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  )م 2014 يونيو 10( هـ 1435 شعبان 12 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئIس اHلسل الثايناخلليفة ، فضييلمحمد الس?يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساPات وعرشون دقLقة، ابتداءا من الساPة اخلامسة  ثالث :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .واWقLقة العرشة بعد الزوال
  .فهيةم[اقشة اYٔس?ئ] الش ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

    ::::املس�شار الس?يد محمد فضييل، رئIس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئIس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئIس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئIس اجللسة
   .jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

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

 م[ه، ومقsضيات 100معال بqٔحاكم اWس?تور، وخصوصا الفصل 
القانون اWا|يل }لمyلس، خيصص جملس املس�شار�ن هذه اجللسة Yٔس?ئ] 

  .السادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا
وق�ل الرشوع يف تناول هذه املواضيع، ٔ�عطي اللكمة }لس?يد ٔ�مني 

  .Zد من مراسالت، فليتفضل مشكورا اجللسة لي�رب� Pىل ما

        ::::املس�شار الس?يد محمد Pذاب، ٔ�مني اHلساملس�شار الس?يد محمد Pذاب، ٔ�مني اHلساملس�شار الس?يد محمد Pذاب، ٔ�مني اHلساملس�شار الس?يد محمد Pذاب، ٔ�مني اHلس
  .را الس?يد الرئIسشك

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
توصلت الرئاسة مبراس] من رئIس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، 
يلمتس من |اللها تqٔجLل السؤال املوZه }لس?يد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر 

التجهزي والنقل وا}لوIZس�Lك امللكف �لنقل، حول موضوع وضعية النقل 
  .البحري ٕاىل Zلسة الحقة

توصلت الرئاسة مبراس] من رئIس الفريق £شرتايك يطلب من كام 
|اللها تqٔجLل السؤال املوZه }لس?يد وز�ر العدل حول الف¤ات املؤه] 

  .لتحر�ر العقود 8بتة التارخي ٕاىل Zلسة الحقة
و�ل§س?بة لٔ�س?ئ] الشفهية والكsابية اليت توصل هبا اHلس املس�شار�ن 

  :نيويو  10ٕاىل ¨اية يوم الثال8ء 

 سؤ£؛ P :24دد اYٔس?ئ] الشفهية -

 ٔ�س?ئ]؛ P :9دد اYٔس?ئ] الكsابية -

 . جواب واªد: Pدد اYٔجوبة الكsابية -
  .شكرا الس?يد الرئIس

  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

من النظام اWا|يل  128منر ٕاىل إالªاطات، طبقا ملقsضيات املادة 
P لسHاطة اªلام بقضية طارئةٔ�عطي اللكمة }لفريق احلريك يف ٕاطار ٕا.  

        ::::املس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس?يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئIس

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

اللك يعمل اليوم انطالق امs°ا�ت الباكلور¯ مبشاركة ٔ�زيد من نصف 
مليون تلميذ، وهو اس?تحقاق تعلميي هام تتطلع من |ال¶ �ٓالف اYٔرس 

ار اWرايس Yٔبناهئم هبذه الشهادة اليت حتدد ٔ�فقهم املغاربة ٕاىل تتوجي املس
  .اWرايس

وٕاذ ¿متىن هبذه املناس?بة ٔ�ن متر هذه £مs°ا�ت يف ٔ�جواء جLدة 
وب�[ظمي حممك، يوفر Äاكفؤ الفرص بني مجيع املشاركني، كام ¿متىن النyاح 
 والتوفLق مجليع املتبار�ن، فٕاننا نود ٔ�ن خنصص ٕاªاطتنا هاته لبايق احملطات

اليت هتم املتفوقني مهنم، ويتعلق اYٔمر �ل�سجيل يف املدارس واملعاهد العليا 
  .واملبار¯ت اليت Äرتبط �لشهادة

ويف هذا إالطار، الس?يد الرئIس، نود ٔ�ن نتقدم ٕاىل احلكومة ببعض 
  : املالحظات و£قرتاªات يف هذا اHال

اري قصد الولوج ٔ�وال، البد من تدبري حممك }لزمن فÏ �رتبط بفsح التب
ٕاىل املدارس واملعاهد واللكيات اليت ختول شهادة الباكلور¯ اWخول ٕاÒهيا، 
وPرب ذÔ تqٔجLل حتديد Z�ٔل هذه املبار¯ت ومعلية £س?تحقاقات ٕاىل ما 
وراء اWورة £س?تدراÖية }لباكلور¯ قصد ضامن مشاركة مجيع الناحجني يف 

  .اZٓYال يف شهر ش?ت§رب املق�ل اWورتني، مقرتªني يف هذا الس?ياق حتديد
8نيا، مراPاة لتاكليف الو8ئق املطلوبة لوضع Äرش?ي°ات املشاركة يف 
م�ار¯ت الولوج ٕاىل خمتلف املعاهد واملدارس واللكيات وما �رتبط هبا من 
مصاريف التنقل وٕارسال امللفات Pرب الربيد املضمون، نقرتح ٔ�ن يفsح �ب 

ملqٔمورية التالمLذ وذوهيم، Pىل ٔ�ن يتقدم الرتحش Pرب اYٔنرتنIت Øسهيال 
والربط " مسار"املتفوقون مهنم �مللفات والو8ئق املطلوبة، Pلام ٔ�ن �ر�مج 

إاللكرتوين }لمعاهد �Yٔاكدمييات اجلهوية يوفر ٕاماكنيات احلصول Pىل 
àشوفات النقط احملصل Pلهيا من طرف املرتحشني قصد ٕاجراء معلية 

  .£نتقاء
ا البد من مراPاة Äزامن ٕاPالن عن النتاجئ مع توارخي اجsياز 8لثا، ولهذ

  .م�ار¯ت لولوج خمتلف املعاهد واملدارس العليا
رابعا، ارتباطا هبذا املوضوع، âسyل �س?تغراب ٔ�ن بعض املؤسسات 
واملعاهد تعمد ٕاىل ٕاقصاء إال�ث احلاصالت Pىل الباكلور¯ يف حق التباري 

قانوين ٔ�و تنظميي يربر هذا £س?تä[اء، ٕاس��عاد }لولوج ٕاÒهيا يف غياب ٕاطار 
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ملفات الرتش?ي°ات ضد لك مقsضيات اWس?تور اليت تؤكد Pىل Øساوي 
املواطنني، ٕا�8 وذÖورا، يف حق الولوج ٕاىل خمتلف الوظائف وخمتلف 

  .القوانني والربامج املدمعة }لمساواة واملناصفة
ا اخللل اéي حيرم لهذا، ندعو احلكومة والوزارة الوصية لتدارك هذ
  . املرٔ�ة املغربية من حقها املرشوع يف نيل خمتلف الوظائف

  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

ٕاذن منر ٕاىل الفريق .. يف نفس إالطار، اللكمة }لفريق اWس?توري
  .الفLدرايل، لمك اللكمة من Z�ٔل ٕاªاطة اHلس Pلام بقضية طارئة

        ::::العريب ìªيشالعريب ìªيشالعريب ìªيشالعريب ìªيشاملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
  .شكرا الس?يد الرئIس

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

يعرف احلوار £جñعي توقفا ¨ري مفهوم من طرف احلكومة رمغ الزتام 
رئIس احلكومة �س?تö[افه بعد فاحت ماي، مما óشلك ٕا|الال �اللزتامات جتاه 

  .الطبقة العام] والرٔ�ي العام الوطين
ٔ�ن احلكومة تتìىن م�دٔ� احلوار Pىل مس?توى اخلطاب، لكهنا لقد الحظنا 

ولٔ�سف تطبق املقاربة اªYٔادية Pىل مس?توى الفعل، ف�عد إالجراءات 
احلكومLة الهزي] اليت مل Äرق ٕاىل احلدود اWنيا من انتظارات الشغي] 

ٔ�ن احلكومة مست املغربية، واصلت احلكومة هنجها اªYٔادي، واWليل 
ñن مبك�سب اج�éد من طرف املوظفني اPىل التقاP ùاªعي هيم طلبات إال

 .س?نة يف ٕاطار نظام املعاشات املدنية 60يبلغ س?هنم ٔ�قل من 
كام ٔ�ن احلكومة ٔ�رادت متر�ر مجموPة من املراس?مي اليت هتم احلرÖية وٕاPادة 
ان�شار املوظفني والتكو�ن املس?متر والتوظيف �لعقدة ذات املدة احملددة 

و�ملناس?بة، البد ٔ�ن نذÖر ٔ�ن الس?يد وز�ر . ج احلوار £جñعيوذÔ |ار 
الوظيفة العمومLة وحتديث القطاPات قد تعاطى ٕاجيا� مع مقرتªات 

  .املركز¯ت النقابية هذا الصباح
ماذا تعين ممارسات احلكومة يف هذا إالطار يف ظل غياب احلوار 

  £جñعي؟
قراطية يف تعاملها مع احلركة هذا يدل ٔ�ن احلكومة تفsقد }لثقافة اWمي

النقابية اجلادة، وال Øس?توعب مزا¯ التفاوض امجلاعي حلل الزناPات 
  .£جñعية وتلبية املطالب املادية واملهنية }لطبقة العام]

ٕان التضييق القانوين واملؤسسايت Pىل احلقوق النقابية اليت ٔ�قرها 
جوم املمهنج Pىل املك�س?بات اWس?تور، وPىل رٔ�سها املفاوضة امجلاعية، واله

£جñعية، واس?مترار £رتفاPات املتوالية لٔ�سعار، وØشجيع الهشاشة 
ل�شمل الف¤ات الوسطى، لكها عنارص ال ØساPد ٕاال Pىل تqٔجLج اYٔوضاع 

  .وتغذية التوÄرات £جñعية
ٕان اWميقراطية احلقة تقsيض من احلكومة £هñم بqٔوضاع الطبقة العام] 

غاالهتا، والبحث عن لك الرشوط اليت ØساPد Pىل |لق م[اخ واâش
اجñعي سلمي من |الل تفاوض حقLقي م[تج وٕاجيايب خيدم لIس فقط 

  .املطالب £جñعية بل كذÔ املصاحل العليا لوطننا
ٕان احلكومة مدعوة ٕاىل الت°يل �جلرٔ�ة والقدرة Pىل إالبداع يف التعاطي 

ه خبطاب اYٔزمة، ال تتحمل فهيا الطبقة مع امللف £جñعي وPدم ربط
  .العام] ٔ�ية مسؤولية

  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

اللكمة اYٓن لفريق اYٔصاù واملعارصة من Z�ٔل ٕاªاطة اHلس Pلام بقضية 
  ...طارئة، فليتفضل الس?يد

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيت
  .شكرا الس?يد الرئIس

ªىل موضوع إالP ¶س، من |الIاطة اليوم يتوقف، الس?يد الرئ
شط°ات ٔ�خرى من شط°ات ٔ�عضاء هذا الفريق احلكويم الغريب 
اYٔطوار، اéي اس?تâٔqس املغاربة Pىل زالته الس?ياس?ية واملتكررة اليت 
Äكشف يوما بعد يوم Pدم قدرته }لخروج من ملعب الهواة ودخول 

لصدقLة والواقعية واملعقول £ªرتافLة الس?ياس?ية اليت تقsيض الوضوح وا
  .�متغربIت

اÒمنوذج اéي اس?توقف[ا يف فريق اYٔصاù واملعارصة هذه اYٔ¯م اYٔ|رية 
هو القرار امل�رسع واéي وW مLتا، واéي ينعكس Pليه املثل الشعيب 

}لس?يد وز�ر التعلمي " ا¿زل اشكون ا}يل قالها Ô ،اطلع �لك الكرموس"
عممي املن°ة Pىل مجيع الطلبة اé�ن سsIقدمون العايل احملرتم القايض بت

بطلبات احلصول Pلهيا |الل املومس اجلامعي املق�ل، واéي مت الرتاجع عنه 
jشلك م�اغت مبربرات ٔ�قل ما يقال عهنا ٔ�هنا واهية، سكزيوفري§Lة، اéي 

  .طبعت اخلطاب واملامرسة احلكومLة طي] حتملها }لمسؤولية
ترب تعممي املن°ة يندرج مضن جمهود Öبري، وٕاذا اكن الس?يد الوز�ر اع 

الهدف م[ه هو £س��ر يف الش?باب والعمل يف حتقLق املعرفة، فٕاننا ن�ساءل 
معه ٔ��ن ميكن ٕادراج الكذب وتغليط الرٔ�ي العام الطاليب وYٔرسمه؟ هذا 
يندرج كذÔ مضن جمهود حكويم Öبري الهدف م[ه بيع الومه وقsل اYٔمل 

يف ٔ�سلوب شعبوي مكشوف ومفضوح طاملا ٔ�كد� ٔ�ن والثقة و£س��ر 
  .ح�� قصري

  الس?يد الرئIس احملرتم،
ٕان هذا النوع من التضارب والتناقض يف القرارات املت�ذة من طرف 
احلكومة واليت لها Pالقة م�ارشة �ملعIش اليويم }لمواطنني، يذÖر� خبرZات 
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ار املتعلقة ª�ٔد ٔ�عضاء هذه احلكومة اéي ختصص يف Äكذيب لك اYٔخ�
�لرفع من ٔ�سعار السلع واخلدمات، |اصة ٔ�سعار فاتورة املاء والكهر�ء، 
ليعود بعد ذÔ ويعلن دون جخل ٔ�و حرج عزم احلكومة الز¯دة يف ٔ�سعار 

 .هذه املادة املهمة
ٕاننا نqٔمل، يف فريق اYٔصاù واملعارصة، ٔ�ن Äكف هذه احلكومة عن م�ل 

تطل Pلهيا لك يوم مببادرة ال ¿اكد هذه اخلرZات ¨ري احملسوبة، حLث 
نصدقها حىت نباغث بقرار نقLض لها يقيض ٕ�لغاهئا ٔ�و الرتاجع عهنا، وهو ما 
يوW املزيد من التوجس والريبة عن لك ما يصدر عن هذه احلكومة، 

  . ويعمق اليqٔس وإالح�اط Wى املواطنني
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .Yٓن }لفريق £س?تقاليلاللكمة ا

        ::::املس�شار الس?يد محمد نصريياملس�شار الس?يد محمد نصريياملس�شار الس?يد محمد نصريياملس�شار الس?يد محمد نصريي
  . شكرا الس?يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

óرشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل، �مس الفريق £س?تقاليل }لوªدة والتعادلية، 
YٔحLط اHلس املوقر Pلام وPربه اكفة الشعب املغريب �خلروقات اليت 

صة فÏ �رتبط �ملطامع اجلامعية، وهو وضع Øشهدها اYٔحLاء اجلامعية، |ا
ي�[اقض مع لك الوعود والترصحيات اليت P�ٔلنهتا الوزارة واملكsب الوطين 
لٔ�عامل اجلامعية و£جñعية والثقافLة، والقايض بتجويد |دمات املطامع 

  .اجلامعية، وحتسني طرق تدبريها
املنمتني }لمدن ف�عد القرار التعسفي القايض مبنع الطالبات والطلبة 

اجلامعية من £س?تفادة من وج�ات التغذية، تتواصل اليوم مظاهر العبث 
والفساد jش?ىت ٔ�بعاده يف خمتلف املطامع اجلامعية اليت Øشهد Øس�Iا وتدهورا 

  .خطريا يف اخلدمات املقدمة
وPىل سLìل املثال ال احلرص، فقد عرف احلي اجلامعي ٔ�كدال �لر�ط 

توزيع وج�ة ¨ذاء فاسدة، ا¿هت ى  6لشهر د¯ل شهر اليوم اخلامس هاذ ا
�رخي صالحLهتا مما Øسìب يف Øسمم ومضاعفات حصية خطرية }لطالبات 
ا}لوايت تقدمن jشاك¯ت يف هذا املوضوع، ¨ري ٔ�ن القسم £قsصادي �حلي 
اجلامعي املذÖور واملكsب الوطين لٔ�عامل اجلامعية و£جñعية والثقافLة، 

و�لك  -مع اYٔسف- Pىل فsح حتقLق يف املوضوع، سارع  وبدل ٔ�ن يعمل
رعونة ٕاىل تلفLق الشائعات وحماوù اÒهترب من املسؤولية وممارسة لك ٔ�نواع 
ووسائل الضغط و£بزتاز املمك[ة Pىل الطالبات قصد الرتاجع عن املطالبة 
حبقوقهن، بل س?بق ؤ�ن مت تìين ٔ�سلوب العقاب والرتهيب يف شqٔن 

ملني يف اYٔحLاء اجلامعية بتوقLفهم ٔ�و نقلهم ٕاىل ٔ�حLاء ٔ�خرى ال املوظفني العا

  .ليشء ٕاال لكوهنم ٔ�رادوا £س?تقامة والعدل مهناZا يف معلهم و#ا#م
كام ٔ�نه |الل تواZد هاذ الطالبات يف املس�شفLات، نفاqZٔ �س�Lاء Öبري 

ة ٕاىل نقص يف جودة اخلدمات والنقص احلاد و¨ري املربر يف خمزون اYٔدوي
و|اصة مادة البنج، هذه املادة اليت حتولت ٕاىل مادة �درة مما هيدد الص°ة 

  . العامة }لمواطنني واملواطنات ويعرضها }لخطر
  .وشكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

âرشع اYٓن يف معاجلة اYٔس?ئ] الشفوية املطروªة يف هذه اجللسة، 
Pات التعمري، الرتبية الوطنية، الثقافة، ويتعلق اYٔمر بqٔس?ئ] مو$ة لقطا

قطاPات الوظيفة العمومLة، العدل، الص°ة، االتصال، الصناPة التقليدية، 
  .ال�شغيل، والبI¤ة

âس?هتل Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوZه ٕاىل الس?يد الوز�ر 
املنتدب Wى رئIس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومLة وحتديث إالدارة 

  ). اWكتوراه واملاسرت(اج ªاميل الشهادات العليا املعطلني حول ٕادم
اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، 

 .فليتفضل اYٔس?تاذ لعلج

        ::::املس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلج
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

هذا السؤال Yٔن هذا السؤال وضع  امسحوا يل، الس?يد الوز�ر، سªٔqني
حلكومة سابقة يف ٔ�وضاع سابقة، ولكن ما زال املوضوع يثري اهñم 
املواطنني وهو Øشغيل الش?باب ªاميل اWكتوراه واملاسرت يف الوظيفة 
العمومLة وإالدارة العمومLة، تفضلوا تعطيو� جواب الس?يد الوز�ر، وحنتفظ 

  . الرئIس�لتعقLب Yٔنه حLنا السؤال الس?يد 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا }لس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Pىل السؤال، تفضلوا

الس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس?يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة 
        ::::العمومLة وحتديالعمومLة وحتديالعمومLة وحتديالعمومLة وحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس?يد الرئIس
ت }لس?يدات والسادة ٔ�وال، يف البداية ٔ�توZه خبالص ال�شكرا

  . املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار
ٔ�ؤكد يف البداية ٔ�ن ٕادماج ªاميل شهادة اWكتوراه واملاسرت والشهادات 
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املامث] مت يف ٕاطار املقsضيات القانونية السابقة اليت اكنت ت�Lح ٕاماكنية 
  .التوظيف املبارش

اية شغل م[اصب شاغرة ويف هذا إالطار، اكنت هذه التوظيفات تمت بغ
يف الوظيفة العمومLة وامجلاPات احمللية، وبدون شك بqٔن هذه العملية، معلية 
التوظيف املبارش حلاميل الشهادات العليا، رامكت Pدة اخsالالت، وهذا 
واقع، �لنظر ٔ�ن Zل التوظيفات مل Äكن Äريم ٕاىل £حsياZات الواقعية 

بقدر ما اكنت Øس?هتدف ٕادماج املعطلني احلقLقLة الفعلية لٕالدارات العمومLة 
  .}لتقليص من عطاª ùاميل الشهادات العليا

  :ملعاجلة هذه £خsالالت، هناك مقاربة فهيا ثالث مقار�ت
، تعمتد 2012ٔ�وال، تعممي س?ياسة توظيفLة م�نية Pىل £س?تحقاق م[ذ 

ظائف Pىل املبار¯ت، و�لتايل ٔ�صبحت تنظم بناء Pىل اWالئل املرجعية }لو 
يعين Öيتوظفوا Pىل حساب اخلصاص وPىل حسب الكفاءة (والكفاءات 

، ومن شqٔن هذا ٔ�ن يضمن تفادي التفاوت و£خsالل بني )وكذÔ النوعية
  .الكفاءة والوظيفة

النقطة الثانية، تعيني هذه الف¤ة من املوظفني يف الوظائف اليت تقرتب 
تqٔهيلهم ملامرسة املهام من Äكو�هنم ٔ�و من يعين ختصصهم، وتقLمي ٔ�داهئم ل 

 .املس?ندة ٕاÒهيم
والنقطة الثالثة يه �ل§س?بة لبعض املوظفني اé�ن مل يمت تqٔهيلهم، وميكن 
ٔ�ن �كونوا ذا Zدوى وذا مردودية ٔ�حسن يف ٕادارة ٔ�خرى، حنن اYٓن 
بدراسة ٕاماكنية يعين انتقاهلم من ٕادارهتم احلالية ٕاىل ٕادارة ٔ�خرى يف ٕاطار 

  . يناقشه اليوم اHلس اPYٔىل }لوظيفة العمومLةمرشوع احلرÖية اéي 
 .شكرا الس?يد الرئIس

    ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .الس?يد املس�شار، لمك اللكمة

        ::::املس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلج
  .شكرا الس?يد الوز�ر

وهذه م[اس?بة Öرمية �ش يف احلقLقة ميكن يل نقول لمك انñ حكومة 
نت كنتظر م[ك ٔ�نه تعطيين ٔ�رقام ا}يل كتبني ٔ�نه احشال من فاض]، Yٔن ك 

  واªد توظف عبثا؟ احشال من واªد توظف س?ياس?يا؟ 
وهذه احلكومة الفاض] اليوم اليت نناشدها ونصفق لها ٔ�هنا ٔ�صبحت 
Øشغل �الس?تحقاق، هذا يشء مجيل، ولكن يف ٕاطار احلاكمة ويف ٕاطار 

�ر، هللا جياز�مك خبري تعطيو� موPد اجلدية يف العمل، ابغيتمك، الس?يد الوز
لس?تة اشهر �ش تد�روا لنا الوظيفة العمومLة ٔ�ش?نو يه اYٔداء د¯لها يف 
السابق؟ ٔ�ش?نو اكن Öيعطي املوظف يف السابق ا}يل توظف بطريقة م�ارشة 
ٔ�ش?نو هو إالنتاج د¯لو وإالنتاج د¯ل املوظف �الس?تحقاق ا}يل كIش?تغل 

ش املغاربة يوPاو ٔ�نه ميل كتطلب احلكومة ٔ�نه Yٔنه اس?تحق ذاك املاكن، �

توظف املواطن �الس?تحقاق، �ملباراة، ٔ�نه يف �ٓخر املطاف يف صاحل 
 .املواطن ويف صاحل الوطن

هاذ اليش ا}يل ابغينا، ابغينا نعطيو ٔ�رقام اليوم، ونقولو ها Öيفاش كنا 
رب أَرِنِي "¿متشاو، ها Öيفاش ¨ري� اYٔسلوب وها يه النتاجئ، Yٔنه قال لو

، "كَيف تُحيِـي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي
ليطمنئ قلوب املغاربة ٔ�ن ما تقوم به احلكومة يف جمال التوظيف ªاليا بصفة 

  .£س?تحقاق هو اYٔسلوب الصحيح والصواب
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  لمك اللكمة، . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، }لرد Pىل التعقLب، تفضلوا

الس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة الس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة الس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة الس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة 
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
ٔ�� ت§شكرك Pىل هاذ التyاوب د¯Ô مع إالجراءات ا}يل كتقوم هبا 

ة اYٓن، وهذا من �ب إالنصاف ومن �ب Äاكفؤ الفرص، من �ب احلكوم
ٕاحقاق احلق وٕاعطاء املناصب ملن óس?تحقها يف ٕاطار من الشفافLة 
والوضوح، واWليل Pىل ذÔ ٔ�ن حمدودية اليوم الوقفات £حysاجLة، 
فاملغاربة اليوم ٔ�صبحوا يìهتجون ويفرحون ٔ�هنم مت ق�وهلم يف م�ار¯ت دون 

ذا انفsاح Zديد، وهذا حتول Zديد يف اWميقراطية يف ٔ�ي تد|ل، وه
  .املغرب، حنن س?ندمعه وس§سري يف هذا إالصالح ٕان شاء هللا

وP�ٔدمك، الس?يد املس�شار، ٔ�ن يف املس?تق�ل ٕان شاء هللا سqٔمك[مك من 
هذه إالحصائيات اليت حقLقة س?تكون صادمة Yٔهنا مل Äكن �لشلك اéي 

  .يةنتو|اه ٕالدارتنا مجيعا املغرب 
  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوPه الوضعية الصعبة }لموظفني العاملني �ملناطق 
  . النائية

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاù واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن ط ط ط ط ا}لطيف اس ا}لطيف اس ا}لطيف اس ا}لطيف اس املس�شار الس?يد عبد املس�شار الس?يد عبد املس�شار الس?يد عبد املس�شار الس?يد عبد 
  .شكرا الس?يد الرئIس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،
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  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد الوز�ر، 

الزالت رشحية واسعة من املوظفني العاملني يف املناطق النائية والصعبة 
نفLذ ما تعهدت ي§sظرون من احلكومة احلالية تقدمي ٔ�جوبة معلية وحقLقLة لت 

به خبصوص تقدمي حتفزيات }لمواطنني قصد العمل بت2 املناطق النائية 
لتغطية اخلصاص دا|ل املراكز إالدارية املتواZدة Pىل صعيد الرتاب 
الوطين، وتوفري هلم رشوط £س?تقرار £جñعي، من سكن وتنقل 

é�ن نعتربمه و¨ريهام، ل�سامه هذه الف¤ة يف العIش الكرمي من املواطنني، وا
  .مواطنون جمندون خلدمة املواطن والصاحل العام

هذه الف¤ة، الس?يد الوز�ر، الزالوا ي§sظرون رد £عتبار من هذه 
احلكومة، ومبا ٔ�ن تنفLذ هذا £لزتام الزال معلقا ومدرZا مضن |انة 
ال�سويفات ¨ري املربرة، âسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن مربر التqٔخر يف 

وم اخلاص �لتعويض املس?تحق عن العمل يف املناطق النائية ٕاخراج املرس
والصعبة، وهل تتوفر احلكومة Pىل رؤية واحضة ملعاجلة وضعية املوظفني 

  العاملني �ملناطق الصعبة والنائية؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا }لس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Pىل السؤال، تفضلوا

لس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة لس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة لس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة لس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومLة اااا
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .شكرا الس?يد الرئIس
ت§شكر الس?يد املس�شار من فريق اYٔصاù واملعارصة Pىل طرªه لهذا 

  .السؤال
ٔ�ود، يف البداية، ٔ�ن ٔ�ذÖر السادة املس�شار�ن احملرتمني بqٔن احلكومة 

احلوار £جñعي ª�ٕداث تعويض عن العمل يف ٕاطار  2008الزتمت س?نة 
لفائدة موظفي قطاع التعلمي وقطاع الص°ة �ملناطق الصعبة والنائية �لعامل 
القروي خصوصا، قصد اس?تقطاب اYٔطر التعلميية وش?به الطبية }لعمل يف 

  .هذه املناطق
وتفعيال لهذا £لزتام، P�ٔدت �ٓنذاك الوزارة امللكفة �لوظيفة العمومLة 

سوم يف شqٔن ٕاªداث تعويض عن العمل �ملناطق الصعبة والنائية �لعامل مر 
، وقرر 2011القروي، ومت عرض هذا املرسوم Pىل اHلس احلكويم س?نة 

اHلس تqٔجLل املصادقة Pليه ٕاىل ªني ٕاPداد لواحئ مقرات العمل املس?هتدفة 
  .هبذا التعويض

ريت التعلمي والص°ة وØشلكت �ٓنذاك جلان حملية وٕاقلميية، تتكون من وزا
والنقا�ت احمللية والسلطات العمومLة احمللية، لت°ديد اYٔماÖن الصعبة اليت 

  .س?تدرج مضن الحئة املمكن التعويض عهنا

ٕاال ٔ�ن هذه ا}لyان مل Øش?تغل �لشلك يعين املندمج واملوªد، فهناك 
 جلان اعتربت ٔ�ن ٕاقلÏ اكمال يعترب �ئيا، وهناك جلان ٔ�خرى لها م[ظور

  .�ٓخر، وتعذر حتديد هذه ا}لواحئ
ٔ�ش?نو هو املعمول اYٓن؟ اح[ا واعيني هباذ إالشاكلية، والبد ما âشجعو 
املوظفني �ش ميش?يو }لمناطق النائية والصعبة الولوج، وا}يل ما كتوفرش 
. فهيا املصاحل £جñعية وال الب§Lات اYٔساس?ية الرضورية }لحياة العادية

، ٔ�و كنتصورو خنلقو م[اطق تتكون من ٔ�ربعة فقرر� ٔ�ننا خنلقو م[اطق
ٔ�صناف ٔ�و مخسة، Äكون فهيا املنطقة اخلامسة |اصة مبقرات العمل النائية، 
النائية والصعبة، وPىل ٔ�ساس ٔ�ن ندمج التعويض عن إالقامة ٔ�و عن مقر 
العمل يف م[ظومة اYٔجور اليت اYٓن يه بصدد نقاش دا|ل املراجعة 

  .لوظيفة العمومLةالشام] }لنظام اYٔسايس }
وهبذه الطريقة، س§رسع وس§متكن من Øشجيع هؤالء املوظفني }لعمل يف 

  . املناطق صعبة الولوج
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة يف ٕاطار التعقLب لفريق اYٔصاù واملعارصة

        ::::املس�شار الس?يد احلفLاملس�شار الس?يد احلفLاملس�شار الس?يد احلفLاملس�شار الس?يد احلفLظظظظ ٔ�حsيت ٔ�حsيت ٔ�حsيت ٔ�حsيت
  .اتشكرا الس?يد الوز�ر Pىل هذه التوضي°

كنا كن§sظرو م[مك، الس?يد الوز�ر، �ش تعطيو� يش جواب مق[ع، 
و�خلصوص يف احلكومة ا}يل دوزت هذي Pامني ونصف، تعطيو� ٔ�ش?نو 

  درتو؟
ٕاال ٔ�ن، الس?يد الوز�ر، كنالحظو، ؤ�رشت يف واªد اللكمة، بqٔن هذي 
مدة س?نوات، واش هاذ املوظفني غيبقاو هاذ املدة، ست س?نني دازت، 

  ت س?نني ٔ�خرى؟و¿زيدو س
 ùصاYٔحزب اà ¯اح[ا Ô الس?يد الوز�ر، فغادي نعطيو ،Ôé

  :واملعارصة بعض املالحظات
ٔ�وال، رضورة إالرساع �ٕالفراج عن التعويضات اخلاصة �لعاملني 

، ومت التÖٔqيد Pلهيا يف �2009ملناطق النائية، خصوصا ؤ�ن ٕاقرارها مت س?نة 
  .، النقطة اYٔوىل2011ٔ��ريل  26اتفاق 

النقطة الثانية، الس?يد الوز�ر، حسب زمLلمك الس?يد وز�ر الرتبية 
الوطنية والتكو�ن املهين، تتحمل مصاحل وزارÄمك املسؤولية يف هذا التqٔ|ري، 
حبيث ال زالت Øس?تق�ل تقار�ر ا}لجنة إالقلميية احملدثة لهذا الغرض، مازال 

  .ك�س?تق�لوا، الس?يد الوز�ر، التقار�ر
 26ورة وفاء احلكومة �اللزتامات املسطرة �تفاق 8لثا، âشدد Pىل رض 

  .ٔ��ريل، ومن بIهنا التعويض عن العمل �ملناطق النائية والصعبة
رابعا، الوPد اéي قدمه محمد الوفا عندما اكن وز�را }لرتبية الوطنية 
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، )1CDT(|الل اس?تق�ا¶ Yٔربع هيئات نقابية، النقابة الوطنية }لتعلمي 
، اجلامعة الوطنية }لتعلمي )2FDT(لتعلمي التابعة لــ النقابة الوطنية } 

)3UMT( اجلامعة الوطنية ملوظفي التعلمي ،)UNMT4 ( بتطبيق التعويض
 .عن العمل يف املناطق النائية والصعبة

يف  -ال حماù-|امسا، التحفزي عن العمل يف املناطق النائية سIسامه 
يف املوارد الìرشية بتª 2ل ولو jشلك جزيئ املشالك املرتبطة �خلصاص 

  .املناطق
و¨ادي ¿رجعو، الس?يد الوز�ر، هاذ املوظفني لكهم Öيعانو خصاص، 
Öيعانيو مشالك د¯ل السكن، املشالك د¯ل السكن، الس?يد الوز�ر، حىت 
يه راه مشلكة عويصة Zدا، راه املوظف Öي§sقل ما بني املقر العمل د¯لو 

  .شوفوا احللول لهاذ املوظفنيلكم والسكن ما اكي§ش، خصمك Ø  50و 40
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس?يد الوز�ر، }لرد Pىل التعقLب، تفضلوا

امللكف �لوظيفة العمومLة امللكف �لوظيفة العمومLة امللكف �لوظيفة العمومLة امللكف �لوظيفة العمومLة     ،،،،الس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومةالس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومةالس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومةالس?يد الوز�ر املنتدب Wى رئIس احلكومة
        ::::وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .jرسPة
  الس?يد املس�شار، 

اYٓليات اYٓن فهيا ٕاشاكلية، التقار�ر �يق  ما كنختلفوش Pىل اYٔهداف،
، ولكن هذي تقار�ر 82تقر�ر مقابل  73كنتوصلو هبم، توصلنا بــ 

مsعارضة، مsباينة، ختتلف بعضها البعض Pىل الرشوط واملقايIس، و�لتايل 
  . يتعذر اس?تغاللها

  .لهذا، حنن نقرتح م[ظورا �ٓخر، س?نعرضه Pليمك قريبا ٕان شاء هللا
  .املس�شار شكرا الس?يد

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر، شكرا Pىل مسامهتمك

ون§sقل ٕاىل اYٔس?ئ] املو$ة ٕاىل الس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب 
  . الوطين، السؤال اYٓين اYٔول حول تدبري التضامن اHايل �ملغرب
  .اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاù واملعارصة

        ::::املس�شار الس?يد عز�ز ا}لباراملس�شار الس?يد عز�ز ا}لباراملس�شار الس?يد عز�ز ا}لباراملس�شار الس?يد عز�ز ا}لبار
  .شكرا الس?يد الرئIس
  ٔ�خوايت املس�شارات،

                                                 
1 La Confédération Démocratique du Travail  
2 La Fédération Démocratique du Travail 
3 L’Union Marocaine du Travail  
4 L'Union National du Travail au Maroc 

  زماليئ اYٔعزاء،
  السادة الوزراء احملرتمني،

ٕاذن، هذا السؤال كام قلتو، الس?يد الرئIس، حول تدبري التضامن 
  . اHايل �ملغرب

ٕان إالPداد املتوازن }لمyال الرتايب يعد ٕاªدى املدا|ل اYٔساس?ية }لتمنية 
فعاù، فالعالقة بني التمنية وٕاPداد الرتاب الوطين لها ٔ�مهية �لغة يف وضع ال

ٕاسرتاتيجية Òمنو لك اHمتعات، ٕاذ ٔ�حضى £هñم �س?تعامل اHال وٕاPداده 
  .مرتبطا بفكرة البعد اجلغرايف ملشالك £قsصاد

ٕاننا âسyل ٔ�ن الهدف اYٔسايس اéي �ريم ٕاليه لك من ٕاPداد الرتاب 
ة هو التضامن بني اHاالت، وذP Ôرب ٕاPادة توزيع اâYٔشطة والتمني

£قsصادية توزيعا مsاكف¤ا Pىل مجموع الرتاب الوطين لتقليص فوارق التمنية 
£قsصادية و£جñعية، �ٓ|ذ�ن بعني £عتبار اخلصوصيات احمللية قصد 

رتمجة ضامن املساواة يف احلظوظ بني املواطنني Pىل مجموع الرتاب الوطين ل
الوªدة والتضامن اHايل اéي هو جوهر ٕاPداد الرتاب }ل°د من إالقصاء 

  .£جñعي وتعبئة لك الفاPلني
ٕان التوZه حنو جمال مsضامن ال ميك[نا بلو¨ه ٕاال �لرتكزي jشلك ٔ�سايس 
Pىل |لق نوع من التصورات املندجمة بني اÒهتيئة احلضارية من $ة والقروية 

ورة التمنية مبفهو#ا الشامل بني اجلهات، كام ميكن من $ة ٔ�خرى قصد بل
اعتبار التضامن اHايل من بني إالشاكليات إالسرتاتيجية Òمنو لك اHمتعات، 
ٕاذ ٔ�ن £هñم �الس?تعامل اHايل �رتبط مبفهوم $وي م�ين Pىل توازن 

دية مsاكمل بني مجيع املكو�ت �رÄاكز Pىل البعد اجلغرايف }لمشالك £قsصا
  .و£جñعية، و�لتايل وجب التفكري Pىل Pدم مركزيته

ٕان الهدف الرئIيس من تدبري التضامن اHايل هو jسط س?ياسة مsاكم] 
هتدف ٕاىل ٕاPادة توزيع اâYٔشطة £قsصادية بطريقة مsاكف¤ة وPادP ùىل اكفة 

مع  الرتاب الوطين قصد احلد من الفوارق التمنوية، £قsصادية و£جñعية،
اYٔ|ذ بعني £عتبار اخلصوصيات اجلغرافLة و£قsصادية و£جñعية 
والثقافLة احمللية لتجس?يد س?ياسة Pامة }لتمنية لضامن املساواة وÄاكفؤ الفرص 
}لمواطنني يف احلظوظ Pىل مجموع الرتاب الوطين لتÖٔqيد الوªدة والتضامن 

  .àخيار جوهري
لكون اHال مركز اهñمات ٕاذن، السؤال، الس?يد الوز�ر، واعتبارا 

الس?ياسات العامة وخمططاهتا وحمراك }لتمنية الشام]، فٕاننا âسائلمك، الس?يد 
ويف هذا الشqٔن، . الوز�ر، عن �ر�مج وزارÄمك حول تدبري التضامن اHايل

هذا ¨ري كتمكيل لعدم  ،ةومكلنا داغيالس?يد الوز�ر، و|ا السؤال در�ه 
  .دقائق ا}يل معطية لنا 3وقت ضياع الوقت لالس��ر يف ال

  . وشكرا الس?يد الوز�ر
  .شكرا الس?يد الرئIس
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس?يد الوز�ر، لٕالZابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::العنالعنالعنالعنرصرصرصرص، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين    الس?يد حمندالس?يد حمندالس?يد حمندالس?يد حمند
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
  .را الس?يد املس�شار احملرتمشك

ٔ�عتقد ٔ�نه فعال من الصعوبة احلديث عن الس?ياسات اHالية والتضامن 
اHايل يف ٕاطار سؤال شفوي، ولكن مع ذÔ البد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�وال ٔ�ن هناك 
ٔ�ش?ياء مsفقني Pلهيا، هناك ارتباط وثيق ما بني التمنية املس?تدامة واملزتنة 

راه قلتوها، راه خص .. مايش ٔ�ن ولIس التعادلية، Yٔن املشلك راه
£خsصاصات والكفاءات، رضوري ٔ�نه �كون مرتبط �لتضامن اHايل، 
وهاذ املبدٔ� د¯ل التضامن فهو مل يغب ٔ�بدا Pىل مجيع التد|الت العمومLة 
م[ذ بداية £س?تقالل وٕاىل يوم[ا هذا، وجنده، جنده م�ال عندما ¿رى Öيف 

دها عندما ¿رى ما يفع� اHالس امجلاPات، جن Pىل) la TVA5(توزع 
اجلهوية واHالس إالقلميية اليت حتاول فعال ٔ�ن تqٔ|ذ بعني £عتبار هاذ 

  .يف Pدد من اHاالت جنده ،)l’INDH6(جنده يف التفاو�ت اHالية، 
لكن احلقLقة جيب ٔ�ن نعرتف هبا ٔ�ن هذا لكه يظهر مبظهر مساPدة 

ضامن جمالية حقLقLة، ملاذا؟ Yٔن نعترب وٕاPا�ت ٔ�كرث مما هو بلورة س?ياسة ت
ٔ�ن هذه الس?ياسة ال ميكن ٔ�ن Äرى النور ٕاال يف ٕاطار ٕاPادة التqٔهيل وٕاPادة 

  .£عتبار ٕاىل س?ياسة هتيئة الرتاب الوطين
�لفعل س?نyد هناك ٔ�ن اNطط الوطين م�ال يعطي ٔ�ش?نا هام املؤهالت 

ب Pلهيا وينك�وا Pلهيا د¯ل لك $ة، ٔ�ش?نو يه احلاجLات ا}يل ميكن ٔ�هنا تنك
القطاPات Yٔن هذا املشلك ٔ�فقي هيم القطاPات لكها، ؤ�حسن من ذÔ ٔ�ن 
هناك اNططات اجلهوية ٕالPداد الرتاب الوطين اليت تدقق هذه التو$ات 
الكربى، وتqٔ|ذ بعني £عتبار اHاالت احلقLقLة، تنخرجو �ٓنذاك من يعطي 

لكن ند|ل يف ٕاطار ما óسمى لهاذ امجلاPة واعطي لهذي واعطي لكذا، 
مبyاالت دا|ل اجلهة اéي ميكن ٔ�ن حندد بتدقLق ما جيب ٔ�ن يعطى، ٔ�ش?نو 
هام اخلدمات؟ ٔ�ش?نو هام إالجراءات؟ وهذا لن يتqٔىت ٕاال مع اجلهوية املتقدمة 
يف ٕاطار �رامج تعاقدية دا|ل اجلهة كام هناك �رامج تعاقدية بني اجلهة 

ùوWوا.  
ذ الباب هذا Yٔن حنن اYٓن âساPد اجلهات لكها ما نبغIيش نطول يف ها

Pىل حتضري هذه اNططات اجلهوية لنكون يف موPد اجلهوية املتقدمة قريبا 
  . ٕان شاء هللا ونبلور س?ياس?ية تضام[ية جمالية حقLقLة

  .وشكرا

                                                 
5 Taxe sur la Valeur Ajoutée  
6 Initiative Nationale du Développement Humain  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

ùصاYٔب، تفضلوا فريق اLلمك اللكمة يف ٕاطار التعق.  

        ::::د عز�ز ا}لبارد عز�ز ا}لبارد عز�ز ا}لبارد عز�ز ا}لباراملس�شار الس?ياملس�شار الس?ياملس�شار الس?ياملس�شار الس?ي
يعين اللك يعمل حرصمك والغرية د¯لمك يف هذا اHال �خلصوص ويف 
التعمري Pامة، ¨ري ٕامنا عند� بعض اYٔمور }لتذكري ببعض العوائق الكربى 
لتدبري جLد }لمyال الرتايب واليت مل Äمتكن احلكومة من معاجلهتا، ويه كام 

  :ييل

  لبطاù؛ٔ�وال، اÒمنو الساكين الرسيع وارتفاع ا -

  اÒهتمIش وإالقصاء £جñعي؛ -

  تباينات سوس?يو جمالية وتنايم الهجرة القروية؛ -

ضعف الب§Lات إالنتاجLة ووترية اÒمنو £قsصادي وٕاغفا¶ املردودية  -
  وإالنتاجLة؛

  حتد¯ت العوملة وم[افسة السوق العاملية؛ -

  .اخلصاص يف املوارد املائية و£س?تغالل املفرط }لموارد الطبيعية -
من هذا املنطلق، وZYٔل حسن تدبري التضامن اHايل، نقرتح Pليمك، 

  : الس?يد الوز�ر احملرتم

توزيع املوارد العمومLة jشلك مsوازن بني اجلهات كام ٔ�رشمت لها يف  -
نطاق اجلواب د¯لمك حول اجلهة املوسعة لتطبيق اجلهة املوسعة مس?تق�ال ٕان 

  شاء هللا؛

 ظوظة والفقرية وبني مكو�ت اHمتع؛ تدعمي التضامن بني اHاالت احمل -

 معرفة ªاجLات الساكن والتوفLق بني £خsيارات الفردية والعمومLة؛ -

 توزيع املوارد العمومLة حسب املناطق والف¤ات الفقرية؛  -

مهية حميطهم الطبيعي، ورضورة  - ٔqات الرتابية بPتوعية املواطنني وامجلا
يعهم، يعين هتم جماهلم، و|اصة £س�شارة وٕارشاك الساكن يف ٕاجناز مشار 

اHال £جñعي و£قsصادي، وPدم تطبيق الشطط يف نطاق اجلهة 
املوسعة يف اس?تعامل السلطة Pىل حقوقهم وممتلاكهتم، ٔ�ي حقوق املواطنني 

  .بطرق تعسفLة وال قانونية
ذن ؤ�نمت تعلمون Pىل ماذا ومن Ä�ٔلكم، الس?يد الوز�ر احملرتم والس?يد إ 

يل ولٔ�سف ال ª�ٔد يتحرك، ٔ�و حيرك ساكنا، Pٔننا رجعنا ٕاىل الرئIس، ا}
عهد الس�Iة والفوىض �لعاليل، فسرنجع ٕان شاء هللا حبول هللا ٕاىل ٔ�س?ئ] 
من هاذ املنرب ٕان شاء هللا، ولتفسري الفضاحئ ولفضح ما ميكن ٕافضاªه ٕان 

  .شاء هللا }لمواطنني املغاربة ٕان شاء هللا وحول هللا
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  .ٔ�س�سمح ٕان ٔ�طلت الس?يد الرئIسوشكرا }لجميع، و 

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب، الس?يد الوز�ر، تفضلوا

  ::::لس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينلس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينلس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينلس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينا
  الس?يد املس�شار احملرتم، 

�لفعل ٔ�� ٔ�قول ٔ�ن التضامن اHايل رضوري، وال ميكن ٔ�ن �كون فعال 
ٕاPداد الرتاب الوطين يعين خبالصة شديدة، . ت الرتابيةٕاال يف ٕاطار اHاال

ٔ�ن جيب ٔ�ن �كون  ملا â�ٔشئن Yٔ خرج اYٓن من ذيك الفكرة ا}يل اكنت، 
واªد التوزيع Pادل ونو$و لâ�ٔشطة وكذا، اليوم ال ª�ٔد ميكن ٔ�ن يفرض 
Pىل âشاط معني ٔ�و مس�مثر معني ٔ�ن يذهب ٕاىل هاذ املنطقة ٔ�و ٔ�ن óس�مثر 

  . ع، لكن هناك �ٓليات Øشجيعية اليت ميكن ٔ�ن توZهيف هذا القطا
ٕامنا ت�Iقى املشلك احلقLقي د¯ل التضامن هو دا|ل اجلهات، وجند 
فضاءات اليوم، وهذا هو الغاية د¯ل هاذ العقود التضام[ية اHالية ا}يل 
Äهنرض Pلهيا ا}يل مازال ¨ادي Øشوف النور، وهو �كون ارتباط وثيق ما 

يط القروي، Yٔن اليوم ملا تنعطيو }لجامPات، تنعطيو هذي بني املدينة واحمل 
جامPة قروية اعطهيا تد�ر واªد الساقLة، اعطهيا تد�ر واªد الطريق، 

  ...اعطهيا كذا، هذي املدينة
اليوم جيب ٔ�ن حناول ٔ�ن نعطي للك جمال موسع حسب ªاجLاته، 

ن اéي ونqٔ|ذ م[ه حسب ٕاماكنياته اليت ميكن ٔ�ن يعطهيا، وهذا هو التضام
óساPد Pىل ٕاعطاء Zاذبية كربى لهاذ اHاالت، ال لالس��ر وال حىت 
}لعIش الكرمي، Yٔن مايش ¨ري قضية الشغل واخلدمة، راه خص الناس 
يعين Pاóشني يف واªد الفضاء ا}يل مرحي، يلقى املدرسة، يلقى |دمات 

وال  د¯ل اجلودة يف املدرسة ويف السLìطار ويف كذا، وهذا ما âسعى ٕاليه
ميكن ٔ�ن ي�س?ىن ٕاال يف ٕاطار ضيق يشء ما، مايش Pىل الصعيد الوطين 

  .ولكن ضيق �ش كنعرفو احلاجLات د¯ل لك م[طقة
  . وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال اYٓين املوايل، موضوPه الس?ياسات القروية �ملغرب
  .اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاù واملعارصة

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيتاملس�شار الس?يد ٔ�محد الس?نIيت
  .شكرا الس?يد الرئIس
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  اYٔخت املس�شارة احملرتمة،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

ٕان العامل القروي ٔ�صبح يف قلب اهñمات الفاPلني واملهمتني، �عتباره 

وóشلك اHال . جماال اسرتاتيجيا لتوفره Pىل مؤهالت jرشية وطبيعية Öبرية
وي يف املغرب لك احلزي اجلغرايف اخلارج Pىل نطاق املدارات احلرضية، القر 

وقد متزي هذا الفضاء �لرتاجع املس?متر }لساكنة القروية بفعل ضعف 
  :الس?ياسات احلكومLة املتعاق�ة وعوامل مؤVرة، نذÖر مهنا ما ييل

ٔ�وال، الس?يد الوز�ر احملرتم، Äزايد جحم املدن وتوسعها من جراء مضها 
  رات حرضية اكنت ٕاىل عهد قريب جماالت قروية رصفة؛ملدا

8نيا، ÄرقLة بعض املراكز القروية ٕاىل مراكز حرضية دون اYٔ|ذ بعني 
اجñعية حصية وÄربوية وٕادارية £عتبار مواÖبة هذه املراكز بتجهزيات 

  ٔ�خرى؛
8لثا، الهجرة القروية وما تعرفه البادية املغربية من مشالك، |اصة 

لبطاù وÄراجع وترية ال§شاط الفالj Xسìب التغريات املناخLة، الفقر، ا
  . اجلفاف والنقص يف التجهزيات السوس?يو اقsصادية

لك هذه العوامل السابقة ٔ�حضت Pائقا لتìين س?ياسة قروية واحضة 
املعامل لتمنية هذه اHاالت والرفع من املس?توى املعIيش }لساكن وتqٔهيل 

  .ر Äمنوي مس?تداماHاالت القروية وفق م[ظو 
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

بعض املراكز القروية ٔ�صبحت اYٓن حرضية، ويه تفsقد وتفsقر ٕاىل 
j�ٔسط احلاجLات، و�لتايل، الس?يد الوز�ر احملرتم، البد ٔ�ن تولوا اهñما �لغا 
لهذه املراكز احلرضية اليت يه الوا$ة الرئIس?ية }لساكنة والوا$ة الرئIس?ية 

بد، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن تبدو اهñما هاما لهذا املوضوع حىت }لزاYر�ن، ال
  .نصطف و¿هتيqٔ ونلتحق ÖساYر اWول املتقدمة يف هذا اHال

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

        ::::الس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين
  .كرا الس?يد الرئIسش

  شكرا الس?يد املس�شار احملرتم،
ٕاذا اكن السؤال اYٔول حيتاج ٕاىل Zلسة، فهذا رمبا حيتاج ٕاىل يوم 
درايس، لكن مع ذÔ الس?ياسة القروية ٔ�و الس?ياسات القروية كام مسيمتوها 
يه �لفعل ما ميك[اشاي نقولو ٔ�هنا اكنت ¨ائبة ٔ�و ما اكن�شاي، يعين اللك 

ر £س?تقالل ومجيع اNططات اليت اكنت �ٓنذاك والس?ياسات يتذÖر م[ذ جف
احلكومLة والترصحيات احلكومLة اكنت دامئا تضع £هñم �لعامل القروي من 

  .مضن اYٔولو¯ت
حصيح ٔ�ن يعين املربرات املوضوعية لهاذ £هñم يه موجودة، ٔ�وال 

لساكنة رمغ د¯ل املساªة، ا %90العامل القروي شساPة الرتاب، ٔ�كرث من 
ٔ�ن هاذ ال�رسيع يف التحضري، يعين يف اWخول ٕاىل احلوارض، راه ت�Iقى 
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واªد المك هائل، وهناك كذÔ ما نعرفه من الزنوح ٕاىل املدن يف وقت ما 
  .ونقص يف التجهزيات

لكن ميكن لنا نقولو، يعين �ش ا¿كونو موضوعيني، ٔ�ن |الل العقد�ن 
لنواقص، سواء يف �رامج الطرق ٔ�و �رامج اYٔ|ري�ن ٔ�جنز الك�ري لتyاوز هاذ ا

الكهر�ء، �رامج املاء، حتسني شI¤ا ما جودة اخلدمات املقدمة يف الص°ة، 
  .يف التعلمي، و¨ريها

ٕاال ٔ�ن هناك حتد¯ت يعين يف العامل القروي مازالت Öبرية وÖبرية Zدا، 
وجيب فعال ٔ�ن تؤ|ذ بعني £عتبار، مع العمل ٔ�ن هناك صعوبة، هناك 

بة Yٔن عندما نت°دث عن الس?ياسة د¯ل العامل القروي راه مايش صعو 
قطاع معني ٔ�و يعين �ر�مج معني، فالقطاPات لكها جيب ٔ�ن Äكون التقائية 
يف هاذ الباب هذا، وهاذ اليش ا}يل جعل ملدة طوي] ٔ�ن اكن ملا كنت°دثو 

  .ªةPىل التمنية القروية نفكر يف الفالªة Yٔن اكنت مرتبطة ٔ�ساسا �لفال
اليوم التمنية القروية تعمتد Pىل الفالªة حصيح àعمود ٔ�سايس لكن 
بوªدو ما اكفIشاي، هناك ٔ�ش?ياء ٔ�خرى، و¿راها لكنا يف العامل القروي، 
تنويع اâYٔشطة وتد|ل كذÔ واªد العدد د¯ل اYٔمور هنا، هذا ا}يل جعل 

احلكومة ٔ�ن يعين بعد التو$ات الواحضة اéي ٔ�عطاها Zالù امل2، ا¿ك�ت 
Pىل حتسني هذه اYٓليات خبلق ودمع بقوة الصندوق د¯ل التمنية القروية، 

طط د¯ل الفالªة خمطط املغرب اYٔخرض، وكذÔ اN�Nططات م�ل 
)l’INDH ( دد منP لسد Ôاء كذZ يéليه اP البد نعاودو هنرضو

  .احلاجLات ووسع من يعين تد|الته
اذ الصندوق اéي هيمت هبذه اح[ا يف الوزارة كذÔ لنا جزء من ه

املناطق يف الشق ¨ري الفالX، وسqٔحتدث عنه يف التعقLب حىت ال 
  . Z�ٔازف يف الوقت

  .وشكرا

    ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .فريق اYٔصاù واملعارصة يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد Pابد شكLلاملس�شار الس?يد Pابد شكLلاملس�شار الس?يد Pابد شكLلاملس�شار الس?يد Pابد شكLل
  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  وز�ر،الس?يد ال
فعال نتلكم كثريا ويف لك مرة Pىل العامل القروي، ولكن رمغ ذÔ هاذ 
العامل يعاين من مجموPة من املشالك، ٕاىل ابغينا نذÖرو مهنا ¨ري يشء ما، ؤ�نمت 

  .تعرفون ذÔ، الس?يد الوز�ر
العامل القروي، لوحظ |الل إالحصاء اYٔ|ري اكن Äراجع فLه Öبري 

، وصندوق د¯ل %45ٕاىل  49صبحت من  �ل§س?بة }لساكنة د¯لو ا}يل
س?تكون الساكنة املغربية يف  2025اYٔمم املت°دة }لساكن قال وشار بqٔن يف 

، مايش حىت 14مليون âسمة، وس?يكون نصIب القرويني مهنا  ª39دود 
  ...النصف تقريبا الثلث، وانñ تتعرفوا احشال اكنت الساكنة يف الوقت

اء قامت به احلكومة السابقة، شلكت الفقر، الس?يد الوز�ر، تبعا ٕالحص
من الساكنة القروية،  %43الساكنة القروية مدخول ضعيف �ل§س?بة لــ 

من الفقراء �ملغرب  %90واكينني متاك دراسات Øشري، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن 
 3000؟ هاحشال تيخرسوا يف العام لك %30يعIشون يف العامل القروي، و

درمه، وهاذ اليش مايش حىت العتبة  3000ه تIشدوا الّ درمه، العام لكو ¯
  .ا}يل يه حمددة من املنظامت العاملية

ارتفاع âس?بة اYٔمLة، الس?يد الوز�ر، âس?بة اYٔمLة �لعامل القروي يه يف 
د¯ل  %48، واÒمتدرس د¯ل الفsيات ما ابقLناش تنعرفوه، ª70%دود 

تيمكلوش اWراسة اYٔ¨لبية يغادرون املدرسة، ما تيمكلوش القراية د¯هلم، ما 
  . د¯هلم

التدهور د¯ل املواد الطبيعية، اس?تزناف املواد املائية، اجلوفLة، مشالك 
التعرية والتصحر والتلوث، تدهور املوارد الغابوية وق] ٕاPادة ال�شyري 

  . د¯لها، يه الصناPة ¨ذائية
، الس?يد الوز�ر، تتعرفو، وÄهنرضو Pىل العامل القروي، هوهاذ اليش لك

 س?يد� هللا ينرصو يف لك مرة تsIلكم Pىل العامل القروي، ولكن فعال
  .اشكون ا}يل امسع لو، واشكون يل دار يش ªاZة }لعامل قروي

        : : : : الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار، شكرا

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة }لرد Pىل التعقLب

        ::::الس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين
  .د الرئIسشكرا الس?ي

  الس?يد املس�شار احملرتم،
ال شك ٔ�ن يعين م[بع ومورد إالحصائيات د¯لنا لIس نفس املبدٔ�، 
هناك مشالك حصي°ة يف العامل القروي، ولكن هاذ اYٔرقام اليت اس?متعنا ٕاÒهيا 

  .رمبا ال متت }لواقع
Öيف ما اكن احلال مايش هذا هو مشلك، الزنوح ٕاىل املدن ٔ�و يعين 

متية، راه ما اكي§شاي ا}يل ¨ادي يوقفها، وميكن نقلبو اYٓية اÒمتدن هذي ح 
د¯ل %75، فعال هناك ٕاحصائيات تقول ٔ�ن رمبا Yٔ2030ن كهترضوا Pىل 

س?تكون يف املدن، نقولو ٔ�ش?نو هو Öيفاش نوا$و يف  %80الساكنة ٔ�و 
املدن هاذ اليش هذا، ولكن العامل القروي ت�Iقى من اYٔولو¯ت د¯ل 

  .اود نqٔكدهااحلكومة، وتنع
و¨ادي نقول اPالش، Yٔن فعال يف ٕاطار، ٔ�وال، ما تقوم به الفالªة، ما 
نقوم به حنن يف ٕاطار يعين اجلزء اNصص لوزارة التعمري يف صندوق التمنية 
القروية، فوضعنا ٕاسرتاتيجية يعين شام] وم[دجمة }لتد|الت يف العامل 

 ٓYىل الوزارات اP خر�ن ٔ�و ¨ادي ند�رو القروي، مايش �ش ¨ادي نغطيو
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ذاك اليش ا}يل ¨ادي يد�روه الوزارات اYٓخر�ن، ولكن �ش حناولو نلعبو 
ذاك اWور د¯ل الرافعة ا}يل ميكن ØساPد هاذ امجلاPات القروية وهاذ 

 3مرشوع بqٔكرث من  183الفضاءات القروية ٔ�هنا تنوض بعملها، وعند� 
à رمه ا}يل كند|لو فهيا اح[اWمليون  4حصة د¯لنا، مليار واملليار د¯ل ا

د¯ل هاذ املشاريع لكها راه اYٓن يف امجلاPات القروي تنجز  90د¯ل اWرمه، 
  .¨ادي تنطلق راه لكيش توقعت االتفاقLات د¯لها 93ٔ�و ٔ�جنزت، و

وا}يل ابغيت نقول ٔ�ن هاذ الفضاء القروي تريد� }لسؤال السابق، فهو 
وك العقود ا}يل اهرضت Pلهيا يه يف ٕاطار اجلهوية كذÔ، ويف ٕاطار هاذ

  .ا}يل ¨ادي متكن من تqٔهيل هاذ العامل القروي وهاذ املناطق القروية
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

السؤال اYٓين الثالث موضوPه ٔ�مهية اYٔحزمة اخلرضاء يف احلفاظ Pىل 
ريق اYٔصاù اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من ف. وªدة لك مدينة

  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  اYٔخوات وإالخوة املس�شار�ن،
  الس?يد الوز�ر، 

تعترب اYٔحزمة اخلرضاء امsدادا مفsوªا }لمyاالت الطبيعية ٔ�و الغابوية ٔ�و 
مدارات املدن ٔ�و يف بعض ٔ�جزاهئا، نظرا  الزراعية املتواZدة ٔ�و املهيqٔة حول

  . Yٔمهيهتا و#ا#ا املتعددة واحليوية، البيLöة مهنا و£جñعية و£قsصادية
واعتبارا لوظائفها يف تقريب اHال الطبيعي من احلوارض مكتنفس 
ٔ�سايس }لساكن يف ظل غياب ٔ�و ندرة املساªات دا|ل مدارات املدن 

 Pدة م�ادرات Òهتيئة ٔ�حزمة خرضاء يف ج[بات املغربية، فقد عرفت بالد�
بعض املدن، ٕاال ٔ�ن هناك مجموPة من املناطق تعرف تواZد Pدد من املدن 
املتقاربة، واليت تعرف توسعا رسيعا ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل التصاقها Pىل 
حساب احلزام اYٔخرض، مما ي�سìب يف مشالك معرانية، و|لق مدن 

حمك فهيا، واYٔم�] كثرية يف هذا اHال، مما خضمة، ومراكز حمورية يصعب الت
يتطلب احلفاظ Pىل اYٔحزمة اخلرضاء من Z�ٔل احلفاظ Pىل وªدة لك 

  .مدينة ٔ�و مركز
ومن هذا املنطلق، âسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن ٕاسرتاجتية احلكومة من 
Z�ٔل احلفاظ Pىل دميومة اYٔحزمة اخلرضاء }لمدن املغربية، مث هل مت وضع 

نوين ومؤسسايت لت°ديد مسؤولية لك املتد|لني يف تدبري اYٔحزمة ٕاطار قا
  اخلرضاء ملدننا؟

  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إالZابة Pىل السؤال

        ::::الس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين
  .شكرا الرئIس
  لسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات وا

  الس?يد املس�شار احملرتم، 
ٔ�� مsفق معمك بqٔن اYٔحزمة اخلرضاء حول املدن لها ٔ�مهية ودور Öبري، 
ٔ�وال لت°ديد التوسع العمراين ¨ري املعقلن، مث كذÔ ٕالعطاء حىت }لساكنة 
د¯ل املدن واªد الفضاءات ا}يل ميكن فعال ٔ�هنا تعطي واªد القمية وواªد 

  .ودة د¯ل ظروف العIشاجل
 Ôن يف ٕاطار القانون اخلاص �لتعمري و�كذYٔ ،إالطار القانوين موجود
اNططات التوجهيية، فهناك دامئا فعال ٔ�ننا اYٓن، وخصوصا يف الس?نوات 
اYٔ|رية، نلح Pىل هاذ اYٔحزمة اخلرضاء، وحىت Pىل ما âسميه ٕاد|ال 

¯ل |لق الفضاءات اخلرضاء الطبيعة ٕاىل املدن، ٔ�ي يعين امحلاية كذÔ د
  .وحام�هتا

لكن �ش ¿كونو رصªاء، راه املشلك ما هو يش يف القانون وما هو 
يش واش يعين اNطط تيعطي هاذ التوقعات د¯ل اYٔحزمة، Yٔن قليل 
املدن ا}يل موجود فهيا هاذ احلزام وتيخص ¨ري حتافظ Pلهيا، يعين يف مجيع 

هاذ احلزام، يعين ففي واªد الفضاءات املدن ميكن نقولو بqٔن تيخص يت�لق 
  .ي�شجر ٔ�و �كون زراعي ٔ�و �كون كذا

املشلك ا}يل اك�ن وهو ٔ�ن إالجنازات قلي] وضعيفة Zدا Yٔن هاذو 
ٔ�رايض د¯ل ماÒهيم، ميل كتكون ¨ابة، ميل Öيكون م2 معويم، وهنا ا}يل 

ويم حنجت اYٔحزمة اخلرضاء، م�ال الر�ط متارة وكذا Yٔن اكن العقار مع
د¯ل اWوù ٔ�و د¯ل امجلاPات الساللية، ولكن عندما �كون العقار }لخواص 
معىن ٔ�ن يش واªد، وهاذ الواªد مع اYٔسف هو امجلاPة ا}يل يه عندها يف 
القانون كذÔ ٔ�هنا حتمي وØسهر Pىل تطبيق اNططات د¯ل التعمري 

ات �ش والتصاممي د¯ل اÒهتئية، ولكن تيخصها ختلص، وPادة إالماكني
  .¯|ذوا هاذ اYٔرايض قلي]

ومع ذÔ، اYٓن يف مجيع اNططات اجلديدة حناول ٔ�ن �كون بعض 
- مايش Øسهيالت، يعين ٕاجراءات قوية Yٔن اليوم .. ال�سهيالت Yٔن اليوم

ٔ�صبحنا ت§شوفو بqٔن ٕاىل ابقLنا يف هاذ الطريقة هذي املدن  - مع اYٔسف
كsارات د¯ل اYٔرايض الفالحLة د¯لنا بدات كتالك واªد العدد د¯ل اله 

س?نو¯، وصلت لواªد احلد ا}يل ما ميك§شاي يتحملو املغرب، Yٔن راه 
مايش ¨ري ٔ�رايض بورية ٔ�و ٔ�رايض ساللية، ٔ�رايض سقوية ا}يل كمتيش مهنا 

  . عرشات اYٓالف د¯ل الهكsارات س?نو¯ يف البناء، وهذا ال ميكن ٔ�ن óس?متر
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  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . لمك الس?يد الوز�رشكرا 

  .فريق اYٔصاù واملعارصة يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكراملس�شار الس?يد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر، 
اYٔمر هنا ال يتعلق فقط jسؤال يف ٕاطار مراق�ة احلكومة، ولكن 

لهذا، الس?يد الوز�ر، اهرضتو Pىل . مكعارضة ٕاجيابية حنن نتفاPل وال نعرقل
املسùٔq  ؤال اYٔول والسؤال الثاين والسؤال الثالث ؤ�� ٔ�شكرمك ويبدو ٔ�نالس

ٕاذن، ¨ادي نفكرو jشلك جامعي، . ال تقsيض سؤال ولكن رمبا م[اظرة
  .الس?يد الوز�ر

طرحsو املشلك د¯ل العقار، اهرضتو Pىل م�ال الر�ط ومتارة، اكنت 
عقار �رهن  اYٔرايض د¯ل الكIش ªلت إالشاكل، ولكن ال ٔ�ظن ٔ�ن مشلك

البالد، Yٔن Äهنرضو Pىل املس?تق�ل د¯ل البالد، من الناحLة د¯ل التعمري 
وكام قلت التصاق املدن، اك�ن ٔ�خطر من هذا هو الزحف Pىل املناطق 
الفالحLة، وهاذ اليش راه املس?تق�ل د¯ل اوالد�، املسùٔq كتبغي ٕارادة Yٔن 

ل تصاممي اÒهتيئة، دامئا ¨ادي هنرضو م�ال، الس?يد الوز�ر، يف املسùٔq د¯
، اPالش كنلقاو اYٔرايض �ش نب§Lو وما )le périmètre urbain(ت�Iقى 

نلقاوش ٔ�رايض فني ند�رو الغابة؟ كنلقاو jسهوù، وانت كتعرف، الس?يد 
درامه، وتì[ات فهيا مدن، رمبا ¨ري  2درمه و 50الوز�ر، ٔ�رايض مشات بــ 

ر�ن، ٔ�� ت��ان يل مصل°ة �ش ¿روجو و�ش ند�رو مز¯ن مع �س �ٓخ
  . البالد ٔ�وىل

إالشاكل فني اك�ن؟ هو ٔ�ننا خصنا نفكرو جبدية، الس?يد الوز�ر وٕاىل 
در�، الس?يد الوز�ر، العراقLل ما ¨ادóش ¿زيدو، ٕاىل قلنا راه اك�ن إالشاكل 
 ùوWش، اكينة ٔ�رايض اIد¯ل العقار، اكينة ٔ�رايض امجلوع، اكينة ٔ�رايض الك

ا ¨ادóش نقولو زايدة، Öميكن متيش فابور �ش يتìىن فهيا كمتيش بqٔمثنة م
العقار، وهذا ٔ�وىل ٔ�هنا تدار فهيا م[اطق خرضاء، Yٔننا ¨ادي حنافظو Pىل 
البI¤ة، ¨ادي حنرصو املدن، ¨ادي خنليو }لمغاربة واªد املتنفس |اصة 

  .. املدن ا}يل ما فهياش م[اطق خرضاء، ¨ادي
كتخرج دا�، الس?يد الوز�ر، واªد تنقولو املغرب اYٔخرض، انت ميل 

اHموPة د¯ل املدن ا}يل يه معروفة ٔ�هنا م[اطق فالحLة، الزحف د¯ل 
£مسنت ها يه دا� يف الشاوية وال يف املنطقة د¯ل مك[اس، £مسنت 
كزيحف Pىل املدن، الغابة ٔ�وىل Pىل اYٔقل كتحرص، Yٔن ميل Öيصبح 

  . املواطن مرمغ ٔ�نه حيرت#ا
  .يد الرئIسشكرا الس? 

  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

        ::::الس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد املس�شار احملرتم،
ٔ�� ٔ�عتقد بqٔن فعال لIس هناك |الف فÏ �ريم ٕاليه اYٔس?ئ] بثالثة، ٔ�� 
كذÔ وعيت �لوªدة د¯ل اYٔس?ئ] بثالثة، وÄمنش?يو من العام ٕاىل 
اخلصويص، ولكن خصنا ¿كونوا واقعيني ٔ�ن هاذ املساù ا}يل تيخص حنميو 

من التوسع ¨ري املربر }لمدن و}لبناء، اYٔرايض الفالحLة، ا}يل تيخص حندو 
�ٓنذاك  وكذÔ رمبا ٕالعطاء التعمري د¯لنا واªد الوZه �ٓخر Yٔن ¨ادي نضطرو

نب§Lو يف العلو كذÔ، اليوم راه ما ابقاوشاي املغاربة، كنا زمان تنقولو 
املغريب تيخصو اWو�رة د¯لو، راه ما ميكن لوش كذا، اليوم راه الناس 

  . كIسك[وا يف العامرات
تيخص يتدار، ٔ�� مsفق معك من اYٓليات هاذ  هٕاذن، هاذ اليش لك

كذÔ حصي �ل§س?بة }لساكنة، القضية د¯ل احلزام اYٔخرض ا}يل هو 
وتيحمي البI¤ة والص°ة، ولكن راه الواقع هو ٔ�ن هاذ اYٔرايض راه البد يش 
واªد خيلصهم، نقلبو اشكون ا}يل ¨ادي خيلصهم، Öيفاش ¨ادي خيلصهم، 
ام[ني ¨ادي جييو الفلوس؟ هذا شغل �ٓخر، ٔ�ما يعين ¨ادي تؤ|ذ �Hان ٔ�و 

غينا ٔ�و Öرهنا هذاك ا}يل ÖيLìع }لبناء راه �لقوة، هذا ال ميكن، Yٔن اليوم اب 
ÖيLìع وÖيترصف وكIشد، هذاك ا}يل ¨ادي �|ذ اYٔرض د¯لو �ش تد�ر 
فهيا يعين فضاء ٔ�خرض ٔ�و كذا ٔ�و جتهزي ٔ�و ¨ابة، راه يش واªد خصو 

  .خيلصو
اليوم القانون مع اYٔسف راه Öهيرض Pىل امجلاPة، خصنا âشوفو مجيع، 

 Ôيف ٕاطار د¯ل التفكري يف التعمري اجلديد، يف جنلسو مجيع، وهذا كذ
  .اNططات التعمريية اجلديدة، جنلسو Öيفاش ميكن لنا âشوفو هاذ اليش هذا

وميكن يل نقول لمك، وهاذ اليش كتعرفوه، ٔ�ن اWول ا}يل �حج فهيا 
اشوية هاذ اليش، راه اNططات اYٔخرض د¯ل املدن وال اYٔحزمة اYٔخرض 

اPات يه ا}يل اكنت ساهرة Pلهيم بقوة، هاذ اليش يف راه اجلهات وامجل
  .فرâسا، يف كندا، يف إالجنلزي ا}يل يه بدات هاذ اليش هذا

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك الس?يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Pىل مسامهتمك

ن§sقل ٕاىل اYٔس?ئ] املو$ة ٕاىل الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  . اYٓين اYٔول حول اWفاع عن ا}لغة العربية àهوية وطنيةاملهين، والسؤال 

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق £س?تقاليل لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا
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        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لبار
  .شكرا الس?يد الرئIس
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
اليوم �متحور عام �روج يف الساªة سؤايل ٔ�و سؤال الفريق £س?تقاليل 

الوطنية حول تداول اWارZة لكغة رمسية، وهنا �رزت بعض الوجوه 
£¿هتازية اليت تت°ني الفرص لالنقضاض Pىل املال العام، ؤ�صبحنا ¿رى 
وâسمع وبدون جخل ر�ئب £س?تعامر يدافعون عن عودة ا}لغة اWارZة 

ىس هذا اéي وW مبلعقة من بديل عن ا}لغة العربية، وقد âىس ٔ�و تنا
اéهب يف مفه، وÖسب ٔ�صدقاء مقربني �كرثون Pليه العطا¯، ؤ�صبحت 

مليون س?ن�مي س?نو¯ àجمعية  400املليون درمه،  4مجعيته تqٔ|ذ ٔ�كرث من 
مقابل ٔ�هنا Øسدي معروفا }لشعب املغريب ولٔ�مة املغربية، وما هو هذا 

  املعروف؟
ا}لغة العربية، هذه ا}لغة لغة القر�ٓن، طمس الهوية املغربية، طمس وقsل 

لغة الضاد، ا}لغة اليت اكنت وس��قى دامئا بدوام القر�ٓن، وPٔننا هنا ن�[اىس 
  :قول الشعراء والشاعر ªافظ ٕا�راهمي عندما يقول

ssss���� ََ ٍٍ يف الش يف الش يف الش يف الَشَ قمقمقمقمٍٍ ُُ عععُعُ ِِ ونـــي بونـــي بونـــي بونـــي ِبِ ََ مممَمَ ََ [ــــي[ــــي[ــــي[ــــيرررَرَ ََ للللََََيتيتيتيتََ ََ ِِ و و و َوَ داتـــيداتـــيداتـــيداتـــي                §§§§            اباباباِبِ ُُ ُُP P P P ِِ ولولولوِلِ ََ ققققََ ِِ ع لع لع لع لِِ ََ جــــزجــــزجــــزجــــَزَ yy yy� � � � ََ ُُ ف ف ف فََََملململَملَ متمتمتمُتُ ِِ قققِقِ ََ     عععَعَ
للللـــََََـ ََ yy    وووَوَ yy� ا لا لا لا لََََم �م �م �مz ّz ّz ّzللللََََمممّم ََ ُُ و و و َوَ سـيسـيسـيسـيـــــدتـــــدتـــــدتـــــدُتُ رارارارا}ِ}ِ}ِ}ِ ََ عععَعَ ِِ sد لد لد لد لِِ ِs ِs ِsدددد§§§§                جججِج yy yy���� ََ ًً و و و َوَ كفكفكفكفssssاءاءاءاًءً yy yy���� ََ ًً و و و َوَ ZاالZاالZاالZاالًً ِِ ُُ ب ب ب بََََ[ـــــــ[ـــــــ[ـــــــ[ـــــــرررِرِ     ايتايتايتايتتتتُتُ

ال زالوا حفوال قادر�ن Pىل العطاء، فليتوقف، وهذا هنا العرب واملغاربة 
هو طليب وطلب الفريق £س?تقاليل عن موقف وزارة الرتبية الوطنية يف 

ف هذا الهجوم الاكحس Pىل الهوية خشص وز�رها احلايل، ماذا P�ٔدت لوق
  املغربية وعن ا}لغة العربية ٔ�صال؟ 

  .وشكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Pىل السؤال، تفضل

        ::::الس?يد رش?يد �ن االس?يد رش?يد �ن االس?يد رش?يد �ن االس?يد رش?يد �ن اNNNNتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .را الس?يد الرئIسشك

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . شكرا الس?يد املس�شار Pىل هاذ السؤال

يف البداية، ابغيت نقولو بqٔن فÏ خيص ا}لغة العربية، ماكنة ا}لغة العربية 
مككون }لهوية الوطنية مسùٔq لIست مطروªة، Yٔن اWس?تور املغريب واحض 

  .ا اكي§ش ال�م يف هاذ اYٔش?ياء هذيهبذا الشqٔن، هذا �ش نقولو م
فالسؤال املطروح اليوم هو Öيف ميكن }لمدرسة املغربية ٔ�ن توفر 
التكو�ن املالمئ ليك �متكن التالمLذ اوالد� �ش óس?تعملوا هاذ ا}لغة �ش 

  يدرسوا هبا وينجحوا؟ 
وخصمك تعرفوا، وبال شك كتعرفوا بqٔن ¨ري ك§شوفو بعض التقار�ر ا}يل 

الوزارة من $ة وكذÔ مؤسسات دولية، ونعطي مكثل دراسة  قامت هبا
)7PIRLS ( خيص املادة العربية املغرب  2012د¯ل Ïٔن فqا}يل كتقول ب

ا}يل هام |اضوا هاذ  Ö50يوصل هو اYٔ|ري، اYٔدىن، اWوù اYٔ|رية Pىل 
املبارة، اPالش؟ Yٔن اوالدو ما كIس?تطعوش �ش يقراو ويفهموا النصوص 

  .ات ا}يل يه كتعطى هلم، هذا امs°ان ا}يل Öيكون يف الس?نة الرابعةواملعلوم
ùعبدة حول -¿زيدمك دراسات ٔ�خرى مايش بعيدة، ٔ�جريت جبهة داك

#ارة القراءة لتالمLذ £بتدايئ يف الس?نة الثانية، بي§ت ٔ�ن التالمLذ ال 
óس?تطيعون قراءة احلروف ٔ�و فهم اللكامت، ها هو املشلك ا}يل مطروح 

ا}يل خصنا نفهموه، هذا هو املشلك، هذي يه املعض]، هذي يه  اليوم
  .الاكرثة

اYٓن ٔ�� نقولو �ش �يل مشغول؟ مشغول هباذ القضية هذي، Öيفاش 
نلقاو احلل؟ Öيفاش؟ كمنش?يو �ش نقريو اوالد� ونصيفطومه لٕالPداد¯ت 

عة وهام ما Öيعرفوش يقراو، ومن بعد كنقولو اPالش اك�ن هاذ الظاهرة بطبي
Pىل املدرسة، وكنوصلو يف هاذ املس?تو¯ت ا}يل اح[ا  الزعفاحلال د¯ل 

  .فهيا اليوم
لهذا، امسح يل، الس?يد املس�شار، ٔ�� ما ¨ادóش نعمر �يل هباذ 
املشالك وهاذ الهرضة البزينطي§Lة حول اWارZة وحول العربية وهكذا، 

�ش نقريوها  الهدف اYٔول يه هاذ ا}لغة العربية الوطنية Öيفاش âس?تطعو
  .مز¯ن، هذا هو الهدف

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .الفريق £س?تقاليل يف ٕاطار التعقLب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لبار
  .شكرا الس?يد الوز�ر

اح[ا سؤالنا �ش ¿زيدو نطمنئ Yٔن كرث ال�شوóش، هذا ال�شوóش ٔ�ول 
يه وزارة الرتبية الوطنية، وتعطينا بدائل يف  من اكن جيب ٔ�ن يتصدى ¶

تقومي وتقوية املناجه الرتبوية }لحفاظ عن الهوية املغربية وتقوية دمع ا}لغة 
هذا دورمك، الس?يد الوز�ر، هذا دور الوزارة، حنن نطمنئ ٕاذا . العربية

مسعنامك، الس?يد الوز�ر، تقولون بqٔنه جمرد �م فارغ، ٔ�ضغاث ª�ٔالم ال 
  .ء، هذا مجيلØساوي يش

 400مليون، اعطيو�  400ولكن ٕاذا اكنت هذاك مجعية زاÖورة كتا|ذ 
مليون نعاونو هبا املعلمني يف البادية، اعطيو� يش ªاZة، وٕاىل اكن هاذ 

املغريب راه  همول امجلعية صاح�مك، ايوا حىت اح[ا احصا�مك، الشعب لك
و� ٔ�ش?نو مليون، ووري 400صاح�مك، اعطيو� }لجمعيات لكهم هاذ 

غند�رو، نوليو كنقراو ا}ليل واÒهنار، نوليو العربية كهنرضو هبا حىت يف احلمل 
  .د¯لنا ا}يل ما كنعرفوش �ٓش من لغة كهنرضو هبا

                                                 
7 Progress in International Reading L iteracy Study  
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فا� جيازيك خبري، الس?يد الوز�ر، اح[ا اليوم الهدف د¯لنا هو ٔ�ننا 
حناربو £س?تعامر، وخص الشعب املغريب يعرف، وتعرفوا انñ، الس?يد 
الوز�ر، ميل د|لت فرâسا حتتل املغرب، ٔ�ول ما امشات امشات لقsل 

  .ا}لغة العربية، و|لقت لنا ما مسي �لظهري الرب�ري }لتفرقة ما بني املغاربة
ٕاذن، هذي فكرة اس?تعامرية، ولك واªد ªاول ٔ�نه خيدش ٔ�و ينال من 
ا}لغة العربية، مفا هو ٕاال رضب من اخليال، وجزء من معل £س?تعامر 

  . لش?يطاينا
  .شكرا الس?يد الرئIس، ؤ�شكرمك امسحوا يل

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
السؤال اYٓين الثاين موضوPه إالجراءات اليت تعزتم الوزارة القLام هبا 

  . لوضع ªد لالخsالالت ببعض اYٔقالمي
اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من مجموPة £حتاد الوطين }لشغل 

  .تفضل اYٔس?تاذ مشكورا�ملغرب لتقدمي السؤال، فلي 

        ::::املس�شار الس?يد محمد رمااملس�شار الس?يد محمد رمااملس�شار الس?يد محمد رمااملس�شار الس?يد محمد رماشششش
  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئIس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس?يد الوز�ر،
من |ال¶ تطو�ر م[ظومsنا الرتبوية �ملوازاة مع اجلهود  نتغياسؤالنا 

¿رصدها من |الل  املبذوù، الكشف عن اYٔعطاب واYٔخطاء القات] اليت
التدبري اHايل لبعض النيا�ت، ٕاعطاء £عتبار }لموارد الìرشية �لقطاع 
�عتبارها رافعة حمورية Yٔي ٕاصالح، ٕاشاPة حاكمة �جعة Äرفع ٔ�¯دي 
التحمك وال�سلط اéي يقوم به بعض مد�ري الشqٔن الرتبوي، وPىل رٔ�سهم 

  .ٕاقلمي 84 من 7بعض املسؤولني إالقلمييني، ونقدرو حنصيو 
ونقدم من بني ٔ�يد�مك مناذج من هذه اYٔعطاب، Pلنا âس?توعب مجيعا ما 
يفsعل يف مؤسساتنا من جتاوزات صار|ة، تتطلب م[ا التد|ل العاZل 

  . ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه
  :نبدٔ� ببعض اYٔقالمي، مهنا

التعسف Pىل ٔ�طر إالدارة  - �خsصار–ٕاقلمي امخلIسات، التعسف  -
  ؛ق �ب احلوار مع ٔ�¨لب النقا�تالرتبوية، ٕا¨ال

  ؛ٕاقلمي فكLك بوعرفة، تدبري املوارد الìرشية |ارج املساطر القانونية -
س?نوات ن�yLة انعدام الكفاءة يف  3ٕاقلمي الراش?يدية، مشالك م[ذ  -

التدبري، مث اكن س�ìا يف مقاطعة ٕاصالح م[ظومة الرتبية مكحص] لهذه 
  ؛التyاوزات

افLة يف تدبري املوارد الìرشية واملالية، معا�ة ٕاقلمي وزان، Pدم الشف -
  .$از التفIsش من ترصفات النائبة هناك

  : ٕاقلمي سال وما ٔ�دراك ما سال -
ٕاصدار Äلكيفات مش?بوهة }ل�سرت Pىل بعض احملظوظني، وجعلهم  •

 ٔ�ش?باªا؛ 
ٕاعفاء رئIس مصل°ة من #امه دون اªرتام املساطر القانونية، مع  •

والتضييق Pلهيم يف م�ارشة ٔ�عامهلم مع ٔ�ن  ٕاقصاء رؤساء املصاحل
 القضاء ٔ�نصف البعض؛

جتميد â�ٔشطة العديد من مجعيات اHمتع املدين اليت اكن لها الفضل  •
 يف املسامهة يف تفعيل املؤسسات التعلميية؛

Pدم رصف مس?تحقات اYٔساتذة اé�ن قاموا بتصحيح ٔ�وراق  •
ªدود اليوم، مما  £مs°ا�ت إالشهادية |الل الس?نة املاضية ٕاىل
  .اكن س?ي�سìب يف مقاطعة امs°ا�ت هاته الس?نة

ٔ�ما املقاولون واملزودون فهناك من مل يتوصل مبس?تحقاته رمغ ٕاجنازه  •
واªرتامه Wفرت التحمالت، وقد راسلومك يف املوضوع، املطلوب 

والحئة التyاوزات يف هاته النيابة تطول، فهذا املسؤول معروف 
ا�ت م[ذ ٔ�ن اكن يف مLدلت، ال يقدر مهنج مبعاركه مع بعض النق

الرشاكة، وما ف� يتلفظ بقاموس ٕايديولو� ¶ محوP ùدائية 
  .مقLتة

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
قدم[ا لمك مناذج لIس ٕاال، فالالحئة تطول، ولكن س?نقدم لمك ملفا 
مsاكمال يف املوضوع، من هنا فٕاننا نصغي، يف اخلتام، ٕ�معان Öبري عن ما 

به ٔ�و س?تقومون به لتyاوز هذا £خsالل حىت ال متس م[ظومsنا  مقمت
  .الرتبوية

  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس?يد الوز�ر، لٕالZابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس?يد الرئIس

  شار احملرتم،الس?يد املس� 
كنت متنIت لو كنت هاذ الالحئة لكها . شكرا لمك Pىل هاذ السؤال

اعطي�هيا يل، كنت ذاك الساPة جناوبك، نقولو لك ٕاقلمي ٕاقلمي ولك نيابة 
نيابة، ولكن ٔ�� كنقول لمك بqٔن الوزارة كتقوم بعملية تفIsش واملراق�ة 

ا يش معلومة و£فs°اص والبحث والتحري والتقLمي لك مرة ا}يل كتجهي
ؤ�ي يشء ا}يل Öيجعل بqٔن ملزوم �ش نظرو �ٓش Öيكون يف هاذ اYٔقالمي 

  .وكذا
حىت اليوم، قامت  2014ونعطيمك مكثل |الل الفرتة املمتدة من ش?ت§رب 

ٔ�كرث من هاذ العدد ا}يل  83معلية تفIsش،  83املف�ش?ية العامة }لوزارة بــ 
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التصحيحية والتqٔديLìة  انñ اعطيتوه، واختذت مجموPة من إالجراءات
  .والزجرية كذÔ يف لك £خsالالت والتyاوزات ا}يل يه لقاهتا

كام مت عرض بعض احلاالت Pىل القضاء، ونقول مكثل يتعلق اYٔمر ب§Lابة 
اجلديدة، نيابة احلوز، نيابة موالي رش?يد اWار البيضاء، ومجموPة من اYٔطر 

Ôاليا املف�ش?ية العامة وت . إالدارية دا|ل املؤسسة التعلميية كذª ٓنYتعمل ا
معلية تفIsش يف العديد من اYٔاكدمييات والنيا�ت،  21}لوزارة Pىل ٕاجناز 

  .ومهنا مدينة سال، هذي من $ة
ولكن ا}يل ابغيت نقول، الوزارة لك مرة ا}يل كتلقى ªاالت كتا|ذ 
إالجراءات، ولكن Öيتìني يل بqٔن اك�ن هنا¯ يشء ا}يل هو حقLقة خشصيا 

 Ö الط ا}يل¨ٔqة، كنلقاو الناس ا}يل هام قاموا بªٔين، نقولو �لك رصاqZيفا
وفضي°ات، وبطبيعة احلال Öيتوقفوا وك§س?يفطو امللف }لقضاء، واش 
ك§شوفو؟ ك§شوفو واªد امجلعية د¯ل الناس ا}يل كتنوض وراءمه 
وكتعضدمه، وكن�ساءل، نعطيمك م�ال يف الر�ط، اYٔس?بوع ا}يل فات وقف[ا 

سة Yٔن لقLناه كزيور الفاكتورات، وهكذا يشء طبيعي الزم مد�ر مؤس 
مد�ر وقفوا العمل �ش óساندوه، ؤ�� Ø�ٔساءل ٕاىل  31مييش }لقضاء، 

  كIساندوه واش Öيعملوا حفالو؟
ٔ�� ا}يل كنبغي يه السادة املس�شار�ن Äكونوا يف Zانيب يف هاذ اYٔش?ياء 

لني جتيو تقولوا الزم ¿كونوا هذي، وتوقفوا ميل �كونوا هاذ احلاالت انñ اYٔو 
  . صارمني يف هاذ احلاالت هذي لكها

  .شكرا

  ::::لس?يد رئIس اجللسةلس?يد رئIس اجللسةلس?يد رئIس اجللسةلس?يد رئIس اجللسةاااا
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .الس?يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد عبد هللا عطااملس�شار الس?يد عبد هللا عطااملس�شار الس?يد عبد هللا عطااملس�شار الس?يد عبد هللا عطاشششش
مكالن Pىل س?يد�  ٔYمتان اYٔسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم اj

  .� محمدوموال
  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،
  الس?يد الوز�ر،

�ل§س?بة لالخsالالت ا}يل ذÖر�، مايش ٔ�ول مرة غنذÖروها يف هاذ 
اHلس، اح[ا راه ٔ�عضاء يف احلوار املركزي ؤ�عضاء يف احلوار £جñعي، 
وطاملا م[ذ س?نوات وحنن نؤكد Pىل مجموPة من £خsالالت لبعض هؤالء 

ن انتقلوا من م[طقة ٕاىل م[طقة، وكنا قد وPد� �ختاذ ٕاجراءات اé�النواب 
صارمة يف حقهم ومل تؤ|ذ، مايش ٔ�ول مرة ¨ادي نطرحوها، اح[ا تتعرف[ا 
بqٔننا ٔ�عضاء معك يف احلوار، وتناقشو هاد القضية لس?نوات طوي]، و�لتايل 

واح[ا معمك، ال ميكن السكوت عن الفساد #ام ... ال ميكن السكوت عن
ن هاذ املفسد، Öيف ما اكن نوPه، ما âسكsوش Pىل الفساد، وٕاىل اكنوا اك

بعض امجلعيات يدافعوا Pليه من و$ة نظرمه يد�روا روسهم، ولكن �ل§س?بة 
  .لنا اح[ا مع حماربة الفساد بصفة Pامة

س?نوات بqٔن  3الس?يد الوز�ر، اح[ا مسعت م[ذ  ،املسùٔq الثانية
ن الز¯رات ومجموPة من التقار�ر وقد املف�ش?ية العامة قامت مبجموPة م

صف°ة، ولكن مل ¿ر لها  300وضعوا ٔ�مام[ا تقار�ر، ولكن شف[اها من بعد 
النور، ال لعرضها Pىل الرشاكء £جñعيني وال لعرضها Pىل القضاء، وال 
لعرضها Pىل ٔ�ي $ة ممكن ٔ�هنا تثìت مهنا ؤ�هنا تتحقق مهنا، و|اصة املواد 

yطط £س?تعNد¯ل ا ùالZ روÖايل، ومعروف ٔ�ن إالصالح د¯ل التعلمي ذ
امل2 يف س?ن�ني مsواليتني، وبqٔن اك�ن اخsالالت خطرية Zدا، وبqٔن اNطط 
£س?تعyايل مل يؤدي دوره، ملاذا؟ Yٔن ما اكي§ش التنفLذ د¯لو والتزنيل 

والنتاجئ راه �ينة .. د¯لو احلقLقي، بل واكن هناك فساد Öبري Pىل مس?توى
  ...ة، وفLنا يهوواحض

  الس?يد الوز�ر، 
راه ما ميك§ش نصلحو مبفسد، ابغينا نصلحو خصنا نقلبو Pىل مصل°ني 
�ملعىن العام د¯ل املواطن، إالâسان املواطن، املقاول املواطن ا}يل ¨ادي 
ينجز لنا، اYٔس?تاذ املواطن، النقايب املواطن، مد�ر اYٔاكدميية املواطن، 

ائب ا}يل تيوقف الزتامات وال يعطي اهñم ال النائب املواطن، مايش الن
  ...}لنقا�ت وال }لمجمتع املدين، ومع ذÔ الوزارة Øسكت عنه

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .هل Äريدون الرد Pىل التعقLب؟ تفضلوا.. الس?يد الوز�ر، لمك

        ::::الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .، الس?يد الرئIسالرد ولكن jرسPة

ٔ�وال، ٔ�� ك§شوف بqٔن من ٔ�كتو�ر Wا� عطيتمك واªد Pدد احلاالت ا}يل 
مشات }لقضاء، وهذا يشء ا}يل ملموس، ومن $ة اخرى فÏ خيص مجيع 
املشالك ا}يل كتطرح، و�خلصوص فÏ خيص الرب�مج £س?تعyايل يه 

ا}يل ابغى  اك�ن تقار�ر ا}يل Zات من $ات مsعددة ويه اكينة وشفافLة
óشوفها óشوفها، وٕاىل اكنت فهيا اخsالالت بطبيعة احلال ¨ادي �كون 

  .موجود هالت��ع، ¨ادي �كون لك يشء، هاذ اليش لك
اYٓن ا}يل Öيتìني يل يه ٕاىل ابغينا نعممو ونبداو نقولو لكيش فاسد، ما 
¨ادي نصلحو حىت يش ªاZة، ٔ�كرث من هاذ اليش هذا ¨ادي ¿زرعو 

لناس ولك واªد ¨ادي يوقف، خصنا ¿كونو موضوعيني، الرعب ما بني ا
  .¨ري كتكون احلاù اكينة، وما اكن�ش احلاù اكينة

ولكن من $ة ٔ�خرى إالâسان ما خصو ينطلق ويقول بqٔن �هتم هذي 
وال يقول هذي حىت �كون عندو مجيع اYٔش?ياء من �را، واك�ن لكيش 

يش }لقضاء ومتيش فني حمطوط فوق الطب]، وذيك الساPة اYٔش?ياء Öميكن مت
  .ما خصها Äكون
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . ٔ�رجوك الس?يد املس�شار احملرتم.. تفضل الس?يد الوز�ر، تفضل

تفضلوا الس?يد الوز�ر، هللا خيليمك النقاش الثنايئ نتجنبوه ما ٔ�مكن، 
  .Wينا فرصة ٔ�خرى لتعميق النقاش يف هذا املوضوع

خرى ٕان شاء هللا لتعميق النقاش الس?يد املس�شار احملرتم، Wينا فرص �ٔ 
  . يف هذه النوازل

  .لمك اللكمة، تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس?يد املس�شار، 

قلت لمك بqٔن التفIsش?ية العامة يه كتقوم بعملها يف مدينة سال، ¨ري 
، هاذ اليش ا}يل غتمكل العمل د¯لها وذيك الساPة ¨ادي تبني لنا �ٓش اك�ن

اك�ن، ما ميك[لIش ٔ�� Äكون واªد التفIsش?ية قامية و¨ادي ميكن يل نعطي 
ٔ�جوبة وال نقول ٔ�ي يشء، الزم حنرتموا املسطرة، هنار ا}يل Äكون انñ من 

  . اYٔولني ا}يل ¨ادي Äكونوا تعرفوها ٕان شاء هللا
  . وشكرا لمك

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

ؤ£ن الثالث والرابع جتمعهام وªدة املوضوع، éا س?نعرضهام دفعة الس
  . واªدة، السؤال اYٔول حول £س?تعدادات المs°ا�ت الباكلور¯

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق £شرتايك لتقدمي السؤال، 
  .تفضيل ٔ�س?تاذة

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  .والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلنيjسم هللا الرمحن الرحمي، 

  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
اليوم مليون ونصف تلميذ جيتازون امs°ا�ت الباكلور¯، ¿متىن بطبيعة 
احلال النyاح والتوفLق }لجميع، و¿متىن ٔ�ن تمت هذه اWورة يف جو من 

  .التنافس?ية الرشيفة
  الس?يد الوز�ر، 

�Yٔمهية البالغة المs°ا�ت الباكلور¯ ال �ل§س?بة }لتالمLذ وال  لن ٔ�ذÖرمك
�ل§س?بة لٔ�ولياء د¯هلم وال �ل§س?بة }لمنظومة التعلميية، لكن ال خيفى Pليمك 
ٔ�نه لك س?نة تربز صعو�ت ومشالك مysددة يف تنظمي وسري هذه 
املبار¯ت، ومن مضهنا حتدي موا$ة بعض الظواهر اليت تؤVر سلبا Pىل 

  .¿زاهة ومصداقLة هذه £مs°ا�ت
ونذÖر يف هذا الس?ياق مبا وقع يف الس?نوات اYٔ|رية من بعض ªاالت 
ال�رسيب ولبعض مظاهر الغش املنظم والعام بصفة Pامة Pىل املس?توى 

  .الوطين
سؤايل، الس?يد الوز�ر، حول إالجراءات اليت اختذمتوها حلسن تدبري 

الرتت�Iات اليت مقمت هبا }ل°د من ظاهرة  وتنظمي امs°ا�ت الباكلور¯ ٔ�و ما يه
  الغش اليت ٔ�صبحت ظاهرة Pامة هتدد مصداقLة الباكلور¯ �ملغرب؟ 

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا اYٔس?تاذة املس�شارة احملرتمة

. السؤال الثاين يف نفس املوضوع يتعلق ٔ�يضا �مs°ا�ت الباكلور¯
  .ملس�شار�ن من الفريق £س?تقاليل لتقدمي السؤالاللكمة ªYٔد السادة ا

        ::::املس�شار الس?يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس?يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس?يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس?يد عبد العز�ز عزايب
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  اYٔخت املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ٕان تدقLق معطيات الرتش?يح جيب ٔ�ن مير Pرب البوابة الرمسية }لوزارة 
و توفري قاPدة معطيات دقLقة وحمينة تطابق وPرب الرابط Yٔن الهدف ه

املعطيات ت2 الواردة يف ملف الرتش?يح ويف الو8ئق الرمسية Pىل صعيد 
املؤسسة، بغاية احلد اYٔدىن من اYٔخطاء اليت Pادة ما اكنت تعرتي 
املعطيات الشخصية }لمرتحشني، واليت يتطلب تصحيحها جمهودات |اصة 

رة الرتبوية، Yٔن هذه اخلدمة إاللكرتونية سواء �ل§س?بة }لمرحش ٔ�و إالدا
س?متكن املرحشني من اجsياز £مs°ان الوطين املوªد }لباكلور¯ ومن 

  .إالطالع Pىل معطيات بطاقة الرتش?يح إاللكرتونية واملصادق Pلهيا
كام ٔ�ن طلب ٕاجراء التعديالت الرضورية يف ªاP ùدم مطابقة 

لكرتونية، مع ت2 املتضمنة يف املعلومات الواردة يف بطاقة الرتش?يح £
الو8ئق املكونة مللف الرتش?يح س?متك[ه من ت��ع تنفLذ طلبات تصحيح 
املعطيات |الل الفرتة اNصصة Ôé ٕاىل ªني املصادقة Pلهيا من إالدارة 
الرتبوية، وكذÔ بت§س?يق مع النيا�ت واYٔاكدمييات، وPرب بوابة الوزارة ٔ�و 

اص �ملرتحش، واéي ميكن تفعي� Pرب العنوان Pرب الربيد إاللكرتوين اخل
والرمق املوªد }لتلميذ والقن الرسي اéي óسمل من طرف ٕادارة املؤسسة 

  .التعلميية من Z�ٔل تفعيل احلساب
مع العمل ٔ�ن اWورات العادية المs°ا�ت الباكلور¯ س?تجرى ابتداء من 

لباكلور¯ بعد ، و�رتقب ٔ�ن تعلن نتاجئ ا2014يونيو  13اليوم ٕاىل ¨اية 
التصحيح ٕاVر ذÔ بqٔس?بوPني Pىل ما جترى اWورة £س?تدراÖية المs°ا�ت 

  . 2014يونيو  18، ٔ�ما النتاجئ س?تعلن يف 2014-11و 9الباكلور¯ ما بني 
وذÖرت الوزارة يف بالغ لها حول موPد ٕاجراء £مs°ا�ت املدرس?ية 

s°ان اجلهوي }لس?نة ٔ�ن اWورة العادية لالم  2014إالشهادية دورة يونيو 
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 16س?تجرى يوم اYٔوىل و£مs°ان اجلهوي اخلاص �ملرتحشني اYٔحرار 
اYٔوىل  ، ٔ�ما اWورة £س?تدراÖية لالمs°ان اجلهوي }لس?نة2014يونيو  17و

يوليوز  2و 1و£مs°ان اجلهوي اخلاص �ملرتحشني اYٔحرار س?تجرى يوم 
2014.  

ال التطبيقLة اخلاصة ؤ�ضافت الوزارة ٔ�ن اWورة العادية لٔ�شغ
ٔ�ما اWورة £س?تدراÖية س?تجرى  19و �18ملرتحشني اYٔحرار س?تجرى يوم 

  .2014يوليوز  3يوم 
وjشqٔن امs°ا�ت املوªد اجلهوي لنيل شهادة الس2 إالPدادي، 

، �ل§س?بة }لمرتحشني املمتدرسني 2014يونيو  19س?يجرى ابتداء من �رخي 
إالقلميي لنيل شهادة اWروس £بتدائية واYٔحرار، ٔ�ما £مs°ان املوªد 

، و�لتايل فLجب موافاة اكفة املرتحشني 2014يونيو  23س?تجرى ابتدء من 
واملرتحشات الجsياز امs°ا�ت الباكلور¯ Pرب �ريدمه إاللكرتوين اخلاص هبذه 
اWورة، واéي يتضمن مجيع املعطيات واملس?تyدات املتعلقة �مs°ا�ت 

  .الباكلور¯
âسائلمك، الس?يد الوز�ر، ما يه £س?تعدادات املت�ذة من ق�ل  éا،

  الوزارة Òمتر معلية £مs°ا�ت يف ظروف جLدة وسلمية؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
اللكمة }لس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين لٕالZابة عن 

  .السؤالني املتعلقني �مs°ا�ت الباكلور¯، تفضلوا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس?يد الرئIس

  شكرا السادة املس�شارون،
حقLقة انطلقت صباح اليوم امs°ا�ت الباكلور¯، وهاذ الس?نة ا}يل هو 
نقدرو نؤكد Pليه هو العدد املرتفع }لمرتحشني واملرتحشات، ا}يل هو وصل 

ٔ�لف د¯ل  214، ومن بIهنم لنصف مليون، خصمك تقدروا هاذ العدد هذا
نقدرو نقولو، وهذا يشء مشجع كذÔ، وارتفاع Pدد  %43إال�ث، âس?بة 

  .%4,7املرتحشني هاذ الس?نة �ز¯دة د¯ل 
فÏ خيص Pدد املرتحشني من التعلمي اخلصويص، وصل Pددمه لـ 

، 165.546، وPدد اYٔحرار وهذا رمق هائل %�9,2ز¯دة د¯ل  25.748
  .%�7,3ز¯دة د¯ل  ó33%شلك اYٓن 

هاذ اYٔرقام بطبيعة احلال اكن خصنا نلقاو Öيفاش �ش نوا$وها، 
وبطبيعة احلال ٔ�ول يشء ا}يل هو #م يه نعطيو مجليع املرتحشني واªد اجلو 

  .وواªد م[اخ ا}يل هو ميكن يدوزوا فLه £مs°ا�ن �لك هدوء من $ة
مجيع املعطيات  ويف هاذ إالطار، ٔ�صدر� دليل املرتحش ا}يل Öيضمن

واملس?تyدات املتعلقة �مs°ان الباكلور¯، وكذÔ ٔ�عطينامه إالماكنيات �ش 
�Yٔطر املرجعية }لمواد املعنية هبا ) taalim.ma(يد|لوا }لموقع 

  .£مs°ا�ت، وكذÔ التصحي°ات �ش ميكن هلم يوZدوا £مs°ان د¯هلم
¯، نقدر نقول لمك بqٔن هناك ٔ�ما يف املوارد املعبqٔة لتنظمي امs°ان الباكلور

ٔ�لف معمل وٕاداريني ا}يل هام كIشارÖوا يف هاذ العملية، اكنت  100تقريبا 
قسم،  24.240مركز،  1500موضوPا لالمs°ان، ختصيص  165صيا¨ة 

مالحظ ومراقب،  1800ٔ�لف ٔ�س?تاذ ؤ�س?تاذة �حلراسة، Äلكيف  50
ٔ�لف  600مليون و 3ٔ�لف مصحح لتصحيح ما �زيد Pىل  40وÄلكيف 

  .ورقة
ٔ�ما فÏ خيص املس?تyدات المs°ان الباكلور¯، هناك ÄكLيف املواضيع 
لفائدة ٔ�بناء املهاجر�ن املغاربة ا}يل هام يف اخلارج Yٔبناهئم وكذÔ لفائدة 
املهاجر�ن املقميني يف املغرب، ÄكLيف ظروف إالجراء لفائدة املرتحشات 

ادة الباكلور¯ و£Pرتاف واملرتحشني ذوي £حsياZات اخلاصة، حتصني شه
ماتية لتدبري إالداري ضد الزتو�ر، وتطو�ر اس?تعامل اYٔنظمة املعلو 

  .£مs°ا�ت
ٔ�ما فÏ خيص معلية تصحيح اYٔوراق، سsIلكف بعملية التصحيح فريق 
من اYٔساتذة عوض ٔ�س?تاذ واªد، اك�ن هناك كذÔ توافق حول معايري 

P دد التصحيح ما بني هذا الفريق، التصديقP ة وحتديدªىل النقط املمنو
هاذو Öيعطيو بعض . 60اYٔوراق املصح°ة يف اليوم الواªد للك ٔ�س?تاذ ٕاىل 

  .املعطيات فÏ خيص إالجراءات ا}يل مقنا هبا
ٔ�ما فÏ خيص التدابري املت�ذة }ل°د من ظاهرة الغش، بطبيعة احلال 

ùاª لهيا، ولكن جيب إالشارة ٕاىلP يتلكمÖ الغش اليت هاذ الظاهرة اللك 
 470.000من  %1، ولكن %1ضبطت |الل الس?نة املاضية ال تتyاوز 

  .ªاù، هذا من $ة 4700يه كرتجع 
من $ة ٔ�خرى بطبيعة احلال ٔ�ول يشء وا}يل هو #م هو تعبئة 
اYٔس?تاذات واYٔساتذة ا}يل هام ملكفني �حلراسة Pىل الرصامة والضبط يف 

عي ٕاحضار الهواتف، لكمك كتعرفوا لك احلاالت د¯ل الغش، م[ع jشلك قط
بqٔن هاذ اليش ما يش ساهل، ضبط ªاالت الغش بعد £مs°ا�ت وهذا 
يشء #م Zدا، هذا Öيبغي يقول و|ا غشوا عند� طريقة هبا كنلقاو اPالش 
غشوا، Öيفاش غشوا و¨ادي ذيك الساPة ¨ادي �|ذو بطبيعة احلال 

  .العقو�ت ا}يل يه الزمة
، ٕالغاء ن�yLة اWورة العادية، £نقطاع من اWورة فÏ خيص العقو�ت

ٕاىل  1£س?تدراÖية، االتصال ٕاىل حرمان من اجsياز امs°ان الباكلور¯ من 
الس?نوات، وبطبيعة احلال ٕاىل اكنت ªاù عنف وٕاىل اكنت الش?بكة ا}يل  3

يه كتعاطى لهاذ القضية د¯ل الغش، هاذيك الساPة كمتيش القضية 
  .}لقضاء

  .مكوشكرا ل

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر
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  .الفريق £شرتايك يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  . شكرا الس?يد الوز�ر Pىل اجلواب د¯لمك

¿مثن بعض إالجراءات ا}يل ميكن لها Øسامه يف حماربة الغش، ولكن 

ين الظواهر ا}يل عندي مجموPة من املالحظات بناء Pىل ما س?بق، يع
  . عش?ناها يف امs°ا�ت الباكلور¯ يف الس?نني اYٔ|رية

كنالحظ اعñد جوج مقار�ت، اك�ن املقاربة اYٔم[ية واملقاربة التق[ية، 
ؤ�� خشصيا عندي مالحظة، Yٔن ما ميك§ش نعمتدو ¨ري املقاربة اYٔم[ية 

ون تتعمتد Pىل واملقاربة التق[ية، البد من املقاربة البيداغوجLة، وخصها Äك
التحسIس والتوعية طي] الس?نة وما Äكوâش مومسية، �ٕالضافة ٕاىل تطو�ر 

  .املناجه الرتبوية �لشلك اéي س?ي°د من هاجس الغش
اح[ا ميل كندويو Pىل الغش ¨ري خصنا ند�رو الرصامة، ما ند|لوش 
الهواتف، ما نفعلوش، ٔ�� تنعرف يف دول ٔ�خرى ممكن جتيب يل مجيع 

£مs°ان ولكن ما Öيقدرش ينقل، Yٔن الطريقة �ش  كتحط ¶املراجع، و 
  .Öيتوضع £مs°ان يه يف ªد ذاهتا كت°ارب الغش

ٕاذن، اح[ا بدال نبقاو âشوفو ¨ري املقاربة التق[ية واملقاربة اYٔم[ية، خصنا 
منش?يوا }لyانب البيداغو� ونبدعو يف هاذ £جتاه �ش ما نبقاوش 

القوقعة د¯ل تيغش وPٔن اكع التالمLذ راه ªاjسني Pىل روس?نا يف واªد 
  .Öيغشوا

�ٕالضافة لهاذ املسùٔq، وىل عند� واªد التوجس، اYٓ�ء |ايفني ميل 
ينجح الوW د¯هلم، |ايفني Yٔن فني ¨ادي يديوه، Pدد نقط املعاهد ٕاىل ¨ري 
ذÔ، |ايفني لIسقط، |ايفني ليغش ويضبط، Pاد اكنت ªاالت ا}يل 

ل اYٔمن يف الس?نوات اYٔ|رية، واح[ا ما يش مع هاذ سلمت }لمصاحل د¯
  .إالجراءات، اح[ا مع اجلانب البيداغو�

يف هاذ الس?ن�ني اYٔ|ريتني، كنا طرح[ا سؤال وتعهد الوز�ر، بل 
تعهدت احلكومة بqٔهنا ¨ادي جتيب لنا مرشوع قانون د¯ل الغش، ما 

اح[ا خصنا نبقاوش نعمتدو Pىل اWورية، اWورية حىت يه قانون ولكن 
قانون، جنيبو مرشوع قانون، جتيبو احلكومة Yٔهنا وPدت به �ش Äكون فLه 
واªد اHموPة من الضوابط وتìىن Pىل شلك Øشاريك �ش نقدرو اح[ا 

  . حناربو ظاهرة الغش
�ل§س?بة }لتصحيح اك�ن واªد إالحجاف ميل يف دقLقة، الس?يد الرئIس، 

  ...طيوكنلقاو جوج د¯ل الورقات م�شاهبة، كنع 

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يدة املس�شارة

    .الفريق £س?تقاليل، تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد محمد طريìاملس�شار الس?يد محمد طريìاملس�شار الس?يد محمد طريìاملس�شار الس?يد محمد طريìشششش
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر، 
ق�ل تعقLيب Pىل جوا�مك ،البد ٔ�ن ٔ�عرج، الس?يد الوز�ر، Pىل اYٔرس 

بارة اليت بذلوها املغربية، �ٓ�ء ؤ�#ات، وحنيهيم ونقدرمه Pىل اHهودات اجل 
من Z�ٔل ٔ�بناهئم والسهر ا}ليايل، وهتيئة اجلو املناسب لهذا الطالب والطالبة 

  .املغربية Äرق�ا المs°ان الباكلور¯، و¿متىن هلم النyاح والتوفLق
والباكلور¯ تعترب �ل§س?بة Yٔبنائنا هو صك العبور ومفsاح العبور ٕاىل 

لولوج و£ندماج يف Pامل الشغل Pامل التعلمي العايل واملعاهد العليا وا
  .وال�شغيل

وهبذه املناس?بة البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن حقLقة وزارÄمك املوقرة، ا}يل يه 
وزارة الرتبية الوطنية، ٔ�هنا قامت بعدة ٕاجراءات وPدة هتيI¤ات اس?تعدادا 
لهذا العرس الرتبوي، وجيب ٔ�ن يعترب كذÔ بعيدا لك البعد عن ٔ�ساليب 

اÒهتويل حىت ال يفقد الطالب يعين شعوره، وكذÔ الرتهيب والتخويف و 
  .يفقد حواسه وÄركزيه عند ٕاجراء £مs°ا�ت

هناك نوع من املبالغة عندما تضعون، الس?يد الوز�ر احملرتم، ثالثة ٔ�و 
مخس مراق�ني دا|ل قاPة £مs°ان عوض £خsصار Pىل مراق�ني اثنني 

  .ملاضيةكام س?بقت العادة يف £مs°ا�ت ويف الس?نوات ا
ٕاذن، فالبد، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن نوفر من $ة ٔ�خرى امحلاية 
و£طمئنان النفيس واWمع يعين الس?يكولو� }لتالمLذ |الل قLا#م 
�جsياز £مs°ان وكذÔ حامية املراق�ني عند ا¿هتاهئم من املراق�ة 

  .واملالحظة

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا }لس?يد املس�شار، شكرا لمك

  .لكمة، الس?يد الوز�ر، }لرد Pىل التعقLباتلمك ال

        ::::الس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس?يد الرئIس،

  الس?يدة املس�شارة، 
  الس?يد املس�شار،

شكرا لمك Pىل هاذ التد|الت، ونقول بqٔن مجيع هاذ £قرتاªات ا}يل 
لباكلور¯ ا}يل خصنا نقولو بqٔن القضية د¯ل امs°ا�ت ا. كتجي لكها كتنفعنا

يه نقولو ورش مفsوح دينامLيك Yٔن لك س?نة س?نة وبطبيعة احلال البد 
�ش نتعاملو مع احمليط من $ة، وهذا ا}يل Zاب لنا طبيعة التطور 
التك[ولو� وهكذا، خصنا �|ذوه بعني £عتبار، و¨ادي �|ذو بعني 

  .£عتبار بطبيعة احلال يف املس?تق�ل
Iٓن ابدينا اليوم نYش?ياء ا}يل يه كتعطي واح[ا اYٔت ك§س?تعملو بعض ا

ٕان شاء هللا، غتبدا تعطي النتاجئ، ومن $ة ٔ�خرى ابغيت نقول لمك بqٔن 
املس�شارة Pىل حق، Yٔن نوعية £مs°ا�ت ك�سامه يف الغش،  ةالس?يد

ٕاىل ما اكن�ش £مs°ا�ت لكها م�نية Pىل اéاÖرة هذا ¨ادي حيل واªد 
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  .لك املشالكنقولو جزء من املشالك، مايش 
اYٓن هباذ القضية د¯ل الهواتف وإاللكرتونية وذاك اليش اكمل، املشلك 
انت كتعرفو Öيفاش Öيد|ل }لقسم، Öيكون عندو خمبع التلفون، وهكذا 
وÖيصور الورقات د¯ل £مs°ان، وكIس?يفطهم Pىل �را، واك�ن يش واªد 

من فIس?بوك Pىل �را ا}يل Öيبدا يعمل ذاك اليش وÖيعملو Pىل فIس?بوك، و 
كريدوه Wا|ل القسم واح[ا ماش?يني، هذا هو ا}يل مطروح اليوم، هذا 

، ولهذا Öيخص حراسة دا|ل القسم Äكون بطبيعة احلال خصنا نتصداو ¶
، دا|ل ما خصش إالâسان )la loyauté(صارمة وÄكون بطبيعة احلال 

  .خياف �ش ٕاىل اكن يش واªد Öيغش �ش يرصح به بطبيعة احلال
ٔ�خرى اك�ن ªلول ٔ�خرى، اح[ا كنفكرو فهيا ٕان شاء هللا ا}يل من $ة 

غمتك[ا كذÔ �ش نتعطاو لهذا املشلك هذا، ولكن Öيبقى يف اYٔ|ري يه 

التوعية وخص التالمLذ واYٓ�ء يعرفوا بqٔن الغش ما Öيصلحش }لمصل°ة 
د¯هلم متاما، Yٔن ٕاىل ما وقفوش يف الباكلور¯ ¨ادي يوقفوا من بعد، هذا 

��ن وا}يل Öيتìني Pىل نقولو االتصاالت ا}يل اكنت عندي مع التالمLذ ا}يل 
�خلصوص، ٔ�كرب Pدد مهنم ضد الغش Yٔن هام واعيني بqٔن الغش Öينقص 
من املصداقLة د¯ل الشهادات د¯هلم، وهذا كنبغي نقول بqٔن لكهم راغبني 
�ش هاذ الظاهرة تنقص، ولكن خصنا نعرفو واªد احلاZة، ومعلت واªد 

س?تطالع لقLت بqٔن هاذ الظاهرة موجودة من هذي س?نني، مايش من £
اليوم، هذي من اÒهنار ا}يل اكن £مs°ا�ت ويه موجودة، وموجودة 
مايش ¨ري يف الباكلور¯، يف مجيع £مs°ا�ت، القضية ا}يل يه سلوÖية ق�ل 

  .لك يشء
و واYٓن ا}يل هو شوية Öيوضع ٔ�س?ئ] كثرية يه كثري من اYٓ�ء ابدا

)Normaliser(،  ،خرىYٔٔن الغش وس?ي] اكلوسائل اqيقولوا بÖ ابداو
Öيطبعوا معه، هذا ا}يل خصنا نوقفوه �ش يبان بqٔن ما ميك[اش âسمحو 

  .�لغش، والبد �ش ¿كونو صارمني يف وZه هاذو ا}يل هام Öيغشوا
  .وشكرا لمك

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر Pىل مسامهتمك

ل ٕاىل السؤال اYٓين املوZه ٕاىل الس?يد وز�ر الثقافة حول نتاجئ ون§sق
  . اWورة اYٔوىل Wمع املشاريع الثقافLة والف[ية

  .اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت°الف £شرتايك

        ::::املس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس?يد الرئIس

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

  الس?يد الوز�ر، 
يعترب املغرب ٔ�مه الفضاءات الثقافLة يف املغرب الك�ري ويف ج[وب البحر 

اYٔبيض املتوسط، مsنوPا ورصيد ثقايف غين، مما óس?تلزم العناية وتوفري لك 
ٔ�ساليب احلفاظ والتطور والتعريف به والكشف عن هذا املوروث وهذه 

  .ر هبا بالد�الرثوة الثقافLة اليت Äزخ
فالثقافة اليوم من مصادر الثورة ومن موارد الرفاه والتمنية يف ٔ�مس 
احلاZة ٕاىل عرصنة وحتديث ٔ�ساليب و�ٓليات التعامل مع املوروث الثقايف 

  .ليمت اندماZه jشلك اكمل يف اWورة £قsصادية الوطنية
مية اليوم يف فرâسا م[توج قطاع الغناء واملوس?يقى وªده óسامه يف الق 

إالضافLة ب§س?بة ال�ء يف فرâسا ب§س?بة تفوق ما ت§ysه صناPة الس?يارات 
�رمهتا يف فرâسا، ٔ�تتصورون هذه القمية الك�رية }لثقافة يف جزهئا املتعلق 

  �لغىن؟
Ôé، نظن بqٔن املغرب اYٓن بدٔ� óس�شعر هبذه اYٔمهية، فهناك ٔ�وراش 

س?تق�ل، احلديث عن انطلقت، احلديث عن الر�ط مدينة اYٔنوار يف امل 
اWار البيضاء وقوة اجsذاهبا يف املس?تق�ل لتكون Pامصة }لس?ياªة و£قsصاد 
بقوة اش��اÖية |ارقة، دور مدينة مراàش �هباهئا ؤ�طلسها وخنيلها وقدرهتا 
كذP Ôىل التعريف �ململكة، كذÔ دور مدينة فاس وسال، ولك هاته 

  .الفضاءات
  ديث عن الثقافة بلغة ومقاربة ٔ�خرى؟ٔ�ال Äرون ٔ�نه وصل الوقت ٕاىل احل

يف هذا اخلضم، س?يدي الوز�ر، اخنرطمت يف هذا التحول الك�ري، 
فPٔqلنمت Pىل ٔ�ن W�مك تصورا اسرتاتيجيا وخطة #مة تعلنون عهنا، ف�دٔ�مت 

  .فعال �ٕالPالن عهنا وتفعيلها من |الل اWمع ورPاية لك الف[انني واملبدPني
ن رٔ��مك يف هذا الورش الك�ري اéي ن§sظر لعلنا س§سمع م[مك اليوم ع

فs°ه كغريه من اYٔوراش الكربى اليت فsحت يف هذه البالد، واليت اكنت 
حتد¯ Öبريا ومع ذÔ مت الرشوع يف ا|رتاقها، وجبانبمك الس?يد وز�ر العدل 

  ... اéي فsح ورشا رائعا وÖبريا اéي
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . ا، شكرا لمك الس?يد املس�شارشكرا، شكر 

  .لمك اللكمة الس?يد الوز�ر لٕالZابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس?يدمحمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس?يدمحمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس?يدمحمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس?يدمحمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  الس?يد الرئIس،

  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،
بداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر فريق الت°الف £شرتايك Pىل تفض� بطرح هذا 

والف[ية، وبطريقة ٔ�وسع حول الصناPات  السؤال حول دمع املشاريع الثقافLة
  .الثقافLة وإالبداعية ببالد�

برتكزي شديد، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذÖر ٔ�ن وزارة الثقافة اكنت ٕاىل ªدود الس?نة 
املاضية تدمع Pدد Öبري من املشاريع الثقافLة والف[ية، ولكن بغالف مايل ال 

ع بدون مليون درمه، ومبقاربة ÄرÄكز ٔ�ساسا Pىل دمع إالبدا 13يتyاوز 
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£هñم �جلوانب املرتبطة �لرتوجي وال�سويق والتوزيع، �لك اجلوانب 
املرتبطة جبعل إالبداع الثقايف والفين يندرج تدرجييا يف ما óسمى اYٓن 

  .�لصناPة الثقافLة وإالبداعية
املنطلق ٔ�و املقاربة السابقة جعلت ٔ�ن هذا اWمع املقدم من طرف وزارة 

حمدود، وال óس?تجيب لالنتظارات واحلرÖية الثقافLة الثقافة اكن ¶ وقع 
والف[ية يف بالد�، انطلق[ا هاذ الس?نة مبقاربة Zديدة، وضعنا ٔ�سس، فقط 
ٔ�سس مقاربة Zديدة مؤطرة مبرسوم صدر الس?نة املاضية ومبجموPة من 
القرارات املشرتكة، وخصصنا، انطالقا من هذه الس?نة، ¨الف مايل يصل 

الكsاب وال§رش، املوس?يقى : Wمع ٔ�ربعة جماالتمليون درمه،  40ٕاىل 
  .والف[ون الكوريغرافLة، الف[ون ال�شكLلية والبرصية، واملرسح

ووضعنا كذÔ دفاÄر التحمالت مبواصفات #نية تدقق ٔ�و تفصل يف 
اYٔهداف واملس?تفLد�ن ونوعية املشاريع ورشوط الرتحش ومعايري £قsناء، 

  .وطرق رصف هذا اWمع
ني جلان مsخصصة، ومن #نيني مس?تقلني يف القرار بطبيعة كام مت تعي

احلال، ؤ�سفرت هذه اWورة }�مع ٕاىل النتاجئ مت إالPالن Pلهيا ق�ل 
  .ٔ�س?بوPني

مرشوع، يف جماالت الكsاب واملوس?يقى  737توصلت ا}لyان بـ 
 228والف[ون ال�شكLلية، ؤ�سفرت مداوالت هاذ ا}لyان Pىل دمع 

يف املوس?يقى والف[ون  25طاع ال§رش والكsاب، يف ق 179مرشوع، مهنا 
  .يف الف[ون ال�شكLلية والبرصية 24الكوريغرافLة، و

ا}يل ٔ�سايس يف هاذ املقاربة ٔ�هنا مك[ت ٔ�وال من جتاوب Öبري من 
الكsاب ومن املثقفني ومن املبدPني، واYٔمر ا}يل تيعرب Pليه هاذ العدد 

  .الك�ري د¯ل املشاريع اليت توصلنا هبا
نيا، مضاعفة الغالف املايل اNصص Wمع اHال الثقايف والفين، حLث 8

  .مت ضعف بثالث مرات هذا اWمع

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك الس?يد الوز�ر

        الس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافة
ùاyمع، ومع . بعWال د¯ل اHة و#نية مع هاذ اLشفافj 8لثا، التعامل

  .عقلنة Wمع املشاريع الثقافLة والف[ية املشاريع املقدمة مسحت ٕ�عطاء ٔ�كرث

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .فريق الت°الف £شرتايك يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس?يد عبد ا}لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر،

¿ريد ٔ�ن ٔ�هنئمك ؤ�ن ٔ�حLيمك ؤ�ن âشجعمك Pىل املبادرات اليت تقومون 
 ٔ�قول يف اخلفاء، ولكن يف الظل، ؤ�نمت ٔ�عطيمت بعض اYٔرقام ال.. هبا يف

اليد ورمغ ضعف مزيانsIمك، ولكن وبعض اHهودات اليت تبذلوهنا رمغ ق] 
اليشء اéي نؤكده معمك هو ٔ�ن املغرب خزان ثقايف �مsياز، خزان ثقايف 
 حيتاج ٕاىل من يعتين به، وهو مsنوع حيتاج ٕاىل التدرóس والتداول كذÔ يف

 .جماالت خمتلفة والربجمة، وإالدماج يف اWورة £قsصادية الوطنية
ولبلوغ هذا الهدف، ¿رى ٔ�نه من املالمئ ٔ�ن تفكروا معنا، وهذي 
اقرتاªاتنا، عندي سلس] من املقرتªات لن óسمح الزمان سqٔفLمك هبا كتابة، 
ٔ�نه �ٓن اYٔوان ٕالªداث شعب }لتخصص يف الصناPة الثقافLة �جلامعة، 

صناPة الثقافLة، ؤ�ماممك كذÔ جبانبمك الصناPة Zديدة يف الصناPة ال 
  .التقليدية انطلق ورشها

فكذÔ البد ٔ�ن تفكروا يف £س?تعانة بتyارب اYٔمم والشعوب اليت 
روضت ثقافهتا ومحهتا بقوة من |الل ما óسمى �محلاية الثقافLة، ٔ�مام هتجم 

ضها فرâسا اYٓن خصوصا يف جمال ٔ�و جهوم العوملة، وتعرفون املعركة اليت ختو 
  .الس�I جتاه الثقافة اYٔجنلوساÖسونية اYٔمر�كLة

كذÔ نعتقد معمك ٔ�ن املغرب óس?تطيع ٔ�ن �كون رائدا يف هذا الباب يف 
جمال Äرويض الثقافة، وóسمح لتقدمي Yٔن ¶ من املعايري ومن التعدد يف 

الكsب، يف الرقص، يف املعامر، يف إال�كولوجLا، والكsابة، ويف التqٔليف يف 
  .ٕاخل... الغناء، يف الرتاث الشعيب

هذه املشاريع لكها ٔ�و هذه املؤهالت الك�رية، لكها حتتاج ٕاىل من يدجمها، 
ٕاضافة ٕاىل ٔ�هنا مqsٔص] يف مؤسسات تقليدية Öبرية كذÔ ومsنوPة بqٔصولها 

Hا Ôمازيغية، العربية، احلسانية، العربية، ؤ�ضف ٕاىل ذYٔة اLفريقYٔال ا
الفضايئ العام، فهناك ٕاذن ªاZة ٕاىل ٕاPادة النظر ووضع �ر�مج واحض يعمتد 

  ...Pىل لك هذه اYٔش?ياء حىت ميكن
ونطالب هبذه املناس?بة من احلكومة ٔ�ن تن��ه ٕاىل ٔ�ن املزيانية اNصصة 
لوزارة الثقافة Öوصية Pىل القطاع ¨ري اكفLة، ونطالب مبراجعهتا ورفعها، 

  . ة، جيب ٔ�ن �كون هناك مؤرش }لثقافةهناك مؤرش يف الر¯ض
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة ٕان ٔ�ردمت يف ٕاطار الرد Pىل التعقLب

  :الس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافةالس?يد وز�ر الثقافة
شكرا }لس?يد املس�شار Pىل هذه املقاربة ا}يل تتجعل من الثقافة �ٓلية 

  . قوية }لتمنية املس?تدامة
وزارة الثقافة اكنت تعمل يف السابق مع اHال الثقايف والفين ٔ�ساسا 
مكؤسسة الرPاية، تقدم ٕاPا�ت ولIس دمع لهيلكة القطاع، ٔ�و تتعامل كفاPل 
ثقايف، مكؤسسة لٕالنتاج املوس?يقي ٔ�و إالنتاج املرسX ٔ�و دار ال§رش، يف 
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ا ٔ�ن تقدم الوقت ا}يل اليوم âش?تغل من Z�ٔل تعز�ز اYٓليات اليت من شqٔهن
اWمع لٕالنتاج Pرب دمع دور ال§رش، يف ٕاطار س?ياسة مالية حتفزيية ٔ�و 
س?ياسة ج�ائية حتفزيية، ٔ�و تقوية دور مؤسسات إالنتاج املرسX ٔ�و 

بدمع هذه اYٓليات £قsصادية ميكن ٔ�ن ننخرط تدرجييا يف ما . املوس?يقي
Wول املتقدمة óسمى اYٓن �لصناPات الثقافLة وإالبداعية، اليت Øشلك يف ا

  .من الناجت اWا|يل اخلام %5ما يناهز 
هذا ممكن، Yٔن يف ب�� لنا ٕاماكنيات ٕابداعية قوية، بطبيعة احلال Pلينا 
ٔ�ن نقوي لIس فقط اWمع ولكن هيلكة هذا القطاع Pرب دمع لك املؤسسات 
اليت Øسامه يف إالنتاج، يف الرتوجي، يف التكو�ن، يف لك احللقات املرتبطة 

Hاالت إالبداعية، بداية م�ال جمال ال§رش والكsاب، ال ميكن ٔ�ن ندمع فقط �
âرش الكsاب، Pلينا ٔ�ن âش?تغل يف ٕاطار املقاوالت الصغرية ٕالâشاء مكsبة 

فÏ خيص توزيع البيع، Pلينا ٔ�ن âش?تغل فÏ خيص مؤسسة Äروجي الكsاب، 
مهية الكsاب، âش?تغل اليوم يف ٔqس بIخيص التحس Ïاب، فsمقاربة  الك

 ...مشولية تنطلق من

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر، وâشكرمك Pىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن§sقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس?يد وز�ر العدل واحلر¯ت حول دور 
  . النيابة العامة Wى احملامك التyارية

لتقدمي  اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق £س?تقاليل
  .السؤال، الس?يد رئIس الفريق تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اYٔنصاري
  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،
  الس?يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الزمL] والزمالء اYٔعزاء،
  الس?يد الوز�ر، 

ٔ�عتقد ٔ�¿مك ال ختالفونين الرٔ�ي �كون دور احملامك التyارية هو دور مركزي 
Zدا يف املنظومة القضائية ببالد� نظرا ملا تقوم به من دور وحموري و#م 

يتyىل يف فض الزناPات، وكذÔ معاجلة بعض إالشاكليات املطروªة 
}لمقاوالت، وذÔ من طرف قضاة مشهود هلم �لكفاءة واخلربة والتجربة، 
وذÔ عن طريق صدور ٔ�حاكم بطريقة يف ¨الب اYٔحLان Äكون يف مدد 

  .قصرية
ذÔ ٔ�ن من بني مكو�ت احملامك التyارية ببالد� مؤسسة وتعلمون ك

النيابة العامة، ت2 املؤسسة اليت تضم وم[ذ Pدة س?نوات، ٔ�ي م[ذ ٕاâشاء 
احملامك التyارية، Pدد ال óس?هتان به من القضاة واYٔطر، ٕاال ٔ�نه يالحظ Pىل 

لعدد ٔ�رض الواقع ٔ�ن دور النيابة العامة �هتا، ٕان مل نقل م[عدما يف التصدي 

Öبري من املسائل اجلنائية، وذÔ نظرا لكون النص احملدث }لم°امك التyارية 
  .مل يعطي }لنيابة العامة ت2 £خsصاصات

وحنن نqٔمل، وقد طرح[ا هذا السؤال م[ذ ثالث س?نوات، نqٔمل، ويف 
ٕاطار ما دش§متوه من ٕاصالح م[ظومة العداù، ٔ�ن يمت التصدي لهذه الوضعية 

واليت ت�[اقض مع احلاكمة والتدبري وتوفري املوارد الìرشية، اليت طال ٔ�مدها، 
ؤ�ن تعاجل القوانني اليت تنظم مؤسسة النيابة العامة يف احملامك التyارية ليكون 

  .لها دور �متىش مع ما هو مطلوب مهنا
هل لمك رؤية مس?تق�لية : وبطبيعة احلال سؤالنا، اéي يطرح نفسه، هو

  يت ٔ�نمت بصدد اYٓن هتيIهئا ملعاجلة هذه الوضعية؟ و�ٓنية يف ٕاطار القوانني ال
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
لمك اللكمة الس?يد وز�ر العدل واحلر¯ت . شكرا }لس?يد رئIس الفريق

  .لٕالZابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر العدل واحلر¯تالس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر العدل واحلر¯تالس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر العدل واحلر¯تالس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر العدل واحلر¯ت
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد املس�شار،
  ة،الس?يدة املس�شار 

  السادة املس�شار�ن،
�لفعل كام هو معلوم، فالنيابة العامة لها ٔ�دوار كثرية و#مة يف لك 
العمليات القضائية ويف املنظومة القضائية �رمهتا ملا مت ٕاªداث احملامك التyارية 
ª�ٔدثت مؤسسة النيابة العامة دا|ل الهيلك العام }لم°امك التyارية، سواء 

  .ية ٔ�و اس?تö[افLةاكنت حمامك جتارية ابتدائ 
لكن املشلك هو ٔ�ن اYٔدوار الطبيعية وال�س?يكLة د¯ل النيابة العامة 
ا}يل يه اYٔمر �Yٔحباث وإالرشاف Pلهيا واختاذ القرارات الالزمة jشqٔهنا ومن 
ذÔ املتابعة ٔ�و احلفظ وممارسة اWعوى العمومLة واس?تö[اف اYٔحاكم 

املساطر، هذه املهام لكها حرمت  والقرارات اليت ميكن ٔ�ن تصدر jشqٔن تلمك
مهنا النيابة العامة امللحقة �حملامك التyارية مبقsىض النص احملدث }لم°امك 
التyارية كام تفضلمت، و�لتايل فعند� النيابة العامة، لٔ�سف الشديد، 
jسلطات Zد حمدودة، ؤ�صبح دورها، كام تفضلمت، دورا �قصا، بل ٕانه 

  .دور �هت
نيابة العامة موجودة، عند� اجلرامئ £قsصادية اكينة، ومن مت فٕان ال 

عندهاش هاذ السلطة Öيفاش تترصف وÖيفاش ٔ�هنا ا ولكن النيابة العامة م
 .تqٔمر �لبحث وÖيفاش ٔ�هنا تتابع

اكن من املمكن ٔ�نه ومع وجود النيابة العامة يف احملامك العادية ا}يل عندها 
باط سامون }لرشطة القضائية، اكن هاذ السلطة ا}يل رZالها وâساؤها مه ض 

ميكن }لنيابة العامة يف احملامك التyارية حتيل امللفات اليت Äرى ٔ�ن فهيا جرامئ 
اقsصادية Pىل النيابة العامة Wى احملامك العادية، حىت هذا لٔ�سف الشديد 
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  . مل يمت Yٔس?باب Pىل لك ªال ال جمال }�خول فهيا
ام حقLقLة، ٕاذن ٔ�صبحت نيابة Pامة ٕاذن، عند� النيابة العامة بدون #

موجودة والسالم، احلوار الوطين حول ٕاصالح م[ظومة العداù �قش هذا 
جعل : "ٕاىل ما ييل 108املوضوع ٕ�سهاب وبعمق، وا¿هت ى يف التوصية 

النيابة العامة ٔ�مام احملامك التyارية �بعة }لنيابة العامة �حملامك العادية مع مراPاة 
، هذا يعين ٔ�ن النيابة العامة Öيان مس?تقل "ادة التyاريةالتخصص يف امل

دا|ل احملامك التyارية £بتدائية و£س?تö[افLة ما غتبقاش، ولكهنا س?تصبح 
نيابة Pامة فهيا ٔ�ش�اص ÏÖرسوا #ام النيابة العامة و�بعني }لنيابة العامة يف 

ت هناك جرامئ احملامك العادية، و�لتايل ¨ادي يعود �ٕالماكن ٔ�نه مىت اكن
اقsصادية Äكون هناك املتابعات، بعد ٔ�ن Äكون هناك اYٔحباث، وÄكون 

[Pوفا ùامة، يعين فعاP ور ٔ�ي نيابةW املامرسات ا}يل يه الزمة.  
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .اYٔس?تاذ اYٔنصاري

        ::::املس�شار الس?يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس?يد محمد اYٔنصاري
  الس?يد الوز�ر، 

تقامس نفس الهواجس ونتالىق ونتقاطع يف نفس الرؤى، ولكن ٕاذن ن 
حنن Pلينا طرح السؤال ؤ�نمت من موقعمك يف املسؤولية، اYٓن تطابقمت مع ما 
ج¤نا به، ولكن ملس?نا ٔ�¿مك Pازمون Pىل تغيري هذا الواقع، انطالقا من 

  . اليت Zاءت هبا الهيئة العليا ٕالصالح م[ظومة العداù 108التوصية 
ىن، الس?يد الوز�ر، كذÔ �عتبار ٔ�ن Zل اجلرامئ £قsصادية و¿مت

مرتبطة �ملقاوù يف ٕاطار ال�سوية ٔ�و التصفLة وما يرتتب Pىل ذÔ من 
ٕاجراءات ج[ائية، و�لتايل نعتقد ٔ�ن هذا الطرح اéي ذهبت ¶ التوصية 
س?يوفر كذP Ôىل الوزارة و�لتايل Pىل اWوP ùدد Öبري من اYٔطر لتطعم 

النيابة العامة يف احملامك العادية، وبذÔ ¿كون قد رضبنا عصفور�ن حبجر  هبا
  .واªد

ٕاذن، اش�Lاق[ا Öبري لرنى هذه النصوص Pىل ٔ�رض الواقع، وذÔ ليكون 
امجليع راحبا، وليك ال يمت كذÔ ٔ�و ال حيس ٔ�ي ª�ٔد بqٔن دور النيابة العامة 

  .من جوعبقي Öوا$ة فقط من Z�ٔل دور �هت ال óسمن وال يغين 
  .فشكرا لمك، ؤ�س�سمح

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا لمك الس?يد املس�شار، ٕاذن شكرا لمك الس?يد الوز�ر Pىل 

  . مسامهتمك
ون§sقل ٕاىل اYٔس?ئ] املو$ة }لس?يد وز�ر الص°ة، والسؤال اYٔول حول 

  . تدهور اخلدمات الصحية �ملناطق القروية |الل فصل الش?تاء
شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار اللكمة ªYٔد السادة املس� 

  .لتقدمي السؤال، تفضل ٔ�س?تاذ

        ::::املس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساكك
  .شكرا الس?يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يدة الوز�رة،
الس?يد الوز�ر، هاذ السؤال ا}يل طرح[ا يف فصل الش?تاء وZا دا� يف 

 .لش?تا اجلاية ٕان شاء هللاولكن نتداركه } فصل الصيف، 
Øساقطات مطرية #مة، اس?تìرش لها |ريا  - و� امحلد-ٕان بالد� تعرف 

املواطنون املغاربة معوما، والفالªني وساكنة العامل القروي Pىل وZه 
  . اخلصوص

لكن �ملوازاة مع هذه ال�ساقطات جند، الس?يد الوز�ر، العديد من 
ùب سوء  املناطق �لعامل القروي ش?به معزوìسj عن حميطها احلرضي

اYٔحوال اجلوية ٔ�و Äردي قارPة الطريق، مما حيول دون ولوج املواطنني ٕاىل 
املراكز واملس?توصفات الصحية، وهذا يؤدي ٕاىل ان�شار اYٔمراض املرتبطة 

، ٕاضافة ٕاىل )الزاكم، الربو، ٔ�مراض الصدر واحللق واحلنجرة(هبذا الفصل 
واéي �كون سìب العديد من الوفLات  مشلك الوالدة يف هذه الظروف،

  .سواء يف صفوف اYٔطفال ªدييث الوالدة واYٔ#ات
  الس?يد الوز�ر، 

هل من ٕاسرتاتيجية اس��اقLة لوضع ªد لهذه املشالك الصحية اليت 
يعاين مهنا ساكن العامل القروي طي] الس?نة، واليت Øس?تف°ل Pىل وZه 

  الت°ديد |الل فصل الش?تاء؟
  .ز�روشكرا الس?يد الو 

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة الس?يد الوز�ر لٕالZابة Pىل السؤال

        ::::الس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص°ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص°ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص°ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص°ة
  .شكرا الس?يد الرئIس احملرتم

  الس?يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس?يدة الوز�رة احملرتمة،

ذا اHلس ٔ�وال، الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�� كنت دامئا ٔ�ماممك يف ه
املوقر ٔ�قر وP�ٔرتف �الخsالالت، �ملشالك، �لفوارق، �لتفاو�ت ا}يل اكينة 
يف اخلدمات الصحية والتوزيع اHايل يف مLدان الص°ة، و|اصة فÏ خيص 

  .العامل القروي
ولكن ٔ�كرث من هذا، ما خصنIش نوقف ¨ري يف £Pرتاف، �لعكس 

الك اليت ٔ�رشت لها، الس?يد هاذ النظرة هذي حلل املش. خصنا احللول
املس�شار احملرتم، ٔ�وال تعاجل يف ٕاطار حكومة مsضام[ة ومsاكم]، Yٔن واªد 
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النظرة د¯ل احلل يه ªل ٔ�فقي يف ٕاطار ما óسمى عند� يف الص°ة 
احملددات السوس?يو اقsصادية }لص°ة، Yٔن ٕاىل ابنIيت مس?توصف وما 

¶، ٕاىل ابنIيت اكن�ش الطريق، واكنت الش?تا هو ما ¨ادóش يوصل 
ٕاخل، هاذ املسائل لكها تن°اولو نعاجلوها يف ... مس?توصف وما اكâش الضوء

  .ٕاطار حكومة
ولكن ما ¨ادóشاي ¿هترب نقول Ô ¨ري هاذ اليش ¨ري احلكومة ما يش 
ٔ�� ¨ري مول الطريق ومول الضو، �لعكس اك�ن ٕاشارات قوية، واح[ا يف 

  درجييا Pىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ش?نو يه؟ٕاطار التفعيل د¯لها واYٔجرٔ�ة د¯لها ت
  :ٔ�وال انñ كتعرفوا يه جوج د¯ل اYٔنواع

النوع اYٔول، املشالك الكربى يه Äمكن يف النقص العددي احلاد د¯ل 
املوارد الìرشية فÏ خيص اYٔطباء واملوارد ش?به الطبية، فوزارة الص°ة م[ذ 

 ٔYولوية تعطى }لعامل الوزارات املتعاق�ة، ق�ل ما جني ٔ��، اكنت دامئا ا
 %56، %50القروي، ميكن يل نذÖر ٔ�نه Zل املوارد الìرشية، ٔ�كرث من 

م[صب  P2013 :464ىل اYٔقل Äمتيش }لعامل القروي، ميكن يل نذÖر ¨ري يف 
  . مايل د¯ل املمرضني امشاو }لعامل القروي

ولكن ق�اي]، الس?يد الوز�ر احملرتم، اكن واªد السؤال د¯ل واªد 
�ن Öيفاش نضمنو البقاء د¯ل اYٔطر الطبية وش?به الطبية يف هاذ املس�شار 

امليدان، ولهذا ¿متناو اح[ا تنعملو Zاهد�ن �ش خنرجو }لوجود التعويض 
  . Pىل العمل يف املناطق الصعبة

من ¨ري هاذ املوارد الìرشية، اك�ن اخsالالت ٔ�خرى يف التوزيع يف جمال 
¯لها ق�ل لك يشء يه ٕاخراج العرض الصحي ا}يل Äهتم ٔ�وال احللول د

  . وتطبيق اخلريطة الصحية
ميكن يل نؤكد Ô، الس?يد املس�شار، دا� يف هاذ الوقت ا}يل تنذاÖرو 
فهيا اك�ن فريق مsاكمل د¯ل وزارة الص°ة يف اYٔ¯م القلي] القادمة }لخريطة 

  .الصحية، املرسوم ٕان شاء هللا ¨ادي مييش لٔ�مانة العامة
مس?توصف مغلوق  153دمات الصحية الثابتة، من بني 8نيا، تعز�ز اخل

 .63وقدر� âشغلو  ه، مايش كثري، ولكن ªلينا م[هªلينا م[
8لثا، تعز�ز اخلدمات الصحية املتنق] �لوªدات الطبية املتنق]، واقsنI[ا 
مس�شفى مsنقل ا}يل ¨ادي نبداو به ٕان شاء هللا، نواPدك يوم ٔ�كتو�ر ٕان 

 .يبدا يف هاذ املدنشاء هللا �ش ¨ادي 
 .شكرا

    ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .فريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساككاملس�شار الس?يد جامل ساكك
شكرا الس?يد الوز�ر Pىل اHهودات ا}يل تد�روها، ومن هنار Äرٔ�س?تو 

  . هاذ الوزارة امحلد � راه اك�ن اخلري

ت املتنق] ا}يل يه د¯ل جراªة ابغينامك، الس?يد الوز�ر، هاذ الوªدا
العيون وبعض اجلراªات �ش تعزز اشوية املناطق اجلبلية والقروية، راك 
تتعرفوا العامل القروي ٕاىل ابغى ي�[قل �ش جيي }لمس�شفى إالقلميي احشال 

وميل Äميرض . خصو �ش يوصل، وفني املس?تعyالت و�زاف د¯ل احلواجي
ريب ما منرضش، ت�Iقى هيز يديه، ¯ ريب  واªد يف العامل القروي تيقول ¯

Pارف العواقب من مور ذاك اليش ... هاذ الس�انة متيش Pيل، ¯ ريب تد�ر
احشال �بعو، و�خلصوص يف إالقلمي اجلبيل ا}يل هو عز�ز Pليك وعز�ز 
Pلينا هو خ[يفرة، راه حتلو بعض املس?توصفات متا حمليني، وليين اYٔطر راه 

اه السLìطار يف املس?توى وتنعرتفو به وت§شكرومك Pىل �قصة حبال امر�رت ر 
وZاي املس�شفى إالقلميي . ال�رسيع د¯لو، وما فهيش بعض اYٔطر الطبية

ا}يل هو تعدد £خsصاصات يف خ[يفرة، وابغينا إالسرتاتيجية د¯لمك، ما 
  . ابغيناهش حىت هو يت°ل ونبقاو حىت هو �كون فLه النقص

  . ا}يل تتد�روا وت§شكرومك Pىل اHهودات
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

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

        ::::الس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

¨ري تنواPدك Yٔن هذاك مس�شفى امر�رت وال املس�شفى مsعدد 
رمق ا}يل اعطيتمك التخصصات مجيع املوارد الìرشية عام قريب، Yٔن هاذ ال

، يف اYٔسابيع املق�] غيمت التوزيع د¯ل 2013ق�اي]، يه الرمق د¯ل  464
  . اYٔطر الطبية وش?به الطبية

ٔ�� نواPدك، Yٔن ما ميك§ش نب§Lو مس�شفى، دا� ا|ذينا قرار ٔ�نه ٔ�ي 
مس�شفى بين وال ابغينا نب§Lوه، تنوZدو ليه من دا� املوارد الìرشية، م�ل 

املس�شفى اجلامعي د¯ل وZدة ا}يل حتل م[ذ ٔ�¯م بدا تدرجييا، jس?يط ٔ�نه 
املليار د¯ل اWرمه، اعطينامه  Yٔ2ن جمهز بqٔحسن التجهزيات، حوايل 

م[صب مايل، ما ابقLناش ٔ�نه هاذ  585ا|ذاو القرار ٔ�نه يت°ل ... ام[ني
  . املس�شفLات ¨ادي حتل وتبقى |اوية

ن وزارة الص°ة، من ¨ري هاذ اليش 8نيا، ا}يل ابغيت نؤكد Pليه ٔ�نه اك�
ا}يل قلت، اك�ن خمطط س?نوي }ل°د من �8ٓر موZات الربد والش?تاء، هاذ 
اليش ا}يل تتدوي Pليه، تتد�رو Ô س?نو¯ وزارة الص°ة مع وزارة اWا|لية 

ٕاقلمي Pىل الصعيد الوطين ا}يل تتعIش هاذ  19ا}يل ت§شوفو فLه، صنف[ا 
  . ٔ�لف âسمة 500ٔ�كرث من دوار و  990املعض] ا}يل تيجمع 

ٔ�|ريا، ٔ�نه ا}يل خصنا نعرفو ٔ�نه هاذ التدابري ا}يل رصدت ٔ�ماممك، 
الس?يد املس�شار احملرتم، هاذ إالجراءات يه حصيح âساPدو هبا، نعاونو 
هبا، يه ¨ري اكفLة، غنكذبو ٕاىل قلت Ô ٔ�نه ¨ادي حنلو مجيع هاذ اليش، 
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  . يب¨ري اكفLة حلل هذه املعض] Pىل املدى القر 
ا}يل ابغيت نؤكد Pليه هو ٔ�ن إالرادة الس?ياس?ية القوية اكينة يف هاذ 
احلكومة، وتدرجييا ٕان شاء هللا معمك ومع املس�شار�ن ومع مجيع النواب ٔ�نه 

  . حنلو هاذ املعض] خشصيا
  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  . �ٓفة التد|ني السؤال املوايل موضوPه مقاربة احلكومة لتنايم
  .اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاù واملعارصة

        ::::املس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملريشيشيشيش
  الس?يد الرئIس،

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

  الس?يد الوز�ر احملرتم، 
يف احلقLقة هاذ السؤال ٔ�� ما اعرف�ش Öيفاش حىت تطرح Pليمك، ولكن 

اYٔ|رية تنامت ظاهرة التد|ني يف بالد�، |اصة Wى الش?باب يف الس?نني 
  . |اصة املراهقني مهنم

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
من الش?باب تsIعاطاو لهاذ التد|ني، ودا� انñ تتعرفوا مع  48%

احلكومة اجلديدة، الس?يد الوز�ر، وىل حىت التد|ني إاللكرتوين، والت 
ظهور هذه احلكومة ظهرت معها الشIشة، الشIشة ا}يل ما اكن�ش، مع 

الشIشة، وظهر معها التد|ني إاللكرتوين، شوف العyائب العyاب، هاذ 
احلكومة نصف ملتحية يعين الظواهر ا}يل اكنت يه ضدها Pىل طول �نت 

  . مع الوجود د¯لها، مع الظهور د¯لها
،الس?يد الوز�ر، %90من هاذ الف¤ة Öيتصابوا مبرض الرسطان، 25%

¤ة تsIصابوا jرسطان الرئة، اWول ا}يل تت°رتم راسها، الس?يد من هاذ الف 
الوز�ر، وعندها قوانني ا}يل تتلزم املدخ[ني يف ٔ�ماÖن |اصة فني ميكن لو 

  . يدخن، �ش ٕاذا اكن يش رضر ¯|ذو ¨ري هو
ه تتلكم، الّ اح[ا عند� القانون ولكن اك�ن ¨ري يف الرفوف، احلكومة ¯

Öينة د¯ل إالنتاج، يعين كت§sج ال�م ال ٔ�قل وال اWمياغوجLة، ال�م، املا
  . ٔ�كرث، ولكن �ش تطبق القانون ما اكي§ش

ٕاذن هذاك إالشهار ا}يل تيدوز يف التلفزيون جمرد اس?هتالك يعين 
}لمزيانية د¯ل اWوù، تيجي واªد إالشهار خطري، الوZ Wالس و�ه تيدخن 

رعب، ولك[نا يه احلكومة وتيقولوا لو اخلطر واW|ان وتيد�رو واªد ال
ت�شجع، واWليل هو ٔ�ن يف هاذ شهر يونيو احلكومة رخصت لواªد الرشكة 
وªدة اخرى �ش تLìع واªد املادة |اصة تتلوى �لنيربو احبال ا}يل 
تيصاوبوا احلشIش، وميل ت�سول Pىل اWليل تيقول Ô ٔ�ودي املوارد د¯ل 

ل اWوP �� ،ùليمك واش ل د¯LاWوù قلي]، وهذي ¨�سامه يف املداخ 
هذا م[طق؟ واش هاذ اليش معقول؟ واش ميكن لنا نق�لوه وال نق�لو هاذ 

 .التناقض؟ ¨ري معقول، الس?يد الوز�ر، هنائيا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة }لس?يد الوز�ر لٕالZابة Pىل السؤال

        ::::الس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ة
  .شكرا الس?يد الرئIس احملرتم

  لسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة وا
  الس?يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�وال، الس?يد املس�شار احملرتم الشكر اجلزيل لفريق اYٔصاù واملعارصة 
  . Pىل طرªه لهذا السؤال ا}يل داميا تريجع

فqٔذÖر، وانت Pارف هاذ اليش، ٔ�ذÖر Yٔن ٔ�رشت }لس?يyارة إاللكرتونية، 
لس?يyارة إاللكرتونية ٔ�و التد|ني العادي هو التد|ني سواء تعلق اYٔمر �

 8، حوايل همرض عضال، مزمن، خطري، ا}يل رشت ليه يف العامل لك
املليون س?نو¯ Äمتوت من جراء هذا  8املليون âسمة Äمتوت س?نو¯، 

رسطان الرئة هو التد|ني، %90التد|ني، ورشت ليه رسطان الرئة، 
ض القلب والرش¯ن ٔ�مرا%15ٔ�مراض اجلهاز الهضمي و%50حىت 42%

  .الكربى �ش هاذ املعض]
، حصيح، وليين هاذ القانون، 15.91حصيح، اك�ن القانون يف املغرب 

الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�� مsفق معك ما مفعلش، وPارفمك انñ هنا¯ 
كتلعبوا دورمك �ش احلكومة، وهذا ٔ�� مقsنع به ومsفق معك، ¨ري نقولو هاذ 

ما خرجش مع هاذ احلكومة، رمبا احلكومة Zابت هاذ اليش هاذ القانون 
 Ô اليش ا}يل قلت خرج معها ¨ري رمبا، امسح يل ¨ري مايش �ش ¿رجع
ال�م، هاذ القانون تتعرفو قدمي، يعين مايش Pىل حساب هاذ احلكومة، 
ولكن مايش كنهتربو، �لعكس ٔ�� ت§sفهم احلكومات السابقة، حىت اح[ا 

  . تند�رو جمهود
ميكن نؤكد Ö ��ٔ Ôوز�ر يف هاذ احلكومة، ٔ�ن هاذ احلكومة لكها  ا}يل

ٕارادة ولكها عزمية، يعين ا|ذينا ٕاجراءات وتدابري �ش يعين �كون االتفاق 
Pىل االتفاقLة إالطار د¯ل املنظمة العاملية }لص°ة، ؤ�نت كتعرفها واملغرب 

ا امضاوش Pىل والصومال هام اWولتني الوحLدتني يف ٔ�فريقLا والرشق ا}يل م
  . هاذ االتفاقLة، املغرب والصومال، اح[ا جوج بنا ا}يل ما امضيناش Pلهيا

واح[ا لكنا عزمية، وكتعرف ٔ�نه اك�ن قانون، Yٔن ا}يل خصنا نعرفو ما 
خصناش Pاود 8ين ¿زربو، اPالش ما ابغيناش ¿زربو؟ Yٔن هاذ القانون 

ا خنرجومه، رجع هاذ قدمي، املراس?مي ٕاىل زربن 15.91ا}يل تنذاÖرو Pليه 
  .اليش، امىش هاذ القانون، |اص قانون �ٓخر

وا|ذينا واªد القانون اكن يعين تقدم به الفريق £شرتايك احملرتم، 
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غنتفاPلو معه �لك ٕاجيابية وغندرسوه، واح[ا اكن حرض� يف الندوة ا}يل 
اكنت هنا يف جملس املس�شار�ن، اكنت عند� مع املنظمة العاملية }لص°ة، 

ا}يل حرضوا فLه بعض املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني �ش �كون و 
واح[ا ¨اديني يف هاذ £جتاه، . اتفاقLة �ش املغرب مييض هاذ اتفاقLة إالطار

  . هاذ العزم وهاذ إالرادة �ش منش?يو يف هاذ £جتاه
  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .س�شار، هل W�مك تعقLب؟ تفضلواالس?يد امل 

        ::::املس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملراملس�شار الس?يد العريب احملريشيشيشيش
  الس?يد الوز�ر، 

ميكن القانون اكن ق�ل ما جتي هاذ احلكومة، ولكن الشIشة والتد|ني 
  .£لكرتوين Zا مع هاذ احلكومة

  الس?يد الوز�ر، 
اح[ا ا}يل يؤملنا يف احلقLقة هو ميل ت§شوفو، ٔ�� وهللا القسم، يعين 

 -2012مل مؤخرا، امشIت اطلعت Pىل ذاك اWراسة د¯ل كنت مؤ
، و شفت الز¯دة يف الكحوليات، ا}يل اس?توردها املغرب والز¯دة 2013

يف الس?يyارة، وشفت املداخLل د¯ل اWوù ا}يل د|لت }لمزيانية د¯ل 
اWوù من هاذ السyاYر ا}يل واªد ال§س?بة #مة ارتفعت يف هاذ الس?نوات 

وف ذاك إالشهار ا}يل Äلكمت Pليه يف السؤال، ا}يل تيد�روه اYٔ|رية، وت§ش
  }لمغاربة، وتنطرح السؤال، تنقول واش معقول يعين اح[ا âس?هترتو �ملغاربة؟

اح[ا ت§س?توردو هاذ الكحوليات وهاذ الس?يyار، وتنLìعوه }لمغاربة 
 .، وت§�غيو ند�رو هلم إالشهار تنقولو هلم ا}لهم راه هذا حرامهوت§س?تافدو م[

  . وهذا هو النفاق الس?يايس، الس?يد الوز�ر
، "إِن الْمنَافقين في الدرك الْأَسفَلِ:"Yٔن هللا تعاىل وتبارك تيقول

واحلكومة، وامسح يل، وهاذ ال�م موZه }لس?يد رئIس احلكومة، هذا هو 
 النفاق، Yٔن ام[ني ت§س?تورد هاذ املواد لكها، ؤ�� Pارفها حرام، واح[ا �قLني

تنذÖرو الس?يد وز�ر االتصال ذاك اÒهنار تsIلكم حىت Pىل ا}لوطو، وذاك 
د¯ل القامر �ش óس?تافدوا من املداخLل د¯لها، وجنيو نقولو }لناس راه هذا 

  .يعين هاذ اليش راه ¨ري معقول، ¨ري معقول هنائيا. حرام
 لهذا، الس?يد الوز�ر، اح[ا ت§متناو، ت§متناو من هاذ احلكومة Äكون فهيا

اجلرٔ�ة وÄكون فهيا الرصاªة و�كون فهيا الوضوح، عوض ما منيش نتلكم يف 
 ùقة }لناس، ا}يل يه معقوLقد يف الشارع، يعين تقول احلقs§الشارع ون

راه ما . معقوù، وا}يل ¨ري معقوù ¨ري معقوù، ولو Äكون اWوù ¨رتحب مهنا
  ...ميك§ش ¿كونو

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا، شكرا لمك الس? 

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

ٔ�� مsفق معك يف هاذ اليش ا}يل قلت فÏ خيص .. ٔ�� ما ¨ادóشاي
الس?يyارة، ¨ري ٔ�� نتوZه Yٔن التحسIس، ابغينا وال Öرهنا #م Zدا، راه يف 

، وما تيمكIش الاكرو ¨ري تيمكيو ¨ري ªارض�ن مع عباد هللا%60املغرب 
ªارض، و لهذا التحسIس، راه ٔ�وال وق�ل لك يشء هو املواطن خصو يفهم 

  .هاذ القضية
ٔ�� ٕاىل مسحت يل ¨§سايل �لكمة واªدة، ¨ادي نتوZه }لمواطنات 

  :واملواطنني، غنقول هلم هاذ الهرضة هذي
 حىت 42د¯ل رسطان الرئة، نعاودها %90ٔ�وال، ا}يل تيمكي راه قلهتا 

  .د¯ل ٔ�مراض القلب والرشايني%15ٔ�مراض اجلهاز الهضمي، و50%
فا}يل تيمكي، ما فهيش ا}يل تيمكي اكرو Pادي وس?يyارة ٕالكرتونية، هاذ 
اليش ¨ري كذوب، ما فهيش ا}يل تيمكي اكرو اليت واكرو Pادي، راه ٔ�كرث 

وما فهيش ا}يل تيمكي جوج اكرو¯ت وتيمكي �Öية، فLه ٕاما . من اليت
هاذ اليش  هوذاك اليش ا}يل قلت، وٕاما ما كتمكIش، وخصو يفهم ٔ�ن كتمكي

  . راه هو الوحLد ا}يل املسؤول Pىل حصتو
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

 "RAMED8"السؤال الثالث موضوPه تقLمي نظام املساPدة الطبية 
P ىل تعمميهبعد مرور ٔ�زيد من ثالث س?نوات . 

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .تفضلوا اYٔس?تاذ عبد اHيد

        ::::املس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكري
  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئIس احملرتم،

  الس?يدة والس?يدان الوز�ران احملرتمان،
 الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يد الوز�ر احملرتم، 
س?نوات Pىل تعممي نظام املساPدة الطبية  3بعد مرور ٔ�زيد من 

"RAMED"ىلP الالت، لعل  ، طفتsة من £خPالسطح مؤخرا مجمو
ٔ��رزها حسب الواكù الوطنية }لتqٔمني الصحي، وانطالقا من ترصحيات 

، حLث حصفLة س?بق ٔ�ن ٔ�دليمت هبا لبعض املنا�ر إالPالمLة، اخنراط مزدوج
 والتغطية "RAMED"ٔ�لف ªاù مسy] �لنظامني  200مت ضبط 
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الصحية اYٔساس?ية، وضعف âس?بة حسب البطائق من طرف ف¤ة الهشاشة 
وâس?بة جتديد £س?تفادة، ٕاضافة ٕاىل ضعف وضùٓq حتصيل اÒمتويل 
مكساهامت اYٔش�اص يف وضعية الهشاشة، وحتصيل جزيئ ملساهامت 

ذÔ، الس?يد الوز�ر، غياب التعاقد مع امجلاPات الرتابية، زد Pىل 
  .املؤسسات £س�شفائية

  :انطالقا من هذه املعطيات، âسائلمك، الس?يد الوز�ر، Pىل ما ييل

بعد مرور ٔ�زيد  "RAMED"ما هو تقLميمك لنظام املساPدة الطبية  -
  س?نوات Pىل تعمميه؟ 3من 

هذا ما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها ملعاجلة اخsالالت  -
  النظام؟

  .وشكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
 . شكرا لمك الس?يد املس�شار

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

        ::::الس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ة
  .شكرا الس?يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  الس?يدة والسادة السادة املس�شارون احملرتمون،

ش نعدل شوية، مايش ٔ�وال، الس?يد املس�شار احملرتم، ¨ري امسح يل �
دا� يه  2012مارس  16س?نني، مايش ٔ�كرث من ثالثة الس?نوات،  3

ٔ�شهر، ولكن مايش هو هذا هو املهم، املهم هو هاذ  �3لضبط Pامني و
النظام هذا اك�ن ٕاجيابيات، اك�ن اخsالالت ونقائص ومشالك واك�ن ªلول، 

  .ا}يل خصنا نقرتحوها Yٔن خصنا ¿زيدو }لقدام
مليون  8,5و، ٕاىل مسحت يل، �ٕالجيابيات، فإالجيابيات ٔ�وال البد غنبدا

مليون ا}يل مسyلني وا}يل مس?تفد�ن، يعين  7ٕاىل يوم[ا هذا اك�ن حوايل 
  .من الساكنة املس?هتدفة، هذا ٕاجيايب %84ٔ�كرث من 

النقطة الثانية د¯ل إالجيابيات يه اYٔدوية ا}يل كنا ك§رشيوها، كنا 
مليون  675الوزارة ما اكن�ش كتدوز  2011-2010ك§رشيو ٕاىل ªدود 

، 200وصلنا ملليار و) RAMED(درمه Pىل الصعيد الوطين، ميل Zا 
وكذÔ يف اYٔدوية، وانت كتعرف ابتداء . مليون درمه 200مليار و 2دا� 

، %80حىت  20اكن هاذ اليش البارح، ابدينا التخفLض د¯ل اYٔدوية، من 
  . ة ويه الطبقة الفقرية والطبقة الهشةاPالش؟ Yٔن غمتيش }لطبقة املس?هتدف

ٔ�لف ا}يل ا|ذيناه د¯ل الناس  400واك�ن الولوج }لعالZات، حوايل 
  .ا}يل عندمه ارتفاع الضغط اWموي تيداواو يف املس�شفLات بدون مقابل

 Ôٔ�لف د¯ل  73ٔ�لف ا}يل عندمه مرض السكري، اك�ن  530اك�ن كذ
 750مرض القصور اللكوي ا}يل ا}يل عندمه  7300.. الناس ا}يل ا|ذاو

ٔ�لف د¯ل املرىض د¯ل الرسطان، اك�ن  14ٔ�لف حصة تصفLة اWم، 
زرع الك�د ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب، القوقعة، : العمليات اجلراحLة الكربى

هذي ٕاجيابيات، ما وصلناش éاك اليش ا}يل ابغينا . ٕاخل... الن�اع الشويك
  . ولكن ٕاجيابيات

ئص و£خsالالت والسلبيات، Yٔن اح[ا راه ¨ري ولكن لك هاذ النقا
رايض، ٔ�� خشصيا ¨ري رايض لهذه النتاجئ Yٔن ابغيت ٔ�نه ¿زيدو ٔ�كرث ونعملو 

خنزتلها ٔ�وال يف ضعف الب§Lات التحتية، Yٔن هذي مايش مشلك د¯ل . ٔ�كرث
)RAMED( ،)RAMED ( مايش يه)la carte( ٕاىل اعطينا للكيش ،
)la carte ( ات التحتية، مىش هبا ال اوL§بطاقة وما عندو ما يتداوى، الب

ضعف املوارد الìرشية واملالية ا}يل ادوينا Pلهيا، ؤ�|ريا اخsالالت يف التدبري 
  .واحلاكمة

 -ٔ�لف مواطن ومواطنة مس?تفد�ن 200ؤ�رشت لواªد النقطة حوايل 
، )RAMED(د¯ل ) la carte(و|ايذ�ن  ،)9l’AMO(بــ  -¯ }لعجب

ا|ذينا إالجراءات الالزمة وامشI[ا }لقضاء وتنقول Ô هذا ¨ري معقول، 
�ش هاذو ¨ريجعوا الفرنك خلراين ا}يل ٔ�|ذوا }لمس�شفLات، راه ا|ذاو 
لهاذوك ا}يل فقراء �ش �رجعوا، ولكن هاذ £خsالالت اقرتح[ا ªلول �ش 

 .¿زيدو }لقدام
ا .. ٔ�وال من اYٔحسن خنيل Yٔن شفت الوقت ساال، �ش احللول نق̈رت

  .يف املرª] الثانية
  .شكرا الس?يد املس�شار

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .تفضلوا، الس?يد املس�شار، ٕاذا اكن هناك تعقLب

        ::::املس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس?يد عبد اHيد احلناكري
شكرا الس?يد الوز�ر احملرتم Pىل جوا�مك، ؤ�حLيمك Pىل £هñم 

  .  لمك اكمل التوفLقواHهودات اليت تقومون هبا، ؤ�متىن
و¿ريد كام اس?تìرش املواطنون |ريا يف ختفLض ٔ�مثنة اWواء ٔ�ن تعمم 

Pىل اYٔرس املعوزة، ؤ�ن تتعامل املصاحل اNتصة  )RAMED(بطاقة 
واملس�شفLات بنوع من الواقعية واجلدية، حىت �متكن لك ªامل لبطاقة 

ج، ال ٔ�ن يقابل املساPدة الطبية من التطبIب والولوج ٕاىل مراكز العال
 ùاª ل ففيyن ما هو ¨ري مس?تعYٔ ،[yلرفض ٕاال يف احلاالت املس?تع�

  .ٕاهام¶ سsIفامق ويصبح مس?تعyل، ٕان مل �كن فاته اYٔوان
وPليه، ¿ريد م[مك، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن Øسهروا Pىل ٕاصدار دورية 
ا }لمسؤولني Pىل املراكز £س�شفائية واملس�شفLات العمومLة، بqٔن ال �كsفو 

  .)RAMED(فقط �حلاù املس?تعy] حلامل بطاقات 
 .وشكرا الس?يد الرئIس
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .الس?يد الوز�ر، هل لمك رد Pىل التعقLب؟ تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ةالس?يد وز�ر الص°ة
لكيش ا}يل قلت، الس?يد املس�شار، حصيح، وخصنا ند�روه، وعند� 

راء اجلهويني، مجيع اªYٔد يف مراàش، مجيع املد -السìت- اجñع يوم امجلعة
املناديب Pىل الصعيد الوطين �ش �قشو هاذ املوضوع �لضبط، Yٔن 
اWورية راه ما ابقاØش يف الكsبة Öيصيفطها الوز�ر وZالس �لكرافاط يف 

ولكن خصنا ... البريو د¯لو، مايش هذا هو احلل، ٔ�� مsفق معك اWورية
هلم خصنا âسمعومه، ٕاىل جنلسو ن�[اقشو، Yٔن حىت هام عندمه املشالك د¯

، انت 200يش واªد تيقول يل اWوا، و|ا كتقول يل جوج د¯ل املليار و
اتقولها ؤ�� ما تيوصلنIش، خصين نعرف اPالش ما تيوصلوش، خص 
نقاش، وخصنا âسمعو }لناس، وخصنا ن�[اقشو ونوسعو قشاب�[ا، ويقولوا يل 

  .ونقول هلم، وٕان شاء هللا حنلو هاذ اليش
ٕاىل مسحت، ٔ�� نقطة واªدة، Yٔن هنار د|ل هاذ النظام د¯ل ٔ�|ريا، 

املساPدة الطبية، يعين �لك رصاªة ٔ�حيي مجيع املهنيني، لكهم ال يف 
القطاPني اخلاص والعام، و|اصة يف القطاع العام، ا}يل تيقوموا بواªد 
اHهود ج�ار، Yٔن الناس تيزتادوا وتي�دموا يف ظروف صعبة Zدا، 

ن ؤ�¨ىل، ٔ�� ت�Iان يل #نة ا}يل اكينة، هام تsIلكفوا بqٔ¨ىل ما وتيقوموا بqٔحس
عند إالâسان وهو حصتو ا}يل تيجي وتيحطها ليه بني يديه، والبد خصنا 

  .نتلكفو هبا، ذاك اليش ا}يل قلت الس?يد املس�شار احملرتم
  .شكرا لمك مجيعا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك الس?يد الوز�ر، وشكرا Pىل مسامهتمك

ون§sقل }لسؤال املوZه }لس?يد وز�ر االتصال حول الس?ياسة إالPالمLة 
  . }لقطب العمويم

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اWس?توري لتقدمي السؤال، 
  .الس?يد رئIس الفريق تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرóس الرااملس�شار الس?يد ٕادرóس الرااملس�شار الس?يد ٕادرóس الرااملس�شار الس?يد ٕادرóس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس?يد الرئIس احملرتم

  ون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتم
  الس?يدات والسادة املس�شارون،

  الس?يد الوز�ر،
لقد شلك واقع إالPالم الوطين موضوع Zدل س?يايس و#ين ¨ري 
مس?بوق يف �رخي املغرب، هاذ اجلدل انطلق مع دفاÄر التحمالت والزال 
مس?متر ٕاىل اYٓن حول تزنيل مقsضيات هذه اWفاÄر من $ة، ومن $ة 

  .اس?تقالليتهٔ�خرى حول حLادية القطب العمويم و 
  الس?يد الوز�ر، 

�لك صدق، اخsلطت Pلينا اYٔمور، اYٔوراق ختلطوا لنا، فsارة 
تتد|لون Öسلطة تنفLذية، و�رة تدعون ٔ�¿مك ال متتلكون سلطة التد|ل، 
فqٔي سلطة }لحكومة Pىل إالPالم العمويم؟ ؤ�ية �ٓليات تتوفرون Pلهيا 

  ؟لتزنيل س?ياسة احلكومة يف تدبري ملف القطب العمويم
  .شكرا الس?يد الرئIس

    ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد رئIس الفريق

  .لمك اللكمة الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�توZه �لشكر }لس?يد املس�شار Pىل طرªه }لسؤال
س?نة، وهو ٔ�ن �كون إالPالم  15املغرب اخsار اخsيار م[ذ حوايل 

العمويم ٕاPالما معومLا، لIس ٕاPالم ال حكويم وال حزيب، ٕاPالم اYٔ¨لبية 
من اWس?تور والفصل  165واملعارضة، هذا اخsيار دس?توري يف الفصل 

  . ، هذا التوZه هو اéي âش?تغل يف ٕاطاره28
  Öيف نزنل الس?ياسة إالPالمLة؟

املصادقة Pلهيا يف الهيئة العليا ٔ�وال عن طريق وضع دفاÄر التحمالت و 
لالتصال السمعي البرصي، ويه الس?ياسة املوجودة Pىل املس?توى 
اWميقراطي، ¨ادي منش?يو لربيطانيا م�ال كنلقاو الوزارة د¯ل إالPالم كتعد 

)Agreement ( ة معLاتفاق)BBC ( ىل ٔ�ساس ما يه الزتامات اخلدمةP
  . العمومLة، ٕاذن هذا اخلطوة اYٔوىل

تدار اس?تطالع رٔ�ي يف املغرب  2012ذ اليش بدا Öيعطي نتاجئ، يف وها
Pىل التqٔثري د¯ل الق[وات إالخ�ارية اYٔج[بية، اكن عندها تqٔثري يف املغرب، 
اYٓن ٔ�ول ق[اة ٔ�ج[بية ªارضة يف املغرب بعد اس?تطالع الرٔ�ي ا}يل در�ه 

دة من âس?بة املشاه %50فقدت ، اYٔكرث من ذÔ 13مؤخرا ¿زلت }لرتبة 
د¯لها، اPالش؟ Yٔن احلكومة Zات قالت ما يش معقول âرشة اYٔخ�ار 
�}لغة العربية يف الق[اة الثانية Äكون حىت احلادية عرشة ونصف د¯ل ا}ليل، 
خصها Äكون مع التاسعة ٕاال ربع، يف الوقت ا}يل اYٓخر�ن Öيد�روا لنا عرض 

  . ٕاخ�اري }لمغرب
ا}يل والت تقريبا jشلك ش?به نفس اYٔمر در�ه مع الربامج الس?ياس?ية 

يويم، حبيث ٔ�ن املغريب من هاذيك الثام[ة حىت احلادية عرش ٔ�و العارشة 
والنصف د¯ل ا}ليل Öيلقى ٕاما âرشات ٕاخ�ارية ٔ�و Öيلقى �رامج الس?ياس?ية يف 

  .إالPالم العمويم، هذا ٕاجراء
8نيا، القضية د¯ل التعددية، قلنا �ن الربامج الس?ياس?ية خصها 

احلضور د¯ل املعارضة يف الربامج  2013حبيث ٔ�نه يف  تتضاعف،
الس?ياس?ية اكن اWوبل د¯ل احلضور د¯ل املعارضة يف الربامج الس?ياس?ية 

اكنت عند� احلضور املعارضة jسìب النقاش  2011، رمغ ٔ�نه يف 2011يف 
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حول امحل] من Z�ٔل £س?تفsاء Pىل اWس?تور ٔ�و امحل] £نت�ابية، ٕاذن 
  .. هذه يه

ما اكيناش ما كتوقعش مشالك، اجلديد مع هاذ احلكومة ٔ�ن فاش 
كتكون عند� مالحظات حول Pدم احلياد كام وقع يف رد التقر�ر حول 
الكهر�ء، ما مشاش وز�ر االتصال هز التلفون بدا Öيقول هلم اPالش درتو 
هكذا وكذا ال، ولينا ك§ش?تغلو يف ٕاطار £س?تقاللية، جLنا حرر� وثيقة 

ا اYٔمور مل Äكن دقLقة، ما اكâش توازن، ما اكâش رٔ�ي احلكومة، ما قلنا ه
اكâش احلياد، وراسلنا ا}لجنة د¯ل اYٔ|القLات، وهذا من املس?تyدات 
ا}يل Zابت احلكومة، جلنة ٔ�|القLات يه اكنت فكرة قدمية ولكن Pاد مت 
ٕارساؤها، واح[ا كمنش?يو عند جلنة اYٔ|القLات، وهاذ اليش اك�ن يف لك 

Wول العامليةا.  
لهذا، هذي م[اس?بة �ش ٔ�نوه �لعطاء د¯ل الص°افLني، Yٔنه در� اح[ا 
دراسة حول £نتاZات ا}يل Öيقوموا هبا الص°افLني املغاربة، وفعال ٕانتاZات 

املغريب فاش ٕاجيابية رمغ بعض املالحظات ا}يل كتوقع، ولكن الص°ايف 
 ليش بI[اتو âسبÖيyلس لٔ�رض وتIش?تغل Öيقدم ٕانتاج مرشف، وهاذ ا

  . املشاهدة
âس?بة مشاهدة القطب العمويم واخلدمات  2013الش?باب املغريب يف 

 24و â ،15س?بة Pالية د¯ل الش?باب ا}يل ما بني %61العمومLة بلغت 
Pام، هذه يه النتاجئ ا}يل حقق[اها، وا}يل الك�ري�ن ما Öيبغيوش هيرضوا 

  .Pلهيا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

  .مة الس?يد املس�شارلمك اللك

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرóس الرااملس�شار الس?يد ٕادرóس الرااملس�شار الس?يد ٕادرóس الرااملس�شار الس?يد ٕادرóس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس?يد الرئIس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

ٔ�� ا}يل ¨ادي ميكن يل نقول Ô مع اكمل التقد�ر و£ªرتام اéي ٔ�كنه 
لمك من القلب د¯يل، ٔ�ن هناك تناقضات، وهذا �ش �كون صدر رحب، 

  . املعطيات نق[عك وال تق[عينYٔن اح[ا تناقشو هذا هو ا}يل �قصنا، |اص 
مبyلس النواب اهتممت مسؤولني يف القطب  3/06/2014ٔ�وال، بتارخي 

ور يف املكس?يك، خالعمويم، وقلمت �حلرف ابغاو �رجعوا املغرب ٕاىل ما
  . واعتذر عن العبارة اªرتاما لٔ�عراف اWولية، هذا واªد

حول ظاهرة اZلس، طرح Pليه سؤال  8نيا، وز�ر الص°ة، ٔ�� قلت ¶
التداوي �Yٔعشاب اليت تìهثا بعض الق[وات، ٔ�كد هو ٔ�يضا، ها هو معنا، 

ها هو  ،)la HACA10(، وس?يلqyٔ ٕاىل ٔ�ن ال سلطة }لحكومة Pىل إالPالم
  . معنا

                                                 
10 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

ٔ��، الس?يد الوز�ر احملرتم، يف السلوك احلكويم هنا،  ،£زدواجLة
ارات هذه املؤسسة الوزراء يلجؤون ٕاىل الهااك ورئIس احلكومة يطعن يف قر 

، هبذا ماذا س?يفهم املثقف ورZاالت القانون )la HACA(اWس?تورية ٔ�ي 
 والرٔ�ي العام من هذا السلوك؟ 

8لثا، س?بق لمك، معايل الوز�ر احملرتم، ٔ�ن ٔ�كدمت ٔ�¿مك ٔ�وقفمت بث الربامج 
اليت اعتربمتوها Øشجع اجلرمية، اليوم Pىل حسب ا}يل ت§سمعو، Øس�[yدون 

  . مة، هاذ السلوك ما فهمناهش�رئIس احلكو 
كذÔ ٔ�ال Äرون، ومعنا املغاربة، رئIس احلكومة، اليس معايل الوز�ر، 
óشكك يف اس?تقاللية القطب العمويم و�لنقLض الواحض يqٔمر، هذي 
ابغيتك Øسمعها، و�لنقLض الواحض يqٔمر القطب العمويم حبذف بعض 

Iذفها؟ ٔ�لª اطة راه هو ا}يلªش?ياء، م�ال بث إالYٔس هذا تناقض مفضوح ا
  حىت ال نض°ك Pىل املغاربة؟ 

  . نصف دقLقة هللا �كرث |ريمك

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا، شكرا.. عند� �رامج ٔ�خرى.. شكرا

  . الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة }لرد Pىل التعقLب
شكرا اليس الرايض، هللا خيليك راه عند� ٔ�س?ئ] ٔ�خرى، الزمالء 

§ش الس?يد الرئIس، هللا خيليك، الزمالء د¯لمك د¯Ö Ôي§sظروا، ما ميك 
اPالش نصف دقLقة، عند� ٔ�¯م ٔ�خرى ماجLة ٕان شاء ... Öي§sظروا، ال جيوز

هللا، ال، ال، ما نعطيكش اليس الرايض هللا خيليك، ٔ� اليس الرايض هللا 
خيليك عند� ٔ�¯م ٔ�خرى، هللا خيليمك ٔ�� Ò�ٔمتس مسح هذا التد|ل حسب 

  .خيليك، �ٓ اليس الرايض، الس?يد الرئIس، هللا خيليكالتوقLت، هللا 
ٔ�� كنلمتس من إالدارة ٔ�هنا متسح تد|ل اليس الرايض، ٔ�� ما 
اعطيتكش اللكمة، ٔ�� Ò�ٔمتس ٔ�¿مك توقفوا يف اWقLقة الثانية، وما بعدها جيب 

  .ٔ�ن ميسح
إالخوان Öيفوا التد|الت د¯لمك حسب .. اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

Nمورالوقت اYٔسريو اâ وال السادة الوزراء، |ليو� ñصص، ٔ�رجومك، ال ان ..
¨ري ما مرة كنلمتسو م[مك �لك اªرتام و�لك تقد�ر ÄكLيف تد|الÄمك حسب 

  . التوقLت اNصص، �ش ¿كونو يف الوقت Yٔن اك�ن زمالءمك Öي§sظروا
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر }لرد Pىل التعقLب، تفضلوا

        ::::صال، الناطق الرصال، الناطق الرصال، الناطق الرصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالس?يد وز�ر االتالس?يد وز�ر االتالس?يد وز�ر االتالس?يد وز�ر االت
ٔ�وال، يف القضية د¯ل بث إالªاطة، �ل§س?بة }لحكومة اكن عندها 
موقف، ولكن انتظرت حىت Zاء القرار د¯ل اHلس اWس?توري، فاح[ا 
ك§ش?تغلو وفق قرارات املؤسسة اWس?تورية، �ٓنذاك در� مراس] }لقطب 

من اWس?تور Öيقول بث  100العمويم خنربه �لقرار، وكنقولو الفصل 
اYٔس?ئ] واYٔجوبة، القرار د¯ل اHلس اWس?توري فاش طلبات إالªاطة ما 
فهيا احلق د¯ل جواب احلكومة، ٕاذن راه ما يش ٔ�س?ئ] ؤ�جوبة، ال ميكن 
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�هثا، فاش Äكون طلبات إالªاطة مقرونة �Yٔجوبة د¯ل احلكومة Öميكن 
  . اك�ن يف دفرت التحمالت البث د¯لها، اPالش؟ Yٔن ذاك اليش هو ا}يل

)la HACA( الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي فاش اختذت ،
واªد القرار، اح[ا ما در�ش �ٓنذاك مراس] }لتلفزيون كنقولو هلم ما 

، ال، اªرتم[ا املؤسسات وامشI[ا )la HACA(تنفذوش القرار د¯ل 
Lذ حمك اس?تعyايل وال }لقضاء، والقضاء ٔ�نصف[ا، ال يف القرار د¯ل ٕايقاف تنف 

يف القرار د¯ل احلمك يف املوضوع، والقرار د¯ل القضاء إالداري اكن واحض 
د¯ل ٔ�ن القرارات د¯ل احملمكة اWس?تورية عندها السمو، وهاذ املوضوع ٔ�� 
ٔ�عتربه مysاوز، وحىت إالخوان يف جملس املس�شار�ن راه النظام اWا|يل 

  .تqٔكد فLه هاذ املبد�ٔ 
اYٔعشاب، ٔ�� راه اYٔس?بوع املايض هنا كنت واحض،  لد¯القضية 

وفاش قدمت اجلواب اح[ا حكومة مsضام[ة، ج�ت معا¯ الرساù د¯ل 
الس?يد وز�ر الص°ة، وقلنا يف هاذ املوضوع العودة ٕاىل الهيئة العليا لالتصال 

  . السمعي البرصي يه ا}يل عندها صالحLة املنع
إالداري، كام V�ٔرت املوضوع د¯ل Öميكن يل نثري املوضوع يف اHلس 

اجلرمية يف £جñع اYٔ|ري }لمyلس إالداري }لق[اة الثانية، ولكن افs°اص 
�رامج اجلرمية ما ميك§ش ند�رو ٔ��، اشكون ¨ادي يد�رو؟ الهيئة العليا 
لالتصال السمعي البرصي، اPالش؟ Yٔن القانون Pاطهيا ٕابداء الرٔ�ي، ملن؟ 

فاكن وجو� ٔ�نين منر Pرب ... ري اكن ق�ل، مايش}لوز�ر اYٔول، Yٔن الظه
  .الس?يد رئIس احلكومة

القضية ا}يل ٔ�ثريت، وهنا، Yٔن هذا مسار دميقراطي اح[ا ¨اديني فLه، 
فاش جLنا طرح[ا قضية د¯ل طلبات العروض يف إالنتاج، راه ما 

  . طرحهناش هكذا، �لعكس �ش نعكسو التعددية
لصحفLني العاملني، Yٔن خصنا تقد�ر فاش ٔ�� كنوه �لعمل املسؤول } 

اHهود د¯هلم، ؤ�� ال ٔ�هتم ª�ٔدا ٔ�و ٔ�هامج ª�ٔدا، ٕاذا عندي مالحظة Pىل 
 .مد�ر راه ت§sوZه هبا يف اHلس إالداري ٔ�و جلنة اYٔ|القLات

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك، وشكرا Pىل مسامهتمك

الصناPة التقليدية ون§sقل ٕاىل السؤال املوايل املوZه }لس?يدة وز�رة 
  . 2015وموضوPه ٕاسرتاتيجية 

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق £س?تقاليل لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زاز
  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدتني الوز�رتني،
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�ن تطمح يف شلكها العام  جيب 2015ٕان الس?ياسة £نتعاش?ية لرؤية 
ٕاىل حتقLق هدفني رئIسني، ٔ�وهلام هدف جتاري يتyىل يف دمع ال�سويق 
والرفع من م�يعات الصناPة التقليدية �ملغرب و�Yٔسواق اخلارجLة، جيب 
رفع رمق معامالت القطاع ٔ�يضا Pرب معلية #مة يه التوزيع والبيع، نظرا 

  . التوزيع العرصية }�ور املركزي اéي يلعبه ا|رتاق ش?بكة
ولكون هاذ £|رتاق óشلك ٕاªدى الصعو�ت اليت توا$ها املقاوالت 
املغربية �خلارج بوZه |اص، جيب كذÔ ٔ�ن Äكون اسرتاتيجية Äمنية 
القطاع ٕالد|ال م[توZات الصناPة التقليدية املغربية ٕاىل ش?بكة التوزيع 

 املس?توى العرصية، والبحث عن ش?باكت Zديدة لتوزيعها، و|اصة Pىل
  .اWويل، ومساPدة املقاوالت Pىل معرفة اYٔسواق

8¿هيام، هدف مؤسسايت �متثل بì[اء الصورة النوعية }لصناPة التقليدية 
وحتسني مسعهتا دا|ل املغرب و|ارZه، والعمل Pىل توفري مجيع الوسائل 
الرضورية من Z�ٔل �روز فاPلني مرجعيني Öبار، قادر�ن Pىل إالنتاج �لمكية 

جلودة الاكفLة لالس?تyابة }لطلب، وPىل تطو�ر قطاع وٕاعطائه اWينامLة وا
  .ة، وPىل الرفع من رمق املعامالتالالزم

هل اس?تطاعت احلكومة مرة ٔ�خرى  :éا، âسائلمك الس?يدة الوز�رة
دراسة وضعية القطاع jشلك دقLق }لعمل Pىل تغيري عقلية إالدارة، من 

ا مهنجية دقLقة  لتحويل هذا الرتاث الثقايف ٕادارة مسرية ٕاىل ٕادارة }لتمنية، له
  ٕاىل حمرك فاPل يف حتقLق التمنية £قsصادية؟ 

  .وشكرا الس?يدة الوز�رة

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .Ô اللكمة الس?يدة الوز�رة لٕالZابة Pىل السؤال، تفضيل

الس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي الس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي الس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي الس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  س?يد الرئIس،ال 
  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،

  . شكرا Pىل هذا السؤال ا}يل تيìني £هñم د¯Ô لهاذ القطاع
فÏ خيص وضعية القطاع وتغيري إالدارة من ٕادارة مسرية ٕاىل ٕادارة 

قامت ب�شخيص  2015}لتمنية، تعلمون ٔ�ن الوزارة ق�ل وضع ٕاسرتاتيجية 
ٕالسرتاجتية م�نية ٔ�ساسا Pىل حتول شامل واكمل لوضعية القطاع، وهاذ ا

  . إالدارة ٕاىل ٕادارة }لتمنية مبهنجية دقLقة
Pىل اYٓليات الكفL] بتحقLق هذا  38و�لفعل نص الرب�مج يف املادة 

الهدف، نذÖر مهنا تعز�ز وتوس?يع اWور اéي تلعبه غرف الصناPة التقليدية 
 .هاذ الغرفمبثابة النظام اYٔسايس ل  P18.09رب وضع القانون رمق 

8نيا، ٕاPادة هيلكة الوزارة ملالءمة مصاحلها مع املهام املرتبطة ب�منية 
  . القطاع

  . ٔ�يضا تعز�ز دور الصانع وÄزويده �ٕالماك�ت الالزمة
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وتعلمون ٔ�يضا بqٔن مت ٕاªداث مصل°ة املرصد اليت توفر بطريقة دامئة 
املثال ªاليا  ودورية ٔ�مه املؤرشات اخلاصة بوضعية هذا القطاع، Pىل سLìل

رمق املعامالت إالجاميل  ،)le chiffre d’affaires(ميكن لنا نعرفو احشال 
  .مليار د¯ل اWرمه 20وصل لــ  2013ا}يل يف �ٓخر س?نة 

 6خمطط بدل  16وكذÔ مت تعممي اNططات اجلهوية اليت وصلت ٕاىل 
  .2015خمططات اليت اكن م[صوص Pلهيا يف عقد الرب�مج رؤية 

هبدفهيا التyاري  2015ص الس?ياسة £نتعاش?ية لرؤية فÏ خي
حرف املغرب فن "واملؤسسايت، فقد مت توس?يع ٕاشعاع العالمة املؤسساتية 

ا}يل دا� معروفة ال يف املغرب وال يف |ارج املغرب، ٕاذن ٔ�صبحت " وٕابداع
  .ذات صIت Pاملي

مة ٔ�يضا وضع الشارة الوطنية }لصناPة التقليدية الوطنية ا}يل يه Pال
د¯ل اجلودة د¯ل م[توج الصناPة التقليدية، Äك�يف املعارض التyارية 
واملهنية يف دا|ل املغرب ويف |ارج املغرب، وكذا املعارض اجلهوية اليت 

  .ٔ�صبحت تغطي خمتلف $ات اململكة
فÏ خيص الب§Lة التحتية، ٕاªداث قرى الصناPة التقليدية وتqٔهيل 

  . اHمعات وٕاPداد م[اطق اâYٔشطة
ؤ�|ريا، ٕاªداث دار الصانعة اليت Øسامه يف Äمثني دور املرٔ�ة الصانعة 

  . �لوسط القروي
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا Ô الس?يدة الوز�رة

  .الفريق £س?تقاليل، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد �املس�شار الس?يد �املس�شار الس?يد �املس�شار الس?يد �����    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس?يد الرئIس
  الس?يدات الوز�رات،

  �ر،الس?يد الوز
  اYٔخت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

  حتية طيبة، 
ٔ�� ٔ�شكر الس?يدة الوز�رة Pىل هاذ العرض، ٕامنا ٔ�قول، الس?يدة الوز�رة، 
ٔ�نه هاذ الرؤية اكنت رؤية ؤ�صبحت اYٓن واقع، وقعت هذه الرؤية ٔ�مام 

  . ٔ�نظار صاحب اجلالù، و�لتايل ال جيب }لحكومة اÒهتاون معها
هذه إالسرتاتيجية ليك تلعب دورا هاما يف التمنية كذÔ جيب تفعيل 

�ش ¨ادي تلعب هاذ اWور؟ �Wمع يف £س��ر ٔ�وال، . ورفع £قsصاد
اWمع املبارش }لحكومة وكذÔ اYٔبناك، Yٔن هاذ اليش هذا مذÖور يف 

  . إالسرتاتيجية وما خرجش }لوجود، يعين ما خرجش لٔ�رض الواقع
ز�ر السابق }لاملية يف احلكومة السابقة، واكن Yٔنه كام قال الس?يد الو 

املليون  5ٔ�مام الس?يد رئIس احلكومة ٔ�نه اWمع يف £س��ر Öيوصل حىت 

د¯ل اWرمه يف قطاع الصناPة التقليدية، و�لتايل اح[ا ما شف[اش ولو 
  . يف هاذ اWمع10%

ة كذÔ هاذ إالسرتاتيجية تتلعب دور ٔ�سايس وÖبري يف ال�شغيل وحمارب
البطاù بضامن العIش الكرمي، كذÔ كتلعب واªد اWور ٔ�سايس يف 
ال�سويق، والوز�ر السابق لعب واªد اWور يف التyارة العادYٔ ،ùنه ما 
ميك§ش هاذ الوسطاء يبقاو دا|ل الصناPة التقليدية Öيلعبوا ا}لعب ¨ري 

  . الالئق فÏ خيص الرتوجي
ñعي، واجلانب £جñاجلانب £ج Ôخيص كذ Ïعي ا}يل هو #م ف

التغطية الصحية ا}يل ما اكيناش دا� اYٓن يف الصناPة التقليدية، وا}يل جيب 
ل د¯لو، وكذÔ فÏ خيص Lمراجعة الضامن £جñعي يف هاذ يعين املداخ 

  . السكن £جñعي جيب ٔ�ن يعمم Pىل الصعيد الوطين
  .وشكرا الس?يدة الوز�رة

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
 Ôب، تفضيلLىل التعقP ل الردZ�ٔ اللكمة الس?يدة الوز�رة من.  

        ::::الس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي والتضامينالس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي والتضامينالس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي والتضامينالس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و£قsصاد £جñعي والتضامين
ابغيت ¨ري نقول Ô بqٔن �ل§س?بة }لتغطية الصحية راه اح[ا |دامني 

ٓ Pلهيا مع وزارات    . اح[ا تذاÖر� Pىل هاذ اليش هخر�ن، ورا�
ا}يل عند�، ولكن راه اح[ا |دامني �ش نفعلو ذاك انP ñارفني املزيانية 

إالسرتاتيجية و�ش هاذوك الربامج لكها نوصلوها، انP ñارفني بqٔن هاذ اليش 
 .راه اك�ن

  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا Ô الس?يدة الوز�رة، وشكرا Pىل مسامهتك

ن§sقل ٕاىل السؤال املوايل موZه }لس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
  . جñعية، موضوPه ٕا�رام االتفاقLات امجلاعية£

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفLدرايل لتقدمي السؤال، 
  .تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماح
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
ون، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن اتفاقLات الشغل امجلاعية ٔ�صبحت من كام تعلم

هو م[صوص  مدسرتة وفق ما 2011بعد جميء اWس?تور د¯ل فاحت يوليوز 
  .Pليه يف الفصل الثامن

¨ري ٔ�نه رمغ اYٔمهية د¯ل موضوع االتفاقLات امجلاعية، ومن بعد ما متت 
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به، ومن طبيعة احلال اWسرتة د¯لها، معليا مل يمت القLام مبا جيب القLام 
  . ٔ�ولوية اYٔولو¯ت كتطلب تفعيل ما Zاء به اWس?تور، ومهنا الفصل الثامن

كتطلب كذÔ ٕاعطاء ٔ�مهية }لمفاوضة امجلاعية، املفاوضة امجلاعية من 
طبيعة احلال ٕاىل ما اكâش مفاوضة جامعية ما ¨ادóش نوصلو التفاقLات 

  .الشغل امجلاعية
تفعيل جملس املفاوضة امجلاعية، طبعا  Öيتطلب كذÔ يف هذا إالطار

 Ôé ،طرافYٔشلك قوي، وهو ثاليث اj د التفعيلªجيمتع، ولكن خصو وا

  ...البد من
كتطلب كذÔ ٔ�ن Äكون احلكومة منوذج من |الل املؤسسات 
العمومLة ذات الطابع التyاري والصناعي، خص Äكون منوذج، وخصها يوقع 

  .اHالواªد التقدم وواªد التطور يف هذا 
كتطلب كذÔ احلوار الثاليث اYٔطراف، املفاوضة امجلاعية Pىل 
املس?توى الثاليث جيب تقو�هتا، اYٓن خص واªد العمل وواªد اHهود، Yٔن 
ما ميك§ش نتقدمو ٕاىل ما اكâش واªد العمل قوي لتفعيل املفاوضة امجلاعية 

  .¯ل التقصريالثالثية اYٔطراف، ومن طبيعة احلال البد اك�ن واªد النوع د
كتطلب كذÔ اªرتام احلر¯ت النقابية، Yٔنه ال ميكن ٔ�ن نصل 

  .التفاقLات الشغل امجلاعية دون اªرتام احلر¯ت النقابية
كتطلب كذÔ تطبيق القانون ودمع $از تفIsش الشغل، ما 

كتطلب كذÔ التضييق Pىل القطاع ¨ري املهيلك، ٔ�ي هيلكة ... غميك§ش
  .القطاع ¨ري املهيلك

حلد اYٓن، الس?يد الوز�ر، وكام تعلمون وكام تعرفون، ٔ�نمت ٔ�نه حلد اYٓن 
اتفاقLة شغل جامعية من  14م[ذ جميء املدونة د¯ل الشغل وصلنا فقط لــ 

ه واصلني دا� الّ لهنا، العدد إالجاميل التفاقLات الشغل امجلاعية ¯ 2004
  . 14، وما متش التyديد د¯لها �Hموع مبا يف ذÔ هاذ 35

معناه اتفاقLات الشغل امجلاعية عندها ٔ�مهية Öبرية يف تلطيف اYٔجواء، 
عندها ٔ�مهية يف دمع £قsصاد الوطين، عندها ٔ�مهية Öبرية حبمك كت�لق 
واªد اYٔجواء، يه واªد املناخ ٕاجيايب، لكن نقول �لك ٔ�مانة ٔ�نه مل يمت ما 

  . ميكن القLام به jشلك معيل
، الس?يد الوز�ر، ٔ�نه رمغ اWسرتة، #م، Yٔنه وهنا Öيف ابدينا يف اYٔول

مايش عبث ٔ�نه مت اWسرتة د¯ل اتفاقLة الشغل امجلاعية، وكذÔ الفصل 
الثامن من اWس?تور يقول حيث احلكومة Pىل تفعيل وتقوية وØشجيع 
اتفاقLات الشغل امجلاعية واملفاوضة امجلاعية، لكن حلد اYٓن معليا ما مت 

Öبري من طرف احلكومة ومن طرف الفرقاء  والو، وهذا يتطلب $د
و|اصة ٔ�ر�ب العمل، يف هذا اجلانب |اص ي��ذل جمهود ٔ�كرب Yٔنه جمال 

  .ا}يل Öيتطلب معل Öبري
  .شكرا

  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة }لس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جñعية، تفضل

        ::::�شغيل والشؤون £جñعية�شغيل والشؤون £جñعية�شغيل والشؤون £جñعية�شغيل والشؤون £جñعيةالس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال 
  الس?يد الرئIس احملرتم،

  الس?يدة الوز�رة،
  .السادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�و ما تبقى مهنم

ٔ�سايس  ك§شكرو السادة املس�شار�ن Pىل السؤال Yٔنه هو Öهيم موضوع
  .حول االتفاقLات امجلاعية

شغل ال مدونة ال  - وهاتوقل –كام تعرفون، الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن 
وال اWس?تور رفع jشqٔن املفاوضة امجلاعية واالتفاقLة امجلاعية، Yٔول مرة 

  . املفاوضة امجلاعية كتنص Pلهيا مدونة الشغل
هاذ املفاوضة امجلاعية �لطبع اك�ن واªد اWورية د¯لها كتجمتع واPرتفsو 
هبا، £جñع اYٔ|ري هو اكن يف ٔ��ريل املايض، اكن حضور املركز¯ت 

ية، ا|ذينا قرارات وتدابري �ٕالجامع #مة، ولعبتو اWور د¯لمك، النقاب 
اYٔطراف الثالثة حتملت مسؤوليهتا وخصنا âسyلوها، الس?يد املس�شار 

  . احملرتم، �ش ما ¿كونوش سلبيني يف املناقشة نتاعنا
مث، 8نيا، هناك ا}لجنة اNتلطة، ا}لجنة اNتلطة م[وطة �Wور د¯ل 

sلني £قPالنقا�ت وال املنظامت الفا ñعيني، ومعرمك انñصاديني و£ج
 Ôسؤال كذ Ô هZميكن يل نوÖ ،ٔ�ر�ب العمل ما فعلتوها، اح[ا كن�س?ناومك
االتفاقLة امجلاعية، ما ميك[لIش ٔ�� نلعب وªدي احلكومة، خص الرشاكء 

  . £جñعيني، النقا�ت اYٔكرث متثيال تلعب اWور د¯لها
يف مجيع احلاالت، مىت اكنت الظروف مالمئة، وحىت  اح[ا مس?تعد�ن

اح[ا احلكومة ابغينا ¿كرثو من االتفاقLات امجلاعية، وانP ñارفLهنا، حىت اح[ا 
شاعر�ن �لنقص د¯ل االتفاقLات امجلاعية، Yٔن وس?ي] حضارية ٔ�ساس?ية 

  . لفض الزناPات د¯ل الشغل
ق�ل ما نعطيو التفاصيل وكام تعلمون يف اWورة اYٔ|رية د¯ل البارح، 

 267ٔ�كرث، يف اWورة اYٔ|رية د¯ل املفاوضة امجلاعية |لصنا ٕاىل ٔ�ن هناك 
مقاوù  267مقاوù عندها املؤهالت �ش توقع Pىل االتفاقLة امجلاعية، هاذ 

Z�ٔري، اح[ا كن�س?ناو، اح[ا مس?تعد�ن، ولكن ما  2300ٔ�لف و 100فهيا 
  . امجلاعية ميك[اش اح[ا لوªد� نوقعو االتفاقLة

Ôé اح[ا حريصني، ابغينا النقا�ت يف هاذ البالد Äكون قوية، لها 
متثيلية واسعة، �ش ميكن لنا âش?تغلو Pلهيا، راه املشالك ا}يل مطروªة 
مايش مشالك د¯ل احلكومة، |الفا ملا تعتقدون، يه مشلك العالقات 

الضعف د¯ل £جñعية بصفة Pامة، ومشلك اYٔ$زة املمث] واملعربة، 
  . النقا�ت مازال ما وصلناش éاك املس?توى الرفLع ا}يل كنصبو ¶

Öب� اح[ا ابغينا نقا�ت، âشجعو جبميع الوسائل �ش Äكون عند� هاذ 
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النقا�ت مؤطرة د¯ل العامل، �ش ميكن لنا نعاجلو إالشاكليات اYٔساس?ية 
  . تاج، ٕاىل ¨ريد¯ل ¿زاPات الشغل، و¿رفعو من املاكنة د¯ل وªدات إالن 

وابغينا الباطرو� �كون قوي، عندو متثيلية، هذا هو الب� اWميقراطي، 
راه اWميقراطية ما تتIyش ¨ري من $ة واªدة، مايش ¨ري من احلكومة، 

  . اWميقراطية يه ٕارشاك، وهذا هو اWس?تور اجلديد، املقاربة ال�شارÖية
 .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . ز�رشكرا لمك الس?يد الو 

  .الفريق الفLدرايل

        ::::املس�شار الس?يد عبد املاÔ ٔ�فر¯املس�شار الس?يد عبد املاÔ ٔ�فر¯املس�شار الس?يد عبد املاÔ ٔ�فر¯املس�شار الس?يد عبد املاÔ ٔ�فر¯طططط
  .شكرا الس?يد الرئIس

كنت ٔ�متىن ٔ�ن تقولوا ٕاضعاف النقا�ت وٕاضعاف اYٔحزاب الس?ياس?ية 
بدل ضعف النقا�ت وضعف اYٔحزاب الس?ياس?ية، Yٔن هذا ٕاشاكل �ٓخر 

  . وهذا نقاش �ٓخر
من عنارص £س?تقرار حنن ¿ريد ٔ�ن نؤكد ٔ�نه االتفاقLات امجلاعية عنرص 

£جñعي دا|ل املقاوù ودا|ل الب�، ونذÖر ٔ�يضا بqٔن املغرب اكن من 
املتعلقة �ملفاوضة  98مضن اWول الس?باقة Pىل التصديق Pىل االتفاقLة 

ٕا�ن حكومة اYٔس?تاذ عبد هللا  1959امجلاعية و�حلق يف التنظمي س?نة 
  . ٕا�راهمي

 25ٔ�و  20من االتفاقLات، �هزت  ويف هاته الفرتة مت ٕا�رام العديد
اتفاقLة جامعية �ٓنذاك، لٔ�سف ٔ�ن اليوم هناك ٕاماكنية ٕا�رام اتفاقLة جامعية 
Pىل مس?توى املقاوù بدل القطاع ٔ�و بدل طبيعة £ش?تغال ببعض 

  . القطاPات
Ôé، فاليوم حنن مطالبون Yٔن اWوù يه ضام[ة رمغ ٔ�ن املسùٔq يه 

ناك صعو�ت، وحىت مسùٔq التنقLب يه ضعيفة ثالثية اYٔطراف، وطبعا ه 
Pىل الصعيد العاملي ولIس املغرب، لكن لٔ�سف هناك اس?مترار حملاربة 
العمل النقايب ببالد�، وهذا �جت عن عقلية مل تتطور بعد ومل تواÖب بعد 

  .املقsضيات اجلديدة Wس?تور البالد
تقول بqٔنه لرماح، وهنا املادة الثام[ة اليت حتدث عهنا ٔ�´ عبد الرحمي ا

تعمل السلطات العمومLة Pىل Øشجيع املفاوضة امجلاعية وPىل ٕا�رام 
  .اعية، واWس?تور هو ٔ�مسى قانوناالتفاقLات امجل

 87وحنن نطالب من هذا املنرب ٔ�ن تصادق احلكومة Pىل االتفاقLة 
املتعلقة �حلر¯ت النقابية، رمغ ٔ�ن دس?تور املنظمة اWولية }لشغل يف مادته 

ثانية تنص Pىل ٔ�ن اWول اYٔعضاء �ملنظمة اWولية }لشغل يه ملزمة ال 
�ªرتام احلر¯ت ٔ�و �ªرتام االتفاقLات والتوصيات الصادرة عن املنتظم 
اWويل، ودس?تور البالد ينص يف ديباجsه Pىل مسو املواثيق اWولية Pىل 

 .لك ال�رشيعات الوطنية

  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة }لرد Pىل التعقLب، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جñعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جñعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جñعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون £جñعية
  الس?يد الرئIس،

  الس?يد املس�شار احملرتم،
Öن مqsٔكد Pىل ٔ�ن احلر¯ت النقابية س?ت°رتم اكم]، ؤ�ن احلكومة 

ولها س�sصدى للك حماوØ ùسعى ٕاىل ٕافشال ٔ�و ٕاضعاف النقا�ت، ٔ�قولها ؤ�ق
�لك مسؤولية، |الفا ملا يقال هنا وهناك، ٔ�ن احلكومة تتحمل مسؤوليهتا، 
ؤ�ننا Pازمون، ¨ادي âش?تغلو يد يف يد مع لك النقا�ت �ش نوسعو هاذ 
الس?نة ٕان شاء هللا، �ش ند|لو يف ال�شجيع ٕال�رام اتفاقLات الشغل 

  .امجلاعية
نقابة معينة مع  العام ا}يل فات اكنت حماولتني، يف م[طقة �ٓسفي قامت

الت§س?يق مع الوزارة، وملا هتيqٔت الظروف امشI[ا وقعنا االتفاقLة امجلاعية، 
اح[ا ما عند�ش مانع، ح�L اكنت الظروف مsوفرة س?نوقع Pىل االتفاقLة 

  . امجلاعية، ما عند�ش ٔ�دىن مانع، �لعكس
فاقLة االت.. املتعلقة 87، الس?يد املس�شار احملرتم، وهاذ 87ٔ�ما اتفاقLة 

اWولية اليت تعمل جLدا ملاذا مل نوقعها، وقلناها يف ٕاطار احلوار £جñعي، 
احلوار £جñعي اéي مل يتوقف |الفا لٕالدPاءات اليت مسعناها اليوم من 

  . طرف �س �ٓخر�ن، هذا فLه تغليط }لرٔ�ي العام
 يف 27احلوار £جñعي قامئ، واكن من املتوقع ٔ�ننا نعقد اجñع يوم 

الشهر املايض، ونظرا لتواZد النقا�ت يف ج[يف يف ٕاطار املنظمة اWولية 
  .من هذا الشهر 18}لشغل، وبطلب من النقا�ت مت تqٔجLل احلوار ٕاىل يوم 

فٕاذن احلكومة تلزتم وحترتم الزتاماهتا خبصوص احلوار £جñعي، ؤ�قولها 
ما اكي§ش متا يش  ٔ�ننا س?نفsح احلوار £جñعي يف لك القضا¯ املطروªة،

  .قضية حمرومة ومغيبة عن احلوار £جñعي
¿كونو يف املوPد، ونتعاونو مجيع وâش?تغلو مجيع ملعاجلة القضا¯ الشاYكة 

  .لبالد� و}لرفع من مسعهتا ومس?تواها التمنوي والنقايب والس?يايس والثقايف
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك الس?يد الوز�ر

سؤال املوZه ٕاىل الس?يدة الوز�رة امللكفة �لبI¤ة حول انعدام ن§sقل ٕاىل ال 
  . مراق�ة مطارح النفا¯ت �Hال احلرضي والقروي

اللكمة ªYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، اYٔس?تاذ التدالوي 
  .تفضل



 2014 �ريلدورة �ٔ  –املس�شار�ن  مداوالت جملس

32 

 )م 2014 يونيو 10( ه 1435 شعبان 12

        ::::املس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس?يد الرئIس

اYٔس?ئ]، ٕاىل اكنت الس?يدة الوز�رة ال ٔ�عتقد ٔ�ن اكينة وªدة املوضوع يف 
  ...Äرى مانعا، ف[طرحومه معا، و�كون عند� حق التعقLب �كون اشوية

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
ٕاذن، السؤال الثاين موضوPه حامية بعض الشواطئ من التلوث 

  . الصناعي
نظرا لوªدة املوضوع، ٔ�س?تqٔذن اHلس املوقر لتقوموا بطرح السؤالني 

ن الس?يدة الوز�رة إالZابة عهنام معا ٕاذا اكنت مس?تعدة، فٕان معا، ونطلب م
  . مل Äكن مس?تعدة فلها ٔ�ن جتيب Pىل لك سؤال Pىل ªدة
  .تفضل الس?يد املس�شار لطرح السؤالني معا، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوي
  الس?يدة الوز�رة، 

، مث اح[ا كام ال خيفى Pليمك، ٔ�نمت التكو�ن د¯لمك يف هاذ £خsصاص
املهمة د¯لمك يف هاذ إالطار، واح[ا كهننيوك بعدا Yٔول مرة ك§شوفو احلكومة 
Zابت وعي§ت واªد الس?يدة وز�رة ا}يل يه خمتصة يف القطاع ا}يل يه 
فLه، وهذا Öيفرح Yٔن كIشجعنا ٔ�ننا كنعرفو ٔ�ن هذا املوضوع ¨ادي �كون 

Zقل ا}يل ¨ادي توYٔىل اP راساتWد العدد د¯ل اªد ومتيش يف عندو وا
    .هذا

كام ال خيفى Pليمك، الس?يدة الوز�رة، إالنتاج اليويم د¯ل النفا¯ت ا}يل 
اكينة يف هاذ املطارح العشوائية، ٕاىل ا|ذينا Pىل سLìل املثال ولIس احلرص 

طن يومLا كتدفق، �هيك عن الفرشة املائية ا}يل  3700اWار البيضاء 
ورة �لتلوث وكذÔ املاء الصاحل كتكرفس، �هيك Pىل املس �ملناطق اHا

  .}لرشب
ٔ�� ¨ادي ٔ�¿كون Zد خمترص يف السؤال، من بعد خنيل اHال }لتعقLب، 

  . الس?يد الرئIس
فÏ خيص الشواطئ، الشواطئ كنعانيو �زاف من واªد العدد د¯ل 
املشالك، اك�ن بعض املصانع، اح[ا كنعرفو املناطق ا}يل حمطمني الرمق 

، م[طقة Pني الس?بع واحملمدية، Pني الس?بع معروفني القLايس يف التلوث
املصانع ا}يل هام Öيلوحوا يف البحر، واحملمدية، Öون هتزوا Pلينا ¨ري املشالك 

) le mercure(ا}يل كتلوح لنا ذاك الزواق، ذاك  )la SNEP11(ل د¯
  . يف البحر، وهاذ اليش Pىل نظر ومسمع امجليع

سة معومLة، والبد مهنا، ولكن كذÔ احملطة احلرارية ا}يل يه مؤس 
خصها Pىل اYٔقل حتمينا من ذاك الفحم احلجري، ملا كتجيبوا عن طريق 
القطار وك�شحنوا �ش يد|ل }لمحطة، الغربة د¯لو ا}يل كتوصل éوك 
اجلريان، وذيك احلاù وما كريشوهش �ملا، كذÔ هام Öيربدوا احملطة 

                                                 
11Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie  

  . Öيربدوها مباء البحر
وز�رة، توقفي ملا Öيد|لوا املا �ملض�ات وملا ونبغيك، الس?يدة ال

Öيخرجوه }لبحر، ا}لون د¯لو Öيفاش دا�ر ؤ�ش?نو خمرج معه، ولهذا ٔ�� ¨ادي 
  .¿كsفي هباذ القدر وخنيل الس?يدة الوز�رة جتاوب، ومن بعد نعقب

  . وشكرا
  .احsفظوا يل �لوقت د¯يل، الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
Ô ،ىل السؤالني معا، ٕان ٔ�ردت امجلع  الس?يدة الوز�رةP ابةZاللكمة لٕال

  .ف2 ذÔ، وٕان ٔ�ردت �لتتابع ف2 ذÔ، تفضيل

الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
  ::::والبI¤ة،امللكفة �لبI¤ةوالبI¤ة،امللكفة �لبI¤ةوالبI¤ة،امللكفة �لبI¤ةوالبI¤ة،امللكفة �لبI¤ة

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد املس�شار،
  �شار�ن،السادة املس 

  .الس?يد الوز�ر، امسح يل
�ل§س?بة }لنفا¯ت الصلبة، النفا¯ت الصلبة كتعرف بqٔن عند� واªد 
الت°دي Öبري، Yٔن اكن عند� واªد التqٔ|ري Öبري Pىل الصعيد الوطين، 

لهنا اكنت واªد اخلطوة ج�ارة قامت هبا  2008وميكن يل نقول Ô بqٔنه من 
اع البI¤ة �ٓنذاك فÏ خيص النفا¯ت، حبيث وزارة اWا|لية ووزارة البI¤ة وقط

 40اك�ن هناك اNطط املد�ري }لنفا¯ت الصلبة، ا}يل هذا مرشوع د¯ل 
حيسم يف املشالك  2020مليار، وعندو واªد اYٔهداف ٔ�نه من هنا لس?نة 

مطرح عشوايئ، كذÔ يقوم  350د¯ل املطارح العشوائية ا}يل اكنت 
طارح النفا¯ت Pىل الصعيد الوطين، شدوا بتدبري ومعاجلة النفا¯ت ٔ�و م

  .ٕاخل... %20املطارح القدمية، يد�ر الفرز د¯ل النفا¯ت مبعدل 
املشلك ا}يل وقع يف هاذ اNطط، هو عند� كذÔ تqٔ|ري يف هاذ 

د¯ل املطارح مراق�ة، در�  15اNطط، تدارت ٕاجنازات حبيث اYٓن ٔ�جنز� 
مطرح،  24در� ٕاPادة التqٔهيل د¯ل  مطرح عند� فLه اÒهتيئة د¯لو، 24
د¯ل مطارح، يعين اYٓن النفا¯ت ا}يل كمتيش }لمطارح املراق�ة يف املدار  15

  . %44، ومن هنا Yٓخر الس?نة ¨رتجع %37احلرضي متثل 
مطرح  220ولكن هذا ما اكفIش، Yٔنه عند� Öيف قلت Ô بقت لنا 

قعنا لنا فهيا مشلك، عشوايئ، وحىت املطارح ا}يل عند� فهيا تqٔهيل و 
اPالش؟ Yٔن عند� مشلك د¯ل الوPاء العقاري، امجلاPات احمللية كنلقاو 

  .مشلك �ش Öيتفقوا بI[اهتم �ش Öيعزلوا فني غيحطوا املطرح د¯ل النفا¯ت
اYٓن إالسرتاجتية اجلديدة ٔ�ش?نو يه؟ يه ٔ�وال ما ابقLناش كهنرضو Pىل 

ط املعاجلة والتمثني، Yٔن النفا¯ت مطرح النفا¯ت، رجعنا كهنرضو Pىل خمط
 900د¯ل الشغل، وكتعرفوا بqٔهنا اكينة يه �ل§س?بة لنا فرصة خللق فرص 
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 .مليون د¯ل اWرمه ا}يل كرتوج يف العام ¨ري من Äمثني النفا¯ت
فٕاذن، اYٓن املغرب ¨ادي يف ٕاطار التمثني، واح[ا كن�دمو jرشاكة مع 

ينة اWار البيضاء ا}يل Äلكمت Pلهيا، وا}يل وزارة اWا|لية، وكذÔ ابدينا مبد
ٔ�� مsفقة معك ولكيش مsفق معك ٔ�هنا اكرثة، واح[ا ك§ش?تغلو اYٓن Pىل 
مدينة اWار البيضاء، ال من الناحLة د¯ل امجلع وال من الناحLة د¯ل الفرز، 

  .وال من الناحLة د¯ل حمطات املعاجلة
¯ل املعاجلة �ش ¨ادي ٔ�ول يعين حمطة د¯ل الفرز د¯ل النفا¯ت ود

غتكون يف مدينة اWار البيضاء، Yٔن اWار البيضاء ٕاال  2015نبداو يف 
د¯ل النفا¯ت %40فكLنا املشلك د¯ل اWار البيضاء، فكLنا املشلك د¯ل 

  .طن يف اÒهنار 3700د¯ل املغرب، Öيف قلتو راه 
Yٔن ٕاىل هذا فÏ خيص كذÔ النفا¯ت، در� واªد اNطط اس?تعyايل، 

د¯ل الس?نوات در�  7، ٔ�و %44ه در� الّ د¯ل الس?نوات، ¯ 6حسìيت يف 
  .Pام ٕاىل ابقLنا ¨اديني هباذ الوترية 15، راه خصنا 44%

اYٓن، ٔ�ش?نو در�؟ در� ماكتب دراسات ا}يل كتواÖب امجلاPات احمللية 
لكها، Yٔن هذا £خsصاص مايش د¯لنا، هذا £خsصاص د¯ل امجلاPات 

  . ليةاحمل 
دا� ماكتب اWراسات كتواÖب امجلاPات احمللية، كتوZد معها دفاÄر 
التحمالت، اح[ا كنواÖبومه يف إالجناز، اكينني املطارح ا}يل ¨ادي ي�سدوا 

  .لكهم ¨ادي توZدمه وزارة البI¤ة ٕاجناز م�ارش
حمطات املعاجلة ¨ادي Äكون واªد املواÖبة من طرف وزارة اWا|لية 

كنصاوبو هلم دفاÄر التحمالت وكنوقفو معهم حىت يعين  ووزارة البI¤ة،
  .الصفقة كتدوز وكن��عوها يف ٕاطار املراق�ة

ٕاذن، هذي م[ظومة Zديدة ك§ش?تغلو Pلهيا �ش نوسعو وترية العمل، 
حمطة د¯ل  24مدينة،  24وٕاال كنتو مsبعني معا¯ مقت �ز¯رة مLدانية لــ 

، وا}يل الصفقات 2015و 2014بني  املعاجلة د¯ل النفا¯ت ا}يل تربجمت ما
  .ٕان شاء هللا حبول هللا) juillet(د¯لها ¨ادي متر يف ٔ�وائل شهر 

اYٓن يف املغرب دفاÄر . كذÔ يف النفا¯ت در� م[ظومة د¯ل التمثني
، لــ %10التحمالت ¨ادي منش?يو مبؤرشات د¯ل التمثني، غنبداو بــ 

، �ش ميكن 2020يف  ، حىت نوصلو }لهدف ا}يل حطيناه30%، 20%
لنا حنرتمو اYٔهداف ا}يل در� يف هاذ اNطط املد�ري ا}يل هو رشاكة مع 
وزارة اWا|لية، ولكن ما ن§ساوش رشاكة مع البنك اWويل، وخصنا حنرتمو 

  .املؤرشات
فٕاذن، اكينة واªد اWينامLكLة Öبرية ا}يل |لقت اYٓن فÏ خيص 

والس?يد الوز�ر د¯ل اWا|لية ساهر Pلهيا، النفا¯ت، وا}يل ٔ�� ساهرة Pلهيا، 
  .وك§ش?تغلو مجيع �ش ميكن لنا جنحوها

فÏ خيص الساªل، هنا حطيت يديك Pىل واªد النقطة #مة Zدا 
وواªد اخللل Öبري عند� Pىل الصعيد الوطين، يه ما اكâش عند� قانون، 

نون جتدع قانوين �ش حنميو الساªل، اYٓن هاذ املشلك تفك، Yٔن القا

د¯ل الساªل تصادق Pليه يف جملس احلكومة، وهاذ القانون د¯ل الساªل 
هو ا}يل ¨ادي خيلينا خنرجو هذاك املرسوم �ش ند�رو احلدود القصوى 
د¯ل التدفقات السائ] يف الساªل، احشال هذي ما عند�ش ªدود 

د¯ل  قصوى، الصانع، دا� اح[ا يف الوزارة عند� واªد اخلزينة د¯ل التحفزي
ي ــــــاملصانع ا}يل ابغاو يد�روا حمطات املعاجلة، ولكن هذي خزينة يع[

)une pratique ( يد�روها ٕاىل ابغى مول املعمل يد�ر، هوÖ ٕارادية، هذي
  .%40واح[ا حنطو  %60حيط 

اYٓن ٕاال خرج[ا احلدود القصوى، وهذي مسùٔq انñ يف ق�يت الربملان 
وا معنا �ش خنرجو احلدود القصوى، Yٔهنا جبوج، ٔ�� كناشدمك ٔ�¿مك تتعاون

موراها مصاحل Öبرية، ٕاال خرج[ا احلدود القصوى ما غيبقاش عند� املشلك 
  .د¯ل التلوث الصناعي، Yٔن اYٓن ما عند�ش Öيفاش ند�رو نتغلبو Pليه

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة }لس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوي
  .  لس?يدة الوز�رة Pىل التوضي°ات د¯Ôشكرا ا

ٔ�� ك§شكرك Pىل الرصاªة د¯Ô، ولكن ٔ�� ما كنعاتبكش، املشلك 
مشلك د¯ل احلكومة àلك، ٔ�� غنقول Ô اPالش، غنعطيك ٔ�م�] 

ور البطاطس، من اYٔوىل، ذjس?يطة، اWامنرك دوù من املصدرات د¯ل ب
ٓ اكينة هولندا و�بعاها اWامنرك، ٕاىل  يف العامل، كتصدر }لعامل، مجيع  خره،�

  .البذور د¯لها ك�سقى �ملياه املنعدمة، وما كمتشIش }لبحر وكIسقLو هبا
اح[ا Pىل سLìل املثال ولIس �حلرص، اWار البيضاء بوªدها كتدفق 

ٔ�لف مرت مكعب، نصف مليون يف اليوم، مبعىن عند� تقريبا  500يومLا 
تقريبا، اكن مع اكمل اYٔسف هنا  مليون مرت مكعب، هذا �راج 160واªد 

Öيخص وزارة الفالªة تتد|ل، وزارة املاء تتد|ل، وزارة اWا|لية تتد|ل، 
رئIس احلكومة يتد|ل، احلكومة àلك تتد|ل، ونفكرو يف مشاريع ويف 

  . دراسات، حرام، جرمية ال تغتفر ٔ�ن هاذ املياه اليوم تبقى متيش }لبحر
بيضاء؟ عند� حمطة يف مديونة، احشال عند� من حمطة يف اWار ال 

من املياه املنعدمة، %45وعند� ٔ�كرب حمطة يه العنق ا}يل ك�س?توعب 
دق ــــــــــــوكتد�ر ش?به معاجلة، ما كتد�رش معاجلة، وعندها واªد اخل[

)un émissaire ( يد|ل بـÖ3,5 ¯ ،يلومرت يف البحرÖ ّه كتق�ض القراعي ال
  . ك املعاجلةوالكواØشو، وهذا ما كتعلجشاي ذي

متنIت ٔ�ننا نعملو واªد احملطة د¯ل املعاجلة د¯ل بصح، و¿ردو هاذ املياه 
 Ä)une nouvelleرجع }لنواX د¯ل �رش?يد وخريبكة، وتويل عند� 

Californie ( عو البطاطا بـLìعوها  10يف املغرب، وٕاىل كنا غنLìر¯ل، ن
كون ٔ�رايض الاكرة م�ال ر¯ل، Yٔن عند� إالنتاج، و¨ادي Ä 5اح[ا ¨ري بــ 

لكها ٔ�رايض ما معرها ما شافت املا، يعين ما تصورóش، ٔ�� كفالح، ما 
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  . طن يف الهكsار 70- 60تصورóش إالنتاج ميكن لو يوصل حىت 
هذا فÏ خيص هاذ املياه ا}يل كتضيع، هذي Vروة ٔ�كرث من البرتول 

 c’est une matière(كنضيعو فهيا يومLا، كنضيعو فهيا Yٔن 
organique très riche( سفYٔواح[ا كنلوحوها }لبحر، مع اكمل ا ،

  . كنلوحو الفلوس }لبحر، كنلوحومه هااكك هباء م[ثورا
احملطة د¯ل Pني الس?بع وا}يل ¨�س?توعب املدينة اجلديدة د¯ل ز�تة 

الساكن كذÔ، وا}يل ¨ادي حىت يه هتز  مليون د¯ل 500فهيا ا}يل 
  . حىت يه �يق ما وZداØشاشوية Pىل اWار البيضاء 

هاذ املطارح ا}يل Äلكمت Pلهيم، ٔ�� كنمتىن وزارة اWا|لية Äكون 
Øسمعين وينوضوا السادة الوالة، وPىل رٔ�سهم الس?يد وايل اWار البيضاء 

نعyة، وميل Öيتكب  6000بقرة سارªة متا، و ó4000شمر، راه عندو 
، Öيبدا هذا ٔ�� مول العظم، Öينقزوا هالاكمLو الزبل Öيطلعوا الشماكرة فوق م[

هذا مول الاكس، هذا مول امليكة، لك واªد ÖيLìع يش سلعة ا}يل يه، 
  . وÖيبداو ينقزوا Pليه، وÖيبداو يLìعوا يف هذاك اليش

ٔ�� لهال óسمح ا}يل اكن حL] وس?باب، عبدو ربه كنت �ئب اHموPة 
كة ، كنت النائب الثالث، وج�ت رش احلرضية د¯ل اWار البيضاء

)Biotren ( من كندا، واكنت �ش تعمل لنا)un golf ( ،فوق املطرح
وغت§sج الثلث د¯ل الكهر�ء يف املغرب وتLìعو لــ ، )le biogaz(وغتعمل 

)12ONE (2لهيا، ما  ا}يل ك�س?هتP ار البيضاء، وتلقاو لها وجراوWا
س?نة ومتيش حبالها وختيل لنا املطرح،  25|لوهاش، وبغات £س?تغالل 

Ö شموش حىت رحية، ولكن هللا يد�رها ا}يلâ ون راه اح[ا عند�، وما
  . داروها، اك�ن من مات واك�ن ا}يل �يق X رفضومه وجراو Pلهيم

ولهذا، ¿متناو اYٓن ق�ل ما نبداو هاذ اWراسات وهاذ اليش، ا}يل ٔ�� 
كنعرفك، �ٓ الس?يدة الوز�رة، ٔ�عرفك معرفة جLدة، ٔ�¿مك مsضلعني يف امليدان 

لمك، Pىل اYٔقل حرصوا هاذ اYٓفة د¯ل هاذ اÒهبامي ا}يل سارªني وهاذ د¯
  . املصيبة الك°]

 .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
 . شكرا

  .دقائق Ô4 اللكمة الس?يدة الوز�رة }لرد Pىل التعقLب يف ªدود 

فة فة فة فة الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبI¤ة،امللكالوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبI¤ة،امللكالوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبI¤ة،امللكالوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبI¤ة،امللكالس?يدة الس?يدة الس?يدة الس?يدة 
  ::::�لبI¤ة�لبI¤ة�لبI¤ة�لبI¤ة

  دقائق؟  4
  الس?يد املس�شار، 

هو اWار البيضاء، Yٔنه Öيف  ٔ�ول مرشوع ابديت به وامشIت ¶
فٕاذن، �ش Äكون . كمتسك اWار البيضاء اكنت ماساين ق�ل ما ¿رجع وز�رة

                                                 
12 Office National de l'Electricité 

يف الصباح، اYٓن هاذ العش?ية فاش اح[ا كنتلكمو،  هاين بال بعد، ¨دا
كتقول .. الس?يد الوايل والسادة العامل والسادةاخلرباء د¯لنا واملدراء د¯لنا و 

يل مسؤولية احلكومة، ٔ�� كنقول هذي مسؤولية د¯ل امجلاPات احمللية، وما 
  . ت§ساش بqٔن احلكومة اكنوا عندها ٔ�ولو¯ت يف املغرب

اح[ا اÒهنار فاش ابدينا يف املغرب راه ابدينا كنفكرو ند�رو املاء الصاحل 
Yٔولوية يف املغرب يف الس?تI[ات والس?بعينات }لرشب يه اYٔوىل، اكنت ا

يه ند�رو الرباZات وجنمعو املاء، من بعد اYٔولوية الثانية يه نعطيو املاء 
  . الصاحل }لرشب

اعرفيت حشال اكنت عند� د¯ل âس?بة املعاجلة،  2005اYٓن يف ªدود 
فٕاذن ما ميك[اش نتyاهلو اHهود . %44، اYٓن وصلنا لــ %8اكنت عند� 

يل تدار وا}يل دارتو احلكومة، ولكن فني كنتفق معك هو ٔ�ن الت°د¯ت ا}
مازال ق�التنا، ٔ�ننا منش?يو يف حمطات املعاجلة، ٔ�ننا نعيدو النظر يف هذاك 

)l’émissaire(نعيدو فهيم النظر ،.  
اYٓن ٔ�� نقول Ô يف الوزارة ا|ذيت قرار ما كندوز حىت دراسة د¯ل 

، ما اكيناش، ٔ�ي )un émissaire en mer(التqٔثري د¯ل البI¤ة فهيا 
ما كنعطياهش املوافقة البيLöة، ) émissaire en mer(دراسة Zاتين فهيا 

Yٔنه مsفقة معك خصنا نعيدو النظر يف هاذ القضية هذي، وكتبدا من 
الناحLة القانونية خصنا حنلو املشلك القانوين د¯ل ٕاPادة اس?تعامل املياه، راه 

ازال ما حتلش حلد اYٓن، وخصنا نعيدو ٔ�ي نقطة املا عند� مشلك قانوين م
يف املغرب اح[ا حمتاZني لها، وخصنا نعيدو فهيا، وهاذ اليش مsفقني معك، 
وهاذ اليش ªارض يف ذهن احلكومة، واكن هناك عرض ق�الت رئIس 
احلكومة واحلكومة مsفقة Pليه، وهذا هو الرب�مج ا}يل اح[ا اPالش 

  . الوترية د¯ل معاجلة املياه ك§ش?تغلو �ش كذâ Ôرسعو
حمطة  66حمطة د¯ل معاجلة النفا¯ت،  85§ساوش بqٔن راه در� ن ما 

س?نني، وهذا  8ا}يل يه دا� يف طور إالجناز، راه مايش ساه] تدارت يف 
مجيل Zدا �ش ما نبخسوش العمل احلكويم، اك�ن واªد العمل ومازال 

  . âرسعو الوترية �ش نغلبوهخصنا نعملو Yٔنه اكن عند� تqٔ|ري وخصنا 
فÏ خيص اWار البيضاء، ٔ�� كنقول Ô املشلك د¯ل مطرح النفا¯ت 

احلل، مع  ٕان شاء هللا حبول هللا ك§ش?تغلو Pليه، ؤ�� حريصة ٔ�ننا نلقاو ¶
وزارة اWا|لية، مع الس?يد الوايل والسادة العامل، ومع كذÔ امجلاPات 

Wفٕاذن ¨دا يف الصباح عند� . ار البيضاءاحمللية والس?يد العمدة د¯ل ا
اجñع يف اWار البيضاء موسع �ش �|ذو القرارات الالزمة فÏ خيص 

 150املطرح، وميكن يل نقول بqٔنه راه الوزارة ووزارة اWا|لية راه اعطاو 
مليون د¯ل اWرمه ٕالPادة التqٔهيل د¯ل اWار البيضاء، وانñ رامك Pارفني هاذ 

  . اليش
 ٓYش اIمليون د¯ل  150ن اح[ا، ٔ�� �ٓش كنقول؟ كنقول ٔ�� ما غنعط
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 300اWرمه وªدة اخرى �ش ند�ر مطرح د¯ل النفا¯ت، ميكن نعطيو 
و ـــــــــــــــمليون د¯ل اWرمه ولكن �ش ند�رو حمطة }لمعاجلة فني خنرج

)le biogaz (ؤ�ن اك� نعيدو £س?تعامل وفني وفني Ï?ن ند�رو الفرز، الس
�ٓالف âسمة ا}يل |دامة يف اWار البيضاء يف الفرز، والعملية د¯ل الفرز  10

راها بدات، را هاذ اªYٔد هذا طلقت معلية حبري، ٕاىل سقsو لها اخلبار، 
حبري ا}يل ¨ادي تبدا تدور يف اWار البيضاء، الناس ا}يل ¨ادي  300

النفا¯ت يف  يد�روا الفرز، مع الرشاكت ا}يل Öيجمعوا د|لنا الفرز د¯ل
 les centres(اYٔوطيالت ويف إالدارات ويف املراكز التyارية 

commerciaux (د|لنا فهيا الفرز د¯ل النفا¯ت.  
در� واªد املؤرش د¯ل ٔ�ننا ¨ادي نوصلو لــ .. و¨ادي يبقى لنا واªد

 .%20مث  %15مث  11%

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا Ô الس?يدة الوز�رة

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد Pىل املصاحل اNتصة يف إالدارة Pىل  ق�ل رفع اجللسة،
مسح وØشطيب لك ال�م قLل يف هذه اجللسة زائد بعد اWقLقsني 
اNصصتني }لمس�شار احملرتم اليس ٕادرóس الرايض، ال�شطيب Pىل لك 

  .ال�م الزائد عن اWقLقsني
  .هبذا ¿كون قد ٔ�هنينا هذا الرب�مج

  .شكرا }لجميع
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


