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  )2014 ينا�ر 21( 1435 ربيع أ#ول 19 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل الثاين اخلليفة ،محمد فضييل الس;يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ن دقHقة ابتداء من الساKة الثانية وؤ�ربع ثالث ساKات وJسع :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  ).دون ا�Xساب مدة توقف اجللسة(وأ#ربعني بعد الزوال  الثاينواRقHقة 

   .يةه م^اقشة أ#س;ئ\ الشف  ::::]دول أ#عامل]دول أ#عامل]دول أ#عامل]دول أ#عامل

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسة
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  .، K�ٔلن عن افmتاح اجللسةkسم هللا
  حرضات السادة الوزراء احملرتمون،

  حرضات الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اRس;تور، وطبقا ملقmضيات القانون  100معال بrٔحاكم املادة 

اRاzيل yلمwلس، س;ي�^اول جملس;نا املوقر أ#س;ئ\ الشفهية ؤ�جوبة 
  . احلكومة Kلهيا

ة yلس;يد أ#مني، ٔ�دعو اEلس املوقر ٕاىل تالوة ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكم
 �الفاحتة، �رحام Kىل روح املس�شار احملرتم الس;يد ٔ�ولعيد الرداد ا�ي �ادر
ٕاىل دار البقاء، سائلني هللا س;ب�انه وتعاىل ٔ�ن يتغمده �رمحته و�سك^ه 

  ". ٕا� � وٕا� ٕاليه راجعون"فس;يح ج^اته ويلهم ٔ�ه� الصرب والسلوان، 
  . هذا املس�شار احملرتم املتوىف ٕاىل الفريق احلريكي�متي 

        ::::امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
اللَّه الرحمنِ الرحيمِ الْحمد للَّه رب الْعالَمين الرحمنِ بِسمِ 

الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 
تَقسالَ الْمو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص يم

مينآ. الضَّالِّين . لَىع الَمسو فُونصا يمع زّةالْع بر كبر انحبس
ينالَمالْع بر للّه دمالْحو ينلسرالْم.  

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ول أ#س;ئ\ الشفهية املدر]ة يف ]دول أ#عامل، ق�ل الرشوع يف تنا

ٔ�عطي اللكمة yلس;يد ٔ�مني اEلس ليطلعنا Kىل ما ]د من مراسالت، 
  .فليتفضل مشكورا

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

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

 97يوافق مبوج�ه Kىل االتفاقHة رمق  87.13مرشوع قانون رمق   - 1
kشrٔن العامل املهاجر�ن املعمتدة من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل اRولية يف 

، واحملال Kىل 1949يونيو  8دورته الثانية والثالثني املنعقدة جبنيف يف 
 جملس املس�شار�ن من الس;يد رئDس احلكومة؛

ثاق وطين yلبD¯ة والتمنية مبثابة مH  99.12مرشوع قانون ٕاطار رمق   - 2
 املس;تدامة، واحملال Kىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه Kىل اتفاق التعامل يف  37.13مرشوع قانون رمق   - 3
بني حكومة اململكة  2013فربا�ر  14جمال الصيد البحري املوقع بrٔاكد�ر يف 

ملس�شار�ن من املغربية وحكومة فHدرالية روس;يا، واحملال Kىل جملس ا
 جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه Kىل االتفاق kشrٔن النقل  57.13مرشوع قانون رمق   - 4
 2013مارس  16اRويل Kرب الطرق yلمسافر�ن والبضائع، املوقع بداكر يف 

بني اململكة املغربية ومجهورية الس;نغال، واحملال Kىل جملس املس�شار�ن من 
 جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه Kىل اتفاق التعاون املوقع  58.13مرشوع قانون رمق   - 5
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2012د�سمرب  13¤لر¤ط يف 

امجلهورية الفرºس;ية من ٔ�]ل تطو�ر ¹س;ت¸دامات السلمية yلطاقة النووية، 
 واحملال Kىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

Hة املرت امل�شئ يوافق مبوج�ه Kىل اتفاق  49.13مرشوع قانون رمق   - 6
ماي  20مبوجهبا املكmب اRويل لٔ¼وزان واملقايDس، املوقعة ببار�س يف 

، واحملال Kىل جملس املس�شار�ن من 1921ٔ�كتو�ر  6واملعد¿ يف  1875
 جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه Kىل االتفاق لنقل  61.13مرشوع قانون رمق   - 7
ٔ��ريل  24نواÀشوط يف أ#ش¸اص والبضائع والعبور Kرب الطرقات املوقع ب 

بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالمHة املوريتانية، واحملال Kىل  2013
 جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه Kىل االتفاقHة  63.13وz�ٔريا، مرشوع قانون رمق   - 8
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2013ٔ��ريل  19يف  املوقعة بواش;نطن

ليتوانيا لتجنب ¹زدواج الرضييب وم^ع اÄهترب الرضييب يف مHدان  مجهورية
 . الرضائب Kىل اzRل، واحملال Kىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

امللكف ¤لعالقات مع كام توصلت الرئاسة مبراس\ من الس;يد الوز�ر 
ن الربملان، خيرب من zاللها اEلس ٔ�نه، نظرا اللزتامات حكومHة طارئة، فإ 

الس;يد وز�ر الس;ياXة يلمتس �رجمة أ#س;ئ\ املوÉة لوزارته بعد أ#س;ئ\ 
  .املوÉة yلس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية

خبصوص أ#س;ئ\ الشفهية والكmابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :ينا�ر 21ٕاىل �اية يوم الثال6ء 

 سؤ¹؛ K :29دد أ#س;ئ\ الشفهية -
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 ٔ�س;ئ\؛ K :5دد أ#س;ئ\ الكmابية -

 .ٔ�جوبة K :4دد أ#جوبة الكmابية -
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا yلس;يد أ#مني

  . ن�mقل ٕاىل إالXاطات
من النظام اRاzيل، توصلت الرئاسة بÍن  128طبقا ملقmضيات املادة 

طلبات إالXاطة، إالXاطة أ#وىل yلفريق احلريك، فليتفضل الس;يد ) 8(
  . حلريك، ٕاذن يعدل عن إالXاطةرئDس الفريق ا

اللكمة ا#ٓن yلفريق الفHدرايل من ٔ�]ل ٕاXاطة اEلس Kلام بقضية طارئة، 
ٕاذن ميتنع عن ... ٕاذن يعدل عن إالXاطة الس;يد رئDس الفريق الفHدرايل

  .إالXاطة
  اللكمة yلفريق اRس;توري، ٔ�يضا ميتنع، الفريق اRس;توري؟ 

  .يك، تفضلٕاذن، اللكمة لفريق الت�الف ¹شرتا

        ::::املس�شار الس;يد محمد Kداباملس�شار الس;يد محمد Kداباملس�شار الس;يد محمد Kداباملس�شار الس;يد محمد Kداب
  الس;يد الرئDس،

ٔ�ظن ٔ�ن السادة املس�شار�ن احملرتمني رمغ اKرتاضهم عن الÒم، فrٔرجو 
  .ٔ�ن �س;متعوا لنا يف هذه إالXاطة

يف ٕاطار النظام اRاzيل، �رشفين ٔ�ن ٔ�حHط اEلس Kلام بقضية طارئة 
 العام حلزب التقدم تتعلق بتعرض أ#س;تاذ محمد ن×Hل بنعبد هللا، أ#مني

و¹شرتا¡ية، العتداء ش�Hع وهو يقوم مبهامه احلزبية والتrٔطريية مبناطق^ا 
  . اجلنوبية

وفريق الت�الف ¹شرتايك يد�ن kشدة هذا ¹عتداء إالجرايم Kىل 
قائد حزيب ووطين ¡بري ومسؤول حكويم، Ú اعتباره اRس;توري، ويعرب 

الاكمل معه، ويدعو ٕاىل حتقHق ]دي  أ#س;تاذ ن×Hل بنعبد هللا عن تضام^ه
  . يف احلادث ومعاق�ة املنفذ�ن والواقفني وراءه �لك رصامة

وي��ه فريق الت�الف ¹شرتايك ٕاىل خطورة تنايم ظواهر العنف 
اجلسدي واyلفظي يف احلياة العامة، وهو ٔ�مر �ساءل عنه مجموع الطبقات 

مجليع الرفض املبديئ لهذه الس;ياس;ية ولك الفاKلني يف احلياة العامة، وKىل ا
السلواكت وٕاداåهتا äام اكن حضيهتا، ٔ#ن ثقافة العنف خطرية Kىل احلياة 

Úام اكن نوع فعلهم وجماä لني حضيهتاKالس;ياس;ية، وميكن ٔ�ن �كون مجيع الفا.  
ٕان ما تعرض Ú أ#س;تاذ ن×Hل بنعبد هللا يندرج مضن حوادث ٔ�خرى 

مضن نفس الظاهرة، ومهنا تعرض الس;يد مماث\، تبدو معزو¿ لكهنا تندرج 
¡سابقة داzل مؤسسة وز�ر الص�ة لعنف لفظي داzل ق�ة الربملان 

  . دس;تورية حمرتمة
ٕان yلظاهرة ٔ�س;با¤ مmعددة، مهنا عنف اخلطاب الس;يايس واحنطاطه يف 
بعض أ#حHان ومح� لكíري من العدوانية والعنف اyلفظي جتاه اخلصوم 

جوا Kاما �ساKد Kىل ان�شار العنف وانتقاÚ من الس;ياس;يني، وهو ما خيلق 
اyلفظ ٕاىل العنف اجلسدي، وقد يتطور ٕاىل ما هو ٔ�خطر ٕاذا مل يمت حمارصة 

  . هذه الظاهرة ورفضها وٕاداåهتا من طرف لك الفاKلني يف احلياة العامة
شكرا الس;يد الرئDس، شكرا السادة املس�شار�ن Kىل إالصغاء بrٓذاهنم 

  .ولDس بrٔفواههم

        ::::س;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا yلس;يد املس�شار

حنن بدور� ºس�^كر هذا العمل الش�Hع، وس;نحيل هذه إالXاطة Kىل 
مكmب اEلس يف اجKóه املق�ل ليت¸ذ ما �راه م^اس;با مككmب مسري لهذا 

  . اEلس يف املوضوع
ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة yلمتدzل املوايل، Rينا اس;تدراك يف �ر�مج 

اللكمة yلس;يد أ#مني لي¸رب� به، فليتفضل الس;يد ٔ�مني  اليوم، ٔ�عطي
  .اEلس

        ::::الس;يد ٔ�مني اEلسالس;يد ٔ�مني اEلسالس;يد ٔ�مني اEلسالس;يد ٔ�مني اEلس
  . شكرا

فعال، توصلت كذö مبراس\ ٔ�و بطلب من الس;يد رئDس الفريق 
احلريك خبصوص تrٔجHل السؤال املو]ه yلس;يد وز�ر التجهزي والنقل 

تذا¡ر واyلو]Dس�Hك حول موضوع بعض اخلروقات املسw\ يف واكالت بيع 
  . اyلخطوط امللكHة املغربية ٕاىل ]لسة الحقة

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . اللكمة ا#ٓن لفريق أ#صا¿ واملعارصة، الس;يد رئDس الفريق

  .ٕاذن، ميتنع عن تناول الÒم
فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار من ٔ�]ل ... منر ٕاىل الفريق ¹شرتايك

  .طارئة ٕاXاطة اEلس Kلام بقضية

        ::::املس�شار الس;يد محمد مفHداملس�شار الس;يد محمد مفHداملس�شار الس;يد محمد مفHداملس�شار الس;يد محمد مفHد
  الس;يد الرئDس،

  السادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تدzل ¤مس فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار يف ٕاطار ٕاXاطة 
اEلس Kلام ليك ٔ�ندد ¤العتداءات املتكررة Kىل السادة الوزراء، ؤ�خص 

لس هنا ¤�¡ر الس;يد احلسني الوردي ا�ي مت ¹عتداء Kليه داzل جم
النواب، وكذا الس;يد ن×Hل بنعبد هللا وز�ر السكىن وس;ياسة املدينة، 
مؤكد�ن ٔ�ن التجمع الوطين لٔ¼حرار يندد مبثل هذه السلواكت املس;تفزة اليت 
ت×mعد لك البعد عن القمي وأ#zالق املغربية املب�Hة Kىل ¹عتدال وال�سامح 

Rرتام الرٔ�ي والرٔ�ي ا#ٓخر، مربز�ن ٔ�ن املؤسسات اXىل واKس;تورية، و
رٔ�سها جمليس الربملان، يه ماكن yلحوار اجلاد والنقاش املسؤول مع خمتلف 
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  . الفرقاء لالرتقاء ¤لعمل ال�رشيعي والرقايب
  الس;يد الرئDس، 

ٕان فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار �اكفة ٔ�عضائه يتضامن مع الس;يد�ن 
ملثل هذه السلواكت الوز�ر�ن، مطالبني احلكومة ¤عóد مقاربة وقائية، ٔ�وال 

�ري املق�و¿، وٕان اقmىض احلال اعóد مقاربة زجرية لتوفري امحلاية لاكفة 
الوزراء واملسؤولني ٔ�ثناء القHام بواجهبم الوطين Kىل اكفة املس;تو�ت، 
مؤكد�ن Kىل ٔ�ن هبة اRو¿ من مسؤولي�^ا مجيعا، ¤عتبار� نعDش يف دو¿ 

  . احلق والقانون واملؤسسات
املنطلق، Kلينا مجيعا اXرتام هذه املؤسسات، ونؤكد ٔ�ن حق  من هذا

¹حwmاج والتظاهر مكفول مجليع املغاربة yلتعبري عنه �لك الوسائل 
احلضارية املسموح هبا، يف ٕاطار القوانني اليت �زخر هبا بالد� و� امحلد، 

  . واليت �رىق ٕاىل مصاف اRول الراقHة والرائدة يف جمال اRميقراطية
  .شكراو 

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

  . �ٓخر لكمة يف ٕاطار إالXاطة yلفريق ¹س;تقاليل
ٕاذن، ن�mقل ٕاىل ]دول ٔ�عامل هذه اجللسة، ون×mدئ ¤لسؤال املو]ه ٕاىل 
الس;يد وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطين حول ٕالزامHة مطابقة مقmضيات 

  . قانون الولوجHات yلهتيئة العمرانية
اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا¿ واملعارصة، فليتفضل 

  .X�ٔد السادة املس�شار�ن من ٔ�]ل رشح السؤال
ٕاذن، منر ٕاىل السؤال املوايل، ºشكر الس;يد الوز�ر Kىل حضوره يف 

  .هذه اجللسة
  .نقطة نظام تتعلق ¤ل�س;يري، الس;يد الرئDس؟ تفضلوا

        ::::�شام�شام�شام�شامششششاملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب املس�شار الس;يد عبد احلكمي ب املس�شار الس;يد عبد احلكمي ب املس�شار الس;يد عبد احلكمي ب 
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،
طبعا، الس;يد الرئDس، نقطة نظام تتعلق ¤ل�س;يري، ولكن لDس مبعىن 
ٔ�ن هناك zلل يف أ#سلوب احلكمي ا�ي تد�رون به هذه اجللسة، ولكن 

Rٔن هذه اجللسة اrشk لمنطق ا�ي �ريد الس;يد نقطة نظامy س;تورية ¤لنظر
رئDس احلكومة بقراره الطا�ش اyيل ام^ع املغاربة مبقmضاه من حقهم يف املتابعة 
بواسطة التلفزيون اyيل ¡يrٔديو الرضائب د�لو من عرق ج�يهنم جلزء ٔ�سايس 

  .من هذه اجللسة اRس;تورية، ٔ�ال ويه إالXاطة
  الس;يد الرئDس، 

ه ٕاىل å�ٔمك Jسريون وتد�رون ]لسة ٔ�رص الس;يد åريد ٔ�ن نلفت ¹ن��ا
رئDس احلكومة Kىل ٔ�ن يقmطع مهنا جزءا ٔ�صيال، وهو اجلزء ا�صص 

  . لٕالXاطات Kلام
وطبعا، هيمنا ٔ�ن نذ¡ر بrٔن هاذ القرار اyيل اzذاه الس;يد رئDس احلكومة 
kشلك انفرادي، دون ٕاخ�ار وال حىت ٕارشاك رئاسة ومكmب جملس 

وافقة اكفة املكو�ت املشلكة yلحكومة كام ظهر من املس�شار�ن، ودون م
املوقف الشwاع ا�ي Kرب عنه الس;يد ممثل فريق حمرتم، ٔ�ال وهو فريق 

  . التقدم واRميقراطية
هذا القرار �ري املس;بوق يف �رخي املغرب، واyيل ما شف^اهش حىت ملا 

قرار اكنت س;نوات القمع وس;نوات الرصاص، مل جترٔ� ٔ�ية حكومة Kىل اختاذ 
  .حرمان الشعب املغريب من ٔ�ن يتابع جزء من اجللسات اRس;تورية

وحنن طبعا هيمنا ٔ�ن نعيد من ]ديد التrٔ¡يد Kىل ٔ�ننا م�ش×íون حبق^ا 
اRس;توري يف إالXاطات، وم�ش×íون حبق^ا الرشعي يف ٔ�ن ي×ث التلفزيون 

يف  املغريب هذه إالXاطات، حىت �كون الرٔ�ي العام الوطين Kىل بD^ة مما يقع
  . هذا اEلس

وåريد، الس;يد الرئDس، حىت ال ٔ�طيل Kليمك وليك ٔ�سهل Kليمك 
املrٔمورية، åريد م^مك ونطلب م^مك ¤مس اكفة فرق املعارضة ٔ�ن �راسلوا الهيئة 
العليا لالتصال السمعي البرصي، ٔ#ن الس;يد رئDس احلكومة تطاول Kىل 

اليت خيول لها اRس;تور الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، ويه الهيئة 
دون سواها حق تدبري التعددية يف الولوج ٕاىل إالKالم العمويم اyيل 

  .تي¸لصوه املغاربة، مرة 6نية وKارشة، بعرق ج�يهنم
ونود كذö ٔ�ن نذ¡ر بrٔن هذا القرار سوف نناضل من ٔ�]ل ٕاسقاطه، 
ٔ#نه قرار يتطاول Kىل جملس املس�شار�ن، يتطاول Kىل اEلس 

، يتطاول Kىل الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، وهو اRس;توري
ضيق صدر الس;يد رئDس احلكومة واåزKا]ه من  - وسrٔخمت  -�كشف 
  .املعارضة

ونقول بrٔن صوت املعارضة الوطنية الصادقة سوف تظل تصدح، 
وسوف تظل تثري القضا� اليت هتم املغاربة، وسوف تظل مرصة Kىل فضح 

 اكنت تطمس و]ه ¹س��داد وا�Rكmاتورية يف هذا وتعرية لك أ#ق^عة اليت
الب�، واyيل ٔ�دينا م^و مثنا �اليا من حري�^ا، ؤ�دى م^ه الشعب املغريب Kرب 
ا#ٓالف وKرب ٔ�جHال من املناضلني من ٔ�]ل ٔ�ن �س;ت�شق ؤ�ن يت�شق 

  .الشعب املغريب هواء احلرية ا�ي �ريد رئDس احلكومة ٔ�ن �مكم ٔ�فواهنا
رئDس احلكومة، غتمكم لنا أ#فواه د�لنا لنصف ساKة هذه رسالتنا ل

ممكن، ولكن Jسكmنا وحتبط العزامئ د�لنا �ري ممكن، فها هو مكم ٔ�فواهنا � 
رئDس احلكومة ولDسwل التارخي بrٔنك اختذت قرارا ضد لك الشعارات 

  ..اجلوفاء اليت رفعهتا زمن ¹نت¸ا¤ت

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

هذه النقطة اليت ٔ��رمت ٔ�ي مراس\ اEلس أ#Kىل ٔ�رجو ٔ�ن �كون 
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yلسمعي البرصي س;تكون، ٕان شاء هللا، يف ]دول ٔ�عامل اجóع املكmب 
املق�ل، ٕان شاء هللا، ليتداول فهيا املكmب ولن¸ربمك Kىل هذا ¹قرتاح، ٕان 

  .شاء هللا
ٕاىل امسحتو، ¤مسمك مجيعا ٔ�رحب بتالمHذ وتلميذات مجموKة مدارس 

اخلليل ¤لر¤ط، ؤ�متىن هلم التوفHق يف مسارمه التعلميي، ٕان شاء  ا�راهمي
  .هللا

واش يف ... ٕاذن، منر ٕاىل السؤال املوايل، السؤال املوايل، هللا خيليك
ٕاطار ال�س;يري؟ هللا خيليك كنمتىن å�ٔمك تلزتموا ¤لقانون اRاzيل yلمwلس يف 

  .طرح نقط نظام، ¤خmصار اليس الرايض، تفضل

        ::::الس;يد ادر�س الراالس;يد ادر�س الراالس;يد ادر�س الراالس;يد ادر�س الرايضيضيضيض    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  السادة الوزراء،
ٔ�وال ت�mضام^و �لك موضوعية مع أ#خ اليس ن×Hل بنعبد هللا، وهاذ 

  .اليش اyيل وقع اح^ا ت�س�^كروه
ٔ�ما ¤ل�س;بة، الس;يد الرئDس، املوضوع ا#ٓن �ادي نتلكم، و�ادي نتلكم  

لس;يد الرئDس اك�ن املكmب اyيل هو يف نقطة نظام داz\ يف ال�س;يري، ٔ#ن ا
راسل رئDس احلكومة، واملراس\ ت�متىن å�ٔمك، الس;يد الرئDس، من بعد åمكل 
هاذ اليش اyيل �ادي نقول، å�ٔمك تذ¡روا إالخوان اكملني واملغاربة ¤ملراس\ 

 .اyيل راسلت الرئاسة الس;يد رئDس احلكومة
ل هاذ اجللسة، ٕايه، ولهذا، الس;يد الرئDس، املسrٔ¿ د�ل قطع البث د�

ٕايه، هذا رئDس احلكومة تدzل خطري د�ل السلطة التنفHذية يف äام 
  . واخmصاصات السلطة ال�رشيعية

هاذ القرار، الس;يد الرئDس، هو ا�ي يؤكد تعسف رئDس احلكومة 
 - الص�ايف¤س;تعامل سلطة ال حيق Ú ٔ�ن �س;تعملها، ٔ#نه جيب ٔ�ن يعرف 

املثقف ٔ�ن بنكريان قام بعملية سطو ممهنج Kىل جيب ٔ�ن يعرف  -ورامه معنا
  .سلطات واخmصاصات هيئة دس;تورية
وامىش لالخmصاصات  (HACA1)لٕاذن هاذ الس;يد هذا، امىش 

د�لها، ٕاذن هاذ الس;يد هذا، هذا رئDس احلكومة، ٔ�ي مؤسسة ما 
zالهاش، اكع املؤسسات رسق ¹خmصاصات د�هلم بطرق ملتوية، 

شاء، لك ما هيمه هو اخلدمة د�ل أ#ج^دة د�لو ٔ�صبح حيلل وحيرم ما � 
  . وإالسرتاتيجية د�لو

اح^ا، وهللا العظمي، ٔ�� حرت، زعام رصاXة، واش هاذ املسائل ¡يفاش 
زعام تياzذها؟ زعام ٔ�� رامه ]اوين اجلنون، هو �هيرض Kىل العفاريت، اح^ا 

اليش، �ادي جتننو، �ادي حنامقو، حبيث ما عرف^اش اKالش تيد�ر هاذ 
�هيرض، الس;يد الرئDس، بعدما ا#ٓن zذا قرار مؤخرا د�ل ذاك اليش واش 

د�ل صندوق املقاصة اyيل �دا هاذ الناس حHد ذاك اليش د�ل اRمع د�ل 

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

ر�ل،  400وبــ  300املازوط ود�ل املواد اyيل �دا ليصانص يقدر يويل بــ 
اكي�ش، ٕاذن فني �ادية و�دا املازوط يويل Kاود 6ين بواXد اÄمثن اyيل ما 

  البالد؟ فني �ادي هباذ اليش د�لو؟ 
ومازال كنعاود  -فوق هاذ اليش، الس;يد الرئDس، هاذ اليش عش;ناه 

ٔ��م ادر�س البرصي، راه Kاش معه اليس العنرص، Kاشوه معه واXد  -نrٔكد 
اEموKة يف واXد الوقHتة، اكنوا تيقطعوا البث وتيقطعوا نقط نظام، واش 

��yكmاتور�ت القدام؟ وا ¤رااك، هاذ اليش فني �فعنا هاذ املسائل �رنجعو 
  لكها اyيل غنبقاو نتخبطو فهيا، الس;يد الرئDس؟

ولهذا الر]اء، مث الر]اء، الس;يد الرئDس، اح^ا كمنش;يو يف الطرح اyيل 
يه صاح�ة ¹خmصاص،  (HACA)امىش فHه أ#خ ب�شامش ٔ�نه �راسلوا 

ملوضوع، وكنطلبو م^ك ٔ�نك تتيل Kىل املؤسسة ما وراه اح^ا راسلنامك يف ا
  .راسلت الرئDس

 .شكرا الس;يد الرئDس

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

ف3 يتعلق ¤لرسا¿ املوÉة من رئDس اEلس ٕاىل رئDس احلكومة، مل 
ٔ�توفر Kىل ºس¸ة مهنا، ولكن مضموهنا �متحور حول التrٔويل اRس;توري 

ر اEلس اRس;توري املتعلق ¤لقانون ا�ي ٔ�عطاه رئDس احلكومة لقرا
اRاzيل Eلس النواب، فالرسا¿ ميكن ٔ�ن ٔ�طلهبا من الس;يد الرئDس ليبعهثا 

  .ٕاىل السادة رؤساء الفرق للك �اية مفHدة
ف3 يتعلق ¤لنقطة اليت ٔ��رمت، س;تكون، ٕان شاء هللا، من النقط اليت 

  .ء هللاسوف يتداول فهيا املكmب يف أ#س;بوع املق�ل، ٕان شا
هللا خيليمك الس;يد الرئDس، تفضلوا، �ري ٔ�رجو ٔ�ن ... السؤال املوايل

  .تلزتموا ¤لوقت ا�صص، عفامك

        ::::املس�شار الس;يد محمد أ#نصارياملس�شار الس;يد محمد أ#نصارياملس�شار الس;يد محمد أ#نصارياملس�شار الس;يد محمد أ#نصاري
هللا خيليك، اح^ا نتلكم ا#ٓن عن هضم احلقوق، وال åريد ٔ�ن هيضم 
 كذö حق رئDس فريق ٔ�سوة مبا اكن أ#مر ¤ل�س;بة yلزمالء رؤساء الفرق

  .السابقني
وبطبيعة احلال، حنن ا#ٓن، ويف الشطر املتعلق ا#ٓن جبلسة أ#س;ئ\ 
الشفوية املشمول ¤لبث املبارش، البد ٔ�ن نبني yلرٔ�ي العام الوطين ومجليع 
املشاهد�ن واملشاهدات ما اخmلف^ا خبصوصه وما كنا حضية Jسلط من 

ا عن طريق طرف السلطة التنفHذية Kىل السلطة ال�رشيعية، والتدzل فهي
Xذف تواصل ممثيل أ#مة مع أ#مة، ويه م^اس;بة ٔ�س;بوعية yلتواصل مع 
رشحية عريضة من املواطنني واملواطنات يف جمال الرقابة اليت كفلها اRس;تور 

  .yلسلطة ال�رشيعية Kىل السلطة التنفHذية
ؤ�ود ٔ�ن نناقش اجلانب القانوين واRس;توري يف هذه النقطة، وال ٔ�ريد 

ىل ما قاÚ الزمHل ¹س;تاذ ب�شامش ٔ#ؤكد ٔ�ن جملس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�عود إ 
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مجيع احلقوق  2011هو مؤسسة دس;تورية، كفل لها اRس;تور احلايل لــ 
من اRس;تور  176ومجيع املك�س;بات، وذö حتت طائ\ املادة ٔ�و الفصل 

ا�ي Xافظ Kىل هذا اEلس جبميع مكو�ته وKىل مجيع القوانني اليت يه 
Ú ومن مضهنا ]لسة أ#س;ئ\ الشفويةم^ظمة .  

اليت مل تلغ ا#ٓن من النظام اRاzيل  128البد ٔ�ن نعود ٕاىل املادة 
¤لسلطة املو¡ول لها ٕالغاء هذه املادة وهو اEلس اRس;توري، وذö ٔ�ن 

: ، ؤ�ود ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين ٔ�ن ٔ�تلوها ٔ#ؤكد ٔ�نه ]اء فهيا128املادة 
بداية لك ]لسة ٕاXاطة اEلس Kلام بقضية  لرؤساء الفرق احلق عند"

  . ، ٕاىل �ري ذö"طارئة
ٕاذن يف بداية اجللسة، واجللسة ال تتجزٔ�، ال ميكن جتزئة اجللسة من 
انطالقها من طرف الس;يد الرئDس ٕاىل �ٓخر دقHقة يف هذه اجللسة، 
والتجزيء �ري معمول به، ال مبقmىض النظام اRاzيل وال ¤Rس;تور، وما هو 

ٔ#ية دقHقة ¤جللسة مو¡ول yلفرتة �رمهتا، ٔ�ي النقل املبارش yلرٔ�ي  مو¡ول
العام، و¡يف ميكن ٔ�ن يصدق عقل ٔ�ن هذه املادة املصادق Kلهيا من طرف 

 15ٔ�ي Kىل امmداد  1998اEلس اRس;توري، واليت اكنت تطبق م^ذ 
، 2011س;نة، وبقدرة قادر، وبقرار �ري Jشاريك، zالفا ملا ]اء به دس;تور 

يمت Xذف البث املبارش و�رك إالXاطة يف ماكهنا يف ]دران مغلقة دون ٔ�ن 
و¤لتايل فقد Kرب� بطريقة حضارية،  ! ٕايصال صوت ممثيل أ#مة ٕاىل أ#مة؟

وذö مو¡ول لنا ا#ٓن، فعرب� عن طريق التنديد، وKرب� كذö عن طريق 
  . املراس\ اليت ٔ�رسلها الس;يد رئDس اEلس ٕاىل رئDس احلكومة

اليوم ابتدعنا كذö طريقة قد نقلناها Kىل ٔ�ولئك ا��ن Jسلطوا Kلينا و 
و�مكمي ٔ�فواه املعارضة هو جعل رشحية . اليوم، وهو �مكمي أ#فواه ا#ٓن

عريضة و¡برية من الشعب املغريب zارج التواصل مع من ميثلها داzل 
يق�لوا  الربملان، وهذا ال ميكن بrٔي Xال من أ#حوال yلمواطنني وyلمغاربة ٔ�ن

öبذ.  
و¤لتايل، نود، الس;يد الرئDس، ٔ�ن يعطى لهذه الوضعية ما Jس;تحقه من 

  .ٔ�مهية من ٔ�]ل اخلروج من هذا النفق وٕار]اع أ#مور ٕاىل نصاهبا
  .وشكرا

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

  .اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام؟ تفضلوا ٔ�س;تاذ، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد إالÚ احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالÚ احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالÚ احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالÚ احللوطي
  .الس;يد الرئDسشكرا 

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

بداية، ٔ�ود ٔ�ن نقدم احwmاج^ا مكجموKة د�ل ¹حتاد الوطين yلشغل 
  .yلطريقة ا�دومة اليت مت هبا X�ٔد �راجمها مؤخرا 2M¤ملغرب Kىل ق^اة 

 -القضية الثانية، الس;يد الرئDس، حنن اليوم نت�دث يف موضوع نعتربه 
حنن . بrٔنه �ري zاضع ملنطق مرX\ �رخيية معينة -وÉة نظر� حنن من 

اليوم هنا، و�لك هدوء، و�لك اXرتام للك إالخوة املتدzلني، وللك الفرق 
وللك الهيئات، حنن اليوم يف مؤسسة Jرشيعية، ال ºرشع يف جملس 
 Úس حكومة ٕامسه الس;يد عبد إالDاملس�شار�ن اليوم لقضية مرتبطة �رئ

ن، وٕامنا القضية، الس;يد الرئDس، تتwاوز الس;يد رئDس احلكومة احلايل بنكريا
ٕاىل ما اكن ق�� وما س;يrٔيت بعده، سوف لن نق�ل مس;تق�ال، ولو مل �كن 
رئDس احلكومة هو الس;يد ا�ن كريان، وقد �كون من بي�^ا اليوم هنا من 

ملرX\ ٕاخواننا ا��ن يو]دون اليوم يف املعارضة قد �كونون �دا، وبعد هذه ا
قد �كونون يف ال�س;يري، وقد �كون مهنم رئDس احلكومة، وقد �كون مهنم 
احلكومة، وس;نقف �ٓنذاك حنن مكجموKة د�ل ¹حتاد الوطين هنا اليوم ليك 
ندافع Kىل ٔ�ن �كون هناك نوع من التوازن، ال نق�ل ٔ�ن åكون �دا يف ٕاطار 

لال توازن ا�ي معارضة ٔ#�لبية �كون اليوم يه يف املعارضة ؤ�ن نق�ل ¤
  .ºسوقه yلمواطن، وهو Jسويق �ري حصيح، الس;يد الرئDس

ال ميكن yلمواطن اليوم ٔ�ن تنقل Ú التلفزة املغربية رٔ�� واXدا، هذه 
القضية لDست قضية ا�ن كريان، ولDست قضية ٔ�حزاب اليوم يف املعارضة 

ري مرتبطة ٔ�و يف أ#�لبية، نعتربها الس;يد الرئDس بrٔهنا قضية م�دئية، قضية �
  . حبزب، �ري مرتبطة �رئDس حكومة معني

هذه قضية ي��غي ٔ�ن ندافع Kلهيا وندافع عهنا، سواء اكن أ#س;تاذ ا�ن 
كريان رئDس حلكومة ٔ�و اكن �ريه ممن اليوم مه يف املعارضة اكنوا يف 

 .احلكومة، و¤لتايل البد من التذكري هبذه القضية، الس;يد الرئDس
Dس، بrٔن هذه القضية اكنت من ق�ل يف جملس ٔ�ذ¡ر كذö، الس;يد الرئ 

اكنت  66النواب الس;يد الرئDس يف احلكومة السابقة، واش اكنت املادة 
ؤ�عطيت لها �ٓخر حلظة، �ٓخر حصة،  66ت×ث kشلك م�ارش؟ اكنت املادة 

ٕاما ٔ�ن يبقى لها ما بعد السادسة ٔ�و ال يبقى لها، و¤لتايل نعترب بrٔن هذه 
  .القضية اكنت من ق�ل

 -اليوم  - قضية الثالثة، الس;يد الرئDس، نعترب بrٔن هذه القضية قضية ال 
دس;تورية، قضية حق املواطن يف إالطالع Kىل املعلومة، حق املواطن يف 

  .ٔ�ن �رى الرٔ�ي والرٔ�ي ا�الف، ال ٔ�ن نعطي yلمواطن رٔ�� واXدا
  .وشكرا

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

 أ#س;تاذ العلمي، تفضل الس;يد رئDس الفريق، تفضل، يف ٕاذن، منر ٕاىل
  .ٕاطار نقطة نظام؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمياملس�شار الس;يد محمد Kلمي
  .نعم، الس;يد الرئDس، يف ٕاطار نقطة نظام

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

  الس;يد الرئDس،
تدzل الفريق . عىن مبراق�ة احلكومةحنن، اليوم، يف ]لسة دس;تورية ت

  .¹شرتايك يف ٕاطار نقطة نظام ينصب Kىل Jس;يري هاته اجللسة
  الس;يد الرئDس، 

¿ م^ع بث ]لسة من rٔ حنن يف الفريق ¹شرتايك نقول Kىل ٔ�ن مس
  . ]لسات الربملان يه مسrٔ¿ �ري قانونية

س;ند الفريق ¹شرتايك يف طلب نقطة نظام هاته، هو ٔ�ن اخلطب 
مللكHة السامHة اليت ٔ�لقاها صاحب اجلال¿ مبناس;بة فmح ورش ٕاصالح ا

  . القطاع السمعي البرصي
من القانون املتعلق ¤التصال  48س;ند الفريق ¹شرتايك يف املادة 

  السمعي البرصي، ماذا يقول؟
، الس;يد الرئDس، ؤ�نمت مسؤولون اليوم Kىل تدبري هاته 48املادة 

تلزم ، تلزم الهيئة العليا ٔ�ثناء مصادقهتا Kىل   48ادة امل. اجللسة طبقا yلقانون
دفا�ر التحمالت yلرشكة الوطنية yلتلفزة بrٔن تتضمن فهيا مسrٔ¿ بث اخلطب 
امللكHة وأ#ºشطة امللكHة وبث ]لسات وم^اقشات جمليس النواب 

  .واملس�شار�ن
اح^ا، الس;يد الرئDس، نقول يف الفريق ¹شرتايك Kىل ٔ�ن ٕاXاطة 

Kلام تعترب جزءا ال يتجزٔ� من ]لسة أ#س;ئ\ الشفوية، متش;يا  اEلس
من النظام اRاzيل ا�ي صادق Kليه اEلس  128واºسwاما مع املادة 

  .اRس;توري سابقا
اح^ا، الس;يد الرئDس، بrٔي حق اليوم، بrٔي حق اليوم يمت قطع البث 

ات Kىل هاته اجللسة؟ بrٔي حق اليوم مينع الشعب املغريب من ت��ع ]لس
  الربملان؟

اح^ا، الس;يد الرئDس، كنقول، اح^ا الرشيعة إالسالمHة ٕاذا اكنت تعترب 
� ٔ�قول ؤ�ذ¡ر ٔ#ن ا�¡رى تنفع املؤم^ني، بrٔن ٔrمصدرا من مصادر ال�رشيع، ف
القرار ا�ي اختذه الس;يد رئDس احلكومة احملرتم يعترب حتكام، والتحمك يف 

  . ل �ري مق�ولم^طق الرشيعة إالسالمHة معل �ري مرشوع ومع
ويف م^طق القانون، يف م^طق القانون، ٔ�ن خمالفة النص القانوين ا�ي 

جيب Kىل الرشاكت الوطنية، : كتقول 48ورد بصيغة �ٓمرة، ٔ#ن املادة 
واح^ا كنقولو بrٔن الوجوب يرتتب عن خمالفmه العقاب يف الرشيعة 

  .إالسالمHة، ويرتتب عن خمالفmه يف املنظور القانوين اجلزاء
اح^ا، الس;يد الرئDس، هاذ القانون د�ل السمعي البرصي هو واحض، 

، وºرش يف اجلريدة الرمسية، وبقي ساري املفعول، ولDس 2005وصدر س;نة 
  .48من حق الس;يد رئDس احلكومة ٔ�ن يعطل مضامني املادة 

وهذا القانون ٔ��ح yلحكومة ٔ�و ٔ#ي طرف �ٓخر ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن يطعن يف 
ت، Kليه ٔ�ن يلrwٔ ٕاىل احملمكة إالدارية املتوا]دة مبدينة مضامني دفرت التحمال

الر¤ط، ٔ#ن هاذ القانون ¡يعطي ¹خmصاص yلمحمكة إالدارية املتوا]دة 
  .¤لر¤ط

اح^ا، كفا� من خرق القانون، ؤ�ن اEمتعات اRميقراطية احلديثة ت�شد 
� أ#ش¸اص اXرتام القانون وتطبيق القانون ٔ#نه ال ي��غي ٔ�ن حنتمك ٕاىل نوا

وٕاىل رسا=ر أ#ش¸اص، وٕاذا فmحنا هذا الباب لعطلنا القانون من ٔ�لفه ٕاىل 
  .�ئه

  .وشكرا الس;يد الر�س

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا yلس;يد الرئDس احملرتم

ٔ�س�سمح، ٕاخواين، ٔ�خوايت، بrٔن ٔ�رحب ¤مسمك مجيعا مبجموKة 6نية 
ات معهد الوفاء سعيد يتعلق أ#مر بتالمHذ وتلميذ ،�زور جملس;نا املوقر

  .جحي kسال، ٔ�رحب هبم ؤ�متىن هلم مسارا موفقا، ٕان شاء هللا
ون�mقل ٕاىل السؤال املوايل، منش;يو yلسؤال أ#ول، الوز�ر امىش دا¤، 
اح^ا فهمنا بåٔrمك امmنعتو عن م^اقشة السؤال، ٕاذن �ادي ندوز yلسؤال 

الوز�ر امللكف  املوايل و�ادي نطلب من املصاحل ا�تصة ¤خلصوص الس;يد
¤لعالقات مع الربملان والس;يد أ#مني العام yلحكومة بrٔن خيربوا أ#س;تاذ 
العنرص Kىل ٔ�ن السؤال د�لو مل يؤ]ل، نلمتس م^ه بrٔن يعاود يلتحق 

öلس، ٕان ٔ�مكن ذE¤.  
ومنر ٕاىل السؤال املوايل، يتعلق بتقليص Kدد الناحجني لولوج املراكز 

  . ناجلهوية yلرتبية والتكو�
  .تفضلوا، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شامشششش
طيب، الس;يد الرئDس، �ك القرار اyيل اzذاه رئDس احلكومة هو م^ع 
البث التلفزيوين لٕالXاطات، مايش أ#س;ئ\ الشفوية، وا س;يدي، ما رٔ��مك، 
ها هو التلفزيون، تلفزيون الق^اة أ#وىل، ها هو فHه الطرب أ#ندليس، �ك 

K�ٔلنمت بåٔrمك انتقلنا جللسة أ#س;ئ\ الشفهية، �ك، الس;يد الرئDس؟  ٔ�نمت
والتلفزيون ها هو ي×ث الطرب أ#ندليس، دا¤ ابغينا نفهمو، واش هذا 

  حتدي؟ 
و�ö، نطلب رفع اجللسة، حىت ن�شاورو ¤ش نعرفو واش هاذ 

  التلفزيون د�ل رئDس احلكومة وال د�ل الشعب املغريب؟
م^ع البث التلفزيوين لٕالXاطة، مث ¡ي�^اقض معه، ها  ها هو يصدر قرار

�ö، نطلب رفع اجللسة ٕاىل Xني توحضوا . التلفزيون فHه الطرب أ#ندليس
¿ٔrهللا خيليك، وحضوا لنا هاذ املس ¿ٔrلنا هاذ املس.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . ٕاذن، هناك اقرتاح رفع اجللسة

دقائق، ؤ�دعو  10ة ملدة جتاو¤ مع الس;يد رئDس الفريق، سرنفع اجللس
السادة رؤساء الفرق والسادة ٔ�عضاء املكmب لاللت�اق ¤الجóع ا�ي 
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  .سD^عقد مبقر مكmب جملس املس�شار�ن
    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة

        ))))دقHقةدقHقةدقHقةدقHقة    ٔ�ربع وثالثونٔ�ربع وثالثونٔ�ربع وثالثونٔ�ربع وثالثونمرور مرور مرور مرور     اس;تاس;تاس;تاس;تBBBB^اف اجللسة بعد^اف اجللسة بعد^اف اجللسة بعد^اف اجللسة بعد((((

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . kسم هللا الرمحن الرحمي

  . kسم هللا، ºس;تrٔنف اجللسة
¤لسؤال أ#ول، مو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب وس��دٔ� 

  . حول ٕالزامHة مطابقة مقmضيات قانون الولوجHات yلهتيئة العمرانيةالوطين 
اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا¿ واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا، اللكمة لفريق أ#صا¿ املعارصة
، كنمتناو ٔ�ننا نبداو العمل د�لنا ٔ#نه اح^ا ما عند� Kالقة ال هللا خيليمك

¤ٕالKالم وال ¤لتلفزيون، ؤ�عتقد ٔ�نه س;يكون البث مبجرد ما س��دٔ� ¤لسؤال 
öمتىن ذåأ#ول، و .  

  .ٕاذن، اللكمة لفريق أ#صا¿ واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد احلسني ااملس�شار الس;يد احلسني ااملس�شار الس;يد احلسني ااملس�شار الس;يد احلسني ا����لصلصلصلص
  .السالم Kليمك

  الس;يد الوز�ر،
، من حHث املبدٔ� 2003ون الولوجHات ا�ي صدر م^ذ س;نة يعترب قان

مmقدما من الناحHة القانونية Kىل معطيات الواقع ببالد�، حHث اÄهتيئة 
العمرانية والب�Hات التحتية ملدننا وجامKاتنا احمللية والعديد من املؤسسات 
العمومHة، Jس;تعيص ٔ�حHا� حىت Kىل املواطن السلمي، مفا ¤ö بذوي 

 mة  !يا]ات اخلاصة¹حHضيات ٕالزامmمما �س;توجب تضمني ضوابط ومق
بتصاممي اÄهتيئة ل�سهيل ولوج أ#ش¸اص ذوي ¹حmيا]ات اخلاصة ٕاىل 

  .البنا�ت العمومHة
تrٔسDسا Kىل ذº ،öسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن مrٓل النصوص 

Hذالتنظميية لهذا القانون اليت جتعل العديد من هذه الضوابط موقوفة التنف.  
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة yلس;يد وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطين لٕال]ابة Kىل 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::، وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطين، وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطين، وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطين، وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطينالس;يد حمند العنالس;يد حمند العنالس;يد حمند العنالس;يد حمند العنرصرصرصرص
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس;يد املس�شار احملرتم،

اكن من القوانني اجلد äمة ¤ل�س;بة  2003مك ٔ�ن قانون فعال ٔ�� مع
لبالد� و¤ل�س;بة ملا يوليه من اهóم ٕاىل هذه الرشحية من املواطنني ذوي 

لريكز رصاXة Kىل هذه  2011احلاجHات اخلاصة، و]اء، امحلد �، دس;تور 
  . احلقوق يف مواده

ة التعمري، فعال ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن هاذ املسrٔ¿ فعال ال تتعلق ٕاال بوزار 
وزارة التعمري لها دور ٔ�سايس، ٔ#ن املشلك يتعلق ٔ�ساسا ¤لبنا�ت 
العمومHة، بعدد من امل�شrٓت، لكن ¤لفعل هناك النقل كذö، هناك 

öالطرق، ٕاىل �ري ذ .  
فلهذا، سارعت الوزارة يف نفس الشهر ا�ي صدر فHه القانون يف شهر 

الت احلرضية لتلج املقmضيات ٕ¤صدار دورية ٕاىل مجيع الواك 2003ماي 
  .اخلاصة بذوي احلاجHات اخلصوصية يف الو6ئق ويف تصاممي التعمري

حصيح ٔ�ن كذö اكنت هناك Kدة دورات �كوي�Hة لر]ال الواكالت 
احلرضية، اكن هناك دليل ٔ�صدرته الوزارة كذö يف هذا الشrٔن، اليت تدقق 

سواء تعلق أ#مر ¤لضبط ما جيب ٔ�ن يطلب من البنا�ت العمومHة، 
  .¤حلكومHة املركزية ٔ�و ¤مجلاKات الرتابية ٔ�و جبميع البنا�ت اليت يلجها العموم

حصيح كذö ٔ�ن املرسوم التطبيقي تعطل شD¯ا ما، ومل �ر النور ٕاال يف 
، وهو اyيل ٔ�عطى ¹نطالقة كذö لبعض النصوص 2011ش;ت�رب 

ما بني وزارة التعمري التطبيقHة، مهنا Kىل اخلصوص القرارات املشرتكة 
ووزارة اRاzلية وكذö وزارة أ#شغال العمومHة، وهذه املواصفات ا#ٓن 

ذاك السمل اخلاص ) la pente(لكها موجودة حمددة، كت�دد ال�س;بة د�ل 
 öيف ج^بات الطرق ويف املمرات يعين ¡يفاش ميكن هبذه الف¯ة، تي�دد كذ

  .وا#ٓن ºسهر Kىل تطبيق هذا  .لها �كون
ٔ�ن هذا ال هيم ٕاال البنا�ت  - وجيب ٔ�ن K�ٔرتف هبا  - يح كذö حص 

اجلديدة، حبيث ٔ�ن هناك كذö مرX\ ٔ�خرى جيب ٔ�ن ننطلق ٕاÄهيا، ويه 
  .2003ما يتعلق ¤لبنا�ت اليت اكنت موجودة يف 

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

  . اللكمة يف ٕاطار التعقHب لفريق أ#صا¿ واملعارصة، فليتفضل

        ::::س�شار الس;يد عبد الكرس�شار الس;يد عبد الكرس�شار الس;يد عبد الكرس�شار الس;يد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنرامل امل امل امل 
  .شكرا الس;يد الرئDس

هو حقHقة ٔ�ن السؤال مو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر إالساكن والتعمري 
�ري هو إالشاكل فني اك�ن؟ هو ٔ�ن هاذ القانون . وس;ياسة املدينة احملرتم

  .، هذي عرش س;نوات2003صدر يف 
وي إالشاكلية د�ل تطبيق م�دٔ� الولوجHات ¤ل�س;بة yلمواطنني ذ

¹حmيا]ات اخلاصة وحىت املواطنني اyيل ما عندمهش ٕاKاقة، ما كتدzلش 
فهيا �ري الوزارة، هناك مجموKة من املتدzلني، وكرثة املتدzلني هو اyيل 
¡يضيع احلقHقة، وهذا هو إالشاكل، مع من �ادي تتلكم؟ واش �ادي تتلكم 

  مع مع سلطات الوصاية؟ وال غتلكم مع امجلاKات احمللية؟
اس اyيل كتعطي الرخص د�ل Jسلمي السكىن؟ اشكون هو اyيل الن
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مسؤول؟ وما ت��mدثوش �ري Kىل املؤسسات العمومHة، احمليط لكو، 
احمليط لكو اyيل ¡يتحر¡وا فHه املواطنني ذوي ¹حmيا]ات اخلاصة ال 

  .�سعفهم
ٕاذن، هذي عرش س;نوات ¤ش اصدر القانون، ما ¡يتطبقش ، الناس 

ٕاىل رجعنا دا¤ �ري مíال yلمدن اyيل تrٔسست، هاذ  ¤قHة ك�ش;تغل ٔ#ن
)Les Villes Satellites( دة فهيم، وهاذو رامه مشاريعXحىت يش و ،

  . زعام، مشاريع، ال هاذ احلكومة وال احلكومة السابقة، كتباىه هبا
ٕاىل امشD^ا مíال لتامس;نا وال مشD^ا لواXد، ما اكي�ش هاذ اليش، يعين 

ٔ�هنا ولو �zذ واXد اجلزء �سري من هاذ القانون د�ل ٔ�ن إالدارة ما فكرJش 
  .الولوجHات، وتبدا به كمنوذج

ٔ�� دا¤ كام ]ا يف السؤال، حىت الناس اyيل احصاح، اyيل عندمه الص�ة 
تيلقاو مشلك، ال يف مس;توى البنا�ت، وال يف مس;توى املمرات ٔ�و 

  .الطرق
در�ش يف هاذ إالشاكل، هو ٔ�ننا ما قدر�ش، الس;يد الوز�ر، ما ق

البالد ºس;توعبو ٔ�ن هناك ف¯ة من املواطنني املغاربة عندمه احmيا]ات 
zاصة، ومني �ادي نوصلو Rر]ة ¹س�Hعاب ونعرفو بrٔننا راه اح^ا، راه 
اكينني مواطنني �ٓخر�ن مرضور�ن، Kاد ميكن نفكرو يف القانون، راها هذي 

، اح^ا ما )ça se passe dans l’esprit(مسrٔ¿ كام تيقولوا ¤لفرºس;ية 
  . عند�ش هاذ الثقافة د�ل واXد املواطن راه مرضور

  .شكرا الس;يد الرئDس

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

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

        ::::الس;يد وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطينالس;يد وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطينالس;يد وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطينالس;يد وز�ر التعمري وٕاKداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .املس�شار احملرتمشكرا الس;يد 
¤لفعل، ٔ�� قلت بrٔن هناك إالطار، هناك تطبيق لهذا إالطار يف Kدد 
من البنا�ت، لكن هذا ال �كفي ، حيتاج فعال ٔ�ن ندقق ٔ�كرث، ٔ�ن نصاحب 
ٔ�كرث هذه القوانني، وهذا ما جيعل وزارة التعمري والوزارات أ#خرى اليت 

Kلهيا وزارة التضامن هيمها أ#مر لكها Jشارك يف جلنة zاصة، Jرشف 
  : وامللكفة كذö بذوي احلاجHات اخلاصة، لس;ب×ني

هو تطبيق ما هو موجود، هو فعال التطبيق برصامة ف3 : الس×ب أ#ول
  ٔ�ىت به هذا القانون، ا�ي حيق لنا ٔ�ن نفmخر به يف ٕا¤نه؛

ٔ#ن ما ميك�ش نبقاو  -كام قلت  - و6نية، ٔ�ن منر ٕاىل املرX\ الثانية 
، ٔ#ن اك�ن بنا�ت قدمية، فهناك Kدة طرق اليت Jس;تعمل يف دول م^حرص�ن

ٔ�خرى، واليت هتم كذö البنا�ت القامئة، ٔ#ن هاذ ذوي ¹حmيا]ات 
اخلاصة ا#ٓن ٔ�صبحت رشحية، ال ٔ�قول معرتف هبا، ٔ#ن يه موجودة 

ومعرتف هبا بقوة توا]دها، لكن اليوم ٔ�صبحت كذö عنرص وKامل من 
  .التمنية ويف بناء البالد العوامل الفعا¿ يف

، ولهذا، حنن ا#ٓن مرصون Kىل ٔ�ن يطبق هذا القانون ومضامHنه
وخصوصا ٔ�ن ا#ٓن مجيع القوانني التطبيقHة ٔ�و النصوص التطبيقHة رٔ�ت 

  .وحبذافريهالنور، حنن مصممون Kىل ٔ�ن يطبق �اكم� 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .مك، الس;يد الوز�ر، Kىل مسامهتمكشكرا ل

ون�mقل ٕاىل السؤال ا#ٓين املوايل املو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية 
والتكو�ن املهين، حول تقليص Kدد الناحجني لولوج املراكز اجلهوية yلرتبية 

  . والتكو�ن
اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق ¹س;تقاليل، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلبار
  .را الس;يد الرئDسشك

  السادة الوزراء احملرتمني،
  أ#خت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شارون،
. تعرف املنظومة الرتبوية ببالد� Kدة اخmالالت، الس;يد الوز�ر احملرتم

ومك كنا نطمح ٕاىل العمل احلكويم املسؤول يف å¹ك�اب Kىل هذه املشالك 
علمي يعترب قطب الرZ ٔ�و والبحث Kىل احللول الناجعة لها، س;3 ؤ�ن الت

يعترب أ#ساس يف �منية لك الشعوب، �ري ٔ�ننا نفا]rٔ ¤لرتاجع الك�ري ا�ي 
محلته هذه احلكومة، حHث جتاهلت احلناجر اليت ٔ�صبحت ترصخ يف لك 
املؤسسات التعلميية، حHث ٔ�ن هناك zلل، سواء يف املوارد ال×رشية، سواء 

öات كذHيف املناجه، سواء يف الب� .  
ل إالåك�اب Kىل Xل هذه املشالك، رٔ�ينا ٔ�و ال حظنا والحظ معنا د�ف 

مجيع املت��عني، zاصة أ#رسة التعلميية مبختلف ف¯اهتا وفصائلها، ٔ�ن احلكومة 
�راجعت ؤ�مغضت ٔ�عيهنا Kىل لك ¹خmالالت، وما يؤكد ذö ٔ�ننا، اليوم، 

شالك ا#ٓنية ٕاىل نفا]rٔ بقرارات تقول وزارة الرتبية الوطنية بrٔهنا س;تطرح امل 
، 2014الفرقاء وٕاىل البحث الس;ت��اط ما ميكن اس;ت��اطه zالل ممت يونيو 

ؤ[ننا س��قى ن�mظر، هذا يشء خمل، وKىل احلكومة ٔ�ن تلزتم جبميع الوعود 
ö� ىل احللول الناجعةK اليت سطرهتا ؤ�ن تبحث .  

=ز، فا 8000ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن تقليص Kدد املوظفني الناحجني، كنا نرتقب 
 3901، هاذ 3901مشارك يف املباراة مت ق�ول  8000فٕاذا به من 

س;يلجؤون ٕاىل ام�mا�ت شفهية، مما يعين ٔ�ن العدد سmDقلص مرة ٔ�خرى، 
مشارك مت ق�ول مشاركته يف ¹م�mان، فمل ينجح ٕاال  140.000وKلام ٔ�ن 

، وهذا يشء ميس ¤لقدرات د�ل السادة ٔ�و إالخوة املتعطشني ٕاىل 3900
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  .ج حقل التعلميولو 
مفاذا فعلت وزار�مك، الس;يد الوز�ر؟ وماذا �ريدون القHام به، Kىل 

  م^صب مىت سDمت توظيفها؟ 8000أ#قل يف قانون املالية، 
  .وشكرا الس;يد الرئDس

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

  .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، لٕال]ابة Kىل السؤال، تفضلوا

 بد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنيةبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنيةبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنيةبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد ع الس;يد ع الس;يد ع الس;يد ع 
  ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يد املس�شار احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ابغيت نعطي بعض املعطيات ف3 خيص التوظيف لولوج س^ تrٔهيل 

  .أ#طر يف مراكز الرتبية والتكو�ن
ش;ت�رب،  28-�27ن وهو zالل شهر ش;ت�رب، و¤لضبط ٕاذن اyيل اك

نظمت م�اراة لولوج س^ تrٔهيل أ#طر لـهيئة التدر�س، وفعال هاذ املباراة 
م^صب، مبعىن هذا هو املباراة وKدد  8000نظمت من ٔ�]ل توظيف 

  . املناصب اليت K�ٔلنت عهنا يف هذه املباراة
لتنظميية اجلاري هبا مت بطبيعة احلال ٕاجراء املباراة طبقا yلنصوص ا

العمل، �ري ٔ�ن اyيل هو املعطى اyيل ]ا ف3 بعد هو املعطى د�ل قانون 
م^صب، ؤ�نمت تدر¡ون  7000املالية، فقانون املالية Xدد Kدد املناصب يف 

  .ذö ٔ#ن مقمت بدراسة مرشوع قانون املالية
ٕاذن، ميل توضعت الالحئة د�ل الناحجني، فطبيعي ]دا ٔ�ننا جيب ٔ�ن 

م^صب يف القانون  7000م^صب، ٔ#ن اك�ن �ري  7000نقف يف Xدود 
فٕاىل Xدود ا#ٓن، فٕاىل Xدود ا#ٓن مت ¹لت�اق مبراكز التكو�ن ٕاىل . املايل

، يعين مت الولوج نتاع هاذ العدد ٕاىل مراكز التكو�ن 6673دج^رب X19دود 
وء بطبيعة ٔ#ن الفرق مل يلتحق بعد جناXه يف هذه املباراة، و¤لتايل مت اyلج

مت ¹لت�اق نتاع البايق،  -يعين البارح-احلال ٕاىل الحئة ¹نتظار، واالثنني 
اyيل يه  7000ٕاذن، ٕاىل Xدود اليوم . مرحش 327العدد البايق  هو 

  .خمصصة يف قانون املالية، اللك التحق
  .وشكرا

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

  .يف ٕاطار التعقHباللكمة yلفريق ¹س;تقاليل 

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلبار
  . شكرا، الس;يد الوز�ر، Kىل التوضيح

�ري ٔ�� كنتrٔسف، ٔ�وال، يف هاذ اجللسة اRس;تورية ٔ#نين ٔ�]د نفيس 
، ٔ#ن ٔ�ريد لهذا اEلس ٔ�ن �سكت، ٔ#ن ¹خmالالت فايمضطرا لتمكمي 

  . تعددت واهلموم �اك�رت وصوت الشعب ٔ�ريد Ú إالق�ار
 �فهناك Kدة اخmالالت يف جمال التعلمي ويف خمتلف اEاالت، واكن دور

ٔ�ن نوصل رٔ�ينا ٕاىل احلكومة ٔ�و املعنيني هبا �ري ٔ�هنا ٔ�رادت  - كربملانيني  -
�مكمي أ#فواه ؤ�رادت إالÉاز Kىل حقوق^ا ¡سلطة مراق�ة yلعمل احلكويم، 

� ٔ�]د نفيس مضطرا ٔ#قول لمك، الس;يد الوز�ر، ٕانٔrهودات فEين ال ٔ�ثق يف ا
اليت تبذلها هذه احلكومة، سواء يف جمال التعلمي ٔ�و يف ¤يق اEاالت، ٔ#ننا ال 
نقلل من قمية اجهتادا�مك، الس;يد الوز�ر، خشصيا، ٔ#ن �ري�مك وثقة ]ال¿ 
امل^ فHمك ٔ�كرب، ٔ�كرب ثقة، �ري ٔ�ن احلكومة احلالية ب�س;يريها وتدبريها، 

رادت Eلس املس�شار�ن ٔ�ن �سد فاه ليك ال يطلع واحلا¿ هاته، ٔ�هنا �ٔ 
  .املواطنني والشعب املغريب عام �روج داzل دواليب هاذ احلكومة

ماذا فعلنا مع الز�دات أ#zرية يف البرتول؟ ماذا فعلنا مع أ#ساتذة 
املتظاهر�ن مح\ الشواهد؟ ماذا فعلنا مع صناديق التقاKد؟ وماذا فعلنا مع 

اليت ٔ�صبح املواطن �كmوي بنرياهنا؟ هذا هو ما ٔ�راده  الز�دات املهو¿
 Ú سكت عنه، ونقولº س احلكومة ٔ�نDسوف لن "العام ز�ن"الس;يد رئ ،

نقولها ٔ#ننا z�ٔذ� مHثاق وz�ٔذ� العهد ٔ�ن نبقى ٔ�وفHاء لهذا الوطن وyلشعب 
  .املغريب

  .شكرا الس;يد الرئDس

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

س;يد الوز�ر، ٔ�ريد ¤مسمك مجيعا وyلمرة الثالثة ٔ�ن ق�ل ٕاعطاء اللكمة yل 
ٔ�رحب بفوج تالمHذ وتلميذات مؤسسة إالدر�يس ¤لر¤ط، ؤ�متىن هلم 

  .التوفHق والنwاح، ٕان شاء هللا
  .ؤ�عطي اللكمة yلس;يد الوز�ر لٕال]ابة Kىل السؤال املطروح

        ::::الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس;يد الرئDس

ٔ�� ابغيت نrٔكد لمك، الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن احلكومة Kاقدة العزم 
ٕالصالح املنظومة الرتبوية وم^ظومة التكو�ن، والقHام هبذا إالصالح يف 
م^طق ومقاربة Jشار¡ية، و¤خلصوص الس;يدات والسادة املس�شار�ن 

  .احملرتمني
  .وشكرا

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

. ون�mقل ٕاىل السؤال املوايل موضوKه التلكؤ يف معا]\ ٔ�عطاب التعلمي
اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا¿ واملعارصة لتقدمي سؤال 

  .الفريق، فليتفضل مشكورا
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        ::::املس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  رتمني،السادة املس�شار�ن احمل

التفاؤل ا�ي . حنن �ٓسفون لك أ#سف، الس;يد الرئDس، �لك رصاXة
اكن يتفاءل معه الشعب املغريب حول اRميقراطية يف عهد ]ال¿ امل^ محمد 
السادس، �لك رصاXة، واyيل كنا åمتناوه ملس;تق�ل أ#جHال د�لنا اyيل �ادي 

وم حولنا حىت جتي، ولكن لٔ¼سف، ملاذا �ٓسفون؟ ٔ#ن بدٔ�ت التخوفات حت
هذه أ#س;ئ\ ممكن ٔ�ن �ادي جيي واXد الوقت اyيل �ادي يقدرو �زولوها 

  .لنا
ٕاذن، السؤال د�لنا، الس;يد الوز�ر احملرتم، وهو حول اخلطاب املليك 

غشت، وا�ي اكن Xد6 س;ياس;يا ¡بريا �لك رصاXة،  20السايم يف ذ¡رى 
�وما يعDش;يه من ٔ�مراض  ملا مح� من مضامني قوية حول واقع التعلمي ببالد

واخmالالت، هذا واقع يعرفه اللك، وحىت الوزراء السابقني ٔ#ن اكنت هناك 
  . وعود، ولكن لٔ¼سف ٕاىل Xد ا#ٓن مل حيقق ولو يشء

واملالحظ ٔ�ن احلكومة، ٕاىل Xدود ا#ٓن، مل �متكن من التقاط الرسا¿ 
 öاملشالك والرشوع العا]ل واجلدي يف معاجلة ٔ�عطاب ملف التعلمي، وكذ

  . املتعددة واملتنوKة
ٔ�مام هذا التنصل �ري املفهوم yلحكومة من حتمل مسؤوليهتا يف 
العالقات مع هذا القطاع احليوي، وا�ي هيم املغرب واملغاربة يف Xارضمه 
ومس;تق�لهم، ويف ت�شBهتم و�ربDهتم، ويف غياب ٔ�دىن تفاKل مع مضامني 

ول الس×ب يف هذا التلكؤ �ري اخلطاب املليك، ºسائلمك، الس;يد الوز�ر، ح
  .املربر يف ٕاKالن تصور احلكومة الواحض ملعاجلة ٔ�عطاب التعلمي

  .شكرا

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

  .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، لٕال]ابة Kىل السؤال

        ::::الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  ئDس،الس;يد الر 

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
اyيل نقدر نrٔكد ö، الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه ال يو]د ٔ�ي تلكؤ يف 

من Éة . معاجلة ¹خmالالت اليت تعاين مهنا املنظومة الرتبوية، هذا من Éة
ٔ�خرى، ٔ�نمت كتعرفوا، الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن أ#زمة يه ٔ�زمة حقHقHة 

مة الرتبوية يف البالد، وهاذ أ#زمة من طبيعة احلال يه ٔ�زمة معيقة، yلمنظو 
وال ميكن Xلها يف بضعة ٔ��م، خص الوقت الاكيف لوجود احللول املناس;بة 

مفن طبيعة احلال العمل د�لنا Àحكومة يف هذا الباب Ú ٔ�سس . لهذه أ#زمة
  : ومر�كزات

طا� واXد zارطة املر�كز أ#ول هو اخلطاب املليك السايم اyيل اع
طريق، فهاذ zارطة الطريق اخلطاب املليك السايم ٔ�كد Kىل تقHمي م^جزات 
الوضع الراهن وحتديد ماكمن الضعف، وكذö ¹خmالالت، Kدم جتاهل 
لك اEهودات د�ل احلكومات السابقة، يعين �مثني اEهودات السابقة، 

ٕاشاكلية لغات التدر�س  تفعيل كذö اEلس أ#Kىل لتقHمي م^جزات امليثاق،
  ¤عóد النقاش الواسع والبناء، هذي املرجعية أ#وىل؛

 31املرجعية الثانية تتخص دس;تور اململكة اجلديد، وzاصة الفصل 
اyيل ٔ�وال نص Kىل تعبئة لك الوسائل لتDسري ٔ�س;باب اس;تفادة املواطنات 

رى واملواطنني Kىل قدم املواساة من هذا احلق من Éة، ومن Éة ٔ�خ
  احلصول Kىل تعلمي عرصي مDرس الولوج وذي جودة؛

  املرجع الثالث هو امليثاق الوطين؛
  .والرب�مج احلكويم 2008املرجع الرابع هو تقر�ر اEلس أ#Kىل د�ل 

ويف هاذ إالطار، مقنا ا#ٓن ٕ¤Kداد . ٕاذن، حنن ºش;تغل يف هذا إالطار
ٕاKداد كذö  ،2012-2008احلصي\ اÄهنائية yلرب�مج ¹س;تعwايل 

Jشخيص وتقHمي حصي\ امليثاق اyيل Kاد راه اح^ا يف اyلمسات أ#zرية، 
احلكومة كذö يف طور تقدمي مرشوع ٕاXداث اEلس أ#Kىل اyيل ا#ٓن 
يناقش يف جملس النواب، وºش;تغل ا#ٓن Kىل مجموKة من إالجراءات لوضع 

املس;توى  هذه إالجراءات Kىل املدى القريب لتحسني هذه املنظومة Kىل
  . إالجرايئ والعمليايت

ٕاذن، هذا هو التو]ه اyيل اح^ا �اد�ن فHه، من طبيعة احلال بيدما 
اEلس أ#Kىل �كون عندو توÉات واحضة وإالسرتاتيجية �كون يف ٕاطار 

  .هذه التوÉات
  .وشكرا

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

  .طار التعقHباللكمة لفريق أ#صا¿ واملعارصة يف إ 

        ::::املس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس;يد الرئDس

�لك رصاXة، الس;يد الوز�ر، ٔ#ن اجلواب اكن ¤ل�س;بة لنا يف فريق 
 ö أ#صا¿ واملعارصة �ري مق^ع، ٔ#ن مجيع الوزراء السابقني، وفعال ¡يقول
بrٔن هناك جمالس وهناك Kدد ¡بري من اEالس، حhH �كرث هذه اEالس 

  . واyلجن عرف بrٔن الن�wHة س;تكون حمتيا سلبية
ٕاذن، هنا، وإالشارة ٔ�ن احلكومات ال مت^ رؤية وٕاسرتاتيجية واحضة 
ف3 خيص هاذ اليش د�ل التعلمي، ٔ#نه التعلمي هو العمود الفقري د�ل 

  .اEمتعات Kرب العامل
ال�ساؤل حول ¹لزتام اyيل ]ات به احلكومة يف الرب�مج د�لها 

صويص yلحكومة، اyيل يف الرب�مج د�لها راه واحض، ولكن ما اكي�ش اخل
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التنفHذ د�ل هاذ اليش هذا، هاذ الوعود ¹نت¸ابية لٔ¼حزاب املشلكة اكع 
  .yلحكومة

ميل كنقول ö، . ال�ساؤل عن Kدم التفاKل إالجيايب مع اخلطاب املليك
أ#zرية د�ل  الس;يد الوز�ر، اخلطاب املليك، ٔ#ن �لك رصاXة اخلطا¤ت

]ال¿ امل^ بrٔن اكدت ٔ�ن تصبح ثورية، ٔ#ن هنا يش Xا]ة ٕاذن اكينة 
مايش يه هذيك، حىت امل^ ما راضDش Kىل أ#داء، خصوصا بrٔن ميل 

  . كنتذا¡رو Kىل التعلمي وما ٔ�دراك ما التعلمي
 ،ö¤ ل املدار احلرضي، ماzشها املؤسسات داDهناك مشالك تع

هناك مشالك يعDشها ºساء ور]ال . مل القرويالس;يد الوز�ر، يف العا
التعلمي، وأ#س;بوع القادم، ٕان شاء هللا، الس;يد الوز�ر، ٕاىل كنت هنا يف 
اجللسة غنجيب ö الصور ¡يفاش ¡يقطعوا الويدان ر]ال التعلمي، ¡يفاش 
¡يعملوا، احلباالت ¤ش ¡يقطعوا يف  الويدان ¤ش ميش;يو يقريو اوالد 

يش سكن، ما اكي�ش النقل، ٕاىل �ري ذö يف الشعب، ٔ#ن ما اكي�ش 
العامل القروي، وكذö اك�ن مشالك، اك�ن مدارس بدون ماء وÀهر¤ء يف 
العامل احلرضي، وكذö املشالك اyيل كتعاين هبا املؤسسات التعلميية، واyيل 
واXد املدة قدمية فعال بrٔن ما اك�ن ال صيانة، ما اك�ن ال ٕاصالXات، ال 

هناك مشالك كثرية ومmعددة يف هذا . قلت يف البدايةÀهر¤ء، ال كام 
  .اخلصوص

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

        ::::املس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدي
طفل اyيل ¡يقراو فهيا، ٕاذن هذا  50هناك ¹كتظاظ، أ#قسام تفوق 

  .مشلك
  .شكرا

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

  .Kىل التعقHب، تفضلوااللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، yلرد 

        ::::الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
هو ال ميكن ٕاغفال لك اEهودات اليت بذلت يف هذا القطاع اyيل هو 

مدرسة، والرب�مج  10.400ا#ٓن املنظومة �متتع بـ . حHوي فعال
 ٔ�عطى واXد اRفعة قوية يف هذا إالطار، خصنا ال ن�ىس ¹س;تعwايل

  . ومن Éة 6نية، جيب �مثني لك هذه املك�س;بات. ذö، هذا من Éة
مليار د�ل اRرمه Rمع  5مت رصد  2014يف ٕاطار �ر�مج معل د�ل 

هذا من طبيعة احلال فضال Kىل لك العمل اyيل كنقومو به . الب�Hات التحتية

  .يف ٕاطار التوÉات نتاع اخلطاب املليك السايمداzل الوزارة 
  ؛تقHمي الرب�مج ¹س;تعwايل، اح^ا ك�ش;تغلو Kليه ا#ٓن

  ؛ٕاXداث اEلس أ#Kىل، نناقشه ا#ٓن يف جملس النواب
مت ٕاXداث كذz öلية لوضع Kدد من إالجراءات لتحسني املنظومة 

Eات إالسرتاتيجية اليت جيب ٔ�ن حيددها اÉىل، هذا يف انتظار التوK#ٔلس ا
واXد التنظمي اyيل هو مؤسسايت اليوم yلمنظومة الرتبوية، وجيب ٔ�ن حنرتمه، 
هذا هو اyيل ¡يضمن ٔ�ن إالسرتاتيجية �كون Kىل املدى الطويل، وهاذ 
إالسرتاتيجية يف ظل هاذ التوÉات اyيل �ادي حيددها اEلس أ#Kىل 

  .yلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي
يف هذا إالطار، وس;نواصل ¹ش;تغال يف هذا  ٕاذن، حنن ºش;تغل

إالطار، ولكن اyيل ميكن نقول لمك وهو ٔ�ن الوضعية احلالية البد من الوقت 
وكذö تضافر اجلهود، ٔ#ن هذي مسrٔ¿ اyيل كتخص اEمتع �رمmه، اللك 

  .جيب ٔ�ن �سامه يف جتويد هذه املنظومة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . وشكرا لمك Kىل مسامهتمك. رشكرا لمك، الس;يد الوز�

ون�mقل ٕاىل السؤال املوايل، املو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
  . ¹جóعية حول تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل

اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف ¹شرتايك لتقدمي 
  .السؤال

احملرتم، نعطي اللكمة  نقطة نظام؟ يف ٕاطار ال�س;يري؟ ٔ�س�سمح الفريق
  .لٔ¼س;تاذ الرايض

  :املس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرايضيضيضيض
هللا �كرث zريمك Kىل إالXاطة اyيل ما متش النقل د�لها،  الس;يد الرئDس،

كذK öىل ¡ون ٔ�نه بعض أ#س;ئ\ اyيل اكنت ومن حق أ#س;ئ\ ٔ�نه �كون 
والقى  قىاملوس;يالتغطية د�لها، ولكن ما فهمناش حىت أ#خ ب�شامش القى 
قرار اEلس ... واXد اEموKة د�ل أ#ش;ياء، اح^ا البث د�ل أ#س;ئ\

  ... 98اyيل ]اب لنا الس;يد رئDس احلكومة، من  98اRس;توري د�ل 

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
امسح يل اليس الرايض، هللا خيليك، ال امسح يل، امسح يل، امسح يل 

  . هللا خيليك
املوضوع تذا¡ر� فHه ما �كفي، هللا خيليك ا#ٓن أ#س;ئ\ م�ثة تلفز�، و 

ٔ��ر]اك، ما ميك�شاي نوقفو الرب�مج اyيل صادق Kليه ... ٔ�� ال �س;تحيل
  .املكmب، وجنيبو موضوع ٔ�ش;بعناه نقاشا

  :املس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرايضيضيضيض
ما يش ٔ�ش;بعناه نقاشا، ما اكيناشاي هاذ القضية د�ل إالش;باع، واش 
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  ...إالش;باع هو مíال

        ::::د رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةد رئDس اجللسةالس;يالس;يالس;يالس;ي
امسح يل، امسح يل هللا خيليك، نعطيك بعض التوضي�ات، اح^ا 
تناقش;نا ما �كفي، و¹حwmا]ات تدارت بطريقة حضارية، ؤ�شكرمك Kىل 
ذö، لكن zليو� نبحثو مع احلكومة، مع الرشيك د�لنا، الرشاكء 
املؤسساتيني، نبحثو Kىل صيغة yلمس;تق�ل، يعين ٔ�ظن بrٔن رسائل خمتلفة 
وÉت ملن يعنهيم أ#مر، وجلنة العدل وال�رشيع س;تجمتع دون شك �دا ٕان 
شاء هللا، وس��حث مجيعا Kىل صيغة توافقHة بني الربملان واحلكومة yلخروج 
من هذا املrٔزق، رمبا هناك ش;به ٕاجامع Kىل صيا�ة سؤال طارئ ويعطى 
احلق yلحكومة لٕال]ابة عن سؤال ٔ�و Kدة ٔ�س;ئ\ طارئة ق�ل اEلس 

Rس;توري هذه الصيا�ةا .  
ولهذا، كنمتىن ٔ�ننا منش;يو يف هاذ اجللسة ¡يف ابديناها، واح^ا نبحث 
موازاة مع العمل د�لنا املؤسسايت Kىل صيغة توافقHة مع احلكومة ٕان شاء 

  .هللا

  :املس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرايضيضيضيض
 óس، لٔ¼مانة، يف ٕاطار ال�س;يري، لٔ¼مانة انDٕاىل امسحت، الس;يد الرئ

نني ومعمك أ#مني، �ك اك�ن معمك أ#مني؟ ابغينا ذاك اليش اyيل قلت مؤمت 
من ق�ل Kىل حسب الرسا¿، ٔ#ن شفهيا ما بلغتDيش ذاك اليش لكو، ٔ#نك 

  ...اخmرصت، حHث انت دا¤ يف أ#�لبية

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
... امسح يل، ما ميك�ش حنييو نقاش ]ديد حول املوضوع... ٔ�رجوك

رئDس، امسعين، �ري امسعين، راه عند� واXد الرب�مج متت امسح الس;يد ال
املصادقة Kليه من طرف املكmب، وهو ا�ي نطبق ا#ٓن، ما ميك�ش ندzلو 

امسح يل الس;يد الرئDس، امسح يل ... سؤال 17راه كت�mظر� ... يش يف يش
امسح يل ما ميك�ش، امسح يل الس;يد الرئDس، ما اعطيتكش ... هللا خيليك

وكنطلب �سحب هذا الÒم، ال �سwل، ي�شطب من احملرض،  اللكمة،
هللا خيليك راه ما ميك�ش منش;يو يف هاذ ... ٔ#ن ما نبداوش يف ]دال ثنايئ

¹جتاه، امسح يل راه ما اعطيتكش اللكمة، وكنلمتس من أ#Éزة ٔ�هنم 
�شطبوا Kىل لك الÒم قلتيه بال ما نعطيك اللكمة، راه ما ميك�ش، ال 

zس;مترو يف هاذ اجلدالجيوز ندº ل يف هاذ اجلدال، ما ميك�ش ...  
اليس الرايض راه ما اعطيتكش اللكمة وما �اد�ش نعطيك، امسح يل 

كنلمتس م^ك ٔ�نك JساKد اEلس ¤ش يقوم ¤لواجب د�لو ... هللا خيليك

دا¤ اح^ا قلنا لمك مضمون الرسا¿، ... ويطبق الرب�مج د�لو هللا خيليك
هللا خيليك، هللا خيليك �ٓ اليس ... ني ك�ش;تغلو، zليو� ºش;تغلوواح^ا ما زال

ٓ اليس الرايض، اح^ا �ادي نتداولو هاذ اليش يف  الرايض، هللا خيليك �
املكmب، و�ادي نوافHومك ¤لنتاجئ، هللا خيليك راه عندمك واXد املكmب اyيل 

 هللا خيليك، هللا خيليك، ٔ�رجوك اليس الرايض،... كDسري هاذ اEلس

هللا خيليك راه ما اعطيتكش اللكمة وما ... ٔ�رجوك، ٔ�رجوك، راه اكن
  ... �اد�ش نعطهيا º ،öس;مترو يف الرب�مج د�لنا ٔ�رجوك

ٔ�رجو ٔ�ن ن�mقل ٕاىل السؤال ... ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل... ٔ�عطي اللكمة
  . صايف أ#س;تاذ Kذاب صايف... املوايل

  . اليس الرايض ٔ�رجوك... عفامك ن�mقل
ٓ اليس الرايض راه اح^ا �ري كنكررو ... �mقل ٕاىل السؤال املوايلن  �

الÒم، هذا �كرار yلÒم، �كرار yلÒم، قل مث قHل وسDس;متر النقاش، 
ما اعطيتكش ... اح^ا كنمتناو ٔ�ن هاذ النقاش �س;متر، ولكن جHبو يف وقmو

اللكمة، وما �اد�ش نعطهيا ö، ٔ�رجوك، النقاش سDس;متر ٕان شاء هللا، 
  ... zلينا �س;متر النقاش، ونوصلو خلالصات اليت سرتيض امجليع ٕان شاء هللا

ٔ�س�سمح اليس الرايض، ٔ�وال هاذ اليش راه ال ميكن، نفmحو النقاش 
بني عضو حمرتم من اEلس والرئاسة، راه عند� واXد الرب�مج ك�ش;تغلو 

كون Kليه، راه ما ميك�ش خندمو هباذ الطريقة، ٔ�رجوك، املس;تق�ل �ادي �
zري ٕان شاء هللا، اخلري ٔ�مام، حنن نطمح ٕاىل املس;تق�ل أ#فضل ٕان شاء 

  .هللا، اخلري ٔ�مام ٕان شاء هللا
ؤ�س�سمحمك لن�mقل ٕاىل السؤال املوايل، مو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر 
ال�شغيل والشؤون ¹جóعية حول تطبيق نظام التعويض عن فقدان 

تداولو يف هاذ املوضوع د�ل الشغل، وهذا موضوع äم ]دا، كنمتناو ٔ�ننا ن 
تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل، وحنن س�س;متر يف النقاش، 

  . س�س;متر يف النقاش، ولكن ºساKدو بعضنا البعض ¤ش åمتشاو
اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف ¹شرتايك لطرح 

فضل الس;يد السؤال املتعلق بتطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل، فليت
  .املس�شار أ#س;تاذ الرمحوين مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس;يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس;يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس;يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

لقد K�ٔلنمت، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن نظام التعويض عن فقدان الشغل سDمت 
، وهو ٕاجناز 2014الرشوع يف تطبيقه يف أ#شهر أ#وىل من هذه الس;نة 

¡بري yلحكومة ومكسب هام yلطبقة العام\ املغربية مت انتظاره س;نوات 
س;نوات، واليوم تقدم  K10ديدة، حHث بقي هذا النظام جمرد مرشوع م^ذ 

  . احلكومة Kىل تطبيقه الفعيل
ٕانه مكسب �ٓخر مضن التغطية ¹جóعية اليت نعتربها يف لك جواåهبا 

لية، ٔ�ي ¹س;تفادة من مك�س;بات العرص من ٕاXدى مظاهر احلداثة الفع 
طرف لك املواطنني، Kلام ٔ�ن هذا النظام معمول به يف اRول املتقدمة م^ذ 

  . عقود
من معا�ة Kدد من أ#جراء ا��ن  -دون شك- ٕانه نظام س;يخفف 
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يفقدون شغلهم ٔ#س;باب خمتلفة، وجيدون ٔ�نفسهم حلد ا#ٓن عرضة yلفقر 
  . الوفاء ¤لزتاماهتم املاليةوحىت Jرشد ٔ�رسمه وجعزمه عن 

والنظام اجلديد س;يضمن هلم احلد أ#دىن، Kىل أ#قل، من الكرامة 
  . وس;بل العDش لفرتة معقو¿ ٕالجياد شغل ]ديد

ٕاننا نقدر معىن ذö ¤ل�س;بة yلطبقة العام\ واملس;ت¸دمني، وننوه kسري 
  . احلكومة يف تطبيق �راجمها Kىل املس;توى ¹جóعي

الس;يد الوز�ر، ٔ�ن تقدموا yلرٔ�ي العام توضي�ات خبصوص  ونود م^مك،
هذا النظام و�رخي بداية تطبيقه اس;تwابة ل�ساؤالت الشغي\ وطمrٔنة 

  . املعنيني به kشلك م�ارش ٔ�و �ري م�ارش
  .وشكرا لمك، الس;يد الوز�ر

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

  .سؤال، تفضلواالس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال]ابة عن ال 

        ::::الس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعية
  .شكرا الس;يد الرئDس

Kىل  ¹شرتايكبداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرا السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء الفريق 
وكام قلمت، الس;يد املس�شار احملرتم، يعترب هذا . طرoم لهذا السؤال الهام

الشغل، مكس;با ٕاجيابيا yلشغي\ املغربية،  التعويض عن فقدانالنظام، نظام 
وكام قلمت ٔ�يضا يف سؤالمك هذا موضوع دام لعرش س;نوات، وامحلد � ا#ٓن 
حنن دzلنا يف مرX\ التنفHذ، خفالل اجóع اEلس إالداري yلصندوق 
الوطين yلضامن ¹جóعي يف هناية دج^رب يف الس;نة املاضية، متت املصادقة 

د�ل القانون ٕ¤دzال تعديالت يف النظام د�ل  Kىل هذا املرشوع
)CNSS2( ىل  -وزارة ال�شغيل-، و¤لطبع فاحلكومةK الت املوضوعX�ٔ

ينا�ر، وحنن ن�mظر ¤لطبع البت فHه يف  3أ#مانة العامة yلحكومة يف �رخي 
نلح Kىل ٔ�ن يدzل Xزي التطبيق يف  - كام تعلمون  -ٔ�قرب ا#ٓ]ال، ٔ#ن 
  يف ٔ�قرب ا#ٓ]ال؟ ٔ�قرب ا#ٓ]ال، ملاذا

öو¿ تقدر  ،ذ�y ليه رصد مزيانيةK ٔ�وال ٔ�ن قانون املالية ا�ي صادقمت
مليون درمه، سDمت رصفها Kىل مدى ثالث س;نوات، الس;نة أ#وىل  500بـ 

مليون الباقHة zالل  250مليون درمه و 250س;ترصف  2014س;نة 
  . الس;ن�ني الباقHتني

mمت اقDه ر]ال أ#عامل، ¤ٕالضافة ٕاىل هذه املبالغ، سHطاع �سامه ف
ر]ال أ#عامل �ادي �سامهوا فHه بــ . وJسامه يف الطبقة العام\ الشغي\

من الكm\  %0,19من الكm\ أ#جرية والعامل �ادي �سامهوا بــ  0,38%
 250أ#جرية، هذا ما يعطينا تقريبا واXد املبلغ ٕاجاميل س;يقدر حبوايل 

مليون  750ون ٔ�مام^ا واXد الرصيد د�ل مليون درمه، مبعىن ٔ�نه �ادي �ك
  .درمه ¤ش منولو هاذ املرشوع

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

  من سDس;تفHد من العامل؟
رشوط ¹س;تفادة ٔ�ن خص �كون فقد العمل د�لو، و�كون اش;تغل 

 260س;نوات، و�كون اش;تغل يف الس;نة أ#zرية مدة ال تقل عن  3ملدة 
  .يوم هذا املدة

  مك م�لغ ¹س;تفادة؟
من أ#جرة اليت اكن يتقاضاها العامل،  %70در بـ م�لغ ¹س;تفادة تmDق

ولكن رشيطة ٔ�ن ال تتعدى هذه ¹س;تفادة، هذا التعويض ال يتعدى احلد 
ٔ�شهر، zالل  6أ#دىن لٔ¼جور، Kلام ٔ�ن هذا التعويض س;يرتاوح Kىل مدة 

ٔ�شهر سDس;متر العامل ا�ي فقد مع� يف ¹س;تفادة من  6هاذ املدة د�ل 
جóعية، مبا فهيا الضامن ¹جóعي، التعويضات العائلية لك ¹مmيازات ¹

واملسامهة يف التقاKد، يعين ما �اد�ش يفقد املصاحل د�لو واخلدمات د�لو 
  .¹جóعية

  .ٕاىل ميكن، الس;يد الرئDس، �zذ عن التعقHب

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

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعية
) CNSS(ٔ�شهر، ؤ�� ا#ٓن ك�ش;تغلو  6هاذ املدة د�ل  مث 6لثا zالل

مع الواك¿ الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات والتكو�ن املهين، ك�ش;تغلو 
ٔ�شهر �ادي يتعطى واXد التكو�ن  K6ىل رشوط املوا¡بة، ¤ش zالل 

ٕاضايف ¤ل�س;بة yلعامل ¤ش ميكن لو يعاد ٕادما]ه يف ºشاط اقmصادي �ٓخر، 
ٔ�شهر �ادي نوفرو yلعامل ا�ي فقد شغلو ¤ش  6ٔ�نه يف هاذ ٔ#ن املهم هو 

  .ميكن لو حيصل Kىل معل يف قطاع �ٓخر ٔ�و يف ºشاط �ٓخر
  .هاذو تقريبا بصفة مجم\، و¤لطبع ٔ�� ميكن يل نعطي تدقHقات ٕاضافHة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر
K ابدلمك اللكمة، أ#س;تاذ.  

        ::::KدابKدابKدابKداب    املس�شار الس;يد محمداملس�شار الس;يد محمداملس�شار الس;يد محمداملس�شار الس;يد محمد
  الس;يد الرئDس، 

ٔ�عتذر ٕان ارتفع صويت كذö، ٔ�عتذر لٕالخوة املس�شار�ن والسادة 
الوزراء والرشفاء والزنهاء يف هذه املؤسسة احملرتمة، Kلام ٔ�ننا ال ºشوش Kىل 
X�ٔد، فريق^ا حمرتم وحيرتم امجليع، ولكن من ٔ�راد ٔ�ن �شوش Kىل هذا الفريق 

لرد Kىل من �شوش Kىل الفريق ٔ�و ف^حن لنا الكíري ما نقوÚ يف ٕاطار ا
  .�شوش Kىل إالرادة د�ل الفريق د�لنا

ٔ�شكرمك، الس;يد الوز�ر، Kىل التوضي�ات د�لمك واyيل قدمmوها 
  . خبصوص هاذ املوضوع اyيل هو äم واyيل اكن تDمتناوه لك املغاربة

، (Chomage)يف واXد الوقت كنا كن�لمو وكنقولو التعويض Kىل 
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، ا#ٓن امحلد �، من مضن املسائل، من (Chomage)¡يعطيو و¡يقولوا �را 
مضن احلس;نات د�ل هاذ احلكومة هو هاذ املرشوع �ادي خيرج yلوجود، 
كذö ما ت�ساوش ٔ�نه بعض أ#عامل اyيل دارهتا احلكومات السابقة، التغطية 
الصحية وال، اح^ا åزيك ٔ�ي معل ]اد مصل�ة املواطن ومصل�ة الشعب 

الرش;يدة د�ل صاحب اجلال¿، وåمثن هاذ النظام وºسامه حتت القHادة 
يوم  260كذö يف ٕاجناXه، ٕاال ٔ�نه، الس;يد الوز�ر، ٔ�� ٔ�عترب ٔ�نه مدة 

املطلوبة يف الس;نة أ#zرية �س;تفHد املrٔجور يه يشء فHه صعو¤ت، Kلام ٔ�نه 
هناك من يقول ٔ�نه املشغلون ال يرصحون ¤ملدة القانونية اليت �ش;تغلون 

  .هذا طرح فهيا،
ولكن الطرح ا#ٓخر هو ٔ�نه ملا �ادي �كون هذاك املrٔجور يف احلا¿ 

ٔ�شهر، تتعDش املقاو¿ صعو¤ت، وهاذ  6د�ل ال�رسحي د�لو ملدة 
�ر Kىل ٔ��م العمل، ٔ#نه واXد املشغل ملا تيكون عندو ٔrالصعو¤ت كت
 صعوبة يف ال�شغيل، البد تD^قص السوايع وتD^قص اÄهنارات، ٕاذن �ادي
�كون هذا كDسامه يف الصعوبة د�ل ¹س;تفادة د�ل املrٔجور، Kلام ٔ�نه، 
الس;يد الوز�ر، هاذ املرشوع البد خصو �كون مرشوع وطين، وجتمتع فHه 
مجيع إالرادات احلس;نة ٕالجناXه، ٔ#نه مايش سهل، هو فHه صعو¤ت كثرية، 

درة اyيل ؤ�� ت�شكرمك، الس;يد الوز�ر، ومن zاللمك احلكومة Kىل هاذ املبا
  .�ادي Jسرتجع اشوية واXد أ#مل yلناس اyيل تيفقدوا الشغل د�هلم

ٕاذن، اح^ا ت�متناو لمك التوفHق، وåمتىن التوفHق yلحكومة Kىل ما تعمل به 
  .من ٔ�]ل املصل�ة العامة

  .وشكرا الس;يد الرئDس

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::لس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةلس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةلس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةلس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةاااا
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

ابغيت فقط نrٔكد ٔ�ن هاذ القانون مت بصفة Jشار¡ية، ٔ#ن داzل الضامن 
¹جóعي، داzل الصندوق الوطين yلضامن ¹جóعي هناك ممثلني د�ل 
 النقا¤ت العاملية، هناك كذö ممثلني د�ل ٔ�ر¤ب العمل، ¤ٕالضافة ٕاىل

ومجيع القرارات داzل الصندوق الوطين . احلكومة، هذا بصفة توافقHة
yلضامن ¹جóعي ما كمتش ¤ٔ#�لبية وال ¤ٔ#قلية، كمت بصفة توافقHة، هذا 

ٕاذن هاذ اليش تيطمrٔن Kىل ٔ�ن مجيع الضام�ت اختذت ¤ش �كون . من Éة
  .هاذ القانون مييش يف جمراه الطبيعي والصحيح

�ادي نقومو بعملية تقHميية لك ثالث س;نوات، فاش  مث 6نيا، هناك
كند�رو واXد القانون، مايش القانون هو قر�ٓن مزنل، مجيع القوانني قاب\ 

  .yلمراجعة، ٕاىل تبني لنا يش zلل �ادي åرجعو
مث 6لثا، مبجرد ٔ�ن يصادق الربملان مبwلسمك املوقر Kىل هاذ القانون، 

ق Kليه جملس احلكومة، �ادي نقومو مبعىن �ادي يت�ال Kليمك بعد ما يصاد
بواXد العملية حتسDس;ية وتفسريية ¤ش نفرسو احملتوى واملزا� اyيل �ادي 
جيي هبا القانون، Kلام حسب التقHمي د�لنا �ادي �س;تافد م^و حوايل ما بني 

  .ٔ�لف Kامل لك س;نة 40ٔ�لف ٕاىل  30

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

السؤال الثاين، موضوKه حامية العاملني يف الضيعات ون�mقل ٕاىل 
اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من مجموKة إالحتاد الوطين . الفالحHة

  .yلشغل لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
حتاد الوطين yلشغل ¤ملغرب بتضام^نا مع بداية، نعلن مكجموKة ¹

الس;يد وز�ر السكىن، الس;يد ن×Hل بنعبد هللا، ملا تعرض Ú من هتجم، 
ونعترب بrٔنه ٔ�ي هتجم Kىل السادة الوزراء ف^عتربه بrٔنه هتجم Kىل اRو¿ 
املغربية، ٔ#ن الوز�ر ال ميثل نفسه، وٕامنا هو ميثل الوطن، والوطن لكنا فHه 

  .رشاكء
لسؤالنا املو]ه yلس;يد وز�ر ال�شغيل ف3 يتعلق ¤لعاملني ¤ل�س;بة 

  .والعامالت يف الضيعات الفالحHة
تعلمون، الس;يد الوز�ر، وحنن نعمل كذö بrٔن هناك جمهودات قد 
بذلت يف هاذ ¹جتاه، ٔ#نه يف مرX\ سابقة اكن النقاش اRا=ر حول قضا� 

ة ٕاىل احلديث عن وخصوصا يف القطاع اخلاص، يذهب م�ارش املrٔجور�ن، 
املصانع واملعامل، وقد مرت بنا مرX\ ٔ�صبحنا نت�دث فهيا كذö عن 
الضيعات الفالحHة، ¤عتبار ٔ�ن هؤالء مه كذö �رسي Kلهيم وJرسي Kلهيم 
القوانني اجلارية حول قضا� الشغل وال�شغيل، وبذلت هناك جمهودات، 

نصل ٕاىل جعل  لكن نالحظ، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن حلد ا#ٓن مل ºس;تطع ٔ�ن
 öنوع من التوازن ما بني العاملني يف املصانع واملعامل، وٕان اكنوا مه كذ
يعانون، ومازلنا ن�mظر، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن �كون هناك التفاتة حقHقHة 
لوزارة ال�شغيل ملا يعانيه أ#جراء يف قطاع الضيعات الفالحHة ويف القطاع 

  .الفالk zشلك Kام
، ال Kىل مس;توى التغطية الصحية وال Kىل تعلمون، الس;يد الوز�ر

 öىل مس;توى ظروف ¹ش;تغال، ونذ¡ر كذK ات العمل والKمس;توى سا
بظروف حىت النقل والتنقل، واح^ا كنتذ¡رو بrٔن مجموKة من احلوادث 
الاكرثية اليت وقعت لبعض وسائل النقل اليت Jس;تعمل يف هاته احلا¿، 

yلنقل، الس;يد الوز�ر، واليت ال و¹كتظاظ ا�ي �كون يف هذه الوسائل 
  . �راعي ¡رامة هؤالء العامل والعامالت

ونذ¡رمك، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن هذا السؤال وهذه القضية طرحت Kىل 
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أ#قل نتذ¡ر ٔ�هنا طرحت Kىل الس;يد الوز�ر السابق اليس ٔ�غامين ومن بعد 
م^و طرحت Kىل اليس سهيل ق�لمك، وا#ٓن نطرoا ليك ندق �قوس اخلطر 

 يتعرض Ú هؤالء العامل والعامالت من مشالك يف قطاع ال�شغيل يف ف3
  . الضيعات الفالحHة

وºسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت تقومون هبا من ٔ�]ل 
جعل هذه الف¯ة من العامل والعامالت تعDش ظروف ¡رامة حقHقHة ل×رش�هتم 

  .وٕاºسانDهتم
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . د املس�شارشكرا، الس;ي

  .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، لٕال]ابة Kىل السؤال

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعية
  .شكرا الس;يد الرئDس

شكرا الس;يد املس�شار والسادة املس�شار�ن من فريق مجموKة ¹حتاد 
  .الوطين لعامل املغرب

. س�شار¤لطبع ٔ�شاطرمك الرٔ�ي يف مجمل ما ورد Kىل لساåمك، الس;يد امل 
هناك قانون موضوعي يتحمك يف تطور . هذا واقع يعلو وال يعىل Kليه

اEمتعات هو التطور الال مmاك} بني العامل احلرضي والعامل القروي، اح^ا 
من الفقراء يف املغرب كDسك^وا يف العامل  %70كنعرفو بالد� جHدا، 

×ب الفقر هو وس×ب الفقر �لك رصاXة، ؤ�قولها هنا �لك جترد، س  ،القروي
ٔ�ساسا ضعف أ#جور يف العامل القروي، كام تعلمون وهاذ اليش تيعرفوا 

 تقريبا النصف د�ل أ#جرة، أ#جرة ّ{ امجليع ٔ�ن أ#جرة يف العامل القروي �
 تقريبا ت�ساوي النصف د�ل أ#جرة يف التwارة والصناKة ّ{ يف الفالXة �

  .واخلدمات، وهذا ٔ�مر �ري مق�ول
ة الزتمت يف �ر�جمها Kىل ٔ�ننا نعاجلو هاذ إالشاكلية رمغ ٔ�هنا احلكوم

ٕاشاكلية صعبة، والزتمت يف أ#مم املت�دة ٔ�مام جملس حقوق إالºسان Kىل 
 60ٔ�ننا س;نعمل من ٔ�]ل اقرتاب أ#جر أ#دىن يف الفالXة اyيل ¡يبلغ ا#ٓن 

 11بلغ درمه يف اليوم الواXد ¤ٔ#جر أ#دىن يف الصناKة والتwارة اyيل ¡ي 
درمه ويش Xا]ة yلساKة الواXدة، هذا  11درمه يف الساKة الواXدة، يعين 

¤لطبع ٕاشاكلية ¡برية، ما �اد�ش نقولوها kسهو¿، ولكن هناك يف املقابل، 
  . هناك تقدم ال بrٔس به -كام قلمت يف �ممك  -هناك 

ٕاىل فرتة قريبة اكن العامل الفالحHون مقصيون من الضامن ¹جóعي، 
وها حنن اليوم هام كDس;تفدوا من الضامن ¹جóعي وكDس;تفدوا من 
التعويضات العائلية، وKدد املنخرطني واملس;تفHد�ن يف الضامن ¹جóعي يف 

  . تصاKد ¡بري
أ#رقام ما عند�ش اهنا�، ولكن شفت أ#رقام مؤخرا د�ل الصندوق، 

وعي  يف احلقHقة ذاك اليش مشجع، اKالش مشجع؟ مشجع ٔ#ن هناك

د�ل بعض املسؤولني، الناس ٔ�ر¤ب العمل يف القطاع الفالz، وعي 
كذö ومعل حتسDيس كنقومو به داzل الوزارة من zالل العمل اyيل 
¡يقوموا به مف�ش;يات الشغل، لعل أ#رقام اyيل عند� ٔ�رقام دا¿، Kدد 
الز�رات د�ل مف�يش الشغل تعترب ¤#ٓالف، مايش ¤ملئات، ¤#ٓالف، 

  . ٕاىل Xدود كتابة احملارض، ٕاىل �ري ذöحىت
اح^ا س;نعمل ¤لطبع لك ما يف وسعنا وداzل احلكومة وال يف الوزارة 

كنعرفو . ¤ش ميكن لنا نطورو ٔ�كرث وحنس;نو هاذ أ#وضاع بصفة تدرجيية
كذö بrٔن هناك بعض الضيعات الفالحHة، فmيات وºساء �ش;تغلن دون 

 ،zمه يف در 40ٔ�و  30احلد أ#دىن الفال)les fraises( هاذ اليش ،
معروف، الواقع د�ل بالد� معروف، ولكن معاجلته تتطلب تضافر اجلهود 
د�ل امجليع، واح^ا كرناهنو Kىل ٔ�نه åكرثو من االتفاقHات امجلاعية يف القطاع 
الفالz، واكن يل الرشف يف املدة أ#zرية ٔ�نين �رٔ�ست التوقHع Kىل 

طقة داك¿ عبدة يف ٕاقلمي �ٓسفي، مíل هذه االتفاقHات االتفاقHة امجلاعية يف م^
  .¡ميكن لها JساKد� كثري Kىل معاجلة إالشاكلية ¹جóعية

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

  .اللكمة yلمجموKة احملرتمة يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد محمد رمااملس�شار الس;يد محمد رمااملس�شار الس;يد محمد رمااملس�شار الس;يد محمد رماشششش
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  لرئDس،الس;يد ا
  الس;يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
ٔ�وال، الس;يد الوز�ر، ال ºشك بrٔن هناك جمهود ج�ار تبذÚ احلكومة يف 
هذا إالطار، وال شك ٔ�ن ما ذ¡رمتوه يف جوا�مك Kىل السؤال السالف zري 
دليل Kىل هذا التو]ه، لكن، الس;يد الوز�ر، من ¤ب التذكري، وzاصة ٔ�ن 

شلك غيبقى دامئا مطروح يف هذا القطاع اyيل هو عندو واXد البعد هاذ امل 
اقmصادي وبعد اجóعي، وzاصة ا#ٓن النقاش اyيل اكن مت Kىل مس;توى 
قانون املالية ومرتبط ¤لقطاع الفالz، ]ابت احلكومة مجموKة من 

  . إالجراءات، معىن اك�ن واXد اجلهود تبذل
 ٔrاصة هاذ التذكري ¡ي��عو لكن، الس;يد الوز�ر، نذ¡ر، نذ¡ر بzنه، و

ال شك ٔ�نه  26واXد اEموKة د�ل إالجراءات خصها اختاذ، اتفاق د�ل 
واXد اEهود ج�ار، ]ات احلكومة ا#ٓن وكتنفذ ونفذت ومmابعة ¤ش تنفذ 
أ#مور أ#خرى، مهنا أ#مور اyيل اكينة ويه هاذ القضية د�ل التوحHد ما 

هذا ٔ�ننا كن�س;ناو، حلد الساKة  ، معىن)SMAG4(و )3SMIG(بني 

                                                 
3 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
4 Salaire Minimum Agricole Garanti 
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  .كنتظرو
إالشاكالت اليت مت طرoا مجموKة من القضا� zاصة العامل الزراعيني، 
 �ٔ�� غنذ¡رها نظرا لضيق الوقت، الس;يد الوز�ر، بعwا¿، مازال عند

الطرد : ولكن ¤قا ٕاشاكليات حقHقHة) CNSS(إالشاكلية فعال كام قلنا اكينة 
هذا zاصنا نتwاوزوه، ٔ#ننا ا#ٓن اح^ا يف مرX\ التعسفي ¤يق حقHقي، و 
  .]ديدة ويف دس;تور ]ديد

ٕاشاكلية ٔ�خرى ويه غياب الوسائل د�ل النقل، القضية د�ل الص�ة 
والسالمة، و¤خلصوص الناس اyيل ¡ي¸دموا كريشوا وكنعرفوا بrٔن هذي 
عندها ٔ��ر، واك�ن �س اyيل عندمه 6�ٔر، zلقت �6ٓر، ¤خلصوص أ#مراض 

  .نفس;ية ؤ�مراض د�ل اجلهاز التنفيسال 
اجلانب ا#ٓخر وهو العمل يف الصيف اyيل تيدzلوا يف ذيك البيوت 

ساKة،  12د�ل البالس�Hك وكتكون احلرارة، الناس اyيل ¡يد�روا احلراسة 
öٕاىل �ري ذ.  

ٔ�� غنتو]ه م�ارشة ل¼ٓليات، ا#ٓليات فعال ٔ�ننا كنلقاو بrٔن ا#ٓليات اyيل 
Kات من بDهنا القضية د�ل جلان املصاحلة، ال Kىل املس;توى كت�ل هاذ الزنا

إالقلميي وال Kىل املس;توى املركزي كنعتقدو بrٔن هاذ ا#ٓلية خصها تتغري، 
  .الس;يد الوز�ر، ٔ#هنا ما ابقاJش �جعة ¤لشلك املطلوب

اجلانب الثاين اRور د�ل املف�شني، الس;يد الوز�ر احملرتم، هاذ اجلهاز 
كنلقاو بrٔنه حىت هو خصو ا#ٓليات، ٕاضافة ٕاىل التقار�ر د�لو، د�ل التفDmش 

ٔ#ن التقر�ر د�لو لالس;تB^اس، واح^ا كنقولو zاصو يوصل Rر]ة 
¹حwmاج، zاصة Rى احملامك، ٕاضافة ٔ�ن �كون حممكة خمتصة ¤لقضاء 
¹جóعي، وهذا ٕاXدى املداzل، الس;يد الوز�ر، اyيل كنعتقدو غيعاجل لنا 

¹خmالالت يف هذا إالطار، وzاصة د�ل العامل الزراعيني، مجموKة من 
و¤ملناس;بة كنحييومه Kىل اجلهود املبذو¿، مايش فقط Kىل مس;توى الشق 

  .¹جóعي ولكن يف �منية اقmصاد الب�
  .شكرا الس;يد الوز�ر

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

  .لسؤالاللكمة ا#ٓن yلس;يد الوز�ر لٕال]ابة Kىل ا

        ::::الس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعيةالس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¹جóعية
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

كام قلت لمك هناك جمهودات، �كmب يف بعض أ#حHان حمارض مف�يش 
الشغل رمغ ق\ Kددمه، ما عند�ش Kدد ¡بري من مف�يش الشغل ¤ش 

لية نغطيو مجيع املقاوالت ومجيع ال الفالحHة وال الصناعية، هذا ¤لطبع ٕاشاك
 - كام كتعرفوا  - كربى، �ادي حناولو نتغلبو Kلهيا يف الس;نني أ#zرية، ولكن 

هناك ٕا¡راهات مالية اyيل ما ك�سمح لناش ¤ش نوظفو واXد العدد د�ل 
مف�يش الشغل اyيل ميكن لنا ºش;تغلو، حىت يف Xا¿ ما تيكmبوا حمارض 

الس;يد زمHلنا كت�ال Kىل الضابطة القضائية، وما ¡يكوºش مmابعة، وهنا� 
وز�ر العدل واحلر�ت �ادي حىت هو رمبا ¡يعاين هاذ اليش، ٕاشاكلية كربى 
اyيل خصنا نعاجلوها، ٔ#ن ال �كفي ٔ�نك �كmب حمارض، وحتيلها Kىل و¡يل 

كام  - امل^، ولكن ما كتكوºش مmابعة د�ل املعين ¤ٔ#مر، و¤لتايل كتبقى 
هاذ ¹شاكليات لكها . حىت ذيك احملارض كتبقى Xرب Kىل ورق -قلت 

غنعملو من ٔ�]ل جتاوزها، ¤لطبع، مبا فهيا املساواة ما بني احلد أ#دىن 
        ).le SMIG et le SMAG(لٔ¼جر يف الفالXة واحلد أ#دىن د�ل 

 öنعني، ولكن أ#جرٔ�ة د�لو خصنا كذmة املبدٔ�، اح^ا مقHح�من 
الz، وكتعرفوا بتعقل، ٔ#ن ما ميك�ش نرضو ¤لتنافس;ية د�ل القطاع الف

بrٔن مجيع ب�ان العامل كتدمع القطاع الفالz، واح^ا ما ميك^اش يف هاذ املدة 
 zىل القطاع الفالK يل فرضناyهذي يف هاذ الوقت د�ل أ#زمة، الوقت ا
الرضيبة، ونقولو لو Kاو6ين كذö خصك �رفع من املس;توى د�ل 

)SMAG ( ش ميكن¤)SMIG(¹ ذ بعنيz#ٔد اXعتبار د�ل ، خص وا
إال¡راهات د�ل املقاو¿ كذö ويف نفس الوقت ¤ملوازاة مع ¤لطبع ال�شديد 

هذي مسrٔ¿ ال تناقش، مسrٔ¿ م�دئية . ف3 خيص اXرتام حقوق العامل
  .¤ل�س;بة لنا

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

  .شكرا Kىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركة
لسؤال املو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر العدل واحلر�ت حول äنة ون�mقل ٕاىل ا
  . التوثيق العرصي

  .اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا¿ واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكراملس�شار الس;يد عبد الكراملس�شار الس;يد عبد الكراملس�شار الس;يد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

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

ن اجلديد املتعلق مبهنة التوثيق من ٔ�]ل حتقHق أ#من لقد ]اء القانو
القانوين التعاقدي والتوثيقي وحتسني املهنة وضامن حقوق املتعاقد�ن من 

  . ٔ�]ل فmح �ٓفاق واسعة ٔ�مام äنة التوثيق وجعلها ٔ�كرث تنظ3 وجناKة وختليقا
لكن نالحظ، مع اكمل أ#سف، ٔ�ن مجموKة من املامرسات ما زالت 

 ٔ�ن القانون اجلديد نص kشrٔهنا Kىل مقmضيات رصحية وواحضة سائدة، رمغ
  . ال يمت اXرتاäا يف Xاالت كثرية

اليت تنص Kىل  º42شري، Kىل س×Hل مíال ال احلرص، ملقmضيات املادة 
اليت تلزم املوثق  33وجوب حتر�ر العقود واحملررات ¤yلغة العربية، واملادة 

الغري فور Jسلمها لصندوق إاليداع  بوضع املبالغ اليت يف عهدته يف حساب
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  .والتدبري
ويف هذا الصدد، ºسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن التدابري اليت اختذهتا 
احلكومة ٕالجياد Xلول مالمئة لهذه إالشاكالت، zاصة، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن 
هذا النص z�ٔذ من الوقت ومن اجلهد اليشء الكíري ليك خيرج يف ºسخته 

  .ولت ٔ�ن تالمس لك إالشاكالتXا -ٕاىل Xد ما  -اليت 
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

اللكمة yلس;يد وز�ر العدل واحلر�ت لٕال]ابة عن السؤال، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::الس;يد املصطفالس;يد املصطفالس;يد املصطفالس;يد املصطفىىىى الرمHد، وز�ر العدل واحلر الرمHد، وز�ر العدل واحلر الرمHد، وز�ر العدل واحلر الرمHد، وز�ر العدل واحلر����تتتت
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

تتعلق  33تتعلق بلغة العقود، و 42، 33و 42سؤالمك يتعلق ¤ملادتني 
  .¤لودائع Rى املوثقني

اليت توجب Kىل  42¤ل�س;بة ملوضوع لغة العقود، فقد نظمته املادة 
املوثقني حتر�ر العقود ¤yلغة العربية، ماKدا ٕاذا اخmار أ#طراف لغة �ري اyلغة 

  .العربية
Kىل لك  -  حقHقة ٔ�ن هذه الصيغة اليت وافق Kلهيا الربملان يه صيغة

مفmوXة لتrٔويالت وملامرسات قد تذهب  -Kىل لك Xال  -مطاطية و - Xال 
ؤ�عرف بrٔن هناك . يف اجتاه املقاصد النرية yلنص وقد تذهب يف اجتاه �ٓخر

فريقني يف جملس النواب ويف جملس املس�شار�ن اليت اكنت Rهيا اقرتاXات 
  .ٔ�خرى

y لس الوطينEلموثقني، واكن هناك ا�ي وقع هو ٔ�ننا حتدثنا ٕاىل ا
ٕاجامع Kىل ٔ�نه ي��غي Kىل املوثقني ٔ�ن يبذلوا جمهوذات ¡برية من ٔ�]ل ٔ�ن يمت 

  . حتر�ر العقود ¤yلغة العربية، ؤ�ن ذö ممكن بعد س;نة
ا#ٓن ما عند�ش تقHمي ملس;توى تطبيق هاذ النص ¤yلغة العربية، ولكن 

املامرسة س�سري يف اجتاه ٔ�ؤكد ٔ�ننا فmحنا حبثا يف املوضوع، وٕاذا اتضح لنا ٔ�ن 
�ري املقصد ا�ي ٔ�راده املرشع، فال شك ٔ�ننا س;نrٔيت ٕاليمك ٔ�و س�mعاطى مع 
ٔ�ي م�ادرة م^مك من ٔ�]ل ٔ�ن نضبط هذا املوضوع لنجعل اyلغة العربية يه 

  .أ#ساس، ٕاال يف Xاالت اس;ت�^ائية
املتعلقة ¤لودائع، حقا ٕان هاذ املادة نصت  33¤ل�س;بة ملوضوع املادة 

K ،يه حلساب أ#غيارR ةKىل لك موثق ٔ�ن حيتفظ ¤ملبالغ املودK ىل ٔ�نه مينع
ؤ�نه جيب Kليه ٔ�ن يودعها فورا Rى صندوق إاليداع والتدبري، ولكن هذه 
املادة نصت Kىل ٔ�نه يصدر نص تنظميي يبني طريقة وتنظمي وJس;يري 

  . احلساب املفmوح ¤مس املوثق Rى صندوق إاليداع والتدبري
د ٔ�جنز� مرسوما، طبعا اكن بنك املغرب عندو وÉة نظر خمالفة كنا ق

لنا ولوزارة املالية، وو]د� ٔ�نه من املناسب ٔ�ن نتوافق مع من جيب Kىل 

مرسوم ]ديد، ؤ�ؤكد لمك ٔ�نه وزارة العدل واحلر�ت وكذö وزارة املالية 
االتفاق ومبا يف ذö اخلزينة العامة وصندوق إاليداع والتدبري واملوثقني مت 

Kىل مرسوم ]ديد، وهذا املرسوم من شrٔنه ٔ�ن حيصن الودائع ٕاىل Xد ¡بري، 
حبيث ٕانه يلزم بrٔداء املد�ن ٔ�و اجلهة املمو¿ لٔ¼موال وفق رشوط جتعل 
الودائع بعيدة عن ٔ�ن يمت الترصف فهيا، وٕاذا اكن هناك ٔ�ي ترصف فصندوق 

نة وٕادارة الرضائب ورئDس إاليداع والتدبري يقوم ٕ¤Kالم النيابة العامة واخلزي 
  .اEلس اجلهوي yلموثقني

  .شكرا

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

  .اللكمة لفريق أ#صا¿ واملعارصة يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHلاملس�شار الس;يد Kابد شكHل
شكرا، الس;يد الوز�ر، Kىل لك هذه املعطيات وKىل جوا�مك، ٕاال ٔ�نه، 

اكن من الالزم ٔ�ن تzٔrذوا وسائل ملراق�ة أ#عامل اyيل يه الس;يد الوز�ر، 
م^صوص Kلهيا يف القانون، واش إالدارات د�ل احملافظات ترتاقب؟ واش 
هاذ العقود تmDعملوا ¤yلغة اyيل يه م^صوص Kلهيا يف القانون؟ واش يف 
احملافظة كذö �ميكن هلم يعرفوا واش إالºسان هو اyيل طلب لغة ٔ�ج^بية 

  yلغة الوطنية؟ مايش ا
هذي وسائل كنتو �zدوها بعني ¹عتبار مع إالدارة د�ل احملافظة، 
ٔ#ن ا#ٓن ماذا يقع؟ النص ها هو موجود، ولكن ت�Dقى املوثق تmDرصف ¡يف 

ال راه املعين : ابغا، �ميكن لو يف أ#zري ٕاىل جHيت انت ٔ�و ]ا واXد تيقول لو
  .ة¤ٔ#مر هو اyيل طلبين ¤ش ند�ر لغة ٔ�ج^يب

 öلموثقني وال كذy لقت مشلك الz 6نيا، ف3 يتعلق ¤لودائع، راه
yلزمالء د�هلم، الزبناء د�هلم، رامه ما تيو]دوشاي يف ذاك الوقت اyيل 
¡يبغيو خيرجوا فHه الفلوس ما تيجيوش حHنا، تيوقع فهيا تبطيل ¤ش Kاد 

  . تيجيو هاذوك الفلوس
ال أ#بناك أ#خرى، راه ت�Dقى صندوق إاليداع والتدبري راه مايش احب

إالºسان تي�mظر شهور وشهور وهو ¤يع امل^ د�لو ¤ش Kاد تmDوصل 
¤لفلوس د�لو، ٕاما تيقولوا لو حقا Kىل الرضائب وهاذ اليش، وهام لكهم 

  . ¤ش ت�Dقاو حمطوطني يف صندوق إاليداع والتدبري
م ــــــــن لو كنmــــــم، ولكـــــــذا رٔ�ي د�لك�وا هـــٕاي... �ا، تيخص

)un pratiquant (ا�شني اح^ا هاذ اليش من الصباح حىت اK يلyحبال ا
�ادي تصيبوه، �ادي Jشوفوه ،�ادي تو]دو ميل متيش ت×Hع  yلعش;ية

أ#رض د�ö ٔ�و امل^ د�ö وتبقى ت�mظر، ها انت بعت وفضييت وسالييت 
 ö اد ميكنK ظر شهر وشهر�ن ؤ�كرث ¤شmىل الفلوس وت��قى ت�K حتصل

öد�.  
  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا

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

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرالس;يد وز�ر العدل واحلرالس;يد وز�ر العدل واحلرالس;يد وز�ر العدل واحلر����تتتت
  الس;يد املس�شار احملرتم،

) CDG5(املقmضيات املتعلقة ¤ٕاليداع Rى صندوق إاليداع والتدبري 
بعض املوثقني، فال دzل مل تبدٔ� ¤لرس�ن بعد، ٕاىل اكنت يش مشالك من 

لصندوق إاليداع والتدبري فهيا، ملاذا؟ ٔ#ن املرسوم املنصوص Kليه يف املادة 
مل يصدر، و¤لتايل ٕالزامHة إاليداع ¤قا ما حتقق�ش، �ö ي��غي ٔ�ن  33

  .نصحح أ#مور
¤ل�س;بة yلموضوع أ#ول املتعلق ¤yلغة، احملافظة العقارية ال ميكهنا ٔ�ن 

قد مسwل بلغة �ري اyلغة العربية، ٔ#ن القانون ال يعطهيا �رفض اعóد ع
ٔ�و تطبيقها kشلك �ري  42ذö، ال جيوز �رتDب ٔ�ي ن�wHة Kىل خمالفة املادة 

ال �رتب ٔ�ي ن�wHة، و�ö ي��غي ٔ�ن  42مضبوط، ¤لنظر ٕاىل ٔ�ن املادة 
ٕاذا اكن هناك ٔ�ي ارتباك ٔ�و Kدم تطبيق جHد yلنص، ؤ�ن  å42راجع الفصل 

  .عل من إالدارة متارس ممارسة zارج القانونال جن
و¤ل�س;بة لنا ٔ�يضا يف ما ميكن ٔ�ن نقوم به من مراق�ة بواسطة النيابة 
العامة، فالنيابة العامة ال �كون Xارضة وقت توثيق العقود، ٔ#ن النص يقول 
بrٔنه ميكن توثيق العقود بغري اyلغة العربية ٕاذا رغب أ#طراف بذö، ومن 

  .ٔ#طراف رغبوا بذö؟ هو املوثقس;يقول بrٔن ا
ٕاذن ي��غي ٔ�ن نقول بrٔن لغة القانون Jسمح #ٔكرث من تrٔويل، وي��غي ٔ�ن 
åراقب املامرسة، وٕاذا اكن هناك zلل ي��غي ٔ�ن نعود ٕاليمك ٔ�و ٔ�ن تقوموا ٔ�نمت 
¤ملبادرة الالزمة من ٔ�]ل تصحيح أ#وضاع، وهذا هو ا�ي ي��غي ٔ�ن يعمتد 

  .ليت ي��غي ضبطها مما س;يحقق املصل�ة العامةٕازاء اكفة ال�رشيعات ا
  .وشكرا

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

ون�mقل ٕاىل أ#س;ئ\ املوÉة ٕاىل الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية، السؤال 
اللكمة ٔ#Xد السادة . أ#ول حول تدبري خزينة املؤسسات العمومHة

  .س�شار�ن من فريق أ#صا¿ واملعارصة لتقدمي السؤالامل 

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

سؤالنا اليوم يتعلق بتدبري خزينة املؤسسات العمومHة وامل�شrٓت 
العمومHة، ولكن ق�ل ذö ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول، الس;يد الوز�ر احملرتم، حقHقة 

                                                 
5 Caisse de Dépôt et de Gestion 

ي ملاذا لكام ٔ�معنت التفكري يف هذا القرار ا�ي اختذه رئDس لست ٔ�در 
احلكومة املتعلق مبنع البث التلفزيوين عن جزء ٔ�سايس من وقائع املساء¿ 
أ#س;بوعية yلحكومة، لست ٔ�دري ملاذا ٔ�تذ¡ر العامل أ#مر�يك اجلليل طوماس 
 ٔ�د�سون ا�ي اك�شف يف ٔ�ربعي�Hات القرن التاسع عرش الكهر¤ء، وkرش

إالºسانية مجعاء ب�رش وتعممي الكهر¤ء، حHهنا خرج زعمي الالهوت اRيين 
وz�ٔذ حيذر الناس من هذا z¹رتاع الش;يطاين، ¡ونه س;يقيض Kىل الشمع 

  .و¡ونه س;يقيض Kىل املصابيح
وحhH نت�دث عن هذا املوضوع، جند ٔ�نفس;نا ¤لرضورة ٕازاء مفارقات 

كومة، حكومة أ#س;تاذ عبد إالÚ مرتبطة خبطاب احلاكمة اyيل ٔ�ش;بعتنا احل
ا�ن كريان، حىت التخمة وشعار حماربة الفساد واقmصاد الريع اåهت�ى ٕاىل 

  ".عفا هللا عام سلف"التطبيع مع اقmصاد الريع ومع الفساد من zالل شعار 
وشعار احلاكمة مازال �شكو من العديد من أ#عطاب، ومن بني 

لنا نعا�هنا ما يتعلق حباكمة أ#عطاب اليت الحظناها والمس;ناها وماز 
نالحظ، الس;يد الوز�ر احملرتم، بrٔن هاذ . املؤسسات وامل�شrٓت العمومHة

املؤسسات وامل�شrٓت العمومHة مازالت تعاين من بعض ما ميكن ٔ�ن ºسميه 
سوء التدبري، اKالش؟ هاذ اليش �جت عن �رخHص اRو¿، اRو¿ �رخص 

ا ¤حلسا¤ت البنكHة عوض yلمؤسسات العمومHة ٕ¤يداع فائض س;يوÄهت
rٔن هاذ ٕايداعها ¤خلزينة العامة yلمملكة، اح^ا من وÉة نظر� يبدو لنا ب

  .املوضوع �س;توجب املراجعة
و�º ،öسrٔلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، ونثق يف å�ٔمك Xاطني يف ٔ�ج^دة 

  . العمل د�لمك ٕاKادة النظر يف هذا املوضوع
 إالجراءات اyيل هيrٔتو حلد ا#ٓن ابغينا ºسولومك ¤ش نطمنئ ٔ�ش;نو يه

من ٔ�]ل ٕاKادة أ#مور ٕاىل نصاهبا ضام� yلمزيد من احلاكمة يف Kالقة اRو¿ 
¤ملؤسسات وامل�شrٓت العمومHة، ٔ#نه ال يعقل، يظهر من وÉة نظر احلاكمة 
¹قmصادية، ال يعقل ٔ�ن إاليداKات، يعين إاليداع د�ل فوائض الس;يو¿ 

سات العمومHة �كون يف احلسا¤ت البنكHة عوض د�ل امل�شrٓت واملؤس 
  ٕايداعها يف اخلزينة العامة yلمملكة؟ 

  .وشكرا

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

        .الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية، لمك اللكمة

  ::::الس;يد محمد بوسعيد، وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد محمد بوسعيد، وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد محمد بوسعيد، وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد محمد بوسعيد، وز�ر ¹قmصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  رتمني، السادة املس�شار�ن احمل
شكرا لفريق أ#صا¿ واملعارصة Kىل طرXه لهذا السؤال املتعلق ٕ¤يداع 

  .املوجودات ٔ�و الس;يو¿ د�ل املؤسسات العمومHة ¤خلزينة العامة yلمملكة
بلغت خزينة املؤسسات العمومHة  2013ابغيت ºشري ٔ�نه يف �ٓخر 
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كونة مليار درمه، م la trésorerie active (22,3(املسw\ ¤ٔ#صول 
مليار  15ٔ�ساسا من خزينة املؤسسات العمومHة ذات الطابع إالداري 

من هاذ اخلزينة من هاذ الس;يو¿ وضعت يف  %80درمه، ؤ�ن ٔ�كرث من 
  .اخلزينة العامة yلمملكة

ٔ�و خزينة املؤسسات العمومHة ) la trésorerie passive(¤ل�س;بة لـــ 
 les(ة أ#مد ٔ�و املسw\ ¤خلصوم، واyيل يه Kىل شلك قروض قصري 

crédits de trésorerie ( مليار درمه ممو¿ من أ#بناك،  600,6تبلغ
ختص مؤسس;تني Kىل اخلصوص املكmب الوطين yلامء والكهر¤ء ؤ�يضا 

  .املكmب الوطين yلسكك احلديدية
¡ينص ٔ�ن امل�شrٓت  7د�ل املراق�ة العمومHة يف املادة  69.00القانون 

هيئات أ#خرى جيب ٔ�ن تدع Rى اخلزينة العامة العامة د�ل اRو¿ وال 
yلمملكة لك س;يوÄهتا ٕاال يف Xا¿ �رخHص لوز�ر املالية، واKالش ¡يد�ر 
�رخHص وز�ر املالية يف بعض احلاالت؟ ٔ#نه هاذ املؤسسات حتتاج ٕاىل 
zدمات بنكHة اyيل مايش عند اخلزينة العامة yلمملكة، اك�ن اyيل ابغا يد�ر 

يش  ،)importation( ،)crédit documentaire(يش 
)garantie( سDلمملكة هو بنك، حصيح، ولكن لy يعين اخلزينة العامة ،

  . بنك عندو لك اخلدمات البنكHة
ولهذا، يف هذا إالطار كرنخصو، ¡ميكن لنا åرخصو، طبعا هاذ 

تيكون فHه بعض  - ونقولها لمك �لك صدق  -الرتخHص بعض املرات 
هو ٔ�ن هاذ أ#موال، خصوصا أ#موال اyيل  التwاوزات، ولكن أ#ساس

كتجي يف ٕاطار إالKانة د�ل اRو¿ ٔ�و التحويالت د�ل اRو¿، وجو¤ 
خصها �كون يف اخلزينة العامة yلمملكة، ٔ#نه من �ري املعقول ٔ�نه اRو¿ 
كمتيش ت�سلف قروض من اخلارج وال من اRاzل ومؤسسات معومHة اyيل 

يف اخلزينة العامة yلمملكة، ٔ#ن كام تعلمون  عندها أ#موال ما حتطهاش
ذö، الس;يد املس�شار احملرتم، هاذ العملية د�ل إاليداع ¤خلزينة العامة 

  . yلمملكة تقلص ٔ�و تنقص من اRيون د�ل اRو¿
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس;يد الرئDس. شكرا لمك

        ::::كمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامششششاملس�شار الس;يد عبد احلاملس�شار الس;يد عبد احلاملس�شار الس;يد عبد احلاملس�شار الس;يد عبد احل
  . شكرا، الس;يد الوز�ر احملرتم، Kىل جوا�مك

يف احلقHقة أ#رقام اyيل ذ¡رتو يف اجلواب د�لمك كتبني، أ#رقام kشrٔن 
ٕايداع املوجودات ٔ�و الس;يو¿ د�ل املؤسسات العمومHة كتبني بrٔن هناك 
جمهود ال بrٔس به، حقHقة ال ميكن ٕاال جلاXد ٔ�ن ينكره، ولكن ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�لفت 

ن��اه د�لمك، الس;يد الوز�ر، ٕاىل ٔ�ن هناك Kدة ٔ�عطاب ٔ�و Kىل أ#قل ¹
ºسمهيا Kدة مفارقات مازالت مرتبطة ¤ملؤسسات العمومHة، åرجو ٔ�ن ينكب 

  :معلمك Kىل معاجلهتا، ؤ�كتفي لضيق الوقت بذ¡ر ثالثة مفارقات

 2014التقر�ر املرفق مبرشوع القانون املايل �رمس : املفارقة أ#وىل -
وزعتو Kلينا مشكور�ن �شري ٕاىل ٔ�ن هناك حتسن ملموس يف املنظومة  اyيل

طيب هذا يشء جHد، لكن . احملاس;باتية واملالية yلمؤسسات العمومHة
ملاذا مل يتقلص Kدد املؤسسات اخلاضعة  yلمراق�ة املرافقة ٔ�و : املفارقة يه

 ce qu’on appelle le contrôle(املوا¡بة yل�س;يري 
d’accompagnement .( ث يقدر 2004م^ذ س;نةHحسب  -، ح

 � K)le contrôleدد املؤسسات اخلاضعة لهاذ  -أ#رقام اyيل عند
d’accompagnement ( مؤسسة، هذا كثري؛  239بــ  2013س;نة 

من Éة اكينة تبعية تصاKدية yلمؤسسات العمومHة : املفارقة الثانية -
قلص مساهامت هذه جتاه مزيانية اRو¿، لكن ¤ملوازاة مع ذö اك�ن ت

املؤسسات يف خزينة اRو¿، ٔ�و Kىل أ#قل ما وصل�ش هاذ املساهامت 
 yلمس;توى املrٔمول؛

ويه ما ميكن ٔ�ن ٔ�مسيه بغياب س;ياسة حكومHة : املفارقة الثالثة -
ٔ�و معومHة ¤ملعىن احلقHقي لس;ياسة معومHة مmاكم\ حول القطاع د�ل 

 .املؤسسات العمومHة ومقاوالت اRو¿
öرجو ٔ�ن �متكن احلكومة من ٔ�ن تطلع الربملان حول و�å ،

إالسرتاتيجية د�لها املتعلقة ¤لتدzل العمويم يف ¹قmصاد الوطين ¤ش 
  .ند�رو ال�شخيص لقطاع املؤسسات العمومHة، ويت×ني لنا جحم هذا القطاع

Kىل لك Xال، ٔ#مهية املوضوع، ٔ�ريد، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن z�ٔربمك بrٔننا يف 
صا¿ واملعارصة قطعنا ٔ�شواطا ¡برية ]دا ف3 يتعلق بعقد م^اظرة ٔ�و حزب ا#ٔ 

ندوة وطنية حول موضوع ¹قmصاد الوطين واحلا]ة ٕاىل منوذج �منوي ]ديد 
ٔ�و مwmدد، ٕاXدى احملاور أ#ساس;ية اليت نrٔمل ٔ�ن نعاجلها يف هذه الندوة 

واص\ واليت åرجو، ومن املؤكد å�ٔمك س;تحرضون معنا من ٔ�]ل اس;تB^اف وم
النقاش العميق اyيل ابديناه معمك يف اyلجنة ٔ�و يف اجللسة يف ٕاطار م^اقشة 
قانون املايل، ٕاXدى احملاور �ادي �كون هاذ اليش هذا، ونrٔمل ٔ�ن åمتكن 
مجيعا من ٔ�ن نضع دKامئ ومر�كزات هذا اÄمنوذج التمنوي املتwدد، ا�ي 

X\ املهمة اyيل ٔ�صبح اقmصاد� الوطين �س;تدعيه و�س;توج�ه يف هذه املر 
  .¡يعDشها يف ارتباط ¤حمليطني اجلهوي واRويل

 .وشكرا

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

بداية، سوف ٔ�حرض لهذا اyلقاء �لك رسور وسعادة وٕاجيابية لنواصل 
�شارك واملشاركة وتبادل ا#ٓراء حول هاذ النقطة املهمة، ٔ#ن كام ذ¡رمت، ال 
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الس;يد املس�شار، املؤسسات العمومHة قاطرة وقوة اقmصادية ¡برية يف 
�  . بالد

�ري ابغيت هاذ القانون د�ل املراق�ة، اكن يل رشف ٔ�ن طرحmه ملا 
ي�ش Kدد كنت مد�را yلمؤسسات العمومHة، ؤ�تrٔسف معمك ٔ�نه اKالش ما اك

من املؤسسات العمومHة اyيل مشت yلمراق�ة املوا¡بة وٕان اكنت حتسن 
مازال بعض املؤسسات ... د�ل )J)la résistanceس;يريها ٔ#ن اك�ن بعض 

تتقول ö ٔ�س;يدي بغيت ٔ�� املراق�ة الق�لية، ٔ#ن يعتربوهنا مظ\ ٔ�خرى 
هاذ املراق�ة yلمد�ر، خص املد�ر�ن �zذوا املسؤولية د�هلم ¤ش ميش;يو ل 

  ).la résistance(املوا¡بة، راه اك�ن واXد النوع من يعين 
6نيا، ¤ل�س;بة ٕالKادة الهيلكة، ا#ٓن هناك بعض أ#ضواء امحلراء اليت 
كتلمع يف بعض املؤسسات اyيل جيب ٔ�ن نzٔrذها بعني ¹عتبار ]د� يف 

  .ٕاطار ٕاKادة الهيلكة وٕاال احملفظة لكها �ادي تعرف واXد التrٔثري
6لثا، الس;ياسة العمومHة هذا راه ذ¡روه، ¡يف ميكن �yو¿ ٔ�ن تعمل يف 

، )le portefeuille publique(ٕاطار تدبري ºشط yلمحفظة العمومHة 
اyيل خصو �هتيلك �هتيلك، اyيل خصو يتليكHدا يتليكHدا، اyيل خصو يتجمع 

�كون عند� طبعا نظرة م�شاركة  - كام قلت  -يتجمع، وهذا سوف 
  .كة يف هذا املوضوعورشا

  .شكرا الس;يد الرئDس

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

. ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوKه وضعية اRرمه يف الس;نوات القادمة
  .لمك اللكمة فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار

        ::::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

  الس;يد الوز�ر،
  س�شارون، السادة امل 

ٔ�ضع السؤال ¤عتبار ٔ�ن قمية العم\ ¤لب� يه تعترب مفخرة واKزتاز 
yلمواطنني، ٔ�نه القمية د�ل العم\، وكذö يه مؤرش حول مدى صالبة 

  .¹قmصاد الوطين يف التحوالت اليت يعرفها العامل ويعرفها ¹قmصاد
، غفلنا 2014 غفلنا، و�لك رصاXة، عند م^اقش�^ا ملزيانية املالية د�ل

عن املذا¡رة والتقHمي د�ل العم\ د�ل اRرمه يف الس;نوات املق�\، Kلام ٔ�نه 
املغرب يلrwٔ اليوم ٕاىل السوق اخلارجHة yلمتويل، وكذÚ ö طموح ¡بري يف 
توس;يع دا=رة التصد�ر، فابغينا نعرفو ٔ�ش;نو يه القمية د�ل اRرمه يف 

  د�لو ٔ�م س;يعرف حتوالت؟الس;نوات املق�\؟ هل سDس;تقر يف الرصف 
 .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 اللكمة

        ::::الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون، 
  .ما معناش الس;يدات، مع أ#سف

د�ل املزيان التwاري ببالد�، امحلد بداية، جتدر إالشارة ٔ�ن الوضعية 
مليار درمه ٔ�و  5,7قد عرف حتس;نا، هذا التحسن بلغ  �2013، يف �ٓخر 

مقارنة مع الس;نة اyيل ق�ل مهنا، وهذا بفضل حتسن الصادرات  2,8%
) le cycle baissier(¤س;ت�^اء الفوسفاط ومش;تقاته، ٔ#ن دzلنا يف واXد 

ت اyيل حتس�ت مهنا صادرات املهن ¤ل�س;بة yلفوسفاط، وهاذ الصادرا
، %12، إاللكرتونيك %4,7، الطريان %23العاملية ÀصناKة الس;يارات 

وهو ما يعكس جناKة الس;ياسات القطاعية د�ل املهن املس;تق�لية د�ل 
  .بالد�، ويعزى ٔ�يضا هاذ تنافس;ية القطاKات التصد�رية بصفة Kامة

بالد�، وكام يعمل  و¤لفعل تعمتد س;ياسة سعر الرصف املتبعة يف
امجليع، Kىل سعر رصف 6بت، اyيل هو مكون من واXد الس\ د�ل 

  .العمالت، وتقريبا اك�ن واXد جوج د�ل العمالت اyيل هام أ#ورو واRوالر
وٕاىل اكن نظام سعر الرصف احلايل عندو ٔ��ر ٕاجيايب من حHث احلفاظ 

مة اRولية اyيل Kىل التواز�ت املا¡رو اقmصادية، وzاصة يف ظل أ#ز 
، ف^حن مقmنعون ٔ�ن هذا النظام جيب ٔ�ن 2008ان�رشت وانطلقت م^ذ 

�راجع ليك يóىش مع اخلصائص الهيلكية لالقmصاد املغريب، واyيل طبعا 
جيب ٔ�ن حنافظ Kىل التوازن د�ل املزيان التwاري بصفة Kامة، وKىل هذاك 

ءات، ٔ#نه ٔ�صعب ؤ�خطر اyيل دامئا ن�ساءل Kليه د�ل العجز يف مزيان أ#دا
جعز اخلزينة حىت هو اصعيب، ولكن ... مايش –وكام ٔ�قولها دامئا  -جعز 

ولكن جعز مزيان ... ميكن لنا نعDشو معه، احبال يش مرض ميكن yلواXد
أ#داءات هو السكmة القلبية، ولهذا هاذ اليش لكو مرتبط طبعا ¤ملزيان 

  .لق ¤لعم\ الصعبةالتwاري و¤�زو�ت د�ل اRو¿ ف3 يتع
ويف هاذ إالطار، الوزارة ت��ع القمية احلقHقHة �yرمه عن طريق حساب 
سعر الرصف الفعيل احلقHقي، �zٓذة بعني ¹عتبار معالت Kدد من دول 
الرش�كة واملنافسة، ومراKاة ل�سب التضخم يف ت^ اRول، وºش;تغل ا#ٓن 

مرونة،  Kىل التحول من نظام سعر رصف 6بت ٕاىل نظام ٔ�كرث
)réglementation de change souple ( يبقى رهينا ¤لتطورات

  .الهيلكية اليت يعرفها ¹قmصاد املغريب ومدى تنوKه وانفmاXه Kىل اخلارج
  .شكرا الس;يد املس�شار

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

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ¼حرار يف ٕاطار التعقHب
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        ::::ار الس;يد حلبDب لعلجار الس;يد حلبDب لعلجار الس;يد حلبDب لعلجار الس;يد حلبDب لعلجاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  الس;يد الوز�ر، 

اح^ا هباذ السؤال ابغينا املس;توى د�ل النقاش يطلع yلمعقول ف3 خيص 
. املناقشة د�ل ¹قmصاد الوطين وكذö اهóم املواطنني ¤ملس;تق�ل د�هلم

اح^ا كنرت]او ٔ�نه من zالل اجلواب د�لمك ٔ�نه املعطيات اyيل اعطيتو لنا ٔ�نه 
ٕاىل �ٓخر حHاة معر هذه احلكومة حىت ميكن ٔ�ن نعطي ٔ�رقاما تبقى صاحلة 

y س و�راجع هبا املعطياتDلمواطنني، ٔ#نه رمبا هذه املعطيات وهذه تق
احلقائق اyيل اعطييت لنا ف3 خيص املزيان التwاري وف3 خيص الصادرات 
 املغربية، فه�ي ت×رش ¤خلري ¤ل�س;بة ¹قmصاد الوطين و¤ل�س;بة ملوقع املغرب

التنافيس، واح^ا هاذ السؤال وضعناه لتنو�ر الرٔ�ي العام وكذy öلت��ع 
  .حبمكة يف ٕاطار املناقشة د�ل العمل وأ#داء احلكويم

  .شكرا الس;يد الوز�ر

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

  الس;يد الوز�ر، هل لمك ٕاضافة يف ٕاطار الرد Kىل التعقHب؟

        ::::ليةليةليةليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملا
  .شكرا الس;يد املس�شار

فعال هناك بعض التحول، وهذا اكن فHه م^اقشة يف ٕاطار م^اقشة 
مرشوع قانون املالية، ٔ�ن هناك حتول يف أ#شهر أ#zرية لبعض أ#رقام 

و�كون  ويعين الظرفHة بصفة Kامة، اyيل كتجعل ٔ�نه فعال اåكونو مmفائلني،
ٔ�ن تبقى هناك اليقظة ولكن ما تيعنDش ٔ�نه جيب  ¤ب أ#مل مفmوح،

ٔ#نه ¹ضطرا¤ت ¹قmصادية يف حميطنا الزالت  واحلذر واملزيد من العمل،
قامئة، ولكن املغرب ٕان شاء هللا عندو من املؤهالت واملقومات ٔ�نه يقاوم 

  .هاذ إالرضا¤ت وخيرج ٕان شاء هللا فا=ز
  .شكرا

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

Kه املعا�ر الرابطة بني مدي�يت مليلية منر ٕاىل السؤال املوايل، موضو
  . والناظور

  .اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق ¹شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاك
  الس;يد الرئDس،
  الس;يد الوز�ر،

  إالخوة املس�شار�ن،
احلق Kىل ٔ�ن يف الوقت اyيل عرفت نقطة العبور ما بني مدينة الف^يدق 

حملت\، عرفت اس;تصالXات وعرفت توسعة Kدة مرات، كنالحظو وس×mة ا

¤لعكس Kىل ٔ�ن النقطة، نقطة العبور ما بني بين انصار ومدينة مليلية 
احملت\ كتعDش واXد الوضع اكريث، هباذ العبارة ميكن اyيل ºسميه، ٔ#ن 
النقطة ا#ٓن ضيقة والتوافد اليويم د�ل Kدد ¡بري من املتنقلني ¡يجعل ٔ�ن 

  .لطات احلكومHة بصفة Kامة خصها تلقى Xلالس
هاذ نقطة العبور فهيا ربعة نتاع املمرات، يف اRخول ويف اخلروج، مع 

 ممر واXد، ختيلوا Kىل ٔ�ن ممر ّ{ أ#سف كنالحظو Kىل ٔ�ن اyيل ك�ش;تغل �
واXد تDش;تغل يف اخلروج وممر واXد تDش;تغل يف اRخول، و�كدس نتاع 
املواطنني نتاع الناظور ونتاع مليلية، والعامل املغاربة ¤خلارج اyيل ¡يعDشوا 

  .واXد الهاجس ¡بري، ٔ�هنم �ري يبغيو ميروا
ص د�ل هاذ هذا ¡يجعل Kىل ٔ�ن، ٔ�� Kىل ما فهمت، Kىل ٔ�ن التقلي

اyيل يه : املمرات من ربعة لواXد ¡يبني بوضوح Kىل ٔ�ن إالدارات املعنية
ٕادارة امجلارك وٕادارة أ#من ما مزوداش هاذ نقطة العبور يعين ¤لعدد الاكيف 
نتاع املوارد ال×رشية، اyيل ¡يجعل Kىل ٔ�هنا اكنت ٔ�ن الزم خصها تقلص من 

  .ذيك النقط اyيل اكينة
عملية نتاع Jسجيل الس;يارات، كتعرف واXد التrٔخر 6نيا، Kىل ٔ�ن ال 

¡بري، لهذا كنطلبو من احلكومة بصفة Kامة، ٔ#ن هذا مايش تدzل د�ل 
وزارة املالية بوXدو، هذا تدzل نتاع احلكومة، ٔ#ن وزارة اRاzلية بصفة 
ٔ�ساس;ية ومصاحل أ#من ومصاحل امجلارك، ٔ�هنا الزم خصها تتدارك املوقف 

ٔ�هنا تصبح اyيل يه البوابة نتاع املغرب من اجلهة الرشقHة، ¤ش هاذ النقطة 
ٔ�هنا �كون بواXد الشلك وتعطى وتغري ذيك الصورة اyيل اكنت عند نقطة 

كندzلو Kىل مدينة س×mة وك�شوفو  95-90حىت  86، ملا كنا يف رالعبو 
الف^يدق يف واXد الوضع اكريث، ا#ٓن ٔ�نه ٔ�صبح ٔ�ن الف^يدق يف واXد الوضع 

  . رشف املغرب يف املدzل د�لواyيل � 
نصار مع مدينة مليلية احملت\ اكنمتناو Kىل ٔ�ن هاذ النقطة هذي نتاع بين 

تعرف هاذ ¹س;تصالح، zاصة ٔ�ن مؤخرا راه اÄهتريب ٔ�صبح ملا Jسد 
النقطة احلدودية نتاع جوج بغال راه ما بقاJش، راه لك يش يعين اÄهتريب 

  .ٔ�صبح من هاذيك النقطة هاذيك
لعمل Kىل ٔ�ن هذي وضعية اyيل ا#ٓن ٔ�صبح ا#ٓن هتريب �ٓخر، واyيل مع ا

، هبطنا "الكر¡رات"ملا زار الفريق ¹شرتايك النقطة احلدودية نتاع ... ميكن
¡يلومرت، وزر� النقطة احلدودية ما بني  400من مدينة اRاk \zس;يارة 

رشاكت من  ¡بري ا#ٓن ٔ�صبحوااملغرب وموريتانيا، لقHنا Kىل ٔ�ن واXد العدد 
اRار البيضاء و�ٓسطا اyيل يف اRار البيضاء، ٔ�صبحت ك�س;تورد من النقطة 

، اKالش؟ ٔ#ن يف ذيك النقطة ما اكي�ش عند� فهيا "الكر¡رات"احلدودية 
، ما اكي�ش )la conformité(املمثل د�ل الصناKة والتwارة اyيل ¡يطلب 

)le vétérinaire( ، دما اكي�شXهتريب ¡بري،  كذا، ؤ�صبح يعين واÄا
و¡يخصمك واXد ¹لتفاتة تقوموا هبا، ٔ#ن املغرب هاذ الس;نة الفارطة دzل 

مليون درمه، راه يف ٕاماكننا ندzلو من ذيك  72املليار د�ل الس;ن�مي،  7
مليار د�ل الس;ن�مي، يعين �ري بني قوسني مادام  150ٔ�و  140النقطة 
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  . �لكمنا Kىل النقطة احلدودية
  .وشكرا

        ::::ئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةئDس اجللسةالس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر 
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  . شكرا yلفريق ¹شرتايك Kىل وضعه لهذا السؤال
املعا�ر، مهنم  4وابغيت نrٔكد لمك ٔ�ن املعا�ر بني مليلية والناظور اكينة 

JشD^و وماريواري، و �ن فرzانة و¤ريمعرب ٔ�سايس اyيل هو ¤ب مليلية، واك
ؤ�مه معرب هو معرب د�ل مليلية اyيل هو ملرور املغاربة املقميني ¤خلارج 
وكذö املغاربة الوافد�ن من وٕاىل مليلية احملت\، واملقميني مهنم Kىل 

  .اخلصوص هبا
ٔ�ما معرب ¤ب فرzانة فHعرب م^ه املغاربة املن�در�ن من اRواو�ر اEاورة 

غر، وكذا الوافد�ن من وٕاىل مليلية، ٕاضافة ٕاىل ممهتين اÄهتريب املعDيش، yلث
وطبعا معرب ¤ري�شD^و يعربه الرا]لون فقط واyيل حىت هو ٔ�يضا معرب لهاذ 

  .ممهتين هاذ اÄهتريب املعDيش
ٔ�ما معرب ماريواري، اyيل هو معرب يقmرص Kىل عبور أ#طفال املمتدرسني 

طق احملادية، وهاذ املعرب تيكون مفmوح طي\ الس;نة مبليلية من بني ٔ�بناء املنا
  .اRراس;ية ويغلق يف العطل الصيفHة

املعرب الك�ري اyيل معين ¤لعبور د�ل املغاربة املقميني ¤خلارج هو معرب 
¤ب مليلية، وهاذ املعرب اكنت هناك ٔ�و هناك جمهودات ج�ارة من ٔ�]ل 

دة Kدد املاكتب ا�صصة حتسني ٔ�دائه، ٕاذ مت ختصيص ممر�ن yلعبور وز�
ليصل  -وهذا اyيل ]ا يف السؤال د�لمك  - ٕالجراءات Jسجيل الس;يارات 

ماكتب ا#ٓن جمهزة حبواسDب مزودة بنظام معلومايت، وتدعمي  K4ددها ٕاىل 
مجريك،  98أ#عوان العاملني هناك بعدد ٕاضايف ليصل Kددمه إالجاميل ٕاىل 

وطبعا هاذ املعرب الك�ري د�ل ¤ب تتوزع äاäم بني ال�سجيل واملراق�ة، 
ساKة بتوا]د خمتلف السلطات احلكومHة  24/24مليلية ت�Dقى مفmوح 

  . املعنية وتوفري مصل�ة امجلارك
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .اللكمة يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاك
  .واب د�لمكشكرا Kىل اجل

اyيل ٔ�ؤكد Kليه Kىل ٔ�ن ٔ�� �لكمت Kىل املعرب نتاع مليلية، نتاع بين 

انصار، ما بني بين انصار ومليلية احملت\، ٔ�ما الثالث ا#ٓخر�ن فهام 6نويني 
  . فقط، ولكيش ¡مير Kىل ¤ب مليلية

ولكن، الس;يد الوز�ر، �لك رصاXة راه خصمك متش;يو و�زوروا ذيك 
راين �ري �لكمت ٔ#ن ٔ�� مشDت Kدة . الوضعية الاكرثية املنطقة وتعرفوا

مرات وحيز يف نفيس ºشوف ذيك الوضعية الاكرثية د�ل ¤ب املغرب من 
ذيك النقطة هاذيك، مع العمل Kىل ٔ�ن ¤ب املغرب يه البحر، يه من 
اجلهة أ#خرى، ولكن ا#ٓن الوضع نتاع مليلية يه مدينة حمت\، كتبقى Kىل 

غرب ا#ٓن، ؤ�ن راه ما اكي�ش هاذ العدد ٔ�ن اك�ن ممر واXد ٔ�ن يه ¤ب امل
 . اyيل مش;تغل

راه اك�ن مكmب واXد اyيل  4هاذ اليش د�ل Jسجيل الس;يارات 
هذي ما فهيا ال مزايدة ال حىت Xا]ة، تrٔكدوا من هاذ املعلومة، . مش;تغل

راه ممر واXد اyيل مش;تغل، ٔ�� مشDت بنفيس، كتبقى ساKة وساKة ونصف 
واقف، راه الوضع اكريث، ¡يخص ¹س;تصالح د�لو، ¡يخص ٕاKادة وانت 

الهيلكة د�لو، ¡يخص التجهزي د�لو، ¡يخص واXد النظرة zاصة yلحكومة 
لهاذ املنطقة هاذي نتاع املغرب واyيل كتعرف ا#ٓن واXد الوضع �منوي ¡بري، 

و ش;ياك، فهيا وضع د�ل اجلانب الس;ياä zم، واyيل اح^ا كنعولJ فهيا مار 
ºس;تق�ولو من ذيك النقطة احلدودية، يعين من ذيك نقطة العبور ما 
ك�سمهياش ٔ�� Xدودية، نقطة عبور، واXد العدد ¡بري من السواح اyيل 
¡يتوافدوا Kىل املنطقة الرشقHة، ٔ#ن هاذ املنطقة كتعرف �منية ¡برية و¡يخص 

لتفاتة ¹هاذ املعرب وهاذ النقطة خص يمت ¹س;تصالح د�لها، وتمت واXد 
  .zاصة من طرف مصاحل امجلارك لهاذ النقطة هذي

            .شكرا

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

  الس;يد الوز�ر، �Rمك ٕاضافة؟

        ::::الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية
يف : "]اء يف سؤالمك، الس;يد املس�شار احملرتم، هذا السؤال د�لمك

 مدينة الناضور ومليلية، قامت الوقت ا�ي تو]د فHه ٔ�ربع معا�ر �ربط بني
ٕاذن، نتلكم عن املعا�ر لكها، مبا ٔ�نه ". السلطات احلكومHة ٕ¤لغاء ثالثة مهنا

ٔ�� مmفق معمك ٔ�ن املعرب أ#سايس هو معرب مليلية.  
ٕاذا اكن هناك تضارب يف املعلومات، فسوف ندعومك ٕاىل عقد اجóع مع 

ر نقوم �ز�رة ٕاىل Kني املاكن الس;يد املد�ر العام yلجامرك، وٕان اقmىض أ#م
لنتrٔكد مجيعا من املعطيات واملعلومات، هذه من بني فقط الغرية ومن ¤ب 
املسؤولية ٔ�نه من واج�نا حتسني ظروف اس;تق�ال املواطنني املغاربة يف 
اخلارج، ؤ�شكرمك ٔ#ن هذا ما فهيش مزايدات، واyيل قدينا حنس;نوها �ادي 

  .حنس;نوها
  .شكرا الس;يد الرئDس
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        ::::لس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةاااا
  . شكرا لمك، الس;يد الوز�ر

ونؤكد لمك ما ]اء Kىل لسان الس;يد املس�شار احملرتم، وحنن من ٔ�هل 
املنطقة، نؤكد ما ]اء Kىل لسانه، البد من Xل هذه إالشاكلية العظمى 

  .الكربى
  .شكرا

ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوKه دور القطاع املايل يف اÄمنو 
  . �شغيل¹قmصادي وال 

اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق الفHدرايل، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد العريب X×املس�شار الس;يد العريب X×املس�شار الس;يد العريب X×املس�شار الس;يد العريب X×يشيشيشيش
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدان الوز�ران،
  زماليئ املس�شار�ن،

مكن التقدم احملرز Kىل مس;توى ٕاصالح وحتديث القطاع املايل من 
رامك الرٔ�سامل، مؤكدة بذö احmالل الوساطة املالية ماكنة äمة يف معلية �

مسامههتا املبارشة و�ري املبارشة يف توفري فرص الشغل واÄمنو ¹قmصادي، 
، حHث دzلت 2010ٕاال ٔ�ن هذه اRينامHة بدٔ�ت ترتاجع م^ذ س;نة 

القروض املقدمة لالقmصاد مرX\ من الر¡ود، مهت ¤Rر]ة أ#وىل القروض 
 2011وق الرسامHل س;نة املوÉة لرشاكت القطاع اخلاص، كام عرف س

ٔ�داء سلبيا ٔ#مه مؤرشات البورصة وندرة الرشاكت املدر]ة، وقد Xدث 
هذا يف حميط ي�سم بضعف ¹دzار اRاzيل واس;مترار جعز الس;يو¿ 
البنكHة ن�wHة تدهور العجز التwاري، و�زايد الضغوط Kىل مس;توى 

  .احلساب التwاري ملزيان أ#داءات
مليار درمه،  z224ار الوطين اخلام بلغ ¹د 2011خفالل س;نة 

، 2010س;نة  %5,5مقابل ز�دة ب�س;بة  %4مسwال بذö اخنفاضا بنحو 
ٔ�ما ف3 خيص مداخHل ¹س�Íر والقروض اخلاصة وأ#ج^بية، فقد جسلت 

  .2010س;نة  2,26%مقابل ز�دة ب�س;بة  %22,5اخنفاضا ب�س;بة 
ليصل  �4,8س;بة ويف نفس الس;ياق، عرف ¹دzار اRاzيل �راجعا ب 

  .2010س;نة  %6,6مليار درمه بعد حتقHقه ز�دة ب�س;بة  183,3ٕاىل 
ٔ�مام هذه النتاجئ السلبية yلقطاع املايل، وانعاكس ذK öىل اÄمنو 

ما يه إالجراءات : ¹قmصادي وم^اصب الشغل، ºسائلمك، الس;يد الوز�ر
زمة ¹قmصادية والتدابري املت¸ذة yل�د من ا#6ٓر السلبية yلقطاع املايل وا#ٔ 

  Kىل بالد�؟
 .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .اللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية
  .شكرا الس;يد الرئDس
  السادة املس�شار�ن،

شكرا yلفريق الفHدرايل yلوXدة واRميقراطية Kىل طرXه لهذا السؤال 
  .بنيك وحتديث القطاع املايل بصفة Kامةحول القطاع ال 

طبعا، هذا القطاع ا�ي عرف يف الس;نوات أ#zرية ٕاصالXات ]د 
هامة، هتدف ٕاىل تطو�ر ٔ�دائه وتطو�ر ¹دzار وتطو�ر ¹س�Íر، و¤لتايل 
ضامن �منية قوية ومس;تدامة Jسا�ر ٔ�هداف اÄمنو وتقليص البطا¿ وحماربة 

  . الفقر
Xشلك وقد مك^ت هذه إالصالk ات من جعل القطاع املايل �سامه

فعال يف املنجزات ¹قmصادية ببالد�، واyيل ا#ٓن هو �سامه فعال مسامهة 
  :فعا¿ يف ¹قmصاد الوطين، ونعطيمك بعض أ#رقام

مليار درمه س;نة  46,6القمية املضافة yلقطاع املايل ¤ٔ#سعار اجلارية يه 
مسw\ ارتفاKا يعين ال�س;بة ، 2005مليار درمه س;نة  26,5، مقابل 2012

، س;نو�، هذا تيدل %8,6د�ل القمية املضافة د�ل القطاع ارتفاع د�ل 
  .Kىل احلر¡ية وKىل اÄمنو د�ل هاذ القطاع

وارتفعت حصة القطاع املايل من الناجت اRاzيل احمليل ٔ�و الناجت احمليل 
  .2012س;نة  %5,5ٕاىل  %4,9إالجاميل يف نفس الفرتة من 

مكن هذا القطاع من املسامهة يف تطو�ر الناجت احمليل ¤ٔ#سعار وقد 
. 2012و 2005بني  %0,4ٕاىل  2005و 2000ما بني  %0,2الثابتة من 

  .ٕاذن، تضاعف
و¤لرمغ من هاذ Kدم ¹س;تقرار اليت مزيت الظرفHة ¹قmصادية، 
 öىل ذK مفازالت أ#بناك املغربية حتسن من مس;توى حصيلهتا، كام يدل

 les crédits(قرار ºس;بة القروض املعلقة لٔ¼داء ٔ�و ذاك اس;ت
contentieux ( ةXموع د�ل القروض من مجموع القروض املمنوEيل اyا

وهذا نعتربه مؤرش . 2012س;نة  %4,9اyيل ابقى يف واXد املس;توى د�ل 
ٔ�و ) les crédits en souffrance(]د ٕاجيايب، ٕاذ رمغ أ#زمة يعين ذاك 

)les crédits contentieux ( د املس;توى معقول مقارنة معXابقاو يف وا
  .دول ٔ�خرى

طبعا، نعمل مجيعا من ٔ�]ل مواÉة هذه ¹¡راهات ومن ٔ�]ل حتصني 
هذه إالجنازات، ومن ٔ�]ل تدابري تدفع ٕاىل Jشجيع القروض املوÉة 
لالقmصاد، zاصة ف3 يتعلق ¤لقروض املوÉة yلمقاوالت الصغرى 

  .واملتوسطة 
ت هنا �ري ºشري لواXد املبادرة اyيل ]ات من عند بنك املغرب، وابغي

واليت يف ٕاطار احلكومة نعمل Kىل تث×Hهتا Kىل ٔ�رض الواقع، اyيل يه ذاك 
الصندوق املو]ه ٕاىل ٔ�و د�ل القروض املDرسة املوÉة yلمقاوالت الصغرى 
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  .واملتوسطة، zاصة ت^ اليت ميكن ٔ�ن  تو]د يف وضعية صعبة
مجموKة ٔ�يضا من املنتو]ات البنكHة املوÉّة ٕاىل ال�س;يج  طبعا، هناك

¹قmصادي، خصوصا ف3 يتعلق هباذيك ضامن إالبداع وضامن التمنية 
والقروض املوÉة Rورة ¹س;تغالل Kرب Jسهيل احلصول Kىل القروض 

  .الصغرية
طبعا، هذا لكو مهنا أ#سايس هو ٔ�نه ٔ�وال حنافظو Kىل صالبة القطاع 

ٔ#نه äم، ٔ#نه عندو دور äم يف متويل ¹قmصاد ويف نفس الوقت البنيك، 
  .حنفز وºشجع ٔ�ن �سامه ٔ�كرث يف تدبري ¹قmصاد الوطين

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

  .اللكمة yلفريق الفHدرايل يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر، 
  .أ#رقام اyيل اعطييت، غنعطيوك ٔ�رقام ٔ�خرى عكس

فف3 خيص القروض البنكHة، وحسب أ#غراض نتاعها، مه التباطؤ 
ا�ي عرفmه القروض مجموع مكو�هتا، وهكذا ارتفعت قروض ¹س;هتالك 

، مما يعكس تباطؤ وترية 2011س;نة  11,2بدل  2012س;نة  %9,8ب�س;بة 
  .%4,5ٕاىل  %6,8من منو نفقات ¹س;هتالك اÄهنايئ لٔ¼رس 

ٕاىل  %10,2فضال عن ذö، ٔ�يضا تقلص ارتفاع القروض العقارية من 
  . 2012س;نة  6,1%

يف ºس;بة  %9,8ٕاىل  %10,7و�شلك ٔ�يضا هاذ التطور اخنفاضا من 
س;نة   6,8مقارنة ¤رتفاع بواقع  %0,3منو قروض السكن، و�راجعها ب�س;بة 

شني العقاريني، ويعزى يف القروض املمنوXة yلمنع  2011ق�ل، ٔ�ي س;نة 
تباطؤ وترية منو القروض العقارية ٕاىل �راجع هذه الوترية ¤ل�س;بة yلمعامالت 

  .%7,8ٕاىل  %14,8العقارية من 
 2004ٔ�ما قروض التجهزي، فقد جسلت ٔ�ول اخنفاض لها م^ذ س;نة 

، 2011س;نة من ق�ل، ٔ�ي س;نة  %4,1، مبعدل منو بواقع %2ب�س;بة 
ع وترية ¹س�Íر، حHث ٔ�ن ¹رتفاع الس;نوي ارتباطا Kىل اخلصوص برتاج

س;نة  y2,5%لتكو�ن إالجاميل yلرٔ�سامل الثابت من حHث احلجم اخنفض من 
  . 2012س;نة  %1,9ٕاىل  2011

ٔ�يضا ما قلتDش لنا ٔ�ش;نو إالجراءات اyيل اzذيتوها ٔ#نه يف السؤال 
 عرفت أ#ºشطة البنكHة kشلك Kام واXد النوع 2010د�لنا ]ا بrٔنه يف 

  .د�ل التدين
ٔ�يضا، الس;يد الوز�ر، ما قلتوش لنا انعاكس ذK öىل سوق الشغل 
وKىل اÄمنو، حHث ٔ�نه ¤لرمغ من ¹س;تقرار الظاهر ل�س;بة البطا¿، فٕان 

، 2012وضعية سوق الشغل ¤ملغرب تدهورت kشلك ¡بري zالل س;نة 

الوساطة  ن�wHة لرتاجع إالنتاج الفالz وتباطؤ أ#ºشطة �ري الفالحHة ؤ�يضا
  ... وهكذا. املالية

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKة
  .¤يق

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .جوج دقايق، الس;يد املس�شار، راك فmهيا

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKةاملس�شار الس;يد محمد دعيدKة
  . �ٓه جوج دقايق فهتا، شكرا

  .و �ري مطابقة yلواقعkشلك Kام، الس;يد الوز�ر، املعطيات اyيل اعطيت
  .شكرا

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

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

        ::::الس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملاليةالس;يد وز�ر ¹قmصاد واملالية
املعطيات ختتلف، ٔ�نمت سrٔلمت عن القطاع البنيك واملايل، ؤ�ج�تمك Kىل 

öس;بة القروض وتطورها، ٕاىل �ٓخره. ذº ا#ٓن ج�ت يل معطيات حول .  
اكنت س;نة صعبة، س;نة صعبة من حHث  2013 - هذا ذ¡ر�ه و  -فعال 

فعال ¹س�Íر اخلاص، س;نة صعبة من حHث خصوصا ¤ل�س;بة yلمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة اليت اخmنقت ف3 يتعلق kس;يوÄهتا وخبزي�هتا، وهذا اyيل 
جعل ٔ�نه �كون هناك بعض الرتاجع ف3 يتعلق ببعض القروض املوÉة 

  : ٔ#س;باب مmعددة، غنذ¡ر ثالثةلالقmصاد الوطين
ٔ�وال، التدzل د�ل اخلزينة ف3 يتعلق ¤لتدzل يف السوق املايل، وهذا 
راه ا#ٓن هناك حتسن، حبيث اخلزينة د�ل اRو¿ ما بقاش يف هاذ الثالث 
ٔ�و أ#ربع أ#سابيع املاضية، مل تتدzل بذاك الشلك اyيل اكن يف طول س;نة 

أ#بناك ملواÉة تطو�ر ٔ�و القروض املوÉة yلرفع من س;يو¿ هذه  2013
  .لالقmصاد الوطين

6نيا، املشلك بعض املرات مايش يف الس;يو¿ د�ل أ#بناك، املشلك يف 
هاذيك الرشاكت، خصوصا ف3 يتعلق ¤ملقاوالت الصغرى واملتوسطة اyيل 
وصلت لواXد املس;توى د�ل ا�Rن، واyيل خصنا حنلوه، وهذا اyيل ذ¡رت 

رض اجلواب ٔ�ننا ºش;تغل مع بنك املغرب من ٔ�]ل ٕاجياد احللول يف مع
املناس;بة من ٔ�]ل توفري س;يو¿ ٔ�كرث لهذه املقاوالت، اzذينا بعض التدابري 

 la règle(اyيل ]ات يف قانون املالية، ميل كهنرضو Kىل ذاك اليش د�ل 
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de décalage ( ل�س;بة لــ¤)la TVA6( ىل ذاك اليشK وميل كهنرضو ،
و�هنرضو ا#ٓن مع بنك املغرب Kىل حماو¿ تث×Hت ، )le butoir(د�ل 

¡يفاش ) les credits de trésorerie(هاذوك القروض د�ل اخلزينة ٔ�و 
  .هذا ¡يدzل يف هاذ اEال... نعطيو واXد النفس ¤ل�س;بة

طبعا سوق الشغل، أ#رقام يه هذي، ما اكي�ش الظاهر والباطن، 
  . º9%س;بة البطا¿ يه 

هاذ املشلك املتعلق ¤ملقاو¿ و�متويل املقاو¿، نعرتف ٔ�نه حيد من ٕاذن، 
ºس;بة أ#داء ¹قmصادي بصفة Kامة، واحلكومة مرصة ٔ�هنا نلقاو احللول 

  . املناس;بة �ö ¤ل�س;بة لهاذ ال�س;يج املقاواليت
  .شكرا

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

لمك، يتعلق أ#مر ٕ¤شاكلية صيا�ة دفرت  ن�mقل ٕاىل السؤال أ#zري املو]ه
  . التحمالت yلصفقات العمومHة

اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق اRس;توري، تفضل الس;يد 
  .رئDس الفريق

        ::::املس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرااملس�شار الس;يد ٕادر�س الرايضيضيضيض
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس;يد الرئDس،
فريق د�ل ¹حتاد اRس;توري، اح^ا ا#ٓن ما دام ٔ�نه نعDش ¤ل�س;بة yل

زمن �مكمي أ#فواه وال من م^ادي، زمن Kدم طرح مشالك املغاربة وال من 
م^ادي، زمن التحمك يف بث ٔ�شغال هاذ اEلس وال من م^ادي، فريق 
¹حتاد اRس;توري تيعفي الس;يد الوز�ر من هاذ السؤال، ٔ#ن ال فائدة من 

ح، ٔ#نه اك�ن اyيل عندو السلطة وتعطات لو وzدام تDس;تعملها ٔ�س;ئ\ تطر 
ضد املؤسسات، مادام اك�ن هاذ إالشاكل هذا مطروح وطلبنا ومازال 

وراه ]ات Kىل لسان  -تنعاود نطلبو م^مك Kىل ٔ�ساس أ#س;بوع املق�ل 
å�ٔمك ما كن�ش ٔ�� ذاك الساKة Xارض، قلتو راه  -واXد اEموKات إالخوان 

ق�ل �ادي تتليو هاذيك الرسا¿ اyيل صيفط مكmب اEلس أ#س;بوع امل 
yلرئDس، åمتناو يف اجللسة املق�\، ٕان شاء هللا، بعدما الرٔ�ي العام الوطين 
اعرف Kالش اJسمحت يف إالXاطة اyيل واXد اEموKة د�ل الوزراء ما 
تيجيويش وتنقلو اهلموم د�ل املواطنني، واXد اEموKة د�ل الوزراء ما 

يجيويش بعدما تنقلو هاذ اهلموم، ٔ�نه واXد الف¯ة من اEمتع تتعرف بrٔن راه ت 
جنيبو واXد مهوم املواطنني  -كام قال احلسن الثاين هللا �رمحو  -اك�ن 

وحنملوها لهاذ الق�ة، وحىت �ر�حوا ذوك الناس بعد ما تتطرح املسائل 

                                                 
6 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

  .د�هلم وتيwاوبوا Kلهيا السادة الوزراء
ائل متنعت، ٕاذن ما عند� اKالش نبقاو نذا¡رو يف ٔ�ش;ياء هاذ املس ،ا#ٓن

اyيل ميكن �دا راه �ادي نتحرمو من هاذ اجللسة هذي، ٔ#ن اشوية kشوية 
حىت ما نعرف واقH\ هاذ املؤسسة هذي اyيل انó مرتٔ�سDهنا رمبا ¡ون صابوا 

  .¡ون حHدوها
  . شكرا الس;يد الرئDس

ا غنطرحوش السؤال كفريق ٕاذن راه اح^ا تنعفHو الس;يد الوز�ر، وم
  . د�ل ¹حتاد اRس;توري
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ٕاذن، يؤ]ل السؤال طبقا yلقانون اRاzيل، ومنر ٕاىل السؤال املوايل، 

مل يطرح ... ºشكر الس;يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه اجللسة... موضوKه
  . السؤال، ٕاذن يؤ]ل ٕاىل ]لسة الحقة، ٕان شاء هللا

ومنر ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر الس;ياXة حول الرواق املغريب 
بوالية فلوريدا أ#مر�كHة، صاحب السؤال طلب  "Disneyland"لــ

  . التrٔجHل، طلب تrٔجHل السؤال
ورد Kلينا طلب التrٔجHل من طرف رئDس الفريق احلريك yلسؤال 

رار ٕالغاء رشاكت الطريان ٕاىل املتعلق ¤لتدابري احلكومHة ملواÉة انعاكسات ق
  .�ٓخره، عند� طلب تrٔجHل هذا السؤال ٕاىل ]لسة الحقة ٕان شاء هللا

السؤال الثاين مو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر الس;ياXة يتعلق ¤لرواق املغريب 
  . بوالية فلوريدا أ#مر�كHة" Disneyland"لــ

  .ؤالاللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق ¹شرتايك لتقدمي الس

        ::::املس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاك
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
هذا سؤال هو احلكومة احلالية، ¤ش åكونو موضوKني ما عندها فHه 
حىت يش ذنب �لك رصاXة ¤ش åكونو موضوعيني، ٔ#ن هاذ اليش وقع 

Kام هذي ميل وقع ٔ�ن املغرب اس�مثر واXد ¹س�Íر  30س;نة،  30هذي 
 30مليار يف الوال�ت املت�دة أ#مر�كHة، و¤لضبط ٔ�نه م^ذ  60 ¡بري د�ل

الشهرية ٕ¤ºشاء معلمة س;ياحHة فريدة ) Walt Disney(س;نة قامت رشكة 
) Epcot Center(يف Xديقة ) Disneyland(عبارة عن قرية ¡برية 

ب�، مت اخmيارها وفق  11الرتفهيية بوالية فلوريدا، ومض Kدة ٔ�روقة متثل 
قHقة، مهنا فرºسا وٕاجنلرتا ؤ�ملانيا واليا¤ن واملكس;يك ٕاىل �ري ذö، معايري د

وبتعل3ت من املغفور امل^ احلسن الثاين، طيب هللا �راه، ٔ�جرى الوز�ر 
، ومت )Walt Disney(أ#ول �ٓنذاك ٔ�محد عصامن املفاوضات مع رشكة 

املغرب ٔ�نه االتفاق Kىل ٕاجناز الرواق املغريب ا�ي نقل مناذج من ٔ�كرب معامل 
النwار�ن، القصور، ٕاىل �ري ) La place(كنلقاو فHه صومعة الكmبية، 
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ذö، م�ين ¤ملاليري، اKالش؟ ¤ش نعطيو yلساحئ صورة ¤ش حنفزوه جيي 
لعند� yلمغرب، ومضنه كذö فضاء zاص ¤ملطامع وحمالت جتارية zاصة 

  .�ميمليار س;ن  60¤لصناKة التقليدية، وذö �لكفة مالية �هزت 
. ا�ي عرف جناXا ¤هرا 1984ومت افmتاح هذا الرواق يف شهر ش;ت�رب 

ولضامن اس;متراريته، Kني وز�ر التwارة والصناKة والس;ياXة �ٓنذاك اليس عز 
زائد خشص  - ما اك�ن الش نقول امسيتو - ا�Rن جسوس X�ٔد أ#ش¸اص
م ، ومت �لكيفهم ¤ش ٔ�هن)Walt Disney(�ٓخر ولكفا ¤لرواق املغريب يف 

هام �رشفوا Kليه، واكن من املنتظر ¤ش ندرو مداخHل Kديدة ومmعددة، ٕاال 
ٔ�نه يف أ#zري تبني Kىل ٔ�ن هذاك املطامع وكذا جسل ¤مس X�ٔد أ#ش¸اص، 

 19وذوك أ#ش¸اص اyيل امشاو والو ٔ�حصاب ماليري، واXد مهنم عندو 
  ... واليش الخر يف كذا ،)Las Vegas(يف  5مطعم،  19.. ف^دق

 من هاذ اجلانب، مع العمل ٔ�ن اجلواب د�لمك، الس;يد الوز�ر، يعين
حمددة ) Walt Disney(�ادي تقولوا يل Kىل ٔ�ن راه العقدة اyيل بD^ا وبني 

يف واXد الوقت، حمددة ولكن اح^ا ما عرف^اش ند�رو هاذ امللف، ٔ#ن 
ٔ�هنم  فرºسا ؤ�ملانيا رامه واzا العقدة حمددة، ¡يقول ö يف واXد الفرتة معينة

 �هام ابقاو يف ¹س;مترارية، ابقاو مس;متر�ن متا، مع العمل ٔ�ن اح^ا اكنت عند
مع . ¤ش كتوا¡ب ال�شاط د�ل هاذ الرواق) Orlando(م^دوبية يف 

أ#سف، مت ٕا�القها، وهاذ اليش اyيل جعل ٔ�ن السوق أ#مر�كHة بصفة 
اكن يف السابق  Kامة عرفت واXد الرتاجع ¡بري، مع العمل ٔ�ن الساحئ أ#مر�يك

، ا#ٓن ٔ�صبح الساحئ )il a été remplacé(هو اyيل اكن ¡يرصف ٔ�كرث، 
  ...الصيين هو اyيل ¡يرصف ٔ�كرث، وهذي لكها

د�ل ) l’historique(ك�ساءلمك، الس;يد الوز�ر، ¤ش تعطيو� �ري 
هاذ امللف، واKالش و¡يف هاذ الناس Jسwل هاذ اليش ¤مسهم، ٕاىل �ري 

  ذö؟ 
غتقول يل اكنت املدة حمددة وغيحول، ٔ�� åزيدك Kىل ٔ�ن غتwاوبين و 

، �ٓخر ش;يك )Walt Disney(ٔ�لف دوالر س;نو� لــ  350كنا كن¸لصو 
داه اليس بلامz فاش اكن ذيك الساKة املد�ر امللكف بقطاع الس;ياXة، 

... د�ل املد�ر�ت واليس 3ٔ#ن اكنت الصناKة والتwارة والس;ياXة، واكنوا 
) Walt Disney( ،)Bob Ziegler(ر العام د�ل يعين حىت املد�

]لست معه وكنعرف امللف، ما اك�ن الش نذ¡رو فHه يش ٔ�مور، ولكن �ري 
ٔ�ن خص yلتارخي ؤ�ن خص هاذ اليش يتعرف ؤ�ن ºشوفو يش طريقة ¤ش 

  .التوا]د املغريب �كون متا، kيش طريقة وال بrٔخرى
  .ؤ�عتذر، الس;يد الرئDس

  .شكرا

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال]ابة Kىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس;يد حلسن Xداد، وز�ر الس;ياXةالس;يد حلسن Xداد، وز�ر الس;ياXةالس;يد حلسن Xداد، وز�ر الس;ياXةالس;يد حلسن Xداد، وز�ر الس;ياXة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .شكرا، الس;يد املس�شار احملرتم، Kىل طرح هذا السؤال
¤لفعل ٔ�نه يف الÍنD^ات اكن واXد التو]ه لضامن واXد إالشعاع yلكíري 

اكن من ٔ�كرب  (Disney)، (Disney)ل يف املنتجع د�ل من اRو 
 اyيل هو مركز) Epcot Center(املنتجعات العاملية �ٓنذاك، وموجود يف 

)Epcot ( ،يل دارت الرواقات د�لهاyول املنتقاة يه اRيل هو بعض اyا
واملغرب اكن حمظوظ بفعل اجلهود اyيل قامت هبا اRو¿ املغربية �ٓنذاك ¤ش 

ٔ�لف دوالر يف  750ي هذاك الرواق اyيل تDسمى الرواق املغريب بـ ٔ�نه �كرت 
الس;نة، اس�Íر äم ]دا يف هذاك الوقت اyيل اكن يف ضائقة مالية ¤ل�س;بة 
yلاملية العمومHة ¤ل�س;بة yلمغرب، واكنت كثري من اRول كتنافس املغرب، 
مرص وٕارسائيل، ٕاىل �ري ذö ¤ش حتصل Kىل هذاك، ولكن املغرب 

 (Disney)ل Kليه ¤لفعل د�ل اجلهود اyيل اكنت، ولكن الرشكة د�ل حص
يه اyيل اس�مثرت، اس�مثرت �ٓنذاك تقريبا واXد العرشة د�ل املليون د�ل 

  .اRوالر ¤ش ميكن لها تعمل الرواق املغريب
س;نة لفرتتني، وهو äم  20الرواق املغريب ٔ�ش;نو فHه؟ ٔ�� زرتو ق�ل 

 العامل، ٔ#نه اك�ن ز�رة د�ل تقريبا ذاك الوقت ]دا، و�فذة yلمغرب Kىل
ماليني د�ل الس;ياح، وا#ٓن ٔ�� تنظن ٔ�نه هذاك املنتجع  10تقريبا ٔ�كرث من 

مليون ساحئ، واyيل ¡يجيو yلمطعم املغريب اyيل  20ميكن ٔ�هنا توصل لواXد 
، و¡يجيو كذy öلرواق د�ل الصناKة التقليدية، )Marrakesh(¡ي�سمى 
حىت لواXد الرواق اyيل فHه عرض د�ل أ#فالم الو6ئقHة، ٕاذن äم و¡يجيو 

  . ]دا
 1994و 1984ولكن، مع أ#سف، بعد اåهتاء العقدة اyيل اكنت ما بني 

ما اس;تطعش املكmب الوطين املغريب yلس;ياXة ¤ملوارد د�لو ٔ�نه يوا¡ب ٔ�وال 
تتطلب م^و  اكنت (Disney)السومة د�ل الكراء، و6نيا ٔ�نه الرشكة د�ل 

اس�Íر يف ٕاKادة، ٔ#نه هذا م^تجع ورواق خص البد ٔ�نه Jس�مثر فHه وJس�مثر 
كذö يف التك^ولوجHات احلديثة، ٕاذن هذا ما متك�ش، واكنت كذö رشكة 

(Disney)  يل يهyكتطلب من احلكومة املغربية �زويده ¤ملوارد ال×رشية ا
  . يب yلس;ياXةمmخصصة، هذي ما متك�ش م^و املكmب الوطين املغر

ومع أ#سف ٔ�نه العقدة متت مع خواص اyيل هام مغاربة يف أ#صل اyيل 
املليون د�ل اRرمه، وهام  2هام بداوا ¡يد�روه، ولكن معلوا اس�Íر د�ل 

ابقاو تيد�روه، وكذö بعض العائدات اyيل تتكون، العائدات ما تتكوºش 
ذö من الصناKة من ٔ�وراق اRخول، تتكون من املطعم والعائدات ك

التقليدية هام اyيل ابداو ¡يد�روه مع ٔ�نه واXد ال�س;بة كمتيش yلرشكة د�ل 
  .د�زين

يعين ٔ�نه وىل مسrٔ¿ اyيل يه zاصة، وهو �فذة د�ل املغرب Kىل العامل 
مز�ن، ولكن اyيل اك�ن، اyيل مطروح ا#ٓن واش هو ¡ميثل الثقافة املغربية 

  ؟ه د�ل املغربكام كنبغيو اح^ا وكام هو التو]
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لهذا هذا هو السؤال اyيل خصو يتطرح، واش ما يعرض من �حHة 
 öأ#وىل، وما يعرض كذ ¿ٔrالطبخ املغريب ميثل الثقافة املغربية؟ هذي املس
من م^تو]ات يف الرواق د�ل الصناKة التقليدية هل هو كذö ميثل 

مطروXة،  ٔ�حسن ما ي�wmه الصانع املغريب؟ مع أ#سف هذه املسrٔ¿ �ري
  . وهذا هو إالطار اyيل ابغينا منش;يو فHه

  . رمبا يف التعقHب �ادي منيش بتفصيل يف هاذ إالطار هذا
  .وشكرا لمك

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

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

        ::::املس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاكاملس�شار الس;يد حفHظ وشاك
نتاع املغفور Ú امل^  هو �فذة نتاع املغرب، واكن الت��ع د�لو... 

احلسن الثاين، رمحه هللا، و¤لفضل د�لو اس;تاطع املغرب �كون عندو 
، مع ٔ�عظم اRول، اRول 11زائد املغرب  10دو¿،  11رواق ما بني 

�ٓخر�ن ومهنم املغرب يف ذيك الوقت، وتدار  5املمث\ يف جملس أ#من زائد 
، Kىل ٔ�ن العقدة اكنت )un investissement(اس�Íر، املغرب راه دار 

س;نوات، من واXد الفرتة ٕاىل فرتة، ولكن إالشاكلية اyيل اكنت راه  10
ما ) l’office(اكنت قامت جضة حىت يف ٕاطار ت^ الفرتة، ذيك الكراء 

نتاع املليار د�ل  9يك الساKة ذ) z)fiscaleلصش، دار مزيانية د�لو 
م^دوبية  22 �ري ذö، وموظف، ٕاىل 417الس;ن�مي يف ت^ الفرتة، وعندو 

  .، ٕاىل ا�ا¡رة د�يل ما zان�^Dش13 �¤خلارج، دا¤ �
 350مع ذö، ولكن تعطات تعل3ت، وبلامz هز الش;يك وداه فHه 

ٔ�لف دوالر، ¤ش ذيك الفرتات اyيل ما اكºش zلص، زائد Kىل ٔ�نه يف 
 اليس موىس السعدي وز�ر الس;ياXة Xارض وميكن �شهد ٔ�نه فرضوا 1990

Kىل املكmب الوطين املغريب yلس;ياXة ميول ¹س;تصالح د�لو واÄهتيئة 
راه Xارض، ذيك الساKة كنت ) l’architecte(د�لو، وراه اليس اRم^ايت 

، ٔ�مني اRم^ايت )l’architecte(مد�ر يف وزارة الس;ياXة، اليس اRم^ايت 
) l’office(�لكف و]ا وحرض� معه يف اجóع مسؤل مع املد�ر د�ل 

�ٓنذاك اyيل اكن يف السكك احلديدية اليس اÄمتري، وكذا، وتدارت العملية 
öٕاىل �ري ذ.  

ٕاذن هاذ اليش لكو اكن، اك�ن يش zلل ما، الس;يد الوز�ر، اك�ن يش 
zلل ما ¡يفاش؟ هاذ الناس موظفني، واXد مهنم الزييدي موظف، ما 

ر ـــــDسHابغي�ش نقول أ#سامء، موظف ٔ�صبح من ٔ�غىن أ#غنياء وzذا ك 
)le restaurant(ؤ�صبح د�لو، اح^ا ما عرف^اش ند�رو هاذ امللف ، .  

ٔ�� كنقول دا¤ ا#ٓن واش اك�ن يش وس;ي\ ºشوفو واش الثقافة 
، هذا معرض دامئ، )Walt Disney(¡يعكس، ولكن ¡يعطي صورة، هذا 

اح^ا كمنش;يو كنحرضو يف املعارض، ها انت غمتيش ملدريد اليوم وال �دا 

يش Xا]ة حترض يف املعرض د�ل مدريد، ولكن هذا معرض دامئ، وال 
، فني اك�ن )Epcot Center(، يف )la Floride(وفني؟ يف 

)NASA7( ،يل ... فني اك�ن كذاyمك خصمك ذيك اليش اå�ٔ يعين هذا الزم
كنعرف فHمك å�ٔمك تفmحوا هاذ اجلانب ¤ش الشعب يعرف احلقHقة بعد 

  .ملغريبليطمنئ قليب ويطمنئ الشعب ا
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك الرد Kىل التعقHب يف بضع ثوان

        ::::الس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXة
 -Kىل أ#قل  - هو ¤لفعل اكنت حماوالت Kديدة ¤ش ٔ�نه السرت]اع 

 املغريب املبادرة ¤ل�س;بة yلحكومة املغربية و¤ل�س;بة yلمكmب الوطين
ٕاىل ا#ٓن، ولكن،  y94لس;ياXة ملدة س;نوات، ٔ#نه هاذ اليش ت�mلكمو ما بني 

وامشاو حىت yلم�امك يف هاذ إالطار هذا، واكن ٔ�نه ... مع أ#سف، ٔ�نه
الرشكة د�ل د�زين ٔ�نصفهتا احملامك بrٔنه هذاك الرواق د�لها وبrٔهنا يه Kالقهتا 

كة zاصة، هذا هو الواقع ٔ#نه ا#ٓن مع هاذ الناس اyيل هام يعتربون بrٔهنم رش 
وهاذ أ#ش¸اص هاذو اyيل  (Disney)صارت مسz ¿ٔrاصة ما بني رشكة 

ولكن اyيل هام ¡يعملوا جمهود، ٔ#نه ا#ٓن يف التحر�ت اyيل مقنا هبا ... هام
املليون  6اك�ن هناك اس�Íر د�ل التوس;يع د�ل هاذ الرواق اyيل قاموا به 

معلوا هبا أ#ش¸اص،  Xا]ة اyيل يه قلي\ اyيل د�ل اRوالر، مايش يش
واكن هناك ز�رة اyيل قام هبا الس;يد وز�ر الصناKة التقليدية الس;نة املاضية 

¤ش �شوفوا معهم ويدرسوا ما يه إالماكنيات د�ل  "دار الصانع"مع رئDس 
اyيل  (Disney)ٔ�نه الرفع من اجلودة د�ل ما يعرض يف هذاك الرواق د�ل 

  ).Epcot Center(جود يف هو مو 
واك�ن هناك رغبة من طرف هاذ إالخوان هاذو، وما مت أ#فاق Kليه 
وا#ٓن ٔ�ن هذي مسائل اyيل ٔ��قشها مع وز�رة الصناKة التقليدية هو ما يه 
ٕاماكنية ٔ�نه ما يعرض هناك من صناKة تقليدية �كون مبواصفات ¡برية ]دا؟ 

يديني يتوا]دوا هناك مرة مرة؟ ما ما يه إالماكنيات ٔ�نه �كونوا صانعني تقل 
يه إالماكنيات ٔ�نه �كونوا بعض املعارض اخلاصة، و�كونوا كذö بعض 
  أ#Xداث اyيل يه Jسلط الضوء Kىل الصناKة املغربية وKىل الثقافة املغربية؟

هاذو لكها ٕاماكنيات ونعملو معهم يف ٕاطار ما �سمح به القانون 
لعقدة حيمكها القانون أ#مر�يك، وحيمكها أ#مر�يك، ٔ#نه هاذ املسrٔ¿ وهاذ ا

والرشكة املسرية لهذا  (Disney)التعاقد مابني رشكة zاصة اyيل يه رشكة 
  .املرشوع
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك، الس;يد الوز�ر

ٔ�س�سمح اEلس املوقر والسادة ٔ�عضاء احلكومة، وقع خطrٔ يف طلب 
لفريق احلريك تrٔج�H يتعلق تrٔجHل السؤال، السؤال ا�ي اكن قد طلب ا

¤لسؤال املو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر التجهزي واملتعلق ¤خلروقات املسw\ يف 
  .واكالت بيع تذا¡ر اخلطوط امللكHة املغربية

وا#ٓن، ٔ�صبح السؤال أ#ول املتعلق بتدابري احلكومة ملواÉة انعاكس 
املغرب Kىل  قرار ٕالغاء رشاكت الطريان م^خفضة التلكفة لعدد رXالهتا حنو

  . الس;ياXة الوطنية
ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لطرح 

  .السؤال، لمك اللكمة

        ::::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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  معايل الوز�ر،
، القايض 2014س;نة بعد دخول إالجراء ا�ي تضمنه قانون املالية ل 

بفرض رمس Kىل تذا¡ر الطا=رات Xزي التنفHذ، قررت رشكتان yلطريان 
ٕ¤لغاء Kدد ) EasyJet(رشكة و) Ryanair(م^خفضة التلكفة، ويه رشكة 

 ،�من رXالهتا حنو املغرب، مما سD^عكس سلبا Kىل احلركة الس;ياحHة ببالد
ٔ�ن هذا النوع من تنافس;ية الوÉة املغربية، ٕاذ  -ال حما¿  -وس;يضعف 

الرشاكت تعترب احملرك أ#سايس yلس;ياXة ¤ملغرب، وتؤمن النقل اجلوي 
  .بrٔسعار �ري ملكفة

  : �ا، معايل الوز�ر
ما يه إالجراءات والتدابري اليت س�m¸ذوهنا لتفادي انعاكسات ٕالغاء 
رشكيت الطريان م^خفضة التلكفة لعدد من رXالهتا حنو املغرب Kىل 

  الس;ياXة؟ 
، هل فmحمت ق^وات yلحوار والتفاوض مع الرشكتني املعني�ني 6نيا
  ¤ٔ#مر؟

  .شكرا معايل الوز�ر

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

  .لمك اللكمة، الس;يد وز�ر الس;ياXة

        ::::الس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXة
شكرا جزيال Kىل طرح هاذ السؤال، اyيل هو سؤال äم وسؤال 

ºرشح هاذ الرمس اyيل توضع، اyيل ٔ�� �ري ¤ش  .راهين، يعين د�ل الساKة
درمه مايش Kىل تذ¡رة  100وضعتو احلكومة احلالية، هو رمس د�ل 

الطريان، ولكن املسافر هو اyيل ¡يrٔدي هاذ الرمس، ولكن كنعملوه يف ٕاطار 
م^و  %50م^و �ادي متيش yلرتوجي وال�سويق و %50تذ¡رة د�ل الطا=رة، 

ٕاذن، عندو واXد أ#مهية . ٔ�ساسا �ادي متيش لصندوق التاكفل ¹جóعي
  . اجóعية

ملاذا معلنا هاذ املسrٔ¿؟ معلناها ٔ#نه يف ٕاطار املالية العمومHة احلالية، 
ويف ٕاطار أ#زمة احلالية، ما اكيناش وسائل ¤ل�س;بة yلمكmب الوطين 
yلس;ياXة ¤ش ميكن لو ٔ�نه يعمل الرتوجي ويعمل ال�سويق ويعمل التعاقد مع 

ان ¤ش يوصل yلس;ياح يف أ#ما¡ن اyيل ابغينا وأ#سواق اyيل رشاكت الطري 
  .ابغينامه اح^ا�

د�ل ٔ�ورو،  9ولكن ٕاىل جHيت Jشوف هاذ الرمس هذا احشال فHه؟ 
ٔ�ورو، ٕاذن  1000و 700الساحئ فاش ¡يجي yلمغرب احشال تD^فق؟ ما بني 

سrٔ¿ هذي امل . من مثن التذ¡رة وال من مثن السفر %1ما اكي�ش حىت تقريبا 
  . أ#وىل اyيل خصنا نعرفوها

ما خر]�يش بيان تتقول بrٔنه ) EasyJet(و) Ryanair(املسrٔ¿ الثانية 
كت�ذف فHه خطوط، وز�ر النقل معنا نظرا لهاذ الرمس هذا، ولكن اكنت 
مربجمة ابتداء من ٔ�ول د�ل ٔ�كتو�ر بrٔهنم �ادي حيذفوا بعض اخلطوط، هذي 

ا مجيع رشاكت الطريان لك س;نة، كتربمج راها ٔ�مور اyيل يه Kادية، كتعمله
yلس;نة املق�\ ٔ�ش;نو يه اخلطوط اyيل �ادي تعمل واخلطوط اyيل ما 
غتعملش، ٕاىل اكن خط �ري مرحب راه ¡ي�ذفوه، ولكن ٕاىل اكن خط اyيل 

ٕاذن، هذي مسائل اyيل يه Kادية مجيع رشاكت الطريان . هو مرحب ¡يعملوه
  .يف العامل كتعمل هاذ أ#مور هذي

ح^ا امشD^ا أ#س;بوع املايض، ٔ�� واملد�ر د�ل املكmب الوطين املغريب ا
، ومعلنا معهم )Ryanair(و) y)EasyJetلس;ياXة، ٕاىل لندن وتالقHنا مع 

�ر�مج Rمع ٕايصال خطوط ]ديدة، اح^ا كنتمكلو ا#ٓن Kىل الصو�رة، 
حب كنتلكمو Kىل ورزازات، اك�ن اRمع د�ل وز�ر النقل اyيل هو دامئا مصا

لهاذ املسrٔ¿، اك�ن اRمع د�ل الكíري من الفاKلني ¤ش ميكن لنا ٔ�ننا نفmحو 
  .هاذ أ#مور

حنن ق^وات العمل موجودة معهم، ولكن التrٔثري د�ل هذا وبعض 
امجلعيات Kىل املس;توى اRويل قالت بrٔنه �ادي �كون تrٔثري سليب، ال نظن 

Rويل، والقHنا بrٔنه Kىل املس;توى ا) le Benshmark(ذö، اح^ا اzذينا 
اRول اyيل معلت هاذ الرسوم هذي، مهنا فرºسا، مهنا ¡ولوم�يا، مهنا 
أ#رج^تني، لكها مل متس حركة ال الطريان وال الس;ياXة يف هاذ اRول، 
¤لعكس ٔ�عطهتا ٕاماكنيات ٔ�كرث ¤ش ميكن لها ٔ�هنا Jس�مثر يف ال�سويق ويف 

  .الرتوجي ويف الطريان
�ادي نعملوها اح^ا�، هاذ الرمس هذا والعائدات  هاذ أ#مور هذي فني

مليون د�ل  400د�لو، اyيل تنقدرو واyيل ت�متناو ٔ�نه هاذ الس;نة رمبا �كون 
 öرمه؟ يف ال�سويق والرتوجي والبحث عن ٔ�سواق ]ديدة والتعاقد كذRا
مع رشاكت الطريان، راه رشاكت الطريان مايش كتجي لهنا yلمغرب، كتجي 
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غرب ٔ#ن اك�ن هناك Jسهيالت من وزارة النقل، اك�ن هناك هنا ٕاىل امل
Jسهيالت وJشجيعات من وزارة الس;ياXة، لك هذه أ#مور كنعملوها Rمع 

  ...الطريان ودمع الس;ياXة ¤ل�س;بة

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

  الفريق احلريك، �Rمك تعقHب؟

        ::::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
  .، الس;يد الرئDسفعال

شكرا، معايل الوز�ر، Kىل هذه إاليضاXات ٔ#نه اكن البد من 
¹طمئنان Kىل الس;ياXة املغربية، ٔ#نه الواكالت اكنت دامئا ت�ساءل واش 

ولكن اليوم اعطيتو  ؟�ادي �كون مشالك مطروXة ¤ل�س;بة لهاذ الرشاكت
س;بة لنفس ٕايضاXات اyيل تتrٔكدوا بrٔنه فعال اك�ن توÉات ]ديدة ¤ل� 

الرشاكت، ؤ�عتقد بrٔنه هذا اطمئنان ¤ل�س;بة yلواكالت اyيل يه موجودة 
املغربية وحىت ¤ل�س;بة yلمواطن العادي اyيل هو اكن تيظن بrٔنه �ادي �كون 

  .ز�دات اyيل يه قوية وكثرية
  .شكرا معايل الوز�ر

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

  .الس;يد الوز�ر، هل �Rمك ٕاضافة؟ تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXةالس;يد وز�ر الس;ياXة
  .ابغيت ند�ر �ري واXد إالضافة

  .شكرا جزيال، الس;يد املس�شار احملرتم
ابغيت نضيف بrٔنه هناك اهóم ¡بري ]دا من طرف الرشاكت د�ل 
النقل اجلوي ¤ملغرب، وز�ر النقل �س;تق�لهم يومHا، ٔ�� ٔ�س;تق�لهم يومHا اyيل 

هاذ الرمس سليب ما اكنوش  ¤�ني جييو يفmحوا خطوط ]ديدة، لو ٔ�نه اكن
�ادي جييو، ا#ٓن مازالني موجود�ن وعندمه اهóم ¤ل�س;بة yلمغرب، ولكن 

äم ¤ل�س;بة yلس;ياXة، ) Low Cost(¤ل�س;بة ملا هو م^خفض التلكفة 
  . ولكن لDس اكف

راه ما ميك^لناش ٔ�نه الوÉة املغربية تويل م^خفضة التلكفة، اح^ا راه 
يري وم^تجعات ¡برية ]دا مبواصفات ¡برية وذات قمية كنعملو ف^ادق د�ل املال

äم ولكن املنتظم كذä öم، ولكن كذK)Low Cost ( öالية، نعم 
)Charter (مä.  

، )Low Cost(ٕاذن، راه مايش خصنا ºشوفو بrٔنه الس;ياXة يه 
)Low Cost ( س اجلزء أ#سايس ¤ل�س;بةDم ولكن لä جزء ولك^ه جزء

  . املغربيةلنا، ¤ل�س;بة yلوÉة 
ٕاذن، حنن راه س�س;متر يف العمل مع هاذ الرشاكت، ولكن هناك 

 öم^تظمة، راه ٕاىل معلت ف^ادق فاخرة، راه ما ¡يجيوش رشاكت كذ
، ¡يجيو مع )British Airways(، ¡يجيو مع )Low Cost(الس;ياح مع 

)La RAM8( يجيو مع¡ ،)Air France( يجيو مع¡ ،)Lufthansa( ،
هاذو رشاكت äمة ]دا، ونعمل معها ¤ش ميكن لها  ٕاىل �ري ذö، حىت

  . حىت يه ٔ�هنا تربمج الوÉة املغربية
äم ¤ل�س;بة yلس;ياح اyيل هام عندمه ) Low Cost(راه  ،ٕاذن

إالماكنيات قلي\ ]دا، و¤ل�س;بة yلمغاربة القاطنني ¤خلارج، ولكن ¤ل�س;بة 
�ادي تغري واش  ٔ�ورو �ري ذات �لكفة ¡برية، وما �اد�ش يه اyيل 9لنا 

  . �ادي جيي الساحئ yلمغرب وال واش �ادي ٔ�نه املغريب �رجع لبالدو
  .وشكرا

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

ن�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي 
  . و�كو�ن أ#طر حول بناء أ#حHاء اجلامعية

. اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال
  .أ#س;تاذ معر ٔ�دخHل، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس;يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس;يد معر ٔ�دخHلاملس�شار الس;يد معر ٔ�دخHل
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف أ#ن×Hاء واملرسلني

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شار�ن املثا�ر�ن،
  الوز�ر احملرتم، الس;يد

هذا السؤال ا�ي وضعه الفريق احلريك ن�wHة yلمشالك اليت يتعرض لها 
الطلبة اجلامعيون بصفة zاصة، ونظرا لكرثة كذö الطلب املقدم ٕاىل مجيع 

  . أ#حHاء اجلامعية ون�wHة كذö لق\ العرض
  الس;يد الوز�ر،

رفHة لكون حنتاج ٕاىل الكíري من بناء أ#حHاء اجلامعية يف هذه الظ
اخلرجيني من املؤسسات التعلميية بصفة zاصة املتوÉني ٕاىل اجلامعات 
حيتاجون ٕاىل السكن، و¤لتايل هناك ٕا¡راه نظرا كذö لكرب املساXة 

  .اجلغرافHة yلمغرب، ونظرا كذö لبعد الكíري من أ#قالمي عن اجلامعات
K�ٔدته  اجمهل هناك، الس;يد الوز�ر احملرتم، �ر�: وسؤالنا هو اكلتايل

  احلكومة لبناء ٔ�حHاء ]امعية ]ديدة؟ 
وåمتىن كذö بrٔن ال �كون ٕاضافة لبعض أ#حHاء اجلامعية احلالية لكون 
هذه إالضافات ال توفر ما هو مطلوب، وال Jشفي كذö الغليل، وåمتىن ٔ�ن 
 öس;تجيب كذJ اتHىل ب�K اء ]امعية ]ديدة، تتوفرHكون هناك ٔ�ح�

ظروف احلالية ن�wHة لكرثة الطلبة �ري yلطلب وJس;تجيب كذy öل

                                                 
8 Royal Air Maroc  
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  . املسwلني ¤ٔ#حHاء اجلامعية
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي، لمك اللكمة لٕال]ابة Kىل السؤال

        ::::الس;يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس;يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس;يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس;يد حلسن اRاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن أ#طر العلمي و�كو�ن أ#طر العلمي و�كو�ن أ#طر العلمي و�كو�ن أ#طر
واحلكومة حتاسب حسب ما  هاذ السؤال سؤال يف �اية أ#مهية،

¤لعكس، �ادي نفوتو، ٕان شاء هللا، . وKدت به، هذا احلساب نعطيوه
احلساب اyيل اعطينامك، ولكن رمغ ذö ما اكفDش، ما اكي�ش يش بالد يف 
العامل، لكيش سا¡ن يف أ#حHاء اجلامعية د�ل اRو¿، ما افهم�ش اKالش 

املدن  ءيف العامل هتيي قة؟اخmرص� طالب ٕاما احلي اجلامعي ٕاما �كري ش
  . كتدzل فHه عنارص د�ل البنا�ت yلطلبة

يف احمليط د�ل  -ٔ�� �لكمت مع الوز�ر  -يف احمليط د�ل اجلامعات 
اجلامعات خص �كون تصاممي وبقع خمصصة لبناء عامرات خصيصا yلطلبة 

غا و�لكفة م^خفضة، وتدمعها اRو¿، ٔ#ن ما ميك�ش اRو¿ ت×ين للك واXد اب
احلي . �سكن يلقى احلي اجلامعي، وال لكيش ابغا �لك يف احلي اجلامعي

درامه، كتلكف  2درمه وال يف ٔ�قصاها  1,40اجلامعي، املالكة، �ٓعباد هللا، 
ٔ�لف طالب عند�، وåمتناو، ٕان شاء  620درمه، حس;بوا يل  22اRو¿ 

  . هللا، نوصلو مليون
من يش دو¿، انطلق^ا به  ٕاذن، خصنا نبدلو هاذ املنطق اyيل zذيناه

¡يفاش . ما ت×ىن حىت z 2010و 95من الس;تD^ات و�اديني به، وبني 
تدارك هاذ العجز والوترية ¤ش دارهتا وجHنا لقHنا، �ٓ س;يدي، املاريش تعطى 

 ّ{ � !¤ز اوأ#رض ما تعطاJش، ما اكيناش، وامعرمك شفmو هذي؟ ٕايوا قولو 
  . كنقادو هاذ أ#مور

يف . رس�ر كت×ىن، راه مكلت 2100ر، ٔ#ن م^طقة اجلنوب راه يف ٔ�اكد�
مدن كثرية، امحلد �، عندي الالحئة ممكن مند ö ذاك اليش ولكن ما 
اكفDش، ¤ش ما نغلطوش املواطنني، نقولو هلم لكيش �ادي �سكن يف 

  .احلي
خص اÄهتييء، خصنا الرشاكة مع القطاع اخلاص، وامحلد �،  ،ا#ٓن

درمه yلرس�ر، ما اكيناش  250ع اخلاص ابغاو يب�Hو ]او �س يف القطا
هذي، �س ابغاو، احملس;نني هذي، ]ايني مبنطق إالحسان، خصنا 

س;نة، ومن بعد مهنا Jسرتجع  º50شجعو هاذ الناس ونوفرو هلم العقار ملدة 
اRو¿ هذاك اليش د�لها، هاذ اليش، امحلد �، فاحتني فHه اEال، وكثري 

]او ¤ش يدzلوا يف هاذ اEال ¤ش نوفرو الظروف yلفقري، املقاوالت اyيل 
yلمتوسط وyلغين، خصنا املغاربة لكهم اوالد�، خصنا نوفرو هلم الظروف 

  .املالمئة
ٕاذن اح^ا �اديني يف الرب�مج، ومس;تعد�ن نعطيمك احلساب، وها ج�ت 
ö إالحصائيات بذاك اليش اyيل وKد� به، ولكن اك�ن بعض املقاوالت 

سوا يف الطريق، �ٓش �ادي تد�ر لها؟ كتدzل احملامك، ها يه يف اجلديدة، فل 
، جوج )le bureau d’études(وبني ) l’architecte(مشالك بني 

  .مؤسسات عندي يف فاس، ولكن هاذ املشالك دامئا موجودة يف الطريق

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

 .؟ تفضلواالفريق احلريك، هل �Rمك تعقHب

        ::::دخHلدخHلدخHلدخHلاااااملس�شار الس;يد معر املس�شار الس;يد معر املس�شار الس;يد معر املس�شار الس;يد معر 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  . شكرا الس;يد الوز�ر ٔ�وال Kىل ٕاعطاء هذه املعلومات
بطبيعة . ¤لفعل ما كنا åريده هو إالشارة ٕاىل فmح الباب ٔ�مام اخلواص

احلال، الس;يد الوز�ر، ٔ�نمت تعرفون بrٔن هذه املشالك دامئا تقع مع الرشاكت 
لبوا ٔ�وال Kىل هذه املشالك غ ىن، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن تت ومع اللك، ولكن åمت

ؤ�ن تعطوا عناية لهذه أ#حHاء اجلامعية اليت ت×ىن ؤ�ن كذö نتغلب Kىل 
املشالك وKىل إال¡راهات اليت توا]ه بناء هذه املؤسسات، وبطبيعة احلال 
دمع لك من �ريد املسامهة يف القطاع اخلاص من ٔ�]ل، ٔ�وال، مساKدة 

ة Kامة ومساKدة كذö بصفة zاصة الطالب ا��ن يrٔتون من الطالب بصف
  . بعيد لهذه اجلامعات

وåمتىن كذö ٔ�ن �كون هناك ت�س;يق مع املعنيني، بصفة zاصة 
ق�ل لك تصممي ) plan d’aménagement(امجلاKات احمللية، ق�ل وضع 

هتيئة، ق�ل لك بطبيعة احلال �ر�مج من ٔ�]ل ٕادzال ¤ل�س;بة yلتصاممي 
zاصة لسكن   تؤسسبة لهذه التصاممي و¤ل�س;بة لهذه البنا�ت اليت¤ل�س; 

الطلبة بطبيعة احلال من طرف اخلواص، ٔ�ن تدzل ق�ل ذö يف التصممي، 
ؤ�ال �كون فهيا مزايدات لكون يف بعض أ#حHان �كون هناك تصممي، ولكن 
بعد ذö يتغري التصممي و�كون هناك مشاريع ٔ�خرى ختتلف متاما مع ما اكن 

  . ربمج، و¤لتايل åمتىن ٔ�ن Jرشفوا Kىل هذه العملية ؤ�ن حتافظوا Kلهيام
  .وشكرا الس;يد الوز�ر، وشكرا الس;يد الرئDس

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

  الس;يد الوز�ر، هل �Rمك ٕاضافة يف املوضوع؟

        ::::الس;يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس;يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس;يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس;يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن أ#طر العلمي و�كو�ن أ#طر العلمي و�كو�ن أ#طر العلمي و�كو�ن أ#طر
امحلد � فهيا �س كثار رؤساء جامKات  هذا نداء، ٔ#ن هاذ الغرفة

ورؤساء ب��ت، ٔ�ن فعال يف التصاممي يفكروا yلطلبة، ويفكروا yلمدن 
هكmار يف املدن، ٔ#ن  100هكmار Kىل أ#قل yلwامعات،  50املتوسطة 

 �هكmارات، تتلقاو املدارس واملعاهد  5هكmارات،  4تنجيو ¡يعطيو
  . اXد ¤ملفهوم العامليو ) Campus(مش�mة، ما عند�ش ولو 

هذا نداء ٔ�ن فعال خصنا اجلامعة، املس�شفى، املدرسة، يه  ،ٕاذن
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 les(أ#وىل من بعد ذاك اليش الخر، كنجيو تنلقاو أ#رايض عند 
spéculateurs( ،وما اكي�ش عند اجلامعة .  

  . ٕاذن، ٔ�ولوية أ#ولو�ت، اجلامعة، املس�شفى، املدرسة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر، وشكرا Kىل املسامهة

ون�mقل ٕاىل أ#س;ئ\ املوÉة ٕاىل الس;يد وز�ر التجهزي والنقل 
  . واyلو]Dس�Hك، والسؤال أ#ول حول النقل ¤لعامل القروي

اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املهااملهااملهااملهايشيشيشيش    املس�شار الس;يد عبد اEيداملس�شار الس;يد عبد اEيداملس�شار الس;يد عبد اEيداملس�شار الس;يد عبد اEيد
  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يد�ن الوز�ر�ن،
  السادة املس�شار�ن،

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
نعمل مجيعا ٔ�ن النقل املزدوج يلعب دورا ٔ�ساس;يا يف Xل ٕاشاكلية النقل 
بني القرى والبوادي، و�سامه ٕاىل ]انب عوامل ٔ�خرى يف فك العز¿ عن 

íلكy شDK ري من أ#رس املغربية، وهو الساكنة القروية، وهو ٔ�يضا مصدر
  . كذö جمال yلريع و¹مmيازات

وقد كرث احلديث zالل أ#شهر أ#zرية حول هذا القطاع، حHث ٔ�ن 
هناك من يت�دث عن �رخHص اس;ت�^ايئ yلبعض دون �ٓخر، وهناك Xديث 
عن دفرت حتمالت ]ديد، وهناك Xديث ٔ�يضا عن التwاوزات يف 

ذن، من التوضيح yلرٔ�ي العام وٕاطالKه فالبد، إ  ،الرتخHصات ¹س;ت�^ائية
  .Kىل حقHقة تدبري هذا القطاع

نطلب م^مك، الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن تفرسوا لنا وyلرٔ�ي العام kشلك 
واحض وشفاف ما مقمت به يف هذا املوضوع م^ذ توليمك مسؤولية القطاع، 

ملشالك وماذا س;تقومون به يف هذا اEال يف الشهور املق�\ ٕالجياد Xل �جع 
  النقل املزدوج ¤لعامل القروي؟

  .وشكرا الس;يد الرئDس

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال]ابة Kىل السؤال

الس;يد محمد الس;يد محمد الس;يد محمد الس;يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::واyلو]Dس�Hك امللكف ¤لنقلواyلو]Dس�Hك امللكف ¤لنقلواyلو]Dس�Hك امللكف ¤لنقلواyلو]Dس�Hك امللكف ¤لنقل

  .شكرا الس;يد الرئDس
فرصة ¤ش ºشكر الس;يد املس�شار احملرتم Kىل هاذ السؤال، واyيل  يه

  . ¤لفعل يتعلق مبwال حHوي
ال خيفى Kليمك Kىل ٔ�نه احلكومة يف هاذ إالطار د�ل فك العز¿ Kىل 
العامل القروي تقوم مبجهودات ف3 يتعلق ¤لنقل املزدوج اyيل تفضلتو 

لرئDس;ية، ٔ�وال ¤ٕالضافة ٕاىل وطرحmو فHه السؤال، واyيل من بني أ#هداف ا
فك العز¿ هو حماو¿ تلبية احلاجHات د�ل هاذ الساكنة اyيل �متثل حوايل 

من الساكنة د�ل املغرب، ولكن ٔ�يضا ¤ش حناولو جنعلومه ٔ�قرب  40%
  .ٕاىل املدن وٕاىل مجموKة من أ#ما¡ن اyيل هام ت�Dغيو يتحولوا لها

لكن إالشاكل أ#ول اyيل رخصة،  3500النقل املزدوج، هو تقريبا 
مطروح يف هاذ القطاع، واyيل ¡يwاوب Kىل جزء من اyيل تفضلتو به، هو 

، 3500تقريبا فقط د�ل هاذ الرخص اyيل يه يف Xدود  %40، %39ٔ�نه 
يه املس;تغ\ فقط، مبعىن ٔ�نه يف لك عرشة د�ل الرخص، اyيل يه معطية، 

  .مسلمة ٔ�ربعة �س;تعملون وس;تة ال �س;تعملون
 ؟اyيل ¡يطرح ٕاشاكالت حقHقHة، ملاذا ال Jس;تعمل هذه الرخص وهذا

واyيل جزء مهنا انó �لكمتو Kليه، اyيل ولٔ¼سف عوض ما ينضبط Rفرت 
التحمالت، عوض هو مييش خيدم يف ٕاطار القانون، تيفضل Kىل ٔ�نه مييش 

وهيز عباد  )le noir(يف إالطار �ري املنظم، و�ري املهيلك، ويبقى يد�ر 
ش ما �كوºش الوس;ي\ د�لو تتخضع yلقانون، ولكن ٔ�يضا ¤ش ما هللا ¤

  . �كوºش السالمة وما �كوºش اجلودة، وهذا هو اyيل تيطرح ٕاشاكل
يف  2012ميل �لكمتو Kىل دفرت التحمالت، دفرت التحمالت خرج يف 

، واكنت Kليه مالحظات كثرية من طرف املهنيني، Kاود مت التعديل 8شهر 
  .ٕاذن، ما اكي�ش يش واXد ]ديد. 2013/ 5د�لو يف شهر 

، ومن بعد املالحظات د�ل املهنيني، 8، شهر 2012ٕاذن، اك�ن د�ل 
¤ش �كون ا#ٓن دفرت التحمالت اyيل تنعملو  2013حولناه ٕاىل شهر ماي 

به، واyيل تيعطي مجموKة من إالماكنيات، ٔ�وال yلمهنيني، السائق املهين عندو 
ٔ�عطينا فHه ٔ�يضا أ#ولوية ٔ#بناء اRوار وال ٔ�بناء ٔ�ولوية Kىل ٔ�نه يد�ر خط، 

  .املنطقة، واXد اyيل قدم ¤ش يد�ر اجلهة د�لو هو اyيل عندو أ#ولوية
ؤ�عطينا ٔ�يضا بعض أ#ولو�ت يف ٕاطار دراسة امللفات EموKة من 
أ#فراد، احبال مíال اyيل عندمه اRبلومات و�ريمه، واyيل Kاطلني عن العمل 

  . ٕاذن، هاذ هو إالطار. ينة، حىت هام عندمه أ#ولويةلس;نوات مع 
ٔ�ش;نو اك�ن ا#ٓن؟ اك�ن ٕاشاكليات تتعلق، اح^ا ابغينا حنولو هاذوك اyيل 
تيد�روا ا#ٓن النقل، Kىل ذاك اليش �لكمت Kىل اس;ت�^اءات، الس;يد 
املس�شار، هاذوك اyيل ا#ٓن تيد�روا النقل، هو اك�ن وتيد�ر النقل، 

  .�مييش وتيجي، وتي�ل ö ٕاشاكلوالسلطة تتعرفو، و 
ولكن حلد ا#ٓن، مازال Kاد تيقدم امللف د�لو ¤ش دفرت التحمالت، 

هذا ٔ�ش;نو تند�رو معه؟ ما وقف^اهش، ما . ¤ش يتحول ويويل قانوين
قلنالوش صايف اقطع اخلط، قلنا لو �ٓودي �ادي متيش yلمندوبية إالقلميية ٔ�و 

املواصفات، و�ادي نعطيوك واXد  اجلهوية، و�ادي تد�ر امللف د�ö وفق
الوصل اyيل هو مؤقت، ٕاىل Xني ٔ�ن ت×ت اyلجنة الوطنية يف الطلب 



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

32 

 )2014 ينا�ر 21( 1435 ربيع أ#ول 19

öد�.  
هنا فني ]ات هاذ الفكرة اyيل �لكمتو Kلهيا رمبا د�ل ¹س;ت�^اءات اyيل 
اكينة، ما عندها حىت يش Kالقة ال ¤لريع وال عندها Kالقة ¤لزبونية، وٕامنا 

اyيل ا#ٓن zدامني وتيديو لنا املواطنني يف العامل ¤ش حنولو ذاك الناس 
القروي ¤ش نعطيو هلم، ويوليو موافقني Rفرت التحمالت، ٔ�عطينامه هاذ 
الرخص ¹س;ت�^ائية يف هاذ املرX\ فقط، ٕاىل Xني ٔ�ن ت×ت اyلجنة الوطنية 

ويه ا#ٓن راه اجمتعت البارXة وب�ت يف العديد، و�ادي جتمتع . د�ل النقل
ع املق�ل ¤ش �زيد ت×ت يف العدد ¤ش يوليو الرخص هنائية وال ما أ#س;بو 

  .تعطاش الرخصة

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

  .الس;يد املس�شار احملرتم، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
شكرا الس;يد الوز�ر Kىل هذه إاليضاXات اyيل يف احلقHقة اكنت 

طلبو م^مك وهو ٔ�نه �كون واXد النوع د�ل التواصل، رضورية، واyيل كن 
  . ٔ#ن املواطنني راه ما ¡يعرفوش هاذ اليش

رمبا اك�ن اyيل شاف السؤال وغيعرف، واXد العدد ¡بري، تيكون يش 
  . طريقة د�ل التواصل مع املواطنني لرشح هاذ أ#مور لكها

، عندمك يش كذö ابغينا نطلبو م^مك، الس;يد الوز�ر احملرتم، هل هناك
ٔ�ج^دة لهاذ العملية هذي؟ هاذ النقل املزدوج هذي س;نوات، حىت تعبنا 
مجيعا، ال حكومة وال �رملانيني وال امجليع، لكيش يت�دث Kىل هذا املوضوع، 
تrٓلك وهذا، واش عندمك يش ٔ�ج^دة؟ يش Xدود؟ �ٓش من وقت مíال 

  Xلينا هاذ املشلك هذا؟ %90وال  �80ادي اåكونو در� واXد 
  .را الس;يد الرئDسشك

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

  الس;يد الوز�ر، هل �Rمك ٕاضافة؟

الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف 
        ::::¤لنقل¤لنقل¤لنقل¤لنقل

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

ال، ¤لفعل تفضلتو و�لكمتو Kىل التواصل، هو ميكن نعتربو Kىل ٔ�ن 
اصل هو جزء من ٔ�ي معلية، وحصيح Kىل ٔ�نه املندوبيات إالقلميية التو 

واجلهوية تتحرك وتد�ر نوع من التواصل ¤عتبار ٔ�نه عند� �ر�مج ا#ٓن د�ل 
املوا¡بة د�ل السائقني املهنيني اyيل هام مرتبطني هباذ القطاع، ولكن ٔ�يضا 

  . تبة¤ش نوحضو هلم دفرت التحمالت، واك�ن اyلقاءات اyيل يه را

لكن اك�ن بعض إالشاكالت املتعلقة بواXد النوع د�ل الرصيد اyيل 
عند�، وتتعرفوا هذا الواقع د�لنا املغريب، هو ٔ�ن الناس اyيل تDش;تغلوا يف 
هاذ القطاع د�ل النقل املزدوج، معوما فهم من ف¯ات معينة، مبس;توى 

zا إالدارة ت��غي او  معني، و¤لتايل هذا يؤ�ر حىت Kىل الطريقة د�ل املوا¡بة،
تد�ر موا¡بة ¤ش جييو وحيرضوا y öلتrٔطري وال حيرضوا لهاذي، تتكون فHه 

  . نوع من الصعوبة
ولكن اyيل ميكن نقول لمك هو ٔ�نه الف¯ات املهنية اyيل يه ا#ٓن ممث\ من 
zالل مجموKة من النقا¤ت تنwلسو معهم، ومؤخرا ]لس;نا مع ممثيل هذه 

احضنا معهم، Kىل صعيد إالقلمييات مع املندوبيات الف¯ة، وKاود زد� تو 
  . تيwلسوا مع املمثلني د�ل املهنيني، وتن�اولو نوحضوا هلم

لكن هاذ املسrٔ¿ راه ¤لفعل هو رصيد، راه اح^ا zدامني Kليه Kىل 
ٔ�ساس ٔ�ننا ابغينا نعطيو ٔ#نفس;نا Kىل ٔ�ن هاذ دفا�ر التحمالت ¤لفعل ما 

ونبقاو يف ذاك إالطار ¹س;ت�^ايئ س;نني،  10خصهاش Kاود تدوم 
  . ¹نتقايل

اح^ا ابغينا ا#ٓن يف ٕاطار ٕاصالح املنظومة اyيل اح^ا �اديني فهيا، اك�ن 
هناك �اكمل بني ٔ�نواع د�ل النقل، النقل املزدوج، النقل الس;ياz، نقل 

  . املس;ت¸دمني والنقل املدريس، هاذو لكهم ا#ٓن zدامني بدفرت حتمالت
طار واXد شهر�ن، ثالثة ٔ�شهر، راه اح^ا يف ٕاطار حنن ا#ٓن يف إ 

إالصالح د�ل نقل املسافر�ن العمويم يف ٕاطار دفا�ر حتمالت ولكن 
)contrat-programme ( سويو هاذ القطاعº يل هو ]ديد ¤ش حناولوyا

اكمل، �ٓنذاك احلدود ما �اد�ش تبقى، غتويل Xدود فاص\ وواحضة، النقل 
زدوج، الطا¡س;يات واحلدود د�هلم احلرضية القروي ها ¤ش يتلكف وامل

  . و�ري احلرضي ها فني هذا، النقل الس;ياz ها اRور د�ل
¤ش �كون ٕان شاء هللا  2014وٕان شاء هللا اح^ا تنعطيو ٔ#نفس;نا هاذ 

]ات  2014س;نة إالصالح يف هذا اEال، وشفmو Kىل ٔ�نه املزيانية د�ل 
  .صالحبواXد إالجراءات ¤ش منش;يو يف هاذ االٕ 

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

. السؤال املوايل موضوKه الفوىض العارمة اليت تعرفها احملطات الطرقHة
  .اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق ¹س;تقاليل

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفHليد بلفHليد بلفHليد بلفHل
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  رتمني،السادة املس�شار�ن احمل

تعترب احملطات الطرقHة واÉات ٔ�ساس;ية يف لك مدينة، تعطي نظرة 
  . موجزة Kىل مدى العناية و¹هóم ¤ملواطنني وتطو�ر حركة النقل ¤ملدينة

�ري ٔ�ن املالحظ اليوم العديد من املواطنني Jش;تيك من الفوىض اليت 
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ات ل�سهيل تعرفها احملطات الطرقHة اليت من املفروض ٔ�ن Jسدي هلم zدم
معلية السفر والتنقل، فكíري مهنم يتعرض yلرسقة واÄهنب هبذه احملطات بدل 

  . تقدمي اخلدمات الرضورية اليت º�ٔشئ من ٔ�]لها
لهذا، ٔ�صبح من الالزم وضع Xد لهذه الفوىض واخلروقات، ووضع 
مصاحل املواطنني يف قلب اهóم وزارة النقل ووزارة اRاzلية كذö، وٕاKادة 

يف معايري وضع املسؤولني عن تدبري هذه احملطات الطرقHة واملرافق النظر 
املتوا]دة بداzلها، وجعل ٔ�من وسالمة املواطنني وحامية ممتلاكهتم ؤ�مmعهتم 

  .ٔ�وىل أ#ولو�ت هبذه املرافق
�ا ºسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري وإالجراءات املزمع 

رقHة ليك تلعب اRور املنوط هبا لتقدمي ٔ�حسن اختاذها لتrٔهيل احملطات الط
  اخلدمات yلمواطنني؟

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر

الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف الس;يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك، امللكف 
        ::::¤لنقل¤لنقل¤لنقل¤لنقل

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

ع اyيل ج�دتوه د�ل احملطات الطرقHة هو موضوع اyيل ¤لفعل، املوضو 
¤ل�س;بة مجليع املواطنني ٔ�مر äم، سواء اكنوا من املس;تعملني د�لو وال �ري 

�ر بصفة ٔ�خرىٔrٕاىل ]ا يف املدينة راه ¡ي .  
لكن �ري إالشارة أ#وىل هو ٔ�نه تتعرفوا، الس;يد املس�شار احملرتم، هو 

مليثاق امجلاعي املنظم، طريقة التدبري ٔ�نه احملطات الطرقHة من zالل ا
وال�س;يري د�هلم هو من اخmصاص اEالس امجلاعية، مبعىن وزارة اRاzلية، 
وزارة النقل عندها واXد اجلزء ما مرتبطش ¤لتدبري و¤ل�س;يري، ولكن 

  .التوجHه د�ل السؤال د�لمك اyيل ]ا لنا اح^ا غن�اولو نت�اورو فHه
ة النقل يف هذا اEال هو واحض، ٔ�وال تلزم، فٕاذن، اRور د�ل وزار 

اRور د�لها هو ٔ�ن احلافالت اyيل مكلت املشوار د�لها، وهذي تتلزäا ¤ش 
ٕاذن، هاذ اRور د�ل إاللزام ود�ل املتابعة د�ل احلافالت .. تدzل لهذي
  هبدف �ٓش؟

�دا ٔ�وال، املراق�ة د�ل مجيع الو6ئق الرضورية لالنتقال ¤ش خترج Kاود 
ٔ�و خصها جتي، اح^ا تنلزموها ¤ش تدzل ¤ش åراق�وها، و¤ش åراقب 

  . ٔ�يضا احلا¿ املياكنيكHة معوما من zالل اRخول د�لها yلمحطة
ٕاذن، هذا هو اRور د�ل وزارة النقل، ٕاذن الهدف د�لو الرئDيس هو 
السالمة الطرقHة، مايش ٔ�ساسا التدبري وال�س;يري اyيل هو من اخmصاص 

  . اKات احمللية، وٕاذن وزارة اRاzليةامجل

لكن هذا ما �مينعش ٔ�نه ¤لفعل املد�ر�ن د�ل احملطات هام اyيل خصهم 
يقوموا هباذ اRور ¤لت�س;يق مع خمتلف أ#Éزة، اح^ا ا#ٓن عند� دراسة مع 
إالخوان د�ل وزارة اRاzلية، هاذ اRراسة اyيل Xاولنا ند�رو هبا واXد 

، واXد اEموKة د�ل احملطات اyيل يه )les sites pilotes(اEموKة د�ل 
منوذجHة، الر¤ط، سال، فاس، مك^اس، مراÀش، سطات، طنwة، بين 
مالل اyيل در� Kلهيم دراسة Kىل ٔ�ساس ٔ�ننا ºشوفو ما يه ٔ�فضل ؤ�جنع 

  .الوسائل والطرق لتدبري هذه احملطات
اyيل تتقوم ) 9SNTL(ا#ٓن هناك جتارب اyيل يه مmوفرة من zالل 

ومهنا احملطة د�ل الق^يطرة منوذ]ا، واyيل من zاللها  ،بتدبري بعض احملطات
ابغينا نعطيو منوذج عرصي yلطريقة د�ل التدبري د�لها yلمحطات من zالل 
ٕارشاك مجيع الفاKلني، لك واXد من ¹خmصاص د�لو، وا#ٓن عند� جتارب 

ة اyيل اح^ا ت�ش;تغلوا Kلهيا اyيل ¤لفعل يه جتارب منوذجHة، هاذ اRراس
  اRور د�لها ٔ�ش;نو؟) les sites pilotes(ا#ٓن، هاذ 

هو تد�ر تقHمي د�ل التجربة احلالية، ٕاجيابياهتا وسلبياهتا، واش الطريقة 
ؤ�يضا اقرتاح  ؟د�ل التدبري د�ل امجلاKات احمللية خصنا منش;يو فهيا وال ال

قة د�ل التدبري، ¤عتبار ٔ�نه بعض احللول اyيل �ادي �كون م^دجمة yلطري
ابغينا ند�رو من احملطات الطرقHة Kىل غرار احملطات السككHة احلالية، ٔ�نه 
ما تبقاش فقط واXد داzل وواXد zارج، وهاذ إالشاكالت اyيل �لكمتو 
Kلهيا د�ل اÄهنب ود�ل الرسقة اyيل يه ٔ�مور اyيل ما تبغDش تويل ¤لفعل 

ون مر¡ب اyيل فHه واXد اEموKة د�ل فضاء اyيل من zاللو ميكن �ك
املصاحل، املواطن اyيل غيجي ¤ش �سافر �ادي يلقى ٔ�يضا واXد اEموKة 

  . د�ل أ#مور اyيل يه م^دجمة اyيل ميكن تنفعو
ند�رو مر¡بات د�ل النقل املندمج، النقل السكيك والنقل  ؟واKالش ال

ت، �كون يف واXد الفضاء الطريق، وملا ال حىت النقل اyيل مرتبط ¤ملطارا
  .مشرتك ¤ش نDرسو العمل و¹ش;تغال بني مجيع الوسائل د�ل النقل

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

  .الس;يد املس�شار لمك التعقHب، تفضلوا

  :املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفHليد بلفHليد بلفHليد بلفHل
شكرا الس;يد الوز�ر Kىل هاذ التوضي�ات اyيل اعطيتو�، ك�شكرومك 

  .Kلهيا
ولكن ٔ�� ما مmفقش معك ميل كتقول يل وزارة النقل ما عندهاش 

كنا  هذي س;نني، كنا واXد الوقت كنا، تنعقل، مسؤولية يف احملطة الطرقHة
تنو]دو واXد دفرت التحمالت ما بني وزارة النقل ووزارة اRاzلية، ٕاىل 

  . اليوم هاذ دفرت التحمالت مازال ما شافش اÄهنار
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 ٔ�ن النقل �بع لوزارة النقل، واحملطة ٔ�ش;نو اRور د�لها؟ ٔ�� ¡يبان يل
هو النقل د�ل املسافر�ن، ٕاذن هنا مسؤولية، ما تقولDش ما عندمكش 

  . مسؤولية، هنا مسؤولية امجليع
الفوىض اليوم اyيل اكينة، الس;يد الوز�ر، يف بعض احملطات يف املغرب 

يد الوز�ر، متيش ليش راه غريب ذاك اليش، ٔ�� ت�متناك يش هنار، الس; 
مدينة وتدzل yلمحطة و�ر¡ب يف يش اكر وJشوف ¡يفاش أ#مور يك 
دا�رة، راه عند� واXد املافHا هنا يف املغرب ما اكيناش يف يش دو¿ بعد 

حىت مسعهتم يف هاذ " الكورتية"اكع، ما معري ٔ�� مسعت يف يش دو¿ 
تدzل ¡يتعرض ö املغرب، قل يل اكينة يش دو¿ اyيل فهيا يش ¡وريت ك 

  ؟يف الباب
أ#من اليوم ما اكي�ش يف احملطات، ما ميك�ش املسافر اليوم مييش 
يدzل yلمحطة يف اyليل، مس;تحيل، ٔ#نه ما فهيا ال ٔ�من، ال حىت العساس 

ٕاذن، ¡يفاش هاذ املسافر �ادي �سافر ويزنل يف . د�ل اyليل ما اكي�ش
  ؟احملطة

مليون د�ل الس;ياح، ¡يفاش  20اح^ا كنقولو �دا املغرب ¤غي يوصل 
�ادي يوصل هاذ الس;ياح هذي وهام الس;ياح هام كنعرفوه ¡يجيو يف 

   ؟الطا=رات و¡ميش;يو yلمحطات ¤ش �شدوا الكريان
خصمك، هللا . اح^ا احملطات عند� فهيم واXد الفوىض راه ما تصورش

 خيليمك، جتلسوا مع وزارة اRاzلية وJشوفوا لنا يش طريقة، واXد دفرت
التحمالت اyيل تنظموا هاذ احملطات من هاذ الفوىض، مايش �ري الفوىض 

Kالش داميا zار]ني ا) service des mines(يف ال�س;يري، وكذö هاذ 
د�ل ) le contrôle( ؟د�ل الكريان) le contrôle(يف الطرقان Kىل 

. الكريان ٔ�س;يدي يف احملطات، جيلسوا يف احملطات و�شوفوا �ٓش ¡يوقع فهيم
ٔ�� دا¤ ا ö اعطيوه مسؤولية، كهنرضو مع املف�ش ¡يقول öملف�ش كذ

ٕاذن، . املسؤولية ما ابقاJش، اكع حتيدت لنا، اح^ا �ري ]السني ك�شوفو
  ...نظموا بواXد الطريقة اyيل �كون

اليوم النقال، حىت ٔ�ر¤ب النقل لكهم ¡ي�شاكو، ¡يدzل yلمحطة خصو 
تية، وخصو خيلص yلكور y10%لمحطة، خصو خيلص  %10خيلص 

اyيل كمتيش لو يف  %30اyيل ¡يقطع ليه، يه) le guichet(لــ  10%
  .احملطة، راه لكيش ¡ي�شىك

وåمتناو ٕان شاء هللا، åمتناومك تد�روا لنا يش دفرت حتمالت وتنضمو هاذ 
  .احملطات د�ل املسافر�ن

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الوز�ر، تفضل، شكرا yلس;يد املس�شار

امللكف امللكف امللكف امللكف  د الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك،د الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك،د الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك،د الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك،الس;يالس;يالس;يالس;ي
  ::::¤لنقل¤لنقل¤لنقل¤لنقل

  .شكرا الس;يد الرئDس

ال، هو، الس;يد املس�شار احملرتم، اح^ا ما �اد�ش خنتلفو Kىل 
التوصيف، لكن �ري خنتلفو رمبا يف الطريقة، جتي تقول لنا خصنا ند�رو دفرت 

رة اRاzلية اyيل يه من zالل نتعاونو مع وزا. التحمالت املrٔمول، ٔ�� معك
  . امجلاKات احمللية مسؤو¿، ٔ�� معك، هذا اyيل ت��غيو

 des sites(واح^ا مايش، قلت ö ٔ�ن هاذ اRراسة، ابغينا ند�رو 
pilotes( ليهK يل كنتلكموyش نوصلو لهاذ اليش ا¤ .  

انت تبارك هللا Kليك مس�شار .. تقول يل منيش yلمحطات، ؤ[نين دا¤
جمال النقل، ؤ[نين مíال ما ت�سافرش وما �منشDش، راه تندzلو  وKارف

هلم، يومHا ٔ�� تندوز Kىل احملطة د�ل الر¤ط، Kىل القامرة، الس;يد 
وف ـــــاملس�شار احملرتم، يومHا، وت�شوف الكريان اRاzل واخلارج وت�ش

)les courtiers(قلو يف املغرب اكملmوتنعرفومه وت� ، .  
ال ـــــــــــفع، و�لكمتو Kىل جزء م^و د�ل هاذ اليش ديوالواقع ال �رت

)les courtiers( ما ند�رو، هذا هو �، هاذ اليش حصيح، ٔ�� ما عند
  . الواقع

ولكن إالشاكل هو ٔ�ننا قلنا ا#ٓن اح^ا نتلكفو �لكيش، اح^ا مس;تعد�ن 
يف وزارة النقل، ما عند� حىت يش ٕاشاكل، ا#ٓن تنقولو اح^ا يف ٕاطار 

ار اyيل عند� مع وزارة اRاzلية ¤ش ند�رو التrٔهيل احلقHقي د�ل هاذ احلو 
احملطات يف ٕاطار واXد عقد �ر�مج اyيل هو واحض، راه اح^ا ت��mاورو 

  . ا#ٓن، املهنيني راه اح^ا ت��mاورو معهم
لكن اك�ن توÉات، وانó تتعرفوها، الس;يد املس�شار احملرتم، دا¤ انت 

اyيل تيكون متا، اك�ن اyيل ]اك تيقول ö �ٓودي ال، �لكمت Kىل املراقب 
ٕاىل zليتوه اصباح واعش;ية متا ذاك املراقب راه تmDعارف مع لكيش، وتيوليو 
الرشاكت تيعرفوه، وتيوليوه الش;يفورات تيعرفوه، تيقول ö �ٓس;يدي ما 

  . ختليوهش لنا متا داميا
تنواKدمك  فٕاذن، ٔ�� تنقول ö اك�ن اخmالف يف التصورات، لكن اyيل

ٔ�نه يف ٕاطار هاذ إالصالح الشامل ¤لفعل، وزارة اRاzلية واعية، والوزارة 
امللكفة ¤لنقل حىت يه واعية، ا#ٓن حنن يف ٕاطار هاذ املنظومة اجلديدة، 
ٕان شاء هللا، س;نعمل Kىل ٔ�ساس ٔ�نه هاذ إالشاكالت اyيل �لكمتو Kلهيا ما 

  . تبقاش
ٕاىل ج�نا لمك هاذ دفرت التحمالت ؤ�نمت من Éتمك ٔ�يضا ¤لفعل، اح^ا 

¤ش تدوزوه لنا يف ٔ�رسع وقت ممكن ٕان شاء هللا ¤ش تتحسن الوضعية 
  .د�ل هاذ القطاع

  .وشكرا لمك Kىل طرح السؤال

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

اللكمة . السؤال الرابع موضوKه وسائل ال�شو�ر Kىل الطرق الوطنية
�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار لتقدمي السؤال، ٔ#Xد السادة املس 
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  .تفضل

        ::::املس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساكك
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

ال داعي yلتذكري ¤Eهودات اليت تبذلوهنا م^ذ Jسلممك مسؤولية 
ٕاصالح قطاع النقل معوما ¡يدة يف القطاع، وال داعي yلتذكري �رغبتمك ا#ٔ 

  . والنقل الطريق Kىل و]ه اخلصوص
ويف هذا إالطار، الس;يد الوز�ر، ٔ�ود إالشارة ٕاىل مشلك ¡بري تعاين 
م^ه الطرق الوطنية معوما والطرق الس;يار Kىل و]ه اخلصوص، وهو 
مشلك ال�شو�ر ا�ي �كون �ائبا ٔ�و تنقصه معطيات متكن املسافر من 

  . بدقةحتديد الوÉة 
  الس;يد الوز�ر، 

العديد من املواطنني جيدون مشالك ¡برية يف حتديد وÉهتم kس×ب 
صعوبة ال�شو�ر ٔ�و انعدامه، وKىل س×Hل املثال Xني اخلروج من الطريق 
الس;يار مك^اس جتد ٕاشارة رشق مك^اس، احلاجب، ٕافران، الراش;يدية 

قوا الطريق دون إالشارة ٕاىل مدينة خ^يفرة، مHدلت، من مث تيصبح ت�رس 
مما يصعب Kىل املسافر، وخصوصا الس;ياح مهنم، ، و�مييش حىت لفاس

حتديد وÉهتم ٕاذا ما اكنت يه X�ٔد أ#قالمي املذ¡ورة، واليت تعترب من X�ٔد 
املناطق الس;ياحHة اجلبلية اليت جتذب العديد من الس;ياح املغاربة 

  . وأ#]انب، حHث يتعذر Kلهيم حتديد وÉهتم ٕاÄهيا
 ٔrسº مت ملء هذا اخلصاص احلاصل يف �اDلمك، الس;يد الوز�ر، مىت س

  وسائل ال�شو�ر Kىل الطرق الوطنية؟ 
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، لٕال]ابة Kىل السؤال

        ::::الس;يد عز�ز ر¤ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد عز�ز ر¤ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد عز�ز ر¤ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد عز�ز ر¤ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  لس;يد الرئDس،ا
  الس;يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Kىل طرح السؤال اyيل هو 
مرتبط بطبيعة احلال جبودة اخلدمات يف اEال د�ل النقل ويف اEال د�ل 

  . الب�Hة التحتية، ٔ#ن اك�ن واXد التاكمل بني اجلانبني
هاذ اخلصاص موجود، مmفق معمك، بعضه  فاyيل ميكن يل نؤكد لمك ٔ�نه

مرتبط بrٔن الش;بكة تتوسع، ولكن واXد العدد د�ل التحسD^ات اyيل 
مرتبطة هبا رمبا تتrٔخر، يعين نعطي بعض أ#مí\ مíال Kىل س×Hل الطرق 
 ّ{ الس;يارة كتوسع، ولكن مازال ما عند�ش ا#ٓن أ#داء إاللكرتوين، �

  .دمة اyيل ٕان شاء هللا �ادي تبدا�ادي نبداوه، ٕاذن هذي واXد اخل
مíال العملية د�ل ال�شو�ر، ميكن نقول لمك صدقا ٔ�ن كنقومو هبا 
كتق^يني، ولكن ¡يتضح من zالل التواصل اyيل تنقومو به ا#ٓن يف Kدد 
د�ل أ#قالمي، �ٓخرها ٕاقلمي د�ل خ^يفرة، فعال شاروا يل بعض السادة 

اش يف اخلريطة د�ل ال�شو�ر، ٔ�� املنتخبني هناك ٔ�نه خ^يفرة ما كنلقاوه
  . مmفق معك بrٔنه ٕاKادة النظر يف اخلريطة د�ل ال�شو�ر

و¤ملناس;بة هاذ املوضوع د�ل ال�شو�ر يبدو ٔ�نه إالشاكل مايش يف 
الش;بكة الطرقHة، اك�ن حىت Kىل مس;توى املدن، املدن كتكرب، كزتاد ٔ�حHاء 

  . ولكن ال�شو�ر ما ¡يتغريش
ل اyيل خصنا نقومو به مجموKني، مع العمل ٔ�ن كنظن هذا واXد العم

وزارة التجهزي والنقل دٔ�بت دامئا Kىل موا¡بة هذه العملية، ٔ�نه لك س;نة 
تقريبا ٕاىل كتخرج مذ¡رة ٔ�و قرار مشرتك بي�^ا وبني وزارة اRاzلية، ٔ�و قرار 
مشرتك بي�^ا وبني وزارة املالية ٔ�و ¡يخرج دليل، مíال �ٓخر دليل د�ل 

yش ميكن لو �شري ٔ�ش;نو يه  2012يل خرج^اه مؤخرا يف ال�شو�ر ا¤
املعايري التق^ية ؤ�ش;نو يه أ#مور اyيل خصنا نلزتمو هبا ¤ش ند�رو هاذ 

  . العملية د�ل ال�شو�ر
 2013ميكن يل نrٔكد لمك، الس;يد املس�شار احملرتم، Kىل ٔ�نه مíال س;نة 

�شو�ر بلغ ما يقارب ، مíال جحم ¹س�Íر يف اEال د�ل ال 2014ويف بداية 
مليون د�ل اRرمه، مبعىن كنعطيو أ#مهية yل�شو�ر، ٔ#نه السؤال اكن  800

  . ¤ملعلومات) K)l’indicationىل ال�شو�ر Kامة وKىل ال�شو�ر املرتبط بـ 
مليون  100فال�شو�ر Kامة، مبا فHه هاذ اليش، تقريبا فHه ما يقارب 

... ص ا#ٓن مراجعة، اح^ا بصددد�ل اRرمه، ولكن ٔ�� مmفق معمك، تيخ
كن¸ربمك والسادة املس�شار�ن، �ادي åراجعو الش;بكة الطرقHة �اكملها، ٔ#نه 

، مíال واXد العدد )la classification(توسعت ولكن التصنيف مل يتغري 
د�ل امجلاKات القروية تدارت فهيا طرقات اyيل ميكن لها تويل طرق �بعة 

  . اجلهوية والوطنيةyلش;بكة الطرقHة إالقلميية و 
فٕاذن، هاذ الس;نة �ادي نبداو العملية د�ل ٕاKادة التخطيط د�ل 
الش;بكة الطرقHة، مبا فهيا هاذ اجلانب د�ل ال�شو�ر اyيل ميكن يؤدي ٕاىل 
هاذ الغاية اyيل رشتو لها، مع العمل ٔ�نه ٕان شاء هللا قريبا س;نعرض ٕان شاء 

، 2035يق اyيل فHه من ا#ٓن ٕاىل هللا Kىل ٔ�نظار امجليع ا�طط الوطين الطر
س;نة، اyيل ¡يعطينا فني �ادي منش;يو يف اEال الطريق �اكفة أ#صناف  20

  . د�ل الطرق مبا فهيا اخلدمات املرتبطة ¤لطرق
  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  .الس;يد املس�شار احملرتم، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساككاملس�شار الس;يد جامل ساكك
الس;يد الوز�ر Kىل جوا�مك وKىل اEهودات اyيل تتقوموا هبا Kىل شكرا 

مس;توى القطاع ا�ي Jرشفون Kليه وKىل اهóممك ¤لشrٔن الوطين يف جمال 
الطرق Kرب تنظمي ز�رة مHدانية ٕاىل املغرب العميق، مك^تمك من Jشخيص 
ومعرفة ماكمن الضعف، وخصوصا يف املناطق الوعرة مهنا، مíل ٕاقلمي 

  . رةخ^يف
دون ٔ�ن ن�ىس ٔ�ن اEهودات د�ل الس;يد العامل وراك شفmو معه 
و¡يفاش حىت هو تmDعامل معنا، و¡يفاش هللا جيازيه خبري، هيمت ¤لشrٔن احمليل 

  .وإالقلميي
  الس;يد الوز�ر،

حبمك ٔ�نين å�ٔمتي ٕاىل ٕاقلمي خ^يفرة، القلب النابض لٔ¼طلس ا�ي جيمع 
وه مؤخرا، ؤ�عطيمت ¹نطالقة لبعض بني شامل املغرب وج^وبه، وا�ي زرمت

أ#شغال الكربى د�ل الطرق، اyيل يه امحلد � �ادي تفك لنا اشوية د�ل 
العز¿ د�ل العامل القروي وبعض الطرق اyيل يه ما بني مك^اس، Kىل 
طريقة ٔ�دروج، خ^يفرة، وهذا تريجع لمك واXد الفضل ٔ#ن الناس كتعاين 

ذاك أ#طلس ما عند�ش يش طريق اyيل  حلقاش اح^ا يف... �زاف د�ل
واyيل �ادي تدينا ليش Xا]ة، وليين  "Autoroute"�ادي توصلنا ل

ت�mكرفسو، وامحلد � أ#مور راه �ادية تتحسن وبعض امجلاKات اyيل هام 
الساكن د�هلم تDشكروك Kىل الز�رة اyيل مقت هبا والطرق اyيل ٔ�عطيت 

لغ yلس;يد الوز�ر الشكر د�لنا و¹مmنان ¹نطالقة د�لها، وتيقولوا يل ب
  . د�لنا

وتنطلبو من الس;يد الوز�ر ابغينا ٕاسرتاجتية د�ل إالقلمي يف هاذ اليش 
د�ل الطرق، ومهنا الطريق ما بني بين مالل وخ^يفرة، واكينة واXد الق^طرة 
اyيل يه فوم^ة، هتالكت، ما ابقاJش اكع، قريب واقHال تطيح، ٕاال وقفت 

 الطريق الرئDس;ية، ما ابقى م^ني �ادي يدوز الساكنة ال د�ل هاذيك يه
الراش;يدية وال خ^يفرة وال مك^اس، واكينة طريق د�ل عيون ٔ�م الربيع اyيل 
يه حىت يه ابغيناك ¤ش Jرسعوا لنا فهيا، وت�متناو وتن�لمو وما نعرف 

  . �كون طريق س;يار ما بني بين مالل وخ^يفرة و مك^اس
  .ز�روشكرا الس;يد الو 

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

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك
  .طيب الس;يد الرئDس

بين  - مراÀش -الس;يد املس�شار، ٔ�وال نظر� الطريق الس;يار �ٓسفي 
غمتيش حىت yلشامل، نظر� ) la boucle(مك^اس، هاذ  -خ^يفرة  -مالل

  . ا يف ا�طط املس;تق�يلواضعيهن
والبعض ا#ٓخر س�Dدٔ�، �ادي نوضعو  ،فاRراسات بعضها بد�ٔ 

اRراسات، رمبا يف عهد� ميكن الظروف ما Jسمحش، ولكن رمبا يف 
  . احلكومات املق�\ نو]دو لها واXد أ#رضية د�ل اRراسات التق^ية واملالية

ق\ إالماكنيات ينجز ٕان شاء هللا دامئا هاذ الشعب هذا وهاذ الب� رمغ 
ٔ�كرث مقارنة مع دول ٔ�خرى، فٕاذن، اح^ا ¤ملناس;بة، كام قلت لمك، ميل �ادي 
نعرضو �ادي يبان لمك ا�طط الطريق اyيل فHه الطرق الس;يار اyيل ��شمل 
تقريبا مجيع املناطق د�ل الب�، اyيل فHه يعين توس;يع د�ل الطرق، اyيل فHه 

  .قروي، اyيل فHه الق^اطر، ¤ملناس;بة اyيل رشتو لهاالصيانة، اyيل فHه العامل ال
أ#قالمي لك  4¤ل�س;بة لٕالقلمي اyيل رشتو Ú، هذا واجب، ٔ�� كزنور 

د�ل أ#قالمي، ¤ش كمنيش نتالىق مع السلطات  2يوم كند�ر  15شهر، لك 
مل، كنتالقاو الس;يد الوايل، كنتلقى مع املنتخبني ¤ش ااحمللية، الس;يد الع

و، ٔ�ش;نو در�؟ ؤ�ش;نو قاد�ن ند�رو؟ ؤ�ش;نو يه احلاجHات كنتذا¡ر 
  . املس;تق�لية وحنددو أ#ولو�ت بطريقة موضوعية

ٕاقلمي خ^يفرة، ٔ�� نقول لمك خشصيا، عندو خصاص، وامحلد � املشاريع 
اليت ٔ�طلقت مؤخرا، وما ميك�ش �كون عندو ٔ�م الربيع، وما ٔ�دراك ما ٔ�م 

ق واyيل اكن در�ها من أ#ولو�ت، الربيع، ما توصلش لها ش;بكة الطر 
  . وكنظن قريبا �ادي نبداو

مث كام اقرتحت Kىل الس;يد وز�ر الس;ياXة ٔ�نه من ٔ�وزود ٔ#م الربيع هذا 
، واXد املسار يعين س;ياä zم ]دا، )le circuit touristique(واXد 

واقرتحت Kليه ٔ�ننا نتعاونو، هام من اجلانب الس;ياz وحنن من ]انب الب�Hة 
لتحتية والنقل، ٔ�ن هاذ املسار الس;ياz ميكن ٕان شاء هللا ٔ�ننا نتعاونو Kليه ا

¤ش ميكن نديو واXد اجلزء من الس;ياXة د�لنا، كام هو يف ا�طط د�ل 
الس;ياXة، وغنوا¡بو اح^ا من حHث الب�Hة التحتية ¤ش Jس;تافد هاذ املناطق 

  .ٕان شاء هللا من هاذ املشاريع التمنوية yلبالد د�لنا

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

السؤال اخلامس موضوKه فك العز¿ عن املناطق اجلبلية اليت تعرف 
  . Jساقطات ثلجية

اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق ¹س;تقاليل ل×سط 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اyلبار
  .شكرا yلس;يد الرئDس

  ن،الس;يد�ن الوز�ر�
  ٕاخواين املس�شار�ن،
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حنمد هللا س;ب�انه وتعاىل Kىل هاذ ال�ساقطات يف احلقHقة، اليوم 
املطرية اليت طالت املغرب واس;ت×رش هبا zريا، åمتىن من هللا تعاىل التوفHق 
حىت �كون موسام فالحHا م×رشا ¤خلري، ويغطي Kىل أ#قل مصاريف 

  .نه وتعاىل، لDس ٕاالالفالح البئDس، ا�ي ي�mظر العطف من هللا س;ب�ا
  الس;يد الوز�ر،

مع العواصف الرKدية هناك ثلوج، وتعرفون، الس;يد الرئDس، ٔ�ن الثلوج 
ٔ�صبحت يف هذه ا#ٓونة أ#zرية تغلق املمرات وتعزل اRواو�ر والقرى 
النائية، مفا يه التدابري اليت اعمتدمت Kلهيا ٔ�و تفكرون فهيا لفك العز¿ عن 

ا من ٔ�زيالل، خ^يفرة، ٕافران، ٕااكون، ٕاسا¡ن هذه أ#ما¡ن الثلجية بدء
  ؟وكتامة

اجلهة الشاملية لكها ا#ٓن ٔ�صبحت حمارصة، بل هناك من اRواو�ر اليت 
ٔ�صبحت بدون مrٔوى، معزو¿ عن العامل اخلار¯ هنائيا، وما ٔ�دراك ما هذه 
العز¿ اليت ٔ�صبح ذö البدوي ا�ي يعDش يف هذه املناطق معزوال من ق\ 

  .غاز، مفا ¤ö ¤لكهر¤ءا#ٔلك وال
ما : سؤايل وسؤال الفريق ¹س;تقاليل هنا، الس;يد الوز�ر احملرتم، هو

  يه هذه التدابري؟
ٔ�ال تعلمون ٔ�ن هناك من املواطنني من يعاين أ#مر�ن، موازاة مع ما 
ترصح به احلكومة ٔ�هنا تعتين ¤لعامل القروي وتعتين هبذه أ#ما¡ن النائية؟ 

النقل  - وهذا داzل يف اخmصاصات وزار�مك  -ل مزدوج مسعنا ٔ�ن هناك نق
املزدوج ا#ٓن خيتار الطرق املرحبة، حHث الكíافة د�ل الراكب، ويبقى 
مكmظا داzل املدار احلرضي، وال يقوم ¤Rور املنوط به كفك العز¿ اليت 
ºشئ ؤ�سس من ٔ�]لها، ف^نتظر من الس;يد الوز�ر ٔ�ن يوحض لنا ما يه 

تقومون هبا مس;تعwال، ٔ#ن هناك من الساكنة من تعاين إالجراءات اليت 
  أ#مر�ن، خصوصا مع مومس الثلوج والربد القارس؟

  .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 اللكمة لٕال]ابة Kىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك
  املس�شار،  الس;يد

ٔ�شكرمك Kىل طرح هذا السؤال ٔ#نه يف احلقHقة سؤال س�Dقى دامئا، ٔ#نه 
ٔ�نه يتكرر تقريبا هذي عقود من الزمن، وzليين نقول ö  -كام تعلمون  -

 5بrٔنه عندما ننظر اليوم ٕاىل الوضع اyيل فهيا البالد د�لنا، مايش هاذي 
 اقد هناك جمهودس;نة، كنعت 15س;نوات، مايش  10س;نوات، مايش هاذي 

قامت به اRو¿ د�لنا Kىل مر احلكومات، لك حكومة لها ما لها  اج�ار 
وKلهيا ما Kلهيا حسب إالماكنيات املتوفرة اyيل zالت ٔ�ن هناك �رامج 

اyيل اكنت فHه  1مmعددة كرب�مج العامل القروي واملناطق اجلبلية رمق 

با س;ن�هت�ي م^ه، اyيل فHه لكم، اك�ن الرب�مج الثاين اyيل ا#ٓن قري  11.000
جزء ¡بري هيم املناطق اجلبلية، ٔ�� ٔ�ول ز�رة مقت هبا اكنت ٔ#زيالل مث ز�رة 

بعد ذö لتاو�ت وz�ٔريا خ^يفرة، مرورا بواXد العدد ... واXد العدد د�ل
  .د�ل أ#قالمي اyيل يه فعال ٔ�قالمي ج�لية

تدارت  - ام تعلمون ك - وان�هبت بطبيعة احلال يف الرب�مج د�ل احلكومة 
مد�رية د�ل العامل القروي واملناطق اجلبلية، نظرا yلخصوصية د�ل املناطق 
اجلبلية ٕايل ٔ�رشمت لها، الس;يد املس�شار احملرتم، ونظرا خلصوصيات الفالح 
الصغري اyيل �لكمتو Kليه، وانó يف Kلممك ٔ�ن احلكومة اليوم يف ٕاطار 

: هو اكنت فHه جوج د�ل اKRامات الرب�مج د�ل ا�طط أ#خرض اyيل
الفالXة املهيلكة والتصد�رية والصناعية والك�رية والفالXة ¹جóعية 
والفالXة الصغرية، هذه الس;نة يف املزيانية هناك اهóم ¤لفالح الصغري 

  .kشلك ¡بري ]دا
كتوصل  - ٔ�نمت ٔ�رشمت Ú  -اليوم ٔ�نمت تعلمون بrٔن الفالح الصغري 

د�ل املصاريف د�لو  %80اyيل تتعطهيا لو اRو¿،  %80التجهزيات لــ 
اyيل كتدار Kىل مس;توى التجهزيات ٔ#ن كنعتربو ٔ�ن يف ٕاطار الس;ياسة اyيل 

الفالح : ماش;ية فهيا اRو¿ وماش;ية فهيا احلكومة ٔ�ن اك�ن ف¯ات ¡برية
الصغري، التاجر الصغري، املطلقة، أ#رم\، الطالب، العامل القروي البد ٔ�ن 

  . zٔrذ نصيبه من هذه املشاريع التمنويةي
بعwا¿، ف3 يتعلق ¤ملوضوع اyيل رشتو لو د�ل ٕازاXة الثلوج، كن¸ربمك 
وانK óارفني هاذ اليش سابقا اكن ¡يتدار، وامشD^ا Kىل هاذ الس;نة ٔ�نه 
ابتداء من يونيو ¡يبدا ¹س;تعداد yلثلوج، يونيو كتجمتع ¡يتدار �كو�ن 

متعوا، كند�رو الرب�مج، 6نيا كن�ددو واش ا#ٓليات ¡ميش;يو ٕالفران، ¡يج 
 . اyيل عند� اكفHة وال ما كفHاش، ٕاىل ما اكن�ش اكفHة كزنيدو يف املزيانية

مليون د�ل  100كام يف Kلممك، ٔ�نه خصص ل¼ٓليات ¤ش åزودوها 
اRرمه، در� الصفقات أ#وىل وا#ٓن �ادي غنبداو الصفقة الثانية ¤ش 

) SLM(كام يف Kلممك ٔ�نه اك�ن واXد العدد ما �سمى بـــ . ياتåزيدو من ا#ٓل 
   .اyيل اكينني Kىل مس;توى أ#قالمي) les brigades(ام ـــــه

¤ٕالضافة ٕاىل ذö، تب�Hنا ا#ٓن واXد الطريقة yلت�س;يق مع السادة 
العامل، ٔ�ش;نو اyيل لقHنا، الس;يد املس�شار؟ لقHنا بrٔن هاذ امجلاKة عندها 

؟ اح^ا ) le matériel(، هاذ إالقلمي اشوية )le matériel(اشوية د�ل 
عند�، اتفق^ا مع لك العامل وzاصة يف هذه املناطق، بدءا ٕ¤فران، واyيل 
كهننيو الس;يد العامل د�لها ا#ٓن اyيل ٔ�صبح وايل Kىل Éة احلس;مية، بدءا 
 من ٕافران حىت خ^يفرة و�ريها Kىل ٔ�نه من أ#حسن جنمعو هاذ ا#ٓليات اyيل

عند هذا شوية وهذا شوية، ويتدار �ر�مج مشرتك وفق خمطط اyيل 
كDسهر Kليه الس;يد العامل، واح^ا كنقومو ¤لعملية د�ل التدzل Kىل 

  ... مس;توى
مليون د�ل اRرمه لهاذ العملية د�ل الثلوج،  17كنخصصو س;نو� 

وXدة، موزKة Kىل فرق خمتصة  100احلظرية ¤ش نعطيمك فكرة ٔ�نه اك�ن 



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

38 

 )2014 ينا�ر 21( 1435 ربيع أ#ول 19

ٕاقلمي اyيل كDس;تافد من هاذ العملية، ميكن نقول لمك  17يف هاذ العملية، 
 � 24، اكمHو ¡بري اyيل ¡يتحرك kرسKة يف ظرف )porte-chars( 15عند

  . ساKة، اك�ن هاذ التدzل
بطبيعة احلال اك�ن بعض املناطق فهيا صعوبة د�ل الوصول ٔ#ن ما 

لت�س;يق مع السادة العامل فهياش طرق اyيل ميكن يدوز مهنا، ولكن راه ¤
  . كن�اولو نوصلو ٕاىل مجيع املناطق وأ#قالمي

كنمتناو ما åكونوش اºسD^ا يش دوار، ٔ#ن هذا واجب Kلينا ٔ�ننا نغيثو 

  .مجيع املغاربة ٕاىل اكنوا يف ظروف صعبة

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

  .الس;يد املس�شار احملرتم، أ#س;تاذ اyلبار

        ::::ر الس;يد عبد السالم اyلبارر الس;يد عبد السالم اyلبارر الس;يد عبد السالم اyلبارر الس;يد عبد السالم اyلباراملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  . شكرا الس;يد الوز�ر

ٔ�� وهللا العظمي ٕاىل كندوخ ميل ك�سمع هاذ الهرضة كنقول وهللا العظمي 
  .حنمد هللا، املغرب راه خبري، راه امحلد � راه خبري الرمحة د�ل هللا

ٓ الس;يد الوز�ر، شوف، �ٓ، الس;يد الوز�ر، ٔ�� كنقول ö بrٔن الواقع  �
ا Kىل الوراق راه اح^ا تنحييو فHمك هاذ اEهود، ولكن الواقع يشء �ٓخر، هذ

امللموس، ها هو الس;يد الوز�ر قدامك، را هو �مييش لواد ٕافران وتيدوز 
اح^ا ما . Kىل ٕافران، تيعرف ٔ�ش;نو هو مدى ¹هóم د�ل هاذ احلكومة

هاذ اليش راه ما اكي�ش، ... جنيوش ونقولو ٔ�ن عطينا لٔ¼رامل واعطينا
  .د الوز�ر، ر]اءالس;ي

اºس;ي�Hو Xا]ة واXدة، الس;يد الوز�ر، هذاك اخلدامة العامل اyيل 
ك�سميوه الشساKة ¹س;ت�^ائية، واzا مايش اس;ت�^ائية حىت هو كن¸دموه 

مليون،  17ليل وهنار وحلد الساKة ما خملصش، ما خملصش، كتقولوا يل 
  . مصاب تعطيو مهنا �ري واXد اجلزء

مس;ت¸دم اyيل مايش  14وال  13ٕافران، عند� يف ٕافران، اهرضيت Kىل 
�ري رمسيني، ٔ�كرث من رمسيني، اخلدمة مس;مترة ومازال ما ¡يت¸لصوش، 
الس;يد الوز�ر، ما ¤ö ٕاىل اطلعت ٕالساغن كنعرف �س اyيل تي¸دموا 

  . ليل وهنار ومازال تDسميومه مؤقmني، تmD¸لصوا من واXد الصندوق zاص
ٕاطال¿ وتد�روا دورة مHدانية، مايش ٔ�� ت�متىن ¤ش å�ٔمك تد�روا 

س;ياحHة ٔ�و س;ياس;ية، تد�روا نظرة مHدانية ¤ش ميكن لمك تطلعوا Kىل 
احلقHقة ٔ#ن احلقHقة س;تؤملمك وس;تؤمل ٔ�ي مؤمن، مفا ¤ö مبسؤول، ٔ#ن 

  . ، ان�هبوا، صدق هللا العظمي"ٔ�وقفومه ٕاهنم مسؤولون"املسؤول س;ي�اسب 
ؤسف ومزري، جيب ¹هóم هبذه ٔ�� تنrٔكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن الوضع م

  . الساكنة، الساكنة املتوا]دة يف العامل اجلبيل القروي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  

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

"سّم مإِنَّه مهفُوقوؤصدق هللا العظمي" ولُون .  
  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Kىل التعقHب

        ::::نقل واyلو]Dس�Hكنقل واyلو]Dس�Hكنقل واyلو]Dس�Hكنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي وال الس;يد وز�ر التجهزي وال الس;يد وز�ر التجهزي وال الس;يد وز�ر التجهزي وال 
  الس;يد املس�شار، 

ٔ�� اليوم يف الصباح، الس;يدة الوز�رة احلقاوي قالت واzا حناولو نق^عو 
دا¤ ٕاىل كتصوروا هاذ اليش ٔ�� . إالخوان يف املعارضة ما غيقmنعوش

كن�سارى يف املغرب، كن�سارى يف املغرب ¤ش ند�ر الس;ياXة وال ند�ر 
النظر، راه اتصلوا ¤لسادة العامل الس;ياسة Kىل ٔ�ية Xال لمك واسع 

� ريب نلقاو يش وقت  و¤ملنتخبني اyيل كمنش;يو واش كند�رو الس;ياXة؟
  .¤ش ند�رو الس;ياXة

ٔ�ما الس;ياسة راه ٔ�¡يد، انت كتد�ر الس;ياسة هنا ؤ�� كند�ر الس;ياسة 
العمومHة، ف�التايل �ري نتفامهو، فهاذ اليش ما نبداوش خنتلفو حولو، 

مومHة تزنيل الربامج، اليوم اح^ا يف احلكومة ؤ�نمت يف املعارضة، والس;ياسة الع
�دا انó �كونوا يف احلكومة ٔ�و يف املعارضة ولك واXد غيقوم ¤Rور د�لو 

  .اyيل فرضاه Kليه املؤسسات
نrٔكد لمك، الس;يد املس�شار احملرتم، اك�ن جمهود كتقوم به اRو¿، واش 

ما حمتاج�Hش اكع لهاذ احلكومة، وما  اكيف؟ ¡ون اكن اكيف ¡ون راه اح^ا
حمتاج�Hش اكع لهاذ أ#س;ئ\، حصيح ما اكفDش، حصيح ٔ�نه خصاص ¡بري 
]دا، ٔ�� غنفا]rٔك ونقول K öىل مر عقود من الزمن العامل القروي اكن 

 20ٔ�لف لكم اyيل حمتاجHهنا من هنا لــ  45م�يس، اليوم در� إالحصاء لقHنا 
س;نوات؟  5ش كتصو، ٔ�س;تاذ، بrٔن غن�لوها يف وا. س;نة يف العامل القروي

�س;تحيل، لكن غند�رو أ#ولو�ت مع السادة العامل ومع املنتخبني ونقولو 
  .ٔ�ش;نو يه أ#ولو�ت اyيل نوصلو لها

ٔ�¡يد ٔ�نه إالماكنيات املادية د�ل البالد د�لنا لكنا KارفHهنا، كن�اولو 
ه اك�ن ٕاشاكليات لتزنيل ٔ�¡يد ٔ�ن. نوزعوها ¤لعدا¿ ¤ش نوصلو #ٓخر مواطن

الربامج، ومmفق معك، احلكومة كتد�ر �رامج ولكن ميكن Kىل مس;توى 
التزنيل ¡ميكن �كون ٕاشاكالت، مmفق معك، وهذا هو اRور د�ل املنتخبني 

  . ¤ش ¡يعاونو� Kىل مس;توى املراق�ة ¤ش ميكن يوصلنا هاذ اليش
ما ميك�ش العرق ٕاذا اكن الناس يف الشساKة مظلومني، سrٔتدzل ٔ#نه 

د�ل هاذوك الناس البد �zذوا احلقوق د�هلم اكم\، ٕاىل اكن يش دوار 
  .حمارص ما ميك�ش احلكومة تغمض عيهنا، البد ٔ�هنا تتدzل

و¤لتايل، هذا هو اRور التاكميل بD^مك وبي�^ا يف ٔ�داء هذا الواجب ٕان 
  .شاء هللا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك، الس;يد الوز�ر
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. mقل yلسؤال املوايل، موضوKه ضعف الب�Hات التحتية ¤لعامل القروين� 
  .اللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا¿ واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيت
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء احملرتمون،
ٔ�� بدوري كذö يف فريق أ#صا¿ واملعارصة سrٔعفي الس;يد الوز�ر 

رتم من اجلواب Kىل هذا السؤال، و¤لتايل البد ٔ�ن ٔ�س�^كر ؤ�د�ن احمل
اخلطوة اليت ٔ�قدم Kلهيا رئDس احلكومة، لكفmنا وقmا ٔ�طول، و¤لتايل، الس;يد 
الوز�ر، وهو Kىل اطالع ودراية ¤لعامل القروي، و¤لتايل �لك رصاXة، 

من  الس;يد الرئDس، هاذ اليش مؤمل، وبدوري كذö ٔ�عفي الس;يد الوز�ر
اجلواب عن هذا السؤال، حHث العامل القروي Kىل ٔ�فضل Xال ويو]د يف 

�منوية، والبناء لكه موجود، و¤لتايل سrٔعفي الس;يد  - نعم ٔ� س;يدي  -طريقة 

نعم  -الوز�ر، كام ٔ�قدم الس;يد رئDس احلكومة Kىل ٕا6رة هذه املسائل 
هذه أ#مور  ولكف^ا وقmا ٔ�طول، و¤لتايل، الس;يد الرئDس احملرتم، -ٔ�س;يدي 

  .يه اليت ٔ�غرقت ؤ�فلست ؤ�خرت ]ل القطاKات اليت يه يف بدا�هتا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  هل تطالبون ٕ¤لغاء السؤال ٔ�م تrٔج�H؟ ٕالغاء السؤال؟ 

امسح يل، الس;يد املس�شار، القانون  ؟ٕاذن، ٕالغاء السؤال ٔ�و التrٔجHل
  .¡يقول ٕاما طلب التrٔجHل ٔ�و إاللغاء، ٕاذن يؤ]ل

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة، تفضلوا... لسؤال أ#zريا

        ::::الس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hكالس;يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو]Dس�Hك
  الس;يد الرئDس، 

ٔ�� من حق الس;يد املس�شار، راه مايش ٔ�� اyيل كنعطيه هاذ احلق 
¤ش يؤ]ل، ولكن متت إالشارة ٕاىل العامل القروي، مل يتعلق أ#مر 

حضة حول موضوع العامل القروي، و�ö ¤لتrٔجHل، تعلق أ#مر ٕ¤شارات وا
احلكومة Xارضة ٔ�ن جتيب، ٔ�ن تتفاKل، ٔ�ن �كون هناك تفاKل حقHقي بني 
السادة املنتخبني واحلكومة، مس;تعدون ٔ�ن جنيب Kىل لك يشء، ولكن 

  .�ري مس;تعد�ن ٔ�ن ال جنيب Kىل ما يقال جتاه احلكومة
  .وشكرا

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

ٕاذن، نؤ]ل السؤال ٕاىل ٔ�]ل قريب ٕان شاء هللا، ؤ�شكر الس;يد وز�ر 
  .النقل والس;يد وز�ر التجهزي Kىل مسامههتم القمية

ون�mقل ٕاىل �ٓخر سؤال، وهو مو]ه ٕاىل الس;يد وز�ر الش;باب 
  . والر�ضة، وموضوKه افmتاح بطو¿ العامل لٔ¼ندية

  .يلاللكمة ٔ#Xد السادة املس�شار�ن من الفريق ¹س;تقال

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

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الزمالء املس�شارون،
  . سؤايل مو]ه yلس;يد وز�ر الش;باب والر�ضة

احmض�ت بالد� تظاهرة ¡برية تتعلق �°ٔس العامل لٔ¼ندية اليت شلكت 
توج الس;ياz املغريب، ومغرت قلوب فرصة مواتية yلتعريف والرتوجي yلمن 

املغاربة بفرXة كربى، zاصة بعد ٕاجنازات فريق الر]اء البيضاوي اليت تؤكد 
  . الطاقات اليت تتوفر Kلهيا بالد�، وال ينقصها سوى حسن التدبري والتrٔطري

 -و�لك ٔ�سف  -وٕاذا كنا ºسwل هذه املعطيات إالجيابية، فٕاننا و¤ملقابل 
صة اس;تغالال اكمال، واليت �درا ما تتاح لبالد�، واليت مل ºس;تغل هذه الفر 

  . Jس;تعد لها البالد احملتضنة Kىل مدى ٔ�كرث من س;نة
ومن املالحظات املؤسفة ٔ�ن مدينة ٔ�اكد�ر، اليت احmض�ت بداية هذا 

من  (FIFA10)العرس الكروي، اكنت معامله �ائبة عهنا، رمغ ما خصصته 
Rمة، ولوحظ حرص اä اية يف شارع محمد اخلامس وم�الغ ماليةK)RP40( ،

بتعليق الفmات صغرية ]دا، مmباKدة ]دا، ¤ٕالضافة لغياب ٔ�ي ت�ش;يط 
موازي حيقق روا]ا ٕاضافHا داzل املدينة، حHث مت اس;تغالل مساXات 

مرت مربع اكن يفرتض ٔ�ن حتتضن خش×هتا º�ٔشطة مmنوKة بدون  2500قواäا 
مرت، هذي املدينة تربعت  2500مقابل، ٔ�قول بدون مقابل ¤ل�س;بة لــ 

  . Kليمك هبا
ٕاال ٔ�ن ال يشء حصل، واكتفHمت ¤س;تغالل الساXة yلمس�شهر�ن وبيع 
بعض املنتو]ات الر�ضية، مما اضطرت سلطات والية ٔ�اكد�ر ٕاىل ت�ش;يط 

  .العديد من الساXات بعد الفراغ ا�ي الحظته
� ٕاىل åكmة يف ٕاضافة ٕاىل äز¿ ما مسي حبفل ¹فmتاح اليت حولت بالد

الكíري من الق^وات العاملية اليت نتوفر Kىل عينات مهنا، ميك^مك ¹طالع 
 K)talkلهيا، الس;يد الوز�ر احملرتم، وهذا مر يف �رامج Kدة �رامج د�ل 

show( واكن ميكن ٕابداع ٔ�كرث مما اكن، ولو يف نفس املدة الزم^ية ،
لفين العريق، وهو افmتاح هزته احملدودة، وبrٔسلوب ٔ�كرث رقHا، حيرتم �راثنا ا

  . فضي�ة ٔ�خرى تتعلق ¤لتعويض الهزيل ا�ي م^ح yلفرق الفوللكورية
ما ابقHت �ري ٔ��، الس;يد الرئDس، ٕاىل امسحت، åمكل �ري السؤال 

  . د�يل
درمه، كام ال ميكن اعتبار  1000الفرق اzذات، لك فريق اعطيتوه 
  . د عن حقHقة äز¿ حفل ¹فmتاحترصحيات اEام\ لبالد� بديال لالس�شها

                                                 
10 Fédération Internationale de Football Association 
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ما يه التدابري اليت تنوي الوزارة اختاذها من ٔ�]ل تفادي مíل هذه 
املامرسات اليت Jيسء ٕاىل صورة املغرب ٔ�مام ضيوفه من دول العامل، 

  خصوصا ؤ�ن بالد� مق�\ Kىل اس;تضافة تظاهرات دولية هبذا احلجم؟ 
الفHفا لمك، يعين  كام åريد معرفة الغالف املايل ا�ي ٔ�دته

)l’organisation de mondial(،  و ¤ل�س;بة ملدينةmواحشال يعين رصف
  . ٔ�اكد�ر، ٔ#ن كام قلت ö راه حىت Xا]ة ما شف^اها مبدينة ٔ�اكد�ر

  .وشكرا

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

الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة بنفس التوقHت ا�ي z�ٔذه الس;يد املس�شار 
  .رتم، وºس�سمح اEلس Kىل هذااحمل

        ::::الس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والرالس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والرالس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والرالس;يد محمد ٔ�وز�ن، وز�ر الش;باب والر����ضةضةضةضة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ابغييت رٔ�يي، ما اكي�ش اyيل كDسوء yلمغرب ٔ�كرث، مايش بلوXات 
فوللكورية، وٕامنا يف القراءات العدمHة لثقافة وحضارة والعراقة د�ل ب� 

  .باحبال املغر 
 óيل ابغيتو تبخسوه، الس;يد املس�شار احملرتم، وانyكنظن ٔ�ن اليشء ا

صيفط رسا¿ هي´ املغرب، وهي´  Blatterكت�دثوا Kىل Éات دولية، 
اyلجنة املنظمة، وهي´ من zاللها املغاربة، ٔ�وال Kىل حسن التنظمي، وقال 

ا يف بrٔننا شاهد� وKاينا دورة من ٔ�حسن اRورات، ٕان مل �كن ٔ�حس;هن
  .، وهذا �كفي رشفا)Mondialito(التارخي د�ل 

الصورة اyيل دازت، ؤ�نت كتفرج، الس;يد املس�شار، ما تظ�ش ذيك 
الصورة اyيل ك�شوف، واyيل خصها �كون م�عث الفخر، ٔ#ن الناس 
هرضوا من �را، وقالوا كDس�اب لنا املغرب نظم ٔ[س العامل، مايش 

)Mondialito(،ليه ، ٔ�يضا هو يشء ٕاجيايبK خصنا نوقفو.  
åرجع ö #ٔاكد�ر، ٔ�اكد�ر، ما اعطيتو�ش، مكنتخبني، ما اعطيتو�ش 

املليون د�ل الس;ن�Hمب، ها� كنقول ö،  15الساXة، الساXة ختلصت بــ 
ö كنقول ��ٔ.  

الساXة �رفضت ٔ�هنا تعطى yلوزارة، ؤ[ننا الوزارة كتد�ر عرس ٔ#بناهئا، 
  .بغيتو هنرضو يف هاذ املوضوعمايش عرس د�ل املغاربة، ٕاىل ا
اyيل كت�دث Kلهيا، الس;يد ) fun zone(ٔ�ش;نو اعطيتو� مك�ليني؟ 

�ٓالف واXد اyيل اكنت ك�س;تق�ل يف اÄهنار، ما  10املس�شار، اكنت فهيا 
ما فهيا ¤س، ٕاىل Kاوåهتم . اكنوش ¡ي¸لصوا الناس، ¤لعكس، اكنوا ¡يدzلوا

دار هو مشلك، ¤لعكس، هذا يف الن�ش;يط، اKالش دا¤ الت�ش;يط ٕاىل ت
  .و]ه د�ل املغرب، هذي صورة د�ل املغرب

اح^ا كنا كن�س;ناومك تتحر¡وا يف هاذ ¹جتاه، ما ت�ساوش راه الوزارة 

و¤ش ) hors site(مليون د�ل اRرمه ٔ#اكد�ر ¤ش تد�ر  60ٔ�عطت 
  .�كون يف مس;توى احلدث

اRرمه، وzليين، ٕاىل مليون د�ل  30ما ت�ساوش وزارة اRاzلية زادهتا 
  اليش؟ ذٔ�ش;نو اعطيتو� يف ها. ابغييت نت�اس;بو، هذا هو احلساب احلقHقي

اكن جمهود فاش جني لقHنا راس;نا ¡وزارة متا، اكنت السلطات احمللية هللا 
جيازهيا خبري تعاونت معا�، ولكن انó مكنتخبني، امسح يل، ما شف^اش اRمع 

  .د هو اyيل شف^اد�لمك، ال شف^ا ¹نتقاد والنق
Kىل لك، املسrٔ¿ د�ل احلفل د�ل ¹فmتاح، ٔ�� �ري ¤ش ¤ش حنددو 
املفاهمي، دفرت التحمالت ٕاىل رجعت Ú، هذاك مايش حفل ¹فmتاح، 
هذاك عرض �رXاب، مايش حفل افmتاح، حفل ¹فmتاح ما ¡يتدارش يف 

 la(عرشة د�ل اRقايق، حفل ¹فmتاح ما ¡مينعوÀش Jس;تعمل 
pelouse( ش تد�ر الشهب الناريةÀتاح ما ¡مينعوmحفل ¹ف ،)les feux 

d’artifices( ات، يعينXلوyات، وهاذوك اXقالو لنا �ادي تد�روا لو ،
 appel(مايش اح^ا اyيل zلصنا، اح^ا الرشكة اكنت  ...الرشكة ¤ش اyيل

d’offre( ذاهتا طلبتzيل اyرمه  2,2، هذيك الرشكة اRاملليون د�ل ا
مليون، �ٓش اعطاومه،  20اyيل داzل فهيا لكيش، ذاك العرض اyيل فHه 

بD^اهتم هاذوك، اح^ا ما تدzلناش يف هاذ التفاصيل، ولكن الرشكة اyيل 
مليون د�ل اRرمه يف واXد  2,3اzذينا يه اكنت الرشكة اyيل طلبت 

)package( يل نعطيك التفاصيل د�لو من بعدyا.  
ٔ#ن  ،ٔ#قل طلب اyيل طلبت من ا#ٓخر�نولكن، اكنت يه الرشكة ا

  .مليون د�ل اRرمه 2,6املليون د�ل اRرمه، وراين قلهتا حىت  8ابدات بــ 
�ö، ميكن ٔ�� كنتفهم بrٔن اكن انتظار ٔ�كرث من ذاك اليش د�ل العرض 
د�ل امسيتو د�ل ¹فmتاح ٔ�و العرض د�ل الرتXاب، ولكن ما نبخسوش 

بغينا ٔ�و ¡رهنا، هذاك هو املغرب احلقHقي، وٕاىل اكن الرتاث د�لنا، ٔ#ن ا
يش واXد ما كريضاش به، �شمر Kىل السواKد د�لو وخيدم ¤ش حيسن 

  . ذيك الصورة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

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

  .اللكمة yلس;يد املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعقHب، تفضلوا

        ::::ار الس;يد محمد �رKاه الس;باعيار الس;يد محمد �رKاه الس;باعيار الس;يد محمد �رKاه الس;باعيار الس;يد محمد �رKاه الس;باعياملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

كنظن Kىل ٔ�نك ما امسعتD^Dش، ما امسعتDش اخلطاب د�يل أ#ول، 
قلت K öىل ٔ�ننا، ما خصكش تظن Kىل ٔ�ن الترصحيات د�ل اEام\ 

  . �zذمه انت Àاكش، هللا خيليك
،�ولكن ٔ�نت  هاذوك الترصحيات ¤ل�س;بة يل، ما ابغي�ش نقول ٕامسو ٔ�

، هاذيك جمام\ كنعتربوها، ٔ#ن Blatterتفضلت وقلت ٕامسو، د�ل 
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هاذوك التلفزيو�ت د�ل العامل اyيل �لكموا Kىل ذيك الفضي�ة، ٔ�� ما 
من مفي، وٕاىل ابغييت نعطيك ºسخ من هذاك التلفزيو�ت حتيدهالDش 

�  ... عندي، عندي هنا، غنعطهيم ö من بعد، دا¤ ٔ�
ٔ�� اكن ،öديدة كذK \ديدة، اكنت عندي ٔ�س;ئK \ت عندي ٔ�س;ئ

معلية توزيع . من مجلهتا، من مجلهتا ق�ل ما مييش الوقت Kاود 6ين
اRعوات، الس;يد الوز�ر احملرتم، zاصة ¤ملنصة الرشفHة، عرفت نوKا 

 34ماسة درKة -من ¹س;هتتار، ٕاذ ال يعقل ٔ�ن ختصص لوالية سوس
من اRعوات توزع لٔ¼سف يف دعوة، يف الوقت ا�ي اكنت املئات 

املقايه ويف احلا�ت، ٔ�� ٔ�س�سمح، يف احلا�ت kشلك �يسء ٕاىل 
صورة بالد�، وٕاىل جمهوداهتا يف تrٔهيل القطاع الر�يض، ويف ذö نوع 
من التحقري املرفوض yلهيئات املنتخبة ومجلعيات اEمتع املدين، وهو ما 

 تظاهراتنا املق�\، �ٓملني ال يعد مق�وال، وKلينا القطع معه ٔ[سلوب يف
 \Xمي مسؤول يؤسس ملرHٔ�ن �كون هذه التظاهرة العاملية فرصة لتق

  . Jشارك فعيل، ٔ#ن أ#مر هيم وطننا Àلك ولDس Éة دون Éة ٔ�خرى
كذö، الس;يد الوز�ر، يوم ¹فmتاح د�ل امللعب، كن�Hو اقصيتو 

ة، مدينة حس�Hة ٔ�اكد�ر اyيل يه كمتثل العامصة د�ل سوس العامل
¹نبعاث، يه احلس�Hة، احلس�Hة فريق عتيد، ما تقدروش تقصيوه، 
لوال وجود املنتخبني مع الس;يد الاكتب العام د�ل الوزارة احملرتمة 

  . د�لمك، وفرضنا Kليه حس�Hة ٔ�اكد�ر ما معرها ما اكنت �ادي تلعب
د�ل 6نيا، يوم ¹فmتاح، الس;يد الوز�ر احملرتم، يوم امجلعة الثانية 

  ...ٔ�كتو�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 6الس;يد املس�شار احملرتم z�ٔذمت ... شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

 . دقائق 5دقائق بدال من 
  .لمك اللكمة، الس;يد الوز�ر، yلرد Kىل التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرالس;يد وز�ر الش;باب والرالس;يد وز�ر الش;باب والرالس;يد وز�ر الش;باب والر����ضةضةضةضة
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

وا ــــتلفزيوين بrٔهنم اكن�ري ¤ش �كون ٔ�كرث ذاكء وتعرف ال�سجيل ال 
)des montages( راه ما اكي�ش يش دو¿ كت�رتم نفسها وكتض�ك ،

   .Kىل العراقة وKىل الرتاث د�ل دو¿ ٔ�خرى، هللا �ريض Kليك، ان��ه

�ادي تعطيه يل، ٔ�� ٔ�حتداك جتيب يل يش Xا]ة من �ري مونتاج 
عطيه يل، zار]ة لربا، ٔ�حتداك، ٔ�مام املٔ¼ ؤ�مام الشعب، جHبو يل، ا

، راه دارو احلفل د�ل ديب ودارو د�ل )des montages(هاذوك 
)formule 1( تاح د�ل املوند�ليتو، راه ماmو¡يقولوا هذا هو ¹ف ،

  . كرنضعوش اصباعنا، اح^ا راه Kارفني �ٓش واقع
اRقائق ما ميك�ش �كون يف ذاك  10امسح يل، املوند�ليتو، Kاطينك 

من روس;يا، كتض�ك ) speakerine(�ٓخر، احلجم، وداروا مونتاج 
وكتقول هلم شوفوا شوفوا الشوهة، الناس راه راقHني، ما هابطي�ش لهاذ 
املس;توى، هاذ الناس هاذو ٕاىل اكنوا ¡يعطيو� قمية، ما حنتقروش اح^ا� 

  . الرتاث د�لنا
ٔ�� كنقول ö، ميكن �كون ٔ�حسن من ذاك اليش، ولكن ما 

^ية فلكورية، كمتثل العراقة د�ل هاذ حنتقروهش، وهاذوك لوXات ف 
  . البالد، وخصك �كون خفور هبا، كام س;بق وهرضت Kلهيا

ٔ�� كنwاوبك، الس;يد املس�شار، ... املسrٔ¿ د�ل احلا�ت واملسrٔ¿ د�ل
ما كنعطيكش دروس، كنwاوبك، ٔ#ن هذا �راث د�ö، مشرتك بDين 

  .وبD^ك، مايش د�ö وال د�يل

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  الس;يد املس�شار، ٔ�رجوك ٔ�ن تتحمل الس;يد الوز�ر كام حتم^

        ::::الس;يد وز�ر الش;باب والرالس;يد وز�ر الش;باب والرالس;يد وز�ر الش;باب والرالس;يد وز�ر الش;باب والر����ضةضةضةضة
مث املسrٔ¿ د�ل اRعوات اyيل �ادي توزع يف احلا�ت، ٔ�� كزنهك Kىل 
هاذ الÒم، ٔ#ن ما �اد�ش خنوضو فHه، ٔ#ن اك�ن دفرت حتمالت واحض 

تقراها فHه، ولكن ¡يوزع، حىت اRعوات ¡يوزعها، وميكن نعطيك ºس¸ة 
  . ¤ش نوصلو yل�ا�ت، امسح يل �ادي åكmفي هباذ القدر

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك السادة الوزراء

  السادة والس;يدات املس�شار�ن احملرتمني،
  . �ر�مج اليوم اåهت�ى، شكرا yلجميع

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


