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  )2013 د)سمرب 24( 1435 صفر 20 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الرابع اخلليفة ،ش:يخ ٔ�محدو ادبدا الس:يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ابتداءا من الساJة الثانية  ومثانية عرش دقFقة،ساJات  ثالث :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  .بعد الزوال لثانية واSٔربعنياواPقFقة 

   .يةه مZاقشة اSٔس:ئX الشف  ::::Wدول اSٔعاملWدول اSٔعاملWدول اSٔعاملWدول اSٔعامل

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

        ::::دبدا، رئBس اجللسةدبدا، رئBس اجللسةدبدا، رئBس اجللسةدبدا، رئBس اجللسةااااالس:يد ش:يخ ٔ�محدو الس:يد ش:يخ ٔ�محدو الس:يد ش:يخ ٔ�محدو الس:يد ش:يخ ٔ�محدو املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  .J�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
قhضيات النظام ووفقا مل  ،من اPس:تور 100معال بpٔحاكم الفصل 

اPا}يل Cلس املس�شار�ن، خيصص اCلس هذه اجللسة Sٔس:ئX السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Jلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اSٔس:ئX الشفهية املدرWة يف Wدول اSٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس:يد اSٔمني ٕالطالع اCلس Jىل ما Wد من مراسالت 

  .وٕاJال�ت
  .د اSٔمنياللكمة لمك الس:ي

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

توصلت الرئاسة مبراسX من الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من }اللها اCلس املوقر ٔ�نه نظرا اللزتامه ب�شاط مليك فٕان 

رته ٕاىل وز�ر الش:باب والر�ضة يلمتس تpٔجFل اSٔس:ئX املو�ة ٕاىل وزا
  .Wلسة الحقة

�ل�س:بة لٔ س:ئX الشفهية والكhابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :دجZرب 24ٕاىل ¡اية يوم الثال4ء 

 سؤال؛ J :17دد اSٔس:ئX الشفهية -
 سؤ¥؛ J :11دد اSٔس:ئX الكhابية -
 .جوا�ن: وJدد اSٔجوبة الكhابية -

  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .د اSٔمنيشكرا الس:ي

من النظام اPا}يل، توصلت الرئاسة fست  128طبقا ملقhضيات املادة 

  .اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار طلب إال¨اطة. طلبات ٕا¨اطة) 6(

        ::::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
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئBس،
  الس:يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
إال¨اطة، البد ٔ�ن نتقدم �³هتاين احلارة ٕاىل فريق  ق�ل ٔ�ن ±رشع يف fسط

الرWاء البيضاوي ٔ�و �Sٔحص الرWاء املغريب العاملي Jىل ٕاجنازه التارخيي، 
معرب�ن عن امhناننا �لرJاية املولوية السامFة اليت ما ف¸ حفظه هللا يو³هيا 

  .�لر�ضة والر�ضيني ببالد�
�لحكومة مع مقرتح فريقZا  من �ة ٔ�خرى، وJىل ٕاºر الت¹اوب الفعال

 ،Xال جتديد بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية ٕاىل ممت الس:نة املق�Wٓ� متديد�

ٔ�ود من هذا املنرب ٔ�ن ٔ�حFط جملس:نا املوقر وJربه الرٔ�ي العام بقضية 
مس:تعX¹ س:بق ٔ�ن º�ٔر�ها، واملتعلقة ٕ�شاكلية التحفFظ العقاري ،واليت هتم 

 واSٔرس، }اصة يف ظل ضيق �Wٓال حتفFظ رشحية واسعة من املواطنني
دجZرب اجلاري، مع ما �رافق هذه إالشاكلية  31هؤالء ملمتلاكهتم واحملدد يف 

من انعاكسات سلبية، ٕان Jىل مس:توى Çسوية وضعية املمتلاكت، ممتلاكت 
  . املواطنني، ٔ�و Jىل مس:توى حرمان خزينة اPوÉ من مداخFل Èمة

عنيني �Sٔمر واملقدر�ن بpٓالف اSٔرس ال Jلام ٔ�ن هذه الرشحية من امل 
مسؤولية هلم يف Jدم ¥نضباط لهذا اWٓSال احملدد يف ظل تعقد املساطر 
وJدم Çسوية الرشاكت العقارية املعنية لوضعية اSٔرايض اليت ش:يدت Jلهيا 
التجزئات والبنا�ت اليت اقhناها املعنيون �Sٔمر، ؤ�دوا مجيع ٔ�قساطهم، كام 

البناء، من تصاممي ورخص السكن ب�سهيالت من امجلاJات J�ٔدوا ملفات 
الرتابية املعنية، ليصطدموا بغياب شواهد امللكFة اليت مل توفرها الرشاكت 

  .العقارية املعنية
وبناء Jىل هذا، الس:يد الرئBس، وضام� حلقوق املواطنني ومصاحل 

ار JاWل اخلزينة العامة �ÕوÉ، نطالب احلكومة من هذا املنرب اختاذ قر 
، 2014دجZرب  �31متديد W�ٔل Çسوية وضعية ممتلاكت املواطنني ٕاىل ¡اية 

Jلام ٔ�ن الت¹اوب مع هذا املقرتح س:يعود �لفائدة Jىل املواطنني وJىل الوطن 
  .قاطبة، ولنا اكمل الثقة ٔ�ن احلكومة لن تدخر �دا العÖد هذا املقرتح

  .وشكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
الس:يد املس�شار احملرتم، اللكمة اSٓن لفريق الت×الف ¥شرتايك،  شكرا

  .تفضل ٔ�¨د السادة املس�شار�ن من فريق الت×الف ¥شرتايك

J املس�شار الس:يد محمدJ املس�شار الس:يد محمدJ املس�شار الس:يد محمدJ ابابابابدددداملس�شار الس:يد محمد::::        
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يد الوز�ر،
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  الس:يدة الوز�رة،
  ٔ�خيت املس�شارة، 

  إالخوة املس�شار�ن،
املغاربة }الل اSٔس:بوع املايض هو  لعل احلدث البارز اÚي ٔ�سعد لك

إالجناز الك�ري والتارخيي لكرة القدم املغربية ممثX يف فريق الرWاء البيضاوي، 
 Üامليا �لفعل، وهنJ ي ٔ�صبحÚهذا الفريق الك�ري ا Üاس:بة ٔ�وال ³هنZٕاهنا م
امجلاهري الر�ضية ولك الشعب املغريب Jىل تpٔلق الراية الوطنية وتpٔلق ٕامس 

  . ب Jىل املس:توى العاملياملغر 
ٕاهنا مZاس:بة كذã ل�س:تâلص بعض اPروس الرضورية يف نظر� 

اPرس اSٔول هو ٔ�ن . لتقومي س:ياس�Zا الر�ضية معوما، والكروية �خلصوص
إالجنازات الر�ضية مؤºرة Jىل مسعة ب�Õ وتضعها يف الوا�ة، وتعرف هبا يف 

يا واقhصاد� وfشلك }اص لك بقع املعمور، وهذا ç تpٔثري ٔ��يد س:ياس: 
  .س:ياحFا

اPرس الثاين ٔ�ن املغاربة يف جمال الكرة، كام يف جماالت ٔ�خرى، يتpٔلقون 
ويبدعون عندما يلقون اPمع وال�شجيع وحسن تدبري الكفاءات واعÖد 
معيار وا¨د هو الكفاءة، فعندما ëكون هناك حاكمة جFدة واس:تحضار 

ëكون النتاجئ صاحل اخلاصة واÚاتية، الصاحل العام ومصاحل الوطن ولBس امل
اجيابية، هذا ينطبق Jىل جمال الكرة لكن كذJ ãىل لك اCاالت، املغرب 
يتوفر Jىل الكفاءات Jديدة، لكن سوء تقد�ر الكفاءات وسوء التدبري جيعل 
هذه الكفاءات حمبطة يف اPا}ل، لكهنا تتpٔلق يف اخلارج عندما تتاح لها 

ãÚ الفرصة.  
مثني البد من ¥س:تفادة مZه، والبد هبذا اخلصوص من  ٕانه درس

Çسجيل اهÖم WالÉ املð نرصه هللا وت��عه لهذا القطاع، و}ري دليل 
يف متارة، وJرب عن ذã من }الل حضوره  2008الرساÉ امللكFة د�ل 

  .الشخيص حفظه هللا يف املباراة ا³هنائية لòٔس العامل لٔ ندية
لثاين، ويتعلق �لفريق الوطين لكرة القدم، اPرس الثالث مرتبط �

و�لس:ياسة املتبعة حلد اSٓن يف ÇشكFل وٕاJداد هذا الفريق، فZتي¹ة لنوع 
من Jدم التقد�ر، ٕان مل نقل ¥حhقار �لكفاءات الوطنية، ٔ�صبحنا نعمتد 

  .�PرWة اSٔوىل Jىل احملرتفني �خلارج
طوÉ الوطنية، وهو ما Jرب لقد تبني ٔ�ن Pينا كفاءات �روية Jالية يف الب

عنه بوضوح العبو الرWاء البيضاوي، Jلينا تقد�ر هذه الكفاءات وموا�بهتا 
ودمعها، لتكون ٔ�ساس الفريق الوطين، مع تطعميه �حملرتفني املتpٔلقني يف 

  . اخلارج ولBس العكس، كام حيدث ¨اليا
باب حنن حباWة ٕاىل مراجعة شامX لهذا اCال، ونعتقد ٔ�ن وزارة الش: 

والر�ضة واعية هبذا الوضع وهبذه اPروس، ولٕالشارة فٕان الرب�مج 
احلكويم ينص �حلرف Jىل املراجعة العميقة حلاكمة القطاع الر�يض Jىل 
ٔ�سس اPميقراطية واجلهوية والرشاكة مع امجلعيات واSٔندية، تفعيل هذا 

  .املبدٔ� س:يؤدي ٕاىل نتاجئ جFدة �لتpٔ�يد

س¹ل ٔ�مهية هذا احلدث الر�يض الك�ري يف جمال يف اSٔ}ري، البد ٔ�ن ± 
الرتبية Jىل املواطنة والوطنية، فقد تو¨د لك الشعب حول الفريق اÚي 
ميثل الوطن يف جتاوز �لضغاþن والرصاJات ولك ما ميس ب��ل املنافسة 

  .الر�ضية
   .شكرا �لرWاء

  .شكرا �لس:يد الرئBس
  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::س:يد رئBس اجللسةس:يد رئBس اجللسةس:يد رئBس اجللسةس:يد رئBس اجللسةال ال ال ال 
   .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة اSٓن �لفريق الفFدرايل

        ::::املس�شار الس:يد العريب ¨املس�شار الس:يد العريب ¨املس�شار الس:يد العريب ¨املس�شار الس:يد العريب ¨�يش�يش�يش�يش
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة الوز�رة، 
  الس:يد الوز�ر،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
عرفت احلياة الس:ياس:ية يف اSٓونة اSٔ}رية نقاشا حFو� Jاشه جملس 

ا}ل ا�ل¹ان واجللسات العامة، واÚي توج �رفض مرشوع املس�شار�ن، د
  .2014القانون املايل لس:نة 

ٕان ما Jاش:ته هذه املؤسسة اPس:تورية الهامة يبني ٔ�ن املعارضة اليت مل 
ختلق ل�سهيل مpٔمورية احلكومة قد قامت بpٔدوارها الرقابية اليت خول لها 

ٔ�ننا عش:نا مترينا  اPس:تور من مZطلق الغرية الوطنية، مما يعرب وجبالء
  .دميقراطيا ي��غي اس��ره ٕاجيابيا ملواصX البناء اPميقراطي لبالد�

لكن ما 4�ٔر ان��اه الرٔ�ي العام هو ال�ش:نج اÚي طبع بعض ردود الفعل 
 X من �ات ت�متي ٕاىل اSٔ¡لبية احلكومFة اليت مل Çس:توعب دقة امل̈ر

د� يف ٕاطار ا¨رتام ¥خhالف والتحول اPميقراطي واCمتعي اÚي تعرفه بال
والتعدد، عوض حتيني الفرص لٕال�از Jىل املك�س:بات اPميقراطية اليت 

  .رامكها رشفاء هذا الوطن
ٕان احلدث الس:يايس اÚي Jاشه جملس املس�شار�ن يقhيض فhح نقاش 
هادئ ومسؤول، دس:توري ومؤسسايت حول ¥عتبارات الس:ياس:ية 

¥جÖعية اليت دفعت املعارضة لرفض  واPواعي ¥قhصادية واSٔس:باب
، عوض الهجوم اCاين واملفhعل Jىل 2014مرشوع القانون املايل لس:نة 

  .هذه املؤسسة اPس:تورية
نطرح و�لك جرٔ�ة  ،يف الفريق الفFدرايل �لو¨دة واPميقراطية ،ٕاننا

السؤال اجلوهري حول من املسؤول عن Jدم التفعيل اPميقراطي ملضامني 
؟ ومن املسؤول عن Jدم ٕاخراج القوانني التنظميية املتعلقة �لعديد اPس:تور

  من املؤسسات اPس:تورية اليت تعBش مرا¨ل انتقالية؟
ٕاهنا �لك fساطة حكومة اSٔس:تاذ عبد إالç ا�ن كريان، اليت تب�ت 
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املقاربة اSٔ¨ادية، ؤ�قربت احلوار ¥جÖعي، وافhقدت القFادة ¥قhصادية 
وëريد ٔ�يضا ية، وتب�ت خFارات اجÖعية ال شعبية، واحلاكمة املال 

  .¥س:تحواذ Jىل سلطات الربملان املالية Jىل Jلهتا
لقد }لق جملس الش:يوخ بفر±سا والوال�ت املت×دة اSٔمر�كFة نفس 

فhحملت لك املكو�ت الس:ياس:ية يف  واكن Jاد� ومل يرث جضي¹ا، احلدث،
 حFهتا اPس:تورية يف اجتاه البناءالب�Õن مسؤوليهتا اكمX يف اس:تعامل صال

  .اÚي خيدم املصاحل العليا �لب�Õن
�ات حكومFة وحزبية ت�ش�ث بعقلية  -لٔ سف-لكن يف بالد�، جند 

وJدم ال�ش:بع �لثقافة اPميقراطية يف  املؤامرة وفقدان الثقة يف اSٓخر،
حFث جسلنا غياب التفاJل إالجيايب  التعاطي مع اSٔ¨داث واملس:ت¹دات،

 اليت تقدمت هبا فرق املعارضة، واملنتج �لحكومة مع العديد من التعديالت
ويه تعديالت ذات طابع اقhصادي ونفس اجÖعي لتنقFة مرشوع املايل 

Éمن شوائب التفقري واملديونية والبطا.  
مكؤسسة من مؤسسات  ٕان الفريق الفFدرايل �لو¨دة واPميقراطية،

س:بق ؤ�ن صوت ضد العديد من  ة �لشغل،مZظامتنا الفFدرالية اPميقراطي
وãÚ  مشاريع قوانني املالية، سواء ق�ل هذه الوالية احلكومFة ٔ�و }اللها،

فهو يضطلع بpٔدواره ٕاىل Wانب فرق املعارضة لتطو�ر املك�س:بات ¥جÖعية 
وحتسBهنا واPفاع عن انتظارات ومطالب الشغيX املغربية �لك مكو�هتا 

  .طي، ¨دايث، تنافيس، ç ماكنته Jىل املس:توى اPويل}دمة Cمتع دميقرا
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة اSٓن �لفريق اPس:توري يف ٕاطار طلب إال¨اطة

        ::::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 �لس:يد الرئBس

  الس:يدة الوز�رة،
  الس:يد الوز�ر،

  ٕاخويت، ٕاخواين املس�شار�ن،
  يد الرئBس،الس: 

كام اكن معلوم معلية رصف العمX ممتركزة يف اSٔبناك واملفوض هلم �لقFام 
 ãة(بذFادق، املطامع الس:ياحZق�ل ٔ�ن يقنن هذا القطاع، )البازارات، الف ،

حسب مذ�رة صادرة يف هذا  2006حFث جرى العمل به يف دجZرب 
العمX  هبدف تنظمي سوق 2007التارخي، واليت رشع يف تطبيقها س:نة 

  . الورقFة واحلد من هتريب العمX اليت ترض �القhصاد الوطين
¡ري ٔ�ن مشالك القطاع ازدادت fس�ب املنافسة ¡ري الرشيفة يف سوق 
العمX، واملعامالت ¡ري املتاكف�ة مع اSٔبناك والعمليات ا�وÉ للك من 
اSٔبناك ورشاكت الرصف، وذf ãس�ب الرشوط اCحفة اليت تضمنهتا 

ورية مكhب الرصف يف حق رشاكت الرصف اليت ال ëمتتع ٕ�جراءات د
تفضيلية وÇشجيعية من W�ٔل تدعميها حىت ëكون يف مس:توى املنافسة 

   .لقطاع اSٔبناك، بل العكس هو اÚي حصل
ٔ�ذ�ر م�ال ٔ�ن اSٔبناك معلت Jىل توقFع اتفاقFة ف� بBهنا وبني �ريد بنك، 

عترب �ل�س:بة لرشاكت الرصف }ام، مما ي  %1و¨دد هامش الرحب يف 
}اصة مZافسة ¡ري رشيفة، وبpٔن السوق حتمكه املنافسة، فاكن لزاما Jىل 

 0,2ٔ�ي ما بني  %1رشاكت الرصف التعامل ب�س:بة هامش رحب بpٔقل من 
ليك جتلب الزبناء، رمغ ٔ�ن هذا إالجراء )شلك هلم مصاعب كثرية  %0,4و

J هتية، بل س:تؤدي ٕاىل إال�اضZىل هذا القطاع احليوي وخسارات ال م
ٔ�رسة، ويفوق  4000شاب، وتعول ٔ�كرث من  2000اÚي )شغل ٔ�كرث من 

  .مكhب رصف }اص J500دد هذه الرشاكت ٔ�كرث من 
وJليه، ن��ه احلكومة ٕاىل رفع هذا احليف عن رشاكت الرصف حىت 
ëمتكن من مواصX دورها احليوي يف ¥قhصاد الوطين، واحلرص Jىل 

رسة املنافسة الرشيفة يف سوق العمX، ورد ¥عتبار تطبيق القانون ملام
  .لرشاكت الرصف

كام ندعو اجلهات املعنية النظر يف املراجعات الرضي�Fة املتعلقة fرشاكت 
Jىل غرار إالعفاءات الرضي�Fة املمنو¨ة �لويب العقار،  2009الرصف لس:نة 

  .وال ëكFلوا الكFل مبكFالني
م رشاكت الرصف، Wاء بعدما جتاهلت ٕان ٕا4رتنا لهذا املوضوع اÚي هي

احلكومة نداءات نضالية رشاكت الرصف Jرب وقفاهتا ¥ح¹hاجFة، واليت 
اكن املقصود مهنا هو رفع احليف عن هذا القطاع اÚي يعد واJدا يف 
¥قhصاد الوطين والعمX الصعبة، �ٓملني ٔ�ن جتد ٕا¨اطتنا هذه �ٓذا� صاغية، 

 ± Xشاطه بنوع من املواطنة احلقة بعيدا عن متكن هذا القطاع من مواص
  . السوق السوداء اليت جيين ٔ�حصاهبا ٔ�ر�¨ا �برية لعدم حتملهم الرضائب

وبلغة اSٔرقام، فpٔحصاب رشاكت الرصف يطالبون املراجعة اPورية اليت 
من رمق املعامX اليت يقFد حر�هتم وت�Zاىف مع حتر�ر  %1حتدد ±س:بة 

يدون فFه هامش الرحب ٔ�قل مما تفرضه Jلهيم اSٔسعار، يف الوقت اÚي �ر 
ãبناك ¡ري معنية بذSٔلام ٔ�ن اJ ،وريةPا.  

  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .اللكمة اSٓن لفريق اSٔصاÉ واملعارصة يف ٕاطار طلب إال¨اطة

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس:يد الرئBس

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

  الس:يد الرئBس،
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ٔ�ريد �مس فريق اSٔصاÉ واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول يف ٕاطار ٕا¨اطة اCلس 
والرٔ�ي العام الوطين كذJ ãلام بعض املالحظات املرتبطة بترصحيات 

رصحيات توالت يف الثالثة ٔ��م املنرصمة، ترصحيات جلهات حكومFة، ومهنا ت
�لس:يد رئBس احلكومة مرتبطة ٕ�سقاط جملس املس�شار�ن ملرشوع القانون 

  .2014املايل �رمس س:نة 
بpٔن ٕاسقاط جملس املس�شار�ن لقانون  -�خhصار-الترصحيات تقول 

املالية فFه نوع من العبث الس:يايس، هذا 'م الس:يد رئBس احلكومة، وبpٔن 
يف حزب الس:يد رئBس هذا إالسقاط )س:توجب، وال)م ملسؤولني 

احلكومة، ¨ل جملس املس�شار�ن، وبpٔن هذا إالسقاط د�ل املزيانية فFه، 
وال)م جلريدة تنطق �مس احلزب اÚي يقود احلكومة، هذا إالسقاط فFه 

  . ا}رتاق لوبيات Cلس املس�شار�ن
وJىل لك ¨ال هذه ترصحيات لBست Wديدة، اعتد� Jلهيا، ولكن ٔ�ن 

ومFة، وتصدر عن الس:يد رئBس احلكومة، فهذه تصدر عن �ات حك
الترصحيات Jىل درWة �برية و�برية Wدا من اخلطورة، وÇس:توجب من 
اCلس ومن الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن يفهم حقFقة املوضوع، طاملا ٔ�ن حىت 
إالJالم، حىت التلفزيون د�ل الشعب املغريب ا�يل �يâلصو الشعب املغريب 

ومZعته من ٔ�نه ينقل الوقائع د�ل املناقشة اليت �لرضائب جحبته احلكومة 
  .دارت يف هذه القاJة

هذه الترصحيات فهيا مغالطات كثرية، وق�ل احلديث عن هذه 
املغالطات البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هذه الترصحيات املوثقة �لصوت والصورة 
والفFديو، يه ترصحيات ëكشف عن وWه من ٔ�وWه الزنJة الشمولية، بل 

  . ا راحئة ,زJة دكتاتورية مقFتةوÇش:مت مهن
ٔ�ما املغالطات اليت حرصت هذه اجلهات احلكومFة، وJىل رٔ�سها الس:يد 
رئBس احلكومة، Jىل ëروجيها وتغليط الرٔ�ي العام الوطين، فه.ي Jىل الشلك 

  :التايل
Sٔن احلكومة جعزت عن  2014ٔ�وال، جملس املس�شار�ن ٔ�سقط مزيانية 

مس�شار �رملاين مل حيرض ومل يصوت  107ٔ�صل  تعبئة ٔ�¡لبBهتا املساندة، مفن
  .مس�شارا �رملانيا 33ٕاال 

4نيا، املغالطة الثانية يه ٔ�ن جملس املس�شار�ن ٔ�و املعارضة ٔ�سقطت 
القانون املايل Sٔن القانون املايل ال )س:تجيب ولو �ل×د اSٔدىن املعقول 

مل القروي، النتظارات املغاربة يف السكن، يف الص×ة، يف التعلمي، يف العا
املقاوالت الصغرية واملتوسطة، مغاربة العامل ا�يل �يعBشوا يف املهجر، ٕاغراق 

 .البÕ يف اPيون
فٕاذن، تبلورت عند املعارضة قZاJة ٔ�ن هذا القانون املايل هو �كرس 

وغريب . مZطق د�ل قانون مايل Wاء لترضيب املواطنني ولرضب احملت¹ني
هيا وا¨د املنطق يذ�ر� مبنطق الرئBس هذه الترصحيات، Sٔهنا تhBحمك ف
ٕاما ٔ�ن ëكون معي، فٕاذن ٔ�نت مز�ن "اSٔمر�يك اSٔس:بق جورج بوش 

 ".وظريف، وال ٔ�ن ëكون ضدي ؤ�نت متارس العبث

من يتحمل مسؤولية ٔ�خطر مغالطة اكينة يف هاذ الترصحيات، يه ٔ�ن 
ست ٔ�لB  ٕاطاÉ هاذ الفرتة ¥نتقالية ا�يل �يعBشها جملس املس�شار�ن؟

احلكومة؟ واش انتâاب وجتديد جملس املس�شار�ن مايش هو احللقة 
اSٔ}رية يف مسلسل انتâايب طويل يبدٔ� �نتâاب امجلاJات الرتابية وجمالس 

  العامالت واSٔقالمي والغرف املهنية والنقا�ت واCالس اجلهوية؟
ٕاذن، من يتحمل مسؤولية التلكؤ والتباطؤ يف ٕاخراج القوانني 

  ؟التنظميية
وãÚ، نقول �لس:يد رئBس احلكومة، فلمتتð الش¹اJة الس:ياس:ية، 
Sٔن اPس:تور Jاطيك اخhصاص ¨ل جملس املس�شار�ن، فلت×ل هاذ 

  اCلس، �ٓش غيوقع يف مð هللا؟
ولكن كفى من تغليط املواطنني، Sٔن ما وقع من ٕاسقاط جملس 

املعارضة املس�شار�ن لقانون املالية، يعكس نضج وحتمل املسؤولية د�ل 
  .Pورها الطبيعي

هل ±يس الس:يد رئBس احلكومة بpٔن هاذ الفرق د�ل املعارضة متثل 
بناء Jىل متوقعها  اس:ياس:ي اوموقف اس:ياس:ي أ�حزا� وطنية حمرتمة اختذت قرار 

يف املعارضة، وصوتت ضد قانون املالية يف جملس النواب، واكن من 
ون املايل خميب لٔ مل، الطبيعي ٔ�ن تصوت ضد القانون املايل Sٔنه قان

و�كرس ما دٔ�بنا وما حرصنا Jىل التذكري به من }ذالن احلكومة �لشعب 
  .املغريب يف ٔ�كرث من مس:توى

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .اللكمة اSٓن �لفريق ¥س:تقاليل

        ::::املس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايب
  الس:يد الرئBس احملرتم،

  راء،السادة الوز
  ٕاخواين املس�شار�ن،

)رشفين ٔ�ن ٔ�حFط اCلس املوقر Jلام وJربه اكفة الشعب املغريب بقضية 
طارئة، ذات ٔ�بعاد اجÖعية هتم قاطين دور الصفFح ا�Úن ال �زالون جيرتون 
ويالت تدبري حكويم رامك الفشل، واÚي اكن ٔ�¨د اSٔس:باب اSٔساس:ية 

قZاJة راخسة �لتصويت ضد مرشوع ليبلور فريقZا ٕاىل Wانب فرق املعارضة 
  .2014القانون املايل لــ 

  الس:يد الرئBس احملرتم،
ٕان اSٔم�J Xىل ذã كثرية ومhعددة، ولعل ٔ��رزها الوضعية املزرية اليت 
يعBشها قاطنو دور الصفFح بدواو�ر ر�راكة، العمراوية، احلجر، وس:يدي 

سافرة وخروقات جس:مية  عباد بعامÉ احملمدية، وما يتعرضون ç من ا,هتااكت
ومتيزي ¡ري Jادل، ميس حقوق الساكنة اليت تقدر بpٔربعة �ٓالف مواطن 
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ومواطنة، ومن حرمان من f�ٔسط احلقوق ورشوط العBش الكرمي fس�ب 
الشطط السافر و¡ري املربر يف تدبري شؤوهنم ويف ٕاJادة ٕايواهئم يف سكن 

س:تفادة من الئق يصون �رامهتم، حFث يمت حرماهنم من حقوقهم يف ¥
، ٕاضافة )1RAMED(الو4ئق إالدارية، و}اصة شهادة السكىن، وبطاقة 

Úب اBادة ٕاىل التالعبات وال�سJذ الرب�مج إالقلميي ٕالFي تعرفه معليات تنف
ٕايواء قاطين دور الصفFح، وهو ما يرتتب عنه ٕاقصاء Jدد �بري مهنم، }اصة 

�لساكنة، مما )سهل  ال�ساء اSٔرامل واملطلقات يف ظل غياب ٕاحصاء رمسي
  .معلية تفو�هتا ملن ال )س:تحقوهنا

  الس:يد الرئBس احملرتم،
ٕان الفريق ¥س:تقاليل وهو يطرح قضية ساكنة هذه اPواو�ر اليت لها 
ٔ�م�X يف خمتلف ربوع اململكة، ومن مZطلق مسؤولياته يف اPفاع عن 

ا املهمشة، املصاحل املادية واملعنوية للك الف�ات ¥جÖعية، و}اصة مهن
يدعو احلكومة ٕاىل حتمل اكمل مسؤولياهتا وتنفFذ وعودها ¥نتâابية مب×اربة 
الفساد، والرضب Jىل ٔ�يدي املفسد�ن، وضامن �رامة املواطنني وحقوقهم، 
وفhح حتقFق JاWل يف هذا الوضع املpٔساوي اÚي )شلك ٔ�¨د النقط 

  . السوداء يف تدبري الشpٔن احلكويم
  .وشكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

ق�ل ٔ�ن ن�hقل لٔ س:ئX الشفهية البد ٔ�ن ,رحب بتالمFذ  ،واSٓن
  . اخلصوصية �لر�ط "مؤسسة ٔ�ش:بال الفhح"وتلميذات 

±رشع اSٓن يف معاجلة اSٔس:ئX الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هاته 
ان لقطاعي السكىن سؤ¥، سؤ¥ن مهنا �ٓنيان مو� 18اجللسة وJددها 

الب�Bة، اSٔوقاف، : سؤ¥ Jاد� موزJة Jىل قطاJات 16والرتبية الوطنية، و
التعمري، التعلمي العايل، الصناJة والت¹ارة، الس:يا¨ة، التضامن واملرٔ�ة، 

  . الثقافة، الشؤون العامة واحلاكمة، الت¹ارة اخلارجFة، الوظيفة العمومFة
لسؤال اSٓين املوWه ٕاىل الس:يد ±س:هتل Wدول ٔ�عامل هاته اجللسة �

�ٓش من ٕاطار، فاش ... وز�ر السكىن وس:ياسة املدينة، حول قروض
  ال�س:يري؟

        ::::املس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رمااملس�شار الس:يد محمد رماشششش
ابغيت نثري ¥ن��اه د�لمك، الس:يد الرئBس، �لك ا¨رتام، وهو يف 
العملية د�ل ال�س:يري، مع اكمل التقد�ر د�لنا لٕال¨اطة رمغ رمبا خنتلفو ٔ�و 

فقو مع ٔ�جزاء مهنا ا�يل �يتفضلوا هبا إالخوة السادة املس�شارون، ولكن نت
اPقايق ك�شوفو  3¡ري ذاك التوقFت ا�يل �يحث Jليه النظام اPا}يل د�ل 
  ...امسح يل، احZا... بpٔنه رمبا �يتضاعف Pى البعض، وãÚ احZا حمرومFنن

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس:يد املس�شار

        ::::يد محمد رمايد محمد رمايد محمد رمايد محمد رماششششاملس�شار الس: املس�شار الس: املس�شار الس: املس�شار الس: 
ãÚ، ٔ�� كنAين Jىل إالخوان ا�يل كBسريوا �يضبطوا إاليقاع، ثالثة 
اPقائق ثالثة، جوج جوج، ما ابغيناش �كون وا¨د ال�سBب ومن طرف 

  . هبم Jالقة... ٕاخوان
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
اعطينا ال�ساوي ... ما اكي�ش هناك ÇسBب، اك�ن تقد�ر لبعض

4نية، دقFقة، ما  30ة، قال ã عندمه ازد¨ام يف الوقت، مايش لٕالخو 
  . شكرا. .اكي�ش، امجليع Çساوى فهيا، ما اكي�ش

اSٓن ±س:هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال اSٓين املوWه ٕاىل الس:يد 
وز�ر السكىن وس:ياسة املدينة حول قروض السكن املمنو¨ة لفائدة ذوي 

  ". Fogarim" اP}ل احملدود يف ٕاطار �ر�مج
اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÉ واملعارصة لتقدمي 

  . السؤال

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس:يد الرئBس

fسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد J و¨ده والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف 
  .املرسلني

  الس:يدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ٕاطار الربامج احلكومFة الرامFة ٕاىل دمع اSٔرس الفقرية، وÇشجيعها Jىل  يف
اقhناء سكن الئق حيفظ �رامهتا، مت ٕا¨داث صندوق املساJدة ¥جÖعية 

، مكن العديد من اSٔرس من "Fogarim"اخلاص �متويل السكن 
¥س:تفادة من قروض متويلية من اSٔبناك بضامن من اPوÉ، ٔ�¡لهبم يف ٕاطار 

  . ، من }الل معيX ٕاJادة إاليواء"مدن بدون صفFح"�مج �ر
صعوبة  "Fogarim"وWد العديد من زبناء  -مع اكمل اSٔسف- لكن 

يف ٔ�داء اSٔقساط الشهرية �لقروض اليت اس:تفادوا مهنا، وÇشري إالحصائيات 
املتوفرة ٔ�ن املؤسسات البنكFة اليت مZحت قروضا يف هذا إالطار تطالب 

ركزي اÚي يضمن القروض املمنو¨ة م�الغ ٕاجاملية صندوق الضامن امل
  . مليون درمه 314ٕاىل  2012وصلت ٕاىل ¡اية 

كام عرف معدل القروض املس:تعىص اسرتدادها ارتفاJات مhتالية س:نة 
  . بعد ٔ�خرى ل�شلك قZبX موقوتة قابX لالنف¹ار

ãÚ، ±سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت س�âhذها احلكومة 
  . عاجلة هذه إالشاكليات وٕاجياد احللول املالمئة �لمواطنني املترضر�نمل

  .شكرا الس:يد الرئBس
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        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة عن السؤال

        ::::الس:يد محمد نالس:يد محمد نالس:يد محمد نالس:يد محمد ن����Fل بنعبد هللا، وز�ر السكFل بنعبد هللا، وز�ر السكFل بنعبد هللا، وز�ر السكFل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن وس:ياسة املدينة وس:ياسة املدينة وس:ياسة املدينة وس:ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس:يد الرئBس

  . احملرتم Jىل هاذ السؤال شكرا �لمس�شار
يه ٔ�وضاع اليت ëمتزي  "Fogarim"فعال اSٔوضاع املرتبطة بصندوق 

مبا ٔ�كدمتوه، ومايش يف املبلغ ا�يل ëلكمتو Jليه، يف م�لغ يت¹اوز ذã، مايش 
  .مليون درمه اليوم 342، 314

ãÚ، ميكن يل نقول لمك بpٔنه هاذ الرمق هذا عندما انطلقت معلية 
"Fogarim" ، كنا يف ¨دود ±س:بة د�ل التحمل ا�يل ميكن توصل ٕاىل ما

، مبعىن ٔ�نه القدرة د�ل %4,9، اليوم احZا يف وا¨د %�12زيد Jىل 
التحمل د�ل الصندوق ود�ل املزيانية د�ل اPوÉ من هاذ الناحFة ما 

ا�يل قادر�ن ) le risque(واصليهناش، يعين ٔ�ننا يف ±س:بة د�ل اSٔخطار 
  . Jىل حتملها

املشلك ما �يتطرحش Jىل هاذ املس:توى، املشلك �يتطرح Jىل 
مس:توى القدرة د�ل Jدد من اSٔرس Jىل مواصX اSٔداء، وهاذ اSٔمر هذا 
يؤºر سلبا Jىل Jدد من املشاريع Jىل امhداد الرتاب الوطين، Sٔنه اك�ن 

  . وا¨د النوع د�ل يش �يعادي يش، يف هاذ املسÉٔp هذي
يف بعض اSٔحFان هناك من ç صعو�ت  و�ش ,كون رصحي معمك،

مالية حقFقFة، ٔ�رس ا�يل هللا �كون يف العون، وهناك من يتد}ل يف هذا 
  .املسð ويوقف هاذ اSٔداءات مبحض ٕارادته، مبعىن ٔ�نه �ريد ٔ�ن ال يؤدي

احZا بداية املسلسل ا�يل �يوصل �لم×امك ما �يبدا حىت �لقسط التاسع، 
ل اSٔقساط Jاد ميكن ينطلق املسلسل Sٔن ملا ما �يpٔد)ش Çسعة د�

القضايئ، وحىت يف هذه احلاالت ±سعى ٕاىل ٔ�نه نتد}لو مع اSٔبناك املعنية، 
وJىل ذ�ر اSٔبناك مايش جوج د�ل اSٔبناك ا�يل �قا مواصX ا�يل يه جوج 

س:تة  2013د�ل اSٔبناك معومFة، ب�س:بة �برية نعم، لكن هاذ الس:نة د�ل 
  . القروض ٔ�بناك ا�يل اعطات هاذ

من هاذ القروض اعطاهتا هاذ الس:نة،  12.216وميكن يل نقول لمك بpٔنه 
ٔ�لف ٔ�رسة تقريبا ا�يل  100قرض، مبعىن  94.338وهناك اCموع اليوم د�ل 

  . اس:تفادت
من هاذ  %4,9ال�س:بة قلت لمك د�ل اSٔخطار ا�يل مرتبطة بذã يه 

  . حتمتل، ميكن لنا نتحمولهااحلجم، يه ±س:بة يتعني ٔ�ن هنمت هبا، لكهنا ±س:بة 
اSٓن ا�يل كنâافو مZو هو ٔ�نه يؤدي هاذ اليش ٕاىل التpٔثري Jىل Jدد من 

  .املشاريع Jىل املس:توى احمليل
 .شكرا

  

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس:يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمس
  .ئBسشكرا الس:يد الر 

الس:يد الوز�ر، مhفق معنا ٔ�ن هناك جعز العديد من املس:تفFد�ن من 
ٔ�داء اSٔقساط الشهرية، هنا �يمكن وا¨د اخللل، اك�ن وا¨د العبء ا�يل 
ثقل Jىل املواطنني، كتعرف ٔ�ن ٔ�¡لب املس:تفFد�ن مه �Jة مhجولني، 

  .حرفFني، ٔ�رامل، صناع، وش:باب ٔ�و قاطين دور الصفFح
ية لالش:تغال Wديدة Jىل مس:توى اSٔقالمي ا�يل ٕاذن، خص وا¨د اSٓل 

درمه  1000غتفصل ما بني اSٔبناك وما بني املؤسسات د�لمك، Sٔن 
درمه رمبا تعطامه فرصة، هنا  500كغالف مايل رمبا ثقFل ٕاىل هبطناه ٕاىل 

�ش ,رجعو الثقة حىت Úوك الف�ة العريضة من الش:باب، ا�يل احZا 
الحظو ف�ة عريضة من الش:باب ا�يل مسؤولني Jىل الشpٔن احمليل كن

مhخوفني من الزواج، واك�ن ا�يل مزتوج و�يتخبط ¡ري يف مشالك الكراء 
  .ود�ل ال احملل الت¹اري وال السكن

درمه رمبا ثقلت Jىل  1000ٕاذن، خص هنا ٕاJادة النظر، Sٔن هاذ 
املس:تفFد�ن، و�لتايل عكست نتاجئ سلبية Jىل املنحى الن�Fل اÚي اكن 

  .ٕاىل ذوي اP}ل احملدود من السكن ¥قhصادي كرييم
مث التك�يف من التحسBس د�ل املواطنني هباذ الصندوق، Sٔن مجموJة 
من املواطنني يف اSٔقالمي ما �يعرفوش اPور د�ل هاذ الصندوق مز�ن، 

  . خص التحسBس د�هلم �ش �زمعوا الناس وي�شجعوا
ن Jام Jىل مس:توى مث هاذ املنتوج د�ل السكن ¥قhصادي �كو

اململكة و)س:تفدوا مهنا، Sٔن ما خصناش نبقاو مكhويف اSٔيدي، اك�ن هناك 
جعز د�ل احلكومة خصها تتحرك، خصها تلقى �ٓليات Wديدة حلل هذا 

  .املشلك
ما دام ٔ�ن اPوÉ يه ا�يل كتضمن هاذ الناس  ؟وملا ال، الس:يد الوز�ر

دم هلم اPور د�هلم، وتق، )semi-fini( عند اSٔبناك، }اص ت�ين هلم
د�ل اPيور د�هلم، ) la finition(وختلهيم هام يتخبطوا يف املشالك د�ل 

عوض ٔ�نه نغرقومه يف اPيون، واSٓن ٔ�رس Jديدة يف املغرب ا�يل Èددة 
�حلجز Jىل املمتلاكت د�هلم ٔ�و إالفراغ د�هلم من السكن، ٕاذن خصمك 

  .لتتد}لوا، الس:يد الوز�ر، �ش تلقاو ¨لو 
ما  %50ٔ�� نعطيمك م�ال، �رس:يف يف ذاك القطب احلرضي اك�ن 

  . ا�يل رامه �يعBشوا هاذ املشالك ا�يل كهنرضو Jلهيا %50اس:تفدوش و
كذã هناك ش:باب ا�يل اSٓن ٔ�سسوا بعض امجلعيات Jىل مس:توى 
ٔ�كنول ا�يل �يقلبوا Jىل قطع ٔ�رضية �ش )س:تافدوا من السكن، }اص 

  . ¨ل ٕالجياد سكن الئق �لمواطنني اPوÉ تتد}ل �ش تلقى
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  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب

        ::::الس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكىنىنىنىن وس:ياسة املدينة وس:ياسة املدينة وس:ياسة املدينة وس:ياسة املدينة
فعال هناك بعض املشالك ¥جÖعية كام ذ�رمت يف مZاطق خمتلفة من 

ف� بي�Zا، احلجم العام ا�يل وصلنا لو  البالد، لكن يتعني ٔ�نه ,كونو واحضني
مليار د�ل اPرمه د�ل القروض ا�يل كتد}ل يف ٕاطار  15هو جحم يناهز 

ٔ�لف د�ل  100ٔ�لف، ما يناهز  94الفواكرمي، فهاذ اليش سهل ما يناهز 
  .اSٔرس

ولكن يف نفس الوقت خصنا ا,كونو مhفقني Jىل مسÉٔp �ش ا,كونو 
ÉوPان،  واحضني، ما ميك�ش اCي س:يعود يف ا³هناية ٕاىل اÚحتمل يشء ا

ٕاىل امشZBا لهاذ املنطق هذا فشلت لك الس:ياسة السكZية ا�يل احZا 
بصددها، و�لتايل يتعني ٔ�ن ëكون هناك نوع من الرصامة، املبدٔ� هو اSٔداء، 
الظروف ¥جÖعية ما ميكن لنا ٕاال ±شاطرو وا,كونو مhفقني مجيع بpٔنه يتعني 

  . و لها يش ¨لٔ�ننا نلقا
كنتد}لو وكن×اولو مع اSٔبناك ٔ�ننا نقلصو من املبلغ د�ل اSٔقساط، 

Jام د�ل إالماكنية د�ل ال�سديد  25ولكن يتعني ٔ�ن نعي بpٔنه ملا كنت¹اوز 
واحZا كنكونو }ارج ما هو مhاح اSٓن من ق�ل النظام البنيك، و�لتايل 

وا ٔ�ن يف بعض هذي صعو�ت حقFقFة ا�يل كنوصلو لها، ولكن تpٔكد
  . اSٔحFان كن×اولو نتد}لو بطرق ٔ�خرى، تpٔكدوا ٔ�ن هذا مشلك كنتقامسوه

ويف بعض اSٔحFان ٔ�ن صعو�ت حقFقFة يف ٔ�ننا نعاجلوه، يعين نعرتف 
بذSٔ ،ãنه ما ميك�ش ٔ�بدا نق�لو املبدٔ� د�ل ٔ�ننا نغطيو Jىل بعض اSٔرس 

  . ا�يل ما كتpٔد)ش
 هاذ اليش ما غيبقى يؤدي و�ش هنرض برصا¨ة وبوضوح، ٕاىل در�

حىت يش ¨د، ëكون اSٔمور واحضة وهنرضو خبطاب م�ارش، ف�التايل هاذ 
املسÉٔp يتعني ٔ�هنا تعاجل �لرصامة الالزمة وٕ�جياد احللول املناس:بة، ¨االت 

  .¨االت حسب املناطق

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا، و±شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�رة املنتدبة Pى وز�ر 
  . الطاقة واملعادن واملاء والب�Bة امللكفة �لب�Bة، وموضوJه ٕاشاكلية الب�Bة

  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::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 الرئBس

  س:يدة الوز�رة، ال 

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

  الس:يدة الوز�رة احملرتمة،
يتوفر املغرب Jىل ٕارادة س:ياس:ية من W�ٔل جعل التمنية ٔ�¨د اخليارات 
إالسرتاتيجية �ل�س:بة لبالد�، بواسطة الÖسك ¥جÖعي والرتايب، وتت¹ىل 

J ة والتمنية هذه إالرادة الس:ياس:ية يف ٔ�ن املغرب يتوفر�Bثاق وطين �لبFىل م
  .املس:تدامة

ٕاال ٔ�ن الواقع البBيئ يف بالد�، وا�يل كنعBشوه اليوم، جيعلنا ن�ساءل عن 
اجلدوى من هاذ ال�رشيعات يف غياب ٔ�جرٔ�هتا وتفعيلها، فهناك النفا�ت 
واSٔز�ل اليت متٔ  اSٔحFاء والشوارع ؤ�زقة املدن ٔ�مام غياب تدبري حممك 

ضافة ٕاىل تلوث الهواء واملاء، }اصة مع تنوع ٔ�مناط ¥س:هتالك �لنفا�ت، إ 
  .وما )شلكه من خطر Jىل التدهور البBيئ

وللك هذه ¥عتبارات، الس:يدة الوز�رة، ابغينا نعرفو مZمك وتنورو� 
حول املياك,زمات واملقاربة اليت س:تعمتدها احلكومة ملعاجلة ٕاشاكلية الب�Bة، 

  . اجلديدة يف حامية الب�Bة وكذã إالسرتاتيجية د�لمك
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس:يدة الوز�رة، يف ٕاطار إالWابة عن السؤال

الس:يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس:يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس:يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس:يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبBوالبBوالبBوالب����Bة، امللكفة �لبBة، امللكفة �لبBة، امللكفة �لبBة، امللكفة �لب����Bةةةة

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  ئBس، الس:يد الر 

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . الس:يد الرئBس، شكرا Jىل السؤال

إالسرتاتيجية د�ل الب�Bة يه عندها جوج د�ل املرجعيات،  ،ٔ�وال
املرجعية اSٔوىل �يف تفضلتو، الس:يد الرئBس، يه دس:تورية، وتتعرفوا بpٔن 

  . ية مس:تدامةاPس:تور Wا حبق لك مواطنة ومواطن يف ب�Bة سلمية ويف ëمن 
 Éة د�ل صاحب اجلالFر اخلطا�ت السامºىل ٕاJ مةÈ مرجعية ãكذ
ا�يل اعطا� اخلطوط العريضة د�ل احملافظة Jىل الب�Bة والتمنية املس:تدامة يف 
املغرب، ومن هاذ اليش }لق امليثاق الوطين ا�يل اSٓن احZا Jىل صدد ٔ�ننا 

Fثاق Jىل الب�Bة ا�يل ¡ادي ,زلوه Jىل ٔ�رض الواقع بقانون ٕاطار مبثابة م 
يتعرض Jىل ا�لجنة املوقرة هاذ العش:ية �ش يتصوت Jليه ٕان شاء هللا 

  . حبول هللا
  :د�ل احملاور 4فإالسرتاتيجية د�لنا هباذ املرجعيات كرتëكز Jىل 

احملور اSٔول يه بعدا املعرفة، خصنا نعرفو ٔ�ش:نو هام إال�راهات البيFcة 
نو هام املشالك، املعرفة والت��ع �ش ميكن لنا ا�يل اكينة يف املغرب، ٔ�ش: 
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  .�}ذو القرارات يف الوقت املناسب
4نيا، يه ٕادماج يف الس:ياسات العمومFة اكمX يف اجلانب البBيئ، Sٔن 
اJالش اكينة مشالك؟ يك تتعرفوا الب�Bة يه وزارة ٔ�فقFة، فاش كهترض، 

ة من اخhصاصات الس:يد الرئBس، Jىل النفا�ت الصلبة، النفا�ت الصلب
  . امجلاJات احمللية

فٕاذن، احZا يف هاذ إالسرتاتيجية اجلديدة، ومع التصويت Jىل امليثاق 
الوطين �لب�Bة والتمنية املس:تدامة، ¡ادي ëكون عند� ٕاماكنيات �ش لك 
الس:ياسات العمومFة واحلكومFة تد}ل يف القلب مهنا وتدمج اجلانب البBيئ 

  .وطنية، وهذا Wا يف القانونوالتغريات املناخFة �س:ياسة 
التpٔهيل البBيئ ملوا�ة إالشاكالت البيFcة، ويه Jالش كتلكم، حىت 
التلوث الصناعي، النفا�ت اخلطرية، النفا�ت املزنلية، �يف قلت لمك 
اكينني، فاش تتقول يل النفا�ت املزنلية، راه اكينني امجلاJات احمللية عندمه 

 ؟اخلطرية اشكون ا�يل ملكف هبا يف املغرب هاذ املسؤولية، ولكن النفا�ت
فٕاذن، اك�ن وا¨د الرب�مج ا�يل هو اس:تع¹ايل وا�يل مقنا به �لتpٔهيل البBيئ 

  . �ش نوقفو املشالك
ëمثني وتدو�ر النفا�ت، وهنا جFنا مبرشوع Wديد Sٔن ابغينا نبZBو بpٔن 

خنلقو به الب�Bة ميكن لو �كون قطب اقhصادي يف املغرب، الب�Bة ميكن لنا 
Úا ما غنبقاوش هنرضو Jىل مطارح النفا�ت، احZا . فرص د�ل الشغل

  . دا}لني يف وا¨د املسلسل د�ل التمثني ود�ل التدو�ر د�ل النفا�ت
ٔ�ش:نو هام املياكنزيمات؟ املياكنزيمات احZا عند� مخسة د�ل 

 :املياكنزيمات
ش ميكن لنا ,متكZو �ش ٔ�وال الرتسانة القانونية ا�يل البد �ش توا�بنا �

,زلو Jىل ٔ�رض الواقع املسائل ا�يل اهرض� Jلهيا د�ل التمثني، ٕاىل �ٓخره، 
 ... ود�ل

    ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا �لس:يدة الوز�رة

  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::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 الرئBس

  �رة،الس:يدة الوز
ك�شكروك Jىل هاذ اجلواب د�لمك املس:تفFض، واحZا تبعنا معمك يف 
 ،ãام هبا كذFش:ياء ا�يل كتنويو القSٔا�لجنة وعرضتو وا¨د العدد د�ل ا

  . وإالسرتاتيجية د�ل الوزارة د�لمك
واحZا ال حنملمك املسؤولية كقطاع يد�ر هاذ املرفق، ٕاال ٔ�ن ,رى بpٔن هاذ 

وا¨د املقاربة ٔ�فقFة، وهذا  - كام قلتو-لك كBس:تلزم الوضعية وال هاذ املش
مشلك خصو وا¨د إالسرتاتيجية حكومFة مhنامغة وم�سجمة ف� بBهنا، Sٔن 

  . هاذ املشلك ما �هيمش وا¨د القطاع دون اSٓخر

وجيب ٕادماج كذã امجلاJات احمللية، ما تبقاش امجلاJات احمللية يه 
ولكن امجلاJات احمللية خصها ٕادماج مكسؤول عن تدبري النفا�ت املزنلية، 

امجلاJات احمللية، و�ش ميكن ٕادماج امجلاJات احمللية وëكون هاذ 
إالسرتاتيجية احلكومFة، البد من الرفع من ¥عÖدات املرصودة لهاذ القطاع 
احليوي، Sٔن شفZا املزيانية د�لمك والحظنا ٔ�ن ¥عÖدات املرصودة لهاذ 

 ،Xد هزيW ور املنوط هباالقطاع يهP� وما ميك�ش تقوم .  
ãىل  ،كذJ ٓليات �لتدبري و�لمراق�ة و�لم×افظةSملاذا ال ٕا¨داث وا¨د ا

ويتعينوا اخhصاصيني يف امليدان، وëكون عندمه الصفة الضبطية  ؟الب�Bة
ٕاسوة �ملصل×ة د�ل اPرك املليك اليت جيب ٔ�ن حيتدى هبا اليوم، اكينة 

�لم×افظة Jىل الب�Bة، ملا ال }لق وا¨د املصاحل  مصل×ة د�ل اPرك املليك
�ملوازاة مع امجلاJات احمللية ٔ�و fرشاكة مع امجلاJات احمللية، ولكن هاذ اSٔطر 
ا�يل ¡ادي يد�روا هاذ املرفق وال هاذ املصل×ة ëكون عندمه الصفة 

  .الضبطية
  .شكرا

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .الوز�رة يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب اللكمة لمك الس:يدة

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Bةةةة
   ::::�لب�Bلب�Bلب�Bلب����Bةةةة

ك�شكر الس:يد املس�شار Sٔن اعطاين الفرصة �ش ,مكل اجلواب، Sٔن 
كنت كهنرض Jىل اSٓليات، وك�شكرك Sٔن ما بني اSٓليات، من ¡ري الرتسانة 

�ن تعز�ز املراق�ة، ويف املراق�ة �يف كتعرفوا احZا اSٓن اك�ن القانونية، اك
  .وا¨د املشلك وطين Sٔن اكينة اSٔزمة

فاحZا ما ميك�ش لنا نقولو ¡ادي خنلقو هيئات �لمراق�ة، ولكن Jرب 
الرشاكة مع وزارة اPا}لية، مع اPرك املليك ا�يل عندمه هام طامق ا�يل 

 ٓSا اZة، احFcىل هاذ الرشاكة، وا�يل يه ملكف �ملراق�ة البيJ دمواâن كن
يعين ¨لقة Èمة �ل�س:بة لنا �ش نوصلو ) le maillon(وا¨د 

  . لٕالسرتاتيجية د�لنا و�ش نوصلو لٔ هداف د�لنا
يف املراق�ة كذã ¡ادي نعيدو النظر يف دراسة التpٔثري Jىل الب�Bة، Sٔنه 

ا احشال هذي فاش �ش نع¹لو �الس��رات واملتابعة، يعين �يف كتعرفو 
كتدار مرشوع اشكون ا�يل �يعطي الرخصة، الب�Bة ما مرشواكش يف 
الرخصة، فٕاذن ٕاىل Çشار�ت الب�Bة يف الرتخFص د�ل املشاريع ا�يل ميكن 

  .�كون عندها سلبيات Jىل الب�Bة، ما غنلقاوش عند� مشلك د�ل الرقابة
دي ند}لو يف كذã اك�ن تعز�ز الرشاكة مع مجيع املتد}لني، وهنا ¡ا

  .مشاريع مZدجمة مع املتد}لني ا�يل ميكن �كونوا عندمه ٕاماكنيات ٔ�كرث مZا
ؤ�}ريا، وهذي Èمة Wدا، اهرضتو Jىل ¥عÖدات، ¥عÖدات ذاك 
اليش ا�يل اك�ن، خصنا نفكرو يف طريقة ذ�ية �ش نطوروها، واحZا 
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±رسعو وترية  كنعمتدو Jىل التعاون اPويل �ش جنيبو هبات �ش ميكن لنا
  .إالجنازات ا�يل ابغينا ند�روها من الناحFة البيFcة يف املغرب

  .ؤ�شكرمك الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
شكرا الس:يدة الوز�رة، و±شكر الس:يدة الوز�رة Jىل مسامههتا معنا يف 

  .هاته اجللسة
وق�ل ٔ�ن ن�hقل ٕاىل السؤال املوايل، البد كذã ٔ�ن ,رحب بتالمFذ 

  .�لر�ط) High tech(ات مؤسسة وتلميذ
ون�hقل اSٓن ٕاىل السؤال اSٓين املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية 
والتكو�ن املهين، وموضوJه Jدم ٕاكامل ٕاجناز مجموJة من املدارس اليت اكنت 

  . مربجمة يف ٕاطار ا�طط ¥س:تع¹ايل
  . السؤالاللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق ¥شرتايك لتقدمي

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شناملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحام
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يد الوز�ر،
  الس:يد الرئBس،

سؤالنا موWه ٕاىل الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وهو 
حول Jدم ٕاكامل ٕاجناز مجموJة من املدارس �لفعل اليت اكنت مربجمة يف ٕاطار 

  .ة والتكو�نالرب�مج ¥س:تع¹ايل مليثاق الرتبي
  الس:يد الوز�ر،

لقد Wاء هذا الرب�مج ¥س:تع¹ايل من W�ٔل ٕاجياد احللول �لمشالك اليت 
رافقت تطبيق مFثاق الرتبية والتكو�ن اÚي اكن حمل ٕاجامع وطين، وجعل 
هاذ ا�طط ¥س:تع¹ايل العناية �لعنرص ال�رشي يف صلب اهÖماته 

  .بوية�عتباره املكون اSٔساس يف املنظومة الرت 
ٔ�هداف ٕاصالحFة  -ا�طط ¥س:تع¹ايل-كام رمس ا�طط كذã ٔ�يضا 

Èمة، سواء Jىل مس:توى املوارد ال�رشية ٔ�و Jىل مس:توى البنا�ت، 
  . ٕاصال¨ات البنا�ت وٕا¨داث بنا�ت Wديدة وجتهزيها

لكن املالحظ، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن تطبيق هاذ الرب�مج ¥س:تع¹ايل، 
لرب�مج مل ينفذ يف الك�ري من ٔ�جزائه، ولرمبا هو ٔ�يضا ما مت Çسطريه يف هاذ ا

  .اكن حباWة ٕاىل �ر�مج ٔ�كرث اس:تع¹الية ٕالسعافه حىت حيقق ٔ�هدافه
فالعديد من املدارس والثانو�ت إالJدادية والتpٔهيلية Jىل مس:توى ربوع 
الوطن مل تنجز رمغ ٔ�هنا اكنت مربجمة يف هذا إالطار، ونقول Jىل س�Fل 

رص ٕاJدادية ٕ�قلمي شفشاون، ويه ٕاJدادية ا�ن مZصور، اليت املثال ال احل
يضطر التالمFذ ا�Úن اكنوا من املفروض ٔ�ن )س¹لوا هبا هذه الس:نة، 

بو امحد، والك�ري ايضطرون ٕاىل قطع مسافات طويX لاللت×اق J�ٕدادية 
كذã من املدارس امجلاJاتية والثانو�ت إالJدادية والتpٔهيلية Jىل مس:توى 

ٕاقلمي الناظور، سواء يف بÕية الناظور ٔ�صال ٔ�و Jىل مس:توى امجلاJات نيابة 

املكونة �لنيابة، nجامJة بين ش:يكر والعروي وجامJة ٕاعزا,ن، لكها اكنت 
  .مربجمة يف هذا إالطار، ومل ëر النور بعد

ãÚ، الس:يد الوز�ر، نقول Jىل ٔ�ن ٕاجناز هذه املؤسسات اليت اكنت 
يل ٕ�خرا�ا ٕاىل الوجود، هذا Jىل مس:توى مربجمة يه حباWة ٕاىل التعج 

  . البنا�ت والتجهزيات
ٔ�ما Jىل مس:توى املوارد ال�رشية، فال ëزال مسÉٔp توظيف املتعاقد�ن 

  .مل حتل بعد 2013- 2011اليت اكنت من س:نة 
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .Jىل السؤالاللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، لٕالWابة 

        ::::الس:يد رش:يد بلمختار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد رش:يد بلمختار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد رش:يد بلمختار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد رش:يد بلمختار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس:يد الرئBس،

  السادة املس�شارون،
شكرا Jىل هذا السؤال ا�يل هو حقFقة Èم، ¡ادي نعطيمك بعض 

حقFقة اكن الرب�مج ¥س:تع¹ايل يتوقع �ش ي�ين ما . التفسريات ف� وقع
مؤسسة تعلميية، هذا ما  1100ٔ�كرث من  2012و 2009بني س:نة 

وصلنالوش، نعطيمك ٕاىل ابغيتو اSٔرقام ا�يل يه وصلنا لها وJىل حسب 
  : 2013الوضعية ا³هنائية ا�يل يه عند� حىت �ٓخر ٔ�كتو�ر 

مؤسسة تعلميية ا�يل اPراسات د�لها املعامرية والتقZية  1055اك�ن 
، %100ـ مؤسسة تعلميية ا�يل يه تنجزت بـ 382، اك�ن %100اكمتلت 
 333، وكتبقى %90مؤسسة تعلميية بلغت ±س:بة ٕاجنازها تقريبا  78واك�ن 

، 60ٕاىل  %10مؤسسة تعلميية يف طور اSٔشغال، ذاك اليش مايش ب 
70% .  

  ولكن ما هام اSٔس:باب ا�يل يه عطلت هذا الرب�مج؟
ٔ�وال، الفرتة الزمZية �يف شفhو يه قصرية، ومشات وا¨د العامني 

ار، نقولوا �ش يتوWدوا دفاëر التحمالت من �ة ضاعت ¡ري يف ٕاط
  . والبحث Jىل البقع اSٔرضية، هذا يف اSٔول

من بعد �ن مشلك �ٓخر، جحم هذا الرب�مج، الوزارة فكرت بpٔن ٕاىل 
بغينا جنزو يف ذاك الفرتة ا�يل يه قصرية، �ش تعمل هذا العمل Jىل صعيد 

 ٔS ،او هبا مركزي مع رشاكت ا�يل يه دولية، وهذا فشلW مثنة ا�يلSٔن ا
 د�ل اPرمه... 50والعروض ا�يل تدارت فهيا، اكنت ¡الية �ك�ري وفاتت بـ 

  . ما اكن مhوقع
وÚا، ارجعنا ٕاىل اSٔاكدمييات، وطلبوا من اSٔاكدمييات هام ا�يل يتعاملوا 
مع هاذ الربامج، هاذ اليش ا�يل قام، ولكن كتعرفوا بpٔن اSٔاكدمييات ما 

  .نيات املادية، ولكن كذã ال�رشية �ش تقوم هباذ العملعندمهش إالماك
هذا ا�يل �يبني بpٔن اك�ن فرق �بري ما بني اSٔاكدمييات بطبيعة احلال، 
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Wاء قرار ومزيانية  2012وWات مشلكة ٔ�خرى ا�يل يه معضX حقFقة، يف 
اSٔداء توقفت، وهذا نتج عنه مشالك كربى، ومهنا كذã مشلك ا�يل يه 

  ...كثري

        ::::س:يد رئBس اجللسةس:يد رئBس اجللسةس:يد رئBس اجللسةس:يد رئBس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .اللكمة Sٔ¨د املس�شار�ن، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شناملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحام
  . شكرا الس:يد الوز�ر

¡ري، الس:يد الوز�ر، املوضوع ا�يل طرحZاه د�ل مجموJة من املؤسسات 
جوابك، ما ت�ZاÇش، توWد يف وا¨د الوضعية ٔ�صعب مما رمبا ٔ�رشت ٕاليه يف 

هو ٔ�نه ¥عÖدات ا�يل اكنت خمصصة لهذه البنا�ت يف وا¨د العديد من 
. املدارس ا�يل ذ�رهتا ٔ��، }اصة يف ٕاقلمي الناظور ود�ل شفشاون

، )le repport(¥عÖدات ا�يل اكنت خمصصة لها تلغات وتدارت يف 
ش هذا هو املشلك ا�يل ابغينامك تنصبو Jليه � ،يعين ما ¡اد)ش تنجز

  . توWدوا ç احللول، هذا �ل�س:بة �لبنا�ت
 ãل�س:بة �لموارد ال�رشية، الس:يد الوز�ر، اك�ن مشلك خطري كذ�

اكنت النيا�ت التعلميية تتعاقد مع  2013حىت  2011وهو ٔ�نه من 
املتعاقد�ن ا�يل اكنوا �يلعبوا اPور د�ل تعويض اSٔساتذة ميل تيكون 

  . ومه هاذ املتعاقد�ناخلصاص يف خمتلف املواد، �يعوض
اSٓن، هاذ الس:نة حلد اSٓن املسJ Éٔpالقة، ابغينامك تنصبوا Jلهيا �ش 
تعاجلوها يف ٔ�قرب وقت ممكن، Sٔنه راه Jدم توظيف هاذ املتعاقد�ن 
كBس�ب يف وا¨د املشالك، يف وا¨د العدد د�ل الهدر املدريس، Sٔنه ما 

  . كتبقاش اSٔقسام ما مغطياش
}ا ما اوت هاذ الفرصة هذي واحZا يف حوار معمك، و مث ما ابغيناش تف

WاÇش يف السؤال د�لنا، ابغينا ن�هبمك لوا¨د املسÉٔp كذã د�ل توجFه 
الطلبة اSٔساتذة ا�يل �يلتحقوا مبراكز التكو�ن، وا¨د العدد د�ل الطلبة ا�يل 
غيتكونوا يف مراكز التكو�ن، الس:يد الوز�ر، }اصة إال�ث مهنم واملزتوWات 
مهنم، �يجيو من مZاطق ٔ�� ¡ادي نعطيمك م�ال اكينة وا¨د العدد د�ل 

امرٔ�ة مزتوWة يف الناظور، عندها ٔ�والدها يف : احلاالت ا�يل كتجي م�ال
الناظور كتوWه لطاطا �ش تتكون يف مدرسة التكو�ن، مع العمل ٔ�نه اك�ن 

ا�ن مركز التكو�ن يف الناظور وا¨د املاكن، ما يش ماكن اك�ن يعين ٔ�م
Jديدة يف نفس الشعبة ونفس التكو�ن ونفس كذا، ابغينامك تن�هبوا لهاذ 
املسÉٔp هذي �ش تعاجلوها رٔ�فة هباذ ال�ساء، }اصة قلت ã عندمه 

  . ٔ�والدمه يعين ابعاد Jلهيم ومركز التكو�ن موجود
هذي ٔ�مور ابغينامك، الس:يد الوز�ر، تنك�وا Jلهيا �ش تعاجلوها ٕاذا اكن 

  .وقت ممكن يف ٔ�قرب
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس:يد الوز�ر �لرد Jىل التعقFب يف دقFقhني

        ::::الس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس:يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
ا�يل ابغيت نpٔكد �لس:يد املس�شار، Sٔن خشصيا ٔ�� واعي هباذ املشالك 
لكها، ويه حمطوطة اSٓن Jىل الطاوÉ وكنبحثو Jىل ¨لول، ا�يل يه 

بيعة احلال ëكون ¨لول ا�يل كت×ل املشلك ولكن ما كتطرحش مشالك بط 
ٔ�خرى، وهذا كتعرفوا بpٔن هاذ املشالك لكها معقدة، Sٔن ٕاىل كنا ابغينا 
�}ذو وا¨د القرار ا�يل هو ميكن يوصل لٕالWابة، ٕاجيايب ف� خيص هاذ 
القضية د�ل إال�ث والس:يدات ا�يل كنصيفطو �لعامل القروي وكذا وكذا، 

حFث كنكونومه ... اكن ¨ل وا¨د هو �كون التوظيف حميل، وما خيص ¡ري
�ش نصيفطومه، ٕايوا ٕاذا اكن ¡ري هذا نفس املشلك، خصنا ,كونو ويف 
نفس الوقت نوظفو يف نفس احملل، والناس تق�ل بpٔن ¡ادي توظف يف ذاك 

س:نني، �ش ما يبقاش عند� هاذ املشلك، والناس  8احملل Jىل اSٔقل 
  .ك اجلهة وذيك اSٔقالمي هام ا�يل ¡ادي يتوظفوا يف ذاك الساJةد�ل ذا

ٕاىل ما وصلناش لهذا احلل هذا ¡ادي نبقاو دميا يف هاذ املشلك، Sٔن 
التوظيف وطين، �يجي بpٔن الناس من طن¹ة وال �ميش:يو �لناظور وال 
�ميش:يو لفكFك وهكذا، وهذا هو املشلك ا�يل م�ار هنا، واملساواة كتحمك 

  . ش نق�لو إال�ث وا�Úور Jىل مس:توى الن¹احJلينا �
هذا اJالش تنقول بpٔن اSٓن خصنا نفكرو يف وا¨د الطريقة ٔ�خرى 

  . �لتوظيف، هذا ا�يل ابغيت نقول
ٔ�ما ف� خيص �ش ,مكل القضية د�ل البنا�ت، حقFقة ¡ري توقفت 

شوفو مزيانية اSٔداء، بطبيعة احلال وا¨د العدد من املشاريع توقفت، اSٓن ك� 
كندرسو هاذ احلاÉ مع الس:يد وز�ر املالية من �ة والس:يد رئBس احلكومة 
�ش ±شوفو ¨ل، �ش هاذ اليش لكو نربجموه من Wديد يف الس:نوات 

Xاملق� .  
ولكن �يبقى اSٓن اك�ن نقص كثري ف� خيص املؤسسات، فني اك�ن 

اSٓن كنعرفها اSٔقسام وفني اك�ن اSٔساتذة، مشلكة ا�يل انÖ كتعرفوه ؤ�� 
  .وكنتعامل معها بدقة

  .وشكرا لمك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا، ؤ�شكر الس:يد الوز�ر Jىل مشاركته معنا يف هاته اجللسة

واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر اSٔوقاف والشؤون 
إالسالمFة، وموضوJه معا�ة احل¹اج املغاربة ��Pر املقدسة يف ٕاطار ٔ�داء 

Z2013اسك احلج لس:نة م .  
اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ حرار 

  . لتقدمي السؤال
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        ::::املس�شار الس:يد جامل الساككاملس�شار الس:يد جامل الساككاملس�شار الس:يد جامل الساككاملس�شار الس:يد جامل الساكك
  .شكرا �لس:يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس:يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

ل ٔ�داء مZاسك احلج لهذا لقد Jاش احل¹اج املغاربة معا�ة �برية }ال
املومس، واليت متثلت يف إاليواء والنقل و¡ريها من إالجراءات اليت اكن من 
املفروض ٔ�ن توا�ب فهيا البعثة املغربية احل¹اج املغاربة ا�Úن وWدوا صعوبة 
يف ٕامتام شعاþرمه ومZاسكهم لغياب ٔ�ي تpٔطري يف Jني املاكن، خصوصا يف 

  .مىن
  الس:يد الوز�ر، 

مك عن ٔ�س:باب هذا إالهامل اÚي تعرض ç احل¹اج املغاربة ��Pر ±سائل
  .املقدسة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة عن السؤال

        ::::الس:يد ٔ�محد التوفFق، وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس:يد ٔ�محد التوفFق، وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس:يد ٔ�محد التوفFق، وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس:يد ٔ�محد التوفFق، وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئBس احملرتم،

  سادة املس�شارون احملرتمون،ال 
  .ٔ�شكر الس:يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، لBس هناك ٕاهامل وال ميكن ٔ�ن �كون ٕاهامل، Sٔن مجيع احل¹اج 
يبقى قضية الظروف اليت ٔ�دوا فهيا . ٔ�دوا مZاسكهم، وهذا هو جوهر احلج

هذه املناسك، بعضها قابل �لتحسني يتوقف Jلينا، وحنس:نه يف لك س:نة، 
  . وز�وبعضها يت¹ا

يتوقف Jلينا حتسني النقل اPويل، فZحن حنس:نه يف لك س:نة، يتوقف 
¨افW Xديدة ٕاىل ¨افالت  J100لينا حتسني النقل اPا}يل، وقد ٔ�ضفZا 

  . الطوافة
يتوقف Jلينا ٕاصعاد الناس يف الوقت املناسب، وقد اكن الرمق القFايس 

ا يف العرشة د�ل هذه الس:نة سواء �ل�س:بة ملىن ٔ�و �ل�س:بة لعرفات، ,زلو 
ا�ليل لكهم من عرفات، بJ rBدد من اPول ما كتبدا تزنل حىت �لو¨دة 

  . واجلوج د�ل ا�ليل
يتوقف Jلينا ٕاساكهنم السكن ا�يل }اضع �لقوانني وا�يل فFه الرشوط 
د�ل د�ل اململكة العربية السعودية، وقد وقع ذã، والبعد د�لو ما 

 من املناسك، وهذا اس:تZAايئ Sٔن Jدد مرت 400و �1100يت¹اوز ما بني 

  .د�ل البعثات اPول الكربى ٕاسالمFة لكها يف العز�زية بعيدة مورا النفق
ف� يتعلق بنا، كنبذلو مجيع اجلهود، وكريجعوا د�ولنا مهنكني، ملاذا؟ 

س:نة، وهاذ العملية  82د�ل احل¹اج ٔ�صغرمه  Sٔ4500نه امحلد J فهيم 
  .ظرف شهركتعرفوها كتوقع يف 

ãÚ، تعاونوا معنا من الناحFة النفس:ية، ٔ�نه الناس ما )شعروش بpٔهنم 
¡اديني يعين ليش Jذاب، Jلام بpٔن هاذ املشاعر وهاذ اSٔعامل الرشعية يه 
ا�يل مقرتنة �لصرب، تعاونوا معنا يف هاذ اليش هذا، ما ,كونوشاي يعين 

  .JدمFني
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .Sٔ¨د السادة املس�شار�ناللكمة 

        ::::املس�شار الس:يد جامل الساككاملس�شار الس:يد جامل الساككاملس�شار الس:يد جامل الساككاملس�شار الس:يد جامل الساكك
  . شكرا الس:يد الوز�ر

ت�شكروك Jىل هاذ ¥هÖمات ا�يل يه د�ل احل¹اج، وحىت احZا 
معمك يف هاذ اليش، احلج وا}ا رمغ هاذ العام اك�ن وا¨د العدد د�ل 
 التخفFض د�ل Jدد احل¹اج، احZا ما اكي�ش املشلك، اك�ن املشلك عند�

¡ري يف مىن، مىن حلقاش هاذوك الناس املسؤولني د�ل اململكة السعودية 
ا�يل هام، احZا مشZBا زر�، احZا امشZBا Úاك املوقع وشفZا ذاك اليش، اك�ن 
¥كتظاظ يف اخليام، واك�ن حىت بالصة فاش ¡ادي يد�روا املطاخب د�هلم، 

د هاذ املسؤولني ما اكي�ش، حىت هام Jامر�ن �حل¹اج، واك�ن شاد�ن بع
ا�يل هام تZBقلوا احل¹اج من مىن لعرفات، ما تيعرفوش الطريق، وتيوصلوا 

  . لعرفة، ت�Bقى يدور هبم الاكر متا حىت تيعيا تيحطهم، هذا مشلك
احZا ا�يل تنطلبو مZمك، واك�ن وا¨د املشلك ا�يل هو نتعاونو فFه اكع 

دي، الواكالت اكنوا يف اكملني، هو اك�ن احل¹اج ëميش:يو بوا¨د ا³مثن اقhصا
ٔ�حسن ما �كون هاذ العام، مZظمني مز�نني ويف ا³مثن ما اكي�ش فرق، 

درمه، وتنطلبو مZمك الس:يد  5000وال  4000ا³مثن ¥قhصادي وا¨د 
  .الوز�ر �ش تقريبا �ش �كونوا تقريبا حباهلم حبال الواكالت

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .يف ٕاطار الرد Jىل التعقFباللكمة �لس:يد الوز�ر 

        ::::الس:يد وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس:يد وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس:يد وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFةالس:يد وز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمFة
يعين كتطلبوا الواكالت �كونوا حبالنا مايش العكس، �ك يف ا³مثن، 

بوا¨د ا³مثن مز�ن، بوا¨د  20.000وحىت ٔ�� كننضم لمك وكنبغي ٔ�هنم يديو 
 �لوا¨د، مايش 200وال  150التpٔطري مز�ن، Sٔنه حFث �يقسموا �يجهيم 
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، هللا يبارك 6000ٔ�لف، هاذ العام ا�يل تنقصت  22حبال احZا ا�يل كنديو 
  .فFمك

القضية د�ل عرفة ومىن والنقل فهيا والتوزيع د�ل املربعات مايش 
 %25اخhصاصنا، ومع ذã كنتد}لو، واملغاربة امحلد J ما �يبغيوش ذاك 

 %75¡ري ، �يبغيو لكيش، مايش ىëكون }ارج ذاك املربعات ا�يل كتعط
  . لكيش، واحZا كن×اولو، وك�سكZومه لكهم دا}ل هذيك املربعات

ãÚ، ¡ري تعاونوا معنا س:يكولوجFا، راه اSٔمور غتكون مز�ن، Sٔن 
الوا¨د �مييش �لحج �لفكرة �ش امىش من هنا، خصو مييش يؤدي 
الشعرية، وٕاىل تعب فهيا يش اشوية مايش، احZا كنجهتدو �ش ما يتع�ش، 

 تعب راه حمسوب ç، شوفوا الصرب �ش مقرتن يف القر�ٓن ولكن ٕاىل
الكرمي، احبال هاذ اSٔعامل اخلرية، واش هللا تعاىل ا�يل �يطلب لنا الصرب ما 

  .ميك�ش خيفف Jلينا الصرب؟ ابغا� نصربو
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، و±شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هاته 

  . ةاجللس
واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب 

  .الوطين، وموضوJه قانون التعمري
الش:ب�Bة والر�ضة راه عند� رساÉ من الس:يد الوز�ر تpٔجFل  ..ال، تWٔpل

اSٔس:ئX نظرا الرتباطه ب�شاط مليك، ٕاىل Wلسة الحقة، راه تالها الس:يد 
  .ةاSٔمني عند بداية اجللس

قلنا ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب 
  .الوطين وموضوJه قانون التعمري

        ::::املس�شار الس:يد محمد البكورياملس�شار الس:يد محمد البكورياملس�شار الس:يد محمد البكورياملس�شار الس:يد محمد البكوري
  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .باليت هللا خيليك

عندك إالWابة Jىل الس:يد الوز�ر  ؟..واش جتاوب Jىل الس:يد الوز�ر
امن احلكويم، امللكف �لتعمري وٕاJداد الرتاب الوطين؟ ال، يف ٕاطار التض

يعين الس:يد الوز�ر ¡ري ¨ارض، نؤWل السؤال حىت حيرض معنا الس:يد 
  .الوز�ر

اSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
العلمي وëكو�ن اSٔطر، وموضوJه اجلدوى من الشواهد املسلمة من بعض 

  . هد الوطنية العليااملعا
اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق ¥س:تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شارة الس:يدة }دجية الزويماملس�شارة الس:يدة }دجية الزويماملس�شارة الس:يدة }دجية الزويماملس�شارة الس:يدة }دجية الزويم
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة الوز�رة،
  السادة املس�شارون،

  الس:يد الوز�رة، 
ٕان العديد من اSٔرس املغربية ت�ساءل عن مصري ٔ�بناهئا الطلبة ا�Úن 

ببعض املؤسسات واملعاهد العليا اخلاصة، وعن اجلدوى من حFازهتم  درسوا
لهذه الشواهد العليا، وذã بعد قضاء س:نوات طويX من الكد واملثا�رة 
وإالنفاق ٕاىل ¨د ¥خhناق من طرف ٔ�ولياء اSٔمور Jىل حساب 
رضور�ت احلياة اليومFة، لك ذã يف س�Fل حصول ٔ�بناهئم Jىل شواهد 

  .اط يف سوق العمل، و�لتايل يف احلياة اليومFةتؤهلهم لالخنر 
لكن لٔ سف الشديد ٔ�ن اSٓ�ء واSٔبناء Jىل ¨د سواء يفاجؤون بعدم 
¥Jرتاف هبذه الشواهد، مما )سد ٔ�ماÈم اSٓفاق ويصابون خبيبة اSٔمل، مع 
العمل، الس:يدة الوز�رة، بpٔن اجلهة املاحنة لهذه الشواهد يه يف وضعية 

وتدرس بناء Jىل ëرخFص وزاري مقدم من وزارة التعلمي  قانونية، وÇش:تغل
العايل والبحث العلمي ٔ�و بناء كذJ ãىل االتفاقFات املربمة مع بعض اPول 

 .واجلامعات اSٔجZبية لفhح فروع لها �ملغرب يف ٕاطار التعاون الثقايف
ما يه � ëرى إالجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها : لهذا، ن�ساءل

ه الشواهد من قميهتا العلمية، وذã بت×ديد مساطر معادالهتا حىت ملنع هذ
ال ëكون لها مصداقFة فعلية، وملقار�هتا مع مhطلبات السوق الشغل، وكذا 

  ٕادما�ا يف احمليط ¥قhصادي والتمنوي؟ 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يدة املس�شارة

بة عن السؤال يف ثالثة اللكمة لمك الس:يدة الوز�رة يف ٕاطار إالWا
  .دقائق

الس:يدة مسية بنÕâون، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة مسية بنÕâون، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة مسية بنÕâون، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة مسية بنÕâون، الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العايليليليل وëكو�ن  وëكو�ن  وëكو�ن  وëكو�ن 
        ::::اSٔطر والبحث العلمياSٔطر والبحث العلمياSٔطر والبحث العلمياSٔطر والبحث العلمي

  . شكرا الس:يدة املس�شارة احملرتمة
ف� يتعلق fسؤالمك، بداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن الشهادات الوطنية معوما 

املتعلق  01.00م القانون رمق �لتعلمي العايل �ملغرب �ينظمها طبعا ٔ�حاك
ب�Zظمي التعلمي العايل والنصوص التنظميية ا�يل مhعلقة �لتطبيق د�لو، 
الشهادات الوطنية من ¡ري الشواهد اSٔجZبية، الشهادات الوطنية ابغينا 

  : منزيو بني ٔ�ربعة د�ل اSٔنواع
عند� الشهادات الوطنية ا�يل ك�سلمها املؤسسات اجلامعية التابعة 
�ل¹امعات، طبعا هذي xبعة �لسلطة احلكومFة ا�يل ملكفة �لتعلمي العايل، 
هاذ املؤسسات اجلامعية التابعة �ل¹امعات ك�سمل جوج اSٔنواع د�ل 
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الشواهد، اكينة الشهادات اجلامعية واك�ن دبلومات اجلامعة ا�يل يه خمتلفة 
  .Jىل الشهادات اجلامعية

اية بعض الوزارات التابعة لها واك�ن طبعا مؤسسات ا�يل }اضعة لوص
ا�يل حىت يه كذã الشواهد د�لها يه شواهد وطنية معروفة ومعرتف 

  . هبا
مث عند� الشواهد د�ل التعلمي اخلاص املرخص لها طبق النصوص 

  . ال�رشيعية
ٕاذن السؤال د�لمك، الس:يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ��يد �يتلكم fشلك 

�ل�س:بة يعين مجليع . طرف القطاع اخلاصٔ�خص Jىل الشواهد املسلمة من 
 ãظمة وكتخضع �لجن ا�يل كتعمتد املساZنواع د�ل الشواهد يه مSٔهاذ ا
ا�يل يه ٕاما طبعا ا�لجنة الوطنية لت�س:يق التعلمي العايل، واك�ن جملس 
الت�س:يق واك�ن جلنة الت�س:يق التعلمي العايل اخلاص ا�يل }اصة �لتعلمي 

  . اخلاص
� خيص مؤسسات التعلمي العايل اخلاص، هنا خصنا منزيو و�خلصوص ف

بني ثالثة د�ل اSٔش:ياء، بني الرتخFص وبني ¥عÖد وبني ¥Jرتاف، 
راه وحض هاذ اSٔمر هذا fشلك  52و 51و 50يف فصوç  01.00والقانون 

واحض، فاك�ن املؤسسة ا�يل �يكون مرخص لها، مبعىن كرتخص لها �ش 
الشواهد ا�يل غتعطي يه شواهد غتكون معرتف هبا  تفhح، ما معني�ش ٔ�ن

nشواهد وطنية معرتفة لها نفس احلجية ونفس القمية د�ل الشواهد 
  . اجلامعية

 X X الرتخFص ٕاىل م̈ر واك�ن ا�يل يه عندها مسار كتدوز من م̈ر
¥عÖد، مبعىن ٔ�هنا كتقدم ما يه التخصصات ا�يل ¡ادي تدرسها وكتعطي 

ة، ويف هاذ احلاÉ هذي كتصبح معمتدة، ولكن ما �يكو±ش Jلهيا وا¨د الفكر 
، اك�ن قانون تنظميي 52معرتف هبا، �ش �كون معرتف هبا كام �ينص املادة 

ا�يل ¡ادي حيدد هاذ اSٔمر هذا وا�يل �يكون من املفروض �كون بناءا Jىل 
  . تقFمي لهاذ التكو�ن ا�يل �يتعطى يف هاذ املؤسسة د�ل التعلمي اخلاص

 ٓSمي التعلمي العايل والبحث اFالوطنية لتق Éن عند� مرشوع د�ل الواك
العلمي ا�يل يه مطرو¨ة ٔ�مام ٔ�نظار الربملان، ا�يل ¡ادي ميكن لها تقمي 
التكوينات سواء تعلق اSٔمر �لتكوينات اجلامعية ا�يل اكينة يف خمتلف 

  ...اجلامعات املغربية ٔ�و التكوينات ا�يل يه كذã يف املؤسسات

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . ا,هت.ى الوقت الس:يدة الوز�رة

  .اSٓن اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن، تفضيل الس:يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس:يدة }دجية الزويماملس�شارة الس:يدة }دجية الزويماملس�شارة الس:يدة }دجية الزويماملس�شارة الس:يدة }دجية الزويم
  . شكرا الس:يدة الوز�رة

هاذ التوضي×ات لكها نعرفها ويه قانونية، ولكن حنن ن�ساءل يف الفريق 
، )les diplômes délocalisés( ¥س:تقاليل، الس:يدة الوز�رة، عن

يعين اجلامعات ا�يل عندها فروع هنا يف املغرب وتدرس، وقد قال لنا 
 Xٔنه جيب ٔ�ن نوقف وا¨د الزنيف د�ل ٕارسال العمpالس:يد الوز�ر سابقا ب
الصعبة �لطلبة يف اخلارج، وقلنا بpٔن هذه اجلامعات سوف Çس:تدعوهنا ليك 

,�ٔ ٔpWح فروع لها هنا، ولكن نفاhوا¨د تف Éمك من بني ما تطلبون يف املعاد
 la(الوثيقة رمسية Çشهد ٔ�� طالب معادÉ دبلوم ٕاقامة بصفة مZتظمة، يعين 

carte grise ou de séjour( ، لهياJ وزيد)le passeport( مبعىن ،
) le passeport( انJ Öاطيهنم الرتخFص يف املغرب وكتقول يل جنيب ٔ��

ا، ٕاذن خصنا حنلو مشلك د�ل ذكندا وال يف ك ٔ�� راين يف فر±سا وال يف
  . هاذ الناس

مث، ٔ�� مhفقة معك هناك فرق ما بني الرتخFص وما بني ¥عÖد، ولكن 
ٕاىل ما اك±ش الرتخFص عندو قمية من وزارة التعلمي، اJالش ¡ادي تعطيه 
يل، تعطيه ¡ري امجلاJة، متيش عند امجلاJة ونفhح حبال ٕاىل كنفhح حملبة وال 

نفhح يش ¨اWة ٔ�خرى، مبا ٔ�ن وزارة التعلمي ما غتكو±ش قمية Jىل ما يدور ك 
يف تð املدارس، ؤ�ن ال ت�سق بني الربامج ا�يل خصها ëكون وما هذا، 
زعام خصنا Çسد وال ما نعطهياش الرتخFص، ٔ�� �ل�س:بة يل الرتخFص هو 

Éد ٔ�و �ملعادÖرتاف مضين �العJا.  
وز�رة، بpٔن تتفهموا وضعية مجموJة �برية من ولكن حنن نطمح، الس:يدة ال

الطلبة ؤ�ولياء هؤالء الطلبة ا�Úن دفعوا ٔ�مو¥ طائX، وجيدون ٔ�نفسهم يف 
العراء، لBست هلم ٔ�ي قمية Jلمية بتð الشواهد اليت حيملوهنا، و�لتايل ال 
)س:تâدمون ال يف القطاع اخلاص وال يف الش:به العمويم وال يف الوظيفة 

و�لتايل، فٕاننا ٔ�مام مشلكة نعول Jليمك، الس:يدة الوز�رة، ٔ�ن  .العمومFة
  .جتدوا لها ¨ال يف املس:تق�ل

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك، الس:يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب يف دقFقhني

العلمي وëكو�ن العلمي وëكو�ن العلمي وëكو�ن العلمي وëكو�ن     الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث والبحث والبحث والبحث
        ::::اSٔطراSٔطراSٔطراSٔطر

  .شكرا الس:يدة املس�شارة
ٔ�وال يعين �ل�س:بة �لطلبة ا�يل �يدرسوا يف التعلمي العايل اخلاص يف 
مؤسسات مرخصة لها، هذا ال يعين ٔ�هنم من بعد ما �يخرجوا يعين �لشهادة 

تغال يف القطاع ش: د�هلم ال تعادل ش�Bا، الشهادة د�هلم كتخول هلم ¥
حىت يش ٕاشاكل، كتخول هلم، وهنا طبعا القطاع اخلاص اخلاص، ما فFه 

راه تيخضع �لمعايري د�ل القطاع اخلاص ا�يل معروفة واجلودة واملردودية 
د�ل هذاك الشاب ٔ�و الشابة ا�يل عندو وا¨د اPبلوم من القطاع  اخلاص 
و�يفاش ¡ادي )ش:تغل و�يفاش غيكون وفق العقد ا�يل �يكون كريبطو 

  . هبذاك املشغل



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

14 

 )2013 د)سمرب 24( 1435 صفر 20

اSٓن اك�ن إالشاكل املتعلق �ملعادÉ مع الشواهد الوطنية ا�يل يه 
غتخول ليه اPخول �لوظيفة العمومFة ٔ�و ٕاجراء املبار�ت اخلاصة �لوظيفة 
العمومFة، كام قلت ٔ�ن حلد اSٓن اك�ن عند� املؤسسات املرخص لها، مث 

ار ا�يل د 2012اك�ن قرار د�ل الس:يد وز�ر التعلمي العايل يف غشت 
الالحئة د�ل الهيئات د�ل التعلمي العايل ا�يل يه عندها ¥عÖد، وا�يل يه 
تتكون عندها وا¨د اPرWة ٔ�كرب من جمرد الرتخFص، Sٔن يف اSٔول يعين 
وا¨د املؤسسة كتفhح ما �ميكZلهاش تفhح دون ëرخFص، لكن انت ما 
غميكZلكش مازال ما اك�ن عندها ٔ�ش:نو ¡ادي تدرس، ٔ�ش:نو نوعية 

اSٔساتذة ا�يل عندها وما ٕاىل ذã، مفا �ميك�ش حتصل Jىل اعÖد، ملا 
تتقيض وا¨د املدة وكتقدم وا¨د امللف معقول ومق�ول و�يدوز من ا�لجنة 

  . د�ل الت�س:يق اخلاصة �لتعلمي اخلاص، كتا}ذ هاذ ¥عÖد
 ت��قى اSٓن املسÉٔp اSٔخرى د�ل املتعلقة �ملعادÉ مع الشواهد الوطنية،

ا�يل اSٓن احZا بصدد املناقشة د�لو والتعديل  01.00هذا كام قلت القانون 
د�لو، لكن القانون ا�يل اك�ن حلد اSٓن ا�يل يعين هو ا�يل معمول به، راه 

Jىل هاذ إالماكنية د�ل ٔ�ن هاذ املدارس اخلاصة د�ل  �52ينص يف الفصل 
دها املعادÉ مع التعلمي العايل اخلاص �كون عندها شواهد ا�يل يه عن

الشواهد الوطنية، هاذ اليش من بعد وا¨د التقFمي ا�يل ¡ادي يتدار ٕان 
  .شاء هللا مس:تق�ال

  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يدة الوز�رة، ا,هت.ى الوقت

�ٓالف ٕاطار ëربوي  10السؤال املوايل موضوJه مرشوع ëكو�ن 
  . ووضعية مدريس التعلمي اخلصويص

لسادة املس�شار�ن من فريق الت×الف ¥شرتايك لتقدمي اللكمة Sٔ¨د ا
  .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربواملس�شار الس:يد العريب خربوشششش
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يد الوز�ر،
  الس:يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
الس:يدة الوز�رة، هذا السؤال و�ناه ٕاىل الس:يد وز�ر الرتبوية الوطنية، 

ٕاطار ëربوي، ٔ�ي وضعية هذه �ٓالف  Sٔ10ن جوهره هو ما بعد ëكو�ن 
اSٔطر يف التعلمي اخلصويص، فZحن ندرك جFدا ٔ�ن Èمة وزارة التعلمي العايل 
يه التكو�ن فقط، ولBس ما بعد التكو�ن، ٔ�ما وزارة الرتبية الوطنية فٕاهنا 

  . وصية Jىل التعلمي اخلصويص
رمغ ذã، فٕاننا نطرح Jليمك السؤال اعتبارا لكون احلكومة مhضامZة 

وضوع هيم قطاJات وزارية خمتلفة، املوضوع يتعلق، الس:يدة الوز�رة، وامل

�ٓالف ٕاطار ëربوي �لتعلمي اخلصويص اÚي J�ٔلنت  10ٕاذن مبرشوع ëكو�ن 
هام ال )سعنا ٕاال التصفFق ç ودمعه، عنه احلكومة مؤخرا، وهو مرشوع 

حFث س:ميكن من ¨ل بعض املشالك اليت يعاين مهنا التعلمي اخلصويص، 
مشلك التpٔطري وJدم اس:تقرار هيئة التدر)س وتpٔثري اس:تقطاب مهنا 

مدرسات ومدريس التعلمي العمويم Jىل جودة هذا اSٔ}ري، ٕاضافة ٕاىل 
مسامهته يف امhصاص جزء من بطاÉ اخلرجيني، ¡ري ٔ�ن هناك Jائق يؤºر 
سلبا Jىل مردودية هذا املرشوع، وهو وضعية مدريس ومدرسات التعلمي 

معوما ضعيفة مقارنة مع ٔ�جور القطاع العام، وكثري من  اخلصويص، فpٔجورمه
مؤسسات التعلمي اخلصويص Çس:تغل وضعية بطاÉ اخلرجيني ³متنح ٔ�جورا 
هزيX، مما جيعل العاملني هبذا القطاع يعتربون هذه املهنة Jا�رة، ري� جيدون 

  .شغال قارا وبpٔجور ٔ�فضل
نة الشغل، و�لاكد العمل يف قطاع التعلمي اخلصويص خيضع ¨اليا ملدو 

يمت ا¨رتام احلد اSٔدىن لٔ جور، ٕاضافة ٕاىل احÖل ¥س:تغناء اPامئ عن 
املتعاقد يف ٕاطار م�دٔ� املرونة، ولك ذã يؤºر سلبا Jىل اس:تقرار هيئة 

 .التدر)س، و�لتايل Jىل املردودية
فZظام اSٔجور يف التعلمي اخلصويص حباWة ٕاىل صيغة Wديدة تضمن 

Sٔقل التقارب مع هيئة التدر)س يف التعلمي العمويم حسب التاك� Jىل ا
املس:تو�ت والشهادات احملصل Jلهيا، وال ميكن لهذا الرب�مج الهام اÚي 
ٔ�قرته احلكومة ٔ�ن ينجح وحيقق اSٔهداف املرجوة مZه دون مراجعة وضعية 

املهين ... اSٔجور يف التعلمي اخلصويص وضامن حقوق العاملني به، }اصة
ق ¥جÖعية اSٔساس:ية، م�ل التقاJد والتغطية الصحية والعطل واحلقو 

 .املؤدى عهنا
  .شكرا

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس:يدة الوز�رة يف ٕاطار إالWابة Jىل السؤال

الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن 
        ::::اSٔطراSٔطراSٔطراSٔطر

  .ر احملرتمنعم، شكرا الس:يد املس�شا
فعال، كام ٔ�رشمت يف معرض سؤالمك فهاذ السؤال هيم قطاJات وزارية 
حكومFة خمتلفة، مهنا طبعا وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وëكو�ن 

  . اSٔطر، ومهنا وزارة الرتبية الوطنية ومهنا كذã وزارة ال�شغيل
ليت تو³هيا ونظرا لٔ مهية املتعلقة بقطاع التعلمي اخلصويص، اSٔمهية ا

احلكومة ٕالجياد موارد fرشية قارة لهذا القطاع، وانطالقا من اSٔرقام يعين 
 741طبعا املتوفرة، فعند� Jدد التالمFذ يف القطاع اخلصويص حلد اSٓن 

من معوم التالمFذ ا�يل هام موجود�ن ا�يل �يدرسوا  10,8مبعىن  543ٔ�لف و
دد هذا ا�يل موجود من }الل ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص، هاذ الع
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مؤسسة د�ل التعلمي اخلاص كنلقاو بpٔن Jدد املدرسني يعين القار�ن  3068
 14.000مدرس، �ٕالضافة ٕاىل  63.712املرصح هبم يف القطاع �يوصل لــ 

  .ا�يل هام مرخص هلم �لساJات إالضافFة
م احلكومة Jازمة Jىل ٔ�هنا تفصل بني املوارد ال�رشية �لقطاJني العا

 Xلقطاع اخلاص املوارد املؤه� ãد كذWواخلاص، وهذا �يتطلب ٔ�هنا تو
والكفpٔة ا�يل ¡ادي ميكن فعال �كون عهنا وا¨د املردودية جFدة ا�يل ما 

  . ¡ادي جتعلش هذاك املشغل )س:تغىن Jليه
دا� انت كتقول يف السؤال د�ã بpٔن املشغل ٔ�حFا� تBس:تغين Jىل 

اذ ٔ�و ال ما �يعطهيش وا¨د ا³مثن ا�يل هو وا¨د املعمل وال وا¨د اSٔس:ت
معقول، وال وا¨د اSٔجر ا�يل هو معقول، مفن مضن اSٔس:باب ا�يل كتكون 
يف هاذ اSٔمر هذا هو ٔ�حFا� املردودية د�ل ذاك اSٔس:تاذ ٔ�و املعمل ما 

  . تتكو±ش يف املس:توى املطلوب
 اSٓن احلكومة وعيا مهنا هباذ اSٔمر هذا، قررت ٔ�هنا ختوض وا¨د

ٕاطار ëربوي، واحZا تنعرفو كذã ٔ�ن  10.000الرب�مج طموح د�ل ëكو�ن 
  ...%20امليثاق د�ل الرتبية والتكو�ن �يقول بpٔن تنطمحو ٔ�ننا نوصلو ٕاىل 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .شكرا لمك الس:يدة الوز�رة

الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن 
        ::::اSٔطراSٔطراSٔطراSٔطر
  .دقائق 2دقائق يف اجلواب، دا� وصلنا ٕاىل  3ن املفروض م

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .تفضيل، عفوا، ±س×اب عندك تعقFب، تفضيل

الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن 
        ::::اSٔطراSٔطراSٔطراSٔطر

  .شكرا... ٕان شاء هللا ¡ادي ,كونو
Jدد التالمFذ ا�يل هام د�ل  %20ٕاذن قلت بpٔن كنطمحو نوصلوا لـ 

مدرس، مبعىن  63.712، اك�ن %10يف القطاع اخلصويص، احZا دا� يف 
ٔ�لف، مبعىن سوق الشغل حمتاج لوا¨د،  120¡ادي يطلب لنا  20%

ٔ�لف ا�يل  14ٔ�لف مدرس Wديد، و¨اليا، ¨اليا اك�ن  60نقولوا احZا ¡ري 
ة احلال هام كنا}ذومه من القطاع العمويم وهاذ اليش �يعطي بطبيع

  .ٕاشاكالت �لقطاع العمويم
�ٓالف  10ٔ�نه �كون هاذ التكو�ن د�ل  -كام قلت-فاحلكومة قررت 

مليون درمه، وهو ¡الف  161ٕاطار ëربوي، وبوا¨د الغالف مايل د�ل 
Wد Èم، وا�يل �هيدف هاذ التكو�ن ٕاىل ٔ�نه يؤهل اCاز�ن اجلامعيني يف Èن 

Fل التلبية د�ل احلاجW�ٔ ات د�ل سوق الشغل و}اصة يف التدر)س من
  . قطاع التعلمي اخلصويص

وهاذ اليش �ي�سجم كذã مع التو�ات طبعا د�ل الرب�مج احلكويم 
ا�يل نص Jىل ëمثني دور القطاع اخلصويص وضامن جودته Jرب تطو�ر دفرت 

  . التحمالت واس:تقالليته مبوارده ال�رشية وحتسني وتنويع العرض الرتبوي
اختذت ٕاجراءات تنفFذية يف هذا املوضوع، اكنت هناك كذã حلد اSٓن 

مت تنظمي م�ار�ت لولوج هاذ السð جبميع التخصصات، وا�يل مفhو¨ة 
�ملدارس العليا لٔ ساتذة، وفعال اSٓن اك�ن موا�بة لتنفFذ هذا املرشوع، 

احلكومة ٔ�و من ميث�، وكتكون من رئBس هناك جلنة }اصة ا�يل �يرتٔ�سها 
وزارات املعنية ا�يل يه وزارة التعلمي العايل، وزارة الرتبية ممثلني عن ال

الوطنية، وزارة ال�شغيل، وزارة ¥قhصاد واملالية، و}رباء يف الرتبية 
  .والتكو�ن �يعيهنم الس:يد رئBس احلكومة لهذا الغرض

  ... حلد اSٓن

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . دا� ا,هت.ى الوقت

ر التعلمي العار التعلمي العار التعلمي العار التعلمي العايليليليل والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�
        ::::اSٔطراSٔطراSٔطراSٔطر

  .ٕاذن ٕان شاء هللا خنيلو �لتعقFب، شكرا

    ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس:يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب

        ::::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 الرئBس

  الس:يدة الوز�رة احملرتمة،
سؤالنا من �ب حتصيل ما قلمتوه يف هذا املوضوع �ل�س:بة لنا يف 

احلاصل، جمهود ج�ار ؤ�نمت Çشكرون Jىل ëكو�ن Jدد هائل من املهندسني 
  . لتحقFق النوع واجلودة �ل�س:بة Pمع القطاع اخلاص

ولكن، مZطلق سؤالنا، ما بعد التكو�ن وما بعد ال�شغيل، مبعىن �ٓخر 
Jىل ٔ�ن التعلمي شpٔن معويم ٔ�صال، ؤ�ن اPوÉ يه اليت لها صالحFة 
وواجب حتم�، وملا صعب Jلهيا اSٔمر انتدبت �لقطاع اخلاص القFام جبزء 

من  10,8من هذه املهمة العمومFة �وظيفة معومFة يضطلع مبا �زيد عن 
احلجم العام لٔ طفال والتالمFذ، ؤ�نمت ëكونون Pمعه، ولكن حصيX التكو�ن 

ني Jىل مس:توى اجلودة وJىل مس:توى ¥س:مترار والثبات وضامن التلق
  .والتعمل، هذا هو موضوع اخللل

ف�ã، ٕاذا كنمت ëكونون، مفا يقع يف السا¨ة الواقع ¡ري ما ٔ�نمت هتدفون 
ٕاليه، و�لتايل جيب التفكري بعمق يف معاجلة املسãÚ ،Éٔp نقرتح Jليمك من 
اSٓن التفكري يف ٕا¨داث نظام }اص لٔ ساتذة ٔ�و معلمي القطاع اخلاص، 

العمومFة اكمJ Xىل غرار زمالهئم يف القطاع العام،  ميكهنم من ٔ�داء وظيفهتم
من وضع امhيازي }اص، Sٔهنم يؤدون وظيفة ëربوية ولBسوا مكونون يف 
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يف الشارع الس:تقطاهبم من  مهفpٔهنم ٕالقاؤ، القطاع املهين ٔ�و التعلمي املهين
طرف ٔ�ر�ب مدارس التعلمي يعرضهم ٕاىل ٕاشاكليات، وكذã ٔ�ن مدارس 

  .ٕاىل ٕاشاكليات، كثري مهنم )س:تقFل ٔ�ثناء الس:نة اPراس:ية التعلمي تتعرض
واجhيازمه �لمباراة، ويرت�ون ÈاÈم يف املدارس اSٔخرى يعرض التالمFذ 

  .ٕاىل خماطر، هذا هو جوهر السؤال، الس:يدة الوز�رة

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

hقFب يف دقFىل التعقJ نياللكمة �لس:يدة الوز�رة �لرد.  

الس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العاالس:يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر التعلمي العايليليليل والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن  والبحث العلمي وëكو�ن 
        ::::اSٔطراSٔطراSٔطراSٔطر

  . شكرا الس:يد املس�شار
بداية ابغيت نعاود نpٔكد بpٔننا كنتلكمو Jىل ëكو�ن ومايش Jىل توظيف، 

�ٓالف ٕاطار ëربوي، ما ميكZاش من  10يعين احZا اSٓن كنتلكمو Jىل ëكو�ن 
  . �ن، ما ميك�ش حنمكو Jليه وهو Jاد ابدااSٓن حنمكو بpٔن هاذ التكو 

اSٓن طبعا اك�ن وا¨د ¥س:ت¹ابة قوية ف� يتعلق �ملبار�ت، حبيث 
الهدف اSٔسايس هو دمع �لقطاع اSٓن راها ا,هتت وبدا التكو�ن، ومث هاذ 

اخلاص، ودمع سوق الشغل، عند� إالشاكليات ا�يل كنعرفو طبعا د�ل 
ت، اSٓن هاذ الرب�مج هذا راه ٔ�صال �يعطي البطاÉ د�ل خرجيي اجلامعا

وا¨د الفرصة د�ل ال�شغيل من }الل وا¨د التكو�ن جFد، و�يف ما قلت 
ٔ�ن اك�ن هناك جلنة خمتلطة فهيا خمتلف القطاJات املعنية ا�يل ¡ادي تضمن 
حسن السري د�ل هاذ الرب�مج، و¡ادي تضمن اجلودة املقدمة يف هاذ 

القطاع احلكويم، احلكومة �يف ما قلتو دعام مهنا الرب�مج، ف�التايل هاذ 
�لقطاع اخلاص، من ¡ري إالجراءات اSٔخرى ا�يل كتدار يف هاذ إالطار 
هذا، فه.ي كذã دارت هاذ التكو�ن اخلاص هباذ يعين ëكو�ن اSٔطر 

  .الرتبوية
ات ن مث ما  �ساوش كذã يف نفس الصدد، كنتلكمو Jىل مجموJة مق̈رت

هبا ا�يل كتخص النظام اSٔسايس د�ل التعلمي  مشكور�ن ا�يل تقدمhو
املدريس اخلصويص، رمغ ٔ�ن طبعا يف ٕاطار احZا اSٓن طبعا وزارة التعلمي 
العايل والبحث العلمي، لكن ا�طط ال�رشيعي احلكويم فكFنص مضن 
املشاريع ا�يل ¡ادي يمت املناقشة د�لها ٔ�و املراجعة د�لها، هناك مرشوع 

  . مي النظام اSٔسايس �لتعلمي املدريس اخلصويصقانون بتغيري وëمت
ٕاذن، هذا اك�ن يف ا�طط ال�رشيعي، ؤ��يد ¡ادي �كون يف بداية 

، ؤ��يد ٔ�نه كذã فFه نقاش واسع مع الفFدراليات د�ل التعلمي 2014
اخلصويص، �ش ٔ�ننا فعال خنرجو بوا¨د القانون ا�يل هو �يليب احلاجFات 

يف القطاع  %20هذا كام قلنا ٔ�ننا كنطمحو لوا¨د د�ل احلكومة، ا�يل طبعا 
اخلاص و�يليب طبعا اSٔساتذة و�يليب كذã الطمو¨ات د�ل ٔ�حصاب 

  .املدارس اخلاصة

  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا، و±شكر الس:يدة الوز�رة Jىل مسامههتا معنا يف هاته اجللسة

ة ٔ�خرى بتالمFذ وق�ل ٔ�ن ن�hقل ٕاىل السؤال املوايل، البد ٔ�ن ,رحب مر 
  . وتلميذات مجموJة مدارس املبادرة اخلصوصية �لر�ط

و,رجع �لسؤال املوWه �لس:يد وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطين، 
  . وموضوJه قانون التعمري

اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ حرار 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد محمد البكورياملس�شار الس:يد محمد البكورياملس�شار الس:يد محمد البكورياملس�شار الس:يد محمد البكوري
  .م هللا الرمحن الرحميfس

  .شكرا الس:يد الرئBس
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
لقد 4�ٔرت مدونة التعمري يف وقت سابق نقاشا معومFا واسعا دا}ل 

يف عهد حكومة ما ق�ل  04.04ٔ�روقة جملس النواب عندما مت وضع قانون 
نة، ، حFث اSٓن ٔ�صبحنا يف ٔ�مس احلاWة ٕاىل هذه املدو 2011اPس:تور 

وãÚ ويف ظل هذا الفراغ، ٔ�صبح العديد من املسؤولني وJىل رٔ�سهم 
رؤساء امجلاJات تpٔ}ذ يف حقهم عقو�ت زجرية ظلام وJدوا�، �جتة عن 

  .غياب قانون يضبط هذا القطاع
  مىت س:يخرج هذا القانون ٕاىل ¨زي الوجود؟ :سؤالنا، الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
   .شكرا �لس:يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطينالس:يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطينالس:يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطينالس:يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
ٔ�وال، ٔ�ريد رمبا ق�ل التطرق ٕاىل حفوى املوضوع ٔ�ن ٔ�رفع ل�س ومغوض 

  . هناك يف القوانني
هيم البناء والسكن، ال هيم التعمري، فهو  04.04القانون املعروف بــ 

وكام تعلمون اكن Wاء Jىل ٕاºر الزلزال اÚي رضب مدينة احلس:مية، وبpٔمر 
من صاحب اجلالÉ حرض هاذ املرشوع ٕالد}ال يعين ٕاجراءات من �حFة 

  .السالمة ومن �حFة جودة البناء ومن �حFة احلفاظ Jىل اSٔرواح
و مدونة يف ¨ني ٔ�ن هناك مرشوع �ٓخر، وهو اÚي تت×دثون Jليه وه

التعمري، وهنا كذã البد من التذكري ٔ�ن لBس هناك فراغ، اليوم هناك 
�ل�س:بة  �1995ل�س:بة �لتعمري،  1992قوانني �لتعمري، هناك قانون 
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  . �ل�س:بة �لعمليات يف العامل القروي 1960، وحىت ظهري �لتجزيئات
نبقاو بدون  2003ٕاىل  95ٔ�و  92لكن، ومعمك احلق، ال ميكن من 

اSٔمور ا�يل تيخصها تتغري ٔ�و جعة هذه القوانني، اليت لرمبا فهيا Jدد من مرا
  . تت×دث ٔ�و متيش مع الوقت د�لها

، 2005وهذا ما وقع، وهو ٔ�ن بدٔ�ت ¥س�شارات يف س:نة 
اس�شارات واسعة مهت Jدد من اSٔقالمي واجلهات، وJىل الصعيد الوطين 

اليت لها نظرة مشولية، واكن  ومع }رباء، ومت التحضري ملرشوع مدونة التعمري
  . 2008صادق Jلهيا اCلس احلكويم يف س:نة 

�لفعل، اكن مطرو¨ا Jىل احلكومة إالشاكل د�ل معاجلة هذه املدونة 
مادة، هل نpٔيت هبذا املرشوع، ويpٔ}ذ ما يpٔ}ذ من  415ا�يل فهيا ٔ�كرث من 

احلق اليت  الوقت ورمبا يعين يتpٔخر ش�Bا ما، Sٔن هاذو ٔ�مور ٔ�ساس:ية ومعمك
  هتم املواطن؟ ٔ�و ٔ�ننا ن��عو ¥س:تع¹االت؟ 

القانون Wاهز يف مشوليته، ولكن ±شوفو ٔ�ش:نو هو ا�يل مس:تع¹ل يف 
لك مرة، م�ال اSٓن املشلك اÚي ëراه احلكومة مس:تع¹ل وهو ما يقع يف 
البناء ¡ري القانوين، ما يقع يف ضوا� املدن، ما يقع يف البوادي من تعمري 

  . عشوايئ
لهذا، تقدمZا ٕاىل جملس النواب مبرشوع هيم املراق�ة وزجر ا�الفات، و 

  .و�لطبع اSٔجزاء اSٔخرى لكها Wاهزة وس�hقدم ٕاىل الربملان قريبا ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::ريريريرياملس�شار الس:يد محمد البكو املس�شار الس:يد محمد البكو املس�شار الس:يد محمد البكو املس�شار الس:يد محمد البكو 
شكرا الس:يد الوز�ر Jىل جوا�مك اÚي دفعين ٕاىل ال�ساؤل حول قدرة 
املراس:مي Jىل جتاوز ٔ�زمة التعمري، وكذã كام تعلمون ٔ�ن ٕاشاكلية التعمري 
يه الس�ب الرئBيس �لمشالك اليت تعرفها اPورة ¥قhصادية �لعقار، وهو ما 

  .يرتتب عنه يف بعض اSٔحFان توقف حركة البناء
ليت ميكن ٔ�ن ±سمهيا �لرتقFعية اليت اعمتدهتا احلكومة ٔ�و فاحللول ا

احلكومات السابقة كذã، ٕ�خراج املراس:مي التطبيقFة املعزوÉ يف ٕاطار ما 
 Xمسته احلكومة �ملقاربة التدرجيية، واكن الوز�ر السابق يذ�ر هذه امجل

  . ال ëزيد املسطرة ٕاال تعقFدا" املقاربة التدرجيية"
س، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن احلكومة ال ëراعي خصوصيات وتبني �مللمو 

اجلهات واملناطق يف تزنيل هذه املراس:مي البعيدة عن الواقع، خصوصا يف 
العامل القروي، فعندما يطلب من رؤساء امجلاJات القروية مZح رخصة البناء 
ٔ�و إالصالح جيدون ٔ�نفسهم ملزمون �¨رتام قوانني مه ٔ�درى بصعوبة تطبيقها 

احمليط، نظرا �لمس:توى املادي و¥جÖعي �لساكنة القروية كام يف هذا 
تعلمون، زد Jىل ذã ٕاشاكلية العقار و¥هÖم املفرط بوس:يX ٕاثبات 

  . امللكFة ٔ�و حق الترصف
 Xم، وهو ٕاخراج مدونة التعمري شامÈ دW ٕاذن املطلب اليوم ٔ�صبح

ية والقرية، وكذã وWامعة �تلف املقhضيات، ëراعي البعد اCايل �لباد
البعد احلرضي �لمدينة واملراكز احملددة حىت تمت مZاقش:ته دا}ل الربملان 
fشلك ملموس ودقFق، وكذã حىت ال يقال لمك ٔ�,مك غي�مت املقاربة 

  .ال�شار�ية اليت Wاء هبا اPس:تور
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .قFباللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل التع 

        ::::وز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطينوز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطينوز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطينوز�ر التعمري وٕاJداد الرتاب الوطينالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
يف تعقFبمك يف احلقFقة جواب لٕالشاكلية اليت تطرحوهنا، Sٔن إالتيان 

مادة، معناها ٔ�هنا غتفوت Jلينا  415مبرشوع قانون، هاذيك الرزمة د�ل 
ن ¥س:تع¹االت هو العامل القروي، الوقت ملعاجلة ¥س:تع¹ال، ووا¨د م

ؤ�� مhفق معمك، هذا من ¥س:تع¹االت ا�يل تيخص ننكب Jلهيا و±شوفو 
يعين املالءمة �ش حنافظو Jىل املس:تق�ل، ويف �ٓن وا¨د ما خنليويش 

  .الفوىض كذã يف هاذ العامل
املسÉٔp الثانية، ويه ٔ�ن قلت لمك بpٔن هاذ املرشوع صودق Jليه يف 

�ليوم، كام تيقولوا النصارى  2008، لكن من 2008 يف جملس احلكويم
وا¨د العدد د�ل املياه دازت حتت القZاطر، مبعىن خصوصا اPس:تور 
اجلديد، خصوصا كذã ما يت�Zاه التعمري إالسرتاتيجي اÚي �ريد ٔ�ن يتâذ 

  . ماكن التعمري التخطيطي
 ولهذا، )س:توجب املشاورة ٔ�كرث، وس:نعود �لمشاورة يف Jدد من

فصول هذه املدونة حىت �كون ٕارشاك امجليع، وحىت �كون حتميل املسؤولية 
 Éٔpن التعمري راه مسSٔ ،فعال مس:تق�ال، مع املوا�بة، مع املصاح�ة �لمنتخبني
مZتخب، مسÉٔp حملية ق�ل ٔ�ن ëكون مسÉٔp وطنية، هذا هو ا�يل }ىل ٔ�ننا 

تع¹االت، Sٔن ما ابغيناش جنيبو حنطو رزمة ٔ�وراق، تن×اولو ±شوفو ¥س: 
اكينة اس:تع¹االت اليوم، ولكن راه ما اكي�شاي فراغ قانوين، راه ك�س:تعملو 

Xما هو موجود ري� فعال جنيو �لنصوص الاكم .  
  .وشكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا، و±شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ىل الس:يد وز�ر الصناJة والت¹ارة واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه إ 
و¥س��ر و¥قhصاد الرمقي، وموضوJه رضورة جتاوز التpٔ}ري الك�ري القامئ 

  . يف جمال الصناJة
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  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق إالس:تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراس
  .شكرا الس:يد الرئBس
  لوزراء،الس:يدات والسادة ا
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر، 

يف ٕاطار العمل Jىل مواصX حتديث ال�س:يج الصناعي الوطين، الزتمت 
احلكومة �س:تكامل اSٔوراش الكربى املفhو¨ة وتفعيل خمتلف الربامج 

 2015واملشاريع التمنوية من }الل تنفFذ امليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي 
)Emergence 2015.(  

        ::::يد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةالس: الس: الس: الس: 
هللا خيليمك اشوية د�ل الهدوء، تفضلوا السادة املس�شار�ن لٔ ما�ن 

  .تفضل الس:يد املس�شار. د�لمك

        : : : : املس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراس
  .شكرا الس:يد الرئBس

كام قلت، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار العمل Jىل مواصX حتديث ال�س:يج 
س:تكامل اSٔوراش الكربى املفhو¨ة الصناعي الوطين، الزتمت احلكومة �

وتفعيل خمتلف الربامج واملشاريع التمنوية من }الل تنفFذ امليثاق الوطين 
  ). Emergence2015( 2015لٕالقالع الصناعي 

ٕاال ٔ�ن هذا ال مينع من إالشادة مبا مت القFام به يف هذا اCال، ¡ري ٔ�ن 
ة الوطنية احلالية احلصيX املسX¹ وصعوبة وخطورة الظرفFة ¥قhصادي

nشفت عن حمدودية النتاجئ احملققة، مما يتطلب من احلكومة ممثX يف القطاع 
الويص املزيد من اليقظة وتضافر �ود اكفة الفاJلني لت¹اوز الصعو�ت اليت 
تواWه تفعيل امليثاق، سواء Jىل مس:توى العقار ٔ�و فض الزناJات الت¹ارية 

  . و¥جÖعية و¡ريها
نظمي املشرتك بني اPوÉ والقطاع اخلاص، جيعل هذا اSٔ}ري كام ٔ�ن الت 

رش�اك ٕاسرتاتيجيا ال حميد عنه يف حتقFق اSٔهداف إالمنائية املرجوة اليت قد 
ت��لور يف توضيح الرؤية من W�ٔل مؤازرة الفاJلني احلاليني واس:تقطاب 

ف هبا فاJلني Wدد، وذã هبدف جعل املغرب حمطة صناعية حقFقFة معرت 
  . Jامليا

ما يه إالجراءات والتدابري املس:تق�لية : وهبذا، ±سائلمك، الس:يد الوز�ر
  اليت تنوي احلكومة اختاذها جلعل املغرب حمطة صناعية حقFقFة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار إالWابة Jىل السؤال

لعلمي، وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�لعلمي، وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�لعلمي، وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�لعلمي، وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�����ر ر ر ر الس:يد موالي حفFظ االس:يد موالي حفFظ االس:يد موالي حفFظ االس:يد موالي حفFظ ا
        ::::و¥قhصاد الرو¥قhصاد الرو¥قhصاد الرو¥قhصاد الرمقمقمقمقيييي

  .شكرا الس:يد الرئBس
  الس:يد املس�شار،

شكرا Jىل هاذ السؤال املهم Wدا، فٕاىل امسحت يل جوج د�ل 
من ¥س��ر اSٔجZيب يف املغرب اكن يف  %26: 2012املعطيات ٔ�نه يف 

د هاذ ¥س��ر يف �ش ëزا %36: 2008مFدان الصناJة، ؤ�يضا يف مZذ 
  . مFدان الصناJة

�ش احلكومة ¨اولت، �يف قلمت، �ش ëزيد يف هاذ ¥س��ر اكن 
امليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي، فالصناJة الواJدة ¨اولنا �ش ندمعوها 
وخنلقو ٔ�وراش Wديدة مكيدان الس:يارات والطاþرات، 

)l’électronique(، )l'offshoring(، ؤ�يضا امل Õساجلfال .  
يف هاذ الثالث س:نوات اSٔ}رية ٕاىل }ذ� Jىل س�Fل املثال الس:يارات 

يف هاذ الس:نة اSٔ}رية، ٔ�يضا مصنعني  %17و %30والطاþرات فزتادوا بــ 
وWاو معهم لك  ،)È)Renault( ،)Bombardierمني Wاو �لمغرب كـ  

�ل د 100املمونني ا�يل }اصني لهاذ القطاJات، يف مFدان الطريان اك�ن 
  . د�ل املمونني 200املمونني ا�يل اس�مثروا يف املغرب، ومFدان الس:يارات 

فالوزارة }الل هاذ امليثاق الوطين ¨اولت �ش توا�ب هاذ املس�مثر�ن، 
) chimie(ة وـــــــــــــــواSٓن ¨اولت ëزيد من ٔ�وراش Wديدة اكSٔدوي

  . هاذو لكهم ٔ�وراش  Wديدةف  ،)la parachimie(و
العقود ا�يل اكنوا ما بني القطاع اخلاص واPوÉ ٔ�عطوا نتاجئ Wد ؤ�}ريا 

Èمة، فس:نو� املناظرة الوطنية �لصناJة يه موJد �ش ميكن لنا ±شوفو 
ٔ�ش:نو هام املسائل ا�يل اعطاو نتاجئ Èمة ؤ�ش:نا هام املسائل ا�يل خصنا 

  . نعاودو فهيم النظر
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . الوز�ر ا,هت.ى الوقت، الس:يد

  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراس
  .شكرا الس:يد الوز�ر

  . شكرا Jىل جوا�مك
بطبيعة احلال هاذ السؤال وضعناه ¡ري �ش توحضوا، فرصة لمك �ش 

  . توحضوا هاذ امليثاق ا�يل انÖ ملزمني �Sٔداء د�لو
ش:نو �ٔ و  2012د�ل ) l’assise(عطيتو حصيX د�ل ف�طبيعة احلال ا

واSٔرقام ا�يل Wات بطبيعة احلال هناك اس��ر ٔ�جZيب د�ل ... هو ا�يل
يف هاذ اCال د�ل الصناJة د�ل الس:يارات ود�ل الطريان ٕاىل  26%

 les métiers(د�ل  �3ٓخره، مث هناك ما قلمت، الس:يد الوز�ر، }لق 
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mondiaux ( ا�يل هو)la chimie, parachimie, la pharmacie, 
la métallurgie mécanique .(  

¡ري، الس:يد الوز�ر، هذي كام قلمت يه احلصيX السابقة، فاليوم من 
}الل ¥Jرتاف د�ل الزمFل د�لمك ا�يل اكن من ق�ل )رشف Jىل هاذ 

هرضتو Jىل االوزارة د�ل الصناJة، ٔ�عطى معطيات ا�يل كذã معروفة، 
)l'offshoring( اليوم ،)l'offshoring ( واقف، رمبا اكنوا جوج د�ل

ا�يل هام ¡ادي يت×دثوا ا�يل يه د�ل املدينة ) l'offshoring(املواقع د�ل 
د�ل تطوان ود�ل فاس، فمت التوقFف د�هلم، فابغينا توحضوا كذã ملاذا 

  ؟)l'offshoring(هاذ التوقFف يف هاذ اCال د�ل 
حلكومة يف الوعود د�لها Wات بوا¨د العدد د�ل بطبيعة احلال ا

مليار، }لق  50املسائل ا�يل يه من بBهنا رفع الناجت اPا}يل اخلام بـ 
مليار درمه من  120مZصب شغل، حتقFق  220.000وٕا¨داث 

فكZمتناو، الس:يد الوز�ر، . ¥س��رات اخلاصة، ٕاىل �ٓخره من مسائل

  .توحضوا لنا هاذ املسائل هذي
  .اوشكر 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف دقFقhني �لرد Jىل التعقFب

        ::::وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�����ر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرمقمقمقمقييييالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد املس�شار
إالسرتاتيجية ا�يل دارهتا اPوÉ حلد اSٓن اعطات نتاجئ ٕاجيابية يف 

Zا هاذ امليثاق ا�يل اكن د�ل نظري، ٕاىل شف)Emergence( ٔ�عطى نتاجئ ،
فرص الشغل،  200.000حلد اSٓن وصلنا يف نصف املطاف، ëلكمت Jىل 

  . تقريبا من الهدف ا�يل عند� %50، ٕاذن 110.000اSٓن وصلنا ٕاىل 
 Les centres(ٔ�عطى اليوم يف ) l'offshoring(كنظنو ٔ�نه 

d’appels (70.000 د�ل فرص الشغل.   
ٕاذن، النتاجئ كنظن ٔ�هنا Wد ٕاجيابية، إالسرتاتيجية د�ل الوزارة ٔ�هنا 

لقFناه، Sٔن ٔ�عطى نتاجئ Wد يف احلاÉ فاش ) Emergence(¡ادي توا�ب 
  .Èمة

لكن اك�ن بعض املسائل ¡ادي حناولو نبذلوها يف املس:تق�ل القريب، 
عملناهاش اكلصناJة الغذائية، كنظنو ٔ�ن فهيا ٕاماكنيات Wد Èمة، ما اس:ت 

  .حلد اSٓن يف املس:توى ا�يل ميكن لنا نوصلو لها
فال�شغيل وهو ٔ�مه ما اك�ن عند� اليوم يف املغرب، ¡ادي ندمعو 
الرشاكت ا�يل ¡ادي خيلقوا لنا فرص الشغل، الرشاكت ا�يل ¡ادي 
يصدروا، Sٔن Èم �لبالد التصد�ر والرشاكت ا�يل ¡ادي خيلصوا الرضائب 

  .ائل ا�يل ¡ادي نتطرقو لها اSٓن�كرثة، هاذو هام املس

اك�ن مشاريع Wد Èمة، وٕاىل امسحتو لنا احZا يف دراسات، اSٓن كنمتمو 
امحلد . بعض اPراسات من بعد ما شفZا ٔ�ش:نو هام اSٔهداف ا�يل وصلنا هلم

J احZا مhفائلني، Sٔن اك�ن مشاريع Wد Èمة، وٕاىل امسحتو لنا احZا ¡ادي 
  . �Pراسات يف القريب العاWلنقدمومه لمك ¡ري ±ساليومه

  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس:يد الوز�ر

 2012-2008اSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوايل موضوJه نتاجئ خطة العمل 
  . �لت¹ارة اPا}لية

اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق الفFدرايل لتقدمي السؤال، 
  .تفضل الس:يد املس�شار

        ::::عبد املاã ٔ�فر�طعبد املاã ٔ�فر�طعبد املاã ٔ�فر�طعبد املاã ٔ�فر�ط    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .شكرا الس:يد الرئBس
  الس:يدxن الوز�رxن،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

ëمكن ٔ�مهية الت¹ارة اPا}لية يف مدى مسامههتا يف توفري مZاصب 
من الساكنة ال�ش:يطة العامX، ويف قميهتا املضافة  %13الشغل ملا يناهز 

، ٔ�ي ما يعادل 2011درمه س:نة مليار  70اليت بلغت �Sٔسعار الثابتة 
  . من القمية املضافة إالجاملية 12%

ومع لك هذا، يعاين القطاع Jدة معيقات حتول دون تطوره، وميكن ٔ�ن 
نذ�ر Jىل س�Fل املثال تعدد املتد}لني يف هذا القطاع، Jدم كفاية املوارد 

  . املالية، مث ش:يوع القطاع ¡ري املهيلك
ت الوزارة الوصية ب�ZفFذ ٕاسرتاتيجية وملعاجلة هذه ¥خhالالت قام

واليت Jىل  "2020رواج رؤية "وطنية لتطو�ر وحتديث الت¹ارة اPا}لية، 
  .2012-2008ٕاºرها مت تفعيل خطة العمل املمتدة Jىل الفرتة 

Úا، ±سائلمك، الس:يد الوز�ر، عن حصيX خطة العمل اخلاصة �لت¹ارة 
  .  "جروا"اPا}لية؛ و4نيا عن ٕاجنازات صندوق 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار
  .للكمة لمك الس:يد الوز�ر

        ::::وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�����ر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرمقمقمقمقييييالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  .شكرا لمك الس:يد الرئBس
  .شكرا الس:يد املس�شار

هو وا¨د الورش هاذ السؤال Wد Èم Sٔن الت¹ارة والتوزيع �ملغرب 
ٔ�لف خشص، فهو ٔ�يضا كBشغل  400مليون وWد Èم، كBشغل �يف قلتو 
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  . من الساكنة احلرضية ال�ش:يطة، فهذا Wد Èم 21%
هاذ القطاع كBسامه وهو املسامه الثالث يف الناجت اPا}يل اخلام ٔ�يضا، 

  . ٕاذن مhفقني ٔ�نه قطاع Wد Èم واسرتاتيجي �لمغرب
 مليون د�ل اPرمه، 900فلهذا، الوزارة قامت بوا¨د الصندوق، فFه 

اكنوا هاذ  2012و 2008، فكFف قلمت بني "رواج"هاذ الصندوق هو 
  . الصندوق بني هاذ الفرتة ٔ�عطى نتاجئ Wد Èمة

يف اSٔهداف  %90فالن�¹Fة اSٔوىل ف� خيص الت¹ارة ٔ�و جتارة القرب 
  . "رواج"وصلنا لها اSٓن، اSٔهداف ا�يل اكينني يف 

مدينة من  100رصنة يف نقطة جتارية وقع لها الع 500ٔ�لف و 22فعرصنة 
  .املغرب، ٕاذن يف مجيع ٔ�حناء املغرب

مليون  564مليون درمه د�ل ¥س��ر، مهنا  845حلد اSٓن وصلنا لـ 
 100د�ل اPرمه دمع من اPوÉ، وفرص الشغل ا�يل ختلقت حلد اSٓن هام 

  . ٔ�لف
ٕاذن، النتاجئ ٔ�ظن ٔ�هنا Wد Èمة، لكن هاذ القطاع )س:تحق ٔ�كرث عناية، 

ل×د اSٓن اكينة موا�بة Èمة لهاذ القطاع، }اصة املقاوالت الرائدة، ف
د�ل التلكفة د�ل  %70املقاوالت الرائدة من بعد املقاوالت الصغرى، 

نقطة جتارية Wديدة ختلقت  74اخلرباء الصندوق �يâلصها Jلهيم، فل×د اSٓن 
لرشاكت مليون درمه ا�يل اس�مثروا حلد اSٓن هاذ ا 266يف هاذ املرشوع، 

  . فرص شغل Wديد ختلقت 566الكربى، و
  .فهاذ املعطيات Wد Èمة، لنا معطيات ٔ�خرى موجودة

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب، تفضل الس:يد 
  .املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدJةاملس�شار الس:يد محمد دعيدJةاملس�شار الس:يد محمد دعيدJةاملس�شار الس:يد محمد دعيدJة
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يد الوز�ر،
بغينا مZمك تعطيو� مزيد وتدقFق من املعطيات، Sٔنه لٔ سف كنا ا

عرف وا¨د العدد نتاع ¥خhالالت اليت مازالت  "رواج"تطبيق خمطط 
الت¹ارة اPا}لية تعاين مهنا، و�رجع ذã ٕاىل Jدم اSٔ}ذ بعني ¥عتبار 
خصوصية اCال اÚي ت�شpٔ فFه حمالت جتارة القرب، الساكنة، املنطقة، 

  .عمريخمطط الت
ؤ�يضا يف ظل غياب التخطيط الت¹اري، يبقى التوزيع اجلغرايف 
لٔ ±شطة الت¹ارية مفhقدا لال±س¹ام، ويتضح ذf ãشلك واحض يف اPار 

 27مواطن مقابل  1000نقطة بيع للك  71البيضاء مكثل، حFث تتواWد 
  . نقطة بيع مكعدل وطين

X نتاع  ٔ�يضا ¡ايب حلد الساJة خمطط تعمري جتاري من W�ٔل بدء م̈ر

كذã نالحظ ٔ�نه مل يمت التصدي لالخhالالت املؤسساتية، . جتارة القرب
نتاع  7واملمتثX خصوصا يف تعدد املتد}لني، عند� يف هاذ القطاع 

اPا}لية، املالية، الت¹ارة والصناJة، الص×ة، الشؤون  :الوزارات
وبية السامFة ¥قhصادية والعامة، الفال¨ة والتجهزي، �ٕالضافة ٕاىل املند

�لتخطيط، امجلاJات احمللية وغرف الت¹ارة، وامجلعيات املهنية، و�لتايل هاذ 
  . تعدد املتد}لني تيâلق وا¨د العدد نتاع إالشاكالت يف هاذ القطاع

 900، ا�يل ختصصت ليه فعال مزيانية نتاع "رواج"�ل�س:بة لصندوق 
 النفقات ا�يل ّ� �، 2012مليون نتاع اPرمه، الن�¹Fة ٕاىل ¨دود هناية 

  املتبقFة؟ %20، اليوم تنقولو لمك ٔ�ش:نو مصري %80تنجزت 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس:يد املس�شار، ا,هت.ى الوقت

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدJةاملس�شار الس:يد محمد دعيدJةاملس�شار الس:يد محمد دعيدJةاملس�شار الس:يد محمد دعيدJة
  . الس:يد الرئBس، مشلكة مع هاذ الوقت

و�لتايل لٔ سف، الس:يد الوز�ر، ابغينا مZمك تعطيو� املعطيات 
ات اPقFقة ف� خيص هاذ املسÉٔp، وس�س:تدعيمك �لجنة ٕان شاء وإالحصائي

  .هللا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار، شكرا

  .تفضل الس:يد الوز�ر يف دقFقhني يف ٕاطار التعقFب

        ::::الس:يد وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الس:يد وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الس:يد وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الس:يد وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�����ر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرر و¥قhصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد املس�شار
، ٔ�عطى هاذ املعطيات ا�يل "رواج"املرشوع ا�يل كنتلكمو Jليه  هاذ

كنعرفوها مجيع، نعطيومك �لتدقFق اSٔرقام ٕاىل بغيتوها موجودة، وا�لجنة 
  .نتالقاو فهيا �Sٔرقام �لتدقFق

¡ري ا�يل اصعيب يف هاذ القطاع، وهو قطاع د�ل �س د�ل اخلاص، 
 اPار البيضاء يف هاذ القطاع ٔ�و ما ميك�ش اPوÉ متنع �ش الناس حيلوا يف

تلزم Jلهيم �ش حيلوا يف مZطقة ٔ�خرى، هاذو �س د�ل اخلواص، ا�يل 
  .ميكن لنا وهو ندمعومه �ش �زيدوا �لقدام

، كنظن ؤ�� مhفق معك، ٔ�هنا ما "رواج"عند� ٕاسرتاتيجية د�ل 
ف ٔ�ل 400اكفFاش اSٓن، ا�يل  قلت يف التد}ل اSٔول ٔ�نه عند� مليون و

خشص ا�يل }دام يف هاذ القطاع، وما اعطيناهش كنظن ذاك اليش ا�يل 
  .كBس:تحق

القطاع د�ل الت¹ارة قطاع Wد Èم، ال اPوÉ حلد اSٓن ¨اولت تد�ر ما 
ٔ�مكهنا، ولكن ¡ادي حناولو ند�رو ٔ�كرث، غرف الت¹ارية خصها Çسامه 

  . وتعاون
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مجيع البÕان د�ل املتد}لني يف هاذ القطاع، يف  7فقلت ٔ�نه اك�ن 
هاذو لكهم ... كتلقى هاذ القطاع فFه وزارة اPا}لية، وزارة التجهزي، وزارة

  . الزم �كونوا مجموJني و}دامني، والص×ة، حىت يه، لكهم موجود�ن
وهذا ما �مينعش ٔ�نه هاذ القطاع ميكن لو يتقدم، ٕاىل اكنوا هاذ الوزارات 

ما شفت يف الوزارة هو ٔ�نه �يâدموا مجموJني �ش حياولوا يلقاو ¨لول، ٔ�ول 
  .هاذ القطاع كBس:تحق ٔ�كرث من ذاك اليش ا�يل اعطيناه

ٕاىل كنتو موافقني معا�، هذا قطاع Wد صعب �ش ,زيدو به  ،لكن
  . ٕاذن، خصنا نتعاونو مجيع، مازال فFه ٕان شاء هللا ¨لول. �لقدام

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
الوز�ر Jىل مسامهته القمية شكرا، شكرا الس:يد الوز�ر، و±شكر الس:يد 

  .معنا يف هاته اجللسة
واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد وز�ر الس:يا¨ة حول ضعف 

  . املراق�ة بقطاع الس:يا¨ة
  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد موالي اSٔمني طياملس�شار الس:يد موالي اSٔمني طياملس�شار الس:يد موالي اSٔمني طياملس�شار الس:يد موالي اSٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
  .fسم هللا

  .لرئBسشكرا الس:يد ا
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  السادة اSٔطر،

سؤالنا يف الفريق احلريك، الس:يد الوز�ر احملرتم، كام تعلمون يف قطاع 
الس:يا¨ة، كام تعلمون فقطاع الس:يا¨ة يعترب من ٔ�مه القطاJات اليت Çسامه 
يف ٕانعاش ¥قhصاد الوطين، وكذã يف ëروجي معX صعبة �برية، حFث مت 

الس:نوات اSٔ}رية تنويع املنتوج الس:يا� من }الل تقدمي العديد من  يف
  .العروض املو�ة لرشاحئ خمتلفة من الس:ياح

ٕاال ٔ�ن املالحظ هو اخلدمات املقدمة من طرف بعض املرافق 
الس:ياحFة و}اصة بعض الفZادق املصنفة، ال ت�Zاسب مع العروض املقدمة 

  .ٔ�ثناء احلجز وال ت�Zاسب مع تصنيفها
Úام : ا، ±سائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتمFما يه إالجراءات اليت تنوون الق

هبا لتك�يف املراق�ة Jىل هذه املرافق الس:ياحFة وٕانصاف الساحئ، سواء اكن 
  ٔ�جZبيا ٔ�و مغربيا؟ 

  .    وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكر الس:يد املس�شار احملرتم

  .ة عن السؤالاللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWاب

        ::::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 الرئBس

ه لهذا السؤال ا�يل �يتعلق  شكرا الس:يد املس�شار احملرتم Jىل ط̈ر
  . �ملراق�ة د�ل مؤسسات إاليواء الس:يا�

�لفعل، املسÉٔp د�ل املراق�ة يه مقZنة مبوجب قانون، يف هذا إالطار 
ية ا�يل تيرتٔ�سها املندوبية د�ل الس:يا¨ة هناك جلنة ا�يل يه جلنة �و 

وتتكون حتت الرئاسة الفعلية د�ل الس:يد الوايل، والهدف مهنا هو حامية 
املس:هتð وضامن كذã ٔ�نه ëكون اجلودة وضامن كذã ٔ�نه املعايري د�ل 

  .السالمة ٔ�هنا ëكون موجودة يف مجيع مؤسسات د�ل إاليواء الس:يا�
، ومن هذا الباب ٔ�نوه �لعمل ا�يل تتقوم به احZا كنقومو هباذ العمل

X�  :املندوبيات وكذã ا�ل¹ان Jىل املس:توى احمليل، نعطيك اSٔم
و¨دة  41مراق�ة  2013م�ال �ل�س:بة لطن¹ة، مت هاذ الس:نة د�ل 

و¨دة فZدقFة، �ل�س:بة  27، �ل�س:بة �لر�ط وسال 74فZدقFة من ٔ�صل 
اSٓن يف  47و¨دات الفZدقFة، ود�ل ال 109من مضن  Õ�50ار البيضاء 

فقط ق�ل ٔ�س العامل لٔ ندية  29طور املراق�ة، �ل�س:بة ملدينة مراnش 
البطX، وا�يل يه ٔ�نه امشZBا يف ٔ�مور ا�يل تتعلق �لسالمة و�حلريق ٕاىل 
¡ري ذã، �ل�س:بة Sٔاكد�ر مجموJة د�ل إالجراءات ا�يل متت يف هاذ 

  .إالطار
  : مت اختاذها يف حق مؤسسات فZدقFةنعطيك بعض إالجراءات ا�يل

  مؤسسة فZدقFة، خفض العدد د�ل النجوم؛  13ٕاJادة تصنيف  -
  جنوم؛  5مؤسسات د�ل صنف  3إالنذار د�ل  -
  جنوم؛  4مؤسسات د�ل  4إالنذار د�ل  -
  .جنوم، ٕاىل ¡ري ذã 3مؤسسات د�ل  3ٕانذار د�ل  -

fشلك �بري  م�ال مدينة فاس، كذã هناã مراق�ة ا�يل يه كتجرى
فZدق، مايش فقط  32مراق�ة ا�يل جرات هاذ الس:نة ا�يل مهنا  W109دا، 

  .مطعم مصنف 24د�ل دور الضيافة و 53الفZادق، 
�يعطينا بpٔن هناك مراق�ة تقوم هبا وزارة الس:يا¨ة، ؟ هذا �ٓش �يعطينا

تقوم هبا كذã املصاحل ا�تصة، Sٔن هناك جلان، واحZا يف ٕاطار العمل ٔ�نه 
  .ن مراق�ة fشلك مداوم وfشلك مس:مترëكو

 Xنه بعض الو¨دات ا�يل يه �ٓيSٔ ،املوا�بة ãولكن اك�ن هناك كذ
�لسقوط وبعض الو¨دات ا�يل عندها مشالك �برية، احZا وضعنا وا¨د 

�ش ±ساJدو ) Renovotel(مليون درمه، ا�يل هو  500الصندوق د�ل 
ض املؤسسات د�ل إاليواء ٔ�نه الولوج ٕاىل القروض الهدف مZه هو ٕاJادة بع

  .ا�يل يه الفZادق
مليون د�ل اPرمه �لمساJدة  420كذã وضعنا يعين صندوق د�ل 

د�ل التنافس:ية د�ل الك�ري من املقاوالت الصغرى واملتوسطة �ل�س:بة 
  . �لس:يا¨ة �ش ميكن ëكون عند� تنافس:ية ٔ�كرث، وëكون اجلودة ٔ�كرث

يف القانون د�ل التصنيف الس:يا�، وحنن يف ٕاطار اSٓن ٕاJادة النظر 
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Sٔنه من ق�ل ٔ�ش:نو اكن تيعمتد؟ تيعمتد فقط Jىل الب�Fة التحتية، اSٓن ابغينا 
ند}لو حىت املسÉٔp د�ل اجلودة مكسÉٔp ٔ�ساس:ية كذã يف التصنيف ونعمل 
Jلهيا، وابغينا ند}لو حىت ما )سمى �لزاþر املتخفي، Sٔنه ميكن �كون زاþر 

وهو كBشوف هاذ الو¨دات واش كتلزتم مبعايري اجلودة ا�يل ما معروفش 
  .�ش ميكن لنا ٔ�نه نضمنو احلقوق د�ل الزبون

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد موالي اSٔمني طياملس�شار الس:يد موالي اSٔمني طياملس�شار الس:يد موالي اSٔمني طياملس�شار الس:يد موالي اSٔمني طييبيبيبيب Jلوي Jلوي Jلوي Jلوي
  . شكرا الس:يد الوز�ر Jىل إاليضا¨ات د�لمك

حZا تنعرتفو هباذ اCهود ا�يل تتقومو به وهاذ املراق�ة، ولكن هاذ اليش ا
ما ëمينعش �ش ëكون وا¨د املراق�ة مس:مترة، وا�يل تنقرتحوه احZا يف هاذ 

جنوم د�ل  4حلقاش املعايري د�ل ... احلرفة د�لنا الس:يا¨ة، يه ٔ�نه سوف
  . د�ل املغرب جنوم 4ٔ�ورو� وال د�ل فر±سا مايش يه املعايري د�ل 

Úا، البد ما نعمتدو Jىل وا¨د املعايري دولية، م�ال حبال فر±سا يه ٔ�ول 
زبون د�ل املغرب، من بعد مهنا ٕاس:بانيا وال ٕايطاليا، البد ما نعمتدو Jىل 
هاذ املعايري اPولية ٕاما د�ل فر±سا وال د�ل ٕاس:بانيا، �ش ëكون هاذيك 

جنوم د�ل فر±سا ما تيلقاش  4ل د�) le client(املعايري، حFث تيجي 
جنوم د�ل فر±سا، البد ما ±شوفو  4يه  جنوم د�ل املغرب مايش 4نفس 

  .ونpٔطرو �ش �كون تpٔطري Jىل مس:توى الفZادق وال املؤسسات الس:ياحFة
وما ±ساوش �ش ±شكرو حىت ذاك املرشد الس:يا�، املرشد�ن 

) et ils calment le client(الس:ياحFني هام ا�يل تيا}ذوا بيد الزبون 
هام ا�يل يف القافX الس:ياحFة د�هلم، ) ë)la réclamationكو±ش ا �ش م

ٕاما يف ا�ليX املق�X وال يش ¨اWة �ش ذاك  )l’offre(تيقدموا ليه وا¨د 
)le client (ش، البد ما ±شكرو هاذ الناس هاذوBما تري�)م.  

ا Jلهيا يف هاذ التصنيف دولية ا�يل تعمتدو  ريياوÚا، البد ما ±شوفو مع
  .د�ل الفZادق الس:ياحFة

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

  ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب يف دقFقhني

        ::::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 احملرتم

نتلكمو Jىل اجلودة ¡ري وا¨د املسÉٔp ا�يل كنعملوها، خصنا ٕاىل ابغينا 
خصنا ëكون عند� معطيات، احZا معلنا اSٓن دراسة تنعملوها fشلك 
دوري لك ثالث ٔ�شهر كنعملو دراسة ملدى رضا الس:ياح Jىل ما نقدمه من 

  . مZتوج
راضني  %80بpٔن  ؟2013ٔ�ش:نو ا�يل لقFنا يف الثالثة ٔ�شهر اSٔوىل من 

 90%ل فر±سا ا�يل يه Jىل املنتوج الس:يا� املغريب، �لفعل مايش احبا
وال ٕاس:بانيا، ولكن كذã هاذ ±س:بة ا�يل Èمة Wدا، وا�يل يه ±س:بة يعين 

  . مرشفة �ل�س:بة �لمغرب وما يقدمه من }دمات
ولكن فاش هاذ الس:ياح املس:تجوبني قلنا هلم وضعوا اSٔصبع د�لمك Jىل 

س:يا�، املشالك ا�يل اكينة، املشالك ا�يل اكينة مايش ٔ�كرثها يف إاليواء ال 
نعم هناك بعض جودة اخلدمات ا�يل موجودة يف إاليواء الس:يا�، ولكن 
يف احمليط د�ل الس:يا¨ة يه فني اكينة ٕاشاكليات �برية Wدا، فاش كتزنل 
من املطار وكتخرج وكتلقى يعين وا¨د املشاجرات ا�يل موجودة ما بني 

اب وكذã ٔ�مثنة ا�يل خFالية ا�يل ت�رسوا ٔ�حص ،ٔ�حصاب الطا�س:يات
  . الطا�س:يات، هذي ٕاشاكلية كربى

فاش كمنش:يو م�ال �لبازارات وتنلقاو بpٔنه ما اكي��Fش اSٔمثنة ا�يل يه 
  . معقوÉ وينظر ٕاىل الساحئ ٔ�نه بقرة ¨لوب، هذه ٕاشاكلية �برية Wدا

ٕاىل اكنوا مدن وما فهياش مراحFض هذي ٕاشاكلية، هذي مايش احZا 
س:ياح ا�يل تيقولوا جودة د�ل ا�يل كنوضعوا اSٔصبع د�لنا، هاذو ال 
  . اخلدمات يعين مhعلقة �حمليط الس:يا�

ٕاذن، راه الس:يا¨ة مايش فقط }دمات د�ل إالطعام وال }دمات د�ل 
الفZدقة وإاليواء، ولكن كذã }دمات د�ل احمليط الس:يا�، جيب ٔ�ن 

  .نعمل Jلينا مجيعا
Wدا، واجلودة  �ل�س:بة لوزارة الس:يا¨ة، املسÉٔp د�ل اجلودة ٔ�ساس:ية

نعمل Jلهيا يف ٕاطار التكو�ن ملا خنرWه من مhعلمني يف املدارس د�لنا 
وكذã يف مدارس القطاع اخلاص، ولكن كذã جيب ٔ�ن ëكون هناك 
جودة اخلدمات يف ٕاطار املؤسسات الفZدقFة، وٕاىل ابغينا ٔ�ن ëكون هاذ 

لوا يف جودة اخلدمات يف ٕاطار املؤسسات الفZدقFة، خص حىت هام يتعام
هاذ إالطار هذا، راه قليل من املؤسسات الفZدقFة ا�يل عندها نظام د�ل 
املوارد ال�رشية ا�يل �يحفز العاملني �ش خيدموا، Sٔنه اك�ن ا�يل �يد}ل 

درمه و�يبقى حFاتو لكها عندو الراتب د�ل  2000بوا¨د الراتب د�ل 
ٔ�نه يعطي يعين  ٕاذن لBس هناك تطور وال حتفزي �ش ميكن لو. درمه 2000

  .ما ٔ�مكن يف ٕاطار جودة اخلدمات
  .شكرا

        : : : : الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .±شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه �لس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة 
  . والتمنية ¥جÖعية، وموضوJه تفامق ظاهرة ٔ�طفال الشوارع

مة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÉ واملعارصة لتقدمي اللك
  .السؤال
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        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس:يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس:يدة الوز�رة،
ٔ�حضت ظاهرة ٔ�طفال الشوارع �ملغرب من الظواهر اليت تثري قلقا �بريا 

  . ٔ�مام تنامهيا يومFا
وٕاذا اكنت هذه الظاهرة نتاج عوامل جممتعية واقhصادية ال ëرمح، ومل 
ترتك لهؤالء اSٔطفال ا�Sٔر�ء فرصة �لخيار ٔ�مام قساوة الظروف اليت 
يعBشوهنا، فٕان احلكومة مدعوة ليك تتحمل مسؤوليهتا ٔ�مام هذه الظاهرة 

  .¥جÖعية اخلطرية
ل التدابري العملية املزمع وهو ما يدعو� ل�سائلمك، الس:يدة الوز�رة، حو 

اختاذها �ل×د من هذه الظاهرة املؤملة والال ٕا±سانية اليت يذهب حضيهتا 
  .ٔ�طفال ٔ��ر�ء

  .شكرا الس:يد الرئBس

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس:يدة الوز�رة

        ::::الس:يدة fس:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة fس:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة fس:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة fس:مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنمنمنمنية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعية
  .هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س:يد املرسلنيfسم 

ه هذا السؤال املهم  ٔ�وال ٔ�توWه �لشكر �لس:يد املس�شار Jىل ط̈ر
اÚي يتعلق بف�ات ٔ��باد� وٕان مل ننجهبم، فٕاذا وWدوا يف الشارع، فهذا 
 ãس:توعب ذÇ س:تطع ٔ�نÇ يعين ٔ�ن هناك ٔ�رسة مفككة ٔ�و هناك مدرسة مل

  . من اSٔس:بابالطفل ٔ�و لس�ب 
عن لك مواطن، مفا نعم، حنن Jىل مس:توى احلكومة نتحمل املسؤولية 

  . �ã عندما �كون طفال
هاذ اSٔس:باب اليت رصد�ها من وراء ظاهرة Çرشد اSٔطفال فهيا 

 %34تدابري، والبد ٔ�وال ٔ�ن نعرف هذه الظاهرة ٔ�هنا ت�Zاىم ؤ�هنا Çشلك 
لظاهرة بدٔ�ت تتpٔنث، Sٔننا يف ٔ�طفال، وهذه ا %34من مجموع امل�رشد�ن، 

  .%17ٕاىل  %11}الل س:ن�ني انتقلنا من 
  ٕاذن ماذا فعلت احلكومة؟ 

خصنا نعرفو بpٔن احلكومة يعين لكها من }الل مكو�هتا Çسعى ٕاىل 
حرص م�ل هاته الظواهر ¥جÖعية، ونبدٔ� �لقول ٔ�ن ما يتعلق بصندوق 

ن صندوق دمع الÖسك التاكفل العائيل Wاء يف مقابل التفكك اSٔرسي، �ٔ 
¥جÖعي Wاء يف مقابل اSٔرس الفقرية اليت ٔ�حFا� ال Çس:تطيع ٔ�ن Çس:توعب 

، �ر�مج "مليون حمفظة"ا�هنا وال Çس:تطيع ٔ�ن ëكفل ç اPراسة، و�لتايل 
، هاذ اخلدمات )RAMED(، �كذã التpٔمني الصحي من }الل "تBسري"

كة، فه.ي يف هناية اSٔمر ختدم اليت تقدم لٔ رس الصغرية وكذã اSٔرس املفك
  . الطفل ليك )س:توعب دا}ل اSٔرسة ويف بhBه

ٔ�ريد كذã ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هناك مجموJة من املبادرات واليت نقوم هبا 
Jىل مس:توى وزارة التضامن واSٔرسة والتمنية ¥جÖعية، واليت اكنت من 

ه، وذã من وراء متكني اSٔطفال من مقعد يف املدرسة وتقريب املدرسة ٕالي
}الل دور الطالب والطالبة، حبيث ٔ�ن طفل سواء اكن يف القرية ٔ�و اكن 
يف املدينة ما �ي¹ذبو املدرسة ٔ�و هناك مسافات طويX ٔ�و يشء من ٔ�و ما 
اكيناش ٔ�رسة ا�يل ¡ادي تديه وëرJاه، فدور الطالب والطالبة اليت يعين 

وزارة املرشفة Jىل ن�رشف ونتحمل املسؤولية من }الل التعاون الوطين وال
  . ذã من حFث متكني هؤالء اSٔطفال من اPراسة

مايش فقط مييش �لمدرسة وجيي Pار الطالبة، ولكن احZا كندمعوه يف 
اPراسة د�لو، نقدر نقول ã بpٔن ٔ�ول معدل لطالب من الطلبة يف 

  .الباكلور� راه اكن خرجي دار الطالب
خصوصا يف جمال التكفل،  فهاذ اSٔش:ياء هذي ميكن ٔ�ن ±س:تطرد فهيا

  .عند� و¨دات محلاية الطفوÉ، عند� و¨دات د�ل إالسعاف

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا �لس:يدة الوز�رة، ا,هت.ى الوقت

اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب، تفضل الس:يد 
  . املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بواملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس:يد الرئBس

ل يف نقطة ٔ�و مسÉٔp اSٔرقام، الس:يدة الوز�رة، رمبا وهاذ اليش وس:نظ
  . ا�يل اعطى هللا

رمبا نتفق Sٔول مرة يف لغة اSٔرقام، فعال ظاهرة التpٔنBث، وهذا يشء 
هذا دليل Jىل ٔ�ن هاذ  ،2013يف  %17ٕاىل  2009يف  %11خطري من 

  . الرمق س:يورثنا مشالك ٔ�كرب
ٔ�طفال شوارع و¨د�ن �ٓخر�ن،  حrF نت×دث عن التpٔنBث، نت×دث عن

  . ٕاذن وجود إال�ث يف الشوارع fشلك قطعي س:ي�hج ٔ�طفال شوارع ٔ�خرى
ٕاذن احZا� من �ب املنطق، حنن ال حنمل احلكومة و¨دها هاذ 
املسؤولية، هذا مشلك جممتعي، هناك ëراكامت، وال حنمل وزارëمك و¨دها 

وزارات لكها هاذ املسؤولية، Sٔن هذا مشلك جممتعي كتد}ل فFه ال
  . وإالدارات لكها

  إالشاكل فني اك�ن؟ 
إالشاكل، الس:يدة الوز�رة، هو معاجلة اSٔس:باب ولBس معاجلة النتاجئ، 
معاجلة اSٔس:باب يف ٕاطارها ¥قhصادي و¥جÖعي واCمتعي، اSٔس:باب 

يف اSٔرسة، Sٔن هناك انف¹ار لٔ رسة، ما  يواحضة، اك�ن ال�ش�ت اSٔرس 
امسيهتا اSٔرسة يف ذاك الشلك ا�يل كنا كنعرفو، يعين ابقاÇش يش ¨اWة 
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التاكفل ¥جÖعي، اSٔرسة، العائX، هاذ اليش ما ابقاش بذاك الشلك ا�يل 
  .اكن

  .اك�ن مسÉٔp د�ل العالقات اجل�س:ية ¡ري الرشعية ٔ�و اÈSٔات العاز�ت
مل واملسÉٔp الثالثة هو ¥هنزام، ٔ�� كنعتربو اهنزام د�ل الرWال يف حت

اSٔ¡لبية د�ل هاذ ... ٕاذن، ما ابقاش الراWل. املسؤولية د�ل اSٔرسة
اSٔطفال Sٔن اكينة ٕاحصائيات، ميل كتناقشو كتلقى ٔ�ن اSٔرسة يه اليت 

  . ختلت
اSٔرقام كتضاعف، ميل كنلقاو يف اPار البيضاء، دامئا نبقاو يف ا�لغة 

يف اPار البيضاء طفل  8000ا�يل كتجسد الظاهرة، د�ل اSٔرقام، Sٔن يه 
  ...بو¨دها

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار، ا,هت.ى الوقت

  .تفضيل الس:يدة الوز�رة

        ::::الس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنمنمنمنية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعية
ابغيت نpٔكد �لس:يد املس�شار بpٔنين مhفقة معه Jىل ال�شخيص، وبpٔنه 

Sٔس:باب هو سقوط مZظومة القمي �لفعل جيب ٔ�ن نعاجل اSٔس:باب، ومن ا
وكذã اPور اÚي اكنت ت��وؤه اSٔرسة يف اCمتع املغريب، وما ن�ساوش 
ميل ëلكمنا Jىل البنات والو �يخرجوا �لشارع، �كري ٕاىل اكنوا �يمكيو 
الرWال واSٔوالد، ما اكنوش �يمكيو البنات، وٕاىل اكنوا �يا}ذوا ا�درات 

�يا}ذوا ا�درات، البنات كBرشبوا الكحول الرWال ولوالد، اSٓن البنات 
  .م�لهم م�ل اSٔوالد، ٔ�س:باب ال�رشد لكها ٔ�صبحت مhوفرة

ãÚ، نعم جيب ٔ�ن نتد}ل Jىل مس:توى اSٔس:باب ليك نصل ٕاىل نتاجئ 
  . ا�يل يه تتحفظ لنا الوالد والبنات

ومايش ٔ�� ا�يل قلت، الس:يد املس�شار، ٔ�ن الرWال ختالو Jىل اSٔدوار 
واهنزموا، ٔ�نت ا�يل قلتهيا، �ش ما ا,هتمش ٔ�نين ٔ�هتم الرWال بpٔهنم مل د�هلم 

يعودوا يقوموا بpٔدوارمه، �لفعل الزم اSٔرسة ورب اSٔرسة وربة اSٔرسة 
يتحملوا املسؤولية د�هلم، مايش فقط يف ٔ�هنم جييبوا اSٔلك والرشب 

يف والعطX لوليدات، ولكن كذã ٔ�هنم حيضيومه و�راق�ومه ويوا�بومه 
اPراسة د�هلم، Sٔهنم ٕاىل ما قاموش هباذ اSٔدوار �يخرجوا ٕاىل الشارع، ميل 
�يخرجوا �لشارع Jاد كنجيو احZا نتكفلو هبم، ميل كنتكفلو هبم � ريت ٔ�هنم 

  .يق�لوا
هناك ٔ�طفال يف الشارع كنديومه حنطومه يف دور د�ل الرJاية 

  . ¥جÖعية، �يخرجوا، كرنغبومه، �يخرجوا
،ãدا،  ف�W الس:يد املس�شار، ٔ�نه صعب وصعب ،ã ٔكدpمر تنSٔا

ما خصناش نلقاو اSٔطفال يف الشارع، ٔ�ما ٕاىل لقFنامه صعيب �ش Jاود 
  . ëرجعهم لٔ رسة وتعاود تعاجلهم

لكن احZا اليوم ك�ش:تغلو Jىل س:ياسة معومFة مZدجمة �لطفوÉ، محلاية 

ل يف الشارع، وكذã اSٔطفال، ا�يل فهيا ¡ادي ,زلو �رامج }اصة �Sٔطفا
¥س:تغالل اجل�يس د�ل اSٔطفال وÇشغيل اSٔطفال، وÇشغيل الطفالت يف 

د�ل الربامج ا�يل دا}ل يف الس:ياسة ) package(البيوت، هذا وا¨د 
العمومFة املندجمة، ومؤخرا انعقدت ا�لجنة الوزارية �لطفوÉ �رئاسة الس:يد 

  .رئBس احلكومة النطالق هذا الورش الك�ري

        ::::يد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةيد رئBس اجللسةالس: الس: الس: الس: 
  . شكرا

السؤال الثاين موضوJه ظاهرة ال�سول، اللكمة Sٔ¨د السادة 
  .املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر 
  .شكرا الس:يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس:يدة الوز�رة احملرتمة،

Zعية سلبية تعاين مÖدة جممتعات، ٕاال ٔ�ن يعترب ال�سول ظاهرة اجJ ه
هذه الظاهرة تطورت يف بالد� وان�رشت fشلك خميف، حىت ٔ�صبح 
البعض يتâذها حرفة بل ويلقهنا Sٔبنائه، وهنا �مكن اخلطر Jىل اCمتع، ٕاذ 
ٔ�صبحت هذه اSٓفة ¥جÖعية تثري الفوىض وÇيسء �لمظهر ¥جÖعي 

بذوÉ من طرف العام �لمجمتع، وترضب عرض احلائط �Cهودات امل 
احلكومة ٕالدما�م دا}ل اCمتع وتقومي سلوnهم من }الل املؤسسات 

ãÚ عية املعدةÖواملراكز ¥ج.  
: ٕاال ٔ�ن هذه الظاهرة ما فhئت تزتايد، وJليه ±سائلمك، الس:يدة الوز�رة

ما يه ٕاسرتاتيجيتمك ملعاجلة هذه الظاهرة؟ وهل هناك �ٓليات الردع والزجر 
  حملرتيف ال�سول؟

  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس:يدة الوز�رة

        ::::الس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتالس:يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنمنمنمنية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعية
ه هذا السؤال املهم   . ٔ�شكر الس:يد املس�شار Jىل ط̈ر

�لفعل ميكن ٔ�ن نقول بpٔن ظاهرة ال�سول يه ومصة Jار يف ج�ني لك 
ٕاذا اكنت تزتايد ف�الفعل يتحمل املسؤولية جممتع )شهد هذه الظاهرة، فFعين 

اCمتع حبكومhه ومبؤسساته و�لك من هو معين �ملظهر اÚي ëمتظهر به 
املدينة، حبيث ٔ�نه هاذ الظاهرة كتâيل ال�سول جزٔ� من املظهر اخلار� 

ٔ�نه يتاكفل وما فهيش �لمدينة، وهذا ال يليق ٔ�وال مبجمتع مسمل من املفروض 
يدمه، مبجمتع حقويق �كفل للك مواطن احلق يف السكن �س ا�يل �ميدوا 

ويف اSٔلك ويف الرشب وكذã يف إاليواء، لكن ابغيت نقول لمك بpٔن هذه 
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الظاهرة من ٔ�صعب الظواهر ¥جÖعية واليت كذã فهيا صعوبة يف 
  .معاجلهتا

 326اجلانب الردعي، طبعا القانون اجلنايئ ينص من }الل املادتني 
�ت من حيرتف ال�سول، ولكن ٕاىل جFنا ند}لو امل�سولني Jىل عقو 333و

اكملني، ٕاضافة ٕاىل السجناء، خصنا وا¨د السجن ما عرف�ش قد مدينة وال 
قد جوج د�ل املدن، وهذا ¡ادي �كون اصعيب �ل�س:بة �للكفة Jىل 

ÉوPا.  
املسÉٔp الثانية ٔ�ن هناك ذوي احلاWة، اكينني الناس ا�يل عندمه احلاWة، 

مل يتعففوا، تيخرجوا، �يطلبوا، هاذ الناس هاذو احZا كنقولو هلم ٔ�ن ولكن 
  .اك�ن �يفاش ±س:توعبومه

عند� ٔ�وال ا�يل ما عندوش مpٔوى، ا�يل ما عندوش ا�يل يتكفل به، 
حنن نتوفر Jىل مؤسسات �لتكفل هبم، وكنقول ã بpٔن عند� مجموJة من 

كز 4نوية xبعة لها ٕاليواء املراكز الكربى املوجودة يف املغرب فهيا لكها مرا
امل�سولني، ولكن راه �يجيو ك�ش:تغلو Jىل إالدماج د�هلم، ميل تيخرج 
�لمجمتع مرة ٔ�خرى من املركز Jاود كريجع ميارس ال�سول وJاود كنجيو 

الصخرة د�ل "جنمعوه من الشارع و�رجع �لمركز، فه.ي معلية حبال ذيك 
عندك، واحZا يف هذا اSٔمر ، كهتبط عندك وتطلعها وتعاود هتبط "سزييف

  .يومFا
القضية الثالثة ا�يل ابغيت نقول لمك، ٔ�ن عند� و¨دات د�ل إالسعاف 
املتنقل ا�يل يه ك�سعف الناس ا�يل هام حمتاWني يف الشارع، ومن مضهنم 
امل�سولني، كنقولو هلم ٕاىل احhاجFيت لٔ لك �ٓ� عند�، عند� الو¨دات 

 عند�، ما ابغيتBش جتلس يف املركز ما د�ل إالسعاف، ابغييت تل�س �ٓ�
اك�ن مشلك، لكن هؤالء اك�ن ا�يل عندمه مشلك مريض، خصو ي�سول، 
خصو يطلب، لكن ا�يل ابغى يتعفف ما اك�ن حىت مشلك، مراكز الرJاية 

  .¥جÖعية Wاهزة الس�Fعاهبم وكذã العمل Jىل ٕادما�م دا}ل اCمتع

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا
  .ة لمك الس:يد املس�شار يف ٕاطار التعقFباللكم

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر 
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يدة الوز�رة احملرتمة،
يف احلقFقة هاذ الظاهرة كتºٔpر Jىل الصورة د�ل املغرب، ويه ظاهرة 
يف احلقFقة خمC� Xمتع، واحZا ٕاىل امشBيت وا¨د الس:نوات هذي ما اك±ش 

الظاهرة هباذ الشلك هذا ا�يل رجع، وا¨د الشلك غريب،  عند� هاذ
ؤ�صبحت يف احلقFقة حرفة، ما ابقاÇش Çسول د�ل احلاWة، حمتاج، ما 

  .ابقاÇش م�نية Jىل احhياج، رجعت حرفة �يجيب مهنا ا³هنار د�لو
ورجعت هاذ الظاهرة د�ل ال�سول ك�س:تقطب حىت اSٔطفال، مبا فهيم 

وصة وكمتيش به ت�سول به، وهذي يف احلقFقة الرضع، �يد�رومه يف الكر 
اPوÉ �يخصها تقوم �لواجب د�لها يف هاذ املوضوع، Sٔنه ميل كت¹رب وا¨د 
�يجر وا¨د الكروصة، مرٔ�ة دا�رة الكروصة ودا�رة فهيا رضيع، هذاك 
مكري، هذاك راه مكري، مايش اكع د�لها، ؤ�صبحنا زد�، ٕاىل شفhو هاذ 

ني ا�يل Èاجر�ن ا�يل Wايني من �را، هذي زادو الظاهرة د�ل امل�سول
  .n×لوها

وهناك ابغيت ±شري لهاذ النقطة ا�يل Èمة، هناك ش:باكت مhخصصة 
يف ¥س��ر د�ل هاذ اليش، وهذي ا�يل �يخصها حتارب يف العقر د�ل 
اPار، Sٔن هنا هاذو مhخصصني �يكريو ال العياالت وال الرWال الك�ار �ش 

درمه يف  50اذ احلرفة ويد}لوا هبم ويعطيومه هام يف اSٔ}ري يد�روا هبم ه
ا³هنار، وهاذ اليش راه موجود وموجود �كرثة وJىل اSٔخص يف املدن 
الك�رية، وهذا خص وا¨د املراق�ة ëكون Wد صارمة يف هذا املوضوع، ا�يل 

  ...قلنا القانون الزجري راه املقصود مZو هاذو مايش ا�يل
  .وشكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس:يد رئBس االس:يد رئBس االس:يد رئBس االس:يد رئBس ا
  . شكرا الس:يد املس�شار

  . اللكمة لمك الس:يدة الوز�رة يف ٕاطار دقFقhني

        ::::وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتوز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنمنمنمنية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةية ¥جÖعيةالس:يدة الس:يدة الس:يدة الس:يدة 
نعم، ٔ�� كنت¹اوب معك، الس:يد املس�شار، ف� تفضلمت fشpٔنه، وابغيت 

Jه التقائية بني قطاFمر الزم حتصل فSٔٔن �لفعل هاذ اpات نقول لمك ب
حكومFة مhعددة، وقد حصل، حبيث ٔ�ن هناك اتفاقFة جتمع ما بني وزارة 
التضامن واSٔرسة والتمنية ¥جÖعية، وزارة العدل ووزارة اPا}لية، Sٔن 
ا�يل ¡ادي يعرف واش اك�ن ش:باكت وال ما اكي�ش ش:باكت، طبعا مايش 

  . وزارة التضامن، يعين �از �ٓخر
وكذã جحزها وجحز اSٔش:ياء اليت وكذã �لوقوف Jىل هاذ الش:باكت 

جتمعها fس�ب هاذ ال�سول لBست هذه الوزارة، Sٔنه ما �يد}لش يف 
 ãة الزم نعاودو نفعلوها، وكذFا عند� اتفاقZات د�لنا، ولكن احFالصالح
±ش:تغلو Jىل ٔ�ساس احلد من هاذ السلواكت الال مدنية، السلواكت ا�يل 

  . كمتس بوWه املغرب
و مكغرب ٔ�نه فقط ميل �كون عند� مؤمتر وال ëكون ما ابقFناش كرنضا

عند� يش مZاس:بة جنيو جنمعو امل�سولني، حنطومه يف وا¨د املركز د�ل 
الرJاية وحىت )سايل هذاك اليش ونعاودو نطلقوه، ال، �يخصنا نوقفو Jىل 
احلاالت، ٕاذا اكن هناك ا¨رتاف، ٕاذا اكنت هناك ش:باكت، فالسجن هو 

ر، وهكذا ميكZنا ٔ�ن ن�هت.ي ٕاىل وا¨د الس:ياسة ا�يل املpٔوى ولBس يشء �ٓخ
كتدمج الناس ا�يل عندمه الرغبة يف إالدماج، لكهنا تعاقب ا�Úن يتجرون 

 . fسمعة املغرب وبوWه املغرب احلقويق
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        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا، و±شكر الس:يدة الوز�رة Jىل مسامههتا معنا يف هاته اجللسة

وWه ٕاىل الس:يد وز�ر الثقافة، وموضوJه واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال امل
  . الرب�مج احلكويم يف دمع احلركة الثقافFة والفZية ببالد�

اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق ¥س:تقاليل، تفضل الس:يد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصاري
  الس:يدات والسادة الوزراء،

  الزمالء اSٔعزاء،
 يف ٕاطار هذه اجللسة قد اخhار ٔ�ن )سائل اليوم الفريق ¥س:تقاليل

يه دJامة ٔ�ساس:ية  -كام يعمل امجليع-الس:يد وز�ر الثقافة �عتبار ٔ�ن الثقافة 
يف بناء اCمتع، ويه بدون شك مر�ٓة تعكس هوية اSٔمة يف ش:ىت اCاالت، 
وذã عن طريق سواء إالبداع الثقايف ٔ�و الفين ٔ�و ٕا�راز الرتاث الثقايف 

 ãاحف لعرض وذhة، دور املطالعة، مFعن طريق تعدد بناء املراكز الثقاف
الفZون اSٔصيX، وتنظمي املهرWا�ت الثقافFة احلقFقFة وكذã ¥عتناء �ملهن 

  . الفZية من مرسح وحنت و¡ريه
ٕاذن، كنا ن�hظر ٔ�ن هذه احلكومة يف طبعهتا الثانية، ويف غياب �ر�مج 

طار ¥مhداد �لرب�مج �لحكومة اSٔوىل ٔ�و }اص حظي بثقة الربملان، ويف إ 
يف طبعهتا اSٔوىل، كنا ,متىن الوفاء مبا الزتمت به احلكومة يف هذا اCال، 
وذã عن طريق ختصيص مزيانية ëرىق ٕاىل هذه اSٔهداف املسطرة يف 
الرب�مج احلكويم، اÚي حنن اضطرار� نتعامل معه اSٓن يف غياب ما 

 .مج حكويم Wديدٔ�رشت ٕاليه سابقا من �ر�
الس:يد الوز�ر، ومن }اللمك احلكومة، ٔ�ن  ،ولهذا، فZحن اSٓن ±سائلمك

تنوروا الرٔ�ي العام وحنن معه من هذه الق�ة عن مدى ٕارادة احلكومة 
نظرا ملا ٔ�رشت ٕاليه من ٔ�س:باب ومن  -ٔ�ي الثقافة- لالعتناء هبذا املرفق الهام 

  . مس��ات
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا الس: 

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة

        ::::الس:يد محمد اSٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس:يد محمد اSٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس:يد محمد اSٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس:يد محمد اSٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .شكرا الس:يد الرئBس

  . شكرا الس:يد املس�شار Jىل هذا السؤال
�لفعل، املغرب بفضل موقعه املمتزي واحلضارات اSٔساس:ية اليت تعاق�ت 

رصيد xرخيي غين وJىل هوية  Jىل ٔ�رضه وتفاJلت مع حضارته، يتوفر Jىل
دة ومhعددة الروافد يف �ٓن وا¨د ِ̈   .ثقافFة مو

وحنن وانطالقا من ٕاطار مرجعي يعمتد Jىل الثوابت اSٔساس:ية مهنا 

دس:تور اململكة اÚي جعل من الثقافة ركزية ٔ�ساس:ية، وجعل �لثقافة دور 
ر يف حامية التنوع الثقايف، مع احلرص ولك احلرص Jىل ضامن حرية الفك

وإالبداع، انطالقا من التوجهيات امللكFة السامFة، حFث يويل صاحب 
اجلالÉ املð محمد السادس نرصه هللا عناية كربى �لتمنية الثقافFة، وانطالقا 
من الرب�مج احلكويم اÚي جعل احلكومة تعترب ا³هنوض �لشpٔن الثقايف 

طار املرجعي ميثل ٔ�ولوية مضن مقاربة مZدجمة، قلت انطالقا من هذا االٕ 
وضعت وزارة الثقافة مZذ الس:نة املاضية مقاربة Wديدة تقوم Jىل، من �ة، 
احلفاظ Jىل مك�س:بات الفرتات السابقة، حنن نؤمن �لرتاكامت، ومن �ة 

  .ٔ�خرى تدارك النقائص اليت يعرفها هذا القطاع
  :ٔ�ولو�ت 5ف�ش:تغل يف ٕاطار �ر�مج قطاعي �رëكز Jىل 

يف اCال الثقايف من W�ٔل تدارك اخلصاص اSٔوىل س:ياسة القرب  -
الك�ري احلاصل يف الب�Fات الثقافFة، �ٕالضافة ٕاىل تعز�ز العرض الثقايف، 

من مزيانية وزارة الثقافة دون  %50وخنصص لهذا الرب�مج ما يفوق Jىل 
  ا¨�ساب كتX اSٔجور؛

قايف الرب�مج الثاين هو دمع إالبداع الثقايف والفين، وٕا�راز التنوع الث -
  وتعز�ز قدرات الكفاءات الشابة؛

  الرب�مج الثالث، تpٔهيل الرتاث الثقايف املادي و¡ري املادي؛ -
  رابعا، املسامهة يف اPبلوماس:ية الثقافFة؛ -
  .وبطبيعة احلال، }امسا، حتسني حاكمة هذا القطاع -

وهاذ املقاربة مكZتنا من عقلنة ٔ�كرث وفعالية ٔ�جنع لتدبري هذا القطاع، 
ا هذه الس:نة بفضل وضوح الرؤية ودقة هذه الربامج من حFث متكZن

مليون درمه ٕاضافFة Jرب الرشااكت والهبات  195اس:تقطاب ما يفوق Jىل 
  .والرشااكت اPولية

ٕاال ٔ�ننا كذã نقر معمك، الس:يد املس�شار، بpٔنه ٔ�مام احلر�ية الثقافFة ا�يل 
Fلني الثقافJمتع، و¥نتظارات الواسعة �لفاCني، جعلت تد}ل تيعرفها ا

، ٕ�ماكنيات مhواضعة مع جحم ¥نتظارات، ومع اوزارة الثقافة يبقى حمدود
  .�ٓليات ورثناه من املايض ëاكد ëكون م¹hاوزة

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .ا,هت.ى الوقت، اللكمة لمك الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصاري
ذه اSٔجوبة، ولكن ٔ�ود ٔ�ن ٔ�سوق بعض شكرا الس:يد الوز�ر Jىل ه

اSٔرقام Sٔؤكد ٔ�ن املزيانية اليت Wاءت هبا احلكومة يه دون الطمو¨ات، 
وذã انطالقا مما تفضلمت بعرضه يف ا�لجنة }الل مZاقشة املزيانية الفرعية، 

Jامصة ٕاقلميية ال تتوفر ٕاىل ¡اية xرخيه Jىل مركز  24ٕاذ ٔ�كدëمك ٔ�ن هنا 
كدمت ٔ�ن امجلاJات احلرضية ال تتوفر Jىل مراكز ثقافFة ثقايف، مث س:بق ٔ�ن �ٔ 

، مث كذã امجلاJات القروية حفدث وال حرج �ل�س:بة %50ب�س:بة 
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  . %10لالفhقار �لخزا�ت ونقط القراءة اليت ال تتعدى 
 ãٔثري كذpة وما لها من تFبلوماس:ية الثقافPهيك عن ت�ش:يط ا�

Jدد �بري من الس:ياح، و�لتايل لت�ش:يط الس:يا¨ة الثقافFة اليت تقوم جبلب 
  .خض �بري من اSٔموال يف خزينة اPوÉ و�لعمX الصعبة

مث يف نطاق الرشااكت، ëلكممت عن الرشاكة، وكنا نود ٔ�ن ëكون 
�لحكومة نظرة اس��اقFة حول ٕاحقام القطاع اخلاص يف هاذ القطاع الهام Wدا 

ã البالد يف هذا من W�ٔل كذã التاكمل مع الربامج احلكومFة ٕالغناء كذ
  .اCال و}لق مZاصب �لشغل

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا
  .لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب اللكمة

        ::::الس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافةالس:يد وز�ر الثقافة
  .شكرا الس:يد الرئBس

ملا ëكون الرؤية واحضة واSٔولو�ت مسطرة بدقة، ,متكن من تعبئة 
ة املوقرة Cلس املس�شار�ن ٔ�ننا متكZا وسائل ٕاضافFة، وقدمت ٔ�مام ا�لجن

مليون  195هاذ الس:نة من جعل ٕاىل Wانب مزيانية وزارة الثقافة دمع يفوق 
درمه، ٔ�ي ما يفوق مزيانية التجهزي د�ل الوزارة، Jرب رشااكت وهبات من 
القطاع اخلصويص لعمليات مدققة، ٕاما يف ٕاطار ëرممي املباين التارخيية 

  .جFة ٔ�و بناء مؤسسات ثقافFةواملواقع اSٔر�يولو 
هاذ احلكومة اكنت لها الش¹اJة ل�سطري الرب�مج ف� خيص املؤسسة 
الثقافFة Jرب خريطة مدققة �لم�شpٓت الثقافFة يف اململكة، ؤ�عطينا اSٔرقام 
املدققة يف هاذ املوضوع، وهاذ احلكومة يف س:ن�ني متكZت من ٕا¨داث ما 

ية هاذ اخلصاص تدرجييا، وا�طط مركز ثقايف من W�ٔل تلب  20يفوق Jىل 
يه جعل لك عوامص اSٔقالمي تتوفر Jىل مر�ب ثقايف  2016امخلايس يف ٔ�فق 

مبرسح وخزانة وخزانة اSٔطفال ؤ�روقة �لفZون ال�شكFلية ولك املرافق 
  . املرتبطة �ٕالبداع الثقايف والفين

 ٔS ة ٕاىل ٕاماكنيات ٔ�وسع ؤ�كرثWٔ�ننا يف ¨ا ãن بطبيعة احلال نقر كذ
احلاجFات اليوم ٔ�صبحت مل×ة، Sٔن امجلاJات الرتابية تطالب بوزارة الثقافة 
ٕا¨داث مؤسسات ثقافFة، اللك ٔ�درك اليوم دور الثقافة، دور الثقافة يف 
¥نÖء و¥Jزتاز �النÖء �لوطن، �النفhاح Jىل ثقافة اSٓخر، ب��قFف 

  ...اCمتع
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
الس:يد الوز�ر، شكرا، ±شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته ا,هت.ى الوقت 

  . معنا يف هاته اجللسة
واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال اSٔول املوWه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب Pى 

رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، وموضوJه ا�لجوء ٕاىل 
  . التpٔمني ضد خماطر ارتفاع ٔ�سعار احملروقات

السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÉ واملعارصة لتقدمي اللكمة Sٔ¨د 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس:يد الرئBس احملرتم

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

سؤالنا، الس:يد الوز�ر احملرتم، يتعلق �لتpٔمني Jىل خماطر ارتفاع ٔ�سعار 
ٔ�قدمت  2013ٔ�شهر، و�لضبط فاحت س�مترب  4وايل ق�ل ح. احملروقات

احلكومة املغربية Jىل ٕا�رام عقد التpٔمني ضد خماطر ارتفاع ٔ�سعار احملروقات، 
Çس:تفFد مبوج�ه بالد� من تغطية سعر الربمFل من النفط اخلام حrF يتعدى 

  . دوالر �لربمFل 120سقف 
مة واحلاكمة ٔ�مام زمFلمك، الس:يد الوز�ر، الوز�ر السابق �لشؤون العا

رصح،  2013س�مترب  20جلنة املالية مب¹لس املس�شار�ن، و�لضبط يوم 
قال لنا بpٔن احلكومة ٔ�قدمت Jىل ٕا�رام هذا العقد بعد ٔ�ن قامت بدراسة 
دقFقة، وهذا 'م د�ل الس:يد الوز�ر السابق، دراسة دقFقة، وبعد ٔ�ن 

 ا�يل �ي�سمى بـ ٔ�صبحت الظروف مواتية العÖد هذا النوع من التpٔمني
)Hedging .(  

عطاش توضي×ات اكفFة حول إاال ٔ�ن الس:يد الوز�ر ذاك الوقت ما 
ٔ�وال املضامني د�ل هاذ عقد التpٔمني، ٔ�ش:نو يه الطبيعة د�لو؟ ٔ�ش:نو يه 
املدة د�ل التpٔمني؟ ٔ�ش:نو يه الرشوط د�ل مراجعة وجتديد هاذ العقد 

ة املالية اليت يتوجب Jىل احلكومة د�ل التpٔمني عند ¥قhضاء؟ وما يه القمي
  دفعها �لجهة املؤمZة؟ 

احZا ابغينا، تنو�را �لرٔ�ي العام الوطين وتنو�را �لم¹لس، تعطيو� اشوية 
التفاصيل املرتبطة هباذ عقد التpٔمني، وتوحضوا لنا، الس:يد الوز�ر، خبصوص 

رتض ٔ�ن اPراسة ا�يل اكنت احلكومة دامئا كتقول بpٔهنا J�ٔدت دراسة دقFقة يف
هاذ اPراسة كت¹اوب Jىل لك هذه إالشاكالت، واش م�ال يف هاذ 

دوالر �لربمFل الوا¨د وهو  120اPراسة كتوقعوا ٔ�ال يتعدى سعر النفط 
  ؟املعدل ا�يل Jىل ٔ�ساسه ٔ�مZتو البÕ من ا�اطر املرتبطة بتقلبات اSٔسعار

واش عندمك توقعات حسب هاذ اPراسة، �رتفع هاذ السقف وال 
خفض؟ يعين، ,ريد توضي×ات حول طبيعة العقد، الرشوط د�لو، القمية ين

ãراسة، ٕاىل ¡ري ذPد�لو املالية، املدة د�لو، مضمون ا.  
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار إالWابة عن السؤال
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لكف �لشؤون لكف �لشؤون لكف �لشؤون لكف �لشؤون الس:يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، املالس:يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، املالس:يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، املالس:يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امل
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئBس،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،
الس:يد رئBس فريق اSٔصاÉ واملعارصة، �يف قلتو هاذ املوضوع، ٔ�� ما 

هذا وا¨د العقد دارتو احلكومة . افهم�ش اJالش حبال ٕاىل هو خمبع، ال
ة، الهدف مZو هو تpٔمني جوج د�ل املغربية، عن طريق اSٔبناك املغربي

احلواجي، تpٔمني ëزويد املغرب يف ظرفFة ٕاذا متت ظرفFة صعبة، ظرف 
صعب، واحلفاظ Jىل التواز�ت العامة وJىل القدرة الرشائية بت×ديد 

  .دوالر �لربمFل 120السقف 
ولكن، احZا ما در� التpٔمني فقط ٕاال �لاكزوال، Sٔن الاكزوال �يد}ل 

س:هتالك الوطين د�لنا �لمواد البرتولية، مث ما �يخفاش من ¥ %48بــ 
Jليمك الاكزوال �يد}ل يف الصناJة، ويف النقل و}اصة نقل البضائع 

  .واملسافر�ن
ش:ت�رب  13ٔ�لف طن، فرتة التpٔمني من  600احلجم املؤمن هو مليون و

، مع اعÖد حماس:بة مع 2013ٔ��م  5ٔ��م وال  4د)سمرب، �يق لنا  31ٕاىل 
 ٔSة هناية لك شهراZطراف املؤم.  

فني  وميل وقعنا العقد واحZا كند�رو اجÖع شهري �ش ك�شوفو
  .واصلني فهاذ اخلط االئÖين ا�يل دارتو احلكومة املغربية

مليون د�ل  60، ٔ�ي تقريبا مهمليون د�ل اPر 509لكفة التpٔمني 
  . ٔ�لف 300اPوالر و

ني هو موا�ة ٔ�وال الزتويد، الهدف اSٔسايس من العملية د�ل التpٔم
وهذا اكن صعب يف هاذيك الفرتة، وارتفاع ٔ�سعار احملروقات، �يف قلت 

  .ã �ش حنميو التواز�ت د�لنا املالية، وحنميو القدرة الرشائية
  ...اPول�ل كتلp¹ٔ ليه وا¨د العدد د) Hedging(هاذ التpٔمني 

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس:يد الوز�ر

وز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الالس:يد الالس:يد الالس:يد ال
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .,مكلو ف� بعد

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس:يد الرئBس

  .شكرا الس:يد الوز�ر Jىل هذه التوضي×ات

حZا هاذ السؤال، مايش مسÉٔp د�ل موضوع نبغي نؤكد لمك بpٔنه ملا طر 
خمبع، احZا لس�ب fس:يط، ذاك الوقت فاش اس:تضفZا الزمFل د�لمك وز�ر 
الشؤون العامة السابق، وقدم العرض، طرحZا هاذ اSٔس:ئX، طبيعة 
التpٔمني، مدة التpٔمني، التلكفة د�لو، الرشوط د�لو، هاذ اليش لكو 

ت Jلينا وا¨د الوثيقة فهيا هاذ طرحZاه، لو اكن لقFنا ٔ�جوبة وتوزع
  .املعلومات اPقFقة ا�يل تفضلتو هبا مشكور�ن، لرمبا كنا نطرحو سؤال �ٓخر

ولكن، وا}ا، ماJلهيش، الس:يد الوز�ر، ها احZا اعطيتو� توضي×ات 
مليون  J60ىل املدة د�ل التpٔمني واحلجم املؤمن ولكفة التpٔمني ا�يل قلتو 

  .دوالر
  الس:يد الوز�ر، 

رة د�ل جملس املس�شار�ن، ٔ�عين بذã احملارض د�ل املناقشات اÚا�
واملداوالت ا�يل معلنا مع وز�ري ¥قhصاد واملالية، Çشهد Jىل ٔ�ن فريق 

ملا كنا بصدد مZاقشة مرشوع القانون املايل ، 2010اSٔصاÉ واملعارصة مZذ 
كنا دامئا، وهاذ اليش موثق، نطالب احلكومة  2013، و2012ويف  2011

�ختاذ القرار د�ل تpٔمني املغرب ضد التقلبات د�ل ٔ�سعار النفط، ذاك 
الوقت فاش قدمZا احلكومة هاذ ¥قرتاح، الس:يد الوز�ر، احشال اكن تيد�ر 

دوالر، اليوم احلكومة بعد ثالثة  75اكن �يد�ر  سعر الربمFل من النفط؟
 120و س:نوات ميل قدمZا هاذ ¥قرتاح كتpٔمن Jىل وا¨د السقف ا�يل ه

  . دوالر ا�يل مhفاوض fشpٔنه
مليار  60مليون دوالر، حوايل  60قلتو لنا بpٔن اللكفة د�ل التpٔمني 

س:ن�مي، يعين زايد �قص، ٔ�� ابغيت ±سولمك، هذي ضيعت ثالث س:نني 
بدون ما يتعطى لنا جواب Jىل التpٔمني، ٔ�}ريا اهتدت احلكومة ٕاىل ٔ�نه 

  .خصنا ند�رو التpٔمني لٔ هداف اليت ٔ�رشمت
ما يه جحم اخلساþر ا�يل ëك�دهتا بالد� من جراء Jدم التpٔمني Jىل 

  .؟ راه اكينة خسارة �برية120دوالر عوض  75سعر �رمFل النفط ا�يل اكن 
4نيا، واش كتوقعوا، يعين التقد�ر د�لمك، Sٔن وا¨د الس:يد الوز�ر يف 
 حكومة ال�سâة اSٔوىل ا�يل هو اليس بوليف محل اليس اخللفي وز�ر

ومل جيري ëكذيب هاذ القضية، Sٔنه الترصحي قال بpٔنه �بد اخلزينة ... االتصال
  .د�ل اPوÉ خساþر
  الس:يد الوز�ر، 

تبدو مزنجع من ٕا4رة هذا السؤال؟ ٕاىل كنت غتقلق وتزنجع حنيدوه اكع 
  . هاذ السؤال

  .هللا هيديك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

 .تفضل الس:يد الوز�ر
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نتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة نتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة نتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة نتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الوز�ر امل الوز�ر امل الوز�ر امل الوز�ر امل الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  . تعرف ما ميكZلBش ,كون مزنجع
¡ري نبقاو قابطني هذا اخللفي قال، بوليف قال، اخللفي نفرضو اكع 
قالها، ميكن خيطpٔ، راه ¡ري وز�ر االتصال، ا�يل عندو امللف هو بوليف، هو 

� خنطpٔ حىت دا�، واش حFث وز�ر ¥قhصاد، ولكن راه ميكن اخللفي وال �ٔ 
  . خطJ �ٔpلقوا احل¹ام، ال راه ما يش هااك، مايش هااك

ا�يل Èم يه نتلكمو يف اSٔمور د�لنا �لواقع، بpٔش:نو اك�ن، هاذ اليش 
اس:نني اكن خصنا ند�رو  3ا�يل كتقول ٔ�� ±شاطرو معك، ما يش هذي 

د}لو املواد هاذ اSٔسلوب د�ل التpٔمني، اكن خصنا ند�روه ميل قرر� ن
  .النفطية لصندوق املوازنة

وãÚ، إالصالح ا�يل ¡ادي جنيبو يف قانون صندوق املوازنة هو ما 
�قBش ¡ادي يد}لوا املواد بقرارات بريوقراطية، ¡ادي يد}لوا بقانون 

ميي، �ش ما �كو±ش ذاك اليش بني ا�ليل وا³هنار، صايف املغرب ظ تن 
  .الشفافFة، اPس:تور واحض، لكيش واحض

,رجعو �لتpٔمني، كتوا}ذ� Jىل وا¨د احلاWة ا�يل احZا در�ها، وا�يل ملا 
وWد� وا¨د الرتامك يف صندوق املوازنة، ؤ�� وز�ر  2012ينا�ر  3د}لنا يف 

الرتبية، ولكن الس:يد الرئBس دامئا اكن كBس:تدعيين لهاذ ا�ل¹ان ذات الطبع 
  . ¥قhصادي، Sٔنه هذا اSٔصل د�يل ٔ��

د الوضع، اكن }اصنا نوا�وه، نبقاو ¡اديني كن�سلفو وكنغرقو لقFنا وا¨
بالد�، ما ميك�ش ±س:مترو يف هاذ اليش، ولكن ما ن�ساوش ٔ�ن ختلق وا¨د 

  ...الظرفFة س:ياس:ية خطرية Wدا يه احلرب Jىل سور�

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . ا,هت.ى الوقت

  . رالسؤال الثاين موضوJه معا�ة املواطنني من ارتفاع اSٔسعا
  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق ¥شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس:يد محمد Jلمياملس�شار الس:يد محمد Jلمياملس�شار الس:يد محمد Jلمياملس�شار الس:يد محمد Jلمي
  .شكرا الس:يد الرئBس

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن،

  الس:يد الوز�ر،
الترصحي احلكويم اÚي تقدمت به احلكومة ٔ�مام الربملان بغرفhيه ٔ�كد 

 ٔSسايس واSٔىل ٔ�ن ¥±شغال اJ ويل هو حامية القدرة الرشائية لعموم
ما نالحظه  - مع اSٔسف-املواطنني، و}اصة الف�ات الضعيفة والهشة، لكن 

اليوم يث�ت العكس، حبيث ٕان معوم املواطنني يعانون اSٔمر�ن جراء ارتفاع 
ٔ�سعار خمتلف املواد ¥س:هتال�ية اSٔساس:ية، ورمغ التطمينات احلكومFة فٕان 

وا ¡ري قادر�ن Jىل حتمل تبعات القرارات الالشعبية معوم املواطنني ٔ�صبح

  .لهاته احلكومة
  مفا يه إالجراءات ¥س:تع¹الية ملوا�ة هذا الوضع، الس:يد الوز�ر؟ 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار إالWابة Jىل السؤال

احلكومة، امللكف �لشؤون العامة احلكومة، امللكف �لشؤون العامة احلكومة، امللكف �لشؤون العامة احلكومة، امللكف �لشؤون العامة لس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس لس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس لس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس لس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس ا
  :واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .الس:يد الرئBس
  السادة املس�شار�ن،

  الس:يد الرئBس، 
البد ,كونو واحضني مع بعضياتنا، اÚي يتحمك يف اSٔسعار هو وا¨د 

، هاذ القانون هذا راه واحض، والرمق د�لو واحض ٕا� س:نة 06.99القانون رمق 
ا�يل كتد}ل فهيا اPوÉ، وما مادة فقط  15تصايب، هاذ القانون ¨دد 

  .تبقى حر، معرض �لعرض والطلب، صايف واحضة اSٔمور
4نيا، امخلسة عرش مادة ا�يل مقررة ما ëزادÇش اSٔمثنة د�لها، ٕاىل 
اس:تZAينا احملروقات ا�يل ا}ذينا نظام املقايصة اجلزئية، واحZا بصدد ٕاصالح 

ٔ�ش:نو هو، Sٔنه احZا اSٓن يف �بري يف ا�Sٔم املق�X، ما تطلبومBZش نقول لمك 
اSٔطوار ا³هنائية د�لو، Sٔنه راه ما ميك�ش البالد د�لنا Çس:متر، ا³متويل 

مليار د�ل  54مكلنا بــ  2012كنغرقو املزيانية د�ل اPوÉ، ما ميك�ش، يف 
ما  2014اPرمه، راه ما ميك�ش ±س:مترو هكذا، قرر� يف املزيانية د�ل 

د)سمرب بوا¨د  31ربمك بpٔنه ¡ادي ,مكلو الس:نة يف مليار، كنâ 35نفوتوش 
¥خنفاض �بري مقارنة �لتوقعات ا�يل در� يف قانون املالية، غنكونو 
مZخفضني �رمق ال بpٔس به، اPقFق ما ëزادش، السكر ما ëزادش، هاذو 
املواد ا�يل }اضعة لهاذ اليش، راه اكينة الالحئة، والس:يد الرئBس وزعت 

ا�لجنة د�ل املس�شار�ن، د�ل املالية يف جملس النواب، هذه الالحئة يف 
  .و±رشهتا �ش ما يبقاش الهرضة يف هاذ اليش

مادة، �ك قالوا مالني اخلزب ابغاو يد�روا  15ا�يل كتحمك فFه اPوÉ يه 
إالرضاب، قلت هلم هذي مادة واسعة ¥ن�شار، ٕاىل درتو إالرضاب، 

، وا,هت.ى املوضوع، ¡ري خص احلكومة ¡ادي تتحمل مسؤوليهتا، صايف
  . ا,كونو ¨ازمني

املراق�ة د�ل اSٔسواق راه }اضعة �لمصاحل ¥قhصادية د�ل العامالت 
واملراق�ني، وهاذ املراق�ة د�ل اSٔسعار راه ¡ادي نعيدو فهيا النظر، هاذ 

  .لكمة مراق�ة ما كتعجبنBش، ¡ادي ±سميوها مhابعة اSٔسعار

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . لس:يد الوز�رشكرا ا

  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن
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        ::::املس�شار الس:يد محمد Jلمياملس�شار الس:يد محمد Jلمياملس�شار الس:يد محمد Jلمياملس�شار الس:يد محمد Jلمي
  .شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يد الوز�ر،
فpٔ� ٔ�عرفه ومhفق معمك فFه، ولكن  06.99ما قلمتوه خبصوص القانون 

ٔ�نمت nحكومة تد�رون الشpٔن العام �لمغاربة، فاملغاربة، الس:يد الوز�ر احملرتم، 
قى Jا)شني ¡ري �لسكر والزيت، راه �يخصهم اخلرض ما ¡اد)ش ميكن يب
  .واشوية د�ل الفاnهة

فpٔنمت اليوم قلمت بpٔن مراق�ة اSٔسعار Çس:تدعي من احلكومة مراجعة هاذ 
اSٔمر، ذã ما نتطلبه، هذا هو الغرض من السؤال د�لنا، Sٔن اك�ن وا¨د 

ل اخلرض، ما تعرفه ٔ�سواق د�ل امجلX د�: الفوىض Jارمة، ونعطيمك م�ال
درامه، واملواطن  3راه م�ال الفالح �بري ٔ�و صغري املنتوج د�لو �ي�Fعوا بــ 

درمه، اJالش؟ Sٔن هاذ اSٔسواق د�ل  30درمه،  �20كhوي �³هنار د�ل 
، بند الوسطاءامجلX كتعرف وا¨د الفوىض، اك�ن هناك فهيا احhاكر د�ل 

ال �لرضيبة ا�يل ميكن �ÕوÉ  �يبقاو هاذ الوسطاء ا�يل ما }اضعنيف�التايل 
Çس:تافد مهنم، والفالح ها هو اليوم ¡ادي يصبح }اضع �لرضيبة ابتداء من 

، �يصدق �يجين وا¨د الرحب ٔ�كرث �ك�ري من الفالح، واشكون يف 2015
اPرامه  3ٔ�و  5النار؟ هو املواطن، Sٔن التفاح �ي��اع بـ  �يالكا³هناية ا�يل 

  . ، Sٔن �يخنقوا السوقدرمه 20واملواطن كBرشيه بـ 
ٕاذن، احZا كنقولو بpٔن القانون ٕاذا مل يف �لغرض ي��غي تعدي�، هذا 

  . مايش قر�ٓن مقدس
4نيا، احZا ك�س¹لو Jىل احلكومة بpٔن هناك بطء، و±س¹ل هذا البطء 
الك�ري ف� يتعلق بذيك اللكمة ا�يل قلت ما كتعجبكش د�ل املراق�ة، ما 

الضعيف؟ ٔ�ما ا�يل عندو الفلوس راه ما عندو هو العمل محلاية املواطن 
 30و�مييش ملرWان �}ذ التفاح بــ  "Carte Visa"غرض، �يخرج ¡ري 

درامه  3درمه، ولكن التفاح يف السوق، الس:يد الوز�ر، الفالح �ي�Fعو بـ 
  . اPرامه 3واملواطن يواWه بــ 

مك Jىل ف�التايل، هللا خيليك، هللا جياز�مك خبري، احZا ما كنتلكمش مع
مادة ا�يل يه ٔ�ساس:ية وا�يل يه محمية، ابغينا نقولو nحكومة املرشع  15

الرئBيس يف البالد، تد�رون الشpٔن العام �لمغاربة �ش تد}لوا عن طريق 
  . معاجلة إالشاكلية د�ل سوق امجلل، وحنن جبانبمك خبصوص هذه إالشاكلية

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

 .د الوز�ر، �لرد Jىل التعقFباللكمة لمك، الس:ي

الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ف� يتعلق fسوق اخلرض، انÖ كتعرفوا بpٔن هذا املوضوع د�ل امجلاJات 

احمللية، وامجلاJات احمللية عندها مقرر بÕي يف هاذ املوضوع د�ل سوق 
}اضع �لجامJات احمللية، ما تطلبوش من  اخلرض، وتنظمي سوق اخلرض

احلكومة متس �لالمركزية، ومتس �لالمتركز، هذا من اخhصاص امجلاJات 
احمللية، ؤ�� كنت رئBس جملس بÕي وكنت كمنيش نوقف جنلس يف د�ل 
اخلرض د�ل �ب داكÉ يف الصباح، يف الرابعة د�ل الصباح، و�يتقاد 

  . اجهباالسوق، ولكن خص الناس تقوم بو 
احلكومة قامية �لواجب د�لها ف� خيص مراق�ة اSٔسعار، ٔ�� ¡ادي 
نعطيك اSٔرقام، ا�يل اعطاتين وزارة اPا}لية اليوم، Sٔنه اكن عندي ٔ�رقام 

ٔ��م، قلت �لس:يد وز�ر اPا}لية ابغيت  10ميل توضع السؤال هذي 
  . اSٔرقام د�ل اليوم

خمالفة، يف شهر نومفرب  3890 اSٔرقام د�ل ¨دود شهر نومفرب، جسلنا
خمالفة، ٔ�ي بوا¨د  2088اكنت عند� ¡ري  2012ٕاىل ¡اية شهر نومفرب 

  . الز�دة �برية، ٔ�ي اك�ن وا¨د الرصامة يف املراق�ة ومhابعة اSٔسعار
الشلك د�ل هاذ ا�الفات حىت يعرفها الرٔ�ي العام، اك�ن Jدم ٕاشهار 

ة، ٕاذا طلب ã وا¨د الزبون ، اك�ن Jدم تقدمي الفاتور2994اSٔسعار 
، الز�دة ¡ري 685الفاتورة وما اعطيهتا ³هيش راه يتابع هذاك التاجر، 

، احZا 26، خمالفات ٔ�خرى J ،98دم املرور Jرب سوق امجلX 87املرشوJة 
  .قاميني بواج�نا

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

  . مؤرش التمنية ال�رشيةالسؤال الثالث موضوJه ëراجع املغرب يف 
اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÉ واملعارصة لتقدمي 

 .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملريشيشيشيش
  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
إالمنايئ يعترب مؤرش التمنية ال�رشية املعمتد من ق�ل �ر�مج اSٔمم املت×دة 

 ãيش �لمواطنني وذBلميا وموضوعيا اكشفا لصدق املس:توى املعJ مؤرشا
لالعÖد Jىل معايري موضوعية بعيدة عن جماالت التنافس والتدافع 

  . الس:يايس
ٔ�ن  2013ولٔ سف فقد nشف التقر�ر اSٔ}ري �لتمنية ال�رشية لس:نة 

دوÉ،  186يف التصنيف اPويل من بني  130املغرب قد احhل املرتبة 
دوÉ، اSٔمر اÚي  181، من بني 2011بعدما Wاء يف نفس الرتبة يف س:نة 

يوحض ٔ�ن احلكومة مل تقم بpٔي جمهود، بل ٕان املغرب قد تقهقر ٕاىل اSٔسفل 
  . بpٔربع درWات يف س:ن�ني فقط

هاذ التقهقر، الس:يد الوز�ر احملرتم، مايش بpٔربع درWات، مايش ¡ري يف 
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 يف الفساد، كام هو يف Jلممك، الس:يد الوز�ر، التمنية ال�رشية، ولكن حىت
اPرWة د�ل الفساد يف هاذ العهد د�ل هاذ احلكومة ارتفعت Jاود بثالثة 

  . 91ٕاىل  88درWات، من 
قهقر يف التمنية ال�رشية؟ ت اSٓن ت�سولومك، الس:يد الوز�ر، ملاذا هذا ال 

  ملاذا هذا التقهقر يف الفساد؟
ني، كربملانيني تrرسو وت�hابعو وتنعرفو ما احZا، الس:يد الوز�ر، مكنتخب

تعانيه الساكنة، نعرف جFدا بpٔن ما Wاء يف هذه التقار�ر هو حصيح، Sٔن 
احZا ت�شوفو التمنية يف بالد�، وت�شوفو الفساد والرشوة �يف ëزادت، 
وت�شوفو احلكومة مل حترك ساكنا، ما اكي�ش يش م�ادرة، ما اكي�ش يش 

ٕالرادة من W�ٔل ¨ل املشالك د�ل الساكنة fشلك معل Wاد، ما اكي�ش ا
  .Jام

لهذا، ت�متناو من احلكومة يف ±سخهتا الثانية ٔ�ن تتد}ل من W�ٔل معاجلة 
ة املواطنني   .هاذ ¥خhالالت وهاذ املشالك، ومصا̈ر

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .ثالث دقائقاللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، لٕالWابة Jىل السؤال يف 

الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئBس،

  السادة املس�شار�ن،
�يظهر، الس:يد املس�شار، ابغييت ¡ري تعا�ر احلكومة، ها انت كتقيض 
الغرض، Jا�ر، وما دارت، وما فضات، هذا حقك، حىت هذا حقك 

ãس:ياس:يا، ولكن �ٓ� نتلكمو يف السؤال د�.  
يف ) PNUD2(السؤال د�لمك كتقولوا ٔ�ن املؤرش د�ل هاذ اليش د�ل 

درWات، ولكن يف السؤال د�ã  4بpٔنه طيحنا  – �2013ك  - ، 2013
، �ٓرا نت×اس:بو، هاذ احلكومة 2011كتقول }ال� يف نفس اPرWة د�ل 

  ، �ك هذا احلساب؟ 2012ينا�ر  3عيهنا WالÉ املð اهنار 
واش هاذ التقر�ر �يتلكم Jىل العامني اجلاية؟ راه �يتلكم Jىل ذاك اليش 

راه �يتلكم Jىل ذاك اليش ا�يل فات،  2013ا�يل فات، هاذ التقر�ر د�ل 
، 2014، وها احZا دا}لني لـ 2013ما �يتلكمش اJالش ما درتوش انÖ يف 

  . ¡ري �ش نعرفو اJالش كهنرضو
لتقر�ر �ٓس:يدي فFه وا¨د املناقشة بني املغرب وهاذ املؤسسة �بري هاذ ا
، وا}ذا مZاقشة عنيفة دولية فFه اليس ٔ�محد احللميي ملا اكن 2000من Jام 

وز�ر الشؤون العامة مع اليس عبد الرمحن يوسفي، Sٔنه هاذ التقر�ر �يا}ذ 
                                                 

2 Programme des Nations Unies pour le Développement 

3 ã مؤرشات فقط، ٔ�� غنقوهلم.  
يف سمل  187مضن  130املرتبة ميل كتد�ر املعدل �يحتل املغرب 

  :مؤرش التمنية ال�رشية، حFث يعزى ذã ٕاىل تواضع املؤرشات
حسب مhوسط س:نوات ا³متدرس احملققة،  153التعلمي حيتل الرتبة 

حسب مhوقع س:نوات ا³متدرس، وهاذ اليش ٔ�� كنت وز�ر الرتبية  145
Éليه  الوطنية ٕاال شهر�ن هذي، هاذ اليش راه حصيح، ولكن واش مسؤوJ

  هاذ احلكومة يف ا³متدرس؟ 
مؤرش، غنحرص هنا يف التعلمي �ش ما Jاودش �لك العصا �زاف، 

من حصة الفرد من  117مؤرش الناجت الوطين اخلام، احhل املغرب الرتبة 
، 108الناجت الوطين اخلام، مhوقع احلياة عند الوالدة احhلت بالد� الرتبة 

اليش، هاذ اليش ما خمبعش عند� يف هاذو ربعة املؤرشات Jىل م�ين هاذ 
املغرب، معرتفني به، وخصمك تعرفوا هاذ التقار�ر اPولية اشكون ا�يل 
�يعطي هاذ اSٔرقام؟ راه اعطاهتا لها املندوبية السامFة �لتخطيط، واملندوبية 

  .السامFة يه ا�يل صيفطت يل هاذ اجلواب ا�يل كنقول لمك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . ز�رشكرا الس:يد الو 

  .اSٓن اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملريشيشيشيش
احZا، الس:يد الوز�ر، ال ±شكك يف التقار�ر د�ل املندوبية، �لعكس 
هاذ احلكومة ا�يل ¡ري ما مرة ويه ت�شكك يف التقار�ر د�ل املندوبية، 

وز�ر، دافع Jىل راسك ما اك�ن مايش انÖ ولكن اSٔعضاء معمك، الس:يد ال
مشلك، ولكن احلكومة راها شكت ¡ري ما مرة، �ش �كون يف العمل 

  .د�لمك، هاذ اليش ا�يل اك�ن
  الس:يد الوز�ر، 

هاذ التقار�ر راه احلكومة عندها Jامني �لكامل والÖم، هاذ التقار�ر راه 
وال التقار�ر ، التقار�ر اSٔ}رية د�ل مؤسسات الشفافFة 2013لــ  2011من 

د�ل التمنية، التقار�ر ا�يل كتلكم Jىل هاذ احلكومة، الس:يد الوز�ر، هاذ 
احلكومة ا�يل عندها وا¨د اPس:تور ا�يل ما س:بقش اكن عند احلكومات 
السابقة، ا�يل ما خصهاش تبقى ختلق لنا املربرات، ا�يل خصها جتيب لنا 

  . نعاجلو املشالك ¨لول وقرارات ا�يل ¡ادي �قشوها معها nحكومة �ش
ميل كهنرضو Jىل املؤرشات د�ل التمنية، خصك Çشوف املؤسسات 
التعلميية يف املناطق النائية ويف البوادي ويف القرى ويف اSٔقالمي البعيدة، 

خصك Çشوف، الس:يد الوز�ر، . الس:يد الوز�ر، ؤ�نت كتعرفها ٔ�حسن مين
ود، اSٔطباء مس:توصف }ايل مسد 200املؤسسات الصحية �يفاش دا�رة، 

¡ري موجود�ن، املمرضني ¡ري موجود�ن، احZا ميل كنتلكمو هكذا راه ما 
ك�س:بوش احلكومة، الس:يد رئBس احلكومة ا�يل س�Zا يف ا�لقاء اSٔ}ري 
 ã ري يف هاذ املؤسسة، وقال�د�لو، وا�يل قال هاذ املؤسسة وقال الك
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لها، وغتقوم �رئBس Jىل املعارضة، �لعكس هاذ املؤسسة كتلعب اPور د�
�Pور د�لها وغت��ه احلكومة والرئBس د�لها لٔ خطاء د�هلم، وا�يل قاد 
)سد هاذ املؤسسة جيي )سدها، حىت وا¨د ما هيدد�، احZا يف جملس 
املس�شار�ن كنقومو �Pور د�لنا وتنلعبو اPور املنوط بنا، وغنبقاو نلعبوه 

  . Sٓخر رمق
  .الس:يد الرئBس لهذا، حتملوا املسؤولية د�لمك

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا، ا,هت.ى الوقت

  .تفضل، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب

الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٕاىل كنفهم ٔ�� كن��ع اخلطب د�ل رئBس احلكومة، كتلكم Jىل اخلطبة 
�ل الهيئة الس:ياس:ية د�لو، رمغ ٔ�نه ما ميكZاش ا�يل قال يف املهندسني د

  . �قشوها هكذا، ولكن غنقول ã ا�يل فهمت ٔ��
�لعكس، ما قالش يف جملس املس�شار�ن يش ¨اWة ا�يل كمتسو، قال 

، هذا حقو، شهاذ الناس صوتوا، وهذا حقو، ال، ال، عفاك اليس ب�شام
  . بZBاëمك �ه كتناقشوا يف اSٔبيات الشعرية هذاكاSٔن ٔ�نت و 

دا� احZا كنتلكموا Jىل وا¨د احلاWة مضبوطة عفاك، شوف، ما قالش 
هاذ اليش ا�يل ابغييت تقولو، �ٓس:يدي احرص النائب ا�يل قال هاذ اليش، 

  . مايش ٔ��
احلكومة قامئة �لواجب د�لها، وكتعاجل ¥خhالالت ا�يل واقعة، وما 

  .ي ëراكامت ف�الد�كنقولوش هاذ إالخhالالت س�هبا يش ¨د ق�ل، هاذ
مليار  35غنقول لمك ٔ�ش:نو }اصها احلكومة ملوا�ة هذه املؤرشات، 

مليار Pمع قطاع الرتبية  45,58د�ل اPرمه Pمع املواد اSٔساس:ية، 
املليار لتطو�ر التعلمي العايل، وغندوزو من  10ٔ�ي  92املليار و 8الوطنية، 

ٔ�لف  12,91مZ×ة،  ٔ�لف 230ٔ�لف مZ×ة ٕاىل  14ٔ�لف تقريبا، من  100
مليار درمه لضامن ولوج املواطنني �لâدمات الصحية، مهنا ٔ�زيد من  13ٔ�ي 

ا�يل ٕان شاء هللا ¡ادي ) RAMED(مليار درمه لرشاء اSٔدوية يف ٕاطار 
�رمس مسامهة اPوÉ مكشغل  53مليار و 13املليون،  5,45)س:تفدوا مZو 

لصحية و¥جÖعية يف املليار درمه �لتغطية ا 2يف ٔ�نظمة التقاJد، ٔ�ي 
  .صناديق ¥حhياط ¥جÖعي

مليون لصندوق املبادرة  700هذي لكها راه تدابري ؤ�رقام، مليار و
الوطنية �لتمنية ال�رشية اليت �رJاها WالÉ املð و�ي��عها هو بنفسو، تعز�ز 

املليار درمه  103املليار، ختصيص  3موارد صندوق الÖسك ¥جÖعي بـ 
  . SٔجورلكXh ا

 .هللا جيعل الربكة
  

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
الس:يد الوز�ر، ا,هت.ى الوقت، و±شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته 
القمية معنا يف هاته اجللسة، ونلمتس من إالخوان املس�شار�ن هللا خيليمك 

  .¥لزتام مبحتوى السؤال
ز�ر واSٓن ن�hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب Pى و 

امللكف �لت¹ارة اخلارجFة،  ،الصناJة الت¹ارة و¥س��ر و¥قhصاد الرمقي
  . وموضوJه رضورة تنويع العرض التصد�ري

اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق ¥س:تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس:يد عبد امحليد بلفFلاملس�شار الس:يد عبد امحليد بلفFلاملس�شار الس:يد عبد امحليد بلفFلاملس�شار الس:يد عبد امحليد بلفFل
  الس:يد الرئBس،
  السادة الوزراء،
  �ن،السادة املس�شار 

ٕاذا اكن العرض التصد�ري ببالد� ي�سم �لضعف، فذã راجع 
�Sٔساس ٕاىل قX تنويع املنتوWات الصناعية، مع العمل ٔ�ن ٕانعاش الصادرات 

  . يتطلب ال متركز قطاعي حقFقي
وهذا إالجراء يقhيض بدوره حتديث املقاوالت املس:هتدفة وتقو�هتا يف 

شاور مع خمتلف املتد}لني اSٔسواق ذات اSٔولوية، وٕاجناز ٔ�±شطة ب� 
والفاJلني ¥قhصاديني، مع اعÖد مقاربة مشولية ملوا�بة اكفة املقاوالت 
املصدرية، ودمع التنافس:ية ومنو املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وجتهزي 
املناطق الصناعية يف لك اجلهات يف ٕاطار من التاكمل اجلهوي وتطو�ر دور 

  . ينيالفاJلني ¥قhصاديني و¥جÖع 
والعمل كذJ ãىل تطو�ر العرض الت¹اري العرصي املوWه �لف�ات ذات 
اP}ل املتوسط واحملدود، وذJ ãرب }لق فضاءات جتارية Wديدة، تتوفر 
Jىل مواصفات تقZية و}دماتية ممتزية، لتقدمي عروض جتارية مhعددة 

ٕالJادة  ومhاكمX، وكذا دراسة وٕاJداد الربامج التعاقدية بني احلكومة والغرف
متوقع املؤسسات الت¹ارية مبختلف ٔ�نواعها يف السا¨ات ¥قhصادية احمللية 
واجلهوية لتمنية املشاريع ¥س��رية املدرة �Õ}ل، وتطو�ر اPبلوماس:ية 
¥قhصادية وتpٔهيلها لتلعب دورها كذJ ãىل اكفة اSٔصعدة ٕاىل Wانب 

  .اPبلوماس:يات اSٔخرى
ما يه إالجراءات اليت تنوي : ر احملرتمÚا، ±سائلمك، الس:يد الوز�

  احلكومة اختاذها من W�ٔل التنويع القطاعي �لعرض التصد�ري؟
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد املس�شار

 .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر
  



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

33 

 )2013 د)سمرب 24( 1435 صفر 20

الس:يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الس:يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الس:يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الس:يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�����ر ر ر ر 
        ::::ف �لت¹ارة اخلارجFةف �لت¹ارة اخلارجFةف �لت¹ارة اخلارجFةف �لت¹ارة اخلارجFةو¥قhصاد الرو¥قhصاد الرو¥قhصاد الرو¥قhصاد الرمقمقمقمقي، امللكي، امللكي، امللكي، امللك

  .شكرا الس:يد الرئBس احملرتم
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
ه لهذا السؤال  ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شكر الفريق ¥س:تقاليل Jىل ط̈ر
املتعلق ب�Zويع العرض التصد�ري، واÚي يندرج يف ٕاطار ¥خhيارات 

  . إالسرتاتيجية الب�Fوية لالقhصاد الوطين
د ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة تويل ٔ�مهية }اصة لهذا املوضوع، ويت¹ىل ؤ�ري

ذã يف ٕاJداد ¥سرتاتيجيات القطاعية ا�تلفة، واليت هتدف ٕاىل ëمنية 
  .وتطو�ر العرض التصد�ري وتقوية تنافسhBه يف اSٔسواق اPولية

ويف هاذ إالطار، ٕاىل امسحتو يل، رمغ اس:مترار متركز الصادرات Jىل 
من الصادرات املغربية، وا�يل  %70ت التقليدية ا�يل كمتثل حوايل القطاJا

يه ٔ�ساسا املواد الك�وية، الفوسفاط ومش:تقاته، املواد الفالحFة، املواد 
الغذائية واملعادن، فٕانه البد من القول بpٔن الصادرات القطاعية قد عرفت 

ل اجلديد من تنوJا تدرجييا لصاحل املنت¹ات اجلديدة ا�يل كت�متي ٕاىل اجلي
 %20املهن العاملية اجلديدة، عرفت وا¨د الز�دة د�ل التصد�ر، تعدت 

يف ال�ن ٔ�شهر اSٔوىل من هذه الس:نة مقارنة مع الس:نة املاضية، وهنا 
�يتعلق اSٔمر ٔ�ساسا بصناJة الس:يارات، ا�يل عرفت وا¨د الز�دة يف ظرف 

، وصناJة %8ل ، صناJة إاللكرتونيك ز�دة د�%19 ال�ن ٔ�شهر د�ل
  .%23الطاþرات ٔ�و ٔ�جزاء الطاþرات ا�يل عرفت ز�دة د�ل 

هنا �يظهر بpٔن هاذ النتاجئ يه Wد مشجعة، وتؤكد صواب التو�ات 
ولهذا، فعلينا مجيعا مواصX . إالسرتاتيجية ا�يل ا}ذاهتا بالد� مZذ س:نوات

  .ياتتضافر اجلهود من W�ٔل حتقFق اSٔهداف املسطرة يف هذه ¥سرتاتيج 
موازاة مع هاذ الس:ياسات القطاعية، الوزارة امللكفة �لت¹ارة اخلارجFة 
تواصل اجلهود من W�ٔل ال�شجيع Jىل تنويع الصادرات، سواء Jىل مس:توى 

  .القطاJات ٔ�و Jىل مس:توى اSٔسواق
يف تنفFذ Jدد من  2012ويف هاذ إالطار، رشعت الوزارة مZذ هناية 

املصدرة ٔ�و املؤهX �لتصد�ر Jرب اختاذ مجموJة �رامج اPمع �لهنوض �ملقاوالت 
من إالجراءات، نذ�ر مهنا �ر�مج عقود ëمنية التصد�ر، �ر�مج دمع مجموJة 
التصد�ر، �ر�مج ¥فh×اص يف جمال التصد�ر، �ٕالضافة ٕاىل �رامج ëكو�ن 
وتقوية الكفاءات، وكذã تدو�ن املعارض، وهذا يمت بت�س:يق xم مع لك 

  . الفرقاء
  .كراوش

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .اللكمة �لس:يد املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اSٔنصاري
  . شكرا الس:يد الرئBس

  الس:يد الوز�ر، 
حنن نعتقد يف الفريق ¥س:تقاليل ٔ�ن احلكومة قد وعت اSٓن عن 

واس:تحرضت بدون شك طريق ختصيص وزارة }اصة لهذا القطاع بpٔمهيته، 
  .¥خhالل املوجود بني مزيان التصد�ر و¥س:ترياد

وبطبيعة احلال نود ٔ�ن نعرف من احلكومة يف طبعهتا الثانية �يف س:تقدم 
Jىل معاجلة هذا اخللل دون الترضع بpٔن هناك ثالث قطاJات ويه 
الس:يارات وإاللكرتونيك والطاþرات، اليت يه قطاJات Wد حFوية، وعن 

Pوضاعطريق اSٔيب قد رمبا حتس�ت اZجSٔرشاكة مع اf فع �الس��ر املغريب .  
ولكن ¡البية الصادرات تواWه صعو�ت من حFث املنافسة، من Jدم 
 ãشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وكذÇ ãدم كذJ املوا�بة، من
البحث عن ٔ�سواق ٕاضافFة Wديدة بدال من اSٔسواق التقليدية، ٕاىل ¡ري 

جراءات اليت ,متىن ٔ�ن ëكون ¨ارضة وبقوة من W�ٔل }لق بعض ذã من االٕ 
التوازن وÇشجيع الصادرات بدل ٔ�ن تبقى الواردات تpٔ}ذ احلزي الك�ري من 

  .العمX الصعبة
,متىن ٔ�ن ±سمع مZمك، الس:يد الوز�ر، بعض املس:ت¹دات، ؤ�نمت ¨دييث 

  .العهد هبذا القطاع
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . �شارشكرا الس:يد املس 

 . اللكمة �لس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل التعقFب يف دقFقhني

الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناJة والت¹ارة و¥س�����ر و¥قhصاد ر و¥قhصاد ر و¥قhصاد ر و¥قhصاد الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت¹ارة اخلارجFةي، امللكف �لت¹ارة اخلارجFةي، امللكف �لت¹ارة اخلارجFةي، امللكف �لت¹ارة اخلارجFة

  .شكرا الس:يد الرئBس
  .شكرا �لس:يد املس�شار احملرتم

جلديدة، القطاJات اجلديدة ابغيت فقط، ٔ�� º�ٔرت �لفعل هاذ املنت¹ات ا
  . ٕال4رة وا¨د املوضوع �لغ اSٔمهية

اليوم يعين ¥عÖد Jىل الصادرات �ل�س:بة �لقطاJات التقليدية ٔ�صبح 
اك�ن ëراجع يف صادرات الفوسفاط تعدى  2013م¹hاوز، ٕاىل ٔ�واخر نومفرب 

، ولوال هاذ الصادرات وهاذ ë ،4%راجع يف ال�س:يج واملالfس بـ 22%
  . وWات اجلديدة لاكن العجز الت¹اري عرف جعزا �ٔكرثاملنت

رمغ هاذ اليش لكو، رمغ الرتاجع يف صادرات الفوسفاط وال�س:يج 
 11يف ظرف  %3واملالfس، فهناك حتسن يف جعز املزيان الت¹اري، يقدر بـ 

مليار  6,7شهر من هاذ الس:نة مقارنة مع الس:نة املاضية، مببلغ مايل يقدر بــ 
  . درمه

كومة ٕاميا� مهنا بpٔمهية املوضوع، واس:تكامال لٔ وراش ٔ�و للك ٕاذن احل
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اCهودات ا�يل بذ³هتا احلكومات السابقة، فالوزارة امللكفة �لت¹ارة اخلارجFة 
يه اليوم بصدد ٕاJداد خمطط اس:تع¹ايل هبدف احلد من تفامق جعز املزيان 

راءات ف� خيص الت¹اري، وذJ ãرب اختاذ وا¨د اCموJة د�ل التدابري وإالج
الصادرات، قطاJات ؤ�سواق، يعين تنويع الصادرات والبحث عن ٔ�سواق 
Wديدة وكذã ف� خيص الواردات ا�يل º�ٔرمتوها، الس:يد املس�شار، �لفعل 
هناك ٕاشاكل �بري، اليوم احلكومة مZك�ة Jىل هاذ اجلانب هبدف تقZني 

  . وضبط لك الواردات ا�يل كتعرفها بالد�
  .الرئBس شكرا الس:يد

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا، و±شكر الس:يد الوز�ر Jىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

ون�hقل Jىل �ٓخر سؤال يف هاته اجللسة موWه ٕاىل الس:يد الوز�ر املنتدب 
Pى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومFة وحتديث إالدارة حول عرصنة 

Zجنع �لتكSٔات احلديثة لالتصالإالدارة من }الل التوظيف اFولوج .  
 .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÉ واملعارصة

        ::::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
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئBس، 
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين، زماليئ اSٔعزاء املس�شار�ن،
ؤال شفوي حول ٕاذن هاذ املوضوع كام ٔ�رشمت، الس:يد الرئBس، هو س

  . عرصنة إالدارة من }الل التوظيف اSٔجنع �لتكZولوجFات احلديثة لالتصال
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

ال ٔ�¨د جيادل يف ٔ�مهية توظيف التكZولوجFات احلديثة لالتصال يف تدبري 
الشpٔن العام، ومما ال شك فFه ٔ�ن التوظيف الناحج لهذه اSٔ}رية يعود �لنفع 

 املواطنني، ٕان Jىل مس:توى ت�س:يط املساطر إالدارية من Jىل إالدارة وJىل
�ة، والتحمك يف ëرش:يد النفقات ٔ�و Jىل مس:توى انفhاح إالدارة Jىل 

  . ٕاخل... املواطنني وخمتلف الرشاكء من ٕادارات ومقاوالت
Jلام ��Úر ٔ�ن ورش حتديث إالدارة Jىل هذا النحو هو ورش مفhوح 

ي�سم �لبطء، حبيث ٔ�ننا الزلنا بعيد�ن لك مZذ س:نوات }لت، ٕاال ٔ�نه الزال 
  . البعد عن اPول الرائدة يف هذا اCال

وٕاذ ±س¹ل نوJا من التطور Jىل املس:توى إالخ�اري لٕالدارة من }الل 
ٕا¨داث بوا�ت ٕالكرتونية لهذه إالدارة ٔ�و تð، متكن من Çسهيل الولوج ٕاىل 

توى التواصيل، وكذا Jىل املعلومة، ٕاال ٔ�ننا نلمس نوJا من التpٔخر Jىل املس: 
  .مس:توى توظيف التكZولوجFات احلديثة لالتصال يف تدبري املوارد

  : Úا، ±سائلمك، الس:يد الوز�ر
  ما يه اSٔس:باب الاكمZة وراء التpٔخر يف ٕاجناز هذا الورش الت×دييث؟ - 
ما يه اWٓSال اليت ¨ددهتا احلكومة ٕالكامل هذا الورش وبلوغ ٕادارة  - 

  ى التطلعات؟مغربية عرصية يف مس:تو 
واحZا وحنن نعمل، الس:يد الوز�ر، بpٔن تعملوا �لك Wدية يف هذا الشpٔن، 

مphٔكد�ن بpٔن ٕان شاء هللا ¡ادي متش:يو وحتاولوا متش:يو من حسن ٕاىل 
  .ٔ�حسن

  .وشكرا الس:يد الرئBس

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
  . شكرا الس:يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة عن السؤال

الس:يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس:يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس:يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس:يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لوظيفة 
  ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة العمومFةالعمومFةالعمومFةالعمومFة

  الس:يد الرئBس احملرتم،
ٔ�� بدوري ك�شكر السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاÉ واملعارصة Jىل 
وضعهم هاذ السؤال املهم، وا�يل تيعرب Jىل ¥هÖم د�هلم بت×ديث إالدارة 

Pيات احلديثة وإاللكرتونية يف تطو�ر اخلدمات إالدارية و�Zور د�ل التق
  . والولوج ٕاىل اخلدمات إالدارية، وهذا يشء J�ٔزت به

ٔ�قول ٔ�ن املغرب اليوم مZخرط يف �ر�مج املغرب الرمقي، وهذا �ر�مج 
واسع تنخرط فFه لك القطاJات و)شمل مجيع اCاالت مبا فهيا إالدارة 

Zا واJني ٔ�ن إالدارة ¥لكرتونية اليوم ٔ�صبحت ٔ�داة فعاÉ إاللكرتونية، اح 
  .لتقريب إالدارة من املواطنني، }لق ٕادارة شفافة، }دمات رسيعة

اليوم، رمغ الوترية ش:به البطيئة �ل�س:بة Pول ٔ�خرى، فاليوم هناك 
بوا�ت ٕالكرتونية يعين تعمتدها Jدة قطاJات، سهلت املpٔمورية د�ل املتعاملني 

فرقاء ٔ�و كزبناء، ٔ�ذ�ر Jىل س�Fل املثال ٔ�ن يف هاذ الصدد، ٔ�حصت ك: معها
}دمة ٕالكرتونية لكها  360موقع ٕالكرتوين، و 466: 2013الوزارة �رمس س:نة 

  . ٕادارة معومFة ووزارة 300موزJة Jىل 
-service(من بني البوا�ت املس:تعمX �ٔكرث، بوابة اخلدمات العمومFة 

public.ma(ة ، وهذا �يعطي إالماكJنوhىل مساطر ٕادارية مJ نية �لتعرف
Éسهوf .  

، وهذا تيعطي )emploi-public.ma(هناك بوابة ال�شغيل العمويم 
كذã يعين ٔ�خ�ار عن املبار�ت وعن املناصب الشاغرة، وهذا تيوفر هاذ 

  . اخلدمة �لتواصل واملعرفة
ط ، حىت هو بوابة ٕالكرتونية، خترب الزوار Jىل ت�س:ي"وثيقة"هناك }دمة 

  .املساطر واحلصول Jىل الو4ئق وJىل يعين رخص معينة مضبوطة
�ٔ�يد ٔ�ن العمل �يتطلب رفع إاليقاع، احZا واعيني اSٓن، إالدارة د�لنا 
كتعد وا¨د إالسرتاجتية ا�يل ¡ادية حتسس فهيا مجيع إالدارات يف اSٔسابيع 

سري يف املق�J Xىل ال�رسيع ٕ�د}ال التقZيات احلديثة وإاللكرتونية ليك ± 
مصاف اPول الرائدة، Sٔن احZا مرتبطني مع فرقاء اقhصاديني تhBطلبوا مZا 
يعين جتاوز اس:تعامل الورق، واس:تعامل الوسائل التواصلية احلديثة، ٔ�ظن ٔ�ن 
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هاذ إالسرتاجتية هذي سرتى النور يف القريب لرفع إاليقاع، وسëٔpرٔ�س خشصيا 
  .ت ل�سري Jىل هذا ا³هنجيف اSٔسابيع املق�X جلنة متثل مجيع الوزارا

  :الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر

  .اللكمة Sٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس:يد Jابد شكFلاملس�شار الس:يد Jابد شكFلاملس�شار الس:يد Jابد شكFلاملس�شار الس:يد Jابد شكFل
  .شكرا الس:يد الرئBس
  الس:يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،

الس:يد الوز�ر، بدور� كذã ±شكرمك Jىل لك ما ج�مت به، ؤ�شكرمك 
  .ذJ ãىل ٔ�,مك شكرمت هاذ الفريق Sٔنه طرح لمك هاذ السؤال املهمك

فعال لوال مل �كون Èام ملا طرحZاه، الس:يد الوز�ر، وحنن نpٔمل مZمك ٔ�ن 
تقوموا يف هاذ القطاع بpٔش:ياء كثرية، ملاذا؟ Sٔن اPراسات، الس:يد الوز�ر، 

  : اليت ٔ�جنزت تبني
 ¥لكرتونية؛ من احلواسBب املرتبطة �لش:بكة  %20ٔ�قل من  - 
تبني كذã الضعف يف جمال الربط إاللكرتوين اخلاص بني الوزارات  - 

 ومجيع إالدارات واملؤسسات العمومFة؛ 
غياب ٕاطار قانوين، الس:يد الوز�ر، يضمن سالمة املراسالت  - 

 إاللكرتونية، وحيدد قواJد التوقFع إاللكرتوين؛
 قX املواقع إاللكرتونية �لوزارات Jىل إالنرتنBت؛ - 
 انعدام قانون حول اSٔمن القانوين لالتصال ¥لكرتوين؛ - 
 ضعف نقط االتصال �لش:بكة مكراكز اSٔنرتنBت، و¡ريها؛ - 
Jدم تعممي النظم املعلوماتية احمللية، ش:بكة اSٔنرتنBت واSٔنرتنBت  - 

 .�مجلاJات احمللية واSٔقالمي والعامالت
يعين مما جعل مما جعل، الس:يد الوز�ر، وهذا لBس ش�Bا ميكن ٔ�ن خنبئه، 

احلكومة إاللكرتونية يف املغرب �يف قلت، الس:يد الوز�ر، مل تقلع بعد، حFث 
يف ) e-gouvernement(يت¹ىل الت×دي الك�ري �لحكومة إاللكرتونية 

ٕاشاكلية تدبري احملتوى، }اصة ف� يتعلق �لترصحيات املتعلقة بتحيني و±رش 
كام �متثل ٔ�يضا يف التعاون امجلاعي  املعلومات Jىل املواقع إاللكرتونية لٕالدارة،

 ...Jىل مس:توى

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
  . ا,هت.ى الوقت الس:يد املس�شار

  .تفضل، الس:يد الوز�ر، يف دقFقhني �لرد Jىل التعقFب

الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الوظيفة العمومFة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الوظيفة العمومFة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الوظيفة العمومFة الس:يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الوظيفة العمومFة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

�لو وJىل التpٔ�يد د�لو Jىل ٔ�ننا ت�شكر الس:يد املس�شار Jىل احلرص د
نب�Fو ٕادارة مhفاXJ، مhطورة، تÖىش مع التطور التكZولو�، هذا ما ±سعى 

  . ٕاليه، وهذا ما س:نعمل Jىل بلو¡ه ٕان شاء هللا
هناك تصورات مhعددة، اSٓليات ها يه ¡ادي حناولو �يفاش ميكن لنا 

رات وكذã �كون نصقلو ويعين ëكون اSٓليات احلديثة يف مhناول إالدا
  .الولوج ٕا³هيا من طرف املواطنني سهل

ة  النقطة الثانية يعين اخلدمات، اخلدمات اSٓن Jدة }دمات مفḧو
سهلت اSٔمر، سواء ف� خيص املقاوÉ ٔ�و الولوج ٕاىل املعلومة، الصفقات 

  . العمومFة اليوم �ميكن )شار�وا فهيا الناس Jرب إاللكرتونيات
توحFد املبار�ت وÇسهيل الولوج ٕاىل املبار�ت، كذã حنن نفكر ملا ال 

الناس ا�يل تيجيو م�ال من ورزازات ومن خريبكة ومن الصحراء �ش يزنلوا 
وا¨د امللف �لرتش:يح �لمبار�ت ëميكن )س:تعملوا اSٓليات إاللكرتونية �لتباري 

  . ٔ�و �لرتش:يح وميل ينجح جييب يل امللف د�لو
لت×ديث امجلاJات احمللية واس:تعامل  تنعملو اSٓن مع وزارة اPا}لية

¥لكرتونيات، سواء يف احلاÉ املدنية، وال يف احلصول Jىل الرتاخFص وال 
  .احلصول Jىل يعين مجيع العقود د�ل ¥زد�د

هذا ورش �بري مفhوح، حنن، الس:يد املس�شار، ,رحب �لك 
مت، ¥قرتا¨ات و�لك التصويبات، وس��قى رهن ٕاشارëمك لنجعل، حنن ؤ�ن

مسؤولون، لك وا¨د من املوقع د�لو، ٕادارة ¨ديثة، شفافة، }ادمة، قريبة 
من املواطن ل�سري يف مسار اPول املتقدمة، و�كون املغرب ¨ارضا Jىل 

  .مس:توى ٕالكرتوين مhطور كام ±سعى ٕاليه مجيعا
  .شكرا

        ::::الس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسةالس:يد رئBس اجللسة
س�شار�ن شكرا الس:يد الوز�ر، شكرا السادة الوزراء، شكرا السادة امل 

  .Jىل مسامهتمك
        .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


