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        777793939393رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014ٔ��ريل  15( هـ 1435 ا#ٓخرةجامدى من  15 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئJس اIلسل الرابعاخلليفة ،  ش@يخ ٔ�محدو ادبداالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومخسون دقMقة، ابتداء من الساVة الثانية واTقMقة  سةومخ ن اساعت :التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت

  .بعد الزوالالYنية والثالثني 
   .مaاقشة أ#س@ئ_ الشفهية ::::[دول أ#عامل[دول أ#عامل[دول أ#عامل[دول أ#عامل

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

        ::::دبدا، رئJس اجللسةدبدا، رئJس اجللسةدبدا، رئJس اجللسةدبدا، رئJس اجللسةااااالس@يد ش@يخ ٔ�محدو الس@يد ش@يخ ٔ�محدو الس@يد ش@يخ ٔ�محدو الس@يد ش@يخ ٔ�محدو     املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
 .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Vىل ٔ�رشف املرسلني

  .V�ٔلن عن افmتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

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

ظام من اTس@تور، ووفقا ملقmضيات الن 100معال بsٔحاكم الفصل 
اTا{يل Iلس املس�شار�ن، خيصص اIلس هذه اجللسة ٔ#س@ئ_ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Vلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ#س@ئ_ الشفهية املدر[ة يف [دول أ#عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس@يد أ#مني ٕالطالع اIلس Vىل ما [د من مراسالت 

  .وٕاVال�ت
  .اللكمة لمك الس@يد أ#مني

        ::::يد �وسكوس، �ٔمني اIلسيد �وسكوس، �ٔمني اIلسيد �وسكوس، �ٔمني اIلسيد �وسكوس، �ٔمني اIلسمح مح مح مح املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس

خبصوص [لسة أ#س@ئ_ الشفهية، Tينا اس@تدراك Vىل [دول ٔ�عامل 
اليوم، ذ� ٔ�نه بطلب من الفريق �شرتايك يعوض السؤال املو[ه ٕاىل 
الس@يد وز�ر الشؤون اخلارجMة والتعاون حول اجلزر اجلعفرية �لسؤال 

س@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طر حول املو[ه ٕاىل ال 
  .امm¦ا�ت ولوج لكية الطب �Tار البيضاء

كام توصلت الرئاسة مبراس_ من الس@يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من {اللها اIلس ٔ�نه نظرا اللزتامات حكومMة طارئة فٕان 

س@ئ_ املو®ة لوزارته ٕاىل [لسة الس@يد وز�ر الص¦ة يلمتس تsٔجMل ا#ٔ 
الحقة، ومبراس_ من فريق أ#صا° واملعارصة يلمتس من {اللها تsٔجMل 
السؤال املو[ه �لس@يد وز�ر أ#وقاف والسؤال إالسالمMة حول وضعية 

  .مدارس التعلمي العتيق ٕاىل [لسة الحقة
خبصوص أ#س@ئ_ الشفهية والكmابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :ٔ��ريل 15ىل ´اية يوم الثال8ء إ 

  ٔ�س@ئ_؛ V :105دد أ#س@ئ_ الشفهية -

  ٔ�س@ئ_؛ V :6دد أ#س@ئ_ الكmابية -

 . جوا� V :43دد أ#جوبة الكmابية -
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد أ#مني

من النظام اTا{يل، توصلت الرئاسة بsٔربع  128وطبقا ملقmضيات املادة 
ما .. طات، اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار طلب إال¸اطةطلب ٕا¸ا
  اكيناش؟ 

وا#ٓن ن¿mقل �لفريق اTس@توري، اللكمة لمك اليس الرايض، تفضل يف 
  . ٕاطار طلب إال¸اطة

  .الس@يد الرئJس، اللكمة لفريق أ#صا° واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامش
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
  ادة املس�شار�ن،الس

  الس@يدات املس�شارات احملرتمات،
طيب، الس@يد الرئJس، إال¸اطة، اكن من املفرتض ٔ�ن التلفزيون 
املغريب ا�يل �يÃلصوه املغاربة �لرضائب دÁهلم، اكن من املفرتض �رجع 
ويغطي ويوري �لمغاربة الوقائع دÁل ما يقوÅ الربملانيون يف هذه اجللسة يف 

ولكن يظهر بsٔن الس@يد رئJس احلكومة يرص Vىل حرمان ٕاطار إال¸اطات، 
الشعب املغريب من مmابعة ما جيري يف هذه اجللسات، وطبعا هذا حقه، 

  ...هذا حق مرشوع �لس@يد رئJس احلكومة، احaا �س نؤمن �ملؤسسات

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس@يد الرئJس

  ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامش
  .ختربيق هذا.. إال¸اطة والوزراء ماكي¿M¿ش ملن ´ادي ند�رو

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .احلكومة راه ميل افmتحنا اجللسة راه اكنت ¸ارضة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامش
يه ٕا¸اطة اIلس وٕا¸اطة احلكومة واكنت ٕا¸اطة الرٔ�ي العام الوطين، 

حلكومة، واش احaا دا� الرٔ�ي العام الوطين سدوا Vليه التلفزيون وٕا¸اطة ا
  . ´ادي خناطبو الكرايس اخلاوية
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�Ð، نطلب توقMف هذه اجللسة حىت انعرفو هاذ احلكومة واش 
مسؤو° وال مايش مسؤو°، Vىل أ#قل الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

  .الربملان ا�يل �ينوب Vىل احلكومة، هذا عبث ما ميك¿ش نق�لو به

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل

        ::::الس@يد ٕادرÔس الرايضالس@يد ٕادرÔس الرايضالس@يد ٕادرÔس الرايضالس@يد ٕادرÔس الرايض    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  الس@يد الرئJس، 

اÕكونو رص¸اء، الس@يد الرئJس، ٔ�مام الس@يدات والسادة املس�شار�ن 
هو س@بق �لس@يد رئJس احلكومة �لكم، Vىل من �لكم؟  .ور[ال الص¦افة

، الخر ما عرفت "�ن Vيل فر و�ر"�لكم Vىل الطغاة، وس@بق لو قال لنا 
لوك؟ واش هاذ السلوك هذا هو دا� �ٓش تيد�ر لنا هباذ الس �ٓش دار؟

´ادي يعطي نتاجئ �لمغاربة؟ واش هباذ السلوك ´ادي خندمو البالد؟ واش 
  �لسلوك �ٔ#قل ما يت¦اوريش ´ادية متيش أ#مور؟

  .ٕاذن، هذا سلوك خص �راجع راسو فMه الس@يد رئJس احلكومة
  .شكرا الس@يد الرئJس

متيش  ٕاىل امىش �لقضاء احaا ما قلنا حىت يش ¸ا[ة، ولكن �ش
أ#مور هباذ الشلك هذا، هذا راه ما يش سلوك دÁل رئJس احلكومة ودÁل 

ني   .احلكومة، ٕاىل كنا تنÃاطبو الكرايس فا́ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
اليس الرايض، ها احلكومة ¸ارضة، عندك إال¸اطة، تفضل د�ر 

Á ،ه اليس الرايضالّ إال¸اطة.  

        ::::املس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايضاملس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايضاملس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايضاملس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايض
ليس ب¿شامش، ما ميكaلJش نقاطعو، صديق، هللا �كرث راه اعطييت �

  .{ريك اليس ب¿شامش ما نقدرش نقاطعك

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامش
إال¸اطة دÁل فريق أ#صا° واملعارصة، حرضات إالخوة الكرام، ٔ�� 

ضمون دÁلها، ٔ#نه بلغين بsٔن هناك بث مضطر ا#ٓن يف هذه ا�لحظة نغري امل
تلفزيوين لوقائع هذه اجللسة، وهذا يشء ٕاجيايب، Õمتىن ٔ�{ريا ٔ�ن �كون 

  ...الس@يد رئJس احلكومة قد اهتدى

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
   الس@يد الرئJس،

Á قو° ¸الياالّ ´ري وا¸د اخلربaتفضلوا. ه توصلنا به، إال¸اطة م.  
  

        ::::¿شامش¿شامش¿شامش¿شامشاملس�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 
  .هاذ اليش ا�يل تنقول �لضبط

و�Ð، سsٔضطر ٕاىل تعديل مضمون إال¸اطة اليت كنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم 
  .هبا �مس فريق أ#صا° واملعارصة

ال بsٔس، الس@يد الرئJس، البد من ٔ�ن ن¿�ه ٕاىل يشء جوهري، ما فهيش 
Vالقة �لرصاع الس@يايس ا�يل �كون مع احلكومة من موقعنا مكعارضة، وهو 

ء ٕاجيايب ´ري خصو يتحط يف القواVد دÁلو و�ملنطق دÁلو، و�كون فMه يش
املعقول، ولكن البد ٔ�ن æشكو لمك مهنا، الس@يد الرئJس، من {اللمك لاكفة 
مكو�ت اIلس وٕاىل ٕاخواننا السادة الوزراء، راه اك�ن يش ¸ا[ة يف 

احلا°  Vالقmنا �حلكومة كربملان لJست Vىل ما �رام، حنن يف غىن Vىل هاذ
دÁل التو�ر وVىل هاذ احلا° دÁل �صطدام بني احلكومة وبني الربملان، 
ٔ#نه من املفروض ٔ�ن اTس@تور دÁلنا اجلديد [اء مبكسب éم [دا وهو ٔ�ن 
العالقة بني السلط الثالث، العالقة بني احلكومة وبني الربملان ي¿�غي ٔ�ن 

Vىل قاVدة الفصل بني تتsٔسس Vىل قاVدة التعاون، Vىل قاVدة التاكمل، 
السلط، Vىل قاVدة �¸رتام املتبادل، راه ما ميك¿ش نتقدمو ببالد� ٕاىل 

  .أ#مام يف وسط هاذ احلا° من التو�ر ومن الشد ومن اجلذب
الس@يد رئJس احلكومة راه عندو ملفات �برية [دا كهتم املغاربة خصو 

لطاقة دÁلو يف الطاقة دÁلو واIهود دÁلو يتو[ه لها، ما يش حيرق ا
رصاVات دوÕكشوطية مع الربملان، راه وظيفmنا وحقaا اTس@توري هو ٔ�ن 
Õرفع صوتنا Vاليا لكام تعلق أ#مر بتïاوز ٔ�و بتقاعس ٔ�و خبطsٔ ار�ك�ته 

  .احلكومة، وٕاال ´ادي اÕكونو كنخونو العهد
  الس@يد الرئJس،

ٕاىل  البد يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�نبه ٕاىل يشء خطري، وهذه رسا° مفmو¸ة
الس@يد رئJس احلكومة، هذه رسا° مفmو¸ة ٕاىل الس@يد وز�ر العدل 
والعالقات مع الربملان املؤمتن Vىل توفري ¸د معقول من العدل بني الناس، 

ñن العدل هو ٔ�ساس امل#ٔ .  
ما ميك¿ش نق�لو اليوم احلكومة òس@تعمل السالح دÁل الرتهيب، ما 

ح دÁل التخويف، لقد عش@نا ميك¿ش نق�لو اليوم احلكومة òس@تعمل السال
يف هاذ الس@ن�ني املنرصمmني، شفaا الس@يد رئJس احلكومة هنا يف الربملان 

 20كJس@تعمل املنطق دÁل ابزتاز اTو° وختويف اTو° واIمتع بعودة حركة 
  .فربا�ر

مؤخرا شفaا قايض حمرتم، ا�يل املفروض سلطة قضائية مس@تق_، 
يل ٔ�صدر حكام لفائدة املعطلني دÁل حمرض Ôس@تدعى ٕاىل الوزارة، القايض ا�

20 )juillet( ق معه يف ٔ�مور حىت هو راسو ماMس@تدعى ويمت التحقÔ ،
Vارفهاش واحaا ما VارفMهناش، هذا فMه رسا° ختويف، هذي فهيا رسا° 

  .�رهيب للك من جيرؤ Vىل اختاذ موقف ال يعجب احلكومة
ة ٕاىل احلكومة، ما ٔ�حوج وÕ ،�Ðمتىن ٔ�ن يعود الوعي، ؤ�ن تعود احلمك

_ التsٔسJس@ية واملفصلية من �رخي ب��  احلكومة ٕاىل احلمكة يف هذه امل̧ر
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{ليو الناس يد�روا شغلهم يف ٕاطار القانون ويف ٕاطار ا¸رتام . املعارص
القانون وا¸رتام املؤسسات، وكفى من ال�شكMك يف املؤسسات، كفى من 

والتخويف وصل حىت �لقضاة،  الرتهيب ومن التخويف، دا� راه الرتهيب
  . ا�لهم هذا مaكر

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك اليس الرايض

        ::::املس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايضاملس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايضاملس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايضاملس�شار الس@يد ٕادرÔس الرايض
  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
هرة خطرية [دا ٔ�صبحت تعرف الس@يد الرئJس، نثري �ن��اه ٕاىل ظا

ان�شار واسع يف املدن ومaاطق يف العامل القروي، ؤ�خص ��Ðر دا�رة سوق 
أ#ربعاء الغرب ٕ�قلمي القaيطرة، هناك ٔ�شÃاص حمسوبون Vىل حزب رئJس 
احلكومة �روجون ٔ�هنم محميون ؤ�هنم فوق القانون، وال ميكن ٔ�ن تطاهلم يد 

  .، بعد ٔ�ن ٔ�قسم عضو حكويم لهؤالءالعدا°، وTهيم الضامنة Vىل ذ�
ٕاننا نزنه الس@يد رئJس احلكومة Vىل �ز�ية هاذ النوع من أ#فعال اليت ال 

�ة، و�لتايل املس �ٔ#من العامJوحىت . ميكن ٕاال ٔ�ن ختلق الفوىض والس
تتضح أ#مور فٕان أ#مور تقmيض فmح حتقMق Õزيه وحمايد من طرف الس@يد 

  .وخمتلف أ#®زة أ#مaية لت¦ديد املسؤولياتوز�ر العدل ورئاسة احلكومة 
�ة اÐي قد يؤدي ال قدر هللا ٕاىل Jطق الفوىض والسaكذ� حملارصة م
املس �لنظام العام و�لتايل ا�اطرة هببة اTو°، ٔ��ن هبة اTو°؟ ٔ��ن 

  خطا�ت رئJس احلكومة واليت الزتم هبا بضامن هبة اTو°؟
ذه املامرسات ملا تعلق أ#مر فقد س@بق ؤ�ن ¸ذر� من خطورة ه

�لفوىض يف ٔ�والد بورمحة، ومؤخرا �لعبابدة، مث مت جهوم Vىل مس�مثر�ن 
ومجموVة �برية من اTواو�ر ٔ�و  "والد رافعا"ٔ�[انب، مث وا¸د اTوار امسيتو 

  .من امجلاVات kسوق أ#ربعاء الغرب
هام واليوم، تتوج هذه الفوىض من املامرسات اليت من وراهئا ٔ��س 

تيقطعوا وتJسدو وتيد�رو ذاك اليش ا�يل اكن تيد�ر ٕادرÔس البرصي، ذاك 
  ... اليش ا�يل اكن تيد�روا اليس ٕادرÔس البرصي والو يد�روه

فقد س@بق ؤ�ن ¸ذر� من خطورة هذه املامرسات ملا تعلق أ#مر 
�لفوىض بsٔوالد بورمحة ومؤخرا �لعبابدة مث مت الهجوم Vىل مس�مثر�ن 

د رافع ومجموVة �برية بدا�رة سوق أ#ربعاء الغرب، واليوم تتوج ٔ�[انب بsٔوال
هذه الفوىض �ملامرسات اليت من وراهئا ٔ��س حمسوبون Vىل حزب رئJس 

فرد من ر[ال اTرك بعد ٕالقاهئم الق�ض Vىل خشص  14احلكومة مب¦ارصة 
�لتحقMق معه، وهذه سابقة خطرية [دا، حMث قام مجموVة من ٔ�قر�ء املهتم 

ترصف ر[ال  - ٔ�قول ولوال- لرسقة ٕ�حلاق ٔ�رضار kس@يارات اTرك، ولوال �
اTرك �حلمكة والرزانة ٕالطالق املهتم لاكنت العواقب اكرثية، ٔ��ن يه ٕاذن 

  حقوق املواطنني وحامية ممتلاكهتم؟
  الس@يد الرئJس،

ٕان بذ° القايض وبذ° ر[ال أ#من، من درك ورشطة وقوات مساVدة، 
ٕان ا¸رتام هذه البذل هو جزء من ا¸رتم . ة القانونرمز من رموز س@ياد

القانون وا¸رتام الوطن، فٕاذا ´اب هذا �¸رتام معت الفوىض، وراه هاذ 
  . اليش ا�يل ´اديني فMه، ا�لهم ٕاين قد بلغت، ا�لهم ٕاين قد بلغت

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  احلريك، احسبتوها؟ اللكمة �لفريق 
  .اللكمة �لفريق الفMدرايل يف ٕاطار طلب إال¸اطة

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد محممحممحممحمد دعيدVةد دعيدVةد دعيدVةد دعيدVة
 .شكرا الس@يد الرئJس

ٔ�وال البث ما اكي¿ش، البث راه تي�ني �رتباك ا�يل عند احلكومة 
 .kس�ب القرارات التعن�Mة انتاع الس@يد رئJس احلكومة
Vلينا احaا اس@بع Vىل  الس@يد رئJس احلكومة يف عوض يبدا يد�ر

اTس@تورية مبا فهيا الربملان، ويد�ر اس@بع Vىل وا¸د العدد نتاع  اتاملؤسس
املسؤولني إالداريني، Vىل الفساد ا�يل اك�ن يف البالد، مييش حي�س اخلازن 
العام والفوىض ا�يل دا�ر اليوم، وال هذاك تيويل قدامو اقطيط ظريف، 

ن Ôس@تsٔسد Vلينا، جيب ٔ�ن Ôس@تsٔسد ا�يل الس@يد رئJس احلكومة ال جيب �ٔ 
هاذ . Vىل الفساد، Vىل املطالب وVىل الربامج ا�يل اقرتح وا�يل قال �لمغاربة

الشئ Vالش صوتوا Vليه املغاربة، وهاذ اليش اVالش اليوم Õزلت الشعبية 
  . دÁلو

وV ،�Ðىل الس@يد رئJس احلكومة ٔ�ن يتÃىل عن التعنت دÁلو، ٔ�ن 
 Ô ا مايش يف رصاع انتاع �رجع ٕاىل احلمكة، ٔ�نaس@تعمل العقل، اح

املؤسسات، احaا يف رصاع ضد الفساد، ضد هنب اخلريات انتاع البالد، 
ضد لك اجلرامئ �قmصادية واملالية اليت �ر�كب يف حق هذا الوطن 

  .واملواطنني، وحنن معه
وV ،�Ðىل الس@يد رئJس احلكومة ٔ�ن Ôس@تعمل الصالحMات 

..  فعال ٔ�نه ر[ل دو° بدل ٔ�ن Ôس@تعمل معنا لغةاTس@تورية دÁلو، ٔ�ن يبني
واش ما عندو شغل؟ من حقو مييش  ؟واش احaا اليوم حبا[ة حملامك

�لمحمكة، ولكن واش ما عندو شغل؟ واش اليوم املشلكة هو جملس 
املس�شار�ن؟ جملس املس�شار�ن غيبقى تيقول لكمة احلق، و´ادي يبقى 

  .الوطن واملواطنني �يدافع Vىل لك القضاÁ العاد° لهاذ
  .شكرا الس@يد الرئJس
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        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

وæرشع ا#ٓن يف معاجلة أ#س@ئ_ الشفهية املدر[ة يف [دول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية مو®ة لقطاVات ال�شغيل،  6سؤ�،  16اجللسة، وVددها 

  ...التïارة اخلارجMة، الوزارة املنتدبة امللكفة
  . خيليمك شوية دÁل الهدوء، هللا خيليمك، �ٓ الرشيفهللا

ٔ�س@ئ_ Vادية  10التïارة اخلارجMة، الوزارة املنتدبة امللكفة �ملاء، و
املاء، الشؤون اخلارجMة، العدل، التعلمي العايل، : موزVة Vىل قطاVات

  .التجهزي، الس@يا¸ة، شؤون الهجرة
املو[ه ٕاىل الس@يد  æس@هتل [دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا#ٓين

. وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج&عية حول حصي_ و�ٓفاق س@ياسة ال�شغيل
اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من فريق الت¦الف �شرتايك لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوشاملس�شار الس@يد العريب خربوش
  .شكرا الس@يد الرئJس

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

عن تقMميمك لربامج  2014الس@يد الوز�ر، {الل شهر مارس لقد V�ٔلنمت، 
كام V�ٔلنمت عن وجود �ٓفاق [ديدة . ال�شغيل احلالية ورضورة مراجعهتا

لس@ياسة ال�شغيل وعن ٕاجراءات مهنا مراجعة طريقة معل الواك° الوطنية 
�ل�شغيل، لتنفmح Vىل مجموع طاليب الشغل، ولJس فقط احلاملني 

  .د وطين لرصد وت��ع سوق الشغل�لشهادات، وٕاطالق مرص
مفا يه العنارص، الس@يد الوز�ر، أ#ساس@ية لتقMميمك �لربامج القامئة؟ وما 
يه التعديالت اليت تنوون ٕاد{الها لتكون ٔ�كرث جناVة؟ وما يه املالمح 
الكربى لس@ياسة òشغيل [ديدة تليب الطلب املزتايد Vىل ال�شغيل، وòسامه 

  يف التخفMف من ¸دة البطا°؟
  .وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار إال[ابة عن السؤال

        ::::الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج&&&&عيةعيةعيةعية
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يد�ن املس�شار�ن احملرتمmان،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

، ابغيت نقدم òشكرايت �لفريق �شرتايك حول هذا السؤال اÐي بداية
س@ي�Mح يل الفرصة لتقدمي بعض التوضي¦ات الرضورية، وحنن يف مس@هتل 

  .افmتاح اTورة ال�رشيعية اجلديدة

�لطبع، كام قال الس@يد املس�شار احملرتم، يعترب ال�شغيل ٔ�ولوية 
سJمت التsٔ�يد Vلهيا من [ديد  أ#ولوÁت دÁل العمل احلكويم، وهاذ أ#ولوية

من {الل الترصحي احلكويم اÐي سmJفضل بتقدميه الس@يد رئJس احلكومة 
يف أ#Áم القلي_ القريبة، ونعترب ٔ�ن ال�شغيل ٔ�ولوية، وال�شغيل �ل¿س@بة لنا 

  . �يحظى بوا¸د أ#مهية �لغة
�لطبع اكنت هناك س@ياسات معومMة يف جمال ال�شغيل، انطلقت مaذ 

ومازلت ساري هبا العمل، مقنا يف الوزارة بتقMمي شامل لهاذ  2006
، وس@ياسة "تsٔهيل"، س@ياسة "ٕادماج"الس@ياسات، مهنا س@ياسة 

  ."مقاوليت"
هناك اجلوانب إالجيابية وهناك بعض اجلوانب السلبية، ´ادي حناولو 
نتغلبو Vلهيا يف أ#Áم القريبة، و�لطبع قلت جوانب ٕاجيابية، حبيث م2ال ف1 

ٔ�لف ¸امل شهادة  300خيص �ر�مج ٕادماج، لقد متكaا من ٕادماج تقريبا 
ٕاىل يومaا هذا، كام ٔ�ن  V2006ليا مaذ انطالق هذا الرب�مج هذا مaذ 

ٔ�لف ¸امل  100س@ياسة التsٔهيل مكaتنا كذ� من توفري الشغل حلوايل 
 شهادة Vليا والس@1 يف القطاVات الواVدة، القطاVات دÁل �ر�مج امليثاق

ك، ــــــإاللكرتونيك، قطاع الس@يارات، الطا�رات، ٕاىل ´ري ذل(الصناعي 
  .)l’offshoringو

مل �كن مفل¦ا كام ي¿�غي، �Ð  "مقاوليت"ٔ�ن �ر�مج  -ؤ�قولها دامئا-Vلام 
احaا مaك�ني Vىل مراجعة هذه الربامج يف اجتاه التحسني دÁلها وحتسني 

  . مس@توى ٔ�داهئا
جعة، حنن ا#ٓن بصدد ٕاصالح نظام سوق �ٕالضافة ٕاىل هذه املرا

الشغل وسوق الوساطة دا{ل سوق الشغل �الÕك�اب Vىل ٕاصالح 
، والنص ا#ٓن يدرس دا{ل "ال�شغيل والكفاءاتالواك° الوطنية ٕالنعاش "

 -كام ٔ�قولها دامئا-´ادي  )ANAPEC1(احلكومة، هاذ إالصالح دÁل 
  :´ادي يتو[ه حنو ثالثة احملاور

، حبيث )ANAPEC(عو التغطية اجلغرافMة دÁل ٔ�وال، ´ادي نوس
  ´ادي نوسعو من الواكالت؛

8نيا، ´ادي حناولو تدرجييا نعت¿Mو �ملعطلني ا�يل ما عندمهش شواهد 
ين ــــــــــــــ[امعية، ´ادي نعت¿Mو �لك املعطلني ا�يل عندمه كفاءات، يع

)les compétences.(  

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
        .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج&&&&عيةعيةعيةعية
  .{ذها من التعقMب هللا خيليك

  

                                                 
1 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 
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  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
Á ادةالّ سابقة، ند�روهاV بMب، .. ه، التعقMقل �لتعقm¿ل ٔ�ن ن�وق

الس@يدات والسادة املس�شار�ن، Ôرشفaا ٔ�ن Õرحب يف هاته اجللسة 
اTميقراطية، وا�لجنة �لس@يدة والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة الفرعية حول احلاكمة 

الفرعية حول �نتقال والتمنية التابعني �لجمعية الربملانية ملنظمة ¸لف الشامل 
 17و 14أ#طليس، وا�Ðن يقومون �زÁرة معل لبالد� يف الفرتة ما بني 

ٔ��ريل اجلاري، ف�امسمك مجيعا Õمتىن �لوفد املذ�ور اكمل التوفMق والنïاح يف 
  .éامه

) 2DRG(ا يف هاته اجللسة ٔ�عضاء مؤسسة وحيرض معنا ٔ�يض
اTامنر�ية، مصحوبني مبعايل سفري اTامنارك املعمتد ببالد�، وا�Ðن يقومون 

Õمتىن هلم مقام طيبا . ٔ��ريل اجلاري 19و �13زÁرة معل لبالد� الفرتة ما بني 

  .ببالد�
  .وا#ٓن اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب

        ::::يد العريب خربوشيد العريب خربوشيد العريب خربوشيد العريب خربوشاملس�شار الس@ املس�شار الس@ املس�شار الس@ املس�شار الس@ 
  .شكرا الس@يد الرئJس

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس@يد الوز�ر Vىل اجلواب اÐي V�ٔلنمت، وخصصمت فMه 
، وٕاعطاء فرص �لمعطلني ليك ينالوا حظهم، )ANAPEC(قضية توس@يع 

الس@ياسة �ش تغريوا س@ياسة ال�شغيل، �ش واحaا �منش@يو معمك يف هاذ 
  .òشمل مجيع الفLات

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل 
  . شكرا

  .تفضل الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج&&&&عيةعيةعيةعية
، من ®ة 8نية )ANAPEC(ٕاذن، kرسVة، ٔ�قول هناك ٕاصالح دÁل 

´ادي نوضعو املرصد الوطين �ل�شغيل ا�يل ´ادي ÔساVد� يف وا¸د العدد 
دÁل إالشاكليات دÁل �س��اقMة، اس��اق لسوق الشغل، انعرفو ما يه 

  .التو®ات أ#ساس@ية
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، احaا بصدد ا#ٓن يف هاذ ا�لحظة هذي ٕاطالق 
ٕاسرتاجتية وطنية �ل�شغيل، سJمت إالVالن عهنا، ويمت الرشوع يف حتضريها 

ماي القادم، و´ادي òسهر Vلهيا احلكومة، ´ادي تنخرط فهيا  7ابتداء من 
د�، �ل¿س@بة ملس@تق�ل احلكومة اكم_، ٔ#ن هذي مسsٔ° حMوية �ل¿س@بة لبال

بالد�، ال�شغيل مث ال�شغيل مث ال�شغيل رضوري لالس@تقرار �ج&عي، 
رضوري لالس@تقرار الس@يايس، رضوري لالس�Yر �ش ميكن لنا æس@تقطبو 

  .رؤوس أ#موال، ونطورو �قmصاد دÁل بالد�

                                                 
2 Danish Relief Group Danemark 

واحلكومة مصممة العزم Vىل ٔ�ن تتحمك يف معدل البطا°، وهذا مسïل 
يف  %8لرب�مج احلكويم �ش Õرجعو خنفظو معدل البطا° ٕاىل حوايل يف ا

حبول هللا �لضبط، وس@نعمل Vىل ٕارشاك لك الفرقاء  2016ٔ�فق 
�ج&عيني، ٔ#ن مسsٔ° ال�شغيل يه مسsٔ° وطنية، ال هتم احلكومة 
لو¸دها، بل هتم مجيع الفرقاء �ج&عيني، هتم املقاوالت، هتم حىت السادة 

  . ر�ن احملرتمنياملس�شا
حنن كذ� بصدد ٕاطالق ما æسميه م�ادرات حملية �ل�شغيل، و´ادي 
نتو®و لOٔقالمي واملدن �ش يف Vني املاكن اæشوفو ما يه الفرص املتا¸ة 
لتوفري فرص الشغل لهاذ الش@باب، وهاذ الش@باب املغريب Ôس@تحق مaا لك 

  .اه&م ولك تقد�ر ولك عناية

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ، وæشكر الس@يد الوز�ر Vىل مسامهته معنا يف هاته اجللسةشكرا

وق�ل ٔ�ن ن¿mقل ٕاىل السؤال املوايل، البد كذ� ٔ�ن Õرحب بsٔعضاء 
�رس@يف �لنقابة الوطنية -�و�ت-احلس@مية - مكmب فرع �يناس جبهة �زة

  .�لتعلمي املنضوي حتت لواء الفMدرالية اTميقراطية �لشغل
محمد اخلامس دار الطالب  مربةة وÕرحب كذ� بتالمMذ مؤسس

  .مبراQش
وا#ٓن ن¿mقل لOٔس@ئ_ املو®ة ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر 

امللكف �لتïارة اخلارجMة،  ،الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الرمقي
. والسؤال ا#ٓين أ#ول حول تزنيل اتفاقMة التبادل احلر املعمقة مع ٔ�ورو�

سادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لOٔحرار لتقدمي اللكمة ٔ#¸د ال 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس@يد حلبJب لعلاملس�شار الس@يد حلبJب لعلاملس�شار الس@يد حلبJب لعلاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجججج
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة املس�شار�ن،

Ôرسين ٔ�ن ٔ�لقي هذا السؤال Vىل الس@يد الوز�ر، Vلام ٔ�نه مaذ تعيaJه 
الناشطني يف امليدان وعند Vلمنا قد ¸اور الك2ري والعديد من املامرسني و 

التïاري، و{اصة التïارة اخلارجMة، وموضوع اليوم وهو سؤال اليوم، هو 
موضوع يد{ل يف ٕاطار تنو�ر الرٔ�ي العام ف1 خيص ما قامت به هاذ 

  .الوزارة، {اصة ف1 خيص االتفاقMة املعمقة اليت هتم رشاكء� أ#وروبيني
  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . راشك

 .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، يف ٕاطار إال[ابة عن السؤال
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 الس@يد الس@يد الس@يد الس@يد محممحممحممحمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yرد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yرد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yرد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر
  ::::و�قmصاد الرو�قmصاد الرو�قmصاد الرو�قmصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMة

  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ن ٔ�تو[ه �لشكر اجلزيل ٕاىل الس@يد املس�شار عن فريق ٔ�ود، بداية، �ٔ 
التجمع الوطين لOٔحرار ٕال8رة موضوع اتفاقMة تبادل احلر الشامل واملعمق، 

 ALECA : Accord de Libre-échange(املسمى اخmصارا 
Complet et Approfondi( ٔ�ود إالشارة يف هذا الصدد ٔ�ن مرشوع ،
عمق مع إالحتاد أ#ورويب، [اء يف ٕاطار اتفاقMة التبادل احلر الشامل وامل

واليت شهدت العالقات املمتزية اليت جتمع اململكة املغربية و�حتاد أ#ورويب، 
التوقMع Vىل Vدة اتفاقMات جتارية واقmصادية، بدءا من اتفاقMة التعاون 

، 2008والرشاكة، وصوال ٕاىل الوضع املتقدم اÐي حظي به املغرب س@نة 
Åي من {الÐاالت، جعلت واIىل ٕارساء تعاون معيق يف مجيع اV معل 

اململكة املغربية ٔ�ول دو° مmوسطية حتظى هبذا االتفاق اجلديد ٔ�و من اجليل 
يرتمج مس@توى الثقة املوضوVة يف  بالد�  -بدون شك-وهذا . اجلديد

وكذ� �Vرتاف مبس@توى إالصال¸ات ا�يل اخنرطت فهيا بالد� �لك قوة 
  . وتلقائية

�لتذكري، الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، فٕان املفاوضات 
الرمسية kشsٔن ٕا�رام اتفاق التبادل احلر الشامل واملعمق مع �حتاد 

، مaذ ذ� الوقت ٕاىل 2013أ#ورويب، انطلقت kشلك رمسي يف مارس 
اجلوالت تفاوضية مع �حتاد أ#وريب، �ٓخرها اكنت  4ا#ٓن اكنت هناك 

  . 11ٕاىل  7املايض من  أ#س@بوع
وابغيت نذ�ر ٔ�نه ق�ل هاذ ا�لقاءات التفاوضية، اكنت هناك لقاءات 
òشاورية وحتضريية مع لك الفرقاء، مبعىن مع القطاع اخلاص، يعين الرشيك 

�حتاد العام ملقاوالت املغرب، ) la CGEM3( �قmصادي ممثل يف
)l’ASMEX4 (الغرف املغربية  �لمصدر�ن، وكذا [امعة امجلعية املغربية

  . �لتïارة والصناVة واخلدمات
وكذ� اكن هناك لقاء òشاوري مع اIمتع املدين واملركزÁت النقابية، 
وهذي اكنت ٔ�ول مرة الوزارة امللكفة �لتïارة اخلارجMة تعقد م2ل هذه 
ا�لقاءات، ٔ#ن هاذ املرشوع اليوم دÁل اتفاق التبادل احلر، مايش مرشوع 

  .ٔ�و دÁل وزارة ما، وٕامنا هو مرشوع مغريب للك املغاربةدÁل احلكومة 
 .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . اÕهتZى الوقت الس@يد الوز�ر

   .اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
4 Association Marocaine des Exportateurs 

        ::::املس�شار الس@يد حلبJب لعلاملس�شار الس@يد حلبJب لعلاملس�شار الس@يد حلبJب لعلاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجججج
  .شكرا الس@يد الوز�ر

ية، ق�ل م�ارشة فعال، العمل وطريقة العمل اليت اكنت طريقة ق�ل 
ا�لقاءات مع أ#وربيني، وهنا ن]ين {ريا Vىل هذه املبادرة، ٕاال ٔ�نه املبادرة 
Õمتىن ٔ�ن ينخرط فهيا امجليع، مجيع مكو�ت اIمتع املغريب، و�خلصوص 
الربملان املغريب، ٔ#نه ٔ�نمت كتعرفوا ٔ�نه القرار أ#وريب، اليوم وىل �يتÃذ Vىل 

Vة الصيد البحري اش@تغل مس@توى الربملان أ#وريب، وMىل صعيد اتفاق
املغرب Vرب ا�لجنة ا�تلطة كثريا، واكن معل مشرتك ما بني احلكومة 
والربملان، وهذه ا�لجنة الربملانية اليت ٔ�عطت مثار يف �ٓخر املطاف يف هذه 

  . االتفاقMة
اليوم هناك ختوفات ف1 خيص الصادرات املغربية، الصادرات الفالحMة 

غريب اللك ي�ساءل، حنن لنا �طمئنان الاكمل والثقة الاكم_ يف واIمتع امل
الس@يد الوز�ر، وطريقة العمل دÁلمك يه ٔ�نه الطريقة ٔ�نه تعبئة مجيع املغاربة 

  . من ٔ�[ل اTفاع Vىل القضاÁ املغربية، عن القضاÁ �قmصادية دÁل املغرب
  الس@يد الوز�ر، 

�ر هللا خيليمك، ٔ#نه احaا كنزتجعو، ٕاذا امسحتو هللا خيليمك، الس@يد الوز
رف ـــــــــــــــــــــــم كتع_ت يف التعلM_، ان)la concentration(ه ^ٔ#ن
)la concentration (هللا خيليك، هللا جيازيك خبري... يه.  

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل، تفضل، الوز�ر ا�يل اعطيتوه السؤال راه �يتص¿ت �

        ::::د حلبJب لعلد حلبJب لعلد حلبJب لعلد حلبJب لعلججججاملس�شار الس@ياملس�شار الس@ياملس�شار الس@ياملس�شار الس@ي
  . هللا خيليمك، سsٔكتفي) la concentration(ٔ�� كنعرف، ولكن 

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Vىل التعقMب

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMة

  الس@يد الرئJس،
كام قلت هاذ االتفاق لJس �تفاق Vادي، هو وا¸د االتفاق ا�يل �هيم 

�لك املكو�ت دÁلو، حكومة،  %100مجيع املغاربة، يعين اتفاق مغريب 
ٕاذن، جيب ٔ�ن ... �رملا�، جممتع مدين، قطاع {اص، ونقا�ت، ٕاىل �ٓخره

  ينخرط امجليع يف هذا املرشوع اIمتعي، 
شار احملرتم، مرشوع، وابغيت نsٔكد لمك التخوف دÁلمك، الس@يد املس� 

�ملناس@بة ٔ�نه ق�ل لك جو° جو° �كون هناك يعين لقاءات òشاورية 
وحتضريية مع لك هاذ الفرقاء لتنو�ر يعين املفاوضني املغاربة، رؤساء 

مجموVة تفاوضية  11اIموVات التفاوضية القطاعية، ؤ�ذ�ر ٔ�ن هناك 
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ىل هذا ابغيت نsٔكد ٔ�ن مmخصصة Vىل حسب لك قطاع، وٕاضافة إ 
املفاوضات الزالت يف املرا¸ل أ#وىل، ٔ#ن الوزارة V�ٔدت ٔ�و ٔ�طلقت دراسة 
معمقة �لوقع ٔ�و لتقMمي الوقع �قmصادي و�ج&عي والبJيئ لهذه االتفاقMة، 

  . وكذ� هبدف موا�بة املفاوضني املغاربة
لقرارات ٕانه يعين موضوع �لغ أ#مهية، احلكومة مس@تحرضة ذ�، ولك ا

  . اليت س@تsٔ{ذ س@تكون �تفاق وتنامغ مع القطاع اخلاص
ٕاذن، نلزتم ٔ�ماممك ؤ�مام الرٔ�ي العام ٔ�ن هاذ املشاورات òس@متر ٕاىل هناية 

  . املفاوضات
  .وشكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

وا#ٓن ن¿mقل �لسؤ�ن ا#ٓنيان املواليان، طلب kشsٔهنم الس@يد الوز�ر 
ٕاطار و¸دة املوضوع، ووافق الفريقان املعنيان Vىل ذ�، الضم يف 

  .  س@نعرضهام دفعة وا¸دة
السؤال أ#ول موضوVه امللتقMات اجلهوية �لتصد�ر، اللكمة ٔ#¸د السادة 

  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لOٔحرار لتقدمي السؤال

        ::::سJسنسJسنسJسنسJسنحل حل حل حل اااامحلمحلمحلمحليد ايد ايد ايد ا    عبدعبدعبدعبد    املس�شار الس@يداملس�شار الس@يداملس�شار الس@يداملس�شار الس@يد
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر،

تعزتم الوزارة امللكفة �لتïارة اخلارجMة تنظمي ملتقMات ®وية حول 
®ة، قرار نعتربه دا{ل فريق التجمع  16التصد�ر، هذه امللتقMات س@هتم 

نه، الس@يد حMث V�ٔلنمت ع  ،الوطين لOٔحرار جريئا وجشاVا �لنظر ٔ#مهيته
الوز�ر، {الل الندوة الصحفMة اليت نظممتوها مؤخرا مع خمتلف الفاVلني يف 

  . القطاع
  الس@يد الوز�ر، 

ما هو الهدف من هذه امللتقMات؟ وما يه القمية املضافة اليت س@تعطهيا 
ق نع "�لهنوض بقطاع التصد�ر؟ وهل يه اكفMة ٕالخراج قطاع التصد�ر من 

و®ون ٕاىل املصدر فقط دون أ#سواق اخلارجMة ، الس@1 ؤ�نمت تت"الز[ا[ة
  اليت تبقى يف نظر� من أ#ولوÁت؟ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

ون¿mقل �لسؤال الثاين موضوVه عقلنة الصادرات املغربية، اللكمة ٔ#¸د 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::ويويويوياملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعدايد السعدايد السعدايد السعدا
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس@يد الوز�ر احملرتم، مما الشك فMه ٔ�ن احلكومة Vازمة اليوم Vىل احلد 
من ختفMف جعز املزيان التïاري ا�يل كنعرفو ٔ�نه تفامق {الل الس@نني أ#{رية، 

      .وكذ� حماربة �س@ترياد العشوايئ
، ٔ�ن ٔ��رزمت يف حوار سابق، ٔ#ن تفامق جعز وس@بق لمك، الس@يد الوز�ر

املزيان التïاري يعود �ٔ#ساس ٕاىل تsٔثري اfمنوذج التمنوي �ملغرب، وا�يل 
�يعمتد Vىل �س@ترياد kشلك �بري، وV�ٔلنمت كذ� عن �ر�مج يقوم Vىل 

òشجيع الصادرات املغربية وعقلنة الواردات بوضع وا¸د إالسرتاتيجية وطنية 
كهتم التïارة اخلارجMة واحلاكمة، وهذا من {الل وضع �ٓليات  واحضة املعامل

لت��ع ٕاجناز اكفة �سرتاتيجيات املو®ة �لتïارة اخلارجMة، وكذ� تفعيل 
  . ا#ٓليات القانونية لت��ع الواردات والقMام مبلتقMات ®وية �لتصد�ر

وبناءا Vىل هذا، الس@يد الوز�ر، نود معرفة اخلطوط العريضة لرب�جممك 
املس@تق�يل ل�شجيع الصادرات املغربية، وكذ� هل س@متكن هذه ا�لقاءات 

اليت تعزتم احلكومة القMام هبا، من فmح �ٓفاق [ديدة اجلهوية �لتصد�ر، 
  �لمنتïني املغاربة وكذ� �لمقاوالت املغربية؟

  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

السؤالني معا املتعلقة  اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕال[ابة Vىل
  .دقائق �6لصادرات املغربية يف 

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMة

  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

احملرتمني عن فريق  ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�تو[ه �لشكر �لسادة املس�شار�ن
التجمع الوطين لOٔحرار والفريق احلريك �لتفضل بطرح هذا السؤال املتعلق 

  .مبوضوع التصد�ر ٔ�و الصادرات املغربية، وكذ� الواردات
هذا ٕان دل Vىل يشء ٕامنا يدل Vىل الوعي امجلاعي واحلرص املشرتك 

فعا°، متكaنا �لهنوض �لتïارة اخلارجMة من {الل ٕاجياد �ٓليات معل �جعة و 
  .من رحب رهان التنافس@ية وفmح �ٓفاق [ديدة لتïارتنا اTولية

ال خيفى Vليمك، الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، الوضعية 
املقلقة ا�يل وصل لها جعز املزيان التïاري {الل الس@نوات أ#{رية، وهذا 

�ن هناك راجع ٕاىل ٔ�س@باب مmعددة، مسعنا ٕاىل البعض مهنا ق�ل قليل، واك
كذ� ٔ�ش@ياء ٔ�صبحت ب¿Mوية، فMكفي ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل انتقال æس@بة جعز املزيان 
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ٕاىل ٔ�كرث من  2000س@نة  %6التïاري يف الناجت اTا{يل اخلام من حوايل 
  . 2013س@نة  14%

 2000س@نة  %83كام ٔ�ن معدل تغطية الصادرات �لواردات �راجع من 
 2007ن س@نة ، ؤ�كرث من هذا ٔ�نه ابتداء م2013س@نة  %70ٕاىل 

  .ٔ�صبحت æس@بة العجز تفوق قمية الصادرات، وهذا خطري [دا
ٕاذن، ٔ�مام هذا الوضع، وملعاجلة هذه الوضعية الصعبة، فقد قامت 
الوزارة امللكفة �لتïارة اخلارجMة V�ٕداد خريطة طريق واحضة و�ر�مج معل 
مس@تق�يل طموح وواقعي kرشاكة مع الرشاكء، يعين قطاVات حكومMة 

ت éنية من {الل ت�ين مجموVة من إالجراءات أ#فقMة والعمودية، ومجعيا
واليت هتم �منية الصادرات وعقلنة الواردات، وكذا الرفع من القمية املضافة 
�لمنتوج الوطين، والس@V 1ىل اختاذ مجموVة من التدابري هتم جمال احلاكمة 

و�ر العرض وموا�بة املقاوالت املصدرة، و�مثني املنتïات الوطنية، وتط
املغريب �لتصد�ر وكذا تsٔهيj وتنويعه، فضال عن ٕاVادة النظر يف املنظومة 

  .القانونية �لتïارة اخلارجMة
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�{ربمك هبذه املناس@بة ٔ�نه {الل أ#Áم املق�_ حبول هللا س@يكون 

  . لنا موVد لٕالVالن عن اخلطوط العريضة لهذا الرب�مج
ؤالمك، الس@يد�ن املس�شار�ن ويف نفس الس@ياق، وكام ورد يف س

احملرتمني، حول امللتقMات اجلهوية �لتصد�ر، فٕاننا يف ٕاطار انفmاح وسن 
س@ياسة القرب، وجتس@يدا �لمقاربة ال�شار�ية اليت ما فmئت �رخسها هذه 
الوزارة يف تدبري خمتلف القضاÁ املرتبطة �لتïارة اخلارجMة، فقد حرصنا Vىل 

توى لك ®ات اململكة، وذ� kرشاكة مع تنظمي ملتقMات ®وية Vىل مس@ 
احتاد مقاوالت املغرب، امجلعية املغربية �لمصدر�ن، وكذا [امعة الغرف 

  .املغربية �لتïارة والصناVة واخلدمات
  :ومن أ#هداف أ#ساس@ية ا�يل سطر�ها يف هذه امللتقMات، ٔ�ذ�ر مهنا

لك  ٔ�وال، التعرف Vىل القدرات إالنتاجMة والتصد�رية Vىل مس@توى -
  ®ة؛

التعرف كذ� Vىل املقاوالت املصدرة واملقاوالت اليت لها مؤهالت  -
�لتصد�ر، والوقوف Vىل لك العوائق اليت حتول دون ٔ�ن تصبح هذه املقاو° 

  .مصدرة
كذ� س@تكون مaاس@بة لاللتقاء �لك الفاVلني �قmصاديني و�لك 

ت ولك املقاوالت كذ� لٕالنصات ولكذ� �س@&ع ٕاىل لك املالحظا
هو ٕاVادة النظر ٔ�و بلورة  ااملشالك اليت تعوق التصد�ر، والهدف من هذ

وا¸د إالسرتاتيجية [ديدة �لتصد�ر، تsٔ{ذ بعني �عتبار اخلصوصيات للك 
  . ®ة، يعين التصد�رÁت اجلهوية

كذ� س@تكون مaاس@بة لتعز�ز العرض التصد�ري اجلهوي، وكذ� 
 Vىل املس@توى احمليل واجلهوي، مaاس@بة لضامن ت¿س@يق ٔ�فضل مع الفاVلني

�واك° التمنية اجلهوية واملراكز اجلهوية لالس�Yر وغرف التïارة والصناVة، 

اfمتثيليات اجلهوية �لقطاVات احلكومMة، ٕاىل ´ري ذ�، ويه مaاس@بة كذ� 
�لتحسJس والتعريف مبختلف أ#وراش ا�يل كتقوم هبا الوزارة وكذا 

��Ðر مغرب التصد�ر، مكmب معارض  املؤسسات التابعة لها، ؤ�خص
  .اTار البيضاء، ومكmب ال�سويق والتصد�ر

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .وا#ٓن اللكمة لفريق التجمع الوطين لOٔحرار يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد عبد اIيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اIيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اIيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اIيد املهايش
  .شكرا الس@يد الرئJس

 Vىل جوا�مك، واÐي كام مسعنا مجيعا وكام الس@يد الوز�ر احملرتم، æشكرمك
يت��عه املواطنون Vرب الشاشة، اكن شامال وواحضا، حMث Õمثن لك ما 
تنوون القMام به من ٔ�[ل تطو�ر وٕانعاش التصد�ر والتïارة اخلارجMة kشلك 

  . Vام
وæسïل �لك موضوعية جرٔ��مك وجشاعتمك Vىل التواصل املبارش مع 

 Õ ىل اجلهات، ويف نفس الوقتVمتىن، بل نطالب لك السادة الوزراء و
رٔ�سهم الس@يد رئJس احلكومة احملرتم ٔ�ن يقوموا، لك يف قطاVه، هبذا 
أ#سلوب، وهذا النوع من التواصل واحلوار اجلهوي، لكام اقmضت الرضورة 

  . ذ�
ٕاال ٔ�ننا، الس@يد الوز�ر احملرتم، نود هبذه املناس@بة ٔ�ن نثري ان��اهمك ٕاىل 

فريق التجمع الوطين لOٔحرار [د éم، ويتعلق �س�Yر  ٔ�مر نعتربه يف
حصي_ هذا احلوار وتطبيق التوصيات اليت سوف òشلك مثرة و{الصة 

  .هذه امللتقMات اجلهوية
ملاذا نؤكد، الس@يد الوز�ر، Vىل تنفMذ التوصيات ؤ�{ذها بعني 
 �عتبار، ٔ#نه يف العديد من القطاVات اكنت مaاظرات وحوارات، لكن مع

أ#سف، ونقولها �لك رصا¸ة بقMت التوصيات واخلالصات يف الرفوف، ال 
  . داعي �ش نذ�رو بوا¸د العدد دÁل القطاVات ا�يل مرينا مهنا

Õ ،�Ðمتىن ٔ�ن �كون هناك تطبيق للك ما سJمتخض عن هذه 
ا�لقاءات وتطبيق للك التوصيات وت��ع لهذا املوضوع ٕاىل ¸ني بلوغ الهدف 

  . وٕانعاش الصادرات �ملغربا�يل هو تطو�ر 
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا#ٓن �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس@يد الرئJس
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  الس@يد الوز�ر، 
وائية ا�يل اجلواب دÁلمك يف احلقMقة ما [اوبتو�ش Vىل الواردات العش

�لكمنا Vلهيا، ا�يل يه ميكن kس@يطة، ميكن ٕاذا اكن وا¸د الرب�مج مجريك 
  ... �ميكن لو

ولكن ´ادي منيش معمك يف قضية الصادرات، مع اكمل أ#سف ٔ�� ما 
كمنشJش معمك يف التو[ه دÁل الس@ياسة دÁلمك، ٔ#ن السؤال دÁلنا تنقول 

ارج، ا�يل هو Vىل س�Mل � òشجيع الصادرات، مبعىن الزبون دÁل اخل
من الصادرات  %50دات ااملثال يف احلوامض م2ال روس@يا هاذ العام 

، يعين اليوم الزبون %30، ٔ�ورو� %15دÁلنا، ٔ�مر�اك الالتي¿Mة ا{ذات 
  . هو ا�يل خصك تقلب Vليه وòشوفوا ٔ�ش@نو ابغى

Vة، ٔ�مر�اك كتكري الفلوس �لساVامل الرسV ة، اليوم العامل لكو حتول ٕاىل
احملايم يف ٔ�مر�اك كJس@تق�ñ و�يÃدم العداد، الناس ما ابقاش عندمه الوقت 
�ش يطيبوا، ما �غي¿ش ماطJشة طرية، ما �غي¿ش بطاطا يف اخلنايش، 

ل ــــــــــــــ�غيهنا �كون وا[دة، هاذ اليش �يو®نا �لس@ياسة دÁل التحوي
)la transformation du produit avec une valeur ajoutée(،  

و�كون يد Vام_ ٔ�خرى، هذي يه الس@ياسة ا�يل ابغينامك �هنجوا، وòشوفوا 
  . هاذ اTول ٔ�ش@نو يه املطالب دÁلها

هاذ الرتاجع حقMقي، اكينة ٔ�زمة دولية، واك�ن العرض ٔ�كرث من الطلب، 
هاذ اليش لكيش اك�ن، ولكن احaا خصنا æشوفوا الزبون، اليوم احaا الزبون 

و لو هباذ املواد، �يف در� يف الس@ياسة سوق؟ ونتو®ٔ�ش@نو ابغى يف ال 
  .ٕاخل... دÁل الرسد�ن ودÁل احلوت

ولهذا، الس@يد الوز�ر، ٔ�� ٔ�متىن، مزÁن �لكمتو ومن اق�اي_ ؤ�نمت 
كتلكموا Vىل الس@ياسة اTا{لية و�يفاش ك�شوفوها، هذا مزÁن �يفاش 

دك، ــــــــــــaتنظموها، ولكن شوفوا لنا اشكون ا�يل ´ادي Ôرشي من ع 
)le débouché ( رشي من عندك ماÔ م، هذا ا�يل ´اديé هو ا�يل

ابقاش ابغى ذيك ماطJشة يف الصندوق، ما عندوش الوقت لها، ما 
امسالJش، ما �يJïش يتغذى يف دارو، و�يوصل حىت �لتاسعة دÁل ا�ليل، 

  . خصو حيل اخل¿شة ويلوoا خيلطها �ملاء وÁلكها وا[دة
ذي يه الس@ياسة ا�يل كنمتناو احلكومة لكها، وهذا سؤال ولهذا، ه

دقائق مع اكمل أ#سف، كنمتىن �كون سؤال حموري  3ضعيف وضيق يف 
تليه مaاقشة، ٔ�و �كون سؤال شهري �لس@يد رئJس احلكومة ونتفرعو فMه، 
ٔ�و كنمتىن تد�روا لنا يش ندوة ٔ�نمت، الس@يد الوز�ر، و´ادي ميكن نفMدمك مع 

نية ا�يل �لكمتو Vلهيا، الس@يد الوز�ر، ٔ#نه هاذو راه امجلعيات امله 
من املوارد دÁل املزيانية دÁل اTو°، هذي راه  %90الصادرات، هاذو راه 

العم_ الصعبة، راه خصنا نعطيوها أ#س@بقMة، هللا هيد�مك، راه خصنا نتطرقو 
لهاذ املوضوع وخصنا �قشوه، الس@يد اعطا� ´ري {ارطة الطريق مع 

عيات املهنية ومع الفعاليات احلكومMة، راه مايش هاذ اليش هو ا�يل امجل 
خصنا، راه خصنا مع اTول اخلارجMة، الزبون هو ا�يل خصنا æشوفوه �ٓش 

 .ابغى

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
تفضل، حىت �لجنة، ... اك�ن نظام دا{يل فMه جوج دقايق، ساالت

  .دقائق 4يف  حىت �لجنة، تفضل الس@يد الوز�ر �لرد Vىل التعقMبات

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناVة والتïارة و�س�Yر و�قmصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMةي، امللكف �لتïارة اخلارجMة

  .شكرا الس@يد الرئJس
  .´ري جوا� Vىل تعقMب الس@يد املس�شار احملرتم

الس@يد املس�شار، �لفعل �لكمتو Vىل موضوع الصادرات والواردات، 
يف، ولكن ٔ�� ميل �لكمت Vىل وا¸د خمطط معل �لفعل الوقت ´ري اك

يعين ) booster(اعطيت ´ري العناو�ن، قلت الصادرات يعين اTمع، 
ٕان شاء هللا ٔ�ثناء الكشف عن . الصادرات، وكذ� تقaني الواردات

ه اكينة دا{ل هاذ ا�طط االرب�مج، لك املالحظات ا�يل تفضلمت هبا ر 
  .رجMة�س@تعïايل لتمنية التïارة اخلا

الصادرات، �لفعل ما �لكم�ش Vىل الرب�مج الثاليث ا�يل V�ٔدته الوزارة 
من {الل املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات، ٔ�ول مرة املركز، يعين 

)Maroc Export ( ٔ�و مغرب التصد�ر �يو[د وا¸د ا�طط ثاليث، وهذا
ات، بت¿س@يق وب�شاور مع لك الفاVلني، يعين لك امجلعيات ولك الفMدرالي

  .�ش �كون الصورة ٔ�وحض
ٕاذن، اليوم عند� خمطط ثاليث �لصادرات، يعين الك�شاف ٔ�سواق 
[ديدة، ويف هاذ ا�طط لنا كذ� الرتكزي Vىل السوق التقليدي ا�يل هو 
�حتاد أ#وريب، ا�يل الثلثني من املعامالت دÁلنا تمت مع هذا الرشيك 

ة ٕان شاء هللا سJمت الولوج �سرتاتيجي، واك�ن هناك كذ� ٔ�سواق [ديد
  . ٕاfهيا tٔسواق يف ٔ�مر�اك الالتي¿Mة، يف �ٓس@يا وٕافريقMا، ٕافريقMا هذا ٔ�سايس

ٕاذن، ا�طط كذ� سJمت إالVالن عنه يف أ#Áم املق�_ ٕان شاء هللا، 
متت املصادقة Vليه Vىل مس@توى اIلس إالداري دÁل املركز املغريب 

  . ز من ٔ�[ل إالخ�ار وإالVالن عنهٕالنعاش الصادرات، وا#ٓن راه [اه
هناك Vدة تدابري، Vدة ٕاجراءات لتقaني وضبط  -قلت–الواردات 

الواردات، يعين املوضوع ٔ�و الرسا° راه واحضة، ما ´ادÔش ند{ل يف 
  . التدقMق ٔ#ن الوقت ´ري اكيف

مبا  - كام قلت- من بني أ#هداف لهذه امللتقMات اجلهوية، اك�ن التعريف 
زارة واملؤسسات التابعة لها، املؤسسات اك�ن هناك موضوع دÁل تقوم به الو 

ٕاسرتاتيجية �منية و�روجي الصادرات، هناك كذ� التعريف بربامج اTمع ا�يل 
واضعاها اTو° رهن ٕاشارة املقاوالت املصدرة ٔ�و اليت لها ٕاماكنية التصد�ر 

بغينا منش@يو للك وما ٔ�كرثها، الوقت ´ري اكيف �لتلكم يف هذه الربامج، ولهذا ا
®ات اململكة، ٔ#ن املالحظ ٔ�ن هذه الربامج انطلقت هذي س@نوات، 
ولكن يه ´ري معروفة يف مجيع ®ات اململكة، ´ري معروفة عند املقاولني، 
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  . ال املصدر�ن وال املقاولني ا�Ðن هلم قدرات تصد�رية
ل اك�ن كذ� وا¸د العدد دÁل الفرص اقmصادية كتيحها اتفاقMة التباد

احلر واالتفاقMة التفضيلية ا�يل وقعهتا بالد� مع وا¸د العدد من اTول، يه 
´ري معروفة ؤ�م2_ مmعددة، واحaا ا#ٓن هنw ٔ�مV _2ىل حسب لك ®ة 

ٕاذن، العملية ´ادي تنطلق ٕان شاء هللا يف هناية أ#س@بوع، و´ادي . ®ة
  ... ®ات اململكة �لتعريفنبداو �ٔ#قالمي اجلنوبية العز�زة Vلينا، ومنر Vرب مجيع 

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، وæشكر الس@يد الوز�ر Vىل مسامهته القمية معنا 

  . يف هاته اجللسة
وا#ٓن ن¿mقل ٕاىل أ#س@ئ_ املو®ة ٕاىل الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر 

، والسؤال ا#ٓين أ#ول حول الطاقة واملعادن واملاء والبLJة امللكفة �ملاء
 .)PAGER5(�لعامل القروي �ر�مج الزتويد امجلاعي �ملاء الصاحل �لرشب 

 ،اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق �س@تقاليل لتقدمي السؤال
  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد محممحممحممحمد ب¿شايبد ب¿شايبد ب¿شايبد ب¿شايب
  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يدات الوز�رات،

  راء،السادة الوز
  الس@يدات والسادة الزمالء،

  الس@يدة الوز�رة، 
�ل¿س@بة لقطاع املاء الصاحل �لرشب، مل تعرف {دمات قطاع املاء 

يف ام نظريهتام الصاحل �لرشب يف البادية نفس �ه&م والتطور اÐي عرفهت
املدينة، و�رجع ذ� ٕاىل الصعو�ت املرتبطة �ن�شار الساكن Vىل جمال 

  . س�Yرات العمومMة يف القطاع، وضعف إالطار املؤسيسواسع، وقصور �
وقد ٔ��رز ا�طط الرئJيس �لزتود �ملاء الصاحل �لرشب يف اIال القروي 

هذا التsٔخر املهم، وذ� من {الل مؤرشات توحض  1990اÐي وضع س@نة 
 1992الظروف ´ري املس@تقرة اليت تزتود فهيا الساكنة القروية �ملاء، ويف 

بة الساكنة القروية اليت òس@تفMد من {دمة املاء الرشوب Vرب بلغت æس@ 
نظام حكويم مصمم بطريقة مالمئة و{اضع ملراق�ة التدبري يف ¸دود 

فقط مهنا متتñ ولو[ا {اصا، وهذه ال¿س@بة فقط يه  6%، 14,3%
  . املعدل الوطين، ٔ�ما يف بعض أ#قالمي فٕان ال¿س@بة مaخفضة كثريا

�طط الظروف الصحية السLJة اليت تتوفر ؤ�وحض حتقMق ٔ�جنز لوضع ا
يف نقط الزتود �ملاء، æس@بة éمة ال حتقق املعايري املق�و° �لامء الرشوب، 
وòشلك هذه الظروف الصحية السLJة يف نقط [لب املاء حميطا مالمئا 

                                                 
5 Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau Potable des Populations 
Rurales  

  . لOٔمراض املنقو° بواسطة املياه
يتوىل من احلاالت  %93هذا من ®ة، ومن ®ة ٔ�خرى يقدر ٔ�نه يف 

أ#طفال وال¿ساء éمة [لب املاء، وخصوصا الفmيات الصغريات ا�لوايت 
  .من احلاالت Ô70%شلكن 

كام وقف ا�طط الرئJيس Vىل ٔ�ولوية الزتود �ملاء الصاحل �لرشب، 
و¸دد املوارد املالية والظروف املؤسساتية الالزمة لتعممي الولوج ٕاىل املاء 

لقروية، ولتطبيق ما [اء يف ا�طط وضع الصاحل �لرشب �ل¿س@بة �لساكنة ا
الرب�مج املسمى �ر�مج تعممي �زويد الساكنة القروية �ملاء الصاحل �لرشب، 

، وضع هذا الرب�مج �لسامح �لساكنة )le PAGER(ما يعرف �لفرæس@ية 
مليون æسمة �لزتود �ملاء الصاحل �لرشب  12بــ  95القروية املقدرة س@نة 

  .س@نوات 10يف غضون 
 10وخصصت املوارد الالزمة لتطبيقه يف ذ� الوقت، لكن بعد 

، ويف %50س@نوات Vىل بدء الرب�مج، مل تبلغ مسا¸ة æس@بة الولوج ٕاال 
، ومل تتحقق بذ� أ#هداف 2010يف  %86بلغت ال¿س@بة  2005س@نة 

  .املسطرة يف أ#فق احملدد
{ذينا يف السؤال املطروح، الس@يدة الوز�رة، هو هاذ الرب�مج ا�يل ا

مازال ما حققش أ#هداف ٕاىل يومaا هذا، فوقاش كتعولوا ٔ�نه ´ادي  92
  من الساكنة القروية؟ %�100مكل هاذ ا�طط الوطين لJشمل 

هذا من ®ة، 8نيا جودة املياه والولوج اخلاص �لربط للك ساكنة 
  ...ساكنة

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار
  .ة يف ٕاطار إال[ابة عن السؤالتفضيل الس@يدة الوز�ر 

الس@يدة رشفات �ٔفMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس@يدة رشفات �ٔفMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس@يدة رشفات �ٔفMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس@يدة رشفات �ٔفMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبJوالبJوالبJوالبLLLLJة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاء

  .شكرا الس@يد املس�شار Vىل السؤال
اكن ) PAGER( ،)PAGER(ٔ�وال ´ري نبغي نوحض ف1 خيص 

كmب الوطين فاش حتمل املسؤولية امل  2002ٕاىل ¸دود  1995انطالقا من 
�لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب، يعين ميل حتمل مسؤولية تعممي الزتويد 
�ملاء الصاحل �لرشب، حتملو املكmب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب 

اكن ما بني ) PAGER( ،)PAGER(مل نعد نت¦دث عن ما يصطلح Vليه 
  .2002ٕاىل  95

اء الصاحل �لرشب، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ´ري يف املسsٔ° دÁل تعممي الزتويد �مل
بsٔن املغرب حقق Vدة اجنازات وتقدم يف هاذ اIال، وæس@بة الزتود انتقلت 

، هذه ٕاحصائيات 2013يف ممت  %94ٕاىل  1995ق�ل س@نة  %14من 
رمسية، ميكن لمك تطلعوا Vلهيا انطالقا من املعطيات ا�يل تقدم هبا املكmب 

  .بالوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرش 
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مث ٔ�يضا �س�Yرات إالجاملية اليت خضهتا اTو° ف1 يتعلق �لعامل 
 12,7مليار درمه لفائدة ساكنة قروية تقدر بــ  14القروي، قدرت بــ 

مليون درمه  200مليون æسمة، وæس@بة �س�Yر الس@نوي ارتفع من 
ٕاىل ما يفوق عن مليار درمه س@نوÁ يف الس@نوات  2002س@نوÁ ق�ل 

ة، يعين هناك معل، هناك اس�Yر خضم، هناك �ر�مج يطبق، وهناك أ#{ري 
  .اجنازات وتقدم

ا�يل ¸اصل ¸اليا هو ٔ�نه اك�ن نقص يف مجموVة من املناطق ا�يل كتعرف 
، وهاذ %94وا¸د ال¿س@بة دÁل الزتود ٔ�قل من ال¿س@بة الوطنية ا�يل يه 

بة دÁل املناطق ما يصطلح Vليه �لعامل القروي العميق، فMه صعو 
التضارÔس، مaاطق ج�لية، اك�ن حمدودية املوارد، ويف بعض أ#حMان اجلودة 
دÁلها ´ادي �كون ´ري صاحلة �لرشب، مث اك�ن دواو�ر وال جتمعات سكaية 

  .م�ش�mة
يف هاذ اIال املكmب الوطين �لامء الصاحل �لرشب، ويف ٕاطار عقدة 

هناك اس�Yر يقدر بــ  2017- 2013الرب�مج ا�يل عقدها مع اTو° ف1 بني 
مليار درمه ملعاجلة بعض ٔ�هداف النقص وVدم التوازن ما بني  4,4

، وهاذ 2017يف هناية  %96,4املناطق، والرفع من æس@بة الزتود ٕاىل ¸دود 
�ه&م ´ادي يتعطى �ٔ#ساس �لمناطق ا�يل فهيا نقص وا�يل كتعرف 

  .æس@بة دÁل الزتود ٔ�قل من املعدل الوطين
  .ا لمك الس@يد املس�شارشكر 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب

�شششش���        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد محممحممحممحمد طريد طريد طريد طري
  الس@يد الرئJس،

الس@يدة الوز�رة مشكورة Vىل اجلواب وVىل الرد Vىل هذا السؤال 
  . املتعلق بزتويد العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب

احلكومة بذلت يعين جمهودات �برية [دا من ٔ�[ل  هو حقMقة ٔ�ن
من ٔ�[ل �زويد املواطنني �ملاء  %100الوصول ٕاىل حتقMق يعين æس@بة 

يعين الرشوب، لكن هناك ٕاشاكليات مmعرثة ف1 يتعلق �لسدود اIاورة، 
يف بعض املناطق جتاورها السدود، ومل òس@تفد من املاء الصاحل �لرشب، 

بعقد Vدة اتفاقMات ورشااكت مع املكmب الوطين �لامء  �لرمغ من ٔ�هنا قامت
سد الو¸دة اÐي يو[د �ملنطقة : والكهر�ء، ٔ�خص ��Ðر Vىل س�Mل املثال

الشاملية، وقد يعين معد� QجامVات، معلت Vىل ربط اتفاقMات وعقد 
اتفاقMات رشاكة ما بني املكmب الوطين �لامء الصاحل �لرشب، ولكن �لرمغ 

اVات يعين دفعت املس@تحقات دÁلها و{لصت ما Vلهيا من من ٔ�ن امجل
الزتامات، ولكن هاذ املرشوع ا�يل هو يف سد الو¸دة مع س@بع جامVات 

  .الزال مmعرثا، يعين مmوقف

  الس@يدة الوز�رة، 
ت¿سولوك وت¿سsٔلوك اVالش يعين توقف؟ وٕاىل ما عندQش اجلواب 

  .راه عندمك اجلواب دا�، من بعد ٕان شاء هللا اعطينا اجلواب، ورمبا
امجلاVات ا�يل عقدت اتفاقMة رشاكة، يه يعين ٕ�قلمي الشاون، جامVة 
بين ٔ�محد الغربية، وبين ٔ�محد الرشقMة، وجامVة املنصورة، وجامVة الو¸دة، 

  ...  واد املل¦ة، وجامVة بوقرة وزويم، يعين هاذ امجلاVات لكها يعين

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . س�شاراÕهتZى الوقت الس@يد امل 

  .اللكمة لمك الس@يدة الوز�رة �لرد Vىل التعقMب

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبLLLLJة،ة،ة،ة،
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  .شكرا لمك الس@يد املس�شار
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول بsٔن الساكن ما كJرشبوش م�ارشة من السد، وا{ا �كون 

يعين كJرشبوا من املاء اÐي يؤ{ذ السد ا¸دامه ما �ميكaلهمش ٔ�هنم Ôرشبوا، 
وهاذ حمطات املعاجلات يه . من السد ويعاجل يف حمطات دÁل املعاجلات

مaظومة يعين �برية ا�يل {اص Ôس@تافد مهنا يعين Vدد الساكن �كون ال 
  . بsٔس به

و�لتايل ٔ�� مس@تعدة، الس@يد املس�شار، متد� هباذ أ#سامء دÁل 
 ا�يل فهيم ¸اليا ٕاشاكل، وامجلاVات يعين وفت امجلاVات ا�يل اكينني، وعندمك

�اللزتامات دÁلها جتاه املكmب الوطين �لامء الصاحل �لرشب، ونعاجلومه يف 
  .ٕاطار الالزم

  .وشكرا لمك الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

السؤال ا#ٓين الثاين، موضوVه إالجراءات �س@تعïالية �لحكومة 
اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من فريق . املائية�لحفاظ Vىل الفرشة 

  .التجمع الوطين لOٔحرار لتقدمي السؤال، تفضل الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيلاملس�شار الس@يد توفMق مكيل
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لتذكري بsٔن س@ياسة بناء السدود اليت ٔ�بدعها الس@يدة الوز�رة، ال داعي � 
املرحوم [ال° املñ احلسن الثاين، جعلت املغرب اليوم يتوفر Vىل موارد 
مائية éمة، لكن التحوالت املناخMة وظاهرة اجلفاف و�زايد الطلب Vىل 
املاء، جتعل ا�زو�ت املائية يف تناقص مس@متر، خصوصا مع اfمنو 

وظاهرة اfمتدن، ٕاضافة ٕاىل التحوالت املناخMة العاملية اTميوغرايف امل�سارع 
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  .وٕاىل �س@تغالل العشوايئ املفرط �لفرشة املائية
æسائلمك، الس@يدة الوز�رة، Vىل �سرتاجتيات املس@تق�لية لتدبري املوارد 

  .املائية الوطنية و�رش@يد ٕانفاقها
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .رة، يف ٕاطار إال[ابة عن السؤالاللكمة لمك، الس@يدة الوز�

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  الس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبLLLLJة،ة،ة،ة،
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  .شكرا لمك الس@يد الرئJس
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار Vىل هذا السؤال

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن �لفعل املغرب هنج س@ياسة اس��اقMة واس�شعارية ف1 
وة املائية، ويه ا�يل مكaت البالد من تsٔمني الزتويد �ملاء يتعلق بتدبري الرث 

الصاحل �لرشب لعدة عقود، سواء املاء الصاحل �لرشب ٔ�و املاء املو[ه �لري، 
  . وهذا يعين بفضل س@ياسة السدود ا�يل هنجها الرا¸ل احلسن الثاين

يعمتد Vىل ٕاسرتاجتية واحضة املعامل ف1 خيص تدبري  - كام قلت- واملغرب 

اذ الرثوة املائية، هاذ إالسرتاجتية اليت قدمت ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلال° ه
  :كتعمتد �ٔ#ساس Vىل ثالث دVامات ٔ�ساس@ية 2009يف 

اVTامة أ#وىل يه التحمك يف الطلب و�مثينه Vرب هنج س@ياسة  -
�قmصاد يف املاء، يعين احلد من الضياع وال�رس�ت ا�يل كتعرفها القaوات 

  لسقي ٔ�و القaوات املو®ة �لامء الصاحل �لرشب؛سواء املو®ة � 

اVTامة الثانية يه تعين �ٔ#ساس تدبري و�مثني العرض Vرب تعبئة  -
موارد مائية ٕاضافMة سواء مائية سطحية ٔ�و املياه اجلوفMة من ٔ�[ل سد 

  اخلصاص وموا�بة الطلب املزتايد Vىل املاء؛

ية، يه احملافظة Vىل اVTامة الثالثة وا�يل يه éمة ٔ�يضا وعندها فعال  -
. الرثوات املائية من التلوث، وòرسيع تفعيل ا�طط الوطين لتطهري السائل

تنعرفو بsٔن ٕاذا اكنت املوارد املائية ملوثة حتسب بsٔهنا رصيد ´ري قابل �لتعبئة 
  . و´ري قابل لالس@تعامل

ٕاذن، هذه يه الثالث دVامات أ#ساس@ية ا�يل اعمتدت Vلهيا 
نية �لامء، حنن ا#ٓن يف الوزارة بصدد وضع ا�لمسات إالسرتاتيجية الوط 

أ#{رية Vىل خمطط وطين �لامء، هاذ ا�طط الوطين �لامء سوف يعترب 
  . املرجع أ#ساس �لس@ياسة الوطنية يف جمال  تدبري املوارد املائية

  �يفاش هاذ ا�طط؟  يعين ماذا س@يقوم به ا�طط؟ 
، 2030حىت  2010قا من هو ٔ�وال ت��ع التطور دÁل الطلب انطال
س@نة، واجلانب ا#ٓخر هو  20الطلب Vىل املاء �يف سmJطور {الل هاذ 

إالجراءات والتدابري العملية ا�يل مطالب القMام هبا من ٔ�[ل موا�بة هاذ 

 5، واÐي يقدر بــ 2030التطور واحلد من اخلصاص املرتقب يف ¸دود 
دبري موارد مائية وتعبئة مليار مرت مكعب، يعين ´ادي اÕكونو مطالبني بت

مليار مرت  5يقدر بــ  2030موارد مائية ٕاضافMة لسد خصاص مرتقب يف 
  . مكعب

بطبيعة احلال هاذ تعبئة املوارد فهيا املوارد املائية السطحية Vرب بناء 
ال ـــــــــــــــــــــالسدود، مع العمل بsٔن السدود تقريبا عند� وا¸د النوع دي

)la saturation( ة ا�يل مؤه_ ٔ�هنا حتتضن السدودMاكع املواقع اجليولوج ،
لكها م�ين فهيا السدود، ٔ�و ا�لجوء ٕاىل املياه ´ري التقليدية Vرب حتلية مMاه 
البحر ٔ�و ٔ�يضا ٕاVادة اس@تعامل املياه العادمة املعاجلة، و�خلصوص املو®ة 

  . �لري وسقي املسا¸ات اخلرضاء
  .شكرا لمك الس@يد املس�شار

        ::::رئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسة    الس@يدالس@يدالس@يدالس@يد
  . شكرا

  .اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد عبد اIيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اIيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اIيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اIيد املهايش
  .شكرا الس@يد الرئJس

  . الس@يدة الوز�رة احملرتمة، æشكرمك Vىل جوا�مك
فaحن نبحث معمك من {الل طرح هذا السؤال Vىل احلفاظ Vىل هذه 

ٔ�ننا مقmنعون جبوا�مك و�ٕالسرتاتيجية اليت  املادة وهذه الفرشة املائية، Vلام
طرحمتوها، مقmنعون كذ� ٔ�ن هذه احلكومة تضع اليوم موضوع املاء يف 
صلب اه&ماهتا، وخلري دليل Vىل ذ� هو ختصيص قطاع وزاري ملكف 

  . بتدبري قطاع املاء
فأ#سايس، الس@يدة الوز�رة احملرتمة، هو البحث عن النïاVة 

املادة احليوية، سواء ماء الرشب ٔ�و ماء السقي ٔ�و املاء  و�قmصاد يف هذه
  . املس@تعمل يف القطاع الصناعي

اليوم كذ� نذ�ر ٔ�ن Vدد هائل من ال�ساقطات املطرية تذهب ٕاىل 
البحر، Ðا، فقط ٔ�صبح من املس@تعïل ٕاVداد �رسانة قانونية، ذاك اليش 

تصاح�ه �رسانة ا�يل قلتوه، الس@يدة الوز�رة، بsٔنه هناك خمطط، جيب ٔ�ن 
قانونية [ديدة �لحفاظ Vىل هذه الفرشة املائية من {الل تعديل القانون 

  .املتعلق �ملاء، وجعj ي&ىش ٔ�كرث مع التحوالت ومع املس@تïدات يف بالد�
  الس@يدة الوز�رة احملرتمة، 

نظرا لOٔمهية القصوى لهذا املوضوع، وهو موضوع اس@تعامل املاء، Õرى 
ع الوطين لOٔحرار، ٔ�نه من الرضوري ٔ�ن �كون هذا يف فريقaا، التجم

  . املوضوع مضن أ#س@ئ_ أ#ولية يف [لسات مساء° الس@يد رئJس احلكومة
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا
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  .اللكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Vىل التعقMب

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  واملاء والبJواملاء والبJواملاء والبJواملاء والبLLLLJة،ة،ة،ة،    الس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادنالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادنالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادنالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

�لفعل ٔ�� مmفقة معك، الس@يد املس�شار، ف1 خيص تsٔهيل املنظومة 
ال�رشيعية والقانونية املؤطرة لقانون املاء ا�يل عرفت بطبيعة احلال القانون 

ا�يل اكن ٔ�مه إالجنازات ال�رشيعية ا�يل عرفها القطاع طي_ العرشية  10.95
  . ن Vام Vىل اخلروج دÁلوأ#{رية، دا� عرش�

حنن ا#ٓن بصدد مراجعة هاذ القانون لسد بعض الثغرات القانونية 
ومعاجلة بعض �خmالالت ا�يل يعين املسائل ا�يل مل يتطرق لها القانون، 
ه يعين هو دا{ل مضن أ#جaدة ال�رشيعية �لحكومة،  وسوف نط̧ر

Áه {الل ٕان شاء هللا يف هاذ املدة النيابية د ل احلكومة ٕان اكمتل س@نط̧ر
ٕان شاء هللا �لمؤسسة ال�رشيعية قصد  2016لها ٔ�هنا òس@متر ٕاىل ¸دود 

  .البت فMه
ف1 يتعلق بتدبري الفرشة املائية، الفرشة املائية كنعرفو بsٔن املوارد املائية 

خصها �كون موارد ) normalement(اجلوفMة يه موارد ٕاسرتاتيجية، 
 اجلفاف، واحلال يف املغرب ٔ�هنا تعرف ٕاسرتاتيجية، يلsïٔ ٕاfهيا يف ¸ا°

اس@تزناف ¸اد ويف بعض أ#حMان خطري، حبيث ٔ�نه ميل املوارد القاب_ 
مليار، يعين æس@تغل  4,3مليار، واحaا ك¿س@تغلو  3,4لالس@تغالل تقدر بــ 

  . مليار مرت مكعب س@نوÁ ا�يل هو ´ري مïmدد
aظومة حاكمة و�لتايل ٔ�ش@نو مقنا به يف الوزارة؟ هو ٔ�نه ٕارساء م

[ديدة، هو ما يصطلح Vليه بعقدة الفرشة، عقدة الفرشة يعين عقدة 
الفرشة هو وا¸د إالطار تعاقدي مجليع املتد{لني يف قطاع املاء من ٔ�[ل 
ٔ�وال التعرف Vىل الوضعية دÁل املوارد املائية اجلوفMة وحتديد التدابري 

تغالل مس@تدام، إالجرائية لتدبري ٔ�و اس@تغالل هاذ الفرشات املائية اس@ 
و�خلصوص الفرشاة ا�يل كتعرف اس@تزناف ¸اد، م2ال الفرشة دÁل ساÔس 

ماسة �لرمغ من التحفظ Vلهيا -ماسة، سوس-�فMاللت، سوس- يف مكaاس
يه مaطقة اكنت منوذجMة ف1 يتعلق بتدبري املوارد املائية، ٔ�ول عقدة الفرشة 

ة الفرشة املائية دÁل مث اكين. درVة-ماسة-ا�يل توقعت اكنت يف ®ة سوس
احلوز، واك�ن الفرشة املائية ٔ�يضا اTا{_ ا�يل نظرا �لمؤهالت الفالحMة ا�يل 

  . كتتوفر Vلهيا املنطقة
يعين هو وضع وا¸د إالطار تعاقدي [ديد، �ريس حلاكمة [ديدة ف1 

  .خيص التعامل مع الرصيد املايئ اجلويف
  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . الوز�رة شكرا الس@يدة

وق�ل ٔ�ن ن¿mقل ٕاىل السؤال الثالث، البد كذ� ٔ�ن Õرحب يف هذه 
اجللسة مبجموVة من الطالبات اجلامعيات من ٔ�بناء اجلالية املغربية املقمية 

وÕرحب كذ� بsٔعضاء . ٕ�س@بانيا، ا�Ðن يتوا[دون معنا يف هذه اجللسة
  . مجعية إال{الص �لتمنية تد�وست مبدينة طاطا

اللكمة . السؤال الثالث، موضوVه تو¸ل السدود ببالد� ون¿mقل ٕاىل
  . ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر 
  .شكرا الس@يد الرئJس

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

يف بناء  عرفت بالد� تطورا �بريا مaذ الس@بعينات من القرن املايض
السدود، وبلغت اÐروة يف الYنaJات وال�سعينات من نفس القرن، أ#مر 

  .ى به Vىل الصعيد اTويل يف هذا اIالداÐي جعل من بالد� منوذ[ا حيت
ٕاال ٔ�ن املشلك املطروح ¸اليا وحبدة وهو ٔ�ن ٔ�´لب هذه السدود تعاين 

fهيا الس@يول بعد من ظاهرة التو¸ل kس�ب أ#�ربة والرمال اليت جترفها إ 
هطول أ#مطار، اليشء اÐي يقلص من القدرة �س�Mعابية Tهيا و�راجع 

، )وهذا رمق خطري(مليون مرت مكعب س@نوÁ  75املواد املائية املعبsٔة بنحو 
  . فضال عن �راجع املزاÁ الوقائية �لسدود من الس@يول والفMضا�ت

ٔ�ن ظاهرة التو¸ل  هذا، وجيمع املتد{لون يف تدبري امل¿شsٓت املائية
درVة - ماسة-ٔ�صبحت هتدد السدود مبختلف مaاطق اململكة، جفهة سوس

Vىل س�Mل املثال تعرضت فهيا Vدة سدود صغرية �لتو¸ل الاكمل، وهو 
أ#مر اÐي جعلنا ن¿�ه احلكومة ٕاىل العواقب الوخمية لهذه الظاهرة، ٕان مل يمت 

  .معاجلهتا يف الوقت املناسب
  ...يدة الوز�رة، الس@يدة الوز�رة، الس@يدة الوز�رةلهذا، æسائلمك، الس@ 

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل

  :املس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاض
ما يه ٕاسرتاتيجية الوزارة لتÃليص سدود� من هذه : æسائلمك.. 

الظاهرة؟ هل هناك دراسات حول هذه الظاهرة، وVدد السدود املهددة 
  هبا؟

  .شكرا

        : : : : الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . كراش

  .اللكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، يف ٕاطار إال[ابة

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  الس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJالس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبLLLLJة،ة،ة،ة،
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  .شكرا لمك الس@يد املس�شار Vىل هذا السؤال
ٔ�وال �ش Õكون معك واحضة، ختليص السدود من التو¸ل ما ميك¿ش، 
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، ال ميكن ٕاطالقا وٕاال %100الظاهرة �ش نقول �ش نقضيو Vىل هذه 
خصنا نضخو وا¸د املزيانية تتïاوز �ك2ري املزيانية ا�صصة �لوزارة ملعاجلة 

  . هاذ الظاهرة الطبيعية، ا�يل كتبقى ظاهرة طبيعية بصفة قطعية
هو ٔ�ن الظاهرة دÁل تو¸ل السدود كام قلت يه ظاهرة طبيعية [دا، 

ين مهنا نظرا �لضغط املامرس Vىل الغطاء واكع السدود يف العامل لكها كتعا
  . النبايت وVىل الغطاء الغابوي

ما نقوم به، �لفعل، الس@يد املس�شار، بsٔنه هناك احلقMنة دÁل السدود 
يف السدود، ) stockage(تعرف اخنفاض س@نوÁ نظرا لرتاجع السعة دÁل 

نفقدوها مليون مرت مكعب س@نوÁ ا�يل ك  70وا�يل كنفقدو س@نوÁ يقدر بـــ 
و�خلصوص السدود ا�يل كتعرف يعين ضغط  ،نظرا لظاهرة تو¸ل السدود

يف هاذ املسsٔ° دÁل التو¸ل، هناك سد محمد اخلامس، سد مرشع حامدي، 
سد محمد �ن عبد الكرمي اخلطايب، النÃ_، والكزنرة، ولال �كر�وست، مه 

  . ٔ�مه السدود  ا�يل كتعرف هاذ الظاهرة دÁل التو¸ل
Tراسات كنا{ذو بعني �عتبار بsٔن احلقMنة دÁل السد ´ادي ؤ�ثناء ا

ال ـــــــــــــــوع ديــــــــد الa_تعرف �راجع س@نوÁ، يعين ميل كند�رو واح
)le dimensionnement (لÁد )le stockage(  ل السد كنا{ذوÁد

Áي سوف يتعرض �لتو¸ل س@نوÐقي اMبعني �عتبار احلجم احلق .  
به يه بعض إالجراءات التصحيحية، وا�يل ما كت¦دش ما نقوم 

ٕاطالقا، يعين بصفة قطعية من هاذ الظاهرة، م2ال هتيئة أ#حواض يف Vالية 
السدود، ٕاجناز العتبات، ال�شïري، ا�لجوء ٕاىل إالفرا´ات �خلصوص ٔ�ثناء 
امحلوالت �ش نفرغو احلقMنة ا�يل كتكون يف أ#سفل، يعين احلقMنة ا�يل 

ا الغJس، مث ٔ�يضا تعلية السدود ٕان ٔ�مكن ٕان ثب�ت اTراسة �يكون فهي
 �ٔsل التخز�ن، كام جلÁٔنه ممكن يتعىل �لرفع من السعة دsٔن السد بsية بaالتق

  . ٕاليه مؤخرا يف سد س@يدي محمد �ن عبد هللا ا�يل اك�ن يف الر�ط
مث ٔ�يضا اك�ن مسsٔ°، اك�ن تقaية ا�يل خرجت ا�يل يه جرف أ#و¸ال 

درمه �لمرت مكعب،  50ٕاىل  40عية، ولكن اللكفة دÁلها تقريبا بصفة قط 
املرات اللكفة دÁل ا�لجوء ٕاىل حتلية مMاه البحر،  3و ال  2يعين تتïاوز 

  . و�لتايل احaا املغرب ما ميكaاش نلجؤو لهاذ التقaية نظرا �للكفة دÁلها
  .شكرا لمك الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .مة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMباللك

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر املس�شار الس@يد عبد القادر 
  الس@يدة الوز�رة، 

ٔ�وال، ذاك املا ا�يل تنضيعوه �مييش �لبحر، التو¸ل ا�يل اك�ن دا� يف 
السدود يشء كثري ويشء مؤمل، هذاك املاليري دÁل أ#مmار املكعبة ا�يل 

  . كمتيش �لبحر هذيك خسارة �برية

السدود، التو¸ل حصيح ٔ�مر طبيعي، ولكن فني اكنت ميل ت�aات هاذ 
السدود، السد ا�يل اهرضيت Vليه دÁل محمد اخلامس، فني اكنت 

�يلومرت، السد دÁل محمد  500إالسرتاتيجية دÁل اTو° ا�يل ما جشراòش 
�يلومرت من مMدلت حىت لرباكن، فني اكنت هاذ ال�شïري  500اخلامس 
تدارش، ٔ#نه كنا كنÃدمو قMوعي ما كناش كنÃدمو �لتخطيط، ا�يل ما 

  . وهذا هو اخلطsٔ، هذا هو ا�يل تي�ني لنا
�ه هو هاذ  %80سد مرشع حامدي اليوم ��ه؟ س�دÁل التو¸ل، ما س

  . اليش ا�يل اك�ن
انت رمبا، الس@يدة الوز�رة، حصيح رمبا ما وا�بتJش هاذ السدود هنار 

اه ار�ك�وا ٔ�خطاء، ٔ�خطاء قات_، وهذا كنا طالبنا اكنت، ولكن ا�يل وا�بوها ر 
املندوبية السامMة �لغا�ت �ش تد�ر Vىل أ#قل òس@تدرك ذاك اليش، 
لOٔسف الشديد ما اك�ن والو، وهذا هو اخلطsٔ، هذا هو ا�يل ابغينا Õهبو 
لمك، ٔ#نه هذيك املياه وهذاك التو¸ل راه مايش ´ري الطبيعة ا�يل شار�ت 

حىت الهندسة دÁل ا�يل داروا ذاك اليش، وهذا هو �ش  فMه، شار�ت فMه
ابغينا Õهبومك Vىل ٔ�ساس ٔ�نه حىت السدود اليوم ا�يل كتدار �يخصها �كون 

مليون س@نوÁ ا�يل كمتيش لنا يف  75فهيا هاذ النوع دÁل املوزل ٔ#نه 
  . السدود راه يشء كثري، يشء ما ميك¿ش يتصورو إالæسان

�لتو¸ل كنفقدوه دÁل املاء ك¿س@يفطوه  ويف ذاك اليش ا�يل �يجي
�لبحر، وتعطيو لنا ميكن أ#رقام ٕاذا عندمك أ#رقام دÁل املياه ا�يل �يكون هللا 
[اد Vلينا هبا وتتعمر السدود وطلق سري �لبحر، هذا هو، احaا يف ٔ�مس 

  .احلا[ة لهذا الخر
ا واحaا ميل ذ�رت سد محمد اخلامس، الس@يدة الوز�رة، ميكن � تعطين

واش اك�ن يش فكرة Vىل السد دÁل �راك ومادي، ا�يل راه مازال ما 
ٔ�لف  70خرجش �لوجود ا�يل ميكن حيمي ذاك املنطقة لكها ا�يل فهيا 

  ...هكmار

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
تفضيل، الس@يدة الوز�رة، �لرد Vىل . الس@يد املس�شار، اÕهتZى الوقت

  .التعقMب

امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة  لطاقة واملعادن واملاء والبJلطاقة واملعادن واملاء والبJلطاقة واملعادن واملاء والبJلطاقة واملعادن واملاء والبLLLLJة،ة،ة،ة،الس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر االس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر االس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر االس@يد الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر ا
  ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا لمك الس@يد املس�شار
ٔ�� �لفعل كنتفق معك بsٔنه اكن {لل يف السابق يف املسsٔ° دÁل 
التخطيط، اكن ٔ�حصاب السدود �يخططوا بو¸دمه، ٔ�حصاب الفال¸ة 
�يخططوا بو¸دمه، ؤ�حصاب ال�شïري �يخططوا بو¸دمه، احaا ¸اليا حناول 

ٔ�مكن ٔ�ن نتïاوز هذا اخللل Vرب وضع ٕاسرتاتيجية مmاكم_ مaدجمة ما بني ما 
  .مجيع القطاVات املعنية �هتيئة Vاليةالسدود واس@تغالل املياه

حنن ا#ٓن مع املندوبية السامMة �لمياه والغا�ت، ق�ل ما نبداو السد، رمبا 
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لقطاع Õ�ٔمك �بعمت مؤخرا نعطيو انطالقة السد، �يكون هناك ٔ�يضا اخنراط 
الفال¸ة، وزارة الفال¸ة يف وضع التجهزيات الهيدروفالحMة، واخنراط ٔ�يضا 
املندوبية السامMة �لمياه والغا�ت يف هتيئة Vالية السدود و�خلصوص وضع 
العتبات وال�شïري حىت �كون هناك مرشوع وا¸د مmاكمل، ما �يعنJش 

  .اع املاءفقط قطاع معني ولكن �يعين مجيع القطاVات املتد{_ يف قط
ٔ�رشمت، الس@يد املس�شار، ف1 يتعلق بتحويل املياه الضائعة يف البحر، 

مليون مرت مكعب  800ٔ�� كنبغي نقول لمك بsٔنه �لفعل اك�ن تقدر تقريبا بـ 
لكها كمتيش �لبحر، نظرا ٔ#ن ما اكي¿ش م¿شsٓت ا�يل ميكن لها ٔ�هنا ختزهنا 

وفرة ف1 خيص وòس@توعهبا، و�خلصوص يف أ#حواض ا�يل تتعرف 
  .ال�ساقطات، ٔ�حواض ا�لو�وس ؤ�حواض واد الو يف الشامل

الوزارة ا#ٓن òش@تغل Vىل مرشوع خضم وéيلك، ا�يل هو غيكون 
مرشوع حكويم، ما �يعنJش فقط الوزارة املنتدبة امللكفة �ملاء، من ٔ�[ل 
دراسة ٕاماكنية حتويل هاذ املياه من ٔ�حواض الشامل ٕاىل أ#حواض اليت 

من اخلصاص، و�خلصوص ٔ�حواض �æس@يفت ومراQش ومaطقة  تعاين
  . داك° نظرا �لمؤهالت الفالحMة-عبدة

هاذ املرشوع هو يف صدد اTراسة التفصيلية، اللكفة دÁلو التقد�رية 
مليار درمه راه تتعرفوا ما ميك¿ش  30مليار درمه، و 30´ري أ#ولية تقدر بـ 

، رمبا خصنا ننفmحو Vىل رشاكء اTو° نعولو فقط Vىل اfمتويل العمويم
  .�ٓخر�ن، و�خلصوص يف ٕاطار الرشاكة ما بني القطاع اخلاص والعام

�راك ٔ�ومادي سsٔزف لمك اخلرب ٕان كنت من املنطقة، الس@يد املس�شار، 
، 2014بsٔنه سوف تعطى �نطالقة ٕان شاء هللا يف هاذ العام يف 

  .�ع&دات مmوفرة لبناء سد �راك ٔ�ومادي
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
شكرا الس@يدة الوز�رة، وæشكر الس@يدة الوز�رة Vىل مسامههتا القمية 

  . معنا يف هاته اجللسة
وهللا خيليك راه اك�ن نظام دا{يل، اك�ن وقت، راه املشاريع لكها ا�يل 

  .�يناقشوا املس�شار�ن لكها éمة
ارجMة ون¿mقل ا#ٓن ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر الشؤون اخل

. والتعاون حول معا�ة مغاربة املهجر مع قسم الشؤون القaصلية و�ج&عية
اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا° واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد Vابد شكMلاملس�شار الس@يد Vابد شكMلاملس�شار الس@يد Vابد شكMلاملس�شار الس@يد Vابد شكMل
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد والس@يدات الوز�رات،
  س�شار�ن،أ#خوات وإالخوة امل 

الس@يدة الوز�رة، نعود مرة ٔ�خرى ٕاىل ٕا8رة موضوع معا�ة مغاربة املهجر 

Vىل ٕا�ر الضغط اÐي يعرفه قسم الشؤون �ج&عية لوزارة اخلارجMة مع 
اقرتاب عط_ الصيف، حMث يتضاعف إالق�ال �بريا من طرف املواطنني 

زدÁد ٔ�و æسخ املغاربة القاطنني بدÁر املهجر من ٔ�[ل اس@تخراج عقود �
اكم_ ٔ#بناهئم ا�Ðن وTوا �خلارج، وهو ما يؤدي هبم ٕاىل �نتظار ساVات 

  . وساVات طوي_
  :ومما �زيد مضاعفة معا�ة هؤالء املواطنني

ٔ�وال، معل مركزية هذه املصل¦ة، وهو ما يضطر معه املواطنون ٕاىل 
  �ك�د مشاق السفر من خمتلف املدن املغربية؛

  روف �س@تق�ال اليت يليق ٕ�دارة من هذا املس@توى؛8نيا، غياب ظ
  .8لثا، ق_ أ#طر العام_ هبذه املصل¦ة

ما يه التدابري اليت تعزتم : ومن هذا املنطلق، æسائلمك، الس@يدة الوز�رة
وزار�مك القMام هبا �لتخفMف من معا�ة مغاربة املهجر طاليب {دمة هذه 

  املصل¦ة؟

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا

  .للكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، لٕال[ابة عن السؤالا

الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة     الس@يدة م�اركة بوعيدة،الس@يدة م�اركة بوعيدة،الس@يدة م�اركة بوعيدة،الس@يدة م�اركة بوعيدة،
  ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا الس@يد الرئJس
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Vىل هذا السؤال

حنن نتفق معمك متام االتفاق ٔ�ن هناك اخmناق حقMقة يف هذه املصل¦ة، 
ة يف الر�ط �بعة لوزارة اخلارجMة اليت تتلكف �لشؤون هناك مصل¦

إالدارية �لمغاربة، مايش املغاربة القاطنني �خلارج ولكن املغاربة �يف ما قلتو 
  :املولود�ن يف اخلارج، عند� يف احلقMقة ثالثة دÁل الفLات دÁل الناس

عند� مغاربة قاطنني يف اخلارج يف بعض أ#حMان ميل تريجعوا  -
مغرب تيضطروا �لجوء ٕاىل هذه املصل¦ة ٔ#نه ما ابقاشاي عندمه الوقت �ل

  .ميش@يو �لقaصليات Vىل �را

عند� �يف ما [اء يف سؤالمك مغاربة مولودون يف اخلارج ومقميني يف  -
 .املغرب ٔ�و ال ٔ�والدمه مولود�ن يف اخلارج

وعند� ٔ�يضا فLة مغاربة اليت تطلب �لت¦اق �خلارج، سواء  -
بعائالت ٔ�و عندها مشالك ٕادارية من ٔ�[ل �لت¦اق �لشغل يف �لت¦اق 

 .اخلارج
طلب  600و 300ٕاذن، هناك اخmناق، عند� اليوم تقريبا ما بني 

هناك اش@تغال ¸اليا Vىل وضع . دقMقة 20يومMا، ولك طلب �يتطلب تقريبا 
 :خطة معل

  ا�يل ٔ�وال لتقريب اخلدمات، وهذه املصل¦ة خصوصا من املواطن؛ -
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ا، ٕالصالح وحتسني مaاخ العمل يف هذه املصل¦ة ويف هذه 8ني -
 املصاحل بصفة Vامة؛

8لثا، من ٔ�[ل �كو�ن ٔ�يضا وموا�بة أ#طر �رتباط مع ثقافة  -
 .اخلدمات

هناك اليوم، ملا ٔ�حتدث عن خريطة طريق، هاذ خريطة طريق ما 
 ميك¿ش لوزارة اخلارجMة بو¸دها تد�رها، تند�روها مع الوزارات املعنية،

خصوصا وزارة املالية، وزارة اTا{لية، وزارة الوظيفة العمومMة، هاذو [د 
 .éمني �ل¿س@بة لنا

اك�ن وا¸د املنظومة [ديدة ا�يل يه مaظومة Vرب إالنرتنJت òسمى بــ 
، ما Ôسمى بــ )un projet(اليت Vاد انطلقت مؤخرا، يه " ازدÁد"
)projet pilote ( ،صليات يف اخلارجaىض احلال، يف بعض القmوٕاىل اق

وهذا هو التفكري ا�يل ماش@يني فMه، هو ميكن نعمتدو هاذ املنظومة اجلديدة 
ا�يل يه مaظومة معلوماتية يف مصل¦ة الر�ط من ٔ�[ل تقريب هذه 
املصل¦ة �لمواطن و�ش نعفMو املواطنني يف مدن ٔ�خرى من اململكة من 

  .السفر ٕاىل مدينة الر�ط من ٔ�[ل ¸ل هاذ املشلك
يعة احلال هناك ٔ�يضا التفكري يف مسائل ٔ�خرى، خصوصا مع �يف بطب 

ما قلت الوزارات املعنية من ٔ�[ل فmح نقط ٔ�و فmح ماكتب لهذه املصل¦ة 
  . Vرب مجيع مدن املغرب

  ...تقريب إالدارة من املواطن هو
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
 . اÕهتZى الوقت الس@يدة الوز�رة، {يل �لتعقMب

  .ادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMباللكمة ٔ#¸د الس

        ::::املس�شار الس@يد Vابد شكMلاملس�شار الس@يد Vابد شكMلاملس�شار الس@يد Vابد شكMلاملس�شار الس@يد Vابد شكMل
æشكر الس@يدة الوز�رة Vىل جوا�مك، ولكن مل Õكن لنطرح هذا السؤال 

  . لو الحظنا حتس@نا ضئيال
�لكمت، الس@يدة الوز�رة، عن خطة طريق، واش فني ما تبدل 
احلكومة وجيي يش وز�ر جيينا خبطة طريق؟ الوز�ر ا�يل س@بقمك اليس 
العYين �ش جياوب لنا Vىل هذا السؤال �لكم Vىل خطة الطريق، واليوم 
تتلكمي انت كذ� Vىل خطة الطريق، ابغينا يش هنار æسمعو مaمك يش 

  .وا¸د جيي لهاذ القاVة ويقول لنا ٔ�جنز� وامعلنا ومقنا وما ابقاش مشلك
  الس@يد الوز�ر، 

نت تتقول واش نقولو الرصا¸ة، ما تنقولوش حىت النصف ا�يل ك 
الس@يد الوز�ر ميل كنت يف املعارضة، واش ما نقولوش الرصا¸ة؟ ´ري 

  . نقولو العام ز�ن، راه عيب
هذي فLة ا�يل يف الوقت هذي فLة ا�يل قامت بsٔعامل éمة �لمغرب، 

الصعب اكنت تتجيب العم_ الصعبة، واليوم ما نقدوش بsٔننا لبيو هلم 

  . وريقات دÁهلمالطلب دÁهلم؟ ما تيطلبوا والو ´ري ال
تصور، الس@يدة الوز�رة والس@يد الوز�ر، بsٔن ٕاæسان �كون حمتاج عقد 
�زدÁد دÁلو، ويبقى يدور من قaصلية لقaصلية، ومن ٕادارة ٕالدارة، ومن 

  . موظف ملوظف، �وين انت، الس@يدة الوز�رة، يف حملو �يفاش غتكوين
يل هام ا#ٓن يف ٔ�� ٔ�متىن مaك، الس@يدة الوز�رة، ؤ�� مر�ح �لناس ا�

وزارة اخلارجMة، وت¿متىن مهنم يعملوا يش ¸ا[ة من ٔ�[ل هاذ الناس، وت¿متىن 
بsٔن مرة ٔ�خرى ما ´ادÔش جتيو ٔ�و تقول لنا خطة الطريق، بل ´ادي جتيو 

  . وتقولوا لنا هاذ املشلك هاش معلنا فMه، هاش ٔ�جنز� مaو وهاش �يق
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا

  .، الس@يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Vىل التعقMباللكمة لمك

  ::::الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة والتعاونالس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة والتعاونالس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة والتعاونالس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الشؤون اخلارجMة والتعاون
  .شكرا الس@يد املس�شار

احaا يف ٕاطار ٔ�وال ملا نت¦دث عن .. ٔ�� ´ري �ش نقول وا¸د اللكمة
خطة الطريق، فعال اكنت خطة الطريق ق�ل، هناك اس@مترارية، ولكن هناك 

حتسني طرق العمل، وهناك تفكري يعين تن¦اولو جنيو ببعض املسائل ٔ�يضا 
  . [ديدة

 projet(قلت يف اللكمة دÁيل أ#وىل هو ٔ�نه اك�ن وا¸د ما Ôسمى بــ 
pilote(،  ٔنه اليوم مرشوع منوذ� ا�يل مطروح ¸اليا يف بعضsما معناه ب

ل؟ ٔ�نه القaصليات Vىل �را، وا�يل هو مaظومة معلوماتية، �يفاش ك�س@تعم
د ـــــــــــــــالناس املغاربة القاطنني يف اخلارج ميكن هلم يد{لوا Vرب واح

)site internet( هلم، والورقة تتجهيم حىت لبابÁتيعمروا الطلبات د ،
  . دارمه، هذي يه املنظومة ا�يل اليوم ماشني فهيا

بطبيعة احلال �يف ما ٔ�قول هذا مرشوع منوذ�، مل يعمم بعد، البد 
التعممي دÁلو، ولكن البد ٔ�يضا من òرسيع طرح خطة ٔ�و مرشوع  من

حكويم Vام ا�يل هو ا�يل تيطلب ٕاصالح املنظومة إالدارية بصفة Vامة، 
ٔ#ن هذا جزء من مaظومة ٕادارية وطنية، ولكن احaا عند� املسؤولية دÁل 
وا¸د اجلزء، وهاذ اجلزء هذا هو ا�يل ك¿ش@تغلو Vليه، �يف ما قلت عند� 

طة، عند� رؤية، والرؤية اليوم تنطرحو فهيا اشوية kشوية، وهاذ اليش اخل
  . كJس@تلزم وا¸د اشوية الوقت

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
شكرا، وæشكر الس@يدة الوز�رة Vىل مسامههتا القمية معنا يف هاته 

  . اجللسة
وا#ٓن ن¿mقل ٕاىل السؤال املو[ه �لس@يد وز�ر العدل واحلرÁت حول 

 . تقاVد اخلاصة �ر[ال القضاءٔ�نظمة ال 
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اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق �س@تقاليل لتقدمي 
  . ما اكي¿ش. السؤال

ٕاىل ¸ني حضور وز�ر العدل، ا#ٓن ن¿mقل ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل الس@يد 
وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طر حول رضورة مراجعة 

 . وحتيني اخلريطة اجلامعية
اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق �س@تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شارة الس@يدة {دجية الزواملس�شارة الس@يدة {دجية الزواملس�شارة الس@يدة {دجية الزواملس�شارة الس@يدة {دجية الزويميميميم
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
حنن، يف الفريق �س@تقاليل، حنمل هام معمك يف وزارة التعلمي العايل، 

دون حنن ٔ�مام سوق ٔ�و خرجيني من اجلامعات ب: ونطرح السؤال التايل
ٔ�لف طالب  673شغل، وحنن نرتقب حسب إالحصائيات املتوفرة Tينا 

من الطلبة  %60، وكذ� ٔ�ي زÁدة 2016-2015يف اTخول املدريس 
احلاليني، وكذ� حنن ٔ�مام ¸اجMات ®وية ؤ�مام احmيا[ات مزتايدة 

 �10ٓالف éندس ومرة ٔ�خرى  �10ل¿س@بة لOٔطر، مفرة æسمع حنتاج ٕاىل 
ىل ´ري ذ�، ٕاذن حنتاج ٕاىل ٔ�طر لوطننا واحmيا[ات ®وية �ٓالف طبJب، إ 

  . ووطنية
ٕاذن، لك هذه أ#ش@ياء جتعلنا نفكر بsٔنه Vىل احلكومة ٔ�ن تضع لو¸ة 

طبعا ٔ#طفالنا ٔ�جواء تضمن قMادة �ل¿س@بة لهذه املعطيات، ليك نوفر �لطلبة و 
  .هلم اTراسة اجليدة يف ٔ�جواء جMدة

ما يه اخلريطة اليت V�ٔددمتوها : د الوز�ريف هذا إالطار، æسائلمك، الس@ي
طبعا �لتعلمي العايل لتوس@يع الطاقة �س�Mعابية �ل&يش مع التطورات 

  والتحوالت الوطنية، وكذا العاملية؟ 
لقد جLمت مبجموVة من ا#ٓراء، وحنن æشجع ا#ٔكرثية مهنا، ولكن يبقى 

ى ما V�ٔدت البد للك معل هادف و�جع ٔ�ن �كون Å لو¸ة قMادة، فMا �ر 
  وزارة التعلمي هبذا الصدد؟ 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار إال[ابة عن السؤال

  :الس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طر
  .شكرا الس@يدة املس�شارة

  . مايش ´ري لو¸ة ا�يل عند�، عند� س@بورة
، إالشاكليات ا�يل اكنت 2016- 2013الرب�مج دÁلنا معلنا امحلد � 

لكها مطرو¸ة كتلقى ¸لول اشوية kشوية، اك�ن �كتظاظ، اك�ن ق_ 
أ#ساتذة، اك�ن إالصالح البيداغو� ال يف الطب وال يف إال[ازة الخر�ن 

  . وال يف املاسرت واTكتوراه

[اهز �ل¿س@بة  هاذ أ#مور امحلد � �ل¿س@بة لٕالصالح البيداغو�
  .��خول اجلامعي املق�ل، سواء يف الطب ٔ�و يف اللكيات العادية

 %�23ل¿س@بة لالكتظاظ، امaني وصلنا لقMنا الزÁدة دÁل Vدد الطلبة 
ٔ�ي  1,5، رمغ ذ� ابقMنا يف ¸دود مقعد ٔ#قل من 2013و 2011بني �ٓخر 

درسة مقعد، املقاVد يف اجلامعات مايش حبال امل 100طالب لــ  141
الطلبة  �3بتدائية، �يبقى �لطالب مقعد وا¸د، ال، اك�ن ا�يل �يوصل 

ملقعد وا¸د، ٔ#ن املدر[ات فني ما امشJيت غتلقاي مدر[ات {اويني بعض 
  . أ#وقات، ٕاذن ما كنحس@بوش Vدد الطلبة بعدد املقاVد

، حقMقة اك�ن بعض اللكيات ا�يل فهيا ٔ�كرث، ولكن هذا مع 141عند� 
مدرج ا�يل كنا كنقول لمك ´ادي نب¿Mوها تعطلنا  25ت، أ#سف تعطل

ٔ�شهر تلفaا يف هاذ املساطر، ولكن  k7س�ب مساطر ثقM_، تقريبا ٔ�كرث من 
ٕان شاء هللا Õمتىن �كون [اهزة اTخول اجلامعي املق�ل، ٕاىل اكنت [اهزة ما 

انقولو �لطالب املغريب ما يلقاش شلية يف  2014ابقاش مشلك، حرام 
  . املدرج

احaا كمنرو ا#ٓن �لمس@توى دÁل البحث العلمي، املس@توى دÁل اجلودة، 
مليون درمه، وشار�ت  570واش اعرفmو ��يل البحث العلمي وصلنا لــ 

دو° ٔ�جaبية، فهيا اجلامعات أ#مر�كMة،  17معمك، مايش مع الوزارة، معمك 
و°، جوج د 17الكaدية، الفلندية، سوÔرسا، ٔ�ملانيا، الهندية، الربازيل، 

  . دول فقط من ٕافريقMا
òش�Mك اجلامعة املغربية مع احمليط اTويل، �´ني ن¿mقلو ملس@توى اجلودة، 

  . ما نبقاش وا¸لني مع مس@توى المك، هذي يه إالشاكلية املطرو¸ة
مليون درمه اكع حتل لنا املشالك لكو  200ٕاذن، احلكومة امحلد � 

 25راه قلت لمك الس@نة املاضية، . دÁل املدر[ات، املساطر ا�يل قاتال�
لنا،  مدرج موfهتا احلكومة، املساطر بني وزارة املالية واخلزينة العامة ̧و

  .ولكن ¸لينا املشلك امحلد �
 دÁل �كتظاظ، واحaا مس@تعد�ن ٕاذن، ما ´ادÔش يبقى عند� مشلك
ٔ�لف مقعد ا�يل زد� رمغ الزÁدة  ��51خول اجلامعي املق�ل، ٔ#ن قلت لمك 

، وامحلد �، ولكن العدد دÁل الطلبة �يق عند� %23دÁل الطلبة دÁل 
مليون ونصف، ٕا�ران  3ٔ�لف طالب، �ورÁ عندها  610قليل، عند� 

  .ٔ�لف وا¸لني معهم 610مليون دÁل الطلبة،  5عندها 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
 . شكرا الس@يد الوز�ر

اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن، تفضيل الس@يدة املس�شارة يف ٕاطار 
  .التعقMب

        ::::املس�شارة الس@يدة {دجية الزواملس�شارة الس@يدة {دجية الزواملس�شارة الس@يدة {دجية الزواملس�شارة الس@يدة {دجية الزويميميميم
  .شكرا الس@يد الوز�ر

  . وحنن لنا كذ� س@بورة مملوءة �ملالحظات، الس@يد الوز�ر، لOٔسف
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ث، السؤال ال يت¦دث Vىل �كتظاظ، فقط مبعىن ولكن نقول ال ٔ�حتد
�كتظاظ، احaا نت¦دث عن اجلهوية، فوقاش ´ادي �كون نواÁ [امعية يف 
لك ®ة؟ ٔ#ن دا� كهنرضو Vىل اجلهة، هذه يه الوVاء اÐي سوف حيتضن 
اجلهوية، ال ميكن ٔ�ن نت¦دث عن اجلهوية يف �نتÃا�ت، ولكن اجلهوية يه 

ٔ#ن ذاك املقعد ا�يل كزية ٔ�و املمتركزة يف الر�ط ٕاىل اجلهات، توزيع البىن املر 
عند� يف اجلامعة هنا اVالش ما �كوæش يف الراش@يدية م2ال؟ اVالش ما 

ٕاذن ٔ�� تنقول  �كوæش يف ورزازات؟ اVالش ما �كوæش يف املناطق دÁلو؟
  . التصور دÁل احلكومة طبعا ف1 خيص اجلهوية

تعلمي دا� �هيرض لنا Vىل الباكلورÁ كذ� æسمع الس@يد وز�ر ال 
الفرæس@ية، وكذ� إالس@بانية، ولكن واش اك�ن يش ت¿س@يق ٔ#ن هذا ميل 
´ادي يد�ر �اكلورÁ فرæس@ية، الش؟ �ش Ôشد يل التلميذ ويصدرو يل 
لفرæسا، وال يف ٕاس@بانيا، وان& قلتو وا¸د احلا[ة مجي_ [دا بsٔن يف عوض ما 

طلبة محملني �لعم_ الصعبة ليدرسوا يف اخلارج نبقاو خنرجو حجافل دÁل ال 
ٔ�ش@ياء ميكن ٔ�ن يدرسوها هنا، واش اك�ن عندك انت طاقة اس�Mعابية يف 

  .الفرæس@ية ٔ�و يف إالس@بانية؟ هذا هو ا�يل تنقول ٔ��
ق�اي_ الس@يدة الوز�رة قالت �ما مجيال، قالت � حصيح، احaا يف 

ل هنا خص �كون ختطيط احلكومة لك وا¸د �يخطط بو¸دو، ٔ�� تنقو 
مaدمج، ان& خصمك òشوفوا سوق الشغل، وز�ر ال�شغيل خصو يعطيين 
ٔ�ش@نو يه احلاجMات، ما نبقاش نقرا يش ¸ا[ة مايش يه هذيك، خصين 

  .نقرا ها ٔ�ش@نو خصين �ش نتخرج ٔ�ش@نو
�ٓالف éندس؟  10ٔ�ش@نو خصين نو[د، واش بصح  2020ٕاذن ٔ�� يف 

 ،)bac+2(؟ واش )techniciens(�ٓالف طبJب؟ واش  10واش بصح 
يعين هاذ أ#س@ئ_ اليت يه مصميية، وهذا هو اس@تقرار الوطن هو ا�يل 
كنحملوه معمك، الس@يد الوز�ر، ال س@1 ٔ�ننا Õهنج املعارضة البناءة، احaا ما 
كند�رويش �ش ند�رو يش ¸ا[ة، كنقول � احaا راه اك�ن وا¸د إالشاكل 

ه جيب ٔ�ن نن��ه مجيعا بدون عقد وبدون هنا لنن��ه ٕاليه، وليك نن��ه ٕالي
  . حساس@يات
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Vىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طر
  . شكرا

د� التعلمي ٔ�وال هاذ املشلك ما فهيش معارضة ؤ�´لبية، هذي بال
  . مشلك جممتع

الس@يدة الوز�رة قالت اكنوا تيÃدموا لك وا¸د بو¸ديتو، قالت � اليوم 
�ٓ ٔ�س@تاذة هاذ أ#مور لكها ٔ�وال خص نعرفو اTور دÁل ... راه ت¿سقو �ش ما

اجلامعة، ما معرمك ما تقولوا اجلامعة ت¿mج البطا°، اجلامعة يه بعدا تدفع اIمتع 
، �ون لقMنا لك املغاربة �كون عندمه إال[ازة، مايش حنو جممتع املعرفة

�لرضورة ا�يل عندو إال[ازة ´ادي يلقى وظيف، ولكن خص اجلامعة 
  .كذ� متد �قmصاد الوطين �لتخصصات الالزمة

ا#ٓن لك التخصصات الالزمة ا�يل ميكن نتجوها، ابدينا يف الطريان، 
 batterie au lithium( ،)les schistes(ابدينا يف ختز�ن الطاقة 

bitumineux( التخصصات يف الطب، وصلنا �لبحث العلمي، قلت لمك ،
وصلنا �لبحث العلمي، اfمتويل مع الرشاكت أ#جaبية، الوزارة معرها ما 

مليون درمه، مايش س@ن�مي،  570مليون، هاذ الس@نة  15رصفت ٔ�كرث من 
  .مليون درمه، مشاركة مع اTول أ#جaبية 570

نقولو امحلد � خبري انطلق يف البحث العلمي ٔ#ن ٔ�كرب  ٕاذن املغرب
مشلك اكن عند� هو البحث العلمي، ا#ٓن التخصصات م2ال إال[ازة املهنية 

، )BAC+2(اكنو ´ري ، )BAC+3(´ادي يد�روا  )les ISTA6(ا#ٓن 
  ". 3+الباك"ٔ#ن �قmصاد وىل حمتاج 

املقاوالت دامئا ٕاذن، كنتصنتو �لمقاوالت ٔ�ش@نو �يحتاجوا؟ ك¿س@تق�ل 
يف املاكتب دÁلنا �ش نتصنتو �ش اوالد� ميل يتخرجوا ٔ�كرب Vدد يلقى 

من ¸اميل الشهادات Vاطلني،  %57اخلدمة، ولكن خصمك تعرفوا ٕاس@بانيا 
يف ٕاس@بانيا، واش اجلامعات يف ٕاس@بانيا مايش يف املس@توى؟ ٔ#ن  57%

يف ظل أ#زمة  Vاطلني، ٕاذن V25%اطلني، فرæسا  %35أ#زمة، ٕايطاليا 
  . رضوري �كون البطا°

  . شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

. السؤال املوايل موضوVه امm¦ا�ت ولوج لكية الطب �Tار البيضاء
اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل اللكمة لمك، تفضل الس@يد املس�شار.. تفضل

        ::::س�شار الس@يد حفMس�شار الس@يد حفMس�شار الس@يد حفMس�شار الس@يد حفMظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاكامل امل امل امل 
  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

ٔ�� ´ادي نبدا بوا¸د اللكمة امaني اخمت الس@يد الوز�ر وقال هاذ السؤال 
راه ما فMه ال معارضة وال ٔ�´لبية، هذا وا¸د املنكر ا�يل مت تناقj، واش 
حصيح وال ما حصيحش خصنا نsٔكدوه واش اك�ن وال ما اكي¿ش �لك 

  .رصا¸ة
ما قلت تناقلت وسائل إالVالم مؤخرا {ربا يتعلق بضبط ¸االت �يف 

لطلبة مسïلني يف ٔ�قسام لكيات الطب �Tار البيضاء مل Ôس@بق هلم ٔ�ن 
اجmازوا م�اراة �لت¦اق �للكية، كام ٔ�ن ٔ�سامءمه مل �رد يف ا�لواحئ الرمسية 
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لت¦اق، الواردة من الوزارة ٕا�ر انتقاء الطلبة املتوفرة فهيم رشوط ومعدل �
�ٕالضافة ٔ�هنم مل يدرجوا يف الالحئة الرمسية �لطلبة الناحجني يف امm¦ا�ت 
�لت¦اق �لكية الطب، ال حسب الرتتJب أ#جبدي ٔ�و الرتتJب حسب 

  .ن�ïMة �مm¦ان
ٔ�كرث من ذ� ٔ�ن السامء املعنية مل يث�ت ٔ�ن ٔ�حصاهبا وضعوا يف الحئة 

م اللكية حسب الظروف والرتتJب �نتظار اليت ميكن ٔ�ن توصلهم ٕاىل ٔ�قسا
وحسب ما ذ�ر ف2الثة ٔ�سامء من الطلبة ٔ�¸دمه يف الس@نة . املعمول هبام

الثالثة و�ٓخرون يف الس@نة الثانية وٕا¸دى هاتني احلالتني أ#{ريتني �ررت 
الس@نة أ#وىل، ٔ�ي ما يعين ٔ�ن الطلبة الثالثة ٔ�حقموا يف جسالت طلبة 

، 2012و 2011، و2011و 2010ي الس@نة أ#وىل �لكية الطب يف مومس
  .ويه الفرتة نفسها اليت اكن فهيا الوز�ر احلايل �لص¦ة معيدا �للكية

امسعنا الس@يد الوز�ر Vىل ٔ�ن جلنة دÁل التفJmش اكنت يف الطريق يف 
هذا اجلانب هذا، ٕاىل اكنت فعال هاذ ا�لجنة دÁل التفJmش، ما يه النتاجئ 

ٔ�ي العام وخنربوه، ٔ#ن ٔ�ش@ياء احبال دÁلها؟ اVالش؟ ´ري �ش ننورو الر 
هاذ الشلك كتجعل Vىل ٔ�ن الطلبة بصفة Vامة حيبطون، ٔ�ن طالب 
دروÔش kس@يط �يبات فايق ��ليل واfهنار �ش يدرس وحيصل Vىل النقط 

 –أ#وىل ا�يل òسمح لو لولوج لكية الطب، فٕاذا به جيد نفسه مع طالب 
معة انتاع التعلمي العايل كذ� واجلا - حسب ما تناقلت وسائل إالVالم دامئا

حىت يه راه اكنت تد{لت يف هاذ أ#مر، و�يصJب راسو Vىل ٔ�نه و{ا 
ذيك النقط دÁلو وذيك اIهود ا�يل ابذل ما دازش ووا¸د ا�يل ما عندو 

  .حىت يش ¸ا[ة صدق [ابتو امحل_، ولكن كتبقى امحل_ فهيا وفهيا
فMمك، ٔ#ن كنعرفمك هذي  لهذا كام قلت، الس@يد الوز�ر، كام هو معهود

س@نة، ٔ�ن احبال هاذ احلاالت هذي ما خصشاي، ٕاىل اكنت فعال  26تقريبا 
  .اكينة ٔ�ن الزم خصمك تتد{لوا يف هذا اجلانب هذا، وٕان اكن وراءه Á�ٔ اكن

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::البحث العلمي و�كو�ن أ#طرالبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل و الس@يد وز�ر التعلمي العايل و الس@يد وز�ر التعلمي العايل و الس@يد وز�ر التعلمي العايل و 
  .شكرا

�ن Vىل يقني، الس@يد املس�شار، ولو �كون اTاودي هو ا�يل حط 
املصيبة ´ادي ندهيا �لقضاء، ٔ�ي ملف دÁل �خmالالت فني ما اكن، �يفام 
اكن أ#مر حيال Vىل القضاء، �متيش املف�ش@ية، ٕاىل لقMنا {لل احaا ما 

كنحيلو امللفات Vىل القضاء ب�J ´ادÔش æشهدو ونعاق�و حىت يش وا¸د، 
هو هاذ امللف واك�ن ملف �ٓخر يف �زة، واك�ن ملفات ٔ�خرى، خص ٕاىل ما 
اكن�ش الثقة بني الطلبة وإالدارة دÁهلم، وبني إالدارات والوزارة، ما ميك¿ش 

ٕاذن الثقة ٔ�ن ٔ�ي ملف فMه اخmالل . هاذ البالد �متىش ٕاىل ما اكن�ش الثقة

  .ملف�ش@ية �لقضاء، هاذ اليش ا�يل ت�سالو�ما خيزنو وز�ر، من ا
وتنقول �لطلبة ٕاىل شفmو يش {لل، الباب دÁل الوز�ر مفmوح، كذ� 
املواطنني، ٔ�� ك¿س@تق�ل الطلبة، ك¿س@تق�ل ا#ٓ�ء، ك¿سق�ل أ#ساتذة، فني 
ما اكن يش {لل ٕاداري وال من ٔ�ي نوع، املف�ش@ية {دامة يف هاذ امللف، 

عوا Vىل امللفات ا�يل عند�، ما ميك¿ش æرشوها وممكن تد�روا جلنة وتتطل
ولكن هاذ أ#مور �يفام اكن املسؤول، ´ري �ونوا هانيني، سواء اكن يف 
إالدارة املركزية، وال Vىل مس@توى اجلامعات، القضاء هو املفصل، ٔ#ننا احaا 
دو° احلق والقانون، وعند� الثقة يف القضاء دÁلنا، وا�يل ما دار والو ما 

  .من والو، هذا هو ا�يل اك�ن خياف
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد حفMاملس�شار الس@يد حفMاملس�شار الس@يد حفMاملس�شار الس@يد حفMظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
شكرا الس@يد الوز�ر Vىل إال[ابة الرصحية والتsٔ�يدية، ٔ#ن كام رشتيو 
Vىل ٔ�ن فعال املف�ش@ية اك�ن تفJmش وفعال مضين Vىل ٔ�ن اك�ن {لل، معناه 

  . ٔ�نه سJمت ٕا¸ا° امللف Vىل القضاء
ٔ�� كنحيي Vىل ٔ�ن ٔ#ن امللف هذا حرام، .. ٕاذن، امشات Vىل ٔ�نه فعال

وهللا ٕاىل حرام �لك رصا¸ة، وكنحيي فMمك هاذ املسsٔ° هذي، ٔ#ن حرام 
الطلبة مسا�ن كام قلت وT الغين ووT اTروÔش و�يقرا وميوت �ش يد{ل 

س �ٓخر�ن يف الحئة و�يصدقوا �حجني وهام �للكية و�يجيو �س وكزيرعوا �
، خطري هاذ اليش، خطري، )c’est grave(ما دوزوا حىت �مm¦ان 

  .خطري هباذ العبارة
وامحلد � كام قلت Vىل ٔ�ننا احaا توصلنا �ش ٔ�ننا Õرفعو هاذ امللف 
هذا، ؤ�ن القضاء ومن حسن احلظ Vىل ٔ�ن الس@يد وز�ر العدل معنا، ؤ�نه 

از° هذي، و�يخصو يتÃذ إالجراءات القريبة والعا[_ ٔ#ن مسع لهاذ الن
إالجراء ٕاىل ما اختاذش يف حMنه ما كتكوæش عندو وا¸د احلالوة دÁلو ٔ#ن 
امجليع �يكون تبع وا¸د املسsٔ° وخصو Á{ذ ويعرف القرار ا�يل اختذ يف 
حMنه، مايش حىت تدوز وا¸د املدة و�يت¿ىس و�يصبح �يد{ل يف أ#مور 

ة �كام تيقولوا ويه ساخil faut prendre les choses (a(ٔ#ن  العادية
)à chaud(لك رصا¸ة� ،.  

  .شكرا الس@يد الوز�ر Vىل ٕا[ابتك الرصحية والواحضة، شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

 .عندمك يش تعقMب؟ تفضل
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        ::::الس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ#طر
نقول الس@يد وز�ر العدل راه ما تيحمكش هو، راه ما تيحمكش ال، ´ري 

�ش ما  يف القضاة، ٕاذن القضاء هو ا�يل ´ادي يد�ر اشغاالتو، ٕايه، ال ´ري
  .حتملش املسؤولية �لوز�ر

ا�يل �غي نقول � هو مايش ´ري هاذ اليش، املنح اكن اخmالالت 
احملامك �ش هاذ البالد كثرية يف املنح، حىت هام فني ما �ن اخmالل رامه يف 

ٕاىل ابغينا منش@يو �لقدام ون�aافسو مع ا#ٓخر�ن كنا تنقولو ن�aافسو مع 
. أ#وربيني و´ريو، خص Õكونو دو° احلق والقانون وحناربو الفساد مجيعا

ا�لواحئ دÁل الطلبة املمنو¸ني عندمك يف املوقع دÁل الوزارة، ا�لواحئ دÁل 
أ#حMاء اجلامعية عندمك يف املوقع دÁل الوزارة الطلبة ا�يل ا{ذاو الغرف يف 

�ش لكيش نفضحوه، واعطيوين �س ما Ôس@تحقوش املنح Õزولومه هلم، 
ٕاæسان �يد{ل �لحي اجلامعي ما Ôس@تحقش خيرج مaو، ٕاىل ما تعاو�ش Vىل 
هاذ اليش راه ما ميك¿ش، عندك ٔ�حMاء يف بعض اجلهات، قلنا هلم د�روا 

الناس ا�يل ممكن Á{ذوا مa¦ة ما  مجعيات �ش فعال تفضحوا
  .كJس@تحقوهاش، يف لك ٕاقلمي خصنا مجعية ��فاع عن حقوق الطالب

ٕاذن، هاذ اIمتع املدين خص يتحرك يعاو� احaا، ٔ#ن ما ميك¿ش نعرفو 
  .الفقراء دÁل ٔ�زيالل ودÁل الراش@يدية ودÁل ´ريو

#ٓن اTا{_ فهيا اكينة اخلريطة اجلامعية يف املغرب لكو، اواجلامعات راه 
)l’ENCG7( السامرة فهيا لكية الرشيعة، العيون فهيا ،)l’EST8( ،

اخلريطة اجلامعية عند� معطيات، فني ما وصلت يش . الراش@يدية فهيا جوج
  .كنعملو فهيا نواة [امعية، وامحلد � مدينة ذاك العدد دÁل الساكن

        : : : : الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
ٓ الس@يد املس�شار الس@يد الوز�ر Vىل مسامهته القمية شكرا، æشكر .. �

  .وا الس@يد املس�شار، وا انت ما طارح سؤال.. معنا يف هاته اجللسة
وا#ٓن ن¿mقل ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر العدل واحلرÁت حول 

  . ٔ�نظمة التقاVد اخلاصة �ر[ال القضاء
اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق �س@تقاليل �لتقدمي 

  .ؤالالس

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد محممحممحممحمد أ#نصاريد أ#نصاريد أ#نصاريد أ#نصاري
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  الزمM_ والزمالء أ#عزاء،

امسحوا يل، الس@يد وز�ر العدل، الفريق �س@تقاليل، ويف هذه اجللسة 
دÁل مساء° احلكومة، قد ارتsٔى ٔ�ن يطرح Vليمك، ومن {اللمك Vىل 

لعام الوطين معوما، وب¿ساء ور[ال احلكومة، موضوع Ôس@تsٔ�ر �ه&م الرٔ�ي ا
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ٔ�ن  القضاء خصوصا، ومه يرتق�ون kشغف �بري �بايق مكو�ت هذا اIمتع
حتيل احلكومة يف ٔ�قرب وقت القانون التنظميي املتعلق �Iلس أ#Vىل 
�لسلطة القضائية، وكذ� القانون التنظميي اخلاص �لنظام أ#سايس لر[ال 

  .القضاء
ٕالصال¸ات املرتق�ة ٔ#نظمة التقاVد اليت س@تقوم هبا املوضوع هو يتعلق �

احلكومة، ٕاذ يرتدد kشلك واسع Tى شغي_ العدل، و{اصة æساء ور[ال 
القضاء، ٔ�ن هناك �راجع �بري يف مس@تحقاهتم املالية بعد ٕا¸اfهتم Vىل التقاVد 
ابتداء من هذه الس@نة، وذ� يف الوقت اÐي اكن يرتق�ون فMه بعد قضاء 

م يف {دمة العدا° ٔ�ن يعىن هبم من طرف احلكومة ومن طرف زهرة ش@باهب
اIمتع ليك ال ترتاجع قدرهتم الرشائية وميسون يف معJش@هتم اليومMة، مه 

  .ؤ�رسمه
ونود من {الل هذه الق�ة، ويف نطاق الوصول ٕاىل املعلومة ٔ�ن æس@ت¿ري 
مبا �Tمك، الس@يد وز�ر العدل، وæسائلمك حول ما مدى حصة املعلومات 
وكذ� ما يتداول خبصوص الرتاجع املرتقب ملس@تحقات التقاVد �ل¿س@بة 

  . لر[ال وæساء القضاء مس@تق�ال
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلرÁت
  .شكرا الس@يد الرئJس

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول بsٔن  ق�ل ٔ�ن ٔ�جMب Vىل سؤال الس@يد املس�شار احملرتم،
اÐي يقول بsٔن وز�را �لعدل �رهب السادة القضاة خمطئ، ٔ#ن القضاة 
ين�س@بون ٕاىل سلطة، والسلطة ال ميكن ٔ�ن �رهب سلطة، وماVدا هللا 

ٔ�ن  2011و´ري املمكن، بل ٔ�قول ٕانه من املس@تحيل يف زمaنا بعد دس@تور 
Õهتم، وهلم �كون ٕ�ماكن ٔ�ي وز�ر ٔ�ن �رهب ٔ�ي قاض ٔ#ن القضاة هلم ماك

حقوقهم، كام Vلهيم واج�اهتم، ؤ�متىن لو ٔ�ن الس@يد املس�شار احملرتم اÐي 
حتدث يف املوضوع اكنت Å الشïاVة وتقدم kسؤال ٕاىل وز�ر العدل لتكون 

  .املوا®ة موا®ة دميقراطية

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
ولكن الس@يد الوز�ر، الس@يد الوز�ر اك�ن السؤال، ما اعطينا احلق 

  .�شار حيط السؤال انت كتïاوبو Vليه�لمس 

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد وز�ر العدل واحلرÁت
ال، ال، هذا {ارج السؤال، ما عندQش الشïاVة، وهللا ما عندك 
الشïاVة، وهللا ما عندك الشïاVة، وهللا ما عندك الشïاVة، تفضل د�ر 
سؤال و´ادي òسمع ذاك اليش ا�يل ما يعجبكش، ا�يل ما تقدش Vليه، ال 
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إال¸اطة لJست ... ون عندك الشïاVة ود�ر سؤالما عندQش، �
دس@تورية، إال¸اطة لJست دس@تورية، القضاء قال لكمته، اIلس 

  ... اTس@توري قال لكمته، والقضاء إالداري قال لكمته ؤ�نمت

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
والس@يد الوز�ر هللا خيليك، السادة املس�شار�ن هللا خيليمك، راه 

الس@يد الوز�ر هللا . ف هللا خيليك، هللا خيليمكاملالحظة ٔ�� درهتا، شو 
خيليك، وا الس@يد الوز�ر، هللا خيليمك، وا الس@يد الوز�ر هللا خيليك، 
الس@يد الوز�ر، وا الس@يد الوز�ر، تفضل، تفضل، هللا خيليمك، يف ٕاطار 
�ٓش؟ �ٓش من ٕاطار؟ ال ٔ�� كنïاوب، هللا خيليك [اوب Vىل السؤال، ال، 

وا الس@يد ... هللا خيليك، احaا الس@يد الوز�رال هللا خيليك، شوف 
املس�شار، ال، ولكن احaا ما كناقشو، عند� سؤال الس@يد الوز�ر [اوب 
Vىل السؤال فقط، السؤال املطروح، هللا خيليك الس@يد الوز�ر ´ري احaا ما 
ابغينا جناوبو Vىل إال¸اطات، عندك السؤال تفضل، [اوب Vىل السؤال 

  .هللا خيليك

        ::::�ر العدل واحلرÁت�ر العدل واحلرÁت�ر العدل واحلرÁت�ر العدل واحلرÁتالس@يد وزالس@يد وزالس@يد وزالس@يد وز
  س@يادة الرئJس،

  الس@يد رئJس الفريق،
�ل¿س@بة ملا يقال عن معاشات السادة القضاة، معلوم ٔ�ن السادة القضاة 
�بايق موظفي اTو° خيضعون لنظام �لمعاشات مو¸د، و�لتايل فٕان هذا 
النظام يالحظ ٔ�نه يعاين من ٔ�زمة هيلكية �برية، اك�ن تقر�ر اIلس أ#Vىل 

�ت، اك�ن تقر�ر ا�لجنة التقaية التابعة �لحكومة، اك�ن لك املعطيات �لحسا
اليت تقول بsٔن احلكومة ي¿�غي ٔ�ن تتد{ل Vا[ال ورسيعا من ٔ�[ل ٕانقاذ هذا 

  .النظام
حلد ا#ٓن لJس هناك ٔ�ي تعديل يف هذا النظام، و�لتايل لJس هناك 

Vىل مس@توى معاشات القضاة، سواء �ل¿س@بة ���ن تقاV دوا ٔ�و ٔ�ي مشلك
  . ا�Ðن مه مرشفون Vىل التقاVد

قاض، لكهم  74تقاVد  2013ٔ�فMد بsٔنه يف هاذ الس@نة ا�يل يه س@نة 
يتقاضون يعين معاشاهتم �ل¿س@بة ا�يل توصلوا ا#ٓن بتصفMة املعاشات وفق 
ما اكن [اري به العمل، ولن يقع ٔ�ي مس، ؤ�قول برصحي العبارة لن يقع ٔ�ي 

ض ٔ�و ٔ#ي موظف، ٕامنا هذا القانون ملا مس �حلقوق املك�س@بة ٔ#ي قا
´ادي خيرج و´ادي يدوز Vىل يد�ن الربملان بغرفmيه حMنئذ سوف يمت ٕاVادة 
النظر ف1 ي¿�غي ٕاVادة النظر فMه �ل¿س@بة �لمس@تق�ل مبا خيدم نظام املعاشات 

  .ومبا ال يؤ�ر Vىل القدرة الرشائية �لمعنيني �ٔ#مر
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد محممحممحممحمد أ#نصاريد أ#نصاريد أ#نصاريد أ#نصاري
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
تنظن اÐي ٔ�دى ٕاىل ختوف æساء ور[ال القضاء هو ٔ�ن هلم نظام 
ٔ�سايس {اص هبم خمتلف عن �يق أ#نظمة املتعلقة ببايق املوظفني، وكام 

ائب لرئJس اIلس أ#Vىل �لقضاء تعلمون، ؤ�نمت س@يد العارفني، �عتبارمك الن
ٔ�ن هناك ما Ôسمى �fمتديدات، متديد س@ن�ني مث س@ن�ني مث س@ن�ني، ست 
س@نوات، ب�J يف �يق الوظائف هناك سن التقاVد حمدود، وهاذ الست 
س@نوات املتتالية Vلهيا مس@تحقات معJش@ية كذ� ل¿ساء ور[ال القضاء، 

طة القضائية يه اليت لها وال يتحمكون ٕاذ حىت املسودة اجلديدة السل
 �Jمتديد، بfمتديد ٔ�و لرفض اfل ا�الصالحMة، حسب ما هو يف املسودة، لتق
أ#ساس هو ٔ�ن �كون ذ� لرغبة القايض ليك يعرف هل سJس@تفMد ٔ�كرث 

  .س@نة 60ٔ�و �ريد مبحض ٕارادته ٔ�ن يضع ¸دا ملساره القضايئ عند 
Iل اÁول لهذا وبطبيعة احلال هناك تبا�ن ٔ#ن التد{ل د�لس أ#Vىل �لق

ورفض هذا وٕايقاف هذا ٔ#س@باب ذاتية، ويف بعض أ#حMان موضوعية، 
جيعل التبا�ن يف املعاشات بني هذه الفLة، و�لتايل ٔ�عتقد ٔ�ن إالصال¸ات 
املرتق�ة، ومن حقaا �س@ياس@يني س@ي¦ال Vلينا القوانني التنظميية، ٔ�ن ن¿�ه 

حية ليك �كون ٕاصال¸ا، اس��اقMا ملا يدور من هواجس Tى هذه الرش 
و�لتايل Vدم التخوف ٔ#ن هناك التخوف اÐي يرضب �س@تقالل يف 
الصممي، عندما �كون إالæسان حتت رمحة سلطة معينة fمتدد Å ٔ�و حترمه 
 ñمع ت jمتديد، فال �كون مس@تقال، بل يبقى عينه ؤ�ذنه وعقfمن ا

  .السلطة ليك متدد Å ٔ�و حترمه من اfمتديد
  .الرئJس شكرا الس@يد

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Vىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد وز�ر العدل واحلرÁتالس@يد وز�ر العدل واحلرÁت
  .شكرا

ٕاذن، ي¿�غي ٔ�ن نتفق ٔ�نه حلد ا#ٓن ما عند� حىت يش قانون راجع 
 معاشات سواء املوظفني سواء القضاة، نتفقو Vىل ٔ�ن الناس ا�يل خرجوا

�لتقاVد رامه كJس@تفدوا من التقاVد ا�يل كJس@تفدوا مaو اكفة املوظفني واكفة 
نتفقو ٔ�يضا بsٔن القضاة خيضعون لنفس النظام اÐي خيضع . القضاة ف1 س@بق

  .Å مجيع املوظفني ويعين املس@تÃدمني �مجلاVات احمللية
اك�ن هناك {الف وا¸د ٔ�رشمت Å، وهو ٔ�نه �ل¿س@بة �لقضاة �ميكن 

 62ٔ�و  60، طبعا �ميكن �كون Vىل 66اfمتديد سن التقاVد ٕاىل ´اية  يوصل
، هذا يمت يف احلال بوا¸د النوع من االتفاق ا�يل 66لكن لن يتïاوز 64ٔ�و 

�يكون بني اIلس أ#Vىل �لقضاء وبني املعين �ٔ#مر، اتفاق مضين �لطبع 
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القايض  ٔ#نه خص يقرر اIلس أ#Vىل �لقضاء اfمتديد وخص ما �رفضوشاي
  .املعين

طبعا �ل¿س@بة �لقانون املنظم �لنظام أ#سايس �لقضاة ا�يل ´ادي جيي 
�لربملان، فغادي òشوفوه ان& كربملانيني، كتنظروا يف �جهتاد ا�يل دارتو 
الهيئة العليا �لحوار الوطين، ا�يل هو اكن ٔ�يضا ن�ïMة يعين وا¸د اIموVة 

املس@توÁت، وا�يل شافت احلكومة  دÁل املشاورات مع القضاة Vىل مجيع
ه Vليمك، و´ادي تد�روا الصيغة ا�يل يه مالمئة وا�يل عنواهنا الرئJيس  وتق̧رت
هو حامية اس@تقالل السلطة القضائية، ٕاىل اكن يش صيغة كمتس �س@تقالل 

  . السلطة القضائية، فaحن من ا#ٓن نقول بsٔن ال Õرغب فهيا ؤ�نمت لن تت�aوها
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس@يد رئJس الس@يد رئJس الس@يد رئJس الس@يد رئJس 
  . شكرا، وæشكر الس@يد الوز�ر Vىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

وا#ٓن ن¿mقل ٕاىل أ#س@ئ_ املو®ة ٕاىل الس@يد وز�ر التجهزي والنقل 
  . وا�لو[Jس�Mك، والسؤال أ#ول حول النقل السكيك

اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق اTس@توري لتقدمي السؤال، 
  .ارتفضل الس@يد املس�ش

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس@يد الرئJس

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

  الس@يد الوز�ر،
ال ٔ�¸د خيفى Vليه اTور اÐي تلعبه السكك احلديدية يف التمنية 

مليار  3,6رمق معامالت بلغت  �2011قmصادية، واÐي حقق س@نة 
، وجسل æشاط 2010مقارنة مع  %11درمه، مسïال حتس@نا ب¿س@بة 

مليون مسافر، ٕاال ٔ�ن سؤالنا اليوم يتعلق �ملعا�ة اليت  34املسافر�ن نقل 
يتلقاها املواطنون املسافرون Vىل منث القطار، سواء kس�ب التsٔخر املس@متر 

وهنا . �لقطارات اÐي �ربك مواعيد املواطنني، و{اصة الطلبة واملوظفني
قطار يومMا يصل ٕاىل ساVة، {اصة تñ اليت �ربط جند فٕان معدل تsٔخر ال

  .اTار البيضاء بطنïة
  الس@يد الوز�ر، 

الس�ت ا�يل فات هذا ما بني خريبكة واTار البيضاء جوج اسوايع 
 7، ب�J جند معدل تsٔخر القطار يف اليا�ن فهو )retard(ونصف دÁل 
  . ثواين يف الس@نة

احملطات اليت ٔ�صبحت  Vىل غياب أ#من دا{ل القطارات ويف بعض
مsٔوى �لم�رشد�ن وامل�سولني م2ل حمطة واد زم، دون احلديث عن غياب 

 7شهر(كMفات {اصة يف فصل الصيف امل ال�شو�ر ببعض احملطات وتعطل 
  ).8وشهر 

وتبقى املعض_ الكربى يه املمرات ´ري احملروسة اليت حتصد ٔ�رواح 
  . املواطنني

  : رتموVليه، æسائلمك، الس@يد الوز�ر احمل

ما يه مقاربة احلكومة يف ٕاصالح هذه �خmالالت اليت ذ�ر�ها  -
 سالفا؟ 

وهل هناك �ر�مج لتïديد القطارات والعر�ت املهتالكة، واليت ال  -
 òسا�ر املشاريع التمنوية ببالد�؟ 

، 1925وهل هناك وقت لتïديد السكة احلديدية اليت ش@يدت مaذ  -
Vسمح �لقطار ٔ�ن يتعدى رسò ة؟ 40ة واليت الVلكم يف السا  

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

  :الس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوجس�Mك والنقل وا�لوجس�Mك والنقل وا�لوجس�Mك والنقل وا�لوجس�Mك
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

ميل كتطرح أ#س@ئ_ . ٔ�شكر املس�شار احملرتم Vىل طرح هاذ السؤال
كون أ#جوبة، �يكون تفاVل، يعين ملا �يكون فقط يف بطبيعة احلال و�ي

ٔ#نه ٔ�� ال ٔ�خفMمك رمغ ٔ�ن إالخوان وأ#خوات املس�شار�ن قد .. اجتاه وا¸د
ال يق�لون هاذ التعقMب، ولكن عندما يت¦دث عن ٔ�مر، من أ#حسن الرٔ�ي 
العام ٔ�ن يعرف اجلواب Vليه م2ل ما س@نقوم به ا#ٓن، وهذا التفاVل هو 

يش رضوري غنïاوبو Vىل مجيع أ#س@ئ_ و´ادي نقaعو جبميع ٕاجيايب، ما
أ#جوبة، ولكن الرٔ�ي العام والبالد دÁلنا واملنطق دÁل اTس@تور دÁل 

والتو[ه ا�يل ماش@ية فMه البالد دÁلنا، التفاVل بني القوى الس@ياس@ية  2011
  . ومaتخيب أ#مة والسلطة التنفMذية كتكون فMه فائدة �برية [دا

املوضوع �لضبط دÁل السكك احلديدية، ٔ�نه يعين س@بق ٔ�نه  ويف هاذ
جMنا �لربملان يف ٕاطار ا�لجنة، احaا مس@تعد�ن جنيو يف ٕاطار ا�لجنة وند{لو 

دقائق ال من أ#جوبة وال من التعقMب �ش  5يف التفاصيل، ٔ#نه ال �كفي 
aا مقنا هبا يف الغرفة أ#وىل وطرحaىل مجيع أ#س@ئ_، احV ا ميكن جناوب

ٔ�ش@نو الربامج دÁل �س�Yر ا�يل اكينة يف املس@تق�ل، وا�يل �دÁها 
، ولكن اك�ن �ٓفاق مس@تق�لية، ومس@تعد�ن ٕان 2016-2012احلكومة يف 

  .شاء هللا ٔ�ننا جنيو �لجنة يف الغرفة الثانية وند{لو يف التفاصيل
ل اليوم ا�لجنة دÁ.. ميكن يل نقول � اليوم اش@نا يه احملاور دÁل ،لكن

�س�Yر ا�يل �بعة �لمïلس إالداري دÁل املكmب الوطين اكن عندها 
  :اج&ع، ميكن نقول � ٔ�مه احملاور
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احملور أ#ول، هو حمور السالمة، {لينا نتلكمو بsٔنه اك�ن وا¸د 
�س�Yر �بري [دا يف موضوع السالمة، ال من حMث احلائط الوايق، وال 

روسة، وال ٕاضافة �كaولوجMا يف وا¸د من حMث ٔ�يضا هاذ املمرات ´ري احمل
العدد دÁل املمرات، ا#ٓن اس�Yرات خضمة، يعين ا�يل ميكن يل نقول لمك 
�ش Õزولو لك العوائق، مازال هاذ اليش ما ´ادÔش ميكن يتدار، ٔ#نه هاذ 

س@نة وهاذ اليش موجود، ما غميك¿ش جنيو نلغيوه يف س@نة، فعملية  50
  .ني �يا{ذ وقت�س�Yر راك ان& Vارف

أ#مر الثاين، وهو ٔ�نه ماشني يف ٕاطار Qهربة الش@بكة �اكملها، �ش 
ميكن لنا يعين ا#ٓن املرشوع ا#ٓن دÁل الكهربة الك�ري [دا ا�يل هو مابني 
فاس وو[دة، �ش ميكن لنا ٔ�يضا Õرحبو من �حMة الزمن، ان& كتعرفوا بsٔن 

 ٔ�يضا يف التواصل وال ٔ�يضا الكهر�ء كتلعب دور �بري، ال يف السالمة وال
  .ف1 يتعلق �لرحب دÁل الوقت

املرشوع ا#ٓخر، وهو الش@بكة التقليدية، ا#ٓن اك�ن معلية دÁل التطو�ر 
دÁلها، ميكن يل نقول لمك ا#ٓن تث¿Mة الش@بكة ما بني سطات وما بني 
مراQش، ما بني اTار البيضاء ومراQش هذا وا¸د املرشوع ا�يل طلقو 

، وا#ٓن ´ادي Õمكلوه من )tronçon(ال°، اكن يف أ#ول وا¸د صاحب اجل
دقMقة ما  45مراQش حىت ��ار البيضاء ا�يل غيÃلينا Õرحبو ما يقارب من 

  .بني مراQش واTار البيضاء، وهذا يشء مفMد
ا#ٓن اكينة اTراسات قامئة �ش منش@يو حىت لبين مالل، �يق كنقلبو 

ن لنا ٕان شاء هللا Õمكلو يعين املرشوع ٔ�ش@نو هو املسار أ#فضل �ش ميك
  . دÁل حىت لبين مالل

_ دÁلو أ#وىل ٕان  اك�ن ٔ�يضا كام تعلمون القطار الفائق الرسVة ا�يل امل̧ر
شاء هللا كنمتناو ما �كوæش عند� تsٔخر �بري، ٔ#ن اكن عند� مشلك دÁل 

 ٔ�يضا حىت Õزع امللكMة، ا�يل احaا كنعاجلوه مع وزارة اTا{لية، و´ادي مييش
  .�لجنوب، واTراسات املس@تق�لية كتلكم حىت Vىل حماور ٔ�خرى

ٔ�يضا عند� املرشوع دÁل احملطة الطرقMة �ش حنس@نوها، واحaا 
  .[اهز�ن

دÁل القطارات يومMا  6ولمك واد زم �خلصوص، كام تعلمون ا#ٓن عند� 
  .�ش اس@تجبنا �لسادة املنتخبني، ميكن لنا منش@يو ٔ�كرث من ذ�

        ::::لس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةاااا
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس@يد املس�شار، يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليف
  . شكرا الس@يد الوز�ر Vىل اجلواب

ٕاال ٔ�ين ٔ�الحظ ٔ�ن بعض احملطات ال زالت éمشة، وVىل س�Mل املثال 
لوز�ر، حمطة واد زم وخريبكة يف اجتاه اTار البيضاء، القطار، الس@يد ا

�يخرج مع الس@بعة وثلث دÁل الصباح وما تيوصل حىت �لعرشة ونصف، 

هاذ الوقت ´ري مالمئ ال �لطلبة وال �لعامل وال من �ريد قضاء ¸ا[ة، وال 
  .�لمرىض

لهذا، الس@يد الوز�ر، تنطالبو مaمك �ش �كون وا¸د الرتان ا�يل خيرج 
، )rapide(ن و�كو 8دÁل الصباح �ش يوصل ��ار البيضاء مع  6مع 

  .وÔساVد مجيع املسافر�ن،هذا من ®ة
من ®ة ٔ�خرى، الس@يد الوز�ر، تنطلبو كذ� الزÁدة دÁل وا¸د 
الرتان �كون رسيع ولو من خريبكة لربش@يد، ٔ#ن خريبكة والت الصباح 

¸اف_ يومMا، وهذا ي�س�ب يف حوادث السري، ولكن  �90متر مهنا ٔ�كرث من 
كك احلديدة تيقول بsٔنه تJشوف العرض ٕاىل اكن املكmب الوطين �لس

راه تيوصل  والطلب، احaا ت¿شوفو قضية ٔ�خرى بsٔن املدخول دÁلو يومMا
ٕاال من محو° الفوسفاط، وتتخرج، الس@يد الوز�ر، من  %60لوا¸د 

 60قطار يومMا، ولك قطار فMه  32خريبكة ٕاىل اTار البيضاء ٔ�كرث من 
يل تيدوز مهنا، ذيك أ#ما�ن عربة وسط املدينة، حىت ذ� أ#مالك ا�

والت حىت يف اfمثن دÁلها ضعيفة يف اfمثن أ#س@باب تريجع ٕاىل صوت 
  .القطار

لهذا، الس@يد الوز�ر، تنطالبو مaمك وتنsٔكدو لمك مرة ٔ�خرى، وكذ� 
املمرات، لكهم بدون حراسة �س@ت]aاء  7املمرات، خريبكة حتتوي Vىل 

 3: 2013الوطين �لسالمة اكنت يف وا¸دة، والقmىل راه ذ�ر�ها يف اليوم 
  .دÁل القmىل لكهم راجعني لهاذ اليش دÁل احلراسة

لهذا، الس@يد الوز�ر، تنطالبو مaمك وتنsٔكدو لمك طلبنا وهو التوقMت 
قطار ا�يل  32وزÁدة، ٔ#ن، الس@يد الوز�ر، راه عند�  8حىت  �6رجع 

فر�ن ´ادي تويل تتخرج، لو اكن لك قطار يلصقو فMه ´ري عربة دÁل املسا
خريبكة اTار البيضاء يه اTار البيضاء الر�ط، لك نصف ساVة ´ادي 

  . يويل املسافر�ن
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

  :الس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوجس�Mك والنقل وا�لوجس�Mك والنقل وا�لوجس�Mك والنقل وا�لوجس�Mك
ٔ#ن هذا وا¸د  Vىل ٔ�ية ¸ال ٔ�� كنتقرح، !البضائع واملسافر�ن ممكن... 

السؤال ا�يل اكن طرحوه السادة املنتخبني دÁل املنطقة ودÁل اجلهة، 
ٔ�زيالل، احaا - ورديغة واجلهة دÁل �د°-اجلهتني �خلصوص، ®ة الشاوية

مس@تعد�ن ٕان شاء هللا مع الس@يد املد�ر العام ند�رو اج&ع حول املوضوع، 
لهاد املنطقة، احaا كنsٓمaو بsٔنه  ونعطيمك ٔ�ش@نو هو الرب�مج ا�يل احaا �ل¿س@بة

يف هاذ التو[ه حنو الوسط يعين مايش فقط ´ري يف هاذ اجلهتني، هذا مفMد 
�ل¿س@بة لالقmصاد الوطين، و´ادي خييل Vىل ٔ�نه املغرب اكمل ٕان شاء هللا 
Ôس@تافد من املشاريع دÁل النقل ودÁل الب¿Mة التحتية، وميكن لنا æرشحو لمك 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –الت جملس املس�شار�ن مداو

24 

 )م 2014 ٔ��ريل 15( ه 1435 جامدى ا#ٓخرة 51

  .ٔ�ش@نو ند�رو
القطارات �ميش@يو، والو  2كنقول � ا#ٓن راه ما ابقاوش فقط ولكن 

ا#ٓن ثالثة، در� وا¸د الصباح، وا¸د الوسط ووا¸د يف العش@ية، ´ري� 
يش اشوية، مايش ذاك اليش ا�يل مطلوب، ولكن ان& كتعرفوا التغيري البد 
خصو دÁل الوقت، ؤ�ننا Vازمني ٕان شاء هللا �ش نsٔهلو العر�ت، Vازمني 

ش احملطة الطرقMة �كون يف املس@توى دÁل املدن دÁلنا ودÁل املناطق �
دÁلنا، وا#ٓن ك¿ش@تغلو عند� �ر�مج طموح، راه س@بق لنا ٔ�ننا �لكمنا Vليه، 
Vازمني ٔ�يضا �ش املمرات ولكن مزÁن هاذ القضية دÁل ٔ�نه املمرات ا�يل 

ب ٔ�ن �كون حمروسة ما ´ادÔش نبدلو فهيا الطريقة دÁل التكaولوجMا ٔ�هنا جي
اكم_، ٕاىل اك�ن ممرات ´ري حمروسة مزÁن ٔ�نك تعطينا املعطيات فهيا �ش 

  ...ميكن لنا ٕان شاء هللا
¸اف_ متر، احaا ا#ٓن دا{لني يف وا¸د  30فقط درتو ٕاشارة بsٔنه اك�ن 

_ دÁل تsٔهيل القطاع دÁل النقل الطريق، وان& Vارفني بsٔن عند�  امل̧ر
#ٓن دÁل جتديد احلظرية ودÁل رشاكة مع هذا القطاع ودÁل �ر�مج طموح ا

عقد �ر�مج ا�يل ٕان شاء هللا قريبا س@ُيمىض بني احلكومة وبني هذا 
القطاع، ؤ�ننا ماش@يني يف هاذ �جتاه دÁل ٔ�ننا حنس@نو هاذ النقل هذا 

  . �لشلك اÐي Ôس@تجيب لتطلعات املغاربة
ن شاء هللا ´ادي Õرجعو بنوع احaا اكن عند� تصور مل يق�ل، ولكن إ 

من التïديد فMه ملصل¦ة هذه اخلدمة، لكن ميكن يل نقول لمك حوادث 
السري مايش كثرية يف القطاع دÁل احلافالت، من واجيب ٔ�ن ٔ�دافع عن هذا 

، لكيش �يعرفها، ولكن )spectaculaire(القطاع، ميل كتوقع كتكون 
ا كتوقع، و�Ð احaا كنا صارمني ال¿س@بة دÁلها قلي_ [دا، و�يرض� احلال مل

مع من مل حيرتم الرشوط دÁل السالمة يف هاذ اIال دÁل النقل Vرب 
  . احلافالت
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

اللكمة . ون¿mقل ٕاىل السؤال الثاين موضوVه ضعف الش@بكة الطرقMة
مي السؤال، تفضل ٔ#¸د السدة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقد

  .الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد محممحممحممحمد Vلميد Vلميد Vلميد Vلمي
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

سؤال الفريق �شرتايك املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر التجهزي والنقل هو 
  :اك#ٓيت

  الس@يد الوز�ر، 

جهزيات والب¿Mات العديد من مaاطق اململكة تعرف ضعفا ف1 يتعلق �لت 
أ#ساس@ية الالزمة، من طرق ومسا� وقaاطر، ٕاما بفعل العوامل الطبيعية 

  . وٕاما بفعل أ#مطار اليت تؤدي ٕاىل ٕاتالفها
  الس@يد الوز�ر، 

حنن، يف الفريق �شرتايك، كثريا ما Õهبنا احلكومة ´ري ما مرة ٕاىل 
سؤولية، رضورة التعاطي مع هذا املوضوع �لك ما Ôس@تحق من ٔ�مهية وم 

دون ٔ�ن نبخس اIهودات اليت تقوم هبا احلكومة Vىل مس@توى هذا القطاع، 
ٔ#ن شق الطرق ومعلية ٕاجنازها وتقو�هتا يعترب مد{ال ٔ�ساس@يا حلل العديد 
من املشالك املتدا{_ واملرتابطة، واملسامهة ٔ�يضا يف حتريك جع_ �قmصاد 

  .وتعز�ز اfمنو وال&سك �ج&عي
وٕاصالح وصيانة وتوس@يع اتيجية احلكومة من ٔ�[ل ٕاجناز مفا يه ٕاسرت 

الطرق، {اصة �ملناطق القروية اليت òشكو والزالت òشكو اfهتمJش 
  وال¿س@يان؟

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕال[ابة عن السؤال

  :الس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك
  .لس@يد املس�شار Vىل طرح هاذ السؤالك¿شكر ا

مرة ٔ�خرى هذا قطاع �بري وعريض، واحaا بصدد، يعين القطاع 
 20لــ  2035الطريق، حنن بصدد ٕاVداد ا�طط الوطين الطريق يف ٔ�فق 

س@نة املق�_ ا�يل ´ادي يعطينا وا¸د التصور شامل حول احلاجMات، ولكن 
د دÁلنا وا�يل كنعطيو فMه نوع ٔ�يضا حول جحم �س�Yر ا�يل كتحتاجو البال

من التاكمل ما بني ا�يل غيكون Vىل مس@توى طرق الس@يارة، Vىل مس@توى 
الطرق الرسيعة، Vىل مس@توى احملاور أ#ساس@ية، Vىل مس@توى الصيانة، مث 
Vىل مس@توى العامل القروي، مث القaاطر وامل¿شsٓت الفaية �ش �يكون وا¸د 

التد{ل ؤ�ش@نو هو النوع دÁل النوع من التاكمل Vىل مس@توى هذا 
  .الرشااكت

ولكن ا�يل ميكن نقول �لس@يد tٔرقام فقط، ´ري �ش نعرفو جحم 
�س�Yر ا�يل كتقوم به البالد دÁلنا ؤ�يضا جحم اخلصاص، احaا كنعرتفو 
بsٔنه اك�ن خصاص، هذا ٔ��يد، ٔ�ن البالد دÁلنا امحلد � واسعة، التضارÔس 

مليون دÁل املغاربة ا�يل �يعJشوا  13القروي تقريبا فهيا مmعددة، æس@بة العامل 
يف العامل القروي، مث ٔ�يضا الش@بكة الطرقMة دÁلنا امحلد � كربت، ا#ٓن راه 

ٔ�لف، و�لتايل يعين الصيانة دÁلها كتطلب وا¸د احلجم  45كنتلكمو Vىل 
  .�بري دÁل إالماكنيات

ر يف الطرق جحم �س�Y 2016- 2012ميكن يف طرق الس@يارة ا#ٓن 
، 2016و 2012مليون دÁل اTرمه، هذا ما بني  600مليار و 13الس@يارة 
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�ٕالضافة لٕالصالح ا�يل ´ادي يتطلب ٕاصالح الطرق الس@يارة، غيتطلب 
مليون دÁل اTرمه، ٔ#ن اك�ن بعض املقاطع حتتاج ٕاىل  220مليار و

  .اروا ٕاfهيامراجعة، راه كثري من السادة املنتخبني، يعين املس�شار�ن، ٔ�ش
املليار دÁل اTرمه، ما اكفMاش، ٔ�� كنقول  6س@نوات  5الصيانة يف هاذ 

ما اكفMاش ٔ#نه Vىل أ#قل خصنا نوصلو لضعف هاذ الرمق، يعين من مليار 
املليار �ش ميكن لنا æس@تجبو  3خصنا منش@يو ٕاىل  500، مليار و100و

املليار دÁل  2ر �ل¦اجMات، ولكن ا#ٓن �س�Yر ا�يل مقرر من القaاط
قaطرة الظروف دÁلها  1000قaطرة، يعين فهيا  7500اTرمه، ٔ#ن عند� 

ا�يل يه �ٓي_ �لسقوط، ابغينا يف هاذ املدة دÁل احلكومة Õهتناو  200سLJة، 
  .املليار دÁل اTرمه دÁل �س�Yر 2من هذي ا#ٓي_ �لسقوط، يعين 

Y�لكم  600ر ميكن يل نقول لمك ف1 يتعلق �لطرق الرسيعة، جحم �س
املليار  5املليار دÁل اTرمه،  5ا�يل ´ادي توصل لــ  2006-2002يف 

دÁل اTرمه اس�Yر يف الطرق، و{اصة احملاور ا�يل كتعرف حر�ية ا�يل 
  .س@يارة ؤ�كرث يف اليوم 7000كتïاوز 

 ميكن يل نقول ٔ�يضا بsٔنه Vىل مس@توى العامل القروي �لكمتو Vليه، رامك
ان& Vارفني بsٔن احaا بصدد ٕاهناء ا�طط الثاين يف هاذ الس@نة، والس@نة 
املق�_ ´ادي æساليو ٕان شاء هللا، و´ادي æس@تجبو مجليع امجلاVات القروية، 

  . وكنعدو ٔ�يضا خمطط طموح يف العامل القروي
اجلرد ا�يل جرد� �ش تعرفوا اخلصاص يعين يف العامل القروي يعين 

يل اك�ن خصاص، بطبيعة احلال هذا ´ادي ند�رو فMه لكم ا� 45.000
س@نة املق�_  20أ#ولوÁت وكند�روه مع السلطات واملنتخبني، يعين يف 

ٔ�ش@نو غند�رو tٔولوية؟ مهنا الصيانة دÁل ا�يل تدار، ٔ#ن ما ن¿ساوش بsٔن 
ذاك اليش ا�يل تدار �يخص معلية الصيانة وٕاال غيضيع، والس@1 ٔ�ن اك�ن 

.. ، يعين البد)l’aménagement(ما ت�aاش، فقط تدارت لو البعض ا�يل 
فاحaا كرناجعو حىت التصنيف دÁل الش@بكة الطرقMة، كثري من الطرق يف 

  ...يالعامل القروي غتويل Vىل حساب وزارة التجهزي ٔ#نه رضور 
  ...فابغيت نقول � يعين �ر�مج �بري [دا، Õمتىن تتوفر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . الس@يد الوز�راÕهتZى الوقت 

  .اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقMب، تفضل اليس Vلمي

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد محممحممحممحمد Vلميد Vلميد Vلميد Vلمي
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
ٔ�� من موقع املعارضة البناءة واملسؤو°، ٔ�� مmفق معمك حول هاته 

  .إالسرتاتيجية اليت تفضلمت ٕ�لقاهئا Vىل مسامعنا
يد الوز�ر، �لك ا¸رتام، وسsٔسوق لمك م2اال حMا Vىل ولكن، الس@ 

تطوان، ؤ�نمت تعرفون هذا - مس@توى اجلهة اليت Õ�ٔمتي ٕاfهيا، يه ®ة طنïة

الواقع، ٕالقرار �منية مaدجمة دا{_ Vىل مس@توى هاذ اجلهة و®ات ٔ�خرى، 
تطوان ال ي¿�غي الرتكزي Vىل الوا®ة البحرية وæس@يان -م2ال ®ة طنïة

Tو°، ٔ�� لست )وزان، شفشاون(ا{لية أ#قالمي ا�، هذي معلية ´ري مق
تطوان، ٔ�� مع ذ�، ؤ�مثن ما - ضد �زيني الوا®ة البحرية دÁلنا طنïة

تقومون به، الس@يد الوز�ر، ولكن، الس@يد الوز�ر، راه ٔ�نمت ٔ�مهلمت، وال 
احلكومات السابقة وال ٔ�نمت، ٔ�مهلمت أ#قالمي اليت òشلك جزءا من هذه اجلهة، 

2ال ا�طط ا�يل وقعمت معنا، الس@يد الوز�ر، Vىل مس@توى إالقلمي دÁل م 
  .وزان، ال زال حلد الساVة مل �ر النور

النقطة الثانية، ا�يل �يÃلق الشك �لمواطن هو ٔ�ن الرب�مج الوطين 
الثاين �لطرق دÁل العامل القروي، ونعطيمك م2ال دÁل وا¸د الطريق ا�يل 

أ#مر ب�aفMذ هاذ الصفقة وال زالت معرق_، كنعطيمك اليوم انمت اليوم اعطيتو 
م2ال دÁل الطريق الرابطة بني وزان وموقريصات، ا�يل طالت واس@تطالت 

، راه امجلاVة القروية دÁل زويم وقعت 2005وا�يل كريجع العهد دÁلها لــ 
�ٓنذاك اتفاقMة مع الس@يد Vامل ٕاقلمي شفشاون ميل اكنت وزان �بعة 

، 2014، احaا اليوم يف 2005يد وز�ر التجهزي والنقل يف �لشاون، والس@ 
ميل [ات املقاو° ختدم �ضت إالدارة دÁل املياه والغا�ت، مايش 
املواطنني ا�يل �يعرتضوا، وال يعقل �عتداء املادي ي¿�غي ٔ�ن متارسه إالدارة 

ت مع املواطنني وهكذا دواليك، دا� احaا عند� اليوم ٕادارة املياه والغا�
ا�يل يه جزء من السلطة احلكومMة تعرتض Vىل تنفMذ صفقة ٔ�مرت هبا 

 �يفهم والو، �يقول � راه كتكذبووزارة التجهزي والنقل، املواطن راه ما 
  . Vلينا

ف�التايل، الس@يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري ٕاىل ما ت¿سقوا، حMث راه 
ال عن طريق الربوصيات ذيك املواطنني راه �يالكوا اTق من املياه والغا�ت 

وال عن طريق العرق_ دÁل هاذ املرشوع الهام ا�يل كريبط اجلحرة واTا�رة 
  ...دÁل موقريصات ومركز

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . اÕهتZى الوقت

  .تفضل الس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Vىل التعقMب

  :الس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك
  الس@يد املس�شار احملرتم، 

دقين ٔ�� كنعتقد احلكومة اكم_ وعبد ربه ٔ�ننا نتفاVل ٕاجيابيا مع ص
�نتقادات دÁلمك ومع املالحظات دÁلمك واملتابعات دÁلمك، وس@بق يل مك 
من مرة éام �كن من ٕاماكنيات عند احلكومة، كنعتقد اTور الرقايب 

فوا ا�يل وال�رشيعي والتواصيل واfمتثييل �لمس�شار�ن واملنتخبني �يÃلينا òشو 
ما ك¿شوفوش احaا، هذا يشء طبيعي، ٔ�� كنت �رملاين وكنعرف هاذ 

  . اTور
و�Ð، ٔ�� ماذا يب السادة الربملانيني ٔ�هنم �زودو� �خللل ا�يل كJشوفوه 
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Vىل مس@توى إالجناز، Vىل مس@توى النقص، Vىل مس@توى التsٔخر، واحaا 
  .[اهز�ن �ش نتد{لو

روي يف ®ة الشامل فعال فMه خصاص، �ميكن يل خنربك بsٔنه العامل الق
ا#ٓن كنو[دو مرشوع مس@تق�يل، والحظنا هاذ القضية، لكن �ملقابل يف 
الب¿Mات التحتية املهيلكة كنعتقد الشامل هللا �زيدو وهذا امحلد � بالد� 

  . ٔ#هنا ٕاسرتاتيجية �ل¿س@بة �لبالد
ٔ#ن وزان در� خمطط مزÁن وفعال نعاود Õراجع واش هاذ ا�طط 

الزتمaا، وزان اعطيناها ٔ�مهية ٔ#نه اكن éمش مقارنة ٔ#نه اكن �بع، ٕاكقلمي 
[ديد، ف�التايل ٔ�عطيناه، الشاون ا#ٓن اك�ن وا¸د العدد دÁل املشاريع، 
وا#ٓن ما بني الشاون وتطوان راه ا#ٓن املرشوع ٔ�قرر�ه �ش الطريق ٕان 

، )double voie(شاء هللا ميكن لنا نوسعوها، ويف مقطع ميكن ند�رو 
املرشوع دÁل العرا¢ش، دÁل القرص الك�ري كام يف Vلممك اك�ن مرشوع 

، تطوان در� لها �ر�مج مؤخرا امضيناه ٔ�مام [ال° )double voie(دÁل 
  .س@نوات 5املñ، طنïة اس@بق لنا ٔ�مضينا ٔ�يضا خمطط دÁل 

يات كنظن لك ®ة كن¦اولو ما ٔ�مكن �{ذ النصJب دÁلها وفق إالماكن 
ا�يل اكينة، احaا ما ا�رهناش �كون إالماكنيات كثرية وند�رو، ولكن 
حريصني ٔ�ن نوزع ذ� �لعدا°، ٔ�ن نوزعها kشفافMة بت¿س@يق مع السلطات 
احمللية، السادة الوالة والعامل، ومع املنتخبني، وكثري من أ#قالمي {اصة اليت 

ٔ�ت تنال نصيهبا ٔ�¸دثت مؤخرا راه ميكن من بعد نعطيمك إالحصائيات، بد
  . من املشاريع دÁل الب¿Mة التحتية الطرقMة

ال، ال، هذا ´ادي æشوفو ٔ#نه �يوقع هو ميكن ما ... وهاذ املرشوع
ك¿سقوش ق�ال مع املياه والغا�ت، وهلم احلق يف اTفاع Vىل أ#رض 

  .الغابوية، ولكن ´البا ما كن¦لو معهم املشالك وكنلزتمو معهم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

ن¿mقل ا#ٓن �لسؤال الثالث، موضوVه معا�ة املواطنني مع مراكز الفحص 
اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي . التقين �لس@يارات

  .السؤال، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
   املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين

س@يارة للك  20السؤال دÁل فريق احلركة الشعبية اليوم ٔ�ن حتديد 
املواطنني يعانون من طول �نتظار  مركز يومMا من ٔ�[ل الفحص جيعل

وٕاهدار وقهتم وتعطل مصاحلهم، {اصة املوظفني ا�Ðن Tهيم مسؤوليات 
الساVات أ#وىل ٔ�مام وارتباطات دقMقة �لوقت، فهناك طوابري طوي_ مaذ 

هذه املراكز ي¿mظرون دورمه اÐي قد يصل ٔ�و ال يصل، kس�ب الكوطا 

  .س@يارة للك مركز 20اليت فرضهتا الوزارة Vىل ٔ�حصاب هذه املراكز، ٔ�ي 
هاذ اليش، الس@يد الوز�ر، راه فMه صعوبة كثرية وكثرية �زاف Vىل 

 �يصيل الفجر الناس ٔ#ن راه تصور، الس@يد الوز�ر، راه اك�ن �س ا�يل
كتصور، الس@يد الوز�ر، راه اك�ن الناس . �يجي يوقف قدام هذاك املركز

ا�يل �يباتوا يف الس@يارات دÁهلم �ش يصبحوا، واش احaا يف تقدم وال يف 
  تsٔخر؟ 

هاذ املراكز، حقMقة ´ادي تقول يل، الس@يد الوز�ر، بsٔن راه زد� فهيم، 
، ولكن راه اæسmJو، 5وال  4اكنت يف لك مدينة مركز وال جوج، والو 

س@نني ا�يل �يدوزوا  10الس@يد الوز�ر، بsٔن اكنو الس@يارات ´ري دÁل 
دÁل الس@يارات، الس@يد الوز�ر، ا�يل �يوجلوا  %90الفحص، دا� راه وىل 

دÁل الس@يارات ا�يل هام عندمه  %6وال  %5لهاذ املراكز، راه ما اكي¿ش 
  .ص التقيناحلق ميش@يو بدون هاذ الرتخMص دÁل الفح

لهذا، الس@يد الوز�ر، ملاذا مل يمت الرفع من ال¿س@بة املسموح هبا ملراكز 
الفحص يف انتظار وجود مراكز ٔ�خرى اكفMة �ش تفك املعا�ة Vىل 

  املواطنني، الس@يد الوز�ر؟
8نيا، ملاذا مل يمت ٕاعطاء شهر ٔ�و شهر�ن �يف ما هو معمول به يف 

؟ كتعطيو شهر، ولكن هاذ )la vignette(الرضيبة، �يف ما هو يف 
امسيتو راه فMه مشالك اخرى ٔ#ن ٕاىل اخرج إالæسان ٔ#ن املدونة دÁل 
السري اليوم راه فهيا عقو�ت، ٕاىل ما عندQش الفحص دÁل الس@يارات 

  . تيديو � الطوموبيل
  ... ابغينا ´ري تنور�، الس@يد الوز�ر، وتعطينا وا¸د إالماكنيات �ش

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

  :الس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك
طيب، الس@يد املس�شار احملرتم، كام ٔ�كدمت موضوع الفحص التقين 
موضوع éم وخطري، ٔ#نه راه احبال الطبJب مع اجلسم دÁل إالæسان، ان& 

التقين Vارفني ا#ٓن حوادث السري ٔ�¸د أ#س@باب دÁلها ٔ�حMا� هو اجلانب 
  . دÁل الس@يارات، و�Ð وا{ذينو بعناية �برية [دا

ان& Vارفني بsٔنه املدونة فرضت وا¸د النظام معني، نظام ما Ôسمى 
دÁل  �3لش@باكت دÁل الفحص التقين، جMنا امحلد � لقMنا بsٔنه عند� 

الش@باكت، بطبيعة احلال ما الزتموشاي مبا جيب ٔ�ن يلزتموا به، ¸اولنا 
عهم الوضع، امسحنا �ش �زاد ش@بكة رابعة، الناس ا�يل ما نصلحو م 

مطمئ¿M¿ش يف هاذ الش@باكت ابغاو يد�روا ش@بكة دÁهلم، القانون كJسمح 
الس@نة املاضية �ش �زادت ش@بكة  -كام تعلمون-هلم، بعد ذ� در� صفقة 

  .mظرو إالجناز¿ {امسة، احaا كن 
لنظام الصفقات اليوم نعد صفقة 8نية، �ملناس@بة هذا ٔ�صبح خيضع 
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والشفافMة، ¸اولنا æشوفو فني اك�ن اخلصاص، يعين وا�يل ´ادي فني اك�ن 
اخلصاص �ش ميكن لنا Õزيدو مراكز، ف�� ٔ�� تنقولها �لرٔ�ي العام وإالخوة 

بsٔنه فهيا  السادة املس�شار�ن، ٕاىل اك�ن مaاطق يف الب� ا�يل ك�شوفو
يش لوا¸د إالقلمي كتلقى عندو خصاص، والس@1 أ#قالمي الواسعة، م2ال كمت

Vامصة إالقلمي، ولكن املدن ا�يل �بعة لو ما  طمدن �بعة لو، اك�ن فق
فهياش، واحaا [اهز�ن، لكن تيخصنا حنافظو ٔ�يضا Vىل �س�Yر دÁل 
املس�مثر�ن، احaا مع التحر�ر املعقلن، مبعىن ٔ�ن املغريب ا�يل ابغى Ôس�مثر يف 

اVات مرح�ا، ولكن ما منش@يوش حىت Tر[ة ٔ�ن هاذ القطاع و´ريه من القط
حىت وا¸د ما �رحب، ويف هناية املطاف ´ادي يبقاو ي�سابقوا Vىل الباليص 

، و´ادي خييل اجلودة مايش )les visites(ٕان حص التعبري، وي�سابقوا Vىل 
  .يه

فاحaا مس@تعد�ن ٕاذا اكن هناك خصاص، و{اصة ٔ�نه بعد ٔ�سابيع ´ادي 
ة، Ôسلموها لنا السادة املنتخبني �ش ميكن لنا Õزيدوها نعلنو Vىل هاذ الصفق

يف الالحئة، ٔ�� حسب ما مقنا به ٕاكدارة، �وزارة، �ن لنا فني اك�ن 
اخلصاص، ولكن ميكن ان& من {الل املعاينة والشاكÁت اك�ن بعض املواقع 

  . ا�يل ميكن نضيفوها
اVالش تدارت؟ Vىل ٔ�ساس ٔ�ن معدل  20هاذ القضية دÁل 

السوايع يومMا، كنقولو كتا{ذ وا¸د نصف ساVة تقريبا لك  8ش@تغال هو �
)visite(،  لو ٔ�كرث من�، وٕاال ´ادي يبقى يدوز لنا 20ف�التايل ما ميك¿ش نق

، ان& Vارفني ٔ�ش@نو كنقصد، ف�التايل حرص�ها، لكن ٕاذا اتضح 4لك ساVة 
 �8 من ´ري بsٔنه ´ري اكف، ميكن لنا منش@يو، مع العمل ٔ�ننا كمنش@يو ٔ�حMا

  .ساVة يف بعض أ#وقات ا�يل �يكون فهيا �زد¸ام 12السوايع ٕاىل 
نصي¦ة هو ٔ�ن الناس ٔ�ش@نو اكن �يوقع حىت �يتفكر راه اæىس الفزييت، 
و�ميش@يو اكملني، احبال ا�يل �يوقع لنا هنار الرضيبة، احبال ا�يل �يوقع لنا يف 

)la vignette(ل أ#مور، احبال ، احبال ا�يل �يوقع لنا يف وا¸د الÁعدد د
ا�يل وقع لنا مؤخرا يف تغيري دÁل رخص الس@ياقة، حىت الناس ميل قربت 
òسايل Vاد [او اكملني، وكت�ت الص¦افة والناس ٔ�ش@نو واقع، وهاذ اليش، 

  ال، ٔ�ش@نو ا�يل �يوقع؟  ،)les guichets(وما اكي¿ش كرثة 
ٔ#مور احaا هذي راه مع أ#سف الشديد، هذي سلوكنا، كنÃليو ا

حىت ا#ٓخر ومن بعد كنزتامحو، ٔ�� كنعتقد بsٔنه ٔ�يضا ٔ�� ٔ��دي �ش ٔ�نه 
  ... املواطن حيرس ٔ�نه ين��ه Vىل الزمن دÁل

هاذ الفكرة ا�يل اقرتحmو دÁل ٔ�ننا نفرقو هاذ اليش يف الزمن، يعين حىت 
يه فكرة يعين مكل �يقولوا فكرة مجي_، غن¦اولو �{ذو هبا، مع العمل ٔ�ن 

 من الناس �يقول � {يل حىت òسايل الس@نة دÁيل، �يبغي مييش الك2ري
حىت #ٓخر ساVة من الس@نة دÁلو، ما اك�ن �س ٔ�نه ٕاىل اس@بق ٔ�س@بوع وال 

    ....ٔ�س@بوVني وال شهر، ´ادي �كون فMه فائدة Å ولهذا القطاع
  

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا، شكرا الس@يد الوز�ر
  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد م�ارك الس@باعيالس@يد م�ارك الس@باعيالس@يد م�ارك الس@باعيالس@يد م�ارك الس@باعي    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس@يد الرئJس

ٔ#ن احaا تيجينا .. ك¿شكروك الس@يد الوز�ر، ٔ#ن مmفهم املسائل دÁل
عيب �ش نصبحو الصباح ´اديني يف الشارع و�يبان لنا وا¸د الطابور دÁل 

س@يارة واقفة قدام وا¸د الفحص التقين، وا#ٔكرثية دÁل  30وال  20
  .ينني يف وسط املدينة، هذا هو املشلكالفحوص التقaية املراكز اك

، 11زÁدة Vىل هذا، الس@يد الوز�ر، راه اكينني ٕاىل دزيت يف ا�ليل مع 
ٔ#ن لك تي�سابق Vىل .. دÁل ا�ليل كتلقى هذاك الطابور فعال دÁل 12

�مييش يقلب Vىل مدينة  20، ٕاىل شاف راسو فايت هذيك 20ذيك 

ا�يل تنطلبو مaمك، الس@يد الوز�ر، اخرى وال، وهذا هو املشلك، ٔ#ن احaا 
هو فعال كام قلتو هذا م2ل الفحص الطيب، فعال راه {اص �كون ذاك 
اليش مدقق من مجيع املسائل دÁلو، ولكن تعطو� وا¸د الشوية دÁل 

... امسيتو، ٕاما �زيدوا اشوية يف الكوطا وال تقلبوا Vىل مسائل ٔ�خرى ا�يل
 5وال  4راه مدينة �ٓسفي فهيا دا� ٔ�� تندوي � ´ري Vىل مدينة �ٓسفي، 

ٔ#ن �يجيو من الصو�رة ... املراكز، ولكن رمغ ذ� اك�ن وا¸د العدد دÁل
وتيجيو من اليوسفMة، �يجيو من الشامعية، �يجيو لهاذوك املراكز، ٕاذن هنا 

  .اك�ن مشالك الس@يد الوز�ر
 ا�يل نطلب مaمك هو حتلوا هاذ املشالك ٔ#ن فهيا موظفني ا�يل ساحمني

  يف العمل دÁهلم، واش ´ادي Á{ذ هنار �ش يدوز؟ 
  . ٕاذن، هذا هو املشلك ا�يل كنطلب مaمك الس@يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، ٕاىل اكن عندمك يش تعقMب

  :الس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهالس@يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك والنقل وا�لو[Jس�Mك
ات ٔ�� [اهز،  ´ري ابغينا منش@يو حبال دا� طيب، ٔ�� ٕاىل اكنت مق̧رت

ميل ذ�رتو �ٓسفي، ابغينا منش@يو �ليوسفMة والشامعية، هذي يه الفكرة ٔ�ننا 
æسمحو ا#ٓن �ملراكز يف املدن الصغرية، القaيطرة ابغينا منش@يو �لتازي، 
س@يدي سل1ن ابغينا منش@يو لس@يدي حيىي، س@يدي قامس ابغينا منش@يو 

ا مزÁن ¸افظهم، يعين ٕاقلمي امخلJسات ملرشع بلقصريي، هاذ املنطقة كنعرفه
ابغينا منش@يو لتيفلت ومنش@يو حىت الرماين، فهذي يه الفكرة، ٕاذا اكنت 

ات ٔ�ننا خنرجو من املدن الك�رية يعين ´ادي ٔ�فضل   .مق̧رت
8نيا، ٔ�� تنعاود نقول الناس �يÃليو حىت ا#ٓخر مفا غميك¿شاي Õزيدو يف 

و حىت ا#ٓخر، وٕاال غنقmلو ٔ#ن الناس �يÃلي) la capacité(السعة 
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�س�Yر، فالفكرة هو ٔ�نه ميكن نلقاو يش طريقة لضبط العملية دÁل 
الوقت، ميكن نقولو م2ال ميكن نقصو من التعرفة، ٔ�� كنفكر ٔ�ن ا�يل [ا 
�كري ق�ل ٔ�س@بوع وال ٔ�س@بوVني نقصو لو وا¸د يش اشوية، �ميكن نلقاو 

ز ٔ#ن الناس �يتجمعوا يف يش صيغة، ولكن �ش Õزيدو Vدد دÁل املراك
وا¸د اfهنار، ´ادي �كون جمحف يف حق املس�مثر�ن، ف�التايل كام قلت مرة 
ٔ�خرى تصور احلكومة حتر�ر القطاVات �قmصادية لكن مع التقaني حىت 

  . �كون هذا �س�Yر مرحب وفMه فائدة �لمواطنني
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسةشكرا، وæشكر الس@يد الوز�ر Vىل 

وا#ٓن ن¿mقل ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر الس@يا¸ة حول ٔ�س@باب 
اللكمة ٔ#¸د السادة . ٕا´الق مقر املكmب الوطين املغريب �لس@يا¸ة بديب

املس�شار�ن من فريق أ#صا° واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل اليس 
  .العريب

        ::::احملريشاحملريشاحملريشاحملريش    املس�شار الس@يد العريباملس�شار الس@يد العريباملس�شار الس@يد العريباملس�شار الس@يد العريب
  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ت¿متناو، الس@يد الرئJس احملرتم، احلكومة ميل جتي �ش جتاوب Vىل 

أ#س@ئ_ الشفوية يف هاذ اIلس املوقر تت¦ىل �لشïاVة و�كون مس@تعدة 
تتفاVل مع السادة املس�شار�ن ٔ#ن تنالحظو سلوك ´ري مسؤول دÁل 

عض ٔ�عضاء هاذ احلكومة والرنفزة والهجوم Vىل السادة املس�شار�ن بطرق ب
  .´ري معقو° ٔ#ن السادة املس�شار�ن

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
�Áشار، اد{ل يف السؤال د�الس@يد املس.  

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريش
ٔ�� ´ادي Õرجع �لسؤال الس@يد الرئJس، ابغيت ´ري نبه ٔ#ن ´ري ما مرة 

اذ اليش من رئJس احلكومة ومن ٔ�عضاء احلكومة وهاذ اليش ´ري وقع ه
  .معقول

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريش
  الس@يد وز�ر الس@يا¸ة احملرتم،

  . ٔ�نت مرح�ا بك، ٔ�نت را[ل مزÁن، الس@يد الوز�ر
  الس@يد الوز�ر، 

مليون ساحئ يف ٔ�فق  20ٕاىل �راهن بالد� Vىل حتقMق هدف الوصول 

، وهو حتدي يقmيض رضورة القMام مبختلف التدابري اليت òسامه يف 2020
ويف هذا إالطار، . ٕانعاش وتsٔهيل الس@يا¸ة الوطنية لتحقMق هذا الهدف

ببالد� يقوم املكmب الوطين املغريب �لس@يا¸ة مبجهودات �برية �لتعريف 
روجيية مaتظمة ل�سويق املنتوج {ارجMا، {اصة ف1 يتعلق ب�aظمي محالت �

الس@يا¦ الوطين بصورة تضمن �كرÔس صورة الو®ة املغربية �ٔ#سواق 
التقليدية، وتعزز متوقعه يف أ#سواق الواVدة يف ظل أ#¸داث اليت يعرفها 
احمليط إالقلميي واTويل، ´ري ٔ�ن املكmب قرر ٕا´الق فرع ديب �ٕالمارات 

[ديد �لعامصة السعودية الرÁض، وهو ما  العربية املت¦دة مقابل فmح فرع
يطرح ٔ�كرث من Vالمات اس@تفهام حول أ#س@باب احلقMقMة اليت تقف وراء 

، )Expo 2020(قرار Qهذا، {اصة ؤ�ن مدينة ديب òس@تعد لتنظمي معرض 
وما يعنيه ذ� من رضورة توا[د املغرب بقوة يف هذا احملفل اTويل، Vىل 

مaاس@بة الس@تكشاف أ#جa¦ة والفعاليات اعتبار ٔ�ن هذا املعرض Ôشلك 
  .الثقافMة اليت ينظمها مLات املشاركني

æ ،�Ðسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن أ#س@باب اليت دفعت 
املكmب الوطين املغريب �لس@يا¸ة ٕاىل ٕا´الق فرع ديب �ٕالمارات العربية 

يف  املت¦دة والتداعيات اليت س@يÃلفها هذا القرار Vىل س@ياسة الوزارة
  .òسويق املنتوج الوطين {ارجMا، {اصة يف أ#سواق الواVدة

  .وشكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر يف ٕاطار إال[ابة عن السؤال

        ::::الس@يد حلسن ¸داد، وز�ر الس@يا¸ةالس@يد حلسن ¸داد، وز�ر الس@يا¸ةالس@يد حلسن ¸داد، وز�ر الس@يا¸ةالس@يد حلسن ¸داد، وز�ر الس@يا¸ة
  .شكرا الس@يد الرئJس

الÅ شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Vىل طرح هاذ السؤال ومن {
  .ٔ�عضاء فريق أ#صا° واملعارصة، وهاذ �ه&م �لس@يا¸ة

�لتذكري ٔ�ن املكmب الوطين املغريب �لس@يا¸ة، Å ٕاسرتاجتية حمددة ف1 
بsٔنه اعمتد� ملدة س@نوات Vىل  خيص ال�سويق Vىل املس@توى اTويل، كتعرفو

يف  أ#سواق التقليدية، وال زالت éمة �ل¿س@بة �لس@يا¸ة املغربية، ولكن
ا�يل وضع املعامل دÁلها صاحب اجلال°، ٔ�نه البد  2020ٕاطار الرؤية دÁل 

من �جتاه حنو أ#سواق الصاVدة، وخصوصا ٔ�ن التطور ا�يل كتعرفوا 
الس@يا¸ة العاملية �يعطي بsٔنه أ#سواق الصاVدة عندها وا¸د أ#مهية �برية، 

تي¿Mة، كمنش@يو كذ� لهذا احaا كمنش@يو ٔ#ور� الرشقMة، كمنJشو ٔ#مر�اك الال
دÁل اخلليج ٕالفريقMا الغربية، واه&م �بري [دا �ملنطقة دÁل الرشق العريب و 

العريب نظرا �لنوعية دÁل الس@ياح وكذ� ٔ�نه موجود وا¸د القمية مضافة 
  .�ل¿س@بة لهاذ الس@ياح

ا�يل وقع وهو ٔ�نه احaا ما ´لقaاش ديب، ولكن فقط �تفاق مع املهنيني 
ود�ن يف دو° إالمارات العربية واالتفاق مع دول اخلليج ٔ�نه مت نقj ا�يل موج
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من ديب ٕاىل ٔ�بو ظيب، ولكن احaا مmوا[د�ن يف إالمارات العربية، كنعرفو 
أ#مهية ا�يل تتك�س@هيا إالمارات العربية املت¦دة، وكنعرفو كذ� القمية 

بوابة Vىل املضافة ا�يل موجودة عند الساحئ إالمارايت، ولكن كذ� بsٔن 
جaوب رشق ٔ�س@يا وكذ� Vىل دول ٔ�خرى من العامل، وكذ� Vىل 

  . اسرتاليا
ولكن مت فmح، �ٕالضافة ٕاىل هذا، ٔ�نه مت نقل، مايش ٕا´الق، مت فmح 
كذ� مكmب ا�يل يف الرÁض ا�يل هو éم [دا، كتعرفوا السوق السعودية 

خلارج، حنن مليون دÁل الس@ياح السعوديني ا�يل �ميش@يو لك س@نة ٕاىل ا 4
ٔ�لف، عند� وا¸د الهدف ٔ�نه رمبا Vىل  70ال æس@تقطب ٕاال تقريبا وا¸د 

ٔ�لف، ولكن Vىل مس@توى  150مس@توى العربية السعودية نوصلو ٕاىل 
  . %12ٔ�لف ساحئ �زÁدة دÁل  250اخلليج العريب ٔ�ننا نوصلو ٕاىل 

ٕاذن، هذا �يد{ل يف وا¸د إالطار دÁل وا¸د إالسرتاتيجية دÁل 
mلو، املكÁمتوقع املاكتب دfادة يعين اVل ٕاÁب الوطين املغريب �لس@يا¸ة د

م2ال يف فMينا ما ابقاش عند� فMينا مت ٕا´القها و´ادي حناولو ٔ�ننا نتعاملو مع 
السوق ا�يل يه كتلكم �ٔ#ملانية من ٔ�ملانيا، ٔ#نه عند� مكmب يف ٔ�ملانيا، 

فا�يا من بولونيا، ٕاىل كذ� ٔ�ن اTول دÁل ٔ�ورو� الوسطى م2ال òش@يكوسلو 
´ري ذ�، اTول �سكaدينافMة من اس@توQهومل، وحنن كذ� يف ٕاطار 
إالVداد ا#ٓن ٔ#نه ´ادي نفmحو وا¸د املكmب يف ساوبولو �ل¿س@بة �لربازيل، 
ٔ#ن الربازيل يه سوق éمة [دا �ل¿س@بة لنا، وكذ� يف دمع التوا[د 

اء Vىل املس@توى الس@يايس وVىل املغريب �سرتاتيجي �ل¿س@بة ٕالفريقMا، سو 
املس@توى �قmصادي، حنن نفكر كذ� بفmح مكmب رمبا يف ٔ�بيدجون 

  . اكراود
ملاذا لك هذا؟ ٔ�ش@نو �يعين؟ �يعين بsٔنه ت¿�حثو Vىل النïاVة، كنبحثو 

�قmصادي وكذ� يف بعض أ#حMان املكسب كذ� عن املكسب 
  ... الس@يايس �ل¿س@بة لهذا اfمتوقع هذا

  .يالشكرا جز 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ#¸د السادة املس�شار�ن، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريشاملس�شار الس@يد العريب احملريش
  الس@يد الوز�ر، 

يف احلقMقة احaا ت¿متناو هاذ �سرتاتيجية دÁلمك �كون ت�aعكس بوا¸د 
د الشلك ٕاجيايب Vىل الرمق ا�يل ابغيتو توصلوا لو Vىل الس@يا¸ة يف البال

دÁلنا، وVىل تبادل اخلربات الس@ياحMة يف دول العامل، ٔ#ن احaا يف 
الرصا¸ة، الس@يد الوز�ر، تsٔملنا وت¿smٔملو ميل �منش@يو Tول اخلليج وال �منش@يو 
IموVة دÁل اTول، وال ٔ�خفMمك رسا، الس@يد الوز�ر، كنت مؤخرا يف 

ة ومسعنا إالمارات، ومسعنا عن قرب �لمسؤولني دÁلنا ومسعنا �لïالي

�لكفاءات وأ#طر املتوا[دة يف ديب، وشفaا �حïmا[ات دÁهلم Vىل هاذ 
املكmب ا�يل òسد، شفaا كذ� يعين ال�ساؤل ا�يل تmJطرح من طرف 
املسؤولني دÁل إالدارة املغربية يف ديب، وا�يل تيحملوا املسؤولية ��و° 

من احلكومة املغربية، املغربية و�لحكومة املغربية هام بنفسهم ولو ٔ�هنم جزء 
وهام موظفني �بعني لٕالدارة املغربية، ي�ساءلون ما اكي¿ش ا�اطب، ما 
اكي¿ش ا�يل ´ادي يت¦اور معهم يف القضاÁ الكربى واملهمة ا�يل �هتم اجلالية 

  .دÁلنا يف إالمارات
اجلالية دÁلنا، الس@يد الوز�ر، ت�شىك ف1 خيص الطرق ا�يل تmJعاملوا 

Tلنا ميل تيكونوا راجعني معهم يف اÁساءلوا الس@ياح د�يوانة يف املغرب، تي
  .�لمغرب تmJعرضوا لٕالها�ت وٕاهانة خطرية من طرف املسؤولني

تي�ساءلوا اVالش دول اخلليج، ال السعودية وال إالمارات وال �يق دول 
العامل، وصلوا لوا¸د ال¿س@بة ا�يل ابغاو هيرضوا �ملاليني، مايش �لعرش�ن 

  . ا�يل ابغينا نوصلو لها ٔ�لف
، ؤ�� مسعت ق�ل قليل الس@يد وز�ر )ANAPEC(تي�ساءلوا مع 

ال�شغيل تيقول �ٓودي �يق Vاد �غي خيلق وا¸د املرصد وطين �ل�شغيل، 
، وزارة ال�شغيل ووزارة )ANAPEC(الناس يف إالمارات ترياسلوا 

من متا يوفرومه، ا�يل تيطلبوا هلم ) les profils(الس@يا¸ة تيطلبوا مهنا ´ري 
مع العمل احaا اك�ن �س ا�يل �غيني Ôش@تغلوا وما ٔ�كرثمه، ولكن ما اكي¿ش 

  .ا�يل تïmJاوب مع املطالب دÁل هاذ الفLة
لهذا، ت¿متناو، الس@يد الوز�ر، وأ#مل دÁلنا فMمك �بري �ش تتïاوب مع 

  ...هاذ

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

V بتفضل الس@يد الوز�ر يف ٕاطار الردMىل التعق.  

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا¸ةالس@يد وز�ر الس@يا¸ةالس@يد وز�ر الس@يا¸ةالس@يد وز�ر الس@يا¸ة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

´ري هو ال ميكن املقارنة مع وجود الفارق، ال ميكن املقارنة بني املغرب 
وإالمارات ٔ#نه اقmصادÁت خمتلفة وٕاماكنيات خمتلفة، وهناك تبادل اخلربات، 

ïmJاوبوا معها، حنن كذ� عند� جتربة ا�يل إالخوان يف إالمارات كذ� ت
  . وحنن نتïاوب مع هذه التïارب

ولكن هاذ املسsٔ° دÁل نقل املكmب، هذي مسsٔ° دا{لية، هذوك 
الناس ا�يل Vاملني يف املكmب رامه مازالني Vاملني يف املكmب، ولكن عوض 
ٔ�هنم يعملوا يف ديب ´ادي يعملوا يف ٔ�بو ظيب، ٔ#نه هذي مسائل ا�يل يه 

مaا �لسوق إالماراتية و�لسوق دÁل اخلليج هو éنية دا{لية، ولكن اه&
الزال يتقوى، وحنن كذ� يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية بsٔننا نقويو هاذ التوا[د هذا 

  . دÁلنا
ولكن اكينة مسائل ا�يل ذ�رتوها، الس@يد املس�شار احملرتم، �لفعل اكينة 
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عراقMل، اكينة ٕاشاكليات ا�يل تتطرح م2ال يف �س@تق�ال دÁل الس@ياح 
�ل¿س@بة �لمغرب، حنن نعمل مع ٕاخواننا يف احلكومة، ونعمل كذ� مع 

  .إالخوان يف املكmب الوطين �لمطارات �ش ميكن لنا حنس@نو �س@تق�ال
ولكن ٕاىل ابغينا نقولو يش ٔ�مور خصنا نعمتدو Vىل ٔ�رقام، ٔ�� عندي 
دراسة ا�يل معلناها الس@نة املاضية، لك ثالثة ٔ�شهر كنعملو دراسة حول ما 
هو مدى الرضا دÁل الس@ياح ا�يل �يجيو �لمغرب، ا�يل لقMنا رمبا هذا 

راضية Vىل الس@يا¸ة املغربية،  %80تفا[sٔ� هبا املرة أ#وىل kرسور ٔ�نه لقMنا 
يف الفصل الثاين نفس اليشء، يف الفصل الثالث والفصل الرابع Vاد 

س@بة العود، æ . خرجaاها اليوم، يعين اك�ن Vالمات الرضا ا�يل يه �برية [دا
ا�يل  %90يعين ٔ�ش@نو هام الناس ا�يل عندمه الرغبة يف العودة ٕاىل املغرب 
�غيو هاذ الناس Jاملغرب؟  يفعندمه الرغبة يف العودة ٕاىل املغرب، ٔ�ش@نو ت

حسن �س@تق�ال، حسن الضيافة، الب¿Mة التحتية، ٕاىل ´ري ذ�، واش 
 عندها تقدم �بري تيعين بsٔنه عند� س@يا¸ة يعين يف مصاف اTول ا�يل يه

رمبا ال، ولكن هناك خطوات ج�ارة مت وضعها يف ٕاطار الس@يا¸ة  ؟[دا
وبدات مع احلكومات السابقة، مايش فقط مع بتعاون امجليع وkشهادة امجليع، 

هذه احلكومة، وحنن Õمتم أ#مر، ولكن اكينة ٔ�مور جيب ٔ�ن نعمل Vلهيا، 
خصنا نعملو Vلهيا، اكينة ٔ�مور اكينة أ#مور يف ٕاطار �س@تق�ال يف املطارات 

عند النقل احلرضي �ل¿س@بة �لطا�س@يات ومشالك جيب العمل Vلهيا، اكينة 
مشالك يف املدن ويف النقل وكذ� يف احمليط الس@يا¦ فهيا مشالك وجيب 

  .ٔ�ن نعمل Vلهيا
  .شكرا لمكو 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .هاته اجللسةشكرا، وæشكر الس@يد الوز�ر Vىل مسامهته القمية معنا يف 

وا#ٓن ن¿mقل ٕاىل السؤال أ#{ري املو[ه ٕاىل الس@يد الوز�ر امللكف 
�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة حول مواص_ احلكومة الهولندية 

اللكمة . تفعيل Vدة تدابري òشلك �راجعا عن حقوق املهاجر�ن املك�س@بة
لتقدمي السؤال، ٔ#¸د السادة املس�شار�ن من فريق أ#صا° واملعارصة 

  .تفضل

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامش
  .شكرا الس@يد الرئJس

ولكن ق�ل ذ�، الس@يد الرئJس، كنلمتس مaك تعطيين نقطة نظام 
  .مmعلقة �ل�س@يري

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  تفضل، يف ٕاطار ال�س@يري؟

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامش
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

الرئJس، هللا جيازيك خبري، مع اكمل ا¸رتامايت �لس@يد�ن الس@يد 
الوزر�ن ولٕالخوة الكرام، احaا كنطلبو مaمك، من الرئاسة احملرتمة، لكام تعلق 
أ#مر بوز�ر ا�يل تJسمح لنفسو ٔ�نه يتطاول Vىل اIلس، و�هتجم Vىل 

  . املس�شار�ن ٔ#هنم �يقوموا �لواجب دÁهلم، خصك توقفو عند ¸دو
Õ ،ىل السادة ر[اءV ا ٕاىل هتجمناaس، وحىت احJمكل، الس@يد الرئ

الوزراء وال خرجaا Vىل املوضوع وقفaا، انت الرئJس دÁلنا، ولكن ال æسمح 
  . لوز�ر يتطاول Vلينا و�هتجم Vلينا بذيك الرنفزة

ٔ�خطر ما اس@متعنا ٕاليه ق�ل قليل هو ٔ�ن الس@يد وز�ر العدل واحلرÁت 
Jست قانونية، املوضوع دÁل إال¸اطة احملرتم يرصح تيقول إال¸اطة ل 

معروض Vىل احملمكة، الس@يد رئJس احلكومة ارفع دعوى Vىل احملمكة، واش 
ميل �يقول وز�ر العدل إال¸اطة ´ري قانونية، واش هذا ما فهيش تsٔثري Vىل 

واش ميل �يقول هذه إال¸اطة ´ري . القضاة؟ طبعا فMه تsٔثري Vىل القضاة
ر ما كJسمحش لنفسو ٔ�نه كJسمح لنفسو ويد�ر قانونية، واش الس@يد الوز�

اشكون ا�يل اعطاه هو السلطة يؤول  ؟تsٔويل لقرارات اIلس اTس@توري
واجب التحفظ �يلزمو ٔ�نه ما . قرارات اIلس اTس@توري؟ لJس من حقه

دام القضية معروضة Vىل احملمكة يد{ل سوق راسو ويلزتم الصمت، ما 
قضاء، وما يعطيناش دروس �ٓش ´ادي يتطاولش Vلينا وما يؤ�رش Vىل ال

  .نتلكمو يف إال¸اطة وال ما نتلكموش Vليه

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  الس@يد الرئJس، 

ميل الوز�ر فعال خرج Vىل املوضوع وما [اوkش ابقى �يïاوب Vىل 
إال¸اطة ٔ�� قلهتا لو، قلت لو ما يش من حقك، و�يف ما [اء اليس 

ا يش من حقك، ٔ�� هنا كنضمن العريب كذ� �يïاوب الوز�ر قلت لو م
  .التوازن و�¸رتام املتبادل بني الربملان وبني احلكومة

  .تفضل الس@يد املس�شار احملرتم لطرح السؤال

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي ب¿شامش
  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

و�هيم  Vذرا، هاذ السؤال، الس@يد الوز�ر احملرتم، �هيم مغاربة العامل،
ٔ�ساسا املغاربة دÁولنا ا�يل VاÔشني يف هولندا، دون احلا[ة ٕاىل التذكري 
�حملن و�ملشالك ا�يل ابدات كتعJشها اجلالية دÁلنا ا�يل مقمية هبولندا يف 

  .هاذ الفرتة أ#{رية
احaا السؤال دÁلنا �يتعلق بوا¸د املوضوع حمدد، مسعنا ونتابع وكتوصلو 

ن ٕاخواننا ا�يل VاÔشني هبولندا تفMد بsٔن احلكومة مبراسالت و�تصاالت م
الهولندية بصدد ٕاVداد وا¸د املرشوع قانون، ها هو معروض Vىل الغرفة 
أ#وىل دÁل الربملان الهولندي، يعين هاذ املرشوع قانون يلزم اجلالية املغربية 

Tى �لترصحي �ملدخرات دÁلها و�ٔ#مالك العقارية دÁلها املوجودة �ملغرب 
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مصل¦ة الرضائب الهولندية و�لمصاحل الب�ية ا�يل يه ملكفة ٕ�عطاء هذيك 
  .التعويضات ٔ�و املساVدات �لمغاربة ا�يل هام يف وضعية بطا°

حنن نتخوف ٔ�ن هاذ إالجراء، وبدات احلكومة الهولندية من {الل 
مكmب حماربة الغش العا�ر �ل¦دود ت��ارش العمل فMه، تmJوصلوا بوا¸د العدد 
من املراسالت تتطلب من املغاربة دÁولنا موافاة هاذ مكmب الغش العا�ر 

ن هلم يد{لوا �ل¦دود بsٔرقام بطاقة التعريف الوطنية دÁهلم �ش ميك
بقاVدة املعلومات ا�يل ) la base de données(�لمعطيات الشخصية و
  .كتعلق �ملمتلاكت دÁهلم

 يف هاذ املوضوع �ش نطمنئ عند�، الس@يد الوز�ر احملرتم، ثالثة ٔ�س@ئ_
  : املغاربة دÁلنا

ٔ�وال، ٔ�ش@نو هو املوقف دÁل احلكومة املغربية من هاذ التو[ه ا�يل  -
ماضية فMه احلكومة الهولندية حنو تعديل اتفاقMة الضامن �ج&عي املوقعة 

  ؟1992بني الب��ن س@نة 

حملاربة  هل قامت احلكومة املغربية بت��ع ٔ�شغال هاذ املكmب الهولندي -
  الغش العا�ر �ل¦دود امللحق kسفارة هولندا يف املغرب؟

8لثا، هل واش كتعترب احلكومة املغربية ٔ�ن ٕادراج أ#مالك العقارية  -
يف املغرب kشلك م�ارش يف اT{ل إالجاميل الس@نوي �لمغاربة دÁلنا، واش 
هو م¿سجم مع اتفاقMة تفادي �زدواج الرضييب املوقعة بني املغرب 

  لندا؟وهو 
ال خنفMمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، وبدون شك عندمك أ#خ�ار، اك�ن 
وا¸د القلق، اك�ن ¸ا° اس�Mاء �برية يف صفوف املغاربة دÁلنا ا�يل VاÔشني 
يف هولندا، واملؤسف ٔ�ن هاذ إالجراء اÐي ٔ�قدمت Vليه احلكومة مؤخرا 

كومmنا ا�يل ي¿mظرون توضي¦ا ومساVدة ومساندة وموقفا واحضا من [انب ح
�يخصها �كون ¸ارضة لكام تعلق أ#مر مبساس �حلقوق دÁل املغاربة دÁلنا 

Å ولكام تعلق أ#مر بظمل قد �كونون معرضني.  
فابغينا من �ب طمsٔنة املغاربة دÁلنا ا�يل VاÔشني يف املغرب، نعرفو 
فاش كتفكر احلكومة �لضبط؟ ؤ�ش@نو يه املواقف دÁلها حتديدا �ش 

بsٔنه كام احلكومة الرت�ية واقفة مع اجلالية دÁلنا، حيسوا بsٔن احلكومة  حيسوا
املغربية وا{ذة بيدمه و¸اسة �هلم دÁهلم، ولكن قامية �ٕالجراءات اليت جيب 

  .القMام هبا
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::وز�ر امللكف �ملغاربة املقوز�ر امللكف �ملغاربة املقوز�ر امللكف �ملغاربة املقوز�ر امللكف �ملغاربة املقميميميميني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةالس@يد ٔ�نJس �رو، الالس@يد ٔ�نJس �رو، الالس@يد ٔ�نJس �رو، الالس@يد ٔ�نJس �رو، ال
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Vىل ٔ�رشف املرسلني

يف البداية، ابغيت نو[ه الشكر اجلزيل لفريق أ#صا° واملعارصة Vىل 
طرح هذا السؤال، كنو[ه الشكر اجلزيل ٔ#نه بطرحمك لهذا السؤال هناك 

  .ٔ�ساس@ية جوج دÁل الرسائل
الرسا° أ#وىل بsٔن املغاربة دÁل هولندا مايش بو¸دمه يف هاذ القلق، 
بsٔن املغاربة دÁلنا ا�يل يف هولندا مايش بو¸دمه ا�يل هاز�ن هاذ اهلم، بsٔن 
املنتخبني دÁلنا، الربملان دÁلنا يطرح سؤال، يتابع، يت��ع، يدافع، Ôساند 

  .و�راقب، هذي الرسا° أ#وىل ٔ�ساس@ية
كذ�، الس@يد املس�شار احملرتم، الس@يد الرئJس،  رسا° الثانيةال

�لسلطات الهولندية، ٔ#ن السلطات الهولندية بفضل هاذ السؤال ا�يل 
دÁل اليتاىم ٔ�و  4500اطرحmوه تتعرف بsٔن هاذ املشلك لJس مشلك فقط 

هذي مسsٔ° ... دÁل املتقاVد�ن ٔ�و، ٔ�و 16.000دÁل أ#رامل ٔ�و  1000
سا° éمة، واVالش تنقولها؟ ٔ#ن هاذ املوقف وهاذ السؤال ٔ�ساس@ية ور

�ٓ : كذ� يدمع احلكومة يف تفاوضها، يدمع املوقف دÁلنا �ش تنقولو هلم
مليون  30مليون دÁل املغاربة يتابعون ما جيري جلالي�aا،  30إالخوان راه 

د دÁل املغاربة يضعون هذه العالقات ا�يل ترتجع ٕاىل س@نني، وهاذ اIهو 
  .ا�يل داروه املغاربة يف هاذ املوقف هذا

لهذا، الس@يد الرئJس احملرتم، نقول لمك االتفاقMة، Vىل السؤال أ#ول بsٔن 
املرات، واحaا م�ش@ب]ني  3، تعاودت 72هناك وا¸د االتفاقMة تدارت يف 

، ا�يل يف املفاوضات تي¦اولوا ٔ�هنا 5وهاذ االتفاقMة ٔ�ش@نو تتقول؟ املادة . هبا
لتعويضات الناجتة عن العجز والش@يخو{ة ومaح الوفاة ا"تتغري،

و�س@تحقاقات أ#رسية اليت يتحصل Vلهيا مبوجب òرشيعات ٔ�¸د 
أ#طراف املتعاقدة، ال ختضع ٕاىل ٔ�ي ختفMض ٔ�و تعديل ٔ�و تعليق ٔ�و ٕازا° ٔ�و 

املسsٔ° " مصادرة اكن الطرف املعين يقمي فقط فوق �راب اTو° املتعاقدة
  .واحضة

ٔ��ريل يف سلس_ دÁل ا�لقاءات،  2و 1الس@يد الرئJس، يوم وهذه، 
امىش وفد من وزارة الشؤون �ج&عية ووزارة اجلالية دÁل املغرب، 
امشاو لهولندا مدة يومني ومه يف مفاوضات مع اجلانب الهولندي، واكن 
املوقف دÁل الوفد املغريب �مس احلكومة موقفا ¸ازما، بsٔن احaا هنا Õرفض 

  . �� ٔ�ي قرار ٔ�¸ادي، وهاذ املسsٔ° اكنت ٔ�ساس@يةرفضا 
ويف هذه النقطة، الس@يد الرئJس احملرتم، نقول لمك ٔ�نه [ات السلطات 
الهولندية دارت اقرتا¸ات ملا شافت ذاك املوقف دÁل اجلانب املغريب، 
دارت اقرتا¸ات ويه م2ال متديد فرتة تطبيق مرشوع القانون، ا�يل تذا�رتو 

س@نني ٔ�و  10س@نني ٔ�و  5اشهر رجعوها  6عويضات بالصة Vليه، بوقف الت
، ٔ�و ختفMض %100ٕاىل  95تغيري æس@بة اسرت[اع مصاريف املرض من 

، وكذ� %40، 30، 25ٕاىل  %20ذاك املعاشات يبداوها يف أ#ول بــ 
  . اكن موقف الوفد املغريب موقفا ¸ازما Õرفض هاذ اليش

قال � ´ادي ن¿mظرو احلمك  ذيك الساVات رجعنا ٔ�نه اجلانب الهولندي
دÁل �س@تaªاف، ٔ#ن �يف تتعرفوا اكن حمك ابتدايئ لصاحل املغاربة، 
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و�لتايل ا#ٓن املفصل ´ادي �كون هو احلمك �الس@تaªاف، وتنعرفو بsٔن 
اجلالية الرت�ية رحبت اTعوى دÁلها، و�لتايل حنن [د مmفائلني �ل¿س@بة 

  .قطة الثانيةهذي ن. �لمsٓل دÁل اTعوى املغربية
النقطة الثالثة، الس@يد الرئJس، م�ارشة بعد هاذ ا�لقاءات ا�يل تدارت 
اكن لقاء مع امجلعيات دÁل اIمتع املدين، ومسحوا يل يف هاذ املناس@بة ٔ�نين 
نوه هبم والعمل الك�ري دÁهلم ا�يل تيقوموا به يف امليدان، اكن اج&ع 

فاوضات ا�يل تدارت يف هاذ ٕالطالعهم كذ� Vىل لك املرا¸ل دÁل امل
  .هذي �ل¿س@بة �لنقطة أ#وىل. اIال

النقطة الثانية، الس@يد الرئJس، ا�يل �لكمتو Vىل إالطار القانوين 
ة بعض املشالك  �ل¿س@بة حملاربة الغش واfمتلص اجلبايئ ا�يل رمبا يعين طا̧ر

ة ما ميك¿ش خنليو يش وا¸د، هناك س@ياد... �برية �ل¿س@بة لنا، و�ل¿س@بة
مغربية يف املغرب، اململكة املغربية عند� س@يادة دÁلنا، و�لتايل ما ميك¿ش 
يش وا¸د جيي راسو ومييش يقلب ويقول كذا كذا، هذا مرفوض رفضا ��، 

  .�ش Õكونو مmفقني Vلهيا اتفاقا هنائيا
kشsٔن  77غشت  12ا�يل اك�ن، الس@يد الرئJس، هناك اتفاقMة دÁل 

 وتاليف اfمتلص اجلبايئ يف مادة الرضائب املرتتبة تفادي �زدواج الرضييب
عن اT{ل والرثوة، هاذ االتفاقMة ٔ�ش@نو هو الهدف دÁلها ملا تدارت؟ 
هتدف ٕاىل ت¿ش@يط �س�Yر والتبادل التïاري بني الب��ن يف ٕاطار ج�ايئ 
واحض وشفاف ومaصف، حمفز لر[ال أ#عامل و�لمس�مثر�ن، حMث تنص 

  :27صة الفصل هذه االتفاقMة، {ا

ٔ�وال تبادل السلطات ا�تصة ��و° املعلومات الرضورية لتطبيق  -
مقmضيات االتفاقMة، و{اصة قصد تدارك اfمتلص اجلبايئ ولك املعلومات 

  املتباد° يف هذا إالطار تبقى رسية؛

8نيا، يقع تبادل املعلومات ٕاما بقوة القانون ٔ�و بطلب يتعلق حباالت  -
طات ا�تصة ف1 بJهنا Vىل حتديد الحئة املعلومات اليت ملموسة، وتتفق السل

 . يقع تبادلها بقوة القانون
 .من ´ري هاذ اليش راه ما اكي¿ش

لهذا، الس@يد الرئJس احملرتم، ٔ�عيدها، ويف هاذ النطاق ٔ�� بنفيس ٕان 
شاء هللا سوف ٔ�قوم �زÁرة ٕاىل دو° هولندا يف بداية شهر ماي �لقاء كذ� 

لندية، �لقاء مع اجلالية املغربية ا�يل كذ� نعربو هلم بsٔن هذا السلطات الهو 
مشلك مايش دÁهلم بو¸دمه، راه مشلك دÁلنا اكملني، وا�يل �ميسهم راه 

  . �ميس@نا املغاربة اكملني
 .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

 .تفضل الس@يد الرئJس، املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعقMب
  

        ::::ر الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشر الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشر الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشر الس@يد عبد احلكمي ب¿شامشاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس@يد الرئJس

الس@يد الوز�ر، �لك رصا¸ة شكرا ؤ�حMيك Vىل اجلواب الواحض وVىل 
ورفضمك  1972املوقف احلازم ا�يل وحضتيه ا#ٓن خبصوص òش�2مك �تفاقMة 

  . ٔ#ي قرار ٔ�¸ادي من [انب احلكومة الهولندية
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
يش مسsٔ° خشصية، ٔ�� Vائليت لكها يف هولندا، ال ٔ�خفMمك رسا بsٔن ما

Vارف هاذ اليش، يومMا كنتلقاو اتصاالت من ٔ�صدقاء ومن اجلالية، اك�ن 
وا¸د �س�Mاء Vارم ٔ#ن هاذ املكmب، ما Ôسمى �ملكmب العا�ر �ل¦دود 
حملاربة الغش، كJسفط مراسالت �لناس، �يقول لو معر ليه هاذ 

[ال، وهام ا#ٓن مرعوبني و{ايفني ٕاىل ما املراسالت، وتيعطهيم وا¸د ا#ٓ 
س@يفطوش هذيك املراسالت، ´ادي توقف Vلهيم ذوك املساVدات ا�يل 

  . كتعطى هلم
ويف وسط اجلالية دÁلنا {رب �روج، لست ٔ�دري واش حصيح، ابغينا 

، ٕاماكنية الولوج ٕاىل )l’accès(توحضوه، وهو ٔ�ن هاذ مكmب الغش عندو 
ة يف احملافظة العقارية دÁلنا �ش يعرفوا املمتلاكت قاVدة املعطيات ا�يل اكين

  .ا�يل عندمه
شهر أ#{رية ثالثة دÁل �ٔ  84لثا، الس@يد الوز�ر احملرتم، ´ري يف هاذ 

احملن Vاشوها املغاربة دÁلنا يف هولندا، احملنة أ#وىل ا�يل �لكمتو Vلهيا دÁل 
مكة، و�هيم ختفMض تعويضات أ#رامل واليتاىم، ها هو معروض Vىل احمل

ي�مي �يف ما قلمت، م�ارشة من بعد [ات احملنة دÁل  4500ٔ�رم_ و 900
الزعمي ) Geert Wilders(ذيك الترصحيات العنرصية دÁل {ريت ف�Mرز 

  . دÁل ذاك احلزب اfمييين، وا�يل {لق اس�Mاء Vارم
دا� احملنة الثالثة هو ٔ�ن مكmب الغش الرضييب �يو[ه مراسالت 

m¿مك، والناس �يaريد مÕ ليه، ولكنV ربتوV � ظروا موقف واحض، امحلد
الس@يد الوز�ر احملرتم، ملمتس، يشء ٔ�كرب من ذ�، ٔ#نه خصمك تتصوروا 
معي الغربة ا�يل VاÔشني فهيا إالخوان دÁلنا، دا� هذوك الناس �يد�روا 

مايش  {ا هذيكااملقارنة، املغاربة دÁلنا �يد�روا مقارنة بني احلكومة الرت�ية، و 
مرجع عندي، ولكن املقارنة ٔ#ن اك�ن ٔ��راك VاÔشني متا، كJشوفوا اTر[ة 
واملس@توى دÁل تفاVل احلكومات أ#خرى مع اجلالية دÁهلم وتيقارنوه 

  .مبس@توى تفاVل احلكومة دÁلنا مع اهلموم واملشالك دÁل املغاربة دÁلنا
دي �زورومه، ٔ�� سعيد [دا ٔ�نين مسعت مaمك، الس@يد الوز�ر، Õ�ٔمك ´ا

ومن هاذ الباب ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�و[ه حتية تقد�ر Vالية �لس@يد السفري دÁلنا ا�يل 
اك�ن متا، ٔ#نه دا�ر وا¸د أ#سلوب دÁل التواصل رائع، ٔ�متىن ٔ�ن يعمم يف 
لك سفاراتنا، كام حنيي امجلعيات دÁلنا، ا�يل يقظة وا�يل كتطوع وكتد�ر 

ينصف القضاء الهولندي املغاربة  احملامون وكتدافع ون¿mظر ٕان شاء هللا ٔ�ن
نصف القضاء الهولندي أ#�راك يف هاذ املوضوع ا�يل معروض دÁلنا كام �ٔ 

  .ا#ٓن Vىل احملامك
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ولكن ر[اء، الس@يد الوز�ر، نطلب شLJا ٔ�كرب من جمرد التعبري Vىل 
موقف رمسي، نعم موقف 8بت Vربتو Vليه òشكرون Vليه، ولكن ابغينا 

، ´ري العم_ )devises(وا بsٔنه ما كنحس@بوش ´ري املغاربة دÁلنا حيس
الصعبة، ٔ#ن احلكومات دÁلنا هذي س@نوات كتحسب الشاذة والفادة يف 

)devises ( احشال اد{ل من العم_ الصعبة واحشال �راجع، ولكن ابغينا
كذ� ن��عومه يف املشاعر دÁهلم، يف القلق دÁهلم، يف اهلموم دÁهلم، وهاد 

عرضوا Å ال ميكن لٕالæسان ٔ�ن يتحمj ٕاال بتداعيات وب8ٓsر اليش ا�يل �يت
�برية [دا Vىل مس@توى �س@تقرار النفيس وVىل مس@توى �س@تقرار 

  . املعنوي، وهناك قلق
احلاصول ابغيت نقول �، الس@يد الوز�ر احملرتم، اك�ن قلق حقMقي يف 

 ة يف جaهبم،صفوف [الي�aا، ابغينا حكومmنا òشعر املغاربة دÁلنا بsٔنه واقف
مايش ´ري يف اجلانب ا�يل �يتعلق �لعم_ الصعبة ا�يل كن¿mظرو جييبوا 
لالقmصاد الوطين، واملعاونة ا�يل �يقدموها �لعائالت دÁهلم فقط، ولكن 
حيسوا بsٔنه اك�ن ا�يل وا{ذ بيدهيم و¸اس هبم وواقف معهم، خصوصا يف 

ن يف الوقت دÁل الوقت دÁل الشدة، ٔ�ما يف الوقت دÁل الر{اء، ولك
  . الشدة خصنا حنسسومه بsٔنه جبنهبم قوال وفعال

  .وشكرا الس@يد الوز�ر احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضل الس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Vىل التعقMب

        ::::الس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقالس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميميميميني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرةني �خلارج وشؤون الهجرة
  الس@يد الرئJس احملرتم،

ه �لك صدق العالقة ٔ�و النظرة اليت حنملها ا�يل ابغيت نقول � بsٔن
جلالي�aا يف املغرب لJست فقط يه العم_ الصعبة، ٔ�كرب �ك2ري، ٔ#هنم 

  . تJسواو ٔ�كرث من هاذ اليش �زاف
ؤ�ريد ٔ�ن V�ٔرب لمك كذ�، الس@يد الرئJس، ٔ�نه éام مقنا به من ®د، من 
�قى دون املس@توى، وسوف لن Õكون راضني Vىل Jمعل، من كد، فس

  .هذ�، ٔ#ن ذاك اليش ا�يل اعطاو والنظرة دÁلنا ٔ�كرب من هاذ اليش لك
النقطة الثالثة، الس@يد الرئJس، �ونوا مsmٔكد�ن بsٔن ذ� اخلرب ا�يل تيقول 

ال ٔ�ساس Å من الص¦ة، ) l’accès à la base de données(عندمه 
Áغيو اجلالية د�Jٔن املغاربة لكهم وطنيني، لكهم تsٔكد�ن بsmلنا، ولكهم و�ونوا م

  . تيعملوا �ش يدافعوا Vىل احلقوق دÁل املغاربة دÁلنا
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
ال، ال، مايش �ٓخر ... شكرا الس@يد الوز�ر، شكرا السادة املس�شارون

[لسة، توصلنا �رسا° من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان فهيا تsٔجMل 
الس@يد وز�ر الص¦ة ٕاىل [لسة الحقة اللزتامات أ#س@ئ_ املو®ة ٕاىل 

  . ال، ال، عندي æسÃة من الرسا°، ٕاىل [لسة مق�_ ٔ�و الحقة.. طارئة
  . شكرا السادة املس�شار�ن

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


