور �بري Vدا ٔ�نه حىت 
وصلوا، ¤ش تعرف Jىل ٔ�نه ما �يكذبوش هاذو، جسل التقر�ر بعد حتليل 

ر الوطين Jىل ٔ�نه ال�رشيعات الوطنية امشات مع ال�رشيعات الوضعية املعيا
  .اTولية ف� خيص هاذ اDال

ٕاذن هذا تيقول لنا راه احYا يف املغرب مزÐن هاذ اليش ا�يل در�، 
ولكن يبقى املشلك يف التطبيق دÐل هاذ املسائل، وزارة العدل كتقول 

        ... اك�ن �ٓليات ولكن بصفة Jامة اSٔحاكم كمتيش

        ::::س;يد رئCس اجللسةس;يد رئCس اجللسةس;يد رئCس اجللسةس;يد رئCس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا الس;يد املس�شار

  . تفضل الس;يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة
الس;يد املس�شار، هللا خيليك ، شكرا الس;يد املس�شار، ا�هت,ى الوقت

  . ا�هت,ى الوقت
  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضة
ولين هللا جيازيك خبري، الس;يد املس�شار، ولكن هللا �ريض Jليك ال تق

ما مل ٔ�ق�، ٔ�� ما شكك�ش يف التقر�ر، ¤لعكس، ¤ش ما يتقلقوش Jيل، ٔ�� 
ما نقصت من القمية دÐلو، ما شككت فGه، بل ٔ�عتقد ٔ�نه فعال اكن وا�د 

  . القمية مضافة لنا وكنعزتو ¤لتوصيات
ٔ�� ٔ�ش;نو كنقول، قلت بlٔن اكنت عند� مالحظات، وهذا يشء طبيعي 

� مالحظات Jىل التقر�ر، مايش ÈشكGك فGه، ما فهيا ¤س، �كون عند
وٕامنا ٕاغناء �لمضمون دÐلو وٕاغناء �لتوصيات، ميكن �كونو wاطئني ٔ�يضا 
حىت احYا يف املالحظات دÐلنا، ولكن احYا كنقولو اعطينا مالحظات 
مشفوJة بو5ئق ا�يل كتثÚت يعين ذاك حصة وحقGة املالحظات دÐلنا، 

يل جنمتعو فGه ونتذا�رو فGه فعال ·ادي وميكن �رفض، ميكن النقاش ا�
  .يرتفض

إالشاكل ا�يل عند� اليوم ¤ش ا�كونو واحضني، راه هاذ اليش خصمك 
تعاونو� فGه حىت ان�Sٔ ،Ðن اليوم مراكز حامية الطفو� راه خصها تدwل يف 
ٕاطار تدبري الشlٔن احمليل، خصها تدwل، ما Èس;ناش ·ري الوزارة، ٔ�� قلت 

 ÐاYاملوارد حمدودة ٔ�عباد هللا، ال لمك اح ÐاYالغالب هللا، راه قلنا لمك راه اح
املادية وال الÚرشية، وJاونو� í يف هاذ اليش، دwلوه لنا يف املزيانيات 
دÐلمك دÐل اDالس، راه اك�ن ما تعطي، ال ما كتعطيوش، �يعطيو 

يش، شوفوا لنا احملس;نني، Jىل اSٔقل عبؤوا لنا احملس;نني يعاونو� يف هاذ ال
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اDالس حىت يه ختصص مزيانية ا�يل ·ادي �كون لهاذ اليش دÐل حامية 
الطفو�، قوموا �زÐرات مفاجÀة وقولوا لنا ٔ�ش;ياء رمبا ا�يل كتغيب Jلينا، راه 

  .عند� �زاف فني ·ادي نتعاونو يف هاذ اليش
Ðة دJموDقي ا�يل عند� اليوم هو عند� وا�د اGل راه إالشاكل احلق

السلطات القضائية، وهذا هو إالشاكل، احYا Jاد تÔشوفو �يفاش ·ادي 
حنلوه، ولكن ما ·اد¾ش حنلو اليوم يف هاذ الواقع ا�يل كنعCشو ٕاىل ما 

  .امشYCاش لالجتاه دÐل الواك� ¤ش فعال حتدد املسؤوليات
اليوم عند� وا�د اDموJة دÐل اJSٔداد �برية من اSٔطفال �يحيلها 

 وضعيات خمتلفة Jىل املراكز، عندك وا�د يف �زاع مع القانون، القضاء يف
عندك وا�د يف وضعية صعبة، عندك وا�د مدمن، وهاذ اليش �ي�يل لنا 

gÔج ي وا�د ®كتظاظ و�ي�يل لنا ٔ�يضا وا�د ®خgالط، ورمبا هو ا�يل � 
  .Jليه هاذ املشالك

و� يف هاذ اليش ÍÂ، احYا اليوم هللا جياز�مك خبري راه ابغينامك تعاون
حىت ان� مكنتخبني، ويدwل هاذ اليش يف اجتاه تدبري الشlٔن احمليل 

  .وس;نكون مديونني لمك وشكور�ن ٕان شاء هللا

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

  . 2013والسؤال اSٓين الثاين موضوJه �ر�مج عطW �لجميع 
تقاليل لتقدمي اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®س; 

  .السؤال، تفضيل

        ::::املس�شارة الس;يدة wداملس�شارة الس;يدة wداملس�شارة الس;يدة wداملس�شارة الس;يدة wدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يد الوز�ر،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

من بني ٔ�مه اÉSٔشطة اليت تضطلع " عطW �لجميع"يعد الرب�مج الوطين 
هبا وزارة الش;باب والرÐضة، بل جيسد ٔ�مه اSٔهداف واملهام املنوطة هبا يف 

ال التÔش;يط والرتفGه والتثقGف والتكو�ن، ¤عتبار اüمي هو مدرسة جم
�لحياة، هو املدرسة اليت يلقن فهيا لناش;ئ�Yا م~ادئ احلقوق والواج~ات 

  .وم~ادئ املواطنة احلقة يف ٔ�مسى جتلياهتا
وحGث ٔ�ن امجلعيات الرش�كة يف هذا الرب�مج الوطين الطموح تعد 

ريته من V�ٔل بلوغ اSٔهداف املتوwاة مYه، ورقة ٔ�ساس;ية يف جنا�ه واس;مترا
  : يف هذا إالطار، الس;يد الوز�ر، Éسائلمك

ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها من V�ٔل ٕاجناح �ر�مج العطW �لجميع 
  ؟ 2013

ما يه التدابري اليت اعمتدهتا الوزارة من V�ٔل اس;تفادة مجيع ٔ�طفال 
وطنية من هذا الرب�مج بصفة مYاطق املغرب ومجعياته احمللية واملتعددة وال

 ٔâ Wامة، ومن املراكز املؤهJاصة؟ركw امن، ٔ�زيال، س;يدي الطييب بصفة  

هل يف إالماكن بلوغ العدد املرصح به يف القانون املايل واخلاص برب�مج 
العطW �لجميع يف ظل ٕاقفال مراكز �لتخيمي وحمدودية موارد الوزارة Jىل 

امجلعيات بتجهزي املؤسسات التعلميية  مس;توى املوارد الÚرشية، وٕالزام
مع العمل ٔ�ن هذا الرب�مج هو �ر�مج حكويم  ؟احملصل Jلهيا ¤Sٔفرشة

  .¤TرVة اSٔوىل لCس ٕاال، الس;يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضة
املس�شارة احملرتمة Jىل تفضلمك هبذا السؤال وJىل  شكرا الس;يدة

  .اه�مامك ٔ�يضا بقطاع الش;باب والرÐضة
العدد ٔ�و الرمق ا�يل تعهد� به Jىل مس;توى ا�لجنة يف مYاقشة املزيانية 

ٔ�لف ٔ�عتقد، مايش ·ادي نوصلوه، ٔ�� اليوم ما ابقاÈش  200الفرعية دÐل 
Jىل الواقع العنيد ا�يل عند�  عندي ٔ�مهية دÐل الرمق من بعد ما اطلعت

  .Jىل مس;توى اü�ت
ولكن ميكن يل ٔ�طمئنك بlٔننا ·ادي نفوتوه، Sٔن اليوم ابغينا خم�ت 
 Wلجميع، ابغينا عط� Wمايش ·ري �لجميع كام كنقول دميا، ما ابغيناش عط
�كرامة �لجميع، اليوم ابغينا خم�ت ٔ�و عطW الكرامة، اليوم اك�ن وا�د 

يف اü�ت �يقولوا بlٔن اك�ن وا�د الطبقGة يف اü�ت، وهذي ٕاشارة النقاش 
ابغيتمك تلتقطوها Sٔهنا ٕاجيابية، Sٔن اك�ن شعور بlٔن اك�ن وترية دÐل 
إالصالح، Sٔن صلحنا وا�د اDموJة دÐل املراكز ا�يل والت مgفاوتة مع ما 

  .هو قامئ اليوم
الواقع مايش تفاوت، وٕامنا ٕاذن هنا فاش �يقولوا هاذ التفاوت، هو يف 

هو انطالق لٕالصالح، وطبعا هاذ إالصالح احYا كرناهنو Jىل س;نة Jىل 
¤ش �كونو فضينا ٔ�و سالينا من هاذ املسرية إالصالحGة دÐلنا، Sٔن  2014

فعال ابغينا خم�ت دÐل الكرامة مبعايري ا�يل فعال كتاwذ بعني ®عتبار 
، ٔ�ش;نو هام املعايري؟ حىت احشال ما بني إالÉسانية دÐل ذاك الطفل الصغري

، يعين )les toilettes(حىت  ،)les douches(رس�ر ورس�ر، حىت 
  . كتكون فGه وا�د املعايري

نعطيك م�ال ٕاىل ش;يت اüمي ا�يل اقريب، م�ال نعطيك ·ري احلاجب، 
ٕاخل، اكن �هيز ... ٕاىل ش;يت احلاجب ا�يل تدار ¤لشاõهيات �ديثة وعرصية

وا�د راه كتعريف فاش اكن امسيتو، راه ما ابغي�ش  300، ولكن وا�د 300
وا�د كCس;ناو  150نقول Í يش فوق يش، يش ا�دى يش، و

  .ٕاخل... الطواليت
وا�د، ولكن �هيزها يف ظروف ا�يل فعال �راعي  150اليوم �هيز 

الكرامة، التوVه دÐلنا هو هذا، ٕاذن فاش قلت يل الرمق، الرمق ٕان شاء هللا 
 É ليه، ولكن يف ٕاطار هاذ توفري هاذ اجلودة وتوفري هاذ ·اديJ ش;تغلو
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  .العرض
طبعا سولتCين Jىل ٔ�ش;نو هام إالجراءات؟ يه مايش ٕاجراءات، هو 
مYظور Vديد، يه تصور Vديد، يه رؤية، يه مقاربة Vديدة طبعا لهاذ 
العملية ولهاذ الرب�مج الضخم والطموح طبعا ا�يل عندو إال�راهات دÐلو، 

  .احYا كنòاولو ندلوها، اشوية eشوية، واحYا كÔسا�روهاولكن 
املراكز ا�يل تقفلت، يه فعال مايش تقفلت وٕامنا يه اليوم موضوع 

اخرى ا�يل تفgحت Vديدة،  5إالصالح، ولكن ٕاىل تقفلت املراكز، اكينة 
ويف هاذ املعايري ا�يل ·ادي �رضاي هبا، وا�يل ·ادي �كون فعال م�ار دÐل 

�ار و®gلنا®فÐزتاز دJ.  
دÐل املراكز، ٔ�قطاب  5مث ٔ�يضا كنا راهننا Jىل ٔ�ننا ·ادي �كونو فgحنا 

، احلوزية وطامر¾س، ما توفقYاش، ما ءراس املا، �برية ا�يل يه السعيدية
توفقYاش رامك Jارفني اكينة سلحفاتية املساطر، وذاك اليش راه كتعيا ما 

كنت �ارضة معاÐ ٔ�� قلهتا تطري بعض اخلطرات، ٔ�� تعهدت يف ا�لجنة و 
Í قداaم، قلت هلم ما �كشفو�ش مع هاذ الناس Jىل ريب نوصلو، ولكن 

، ها )1CPS(، ها )les études( اما وصلناش Sٔن اكينة ٕا�راهات، ه
  .فهذه ٕا�راهات ا�يل كتعرفوها ال �ٓيت جبديد. ٕاخل... املقاول

  :مخسة دÐل احملاور ٔ�ساس;ية
نت ك�سويل Jىل إالجراءات ؤ�� كهنرض Í ٔ�وال، يه العمل اليوم، و�ٔ 

Jىل املنظور، كهنرض Í اك�ن ٔ�وال إالطار املؤسسايت والقانوين، طبعا 
املسار القانوين وإالداري دÐل اüمي، اليوم احYا كÔش;تغلو Jىل قانون اüمي، 

رمبا هاذ ... Sٔن ما ميكÔش Éش;تغلو يف معلية هباذ الطموح وهباذ احلجم
  .ايتإالطار املؤسس

  .ويف التعقGب ·ادي �زيدك اSٔربع نقط اSٔخرى

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

  .اللكمة لمك الس;يدة املس�شارة، تفضيل يف ٕاطار التعقGب

  :املس�شارة الس;يدة wداملس�شارة الس;يدة wداملس�شارة الس;يدة wداملس�شارة الس;يدة wدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
ٕاذن، الس;يد الوز�ر، ٔ�� Vد معزتة ٔ��مك Jىل اSٔقل تlٔتون مبقاربة 

  .ؤالالشفافGة يف اجلواب Jىل الس
ٕاذن ٔ�� ٔ�طلب مYمك، ¤مس فريقي، حسب ما ¾سمى ¤لعطW �لجميع، 

Sٔن هناك خم�ت فقط ¾س;تفGد مهنا »ات  ؟ولنقل عطW �لنخبة مل ال
و»ات ٔ�خرى ال Èس;تفGد مهنا âٔطفال املغرب العميق، واش اSٔطفال دÐل 
بوعرفة ما عندمهش احلق جييو لهذاك اليش دÐل احلاجب ا�ىل اك�ن 

  ؟مزÐن
واش اDموJة دÐل امجلعيات wûذ هذيك املراكز ومجعيات ٔ�خرى حلد 

  اSٓن ما Vاوبتوهاش؟ 

                                                 
1 Cahier des Prescriptions Spéciales 

واش من حق ٔ�نه جتي تقول لو سري انت قلب Jىل املدرسة، ومييش 
يقلب Jىل املدرسة وموالني املدرسة راه ما �يبغيوش يعطيوه املدرسة، وميل 

  ...جييهبا تقول لو فرشها، وميل يفرشها تقول لو كذا
ٕاذن ٔ�� ما فهم�ش �يفاش عطW �لجميع، و�ر�مج حكويم، وكذا، 

  . ولكن هناك تدwالت Jدة ا�يل ٔ�عطت تعرث
ٕاذن ٔ�� كذÍ ٔ�حGيمك ا�يل قلت اك�ن تعقد املسطرة، يعين اك�ن ارتباك 
احلكومة يف ٔ�داهئا، Sٔن ما كنفهمشاي ٔ�� حكومة لكها خصها �كون 

 خصو يتفىض، هذا خصو يد�ر، مÔسجمة، يف اDلس احلكويم هاذ اليش
  .هذا يد�ر، ٕاىل ·ري ذSٔ ،Íن ما ميكÔش منش;يو eرسJات خمتلفة

مث كذÍ ٕاىل شفYا الرمق دÐل القانون املايل، وا�يل مفروض اكن خصو 
. يبقى عند� اكملني، ٔ�نه ما ميكYاش Jىل إالطالق، ما ميكYاش نوصلو ليه

ايل راه خصو يتحقق، راه الزتام ولهذا ميل كتجيب لنا يش رمق يف القانون امل
  .مضين ا�يل كنجيبو �ر�مج معل

ٕاذن ما ميكÔش نقولو ما ميكÔش Sٔن سدينا وكذا، Sٔن ميل كÔسدو 
دÐل ٔ�ن ·Ôسد   )le calendrier(كنكونو در� مس;بقا عند� وا�د 

وغنصلح وغنوقف، وكزنول وكنقول العطW ·ادي �كون هاذ النوبة بlٔقل 
اك�ن رمضان وما اكيÔش معطيات واك�ن ٔ�زمة وكذا �لكفة وبlٔقل Éس;بة و 

  .و�كون ٔ�نبل
اك�ن مراكز التخيمي ا�يل " العطW �لجميع"مث كذÍ ميل كنقولو �ر�مج 

ولهذا، خصمك . مقفو�، مث املوارد الÚرشية دÐل ®قgصاد ما عندمكش
  ...توظفوا الناس يف حامية

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

دقايق يف  2هللا خيليمك ا�رتموا معنا ·ري الوقت، . تفضل الس;يد الوز�ر
سؤال، راه ٕاىل  20اTقايق يف السؤال، Sٔن راه املشلك اك�ن  3التعقGب و

  ... ما جGتو تتعاونوا معنا راه ·ادي يبقى هاذ اليش حىت
  .تفضل الس;يد الوز�ر ،شكرا الس;يدة املس�شارة

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضة
  .رة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شا

ٔ�وال، هللا �ريض Jليك، ا�كونو واحضني وما حناولوش �ر�كو املشاهد�ن 
ٔ�و املس;متعني، احYا فاش اهرض� Jىل ارتباك املساطر، امسح يل، هذي ما 
رهيناش ¤حلكومة، رهينة بعقلية ا�يل كتعريف وما ميكÔش غنذ�رك هبا، راه 

  . اكينة هناك عقلية، ما شغلناش احلكومة
 ٔS ىل ما هو حكويم و·�شويف سرييJ سط يشء ا�يل بعيد اكعe

  .املساطر، اكينة عقلية كنعرفوها وما ميكÔش نزتايدو فهيا
مث قضية ®لزتام ¤لقانون املايل، ٔ�� قلت Í ٔ�� ملزتم هبا، ما قل�ش 
Í ال، ٔ�� زدتك ٔ�كرث من ذاك اليش، قلت Í فوق ®لزتام ٔ�� كنعطيك 
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 ٓ   . خر ·ري مس;بوقعرض �ٓخر، كنعطيك مYتوج �
فاش كتقويل يل خنبوي، ٕايوا هنا امسح يل، اك�ن مشلك، ٔ�ش;نو ابغييت 
نوقفو هاذ اليش؟ دا¤ ·ري قولوا يل ٔ�ش;نو ابغيتو؟ واش نوقفو هاذ العملية 
ما ند�روهاش؟ هذا خGار، وال احYا ·اديني وكنصلحو، وامسح يل، ال، ٔ�� 

� ا�يل كنتòاسب ا�يل كنتòاسب مايش انت، انت كتعطي رٔ�يك ولكن �ٔ 
  .�ٓخر املطاف، هناك حممكة التارخي وحممكة هللا واحملمكة دÐل الشعب

ال ما تقاطعيÔش، ٔ�� ما ... ف*Í، اخgاريت ٔ�� ®خgيار الصعب
كنقاطعكش هللا �ريض Jليك، ٕايوا هاذ اDلس عندو w�ٔالقGات دÐلو، 

  .واه امسح يل... ٕايوا ال، ك�شويش Jيل

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس;يد الوز�ر، تفضل، Jاود التوقGت هللا خيليك

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضة
  ...راه wارج Jىل ما ٔ�عتقد

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
الس;يد املس�شارة، هللا خيليك هو ما عقب Jليك، wليه، التعقGب 

دقايق يقول ا�يل  2دÐلو هللا خيليك، ٕايوا الس;يد الوز�ر عندو احلق يف 
  . دي جياوبكابغى، ·ا

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضةالس;يد وز�ر الش;باب والرÐضة
مث املسlٔ� دÐل مراكز النخبة، قلنا بlٔن فعال احYاÐ عند� وا�د الورش 
ٕاصالq، صاوبنا Sٔول خطرة يف التارخي دÐل املغرب كتكون عند� خم�ت 

مغريب، دÐل الكرامة ومبعايري دولية، ميكن Í تفgخري هبا ويفgخر هبا لك 
وكنقول Sٔول خطرة ·ري مس;بوقة، ولكن اعطيو� الوقت، واش ابغييت 
نصاوب Í ٔ�� هاذ اليش وكتعريف إالماكنيات ا�يل عندي؟ ما ا�ره�ش 

، ولكن ٔ�� )des pôles d’excellence(دÐل اSٔقطاب  4راه درت ... ٔ��
Vه قلت Í من هنا T¾سمرب ٕان شاء هللا ·ادي �كونوا واVد�ن، Sٔن التو 

ا�يل عندي اليوم راه مايش هو الوقت ا�يل ·ادي منيش ب�رسع، ال، ٔ�� 
كتعجبين الو»ة الش ·ادي، هو اJالش كرناهن، ولكن ¤لرسJة و¤ٕاليقاع 
الالزم ¤ش نعطيك هاذ اليش ا�يل ك�ساءليين Jليه، الس;يدة املس�شارة 

� ، فعال ·ادي �كونوا عند2015-2014احملرتمة، ٕان شاء هللا يف ٔ�فق 
  ... خم�ت ا�يل

¤J íليك كتعريف اü�ت احشال هذي �يف اكنت، واش عرفيت بlٔن 
وا�د، ٕاىل ما  150¤ش اTراري ·ري ¤ش يوصلوا �لمر�اض �ي�س;تف 

اكن�ش ٔ�كرث، كتعريف اTوش احشال اكن؟ هاذ اليش ابغينا �هنيو مYو، Sٔن 
لشلك الاكيف، �يحفظ فعال ابغينا عرض، كنقولها وكنlٔكد Jلهيا، رمبا مايش ¤

الكرامة، ابغينا ٔ�ي مغريب مغريب �كون مسؤول وال �كون Jادي وال �كون 

  .كام ابغى �كون �يصيفط وTو �لمخمي وهو مطمنئ Jليه
طبعا املسlٔ� دÐل امجلعيات ما لقاÈش طريقها، امسح يل ٔ�� كنتعامل مع 

 جيازهيم Vامعة وكنتعامل مع امجلعيات، واجلامعة #رشيك اسرتاتيجي هللا
خبري �يقوموا بوا�د العمل ج~ار ا�يل ما ميكن يل ٕاال ٔ�نوه به، طبعا امجلعيات 
ا�يل ما VاÈش كتكون ٕاما مايش يف وضعية قانونية ٔ�و ما وصل�ش س;ن�ني 

  .من التlٔسCس دÐلها
اكينة رشوط، اك�ن دفرت حتمالت، ما كنقصيو �د، ٔ�� ¤لفر�ات Jيل، 

ترب راسها مقصية جGهبا يل، ولكن ٕاىل اكنت مجعيات عندك انت كتع 
ٔ�� من دا¤ كنقولها Í، هاذ امجلعيات ا�يل كتقويل جGبهيم يل من ... �كون

·دا ٔ�� �wذمه، ولكن �كونوا �يòرتموا دفرت التحمالت، و�كونوا �يòرتموا 
  .القانون

¤لÔس;بة �لفراش ا�يل قلت، فعال اكن عند� ٕاشاكل دÐل الفراش، وقع 
ة هو فاش اكن عند� ٕاشاكل، احYا كنتعاونو معهم، ما �كذeش لنا يف احملمدي

Jليك اكينة ٔ�ش;ياء ا�يل كتغلبنا، وعند� ما �كفي من اجلرٔ�ة ¤ش نقولوها، 
  .راه كتغلبنا، ولكن كنòاولو نتعاونو معها بعيدا عن املزايدات

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
. يف هاته اجللسة شكرا، Éشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية معنا

واSٓن نgÔقل ٕاىل السؤال اSٓين املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر االتصال حول الربامج 
  . التلفزية يف شهر رمضان

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شد
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  يت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ�خوا
  الس;يد الوز�ر،

�يف كتعرفوا يف شهر رمضان املبارك يربز اه�م املواطنني من Vديد 
¤لربامج التلفزية الوطنية يف املغرب، وwالل الشهر الكرمي جيري تنافس 
شديد بني القYوات املغربية الس;تقطاب مجهور املشاهد املغريب مبا طاب هلم 

Gات ومسلسالت، Jىل ٔ�مل ٔ�ن �كون الس;نة من �رامج Vديدة ومرسح 
احلالية ٔ�فضل من سابقهتا من الناحGة النوعية واجلودة، ؤ�ن تضع �دا 
لالرجتالية وضعف اSٔداء، ؤ�ن ت�Gح الفرص �لمواهب الشابة واجلديدة 
عوض ®قgصار Jىل نفس الوجوه اليت مل املشاهد املغريب من عروضها، 

Vة والفرGقر ٕاىل احلرفgاليت واليت تف Wة، رمغ دمع إالماكنيات املالية الهائ
تتلقاها، ومع ذÍ ال �رىق عروضها لتطلعات امجلهور املغريب املتعطش 

  .لٕالبداع و®بتاكر
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  الس;يد الوز�ر، 
ما يه التدابري املت�ذة من طرف احلكومة من V�ٔل تطو�ر الربامج 

 ظلوصا يف الرمضانية بصفة wاصة، واõهنوض ¤ٕالذاJة والتلفزة معوما، خص
  .الشديد بني الفضائيات العاملية؟ وشكرا -ٔ�قول التنافس-التنافس الشديد 

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

        ::::الس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي ¤مس احلكومةي ¤مس احلكومةي ¤مس احلكومةي ¤مس احلكومة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

س�شار Jىل هاذ السؤال اÂي ٔ�عتقد ٔ�نه يعرب عن شكرا الس;يد امل 
اÉشغال فÀات واسعة وعريضة من املغاربة واملغربيات Sٔننا نتطلع ٕاىل ٔ�ن 
�كون شهر رمضان حقا شهر املصاحلة مع ٕانتاج تلفزيوين يليب انتظارات 

  .املغاربة، يعكس تطلعاهتم و¾شلك مدwل اõهنوض جبودة إالنتاج
مس;توى احلكومة، اكن ٔ�ول ٕاجراء الس;نة  التدابري اليت اختذت Jىل

اس;تطالع /املاضية بعد يعين اõهناية دÐل رمضان، مت ٕاجناز دراسة مGدانية
رٔ�ي مع رشكة مgخصصة، قدمت لنا العنارص اSٔساس;ية املرتبطة ¤ٕالنتاج 

إالشاكلية الرئCس;ية ا�يل وVد� هو ٔ�نه ماكيÔش نظام دÐل �اكفؤ . الرمضاين
نتاج، ماكيÔش ٕاJداد م~كر وبوقت اكيف، وماكيÔش الفرص بني رشاكت االٕ 

  . انطالق حقGقي من احgياVات املغاربة
  ما العمل؟

ٔ�وال، مت إالرساع يف ٕارساء نظام طلبات العروض وفق دفا�ر 
التحمالت اجلديدة، وهذا ٔ�ول Vانب من اجلوانب دÐل تطبيق دفا�ر 

�ر املايض، التحمالت، نظام طلبات العروض فعال تعلن Jلهيا يف فربا
رشكة، يف هناية املطاف فازت  180قدمت تقريبا بني الرشكتني ٔ�زيد من 

Jدد من الرشاكت، ظهرت رشاكت Vديدة واكنت مYافسة حقGقGة، وSٔنه 
يف هاذ نظام طلبات العروض ولييت ما ميكÔش Í تتقدم ٕاال ٕاىل قدمت 

ال وJاد السYCاريو، احشال هذي اكنت انتقادات تثار، �يقول Í رمضان ماز 
الناس �يتعطامه السYCاريو، اSٓن ال، اك�ن هاذ إالJداد املبكر ÉسGÚا، Sٔنه 

  .احYا عند� ٔ�مل ٔ�ن إالJداد خصو �كون بدءا من ش;تÔرب
5نيا، إالجراء الثاين ا�يل اكن تقام، وهو Jىل مس;توى الرشاكت، تعز�ز 

مويم كام تعمل الرشاكت يه رشاكت مس;تقW، إالJالم الع. إالنتاج الوطين
مس;تقل، ا�لÙان ا�يل اش;تغلت جلان مس;تقW، متت املصادقة Jىل ٔ�عضاهئا 
يف اDلس إالداري دÐل هاذ الرشاكت، هاذ ا�لÙان املس;تقW اش;تغلت، 

ٔ�يضا جلان داwل . درست املشاريع ا�يل تقدمت ؤ�عطت اSٓراء دÐلها
  .الرشاكت ا�يل يه اقgصادية، درست امللف من الناحGة ®قgصادية

 مس;توى احلكومة، معلت Jىل تعبئة إالماك�ت املالية الالزمة، Jىل
وwاصة Jىل مس;توى الرشكة الوطنية لٕالذاJة والتلفزة، Sٔنه الس;نة املاضية 

ٔ�لف ٔ�رسة اس;تافدت،  100املليون و 3مت إالعفاء دÐل رمس الكهر¤ء، 
 دÐل ¤ش نعوضوه جلlٔ� �لمزيانية العامة ��و� وعوضنا فعال، Jاجلنا املشلك

العجز الس;نة املاضية، ؤ�عطينامه إالماكنيات املالية، حبيث لغاية اليوم مت 
  . مليون درمه �لرشكة الوطنية لٕالذاJة والتلفزة 600حتويل ما مجموJه 

 Wان املس;تقÙٕاذن، نظام طلبات العروض، تعبئة املوارد املالية، ا�ل
  ...اش;تغلت

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . ز�را�هت,ى الوقت الس;يد الو 

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شد
شكرا الس;يد الوز�ر، فعال تÔشكرومك Jىل هاذ اDموJة دÐل 
إالجراءات، ا�يل فعال كنمتناو ٔ�هنا �كون تعطي بعض النتاجئ إالجيابية، 

 هاذ الفرتة وخصوصا ٔ�ننا تقريبا كنعرفو Jدد املواطنني واملواطنات ا�يل يف
هذي دÐل شهر رمضان املبارك، العدد �بري ا�يل تيكون تgCعطش ٔ�نه 
¾شوف �رامج يف املس;توى، وخصوصا هاذ اSٔرقام املالية ا�يل تÔشوفو، ا�يل 
فعال ٔ�رقام مالية aمة، ومن طبيعة احلال تتجي من املزيانية العامة، مزيانية 

  .�د الربامج يف املس;توىاTو�، ا�يل ميكن ٔ�ننا نطمحو ٔ�هنا تعطي وا
  الس;يد الوز�ر،

كنا تgÔلكمو يف وا�د الفرتة معينة Jىل دفا�ر التحمالت، واش فعال ٔ�هنا 
ما ت�شوفوش بlٔن �ٓن اSٔوان ¤ش ميكن هنرضو Jىل ٔ�ن هذاك دفرت 
التحمالت ٔ�نه خيرج ٕاىل �زي الوجود ¤ش ميكن ٔ�ننا ند�رو وا�د 

�لتلفزة و¤لÔس;بة لٕالJالم دÐلنا  إالسرتاتيجية، وا�د wارطة طريق ¤لÔس;بة
مس;تق~ال ¤ش �كون يف املس;توى و�رقاو به �لتنافس;ية، ما يبقاش مYحرص 
·ري Jىل مس;توى املغرب، رمبا حىت احYا �كون عند� �ٓ� دÐل التصد�ر 
دÐل الربامج دÐلنا ودÐل املسلسالت دÐلنا ودÐل املرسحGات دÐلنا، ¤ش 

ا�د يصبح ما تCس;هتلكش، تيصبح تCس;تورد ميكن ٔ�ننا نطمحو �كون الو 
وتيدwل م~الغ مالية، و�يف ما ت�شوفوا بlٔن ميكن يف هاذ إالطار اجلديد ٔ�نه 
�كون عند� وا�د الرؤية واحضة ¤ش ميكن ٔ�ننا خنرجو مبسائل ٕاجيابية 

  . مس;تق~ال
  .وشكرا

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

  .التعقGباللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل 

        ::::الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي ¤مس احلكومةي ¤مس احلكومةي ¤مس احلكومةي ¤مس احلكومة
  .ٔ�� ٔ�ضيف ٔ�مر�ن

ٔ�وال، اكس;تكامل، تنوع إالنتاج يف هاذ الشهر، مت التوVه م�ال يف القYاة 
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�ر�مج، قYاة متازيغت ٔ�يضا �رامج Vديدة مالمئة  20السادسة حوايل 
دÐل اÂروة م�ال يف  لرمضان، القYاة اSٔوىل، القYاة الثانية، حبيث يف الفرتة

القYاة الثانية مت العمل Jىل مضاعفة إالنتاج الوطين وفق دفرت التحمالت، 
، الش؟ ¤ش �رفعو من %100، %50حبيث دفرت التحمالت فGه 

  . التنافس;ية
�يبقى عند� وا�د التòدي w�ٔري هو اجلودة دÐل املنتوج، من السابق 

اSٔمل وهو ٔ�ن هاذ اليش ا�يل  Sٔوانه حنمكو، هو املغاربة ا�يل �يحمكوا،
نتÙاتو رشاكت إالنتاج حتت إالرشاف دÐل الرشكتني، القYاة الثانية والقYاة 

، يعكس ثقافة يلقى الرضا دÐل املغاربةاSٔوىل مع متازيغت مع السادسة 
املغاربة، الهوية املغربية، قمي املغاربة، w�ٔالق املغاربة، ما يتطلع ٕاليه املغاربة 

ر املبارك، شهر رمضان، هذا هو التطلع دÐلنا، Jىل ٔ�ساس ٔ�ن يف هذا الشه
ما حتقق هاذ الس;نة هو خطوة، اSٔمل وهو ٔ�ن مع نظام �اكفؤ الفرص، مع 
التقGمي املس;متر، مع سعي املغاربة ٕاىل الطلب دÐل اجلودة، ٔ�ننا منش;يو 

  . خطوات ٕاىل اSٔمام
  .والسالم Jليمك

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة شكرا، Éشكر الس;يد

واSٓن نgÔقل ٕاىل السؤال اSٓين اSٔول املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر الطاقة 
  . واملعادن واملاء والبÀCة حول اSٔ�ياس البيGÜة

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®س;تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد بلحساند بلحساند بلحساند بلحسان
  .لرئCسشكرا الس;يد ا

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يف ٕاطار املبادرة الوطنية �لتمنية الÚرشية، معد قطاع البÀCة يف 
اسرتاتيجيته ٕاىل اع�د مقاربة مYدجمة من wالل توقGعه Jىل اتفاقGات مع 

بديW  العديد من التعاونيات حول ٕانتاج وتوزيع اSٔ�ياس البيGÜة، �âٔياس
�لòد من ان�شار ا�Sٔياس البالس�GكGة املس;تعمW، سواء يف املدن ٔ�و يف 
القرى، وذÍ نظرا ملا ت�سÚب فGه هذه اwSٔرية من ٔ�مراض وانعاكسات 

  .حصية Jىل املواطنني
واSٔ�يد، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن جناح هذا الرب�مج من wالل تضافر »ود 

ن Jدد التعاونيات، و¤لتايل لك الفاJلني، سCسامه بدون شك يف الرفع م
wلق ٔ�كرب Jدد من فرص الشغل، وwاصة يف صفوف الÔساء، اليشء اÂي 
حيتاج وٕ¤حلاح ٕاىل تعز�ز معليات التحسCس والتوعية، وذJ Íرب وسائل 

  .إالJالم السمعي والبرصي العمويم

  الس;يد الوز�ر،
كمتتد  كام تعلمون ٔ�ن هاذ اSٔ�ياس املناطق اجلنوبية دÐل املغرب ا�يل

من فكGك ٕاىل الراش;يدية وزا�ورة وورزازات وطاطا وتنغري، �يتوفروا Jىل 
وا�ات وهاذ الوا�ات فهيم النخيل، والنخيل كام كتعرفوا هذاك اجلريد دÐل 
النخيل ٔ�نه �مييش ·ري �لعافGة، ٕاىل تذ�رتو، الس;يد الوز�ر، كنا يف ا�لجنة 

اذ املسائل دÐل كنت قلت لمك ¤ش حتاولوا ما ٔ�مكن ¤ش تدwلوا ه
النخيل ¤ش ميكن تد�روا ذاك اليش دÐل القفاف، Sٔن زمان كام كتقولوا 

  .قفة دÐل السوق اكنت تندار ·ري من هذاك الزعف
لهذا، هللا جياز�مك خبري، ابغينا ¤ش درتو اSٔ�ياس دÐل الثوب ودÐل 
القطن، ودÐل هذا، ولكن ابغينا ¤ش حىت هذيك املناطق اجلنوبية 

افد، وهاذوك التعاونيات دÐل ذوك املناطق ميكن هلم يصنعوها، راه Èس;ت
  .عندمه، خصهم ·ري اشوية دÐل املساJدة

ÍÂ، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما مlٓل هذا الرب�مج اõمنوذM اÂي مت 
توقGعه بني وزار�مك والوزارة املنتدبة Tى رئCس احلكومة امللكف ¤لشؤون 

  العامة واحلاكمة؟ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

        ::::الس;يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد فؤاد اTو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCة
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ابغيت هاذ مشلك اSٔ�ياس البالس�GكGة تيعاين مهنا مجيع املغاربة، يف 

اململكة، ابغيت نذ�ر Sٔنه اSٓن الÔشاط دÐلنا يندرج يف ٕاطار  مجيع مYاطق
  :خمطط، ابغيت نذ�ر بعض املرا�ل ا�يل يعين معلنا Jلهيا

ٔ�وال، تعز�ز إالطار ال�رشيعي، اك�ن اSٓن القانون تيحمت Jلينا يعين 
اSٔ�ياس احمللW، ٔ�و القابW �لتòلل، مث وضع رضيبة بيGÜة Jىل املواد 

 ·ادي متكYنا من متويل مYظومة لفرز وٕاJادة اس;تعامل البالس�GكGة ا�يل
نفاÐت البالس�Gك، وهذي aمة Vدا، ا�يل غتعطي كذÍ فرص الشغل 

  .وÉشاط اقgصادي
مث مقنا بعدة معليات مجلع اSٔ�ياس البالس�GكGة يف النقط السوداء، 

مليون درمه، يعين wلقYا ما يناهز مليون يوم  80خصصنا لها ما يناهز 
نقط سوداء هاذ اSٔ�ياس البالس�GكGة، و�ٓخر  10.000ش مجعنا فGه معل ¤

م~ادرة ا�يل ذ�رتيو يه دÐل اSٔ�ياس البديW ٔ�و اSٔ�ياس إال�كولوجGة eرشاكة 
مليون  70مع وزارة الشؤون العامة واحلاكمة، ورصد� لها م~لغ ما يناهز 

  .درمه، هذي م~ادرة aمة
Ðاهد� ¤ش نبداو ... ل هاذواليوم، اليوم اعطينا ®نطالقة دJ نه كناSٔ
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ليW شهر رمضان املبارك، ابدينا اليوم يف توزيع هاذ اSٔ�ياس البالس�GكGة، 
راه ج~ت لمك وا�د اõمنوذج، هو ا�يل وزعنا اليوم يف مدينة سال، هاذو هام 

دÐل املدن اليوم،  5اSٔ�ياس البالس�GكGة ا�يل ابدينا نوزعو، وزعنامه، 
يف لك ٔ�س;بوع مدن ٔ�خرى، اليوم سال والر¤ط والقYيطرة  و·ادي ننطلقو

  .ٕاخل، وفاس... ومرا#ش
وهاذ الرب�مج در�ه ب�شارك مع يعين اDمتع املدين، فالرؤية اكنت يف 
نفس الوقت بيGÜة، ويف نفس الوقت سوس;يو اج�عية، ٔ�و سوس;يو 

، ولك دÐل امجلعيات دÐل اDمتع املدين 140اقgصادية، فدر� رشاكة مع 
مجعية يعين يه ا�يل ·ادي تصنع هاذ اSٔ�ياس، والتوزيع كذÍ در� رشاكة 

  .مجعية دÐل اDمتع املدين لتوزيع هاذ اSٔ�ياس 70مع 
املليون دÐل اSٔ�ياس، و·ادي نفرقومه جما�  3وهباذ العملية ·ادي نتجو 

Ðل هاذ Jىل املواطنني، وراه انطلقYا اليوم، اكن جناح �بري، ٕاق~ال �بري د
ٔ�لف يوم دÐل فرص دÐل يوم معل ¤لÔس;بة  200العملية، وكذw ÍلقYا 

لهاذ املنظامت ا�يل يه مYظامت Éسوية ا�يل تCش;تغلوا فهيا wاصة الÔساء، 
وهذي فرصة كذÍ لهاذ املنظامت ¤ش �هتيلكوا و�زيدوا يف هاذ الÔشاط 

  .دÐهلم
م مس;تق~ال، هذي والفكرة ا�يل اطرحيت دÐل نبداو نصلحو مادة اTو 

كذÍ تنظن فكرة ٕاجيابية ا�يل خصنا Éش;تغلو Jلهيا، Sٔنه ابغينا هاذ الرب�مج 
والس;نوات يعين املق~W،  �2014كون وا�د ®س;مترارية، ونلقاو وسائل لــ 

و�ميكن يف هاذ إالطار �كون هاذ البعد اجلهوي ¤ش يف لك »ة �كون 
  .وا�د اSٔ�ياس ا�يل مالمئة مع اجلهة

        ::::د رئCس اجللسةد رئCس اجللسةد رئCس اجللسةد رئCس اجللسةالس;يالس;يالس;يالس;ي
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد بÔشايبد بÔشايبد بÔشايبد بÔشايب
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

شكرا الس;يد الوز�ر Jىل اجلواب ا�يل هو ٔ��اط ¤ملشلك، و�يطمlٔن 
هرة البيGÜة البالس�GكGة ا�يل يه اشوية نوJا ما مكس�شار�ن، حول هاذ الظا

ك�شلك خطورة �برية، �يعرفها لك وا�د، اخلاص والعام، و¤لتايل جتب 
  .حمار�هتا eشلك فعال

واحYا معمك يف هاذ وضع الرضيبة هذي �لòد من ان�شار هاذ الظاهرة 
دÐل اSٔ�ياس البالس�GكGة، و¤ملقابل خصنا Éشجعو إالنتاج دÐل ا�Sٔياس 

وwاصة احYا ب� فالq ¤مgياز، وعند� وا�د العدد دÐل  ؟ميتالبيGÜة، افه
املنتوVات الفالحGة، وعند� البقاÐ دÐل إالنتاج، ميكن لها �كون مادة ٔ�ولية 
ٕالنتاج هاذ اSٔ�ياس البالس�GكGة، كام قال زمGيل اليس بلحسان حىت اجلريد 

Sٔنواع دÐل دÐل الن�ل، واك�ن اTوم، واك�ن ٔ�س;يدي القطن، واك�ن بعض ا
  .اSٔثواب، وكذÍ املنتوVات الورقGة

احYا �كري اكن ا�Sٔياس من ورقGة، كتجي من الشجر، واحYا عند� 
كنتجو الشجر وعند� الغابة وعند� لكيش، و¤لتايل خصنا منش;يو يف هاذ 
 Ðة، وظاهرة غريبة عند� اهناYCقة اليوم ظاهرة مشGنه حقSٔ ،الباب هذا

Gنه اك�ن البالس�Sٔ ك)partout(يتCفني ما امش ،.  
وا�يل اخلطري ٔ�ن البالس�Gك مايش البالس�Gك اجلديد النظيف، حىت 

)... recyclage(املس;تعمل إالJادة دÐل ®س;تعامل دÐلو، �يد�روا ليه 
ٕاخل، وكCس;تعملوه حىت يف احلوانت يف اSٔسواق �كرثة، و¤لتايل خصنا 

يات واSٔفراد، وwاصة يف العامل منش;يو يف هاذ ®جتاه دÐل Éشجعو التعاون 
القروي، وهاذ اليش ·ادي ينعكس Jىل فرص الشغل يف البالد دÐلنا، 
و·ادي ¾س;تغلوا بقاÐ املنتوVات الفالحGة ا�يل ميكن �كون مادة ٔ�ولية ٕالنتاج 

  . اSٔوراق البيGÜة
  .شكرا

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

  .ٕاطار الرد Jىل التعقGب اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCة
  .شكرا الس;يد الرئCس

  . شكرا الس;يد املس�شار
ٔ�� مgفق معك Sٔنه هاذ إالشاكلية دÐل اSٔ�ياس البالس�GكGة �يف قلنا 
املغاربة لكهم تيعانيو مهنا، ولكن خصنا الهدف دÐل هاذ العملية عندها بعد 

دي، ولكن كذÍ عندها البعد التحسCيس، راه يف نفس سوس;يو اقgصا
الوقت ٕاىل الحظتيو مقنا بعملية حتسCس;ية يف التلفزة، يف الراديو، يف 
اSٔلواح يف الشوارع يف شهر يونيو، و·ادي ند�رو محW 5نية يف هاذ شهر 
رمضان موازية مع معلية توزيع هاذ اSٔ�ياس ¤ش نوحضو، تيخصنا نعبؤو 

 ٔS ،لنا مجيعا، املواطننيÐة هذي مسؤولية دGكGٔ�ياس البالس�Sنه هاذ ا
تيخص املواطن كذÍ �كون عندو وا�د السلوك مالمئ مع احملافظة Jىل 
البÀCة، ويبدا ما يبقاش ذاك ®س;تعامل املفرط ل¹ٔ�ياس البالس�GكGة، 

 20، 10تÔشوفو الناس ميل �ميش;يو عند البقال وال عند يش حمل تياwذوا 
ه عندمه، ما اك�ن الش، اSٓن اك�ن ٔ��ياس دÐل الثوب، اك�ن كCس وتي�ليو 

ٔ��ياس تقليدية ٔ�خرى، وٕاذن هذي عندها بعد اقgصادي وبعد حتسCيس، 
  .Sٔنه السلوك دÐل املواطنني خصهم يتغريوا

¤لÔس;بة بصفة Jامة، ولكن ا�يل ابغيت نضيف هو ٔ�نه بصفة Jامة هذه 
دÐل النقط السوداء، النقط  إالشاكلية تقلصت، Sٔنه احYا تنعملو ٕاحصاء

السوداء يف املغرب نقصو، واSٔ�ياس السوداء نقصو، Sٔنه اSٓن بفضل 
القانون دÐل هذا ا�يل تيحمت Jلينا اSٔ�ياس احمللW والقابW �لتòلل هام ا�يل 
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تيكونوا بويض وال ا�لون رمادي، نقصو ذاك اSٔ�ياس السوداء ا�يل اSٓن 
·ري قانونية، واحYا كذe Íرشاكة مع تgCصنعوا ·ري بصفة عشوائية و 

السلطات احمللية تنòاولو حناربو هاذ الوا»ة دÐل صنع هاذ ا�Sٔياس 
  . السوداء

  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضوJه �ر�يبة سعر الكهر¤ء وتlٔثريها Jىل ارتفاع 
  . الفواتري

لف ®شرتايك لتقدمي اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التòا
  .السؤال

        ::::ابابابابددددJJJJمحممحممحممحمد د د د املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

الس;يد الوز�ر، كتعرف Jدد من املناطق دÐل البالد دÐلنا احÙgاVات 
من �ني Sٓخر eسÚب ارتفاع يف املبالغ دÐل الفواتري دÐل الكهر¤ء واملاء 

Íة، فٕان �ر�يبة الفاتورة جتعل كذGقGرمغ ٔ�ن المكية املس;هتلكة تتكون حق ،
 Wب الوطين �لكهر¤ء ٔ�و الرشاكت املس;تقgاملبالغ املس;تحقة سواء �لمك
املوزJة مرتفعة، ¤ٕالضافة ٕاىل الرضيبة املؤداة ابتداء من مكية معينة من 

  .®س;هتالك
ة، �راء العداد، صيانة فاملبالغ دÐل الصيانة دÐل العداد نعتربها رضيب

... املعدات، الربط، يعين وا�د العدد دÐل الرسوم ودÐل إالûوات ودÐل
ا�يل �يlٔدهيا املواطن هااكك، ما مفهوماش وما واحضاش، زÐدة Jىل الغالء 

  .حبد ذاتو
وهذا �يجعلنا ن�ساءل Jىل ٔ�ش;نو يه الرت�يبة، وتنعتقدو ٔ�ن الرت�يبة 

صW يف الفواتري وا�يل واحضة Sٔن مايش عرص دÐل اSٔسعار خصها �كون مف
اûSٔوات هذا، وتتلقب الورقة دÐل الضو تتلقى û�ٔوى يف الشطر اSٔول، 
û�ٔوى يف الشطر الثاين، التطهري، �راء العداد، صيانة العداد، والعداد 

Jام ما  �20ي�لصو الوا�د يف اõهنار اSٔول فاش تيدwلو، �ميكن لو جيلس 
  .تgCحر#ش

دمات ا�يل �يlٔديوها هاذ الرشاكت يه تعترب من اخلدمات وحىت اخل
دÐل القطاع العام مايش القطاع اخلصويص ا�يل ·ادي ميكن يتlٔدى Jلهيم 

  ...هاذ
فهل تنوي املصاحل املعنية مبراجعة �ر�يبة اSٔسعار، wاصة الرسوم 
املتعلقة بصيانة العداد وكذÍ انتظام Èسجيل ®س;هتالك حىت ال ترتامك 

®س;هتالك وتؤ
ر Jىل ارتفاع الرسوم و¤لتايل ارتفاع الفاتورة؟  و�دات

  .شكرا الس;يد الرئCس

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن والبÀCة
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

الطاقة الكهر¤ئية يه حتدد  بعدا ابغيت نذ�ر يف اSٔول ٔ�ن ٔ�سعار بيع
مبوجب قرار الس;يد الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة امللكف ¤لشؤون 
العامة واحلاكمة، ٕاذن هذا قرار وزاري، مايش املكgب الوطين �لكهر¤ء ٔ�و 
الواك� ا�يل تتقرر اSٔسعار، اSٔسعار مقYنة من طرف اTو�، وهاذ اSٔسعار 

  .س;نني هذا ¤لÔس;بة �لخواص 8فوق  ، ٕاذن هذا2005ما تغرياÈش من 
¤لÔس;بة �لسؤال دÐلمك، ٕاىل شفYا الفاتورة اSٔسعار ما تغريÈش، الفاتورة 

Ôساوش ن ٕاىل ارتفعت يف بعض احلاالت هو معناها ارتفاع ®س;هتالك، ما 
 7بlٔنه يف هاذ الس;نوات اwSٔرية املعدل دÐل ارتفاع ®س;هتالك اكن ما بني 

  .ب، هذا ا�يل فوق ارتفاع الساكنة م�الس;نوÐ يف املغر  %8حىت 
ٕاذن هذا تيÚني بlٔنه املغاربة تCس;هتلكوا الكهر¤ء ٔ�كرث، وهذا راه واحض 
لكيش تيعرفوا، ٕاىل امشCيت اSٓن حىت يف اSٔحGاء الشعبية وال املتوسطة 
تتلقى مكGف الهواء، تتلقى الناس عندو تلفزة وال جوج، عندو احلاسوب 

  . اذو لكهم تتصلح الكهر¤ءوعندو الهاتف النقال، ه
ٕاذن، اك�ن وا�د ®رتفاع يف ®س;هتالك، ما خصناش نغلطو 
املواطنني، ما اكيÔش ارتفاع ال�سعرية، ال�سعرية ال زالت نفس ال�سعرية مYذ 
س;نني، ولكن اك�ن هناك ارتفاع يف ®س;هتالك، وهذا خصنا لكنا نفرحو 

ارتفاع يف Éس;بة احلياة دÐل لو، Sٔن هذا تيعين بlٔنه ارتفاع ®س;هتالك هو 
  .املواطنني، تCس;هتلكوا هاذ اخلدمة ٔ�كرث مما اكن ق~ل

ابغيت Éشري كذÍ بlٔنه يف ٕاطار الس;ياسة احلكومGة، اكنت وا�د 
، هو ٔ�نه ٔ�لغينا ذاك الرمس دÐل السمعي البرصي 2012املبادرة يف س;نة 

يف (Kw) ط �يلو وا 200¤لÔس;بة مجليع املواطنني ا�يل تCس;هتلكوا ٔ�قل من 
من املواطنني، وال ميكن اكع ثالث  %70الشهر، ٔ�ي الثلثني ٔ�و تقريبا 

دÐل املواطنني زولنا هلم هذاك الرمس، ابقى ·ري فقط  %70ٔ�ر¤ع، فوق 
 . �يلواط ساJة يف الشهر �200لطبقات ا�يل تCس;هتلكوا ٔ�كرث من 

 دÐل %70ٔ�و  %75درمه يف الشهر لـ  20وهاذ الرمس نقصنا تقريبا 
درمه  11وال  10املواطنني، وهذا ٕاىل قارن�Gه مع �راء العداد، �راء العداد بـ 

  .درمه يف الشهر، فوق مثن �راء العداد 20يف الشهر، ٕاذن راه نقصنا فوق 
w�ٔريا �راء العداد هذي wدمة، Sٔنه هذاك ا�يل تي�لص املواطن اõهنار 

ة ا�يل ترت�ب لو اSٔول ميل تري�ب املااكنة، هاذوك اSٔتعاب دÐل الرشك
املااكنة، ولكن ذاك املااكنة راه مضمونة، يعين مايش دÐلو، اكرهيا، ٕاىل وقع 
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فهيا يش مشلك الرشكة دÐل الضوء تتجي تعوضها وجتيب لو مااكنة 
Vديدة، ٕاذن هذاك �راء وهذي wدمة دÐل الكراء وwدمة ا�يل تقريبا املبلغ 

  .ذن وا�د املبلغ يعين eس;يطدرمه يف الشهر، إ  11حىت  10دÐلها ما بني 

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

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار

        ::::ابابابابددددJJJJ    محممحممحممحمدددد    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئCس

الس;يد الوز�ر، كÔشكرك Jىل اجلواب، وكÔشكروك Jىل املبادرة ا�يل 
ق كÔشكرو درتو، ¤مس الفريق، دÐل هاذ القضية دÐل اSٔ�ياس، ¤مس الفري

هاذ املبادرة وكنمثنوها، ولكن ¤لÔس;بة جلواب دÐلمك ·ري اكيف، الس;يد 
الوز�ر، Sٔنه هاذ إالضافة ا�يل كنضيفو خصها �كون واحضة، ملا تنقول 
صيانة العداد، �ٓش من صيانة؟ �راء العداد، انت قليت ٕاذن احYا اõهنار 

 wلصها Jىل اSٔول هذاك املغريب ا�يل كCسمع بlٔنه دwل املااكنة وامىش
ٔ�ساس امىش wلص املااكنة، مايش wلص يش �اVة ٔ�خرى، يعين اخلدمة، 
دا¤ قليت اخلدمة، وهذيك اخلدمة راه ما ك�سواش هذاك اõمثن، ¤ش 

مااكنة يف اõهنار وتويل لك ماكنة  30املواطن يعين دÐل دار الضو جيي ر�ب 
حشال كري�ب درمه، ما اكينة حىت يف يش دو�، ٕاذن ¤ �700ي�لص Jلهيا 

 700هاذ اخلدام املااكنة؟ ها هو اكرهيا ليه وVاء اخلدام ر�هبا ليه wلص Jلهيا 
درمه، ٕاذن ما �ي�سامش �راء، هذي راه ارش�هتا، ارشيت  800درمه وال 

  . املااك�، ال خصنا ·ري �كون الوضوح، يعين واملسائل �كون واحضة
اJة، �يفاش ميكن لو ملا �كون إالÉسان ا�يل عندو مشاريع م�ال يف الصن

تي�لص الشطر الثاين والثالث والرابع حىت يوصل وا�د القدر Sٔنه هو 
  .�ي�دم الناس وكCش;تغل، وخصو �كون بعني ®عتبار

wاص �كون دراسة لهاذ املوضوع هذا، Sٔنه حىت من الناحGة دÐل 
الناس املس�مثر�ن �ي�شاكو، Sٔن اك�ن �لكفة Jالية ا�يل كرتهق تقريبا 

¸ر، وال الصناJة دÐلنا، غنعطيك م�ال راها يعين كتجي Èشوف ®س�
تفق مع املكgب دÐل الكهر¤ء Jىل ٔ�ساس ت كنتفقو م�ال، و�دة صناعية ك 

وملا ما ك�سالCش كت�لص هذاك اليش، اك�ن يش ... ·ادي Èس;هتË وا�د
مسائل، الس;يد الوز�ر، ا�يل خص املعاجلة دÐلها معاجلة Vذرية و�لك 

  .بوضوح

        ::::يد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةالس; الس; الس; الس; 
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCةالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÀCة
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .شكرا الس;يد املس�شار
وهذي مسlٔ� تقYية، يعين تقYية ولكن يف نفس الوقت عندها ٔ�بعاد 

Sٔنه كهتم مجيع املواطنني واملقاوالت،  اج�عية واقgصادية، ٔ�� مgفق معك
ولكن ا�يل خصك تعرف هو ٔ�نه اك�ن دراسات، وكام قلت Í اك�ن تقYني، 
يعين ال�سعرية راها مقYنة، واك�ن اSٓن دراسة ٕالJادة النظر يف هاذ 
ال�سعرية، هاذو مقرت�ات ا�يل درتيو، ولكن يف نفس الوقت ما نÔساوش 

 هو م~دٔ� املسؤولية، يعين املس;هتË يؤدي، بlٔنه راه اك�ن وا�د املبدٔ� ا�يل
هذا م~دٔ� كذÍ، وما نÔساوش بlٔن يف نفس الوقت راه كنطبقو وا�د املبدٔ� 
aم دÐل التضامن وهو ٔ�نه الفÀات والطبقات يعين املعوزة كت�لص قل من 

�يلواط ساJة راه  300اõمثن دÐل الكهر¤ء، وما نÔساوش بlٔنه حىت 
 400وال  õ300مثن دÐل الكهر¤ء، ٕاذن فوق املس;هتË �ي�لص قل من ا

  . �يلواط Jاد �يبدا �ي�لص التلكفة
ولهذا، ال�سعرية �ميكن لنا نتذا�رو Jلهيا، النظام دÐل ال�سعرية ولكن 

دÐل املواطنني تي�لصوا  %80حىت  75املواطنني ما خصهمش يÔساو بlٔنه 
Vدا وهذا تيÚني قل من التلكفة دÐل توليد الكهر¤ء، وهذا هو ا�يل aم 

البعد ®ج�عي دÐل الس;ياسة احلكومGة ا�يل تيطبقها املكgب الوطين �لامء 
  .والكهر¤ء

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا، وÉشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ونواصل مع السؤال اSٓين اSٔول موVه ٕاىل الس;يد وز�ر الس;يا�ة، 
  . س;ياحGة �لشواطئ املغربيةموضوJه �مثني املؤهالت ال 

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::�ن الطالب�ن الطالب�ن الطالب�ن الطالباملس�شار الس;يد احلبCب املس�شار الس;يد احلبCب املس�شار الس;يد احلبCب املس�شار الس;يد احلبCب 
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .eسم هللا الرحامن الرحمي، والصالة والسالم Jىل wري املرسلني
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

بالد� eشلك �بري Jىل الس;يا�ة الشاطئية، خصوصا ؤ�ن  راهنت
املغرب �ميتاز مبوقع ٕاسرتاتيجي، عندو وا»تني، اSٔوىل تطل Jىل البحر 

  .اSٔبيض املتوسط والثانية Jىل احمليط اSٔطليس
يف الوقت ا�يل مت ®ه�م eشواطئ تقليدية، صبحت اليوم  ،لكن

 gناق املرور، ¤ٕالضافة ٕاىل تتعاين �زاف من ®كتظاظ و®زد�ام واخ
ارتفاع Éس;بة التلوث، مت ٕاغفال مYاطق ٔ�خرى Vديدة، تتوفر Jىل مؤهالت 
س;ياحGة شاطئية Vد aمة، ولكهنا تفgقر ٕاىل البGÔة التحتية، خصوصا 
املساÍ الطرقGة، الرصف الصحي، املاء الصاحل �لرشب، إال�رة، اSٔمن، 

  . لتعريف هباذ املناطق¤ٕالضافة كذÍ ٕاىل انعدام وا�د امحلالت � 
Âا، الس;يد الوز�ر، ابغينا Éسولومك ٔ�ش;نو هام اDهودات ا�يل ميكن تقوم 
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هبا الوزارة دÐلمك، خصوصا وهاذ احلكومة حكومة مgضامYة من V�ٔل 
يتحر�وا القطاJات اSٔخرى من V�ٔل �مثني هاذ املؤهالت الس;ياحGة دÐل 

  هاذ املناطق؟ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

        ::::الس;يد حلسن �داد، وز�ر الس;يا�ةالس;يد حلسن �داد، وز�ر الس;يا�ةالس;يد حلسن �داد، وز�ر الس;يا�ةالس;يد حلسن �داد، وز�ر الس;يا�ة
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Jىل طرح هاذ السؤال
¤لفعل الس;يا�ة الشاطئية والشواطئ املغربية يعين مؤهالت �برية 

ائJ Wىل املس;توى الطبيعي لكم يعين aمة Vدا، ٕاكماكنيات ه V3500دا، 
وJىل املس;توى إال�كولوM وJىل املس;توى الثقايف، Sٔنه اك�ن الك�ري من 
التجمعات الساكنية ا�يل موجودة فهيا، والك�ري من القرى، وكذJ Íىل 

  .مس;توى البوادي، ٕاذن هناك يعين ٕاماكنيات كربى
يل ا� 2020اSٔسايس ¤لÔس;بة لنا ويف هدف التوVه دÐل رؤية دÐل 

وضع املعامل دÐلها صاحب اجلال�، وهو ٔ�نه خص البد التمنية سواء شاطئية 
ٔ�و ·ري شاطئية ٔ�هنا �كون �منية مس;تدمية، يعين ٔ�نه ¤حلفاظ Jىل البGÔة 
إال�كولوجGة دÐل هاذ الشواطئ، ¤حلفاظ كذJ Íىل الثقافة احمللية سواء 

الطبيعية وJدم التlٔثري  دÐل الصياد�ن احملليني، و¤حلفاظ كذJ Íىل املوارد
يف هاذ إالطار هذا جيب ٔ�ن نضع وموجودة الس;ياسة دÐل . السليب Jلهيا

  . احلكومة
ف� خيص الشواطئ املغربية تنقسم ٕاىل ٔ�ربعة ٔ�قسام، اك�ن اüطط 

وعرف وا�د التعرثات نظرا ل¹ٔزمة وعوامل  2010اSٔزرق ا�يل بدا مع 
دة الهيلكة دÐل اüطط اSٔزرق داwلية وwارجGة، اSٓن حنن يف ٕاطار ٕاJا

سواء ¤لÔس;بة �لمحطات الكربى ا�يل يه كنعملو فهيا جمهود اس�¸ري �بري 
Vدا من V�ٔل وضعها Jىل السكة، هذا ما يتعلق ¤لسعيدية ا�يل اSٓن 
 Íتغازوت بدا العمل هبا، كذ Íالثانية، كذ Wذة جمراها يف ٕاطار املر�wوا

ومواكدور، املر�W الثانية دÐل مازااكن،  حنن يف ٕاطار العمل Jىل لكسوس
ونبحث Jىل مس�مثر مع اSٔسف ما عند�ش مس�مثر ¤لÔس;بة �لشاطئ 

  .اSٔبيض يف طانطان
هذا Vانب، اك�ن Vانب ما ¾سمى كذÍ ¤لس;يا�ة اTاwلية املمتركزة 
Jىل حمطات بالدي ونوادي بالدي، وكذÍ لنا خمطط يف هاذ إالطار 

ودار شامل ٔ�اكد�ر غتكون Vاهزة ٔ�واخر الس;نة،  هذا، حمطة دÐل ٕاميي
هناك حمطة مت تدشCهنا من طرف صاحب اجلال� يف بداية الس;نة، ويه 
aمة Vدا ويه دÐل aدية، وحنن يف ٕاطار تصفGة العقار ¤لÔس;بة حملطة 
دÐل س;يد العابد ¤لÔس;بة �لÙديدة، كذÍ حنن يف ٕاطار وضع ا�لمسات 

  .، مع إالضافة دÐل نوادي بالديءلرٔ�س املااwSٔرية Jىل حمطة ¤لÔس;بة 
اك�ن هناك كذÍ ما هو ٕا�كولوM، ؤ�سايس Vدا ٔ�ننا �كون عند� 
توVه ٕا�كولوM وحمطات ٕا�كولوجGة، واد الشGÚكة يف هاذ إالطار aمة Vدا 
يف التقاء دÐل احمليط مع الصحراء، وكذÍ مYتجع حصراوي Jىل مس;توى 

  .ليجي ا�يل هو ·ادي هيمت هباذ إالطار هذااTاWw، وVد� املس�مثر اخل 
وكذÍ اSٔسايس كذÍ وهو املدن السا�لية و�منيهتا من V�ٔل الس;يا�ة 
اTاwلية والس;يا�ة اخلارجGة، هذا يعين مسlٔ� ا�يل يه السلطات العمومGة 
بدات فهيا مYذ مدة، وحنن �ريد ٔ�ن Éشجع وÉس;متر يف هاذ إالطار ٕ¤جياد 

تية يف هاذ إالطار، وكذÍ التÔش;يط اÂي �رافق هاذ طاقة ٕايوائية وبGÔة حت 
  .اSٔمور

ٕاذن راه ¤لÔس;بة لنا إالماكنيات املوجودة يف الشواطئ املغربية ٔ�ساس;ية 
و�برية Vدا، جيب ٔ�ن �كون هناك �منية مس;تدمية، وجيب ٔ�ن �كون 

  .®لتقائية بني مجيع الس;ياسات احلكومGة يف هاذ إالطار

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . ، ا�هت,ى الوقت الس;يد الوز�رشكرا

  .اللكمة لمك، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبCب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبCب �ن الطالب
  . شكرا الس;يد الوز�ر Jىل هذا التعقGب

لكم من الشواطئ، يعين رمق aم، ولكن تيظهر يل، الس;يد  3500فعال 
Sٔن مايش ... ذالوز�ر، ¤يق نقومو مبجهودات ¤ش ®س;تغالل اSٔكرب لها

لكها مس;تغW، وٕاىل جGنا Éشوفو الشواطئ التقليدية راه اليوم حىت السواح 
راه  2020دÐولنا ٕاىل ابغينا منش;يو يف اSٔفق دÐل اüطط اSٔزرق يعين 

السواح دÐولنا اعياو من بعض املناطق التقليدية، وراه اك�ن اخنفاض، ٕاىل 
 املدن السا�لية التقليدية دÐلنا، وال...  تيعCش شفYا م�ال ٔ�اكد�ر م�ال راه

  . يعين ابدات تتعCش وا�د املشالك مgعلقة ب�سويق املنتوج دÐلها
لكم، بطبيعة احلال لك  3500ٕاذن، وجب يت�لقوا ويمت اس;تغالل هاذ 

مYطقة ؤ�ش;نو يه املمزيات دÐلها، ولكن �يبان ٕاىل ابغينا نلحقو هذاك ا�يل 
مليون ساحئ، خصوصا وهاذ اSٔزمة  20اك�ن يف اüطط اSٔزرق يعين 

®قgصادية واش;تداد املنافسة وwلق و�دات ا�يل شفYا يف دول جماورة، 
يعين يك امشات اSٔمور تيظهر يل ٔ�نه خصنا نقومو مبجهود ¤ش نتÙاوبو مع 
هاذ املعطيات ا�يل والت اكينة ف� يتعلق ¤Sٔزمة، مبا يتعلق ¤ش;تداد 

¤ Íمثنة، وكذSٔ¤ ،ور ا�يل خصها تلعب الس;يا�ة كقاطرة املنافسةT
وقاطرة التمنية، خصوصا ٔ�نه وا�د العدد دÐل الو�دات الس;ياحGة، 
خصوصا يف املدن الشاطئية اليوم والت تتعرف وا�د الصعو¤ت ¤ش 

  .تد�ر شؤوهنا
 .شكرا الس;يد الوز�ر
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        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ة
  . شكرا الس;يد املس�شار Jىل التعقGب. ري كنÙاوبٔ�� ·

نعم هناك شواطئ aمة Vدا وٕاماكنيات �برية، راه ال جيب ٔ�ن نفكر بlٔن 
جيب ٔ�ن Éس;تغل لك الشواطئ املوجودة ¤ملغرب، ٔ�� ما تنظÔش ٔ�ن هذا 
توVه ولCس تو»ا مس;تداما، وما خصناش ند�رو اSٔخطاء ا�يل طاحوا فهيا 

الشواطئ دÐهلم يعين بطريقة معامرية وعقارية  دول ٔ�خرى، ٔ�هنم طوروا
�ٔlسقط يف هاذ املسÉ دا، ال جيب ٔ�نV شلك �بريe.  

املسlٔ� الثانية وهو ٔ�نه بعض الشواطئ جيب ٔ�ن نفكر يف وا�د املقاربة 
م�ال Jىل " ��ر¾س"ا�يل �كون ما خصهاش تدمر هاذ الشواطئ، 

يعين ٔ�هنا حتافظ Jىل  مس;توى احلس;مية راه خص البد من مقاربة ا�يل �كون
هذا املوقع إال�كولوM، موالي بوسلهام م�ال راه محمية دÐل الطيور جمودة 

جيب ٔ�ن نطور الس;يا�ة الشاطئية Jىل هاذ املس;توى،  2"رامسار"يف ٕاطار 
 .ولكن يف ٕاطار املواصفات ا�يل موجودة يف ٕاطار االتفاقGات اTولية

هناك #طاقة ٕايوائية، هذا  ولكن م�ال، نعم ٔ�اكد�ر يعين جيب ٔ�ن �كون
 120.000نوصلو ٕاىل  2020موجود يف اüطط، اüطط دÐل الرؤية دÐل 

رس�ر، ولكن ما غتكوÉش يف املدينة دÐل ٔ�اكد�ر، لهذا ابدينا تغازوت، 
رس�ر، حنن يف  2000رس�ر، متاو�زا ·ادي �كون فهيا  12.000تغازوت 

هكgار aمة Vدا يف  600ٕاطار البحث عن مس�مثر�ن ¤لÔس;بة Sٔغروت، 
رس�ر، تيفYيت  20.000ٕاطار �منية مس;تدامة ا�يل ·ادي �كون فهيا تقريبا 

كذa Íمة Vدا جYوب ٔ�اكد�ر، و¤لÔس;بة لنا الشاطئ اSٔبيض وواد 
طاقة ٕايوائية  120.000راه �يعطينا  هالشGÚكة ا�يل wدامني فهيا، هذا لك

لس;يا�ة الشاطئية، Sٔن ا�يل ميكن لنا �كون عند� تنافس;ية Jىل مس;توى ا
مازال ما عند�ش تنافس;ية Jىل مس;توى الس;يا�ة الشاطئية Jىل مس;توى 
اTويل، Sٔنه اSٓن واقعة مشالك يف دول ٔ�خرى، وما زال ما اس;تفد�ش من 
هاذوك، ملاذا؟ Sٔن ما عند�ش الطاقة إاليوائية الكفWG ¤ش ميكن لنا ٔ�ننا 

Wداد �برية وهائJ�ٔ جنيبو.  
مك بlٔنه جيب ٔ�ن نبحث عن شواطئ Vديدة، حنن يف ٕاطار ٔ�� مgفق مع

وضع هذه الشواطئ، ¤ش �كون عند� الطاقة إاليوائية اSٔساس;ية، ولكن 
  . جيب ٔ�ن �كون ذÍ يف ٕاطار مقاربة ا�يل يه مس;تدمية

  .وشكرا

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

                                                 
 .الرطبة واليت هتدف ٕاىل حامية اSٔرايض 1972يف ٕا�ران س;نة " Ramsar"ٌاالتفاقGة املوقعة ب 2

�ن ٕاىل املغرب نgÔقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوJه Jدد الس;ياح الوافد
  . هذه الس;نة

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®س;تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد �رJاه الس;باعيد �رJاه الس;باعيد �رJاه الس;باعيد �رJاه الس;باعي
  الس;يد الرئCس،

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
  .يا�ةسؤايل موVه �لس;يد وز�ر الس; 

الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�وVه لمك حتية وتقد�ر وثناء Jىل 
اDهودات اليت تبذلوهنا هبذا القطاع اÂي يعCش تقلبات بني الفGنة 

  .واSٔخرى
ورمغ ٔ�ننا جسلنا تطورا ملموسا، حبيث ٔ�نه يف ٔ�اكد�ر م�ال جسلنا يف 

بذÍ كنا زد� Jىل يف امللء، و  %51اSٔشهر اSٔوىل دÐل هاذ الس;نة  س;تة
، ٕاال ٔ�ن انتظارات الفاJلني واملهنيني الس;ياحGني %11الس;نة املنرصمة بـ 

تبقى ٔ�كرب يف موا»ة بعض املشالك العالقة، ومهنا Jىل سGÚل املثال ال 
  .احلرص وضعية املنتوج الس;ياq بlٔاكد�ر اÂي يعرف تقلبات من �ني Sٓخر

لصف الثاين والثالث ف� خيص املؤسسات الس;ياحGة املتواVدة ¤
والرابع، مفن املالحظ ٔ�هنا Èشكو من انعدام الزبناء، eسÚب الر�ود اÂي 
يعود لوضعيهتا الرديئة والقدمية، وبعضها اليوم مغلق، مما يؤرش Jىل ٔ�ن 
فYادق ٔ�خرى س;تلقى نفس املصري، مما ينعكس سلبا Jىل الوضع ®ج�عي 

كذÍ سوف تصبح ٔ�اكد�ر مليانة �لعديد من العامل ا�Âن سCمت Èرسحيهم، و 
¤لنقط السوداء، مما ¾س;تدعي تدwال JاVال لوزار�مك ٕاليقاف هذا الزنيف 
 ،Íٔاكد�ر وورزازات كذlب qلال بو�دات القطاع الس;ياw ي ٔ��دثÂا

  .ا�*ان تدىن هبام الرواج ®قgصادي، و�راجعت ٔ�رقام معامالهتا احلسابية
¤ت يف رضورة تقدمي  و�لخروج من هذه الوضعية، فٕان اSٔمر

مساJدات Jاü WVتلف الو�دات ��خول يف معلية التÙديد وإالصالح 
اليت  )Renovotel(وتÚس;يط معلية القروض البنكGة، والت�يل عن معلية 

 ؤ�نمت تعرفون، الس;يد الوز�ر، ¾شكو املهنيون من تعقGد مسطرهتا،
، )Renovotel(التعقGدات ا�يل �يحصل �لمهنيني يف هاذ امليدان مع 

، هاذو الناس ما عندمهش حىت زبون وا�د يف )des bilans(�يطلبوا هلم 
، ما )un bilan, il est négatif(، راه )un bilan(الفYدق وتطلب لو 

  .عندو ما يد�ر به
ما ) Renovotel(ٕاذن البنكة ما ك�ساJدوش ٔ�و هاذ املؤسسة دÐل 

Àص لهذه الفGالرتخ ،Íص كذGدوش، ٔ�و الرتخJة لالس;تفادة من ك�سا
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 Í3(جتربة حمطة تغازوت، ؤ�عين بذRIPT( إالقامات العقارية لٕالنعاش ،
  .الس;ياq، هذا �ل

  : نطرح السؤال عفاك وخنيل ما تبقى، Jىل اSٔقل السؤال
  ماذا هيlٔت الوزارة ل�شجيع الس;يا�ة ببالد�؟ 

ما هو الرب�مج الس;ياq املوا�ب Jىل املدى املتوسط والبعيد 
ٔ�كرب Jدد من الس;ياح اVSٔانب، س;� ؤ�ن العديد من وسائل  الس;تقطاب

  إالJالم اSٔجYبية تقدم املغرب مكنطقة Vذب س;ياq ¤مgياز؟ 
  .شكرا

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

  .تفضل الس;يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة Jىل السؤال

        : : : : الس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ة
  .شكرا الس;يد الرئCس

Jىل طر�ه هذا السؤال، شكرا كذÍ شكرا الس;يد املس�شار احملرتم 
  . Jىل ®ه�م ¤لس;يا�ة

ٔ�� نبغي نعطيك بعض اSٔرقام ¤ش ·ادي نتفامهو بعدا ٔ�وال Jىل اSٔرقام، 
  .وJاد ميكن لنا منر ل¹ٔمور ا�يل يه طرحت مكشالك

Jدد الوافد�ن، نعطيك شهر ماي، وحىت شهر يونيو ٔ�حسن من شهر 
 %9لÔس;بة ملدن ٔ�خرى، Jدد الوافد�ن ماي، حىت ¤لÔس;بة Sٔاكد�ر ولكن ¤
دÐل  %8دÐل الس;ياح اخلارجGني و 10¤ش �زاد ¤لÔس;بة �لس;نة املاضية، 

دÐل الزÐدة، امYني Vاو هاذ الناس  %9ٕاذن . املغاربة املقميني ¤خلارج
ٕايطاليا  ،%+18اململكة املتòدة  ،%+27ٔ�ملانيا  ،%+9هاذو؟ فرÉسا 

سوق وا�دة ا�يل عرفت  ،%+17هولندا  ،%+11بلجياك  ،%+12
  .%-1تناقص يه السوق إالس;بانية 

و¤لÔس;بة �لمدن ¤ش ·ادي �كون عند� كذÍ يعين ٔ�ش;نو يه املدن 
دÐل الوافد�ن، ¤لÔس;بة  %+19ا�يل اس;تافدت من هاذ الزÐدة، مرا#ش 

. %+10، طنÙة %+7دÐل الوافد�ن، اTار البيضاء  %+S23ٔاكد�ر 
تعرفه الس;يا�ة، هاذ الشهر دÐل ماي عرف ٕاذن، هناك انتعاش �بري 
، وهذه ٔ�رقام دÐل مكgب الرصف ودÐل %+19كذÍ ¤لÔس;بة �لواردات 

  .كذÍ املرصد الوطين دÐل الس;يا�ة
ٕاذن هناك انتعاش �بري Vدا تعرفه الس;يا�ة، واكينة يعين حتسن، هذا 

الرتوجي  كريجع �لس;ياسة ا�يل معلهتا الوزارة وا�يل معلهتا احلكومة يف ٕاطار
¤لÔس;بة ل¹ٔسواق التقليدية، وكذÍ ¤لÔس;بة ل¹ٔسواق يعين ا�يل يه 

  .اSٔسواق الصاJدة
ا�يل عرفت  %+106ٔ�� نعطيمك م�ال Jىل اSٔسواق الصاJدة، روس;يا 

ا�يل  %+63¤لÔس;بة �لثالثة ٔ�شهر اSٔوىل، اSٔسواق الرائدة ال�ش;يك 

                                                 
3 Résidences Immobilières de Promotion Touristique 

  . عرفت
اSٔرقام فاش نتلكمو Jىل ٕاذن ٔ�� تنظن هاذو البد ٔ�ننا Éس;تحرضو هاذ 

الس;يا�ة وفاش نتلكمو Jىل إالجنازات، ونتلكمو Jىل الس;ياسة دÐل 
  .احلكومة ف� خيص ال�سويق والرتوجي، وكذÍ اSٔمور ا�يل وضعنا

ٔ�� تنظن ٔ�ن الس;ياسة اليت وضعناها يف ٕاطار ال�سويق والرتوجي يف 
يعنCش بlٔنه ما ٕاطار دمع املقاوالت، لكها بدٔ�ت تعطي مثارها، ولكن ما ت 

اكيناش مشالك، هاذ املشالك ا�يل �لكمتو Jلهيا، الس;يد املس�شار احملرتم، 
حقGقGة، حصيòة، اك�ن الصف الثاين والثالث يف ٔ�اكد�ر ا�يل �يعرف 
ٕاشاكليات، اكينة فYادق يف ورزازات ا�يل تعرف إالشاكليات، ولكن هاذ 

Ðل الس;يا�ة اSٓن تنظن الناس د مايش �يعكس الصورة دÐل الس;يا�ة، ٔ��
يف تطور ٕاجيايب وحتسن ملموس، ولكن اكينني جوج املس;توÐت، اك�ن 
وا�د اDموJة aمة Vدا من الفYادق ا�يل Èس;تفGد من هذا، واكينة مجموJة 

  . ا�يل كتعرف ٕاشاكليات جيب معاجلهتا
)Renovotel ( مايش هو احلل، ملاذا)Renovotel ( مايش هو

و؟ هو وا�د ال�سهيل دÐل قرض كتدwل ٔ�ش;نا ه) Renovotel(احلل؟ 
فGه اTو� ¤ش Èسهل القرض ¤لÔس;بة �لمؤسسات ا�يل ما عندهاش 

، ٕاىل ·ري )4CNSS(ٕاشاكليات مع البنك وما عندهاش ٕاشاكليات مع 
Íذ.  

املؤسسات ا�يل عندها هاذ املشالك لكها، وعندها ٕاشاكليات  ،ولكن
ا�يل يه يعين قريبة من  دÐل الس;يو� دÐلها، ٕاىل ·ري ذÍ، ومؤسسات

  . ما �يصلحش لها) Renovotel(إالفالس، 
لهذا، احYا البد من ٔ�ننا نفكرو مجيع يف �ٓليات Vديدة من V�ٔل معاجلة 

ف�  2008هذه املشالك، راه اكن وا�د السابقة يف التارخي دÐل املغرب يف 
تافدو خيص املقاوالت الÔس;يجية، Éشوفو هاذ املسائل ¤ش ميكن لنا ٔ�ننا Éس; 

  ...مهنا وحناولو

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
شكرا، ا�هت,ى الوقت الس;يد الوز�ر، Éشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته 

  .تفضل الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب... القمية معنا يف هاته اجللسة

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد �رJاه الس;باعيد �رJاه الس;باعيد �رJاه الس;باعيد �رJاه الس;باعي
  الس;يد الوز�ر، 

ة احلال، ٔ�يه الزÐدة اكينة بطبيعة احلال �مكلتو عن الزÐدة بطبيع
¤لÔس;بة �لس;نة املاضية، ٕاال ٔ�نه ٕاىل اwذينا احلصيW نتاع الزÐدة لكها، ٔ�� 

  .¤لÔس;بة ل¹ٔرسة ا�يل عند� %51قلت Í امللء لكو بصفة Jامة، در� 
ابغيت نطرح Jليك بعض ®قرتا�ات اSٔخرى، الس;يد الوز�ر، 

لوز�ر، تفعيل املشاريع ¤لÔس;بة Sٔاكد�ر كذÍ نطلب مYمك، الس;يد ا
®س�¸رية الرتفهيية ا�يل يه aمة �زاف، وا�يل كتحمك فهيا الرشكة املغربية 

                                                 
4 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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  .�لهندسة الس;ياحGة حبي فونيت
س;نة  20كذÍ، الس;يد الوز�ر احملرتم، ابغيت نعلممك Jىل ٔ�نه هذي 

طاEرة من اTول ®س;تكYد�فGة، هاذ  15اكن املطار دÐل ٔ�اكد�ر كCس;تق~ل 
ل ®س;تكYد�فGة اليوم راه كتعرفوا هاذ اليش، وهاذ اليش مايش يف اTو 

الوقت دÐلمك، الس;يد الوز�ر، هاذ اليش وقع ق~ل ما جتيو �لوزارة، ما 
  . ابقاوش �يجيو عند� مع اكمل اSٔسف

ÍÂ، كنطالبومك ¤ش تعملوا جمهودات ¤ش �ردو هاذ السوق ملدينة 
رى، Sٔن هاذ الناس هاذو �يبغيو ٔ�اكد�ر وكذÍ ملرا#ش واملناطق اSٔخ

  .ٔ�اكد�ر، و�يحبوا املغرب
5نيا، مشلك الطريان ا�يل كتعرفوه، كتعرفوا Jىل ٔ�ن هاذ املشلك �ميس 

تعلمون، الس;يد . فاس، اTار البيضاء ومرا#ش وورزازات وطنÙة ؤ�اكد�ر
الوز�ر احملرتم، ٔ�ن اخلطوط امللكGة املغربية تعمل eشلك انفرادي لكسب 

ال Jالقة لها ¤ملسامهة يف wدمة املنتوج الس;ياq الوطين بتاû، الرحب و
واTليل Jىل ذÍ الرشط الغريب �لرشكة املعنية لتقدمي اخلدمات الس;ياحGة 
لهذه املدن املغربية، ك�رشط Jىل ٔ�هنا تطلب من الفاJلني ¤لضغط ٕالقصاء 

مبطاري اTار البيضاء ) low cost(الرشاكت ذات اSٔمثنة املنخفضة يعين 
  .والر¤ط

كذÍ املهنيني كCشوفوا، الس;يد الوز�ر، كفاJلني aنيني ٔ�ن من واج~نا 
دعوة احلكومة ٕاىل مساJدة ودمع الرشاكت ذات اSٔمثنة املنخفضة، يعين 

)low cost( دمات لهذه املدن، يعين فاسw هيا اس;تعداد لتقدميT اليت ،
  ...ومرا#ش ويف ٔ�اكد�ر

Cالس;يد رئCالس;يد رئCالس;يد رئCس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس;يد رئ::::        
  . شكرا الس;يد املس�شار، ا�هت,ى الوقت الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضل الس;يد الوز�ر يف دقGقgني هللا خيليك

        ::::الس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ةالس;يد وز�ر الس;يا�ة
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
الس;نة املاضية،  %45، ولكن راه اكنت %51¤لفعل Éس;بة امللء راها 

  .، هذا راه ٕاجناز �بري Vدا، ٕاذن هذا البد ٔ�ننا ÉسÙلوه%6ذن زد� إ 
الربامج الرتفهيية ٔ�ساس;ية Vدا، واحYا اخلطة ا�يل موجودة اSٓن عند 
الوزارة يه الرتكزي Jىل ما هو �رفهي,ي، ûمو�زاغ راه كتعرفوها، الس;يد 

�رفهي,ي، وكذÍ حنن اSٓن يف  هاملس�شار احملرتم، مرشوع aم Vدا، لك
ار العمل Jىل فونيت، ولكن مايش ·ري فونيت ويف ٔ�اكد�ر، يعين Jىل ٕاط

مس;توى املغرب #لك اSٔولوية تعطى ٕاىل الرتفGه والتÔش;يط Sٔنه ٔ�سايس 
¤لÔس;بة ملدة إالقامة و¤لÔس;بة جللب الس;ياح، سواء وطنيني ٔ�و wارجGني، 

  .تعرفوا بlٔنه اSٔمهية دÐل الرتفGه كذÍ ¤لÔس;بة �لس;يا�ة الوطنية
لÔس;بة ��ول ®سكYد�فGة، ¤لفعل اكن هناك هناك يعين وا�د ¤

الهروب دÐل ®سكYد�فGني، اSٓن ابدينا كÔسرتجعو، وهاذ الس;نة ٔ�ول مرة 
لندي، راه اSٓن وىل تيعمل ر�الت دÐل Y كرنجعو ٔ�كرب مروج ر�الت ف 

)charters ( ما بني ف Yلندا وما بني ٔ�اكد�ر .  
ني هلس;نيك واTار البيضاء كذÍ هناك جمهودات �ل خط ما ب

Sٔنه ) RAM(، كذÍ ما ¤لÔس;بة ��ار البيضاء و)RAM(¤لÔس;بة لــ 
هذيك ا�يل اكنت تتعمل ٔ�وسلو وكذÍ السويد ومرا#ش ؤ�اكد�ر رمبا ما 

 .·اد¾ش تبقى، ٕاذن هناك جمهود �بري Vدا نعم� يف هاذ إالطار هذا
ر التفاوض والتعاقد مع ·ري ¤لÔس;بة ��ار البيضاء والر¤ط، احYا يف ٕاطا

رشاكت الطريان، ما كنعملوش Jىل اTار البيضاء والر¤ط، Sٔن 
اTارالبيضاء هابط، �يجيو ليه الطاEرات وما عند�ش مشلكة يف اTار 
البيضاء، وحىت الر¤ط ما ابقاÈش عند� اSٓن مشلكة، اك�ن كثري من 

فني اكينة؟ يف  رشاكت الطريان ا�يل �يبغيو جييو �لر¤ط، ولكن املشلكة
فاس، يف مرا#ش، يف ٔ�اكد�ر ٔ�ساس;ية Vدا، واحYا يف ٕاطار العمل مع 

)RAM5 ( دة يف مرا#ش ¤شJدة يف ٔ�اكد�ر وقاJش ميكن ٔ�نه �كون قا¤
  .ميكن هلم ٔ�هنم من متا ميش;يو ل¹ٔسواق، خصوصا اSٔملانية ؤ�ور¤ الرشقGة

يف هناك قاJدتني، و�دة يف مرا#ش وو�دة ) Ryanair(اSٓن مع 
فاس، جوج طاEرات يف مرا#ش وو�دة يف فاس ¤ش ميكن لنا كذÍ ٔ�ننا 

  . نتعاملو مع اSٔسواق الصاJدة
ٕاذن، الطريان ٔ�سايس Vدا، ما وصلنا لهاذ النتاجئ Sٔنه اكن هناك اه�م 

  .¤لطريان
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
ه Éشكر الس;يد الوز�ر Jىل مشاركت. شكرا الس;يد الوز�ر، ا�هت,ى الوقت

  . معنا يف هاته اجللسة
وننقل اSٓن ٕاىل السؤال الوحGد املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر ®قgصاد 
واملالية، حول التدابري املت�ذة ل�سديد اTيون املرتامكة Jىل اTو� لفائدة 

  . رشاكت توزيع احملروقات
  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::د بنارص ٔ�زاكد بنارص ٔ�زاكد بنارص ٔ�زاكد بنارص ٔ�زاكغغغغاملس�شار الس;ياملس�شار الس;ياملس�شار الس;ياملس�شار الس;ي
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر، 
كام تعلمون تلعب رشاكت توزيع احملروقات ¤ملغرب دورا هاما 
واسرتاتيجيا يف تÔش;يط و�منية ®قgصاد الوطين، ٕاال ٔ�ن ديوهنا املرتامكة Jىل 

  .افة إالفالساTو� جعلها تعCش Jىل �

                                                 
5 Royal Air Maroc 
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�ذوهنا ل�سديد هذه  :Éسائلمك، الس;يد الوز�رgما يه التدابري اليت س�
اTيون لفائدة رشاكت توزيع احملروقات لتفادي انعاكساهتا Jىل ®قgصاد 

  الوطين؟
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

وز�ر ®قgصاد وز�ر ®قgصاد وز�ر ®قgصاد وز�ر ®قgصاد     الس;يد ٕادر¾س اSٔزيم إالدر¾الس;يد ٕادر¾س اSٔزيم إالدر¾الس;يد ٕادر¾س اSٔزيم إالدر¾الس;يد ٕادر¾س اSٔزيم إالدر¾يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Tى، الوز�ر املنتدب Tى، الوز�ر املنتدب Tى، الوز�ر املنتدب Tى
        ::::واملالية، امللكف ¤ملواملالية، امللكف ¤ملواملالية، امللكف ¤ملواملالية، امللكف ¤ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

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

  .رمضان م~ارك، ¤لصòة والعافGة واملغفرة
ف� يتعلق هباذ السؤال املهم، نبغي نبني بlٔن احلكومة واعية هبذه 

دÐل اSٔمور ¤ش انعرفو  3مج Jىل إالشاكلية ا�يل نبني ٔ�ن اSٔساس دÐلها �
  .اJالش تògÔدثو

ٔ�وال، هاذ املتlٔخرات ا�يل يه دÐل رشاكت احملروقات �جتة Ð ٕاما Jىل 
ٔ�ن ®ع�دات املرصودة wالل قانون املالية ·ري اكفGة ¤لنظر �لتقلبات دÐل 
 الظرفGة اTولية و®رتفاع دÐل اSٔسعار، وكذÍ ®رتفاع دÐل احلجم حىت

دÐل ®س;هتالك، وال إالشاكلية دÐل إالماكنيات والتعبئة دÐل الس;يو� 
الالزمة Sٔداء هذه املتlٔخرات، وكذÍ �لتعقد دÐل املسطرة دÐل البت يف 
 Íلني، املعنيني وكذwدgدة مJ ن هاذ الطلبات ٔ�وال هناكSٔ ،الطلبات

  ...ال بد منالوزارات وكذÍ هاذ امللفات، هاذ امللفات معقدة، و¤لتايل 
ٕاذن اك�ن ٕاشاكل حقGقي، ومع ذÍ احلكومة وعيا مهنا بlٔن هاذ القطاع 
aم، وهاذ مlgٔخرات، هذي حقوق دÐل الرشاكت، فقامت مبجهود 

  :اس;ت�Yايئ Jىل جوج دÐل املس;توÐت
ٔ�وال Jىل املس;توى دÐل التعبئة دÐل اõمتويالت الالزمة ودÐل البت 

  : إالجنازات ¤Sٔرقامالرسيع يف امللفات، ؤ�� نعطيمك
دÐل املليار دÐل اTرمه،  17، اكنت 2011املتlٔخرات اكنت يف هناية 

مليار درمه، ماذا مقنا به wالل الفصل  17,3وصلنا لــ  2012يف هناية 
دÐل  17,3لكها،  2012؟ wلصنا هاذ املتlٔخرات دÐل 2013اSٔول من 

مما نتج عن النفقات دÐل املليار دÐل اTرمه لكها ختلصات، وwلصنا جزء 
 200املليار و w ،8لصنا ¤لضبط 2013ٔ�شهر اSٔوىل دÐل  6املقاصة دÐل 

 800املليار و 9مليون دÐل اTرمه، واملتlٔخرات ا�يل ابقات Jلينا اSٓن يه 
مليار  25الشهور اSٔوىل، wلصنا  6مليون دÐل اTرمه، ٕاذن wالل هاذ 

 2012ت، حبيث ٔ�ننا مlgٔخرات دÐل مليون درمه لفائدة هذه الرشاك 500و
، ودا¤ 2013لكها متسحت وختلصت، وwلصنا جزء من املتlٔخرات دÐل 

مايش  9مليون دÐل اTرمه، ولكن هاذ  800املليار و 9تي�سالو� 
نضخموها �زاف، ٔ�ش;نو يه؟ يه شهر�ن دÐل ®س;هتالك، وهاذ الشهر�ن 

 17بغيناش نبقاو نوصلو لــ يه هذا هو الهدف ا�يل ابغينا نبقاو فGه، ما ا
قلصوها، Sٔن هاذ الشهر�ن �جتة ٔ�وال ملليار، نبقاو يف هاذ الشهر�ن وندÐل ا

�يف ما قلت Jىل التعقد دÐل امللفات، وكذÍ هاذ الرشاكت حىت يه 
ٕاذن و¤لتايل هاذ التlٔخر هذا  ،)Des crédits fournisseurs(عندها 

ة الثانية نتلكم J Íىل اDهود اكن فGه جمهود وجمهود �بري، ويف الفرت 
 .®س;ت�Yايئ اSٓخر

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

  .اللكمة لمك، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس;يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس;يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس;يد بنارص ٔ�زاكغغغغ
  . ضا�ةيهاذ االٕ شكرا الس;يد الوز�ر Jىل 

مليار  25حقGقة ٔ�ن احلكومة دارت وا�د اDهود ج~ار ¤ش ختلص 
مايش ساهW، ولكن Jىل غرار صندوق املقاصة، دمع  دÐل اTرمه،

مليار  40صندوق املقاصة، �يف يعقل ٔ�ن صندوق املقاصة دÐلو فهيا 
دÐلو؟ ٕاذن هنا اك�ن wلل، Sٔن ما ·اد¾ش يبقى  %50وwلصنا ٔ�كرث من 

  .لنا ¤ش ·ادي ندمعو املواد الغذائية Sٓخر الس;نة
ائد وتÔسمعو، واك�ن ترصحيات واملشلك القامئ اليوم، Sٔن كنقراو يف اجلر 

دÐل رئCس امجلعية دÐل هاذ الرشاكت بlٔن ·ادي يدwلوا يف إالرضاب، وما 
ٕاخل، ال، هاذ اليش �يتقرا ... ·اد¾ش يوزعوا البوطة، وما ·اد¾ش يوصلوها

  . و�يتداول واك�ن ترصحي رمسي
احYا، الس;يد الوز�ر، احYا كÔشوفو هنا ثالث اخgيارات قدام 

وٕاما ·ادي Èسدوا هاذ اTيون و·ادي : غينا توضيòات فهيااحلكومة، واب 
�كون مشلك دÐل اTمع دÐل املواد الغذائية، وٕاما ما ·اد¾ش يت�لصوا وال 
قدر هللا ٔ�ن ·ادي يدwلوا يف ٕارضا¤ت هاذ املقاولني، و·ادي �كون شلل، 

  .وٕاما ·ادي تضطر احلكومة ٕاىل الزÐدة يف اSٔسعار
هللا جياز�مك خبري �لك وضوح Sٔن الرٔ�ي العام ابغينا، الس;يد الوز�ر، 

تي�ساءل Jىل هاذ املشلك، ابغينا التوضيòات Jىل هاذ املشلك، واش 
  إالسرتاتيجية دÐل احلكومة ¤ش حتل هاذ املشلك؟ 

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر يف دقGقgني

        ::::اد واملالية، امللكف ¤ملاد واملالية، امللكف ¤ملاد واملالية، امللكف ¤ملاد واملالية، امللكف ¤ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانيةالس;يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر ®قgصالس;يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر ®قgصالس;يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر ®قgصالس;يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر ®قgص
  . شكرا
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¤ش �كون واحض حىت مع الرٔ�ي العام، هاذ اليش ا�يل �لكمتو Jليه ال 
Jالقة � ¤ملوزJني دÐل الغاز، هاذ املتlٔخرات اكينة يف احملروقات، وهاذ 
املس;توى ا�يل وصلنا ليه مس;توى aم وaم Vدا، وهام إالخوان ا�يل 

ملسlٔ� هذي، رامه فر�انني هباذ املس;توى ا�يل تCش;تغلوا معنا Jىل هاذ ا
  ...وصلنا ليه، وما داwلني معنا حىت يف يش ٔ�مور هذا

 9هذا، ¤لÔس;بة �لمحروقات قلت Í وصلنا عند� مlgٔخرات دÐل 
، وما عند�ش مشلك دÐل اSٔداء، عند� مشلك دÐل 800املليار و

  . لك مع هاذ اجلانبالتعامل مع امللفات وا�دا بوا�د، وما عند� حىت مش
اجلانب دÐل املوزJني دÐل الغاز، وحىت هام ما اكيÔش مشلك، اك�ن 
حوار اSٓن قامئ، هذا مشلك �ٓخر دا¤ ا�يل �لكمت Jليه، اك�ن احلوار قامئ 
مع املوزJني دÐل الغاز، الهدف مYه وهو الضامن دÐل احلقوق دÐل هاذ 

Ðل السوق، وما اك�ن حىت الناس، وكذÍ الضامن دÐل الزتويد السلمي د
يش مشلك وما غيكون حىت يش مشلك ٕان شاء هللا الرحامن الرحمي ف� 
يتعلق ¤لزتويد دÐل السوق ¤حملروقات و¤لغاز، Jىل ٔ�ساس اSٔمور يف 

  . ٔ�مان هللا وحفظه
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا، Éشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

gÔاملو»ة ٕاىل الس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريون Wس;ئSٔقل ٕاىل ا .
السؤال اSٔول حول غياب خمتربات خمتصة يف حتليل املواد اSٔولية اليت 

  . تدwل يف الرت�يبة الغذائية �لموايش واTواجن داwل املوا� ق~ل التفريغ
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®س;تقاليل لتقدمي 

  .سؤالال 

        ::::املس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�ري
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  شكرا الس;يد الرئCس احملرتم،
  الس;يدان الوز�ران،

  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
بداية، وحىت ال �كون ٔ�ول القصيدة كفر، خصوصا يف هذه الظرفGة، 
الس;يد الوز�ر، البد ٔ�ن نقر مبجهودات وزارة الفال�ة يف جمال السالمة 

  .(ONSSA6)لغذائية، بطبيعة احلال عن طريق املكgب الوطين ا
ويÔ~غي كذÍ ٔ�ن نؤكد بlٔن هذه اDهودات اليت ال ميكن ٕا�اكرها ٔ�و 
جتاهلها، وركزوا Jلهيا، الزالت ·ري اكفGة، وال تفي ¤لغرض املطلوب، Sٔن 
مواطن اخللل كثرية، والزال هناك بياض مل مي¹ٔ بعد، وسؤالنا اليوم، هيم 

  .با من هذا البياضVان 
ٕاذن، سؤالنا، يف الفريق ®س;تقاليل، اليوم يتغيا معرفة سÚب ٔ�و 

                                                 
6Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

ٔ�س;باب غياب خمتربات مgخصصة يف حتليل املواد اSٔولية املس;توردة من 
  .اخلارج Jىل مس;توى املوا� الوطنية، ٔ�ي داwل املوا� الوطنية

  الس;يد الوز�ر، 
ة القمح، واليت اكن من وراهئا اليوم ٕاذا اس;ت�Yينا املبادرة املرتبطة مباد

اخلواص، ¤يق املواد اSٔولية املس;توردة اSٔساس;ية، واليت ال غىن لنا عهنا يف 
الصناJات الغذائية، ويف صناJة اJSٔالف املر�بة، ال اTواجن وال املوايش، 

، لك هذه املواد ال حتظى )le mais(وJىل رٔ�س القامئة بطبيعة احلال اÂرة 
بة، وال ختضع الخgبارات دقGقة داwل املوا� املغربية، ٔ�قول ¤لعناية املطلو 

ؤ�ؤكد داwل املوا� املغربية، �لتlٔكد من سالمهتا ومن جودهتا ومن wلوها 
  .من لك السموم الفطرية ومن لك الشوائب

يوVد wارج امليناء،  -ٔ�ي اTار البيضاء- اليوم، ٔ�مه خمترب وطين ¤لعامصة 
لÔس;بة �لضام�ت احمليطة بدقة وبفعالية وحىت وهذا يطرح ٔ�كرث من Èساؤل ¤

  . مبصداقGة هاذ ®خgبارات وهاذ التòاليل
بعبارة ٔ�دق، الس;يد الوز�ر، اليوم ما عند�ش ضام�ت بlٔن العينة 
املس;تخرVة من الشحنة احملمJ Wىل ظهر ¤خرة معينة يه اليت ٔ�و يه نفسها 

  .اليت ختضع �لتòليل و®خgبار
بعينه، وال ٔ�شكك يف »ة معينة، ولكن ٔ�بين حتلييل  ٔ�� ال ٔ�هتم ٔ��دا

ار�اكزا Jىل مÔسوب اجلدية واملسؤولية والضمري املهين اÂي خيتلف من 
خشص ٕاىل �ٓخر، وار�اكزا كذJ Íىل ما ٔ�ثب�gه املامرسة والتجربة، وما قا� 

  .وما يقو� واقع احلال
ء، ٕان اكن ٔ�مر aم كذÍ، الس;يد الوز�ر، هو بعد اüترب عن املينا

 l’éloignement(هناك ٔ�صال خمترب، ٔ��لكم عن البعد اجلغرايف 
géographique(ملواد¤ Wب يف بقاء البواخر احملمÚهذا البعد قد ي�س ، 

اSٔولية راس;ية Jىل اSٔرصفة، ٔ�رصفة املوا� مدة طويW يف انتظار صدور 
ل مصاريف نتاجئ التòليل والسامح ¤لتفريغ، وهذا س;يرتمج بتلكفة، لن ٔ�قو 

ٕاضافGة، ولكن خسارة اقgصادية Vافة تؤدى ¤لعمW الصعبة، ؤ�نمت تعلمون، 
ٔ�لف  40ٔ�لف و 20الس;يد الوز�ر، بlٔن الباخرة الوا�دة قد تؤدي ما بني 

  .دوالر عن لك يوم تwٔlري
كذÍ، الس;يد الوز�ر، ما ال يÔ~غي ٔ�ن نÔساه اليوم، وهذا هو مربط 

دية wانقة، ٔ�زمة طالت لك ٔ�شاكل إالنتاج، الفرس، هو ٔ�ننا نعاين ٔ�زمة اقgصا
هاذ اSٔزمة قلبت بيض وVه ®قgصاد سودا اليوم، مع حش املواد اSٔولية 
ن�ÙGة التقلبات املناخGة، ومع ®رتفاJات الصاروخGة ل¹ٔسعار داwل لك 
اSٔسواق، اليوم التاجر املس;تورد ٔ�و املضارب مل يعد هيمت ¤جلودة، هذا 

املضارب الناهب الالهث وراء الرحبية، ٔ�لغى اجلودة  التاجر اجلشع، وهذا
  .�بند يف دفرت التحمالت، ومل يعد هيمت ٕاال بتوفري المكيات املطلوبة

  الس;يد الوز�ر، 
مع هاذ املشالك دÐل املواد اSٔولية والسموم الفطرية اليت حتملها، وهذا 

الس;يد ٔ�لف نوع من الفطرÐت، Éسائلمك،  100التلوث، مع وجود ٔ�كرث من 
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  .الوز�ر، عن سÚب غياب اüتربات املتخصصة يف املوا�
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

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

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد عز�ز ٔ�خYوالس;يد عز�ز ٔ�خYوالس;يد عز�ز ٔ�خYوالس;يد عز�ز ٔ�خYوشششش، وز�ر الفال�ة والصيد البحري، وز�ر الفال�ة والصيد البحري، وز�ر الفال�ة والصيد البحري، وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
  ون احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شار 

كتقوم املصاحل البيطرية، طبقا �لقوانني اجلاري هبا املتعلقة ¤لسالمة 
الصحية �لمواد الغذائية، مبراق~ة حصة وجودة املواد احليوانية وذات اSٔصل 
احليواين املو»ة لالس;هتالك وكذا اJSٔالف ا�يل Vا يف السؤال دÐلمك 

  .املكgوب
البيطري عند ®س;ترياد دÐل هاذ  وكمت العملية دÐل التفCgش الصحي

املواد يف نقط احلدود بصفة دامئة ومس;مترة Jىل امgداد Ð�ٔم اSٔس;بوع، مبا فهيا 
  . Ð�ٔم اSٔعياد والعطل إالدارية

وخبصوص املراق~ة دÐل املواد اSٔولية ا�يل كتدwل يف الرت�يبة الغذائية 
يطري قصد �لموايش واTواجن، كتخضع �لمراق~ة والتفCgش الصحي الب 

  .التحقق من جودهتا وتوفري الرشوط الصحية فهيا
قامت الوزارة يف ٕاطار تنظمي معلية املراق~ة وإالشهاد الصحي عند 
®س;ترياد ٕ¤Jداد وا�د املناجه ا�يل يه مو�دة �لمراق~ة من V�ٔل موا�بة 

  .مgطلبات املهنيني
 Vات كذÍ وا�د امجلW دÐل إالجراءات املتبعة من طرف املصاحل

البيطرية عند اس;ترياد املواد السالفة ا�Âر بنقط احلدود، كفحص و5ئقي، 
ا�يل �يدwلوا ) les produits(ذ ايعين الو5ئق املرافقة �لمنتوج، خص ه

خصهم �كون عندمه الشهادة الصحية املمضية واملصادق Jلهيا من طرق 
 املصاحل الصحية �لب� املصدر، واك�ن كذÍ الفحص املادي واÂايت

�لمنتوج، واك�ن w�ٔذ العينة من V�ٔل القGام ¤لتòاليل اüربية الرضورية واك�ن 
وJاد هاذ اليش �يتعطى وا�د إالجناز دÐل الشهادة الصحية لق~ول ... ٕاجناز

املواد ٔ�و ٕارVاعها ٕاىل ب�ها اSٔصيل طبقا �لقوانني واملساطر اجلاري هبا 
اذ الرشوط الصحية س;توفCش ه� العمل، املواد املس;توردة ا�يل ما ك 

 .املنصوص Jلهيا يمت ٕارVاعها ٕاىل ب�ها اSٔصيل
ودة ــــــــــــــات ملراق~ة اجل�وك�سهر Jىل مراق~ة احلدود مخسة املد�ري

)5 directions régionales ( ة ؤ�اكد�رÙار البيضاء وطنTمبوا� ا
مف�ش;ية بيطرية بنقط احلدود ا�يل يه  13والناظور واTاWw، واك�ن 

دÐل اüتربات مؤهW �لقGام جبمW من  8مفgو�ة لالس;ترياد، ¤ٕالضافة ٕاىل 
التòاليل اüربية، موزJة Jىل الرتاب الوطين، واليت تقوم بعدد من املهام، 

من مضهنا التòاليل واSٔحباث اüربية الالزمة والتlٔكد من مطابقة املواد اSٔولية 
واTواجن املس;توردة ملعايري  اليت تدwل يف الرت�يبة الغذائية �لموايش

  .السالمة

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

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�ري
  . شكرا الس;يد الوز�ر

ٔ�� مlgٔكد ٔ�ننا لس;نا يف حصراء جرداء، ؤ�ن هناك جمهودات معتربة كتقوم 
  . هبا الوزارة، هذا ٔ�مر ال يناقش

 ظل اSٔزمة كام ذ�رت، املُضارب اليوم فقط، الس;يد الوز�ر، ويف
والتاجر مل يعد ميزي يف مفاوضاته التÙارية ويف مقgنياته بني الغث والسمني، 
�يدwل ٔ�ي �اVة، الس;يد الوز�ر، خصنا انعرفو هاذ اليش، ما تgÔلكموش 
Jىل اõهتريب، وهذا ٔ�مر خطري، وال ميكن ق~و� حتت ٔ�ي مسوغ وحتت ٔ�ي 

تعلقش فقط مبر�ب Jلفي قد خيلف رواسب يف مربر، Sٔن اSٔمر ما �ي 
املنتوج احليواين ٔ�و س;يفيض يف Ë��ٔ الظروف ؤ�سؤ� اSٔحوال ٕاىل اخلراب 
املايل ٔ�و ®هنيار املايل ملنتج معني ٔ�و DموJة من املنتÙني، اSٔمر ٔ�معق من 
ذÍ، ٕانه يتعلق ¤لسالمة الغذائية �لÚرش، السالمة الغذائية �لÚرش aددة 

  .لس;يد الوز�راليوم، ا
ٔ�� سlٔكتفي مبثال، ف~املثال يتضح املقال كام يقال، لضيق اDال الزمين 
بطبيعة احلال �لتوسع يف هذا اSٔمر، هو ٔ�نه هذي مدة ما يش بعيدة، هذي 

طن من اÂرة، اكنت مgو»ة حنو  10.000¤خرة ٔ�و�رانية محمW بlٔكرث من 
الت دون دخول هذه اSٔسواق املرصية، لكن يقظة السلطات املرصية �

الشحنة ودون تفريغها Jىل ٔ�راضهيا، بعد ٔ�ن #شفت ®خgبارات اTقGقة 
اليت ٔ�جريت Jىل هذه الشحنة ٔ�هنا ملوثة ؤ�ن مس;توى السموم الفطرية 

  . داwلها بلغ مس;توÐت ·ري مق~و� حصيا
ل¹ٔسف الشديد عوض ٔ�ن حترق ٔ�و �رىم يف عرض البحر وعوض ٔ�ن 

ىل مGناء الشحن، دwلت ٕاىل اململكة املغربية، تعود الباخرة ٔ�درا»ا إ 
  .ودwلت بوا�د السهو� وبCرس ودون تعرث ودون مgار¾س

حتت ) le tapis rouge(مل ال، الس;يد الوز�ر، والÚساط اSٔمحر 
ٔ�قداaا من ¤ب الباخرة ٕاىل بوابة اخلروج من امليناء؟ هذي مسlٔ� تقدر 

 Íو Wواتك اخلاصةتتحقق مهنا، الس;يد الوز�ر، يدك طويYق .  
. يف انتظار ذÍ ٔ�قول Í، الس;يد الوز�ر، بlٔنه ما ضاع قد ضاع

اSٔسايس اليوم والهدف من هذا السؤال هو اTعوة ٕاىل حامية لك فاصل 
  ...ميكن ٔ�ن يتخطاه الفرد ليحصل Jىل مYاJة قانونية ٔ�و مYاJة س;ياس;ية

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
. د املس�شار، هللا خيليكشكرا الس;يد املس�شار، ا�هت,ى الوقت الس;ي
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  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :هاذ التعقGب دÍÐ فGه جوج دÐل الشقني

ٔ�وال البعد دÐل اüتربات، احYا كنعتربو يف الس;ياسة اجلديدة ٔ�نه يف 
اك�ن ٔ�وال خمتربات ا�يل يه مو»ة �لمنتوج الفالq اTاwيل، ا�يل  اüتربات

 les bassins de(دÐل إالنتاج ) les bassins(هذي ·ادي �كون يف 
production(،  رية ا�يل اكن دشن صاحب اجلال� هللا ينرصوwSٔمهنم ا

يف مدينة �راكن، و·ادي �كونوا يف بين مالل ويف ٔ�اكد�ر ويف مرا#ش ويف 
ق دÐل إالنتاج، واك�ن ا�يل هام wاصني ¤الس;ترياد ا�يل ·ادي �كونوا مYاط

يف املناطق دÐل م�ال حبال ٔ�اكد�ر وحبال يعين طنÙة وحبال اTار البيضاء 
فني اك�ن وا�د القابلية ¤ش �كون عندمه ٕاماكنيات، اTار البيضاء اك�ن 

اذ الس;نة خمترب �بري، هو يف طور إالجناز ٕان شاء هللا من هنا Sٓخر ه
·ادي يوVد، ولكن ·ادي �كون ٔ�بعد من هذا ا�يل اك�ن مع اSٔسف Sٔنه ال 

يعين ما اكيÔش، كتعرفوا إالشاكلية دÐل اSٔرض داwل املرىس ... ميكن ٔ�ن
ه �و �ارض�ن، ولكن ثق يب بlٔنـــــــــا ميكÔش ا�كونــــــودÐل املوا�، م

)les procédures (· ة و·ادي ا�يل اكينني ٔ�نه راه ماVاد¾ش هتز يش �ا
متيش و·ادي حتلل �اVة، ما خصناش Éشكو يعين يف املسار، يعين راه 
اك�ن ضبط، واك�ن الناس ا�يل عندمه وا�د الضمري واك�ن الناس ا�يل 

  . �يعملوا ¤جهتاد
ٕاىل اك�ن يش ٕاشاكلية دÐل ¤خرة، ٔ�� ال ٔ�ظن وال ٔ�شك يف العمل ا�يل 

، ٔ�� هاذ اليش ا�يل قلت ·ادي نبحث )ONSSA(كتقوم به الناس دÐل 
فGه، Sٔن اTور دÐيل ٔ�ن نبحثو فGه، ولكن ٔ�� نقول Í بlٔن مصائب �برية 

ي ــــــــــذا فـــــس وال يف هـــــا، ال يف البطاطــــــــــا�يل جYبناها لبالدن
)les importations( لش ا�يل اك�نwفهاذ الناس راه كزي�روا، ما تيد ،

دÐلو، ) les procédures(كCشوفوا املراق~ة دÐلو، وعندمه وا�يل دwل 
  .فكGظهر يل بlٔنه يقومون بواجهبم

ولكن من حقمك ٔ�نه ٕاذا اكنت عندمك معلومة راه احYا ·ادي نقومو يعين 
م �و لهـــــادي نعمل�ذÍ غ�¤الس�شارة، وامحلد í ٔ�نه هاذ اüتربات ك

)un tronc commun( روا خيدموا لكيش و·ادي �كون ا�يل ·ادي يقد
Íىل حسب املنطقة كذJ صاصgعندمه اخ. 

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

  . السؤال الثاين موضوJه حصة وسالمة املوايش
 .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار

  

�ريريريري���        ::::املس�شار الس;يد wريي بلاملس�شار الس;يد wريي بلاملس�شار الس;يد wريي بلاملس�شار الس;يد wريي بل
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  لس;يد الرئCس،ا
  الس;يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕاذا اكنت وزارة الفال�ة والصيد البحري قد بذلت جمهودات ج~ارة من 
V�ٔل حتسني سال� ونوعية القطيع احليواين واحملافظة Jىل حصة املواطن 

مع -وسالمة قطعان املاش;ية املو»ة لالس;هتالك يف ٔ�سواقYا الوطنية، ٕاال ٔ�نه 
الزلنا نالحظ بعض الظواهر اخلطرية اليت س;تؤ
ر Jىل  -اكمل اSٔسف

وضعية القطعان من اSٔغنام واSٔبقار و·ريها اليت ٔ�صبحت جتوب ٔ�حGاء 
خمتلف املدن املغربية، و�رعى يف املطارح العمومGة �لنفاÐت، وهذا اSٔمر 
اÂي يثري امشزئاز املواطنني، و¾شلك خطرا وهتديد�ن �بري�ن Jىل حصة 

  . طنني ا�Âن ¾س;هتلكون حلوم تË املوايشوسالمة املوا
الس;يد الوز�ر، نالحظ يف هذا الشهر املبارك، و¤خلصوص يف هاذ 
السÚت وا�Sٔد، وهو ٔ�ن يف املدين�ني احملتلتني سgÚة ومليلية دخول Jدد 
من املواد املهربة وحتريف يف التوارخي دÐل هاذ املواد مهنا و¤خلصوص املواد 

وا�لحوم، وشفYا ٔ�ن حىت رمغ ٔ�ن بعض املرات �يق~طوا ®س;هتال�ية اكلبيض 
بعض هاذ املهربني، ولكن ذاك اليش ضئيل وقليل مما ¾س;هتلكه املواطن 

  . املغريب، و¤خلصوص اSٓن �يغضوا الطرف يف هاذ املدين�ني احملتلتني
وكنعرفو ٔ�ن حىت الك~د دÐل اخلزن�ر والو �يدwلوه يف وسط الك~د، 

وراك Jارف هاذ إالÉسان ا�يل ما عندو ال مضري وال  Sٔن كرث Jليه الطلب،
  . هذا

فلهذا، الس;يد الوز�ر، ماذا س;تقومون به من V�ٔل معاجلة هذا املشلك 
  ومراق~ة حصة املواطن وسالمة قطعان املاش;ية ق~ل بيعها �لعموم؟ 

ورمغ ٔ�ن هذا السؤال، الس;يد الوز�ر، اكن �لحكومة Sٔن نعرفو هاذ 
ة اTاwلية وامجلاJات، ولكن ان� #حكومة وصية Jىل علق بوزار تاملطارح كت 

القطاع، البد ٔ�ن تتدwلوا، Sٔننا �رى ٔ�ن عوض ما نبGÔو مس�شفى، رمبا ذاك 
املطرح نعاجلوه احسن ما نبGÔو مس�شفى، Sٔن هذي كترض، وÉشوفو اSٓن 
اSٔمراض اخلطرية و¤Sٔدوية املرتفعة ا�يل كتنقام، ق~ل ما Éشوفو لهاذ اليش، 


ر Jلهيا هاذ  خصنأlحول الفرشة املائية ا�يل كت Íراعيو لهاذ املسائل، وكذ�
املطارح، Sٔن هناك مواد مسمومة ا�يل كتوصل، و¤خلصوص النفاÐت دÐل 

 .املس�شفGات وJدة نفاÐت دÐل املعامل
مYمك ¤ش تعطيوها وا�د العناية wاصة،  وولهذا، الس;يد الوز�ر، كنطلب

  .ش �ركزوا Jىل هاذ النقطةو¤خلصوص هاذ اÐSٔم ¤

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر
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        ::::الس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الوزارة كتويل عناية wاصة �لحامية الصحية �لقطيع الوطين جلوج 

  :ٔ�س;باب
Tنه اSٔ ،ولSٔصاد الوطينور الهام ا�يل �يلعباg؛و هاذ القطاع يف ®ق  

  .والثاين Sٔن هناك وجود ٔ�مراض مشرتكة بني إالÉسان واحليوان
ولتوفري حميط بCيئ سلمي �لقطاع، ومتكGنه من ٕا�راز القدرة دÐلو 
إالنتاجGة، كتقوم الوزارة ¤لت�~ع املس;متر �لòا� الصحية جبميع نقط جتمع 

الختاذ إالجراءات الرضورية يف ) واDازر ونقط احلدود اSٔسواق(املاش;ية 
حGنه، وٕ¤Jداد وتنفGذ �رامج وطنية ومحالت وقائية حملاربة اSٔمراض املعدية 

واملعطيات  (l’épidémiologique)اع�دا Jىل اTراسات، يعين 
  . امليدانية

وكذÍ �يمت تنفGذ وا�د العدد دÐل امحلالت Jىل الصعيد الوطين دÐل 
تلقGح اSٔغنام، م�ال ضد طاعون اDرتات الصغرية، ٔ�و Jىل الصعيد اجلهوي 
واحمليل ¤ملناطق املصابة كام هو الشlٔن ¤لÔس;بة Tاء اجلدري ومرض ا�لسان 

  .اSٔزرق عند اSٔغنام وامحلى الفحمية عند اDرتات
ه ــــــــــــــــإالشاكلية ا�يل طرحgو، طرحgو جوج ٕاشاكليات، يعين ٔ�ن

)le produit(   لwيد�)contrebande( يعين ،)ONSSA ( ما
كرتاقب ٕاال ذاك اليش ا�يل �يدوز Jىل القYوات ا�يل يه Jادية، فهذا جمهود 

Sٔنه ٔ�� ) la contrebande(دÐل اTو� ¤ش حتارب هاذ اليش دÐل 
ي ـــــــــل ف¡مgفق معك بlٔنه �يرض يعين الصòة دÐل املس;هتË و�يدخ

(des conditions)  ا�يل مايش هام يف املس;توى، وهاذ اليش خصو وا�د
  .احملاربة رشسة

واك�ن النقطة الثانية ا�يل �لكمت Jلهيا، وهو وا�د العدد دÐل اSٔغنام 
واõهبامي ا�يل �يكونوا كCرسحوا يف النفاÐت وكCرسحوا يف وسط املدن وذاك 

  .، فكGضهر يل ٔ�نه احYا املوقف دÐلنا واحضهاليش لك
الطبيعي دÐل رعي اSٔغنام هو اDاالت الطبيعية ولCس املدن  املاكن

ومطارح اSٔز¤ل، يعين ¤ش ا�كونو واحضني، ولكن يعين �يظهر يل بlٔنه 
هذي يعين املسؤولية دÐلها اكينة Jىل مس;توى اSٔقالمي، Sٔنه العامل والوالة 
عندمه صالحGات دÐل ٕاصدار قرارات معيلية ٕ¤يقاف هاذ املوايش، 

صادرة دÐلها وتطبيق اüالفات يف حق ٔ�حصاهبم ملنعهم من هتديد اقògام امل
  .املطارح واSٔز¤ل وهتديد السالمة الصحية والبدنية دÐل الساكنة

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

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب
  

�ريريريري���        ::::املس�شار الس;يد wريي بلاملس�شار الس;يد wريي بلاملس�شار الس;يد wريي بلاملس�شار الس;يد wريي بل
  .شكرا الس;يد الوز�ر

هاذ السؤال �يف ما قلت Í يف البداية ٔ�ن �يتعلق #حكومة احلقGقة 
وبصفgمك �وز�ر ويص، ولكن ا�يل ابغيت، الس;يد الوز�ر، ما ميكÔش، 
الس;يد الوز�ر، ٔ�ننا كÔشوفو هاذ اليش ونبقاو ساكتني، مايش Jليمك ان�، 
احYا كنقولو امجليع، احYا مكغاربة، ال ميكن ¤ش Éشوفو هاذ املنظر وÉشوفو 

ملاش;ية ودامئا كÔشوفوا حىت يش وا�د، ما معر� شفYا ٔ�ن w�ٔذت يش هاذ ا
ٕاجراءات، ال جامJة وال وزارة وال ٔ�ي وا�د، ما شفYا حىت يش وا�د قام 

  ...eيش واجب ¤ش هاذ الناس
5نيا، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن احYا فامهني، احYا املكgب حقGقة قامي 

ك�س;تورد بعض اSٔبقار  ¤لواجب دÐلو، وشاهد� هاذ اليش، ٔ�ن ملا كتكون
من اخلارج كتكون مراق~ة، هذي احYا ما كنكروهاش، ولكن احYا كنقولو 
اSٓن امجلارك واSٔمن واTرك يف نقط احلدود خص �كون وا�د املراق~ة 
صارمة، Sٔن ال ميكن ¤ش Èرسب هاذ السلع، وراه نقول Í ٔ�� هاذ 

ارك حبال ا�يل كام السÚت وا�Sٔد ذاك اليش ابقى الباب مفgوح، وابقاو امجل
  . كنقولو ¤TارVة مGكني Jلهيم

هذي راه حصة إالÉسان، الس;يد الوز�ر، ابغينا ٔ�ن احلكومة اهناÐ ¤ش 
كنرتVاو مYك ¤ش انت تتدwل خشصيا، ال ل¹ٔمن وال �لجامرك وال ��رك، 
¤ش حيميو حصة إالÉسان، بعض املواد ا�يل ما كترضش حىت ميكن تدwل 

عدد دÐل الناس ا�يل wدامني يف اõهتريب، راه احYا وwالومه وا�د ال
Jارفني هاذ املشلكة، ولكن ا�يل تتعلق ¤لصòة دÐل إالÉسان ما Éسكgوش 
Jلهيا Sٔهنا كترض، وراه احYا Jارفني اSٔمراض اSٓن ا�يل رجعت كثرية، ورمبا 

 ...اSٔس;باب دÐلها ا�يل كرتجع لهاذ

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

  .الس;يد الوز�راللكمة لمك 

        ::::الس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئCس احملرتم

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
  الس;يدات والسادة املس�شارون،

جيب ٔ�ن ) la contrebande(احYا موقفYا واحض، هاذ اليش دÐل 
حيارب، وخصوصا يف مجيع املواد، وخصوصا يف املواد الفالحGة واملنتوVات 

، وا�د العدد دÐل املنتوVات ا�يل كتدwل من بعض املناطق ا�يل الفالحGة
ما خصهاش تدwل وا�يل خصها حتارب، Sٔنه هاذ اليش ·ادي جييب وا�د 
اخلطر Jىل املس;هتË وJىل حصة املس;هتË، وا�يل ·ادي يتقام Jىل اTو� 
بوا�د العدد دÐل املاليني واملاليري ¤ش من بعد مييش �لمس�شفى، ومييش 

  . ذا ومييش لهذاله
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. ولهذا، خص ٔ�وال وا�د التحسCس دÐل الساكنة ¤لÔس;بة لهاذ امسيتو
وكذÍ التحسCس هذا كنقومو به، مايش دامئا كنحسسو مجيع الرشاكء 

خص احلدود ... والفرقاء ا�يل معنا، Sٔنه هذي نقطة Vد aمة، ٔ�نه جيب
wة حىت ما يدGات الفالحVل املنتوÐل ٕاال ا�يل هو يزت�روا يف هاذ اليش د

داز عن الطريق الرمسي وا�يل داز عن طريق امجلارك وداز عن طريق 
السالمة الصحية، و�ن Jىل يقني بlٔنه غنكرسو اDهودات يف هاذ 

  .التدwالت دÐلمك Jاو5ين ¤ش �زيدو ٔ�كرث
ما خصوش ) l’opinion publique(ولكن ا�يل نبغي نقول حىت Sٔنه 

ن ـــــــــــــ�لحوم ا�يل اكينة راه لكها داWw مٔ�ن مجيع ا Jاو5ين يصòاب �
)la contrebande( ازر �لمراق~ة البيطريةD¤ راه املاش;ية املو»ة �*حب ،

دÐل اÂحب من طرف اSٔطباء البياطرة، وذÍ من wالل ٕاجراء، �يعملوا هلم 
حفص ٕالزايم �لحيوا�ت طيب وبيطري، يعين ق~ل ما يتذحبوا كCشوفومه 

يل �يدwلوا �لمÙازر، ومن بعد اÂحب �يمت ٕاخضاع ا�لحوم واSٔحشاء هاذو ا�
 l’état(دÐل هاذ احليوا�ت �لمراق~ة البيطرية �لتlٔكد من سالمهتا، كCشوفوا 

du bétail ( ،ق~ل ومن بعد ما �يذحبوا، ومن بعد ما �يذحبوا اك�ن الطابع
بlٔنه (la garantie)  هذاك الطابع هو يشء Vد aم ا�يل �يعطي وا�د

  .الطبCب البيطري شافو يف وا�د الصòة ا�يل يه ممزية

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

السؤال الثالث موضوJه اس;مترار ا�هتاك احلرÐت النقابية مبجموJة 
  .القرض الفالq �لمغرب

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من مجموJة ®حتاد الوطين �لشغل 
  .ال، تفضل الس;يد املس�شار¤ملغرب لتقدمي السؤ 

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئCس احملرتم،

  الس;يد�ن الوز�ر�ن،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس;يد الوز�ر احملرتم، �يجي هاذ السؤال دÐلنا، دÐل ®حتاد الوطين 
Vا �لشغل ¤ملغرب، يف حمور هام مرتبط ¤لشق ®ج�عي، وا�يل 

اTس;تور ا�يل �يlٔكدو، wاصة اجلانب املرتبط ¤حلرية النقابية و¤لعمل 
النقايب، وا�يل فعال غتجي نصوص تنظميية ا�يل ·زتيد تعزز هاذ احلقل 

  .eشلك ٔ�سايس
السؤال ا�يل هو مرتبط ¤لطبع بوا�د الهيلك ٔ�سايس ا�يل هو 

وا من مس;ت�دمو ؤ�طر مجموJة القرض الفالq، ا�يل اSٔطر دÐلها Jرب 
wالل املطالب دÐهلم واملشا·ل دÐهلم Jىل مواقف، اجلزاء دÐهلم اكن هو 

وا�د، وعوض ٔ�ن إالدارة ٔ�هنا حتل  27التنقل التعسفي ا�يل مه تقريبا 

املشلك وجتلس مع هاته الفÀة ا�يل كتÔمتي لفصيل ®حتاد الوطين �لشغل 
احللول املمكYة ¤ملغرب، عوض إالدارة ٔ�نه Èسمع و�كون مgبرصة يف ٕاجياد 

 18واSٓنية، ٔ�هنا زادت ¤لفعل دÐلها، wاصة من الوقفة ا�يل اكنت دارهتا يف 
وا�د، مهنا  27ينا�ر، ٔ�هنا درات قرارات تعسفGة، مهنا انتقاالت ا�يل مهت 

كذÍ ٕاجراءات Jىل مس;توى ال�س;يري إالداري، وهو ٔ�ن حGدات الناس 
حGدت هلم الوسائل  ا�يل اكينني يف إالدارة، حGدت هلم الهواتف،

إاللكرتونية، حGدت هلم ®س;تفادة من ®مgيازات ا�يل يه �يعطهيا هلم 
  . القانون

رمبا كنعتقدو، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ الترصفات، wاصة ميل كرنبطوها 
¤ملسار ا�يل كتقطعو احلكومة، وهو حماربة الفساد، وا�يل اكن احلديث مع 

عي بlٔن إالدارة البد ٔ�ن تقوم ¤Tور رئCس احلكومة Jىل املس;توى ال�رشي
دÐلها، كنوVدو ل¹ٔسف ٔ�ن إالدارة بعض العنارص دÐلها ال تتÙاوب eشلك 

  . �بري وٕاجيايب مع هاذ املناخ وهاذ الطموح
وÍÂ، الس;يد الوز�ر احملرتم، ومن wالل الوزارة دÐلمك ا�يل يه 

دÐل الناس  6اك�ن وصية، احYا بغينا ٔ�ن هاذ املعاجلة، املعاجلة فعال اSٓن 
رجعوا، احYا ما غنتلكموش Jىل الطريقة ا�يل رجعوا هبا، ولكن كنتلكمو 

Jام، ومت  J36ىل الناس ا�يل ¤قا احلا� دÐهلم Jالقة، اك�ن ا�يل wدم 
  . دÐل العامل، مYاديب، ٕاىل ·ري ذÍ (délégués)التنقGل دÐلو، ومهنم 

يوليوز، وا�يل  3احلوار دÐل  وÍÂ، رمغ املبادرة اwSٔرية ا�يل اكينة،
فGه وا�د اجلوانب Jىل مس;توى الشق ®ج�عي، �يبقى هاذ املطلب، 
الس;يد الوز�ر، مفgوح Jىل ٔ�ساس ٕانصاف هاته الفÀة ا�يل يه مرتبطة 

  . ¤ملس;ت�دمني و¤Sٔطر دÐل هاذ الناس
وÍÂ، الس;يد الوز�ر، نقول يف اخلتام ٔ�ش;نا يه إالجراءات ا�يل 

  ا، واحYا كنعرفومك بlٔنك ٕاÉسان دÐل احلوار؟غتقوموا هب
 .شكرا الس;يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد رئCس احملرتم

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ار احملرتم، يف احلقGقة يف اSٔول �رددت هو امسح يل، الس;يد املس�ش
واش نق~ل اجلواب Jىل السؤال دÐلمك ا�يل هو �ينصب ٔ�ساسا حول بعض 
الزناJات املتعلقة ¤لشغل، وا�يل كتبقى من ®خgصاص دÐل الوزارة دÐل 
ال�شغيل والتكو�ن املهين، ولكن مادام ٔ�نه اكن عند� لقاء، وجGيت عندي 

املشالك، مفن اTور دÐيل Sٔنه احYا مكؤسسة دÐل  �لمكgب ¤ش نعاجلو هاذ
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الفال�ة، يعين القرض الفالq ابغيناها تعطي القروض �لفال�ة وابغيناها 
Èش;تغل، لك وا�د ويعين واملهنة دÐلو، ولكن مادام ٔ��مك اwرتتوين 
مك�اطب، حفاولنا ¤ش جنيبو وا�د العدد دÐل احللول لهاذ املشالك ا�يل 

  . مطرو�ة
كنتلكمو مع إالدارة دÐل القرض الفالq، كتقول Í ٔ�ودي ٔ�� ميل 

درمه Jىل التحفزيات  800عندي Jالقات طيبة ؤ�عطيت زÐدة Jامة دÐل 
املومسية، التlٔ�يد Jىل رضورة حتقGق املزيد من املك�س;بات ®ج�عية 

يه س;نة احلوار ®ج�عي ¤مgياز، وبlٔنه  2013و�ك�يف احلوار جلعل س;نة 
لوا وا�د احلوار بناء، وبlٔنه يعين مجيع املبادرات إالجيابية يه واwذ�هنا، �يعم

وحىت هاذوك التنقالت ا�يل �لكمتو Jلهيم ا�يل �يكونوا �جتني عن إالرضاب 
ن ــــــــــــوال هذا، �يقول Í ٔ�ودي راه يش تنقالت ا�يل ما خرجوش م

)le périmètre( ة وال امىش لهذا، ، م�ال ا�يل اكن يف الر¤ط امىش ل�ر
يعين راه �يبقى يف وا�د إالطار ا�يل هو قريب، ولكن كCش;تغل، وهاذ 

  . اليش داwل يف وا�د احلر�ية Jادية دÐل املؤسسة ودÐل العمل
ٔ�� كنعطيك ٕاىل امسحت، ما ابغي�ش �كون طرف يعين يف هاذ 

لكن إالشاكلية، كنعطيك يعين املوقف دÐل إالدارة امجلاعية دÐل البنك، و 
�يظهر يل بlٔنه ال النقابة دÐلمك وال الناس دÐل البنك ترصفوا eشلك Vد 
ٕاجيايب يف هاذ القضية، Sٔنه لك وا�د صرب اشوية، وeشوية eشوية ٕان شاء 

  .هللا راه املشالك ·ادي حتل يف املس;تق~ل

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

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن

        :::: عطا عطا عطا عطاششششاملس�شار الس;يد عبد هللاملس�شار الس;يد عبد هللاملس�شار الس;يد عبد هللاملس�شار الس;يد عبد هللا
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  إالخوة واSٔخوات،
ٔ�وال، الس;يد الوز�ر، احYا فعال طرحYا السؤال Jىل وز�ر ال�شغيل، 
وطرحYاه كذJ Íىل وزارة الفال�ة نظرا Sٔن وزارة الفال�ة يه القطاع ٔ�و 

  . منا يه وصية Jليهيه الوزارة الوصية Jىل القطاع، مايش غريبة Jليه، وإ 
فعال اكنت لقاءات، ولكن ل¹ٔسف وا�د اDموJة دÐل املطالب دÐل 
هاذ الناس، احYا ما كنتلكموش، الس;يد الوز�ر، بناء Jىل املك�س;بات 
واملسائل ®ج�عية، احYا كنتلكمو Jىل احلق النقايب، اSٔسايس املهم الك~ري 

ع، ولكن �كون عندي احلرية ا�يل فوق املطالب، ما تعطنCش ٔ�� الفلوس اك
واحلق النقايب، مايش ٔ�ن تlٔسس مكgب نقايب وند�رو تعسفات Jىل الناس 
ا�يل ٔ�سسوا املكgب النقايب، مايش ند�رو مكgب نقايب وجنيبو نقابة ٔ�خرى 
دخWG ونفرضوها Jىل الناس وهنددو الناس ا�يل ان�و لالحتاد الوطين 

ىل ابغيتو ٕاما ٔ��مك تدwلوا لهاذ النقابة �لشغل ¤ملغرب ¤لقوة Jىل ٔ�ساس ٔ�هنم إ 
  . اSٔخرى وال ·ادي جيري Jليمك تعسفات

وفعال، الس;يد الوز�ر، نعم، نعطيك ٔ�� ٔ�م�W �لناس ا�يل امشاو لنفس 
املدينة، الناس ا�يل امشاو من دمYات تنقلوا لزبو، الناس ا�يل من الر¤ط 

T د� تنقلواû ات، هناك تعسفات تنقلوا ل�رة، الناس ا�يل من قصبةYم
�برية، واحYا ابغينا هاذ التعسفات، كنتلكمو Jىل احلق واحلرية النقابية ا�يل 
Vات يف اTس;تور اجلديد، وا�يل هو ٔ�صال ق~ل من اTس;تور يف االتفاقGات 

  . اTولية اليت جيب ا�رتاaا
واك�ن تعسفات حىت Jىل الناس مYدويب اSٔجراء، ا�يل عندمه وا�د 

  . Ðل احلق، ومع ذÍ مت التعسف Jلهيمد" احلصانة"
وكذÍ نتلكمو Jىل الاكتب العام دÐل النقابة، مجموJة من املسائل، 
حتيد ليه الهاتف النقال، حتيد ليه هاتف املكgب، حتيد ليه الربيد 
إاللكرتوين، حتيد لو إالنرتنCت، وطولب ٕ¤رVاع س;يارة املصلòة ا�يل يه 

ه اجلرائد وهو مد�ر مركزي، حGدوا ليه عندو لس;نوات طويW، توقفوا Jلي
دÐل ) la vignette(املوظفني ا�يل تي�دموا معه، حGدوا لو الاكتبة دÐلو، 

Jىل الرشكة ما سلموهاش ليه، طالبوه (...) رمغ ٔ�نه  2013الس;يارة دÐل 
ٕ¤رVاع المكبيو�ر الشخيص، المكبيو�ر احملمول، �ٓ� الطباJة، قالوا لو حىت 

  . فر �رجعهم، ا�لهم ٕان هذا مYكرالساكنري والسري 
 ...احلق النقايب رضوري

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .تفضل الس;يد الوز�ر، تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
ٔ�� ٕاىل امسحيت، الس;يد املس�شار احملرتم، ما ... ٕايوا �يظهر يل  بlٔنه

انون من ق~ل، وا�يل غندwلش �ٓش هاذ الس;يد اكن عندو ٔ�كرث زايد من الق
انقص ليه ¤ش يتقاد مع الناس، ولكن ما ابغي�ش ندwل يف هاذ املزايدات، 

¤ش تلقاو �ل ) le directoire(ٔ�� ابغيت نبقى خط ابيض بYCمك وبني 
�لمشالك ا�يل كتعلق، ولكن ٔ�� كنقول لمك بlٔنه راه القرض الفالq �يحرص 

Jىل تطبيق بنودها، Jىل ا�رتام مقgضيات مدونة الشغل، وكCسهر 
  . وخصوصا خصو ¾سهر Jىل احلرÐت النقابية

هاذ اليش راه ما فهيش ٕاشاكل، ولكن هاذ النقاش راه �يكون يف 
، وجنلسو ونلقاو )la table(املاكتب و�يكونوا فGه مجيع الفرقاء يف وا�د 

  .احللول ¤ليت يه ٔ�حسن
  .وشكرا

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

Jٔنه طلب السؤال الرابع موضوlشe يوم املغربية �لصيد، وردYه رشكة ٔ�وم
  . تlٔجGل من الفريق ®شرتايك
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نgÔقل ٕاىل السؤال الرابع هو �ٓخر سؤال مقدم ٕاىل الس;يد وز�ر الفال�ة 
  . والصيد البحري

  . ته اجللسةاÉشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية معنا يف ه
التجهزي والنقل حول  واSٓن نgÔقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس;يد وز�ر

إالجراءات اجلديدة اليت اختذهتا الواك� الوطنية �لموا�، وكذÍ ورد ق~ل 
قليل طلب من رئCس فريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار بتlٔجGل السؤال ٕاىل 

  .Vلسة الحقة
السؤال الثاين موضوJه ضعف ٔ�داء ومتثيلية ماكتب رشاكت اخلطوط 

  . امللكGة املغربية ¤خلارج
�Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا� واملعارصة لتقدمي اللكمة 

  .السؤال، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس;يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس;يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس;يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

لقد تنامت يف اSٓونة اwSٔرية شاكوى املسافر�ن من جراء التعامل ·ري 
ط امللكGة املغربية ¤خلارج، وهو اSٔمر اÂي الالئق ملاكتب رشاكت اخلطو 

ٔ�دى ٕاىل موVة من ®حgقان و®مgعاض يف نفوس املهاجر�ن وساEر 
املسافر�ن املغاربة، wاصة ؤ�ن هذه الرشكة الوطنية تعاين من ٔ�زمة مالية 

ل¹ٔزمة اخلانقة ... wانقة، Èس;توجب تضافر اجلهود من V�ٔل حتسني wدماهتا
وط امللكGة املغربية، ؤ�عطيت املئات املاليني ٔ�ورو Jامليا وحىت Jىل اخلط

ٔ�ي مÀات املاليري درمه مرتني، مهنا âٔداءات وطرف مهنا نوع من ٔ�نواع 
املنح ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه �لرشكة املغربية، طبقا �لمنافسة الرشسة من 

ٔ�ي اخلطوط ¤Sٔمثنة اجلد مYخفضة، و¤لتايل ) Low Cost(طرف خطوط 
ت اقgصاد البالد Jامة والس;يا�ة بوVه اخلصوص، ٔ�ما �اكمل يه اليت ٔ�نقذ

اSٔسف املغاربة داwل املغرب واملغاربة eش;به ٕاجامع ¾ش;تكون من اخلدمات 
 .وwاصة اSٔمثنة اجلد ¤هظة �لخطوط امللكGة املغربية

5نيا، ماذا J�ٔددمت لربجمة اخلطوط اTاwلية من V�ٔل Èشجيع الر�الت 
 les(، ٔ�ي )les circuits(ٔ�ي لس;ياحGة اTاwلية وصنع املدارات ا

packages ( ،مثنة اجلد معقو� واجلودة املنافسةSٔليك ال حنرم املغاربة من ا
ٔ�ي املغاربة eش;به إالجامع �ي�شاكو وتيقولوا اJالش اVSٔانب تCس;تفدوا 
بlٔمثنة Vد مYخفضة ومايش مغاربة؟ كام هو معمول به من طرف و�ء 

نة Vد مYخفضة كام Vاء مرتني Jىل جواب الس;يد السفر العاملية، ٔ�ي اSٔمث 
وز�ر الس;يا�ة اليوم عن لسان املهنيني بlٔن اخلطوط امللكGة املغربية يه من 

  .املشالك اSٔساس;ية واSٔولية ا�يل ت�Yقص من اقgصاد البالد
وهبذا Éسlٔل من هللا ومن احلكومة حسن املعامW بني وز�ر الس;يا�ة 

�لس;يا�ة املغريب، وwاصة Vاء من اخلطوط  واملد�ر اجلديد �لمكgب الوطين

امللكGة املغربية ٕاىل الس;يا�ة، فرمبا هاته خطة مدروسة من طرف احلكومة 
  .ٕالنقاذ الس;يا�ة من »ة و®قgصاد املغريب ¤خلصوص

فهل تعيني املد�ر اجلديد �لمكgب الوطين : فالسؤال �لك رصا�ة
لتÔس;يق ما بني �لس;يا�ة VSٔل ما ذ�ر؟ ٔ�ي رمبا ·ادي �كون وا�د ا

الس;يا�ة وما بني النقل، Sٔن Vل املغاربة ٔ�و Vل املواطنني وwاصة املهنيني 
داwل املغرب وwارج املغرب لكهم تCشكGو من هاذ املشالك يعين دÐل 
اخلطوط امللكGة، و¤لتايل ال من السفرات ٔ�و الر�الت العاملية ولو حىت من 

-اكزا -فاس، ٔ�اكد�ر -مرا#ش -�رالر�الت اTاwلية، يعين دامئا تناديو ٔ�اكد
  .فاس، يعين وبعض املدن اSٔخرى

ٕاذن يف هاذ النطاق، �ٓخر سؤال لمك، الس;يد الوز�ر، يعين، مفاكتب 
هذه الرشكة ال Èسامه ال من قريب وال من بعيد يف الرفع من ٔ�داء هذه 

  . الرشكة ٔ�و حىت حتسني صورهتا Tى زبناهئا ¤خلارج
�ر، عن إالجراءات اليت تعزتمون القGام هبا É ،ÍÂسائلمك، الس;يد الوز

  ...لتحسني ٔ�داء وفعالية ماكتب رشكة اخلطوط امللكGة املغربية

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا، ا�هت,ى الوقت الس;يد املس�شار

دقايق راه معطية لطرح السؤال، ٔ��  3ولكن ... تفضل الس;يد الوز�ر
  . لحىت كنوقفمك Jاد تتقولوا ¤يق ما حطيت السؤا

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد عبد العز�ز ر¤ح، وز�ر التجهالس;يد عبد العز�ز ر¤ح، وز�ر التجهالس;يد عبد العز�ز ر¤ح، وز�ر التجهالس;يد عبد العز�ز ر¤ح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئCس،
  الس;يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�شكر املس�شار احملرتم عن طرح السؤال، ولكن ·ري نوحض، يف سؤالمك 

والواكالت مجعمت بني الس;يا�ة واملكgب الوطين �لس;يا�ة والنقل اTاwيل 
¤خلارج، فlٔ� السؤال ا�يل عندي Jىل الواكالت ¤خلارج، ولكن ما اك�ن 

  ...¤س، ٔ�� اجلواب ·ادي خنليه ونعاود
ما ) RAM(ٔ�وال كنظن الس;يد املد�ر العام، الرئCس املد�ر العام يف 

�يد�رش ا�يل ابغى، وما كنعتقدش ٔ�نه اليوم بعد اTس;تور اجلديد واملهنج 
  .بالد� ٔ�نه وىل ٔ�ي مسؤول �يد�ر ا�يل ابغى يف البالد ا�يل ماش;ية فGه

تنعاود نقولها، اكن رئCس احلكومة ٔ�و وز�ر ٔ�و املد�ر العام ولو حىت  
�رملاين ا�يل Jاطيه اTس;تور صالحGات املراق~ة وال�رشيع �ميكن لو يد�ر ا�يل 

دها نابغى يف البالد، حGث البالد امحلد í ما فهياش السC~ة، البالد ع 
وا�د ®خgيار، فهيا مؤسسات، فهيا قوانني، فهيا Èرشيعات يلزتم هبا امجليع 

  ...من ٔ�ي موقع اكن، يعين ¤ش هاذ القضية �متناو
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 (l’OMT7)اSٔمر الثاين، وهو ٔ�ن التعيني دÐل املد�ر اجلديد دÐل 
رب قدر ٔ�و صدفة فهيا wري، لع� يlٔيت من وا�د الفضاء دÐل النقل اجلوي 

دÐل الس;يا�ة ؤ�نت Jارفني، الس;يد املس�شار، الربط ما بني  ٕاىل الفضاء
النقل بصفة Jامة والنقل اجلوي ¤خلصوص، لعل �كون فهيا ٕان شاء هللا 

واTور دÐلها ¤عتبار ٔ�نه اكن ) w)La RAMري، �يفهم الظروف دÐل 
، واSٓن )La RAM(�يقوم بوا�د اTور تنفGذي ؤ�يضا جتاري ¤لÔس;بة لــ 

  . ا�ة، ٕان شاء هللا �متىن ٔ�نه �كون wريامىش �لس;ي
؟ ولكن املهم يه الن�ÙGة، الن�ÙGة ٔ�نه ..هل هذا اكن خمطط � ٔ�م Vاء

  .¤ش ميكن �كون وا�د الربط
ما يش يه السÚب دÐل ٕاشاكالت ) La RAM(اSٔمر اSٓخر ٔ�ن 

الس;يا�ة، ٕاذا قالها الس;يد الوز�ر، كنعتقد رمبا مل يُفهم، Sٔنه اليوم عند� 
 41واء دÐلنا مفgو�ة، وال متنع ٔ�ي رشكة ٔ�ن تlٔيت، واTليل اليوم عند� اSٔج

ا�يل كتجي ) low cost(رشكة دÐل  48مهنا رشكة دولية تlٔيت ٕاىل املغرب، 
ونقول Í اSٓن ... �لبالد، يعين ¤ش �كونو واحضني ٔ�صبحنا نصل ٕاىل لك

يل ¤غيني عندي طلبات مgعددة، من �ريطانيا، من ٔ�ملانيا، من ·ريها، ا�
  . جييو �لمغرب، واحYا wدامني كÔش;تغلو Jىل هاذ اليش

تعلمون ٔ�يضا ٔ�ننا عند� خمطط دÐل تطو�ر املطارات يف اكفة ربوع 
  ... ¤ش ميكن مجيع �2030كونو نوVدو اüطط دÐل  2016الوطن، ٕاىل 

تعلمون ٔ�يضا ٔ�ننا ابدينا كنطورو النقل اTاwيل، يف Jلممك، الس;يد 
ننا �لكمنا مع اجلنوب، اSٓن امحلد í �لينا املشلك دÐلو املس�شار، �ٔ 

ومازال اخلري ٔ�مام، واSٓن كÔش;تغلو Jىل ورزازات، زا�ورة والراش;يدية، 
كÔش;تغلو ما نبقاوش ند�رو فقط اTار البيضاء مهنا ينطلقوا الناس، اSٓن 
اTراسة قامئة ¤ش حىت من طنÙة ميكن مييش �لجنوب، من ٔ�اكد�ر ميكن 

احYا wدامني كÔش;تغلو Jىل ... �لرشق، من الرشق ميكن لو مييشمييش 
  . هاذ اليش ¤ش ميكن نطوروه

Gارفني ٔ�ن اك�ن عقد �ر�مج ما بJ ن ـــــــــــف� يتعلق ¤لواكالت، ان�
)La RAM ( ليه ٕاالJ الو�وما بني اTو�، ا�يل �يقولوا لك ما هو مرحب نت

و¤لتايل حGد� الواكالت ا�يل  ،)La RAM(ٕاذا اTو� تدwلت وساندت 
ما عندها معىن، وان� Jارفني ميكن Í متيش Sٔي واك�، مايش رضوري 

، ان� )La RAM( دÐل) billet(¤ش wûذ ) La RAM(متيش عند 
  . J(Air France)ارفني، مايش رضوري متيش عند 

كنÚرشمك  2013ؤ�كرث من ذÍ، ميكن يل نقول Í اSٓن الصيف دÐل 
 La(ال ¡دي 2012ر�J Wىل ما اكن يف  �249زادت ما يقارب  ٔ�نه

RAM( ل  1329، حبيث وصلنا لــÐد Wر�)La RAM ( 2013يف ،
يعين ٔ�ن اخلري ل¹ٔمام ٕان شاء هللا، وكنقول لمك اSٓن الÔس;بة دÐل الرواج 

اSٓن يف هاذ امخلس ٔ�شهر اSٔوىل، وهذا  7%دÐل النقل اجلوي �زادت بـ 

                                                 
7 Office Marocain du Tourisme 

 .í فGه wري امحلد

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

  .اللكمة لمك، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد Jابد شكGلاملس�شار الس;يد Jابد شكGلاملس�شار الس;يد Jابد شكGلاملس�شار الس;يد Jابد شكGل
  . الس;يد الوز�ر، تÔشكرمك كذJ Íىل اSٔجوبة دÐلمك

الس;يد الوز�ر، ولكن ·ادي �كونوا مgفقني معاÐ ٔ�ن رمغ لك ما بذلته 
ما حلق�ش �لتطلعات و®نتظارات دÐل حىت اSٓن الرشكة دÐلنا، ¤قا 

املغاربة، و¤خلصوص الناس ا�يل تيحبوا بالدمه وتC~غيو ¾سافروا مع 
)Royal Air Maroc( اس;بة و�ميشو مع رشكةYولكن ميل تتعطامه م ،

  . ٔ�خرى تCشوفوا الفرق شاسع
املهم لك وا�د تيق~ل Jىل خروب بالدو، احYا قابلني Jىل خروب 

ى فGنا، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن فرس معي، تنعرفك تبارك بالد�، ولكن تC~ق
هللا، تنعرف اÂاكء دÍÐ واملعلومات دÍÐ، �يف هاذ الرشكة ا�يل ما 
اس;تطاJاÈش تفعل االتفاقGة ا�يل دوزت مع البنك الشعيب، وا�يل يه 

ٔ�لف دÐل املغاربة املشاركني يف البنك الشعيب  40املنتوج دÐلها تCسمح لــ 
ندمه ختفGضات يف ال�سعرية، ¤ش �كون عندمه ال�سهيالت ¤ش �كون ع 

يف التنقGل، ¤ش �كون عندمه كذÈ Íسهيالت يف الوزن، ما دارÈش حىت 
ٔ�لف لكها �Zت وامشات فضات،  Ð�ٔ40م Jىل االتفاقGة، قالت هلم  3

  . هذا امحلاق
ما عند هاذ الناس فني ·ادي ميش;يو، Vاو �لحزب دÐل اSٔصا� 

ش يقولوا، احYا ما ·اد¾ش منش;يو ¤ش �راق~و Jىل الس;يد املد�ر واملعارصة ¤
احYا تنقولوها Í اSٓن انت، الس;يد الوز�ر، وانت حىت انت ... دÐل

ٔ�لف دÐل املغاربة راه ميكن  40مYتخب حبالنا، وهاذي تصور راسك بlٔنه 
(ont été consommés en 24 heures ou 3 jours).   

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . الس;يد املس�شارشكرا 

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر التجهالس;يد وز�ر التجهالس;يد وز�ر التجهالس;يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
، )La RAM(الس;يد املس�شار، بطبيعة احلال لكنا عند� ·رية Jىل 

 La(وهاذ اليش اJالش اTو� دارت هاذ االتفاقGة دÐل عقد �ر�مج مع 
RAM( ا حريصني ¤ش ما يوقعش يف النقل اجلوي ما وقع يف النقلYواح ،
  . البحري

يف النقل البحري،  )le bijoux(ٔ�نمت تعرفون اكن عند� وا�د 
لظروف، ما كندwلش يف التفاصيل، ما كنتلكمش Jىل املايض، طبيعيت 
رامك كتعرفوها، كنتلكم Jىل املس;تق~ل، املايض Éس;تفدو مYو اTروس ¤ش 
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  .ما نوقعوش يف نفس اSٔخطاء وÉس;تفدو من إالجيابيات
ن عقد �ر�مج، وميكن يل نقول Í النتاجئ دÐل اك�) La RAM(اليوم 

، ٔ�ن اس;تطعنا خنرجو من 2013، وٕان شاء هللا النتاجئ دÐل 2012
®ضطرا¤ت، Sٔنه Jىل اSٔقل اليوم ولينا كند�رو ن�ÙGة صافGة ا�يل يه 
حمرتمة، وراه جGنا �لربملان وقدمYاها ورشحYاها لٕالخوان Sٔن اكنت 

  . يةاس;تدعتنا ا�لجنة دÐل املال 
ٔ�كرث من هاذ اليش هو ٔ�نه Jدد الر�الت زد� فهيا، ٔ�� اعطيتمك، اكنت 

ر�W  575دÐل الر�الت، اليوم ميكن يل نقول Í عند�  507عند� 
، مبعىن زد� تبارك هللا Éس;بة دÐل حوايل )La RAM(ٔ�س;بوعية دÐل 

ر�W  1329ٔ�كرث من هاذ اليش، وهو ٔ�نه دا¤ عند� اSٓن . 13,4%
  ... ية ا�يل امحلد í يف هاذ الصيف، يش �اVة ا�يل يهٔ�س;بوع 
ا�يل ) la promotion(ٔ�لف انت Jارف هذا وا�د النوع من  40

مليون  5وال  4در�ه مع اجلالية، من الطبيعي ·ادي تتقاىض Sٔن عند� 
ٔ�لف ما اكفGاش، ٔ�� كنقول ما اكفGاش، ولكن  40دÐل املغاربة يف اخلارج، 

، وJاود 5ين )J)la promotionاود 5ين خصنا ند�رو راه احYا كندرسو 
 ).É)La RAMشوفو التواز�ت املالية دÐل رشكة 
ميش;يو مجليع املطارات يف ) low cost(ٔ�ضفYا ٕاىل ذÍ، فgحنا اDال لـ 

املغرب، بطبيعة احلال ٕاال املطارات ا�يل غتكون ممتلئة، Sٔن فهيا ٕاشاكالت 
 رشكة Vات، وراه الس;يد املس�شار ولكن كمتيش، مبعىن ما اكيÔش يش

اليس ا�لبار �يعرف هاذ اليش، وان� كتعرفوا بlٔنه امحلد í اSٔجواء مفgو�ة، 
  . اك�ن ٕاق~ال Jىل املدن الس;ياحGة، wدامني كÔش;تغلو يف هاذ اDال

تبحث Jىل ) La RAM(ٔ�كرث من ذÍ، اليوم العقد الرب�مج �يقول لـ 
تنوع الش;بكة دÐلها، وميكن لها تقاوم مجيع  رشيك ٕاسرتاتيجي ¤ش ميكن لها

اSٔنواع دÐل املنافسة ا�يل ميكن لها �كون ·دا مع ٔ�ي رشاكت، سواء اكنت 
  . ٕافريقGة ٔ�و دولية

احYا كÔش;تغلو يف هاذ ®جتاه ٕان شاء هللا، وكنطمlٔ�مك ٔ�ن ٔ�ي مقرتح 
ٔ�و ٔ�ي وس;يW من وسائل ) La RAM(ا�يل ميكن لو جيود اخلدمات دÐل 

  .قل، احYا مس;تعد�ن نتعاونو Jلهيا ٕان شاء هللالن

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، Éشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية معنا يف 

  . هاته اجللسة
وق~ل ®نتقال ٕاىل السؤال املوايل، ٔ�ود فقط ٔ�ن ٔ�ذ�ر فقط السادة 

  .�ل�رشيع املس�شار�ن ٔ�ننا م~ارشة بعد هذه اجللسة Tينا Vلسة خمصصة
السؤال موVه �لس;يد الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف 
¤لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة، حول ٕاJادة ان�شار موظفي امجلاJات 

  .احمللية
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا� واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::د ٔ�محد الس;نCيتد ٔ�محد الس;نCيتد ٔ�محد الس;نCيتد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شار الس;ياملس�شار الس;ياملس�شار الس;ياملس�شار الس;ي
  الس;يد الرئCس، 

  .احYا السؤال دÐلنا مت التوجGه دÐلو ٕاىل الس;يد وز�ر اTاwلية
  

  :الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .ولكن �رجمتوه �لوز�ر امللكف ¤لوظيفة العمومGة

  :املس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيت
كنظن ٔ�ن الس;يد الوز�ر مع اكمل ... ال، الس;يد وز�ر اTاwلية

احYا فقط �ريد من الس;يد وز�ر اTاwلية ¤ش حيل لنا يش  ا�رتامايت �،
  .ٕاشاكل عند� مطروح، هذا هو الهدف دÐلنا من السؤال

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
·ري تفضل الس;يد املس�شار، مت �رجمته �لس;يد الوز�ر امللكف ¤لوظيفة 

  . العمومGة وحتديث القطاJات
  .هناك سؤال وحGد ومربمج �لس;يد الوز�ر

        ::::ر الس;يد ٔ�محد الس;نCيتر الس;يد ٔ�محد الس;نCيتر الس;يد ٔ�محد الس;نCيتر الس;يد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني
  الس;يد الرئCس،

  الس;يدان الوز�ران احملرتمان،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
اء تعاين إالدارة املغربية مجW من املشالك جتعلها ·ري قادرة Jىل ٔ�د

وظيفهتا ¤لشلك املطلوب، wاصة ف� يتعلق ¤ملوارد الÚرشية، وJدم التوازن 
  .بني القطاJات، وكذا Jىل املس;توى الرتايب

ففي الوقت اÂي Èشهد بعض القطاJات إالدارية وامجلاJات احمللية 
فائضا �بريا، ٔ�نتج موظفني ٔ�ش;با�ا، تعاين ٔ�خرى من نقص �اد وخصاص 

يؤ
ر eشلك م~ارش Jىل املرتفقني وطاليب اخلدمات  aول يف Jدد املوظفني،
  .إالدارية

وهنا تربز ٔ�مهية القGام بعملية شامW ٕالJادة ان�شار املوظفني، wاصة 
¤مجلاJات احمللية اليت تتوفر Jىل طاقات �برية، وال Èس;تطيع اس;تعامل 
كفاءاهتا ¤لشلك اÂي خيدم إالدارة، كام س�سامه هذه العملية يف ٕاذاكء 

الكفاءات  امGة داwل إالدارة وخض دماء Vديدة فهيا وتبادل اخلربات ونقلدين
من ٕادارة ٕاىل ٔ�خرى، وعقلنة اس;تعامل املوارد الÚرشية، وحتقGق التوازن يف 
توزيع املوظفني يف ٔ�فق القضاء Jىل ظاهرة التضخم واخلصاص واملوظفني 

    .اSٔش;باح
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�ذوهنا يه إالجراءات العملية  للك ذÍ، الس;يد الوز�ر، ماgاليت س�
لتÙاوز ٕاشاكالت التضخم واخلصاص اÂي تعاين مYه إالدارة املغربية 
العمومGة وامجلاJات احمللية؟ وما يه التدابري التحفزيية املالية والتنظميية اليت 
س;تقومون هبا من V�ٔل الوصول ٕاىل ٕاJادة ان�شار موظفي امجلاJات احمللية 

صة اليت تعاين من خصاص �اد يف وٕاJادة التوازن لٕالدارة العمومGة، wا
  هذا اDال؟ 
  .وشكرا

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

  .تفضل الس;يد الوز�ر

الس;يد عبد العظمي الكروالس;يد عبد العظمي الكروالس;يد عبد العظمي الكروالس;يد عبد العظمي الكروجججج، الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف 
        ::::¤لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة¤لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة¤لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة¤لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئCس
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ابغيت نقول ٔ�ن احلكومة واعية، واعية ¤لتوزيع، التوزيع احملمك ٔ�وال، 
وهذا التوزيع بني . واملتوازن �لموظفني حسب القطاJات بطبيعة احلال

إالدارات العمومGة وامجلاJات احمللية هو ا�يل �يضمن توفري الكفاءات الالزمة 
  .�لقGام ¤لواجب جتاه املواطنات واملواطنني

لتوزيع العقالين، اSٓن Éش;تغل قلنا Jىل يعين وضع مفن V�ٔل ضامن هذا ا
اSٓلية اSٔوىل ختص لك ما يتعلق : مYظومة �لحر�ية، �ر�كز Jىل ثالثة �ٓليات

¤ٕالحلاق، والثانية، رهن إالشارة، والثالثة يعين لك ما يتعلق بنقل املوظفني 
  .ٔ�و احلر�ية

النظام  مفن طبيعة احلال هاذ اSٓليات يه لكها �ٓليات اليت ينص Jلهيا
، هذا بطبيعة احلال 50.05اSٔسايس �لوظيفة العمومGة مبوجب القانون 

مكرر مرتني  36مكرر ¤لÔس;بة �لحر�ية،  38مYصوص Jليه يف الفصل 
  .¤لÔس;بة لٕالحلاق 48¤لÔس;بة �لوضع رهن إالشارة، و

ٕاذن، الهدف من هاذ املنظومة هو wلق �ٓليات، �ٓليات �لحر�ية وٕاJادة 
  :لكفاءات، ا�يل �يضمن الوصول ٕاىل Jدة ٔ�هدافتوزيع القدرات وا

الهدف اSٔول، وهو متكني املوظفني ¤ش ما �كوÉش عندمه وا�د 
السقف يف املسار املهين دÐهلم، فعال ال يعقل ¤ش �كونوا موظفون يبقاو 

س;نة، ملاذا؟ Sٔن املسار دÐهلم يعين يف ٕاطار  30-20يف نفس الوظيفة ملدة 
يف هاذيك إالدارة، وعندو يعين يف ٕادارات ٔ�خرى  يعين الرتقGة ما ابقاش

... ٕاماكنية ¤ش يرتىق، و¤ش �كون عندو مسؤولية، و¤ش يبدل الوظيفة
ٕاخل، ولكن مع اSٔسف ميل ما كتكوÉش هاذ احلر�ية، �يكون لكيش واقف، 
وا�يل �يعاين بيه من اTرVة اSٔوىل هو املوظف، ومن طبيعة احلال الفعالية 

  .ٕاذن، هذا هو الهدف اSٔول. لعمومGةدÐل إالدارة ا
الهدف الثاين، هو رفع مس;توى دÐل الفعالية، الفعالية دÐل إالدارة، 

  .¤ش �كون يعين املوظف ٔ�و املوظفة املناس;بة يف املاكن املناسب
5لثا، هو توزيع هذه القدرات Jىل القطاJات، ال ¤لÔس;بة �لقطاJات 

جعز، وهذا مايش ·ري Jددي، حىت ا�يل فهيا فائض والقطاJات ا�يل فهيا 
¤لÔس;بة �لكفاءات، Sٔن يف املس;تق~ل نطمح ¤ش �كون وا�د التدبري 
�لموارد الÚرشية قامئ Jىل الوظائف والكفاءات، وهاذ املنظومة يه مYظومة 

  . ا�يل يه aمة Vدا ا�يل كمتيش يف هاذ ®جتاه
  .وشكرا

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

  .لمك، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقGباللكمة 

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نCيت
  .شكرا الس;يد الرئCس

من سوء حظي ٔ�� و»ت سؤايل ٕاىل الس;يد وز�ر اTاwلية احملرتم من 
V�ٔل التصدي حلل ٕاشاكلية هاذ املوضوع، الهدف من هاذ اليش اكمل هو 

دÐل اTو�، �هنك، هناك  فقط هنا �هنك م~الغ مالية دÐل امجلاJات احمللية،
ٔ�ش�اص ال يقومون بlٔي دور، وال يlٔتون، وملا يبزت املواطن يف قسم من 
اSٔقسام ٔ�و يف حمل من احملالت و�ريد توجهيه ٕاىل الس;يد القائد ٔ�و الس;يد 
رئCس اTاEرة من V�ٔل يف املثل ابتعاده عن املواطنني، كنوقفو جحر Jرثة 

ص �ميتنع هنائيا من ٔ�داء هذا ٔ�مام التقدم دÐل هاذ الشخص، الشخ
و¤لتايل، الس;يد الرئCس، يبقى جحر Jرثة ٔ�مام التقدم دÐل هاذ . الواجب

  . امجلاJة، ملا �ريد ٔ�ن Éش;تغل هباذ الشخص، فهو ميتنع هنائيا
وفقط راه كنت ٔ�ود من الس;يد الوز�ر ٔ�ن يعطينا يف املثل ٕاJادة 

Jات يف املثل من V�ٔل ®ن�شار، هؤالء يعطي وا�د السلطة لرؤساء امجلا
التغلب Jىل هاذ إالشاكلية، Vل امجلاJات تعاين من هاذ اSٔزمة، مشلك 
عويص، هناك ٔ��س ٔ�ش;باح ال يعملون وال يد�رون ٔ�ي يشء لاله�م من 

  .V�ٔل يف املثل هاذ املبالغ اليت ¾س;تحوذون Jلهيا لك شهر
يYÚا و¤لتايل، الس;يد الرئCس احملرتم، ٔ�� كنت ٔ�ود من سؤايل ٔ�ن جي 

الس;يد وز�ر اTاwلية احملرتم نظرا لتجربته ونظرا ٕالملامه ¤ملوضوع، و¤لتايل 
هؤالء وهذه الفÀة يه اليت تقف جحرة Jرثة ٔ�مام التمنية، ويه اليت ٔ�غرقت 

  .ؤ�فلست هذه امجلاJات اليت يه يف بدا�هتا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  الس;يد املس�شار، 

خgصاص الوزارة امللكفة ¤لوظيفة العمومGة، هذا السؤال رمبا يدwل يف ا
هاذ اليش اJالش السؤال تربمج يف ٕاطار اخلانة دÐل اSٔس;ئW ا�يل �يÙاوب 

  . Jلهيا الس;يد الوز�ر
  .تفضل الس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب يف دقGقgني
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الس;يد الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف ¤لوظيفة العمومGة الس;يد الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف ¤لوظيفة العمومGة الس;يد الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف ¤لوظيفة العمومGة الس;يد الوز�ر املنتدب Tى رئCس احلكومة، امللكف ¤لوظيفة العمومGة 
   ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  . شكرا الس;يد الرئCس، وشكرا Jىل هاذ إاليضا�ة
5نيا، يعين السؤال هو كام كتب هو موVه لوز�ر الوظيفة العمومGة 
وحتديث إالدارة، ولكن مع ذÍ يف ٕاطار التضامن احلكويم ·ادي جناو�مك 
Jىل السؤال ا�يل �يخص امجلاJات احمللية، Sٔن النظام اSٔسايس �لوظيفة 

امجليع، ال Jىل إالدارات العمومGة وال Jىل امجلاJات  العمومGة �يتطبق Jىل
  . احمللية

نظام اSٔسايس ال هو اSٓن حنن نقوم بوضع ٔ�ول مYظومة �لحر�ية يف ûرخي 
، وهاذ املنظومة تقوم Jىل هاذ اSٓليات ا�يل �58لوظيفة العمومGة مYذ 

  .رهن إالشارة، إالحلاق، واحلر�ية ٔ�و نقل املوظفني: �لكمت Jلهيا
رمغ ذÍ، �يفام اكنت هذه املنظومة، ال من الناحGة دÐل يعين  ولكن

ٕاىل �ٓخره، �يبقى وا�د الهاجس ... اSٓليات املتوفرة وال من �حGة احلاكمة
ا�يل هو aم Vدا هو إالطار التدبريي، يعين �يفام اكنت اSٓليات، ٕاىل ما 

العمومGة اكÉش وا�د التدبري ا�يل هو حممك من عند الرؤساء دÐل إالدارات 
ٔ�و امجلاJات احمللية ٔ�و �يفام اكنت هذه إالدارات، راه ما ·اد¾ش نقدرو 

  . نوصلو لوا�د الن�ÙGة
ٕاذن، الن�ÙGة يه ن�ÙGة فعال ا�يل عندها Jالقة بوا�د املنظومة، ولكن 
هاذ الن�ÙGة عندها Jالقة ٔ�كرث بطريقة تدبري هذه املوارد الÚرشية ٕاىل بغينا 

  . �يل �يلمسها املواطن يف حGاته اليومGةنوصلو لوا�د النتاجئ ا
  .وشكرا

  :الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . Éشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واSٓن نgÔقل ٕاىل اSٔس;ئW املو»ة ٕاىل الس;يد وز�ر اTاwلية، والسؤال 
اSٔول حول ٕا�داث مجعية اSٔعامل ®ج�عية Sٔطر وموظفي امجلاJات 

  . يةاحملل 
        .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفGدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب �Ú� Ú� Ú� Úيشيشيشيش
  .شكرا الس;يد الرئCس
  الس;يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
سؤال الفريق الفGدرايل اليوم يتعلق ٕ¤�داث مؤسسة اSٔعامل 

  . ®ج�عية Sٔطر وموظفي امجلاJات الرتابية
تعلمون، الس;يد الوز�ر، مؤسسات اSٔعامل ®ج�عية تلعب دورا كام 

Vد هام يف حتسني اSٔوضاع املادية واملعنوية ل¹ٔطر واملوظفني، يف جماالت 
Jدة، اكلسكن، التقاJد التمكييل، التغطية الصحية التمكيلية، ¤ٕالضافة طبعا 

 .هإاىل اÉSٔشطة ®صطيافGة والرتفهيية والثقافGة والرÐضية و·ري 

يف هاذ إالطار هذا، مت التوافق بني وزارة اTاwلية والنقا¤ت اSٔكرث 
متثيلية داwل القطاع Jىل ٕا�داث مؤسسة ل¹ٔعامل ®ج�عية Sٔطر 
وموظفي امجلاJات الرتابية، لكن ال حظنا ٔ�ن هناك مجموJة من التعرثات اليت 

  .ته املؤسسة الهامة ٕاىل �زي الوجوداتعرقل خروج ه
ئلمك، الس;يد الوز�ر، واملعروف عنمك رVل احلوار، ما يه É ،ÍÂسا

ته املؤسسة اإالجراءات اليت جيب تفعيلها ويف ٔ�قرب اVٓSال ٕالخراج ه
احليوية اليت هتم قطاJا ٔ�ساس;يا، � دوره ®عتباري يف الÔس;يج إالداري 

  الوطين؟
  .شكرا الس;يد الرئCس

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

  .ز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤالاللكمة لمك، الس;يد الو 

        ::::العنالعنالعنالعنرصرصرصرص، وز�ر اTاwلية، وز�ر اTاwلية، وز�ر اTاwلية، وز�ر اTاwلية    حمندحمندحمندحمندااااالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئCس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
شكرا الس;يد املس�شار Sٔن فعال سهلت Jيل املlٔمورية كثري، ¤لفعل ٔ�� 
مgفق معمك ٔ�ن وقع االتفاق مع النقا¤ت Jىل مسودة هذا املرشوع مYذ 

، وفعال كذÍ هاذ املرشوع دÐل ٕاÉشاء املؤسسة 2011س;ن�ني ٔ�ي يف 
دÐل اSٔعامل ®ج�عية ٔ�درج يف اüطط ال�رشيعي �لحكومة، و�يفام اكنت 

  .اجلدو� مبا ٔ�نه Vاهز، راه ميكن لنا ما نعاينوش حىت ذيك اجلدو�
السÚب الوحGد يف التwٔlري وهو ٔ�ن كام تعلمون وا�د العدد دÐل 

ليوم، خصوصا ا�يل عندها مكية aمة دÐل املوظفني، إالدارات العمومGة ا
كذÍ لها رغبة ومرشوJة ٔ�هنا ختلق مؤسسات، وبدٔ� يظهر ٔ�ن هناك تبا�ن 

  . يف اSٔنظمة اSٔساس;ية دÐل هاذ املؤسسات
ولهذا، اSٓن احلكومة Èش;تغل مع اSٔمانة العامة �لحكومة Jىل وا�د 

 le modèle(اõمنوذج يعين ا�يل ·ادي �كون املس;توى اSٔدىن 
minimum(  ش ميكن لك وا�د بطبيعة احلال يغنيه مبا هو¤
  .خصوصيات

هذا ا�يل جعل ٔ�ننا �ري�Yا يش اشوية يف وزارة اTاwلية ويف املد�رية 
دÐل امجلاJات احمللية، ٔ�ما مgفق معمك، يعين اSٔمر Vاهز، واملرشوع اكن 

ذ اليش عام gظرو Sٔن ·ادي خيرج هاÔ مين لنا نصيفطوه حGنا، ولكن كن 
قريب هاذ اSٔسس، وهذا ما �مينعناشاي كام تعلمون ٔ�ن وا�د العدد دÐل 
إالجراءات اختذت ¤لÔس;بة �لموظفني دÐل امجلاJات احمللية يف ٕاطار اSٔعامل 
®ج�عية، ف� يتعلق م�ال ¤لتغطية الصحية التمكيلية، ف� يتعلق ¤لتنقل 

هناك وا�د الغالف مايل يقدر حبوايل واملعاجلة يف املغرب وwارج املغرب، و 
مليار س;ن�مي ا�يل هو مرصود س;نوÐ لهذه اSٔعامل يف انتظار اخلروج دÐل  3

  .هاذ القانون اSٔسايس دÐل املؤسسة دÐل اSٔعامل ®ج�عية
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  .شكرا

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

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب

        ::::د لشكرد لشكرد لشكرد لشكراملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحم
  .شكرا الس;يد الرئCس
  الس;يد�ن الوز�ر�ن،
  السادة املس�شار�ن،

يف ٕاطار تعقGيب، البد، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�ذ�رمك بlٔن مسlٔ� ٕا�داث 
شؤون اج�عية ملوظفي ؤ�عوان امجلاJات احمللية، هذا وقع من طرف الفرقاء 

اليس ، فاحت يوليوز، من طرف الوز�ر السابق 2002®ج�عيني يف س;نة 
يف ٕاطار املرشوع  2009ادر¾س جطو، و¤لتايل Vاءت بعد ذÍ يف س;نة 

، واليت Vاء فهيا يف اTيباVة 2009دÐل وزارة اTاwلية �رمس الس;نة املالية 
مليون درمه ملؤسسة اج�عية، مع فgح  60دÐل املرشوع ٔ�نه سCمت رصد 

  .نقاش مع الفرقاء ®ج�عيني
داث هذه املؤسسة اwذا وقت كثري، ÍÂ، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن ٕا�

ÍÂ احYا تنلمتسو مYمك، وتنطلبو مYمك من wالل ٔ��يد ٔ�ن اك�ن جمهودات 
إالرساع ٕاىل تطبيق وتفعيل هاذ املؤسسة ®ج�عية، Sٔنه بطبيعة احلال 
هناك Jدة قطاJات ال سGÚل �*�ر دÐلها Vات وراء القطاع دÐل امجلاJات 

  .عيةوا�يل اSٓن عندها شؤون اج�
ÍÂ، احYا ¤عتبار القطاع دÐل امجلاJات هو من القطاJات احليوية 
ا�يل تCسامه يف التمنية ®قgصادية و®ج�عية، وا�يل عندو وا�د اTور 
فاJل مع اDمتع املدين، تنطلبو مYمك مرة ٔ�خرى ٕاعطاء ٔ�مهية لهاذ املؤسسة 

  . ®ج�عية، وٕاخرا»ا يف ٔ�قرب وقت ممكن
 ...ط مع هاذ املطلبو¤رتبا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . ا�هت,ى الوقت الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد لشكرد لشكرد لشكرد لشكر
  .وا�د اTقGقة

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
Ð ¬ّ 15 5نية.  

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد لشكرد لشكرد لشكرد لشكر
هو بطبيعة احلال ٔ�ن هناك موضوع دÐل القانون اSٔسايس ا�يل هو ال .. 

  . خيتلف Jىل هذا املطلب
ÍÂ، نلمتس مYمك ٔ��مك تفgحوا حوار مع النقابة اTميقراطية �لجامJة 

  . احمللية التابعة �لفGدرالية، وكذÍ مع الفرقاء ®ج�عيني ذوي اõمتثيلية

�ٔlبطبيعة احلال اكن عندي نتطرق ملس...  

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار، ا�هت,ى الوقت

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::وز�ر اTاwليةوز�ر اTاwليةوز�ر اTاwليةوز�ر اTاwليةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ٔ�� ما خمتلفشاي معمك، ٔ�� يف احلقGقة ·ري خفت خنرجو دا¤ وجيي 
هذاك إالطار العام ا�يل ·ادي �كون فهيا يش �اVة احسن من هاذ اليش 

  . ا�يل غنخرجو وندمو ونبقاو تنعاينو
ملرا�ل، ٕاىل صرب� يش ولهذا، ٕاىل صرب� يش شوية، ورامك ذ�رتو ا

اشوية خيرجوا هاذ املبادئ العامة ا�يل ·ادي Èش;تغل Jلهيم املؤسسات، 
ونغنيو املرشوع دÐلنا ٕاىل اكن ¤ش يتغىن، و�يفام اكن احلال حنن مgفقني مع 
الفرقاء النقابيني ٔ�ن هاذ امليدان ®ج�عي ¾س;تحق رمبا ٔ�كرث حىت من 

 ٔS جر ٔ�و كذاSٔل اÐخرى دSٔمور اSٔل العملاÐساس دSٔن هذا هو ا .  
  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضوJه تفويض تدبري الال�ركزي ٕاىل عامل العامالت 
  . واSٔقالمي

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل الس;يد 
  .املس�شار

        ::::م~ارك الس;باعيم~ارك الس;باعيم~ارك الس;باعيم~ارك الس;باعياااااملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئCس

  لسادة الوزراء،ا
  اSٔخت املس�شارة،

  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
يلعب ®س�¸ر دورا aام يف �منية ®قgصاد الوطين وتوس;يع قاJدة 

وقد قامت احلكومة مبجهودات aمة ٕالJداد اSٔرضية املالمئة قانونيا . ال�شغيل
الش;باك وتقYيا ل�شجيع ®س�¸ر العمويم واخلاص Jرب Jدة تدابري، مهنا 

الوحGد Jىل املس;توى اجلهوي، ٕاىل Vانب ٕاجراءات ٕادارية Èس;هتدف 
  .تÚس;يط املساطر الس;تقطاب املشاريع ®س�¸رية

ويف هذا إالطار، اختذت احلكومة تدابري ٕالعامل الال�ركزي يف هاذ اDال 
احليوي Jرب مYح الصالحGات �لسادة الوالة والعامل يف ٕاطار تعز�ز احلاكمة 

احمللية، ويه خطوة aمة تؤسس ملنظور اسرتاتيجي، �ربط التمنية اجلهوية و 
  . احمللية واجلهوية ¤ملرشوع املتعلق ¤جلهوية واملوسعة اÂي تؤسس � بالد�
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  :وبناء Jىل ما س;بق، Éسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، حول ما ييل
 ٔ�وال، ما يه اخلطوط العريضة لتقGمي مصاحلمك اüتصة لهذه التدابري

  املتعلقة ¤لال�ركزي يف جمال ®س�¸ر؟
5نيا، ما يه إالسرتاتيجية املق~W لتعز�ز صالحGات السلطات 

  واملؤسسات املنتخبة »وÐ وحمليا يف تدبري الشlٔن التمنوي؟
  .شكرا الس;يد الرئCس

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwلية
  .الرئCسشكرا الس;يد 

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  شكرا الس;يد املس�شار،

Sٔن هاذ السؤال فعال رمبا ٕاىل امسحتو يل الس;يد املس�شار ·ادي خنرج 
يش اشوية نتوسع يف السؤال، Sٔن فعال �يطرح وا�د إالشاكلية aمة وaمة 

ه اTس;تور Vدا، ٔ�ال ويه الالمتركز دÐل القرار، وخصوصا يف ٕاطار ما ٔ�ىت ب
  . اجلديد

ابغيت نذ�ر كذû Íرخييا ٔ�ن اTو� املغربية اكنت جسلت العمل  ،ولكن
دÐلها يف ٕاطار تفعيل الالمركزية والالمتركز، وما �رجعيش �لور �زاف، ما 
نذ�ريش ¤مليثاق امجلاعي، ¤لتوس;يع دÐل ®خgصاصات دÐل الرؤساء دÐل 

ذÍ التوس;يع دÐل اTور دÐل العامل امجلاJات، ¤لتعديالت ا�يل تبعته، �ك
  . والوالة، ¤ملمثلني دÐل الوزارات وتنصيهبم تدرجييا يف مجيع العامالت

·ادي يف هذاك إالطار بlٔن ٕاميا� من اTو� بدون ال�س;يري  ههذا لك
دÐل الشؤون احمللية من احملليني، راه يعين ما ميكYاشاي دو� ممركزة دÐل 

 .�يل يف املغرب اليوم ٔ�هنا تبقى ك�سري من الر¤طالعدد دÐل الساكن ا
ا�يل بدات يف ٕاطار فعال ف� هو  2002هنا Vات الرسا� امللكGة دÐل 

aم وهو ®س�¸ر، وهو wلق يعين ®س�¸ر ٔ�نه يتعطى، ؤ�عطت لهاذ 
اجلهاز ا�يل ملكف ¤الس�¸ر، ٔ�ي املراكز اجلهوية لالس�¸ر، وا�د العدد 

حGات ا�يل اكنت عند الوزارات مركزÐ، ؤ�هنا حتولت كذÍ يف دÐل الصال
  . ٕاطار الالمتركز ٕاىل هاذ الش;باك

¤لفعل تبعها كذÍ القرار دÐل وز�ر اTاwلية، ا�يل م�ال هذا كمنوذج 
مليون درمه كتطلع  2يف بعض الصفقات ا�يل اكنت كتطلع لكها ميل كتدوز 

املليون دÐل اTرمه يف  10والة لكها �لر¤ط، قال ٔ�ن �ٓودي Jىل اSٔقل ال
  . هذي مر�W. الصفقات واالتفاقGات ٔ�هنا تصادق Jلهيا

التقGمي ٕاجيايب، Sٔن تÔشوفو املراكز اجلهوية دÐل ®س�¸ر، مع التعرث 
ا�يل مطروح، مع فعال وا�د العدد دÐل ®خgصاصات ا�يل لكها مازال ما 

  . تعطاÈشاي، ولكن ٕاجيايب

و ٔ�ن هاذ الفلسفة ما غتوقفش، Sٔن يف ٕاطار اجلهوية اSٓن ا�يل aم وه
املتقدمة، يف ٕاطار ما حنرضه هناك مرشوJا موازÐ، ما ميكÔشاي �كون 
اجلهوية املتقدمة بدون مرشوع الالمتركز احلقGقي، وهذا Éش;تغل Jليه مع 
وزارة الوظيفة العمومGة ووزارة املالية، Sٔن تيخص الوزارات لكها Jرب 

ها يف اجلهة ٔ�ن �كون فعال القرار واملوارد، ولCس حفسب يعين املمثلني دÐل 
وهذا ما Éش;تغل Jليه، واملرشوع Vاهز وٕان شاء هللا ·ادي . احلضور

  .نقدموه عام قريب مع القانون دÐل اجلهوية
  .شكرا

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

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::ام~ارك الس;باعيام~ارك الس;باعيام~ارك الس;باعيام~ارك الس;باعي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  . تÔشكرومك الس;يد الوز�ر Jىل اجلواب دÐلمك

يف احلقGقة ا�يل انمت مفهمني، احYا كفريق حريك ا�يل هاذ السؤال ا�يل 
  . طرحYا ابغينا ¤ش نعرفو ٔ�ش;نا هام املشاريع ا�يل هام قراب

ولهذا، ا�يل تنطلبو مYمك، الس;يد الوز�ر، هو هاذوك املشاريع ا�يل ان� 
ا فهيا، خترجوها حلزي الوجود، Sٔن كتضيع Jىل املغرب وا�د العدد تتوVدو 

دÐل ®س�¸رات ا�يل يه اس�¸رات aمة، Sٔن احYا كنعرفو الوالة والعامل 
  . �يقوموا بوا�د الواجب ا�يل هو �بري

·ري هو وا�د املسlٔ�، وا�د العدد دÐل اwSٔذ والرد كنبقاو نرتاسلو 
ولهذا، احYا ا�يل ابغينامك، ... مع الوايل، والوايلبYCاتنا، العامل يرتاسل 

الس;يد الوز�ر، هو تعطيو الصالحGة مجليع ا�يل هام خمتصني ¤ش �كونوا 
عندمه اخgصاصات aمة، وÉرسعو ¤ملشاريع، Sٔن هاذ املشاريع يه ا�يل 

  .كت�دم لنا وا�د اليد العامa Wمة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، ٕاذا اكن عندمك تعقGب

        ::::الس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwلية
  . eرسJة، ما اكيÔشاي يش تعقGب، Sٔن ®جتاه مgفقني Jليه

·ري ا�يل ابغيت نقول ٔ�ن يعين الالمتركز ا�يل احYا ·اديني لو اSٓن، ا�يل 
هو كام قلت البد ٔ�ن �كون هو املصاحب �لجهوية املتقدمة يف ٕاطار 

  . مركزية، راه يعين تيخرج من إالطار املعتاد ا�يل تنعرفوهالال
ٕاىل ابغينا فعال ٔ�ن اجلهة �كون عندها صالحGة، و�كون اجلهة كام 
يتصورها Vال� املË نرصه هللا، وكام ٔ�عطى املفهوم دÐلها، الالمتركز معىن 
ٔ�ن خنرجو من ذاك الشك وال كذا، Sٔن الوايل والعامل ما تC~قاش ممثل 
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وزارة اTاwلية Sٔن ûبع لوزارة اTاwلية، راه ممثل دÐل اTو� ودÐل  دÐل
احلكومة، وتيخص فعال ٔ�ن �كون عندو وا�د النوع دÐل التوجGه ٔ�و 

Jىل املمثلني دÐل إالدارات، ¤ش  -ٕاذا حص التعبري-التÔس;يق ٔ�و السلطة 
ت، ميكن لنا فعال ٔ�ننا نعطيو ٔ�كرب Jدد ممكن دÐل ®خgصاصات �لجها

 .وهذا ما Éش;تغل Jليه
  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضوJه بعض السلواكت ·ري القانونية لبعض رؤساء 
  . امجلاJات

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل¹ٔحرار 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساكك
  .شكرا الس;يد الرئCس

  �ر،الس;يد الوز
  الس;يدة املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
لقد لعبت امجلاJات احمللية دورا ¤رزا يف �منية اSٔقالمي واجلهات وwلق 
التنافس;ية ف� بCهنا مYذ التجربة اTميقراطية حلد اSٓن، ٕاال ٔ�نه ل¹ٔسف 

وها �وس;يW ٕاما الشديد بعض رؤساء امجلاJات احمللية مبختلف امجلاJات اختذ
��فاع عن مصاحلهم الشخصية، و¤لتايل إال
راء ·ري املرشوع ٔ�و لتصفGة 
حسا¤ت س;ياسوية ضيقة، ·البا ما �كون انعاكساهتا سلبية Jىل مصاحل 
املواطنات واملواطنني، ويعود ذÍ ٔ�ساسا ٕاىل قW جلان التفCgش، Jىل 

Âي قام جبرة قمل سGÚل املثال ال احلرص رئCس اDلس الب�ي خلنيفرة ا
ٔ�رسة، اكنت  180لٕال»اض Jىل مصاحل ودادية سكYية، تبخر معها ٔ��الم 

  .حتمل ٕ¤جناز وٕاÉشاء قرب احلياة Sٔبناهئا وJائلهتا
  الس;يد الوز�ر احملرتم، 

ما يه إالجراءات اليت س;تقومون هبا لوضع �د ملثل هاته السلواكت 
  املشYCة �لميثاق امجلاعي؟

  .وشكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس;يد رئCس االس;يد رئCس االس;يد رئCس االس;يد رئCس ا
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر يف ٕاطار إالVابة Jىل السؤال

        ::::الس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwلية
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

ٔ�� رصا�ة حمرج، حمرج Sٔن كنت ٔ�متىن ٔ�ن ال ٔ�جGب Jىل ٔ�س;ئW ذات 
 ٔlن اعطيتو وا�د املثال، طابع حميل، مايش حميل، خشيص، ولكن ال بSٔ س

  .والبد جناوب Jليه، ولCس دفاJا عن هذا الرئCس ٔ�و ذاك
هاذ املسlٔ� ٔ�وال ابغيت بصفة Jامة نقول ٔ�ن قضية املامرسة دÐل 
الرؤساء دÐل امجلاJات هناك مGثاق، هناك اخgصاصات وهناك قضاء، 

  . لتفCgش وقضاء، حىت وا�د ما هو فوق القانون وال فوق يعين املسائ
ٕاذا اكنت ٔ�مور، وراه كتعرفوها، ا�يل ت�~لغنا وتC~لغوها لنا السادة 
الربملانيني ٔ�و املواطنني العاديني ٔ�و Jرب التفCgشات، م�ال عند� املف�ش;ية 
العامة دÐل إالدارة الرتابية، اك�ن جمالس احلسا¤ت، اك�ن وا�د العدد دÐل 

  . اSٔمور، واك�ن القضاء دامئا �يبقى
ذا إالطار العام هاذ اليش ما اك�ن حىت ٕاشاكل مYو، ٕاىل ٕاذن، يف ه

اكن هناك رضر إالدارة ميكن لها تقوم ¤Tور دÐلها، وحىت ٕاىل ما اكتف�شاي 
  .راه اك�ن القضاء

اSٓن احلا� ا�يل قلتوها، املعطى ا�يل اك�ن وهو ٔ�ن امجلاJة دÐل خYيفرة 
جامJة ٔ�خرى اليت مل تلحق ال Jالقة لها بذاك التجزئة، هاذ التجزئة اكنت يف 

¤مجلاJة دÐل خYيفرة ٕاال يف التقطيع اwSٔري، يف املالءمة دÐل التقطيع 
اwSٔري، وا�يل رخص Âاك التجهزي هو رئCس �ٓخر دÐل جامJة ٔ�خرى، 
وا�يل تبع امللف هو رئCس �ٓخر، وا�يل واقع يف هاذ امللف وهو ٔ�ن هذاك 

ار التجزئة تبني ٔ�ن الو5ئق ا�يل ارشى ذيك اSٔرض، ا�يل ¤ع �لناس ود
دÐلو ·ري سلمية، ؤ�ن هناك من يدعي Jدم امللكGة، ودازت القضية يف 

  . احملمكة وراها مازال يف احملمكة
رمغ Jدة حماوالت، توقفت هاذ التجزئة Sٔن ال ... ولهذا، توقفت هاذ

  .ميكن ٔ�ن يبقى هاذ الرتخGص املبين Jىل و5ئق ·ري سلمية و·ري الئقة
يف اSٔمر، وبطبيعة احلال اSٓن راه احYا تنòاولو Éسويو هاذ هذا ما 

الوضعية، نعرفو امللكGة دÐل اSٔرض ملن، والناس ا�يل ارشاو مع اSٔسف 
احYا غنòاولو نعاونومه ¤ش ما يضيعوش، ولكن راه حىت هام ارشاو يعين 
ٔ�مور ا�يل رمبا ما عندمه ذنب فهيا Sٔن ارشاو من عند خشص، ولكن هذاك 

        . ¤ع هلم ٔ�رض ا�يل مايش يف ملكو، هذا هو ا�يل واقع يعين
 .شكرا

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

  .اللكمة لمك، الس;يد املس�شار، يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساكك
هو، الس;يد الوز�ر، هاذ املواطنني ا�يل ارشاو يف هاذ التجزئة، ال Jمل 

ام شافوا وا�د احلا� بlٔن هاذ السكن هلم ¤لتحفGظ، وال Jمل هلم ¤لتعرض، ه
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اقgصادي، شافوا بlٔن Jامل سابق Vا دش;هنا، وVاو هام داروا الثقة بlٔن 
تدشÔت من طرف اTو�، واعطاو فلوسهم، وهاذ الناس ما ابغينامهش 

  . يضيعوا، الس;يد الوز�ر، وتنعرفومك
هاذ الناس ابغاو يتفاوضوا حىت هام، ما يضيعوش، حىت هام ابغاو 

وضوا مع هاذ الناس، حىت ٕاىل اكنوا ارشاو بوا�د اõمثن وابغاو �زيدوا، يتفا
�زيدوا، وما خصهمش يضيعوا، حلقاش 5قو ميل شافو السلطة احمللية 

وابغينامك، الس;يد الوز�ر، ¤ش توقفوا Jىل . دشÔت، ومع امحلW، ومع هاذي
  . هاذ امللف
  .وشكرا

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

  .د الوز�ر، ٕاىل اكن عندمك يش تعقGباللكمة لمك، الس;ي

        ::::الس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwلية
  . شكرا الس;يد الرئCس

وتنطمlٔن الس;يد املس�شار احملرتم بlٔن فعال ·ادي نوقفو مع هاذ الناس، 
وحناولو نلقاو احلل املالمئ، Sٔن ما عندمه ذنب، ولكن ميكن يل نقول لمك 

Sٔن ما خنليوشاي  بlٔن إالدارة ما عندها ذنب كذÍ، ولكن ·ادي حناولو،
  . هاذ الوضع ٔ�نه يضيع

  .شكرا

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

السؤال الرابع موضوJه ال�طل يف Èسديد مس;تحقات ذوي احلقوق من 
  . مس;تغيل ٔ�رايض امجلوع

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا� واملعارصة لطرح 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشامشششش
  .كرا الس;يد الرئCس احملرتمش

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
السؤال دÐلنا اليوم �يتعلق مبا ميكن ٔ�ن ٔ�مسيه، بناء Jىل املعطيات ا�يل 
عندي، ¤لتwٔlري ٔ�و ال�طل، وٕاىل ما خف�ش نبالغ، نقول ال�سويف يف 

  .Èسديد مس;تحقات ذوي احلقوق من مس;تغيل ٔ�رايض امجلوع
  الس;يد الوز�ر، 

ا بlٔنه اك�ن Jدد �بري من املواطنني ا�يل كCس;تغلوا هاذ ٔ�رايض ان� كتعرفو 
امجلوع، وا�يل مت تفويت ٔ�راضهيم لفائدة بعض الرشاكت ٕالجناز مشاريع 
�منوية، يعانون من مشالك التwٔlري يف Èسديد مس;تحقاهتم من طرف جملس 

وا ذالوصاية ا�يل ûبع لوزارة اTاwلية، ¤لرمغ من ٔ�ن هاذ املواطنني اس�Yف

لك إالجراءات واملساطر املتعلقة ¤لتفويت، ما عند�ش الرمق ¤لضبط، 
  . ولكن تقد�ر� هو ٔ�نه هناك اSٓالف من املوطنني عندمه هاذ املشلك

ٕاىل ابغيت نعطيك Jىل سGÚل املثال ساكن جامJة Jني الشقف التابعة 
 ٕالقلمي موالي يعقوب، يف اTواو�ر دÐل دوار لغوازي، اوالد �زيد، اوالد

ٔ�لف من الساكن،  50ٕاخل، العدد دÐهلم ... بوصاحل، اوالد عياد، اوالد كري
ق دÐهلم هام هاذ اSٔرايض، ٔ�رايض دÐهلم تفوتت زاملصدر الوحGد تقريبا �لر 

، هاذ الرشكة )Holcim(لوا�د الرشكة، ما فهيا ¤س Éسميوها، رشكة 
ذ اSٔرايض ٔ�دت ما بذمهتا من مس;تحقات مالية لوزارة اTاwلية مقابل ها

ا�يل انزتعت من هاذ املواطنني، ولكن هناك انتظار، وطال ®نتظار، 
ؤ�صبح املشلك �يرتتب Jليه Jدد من املعا�ة، ٔ�حGا� كتوصل لوا�د 
املس;توى من القساوة، ٕاىل اwذينا بعني ®عتبار بlٔن هاذ املواطنني Jدد 

  .�بري مهنم هذا هو املصدر الوحGد �لرزق دÐهلم
س;يد الوز�ر احملرتم، هو ٔ�وال ابغينا نفهمو اJالش هاذ التwٔlري سؤالنا، ال 

يف ٔ�داء املس;تحقات دÐل هاذ املواطنني، ا�يل يه مقررة، وا�يل دازت 
ٕاخل، املتعلقة ¤لتفويت لكها تعملت، ولكن ... يعين املساطر وإالجراءات

د الناس �يgÔظروا بدون جواب، واك�ن وا�د النوع من التwٔlري، ؤ�حGا� وا�
  .النوع من ال�طل �يف ما ٔ�رشت يف مقدمة هاذ السؤال

  الس;يد الوز�ر، 
هاذ املواطنني يgÔظرون Jىل اSٔقل من الوزارة تعطي هلم توضيòات 
اJالش هاذ التwٔlري، وما �رهناش ٔ�نه يتعلق يف املقرات دÐل العامالت ٔ�و 

دÐهلم  اSٔقالمي احلاالت �اكمل الشفافGة دÐل هاذ املواطنني واملس;تحقات
  .¤ش Éسدو ٔ�ي ¤ب Jىل ٔ�ي اح�ل �لتالعب مبس;تحقاهتم

و5لثا، الس;يد الوز�ر، ٔ�ش;نو يه إالجراءات ا�يل ممكن الوزارة تقوم هبا 
  يف القريب العاVل لتحقGق املطالب و®نتظارات دÐل الساكنة؟ 

  الس;يد الوز�ر،
ف�ش ثق يب ٕاىل قلت لمك بlٔن هناك العرشات من املواطنني، وٕاىل ما خ 

نبالغ املئات من املواطنني اSٓن يف هاذ ا�لحظة ¤Âات Vالسني ٔ�مام 
التلفزيون ويgÔظرون مYمك ٔ�ن �زفوا هلم eرشى دÐل يعين إالJال�ت Jىل 
ٕاجراءات واحضة، وميكن ما �رهناش نعرفو التوارخي ¤ش هاذ املواطنني، 

من ٔ�لف من الساكن، ومن املؤكد ٔ�ن هناك اSٔلوفات اSٔخرى  50هاذ 
املواطنني ا�يل ما عند�ش امللفات دÐهلم واملعطيات اTقGقة دÐهلم ا�يل 
كمتكن ٔ�ننا نثريو احلاالت دÐهلم، من املؤكد ٔ�ن هناك قطاع عريض من 

املواطنني Jانوا وال �زالوا يعانون من هاذ التwٔlري، ويgÔظرون جوا¤ واحضا 
 .من الس;يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
   .شكرا
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  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwلية
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد املس�شار احملرتم،

¤لفعل هاذ املسlٔ� دÐل اSٔرايض الساللية، ٔ�رايض امجلوع ف� يتعلق 
بتدبريها من طرف يعين الوصاية، تتعرض يف بعض اSٔحGان ٕاىل بعض 

اSٔساس فهيا وهو ما تgÔقامسوشاي املعلومة ا�يل  - كام قلتو-شالك ا�يل رمبا امل 
  . اكينة، وهو إالخ~ار واحلقائق ا�يل اكينة

ٔ�� ميكن يل نقول بlٔن ·ري ٕالعطاء وا�د الرمق ٕاجاميل، ٔ�ن ·ري يف هاذ 
مليون دÐل اTرمه ا�يل توزعت  837مليار و 2الس;نة اwSٔرية راه تقريبا 

  .ذوي احلقوق، واك�ن ا�يل كتوصلوا ¤ملس;تحقات دÐهلمٔ�لف  J300ىل 
املشلك ما هو يش سهل، واملثال ا�يل اعطيتوه دÐل امجلاJة ا�يل 
اهرضتو Jلهيا، م�ال فعال ا�يل تيوري ٔ�ش;نو هام املشالك ا�يل اكينة 

  . والتعقGدات ا�يل اكينة
، وفعال الرشكة wلصت ما بذمهتا، 2009هاذ العملية متت يف س;نة 

إالحصاء دÐل ذوي احلقوق تعمل، هناك Jدد من اTواو�ر، يف بعض و 
اTواو�ر مل �كن هناك مشلك، يعين إالحصاء ا�يل تعمل مع النواب ومع 
السلطات احمللية يعين مطابق، ما �زع فGه �د، ؤ�حسن دليل وهو ٔ�ن 

دÐل الناس دÐل هاذ اTواو�ر ا�يل ختلصت  %44البعض مهنم ختلص، راه 
  .مؤخرا

لكن عند� دواو�ر ٔ�خرى ا�يل الفلوس دÐهلم موجودة، لكن هناك 
�زاJات، هناك من يدعي ٔ�ن اكنت تنازالت من بعض ذوي احلقوق، فهيا 

  . تنازالت Âوي حقوق �ٓخر�ن، وفهيا تنازالت حىت wارج ذوي احلقوق
wا قليل، اك�ن ربعة ٔ�و مخسة دÐل الÔساء ا�يل بعض ااك�ن املشلك، و 

�يتعرضوا ٔ�هنم ما wÐذوشاي حقهم، وقلنا هلم ما خنلصومكشاي  الورثة مازال
  . ٕاىل ما اكÉش ®لزتام بlٔن ·ادي تlٔديو لهاذ إال�ث يعين حقهم

هذا ا�يل جعل ٔ�ن اSٓن راه احYا فعال يف ٕاطار ال�سوية دÐل هاذ 
الزناJات ا�يل يه موجودة ما بني النواب، السلطة احمللية وذوي احلقوق 

ما ميكYاش Jاود نطيحو يف الفخ دÐل نعطيو الفلوس دÐل  املوجود�ن ¤ش
الناس �Sٔس ال ¾س;تحقوهنا، فعال ٕاىل اكن يش وا�د تنازل و5بت ٔ�نه 
تنازل Jىل حقو، �يفاش ٔ�نين ·ادي خنلصو اليوم وهو راه ¤ع ٔ�و تنازل ٔ�و 

  .w�ٔذ
هذا هو ا�يل عند� اSٓن، وتيظهر بlٔن احلاالت ا�يل ابقات اSٓن �ل�سوية 

�ا� ¤ش ميكن لنا خنلصو اTواو�ر اSٔخرى ا�يل يه مازال ما  12 تتعدى ال
  .اwذاÈش حقها يف هاذ العملية دÐل Jني الشقف

  .شكرا الس;يد الرئCس

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

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي بÔشامشششش
  .Jىل اجلوابشكرا الس;يد الوز�ر 

 Wلهيا ·ري قابJ رايض ا�يل كنتلكموSٔالس;يد الوز�ر، كام كتعرفوا هاذ ا
  . �لتنازل وال �لبيع وال �لتفويت

ا�يل كزييد املشلك يعين ا�يل كزييد لو اشوية دÐل الغموض حبسب 
املعلومات ا�يل عند�، وهو ٔ�نه اك�ن بعض ذوي احلقوق ا�يل تlٔدات 

اSٓخر ما كتlٔداش املس;تحقات دÐهلم بدون ما  املس;تحقات دÐهلم، والبعض
  . توحض هلم ٔ�ش;نو يه اSٔس;باب

احYا، الس;يد الوز�ر، ما كنا �متىن ٔ�ن نطرح Jليمك السؤال يف هاذ 
اجللسة، لو ٔ�ننا لقGنا �ٓذان صاغية، ما خنبCش Jليمك، نقولها لمك �لك 

J لنا، راسلنا املسؤولنيÐا كفريق حتملنا املسؤولية دYىل جملس رصا�ة، اح
الوصاية يف وزارة اTاwلية ¤ش منش;يو عندمه وÉشوفو هاذ احلاالت وحنملو 
احYا اSٔجوبة، وٕاىل اكنت يش تعقGدات ٔ�و ال يش عراقGل وال يش مشالك 
نوحضوها �لساكنة ¤ش تطمنئ القلوب دÐهلم، ولكن هاذ اليش مع اSٔسف 

  . ما اكÉش جتاوب مع املراسالت ومع االتصاالت دÐلنا
ادمYا كنتلكمو Jىل هاذ املشالك، ما فهيا ¤س نعاودو نذ�رو من وم

Vديد، الس;يد الوز�ر، هاذ اليش �لكمنا Jليه يف مYاس;بات خمتلفة، بlٔنه 
اك�ن مشلك �ٓخر، ٔ�كرث تعقGدا، وهو املشلك ا�يل �يتعلق بتقادم إالطار 

�يل القانوين، اك�ن الك�ري من الفرا·ات يف القانون املؤطر لهذه اSٔرايض وا
كتعود �لفرتة ®س;تعامرية، واwا دwلت Jليه التعديالت يف ٔ�واسط 

�5ٓر وخمية، مهنا  هالس;تYCات، وهاذ التقادم دÐل إالطار القانوين، كتgÔج عن
ٔ�نه بعض اSٔرايض كتكون عرضة �لهنب و®س;تغالل، ومهنا ٔ�ننا نفوت Jىل 

مشاريع ®قgصاد الوطين فرص حقGقGة لالس;تفادة من هاذ اSٔرايض يف 
 .ؤ�وراش �منوية

اك�ن املشلك دÐل تعدد القضاÐ املعروضة Jىل احملامك، وهذا يف جزء 
  . �بري مYو �جت عن يعين غياب التواصل ¤لشلك املطلوب

ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ضيف املشلك دÐل الÔساء السالليات، Sٔنه �لكمنا Jليه، 
صها تعاجل يف ولكن ابغينا نقولو لمك، الس;يد الوز�ر، بlٔن هاذ املشالك خ 

ٕاطار الوضوح، Sٔنه كÔشوفو فهيا، ال قدر هللا، عنارص دÐل مشلك 
اج�عي، ؤ�اكد ٔ�قول قYبW اج�عية قابW لالنفÙار، Sٔن، �يف تيقولوا، 
الناس وصلت هلم �لعظم، يف هاذ اSٔزمة ا�يل كنعCشو، واك�ن قطاع عريض 

زق دÐهلم، هام فاش من هاذ املواطنني ا�يل هذا هو املصدر الوحGد من الر 
كCشوفوا بlٔن إالجراءات دÐل التفويت واملسطرة يعين تدارت لكها، 
وكCسمعوا بlٔن الرشكة ا�يل اس;تافدت من هاذ اSٔرايض wلصت ما بذمهتا 
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من ٔ�موال و�يgÔظروا جواب من اجلهة الوصية، وما اكيÔش جواب 
لمت يعين ¤لوضوح، ٔ�عتقد بlٔنه من املمكن نتدار�و هاذ املشالك ٕاذا تفض

ؤ�عطيمت التعل�ت �لجهاز الويص ¤ش ميكYنا من اكفة املعطيات لتبليغها لهاذ 
  . املواطنني املغلوبني Jىل ٔ�مرمه

 .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقGب

        ::::الس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwلية
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .را الس;يد املس�شار احملرتمشك
ميكن يل نقولمك بlٔن �لك ٕاميان، يعين هذا مشلك فعال تنعرفوه لك من 

  .يعCش اشوية يف البادية ٔ�و كذا تيعرف هاذ املشلك
املشلك ما هواش مرتبط مع القوانني وال مع املسطرة، املسطرة يعين 

 ٔSذوها، �كرات اw� ناGلص، ٕاىل ج�رض ٔ�و واحضة، راه يعين إالÉسان تي
�لصوا الفلوس Âوي احلقوق، وكذاgCرض، تSٔتباعت ا .  

هنا اك�ن، يعين ما نغطيوشاي، ما خنبعوشاي Jىل ... املشلك يف هاذ
انفس;نا هاذ القضية ٔ�ن هناك جتاوزات، رمغ ٔ�ن التنازالت ما بني ذوي 
احلقوق مسموح به، يعين راه ميكن ن�Yازل Jىل حقي Âي احلقوق، ولكن 

مق~ول، و�يمت مع اSٔسف، وهو التنازل ٔ�و البيع لغري ذوي ا�يل ما هواش 
  .احلقوق، وهذا عند� �االت فعال ا�يل يه موجودة

املسlٔ� الثانية، هو ملا كتوصل الفلوس، كتدwل الفلوس، راه تيدwل 
اشوية دÐل اخلواض، هذاك ا�يل تنازل تيويل تيقول Í ٔ�� ما تنازل�ش، 

وهاذ اليش لكيش تيعرفوه الناس اكع ا�يل  Sٔن فعال هاذ اليش ما �ي�~اعش،
  ...داwلني يف هاذ

ولهذا، احYاÐ تنòاولو ٔ�ن يف هاذ إالطار دÐل املناظرة ا�يل ¤غيني 
ند�روها، حناولو �راجعو هاذ القوانني، Éشوفو ٔ�ش;نا هو، لكن راه �ونوا 

ص مgيقYني ٔ�ن aام اكن القانون، ٕاال ما اكÉش التعاون، ؤ�� مgفق معمك، تيخ
البC~ان �كون مفgو�ة، وخص ¤ش نتعاونو مجيع، ٕاىل ما اكÉش التعاون 
والتlٔطري دÐل هاذ العمليات ·ادي نبقاو، غيبقى وا�د اجلوج ٔ�و الثالثة 

، ·ادي تعرقل لنا العملية لكها )نصابني ٔ�و ا�يل نCهتم مايش صادقة(دÐل 
  . Jىل وا�د العدد دÐل الناس ا�يل يعين ال ذنب هلم

تغل فGه، ما ابغي�يش نعطيمك اكع ®ج�Jات ا�يل وقعت، وهذا Éش; 
و�ٓخر اج�ع دÐل جملس الوصاية يف ٔ��ريل دÐل هاذ الس;نة، ا�يل اwذا 
وا�د العدد دÐل القرارات ا�يل راه ·ادي Èسهل هاذ املlٔمورية eرسJة، 

دÐل احلاالت دÐل  �4ا�، و 12¤س;ت�Yاء بعدا ذوك احلاالت، ٔ�� قلت 
  .�يل ·ادي �زيدو نعاجلومه حىت نوصلو �لòل اõهنايئالÔساء ا

  .وشكرا

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

واSٓن السؤال اخلامس، موضوJه تÚس;يط مسطرة Èسلمي املوىت من 
  . مس;تودJات اSٔموات

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اTس;توري لتقدمي السؤال

        ::::مي العاليفمي العاليفمي العاليفمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحاملس�شار الس;يد عبد الرحاملس�شار الس;يد عبد الرحاملس�شار الس;يد عبد الرح
  .شكرا الس;يد الرئCس

  الس;يد الوز�ر،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

الس;يد الوز�ر، مما الشك فGه ٔ�ن قطاع اTاwلية، واÂي اكن يصطلح 
Jليه ف� س;بق يف الشارع املغريب بlٔم الوزارات، ٔ�صبحت تعرف حتس;نا 

  . ملموسا مYذ تعيYCمك Jىل هذا القطاع احليوي وامل�شعب
الس;يد الوز�ر، ٔ�ن تبادروا ٔ�يضا يف ٕاصال�ا�مك بتÚس;يط ؤ�ملنا، 

مساطر Èسلمي املوىت من مس;تودع اSٔموات ٔ�و من داwل املس�شفGات 
Sٔرسمه، وذÍ عن طريق ش;باك وحGد، يغين عن التنقل ينب Jدة مصاحل 
رٔ�فة بlٔرس املوىت، واليت �كون معا�هتم ٔ�كرب عندما �ريدون نقل امليت wارج 

يف هبا، بدءا برتخGص نقل ج�امني املتوفني wارج �راب املدينة اليت تو
املدينة، مرورا eس;يارة إالسعاف ٔ�و نقل املوىت، حبيث تبقى املضار¤ت يف 
غياب قانون حيدد سعر املسافات لنقل املوىت، مما ي�Gح الفرصة Âوي 

  . النفوس الضعيفة من اس;تغالل احلا� النفس;ية Sٔرس املوىت البزتازمه
ما يه التدابري اليت تنوون هنجها  :ئلمك الس;يد الوز�رÉسا ،وJليه

 لتÚس;يط مساطر Èسلمي ونقل املوىت؟
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwليةالس;يد وز�ر اTاwلية
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
 !خرجGتنا من ٔ�م الوزارات Tفن الوزارات

  ئCس،الس;يد الر 
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

فعال هذا مشلك اك�ن، حصيح، مطروح، ميكن يل نقول لمك بlٔن 
املوت . إالجراءات العادية واملعتادة راه يعين دÐل اSٔوراق راه معروفة

هو ا�يل �يتلكف، ا�يل �يعطي الرتاخGص،  دÐل امجلاJةالطبيعية، الرئCس 
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Ðíن املوت ها يه  تنطلبو ٔ�نه �كون واSٔ ،شوفCب يعين تCد الطب�
  . دازت وكذا

ٕاىل اكن املوت مشكوك فهيا ٔ�و ·ري طبيعية ٔ�و ·ادي خيرج، اك�ن 
الو�يل دÐل املË، وفعال هاذ اليش هذا راه احYا لكنا ا�يل Jاش من قريب 

  . ٔ�و من بعيد يف بعض احلاالت، تيعرف ٔ�ن املتاعب ا�يل اكينة
ٔ�ن ملا �هنرضو Jىل الطبCب وJىل املصلòة الطبية الواقع ا�يل اك�ن، وهو 

ٔ�و  260دÐل امجلاJات، راه خصنا انعرفو بlٔن راه ما اكيÔشاي ٔ�كرث من 
دÐل امجلاJات ا�يل فهيا هاذ اليش، الواقع هو هذا، راه لكنا اوالد  300

البالد واوالد البادية، راه امجلاJات القروية يعين تقول لو جGب يل الطبCب 
  . ، راه ما اكيÔشوال كذا

تنòاولو نعملوا مبا هو موجود، �يف ما اكن الطبCب، يف بعض احلاالت 
... راه الفرميل هو ا�يل تيد�ر ذاك املعاينة، ¤ش �كون رصحي معمك يف هاذ

هذا ا�يل جعلنا ٔ�ن اSٓن اك�ن وا�د الرب�مج، حىت ذاك الش;باك الوحGد 
وال  28ال من ش;باك؟ راه فعال راه اك�ن مÔشور واك�ن �ر�مج، ولكن احش

ش;باك وحGد ا�يل ·ادي يتÔشlٔ ميل ¾سايل هاذ الرب�مج، راه تيخصنا  30
  . منش;يو ٔ�بعد من هاذ اليش

اSٓن راه اك�ن دراسة مع املصاحل، تنòاولو Éش;تغلو مبذ�رات ري¸ فعال 
هن´ هاذ إالطار، ولكن راه هاذ املصلòة wاص يتعاد فهيا النظر #لك، ٔ�وال 

Jىل العائالت دÐل املوىت إالجراء، Sٔن إالÉسان تيكون  ¤ش Éسهلو
مصدوم بوفاة وتزنيدو نصدموه بوا�د العدد دÐل طلع وهود، واك�ن ا�يل ما 
Jارف فني مييش، اك�ن وا�د العدد دÐل الناس تتقول لو خصك اSٔوراق، 
خصك ¤ش متيش من هاذ امجلاJة لهاذي خصك رخصة، ¤ش خترج، راه 

  . الو�يل
تيخص فعال Éسهلو Jلهيم هام، ولكن يف نفس الوقت كذÍ ٔ�ننا  فٕاذن

�راعيو لٕالجراءات ®�رتازية، Sٔن ما wاصÔشاي نطيحو يف الفخ دÐل 
وا�د العدد Jاو5ين دÐل املوىت ا�يل يه ·ري طبيعية ٔ�و مشكوكة ٔ�و يعين 

  . ٕاجرامGة ٔ�ننا Éسهلو TرVة ٔ�هنا ميكن لها تدوز eسهو�
  مايش ذاك اليش ا�يل ابغينا اليوم، ما اكيÔش ذاك هذا Éش;تغل Jليه، 

  . اليش ا�يل ابغينا اليوم، ولكن حنن Éش;تغل لتحسني هذا الوضع
  .وشكرا

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

  . اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس;يد الوز�ر Jىل جوا�مك

من وضع هذا السؤال، واÂي يعين مجيع املغاربة، مفن مYا من مل  وهدفYا
  . تعاين ٔ�رسته ٔ�و ٔ��د ٔ�قاربه من مشلك نقل املوىت من مس;تودع اSٔموات

 فقد Jاينا بlٔم ٔ�عيYÔا املشالك اليت تتخبط فهيا ٔ�رس املوىت، حبيث كام
املصاحل ما �ريهتم �لعزاية املتواVد�ن يف اTار، ما �ريهتم �لجري بني "يقال 

  ". ل�سلمي رخصة نقل اجلثة
وٕاذا اكنت اDهودات اليت تقوم هبا احلكومة من V�ٔل تقريب إالدارة من 
املواطنني لقGت ٕاحسان، فلامذا ال �هنج نفس اليشء تقريب اخلدمات 

  واملرافق العمومGة من املواطنني؟
  الس;يد الوز�ر، 

�شفى، تنطالبو كام قلمت بlٔن ش;باك وحGد ما ·اد¾ش يقدر �كون يف املس 
 5املصاحل وال  4ولو �كون ·ري ذاك الش;باك يف العام�، Sٔن اك�ن دا¤ تقريبا 

املصاحل، و¤خلصوص الناس ا�يل تيكونوا �رانني Jىل املدينة، تC~قى ¾سول 
فني ·ادي مييش، فني ·ادي جيي، لو اكن ·ري ¤Sٔقل يف العام� وا�د 

  .الش;باك وحGد ¾سهل Jىل الناس
  .د الوز�روشكرا الس;ي

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . اللكمة لمك الس;يد الوز�ر ،شكرا
Éشكر الس;يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة،  ،ٕاذن

  .وشكرا ملسامهتمك
  .وووو����رفع اجللسةرفع اجللسةرفع اجللسةرفع اجللسة


