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  )2013 د(سمرب 31( 1435 صفر 27 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اخلامس اخلليفة ،عبد الرحامن ٔ�شن الس;يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثة عرش دقHقة ابتداء من الساKة الثانية ثالث ساKات وثال :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .واWٔربعني بعد الزوالواRقHقة الواQدة 
   .يةه م]اقشة اWٔس;ئY الشف  ::::Xدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعامل

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

        ::::الس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةالس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةالس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةالس;يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  .K�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ت النظام من اRس;تور، ووفقا ملقiضيا 100معال بpٔحاكم الفصل 

اRا}يل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Wٔس;ئY السادة 
  .ملس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهياا

وق�ل الرشوع يف تناول اWٔس;ئY الشفهية املدرXة يف Xدول اWٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس;يد اWٔمني ٕالطالع اEلس Kىل ما Xد من مراسالت 

  .WٔمنيوٕاKال�ت، واللكمة لمك الس;يد ا

        ::::املس�شار الس;يد عبد امحليد �وسكوس، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد امحليد �وسكوس، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد امحليد �وسكوس، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد امحليد �وسكوس، ٔ�مني اEلس
  .شكرا الس;يد الرئDس

  :توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص ال�رشيعية التالية

يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  80.13ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
القايض gسن ٕاجراءات }اصة تتعلق �ٕالقامات العقارية لٕالنعاش  01.07

مبثابة النظام اWٔسايس  61.00وبتغيري و�متمي القانون رمق  الس;يا�
  �لمؤسسات الس;ياحHة، واحملال Kىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يقيض Q�ٕداث وتنظمي مؤسسة  582.12نيا، مرشوع قانون رمق  -
اWٔعامل £ج¥عية لفائدة موظفي وزارة £قiصاد واملالية، واحملال Kىل 

 .ن من جملس النواب يف ٕاطار قراءة 5نيةجملس املس�شار�
كام توصلت الرئاسة مبراسY من الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من }الل اEلس ٔ�نه نظرات اللزتامه بªشاط حكويم، فٕان 
الس;يد وز�ر العدل واحلرت يلمتس �رجمة السؤال املوXه لوزارته م�ارشة 

 .وز�ر االتصال بعد السؤال املوXه �لس;يد
كام توصلت الرئاسة مبراسY من الس;يد رئDس الفريق احلريك، يلمتس 
من }اللها تpٔجHل السؤال املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 

  .£ج¥عية حول Kدم اQرتام القانون ٔ�و قانون الشغل ٕاىل Xلسة الحقة
ومبراسY كذ± توصلت هبا الرئاسة من الس;يد رئDس الفريق 

Rس;توري يلمتس من }اللها بدوره تpٔجHل السؤال املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر ا
  .االتصال حول الس;ياسة إالKالمHة �لقطب العمويم ٕاىل Xلسة الحقة

�لªس;بة لµٔس;ئY الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :دج]رب 31ٕاىل ¶اية يوم الثال5ء 

  سؤ£؛ 18 :فعدد اWٔس;ئY الشفهية -

 .سؤال واQد: د اWٔس;ئY الكiابيةوKد -
 .شكرا الس;يد الرئDس

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 .شكرا �لس;يد اWٔمني

من النظام اRا}يل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقiضيات املادة 
كذ± مبجموKة من ٕاQاطات اEلس Kلام، وKىل رٔ�سها إالQاطة اليت تقدم 

يق ل¹سط إالQاطة، تفضل هبا الفريق اRس;توري، واللكمة QWٔد ٔ�عضاء الفر 
 .الس;يد املس�شار

    ::::املس�شار الس;يد حلسن نH¹هاملس�شار الس;يد حلسن نH¹هاملس�شار الس;يد حلسن نH¹هاملس�شار الس;يد حلسن نH¹ه
 الس;يد الرئDس،
 السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
ٔ�تطرق اليوم يف فريق إالحتاد اRس;توري ٕاىل Qادث ج]وح �خرة حشن 

  . الوقود مبيناء طانطان
ذه ولعل احلادث يف Qد ذاته لDس هو الوازع اÀي Qدا� ٕاىل تقدمي ه

إالQاطة Wٔنه حظي مبا �كفي من التغطية إالKالمHة املوا�بة والس;ياس;ية، 
وWٔنه كذ±، وÃ امحلد، وٕاىل Qدود اليوم ال �زال الاكرثة البيHÂة اليت قد 
تiªج عن Æرسب �ٓالف اWٔطنان من الوقود ٕاىل مHاه سواQلنا اجلنوبية الغنية 

  . برثواهتا السمكHة مل تتpٔكد بعد
رؤية �لجميع يف هذا الصدد، وجب التpٔ�يد Kىل حقHقة ولكن لتتضح ال

Îرخيية وهو ٔ�ن مHناء طانطان اÀي Kاش فرتات ذهبية جعلته لس;نني حيتل 
الصدارة بني مواÒ الصيد �ملغرب، اكن دامئا يعاين من عيب تقين خطري 
Kىل مس;توى مد}Õ البحري اÀي ش;يد بطريقة جتعل السفن اليت تود 

لتيارات قوية و�رس;بات رملية من وجود خصرة  الولوج حلوضه عرضة
Õ{مبد.  

ؤ�ود ٔ�ن ٔ�سلط الضوء Kىل صلب موضوعنا ذ±، ٔ�نه ما تعاق�ت 
حكومة Kىل سابقهتا ٕاال ومت تن¹هيها وٕاخ�ار اجلهات اÛتصة خبطورة مد}ل 
مHناء طانطان اÀي يلق�ه البßارة بباب املوت، ٕاال وجسلت الزتاماهتا 

، ولµٔسف يذهب لك عاجلة الرسيعة لهذا إالشاكلووعودها الغليظة �مل
  .ذ± سدى، وتبقى اWٔرواح رخHصة عند بعض املسؤولني
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  الس;يد الرئDس،
مفا مصري هؤالء البßارة املقاومني من X�ٔل العDش واملس�مثر�ن 
الصامد�ن من X�ٔل إالفالس واملعطلني اWٓملني يف اسرتXاع س¹ب الرزق 

فة وال الرٔ�ي العام مل هيمتوا مبحهنم اÀي ضاع؟ ال احلكومة وال الصßا
ومpٓس;هيم، واخلطر احملدق يومHا حبياهتم ؤ�مواهلم ؤ�رزاقهم، بل لµٔسف 
الشديد ما ëشاهده اليوم من اه¥م لك هؤالء ٕاال ملتابعة فصول ج]وح 
�خرة حتمل �ٓالف اWٔطنان من الوقود وما س;يiªج عهنا من خماطر بيHÂة 

Yحممت.  
  الس;يد الرئDس،

ٕاذ نثري دا}ل فريق £حتاد اRس;توري هذه إالQاطة حبرقة ومرارة ٕاننا 
مردها ٕالهامل حكويم لتظلامت ومطالب الفاKلني والعاملني مبيناء طانطان، 
ما ٔ�دى يف السابق ٕاىل �وارث مادية وgرشية، فٕاننا نطالب بفiح حتقHق يف 

íمر �لواكWٔويتعلق ا ،±À الوطنية املوضوع وحتديد املسؤوليات املالزمة 
  .�لمواÒ ووزارة التجهزي

كام نطالب ٕ�طالع الرٔ�ي العام احمليل والوطين Kىل ٔ�س;باب القiل 
البطيء لهذا امليناء يف الوقت اÀي حتظى فHه مواÒ 5نوية يف ïات ٔ�خرى 

  حبظوة }اصة، فهل من قراءة س;ياس;ية À±؟ 
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . �شارشكرا �لس;يد املس 

اللكمة �لمتد}ل املوايل عن الفريق احلريك يف ٕاطار ٕاQاطة اEلس Kلام، 
  .اللكمة لمك اWٔس;تاذ �رقHة

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHة
  .شكرا الس;يد الرئDس

(رشفين، �مس الفريق احلريك، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة WٔحHط جملس;نا املوقر 
 ٔW صصÛل اXWٔداء ما بذمة امللزمني �لرضائب بقضية طارئة تتعلق �هناية ا

يف ظل إالعفاءات اليت ٔ�قدمت Kلهيا احلكومة، وتò، الس;يد الرئDس، 
م�ادرة نوعية ومحمودة حتسب �لحكومة Kىل اعتبار ٔ�هنا مك]ت Kددا �بريا 

  .من امللزمني من Æسوية وضعيهتم مع ٕادارة الرضيبة ٕ�عفاءات õمة
Kرب حتصيل اخلزينة كام سامهت هذه املبادرة من توس;يع الوK اء الرضييب

العامة ملبالغ �برية من شpٔهنا ٕانعاش اRورة £قiصادية الوطنية حبمك ٔ�ن 
íوù� ة يه العمود الفقري لتوازن املزيانية العامةH¹العائدات الرضي.  

واعتبارا لكون هذا اليوم يصادف �ٓخر X�ٔل لالس;تفادة من هذا 
إالدارة الرضيH¹ة اليت ٔ�قدمت Kىل فiح  إالجراء إالجيايب، مع التنويه مببادرة

ٔ�بواهبا يوم الس¹ت واQWٔد Q�ٕداث مداومة لهذا الغرض، و�ٓ}ذا بعني 
£عتبار لوضعية املقاوالت واWٔشþاص اÀاتيني Kىل السواء يف ظل 
الظرفHة £قiصادية الصعبة، لكون احلكومة ٔ�قدمت gشلك اضطراري ٕاىل 

ٔ�كتو�ر املايض، واملمتم ٕالجراء سابق توقHف اع¥دات £لزتام يف هناية 
مليار من مزيانية £س��ر العمويم يف شهر ٔ��ريل  15يقيض بتقليص 

املايض، ٕاكجراءات وقائية حلفظ توازن املالية العمومHة وحفظ ëس;بة العجز، 
مما ٔ��ر Kىل املقاوالت }اصة املتوسطة والصغرية اليت �راهن Kىل 

  .£س��رات العمومHة
ا للك ما س;بق، فٕاننا يف الفريق احلريك نغتمن هذه املناس;بة واعتبار 

لت�ديد طلبنا ٕاىل احلكومة �متديد X�ٔل هذه املبادرة احلس;نة ٕاىل ¶اية هناية 
الس;نة املق�Y قصد متكني املقاوالت واWٔشþاص اÀاتيني من Æسوية 

، وهو ٕاجراء من شpٔنه فسح اEال لبايق امللزمني ا�Àن مل Æسمح مهتوضعيا
م ظروفهم املادية والزتاماهتم من £س;تفادة من هذا اXWٔل، كام من شpٔنه هل

ٔ�ن يدر Kىل خزينة اRوí م�الغ ٕاضافHة، ويعفي إالدارة الرضيH¹ة من ا�لجوء 
  .ٕاىل تدابري جزرية لن �كون يف صاحل املقاوí وال إالدارة الرضيH¹ة نفسها

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . ، الرساí وصلتشكرا لمك

اللكمة �لمتد}ل املوايل من الفريق الفHدرايل ل¹سط ٕاQاطة اEلس Kلام، 
  .اللكمة لµٔس;تاذ ٔ�فرط، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد املا± ٔ�فرطاملس�شار الس;يد عبد املا± ٔ�فرطاملس�شار الس;يد عبد املا± ٔ�فرطاملس�شار الس;يد عبد املا± ٔ�فرط
  .شكرا الس;يد الرئDس

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�ثري مالحظة ٔ�ساس;ية، هو ٔ�ن ٕاQاطتنا اليوم 
ت مع ٔ�ي اكن، بل هو رد £عتبار ملكون لDست عبارة عن تصفHة حسا�

  .ٔ�سايس من مكو�ت الشعب املغريب مت املساس به
  الس;يد الرئDس، 

مرة ٔ�خرى ٔ�ىب مسؤول س;يايس يف احلزب اÀي يقود احلكومة و�رملاين 
ٕاال ٔ�ن يطل Kلينا Kرب ق]اة الرساí اخلليجية، ويف سابقة خطرية Æس;هتدف 

لية احلقد والكراهية وٕا5رة الفiنة، ذ± ٔ�نه وQدة اWٔمة املغربية، وتمن عن عق 
مل جيد من كiة يضßك هبا حضوره ٕاال املساس مبكون ٔ�سايس من 
مكو�ت الشعب املغريب، واÀي وصفه �لعرق املشهور �لبþل، سلوك 
5�ٔر موXة من السخط و£س�]اكر من طرف العديد من املغاربة، بل 

التفاقHة اRولية املتعلقة وحىت من بعض مسؤويل حزبه يف خرق Îم ل
مبناهضة لك ٔ�شاكل ا�متيزي اليت صادق Kلهيا املغرب، ومت ëرشها �جلريدة 
الرمسية، ويبقى ال�ساؤل ٔ�هذه يه املوعظة؟ ٔ�لDس هذا السلوك تنكرا 
�لهوية الوطنية؟ وما هو موقف احلكومة وجملس النواب من هذه 

  السلواكت؟
عب واQد، ممتزي �ندماج ومتازج وٕاذ نذ�ر صاحب النكiة ٔ�ن املغاربة ش

وانصهار خمتلف عنارصه، ؤ�ن البþل احلقHقي هو غيابه املس;متر عن 
مؤسسة الربملان اÀي هو عضو فHه، ويتقاىض تعويضا دون جمهود يذ�ر 
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  .�بعضهم طبعا، بل ومعروف gسفرته اEانية
نا نعزت فٕاننا نطالبه �العتذار �لمغاربة مجيعا عن فلتة لسانه، مؤكد�ن ٔ�ن 

�لك مكو�ت شعبنا، وامسحوا يل الس;يد الرئDس ٔ�ن ٔ�خمت هذه إالQاطة 
  .�Wٔمازيغية، وٕاذا شÂمت سpٔتناول الرتمجة

        ::::����م �Wٔمازيغيةم �Wٔمازيغيةم �Wٔمازيغيةم �Wٔمازيغية
  ٕاس;¥ داي¥،

غينغ تالم ¶املغرب، ٔ�س;توتومغ غي ماون ٕاولناد، ا�يل �زرع الفiنة 
¶اEمتع �غ، ٕاولون احلقد دا الكراهية، ها املغاربة اكن لكو ن، ¶ري هتنام، 
ها تيومسن ساجلد دا اجلهد دالكرم دالعمل، داتDين غيك لنام وا�يل زرينني، 

الفiنة �مئة لعن هللا موقظها، وندعو هللا هغيك ا�يل � السلف الصاحل 
  .العيل القد�ر ٔ�ن يبعد عن الوطن الفنت ما ظهر مهنا وما بطن

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

مة �لمتد}ل املوايل يف ٕاطار ٕاQاطة اEلس Kلام، والفريق اللك
  .£شرتايك، تفضلوا اWٔس;تاذ Kلمي

        ::::املس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس، 
 ٓWلام يه اكK اطتناQيتٕا:  

  الس;يد الرئDس، 
الرٔ�ي العام الوطين ت��ع رشيطا مصورا QWٔد اXRالني ا�Àن يقدمون 

ويعطون Wٔنفسهم سلطة إالفiاء  فسهم يف لبوس الواعظني واملرشد�ن،ٔ�ن 
Kلام ٔ�ن الهيئة دل اEلس اKWٔىل �لعلامء يه  �لتßليل والتحرمي والتكفري،

ùاوى يف البiدس;تور وقانونيا ٕالصدار الف Yاملؤه .  
هذا اWٔ}ري، هذا الشخص الظاليم حتدث �مس إالسالم، اÀي هو 

د�ن اRوí مبقiىض اRس;تور، وم�ل هذا اWٔ}ري (شوه ديª]ا احلنيف، 
  .إالسالم �دKاءاته الفار¶ة

  الس;يد الرئDس،
ٔ��ن صاحب الرشيط عن ظالمHة ¶ري مس;بوقة، وهو �كفر الاكتب 
اWٔول حلزب £حتاد £شرتايك �لقوات الشعبية، و�هتجم Kىل اWٔرواح 

�لزندقة، و¶ري ذ± مما  الطاهرة لشهدائه، و�هتم Kددا من املثقفني املغاربة
  .تضمنه الرشيط املنحط لهذا اRاعية املتنطع

ٕاننا، يف الفريق £شرتايك، ٕاذ ند�ن هذا اخلطاب، وëس�]كر مضامHنه 
التكفريية والتحريضية، فٕاننا نعتربه ¶ري معزول، بل يعرب عن ممارسات كثرية 

  .طورهتاتمت �مس ا�Rن إالساليم احلنيف، طاملا هبنا ٕا�هيا وٕاىل خ
لقد Qذر� مرارا، الس;يد الرئDس، يف £حتاد £شرتايك �لقوات 
الشعبية، من خماطر اس;تغالل مقاصد ا�Rن إالساليم وم]ا�ره يف اRعوة 

ٕاىل التكفري وٕاىل ٕاشاKة ثقافة احلقد والعنرصية والتطرف، وما يؤدي ٕاليه 
دي هذا اخلطاب من �منية العنف وإالرهاب يف ٔ�وساط الش;باب وحمدو 

التعلمي واWٔمHني ممن ال ميزيون بني اKRاة واملدKني، وبني الفiوى الرشعية 
  .وفiوى اRم

ونذ�ر يف هذا الصدد ٔ�ننا يف حزب £حتاد £شرتايك �لقوات الشعبية، 
كنا حضا لهذا اخلطاب وملا ٔ�نت�ه من عنف وٕارهاب م]ذ الس;بعيHªات، 

�ن Xلون، اÀي اكن حHهنا حHث متت جرمية اغتيال القائد £حتادي معر 
من }رية م�قفي هذا احلزب، بD& مت اغتيا% من طرف عصابة مiطرفة تلقت 

  .فiواها وتعل'هتا من طرف مpiٔسلمني
فهل، الس;يد الرئDس، س�iكرر نفس املامرسات، وسDمت ال�ساهل مع 
ٕاشاKة خطاب التكفري والتطرف؟ هل س;يحمتي املتطرفون وسلفHو اRم مبن 

  ليوم الشpٔن العام وKىل رٔ�سهم وزارة العدل؟يد�رون ا
ٕان اEهود اÀي بذ% املغاربة، وحضى يف سÕH¹ املناضلون اRميقراطيون 
والتقدمHون واحلداثيون من X�ٔل ٕاشاKة ثقافة احلوار و£خiالف وٕا�راز 
قمية التفكري والعقل واRفع يف اجتاه اRميقراطية وتقوية عنارص ال�سامح 

  .هذا اEهود ٔ�حضى اليوم õددا �لنكوص واملصاحلة، لك
فليتحمل اللك مسؤولياته، ف]حن ٔ�مام خطاب �كفريي وفiاوى هتدر 
دماء خشصيات مغربية وازنة، Kىل احلكومة ومؤسسات اRوí القHام 

  .بpٔدوارها اكمY محلاية اWٔمن الرو�
ٕاننا، يف الفريق £شرتايك، الس;يد الرئDس، ويف حزب £حتاد 

ايك �لقوات الشعبية، إالرهاب ال �رهبنا، والقiل اليف]ينا، وقافY £شرت 
 òهت*ى عهده �ميالتحر�ر Æشق طريقها ٕ�رصار، ومحY الفكر الظاليم ا

  . سلطة التكفري يف زمن التفكري
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يد املس�شار، شكرا الس;يد املس�شار، ٔ�كرثت ؤ�حرجiنا يف 

شكرا ± الس;يد املس�شار، ٔ�رجو ٔ�ن حنرتم الوقت لنفسح اEال . مسيتوا
  .�لجميع لDشارك بpٔفاكره

اللكمة �لمتد}ل املوايل من فريق اWٔصاí واملعارصة يف ٕاطار ٕاQاطة 
  .اEلس، واللكمة لµٔخ عبد الكرمي بومنر

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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس;يد الرئDس احملرتم،
يف ٕاطار إالQاطة Kلام، }الل اWٔس;بوع السابق ويف تò املنصة الس;يد 
الرئDس احملرتم، رئDس احلكومة �Î�ٔ مبصطلح Xديد �لتداول، وهو مصطلح 
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التبوريدة، واعترب هذا اEال حمرك، هذا ٔ�سلوب Xديد يف التعامل مع 
  .املؤسسة اRس;تورية

  س;يد الرئDس،ال 
يف خضم صوالنه وجوالنه، الس;يد الرئDس احملرتم حتدث عن ما حققiه 
حكومiه }الل الس;ن�ني السابقiني، ومن مضن ما تباىه به الس;يد الرئDس، 
وهذا مس�ل، ٔ�نه مل تعد يف املغرب ëساء يتقاضني ٔ�قل من ٔ�لف درمه، 

منا �لكذب لكن لن نقول ما قال الس;يد الرئDس، حH& اهت قالها ورددها، 
Wٔن ٔ�}الق]ا ال Æسمح لنا بpٔن هتم رئDس حكومiنا �لكذب، ولكن نقول % 
  .حصح معلوماتك، ٔ�و كام قال هو نفسه �لس;يد الرئDس، حترى عن مصادرك

  الس;يد الرئDس،
بعد تعقHب الس;يد رئDس احلكومة، اتصلت بنا مجموKة من الªسوة 

ن هناك اWٓالف من وكذ�ن ما قال الس;يد الرئDس، وهذه و5ئق تث¹ت �ٔ 
درمه، هذه  1000املواطنني واملواطنات املغربيات ا�لوايت يتقاضني ٔ�قل من 

  .درمه، حنن ال كذب وال زايد 576وثيقة فهيا 

  الس;يد الرئDس،
ومبا ٔ�ن اليشء �ليشء يذ�ر، اليشء اÀي مل �كذب فHه الس;يد 

اجلرائد، الرئDس، ومل �كذب فHه حكومiه، هو ما نقرٔ� اليوم Kىل صفßات 
الهدية اليت س;تقدõا حكومiنا �لشعب املغريب، و}اصة لهذه الف4ة ممن 

درمه، ويه الزدات يف لك  1000املواطنني ا�Àن يتقاضون ٔ�قل من 
  .يشء، وامجليع قرٔ� حصافة اليوم

وقانون املالية اÀي مت رفضه يف هذه املؤسسة، ولنا ٔ�س;بابنا يف الرفض، 
يه الزدة يف فاتورة املاء والكهر�ء، الزدة، يؤرش Kىل ذ±، ؤ�مه زدة 

الس;يد الرئDس، ٕاذا اكنت احلكومة ال متò القدرة Kىل إالبداع �ش ختلق 
تواز�ت مالية يف ٕاطار املكiب الوطين �لامء والكهر�ء، تتل�pٔ ٕاىل الوسائل 
ال¹س;يطة، ملاذا تل�pٔ ٕاىل جHوب املواطنني من هاذ النوع �ش ختلق 

حنن ال كذب، هذه و5ئق وسªسمل ëسþة مهنا �لس;يد  التواز�ت؟
الرئDس، وحنن نتßدى رئاسة احلكومة �ش جتيب، واح]ا راه حترينا Kىل 

  .مس;توى املؤسسات دل التقاKد واعطو� ٔ�ن هناك �ٓالف املغربيات
  .الس;يد الرئDس، شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الوقت، واللكمة Wٓخر شكرا لمك الس;يد املس�شار وKىل الزتاممك �Qرتام 

مiد}ل يف ٕاطار ٕاQاطة اEلس Kلام �لفريق £س;تقاليل �لوQدة والتعادلية، 
  .اWٔس;تاذ العزايب تفضلوا

        ::::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
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

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

Dس،الس;يد الرئ  
(رشفين، �مس الفريق £س;تقاليل �لوQدة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�حHط اEلس 
املوقر Kلام ومن }ال% الرٔ�ي العام الوطين بقضية طارئة، تتعلق 
�الخiالالت الكربى والفوىض العارمة وسوء التدبري اÀي تعرفه ٔ�سواق 

ي املنوط امجلY مبختلف ربوع اململكة اليت حتول دون قHاõا �Rور £قiصاد
هبا gس¹ب ضعف البHªات التحتية والتجهزيات اWٔساس;ية، وكذا تعدد 

  .املتد}لني والوسطاء، سواء تعلق اWٔمر �لتوزيع ٔ�و ا�متو�ن
ا�منوذج، الس;يد الرئDس، ëس;تقHه من سوق امجلY �لخرض والفواكه 
�Rار البيضاء، اÀي (شلك Qلقة õمة يف متويل السوق احمليل، و(شلك 

  .ركزا حمور يف نظام �كو�ن اWٔسعار بpٔكرب مدن اململكة املغربيةبذ± م
لكن، مع اWٔسف، يعرف وضعا اكرثيا ومزر، ويعDش فHه الت�ار 
واملس;تþدمني معا�ة يومHة Kىل مجيع اWٔصعدة التدبريية واWٔم]ية والبيHÂة، يف 
 ظل الصمت املطبق �لم�الس املنتخبة احمللية، وجعز احلكومة ممتثY يف

القطاع الويص عن اختاذ م�ادرات قادرة Kىل معاجلة إالشاكليات اليت يعرفها 
  : هذا املرفق، واÀي نذ�ر مهنا Kىل سH¹ل املثال ال احلرص

ٔ�وال، حرمان جتار وعامل السوق من حقهم يف التغطية الصحية، 
ومعا�هتم من X�ٔل احلصول Kىل الشواهد إالدارية وKىل رخص ٕاصالح 

  ؛رية اليت (س;تغلوهنااحملالت الت�ا
5نيا، �راجع احلكومة عن ٕاعفاء املواد اWٔساس;ية �لبطاطس والطامطم 

س;بق �لحكومة السابقة �رئاسة واجلزر والبصل من الرسوم اجلبائية اليت 
  ؛2009اWٔس;تاذ عباس الفايس س;نة 

 %5130لثا، الزدة املتكررة يف السومة الكرائية اليت جتاوزت 
  ؛مبعىن التعشري والرضيبة Kىل اR}ل وإالزدواج الرضييب،

من Kدد الو�ء كام  %50رابعا، حرمان الت�ار من £س;تفادة من 
، Kلام ٔ�ن �ٓخر م�اراة النتقاء و�ء ٔ�جريت 1962ينص Kىل ذ± مرسوم 

  ؛1986س;نة ٔ�ي من  27م]ذ ما �زيد عن 
حمل جتار  19}امسا، امiناع الو�ء عن ٔ�داء واج�ات £س;تغالل، 

ل السوق Kىل غرار �يق املس;تفHد�ن، مما �لكف السوق خسارة حبوايل دا}
  ؛مليار س;ن�]مي 5

  .سادسا، ضعف املراق�ة اWٔم]ية

  الس;يد الرئDس،
هذا املوضوع يدق �قوس اخلطر اÀي  تهٕان الفريق £س;تقاليل 5�ٕر 

�هتدد ٔ�سواق امجلY، يطالب بفiح حتقHق KاXل يف الوضع املايل لتدبري سوق 
Yار البيضاء، ويدعو احلكومةامجلR�  ...سDامسحوا يل بثانية، الس;يد الرئ .  
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 إال}الالتويدعو احلكومة ٕاىل حتمل اكمل مسؤوليهتا يف معاجلة هذه 
Yو£س;ت�ابة الفورية ملطالب جتار ٔ�سواق امجل .  

  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا ± الس;يد املس�شار، شكرا

قد ٔ�هنينا املدا}الت يف ٕاطار ٕاQاطة اEلس Kلام، ونiªقل هكذا كون 
ٕاىل معاجلة اWٔس;ئY الشفهية املدرXة يف هذه اجللسة، وëس;هتلها �لسؤال 
اWٔول وهو حول ٕانصاف شغيY الفحم احلجري �لفريق £س;تقاليل �لوQدة 
والتعادلية، والسؤال موXه بطبيعة احلال ٕاىل الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن 

  .ملاء والب4Dةوا
اللكمة QWٔد السادة ٔ�عضاء فريق £س;تقاليل �لوQدة والتعادلية، 

  .اWٔس;تاذ ا�لبار تفضل

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

  السادة الوزراء،
  اWٔخت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الفوري ٕان الفريق £س;تقاليل اليوم بوضعه هذا السؤال �ريد التد}ل 

�لس;يد وز�ر الطاقة واملعادن ٕاليقاف معا�ة ساكنة مدينة جرادة، واللك 
يعمل ٔ�ن م]ذ ٔ�ن توقف اس;ت�ªاط الفحم احلجري ؤ�¶لقت الرشاكت اليت 
اكنت �ٓنداك Æشغل اWٓالف من اليد العامY، م]ذ ذ± الوقت ٔ�صبحت 

  .املدينة تعDش ٔ�وضاKا مزرية، جتاوزت ما تعرفه �يق املدن
البؤس، خميت الهشاشة، ظلت البطاí ضاربة ٔ�طناهبا يف  حHث خمي

هذه املدينة املتامخة �لßدود مع قY املؤسسات إالنتاجHة، اليشء اÀي ٔ��ر 
  .سلبا Kىل الوضعية £ج¥عية هبذه املدينة الطيبة العاملية �مiياز

ومببادرة معهودة من س;يد� هللا ينرصو، Xالí املò محمد السادس، مت 
ٔ�ي -خHص الس;تغالل واس;ت�ªاط هذه املادة احليوية املعروفة يف جرادة الرت 

¶ري ٔ�ن م]دوبية الطاقة واملعادن ٔ�صبحت تتالعب حسب  -الفحم احلجري
مزاïا، غياب قانون م]صف حبيث ٔ�ن هناك ٕايقاف ٔ�و توقHف قرسي ملن 
�ريد ٔ�ن (ش;تغل يف هذه املنامج، ؤ�صبح اس;تغالل املنامج حكرا Kىل ف4ة 

  .دون ٔ�خرى معينة
اس;تغالل املنامج هذا Æس;تغل فHه الطبقة الشغيY يف g�ٔشع صور 
£س;تغالل، �هيك عن املؤامرة اRن4Dة اليت تبار<ها وزارة الطاقة واملعادن 

  .يف خشص املندوبية
ٕاىل مىت ٔ�و مىت سDس�Hقظ الضمري احلي؟ ٕاىل مىت : سؤال الفريق هو

ساد وٕايقاف زيف املفسد�ن؟ س;تكون احلكومة ملزمة بوعودها حماربة الف 
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

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

        ::::الس;يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب4444Dةةةة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد الرئDس
  .ملس�شار احملرتمشكرا الس;يد ا

  الس;يد املس�شار، 
بودي ٔ�ن ٔ�مك]مك من مجموKة من املعطيات حول ما تفضلمت به يف 
سؤالمك، نتßدث عن املفامح دل جرادة ا�يل تغلقت كام تفضلتو م]ذ س;نة 

، بطبيعة احلال لكيش تيعرف اWٔس;باب ا�يل ٔ�دت لٕال¶الق دلها، 2001
  .�مكية Æسمح �س;تغال% الت�اري Wٔنه الفحم احلجري مل يعد ٔ�وال موجودا

وبطبيعة احلال �لßد من هاذ الظاهرة دل £س;تغالل العشوايئ، Wٔن 
اك�ن بعض اجليوب مت ٕاعطاء رخص، وهاذ الرخص تعطات يف ٕاطار 
القانون املعدين احلايل ا�يل يعمل به، وا�يل تiDعلق ٔ�ساسا برضورة توفر 

هاذ . ملبارشة ٔ�شغال البحث صاحب الطلب Kىل القدرات التق]ية واملالية
يف  س;تغلواالرخص تعطات �ش Æسمح لواQد العدد دل املواطنني �ش ( 

  . ٕاطار قانوين ٔ�وال، ويف ٕاطار ضوابط الوقاية والسالمة
 2: رخصة موزKة Kىل الشلك التايل 18ٔ�ش;نو ا�يل عند� Qاليا؟ عند� 

رخص ال 10الرخص دل البحث جمددة و 6رخص دل £س;تغالل، و
  . دل البحث

القضية دل الرتخHص،  ذوا�يل بغيت ëشري لو هو ٔ�نه يف احلقHقة ها
عكس ما تفضلمت به، الس;يد املس�شار، يه مرتبطة �لسادة والة اجلهات 
 Yرب املد�رية دلها ممثK د ا�لجنة، وا�يل الطاقة واملعادنQا�يل تيجمعوا وا

، فالقرار هو قرار يتþذ Kىل فهيا، ويه تقوم �Rراسة التق]ية �لملفات
  .مس;توى الوالية

فاح]ا بطبيعة احلال �وزارة مسؤوí نقوم بت��ع ملا جيري Kىل اWٔرض، 
و�لªس;بة �لرخص اليت انرصم X�ٔلها وا�يل �رتوها يف السؤال دلمك تiDعلق بـ 

ٔ�و حتويلها ٕاىل رخص اس;تغالل  2الرخص، توXد قHد التوقHع لت�ديدها  7
، ولكن يف انتظار اختاذ القرار جيوز �لمرخص هلم مواصY 4ٔ�و ٕالغاهئا  1

ëشاطه ٕاىل Qني ٔ�ن ت¹ت إالدارة يف مصري رخصته، ف�التايل هو تDش;تغل يف 
  .ٕاطار القانون

هناك بعض الت�اوزات تث¹هتا حمارض اRرك والرشطة القضائية Wٔنه اك�ن 
ار ا�يل هذيك الرخصة دلو تDس;تغلها �ش يH¹ض بعض مجيع ا�يل تيد

  . gشلك ¶ري عشوايئ وهذه Kادة جتد طريقها ٕاىل احملمكة
ولكن ا�يل ابغيت ëشري لو هنا هو ٔ�نه ا�يل õم �لªس;بة لنا هو ٔ�ن هذا 

املليون دل اRرمه �رمق معامالت،  6وال  5املوضوع لكو تiDعلق بواQد 
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Wٔن هذاك اليش ضعيف ويه بعض اجليوب املتواXدة، ؤ�نت تعمل، الس;يد 
  .ر، ٔ�ن الوضعية العامة دل املنطقة ال Æسمح بذ±املس�شا

اWٓن ا�يل تDش;تغل Kليه املكiب الوطين �لهيدرو�ربورات هو ٔ�ن مادام 
املنطقة اكنت واKدة يف وقت من اWٔوقات، حنن ركز Kىل ٔ�ن نبحث ٕاذا 
اكنت هنا ٕاماكنيات ٔ�ن جند م]امج ٔ�خرى، رمغ ٔ�ن هاذ اليش هذا �زل �زاف 

  .(س;تلزم ٕاماكنياتيف العمق، وهذا 
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .اWٔس;تاد ا�لبار، لمك التعقHب؟ تفضل

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

  الس;يد الوز�ر، 
كªشكرمك Kىل التوضيح �ش نعرفو ٔ�ن والية املنطقة، والية وXدة يه 

�زويد ٔ�و Kىل ٕاعطاء الرخص، اح]ا نبارك هذا، حنن gسؤالنا الساهرة Kىل 
هذا ريد ٔ�ن نفiح اEال �لمس;تغلني الس;ت�ªاط هذه املادة احليوية المiصاص 

يؤ�ر فHنا هو ٔ�ن هناك س;ياسة حمبوكة �زKامة م]دوبية البطاí ٔ�وال، ولكن ما 
 الطاقة واملعادن، �رخص بيد وتوقف �ليد اWٔخرى، ال معىن ٔ�ن هناك

ٔ�شþاص اهتت مدة رخصهم لالس;ت�ªاط، يقومون �لبيع، ؤ�ن املندوبية ال 
  .تالحظ وال �راقب املنطقة اخلاصة �لس;ندرت كام (سموهنا ٔ�و �Wٓ�ر

هناك ٔ�شþاص �رخص هلم �لبيع، ؤ�شþاص هلم �رخHص �س;ت�ªاط 
الفحم وال يH¹عون، هذا هو اÀي يؤ�ر وخيلق جضة دا}ل الوسط دل 

  .دةمدينة جرا
اح]ا كنعرفو �س تقضات هلم املدة، وها ٔ�نمت تقولون، الس;يد الوز�ر، 
رامه مازالني �يبارشوا، من حقهم يبارشوا، ولكن الناس ا�يل عندمه Kاد 
ا}ذاو رخص Xديدة ما �يH¹عوش Wٔن املندوبية مiواطئة مع واQد 

ل السلسY، واQد الش;بكة املتخصصة، و¶ادي ندليو لمك �Wٔسامء و�لتفاصي
Kىل ما �روج، ال معىن بpٔن احلاجز هنا يقف عند Îزة و�رس;يف، ٕادارة 

  .واQدة فHجب التعامل �ملثل
  .شكرا الس;يد الوز�ر

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك تعقHب، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب4444Dةةةة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  يد املس�شار، الس; 

هو هذاك حفم جحري، ولكن سودتو ... يعين سودتو �زاف يف هاذ
رخصة، اح]ا  18املنطقة لكها، ال هو ٔ�� قلت ± القضية لكها تتعلق بــ 

املليون دل اRرمه، ؤ�� قلت ± بpٔن اك�ن حمارض  5تiªلكمو Kىل حوايل 
جتاوزات، ٔ�� ما  تتد�رها رXال اRرك والضابطة القضائية عندما �كون هناك

كرÆش بpٔنه اك�ن جتاوزات، مبعىن ٔ�ن اك�ن البعض ا�يل بطبيعة احلال 
  .تDس;تغل الرخصة دلو �ش يد�ر

لكن ا�يل õم �لªس;بة لنا يف هاذ املنطقة هذي، Wٔنه ٔ�نت حتدثت Kىل 
ٔ�ننا خصنا ëس;تغلو، دا� الفحم احلجري مل يعد موجودا ٕاال بعض اجليوب، 

ا�يل اكن عند� هو هاذ £س;تغالل العشوايئ اك�ن،  اح]ا ¶ري إالشاكل
  .اك�ن، اح]ا ابغينا ند�رو لو ٕاطار قانوين �ش هاذوك الناس حيرتموا

اWٓن املعول Kليه يف هاذ الس;نوات هذي هو ٕاىل (رس هللا عز وXل، 
هو ٔ�ننا نلقاو يش QاXة ا�يل ميكن �رجع Àيك املنطقة يعين اWٔوج ا�يل اكن 

ٕاال ٔ�� ميكن نقول ± يف هاذ اليش هذا ا�يل واقع اWٓن هو عندها سابقا، و 
  .مiحمك فHه

القضية ا�يل قلت دل املندوبية، ٔ�� �لك صدق لست مiفقا معك، ٕاذا 
اكنت عندك بعض اWٔمور ا�يل يه مضبوطة، Wٔن هذي اهتامات، ٔ�ن �هتم 
املد�رية اجلهوية اعطينا يش QاXة، Kىل لك Qال راه الوزارة عندها 

ماكنيات دلها �ش تقلب، عند� املف�ش;ية وذاك اليش، لكن رXاء هاذ االٕ 
  .القضية دل االهتامات، ٔ�رجو ٔ�ن ال تت�اوز

  .شكرا الس;يد الرئDس
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

د ما مت ٕارXاء ونiªقل ٕاىل السؤال املوايل وٕاىل قطاع £قiصاد واملالية بع
السؤال اÀي اكن موïا ٕاىل الس;يد وز�ر العدل واحلرت ٕاىل ما بعد 
 Yس;ئWٔقل ٕاىل اiªة ٕاىل الس;يد وز�ر االتصال، ٕاذن م�ارشة نïاملو Yس;ئWٔا
املوïة ٕاىل الس;يد وز�ر £قiصاد واملالية، والسؤال اWٔول هو حول رضورة 

ملعمتدة ببالد�، واللكمة QWٔد ٕاKادة النظر يف �ٓليات التمنية £قiصادية ا

  .السادة ٔ�عضاء فريق اWٔصاí واملعارصة ل¹سط السؤال

�ييييثثثث���        ::::املس�شار الس;يد احلفHاملس�شار الس;يد احلفHاملس�شار الس;يد احلفHاملس�شار الس;يد احلفHظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

تقوم إالسرتاتيجية املعمتدة ببالد� Kىل مجموKة من اWٓليات اليت �روم دمع 
، ٕاال ٔ�ن العديد من املعطيات تبني ٔ�ن بعض هذه الطلب اRا}يل يف مجملها

اWٓليات ٕاما مصابة �لعطل ٔ�و �لفشل، ونذ�ر Kىل سH¹ل املثال ال احلرص 
£س��رات اليت ال حتقق املبتغى مهنا Kىل مس;توى إالنتاج وKىل مس;توى 
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}لق فرص الشغل، ومرد ذ± يف نظر� Kىل سوء التدبري وضعف تقHمي 
ببالد�، وٕاال ملا كنا اليوم نتßدث عن تفامق جعز املزيانية الس;ياسات العمومHة 

  .وعن تفامق احلسا�ت اخلارجHة
هل تتوفر احلكومة Kىل ٕاسرتاتيجية �منوية : Àا، ëسائلمك، الس;يد الوز�ر

  بديY ٔ�و خطة معلية لت�اوز £خiالالت املذ�ورة K�ٔاله؟
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . املس�شارشكرا �لس;يد 

  .الس;يد وز�ر املالية، تفضلوا

        ::::الس;يد محمد بوسعيد، وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد محمد بوسعيد، وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد محمد بوسعيد، وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد محمد بوسعيد، وز�ر £قiصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
شكرا لواضعي هذا السؤال حول اWٓليات املتعلقة �لتمنية £قiصادية 

سرتاتيجية التمنوية املعمتدة وبداية، البد ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن االٕ . املعمتدة يف بالد�
ببالد� تقوم Kىل منوذج اقiصادي ٔ��ن عن ٕاماكنيات هامة وقدرة �برية Kىل 
الصمود يف وXه لك التقلبات £قiصادية اليت يعرفها حميطنا، لقد جنح 
املغرب يف امجلع بني ٕاصالQاته اRميقراطية ومك�س;باته املاضية و�راكامته 

قiصادي التمنوي من ïة ٔ�خرى يف س;ياق دويل إالجيابية، وبني منوذXه £
  .وïوي وٕاقلميي مضطرب

ؤ�ريد هنا ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن ا�منوذج التمنوي املغريب مل (س�]فذ بعد لك 
ٕاماكنياته �س�]اده ٔ�ساسا، وهذا كتعرفوه اكملني واكنت عند� فرصة يف 

ٔ�ن نناقش هذا  2014ٕاطار النقاش دل مرشوع قانون املالية دل 
وع، موضوع ا�منوذج التمنوي املغريب، وفرست لمك، ؤ�نمت مقiنعون ٔ�ن املوض

اKRامiني اWٔساس;ي�ني ا�يل هام £س;هتالك و£س��ر، هذا ما رس� Kليه 
م]ذ تقريبا عقد من الزمن، مل ëس�]فذ لك الطاقات دل £س;هتالك 

  .و£س��ر العتبار�ن
اRا}يل، وهو ميثل ٔ�وال، ٔ�ن اس;هتالك اWٔرس مككون ٔ�سايس �لطلب 

من الناجت اRا}يل اخلام، قابل �لتطور، حHث م�لت حصة اس;هتالك  60%
}الل الفرتة ما  %2,58اWٔرس من الناجت اRا}يل اخلام وتطورها حبوايل 

، هذه الªس;بة الزالت قليY مقارنة مع بعض اRول 2012و 2000بني 
واWٔردن  %9,7، رومانيا %5,7، �ر�يا %9,6اWٔخرى، ٔ�عطي م�ال توëس 

3,8 .  
£عتبار الثاين ٔ�ن مكو�ت £س��ر، واÀي عرف حتوال نوعيا 

 %6,5ب�سجيë Õسب منو �Wٔسعار الثابتة تفوق تطور اس;هتالك اWٔرس، 
، يعين ٔ�ن ëس;بة ا�منو 2011و K2006ىل التوايل من }الل الفرتة  %5و

مؤرش Æسري خبطى ٔ�كرب من ëس;بة تطور اس;هتالك اWٔرس، وهذا ٔ�يضا 
  .ٕاجيايب، ميك]نا من القول ٔ�نه الزالت هناك هوامش Rمع هذا £س;هتالك

لكن بصفة Kامة، وقلهتا، نعرتف وK�ٔرتف خشصيا، ؤ�شاطر رٔ�ي السادة 
املس�شار�ن يف �ون هذا ا�منوذج حيتاج �ٕالضافة ٕاىل توطيد هاتني 

Y اKRامiني، ا�يل هام £س;هتالك و£س��ر، ٕاىل نظرة م�iددة ملواص
  :املسرية التمنوية لبالد�، وذ± �لرتكزي Kىل العنارص التالية

ٔ�وال، التصنيع وٕاKادة التصنيع، }اصة يف القطاKات املصدرة Wٔن 
  ... الصناKة يه اليت تiªج الرثوة

  .Æشجيع £س;¥رات اخلارجHة، ؤ�}ريا التوازن يف جمال التمنية اEالية

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

  .الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHبتفضلوا 

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس;يد الرئDس

م]اس;بة طرح هذا السؤال يه فرصة لتذكريمك بضعف ا�منوذج التمنوي 
املعمتد ببالد�، واÀي طاملا ٔ�سهمنا يف تH¹ان حمدودية ٕاماكنياته سواء يف 

مبناس;بة م]اقشة مشاريع ٕاطار مدا}الت فريق]ا، فريق اWٔصاí واملعارصة، 
قوانني املالية، ٔ�و من }الل مالحظات ٔ�عضاء فريق]ا يف العديد من املنا�ر، 
ذ± ٔ�ن هذا ا�منوذج �ر�كز Kىل الطلب اRا}يل، يف Qني ٔ�ن مكو�ت 
الطلب ال تفي لكها �لغرض، وخنص ��Àر مكو�ت £س��ر اÀي ورمغ 

د� جمهود £س��ر املس�ل ٔ�مهية اEهود £س��ري اÀي يفوق ببال
 YHة وكفHسب منو اكفë قHصاد�، ال ميكن من حتقiصادت مشاهبة �قiق�

  .تßدت £قiصادية و£ج¥عية اليت يواïها املغربال مبواïة 
ٔ��يد، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن هذه الوضعية مردها ٕاىل �ون £س;هتالك 

جHهتا من السلع واملواد و£س��ر �ملغرب Kىل Qد سواء، يلبيان Qا
املس;توردة Kىل حساب املنتوXات احمللية يف ظل Kدم توفر هذه اWٔ}رية 
من التنافس;ية الالزمة، مما ٔ�دى ٕاىل تفامق م]قطع النظري Kىل مس;توى جعز 

س;نو  %11املزيان الت�اري، لكون الواردات عرفت منوا مضطردا مبعدل 
بªس;بة  االصادرات ٕاال منو ، يف Qني مل Æس�ل 2010و 2003ما بني س;نة 

  .من }الل نفس الفرتة 7%
À±، فٕارصار� Kىل ٕاKادة طرح هذه القضا اجلوهرية واملصريية �بع 
من ق]اعتنا يف فريق اWٔصاí واملعارصة بpٔمهية هذه اWٔ}رية وبطابعها 
£س;تع�ايل، ولن لك يف �كرارها حىت Æس;تجيب احلكومة وتتحمل 

اتيجية �منوية واحضة، ؤ�ن تعيد النظر يف ا�منوذج مسؤوليهتا يف بلورة ٕاسرت 
التمنوي املعمول به Qاليا، وال ëس;تصغر تpٔخر احلكومة يف £ك�اب Kىل 
م�ل هذه اWٔوراش إالصالحHة املصريية، و£كتفاء �حللول الرتقHعية 

يف K�ٔني املؤسسات التابعة وبني وقف ... واملرجتY اليت �روم فقط در الرماد
 10، تالها Qذف 2013مليار من مزيانية £س��ر بداية س;نة  15تنفHذ 

  .مليارات درمه يف شهر ٔ�كتو�ر من نفس الس;نة
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  .شكرا الس;يد الرئDس

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

الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب عن تعقHب الس;يد 
  .املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
مليار، ذاك اليش دا� داز، دا� كنتجهو   15ذن، ما رجعوش لـ إ 

قلنا اح]ا مiفقني بpٔن هاذ ا�منوذج خصنا نعيدو فHه النظر و�ر�كز . �لمس;تق�ل
  .Kىل التصنيع وٕاKادة التصنيع خصوصا يف القطاKات املصدرة

5نيا، £س��رات اخلاصة، والبارح اكن اج¥ع دل ا�لجنة املركزية 
 42ملف بــ  40نة العليا دل £س��رات، ومتت املصادقة Kىل وا�لج 

مليار درمه من £س��رات اخلصوصية، خصنا زيدو ëشجعو £س��رات 
و£س��رات اخلارجHة، وعند� توXه ل�شجيع الرشاكة بني القطاع اخلاص 

 PPP : Partenariat(والعام يف ٕاطار ما يعرف ذاك الرشاكة 
Publique Privé(؛  

5لثا، التمنية اEالية الس;ت�ªاط واس;تغالل لك الطاقات وإالماكنيات 
املتاQة Kىل مس;توى اجلهات يف ظل تطو�ر ٔ�داء بعض القطاKات 
£قiصادية ذات التنافس;ية العالية، وطبعا قانون املالية، واÀي ٔ�قر اEلس 

ز �بري قد Xاء وهذا امحلد Ã اKزتا -امحلد Ã-اRس;توري بدس;توريته اكمال 
مبقiضيات لكها تصب يف اجتاه املقاوí وÆشجيع املقاوí ف' يتعلق �سرتXاع 

معرو احتل، غنبداو احلل ا ا�يل م) le butoir(الرضيبة، ذاك اليش دل 
�لªس;بة لــ ) la règle de décalage(دلو يف اسرتXاع هذاك اليش 

)TVA( ة لف %20، يف ختصيصHائدة املقاوالت من الصفقات العموم
الصغرى واملتوسطة، يف وضع اWٓليات اليت متكن من ولوج املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، وٕاجراءات �برية وكثرية موïة �لمقاوí وموïة 

  . ل�شجيع £س��ر
 .شكرا الس;يد الرئDس

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

ني ا�fان جتمع بDهنام وQدة دامئا يف نفس القطاع، نiªقل ٕاىل السؤال
املوضوع، وهو السؤال حول حظرية الس;يارات اخلاصة �Rوí، واللكمة 
QWٔد ٔ�عضاء الفريق £س;تقاليل �لوQدة والتعادلية ل¹سط السؤال، وبعده 
. السؤال اÀي طرQه طبعا الفريق £شرتايك حتت نفس العنوان تقريبا

  .تفضلوا الس;يد املس�شار

        ::::عبد امحليد بلفHلعبد امحليد بلفHلعبد امحليد بلفHلعبد امحليد بلفHل    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  الس;يد الرئDس،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

القايض Q�ٕداث  2.97.1052}الفا ملا نص Kليه املرسوم الوزاري رمق 
تعويض جزايف لفائدة بعض موظفي ومس;تþديم اRوí عن اس;تعامل 

  .س;ياراهتم اخلاصة حلاXة املصلßة
دبري خبصوص اقiناء ëس�ل، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن هناك نوKا من الت

الس;يارات الفخمة من طرف بعض القطاKات احلكومHة واملؤسسات 
العمومHة، اليشء اÀي ي�]اىف مع وضعنا املايل و£قiصادي اÀي يعاين من 
الهشاشة ويعDش يف ظل هذه احلكومة Kىل املديونية، وحظرية س;يارات 

دل اRرمه،  املاليري 5ٔ�لف س;يارة، وÆس;تزنف ما يقارب  115اRوí تضم 
�هيك عن ما تتطلب من صيانة وقطع غيار و�اكليف تpٔمني، و¶ريها من 

  .التحمالت املالية
  ٔ�لDس هذا ٔ�مه مد}ل حملاربة الريع اÀي تتغىن به هذه احلكومة؟ 

�K Ãليك، الس;يد الوز�ر، ومتىن Æشوف هاذ التصيورات هاذو جبوج 
 �يبD]وا الوضعية دل هاذو، واش ا�يل اكنوا تªرشو يف اجلرائد املغربية ا�يل

دل  4هاذ الس;يارات دل اRوí �ٓش مديور�ن �ش حيملوا، وQدة هازة 
البوطات دل بيطا¶از تبارك هللا، وQدة هاز�ن اRراري، و}يل ا�يل 

  ...كنßرتمو هاذ الق�ة ما ميكªش نقولوها قدام
يت Æس;تعمل مفن ¶ري املق�ول، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن Xل هذه الس;يارات ال

خشصية لنقل اWٔطفال ٔ�و لقطع ٔ�غراض خشصية، Æس;متر يف £س;تفادة من 
البزن�ن املدمع من }الل صندوق املقاصة، واحلكومة هنا تدمع �ليد ا�ميىن 

  .وÆس;تزنف �ليد الDرسى
ما يه اخلطوات العملية : وKليه، فٕاننا ëسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم

التبذ�ر ¶ري املربر واقiصار اس;تعامل هذه اليت تªهتجوهنا �لßد من هذا 
  الس;يارات Kىل اWٔغراض إالدارية دون ¶ريها؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا
عفوا، الس;يد الوز�ر، ٔ�س�سمح، السؤال املوايل، متاما، اعتبارا لوQدة 

مة QWٔد ٔ�عضاء الفريق £شرتايك، وهو طبعا حظرية املوضوع، اللك
  .الس;يارات اخلاصة �Rوí، تفضيل اWٔس;تاذة زبيدة

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

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
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  ٕاخواين املس�شار�ن،
رتش;يد النفقات والتقليص Kىل عكس ما تدعيه احلكومة من ٕاجراءات ل

من املصاريف الزائدة �ل�س;يري بعدد من الوزارات، فٕاننا نالحظ �اك�ر 
اس;تعامل س;يارات املصلßة، مع ما يرتتب عهنا من اس;تعامل مفرط �لوقود 

  . ونفقات الصيانة وإالصالح و¶ريها
 íوRدد س;يارات اK ك، فٕانHس�DXحسب الرشكة الوطنية �لنقل وا�لو

ٔ�لف، وٕاىل شف]ا ما  140ٔ�لف، وصل مؤخرا ٕاىل  36اWٔلفHة  اكن يف بداية
يقع يف العامل كنالحظو م�ال بpٔنه يف اليا�ن ال يت�اوز حظرية الس;يارات 

 72ٔ�لف، ويف الوالت املتßدة  26، يف كندا 3400، يف �ريطانيا 3000
  !مزن. ٔ�لف مؤخرا 140ٔ�لف، يف املغرب 

ملذ�رة ا�يل Xات هبا حكومة هاذ حظرية الس;يارات كنا نعترب بعد ا
التناوب، واليس عبد الرمحن يوسفي هللا يذ�رو خبري، اÀي Qدد بقرار 
اس;تعامل هاذ الس;يارات دل اRوí يف ٕاطار �رش;يد النفقات، ومشات 

س;نني، وقلنا بpٔنه سوف ëس;متر يف نفس إالسرتاتيجية  4س;نني وال  3واQد 
الحظ اWٓن ارتفاع هذا العدد الس;تعامل س;يارات اRوí، لكن و لµٔسف ن

وهذا العدد املهول، لDس فقط يف العدد، ولكن كذ± يف نوعية الس;يارات 
الفاخرة، ما ابقHناش كمنش;يو يف الكونغو وبعض الس;يارات الوطنية، ولينا 

  .كمنوش;يو يف س;يارات اRوí ا�يل يه مرتفعة ا�مثن ويه خفمة
  الس;يد الوز�ر،

طار إالجراءات لرتش;يد النفقات، هل هل يف إ : اWٓن السؤال دلنا
تنوي احلكومة الرتاجع Kىل بعض £مiيازات اليت جتعل اRوí ترصف م�الغ 

  Xد õمة من X�ٔل الصيانة واحملروقات؟
درمه  30كذ± هاذ الس;يارات Æس;تعمل }ارج العمل، وملا نعرف ٔ�نه 

  . يف اليوم �لنفقات
  .شكرا... شكرا سوف ٔ�حiفظ يف التعقHب

        ::::ئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةالس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر 
  . شكرا

اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب مع اQرتام الوقت هللا جياز�مك 
  . خبري �ش نفسحو اEال �لجميع

  .دقائق الس;يد الوز�ر 6شكرا، تفضل الس;يد الوز�ر، يف Qدود 

        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
  .شكرا �لسادة املس�شار�ن

  .شكرا شكرا �لس;يد الرئDس، �رك هللا فHك،
  .شكرا �لسادة املس�شار�ن، �لس;يدة املس�شارة Kىل وضع هذا السؤال

بداية ابغيت نpٔكد ٔ�ن احلكومة معلت وس;تعمل Kىل اع¥د س;ياسة 
تضمن حسن اس;تعامل املوارد املتاQة وتقليص منط DKش إالدارة بصفة Kامة 

)réduction de train de vie de l’Etat .( ويف هذا إالطار، عرفت

ع¥دات اÛصصة حلظرية الس;يارات }الل الثالث س;نوات حصة £
اWٔ}رية اس;تقرارا �لªس;بة EموKة نفقات املعدات والنفقات اÛتلفة ونفقات 

  .£س��ر �لمزيانية
دل املليار  5وابغيت نصحح املعلومات، الس;يد املس�شار، ما يش 
 700مليار و دل اRرمه كام Xاء يف تد}لمك، �لªس;بة �لوقود حوايل

مليون درمه، هذا اكن  400والصيانة ٕاىل �ٓخره، و�لªس;بة �لمقiنيات حوايل 
من مجموع نفقات ال�س;يري دل  %2,5مقHد يف املزيانية، هذا يعين ميثل 

اRوí، طبعا ما تيعنDش ٔ�نه هاذ اليش قليل، هاذ اليش مازال خصنا 
  .الس;يارات ëش;تغلو فHه �ش زيدو اخنفضو من هاذ التاكليف دل

وKىل ٕا�ر تقHمينا لتفعيل املقiضيات املنصوص Kلهيا �ملرسوم ا�يل ذ�رت 
املتعلق مبجموع الس;يارات التابعة  98به الس;يدة املس�شارة احملرتمة دل 

لٕالدارة العمومHة، تبني ٔ�ن تدبري احلظرية مازالت تعتليه جتاوزات 
، ما يش ريع، هذاك واخiالالت، والصورة ا�يل وريتDين، الس;يد املس�شار

  .اخiالل وجتاوز، الريع عندو معىن �ٓخر
و�لßد من هاذ الت�اوزات، ولضامن اس;تعامل رش;يد ومعقلن، تعمل 
ا�لجنة الوزارية امللكفة بتدبري حظرية الس;يارات التابعة لٕالدارات العمومHة 
Kىل وضع اWٔسس لنظام Xديد وم¥سك وفعال لتدبري حظرية الس;يارات مبا 

  .ن اس;تعاملها والتحمك فهيا(سمح حبس
ومتهيدا ملرشوع إالصالح الشامل واملندمج حلظرية الس;يارات مبختلف 
مكو�هتا وطرق تدبريها و�ٓليات مراق�هتا، قامت ا�لجنة الوزارية املعنية 
K�ٕداد مªشور (س�]د Kىل التقHد التام �لنصوص التنظميية اجلاري هبا 

  :ليت ركز Kلهيا هذا املªشورالعمل، ومن ٔ�مه املبادئ والتوجهيات ا

ٔ�وال، Kدم اس;تعامل س;يارات إالدارات واملؤسسات العمومHة ٕاال  -
Wٔغراض املصلßة ومن طرف اWٔشþاص املنمتني لها، وٕاىل اكنت هناك يش 
جتاوزات، لك من اس;تعمل هذه الس;يارة سوف يتعرض لعقو�ت ٕادارية 

  ؛عن ترصفه من طرف إالدارة، وهنا طبعا لك موظف مسؤول

تفعيل م�دٔ� £س;تغالل املشرتك واملتضامن بني القطاKات  -
  ؛لٕالماكنيات املتوفرة حبظرية الس;يارات

تعممي وضع شعار حيمل gشلك واحض امس ورمز إالدارة Kىل س;يارات  -
اRوí، مع تعز�ز املراق�ة من طرف السلطات اÛتصة لتفادي الت�اوز يف 

لية الزتود �لوقود، والقHام اس;تعامل هاذ الس;يارات، والسهر Kىل اQرتام مع 
�ٕالصالQات وفق الكHفHة احملددة �ملªشور السالف ا�Àر �لªس;بة لرصف 

  .الواجب اتباKه... النفقات ٔ�و ٔ�ساليب

-  ،Yة واملعلßناء الس;يارات ٕاال يف احلاالت امللiوجوب £لزتام بعدم اق
Dس مع حتديد ٔ�سقف لالقiناء قابY �لتحيني بصفة دورية بقرار من رئ 

احلكومة، وهنا اهرضتيو Kىل الس;يارات الفاخرة، ٔ�� ميل جHت وتعيªت 
قال يل الس;يد ما عند(ش الس;يارة، قال يل الس;يد رئDس احلكومة اك�ن 
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ٔ�لف درمه، هذا هو احلد اWٔقىص  450هو  )le maximum(مªشور 
 .ٔ�لف درمه 450حىت �لªس;بة �لوز�ر القiناء س;يارة وفق هذا املªشور هو 

 tout est(شوية اش فاخرة وال ميش فاخرة، هذا ت�Dقى طبعا وا
relatif(،  س;يب، ولكن ٔ�عترب ٔ�نه يعين رجعنا من هاذيك الس;ياراتë لكيش

  .الفاخرة ٕاىل س;يارات رمبا مiوسطة ٔ�و مiوسطة اWٔمثنة

ا�لجوء عند £قiضاء ٕاىل �راء الس;يارات، ٕاذا ما تبني تق]يا وماليا ٔ�ن  -
  .ن £قiناءهذا £خiيار ٔ�كرث جناKة م

رضورة ٕاهناء اس;تعامل لك س;يارة ٔ�و عربة ٔ�و دراXة �رية مل تعد  -
ٔ�لف  140ٔ�لف وال  115صاحلة لالس;تعامل، وما عرف�ش واش ذاك اليش 

  .دا}لني اRراXات النارية
Kىل لك Qال، حنن مقiنعون ٔ�نه البد مزيد من العمل يف ٕاطار 

ترصفات وبعض الرتش;يد، والبد من مزيد من العمل يف ضبط بعض ال 
السلواكت دا}ل إالدارة �لمزيد من £قiصاد، Wٔن هذي ٔ�موال الشعب، 

íؤ�موال الشعب جيب ٔ�ن يترصف فهيا بطريقة معقو .  
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس;يد الوز�ر، هنا± تعقHب؟ تفضلوا يف Qدود دقHقiني 

  .اWٔس;تاذ ا�لبار

        ::::سالم ا�لبارسالم ا�لبارسالم ا�لبارسالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد ال املس�شار الس;يد عبد ال املس�شار الس;يد عبد ال املس�شار الس;يد عبد ال 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر، 
بدوري كªشكرمك Kىل هاذ املعلومات ا�يل اعطي�Hو� وا�يل كتبD]وا ٔ�مك 

íوRىل احلد من £س;تغالل املفرط لس;يارات اK س;تعملون.  
ٔ�� كنحمد هللا س;بßانه وتعاىل ا�يل دامئا يف ظل هاذ احلكومة املوقرة 

ا ابغي�يش نقول �لس;يد الوز�ر بpٔن س;يارات كªسمع ¶ري ال�سويف، ٔ�� م
اRوí ٔ�صبحت اليوم يف مiناول حىت اWٔطفال، مفا �± �ملسؤولني، يف 

  .غياب Îم Eهودات احلكومة
ايوا هاذ احلكومة كتقول لنا Xات حتارب الفساد، وكتقول لنا اكنوا 

ش;نو الناس ا�يل تيعا�سوها، وتعطينا ح]ة يدهيا ٔ�عباد هللا، تقول لنا �ٔ 
دارت، هذي جبرة قمل وبواQد اجلدية وبواQد امحلاس وبواQد الغرية وطنية 

íوRٔ�هنا توقف هاذ العبث ٔ�و هاذ £س;تغالل املفرط ملال ا.  
كتقول يل، الس;يد وز�ر املالية احملرتم، كتقول يل راه ¶ري مليار، مليار 

Hح، اك�ن دل املليار، اح]ا اعطينا ¶ري درمه، راه اك�ن مدن الصف  5مايش 
اWٔحHاء الهامش;ية ا�يل واقفة Kىل جوج دل الفرنك، فرنك ٔ�ي س;ن�مي، مفا 

  . �±، مفا �± مليار
مليون اليوم دل الس;يارة، اح]ا  45مليون، ٔ�س;يدي  45كتقول يل 

املليون، ونق]نو هاذ  10عند� الس;يارة ا�يل كتصنعها البالد، وما كتعدايش 

الس;يد وز�ر، الس;يد رئDس احلكومة وتيد�ر لنا النفقات، ما نبقاويش �يجينا 
  .احللقة واملهرXان والتبوريدة

اح]ا قلنا لو اح]ا �¶ني نعاونوه، �¶ني خندمو هاذ البالد، ولكن معا 
من؟ خصنا ٔ�ننا كونو �يف كهنرضو �يف كنطبقو، ما يبقاشاي يد�ر لنا 

  .احلاليق يف لك دورة �يجي (سمعنا
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
  . شكرا

  .اللكمة �لمعقب الثاين، اWٔس;تاذة بوعياد، تفضيل يف ٕاطار دقHقiني

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

شكرا الس;يد الوز�ر Kىل ٔ�جوبتمك، وكذ± الزتاما�مك من X�ٔل ٕاKادة 
  .النظر يف هاذ املوضوع

 Kليه من جوج دل اح]ا ٔ�س;باب الزنول دل هاذ السؤال ار�كز�
النقط، اWٔوىل يه التقر�ر دل الرشكة الوطنية �لنقل وا�لوDXس�Hك ا�يل 
قالت بpٔنه التلكفة دل س;يارات �بار املسؤولني يف اRوí �لكف اخلزينة 

  .مليار دل الس;ن�مي، هذا تقر�ر دل رشكة موقرة وحمرتمة 70
ذ± يف تقر�رها قالت بpٔنه رمغ 5نيا، الهيئة الوطنية محلاية املال العام، ك

 1250التعويضات دل املسؤولني الشهرية Kىل النقل ا�يل كرتاوح بني 
درمه وما ٔ�كرث، تعطى كذ± س;يارات املصلßة، ٕاما  3000درمه ٕاىل 

التعويض ٕاما الس;يارة، ولكن جبوج هذي فهيا ٕاشاكلية، Wٔنه اح]ا اWٓن يف 
مة، ٕاذن خصنا ëشوفو فني ميكن لنا ٕاطار �رش;يد النفقات Wٔنه اWٓن عند� ٔ�ز 

رشدو هاذ النفقات.  
النقطة الثالثة، كذ± اWٔرقام دل الهيئة الوطنية محلاية املال العام، 

درمه يومHا للك س;يارة، فهيا الصيانة وفهيا احملروقات،  30قدرت بpٔنه اك�ن 
ٔ�نه س;يارة Æس;تعمل }ارج ؤ�ثناء العمل، معناه  4000وبpٔنه ٔ�كرث من ... وفهيا

طبعا مضري الشخص هو ٔ�سايس �ش حيرتم القانون، ولكن ا�يل ما عندوش 
مضري، قلتو، الس;يد الوز�ر، ¶ادي �كون ٕاجراءات، ٕامىت ¶ادي تبداو لنا 
هاذ إالجراءات؟ Wٔنه الزمHل قدم لمك صور، ٕاذن هذا واقع، هذا واقع 

  . ملموس، حنن حنرتم الزتاممك من Xل تطبيق هذه إالجراءات
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا اWٔس;تاذة بوعياد، واللكمة ٕاذا اكن هنا± تعقHب الس;يد الوز�ر، 

  .دقائق 4تفضلوا يف Qدود 

        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
ابغيت نقول مايش س;نعمل، حنن معلنا، هناك مªشور �لس;يد رئDس 
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يارة دا� احلكومة حيدد املعايري املتعلقة �قiناء الس;يارات، وما اك�ن حىت س; 
ك�رشى ٕاىل ما اكëش املوافقة دل الس;يد رئDس احلكومة، هذي من 

  .الناحHة دل £قiناءات
5نيا، كام قلت ٕاىل اكنت جتاوزات راه نطلب من الس;يد املس�شار 
يعطيين هذه الصورة �ش نعمل حبث وëشوف شكون هو من قام هبذا 

؟ Wٔن ...يه العمل؟ ؤ�ش;نو يه اWٔساليب؟ ؤ�ش;نو يه الطرق ؤ�ش;نو
بعض املرات ٔ�يضا راه ما زلوش Kاود 5ين، يعين ما زلوش يش �طل، ٕاىل 

  ...اكن هاذ الصورة هذي فهيا يش ٔ�ش;ياء ¶ادي ند�ر Kلهيا حبث و¶ادي
لك ... 5لثا، ما قل�ش ٔ�نه يف جمال �رش;يد النفقات ما اكيªش هناك

 راه، لك احللول ممك]ة، والزم �كون هناك مواصWٔ ،Yن ما �كوëش صايف
يوم ولك س;نة وذاك اليش اKالش }لينا اشوية دل إالجراءات 
املس;تق�لية، لك س;نة ولك س;نة خصنا زيدو يف حتسني هذه إالجراءات 

  . حىت زيد من �رش;يد النفقات وحتسني اس;تغاللها £س;تغالل اWٔم�ل
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
طاع دامئا هناك سؤال موXه �لس;يد ويف نفس الق ،شكرا �لس;يد الوز�ر

وز�ر £قiصاد واملالية وهو حول ا�متويالت الصغرى، واللكمة QWٔد ٔ�عضاء 
  .فريق اWٔصاí واملعارصة ل¹سط السؤال، تفضلوا اWٔس;تاذ

        ::::املس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالب
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .لنيgسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل }ري املرس
  الس;يد الوز�ر، 

يف }لق فرص  ا�بري  اتلعب املقاوالت الصغرى والكربى ببالد� دور
الشغل والرثوة، ٕاال ٔ�هنا تعاين صعو�ت �برية يف Xانب ا�متويل، وهذا راجع 
لطبيعة املنظومة املرصفHة ببالد�، حبيث ٔ�ن بعض املؤسسات البنكHة 

وïة ٔ�ساسا �متويل Æس;تحوذ Kىل احلصة الك�رية من هذه القروض وامل
املشاريع املقدمة من طرف املقاوالت الكربى ٔ�و £س��ر يف س;ندات 
اخلزينة، فعال هناك مؤسسات �لسلفات الصغرى، ولكن لDست هناك 
مؤسسة معومHة مiوسطة �متويل املشاريع املقدمة من طرف املقاوالت 

مناء الصغرى واملتوسطة Kىل غرار ما اكن يقوم به البنك الوطين لالٕ 
  .£قiصادي، وكام هو موجود يف Kدة دول

الرب�مج احلكويم اكن من ٔ�مه الراكwز دلو هو ا�متويل والعناية 
  .�Wٔشþاص احلاملني ملشاريع مدرة �ù}ل

   :Àا، ëسائلمك، الس;يد الوز�ر
ٔ�ش;نو ا�يل قامت به الوزارة دلمك لتزنيل والتفعيل دل هاذ التعهدات 

  ا�يل ٔ�}ذت احلكومة؟ 
  .وشكرا

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

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

        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

شكرا السادة املس�شار�ن Kىل وضعهم لهذا السؤال، جيب التذكري ٔ�ن 
هامة، قطاع السلفات الصغرية قد عرف }الل الس;نوات اWٔ}رية حتوالت 

تت�ىل يف منوه امل�سارع والرفع من õنية العاملني به، وكذا تقدمي م]توXات 
Xديدة وتنويع مصادر متويÕ �لنظر ٕاىل تنايم ëشاط هذا القطاع، حHث 
خضعت مجعيات السلفات الصغرية ملراق�ة مزتايدة من طرف السلطات 

  .النقدية، واختذت تدابري من X�ٔل ٕارساء ٔ�سس تعز�زها
Xليا اس;تعادة  2012صيY مجعيات السلفات الصغرية يف هناية وتربز ح 

مجعيات السلفات الصغرية لقدراهتا املالية والتدبريية وكذا جتاوز املشالك 
والعوائق اليت عرفهتا يف الس;نني اWٔ}رية، ومiابعة ïودها يف معاجلة 

  . حمفظات القروض وكذا حتسني ï�ٔزة تدبري اÛاطر
طاع السلفات الصغرية، قد متت املصادقة Kىل وقصد مواصY �منية ق

املتعلق  18.97اÀي يªسخ ويعوض القانون  41.12مرشوع القانون رمق 
، وهذا القانون يتوy �2012لسلفات الصغرية كام مت تغيريه و�متميه يف هناية 

  :اWٔهداف التالية
ٔ�وال، متكني مجعيات السلفات الصغرية من ممارسة ëشاطها بواسطة  -

عيات ٔ�خرى �لسلفات الصغرية ٔ�و رشاكت مسامهة معمتدة من طرف بنك مج 
املغرب <رشكة �لمتويل }اضعة ملقiضيات القانون املتعلق مبؤسسات االئ¥ن 

  ؛والهيئات املعتربة يف حمكها
  ؛فiح ٕاماكنية انذماج ٔ�و مض مجعية ٔ�و ٔ�كرث -
 5لثا، حتديد العنارص اليت تد}ل يف ا�Qساب اجلازية القصوى -

  .املطبقة Kىل معليات السلفات الصغرية
، مت ٕاعطاء 2020ويف ٕاطار دمع اRوí ٕالسرتاتيجية القطاع يف ٔ�فق 

انطالقهتا يف مؤمتر الصþريات حبضور مجيع اWٔطراف املعنية وممويل القطاع، 
مليون دوالر مموí من طرف  4,9كام قامت احلكومة بتعبئة هبة بقدر قمية 

دل ) le fonds de transition(ذاك  ،)Deauville(صندوق حتويل 
)Deauville( مت ختصيصها �لهنوض بقطاع السلفات الصغرية من }الل ،

  . املساKدة التق]ية يف جمال تطبيق هذه إالسرتاتيجية جبميع مكو�هتا
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .تعقHبهنا± تعقHب؟ تفضل الس;يد املس�شار �ل 
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        ::::املس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالباملس�شار الس;يد احلبDب �ن الطالب
  الس;يد الوز�ر، 

ولكن السؤال دلنا يه اشكون يه هاذ  ،شكرا Kىل هاذ إالXابة
املؤسسات اليت تقوم �متويل املشاريع املقدمة من طرف املؤسسات الصغرى 
واملتوسطة، Wٔن تò املؤسسات اليت تقدم السلفات فه*ي فقط تعتين 

عين الرب�مج دلها هام املوظفون واملس;تþدمون، يف بقروض £س;هتالك، ي
Qني اكن اRور دلنا، واح]ا يف فريق اWٔصاí واملعارصة }الل املناقشة 
دلنا دل قانون املالية، اقرتح]ا }لق واQد املؤسسة معومHة مiوسطة 
تعتين �متويل املشاريع املقدمة من طرف هاذ املؤسسات الصغرى 

  .واملتوسطة
  .الس;يد الوز�رشكرا 

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك الرد Kىل التعقHب، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
هو املفهوم دل القروض الصغرى واملتوسطة ��ن، اك�ن سقف وهاذ 
القروض كمتيش �لمواطنني ا�يل عندمه رمبا ë�ٔشطة ميكن �كون مدرة �ù}ل 

 Qدود واQد املبلغ، ميل كتفوت ذيك املبلغ راه �ميكن يد}ل �لقطاع يف
  ...البنيك وال القطاع دل السلفات اWٔخرى املتعلقة بـ

ولهذا، رمبا حلد اWٓن ال ٔ�عتقد ٔ�ن يف الت�ارب يف العامل لكها اكنت 
مؤسسات طبعا يعين }اصة ا�يل ك�ش;تغل يف هاذ اEال دل السلفات 

ة، ٕاىل اكن يش مشالك ٔ�خرى تتعلق �متويل املشاريع الصغرى واملتوسط
اWٔخرى املدرة �ù}ل يف واQد اWٔجحام ٔ�كرب، هذيك راه عندها طبعا �ٓليات 

  . مالية �لمتويل
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

ونiªقل ٕاىل السؤال املوايل دامئا يف نفس القطاع وهو حول £قiطاع 
رش من حسا�ت زبناء اWٔبناك وإالشاكليات املرتتبة عنه، واللكمة QWٔد املبا

  . ٔ�عضاء الفريق احلريك ل¹سط السؤال
  .تفضلوا اWٔس;تاذ �رقHة

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
ناء الزالت ٕادارة الرضائب تعمل Kىل £قiطاع املبارش من حسا�ت زب 

اWٔبناك من اWٔشþاص اÀاتيني واملعنويني Kىل Qد سواء، وهذه 

£قiطاKات ¶البا ما �كون حمل }الف بني امللزم وإالدارة، وهو ٕاجراء يمت 
اختاذه وتنفHذه دون Kمل ٔ�حصاب احلسا�ت البنكHة، مما �رتب عنه ٕاشاكالت 
ا Kدة، Kلام ٔ�ن Kدة مس�مثر�ن م]حوا ش;ياكت �لممولني من X�ٔل رصفه

ليتفاجؤوا �كون املبالغ املالية اليت رصدت لتغطية ٔ�رصدة تò الش;ياكت قد 
حسبت من ق�ل ٕادارة الرضائب دون سابق ٕاخ�ار، مما عرض ٔ�حصاهبا يف 
كثري من اWٔحHان لالعتقال واملتابعة جبنßة دفع ش;يك بدون رصيد، مما نتج 

م املقاوK íىل عنه ٔ�يضا العجز عن ٔ�داء ٔ�جور العامل، ويف هناية املطاف تقد
  .توقHف ëشاطها، وتعلن ٕافالسها

كام ٔ�ن هذا £قiطاع دفع �لعديد من املس�مثر�ن ٕاىل حسب ٔ�مواهلم من 
  .اWٔبناك، ورمبا هناك من قام �هتر�هبا ٕاىل اخلارج اح�iاXا Kىل هذا إالجراء

ما يه إالجراءات والتدابري املتþذة لوقف العمل : Àا، معايل الوز�ر
ملبارش من حسا�ت زبناء اWٔبناك جتنبا Ûلفاته السلبية، Kلام ٔ�ن �القiطاع ا

الس;يد رئDس احلكومة قد ٔ�عطى موافقiه املبدئية؟ ما هو موقفمك الس;يد 
  الوز�ر يف هذا الشpٔن؟ 

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يد املس�شار
  .الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد ز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد ز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد ز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد ز�ر £قiصاد واملالية
  .د الرئDسشكرا الس;ي

شكرا السادة املس�شار�ن Kىل وضع هاذ السؤال املتعلق �القiطاع 
املبارش من حسا�ت زبناء اWٔبناك وإالشاكليات املرتتبة عنه، هذا �يتعلق 

واÀي ٔ�سال الك�ري من املداد، واÀي  ،)les ATD1(يعرف بــ اWٔمر مبا 
جعلت من ٕاKادة طبعا هاذ احلكومة، ورمبا }اصة يف هاذ الªسþة الثانية، 

الثقة ولك وسائل ٕاKادة الثقة Rى املس�مثر�ن واملقاولني ولك الرشاكء م�دٔ� 
ال ــــــــــــٔ�ساس;يا، ومن بني اKRامئ دل ٕاKادة الثقة هو هاذ املشلك دي

)les ATD ( ،ىض قانوينiىض ا�يل هو مقiرتف ٔ�ن تطبيق هاذ املقK�ٔ نهWٔ
ٔ�نه Kالش ) les ATD(املقiىض دل وراه يف مجيع بùان العامل اك�ن هاذ 

)les ATD( طل عن ٔ�داء الواجب¥Dنه امللزم دل الرضيبة ا�يل تWٔ ؟
الرضييب كتطبق Kليه املقiضيات دل مدونة حتصيل اRيون العمومHة 

  .104ٕاىل  100}اصة املواد من 
ما حصل ٔ�نه رمبا بعض £خiالالت ٔ�و بعض الطريقة دل تطبيق هاذ 

علت ٔ�نه اكن حمط انتقادات وازKاج �بري Rى امللزمني، نتجت املقiىض ج
عنه Qاí من فقدان الثقة، ورمبا ٕاح�اط Rى بعض املقاولني كام Xاء يف 
تد}لمك، الس;يد املس�شار، رمغ قانونية هذا إالجراء وتطبيقه يف العديد من 

  .البùان

                                                 
1 Avis à Tiers Détenteur 



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

13 

 )2013 د(سمرب 31( 1435 صفر 27

لµٔبناك ولهذا، فالوزارة تنكب جبدية، وب�شاور مع امجلعية املهنية 
Kىل ٕاجياد الصيغ املالمئة واWٔساليب والك]فدرالية العامة ملقاوالت املغرب 

لتpٔطري هاذ إالجراء تpٔطريا حمكام، ميكن يف نفس اWٓن من £حiفاظ من 
امللزم �لك حقوقه، وKىل اWٔقل ف' يتعلق �ٕالخ�ار، ؤ�يضا Qذف ذاك 

ار الرضيبة خصها Kامل املباغتة، ولكن يف نفس الوقت £لزتام بpٔنه د
  .حتافظ ٔ�يضا Kىل احلقوق دلها ف' يتعلق �س;تþالص هاذ الرضائب

 Yاملق� Yم القليWٔولوت، وٕان شاء هللا يف اWٔولهذا، هاذ راه من بني ا
  .¶ادي نعلنو Kىل إالجراءات املوا�بة لهذا إالجراء

  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .هنا± تعقHب اWٔس;تاذ �رقHة؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHة
شكرا معايل الوز�ر Kىل هذه إاليضاQات، ؤ�مه ما Xاء يف تد}لمك وهو 
إالخ�ار، هذا õم، وجيب ٔ�ن �كون ثقة بني إالدارة وبني املس�مثر�ن وبني 

، �لكمتو Kىل املواطن، ٕاال ٔ�نه، معايل الوز�ر، املعنيني �Wٔمر �لك حسن نية
)ATD ( فقني معك، ولكن اليومiمن طبيعة احلال يف العامل لكه، اح]ا م

حىت واQد ما �غي }ذ القرار، �يقول ± ٔ�� ملزم بقانون، تªمتناو �ش 
تد�روا قانون يف هاذ الباب هذا، وٕاىل ما اكëش عندمك قانون، اح]ا يف 

ه املشلك ٔ�صبح مطروح فريق]ا هيpٔ� نص دل القانون و�قشوه مجيع، Wٔن
  .اWٓن، ما ابقاÆش الثقة بني الزبناء واWٔبناك، وهذا هو املشلك ا�يل اك�ن

اليوم راه اك�ن واQد العدد دل الناس ٕاىل امشاو �لبنكة يطلبوا ¶ري 
  . واQد القدر ما تيصيبوش الفلوس يف البنكة، وهذا خطري

قHة خصنا Kىل اWٔقل فلهذا، ٕاىل ابدينا تنقلبو Kىل الشفافHة وKىل املصدا
 &Hىل مجيع املس;توت، وحK نصيبو الوسائل، ٔ�و ال ¶ادي يبقى الشك

  .�كون الشك بني املواطن وبني إالدارة واحلكومة، هنا اك�ن خطر
فلهذا، معايل الوز�ر، متناو يف ٔ�قرب وقت �هتاء £ج¥ع ا�يل ان¥ 

يطمئنوا ويعرفوا بpٔن مقرر�ن، �ش الناس ا�يل معنيني �Wٔمر Kىل اWٔقل 
هاذ احلكومة جبانب £س��ر وجبانب الثقة وجبانب املواطن لفائدة 

  . £قiصاد املغريب، Wٔنه راه مشلك �بري تطرح
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يد املس�شار، اWٔس;تاذ بورقHة

املوايل  الس;يد الوز�ر، ٕان مل �كن لمك تعقHب، فس;نiªقل ٕاىل السؤال
واWٔ}ري يف نفس القطاع، وهو حول ت¹س;يط املساطر اخلاصة �لصفقات 
العمومHة، واللكمة �لس;يد رئDس الفريق £شرتايك ل¹سط السؤال، تفضل 

  .اWٔس;تاذ Kلمي

        ::::املس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمي
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  الس;يد الوز�ر، 
اEهودات املبذوK íىل مس;توى �رش;يد وختليق الصفقات رمغ 

العمومHة، الزالت بعض املامرسات املتعلقة �ملساطر إالدارية املؤطرة لهاته 
الصفقات تؤ�ر سلبا Kىل الرسKة وKىل الن�اKة املطلوبتني من X�ٔل تفعيلها 
وحتقHق اWٔهداف املرجوة مهنا، حبيث (ش;تيك العديد من الفاKلني 

ديني، سواء املقاوالت ٔ�و �خلصوص املقاوالت الصغرية واملتوسطة، £قiصا
اليت تتعامل مع املؤسسات العمومHة، مع امجلاKات احمللية من Kدة مشالك 

  .خبصوص وترية هاته املساطر إالدارية
Kليه، ëسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن ما يه إالجراءات الكفYH بت¹س;يط 

  ؟فقات العمومHة يف ظل هاته احلكومةاملساطر إالدارية املتعلقة �لص
  .وشكرا

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

  .الس;يد رئDس الفريق، تفضلوا الس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار،
اجلديد هبدف ٕاصالح م]ظومة الصفقات العمومHة، ٔ�}ربمك ٔ�ن املرسوم 

، واÀي س;يد}ل 2013مارس  20املتعلق �لصفقات العمومHة الصادر يف 
Qزي التنفHذ ابتداء من الغد ٕان شاء هللا، فاحت ينا�ر، فHه Kدة ٕاجراءات من 

دل  X�ٔ12ل ت¹س;يط املساطر يف مHدان ٕا�رام الصفقات، و¶ادي نذ�ر مهنا 
  :اجلديد يف هاذ اEال

قiناء العمويم �لªس;بة مجليع الفاKلني، ٔ�وال، مالءمة و�منيط مسار £ -
  وخصوصا �لªس;بة �لمقاوالت املرحشة �لطلبيات العمومHة؛

اRوí �بوابة وطنية وموQدة �لªس;بة مجليع 5نيا، اع¥د بوابة صفقات  -
  الطلبيات؛

5لثا، ت¹س;يط امللف إالداري �لمتنافسني من }الل التنصيص Kىل  -
ة صندوق الضامن £ج¥عي والس�ل الت�اري ٔ�ن الشهادة اجلبائية وشهاد

ال تطلب ٕاال من املتنافس اÀي قدم العرض اWٔكرث ٔ�فضلية واملزمع ٕا�رام 
  تيحطوا ذاك اWٔوراق؛) Les concurrents(الصفقة معه، مايش لك اكع 

  رابعا، Qذف �ٓلية القرKة لتßديد ممثيل صاحب املرشوع؛ -

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الصمت إالخوان هللا جياز�مك خبرئ��رمو� gيشء من 
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        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
}امسا، تH¹ان طرق حتديد العرض اWٔكرب ٔ�فضلية حسب طبيعة  -

  ؛)ٔ�شغال، توريدات، و}دمات(اWٔعامل املعنية 
سادسا، توضيح وت¹س;يط طرق تقHمي العروض املنخفضة �كHفHة ¶ري  -

  HفHة ¶ري Kادية؛Kادية ٔ�و املفرطة واWٔمثان املنخفضة �ك 
ال ـــــــــدي) le montant estimatif(سابعا، ëرش املبلغ التقد�ري  -

)le marché (؛�لصفقة املعد من طرف صاحب املرشوع  
  5م]ا، ٕاخضاع ٔ�عامل الهندسة املعامرية �لمنافسة؛ -
Îسعا، توس;يع وتقوية الضام�ت املقدمة �لمتنافسني من }الل تطو�ر  -

  مرYQ ٕا�رام الصفقات العمومHة؛ مسطرة الطعون يف
Kارشا، احلد من السلطات التقد�رية لصاحب املرشوع من }الل  -

  ؛توضيح ٔ�كرب �لمقايDس واملعايري اليت جيب ٔ�ن يتضمهنا نظام £س�شارة
ٕاQدى عرش، تpٔ�يد م]ع وجود تعارض املصاحل يف جمال الصفقات  -

ٔ�و Kىل مس;توى  العمومHة سواء Kىل مس;توى ٔ�عضاء جلان طلب العروض
  املتعهد�ن؛

ٕاثىن عرش، حتديد مس;توى تقر�ر افßiاص الصفقات العمومHة  -
ؤ�سقف الصفقات املعنية �لªس;بة �ùوí واملؤسسات العمومHة وامجلاKات 

  . الرتابية اخلاضعني لهاذ £فßiاص
كام معلت احلكومة Kىل ٕاKداد ٕاسرتاتيجية وطنية �لتكو�ن من X�ٔل دمع 

  . ية لٕالدارات يف جمال الرشاءات العمومHةالقدرات التدبري 
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .هناك تعقHب الس;يد الرئDس؟ تفضلوا الس;يد الرئDس

        ::::املس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمي
  الس;يد الرئDس،

هو يف احلقHقة، الس;يد الوز�ر، Kىل املس;توى النظري حنن مع هاته 
ولكن حنن ٔ�يضا يف الفريق £شرتايك كنا نتطلع ٕاىل ٔ�ن يمت إالجراءات، 

ٕاصالح القانون التنظميي �لاملية اÀي هو خريطة الطريق حىت ميكن احلكومة 
من ٕاصدار Æرشيع ينظم الصفقات العمومHة ٕاسوة �ل�رشيعات املقارنة، Wٔنه 

 K2007دل يف  2000هاذ املرسوم دل الصفقات العمومHة ا�يل تدار يف 
ا�يل ¶ادي يبدا  2013يف حكومة الس;يد ٕادر(س جطو، وKدل اليوم يف 

  .املفعول دلو بعد ¶د
لكن، الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�صارحمك القول بpٔن املقاوالت الصغرية 
واملتوسطة تعاين اWٔمر�ن، ونعطيمك م�ال، م�ال اح]ا التعديل ا�يل Xا يف 

مراجعة اWٔمثان، ال ، اعطى احلق دل K2000ىل املرسوم دل  2007
�راجع، راه اك�ن تعسف �بري ميارسه بعض احملاس;بني العمومHني Kىل املقاولني 

  .ٔ�و املقاوالت الصغرية واملتوسطة
اح]ا ما كهنرضوش Kىل املقاوالت الك�رية ا�يل عندمه الفلوس وهللا 
�زيدمه ٔ�و عندمه س;يوí فاwرة، ولكن الناس، الس;يد الوز�ر، �لك صدق 

تعاين وكتبقى õددة ٕ�صدار الش;ياكت بدون مؤونة، عندها  راه الناس
مشالك مع املمونني دهلم، هذا واقع Kىل احلكومة ٔ�ن تعتين به من X�ٔل 
اRفع بع�Y التمنية ببالد�، من X�ٔل تقدمي مساKدة دل املقاوالت الصغرية 

  . واملتوسطة
عطيمك م�ال Wٔنه يف واقع اWٔمر ٔ�ش;نو �يوقع، الس;يد وز�ر املالية؟ ون 

gس;يط مقاول مiعهد مع جامKة حملية ٔ�و مع اRوí، راه �يجيو حىت شهر 
وتؤ}ذ واQد الصورة مشس;ية من الوثيقة دل التpٔمني و�رجع ٕاليه  12، 11

  .احلواí �لرمغ من ٔ�ن عندها التpٔشرية دل اWٓمر �لرصف
يف هاذ إالشاكالت ال¹س;يطة، اح]ا نطالب �مس هؤالء من X�ٔل رفع 

لظمل عهنم، وٕاعطاء التعل'ت دلمك الصارمة �لس;يد اخلازن العام �لملكة ا
�ش (سهل املpٔمورية Kىل هؤالء، راه Kىل مس;توى املراجعة إالمتام راه ما 

  .اكيªش شفافHة
والنقطة الثانية حىت اÀهنية دل احملاسب العمويم �يق �يا}ذوا قمل 

ة gس;يطة، يف ٕاطار املرونة ٔ�ن ينقض Kىل واQد العرث  �ريد ..ٔ�محر و�يبقى
  . مادام اك�ن حمرض Æسلمي

  .ٔ�س�سمح الس;يد الرئDس

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

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملاليةالس;يد وز�ر £قiصاد واملالية
�لªس;بة �لقانون التنظميي �لاملية العمومHة هو Xاي ٕان شاء هللا يف 

  .القريب العاXل
�لªس;بة لهاذ املرشوع ا�يل Xا ٕ�صالQات مiعددة املتعلق ٕ�صالح 
الصفقات العمومHة ¶ادي يبدا Qزي التنفHذ، ومايش نظري، راه تطبيقي 
وطبعا يف التطبيق ٕاىل اكن هناك وسائل لتحسني تزنيÕ وتفعيÕ فاح]ا 

 pas de limites à la(¶ادي نوا�بوها و¶ادي حنس;نوها يعين 
perfection(امئا ميكن لنا ند�رو من ٔ�حسن ٕاىل ٔ�حسن، د.  

اجتاه الفعالية ويف اجتاه يف طبعا هذي تصب يف اجتاه الشفافHة و
املساواة ويف اجتاه �اكفؤ الفرص ما بني لك العاملني مع إالدارات العمومHة، 
وطبعا سوف نوا�ب التزنيل دل هاذ إالصالح اجلديد �لصفقات العمومHة، 

 ٔWي نعول، ما يش اÀات ٔ�خرى، ولكن هذا طبعا واQول راه اكنوا ٕاصال
  .Xاء مبضامني Xديدة، نعول Kلهيا كثريا يف ٕاصالح هذا النظام

  .شكرا الس;يد الرئDس
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا �لس;يد وز�ر £قiصاد واملالية Kىل مسامهته يف هذه اجللسة
سؤال ونiªقل ٕاىل اWٔس;ئY املوïة ٕاىل الس;يد وز�ر االتصال بدءا �ل 

اWٔول، عفوا السؤال اWٔول مت حسبه، ونiªقل ٕاىل السؤال الوحHد الفريد يف 
هذا القطاع هو حول دفا�ر التحمالت �لق]وات العمومHة، �لمس�شار�ن 
احملرتمني من ٔ�عضاء �لفريق احلريك، السؤال املوXه من طرف الفريق احلريك 

الس;يد الوز�ر  حول دفا�ر التحمالت �لق]وات العمومHة، وق�ل ذ± هنا±
  .امللكف �لعالقات مع الربملان ابغى لكمة، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينشو�ينشو�ينشو�ينشو�ين    احلبDباحلبDباحلبDباحلبDبالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئDس

¶ري يف انتظار وصول الس;يد وز�ر االتصال، وا�يل متىن �كون املانع 
  .رو �لس;يد الوز�ر ف' يتعلق �Wٔس;ئY}ري من التpٔخر دلو، ميكن من

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ق�ل ذ±، ٕاذن، س;نعطي اللكمة �لس;يد وز�ر العدل اÀي اكن Kليه ٔ�ن 

س;نiªقل ٕاىل ... يتد}ل ق�ل هذا الوقت، واWٓن مبا ٔ�نه Qارض معنا فهو اÀي
السؤال املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر العدل واحلرت وهو حول الوشات 

لكHدية، واللكمة QWٔد ٔ�عضاء فريق التßالف £شرتايك، اWٔس;تاذ الاكذبة ا
  .Kذاب تفضلوا ل¹سط السؤال

        ::::املس�شار الس;يد محمد Kذاباملس�شار الس;يد محمد Kذاباملس�شار الس;يد محمد Kذاباملس�شار الس;يد محمد Kذاب
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

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

]طقة الشامل، نود نيابة عن زمHيل اليس ٔ�محد اRيبوين اÀي يªمتي ٕاىل م 
  .gسط هذا السؤال املتعلق مبوضوع الشاكت الكHدية

نعود مرة ٔ�خرى لطرح هذا املوضوع املتعلق �لوشات الاكذبة والكHدية 
نظرا الس;مترار وجود هذه الظاهرة اليت وٕان اكنت م]�رشة ٔ�كرث يف مدن 

ق البالد، الشامل �رتباط مع جتار اÛدرات، فٕاهنا تتواXد ٔ�يضا يف لك م]اط
واجلديد ٔ�ن الشاكت والوشات الاكذبة والكHدية مل تعد تقiرص Kىل 
الرسائل الكiابية اEهوí ٔ�و ترصحيات مهتمني }اصة جتار اÛدرات 
املسجونني والراغبني يف ابزتاز ومساومة مواطنني ٔ��رء، بل ٔ�ن وسائل 

مصدرا االتصال احلديثة }اصة اWٔنرتنDت وصفßات الفDس;بوك ٔ�صبحت 
  .لهذه الوشات الكHدية، وكذ± اجلرائد لµٔسف

ففي مدن الشامل �خلصوص يوXد Kدد من املعتقلني يف ٕاطار £عتقال 
£حiياطي، مهنم ٔ��رء، وهذا ال ي�س¹ب فقط يف ظمل مواطنني بل يف 
اكتظاظ السجون، مما يفرض مراجعة شامY �لمسطرة املتبعة، سواء يف 

هتمني ٔ�و مع الوشات الكHدية اليت �كون مصدرها طريقة التعامل مع امل
  .جسني ٔ�و وسائل االتصال إاللكرتونية

مفا يه التدابري اليت تتþذوهنا �لتخفHف من هذه الظاهرة وضامن 
  إالنصاف ورفع املظامل؟

  .وشكرا الس;يد الرئDس

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

  .رت �لجوابواللكمة لمك الس;يد وز�ر العدل واحل

        ::::الرمHد، وز�ر العدل واحلرتالرمHد، وز�ر العدل واحلرتالرمHد، وز�ر العدل واحلرتالرمHد، وز�ر العدل واحلرت    املصطفىاملصطفىاملصطفىاملصطفىالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .شكرا لمك الس;يد الرئDس
  الس;يد املس�شار احملرتم،

معلوم ٔ�ن قانون املسطرة اجلنائية ينظم موضوع ما يتلقاه الس;يد الو�يل 
العام ٔ�و الس;يد و�يل املò لك حسب اخiصاصه، ٕاذا رجعمت ٕاىل الفصل 

سواء تعلق اWٔمر �لس;يد و�يل املò ٔ�و  فس;ت�دون ٔ�نه 49والفصل  40
�لس;يد الو�يل العام �لمò فٕاهنام يتلقHان ثالث و5ئق، يتلقHان ٕاما الوشات 

الوشات �كون من مصادر جمهوí، الشاكت . ٔ�و الشاكت ٔ�و احملارض
  .من مصادر معلومة، احملارض من اجلهات الرمسية

ا (سمى gسلطة املالءمة، ٔ�ي القانون يعطي Wٔعضاء النيابة العامة م
النظر يف الوشات، يف الشاكت، يف احملارض مبا يالمئ، ٕاما ٕ�جراء البحث 
من X�ٔل التحري عن احلقHقة والبحث عن اWٔدí ووسائل إالثبات، وٕاما 

  .حفظ تلمك الو5ئق، ٕاما شاكية ٔ�و وشاية ٔ�و حمرض
يابة العامة يف ٕاذن، الوشات يه ٕاQدى الو5ئق اليت Æش;تغل Kلهيا الن 

لك ما ٔ�عرف من ï�ٔزة النيابة العامة ومؤسساهتا، ملاذا؟ Wٔنه يف بعض 
القضا اليت تتعلق �لفساد ٔ�و تتعلق بواQد اEموKة من اجلرامئ اخلطرية قد 
�كون مصدر الوقوف Kىل اجلرمية والوصول ٕاىل مر�ك�هيا هو تلمك الوشاية، 

ا عهنا ال (س;تطيعون ٔ�ن خيرجوا حHث ٕان اWٔشþاص ا�Àن �ريدون ٔ�ن يبلغو 
ٕاىل العلن، ويعلنوا عن ٔ�سامهئم وهوهتم، و�لطبع هنا ي�ªغي ٔ�ن نفرق بني 

  :ثالثة ٔ�مور
اWٔمر اWٔول هو ٕاجراء البحث والتحري �لوصول �لحقHقة، هذا يشء  -

  ال ي�ªغي ٔ�ن نزنجع م]ه؛
ة املس;توى الثاين هو املتابعة Kىل ضوء ما يتوصل ٕاليه عضو النياب -

  . العامة، هنا ي�ªغي ٔ�ن �كون القراwن ٔ�و وسائل إالثبات
ٔ�ما احلمك فال ي�ªغي ٔ�ن �كون �ٕالدانة ٕاال Kىل وسائل ٕاثبات قاطعة، 

  . �رفع قرينة الرباءة، وجتعل الشخص مدا� يف Kني القانون
�لطبع هناك جتاوزات من ق�ل بعض اWٔشþاص، ففي ٕاطار تصفHة 

ٔ�و ما شابه، يمت التبليغ عن جرامئ خHالية ٔ�و  احلسا�ت ٔ�و يشء من £بزتاز
توريط ٔ�شþاص، هنا ي�ªغي ٔ�ن ال يمت اع¥د، وهذا هو ما يقع، ال ٔ�تصور 
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ٔ�نه يقع اع¥د شاكية �يدية ٔ�و وشاية جمردة، وٕامنا يمت التحري وبناء Kىل ما 
س;تصل ٕاليه معلية التحري والبحث والتحقHق حH& يتعلق اWٔمر �لتحقHق، 

  .اذ القرار املالمئيمت اخت

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

  .هنا± تعقHب اWٔس;تاذ Kذاب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد Kذاباملس�شار الس;يد محمد Kذاباملس�شار الس;يد محمد Kذاباملس�شار الس;يد محمد Kذاب
  .شكرا الس;يد الرئDس

شكرا الس;يد الوز�ر Kىل التوضيßات املشفHة �لªس;بة لهذا املوضوع، 
د £عتبار Kلام، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن ملا تتكون املسائل �يدية ٔ�و وشاية، ر 

لهذاك املواطن هو تيكون فات اWٔوان، Wٔنه تيكون وقع % واQد £هنيار 
  . يف الشخصية دلو، يف العالقات دلو مع الناس

ٕاذن، هنا اك�ن واQد الرضر ا�يل هو معنوي، وا�يل �يتعرضوا لو اWٔبناء 
 دل هذاك إالëسان ا�يل تدارت لو هاذ الوسائل الكHدية، Kلام ٔ�نه هاذ

الوسائل مايش مقiرصة ¶ري Kىل الشاكت، هناك حىت اجلرائد ساحمهم هللا 
  .ا�يل �يق�طوا م�ال موضوع ما وميسوا �لكرامة و�لزناهة دل املواطنني

ولكن من بعد ٔ�ش;نو يه العقو�ت؟ العقو�ت ال يشء، ٕاما رد 
، وكتعطى "ا�يل فات مات"£عتبار خصوا �كون يف ذيك اجلريدة ولكن 

املرات بعض املعلومات يف اجلرائد بpٔنه النيابة العامة وحماربة املال العام  بعض
ودارت إالجراءات دلها، وهاذ اليش لكو حىت مقدم احلومة ما سايق 
اخلرب، يعين تتلقى هاذ الشاكت وهاذ وسائل إالKالم تتد�ر واQد املقال 

Kىل السمعة  مطول يف خشصية ٔ�و ال يف رشكة ٔ�و ال يف مواطن ا�يل كتpٔ�ر
... دلو، ولكن العقاب ٔ�ش;نو هو؟ م�ال رد £عتبار ٕاما يف اجلريدة، ٕاما يف

}ا احملمكة كتد�ر املتعني دلها، اجلهات املسؤوí كتد�ر اوهذا ظمل، و 
الواج�ات دلها، التحقHق تيا}ذ اEرى دلو ولكن احلمك املس;بق هو ا�يل 

  . تيكون Kليه تpٔثري Kىل ذاك إالëسان
  .شكرا الس;يد الرئDسو 

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

  .لمك التعقHب الس;يد الوز�ر؟ تفضل

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرتالس;يد وز�ر العدل واحلرتالس;يد وز�ر العدل واحلرتالس;يد وز�ر العدل واحلرت
نعم، ٔ�تفق معمك، سعادة املس�شار احملرتم، يف ٔ�ن ما �ر�ك�ه بعض 
اجلرائد من قذف يف حق اWٔشþاص (يسء ٕاىل املراكز املعنوية لهذه 

�كون هلم عواقب وخمية يصعب اس;تدرا<ها، وÀ± اWٔشþاص، ؤ�حHا� 
حنن مجيعا معنيون يف جممتع حياول ٔ�ن حيقق £نتقال اRميقراطي ٔ�ن نعمل 
Kىل ٔ�ن رفع من مس;توى ٔ�داء اكفة املؤسسات، ولعل املؤسسة إالKالمHة 

من واجهبا ٔ�ن �رفع من مس;توى ٔ�داهئا، والبد �لجسم الصحفي ٔ�ن يعمتد 
من املهنة م]ظمة Kىل الشلك اÀي يدفع عهنا اكفة  مHثاق �لمهنة، جيعل

زالقات واملامرسات اليت Æيسء ٕاىل املهنة وÆيسء ٕاىل املواطنني£.  
ٔ�تفق معك يف هذا اجلانب، ولكن ٔ�قول ٔ�يضا ٕان من حق املواطنني لكام 
مسوا يف اعتبارمه ٔ�ن يلتجئوا ٕاىل القضاء من X�ٔل املطالبة ٕ�نصافهم Kىل 

  .جبرامئ القذف قاKدة املتابعة
�لªس;بة �لوشات الاكذبة، فpٔقول ± لDس من سH¹ل ٕالهامل لك 
الوشات، ولكن ي�ªغي التحري من شpٔهنا، وي�ªغي ٔ�ال تمت املتابعة Kىل 
ٔ�ساسها gشلك جمرد، ٕامنا ي�ªغي البحث عن احلقHقة �لوسائل املمك]ة، وال 

 ٕاال بناء Kىل ميكن ٔ�ن �كون هناك مiابعة فضال ٔ�ن �كون هناك حمك معني
  .يعين ٔ�دí ٕاثبات ووسائل ٕاثبات قطعية، ميكن ٔ�ن تؤدي ٕاىل ٕادانة من جيب

وهنا ٔ�يضا ٔ�قول لمك ٕاذا ث¹ت ٔ�ن هناك خشص قام بوشاية اكذبة، فٕان 
القانون يعاقب Kىل الوشاية الاكذبة، و�لطبع Rيه ٕاحصاءات تفHد بpٔنه وKىل 

: 2009يف  864اية الاكذبة Kدد املتابعني من X�ٔل الوش 2008سH¹ل املثال 
، هاذو Kدد املتابعني 645: 2012، 681: 2011، 750: 2010، يف 746

  . من X�ٔل الوشات الاكذبة
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس;يد الوز�ر Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة، ونiªقل م�ارشة 

دفا�ر  ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس;يد وز�ر االتصال، وهو حول
التحمالت �لق]وات العمومHة، واللكمة QWٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك، 

  .اللكمة لµٔس;تاذ �رقHة

        ::::املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رقHة
  .شكرا الس;يد الرئDس
  معايل الوز�ر احملرتم،

ٔ�ثري النقاش وردود فعل Kىل ٕا�ر وضعمك دفرت حتمالت ٕالصالح 
واجلدل الس;يايس وإالKاليم اRاwر�ن  القطب العمويم، ويف س;ياق الرصاع

 òالم العمويم اليت يه مKاليا حول دفا�ر التحمالت اجلديدة لق]وات إالQ
مجيع املغاربة، املطلوب م]مك، الس;يد الوز�ر، وهو تنو�ر الرٔ�ي العام حول 
تطور هذا امللف، وكذ± ما هو تصورمك ٕالصالح ق]وات القطب العمويم، 

  زيانDهتا جعزا هذه الس;نة؟ خصوصا تò اليت تعرف م
  .شكرا معايل الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب
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        ::::الس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

ا�ر التحمالت يقع تطبيقها ٔ�وال دف... بداية، ٔ�عتذر عن التpٔخر Wٔس;باب
تدرجييا، اكنت بعض إالشاكالت، وفعال اك�ن �س ا�يل طبيعي قاوموا ٔ�ي 

اك�ن : ٕاصالح gس¹ب ٔ�ن املصاحل دهلم كترضر، و}اصة ٔ�عطي م�ال واQد 
رشاكت ٕانتاج ا�يل ق�ل ما يتدار نظام طلبات العروض اكنت الصفقة بـ 

، 380مج الصفقة زلت لـــ مليون، تقريبا نفس الرشكة ونفس الرب� 500
 50وىل مليار و 400مليون ا�يل رحبنا، اك�ن ا�يل اكنت عندو مليار و 120

س;بعة دل  2013مليون، ٕاذن هذا اجلزء اWٔول يف التطبيق، حبيث ٔ�ن يف 
طلبات العروض وجوج دل الربامج دل التدفق دل الطلبات اخلاصة 

وة اWٔوىل، وا�يل ك�شمل تقريبا ، ٕاذن هذي اخلط9بربامج التدفق، يعين 
  .من إالنتاج %35حىت  30

النقطة الثانية، وا�يل عند� õمة يف التطبيق يه الربامج دل احلوار 
الس;يايس ا�يل كتصاحل املغاربة مع الس;ياسة، وا�يل دفا�ر التحمالت Xات 

املرات، هذي ٔ�يضا جنحنا يف التطبيق دلها  �3ش تضاعف العدد دلها 
  .ققوكتح

ٔ�يضا واQد من اWٔهداف ٕاKادة £عتبار لٕالنتاج اRا}يل، عند� 
م]ت�ني وطاقات حصفHة راه فقط الرشكة الوطنية لٕالذاKة والتلفزة عند� 

مليون درمه دل اWٔجور، ٕاذن اكينة ٕاماك�ت خصها Æس�مثر، اWٓن  500
  .من إالنتاج ٕانتاج دا}يل %70فقط يف الق]اة الثانية 
ل ëس;بة املشاهدة دل هنار احلد ٔ�ش;نو كتقول؟ كتقول إالحصائيات د

اليشء  %23بpٔن الق]اة اWٔوىل حققت ëس;بة مشاهدة يف اÀروة جتاوزت 
ا�يل ما اكن�ش احشال هاذي، ٕاىل زد� املغربية وزد� �يق الق]وات وصلنا 

يف وقت اÀروة، وهذا راه ما اكëش احشال هذي، هذا معطى،  32%
يوم اWٔ}رية، وجتاوز�  15هنار اQWٔد، Æس�ل هاذ  وهذا مؤرش مايش فقط

  . فHه حسا�ت دل ق]وات ٔ�خرى
ال عند� حتدي Kىل مس;توى تفعيل واش هاذ اليش اكف؟ ال، Wٔن مز 

دور جلنة اWٔ}القHات، مازال عند� حتدي دل امليض يف طلبات العروض 
ٕاىل بعد مدى، والس;نة املق�Y فاحت ينا�ر ¶ادي يبدا مرسوم الصفقات 
العمومHة، وفHه ¶ادي تطبق ٕان شاء هللا طلبات العروض Kىل �رامج 

�ي�شاكو واح]ا مiفهمني، وعند� £نتقاء، ؤ�يضا املقاوالت الصغرى ا�يل 
دل الصفقات متيش  %20لقاءات معها، و¶ادي نربجمو لقاء موسع �ش 

رشكة  60لها، لهاذ املقاوالت الصغرى، راه احشال هذي اكنت عند� حوايل 
رشكة يه ا�يل موجودة يف إالKالم العمويم، دا� اWٓن  800من ٔ�صل 

ش نوضعو نظام املنافسة ورحبو ¶اديني تدرجييا �ش كرسو £حiاكر، �
  .رهان اجلودة، اجلودة حتدي �بري عند�، وهو ا�يل كDشلك اWٔولوية

اكنت عند�  2013النقطة املوالية يه القضية دل اجلانب املايل، س;نة 
املليار، واكنت واQد  15فهيا صعو�ت مالية، Wٔن اكن Xا التجميد دل 

كة �ش نعوضو التخفHض دل مليون درمه من التحمالت املشرت  200
مليون درمه، ولكن مزال  200رمس الكهر�ء ما تpٔدÆش ٕاال مؤخرا، تpٔدت 

  .تعرف £نطالقة i2014ظرو البقHة، Kىل ٔ�ساس ٔ�ن ª كن 

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

  .اللكمة لµٔس;تاذ �رقHة، تفضل يف ٕاطار التعقHب

        ::::HةHةHةHةاملس�شار الس;يد عبد الك�ري �رق املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رق املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رق املس�شار الس;يد عبد الك�ري �رق 
شكرا معايل الوز�ر Kىل هذه إاليضاQات، والواقع ٔ�ن ما نلمسه اWٓن 
من ترصفات الوزارة ويه الشفافHة، وهذا ٔ�سايس، وحتدثمت عن تطور 
إالنتاج وتطور إالنتاج ؤ�نمت واعون بpٔنه يه املسامهة يف Xدية املنتوج، 

نتاج وXدية املنتوج حتتاج ٕاىل مسامهة ومساKدة مادية، Wٔنه نعمل ٔ�ن االٕ 
واملنت�ني لDست هلم ٕاماكنيات مادية اكفHة، وهذا هو املرجو من الوزارة، 
ٔ�ن �كون جبانب املنت�ني حىت ٔ�ن يتحسن املنتوج، �ٓنذاك �ونوا Kىل يقني 
بpٔنه بطبيعة احلال ¶ادي امليدان Kىل مجيع املس;توت سوف يتغري، Kىل 

  .مجيع املس;توت
بطبيعة احلايل، ولكن Wٔن املغريب  وهناك اWٓن اه¥م �لق]وات املغربية،

هو حيتاج ٕاىل م]توج يف مس;توى املنتوXات اWٔخرى، Wٔنه اكنت مقارنة دامئا 
بD& �كون يف املغرب وما يiªج يف املغرب وما يiªج يف اخلارج، هاذ العقدة 
هذي خصنا حنيدوها، تنظن بpٔن الوزارة دلمك خصها Æسهر Kلهيا، ولكن 

 ٔW وان¥ البد من املسامهة ،Yٔنه املنت�ني إالماكنيات دهلم قليpنه تنعرفو ب
  . KارفHهنم، وKارفHنمك بpٔنه قاميني بواQد اEهود، وتªشكرومك Kليه

  .شكرا معايل الوز�ر

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

  .الس;يد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار التعقHب

        ::::احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومة    الناطق الرالناطق الرالناطق الرالناطق الرمسمسمسمسي �مسي �مسي �مسي �مس    ،،،،الس;يد وز�ر االتصالالس;يد وز�ر االتصالالس;يد وز�ر االتصالالس;يد وز�ر االتصال
ٔ�وال، �ش نضيف اك�ن هاذ إالشاكل املايل، واح]ا معبئني %، والوزارة 

  .مªشغY فHه
وكام قلت، بقت Qاليا، دا� اWٓن كªش;تغلو ¶ري هاذ الصباح مع الرئDس 

مليون درمه  320املد�ر العام دل القطب العمويم، كنتßدثو Kىل واQد 
هود �لªس;بة ٕالينا �ش ندمعو ا�يل خصها حتول �لرشكة يف القريب، وهذا جم 

  .إالنتاج الوطين ورفعو من اجلودة
�كفي ٔ�نه فقط يف الق]اة الثانية هاذ الس;نة، قرر� �ش تفiح جوج 
ماكتب ïوية، Kرب اEلس إالداري، ٕاضافHة، �ش نعززو املنتوج إالخ�اري 

  .دل القرب
هناية مارس  العقد الرب�مج، هو إالطار اWٔمشل ا�يل كنمتناو ٔ�نه ق�ل
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نوقعوه، اكينة اWٓن نقاش وٕاKداد Kىل مس;توى اخلرباء، ما بني وزارة املالية 
  .ووزارة االتصال والرشكة الوطنية لٕالذاKة والتلفزة

الغريب يف اWٔمر، ٔ�ن البعض ماعرف�ش واش كDشوش، وال ٔ�ش;نو 
الهدف دلو؟ واQد £ج¥ع من ٔ�صل سلسY اج¥Kات، واQد مسكني 

زارة، هذاك ا�هنار قالو ليه راه فHك السكر، هذاك ا�هنار، ورمغ �ميثل الو 
الغد ليه، ٔ�ش;نو اك�ن . ذ± امىش مسكني حرض لالج¥ع، واعتذر، خرج

وزارة االتصال كتقاطع، ورٔ�فوا ¶ري �لس;يد  ؟يف الصßافة، وال بعد يومني
مريض، يف وضعيته الصحية، ورمغ ذ± }دامني، Wٔن هذيك املسؤولية 

  .دلنا
فاك�ن واQد النوع من اWٔخ�ار ا�يل كرتوج �ش ك�شوش، ولكن 
القطار دل إالصالح ¶ادي، اWٔهداف واحضة، اك�ن التعددية، اكينة 
£س;تقاللية دل إالKالم، اك�ن �اكفؤ الفرص يف إالنتاج، اك�ن ٕاKادة 
£عتبار �لموارد ال¹رشية اRا}لية يف إالنتاج اRا}يل، اك�ن القرب، واك�ن 

  .اWٔ}القHات، Wٔن املغاربة خصهم (شوفوا التلفزيون ا�يل �يلقاو فHه ذاهتم
، ٕاىل زد� Kلهيا اEموع %32وبعض اWٔمور ا�يل حتققت، فاش قلت 

دل الق]وات الوطنية، يعين حىت الق]اة الثانية، راه جتاوز� العتبة دل 
احشال ، وهذا راه قليل فني اكن، قليل، لµٔسف الشديد ما اكëش 59%

هذي، ولكن اح]ا كنقولو هذي مؤرشات ¶ادي تدفعنا �ش زيدو رفعو 
  . من جودة £Kالم
  .والسالم Kلمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر وKىل املسامهة دلمك يف هاد اجللسة

ونiªقل ٕاىل القطاع املوايل، وهو قطاع الصناKة التقليدية و£قiصاد 
مين، والسؤال اWٔول يف هذا القطاع، هو حول املواد £ج¥عي والتضا

  . اWٔولية اخلاصة �لصناKة التقليدية
اللكمة QWٔد ٔ�عضاء فريق اWٔصاí واملعارصة،  تفضل الس;يد املس�شار 

  .ل¹سط السؤال

            ::::املس�شار الس;يد Kالل عزيويناملس�شار الس;يد Kالل عزيويناملس�شار الس;يد Kالل عزيويناملس�شار الس;يد Kالل عزيوين
  .gسم Ã الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  الس;يدة الوز�رة،
  ،السادة الوزراء

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

تعترب الصناKة التقليدية من ٔ�مه الرثوات اليت �متزي هبا بالد�، فضال عن 
  .�وهنا قوة اقiصادية õمة و5ين ٔ�كرب قطاع مشغل بعد الفالQة

فه*ي �ك�يس صبغة �راثية ثقافHة واج¥عية، Æسامه gشلك �بري يف Xلب 

لعاملي، ¶ري ٔ�ن الصناKة التقليدية الوطنية الس;ياح Kىل املس;توى الوطين وا
تعاين من Kدة ٕا�راهات حتول دون �روزها <صناKة قامئة اÀات، وتنعكس 
هذه £�راهات سلبا وgشلك م�ارش Kىل الصانع التقليدي ال¹س;يط، 
وÆسامه يف انقراض بعض الصناKات التقليدية، ويه ٕا�راهات �رتبط ٔ�ساسا 

ية، واليت �كون يف بعض اWٔحHان ٔ�كرب من مثن �لغالء الك�ري �لمواد اWٔول 
  .بيع م]توج هنايئ }ار� م]افس

لٕالشارة، يف املناطق النائية فقدان املواد وارتفاع اWٔسعار، مع العمل ٔ�ن 
هذه الرشحية املهمة من املغاربة من الصناع التقليديني تفiقد العديد من 

تقاKد، ومن  احلقوق �بايق القطاKات، من تpٔمني حصي، ومن صناديق
مداخHل Qني فقدان الشغل، ومن مداخHل Qني اند5ر ٔ�و انقراض احلرفة 

  .ٔ�و الصنعة ببعض احلرف
كام ëسائل Kىل هذه الرشحية من الصناع يف املناطق النائية، ٕاىل در� 
مقارنة �لªس;بة �لمعارض اRولية، تنلقاو Kىل ٔ�نه هاذ الناس ما تيرتKاهلمش 

يف حزب اWٔصاí واملعارصة عند� Kىل ٔ�ن اح]ا  من دار الصانع، مع العمل
واQد اEموKة دل رؤساء الغرف وتنعDشو اقراب من الصناع التقليد�ن، 

  .وتنعرفو إال�راهات ا�يل تيعDشوها
تنلمتسو من الوزارة دلمك Kىل ٔ�هنا تعاود تبدل إالسرتاتيجية والنظر ٕاىل 

يف املناطق النائية ودا}ل  هاذ الرشحية ا�يل يه يف احلقHقة تتكون تتعاين
  . املدن

وابغينا ëشوفو اجلواب دلمك الس;يدة الوز�رة، و�يفاش تتفكروا يف 
  املس;تق�ل دل هاذ الرشحية ا�يل يه õمة يف املغرب؟ 

  .وشكرا

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

  .الس;يدة الوز�رة، تفضلوا لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

ة مروان، وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي ة مروان، وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي ة مروان، وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي ة مروان، وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي الس;يدة فاطمالس;يدة فاطمالس;يدة فاطمالس;يدة فاطم
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  الس;يد الرئDس،
  الس;يدة املس�شارة،

  السادة املس�شارون،
يثري سؤال الفريق املوقر ٕاشاكلية املواد اWٔولية �لنظر ٕاىل ارتباطها 
الوطيد �ٕالنتاج، وتpٔثريها Kىل مجموع سلسY القمية املعمتدة، وKىل اخلصوص 

  .ما �رتبط جبودة املنتوج وحتسني XاذبiDه Rى الزبناءلك 
�لطبع، القطاع يعاين من بعض إالشاكليات ف' خيص هذا اجلانب، 
سواء من حHث الزتود �ملادة اWٔولية ٔ�و جودهتا ٔ�و طرق توظيفها من 
طرف الصناع، ؤ�خص ��Àر مواد الفضة واجلù والصوف واخلشب 

، وكذا 2015حمورا ٔ�ساس;يا مضن رؤية  والطني، Àا شلك هذا اجلانب
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  .الرب�مج احلكويم
يف هذا الصدد، ٔ�ولت الوزارة عناية }اصة حملور الزتود �ملواد اWٔولية 
املس;تعمY يف قطاع الصناKة التقليدية، حHث تعمل ٕ�رشاك مجيع املتد}لني 
والفاKلني املعنيني مبا فهيم القطاKات احلكومHة، اكلوزارات م�ال وزارة 

لفالQة، وزارة املعادن والغا�ت، وكذ± مع الصناع التقليديني ٔ�نفسهم Kىل ا
ٕاجياد Qلول �جعة لٕالشاكلية املطروQة �لªس;بة للك مادة ٔ�ولية Kىل Qدة، 

  .ذ± ٔ�ن ٕاشاكلية املواد اWٔولية ختتلف من مادة ٕاىل ٔ�خرى
  :ومن بني إالجراءات العملية اليت تقوم هبا الوزارة يف هذا الصدد

�ن Æشجيع الصناع �لتكiل يف ٕاطار مجعيات وتعاونيات تعىن �قiناء اك -
املواد اWٔولية، وموا�بة هذه التكiالت وفق مقاربة شامY قصد الرفع من 
القمية املضافة �لمنتوج، Kرب حتسني �ٓليات وتق]يات إالنتاج والتكو�ن 

  املس;متر، ووضع العالمات امجلاعية �لتصديق وÆسهيل ال�سويق؛

ٕاجناز Kدة معليات منوذجHة لتpٔطري حرفيي الصيا¶ة يف ٕاطار 5نيا،  -
�كiالت õنية �لك من العيون ولكممي و�ٓسا الزاك والسامرة، هتم �خلصوص 

 ... Æسهيل معلية اقiناء الفضة من }الل مساKدة هذه التكiالت

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يدة الوز�رة، هللا خيليك احiفظي ببعض عنارص اجلواب 

± يف التعقHب الس;يدة الوز�رة، عندك دقHقiني ف' بعد �ش �مكيل د
اجلواب د± Wٔنه تفاKلت بواQد اWٔرحيية �برية مع اجلواب، Kلهيا مشت 

  .± اRقائق د±
  .الس;يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقHب

        ::::د ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديامحمامحمامحمامحماملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يدة الوز�رة
اWٔصاí واملعارصة ٔ�ن نطرح هذا السؤال ملا % من ٔ�مهية قرر� يف فريق 

دا}ل ٔ�وساط احلرفHني، خصوصا حرف الصناKة التقليدية، وا�يل �يتواXد 
هناك واQد ا�لويب ما (سمى �لقوى الت�ارية ا�يل كتصعب Kىل الصانع ٔ�و 

  .الصانع التقليدي �ش ¶ادي يتعامل يف ظل التضارب دل اWٔمثان
البو بتحرك حكويم، لDس وزارة الصناKة التقليدية ٕاذن، اح]ا كنط

... وQدها، Wٔن هناك ٔ�مثان ختتلف، وهناك نقص حىت يف املزيان دل بعض
، ٕاذن هنا اكن خص )détails(ذيك الساKة، الس;يدة الوز�رة، نعطي ± 

بpٔن حترك حكويم، Wٔن املراق�ة تمت من طرف اWٔقسام £قiصادية ا�يل 
  . املÎبعني �لوالة والع

وهناك Kدد �بري من املشالك ا�يل كتخبط فهيا املواد اWٔولية، هناك 
مشلك دل املواد اWٔولية �لªس;بة �لطني، مس;تعميل هاذ املادة هذي Wٔن 
�يضطروا ميش;يو ٕالس;بانيا وجييبوها واح]ا عند� يف الراش;يدية، وكتطيح 

كنقول مشلك ¶الية، اح]ا عند� يف بالد� وكتطيح ¶الية، ٕاذن هذا مشلك 
  .حكويم

هناك مشلك دل الصوف، الصوف هناك لوبيات دل الت�ار ا�يل 
�يجمعوا ذيك الصوف، احلاXة ا�يل مزنة �يþدموا هبا مسائل ٔ�خرى، 
احلاXة ا�يل فهيا اR(يش �يخرجوها �لسوق �Wٔمثان ا�يل ابغاو هام، ولكن 

�يل خصها تبع بدون حماسب وال مراقب، ٕاذن هذا مسíٔp دل احلكومة ا
  .هاذ املسائل

هناك }اصة ف' خيص ذاك اليش دل احلر�ر، اك�ن فرق بني املدن، 
غمتيش لطن�ة ذاك اليش اك�ن الرسقة �لعاليل، ٔ�ن هاذ الت�ار ا�يل 
كهنرضو Kلهيم، ذاك اليش دل احلر�ر �يعطيوك واQد الق�ة �قصة، ال يف 

ملرا<ش يف شلك، ولك املزيان وال كذا، متيش لفاس يف شلك، متيش 
ٕاذن، هناك تقصري من طرف احلكومة ولDس من . طريقة �ش �يتعامل

  .الوزارة دل الصناKة التقليدية
هناك Kدم اس;تقرار دل املواد اWٔولية، خصوصا املضاربة ف' خيص 
القطاع دل اجلù، وما اكيªش املراق�ة، Wٔن كمتيش عند واQد البازار �يH¹ع 

 ±)cazadora(  1200درمه، نفس املاركة �يطلب فهيا  �600يطلب فهيا 
درمه، Wٔن اك�ن واQد ا�يل �يþدم �لبطانة، واك�ن واQد ا�يل �يþدم �لظهر 

  .ٕاذن، مااكيªش املراق�ة دل احلكومة يف هاذ الباب هذا. دلها، اك�ن فرق
هناك �راجع املبيعات ف' خيص ذاك اليش دل ... هناك مشلك دل

هناك Kىل سوق ٕا�ران، ... ة، هناك Kدد �بري، ونقول ± واQد احلاXةالفض
ٕا�ران كتعمل واQد املس;تودع، واQد املس;تودع ف' خيص املواد اWٔولية 
وكتعطهيم �لتعاونيات وامجلعيات، وكذ± كتجمع حىت املنتوج دل الفائض 

 ال�سويق كتجمعوا وكتH¹عوا Kىل �را، اح]ا ما كنعاونومه ال يف.. دل الصانع
  ...وال يف

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

اللكمة �لس;يدة الوز�رة يف Qدود دقHقiني مع واQد اشوية، تفضيل 
  .الس;يدة الوز�رة

  :الس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامينالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامينالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامينالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامين
  : ٕاذن ¶ادي مكل ذاك اليش

طار �كiالت ٕاجناز Kدة معليات منوذجHة لتpٔطري حرف الصيا¶ة يف إ  -
õنية، �لك من العيون، لكممي، �ٓسا الزاك كام قلت، �خلصوص Æسهيل 
معلية اقiناء الفضة من }الل مساKدة هذه التكiالت Kىل �كو�ن رٔ�س مال 

حلسا�هتا، يمت ٕاKادة جتديد رصيده من ) K)fonds de roulementامل 
ذه }الل Æسويق املنتوXات بقمية مضافة مرتفعة، متكن من حتصني ه

  .التكiالت من تقلبات السوق اRويل �لمواد اWٔولية
�ٕالضافة ٕاىل ذ±، يمت دمع هذه التكiالت القiناء �ٓليات إالنتاج 

  .والتpٔطري واملرافقة يف جمايل توفري وحسن تدبري خمزون املواد اWٔولية
مت توقHع اتفاقHة من X�ٔل معاجلة ٕاشاكلية الزتود �ملادة اWٔولية يف فرع 
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طاع الصناKة التقليدية، وذ± Kىل هامش املعرض الوطين اخلشب بق
�لخشب املنظم ٔ�}ريا مبدينة مك]اس مع املندوبية السامHة �لمياه والغا�ت 

وهتدف هذه االتفاقHة ٕاىل �زويد الصناع هبذه املادة يف . وحماربة التصحر
  .ٔ�حسن الظروف، مع السهر Kىل احلفاظ Kىل �روتنا الغابوية و�منيهتا

عمل الوزارة Kىل Qل ٕاشاكلية املواد اWٔخرى بنفس املهنجية، ٔ�ي كام ت
ٕارشاك مجيع الفاKلني واملتد}لني مبا فهيم الصناع التقليديني وتعممي الت�ارب 

  . الناحجة يف هذا اEال
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا �لس;يدة الوز�رة، ونiªقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس القطاع، وهو 

HحWٔد السادة ٔ�عضاء الفريق حول اQWٔ ة ببالد�، واللكمةHاء احلرف
  .£س;تقاليل �لوQدة والتعادلية، تفضل

        : : : : املس�شار الس;يد محمد زازاملس�شار الس;يد محمد زازاملس�شار الس;يد محمد زازاملس�شار الس;يد محمد زاز
  . gسم هللا الرمحن الرحمي

  .والصالة والسالم Kىل ٔ�فضل املرسلني
  الس;يد الرئDس،

  السادة الوزراء، 
  الس;يدة الوز�رة

  السادة املس�شارون،
رف التقليدية ببالد� Æش;متل Kىل لك اëWٔشطة احلرفHة من املعلوم ٔ�ن احل

اليت ميارسها احلرفHون، وخمتلف الصنائع واخلدمات املعروفة يف الوسط 
التقليدي املغريب، وميكن اعتبارها ٕاQدى ٔ�سس الت�ارة اRا}لية واملسامهة 
 �مiياز يف تبادل احلرف والصناKة التقليدية بني البوادي واملدن، زدة Kىل

ٕاسهاõا يف تقوية الت�ارة اخلارجHة والتعريف �ملنتوج املغريب يف اكفة ٔ�حناء 
  .العامل

كام ٔ�ن الصناKة التقليدية ال تقiرص Kىل احلرف واملهن املرتبطة ٔ�ساسا 
�حلاجHات الرضورية �لمجمتع، بل هناك ٔ�يضا صناKات ذات Kالقة بعامل 

ء }اصة �لصناع التقليد�ن، الفن، حHث اكنت املدن العتيقة تتوفر Kىل ٔ�حHا
واكن �راعى فهيا اEال البDيئ، يف Qني اليوم ال جند يف هذه اEمعات 

  .السك]ية ٔ��ر ٔ�و ماكن �لحرف كام اكن يف السابق
من الناجت اRا}يل اخلام،  K19%لام ٔ�ن قطاع الصناKة التقليدية ميثل 

إالبداع املغريب  و(سامه يف ٕاKاí ثلث الساكنة املغربية، ويعد Q�ٔد جماالت
دون م]ازع، وQ�ٔد ٔ�معدة الªشاط £قiصادي ببالد�، Wٔنه يعد 5ين ٔ�كرب 
مشغل �ليد العامY بعد الفالQة، اليشء اÀي يقiيض £عتناء هبذا القطاع 

  .الهام وتpٔهيÕ �لعب اRور املنوط به Kىل ٔ�حسن وXه
املزمع اختاذها ما يه التدابري : Àا، ëسائلمك، الس;يدة الوز�رة احملرتمة

�لحفاظ Kىل هذا القطاع من £ند5ر، ومتكHنه من لك الوسائل ٕالغراء 

واس;تقطاب يد KامY شابة لضامن اس;متراريته �لك املدن املغربية و}اصة 
  التقليدية مهنا؟

  .وشكرا الس;يدة الوز�رة

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

  .اللكمة لمك الس;يدة الوز�رة، تفضيل

  :الس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامينالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامينالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامينالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضامين
  .شكرا Kىل هذا السؤال

اëس�اما مع ما ورد يف سؤال الفريق املوقر، �ك�يس الصناKة التقليدية 
الوطنية، ٕاىل Xانب بعدهيا £قiصادي و£ج¥عي، بعدا حضار وثقافHا 

 املغريب املصنف دوليا كرتاث معيقا، لكوهنا ٕاQدى جتليات املوروث الثقايف
ٕاëساين، مما رتب بالد� ٔ�مه اخلزا�ت احلية لف]ون احلرف التقليدية Kرب 

  .العامل
Kىل الرصيد احلضاري والثقايف  2015انطالقا من ذ±، ار�كزت رؤية 

�لقطاع من X�ٔل جعل ٔ�صالته حمراك لٕالقالع £قiصادي ؤ�داة �لحفاظ Kىل 
التق]يات واملهارات املرتبطة به، مما Qدا �لوزارة املوروث احلريف، و�مثني 

ٕاىل Æسطري �ر�مج طموح ٕالنقاذ احلرف واحملافظة Kلهيا وتداول تق]ياهتا 
YصيWٔا .  

  :ويتوy هذا الرب�مج حتقHق هدفني ٔ�ساس;يني هام

احملافظة Kىل التق]يات احلرفHة اWٔصيY من }الل توصيفها وتوثيقها  -
  املعايري البيداغوجHة؛ بطرق Qديثة وgشلك �راعي

5نيا، ضامن اس;مترارية املعارف املرتبطة هبذه التق]يات، ضام� لتداولها 
  .Kرب اWٔجHال

وقد �درت الوزارة <خطوة ٔ�وىل لتفعيل هذا الرب�مج ٕاىل جرد ما 
حرفة ٔ�و م]توج تقليدي، ميكن تصنيفهم يف }انة احلرف املهددة  40يناهز 

اخلشب املطعم، الرسوج التقليدية،  حرف ويه �9النقراض، وهتم 
ال�سفري والتذهيب، اخلزف املك]ايس، الزليج التطواين، احلديد اRمشقي، 

 5اجلù املقرش، ا�لبادة، صناKة اWٓالت املوس;يقHة، ويه بصدد توصيف 
حرف ٕاضافHة يه صناKة اWٔسلßة التقليدية، صناKة احلصري، املصنوKات 

  .تغزوتالنباتية، املصنوKات اجلùية ل 
تق]ية  :حرف Xديدة ويه 4حبول هللا توصيف  2014وس;تعرف س;نة 

  .البناء التقليدي الطاطوي، ا�R¶ة النباتية، زرد}ان
 18و�كون بذ± العدد إالجاميل �لحرف املس;هتدفة من طرف الرب�مج 

  .حرفة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 الس;يدة الوز�رة، مرة ٔ�خرى ± ٔ�ن حتتفظي ببعض عنارص اجلواب يف



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

21 

 )2013 د(سمرب 31( 1435 صفر 27

  . التعقHب
  . تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �����    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  اWٔخت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
الس;يدة الوز�رة، تنظن ما XاوبتD]اش Kىل السؤال دلنا ا�يل هو 

  . اÛصص يف }لق اWٔحHاء احلرفHة
اتيجية لعبت واQد اRور õم يف ٕانقاذ احلرف املهددة بطبيعة احلال ٕاسرت 

�النقراض، وإالسرتاتيجية تتpٔكد Kىل }لق فرص الشغل، و�لتايل اWٔحHاء 
احلرفHة يه واQد احلافز õم يف }لق الفرص دل الشغل �لªس;بة �لصناع 

  .التقليديني
عض بطبيعة احلال اك�ن هناك بعض اWٔحHاء احلرفHة، وا�يل مiواXدة بب

املدن املغربية، من مضهنا جوج اWٔحHاء حرفHة ا�يل مت تدشDهنا من طرف 
صاحب اجلالí يف مدينة فاس وا�يل يه �ن Xليق وKني النقيب، هاذ 

س;نوات، مازال  9اWٔحHاء هذي ا�يل مت التدشني دلها هذي ما �زيد Kىل 
ٔ�نه  اWٓن ما اكمتل�ش Wٔنه املؤسسة دل العمران لبعت واQد اRور يسء

�لمقاوí ويه مازال ما مكل�ش احلي احلريف ف' ) la réception(دارت 
خيص بن�ليق، كذ± ف' خيص Kني النقيب مجموKة دل القطع ا�يل تعطاو 
ملا�هيم وما تعطاÆش هلم رخصة �ش يبHªو، اKالش؟ Wٔنه ا�هنر �مير من 

رامه واقفني  Xانب هاذ القطع، يعين هاذ الناس ارشاو القطع دهلم واWٓن
مك�يل اWٔيدي ٔ�هنم �ش (س�مثروا و�ش خيلقوا فرص الشغل، ما س;ن�ßش 

  .هلم الفرصة
ٕاضافة ٕاىل هذا ٔ�ن هناك امجلاKة احلرضية ملدينة صفرو }لقت واQد 
احلي وا�يل بغات ٕان شاء هللا ختلق فHه فرص دل الشغل مع املياكنياك 

ران مازال ما ïزÆش هاذ والسودورا واملطاí، ولكن املؤسسة دل العم
  .اليش ومازال ما ٔ�سس�ش

كذ± مجموKة دل يعين القطاKات ا�يل هام موزKني gشلك عشوايئ 
ٕاذن، خص . دا}ل املدن، ما اكيªش فرصة بpٔنه �كون واQد احلي حريف

الوزارة دلمك، ومهنم الس;يد الاكتب العام وال املدراء ٔ�نه هيبطوا �لميدان 
  . تقليديني ويفiحوا اWٔفق �لصناع التقليدينيو(شوفوا مع الصناع ال 

  .شكرا الس;يد الرئDس

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

اللكمة لمك، الس;يدة الوز�رة، يف ٕاطار التعقHب يف Qدود دقHقiني، 
  ...Qاولوا �كHفوا اجلواب دلمك �ش

  :مينمينمينمينالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضاالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضاالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضاالس;يدة وز�رة الصناKة التقليدية و£قiصاد £ج¥عي والتضا
هذي مايش السؤال ا�يل اعطاوين، مايش Kىل احلرف، Kىل املواد، 
ميكن يل جناوبك من بعد، حHث تذا�ر� Kىل هاذ اليش، ما اكيªش حىت 

  ...يش مشلك، زيدك
ٕاذن، س;تعمل الوزارة Kىل ٕارساء هذه املنظومة اجلديدة دا}ل مؤسسة 

الش;باب Kىل ممارسة التكو�ن التابعة لها لبلوغ اWٔهداف املتو}اة، ول�شجيع 
هذه احلرفة وتطو�رها، وما اكن لهذا الرب�مج ٔ�ن حيقق اWٔهداف اليت مت 
بلوغها لوال املشاركة الفعاí و£خنراط التلقايئ �لصناع املعلمني، وهنا 

  . ابغيت ëشكرمه، نوXه هلم }الص الشكر و£مiنان
ات املرصد وف' خيص مسíٔp اس;تقطاب اليد العامY الشابة، فٕان مؤرش

الوطين �لصناKة التقليدية تؤكد بpٔن القطاع (س;تقطب يدا KامY شابة 
 2012و 2007ومؤهY، حHث بلغ Kدد م]اصب الشغل احملدث بني 
 86ٔ�لف و �40لªس;بة �لصناKة التقليدية ذات امحلوí الثقافHة وQدها 

، وتنذ�رمك بpٔن يف %2,3م]صب معل، ٔ�ي بªس;بة منو س;نوي بلغت 
  . %2,95ية اكنوا هادفني إالسرتاتيج 

وميكن ٕا�راز ذ± من }الل النخبة اجلديدة واملت�ددة اليت ٔ�صبح 
خيزتهنا القطاع، من صناع تقليديني ش;باب �متتعون بدراية واسعة يف 
جماالت مiعددة ذات صY بتق]يات التدبري وال�س;يري واخللق وإالبداع 

ا� Kىل تطو�ر املنتوج و�ك]ولوجHا إالKالم احلديثة، اليشء اÀي انعكس ٕاجي
  .رذالتقليدي وتنويعه دون املساس بطابعه اWٔصيل واملت�

اجليل اجلديد ٔ�حسن جتس;يد  "صنعة بالدي"ويعترب الرب�مج التلفزي 
  . لصريورة القطاع احلريف واحملافظة Kليه وتطو�ره

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يدة الوز�رة
  . زيد تفضلاّ� تفضل  ؟شاريف ٔ�ي ٕاطار الس;يد املس� 

        ::::املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �املس�شار الس;يد �����    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس;يد الرئDس

ٔ�� تنظن الس;يدة الوز�رة، راه اعطاومك السؤال مايش هو هذاك، 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا ± الس;يد املس�شار، �ٓ� لعندها وتفامه معها الس;يد املس�شار 

الس;يدة الوز�رة رمبا س�iفامهوا �ش ختيل الوقت، �ٓ� لعندها وتفامه مع 
  . ٔ�كرث، وëشكر الس;يدة الوز�رة Kىل املسامهة دلها يف هذه اجللسة

ونiªقل م�ارشة ٕاىل السؤال الفريد املوXه ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب 
Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، وموضوع السؤال 

  . ٔ�مثنة احملروقاتهو تداعيات تطبيق نظام املقا(سة Kىل 
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اللكمة QWٔد ٔ�عضاء فريق اWٔصاí واملعارصة، اللكمة لµٔس;تاذ شكHل، 
  .تفضلوا ل¹سط السؤال يف Qدود ثالثة دقائق الس;يد شكHل

        ::::املس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHل
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  الس;يد الوز�ر،
ش;تªرب Kىل الرشوع يف تطبيق نظام  ٔ�ق�لت احلكومة }الل شهر

مقا(سة جزيئ Kىل ٔ�مثنة احملروقات تطبيقا لقرار صادر عن رئDس احلكومة 
، يف حماوí الحiواء اWٔوضاع املالية اليت 2013يف م]تصف شهر غشت 

  .�تت ٔ�كرث تفامقا يف اWٓونة اWٔ}رية
ويpٔيت قرار تطبيق هذا النظام كذ± اس;ت�ابة لضغوط صندوق النقد 

Rويل من X�ٔل إالبقاء Kىل اخلط االئ¥ين اÀي (س;تفHد م]ه املغرب Rى ا
  .الصندوق

وٕاذا اكن لهذا إالجراء من مربرات ما ميكن ق�و% Kىل املس;توى 
£قiصادي، فٕان % �ملقابل، الس;يد الوز�ر، تداعيات Kىل املس;توى 

تفاع £ج¥عي، س;' ؤ�ن ٕاجراء من هذا الق�يل يؤدي ال حماí ٕاىل ار 
اWٔسعار، و�لتايل ٕاىل ممارسة املزيد من الضغط Kىل القدرة الرشائية 

  .�لمواطنني
ما يه إالجراءات والتدابري املرافقة اليت : À±، الس;يد الوز�ر، ëسائلمك

بلورهتا احلكومة �لßد من تداعيات ٕاقرار نظام املقا(سة اجلزئية Kىل 
  قدرة الرشائية �لمواطنني؟املس;توى £ج¥عي، و�لحيلوí دون اخنفاض ال

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا ± الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس;يد الوز�ر

الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس،

  س�شار�ن، السادة امل 
العنارص دل اجلواب Kىل . اليس Kابد شكHل عز�ز Kيل، وم]ذ زمن

  .الفقرات يف السؤال 4هاد السؤال اكينة يف السؤال، اك�ن 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
عنارص اجلواب يه ا�يل موجودة يف السؤال، قلت عنارص السؤال 

  .Kلهيا قلت
  

�لشؤون العامة �لشؤون العامة �لشؤون العامة �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

   :عنارص اجلواب
 íٔنه احلكومة ٔ�وال حماوpرتاف بK£ دQوضاع املالية، اك�ن واWٔواء اiاح

  ؛مطالبة �حiواء اWٔوضاع املالية
من الناجت اRا}يل اخلام، اح]ا كنتلكمو Kىل  %57نيا، العجز جتاوز 

 .Wٔنه ثالث ٔ�شهر 2013و 2012س;نة 
ق�و% Kىل املس;توى £قiصادي، ومن بعد  اك�ن كذ± اجلواب ميكن

كتجيو تقولوا لنا جوج دل احلواجي مايش حصيßة، هذا ما عندوش Kالقة 
 �6ملقا(سة �خلط االئ¥ين ا�يل ا}ذيناه من صندوق النقد اRويل دل 

املليار دل اRوالر، هذا اخلط االئ¥ين �يتعطاك Kىل واQد اEموKة دل 
ية، وكتعطى Kىل واQد املبدٔ� ٔ�سايس ا�يل ٕامسه الثقة يف مؤرشات اقiصاد

البù اقiصادية، راه ما كتعطاش Ã هذاك اخلط االئ¥ين، �يتعطى Wٔنه اك�ن 
الثقة يف البالد، Wٔنه ما اعطاوه ليكش، هو حمطوط ٕاذا واïتك يش 

 .مشلكة �متيش تلتجئ %، دا� هذا اخلط االئ¥ين
مسحوا يل ا راه الناس كهترض يف ٔ�مور، 5لثا، صندوق النقد اRويل

ٓ اليس Kابد، راه ما �هيرضش  نقولها، ما قابطاش، صندوق النقد اRويل، �
معك ٕاىل ما احiاجت �هيش، انت دا� راXل كتعرف الت�ارة وكتعرف 
الفالQة تبارك هللا وخ�ري من }رباء املغرب يف الفالQة، ميل كمتيش 

عند<ش الضلوع وهللا ما هيرض معك �لبنكة، Î}ذ من البنكة، ٕاىل ما 
البنكة، وهو املغرب، املغرب حمتاج لصندوق النقد اRويل، واح]ا ٔ�عضاء 
يف صندوق النقد اRويل ومسامه الشعب املغريب يف رٔ�سامل صندوق النقد 
اRويل، واملغرب مسامه يف رٔ�سامل البنك اRويل، هاذ اخلطاب دل 

 .الس;تD]ات اهت*ى
�كون مق�K Yىل ا�لجوء ٕاىل صندوق النقد اRويل من  اليوم فرëسا ممكن

ٔ�شهر، عقلوا Kىل هاذ ال�م ا�يل كنقول، اس;بانيا الت�pٔت لصندوق  3دا� 
ٔ�� ... النقد اRويل، اليو�ن الت�pٔت لصندوق النقد اRويل، ٕاىل ¶ري ذ±

  .دا� جناوبك Kىل احلاليقي

    ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ن نوقفك واحiفظوا ببعض عنارص الس;يد الوز�ر، نتpٔسف Kىل �ٔ 

  . اجلواب يف التعقHب
  .تفضل اليس شكHل

        ::::املس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHل
الس;يد الوز�ر احملرتم، والصديق العز�ز، ٔ�� مiفق معك Kىل لك ما 
جHيت به، ولكن راه ما �هنرضو Kىل الصندوق وال Kىل ذاك اليش ا�يل 

ٕاىل ما كناش يف QاXة در�ه احiياطي حىت تنكونو يف QاXة ٕاليه، واش 
  ٕاىل هذه اWٔش;ياء واش ¶ادي ندقو يش �ب؟
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واح]ا، الس;يد الوز�ر، ما �هنرضو معمك ¶ري Kىل اWٔرقام ا�يل تتعطي 
املندوبية السامHة �لتخطيط، ا�يل تتقول تطبيق هاذ النظام س;يفيض، يف 

ة ئويانقطة م 0,18غياب التدابري املرافقة، ٕاىل حتسن رصيد املزيانية حبوايل 
، مقابل ارتفاع 2014س;نة  0,58و 2013من الناجت اRا}يل إالجاميل س;نة 

، و�لتايل 2014س;نة  1,10و 2013س;نة  %0,37اWٔسعار بªس;بة 
 0,92، وحبوايل 2013س;نة  %0,92اخنفاض جحم اس;هتالك اWٔرس بــ 

Kىل التوايل، وهو ما يرضب  0,91و 0,26وجحم £س��ر بـ  2014س;نة 
التمنوي اÀي الزال معمتدا ببالد� Kىل الرمغ من ذج يف العمق ا�منو 

حمدوديته، �ون هذا £خنفاض املتوقع Kىل مس;توى الطلب اRا}يل سوف 
، 2013س;نة  %0,15يؤدي ح¥ ٕاىل �راجع الناجت اRا}يل إالجاميل حبوايل 

  ...، وٕاىل اخنفاض م]اصب الشغل حبوايل2040س;نة  0,814و

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
لس;يد املس�شار، كفا� من اWٔصفار، الس;يد املس�شار، ؤ�هنيت شكرا ا

  . وقiك يف ال�م
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقHب يف Qدود دقHقiني

الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٕاىل امسح يل، الس;يد املس�شار، اس;تدل �ملندوبية السامHة، هذي 
  التوقعات، ولكن ما هو الواقع اليوم؟

، رمغ ٔ�نه %2الزدة يف اWٔسعار مiحمك فهيا، ما �زاد �Wٔسعار ٕاال 
الناس اكنوا �يتوقعوا ٔ�ن الزدة يف احملروقات ¶ادي تد�ر ارتفاع صارو� 

  .يف اWٔسعار، ما اكيªش هاذ اليش، ها واQد
، ها اخلرض ؤ�نت كتعرف بpٔنه اكنوا �هيرضوا هذي شهر�ن Kىل اخلرض

  .طاح ا�مثن دلها دا�، Wٔنه ما �يفرقوش بني املدة واملدة
  :التدابري املصاح�ة، ا}ذينا التدابري املصاح�ة، ا}ذيناها

ٔ�وال يف النقل العمويم، قطاع النقل احلرضي، الطوبDس والطا�يس 
كنعوضو هلم، اك�ن مشالك بني مول الطا�يس ا�يل اكري واملا± دل 

ا واQد املوضوع ا�يل بني جوج دل الناس يف العالقة الت�ارية، الكرمية، هذ
ولكن اRوí قررت بpٔنه لك اس;هتالك ¶ادي تعوضوا، بال ما نقول ± بpٔنه 

مليار زايدة يف  2خصصنا  2014اختذ� تدابري مالية ¶ري يف املزيانية دل 
  . اRمع £ج¥عي، مقررة تصوت Kلهيا يف جملس النواب

  ". احللقة فن"يش، غنقول ± بpٔنه ؤ�� مرا<
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا �لس;يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه اجللسة، ونiªقل م�ارشة ٕاىل 
السؤال املوايل وهو موXه ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة 

رجHة، وموضوع والت�ارة و£س��ر و£قiصاد الرمقي امللكف �لت�ارة اخلا

السؤال هو تقHمي اتفاقHات التبادل احلر، واللكمة QWٔد السادة ٔ�عضاء فريق 
  .التجمع الوطين لµٔحرار ل¹سط السؤال، تفضل اليس حسن

        ::::املس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشا
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

ق �تفاقHات التبادل �يف تتعلموا، الس;يد الوز�ر، هاذ السؤال يتعل
دوí اتفاقHات التبادل احلر مبا فهيم ٔ�ورو�، ومع  55احلر، املغرب وقع مع 

لك ٔ�سف ا�يل كنالحظو وهو تقريبا مع مجيع هاذ البùان ٔ�و اWٔ¶لبية 
الساحقة فهيم عند� واQد العجز جتاري �بري، وKىل سH¹ل املثال ميكن لنا 

مليار درمه،  28لوالت املتßدة مليار درمه، ا 1,9نعطيو �ر�يا م�ال 
 3مليار درمه، اRول العربية الثالثة، توëس ومرص واWٔردن،  70ٔ�ورو� 

  .املليار دل اRرمه
ٕاذن، هنا �ميكن لنا ëسائل نفس;نا اح]ا مكغاربة، <حكومة وكربملانيني، 
واش Qان الوقت �ش ند�رو واQد التقHمي؟ ال س;' ٔ�ن الحظنا ٔ�ن بعض 

نعطي �سH¹ل املثال �ر�يا، الصادرات املغربية ميل كتوصل متا البùان، و 
ٔ�سابيع كتiªظر �ش تد}ل �لسوق  3كتبقى ٔ�س;بوع ٔ�و ٔ�س;بوKني ٕاىل 

الرتيك، اKالش؟ Wٔن هام �يد�روا بعض املعايري ا�يل كDس;تعملوا �ش 
يعطلوا اRخول دل السلعة املغربية واملنتوج املغريب، فهذا واQد النوع ا�يل 

  .يوه يعين اQرتازيكªسم 
  الس;يد الوز�ر، 

اح]ا لكنا ا�يل كDشغلنا مجيعا، ال حكومة وال �رملانيني، وهو حنافظو 
Kىل ٕانتاج املنتوج املغريب، Kىل املقاوí املغربية، Wٔن يه ا�يل كتþلق لنا 

ال ــــــــــم]اصب شغل، وٕاىل }لينا هاذ املقاوالت املغربية من �حHة دي
)les importations ( لصوش طبقاþس;ترياد، �يجيو هاذ املواد وما �ي£

لالتفاقHات، ما �يþلصوش اRيوانة يف املغرب، ومن واQد �حHة ٔ�خرى هام 
ما ميكªش هلم يصدروا لهاذ البùان ٔ�و �يصيبوا صعوبة �ش ما �يقدوش 

  . يصدروا
ٕاذن، هنا خصنا ëساءلو نفس;نا واش ما خصناش من ¶ري ند�رو واQد 

كن واش ما خصناش نعاملو هاذ البùان بنفس املعامY؟ ما التقHمي، ول
تندو(ش Kىل ٔ�ور� Wٔن ٔ�ور� اس;ت�]ائية، Qاí اس;ت�]ائية، ملاذا؟ Wٔن ٔ�ور� 

}ا عندك واQد العجز جتاري، ٔ�ور� ك�س�مثر يف املغرب، اKىل اWٔقل و 
واك�ن ٕاKا�ت ٔ�وربية �لمغرب، ولكن هاذ البùان ا�يل ما كDس�مثروش يف 

  .غرب وكDس;تافدوا من هاذ التبادل احلر خصنا املراجعة دل هاذ اليشامل
 ٔpشªوميكن لنا نطرحو حىت املشلك، الس;يد الوز�ر، دل ٕاشاكلية امل

  . دل هاذ املواد ا�يل كتجي لهاذ البùان
  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

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

الس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والتالس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والتالس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والتالس;يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والت����ارة و£س�ارة و£س�ارة و£س�ارة و£س�����ر ر ر ر 
        ::::و£قiصاد الرو£قiصاد الرو£قiصاد الرو£قiصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لتي، امللكف �لتي، امللكف �لتي، امللكف �لت����ارة اخلارجHةارة اخلارجHةارة اخلارجHةارة اخلارجHة

  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شكر الس;يد املس�شار من فريق التجمع الوطين لµٔحرار 
لق بتقHمي اتفاقHات التبادل احلر، وٕا5رة هذا Kىل طرQه هذا السؤال املتع

املوضوع الهام اÀي يعد من املواضيع ا�يل ك�س;تpٔ�ر �ه¥م لك الفاKلني 
  . و}اصة £قiصاديني

ابغيت فقط ëشري ٕاىل ٔ�ن اتفاقHة التبادل احلر ا�يل ٔ��رمهتا بالد� مع 
�يل اخiارها واQد اEموKة دل البùان، تندرج يف ٕاطار س;ياسة £نفiاح ا

املغرب م]ذ ال�نD]ات، واكن الهدف مهنا هو تنويع وفiح ٔ�سواق Xديدة 
  .هبدف �منية الصادرات، وكذ± Xلب اس��رات ٔ�ج]بية م�ارشة

نظرا Wٔمهية هذا املوضوع، وكذ± انعاكسات هاذ االتفاقHات Kىل 
 £قiصاد الوطين كام Xاء يف سؤالمك، قامت الوزارة امللكفة �لت�ارة

اخلارجHة بوضع واQد اEموKة دل اWٓليات وم]اجه لتقHمي تpٔثري اتفاقHات 
  .التبادل احلر Kىل £قiصاد الوطين بتªس;يق مع البنك اRويل

وميكن القول ٕان التقHمي اWٔويل حلصيY االتفاقHات املربمة مع رشاكئنا 
دينامHة الت�اريني اRوليني يبني جبالء ٔ�ن هذه االتفاقHات قد ٔ�عطت فعال 

Xديدة وقوية لالس��رات اخلارجHة ا�يل عرفت قفزة نوعية يف الس;نوات 
اWٔ}رية، واليشء اÀي يؤكد Kىل ٔ�ن هاذ إالطار Xديد وõم الس;تقطاب 

  .£س��رات
Y�: خفالل معلية التقHمي تبني جبالء ٔ�ن جحم الصادرات ارتفع، ونعطي ٔ�م

من  %5املعدل س;نوي  م�ال صادرات £حتاد اWٔوريب ارتفعت بواQد
، �لªس;بة �لمجموKة اWٔوربية 2012فاش د}ل اتفاقHة الرشاكة ٕاىل  2000

، نفس %�16لتبادل احلر اك�ن واQد £رتفاع س;نوي كذ± يقدر بـ 
اليشء �لªس;بة �لوالت املتßدة اWٔمر�كHة، هذي اRول ا�يل عند� معها 

، وكذ± الصادرات %26اتفاقHات التبادل احلر، ëس;بة ا�منو بلغت ٕاىل 
ميل  2012- 2006املوïة ٕاىل �ر�يا حHث بلغ املعدل الس;نوي }الل الفرتة 

، نفس املنحى التصاKدي ا�يل عرفاتو %30د}لت Qزي التطبيق 
  .الصادرات �ùول العربية وكذ± التفاقHة دول ٔ�اكد�ر

ويف نفس الس;ياق، جسلنا ٔ�ن معدل ٔ�و جحم معدالت الواردات تفوق 
ت الصادرات، هذا معطى، ولكن خصنا ëشوفو اWٔس;باب، جحم ومعدال

  .اWٔس;باب، ٔ�س;باب ٔ�خرى
اWٓن، اح]ا م]ك�ني يف الوزارة Kىل دراسة اتفاقHة اتفاقHة، وا�يل ابغيت 

  ...نpٔكد ±، ونؤكد لمك �ملناس;بة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، ولمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب حىت 

  . لكمة �ليس حسن، تفضل�لتعقHب، وال

        ::::املس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشا
  . شكرا الس;يد الوز�ر

اح]ا تعود� Kىل اWٔجوبة د± Wٔنك ق�ل ما �كون وز�ر و�رملاين، ٔ�نت 
 íصاد دل املغرب ودل املقاوiل ٔ�عامل، وكتعرف املشالك دل £قXر

  .املغربية
 لواQد اليشء، اليوم ٕاال ٔ�نه، الس;يد الوز�ر، اح]ا ابغينا ¶ري هبومك

، وقلتو يف نفس %20وال  %10كتقولوا بpٔن الصادرات طلعوا بواQد 
الوقت ٔ�ن الواردات طلعوا حىت هام، ولكن �يبقى العجز �بري، العجز 

  .الت�اري، العجز الت�اري �بري
املشلك ا�يل اليوم ابغينا هبو ليه احلكومة بصفة Kامة، والس;يد الوز�ر 

ا امحلد هللا املغرب اليوم يف الوضع املتقدم مع بصفة }اصة، وهو اح]
ٔ�ورو�، واملغرب Kىل ٔ�بواب �ش يوقع مع ٔ�ورو� اتفاقHة Kاو5ين Xديدة، 

  .وهاذ االتفاقHة ¶ادي متس �زاف دل املياد�ن، مبا فهيم اخلدمات
، )étude d’impact une(وخصنا ق�ل ما نوقعو، �كون ما (سمى بـ 

�ش نعرفو ) �Wٔ)une étude d’impactر يعين دراسة اجلدوى ٔ�و ا
�يفاش £قiصاد املغريب ¶ادي ميكن لو واش (س;تحمل هاذ ... ٔ�ش;نو ¶ادي

  .اليش، وال ما (س;تحملوش
نتلكم Kىل اخلدمات، ¶دا õندسني فرëس;يني ٔ�و ... ما خصناش ¶دا

ٔ�وربيني بصفة Kامة، جييو �زامحوا õندسني معامريني وال õندسني بصفة 
ملغرب، وما عندك ما تقول Wٔنه وقعيت واQد االتفاقHة، واح]ا Kامة يف ا

املغرب معروف بواQد القضية، Wٔن ميل كنوقعو كنßرتمو، مع العمل ٔ�ن مجيع 
البùان، مبا فهيم الوالت املتßدة، وا}ا كتوقع معك يش اتفاقHة، راه ٕاىل 

ك شفيت يف الفالQة، وان¥ كتعرفوا مHدان الفالQة، راه عندمه هذي
)FDA : Food and Drug Administration ( كتد�ر ± معايري

 òس �ش جتعDيف ذاك اليش ا�يل ابغييت  %10 تصيفط هلم ّ� ومقاي
  .تصدر هلم

  ...فك]هبو الس;يد الوز�ر واحلكومة Kىل هاذ املشلك دل
  .شكرا

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

  .لوز�ر، يف ٕاطار التعقHباللكمة لمك، الس;يد ا
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الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والتالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والتالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والتالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الصناKة والت����ارة و£س�ارة و£س�ارة و£س�ارة و£س�����ر و£قiصاد ر و£قiصاد ر و£قiصاد ر و£قiصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتي، امللكف �لتي، امللكف �لتي، امللكف �لت����ارة اخلارجHةارة اخلارجHةارة اخلارجHةارة اخلارجHة

  . شكرا الس;يد الرئDس
ابغيت فقط ٔ�ن ٔ�طمنئ الس;يد املس�شار، ومن }الل اكفة املكو�ت 

التبادل  اتاتفاقH الس;ياس;ية Eلسمك املوقر، gشpٔن التpٔثريات السلبية لهاذ
االتفاقHات كتضم واQد اWٓليات محلاية £قiصاد الوطين، مع اWٔسف . احلر

  .ما كªس;تعملوهاش دامئا، ويه امحلاية الت�ارية
 ،Yست �لسهDواليوم احلكومة راها ا}ذات هاذ القرارات الصعبة، ل

  .ولكنا كن��عو هاذ اليش يف الصحف اليومHة
االتفاقHات، لك االتفاقHات املق�Y سDمت فقط لنطمئنمك كذ± Kىل ٔ�ن 

دراس;هتا ودراسة الوقع دلها Kىل £قiصاد الوطين سواء تعلق اWٔمر �لسلع 
  .ٔ�و �خلدمات

�لفعل، اح]ا مق�لني Kىل دراسة واQد االتفاقHة املعمقة يف ٕاطار الوضع 
املتقدم ا�يل ا}ذاه املغرب مع £حتاد اWٔوريب، ولكن اح]ا حريصني، 

  .يصني Kىل اخلدمات املغربية، حريصني كذ± Kىل السلع املغربيةحر 
ابغيت كذ± نعطيمك بعض اWٔرقام، وغتالحظوا بpٔن هاذ العجز ا�يل 
�يعرفوا اليوم املزيان الت�اري املغريب، راه ما Xا(ش فقط من السلع، يعين 

يل دل العجز ا�يل اك�ن اليوم Xاي مع اRول ا� %55ميكن يل نpٔكد لمك ٔ�نه 
الªس;بة دل املعامY، رمق عندها اتفاقHة التبادل احلر، وهاذ اRول 

والعجز  %20عكس اRول اWٔخرى ا�يل عند� معها  80%املعامالت معها 
، هذا يؤكد بpٔن العجز Xاي من الطاقة، الفاتورة %45ٔ�و ëس;بة العجز يف 

  .الطاقHة من اRول ا�يل كªس;توردو مهنا الطاقة
 ٔpكد لمك ٔ�ن نصف العجز ا�يل عند� اليوم، يعين عند� اليوم ميكن يل ن

مليار Xاية من الفاتورة الطاقHة،  100مليار دل اRرمه، فهيا  200
الواردات ا�يل كªس;توردو �بù، ميكن يل نpٔكد ± ما بني الطاقة واملواد 

  ...، ٔ�كرث من الثلث مبعىن%36الغذائية حوايل 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
يد الوز�ر وKىل مسامهتمك القمية، ولكن مع اWٔسف الوقت ال شكرا الس; 

  .�رمح، Wٔن لك واQد حريص �ش }ذ نصيبو من الغالف الزمين
نiªقل ٕاىل مجموKة ٔ�س;ئY موïة ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس 
احلكومة امللكف �لوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة، ونبدٔ� �لسؤال اWٔول 

ان�شار املوظفني يف ٕاطار اجلهوية املوسعة، واللكمة QWٔد  وهو حول ٕاKادة
  .ٔ�عضاء الفريق £س;تقاليل �لوQدة والتعادلية

        ::::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
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

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

تدبري الشpٔن  Æس;تعد بالد� ٕاىل خوض تطبيق جتربة Xديدة يف جمال
احمليل، اع¥دا Kىل س;ياسة العمل بنظام اجلهوية املوسعة، اليشء اÀي من 
شpٔنه ٔ�ن يعطي زخام Xديدا ودفعة قوية يف بناء رصح دوí عرصية، مما 
يتحمت مؤازرة مع ذ± اRعوة ٕاىل ٕاKادة النظر يف توزيع وان�شار املوظفني 

ولكن ٔ�يضا اعتبارا Kرب �راب اململكة، لDس ان�شارا ٔ�فقHا حفسب، 
خلصوصية لك ïة Kىل Qدة، وٕا�راز ممزياهتا التمنوية وتقو�هتا، وجعلها يف 

YQمس;توى انتظارات املواطن واملر.  
  : Àا، ëسائلمك، الس;يد الوز�ر

ما يه التدابري العملية اليت تنوي احلكومة اختاذها يف ٕاطار �ر�مج  -
  الس;ياسة اجلهوية؟ٕاKادة ان�شار املوظفني وتوزيعهم وفق صالحHات 

وما يه التدابري اليت س;تعمتدها احلكومة يف £نتقاء ٕالجناح £خiيار  -
  اجلهوي؟

  .وشكرا

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

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

 الس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة
  ::::العمومHة وحتديالعمومHة وحتديالعمومHة وحتديالعمومHة وحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم
ٔ�وال، تªشكر الس;يد املس�شار من الرفHق £س;تقاليل �لوQدة 
والتعادلية Kىل طرQه لهاذ السؤال الهام املتعلق K�ٕادة ان�شار املوظفني يف 
ٕاطار اجلهوية املوسعة، �لنظر ٕاىل ٔ�مهية هذا الورش يف تعز�ز احلاكمة 

  .لية ودمع �رامج التمنية املس;تدامةالرتابية احمل 
ٔ�وال، ٔ�ذ�ر بوعي احلكومة برضورة ٔ�ساس;ية، ٔ�وال رضورة تفعيل 

من اRس;تور، هاذ الفصل اÀي ينص Kىل  154مقiضيات الفصل 
إالنصاف وKىل تقريب إالدارة من املواطنني يف مجيع ïات اململكة، وKىل 

 -كام قلت- كة، وتقريب ان�شار املؤسسات واملوظفني يف مجيع ïات اململ
إالدارة من املواطنني يف تغطية الرتاب الوطين، حتقHقا �لمساواة يف الولوج 

  . ٕاىل هذه املرافق
  :�ش نوصلو لهاذ إالنصاف بني اجلهات، خصنا رشطني ٔ�ساس;يني

الرشط اWٔول، جيب ٔ�ن تتوفر الوQدات الالمركزية، اكمجلاKات احمللية 
دها كفاءة، قادرة Kىل ٕاعطاء دينامHة واجلهات، Kىل ٔ�طر ممترسة، عن
  Xديدة �لجهات و�لوQدات الرتابية؛

الرشط الثاين، وهو دمع الالمتركز يف السلطات ويف التدابري ويف 
  .إالماكنيات �لوQدات إالدارية يف مجيع اجلهات
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حنن، يف احلكومة، واعون، هبذا اWٔمر، ولهذا �در� ٕاىل ٕاعطاء ٔ�ولوية 
  :النظام العام �لوظيفة العمومHة يف ٕاطار ٕاKادة دراسة

ٔ�وال، ٕاKادة £ن�شار يتحقق �ٕالجراء اWٔول وهو املرسوم القايض  -
  ب�سهيل معلية إالحلاق، وهو اWٓن يف طور الªرش �جلريدة الرمسية؛

 النقطة الثانية، وهو تق]ني معلية الوضع رهن إالشارة دل املوظفني؛ -

ار املوظفني بني إالدارات والنقطة الثالثة، Æسهيل املساطر الن�ش -
وبني املؤسسات العمومHة وامجلاKات احمللية، Wٔن هناك تفاوت �بري ٔ�وال بني 
املؤسسات إالدارية، هناك مؤسسات فهيا موظفني كرث، وما تيþدموا والو، 

Yرشية قليg وهناك مؤسسات ا�يل فهيا الضغط وطلب، وعندها ٕاماكنيات. 
لعملية ذات £ن�شار دل املوظفني، هاذ املنظور دلنا ¶ادي (سهل ا

 .و�لتايل �اكفؤ إالماكنيات ال¹رشية بني اجلهات يف ٕاطار اجلهوية املوسعة
  .شكرا

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

  اWٔس;تاذ ا�لبار لمك تعقHب عن جواب الس;يد الوز�ر؟

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

  س;يد الوز�ر احملرتم،ال 
ٔ�وال، ال (سع الفريق £س;تقاليل ٕاال ٔ�ن (شجع لك البادرات واملبادرات 
الطيبة اليت Æسعى ٕاىل اخلروج من هذا املpٔزق اÀي مسي والزلنا ëسمع عنه 
الك�ري �جلهوية املوسعة،  ريت خنرجو �لþالص وخنرجو لواQد التقس;مي 

ساكنة، جغرافHا كتكون كمتتع بواQد جغرايف ترييض خمتلف رشاحئ اEمتع وال 
الالمركزية ا�يل فHه ٕاال }دمة الوطن والتقدم به حنو اWٔمام، حسب 

  .التوïات السامHة جلالí املò نرصه هللا
  الس;يد الوز�ر،

ذ�رتيو امجلاKات احمللية، ٔ�كرب مiرضر اليوم هو موظف امجلاKات احمللية، 
ويف ظل التقدم ا�يل عرفiه  راه حلد الساKة، ويف ظل اRس;تور اجلديد،

بالد�، وامحلد Ã، واQد املتنفس �بري الزال موظف امجلاKات احمللية حمروم 
من £نتقال، من £لتßاق �Wٔرسة نتاعو، الزال املوظف دل امجلاKات 
احمللية، الس;يد الوز�ر، وهذي تنغوتو هبا و¶ادي نقطعو حواجينا، ٔ�ن 

عندو احلق يصوت وما عندوش احلق  املوظف دل امجلاKات احمللية
يرتحش، واش هذا اك�ن يف يش قانون؟ ٕاذن، عند� واQد إالشاكل ا�يل ٔ�ن 

  .هو كنحرمو فHه مجيع املوظفني من مزاوí احلق دهلم اRس;توري
ٔ�ما ف' خيص ٕاKادة £ن�شار، ال (سمع عهنا ٕاال تعذيب املوظف، نظرا 

 هاذ احلكومة، Kىل جتبري الرضر لعدم قدرة إالدارة، خمتلف إالدارات يف
والرؤية البعيدة لتحفزي املوظف Kىل القHام بواج�ه ٔ�ثناء انتقا% ليقوم مبهامه، 

  .فلك ٕاKادة £ن�شار ال جتر ٕاال الويالت
كنمتناو �لتعاون مع الفرقاء £ج¥عيني، و}اصة النقا�ت، �ش خنرجو 

  .معلية ٕاKادة £ن�شارمن هاذ املpٔزق ورضيو مجيع املوظفني يف ٕاطار 
  الس;يد الرئDس،

ف' خيص، ٔ�� راه مغريب، ؤ�� كنpٓمن بpٔن الرتاث املغريب ف' خيص 
ال احللقة خصها تغطية حصية ... احللقة، خصها تغطية حصية وحامية اج¥عية

  ...وحامية اج¥عية �ش كونو اكملني

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  الس;يد املس�شار، 

  . دقايق 3ري، لكنا مغاربة، ولكن راه اس;تغرقت هللا جيازيك �خل
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة �لرد Kىل التعقHب، تفضل

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يد املس�شار احملرتم،

Qفق معك ٔ�ن اك�ن هناك واiفق معك، مiد التناقض �بري بني ٔ�� م
التوXه العام دل التمنية الشامY جبميع املؤسسات دل اRوí ويف الفرق 
اWٓخر وهو ٔ�ن امجلاKات احمللية �ٓلية �منوية دميقراطية �ٓمن هبا املغرب، 
الزالت يه احللقة الضعيفة يف املنظومة إالدارية الشامY، حبيث ٔ�نه اليوم 

ية ٔ�و رئDس قسم ٔ�و اكتب Kام، ال (ساوي رئDس مصلßة يف امجلاKة احملل 
  .رئDس القسم ٔ�و رئDس املصلßة ٔ�و الاكتب العام دل مؤسسات ٔ�خرى

وابغينا هاذ امجلاKة احمللية �كون يف املس;توى دل التمنية ويف املس;توى 
دل انتظارات املواطنني، وÆسامه يف اRميقراطية، وÆسامه يف التمنية احمللية، 

  .هذا ¶ري معقول
حنن نعمل، الس;يد الرئDس، حرضات الس;يدات والسادة، Xاهد�ن 
�لمساواة بني املوظفني، وٕالعطاء إالماكنية للك مؤسسات اRوí ٔ�ن تلعب 
دورها ولكن �ل�ساوي يف إالماكنيات ويف التحفزيات والتقارب بني 
الهيئات، س;نعمل Kىل هذا اWٔمر يف ٕاطار املراجعة الشامY �لمنظومة دل 

فة العمومHة، هاذ الورش الهام ا�يل ¶ادي نبداوه يف الربيع ٕان شاء الوظي
هللا، حنن مطالبون، حنن ؤ�نمت، ٔ�ن ëسامه فHه وجنوده ليك نصلح ما ميكن 

  . ٕاصالQه
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

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

حول إالجراءات  ونiªقل ٕاىل السؤال الثاين دامئا يف نفس القطاع، وهو
املس;تع�Y ل�سوية الوضعيات إالدارية العالقة، واللكمة QWٔد ٔ�عضاء فريق 

  .التجمع الوطين لµٔحرار، اWٔس;تاذ مفHد تفضل
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ٔ�رجو من السادة املس�شار�ن يبقاو معنا ٕاىل �ٓخر اجللسة، Wٔن بدٔ�ت 
  . القاKة ت�سع ٔ�كرث، ابقاو معنا هللا جياز�مك خبري �ش نواصلو

  .د املس�شارتفضل الس;ي

        ::::املس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHداملس�شار الس;يد محمد املفHد
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر،
�Àليمك ٔ�ن ف4ة عريضة من املوظفني اK اتقهم  نال خيفىK ىلK ذوا{�ٔ

Æس;يري وتدبري شؤون إالدارة املغربية من خمتلف اWٔسالك والف4ات، وا�Àن 
يف املسار التمنوي اÀي تعرفه بالد� دا}ل امجلاKات واWٔقالمي اخنرطوا 

والعامالت، يعانون العديد من املشالك اليت تتعلق ب�سوية وضعيهتم 
إالدارية، خصوصا مهنا بعض الف4ات اكملساKد�ن التق]يني ومسريي اWٔوراش 
والرسامون، حHث الزالوا يبحثون عن Æسوية وضعيهتم إالدارية واحلفاظ 

مصاحلهم املهنية واملعنوية، بعيدا عن لك املزايدات الس;ياس;ية والنقابية،  Kىل
ويف غياب نظام ٔ�سايس (سمح هلم ٔ�و لهذه الف4ة �لرتيق ٕاىل سالمل Kليا 

  .�ساwر موظفي اRوí، نفاpXٔ بpٔن هذه الف4ة لDست مصنفة يف ٕاطار تقين
ظفني، ë ،±Àسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن تصنيف هذه الف4ة من املو 

وعن ٕاماكنية متكHهنم من نظام ٔ�سايس ميكهنم من معرفة وضعيهتم إالدارية 
  . والتق]ية ومسارمه يف الرتيق يف ٕاطار ما هو معمول به يف الوظيفة العمومHة

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةرئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةرئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةرئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة    الس;يد الوز�ر املنتدب Rىالس;يد الوز�ر املنتدب Rىالس;يد الوز�ر املنتدب Rىالس;يد الوز�ر املنتدب Rى
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم
  الس;يد املس�شار، 

كªشكرك يف البداية Kىل وضع هاذ السؤال الهام ا�يل �هيمت بواQد 
  . الرشحية عريضة دل املوظفني

ة ٔ�ذ�ر فقط بpٔن الوضعية إالدارية واملسار دل الرتيق يف اRرXة �لªس;ب
للك ف4ة من ف4ات موظفي اRوí يمت طبقا �لقواKد احملددة يف النظام 
اWٔسايس اخلاص �لك هيئة، ٔ�� مiفق معك، حنن واعون بوجود ٕاخiالالت 
ٔ�و بعض إالخiالالت املتعلقة ببعض ف4ات املوظفني، ومهنا �خلصوص ف4ة 

  .املساKد�ن التق]يني واملساKد�ن إالداريني
املرشوع ا�يل اح]ا فاحتني الورش دلو اWٓن سªسعى ٕان شاء هللا يف 

لٕالصالح الشامل ملنظومة الوظيفة العمومHة ٕاىل معاجلهتا �لشلك اÀي 

�راعي من ïة انتظارات املوظفني املعنيني، ومن ïة ٔ�خرى يضمن 
  .£ëس�ام والتوازن العام لهذه املنظومة

عرفت من ٔ�ذ�ر فقط ٔ�ن اWٔنظمة اWٔساس;ية Ûتلف الهيئات واWٔطر 
واQد التغيري، ٕاصالح ٔ�و ٕاصالQات مiتالية، اس;هتدفت تنظمي  2006

ٔ�سالك الوظيفة العمومHة، فهيا ثالثة دل املس;توت، املس;توى اWٔول 
التpٔطري وهو ت�Dدا من إالXازة مفا فوق، املس;توى الثاين وهو مس;توى 

  .إالرشاف، س;نة ٔ�و سiªان بعد الباكلور ومس;توى التنفHذ
اجس كذ± هنا وهو حتصني الهيئات من }الل اع¥د املباراة واكن اله

املفiوQة يف وXه املرتحشني احلاصلني Kىل الشهادات املطلوبة، اكنت 
  .إالشاكلية دل اس;ت�]اء هاذ الف4ة حتصينا لف4ة ٔ�خرى ويه التق]يني

ولكن ٔ��يد، الس;يد املس�شار، بعدما وعينا هبذا £خiالل، س;نعاجله 
ه هذه الف4ة من التقد�ر ومن ٕانصاف حىت �متكن كذ± من �لك ما Æس;تحق

ٔ�ن Æسامه يف العمل إالداري �لك ٔ�رحيية و�لك ثقة و�لك حتفزي اÀي 
  .Æس;تحقه

  .شكرا

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

  اWٔس;تاذ مفHد لمك تعقHب؟

        ::::فHدفHدفHدفHدامل امل امل امل املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد 
�لج شكرا الس;يد الوز�ر Kىل جوا�مك يف احلقHقDٔنه سpي الشك بÀة ا

صدور واQد العدد �بري من املوظفني دل امجلاKات احمللية، ولكن، الس;يد 
الوز�ر، ٔ�س;باب زول هذا السؤال هو جزء م]ه ما تفضلمت وXاوبمت به، مع 

  ...العمل ٔ�مك رئDس البùية دل الفقHه �ن صاحل، رامك Kىل دراية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ن��ه �لهاتف د± اليس مفHدالس;يد املس�شار، ا

        ::::فHدفHدفHدفHدامل امل امل امل الس;يد املس�شار محمد الس;يد املس�شار محمد الس;يد املس�شار محمد الس;يد املس�شار محمد 
ولكن، الس;يد الوز�ر، هناك ٔ�وضاع ¶ري قانونية يف امجلاKات احمللية، 
ٔ�مام جعز القوانني ا�يل حلد اWٓن ما عندها حىت يش Qلول، Àا، الس;يد 
 الوز�ر، نطالبمك يف فريق التجمع الوطين لµٔحرار ٔ�ثناء م]اقشة، كنا طالبنا

ٔ�ثناء م]اقشة املزيانية الفرعية لوزارة اRا}لية، واليت وïناه لاكفة الوزراء 
املتعاق�ني Kىل الوزارة، هو إالرساع يف ٕاخراج نظام ٔ�سايس اخلاص مبوظفي 
امجلاKات، �عتباره احلل اWٔوQد ملعاجلة تò القضا العالقة يف �رس;مي 

ة بتفعيل م�دٔ� ٕاKادة وتوظيف و�رقHات موظفي هذه الرشحية، مع املطالب
£ن�شار كام Xاء يف السؤال ا�يل س;بقين، ووضع رهن إالشارة لفائدة 
قطاKات حكومHة تعاين اليوم من اخلصاص الفادح يف اWٔطر، Kرب التكو�ن 
وٕاKادة التكو�ن اكلش;ب�Dة والرضة م�ال والثقافة والصßة و¶ريها من املرافق 
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م]ه، خصوصا ؤ�ن امجلاKات Æسامه  العامة واملؤسسات العمومHة اليت تعاين
gشلك واحض يف بناء هذه املرافق العمومHة، وتتوفر Kىل موارد gرشية توXد 

  .يف Qاí عطاí دامئة
  الس;يد الوز�ر، 

تعلمون جHدا الوضعيات اÛتلفة ملوظفي امجلاKات احمللية، ومعا�هتم يف 
جرته من مزيانية الرتقHة و£نتقال ولظروف طارئة م�ال، هناك من يتقاىض �ٔ 

اEلس إالقلميي، واك�ن ا�يل �يتþلص من العامí، واك�ن ا�يل �يتþلص من 
الباشوية، وإالنعاش، هناك من (ش;تغل يف امجلاKة ويتقاىض ٔ�جرته من 

  . اEلس اجلهوي والعكس حصيح
ٕاذن، وضعيات خمتلفة �رها�ت كربى، اليشء اÀي جيعل املوظف 

 قدر هللا يبحث عن انتقال، À± فقد ٔ�صبح يعاين يف Qاí الرتقHة ٔ�و ال
  .من املس;تع�ل اليوم ٕاقرار نظام ٔ�سايس }اص هبذه الف4ة

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . الس;يد املس�شار، ٔ�هنيت وقiك يف ال�م

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

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  ة، امللكف �لوظيفةة، امللكف �لوظيفةة، امللكف �لوظيفةة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكوم
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد املس�شار
ٔ�وال، ٔ�� سعيد ٔ�نين ما غنختلفش معك هنائيا، ¶ادي نتفق معك Kىل 
£ëشغال د± ف' خيص املوظفني دل امجلاKات احمللية، ٔ�� رئDس جامKة 

طر Kام، وكنعرف �ٓش كتعاين الشغيY واملوظفني واWٔعوان واWٔ  20م]ذ 
دل امجلاKات احمللية، كDشعروا ؤ�هنم يعين ف4ة }اصة دنيا، يعين ميل 

}ا �كون حمرر ٔ�و مiرصف، تيحس اكDسمع إالëسان }دام يف البùية، و 
  ...�راسو ٔ�قل من زمÕH يف ٕادارة ٔ�خرى، ولكن

ٔ�وال امجلاKات احمللية }ارXة عن النظام دل الوظيفة العمومHة، 
العمومHة بوQدمه، وامجلاKات الرتابية بوQدها،  املوظفني دل الوظيفة

سªسعى مبعية ٕاخواننا يف وزارة اRا}لية لتقارب وحماوí مشولية تدارس هذه 
املشالك حىت ال تبقى امجلاKات احمللية ٕاطار }ارج الس;ياق العام، �ش ميكن 

  . تلعب اRور دلها اWٔسايس يف التمنية
�برية دل املواطنني راه يه إالدارة، يه وامجلاKة احمللية �لªس;بة لرشحية 

ا�يل �يتعاملوا معها �زاف، ما �يتعاملوش مع ٕادارات �ٓخر�ن ولكن امجلاKة 
احمللية �يتعاملوا معها املواطنني اكملني، ا�يل ابغى رخصة دل البناء، ا�يل 

ا�يل ابغى الرخصة دل فiح مصبنة، ٔ�ي ، )le permis d’habiter(ابغى 
الªسþة، تيجي �لجامKة احمللية، تنظمت وحتسªت راه وXه QاXة، وال 

Xديد نتاع إالدارة ¶ادي نعطيوه �لمواطنني، بقات Kىل احلاí دلها ما 
نظªش غنكونو سامهنا يف التطو�ر دل إالدارة يف عينني املواطنني، وما 

يل نظªشاي غتكون إالدارة جعلنا مهنا اWٔداة املسامهة واملوا�بة يف املنظور ا�
كªسعاو ليه �ش �كون ٔ�داة مصاح�ة �لتطلعات التمنوية، واح]ا كنعDشو 

  .فرتة انتقالية، وحتول س;يايس دميقراطي ا�يل كنعDشوه مجيع
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا لمك، ونiªقل ٕاىل السؤال الثالث يف نفس القطاع، وهو حول 

  . ٕارساء ٔ�سس احلاكمة
لتجمع الوطين لµٔحرار، اWٔس;تاذ اللكمة QWٔد السادة ٔ�عضاء فريق ا

  .لعلج تفضل

        ::::املس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلج
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن هذا السؤال اكن موXه ٕاىل رئاسة احلكومة حول 
احلاكمة، ونعترب ٔ�ن هذا السؤال هيم احلاكمة �رمهتا، ومبا ٔ�نه احلكومة تفضلت 

نه Kرب الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة امللكف لٕالXابة ع 
�لوظيفة العمومHة، نعترب ٔ�ن احلكومة ارتpٔت ٔ�نه من احلاكمة ٔ�وال املبادرة 
�جلواب Kىل احلاكمة ف' خيص إالدارة واملوظفني، وس;ند}ل يف هذا احلوار 

  .ري� نتلكم عن احلاكمة يف جماالت ٔ�خرى
  الس;يد الوز�ر، 

احلكومة مؤخرا Kىل مHثاق وطين ٕالرساء ٔ�سس احلاكمة لقد صادقت 
يف دواليب إالدارة من X�ٔل الرفع من قدرهتا إالنتاجHة وإالبداعية يف اEال 

  . إالداري واملايل
اليوم، ما يه الس;بل الكفYH ٕالرساء ودمع هذه : ëسائلمك، الس;يد الوز�ر

اكمة Kىل ٔ�رض احلاكمة يف دواليب إالدارة املغربية وتفعيل مقiضيات احل
  الواقع؟

  .شكرا الس;يد الرئDس

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

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

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس
�ن احملرتمني Kىل ٕا5رهتم هذا ٔ�وال كنتقدم �لشكر �لسادة املس�شار 

املوضوع الهام، واس;تفسارمه حول س;بل تفعيل Q�ٔد اWٔوراش الكربى 
  .املهيلكة ببالد�، واملتعلقة ٕ�رساء ودمع احلاكمة �ٕالدارة العمومHة ٔ�ساسا

ٔ�وال، احلاكمة واQد املوضوع õم Xدا يف الوقت احلايل، نتداو% �كرثة، 
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  ملاذا؟
K ىل ماكمن طبيعية �برية اليوم املغاربة وعواK ىل ٔ�هنم ما �يتوفروش

دل البرتول، ٕاىل �ٓخره، اليوم الفضل عندمه ويه حيس;نوا اWٔوضاع دهلم 
�Rميقراطية، �لشفافHة، �ٕالنصاف، �ملناصفة، �لتوزيع العادل �لرثوات، 

املقرونة �حملاس;بة، هذا هو اWٔصل دل �ش ميكن لنا حنس;نو �ملسؤولية 
ع دلنا، ذاك اليش ا�يل عند� حنس;نوه وجنودوه �ش مييش يف اWٔوضا

  . البالصة ا�يل خص مييش لها
حقHقة إالدارة كتلعب واQد اRور �بري يف احلاكمة ويف تنقHة اWٔجواء 
ويف ٕابطاء الشفافHة، ٔ�وال إالدارة ك�سهر Kىل مرفق Kام، عندو Kالقة 

 �يثة Kىل تطو�ر ٔ�داء لصيقة �ملواطن، حنن ëسعى يف ٕاطار جمهودات ح
  :إالدارة

ٔ�وال، بتحسني رشوط وظروف £س;تق�ال، اليوم إالدارة كمتيس لها  -
ما تتصي¹ش ا�يل يدوي معك، وال ا�يل يوïك، وال ا�يل يعطيك 
معلومات، وال ا�يل يpٔطرك وال ا�يل يتصªت ±، هذا واقع، خصنا نقرو به 

Qه Kىل رئDس ونعملو Kىل الت�اوز دلو، عند� �ر�مج معل س;نطر 
  ؛احلكومة، وس�ªدٔ� يف £ش;تغال تقريبا يف م]تصف هذه الس;نة ٕان شاء هللا

النقطة الثانية ويه ربط املسؤولية �حملاس;بة، ال ميكن ٔ�ن نرتاجع Kىل  -
Î؛هذا املبدٔ� بتا 

النقطة الثالثة، وهو إالنصاف؛ اليوم مجيع الوظائف العمومHة مفiوQة  -
 ؛دون متيزي�لتباري وKىل طريق £س;تحقاق ب

النقطة الرابعة، اWٔجر مقابل العمل، لك غياب ¶ري مربر س;يرتتب  -
عنه يعين احلذف من اWٔجر، هذا يعين م]طق معمول به، ؤ�عطى اWٔلك 

 .دلو اWٓن

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
شكرا لمك الس;يد الوز�ر، ولمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب حىت 

  . �لتعقHب
  .؟ تفضلاWٔس;تاذ لعلج عندك تعقHب

        ::::املس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شار الس;يد حلبDب لعلج
ما متناه، الس;يد الوز�ر، وحنن يف بù يعDش فرتة ٔ�زمة، هو ٕالصاق 
احلاكمة �ٕال}الص يف العمل، Wٔنه ا�يل خص املغاربة يش شوية هو مراجعة 
اÀات، ولكمة إال}الص ٔ�ظن ٔ�هنا لكمة قوية، جيب ٔ�ن Æشار ؤ�ن تعطى 

  .�لموظفني، هذا يف اWٔول
ثري من اWٔش;ياء ا�يل كنمتناو ٔ�ن ترتمج Kىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ن ترتمج قلمت ك 

ب�س;نني وت¹س;يط املساطر وتق]ني هذه اWٔش;ياء اليت قلمتوها، و}اصة ربط 
املسؤولية �حملاس;بة، وهذا نص ٔ�و مقiىض دس;توري جيب �رمجته Kىل 

رة ٔ�رض الواقع بقوانني، كذ± تقHمي العمل، مبعىن تقHمي العمل ٔ�نه كتكون مذ�

يف مجيع إالدارات ٔ�ي موظف يؤدي õمته �يعطي العمل ا�يل قام به }الل 
ٔ�س;بوع ٔ�و الشهر ٔ�و اليوم، Wٔنه تقHمي العمل يشء õم Xدا �ش ميكن لنا 
حنفزو املوظفني، Wٔنه القضية دل التحفزي كتكون Kرب تقHمي العمل، 

لصني والتحفزي والبد م]ه Wٔن ما كنطلبوش من الناس ٔ�هنم �كونوا خم
  .ويعطيوا لµٓخر وما �كوëش عندمه هناك حتفزي

كذ± الشفافHة يف التعامل، هو ٔ�نه إالدارة املغربية �يفام اكنت، �كون 
هناك كناش تظلامت ا�يل �يكون دفرت مiناول ٔ�و هناك بوابة دل اWٔنرتنDت 
يف مiناول املواطنني �ش ميكن هلم يقولوا ٔ�ش;نو هام املعا�ة، ٔ�و ٔ�ش;نو هام 

شالك ا�يل �يعDشوها، Wٔنه ما يش والبد �كون إالرادة دل املوظف ما امل 
يش مزنة، ولكن حتسني جودة العمل وتpٔطري املوظف، Wٔنه يف ¶الب 
اWٔحHان اح]ا كنتلكمو Kىل احلاكمة، ëسن يف هذه الق�ة ال�رشيعات اليت ال 

ىل ما يطبقها املوظفون لعدم �كو�هنم، Wٔنه ميل كتد�ر واQد القانون، إ 
درتDش التكو�ن دلو وإالKالم دلو والتفكري دلو راه ما ميك]لوش يطبق، 

  .وكنبقاو هذا ٔ�نه ما يش من املسائل دل احلاكمة
  .شكرا 

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

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر ٕان اكن هنا± تعقHب، تفضلوا

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  كومة، امللكف �لوظيفةكومة، امللكف �لوظيفةكومة، امللكف �لوظيفةكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احل
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

خبصوص �مثني الرٔ�سامل ال¹رشي، هناك ٕاجراءات مiعددة، ٔ�ذ�ر مهنا 
õننة الوظيفة العمومHة، وقد Xاء يف ردمك، وضع ٔ�سس : Kىل سH¹ل املثال

يل إالسرتاجتية الوطنية �لتكو�ن التدبري التوقعي �لوظائف والكفاءات، تفع 
  .املس;متر، ووضع م]ظومة مiاكمY �لتعيني يف املناصب العليا

هناك Kدة ٕاجراءات، Kدة تصورات، Kدة مقار�ت، س;نعمل Kىل 
تنفHذها Kىل ٔ�رض الواقع، ولكن هناك كذ± ٕاجراءات ٔ�خرى مصاح�ة، 

ٔ�و رصف  تعلمون، حرضات الس;يدات والسادة، ٔ�ن تدبري املالية العمومHة
قر ٕ�جنازه، كنþلص واQد الفاتورة، ٔ��  املزيانية يمت Kىل ٔ�ساس معل يعين ��
�ٓمر �لرصف Kىل ٔ�ساس واQد العمل تدار يف لك مرYQ من مراQل 

  .إالجناز
�لªس;بة �لوظيفة العمومHة، وهو اليشء الوحHد اÀي يمت التوقHع Kىل 

 �يد}ل يف البداية احلواí مرة واQدة يف حHاة املوظف، ميل �يد}ل، ميل
دل العمل دلو، كªسHªو ليه قرار واQد، وتبقى تدوز لو املانضة �لحساب 
دلو بدون حماس;بة، هاذ اليش ما سامهشاي يف احملاس;بة ويف املراق�ة ويف 

  .التقHمي
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س;نعيد النظر يف هذا اWٔمر لنضبط املوظفني املواظبني لنحمهيم 
ا إالجراء املوظفني ¶ري املنضبطني، وëشجعهم وحنفزمه ولكن ëس;ت�ين من هذ

  و¶ادي يبانوا لنا، اشكون هام اWٔش;باح، اشكون هام املواظبني؟ 
  .شكرا

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

نiªقل ٕاىل السؤال املوايل، وهو حول حق £ن¥ء النقايب والس;يايس 
عمومHة، واللكمة وحامية الكفاءات بقطاع الوظيفة العمومHة واملؤسسات ال

  .QWٔد ٔ�عضاء الفريق الفHدرايل ل¹سط السؤال، اWٔس;تاذ الرماح تفضل

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

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
بطبيعة احلال، وتقدم]ا حول سؤالنا مع الس;يد الوز�ر }الل املناقشة 

زيانية الفرعية دل الوزارة دلو، تذا�ر� مطوال Kىل هاذ املوضوع، دل امل
ولكن البد ٔ�ن نعود ٕاليه Wٔنه Kدة قضا تتطلب العودة ٕا�هيا، و}اصة، 
الس;يد الوز�ر، وكام تعلمون ٔ�ن اRور دلمك �لªس;بة لقطاع الوظيفة 

ئDس العمومHة، ؤ�يضا ٕاىل Xانب الس;يد وز�ر ال�شغيل، ٕاىل Xانب الس;يد ر 
احلكومة، كتلعبوا دور ٔ�سايس يف تلطيف العالقات، يف }لق ٔ�جواء ٕاجيابية 

YQا�يل كتفرضها طبيعة املر.  
طبيعة املرYQ كتطلب واQد النوع دل التاكمل، دل التعاون من 
X�ٔل ٕاجياد احللول �لقضا املطروQة، واك�ن قضا ا�يل من طبيعة احلال ما 

تعلق اWٔمر �Qرتام حق £ن¥ء النقايب، يتعلق كتطل¹شاي ٕاماكنيات مالية، ي 
اWٔمر �Qرتام حق £ن¥ء الس;يايس، يتعلق اWٔمر بدمع الكفاءات، يتعلق 

  .اWٔمر �لناس ا�يل كتوفر فهيم الزناهة واجلدية يف العمل
ٕاال ٔ�نه مع اWٔسف كثري من الت�اوزات كنالحظوها يف هاذ القطاع، 

ملؤسسات العمومHة، و}اصة كنالحظو ٔ�نه قطاع الوظيفة العمومHة ويف ا
، ؤ�يضا كذ± 412يف  2.12م]ذ بداية العمل يف ٕاطار القانون التنظميي 

مرسوم التنظميي يف املوضوع، قلت ��يل الحظنا، سواء ٔ�ثناء �كو�ن ا�ل�ان 
�لªس;بة �لتعيني يف املناصب العليا، يعين اكنت واQد العدد دل 

رية، ما كªس;هتدفوش من وراء سؤالنا الت�اوزات واكنت خروقات كث
ال�شكHك، الس;يد الوز�ر، Wٔنه يف كثري من اWٔحHان، اك�ن ا�يل �يفهم بpٔننا 
اح]ا كنبغيو ند�رو العصا يف الروايض، دميا كنلق�و �ش ٔ�نه �كون البحث 
Kىل ٕاجياد احللول، و�كون واQد العمل موضوعي ٕاجيايب Xاد ا�يل �ينصف 

 املس;توت دل الوظيفة العمومHة، قلت لك ذوي £س;تحقاق Kىل لك
  . من اWٔطر العليا ٕاىل لك املس;توت

ٔ�يضا كذ± هناك جتاوزات التعيني يف املصاحل اخلارجHة، كنالحظو 
Kىل ٔ�نه Kىل مس;توى املندوبيات ٔ�و النيا�ت ما �يوقع التعيني ٔ�كرث ما 

ما كتكوëش  كتكون فHه اشوية دل الزبونية احلزبية، واQد اWٔش;ياء ا�يل
�يþلق واQد اجلو ... موضوعية، و�لتايل هذا ما �يþدمش املصلßة دل

دل التذمر وسط املوظفني، سواء يف القطاع العام ٔ�و يف املؤسسات 
  .العمومHة

À±، هدف]ا من وضع هذا السؤال، الس;يد الوز�ر، }الل املراQل 
ادات كثرية، �¶ني املاضية قلت اكنت واQد Kدد الت�اوزات، اكنت فهيا انتق

بطرح]ا لهاذ السؤال، وكنمتناو لمك الن�اح يف معلمك، ٔ�نه �كون واQد 
القطيعة مع ما مت يف املراQل املاضية، ؤ�نه تدار جمهودات �برية من X�ٔل 
}لق ٔ�جواء ٕاجيابية وسط لك املوظفني، وإالقالع Kىل لك اWٔساليب 

، وال داعي �لعودة ٕا�هيا السلبية ا�يل اكنت عندها ردود فعل ٔ�نمت تعلموهنا
  . بتفاصيلها

  .شكرا الس;يد الوز�ر

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

ان��ه لهاتفك . اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Kىل التعقHب
  .اليس الرماح

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  . شكرا �لمس�شار Kىل وضع هذا السؤال الهام Xدا
ٔ�ؤكد فقط ٔ�ن احلرت النقابية واحلقوق الس;ياس;ية هو اخiيار 
اسرتاتيجي �لمغرب، م]ذ £س;تقالل ٔ�ول ظهري دل احلرت العامة س;نة 

، وانفرد به املغرب، ومتزي به املغرب، و�رس هاذ احلرية مجيع دساتري 1958
  .، وال ٔ�ظن ٔ�ن Q�ٔدا جيادل يف هذا اWٔمر2011ور اململكة، ؤ�كدها دس;ت

اWٓن، ف' خيص الوظيفة العمومHة �رس هاذ احلرية وهاذ املبدٔ� وهاذ 
 1958التوXه النظام اWٔسايس العام �لوظيفة العمومHة م]ذ صدوره س;نة 

  .ا�يل Xاب مقiضيات رصحية، قوية، ملزمة لٕالدارة
نقايب ٔ�و التوXه الس;يايس ٔ�و إالدارة اليوم ال Æس;تحرض بتاÎ العمل ال 

ا�لون احلزيب ٔ�و إالثين �لموظفني يف الرتيق ويف املسؤولية، وٕاذا ث¹ت 
  .عكس ذ± حنن مس;تعدون، الس;يد املس�شار، لتقومي وÆسقمي هذا اخللل

ف' خيص الشق الثاين املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا، �يف ما اكن 
ار، الوضعية اليوم ٔ�حسن ميل احلال، الس;يد الرئDس، الس;يد املس�ش

اكنت، طريقة التعيني دل املسؤولني �يفام اكنت، اليوم ٔ�حسن من ق�ل، 
ق�ل اكنوا �يتداروا تعيD]ات، اح]ا كنا كنعرفومه، اWٓن Kىل اWٔقل اليوم اك�ن 
ٕاخ�ار، اكينة الرتش;يßات، اكينة انتقاءات، اكينة رشوط دل الكفاءة، 

ا اليوم Kىل س;نة بعد رسن هاذ املرسوم، ميكن �كونوا اخiالالت، اح]
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Qان الوقت �ش ند�رو تقHمي دلو وس;نجوده وس;نحس;نه ليك (سامه فعال 
يف ٕاضفاء الشفافHة واملناصفة وإالنصاف، ويعمتد Kىل الكفاءة واملردودية ليك 

  . �كون هذا املنصب فعال مس;تحقا ويف ٕاطاره احلقHقي
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::سةسةسةسةالس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل 
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .اWٔس;تاد الرماح، عندمك تعقHب؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماح
يف اجلانب القانوين، اكينة جتاوزات Kىل املس;توى العميل ؤ�نمت تعرفوهنا، 
وال داعي �ùخول يف التفاصيل، فقط ٔ�ن �يف قلتو ٔ�مك ¶د�روا تقHمي 

هذا ما ريد، Wٔنه كنعتربو ٔ�ن ظاهرة من هذا  و¶ادي تعملوا Kىل التجويد،
النوع ٔ�و سلواكت من هذا الق�يل عندها سلبيات Xد ق�يßة �زاف Kىل 

  . مس;توى لك العاملني، سواء يف القطاع العمويم ٔ�و املؤسسات العمومHة
ٕاذن، واش اكينة جتاوزات ٔ�و ما اكيناش؟ ف�طبيعة احلال الت�اوزات 

�Rمك، و�لتايل كنطلبو ٔ�نه �كون معل من  اكينة ومعروفة بطبيعة احلال
  .X�ٔل جتاوزها

املسíٔp الثانية �ملناس;بة يف التعقHب، الس;يد الوز�ر، واح]ا �ش �كون 
معلنا مرتبط �لظرفHة ا�يل اح]ا فهيا، فكذ± كنلحو Kليمك �يف ما ٔ�كد� 

ة عند م]اقشة املزيانية �ش هتمتوا �حلوار القطاعي، سواء �لªس;بة �لوزار 
مك اWٓن تقومون مقام احلكومة يف مسíٔp تتعلق Wٔ دلمك ٔ�و �لك الوزارات
�لك القطاKات دل الوظيفة العمومHة، و}اصة بعد ما صادق املغرب Kىل 

  .حول التفاوض امجلاعي يف قطاع الوظيفة العمومHة 154االتفاقHة اRولية رمق 
اح اليوم �ش ٕاذن كنطلبو معل، وحنن تبعنا الس;يد رئDس احلكومة صب

يوقع، ٔ�وال �ش احلكومة �كون منوذج يف احلوار القطاعي Kىل مس;توى لك 
القطاKات دل املؤسسات العمومHة، ؤ�يضا كنلحو مبناس;بة التعقHب Kىل 

كتلعبوا دور  -قلت-رضورة اس;تÂ]اف احلوار الثاليث اWٔطراف، �عتبارمك 
يعة احلال الس;يد ٔ�سايس ٕاىل Xانب الس;يد وز�ر ال�شغيل، ٕاىل Xانب بطب 

رئDس احلكومة ا�يل كنقولو راه ما معرو اكن }الل الس;ن�ني املاضيتني، ما 
  .قHل هو مايش حصيح

 íة، الواكKرسg عام جيري حول بعض الت�اوزات Y�كذ± نعطيومك ٔ�م
احلرضية اWٓن يف الراشدية اك�ن موظف مبجرد ٔ�نه حترك �ش يد�ر نقابة، 

كذ± ٔ�ن اك�ن م�ال �ٓخر من . د املضايقاتQد Kدابوسليþة اWٓن �يتعرض و 
العامí دل بªسل'ن، فمبجرد ما تدارت النقابة، حلينا وحلينا �ش �كون 

  . احلوار، ماك�ن والو
 Yس;ئWٔغيني نقولو، الس;يد الوز�ر هدف]ا، اح]ا هدف]ا يف طرح ا�
مايش الهدف هو ال�شكHك، مايش الهدف هو التع�زي، ولكن ما �¶Dش، 

مسحوا يل ،الس;يد الوز�ر، كنتلكم مع Q�ٔد املوظفني، وامسح يل اWٔمس ٔ�� �

خنمت هبا، الس;يد الرئDس، قال يل ٔ�ش;نو هو الفائدة ان¥ يف الربملان كتطرحوا 
  .ٔ�س;ئY و�ي�او�مك السادة الوزراء ٕاىل ما اكëش الرتمجة الفعلية

Hه، مايش ما ريد، الس;يد الوز�ر احملرتم، ا�يل كنقولوه هنا وكت�اوبو� ف 
نت�اوبو بعضنا، يرتمج Kىل ٔ�رض الواقع، مبعىن ٔ�نه اك�ن جتاوزات يف القطاع 
العمويم ما �كوëش، احلوار خص �كون القطاعي واحلوار املركزي �ش 

  . �كون املردودية واWٔقوال �كون Kىل ٔ�رض الواقع
  .شكرا

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

  .تعقHباللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن ال 

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس
ابغيت نpٔكد �لس;يد املس�شار احملرتم حرص احلكومة Kىل العمل Kىل 
ضامن التطبيق الفعيل والسلمي من طرف لك إالدارات �لمقiضيات القانونية 

  .كر(س احلقوق الس;ياس;ية والنقابيةوالتنظميية ذات الصY بت
ٕاذا اكنت هناك بعض العمليات ٔ�و بعض الت�اوزات، ٔ�� مس;تعد 
خشصيا فاحت الباب نتلقاها وندرسها وحناولو نعاجلوها Kىل ٔ�رض الواقع، ولكن 
مجY القول بصفة Kامة يف إالدارة العمومHة مل نتلق Æشيك gشلك واسع، 

إالدارات، حنن مس;تعدون ملعاجلهتا ميكن �كونوا بعض الت�اوزات يف بعض 
  .يف ٕاطار احلوار القطاعي، اح]ا مس;تعد�ن، الس;يد املس�شار احملرتم

�لªس;بة �لتعيني يف املناصب العليا، ٔ�قول ٔ�ن هذا املرسوم Xاء ليعطي 
الفرص �لجميع ليك �كون هناك �اكفؤ الفرص بني لك املواطنني الراغبني يف 

هذي، وكنßاولو التطبيق دلو السلمي، حتمل املسؤولية يف هاذ البالد 
�ميكن �كون يف التطبيق بعض الت�اوزات، وال }لينا بعض الهفوات ا�يل 
�ميكن ي�رسبوا واQد الت�اوزات، كام قلت س;نعمل Kىل معاجلهتا يف ٕاطار 
التقHمي ا�يل داز Kىل هاذ العمل اليوم س;نة، وهناك Kدة يعين مالحظات 

تلفني حول هذا اWٔمر ٕان شاء هللا يف من طرف رشاكء وفرقاء يعين خم 
مس;هتل هذه الس;نة، حنن بدٔ�� هذا التقHمي وس;نعاجله يف الربملان، وسªسامه 

  . مجيعا يف جتويده وحتسD]ه
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

ونiªقل ٕاىل السؤال اWٔ}ري املدرج يف Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة يف نفس 
طاع دامئا، وهو حول اس;تحضار معطى املناصفة يف حتمل املسؤوليات الق

  . والتعيني يف املناصب السامHة
اWٔس;تاذ عبد  اللكمة QWٔد السادة ٔ�عضاء فريق اWٔصاí واملعارصة،
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 .الك�ري بومنر، تفضل ل¹سط السؤال، تفضل

        ::::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
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

ب املناصفة كثريا من املداد، ونظمت gشpٔنه العديد من لقد ٔ�سال مطل
امللتقHات والندوات، وٕاذا ٔ�صبح اللك جيزم بدور املرٔ�ة وتpٔلقها يف العديد من 
املهام اليت اضطلعت هبا، فٕان الواقع احلايل ال زال �كذب ولوج الªساء 

  .�لمسؤوليات، �عتبارهن شقائق الرXال يف احلقوق و£لزتامات
ظور احلكومة Wٔجرٔ�ة مطلب املناصفة؟ وهل مت اQرتام هذا مفا هو م]

  املطلب ٔ�ثناء معلية £نتقاء والتعيني يف م]اصب املسؤولية؟ 
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

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

العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  ف �لوظيفةف �لوظيفةف �لوظيفةف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللك
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس;يد الرئDس
 íصاWٔه �لشكر اخلالص ٕاىل الس;يد املس�شار من فريق اXٔ�وال، ٔ�تو

  .واملعارصة Kىل طرQه هذا السؤال
ٔ�وال، ٔ�ؤكد فقط السعي ٕاىل �كر(س م�دٔ� املناصفة، ٔ�وال من }الل 

اصفة، م]ه، اÀي حيث م�دٔ� املن 19، خصوصا الفصل 2011دس;تور 
  .حول ٕاQداث هيئة املناصفة، هذا املرجع اWٔول 164والفصل 

املرجع الثاين، يه مصادقة املغرب Kىل االتفاقHات اRولية، وال س;' 
تدعو ٕاىل القضاء Kىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد  اليت) CEDAW(اتفاقHة 

  .املرٔ�ة
، 5لثا، إالرادة القوية لصاحب اجلالí املò محمد السادس نرصه هللا

  .الرامHة ٕاىل ا�هنوض حبقوق املرٔ�ة، وتعز�ز املاكنة دلها يف اEمتع 
وكذ± املرجع اWٔ}ري، وهو الرب�مج احلكويم، اÀي تضمن تدابري 

  .وٕاجراءات هتدف ٕاىل دمع ماكنة الªساء
سوف ٔ�ذ�ر فقط �لقانون التنظميي املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا، 

ع £ج¥عي ٕالعطاء املرٔ�ة فرصة لولوج م]اصب اÀي �رس مراKاة النو 
املسؤولية، وذ± مبساواهتا مع الرXل، ويبقى الرشط اWٔسايس هو الكفاءة، 

  .هو املردودية، هو الن�اKة، هو اWٔصل، ولDس اجلªس
فiنظن، Kىل هذا اWٔساس، ٔ�صبح ممك]ا للك الªساء ٔ�ن يلجن ٕاىل 

  .و متيزي سليب جبانب الرXلم]اصب املسؤولية بدون ٔ�ن (شعرن بpٔي متزي �ٔ 
خبصوص حصيY التعيني يف املناصب العليا، حلد اWٓن املعدل دل 

، اح]ا بعيد�ن Kىل املناصفة، %13,5التعيني يف املناصب العليا املرٔ�ة متثل 
ولكن ëسعى من }الل تعبيد الطريق �لك الوسائل ل�سهيل هذا الولوج، 

  .هذا £س;تحقاق
كتلعبو املرٔ�ة يف التمنية دل اEمتع، يف التpٔطري  وحنن واعون �Rور ا�يل

دل اEمتع، ولكن املرٔ�ة راه مايش ¶ري ك�سعى �لمسؤولية، راها عندها 
  ...مسؤوليات مiعددة، نعزت هبا، Wٔهنا يه ٔ�م]ا، يه ٔ�خiنا، يه

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

  .، تفضلاللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

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

  . لن نناقش الس;يد الوز�ر يف النوا، اح]ا نتßدث عن اWٔرقام
  الس;يد الوز�ر، 

مزن، حتدثمت عن الكفاءة، والكفاءة ٔ�� ¶ادي منيش ... املسíٔp دل
ٔ� العدل، يعين ٔ�بعد مهنا، Wٔن املساواة هناك م�دٔ� �ٔكرب من املساواة هو م�د

 íٔpو مصطلح الكفاءة، ؤ�� ٔ�حتدث عن العدل، يعين ٔ�ن املسiوان¥ درج
دل املناصفة ٔ�و حمك املرٔ�ة مل تعد جمرد �رف فكري، كنبقاو �قشوه يف 
املنتدت، ٔ�صبح واقعا يعين ٔ�ن املرٔ�ة املغربية ٔ�صبحت لها من القدرة Kىل 

 واQد �زايد فHه، يعين ال�س;يري والولوج �لمسؤوليات ما يقدر حىت يش
 .مسíٔp واحضة، احبال املرٔ�ة احبال الراXل

 %13,5اعطيتو ٔ�رقام، الس;يد الوز�ر، ؤ�� ٔ��قشمك يف اWٔرقام، قلتو 
�لªس;بة ¶ادي جنيو �لقانون دل التعيني يف املناصب العليا، عند� ف' 

ج، ، ٔ�� ا}ذيت ¶ري جو %11خيص املد�رت الرمق ا�يل عند� اح]ا هو 
  .، ٕاذن هناك تضارب يف اWٔرقام%6ف' خيص الكiابة العامة اك�ن 

مع  %6ٔ�متىن، الس;يد الوز�ر، ما عرف]اش اشكون فHنا ا�يل عندو 
، وغند�رو واQد العملية ميكن الرمق دلمك �قص Kىل الرمق ا�يل عند� 11%

  .اح]ا، املهم هناك تضارب يف اWٔرقام
  الس;يد الوز�ر، 
لو هو ٔ�ننا ابغينا نت�اوزو املرYQ دل �ش ما يبقاش ا�يل ابغينا نوص

يش واQد ينقط Kلينا، يد�روا اس�Hلو امحر ويبقاو جييو هاذوك من لهيه 
í دلنا، وصل عند� الوعي ٔ�ن الªساء pٔ يعطيو� يف النقط، هذي مس

شقائق الرXال يف املسؤولية، يعين يف £لزتام ويف املسؤولية، ما 
Àاك اليش ا�يل خصا نوصلو ليه Wٔن اRس;تور �رس هاذ نiªظروش، نوصلو 

íٔpاملس.  
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقHب، تفضلوا
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العمومHة العمومHة العمومHة العمومHة  الس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفةالس;يد الوز�ر املنتدب Rى رئDس احلكومة، امللكف �لوظيفة
  ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

الس;يد املس�شار، ٔ�� تنßرتم املصدر د± دل املعلومات،  ٔ�وال،
ولكن ٔ�� تنpٔكد ± ٔ�ن وزارة الوظيفة العمومHة Æرشف Kىل هذا اWٔمر، 

  .وهناك ت��ع يويم لهاذ إالحصائيات، ونعطهيا لمك �لك ٔ�مانة
م]صب، التعيني يف  241ٔ�وال إالKالن عن فiح �ب الرتش;يح لشغل 

، ٔ�ي 31اكينة  229ني هتم الªساء، يعين من بني تعي 31م]صبا مهنم  229
  :، موزKة اكلتايل، هذا معدل%13,5بªس;بة 
دل الªساء ٔ�ي بªس;بة  17تعيD]ا �لقطاKات الوزارية، فهيا  109 -
  ؛15,6
تعيD]ات فقط �لªساء ٔ�ي  2تعيني مبؤسسات �كو�ن اWٔطر، مهنا  29 -

  ؛ %6,9بªس;بة 
  .%�13,2لªساء ٔ�ي بªس;بة  12هيا تعيني �ملؤسسات العمومHة، ف 91 -

ٔ�ما ف' خيص التعيD]ات يف املناصب العليا النظامHة اليت تمت دون ٕاKالن 
تعيD]ا �لªساء، ٔ�ي  11تعيD]ا، مهنا  95عن فiح �ب الرتش;يح، فقد بلغت 

  . %11,6بªس;بة 
ام ¡هاذو ٔ�رق. هتم الªساء %12,96، مهنا ëس;بة 324مجموع التعيD]ات 

  ات ـــــال الرصد دل التعيي]¢ح من البوابة دل الت��ع دي}ارXني هاذ الصبا

  .ودل الرتش;يßات ودل فiح املناصب رمسيا
�لªس;بة �لمناصفة، ٔ�� مiفق معك، حىت واQد ما جيادل Kىل ٔ�حقHة 
املرٔ�ة يف ولوج املسؤولية Kىل املس;توى ا�يل واصY لو، تقارع الرXل يف Kدة 

  . مس;توت، اح]ا مiفقني
مس;تعد�ن <حكومة، �وزارة، نعبدو الطريق ٔ�كرث، Wٔن املرٔ�ة  لهذا، اح]ا

عند� يف املغرب كمتزي Kىل الªساء اWٔخرت، ٕاىل شدينا فرëسا، فرëسا ما 
كDش;تغلوشاي العياالت، وما �هيمتوش �Wٔرس دهلم �يف ما �هيمتوا الªساء 

  .دلنا
ى 5نيا، الرتش;يßات قليY �لمناصب، ما كتكوëش �كرثة �ش تقو 

احلظوظ، الªساء �قني تيحشموا، �قني ما �يقدموش �رش;يßات، �يق 
احلضور، واح]ا مس;تعد�ن ٕاكدارة، <حكومة، يف ٕاطار التوجهيات امللكHة 

  . السامHة، م�ادرات قوية ëساKد، حنسن، نؤطر وëسهل
 .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ر مجيع من سامه يف ëشكرمك الس;يد الوز�ر Kىل مسامهتمك، كام ëشك

ٕاجناح هذه اجللسة، س;نة سعيدة ولك Kام ؤ�نمت خبري، ودKاؤ� Ã س;بßانه 
  .وتعاىل بدوام نعمة اWٔمن و£س;تقرار Kىل بالد�

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


