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  )م 2014 يونيو 17( هـ 1435 شعبان 19 الثال9ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساHرئGس اخلليفة اخلامس ل، السCيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وعرشون دقKقة، ابتداءا من الساOة الرابعة  ساعتان ومخسة :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .واUقKقة اTٔربعون بعد الزوال
  .اTٔسCئY الشفهية مWاقشة ::::Vدول اTٔعاملVدول اTٔعاملVدول اTٔعاملVدول اTٔعامل

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

  :املس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسةاملس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسةاملس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسةاملس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئGس اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  .O�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  السCيدان الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اUسCتور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 

اUاwيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة TٔسCئY السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

وق�ل الرشوع يف تناولها، ٔ�عطي اللكمة �لسCيد اTٔمني ٕالطالع اHلس 
  Oىل ما Vد من مراسالت وٕاOال�ت،

  .واللكمة لمك السCيد اTٔمني

        ::::س�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلسس�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلسس�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلسس�شار السCيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلسامل امل امل امل 
  .شكرا السCيد الرئGس

يقيض  133.13توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبرشوع قانون رمق 
املتعلق ب�Wظمي �نة املرشد السCيا�، واحملال Oىل  05.12بتغيري القانون رمق 

  .جملس املس�شار�ن من جملس النواب
 938/14اUسCتوري حيمل رمق كام توصلت الرئاسة بقرار �لم�لس 

ا�ي بت اHلس اUسCتوري مبوج�ه يف مدى مطابقة النظام اUاwيل Hلس 
وقد . Tٔحاكم اUسCتور 2014ماي  21املس�شار�ن املوافق Oليه بتارخي 

مادة من النظام  19قىض اHلس اUسCتوري يف هذا القرار بعدم مطابقة 
مادة  15ى مالحظات eشmٔن اUاwيل لكيا ٔ�و جزئيا ��سCتور، كام ٔ�بد
مادة لGس فهيا ما خيالف  257ٔ�خرى، ف  اعترب املواد الباقKة، وOددها 

  .اUسCتور
 254وبناء Oليه، وجب ٕاخ�ار السادة Oىل رضورة التقKيد بmٔحاكم املادة 

من النظام اUاwيل اليت رصح اHلس اUسCتوري مبطابقهتا ��سCتور، اليت 
  .ق لعرض السؤال والتعقKب Oىل اجلوابدقائ) 3(تقgيض حتديد ثالث 

كام توصلت الرئاسة مبرسا® من الوز�ر امللكف لعالقات مع الربملان، 

اHلس ٔ�نه نظرا الرتباطه ب³شاط حكويم رمسي، فٕان السCيد  خيرب من wال¯
وز�ر الص¶ة يلمتس تقدمي السؤال الفريد املوVه لوزارته يف بداية اجللسة، 

ارة اخلارجKة سgGوىل إالVابة لنيابة عن اTٔسCئY ؤ�ن السCيد وز�ر الت�
املو¹ة �لسCيد وز�ر الصناOة والت�ارة، ويلمتس تبعا �¸ �رجمة السؤال 
املوVه لوز�ر الصناOة يف �ٓخر اجللسة مع السؤال املربمج لوز�ر الت�ارة 

  .اخلارجKة
كام توصلت الرئاسة كذ¸ مبراسY من رئGس الفريق ½شرتايك، يلمتس 

ن wاللها تmٔجKل السؤال املوVه �لسCيد وز�ر الصناOة والت�ارة حول ا9ٓTر م
  .السلبية لبعض إالجراءات ¾ري املدروسة ٕاىل Vلسة الحقة

ل³سCبة لÁٔسCئY الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :يونيو 17ٕاىل ¾اية يوم الثال9ء 

  سؤ½؛ O :23دد اTٔسCئY الشفهية -
  .سؤ½ن: Y الكgابيةOدد اTٔسCئ -

  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  .شكرا �لسCيد اTٔمني

وبناء Oىل هذا ÃسCهتل Vلس�Wا هذه لسؤال اTٔول املوVه ٕاىل السCيد 
  . وز�ر الص¶ة، وهو حول اخلصاص يف اTٔطر الطبية لعامل القروي

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لسCيد املس�شار لÇسط السؤال، وهو من 
ريق اTٔصا® واملعارصة، ٔ�ريد تذكري السادة املس�شار�ن بmٔن حياولوا ÈكKيف ف

دقائق بدل من  3ٔ�سCئلهتم مع مقgىض النظام اUاwيل اجلديد احملدد اTٓن يف 
دقائق، وهلم ٔ�ن حيتفظوا مبا تبقى هلم من الوقت بعد eسط السؤال، يعين  5

فظ مبا تبقى ¯ من ن يÇسطه يف دقKقة ٔ�و ٔ�قل وحيت�ٔ ٕماكن سطي السؤال 
  . الوقت �لتعقKب

هذه ٕاماكنية مل Èكن ممكن القKام هبا يف النظام اUاwيل السابق، اTٓن 
مسموح لمك ٔ�ن ÈكKفوا ٔ�سCئلتمك وتعقKبمك عن جواب السCيد الوز�ر، وكذ¸ 

  .الشmٔن ل³سCبة �لحكومة حسب هذا التوقKت اجلديد
ملعارصة لÇسط شكرا، ؤ�عطي اللكمة ÏTٔد ٔ�عضاء فريق اTٔصا® وا

  .السؤال، تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد ا�راهمي بنديدياملس�شار السCيد ا�راهمي بنديدياملس�شار السCيد ا�راهمي بنديدياملس�شار السCيد ا�راهمي بنديدي
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
السCيد الوز�ر، لقد ٔ�وليمت يف �ر�جممك احلكويم اهÒما Ñبريا �لص¶ة لعامل 

اخلطاب، ٔ�ما الواقع  القروي، لكن لÁٔسف ال جند هذا ٕاال Oىل مسCتوى
املعGش فٕان العامل القروي الزال يعاين eشلك Ñبري من ٕاماكنية الولوج 
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�لÚدمات الصحية اTٔساسCية، حبيث ٔ�ن ٔ�¾لب املراكز الصحية املتواVدة 
مجلاOات القروية ال تتوفر Oىل العدد الاكيف من اTٔطر الطبية وشCبه 

بية الرضورية، وهو ما �زيد الطبية، هذا ٕالضافة ٕاىل غياب التجهزيات الط 
من معا�ة ساكنة العامل القروي اليت تضطر يف ¾الب اTٔحKان ٕاىل التنقل 

  .�لمدن لطلب اخلدمات الصحية
  السCيد الوز�ر، 

من هذا املنطلق Ãسائلمك، السCيد الوز�ر، عن التدابري اليت اختذهتا 
  .يوزارÈمك لتدارك اخلصاص املهول يف اTٔطر الطبية لعامل القرو

  .وشكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::السCيد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالسCيد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالسCيد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالسCيد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ة
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  .الشكر اجلزيل لطرحمك هذا السؤال ،ٔ�وال
فالرب�مج احلكويم كام Vاء Oىل لساäمك يويل واÏد ½هÒم Ñبري �لص¶ة 
يف العامل القروي، ولكن ال جند هذا فقط Oىل مسCتوى اخلطاب، بل اك�ن 
تدابري، اك�ن ٕاجراءات ملموسة مطبقة Oىل ٔ�رض الواقع ف  خيص 

  .إالجراءات والتدابري Oىل املدى القصري وال املدى املتوسط والبعيد
  :4وال  3املدى القصري Oىل اTٔقل اك�ن  Oىل

سCنوÈ çمتيش �لعامل  %67ٔ�وال، التعيWGات دçل املهنيني، ٔ�كرث من 
واحWا تنعانيو،  67القروي واملناطق النائية، وهذا ¾ري اكيف، غتقول يل 

تنعانيو Tٔن اك�ن تفاوìت وفوارق داwل العامل القروي، داwل العامل 
  .احلرضي وبني العاملني

يا، اك�ن تعديل اUورية املتعلقة حلركة ½نتقالية ا�يل بدلناها هذي 9ن 
ٔ�سابيع بناء Oىل التقسCمي اجلغرايف ل�شجيع املهنيني ش يبقاو خيتاروا 

  .املناطق النائية والعامل القروي

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
ٔ�� ش  معذرة، السCيد الوز�ر، ٔ�ذÑرمك بmٔن الوقت راه ما نبقاش نعلممك

وا، ¾ري تبقى ñشوف مرة مرة ش ما حترمش من حقك يف الرد Oىل توقف
  .التعقKب، تفضل

        ::::السCيد وز�ر الص¶ةالسCيد وز�ر الص¶ةالسCيد وز�ر الص¶ةالسCيد وز�ر الص¶ة
اك�ن كذ¸ قرار تدبري املوارد الÇرشية وٕاجراء مجيع م�ارçت التوظيف 
Oىل صعيد اجلهة، Tٔول مرة يف ìرخي املغرب ابتداء من يوليوز املق�ل مجيع 

  .¾ادي تق�ل يف اجلهة) املمرضني(املبارçت وwاصة ا�يل شCبه طبية 
وw�ٔريا، اك�ن كذ¸ الصالحKة �لمدراء اجلهويني ش التوجKه وٕاOادة 

  .½ن�شار دçل املهنيني Oىل صعيد اجلهة

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .لمك تعقKب السCيد املس�شار؟ تفضل اTٔسCتاذ بنطالب

        ::::املس�شار السCيد احلبGب بنطالباملس�شار السCيد احلبGب بنطالباملس�شار السCيد احلبGب بنطالباملس�شار السCيد احلبGب بنطالب
  .سCيد الوز�ر Oىل إاليضاÏاتشكرا ال 

ولكن ت�Gقى دميا من ٔ�مه املعيقات ا�يل اك�ن يف تنفKذ هاذ الربامج، هو 
دار الوالدة، . اTٔطر، خصوصا ٕاىل شفWا م÷ال يف العامل القروي دار الوالدة

فعال تنلقاو بناية wاوية، يف Ïني ٔ�نه الظروف تزتيد كذ¸ ضعف البK³ة 
القروي ش تعقد هاذ املسmùٔ®، خصوصا ٕاىل  التحتية ا�يل اكينة يف العامل

جKنا ¾ري Ãشوفو ÃسCبة الوفKات دçل الوالدة ال دçل ا�Tٔات وال دçل 
  .اTٔطفال دçهلم، فgتÇني هاذ املشلك

يف Ïني كذ¸ ٔ�نه Oدة ¹ات تت¶اول تد�ر يف ٕاطار تعاقدي مع وزارة 
دçل النقص يف الص¶ة �لتغلب Oىل هاذ املشالك، وتيطيحوا يف املشلك ٔ�نه 

اTٔطر الطبية، النقص، Tٔنه اك�ن نقص حقKقي وتي�سÇب يف واÏد العدد 
  .دçل املسائل ا�يل ميكن نت�اوزوها

ٕالضافة كذ¸ ٕاىل النقص كذ¸ يف املعدات، Tٔن ٕاىل شفWا دار 
الوالدة يف العامل القروي، راه بناية، عبارة عن بناية ما فهيا حىت يش 

  . النقص ا�يل اك�ن كذ¸ يف اTٔطرجتهزيات، ٕالضافة ٕاىل
  .شكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

ٕان اكن لمك تعقKب Oىل تعقKب السCيد املس�شار، تفضلوا السCيد 
  .الوز�ر

        ::::السCيد وز�ر الص¶ةالسCيد وز�ر الص¶ةالسCيد وز�ر الص¶ةالسCيد وز�ر الص¶ة
  . شكرا السCيد املس�شار

، ف  خيص النقص، راه ٔ�رشت لها يف اTٔطر، يه Oىل الصعيد الوطين
  .هذا مشلك تنعانيو مWو حقKقة

ف  خيص املراكز ا�يل ٔ�رشت لها، حقKقة هاذ اليش اك�ن، ولكن خصنا 
مركز  �152حكومة، . Oاوìين ما Ãشوفوش ¾ري ¹ة، Ãشوفو �ٓش تدار

، ما Ïليناش 63حصي مغلق، ما اكÃش فKه املوارد الÇرشية، Ïلينا مWو 
  . راه �م، راه �م و�م Vدا 63، واليين 100%

اك�ن جرٔ�ة، اك�ن يه قرار سCيايس ش غمنشCيو يف هاذ ½جتاه، ولكن 
خصنا ند�رو اليد يف اليد مع امجلاOات احمللية، هاذ اليش راه نقولها من هاذ 
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املنرب، راه ا�يل تي�سCىن وز�ر الص¶ة حيل مشالك الص¶ة ¾ري يف وزارة 
  .ذب Oليهالص¶ة، القطاع العمويم، راه ¾الط، وغي�سمى وز�ر الص¶ة تيك

خصنا لكنا ند�رو، وهاذ اليش �حج، بعض يعين امجلاOات ا�يل اعطاو� 
وÏلينا مسCتوصفات، منشCيو يف هاذ ½جتاه، ) dialyse(املوارد، وÏلينا 

  . حىت يش ÏاVة ما صعيبة، ٔ�� Vد مgفائل
  .شكرا Oىل سؤالمك السCيد املس�شار

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . سامهة معنا يف هذه اجللسةشكرا لمك السCيد الوز�ر Oىل امل 

ونg³قل ٕاىل اTٔسCئY املو¹ة ٕاىل السCيد وز�ر ½قgصاد واملالية بدءا 
لسؤال اTٔول، وهو حول إالجراءات املتÚذة يف ٕاطار سCياسة إالقالع 
. ½قgصادي، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÁٔحرار

  .اTٔسCتاذ املهايش، تفضل

        ::::د عبد اHيد املهايشد عبد اHيد املهايشد عبد اHيد املهايشد عبد اHيد املهايشاملس�شار السCياملس�شار السCياملس�شار السCياملس�شار السCي
  .شكرا السCيد الرئGس
  السادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
  السCيد الوز�ر احملرتم،

يعGش العامل ٔ�زمة اقgصادية ٔ�لزمت مجموOة من اUول ختاذ تدابري 
ويف ٕاطار يقظة بالد�، مت اختاذ . ٕاجرائية من V�ٔل موا¹هتا واحلد مهنا

من V�ٔل حتصني اقgصاد� الوطين من ¹ة،  مجموOة من التدابري ½Ïرتازية
  .واسCتعادة الثقة بني احلكومة والفاOلني ½قgصاديني من ¹ة ٔ�خرى

Ãسائلمك، السCيد الوز�ر احملرتم، عن ٔ�هداف هذه التدابري اليت اختذمتوها 
  يف هذا إالطار، و ما يه نتاجئها Oىل ½قgصاد الوطين؟

  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .واللكمة لمك السCيد الوز�ر �لجواب، تفضل

السCيد ٕادرالسCيد ٕادرالسCيد ٕادرالسCيد ٕادر����س اTٔزيم إالدرس اTٔزيم إالدرس اTٔزيم إالدرس اTٔزيم إالدر�يس�يس�يس�يس، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد ، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد ، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد ، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد 
        ::::واملالية، امللكف ملزيانيةواملالية، امللكف ملزيانيةواملالية، امللكف ملزيانيةواملالية، امللكف ملزيانية

  .شكرا السCيد الرئGس
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

gصادي ف  يتعلق مبا قامت به احلكومة من V�ٔل دمع إالقالع ½ق 
  .ببالد�، ميكن القول ٔ�ن هناك جوج حماور ا�يل اشCتغلت Oلهيا احلكومة

هو هيلكي، إالصالÏات الكربى،  احملور اTٔول، وهو لك ما يتعلق مبا
تتابعوا إالصالح دçل العدا®، النظام الرضييب، القطاع املايل مبا فهيا القانون 

  .اء والطاقةالتنظميي لقانون املالية، املقاصة، التقاOد، امل

هذي لكها ٕاصالÏات هيلكية، ٔ�وال، متكWنا من احلفاظ Oىل ٕاطار ماÑرو 
اقgصادي سلمي، التحمك يف جعز املزيانية، ولتايل احلفاظ Oىل التنقKط دçل 
بالد�، التنقKط السCيادي دçل درVة ½س��ر، ولتايل الثقة ا�يل املس�مثر 

  .تايل هذي لكها ٔ�مور �مةمن اUاwل واملس�مثر من اخلارج، ول 
9نيا، املواصY دçل السCياسة دçل إالسرتاتيجيات القطاعية، مبا فهيا 

 .ñرسيع وترية ٕاسرتاتيجيات ç ٕاما Vديدة و ç ٕاما موجودة
ñرسيع الوترية دçل الصناOة، إالسرتاجتية اجلديدة دçل دمع التصد�ر، 

  .يف اجلانب الهيلكي وإالسرتاجتية اجلديدة دçل دمع ا�لوجس�Kك، هذا
اك�ن ٕاجراءات ٔ�خرى، إالصالح دçل املالية العمومKة مكن من توفري 

ٕاجراء  15هوامش مت خضها من V�ٔل دمع إالقالع ½قgصادي، نعطي 
  :لعناو�ن

  مليار درمه هذه السCنة؛ 186مواصY جمهود ½س��ر العمويم،   - 1
ية والسC  املقاوالت الصغرى ½سCتفادة احلقKقKة دçل املقاو® املغرب   - 2

وتطبيق نظام  %20واملتوسطة من هاذ اHهود ½س��ري، ختصيص 
  .اTٔفضلية الوطنية

مرسوم من V�ٔل سن ال�سKÇق يف الصفقات العمومKة، ش يصبح  - 3
  نعطيو �لخزينة ونعطيو السCيو® �لمقاو® ش تبدا؛

  مر مؤخرا؛ ٕاماكنية رهن الصفقات العمومKة، املرسوم ا�ي  - 4
ñرسيع وترية اTٔداء ف  يتعلق لصفقات العمومKة، تبعتيو ٔ�ن يف ٔ�ربع  - 5

مليون ل³سCبة لÁٔاكدمييات، واTٓن يف  100مليار و 2اشهور اTٔوىل طلقWا 
إالصالح دçل املكgب الوطين �لامء والكهرء رشطنا ٔ�ن الزçدة يف رٔ�س 

إالشاكليات دçل املقاوالت  مليار متيش من V�ٔل احلل دçل 2املال دçل 
  .ا�يل ت�سال املكgب الوطين

ñرسيع الوترية دçل إالرVاع دçل الرضيبة Oىل القمية املضافة، ما بني  - 6
ٔ�ربع اشهر اTٔوىل ؤ�ربع اشهر دçل هاذ السCنة، ؤ�ربع اشهر دçل السCنة 

  .مليون درمه خضيناها يف إالرVاع دçل الرضيبة 700املاضية زد� 
مليون دçل اUرمه  600جلة إالشاكلية دçل الفاصل الزمين، معا - 7

  .2014إاللغاء دçلو مبقgىض قانون املالية 
مليون درمه  500، مليار و)le butoir(إالشاكلية دçل  معاجلة - 8

  .هذه السCنة
 املقاوالت، املقاوالت ا�يل يه مواطنة ٔ�صبحت حتصل تصنيف - 9

  .سةOىل wدمات ج�ائية ومجرÑية ٔ�كرث سال
  .ٕالغاء فوائد التwٔmري - 10
  .(l’ATD1)مطالبني بذ¸ تmٔطري احلجز Uى الغري، وكنمت  - 11
مgابعة �رامج دمع املقاوالت يف التصد�ر، يف ½بتاكر، يف  - 12
  .½مgياز

                                                 
1 Avis à Tiers Détenteur 
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 .تطو�ر مWتوVات Vديدة �لمتويل يف ٕاطار ضامن ٕاÑسرب�س - 13
وٕاعطاء التعويض عن فقدان الشغل من V�ٔل ٕاعطاء الرؤية  - 14

  .الثبات �لمشغلني
  .املسامهة إال�رائية من V�ٔل اسCتعادة الثقة - 15

هاذ إالجراءات ما اكنت لتكون لوال ٔ�ن هناك اكنت ٕاصالÏات حقKقKة 
  .�لاملية العمومKة اليت وفرت هوامش �لحكومة �لقKام هبذه إالجراءات

  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
خنربمك ä�ٔمك اس�Wفدمت لك وقgمك يف اجلواب، السCيد الوز�ر، و  شكرا لمك

ومل يبق لمك وقت �لتعقKب، واللكمة يف ٕاطار التعقKب ÏTٔد السادة 
  .املس�شار�ن من فريق التجمع، تفضل

        ::::املس�شار السCيد توفKق املس�شار السCيد توفKق املس�شار السCيد توفKق املس�شار السCيد توفKق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر،
اليوم كنتلكمو عن إالقالع ½قgصادي، وميل كنتلكمو Oىل إالقالع 

م�ارشة كنتلكمو Oىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة  ½قgصادي بصفة ¾ري
وا�يل تعترب ٔ�كرب مشغل  ،املغريب من ال³سCيج املقاواليت %95ا�يل ك�شلك 

Yليد العام�.  
 السCيد الوز�ر، 

Èلكمتو Oىل Oدة �رامج، الربامج ها يه، ولكن إالشاكل يف التطبيق 
نوVدو نظرا لضيق الوقت ما ميك³ش دçل الربامج، السCيد الوز�ر، احWا ك 

لنا �قشو هاذ اليش �ك÷ري، كنوVدو يف التطبيق دçل هاذ الربامج Oدة 
عوائق، وهاذ اليش اTٔ¾لبية دçلو Ñيكونوا �رامج ا�يل ما كتواصلش Oلهيا 

  . احلكومة، ومشالك Ñبرية
ا�يل قلت  11ٔ�� ابغيت نتوقف، نظرا لضيق الوقت، نتوقف Oىل الرمق 

لتصد�ر، �رامج دçل التصد�ر، هناك �ر�مج عقود التمنية عند دçل ا
هاذ . التصد�ر، �ر�مج افg¶اص عند التصد�ر، �ر�مج Èكgالت اقgصادية

الربامج اUو® كتخصص واÏد اUمع لهاذ الناس ا�يل Ñيد�روا التصد�ر، 
مليون، ولكن مع اكمل  500مليون حىت  100وهاذ اUمع Ñيرتاوح ما بني 

  . الناس ما Ñيعرفوش هاذ املسmٔ®اTٔسف 
مقاو®  74اك�ن  Tٔ2013 ،2013ن غناwذوا Oىل سKÇل املثال سCنة 

ا�يل اسCتافدت من هاذ اUمع، وميل ك³شوفو احشال دçل املقاوالت 
 5حىت  �74ٓالف مقاو® كتصدر، ٕاذن الفرق Ñبري بني  Ñ5يصدروا كنلقاو 

ا�يل كتصدر  10هيا ه فال�ٓالف، السCيد الوز�ر، ç �5ٓالف، ويف هاذ 
  . نتظام

 74وبل من دمقاو®، Ñيفاش كت 149اكينة  2014، 2014وكنجيو لــ 
، اك�ن دا عند� )c’est grâce à la communication(، 149لــ 

ر، ـــــــــــــــــــــــالسCيد الوز�ر الت�ارة اخلارجKة ا�يل Ñيد�ر قافY التصدي
 .طلعا ا�يل wالت هاذ السقف ®O ٔmىل هاذ املس) il communique(و

من ق�ل ) la communication(ختيلوا معي، السCيد الوز�ر، ٕاىل اكنت 
وغنتحولو ) le chiffre(كنا ¾ادي نطلعو التصد�ر دçلنا و¾ادي يطلع هاذ 

  .من ب� مسCتورد ٕاىل ب� مصدر
  السCيد الوز�ر، 

ٔ�هنا  سCنوات اكنت اكفKة w�10ذو Oىل سKÇل املثال ÈرÑيا، ÈرÑيا يف 
بفضل اOالش؟  تg³قل من دو® مسCتوردة ٕاىل دو® مصدرة، وهاذ اليش

  . هاذ الربامج
ٕاذن، ال فائدة بmٔننا نوضعو �رامج وما äكومKنيكKوش Oلهيا وما 

  . Ñيعرفوهاش الناس
) les marchés publiques( دçل %20¾ادي äرجعو حىت لـ 

، تيقول ¸ )les ordonnateurs(�لمقاوالت الصغرى، اليوم كنتلكمو مع 
دçل املقاو® الصغرى واملتوسطة بعدا، ) la définition(احWا ما عند�ش 

  .، وهنا اUور دç¸ السCيد الوز�رÑ20%يفاش ¾ادي نطبق ٔ�� هاذ 

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  .شكرا لمك السCيد املس�شار

وق�ل ٔ�ن ٔ�نتقل ٕاىل السؤال الثاين املوVه ٕاىل السCيد وز�ر ½قgصاد 
ية، ٔ�ريد مسمك ٔ�ن ٔ�رحب بتالمKذ مجموOة مدارس اقرٔ� اخلاصة من ٕاقلمي واملال 

 .�ن امحد ٕاقلمي سطات، مرح�ا �مك وäمتىن لمك التوفKق يف ٔ�عاملمك، وشكرا
نg³قل ٕاىل السؤال الثاين املوVه ٕاىل السCيد وز�ر ½قgصاد واملالية دامئا 

ت واملف�شCية وهو حول مmٓل التقار�ر اليت ينجزها اHلس اOTٔىل �لحسا
العامة �لاملية، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء مجموOة ½حتاد الوطين �لشغل 

  . ملغرب لتقدمي السؤال
  .تفضل اTٔسCتاذ رماش

        ::::املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئGس،
  السادة الوزراء، 

  إالخوة املس�شار�ن،
  السCيد الوز�ر، 

لينص Oىل �ٓليات ختليق احلياة العامة وربط  V2011اء دسCتور 
املسؤولية حملاسCبة، وهنا تدwل �ٓليات الرقابة والت��ع، اHلس اOTٔىل 

  . �لحسات، جلن ½فg¶اص اUاwلية، كذ¸ املف�شCية العامة
ÈرسCيخ احلاكمة هذا ٕاكÏدى اTٔهداف الكربى، ÈرسCيخ احلاكمة اجليدة 

العمومKة، وwاصة مع صدور املرسوم من بني مضامKهنا ÈرشCيد النفقات 
  . املتعلق مبراق�ة نفقات اUو®، و¯ �ام كثرية Vدا
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  السCيد الوز�ر احملرتم، 
�¸ نظرا لضيق الوقت ٔ�ن هذه التقار�ر املنجزة من طرف املف�شCية 
العامة �لاملية، ٔ�وال حتال Oىل املصل¶ة اخلاضعة لالفg¶اص وكذا السلطة 

Hىل اO ،¹زة الوصية، 9نياTٔىل اO ¸ىل �لحسات، مث كذOTٔلس ا
القضائية، وهنا دور �م ؤ�سايس wاصة ٔ�ن كثري من امللفات تعرض Oىل 
هذا اجلهاز ونg³ظر ما هو، ٔ�وال، العدد ا�ي يعرض؟ و9نيا، ما يه النتاجئ 

  واحملصY؟ 
   :و�¸، Ãسائلمك، يف اwTٔري، السCيد الوز�ر احملرتم

  يت تنجزها املف�شCية العامة �لاملية؟ ما هو مmٓل التقار�ر ال
ما يه اTٔسCباب اليت حتول دون ٕاÏا® امللفات Oىل العدا® يف Ïا® 

  ثبوت ما �سCتوجب ذ¸؟ 
  . شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

 .السCيد الوز�ر، تفضل يف ٕاطار اجلواب

        ::::ف ملزيانيةف ملزيانيةف ملزيانيةف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللك
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد املس�شار احملرتم،
بطبيعة احلال ذÑرتيو اHلس اOTٔىل �لحسات واملف�شCية العامة �لاملية، 
وهاذو جوج دçل املؤسسات من املؤسسات املهمة ف  يتعلق حلاكمة 

  . املالية
 ٔTلس اHل اçىل بطبيعة احلال احلكومة ف  يتعلق لتقار�ر دO

�لحسات اختذت موقف رمسي، ٔ�وال التفاOل مع التوصيات دçل اHلس 
  . اOTٔىل �لحسات ف  يتعلق لتوصيات اليت تmٔيت يف التقار�ر

و9نيا، لكام ٔ�حKلت ملفات من طرف اHلس اOTٔىل �لحسات Oىل 
وزارة العدل ٕاال ؤ�حKلت Oىل القضاء لتتÚذ اHرى دçلها من V�ٔل تطبيق 

  . عدا®ال
ف  يتعلق ملف�شCية العامة �لاملية، املف�شCية العامة �لاملية كام تعرفون 
تتقوم لتحرçت دçلها ولتحقKقات دçلها يف لك ما يتعلق لنفقات 
العمومKة Oىل لك املؤسسات العمومKة، من إالدارات ٕاىل املؤسسات 

ٔ�وال تقوم .. هنجية دçلالعمومKة، ٕاىل امجلاOات احمللية، وÈمتيش وفق واÏد امل 
لتحري، مث تتوصل ملالحظات دçل اTٓمر�ن لرصف دçل ا¹Tٔزة اليت 

  : متت مراق�هتا، وبعد ذ¸ تg³عاملو مع التقار�ر وفق حمور�ن
احملور اTٔول هو لك ما يتعلق لتقار�ر اليت هتم التmٔديب املتعلق ملزيانية 

مبقgىض القانون دçل املدونة املالية،  والشؤون املالية، هذه التقار�ر حتال
حتال Oىل اHلس اOTٔىل �لحسات ش wìذ املسار دçلها، ويÇت فهيا 

  . 2000تقر�ر مWذ سCنة  59اHلس اOTٔىل �لحسات، ؤ�حKلت تقريبا 

احملور الثاين يه التقار�ر اليت تتضمن خمالفات خطرية قد ñسCتوجب 
بناء Oىل التقار�ر وOىل التكKيف ا�ي يقوم حتريك اUعوى اجلنائية، �ٓنذاك 

به املف�شون، وز�ر املالية حييل Oىل القضاء هذه التقار�ر من V�ٔل ٔ�ن تwٔmذ 
تقر�ر Oىل مسطرة اUعوى اجلنائية  20: 2000جمراها، ٔ�حKل مWذ سCنة 

  . نظرا �لمÚالفات اخلطرية اليت متت مالحظهتا من طرف املف�شني
  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    السCيدالسCيدالسCيدالسCيد
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .تفضلوا يف ٕاطار التعقKب عن جواب السCيد الوز�ر

        ::::املس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السCيد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا السCيد الرئGس
  السCيد الوز�ر احملرتم،

فعال حنن مgفقون مجيعا Oىل ٔ�نه بدون حساب فٕانه ال ميكن ٔ�ن Èكون 
اسCبة ٕان مل �كن هناك هناك حاكمة جKدة، وال ميكن ٔ�ن �كون هناك حم

ولتايل، السCيد الوز�ر، نعترب بmٔنه اTٓليات املسCتعمY حلد اTٓن . عقاب
نعترب بmٔهنا ¾ري اكفKة، والبد �لمواطن املغريب ٔ�ن �رى و�شاهد ويقف Oىل 
ٔ�ن هناك ٔ��س يصلون ٕاىل القضاء ويعاق�ون، ولGس فقط يصلون ٕاىل 

  .ف  يتعلق ملال العام القضاء، خصوصا عندما تثÇت إالدانة يف حقهم
وهنا البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل السCيد الوز�ر Oىل إالشاكل ا�يل مطروح يف 
التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العمومKة، وا�ي Vاء فهيا تقر�ر دçل 
املف�شCية العامة �لاملية، وا�ي Vاء مبجموOة من ½خgالالت القوية 

يف حكومgمك ف  ق�ل، وقال لنا بmٔنه والواحضة، وكنا قد سmٔلنا Ï�ٔد الوزراء 
سCيلكف جلنة، حنن نعترب بmٔن ا�لجنة اليت Vاءت من ا�لجنة امللكفة من 
املالية نعترب ٔ�ن تقر�رها يعترب شافKا واكفKا يف هذا ½جتاه، ونg³ظر من 
احلكومة ٔ�ن تقف وقفة قوية يف هذا ½جتاه حىت حتمي ٔ�موال املنخرطني يف 

  . هذه التعاضدçت
  . كراوش

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

. ال ما ابقاش يف احلقKقة.. السCيد الوز�ر، لمك بعض الثواين يف اعتقادي
السCيد الوز�ر، ٔ�نت رVل اقgصاد ولكWك مل تقgصد يف وقgك، اسCهتلكgه لكه 

  . يف اجلواب، مع اTٔسف
لكؤ البنوك ت: نg³قل ٕاىل السؤال املوايل لنفس السCيد الوز�ر، وهو حول

  . يف دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة
اللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصا® واملعارصة لÇسط السؤال، 

  .تفضل اTٔسCتاذ ا�لبار
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        ::::املس�شار السCيد عز�ز ا�لباراملس�شار السCيد عز�ز ا�لباراملس�شار السCيد عز�ز ا�لباراملس�شار السCيد عز�ز ا�لبار
  اTٔخوات، ٕاخواين املس�شار�ن،

Oىل لك، من ٔ�مه خصائص النظام البنيك املغريب ٔ�نه نظام يضمن 
ة البنكKة �لبنوك املغربية، وذ¸ هبدف ضامن تmٔمني السCيو® احgاكر املامرس

والتmٔطري الالزم �لمقاوالت املغربية، ولتايل دمع ½س��ر و½دwار Oىل 
  . Ïد سواء

ولÁٔسف ف�الرمغ من اخنراط اUو® املغربية يف العديد من اتفاقKات 
رمغ من الوعي الرشاكة مع العديد من الب�ان والتجمعات ½قgصادية، ول

املتنايم �لفاOلني ½قgصاديني و½جÒعيني برضورة رفع رهان التنافسCية، 
ٕاال ٔ�ن البنوك ظلت ترتدد وتتلIٔ معوما يف متويل املقاوالت املغربية، وwاصة 
الصغرية واملتوسطة، مفضY ½س��ر يف سCندات اخلزينة Oىل اعتبار ٔ�هنا 

طنني، ؤ�� خشصيا ال ٔ�ومن يف هذه ٔ�كرث ضامن ومردودية لها ولGس �لموا
  . الطريقة

من هاذ املنطلق، Ãسائلمك، وق�ل ٔ�ن Ãسائلمك السؤال، ال ميكن احلديث 
عن الصعوت اKمتويلية �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة دون إالشارة ٕاىل 

 %5اUور الباهت لبورصة اUار البيضاء، ٕاذ تليب هذه اwTٔرية ما يقل عن 
يلية، يف Ïني تليب املؤسسات املرصفKة ما �زيد عن من احلاجKات اKمتو 

95% .  
لك هذه العوامل حتدث ضغوطات Oىل مسCتوى الفوائد البنكKة، 
السC  يف ظل التنايم املزتايد �لمديونية اUاwلية، حKث ٔ�ن ½قرتاضات 
املك÷فة �لخزينة ِتؤدي يف ظل حش السCيو® احلالية ٕاىل ارتفاع سعر الفائدة 

 القطاع اخلاص، واللك يعمل، ؤ�نمت تعلمون هذا، السCيد وتفامق مشالك
الوز�ر، يف احلصول Oىل القروض البنكKة، وقد OايW³ا يف السCنوات اwTٔرية 

ٕاذن، . %60زçدة ب³سCبة  2012ارتفاع ٔ�سعار الفائدة، ٕاذ جسلت سCنة 
  . السCيد الوز�ر، حنن نعمل بmٔن ما ¾ادي ميكن لمك تد�روا والو مع اTٔبناك

من هذا املنطلق Ãسائلمك عن : ا الشmٔن Ãسائلمك، السCيد الوز�رففي هذ
اختاذها ل�سهيل ولوج املقاوالت املغربية ٕاىل إالجراءات اليت تعزتم احلكومة 

اKمتويل، wاصة يف ظل تداعيات اTٔزمة ½قgصادية وضعف اسCت�ابة 
  ال³سCيج املرصيف حلاجKات املقاوالت الصغرى واملتوسطية من اKمتويل؟

O�ٔددمت ل�شجيع التصد�ر خلصوص والنقصان ل�شجيع ½سCترياد، ماذا 
وwاصة واللك يعمل ال�شغيل ال ميكن ٕاجياده ٕاال ب�شجيع التصد�ر، Tٔن 
التصد�ر فKه التصنيع، ولتايل Ñميكن لمك تدwلوا العمY الصعبة ش ميكن 

  لمك تmٔديو احلاجKات؟ 
  .وشكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . �لسCيد املس�شارشكرا 

  .لمك اللكمة، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانية
  السCيد الرئGس،

  السCيد املس�شار احملرتم،
ل³سCبة لٕالشاكلية دçل متويل ½قgصاد الوطين، نعطي بعض اTٔرقام 

  . جراءات ا�يل قامت هبا احلكومةOىل الواقع ونقول ٔ�شCنو يه االٕ 
املبلغ دçل Vاري القروض العقارية ودçل التجهزي ودçل ½سCهتالك 

ل³سCبة �لعقارية،  O4,6%ىل التوايل بــ  2013و 2012عرفت ارتفاOا بني 
  . ل³سCبة لالسCهتالك، ولتايل اك�ن تقدم %3,4ل³سCبة �لتجهزي، و 2,5

  : اءات قامت هبا احلكومةيف نفس الوقت مجموOة من إالجر 
ٔ�وال، التحكمي �لحكومة ف  يتعلق خلزينة، التحكمي بني ا�لجوء ٕاىل 
السوق اUاwيل وا�لجوء ٕاىل السوق اخلارS، هذا الهدف دçلو اTٔسايس 
هو توفري السCيو® داwل السوق اUاwيل من V�ٔل رفع الوترية دçل السCيو® 

ذن، هاذ ½خgيار هذا، هذا اخgيار دçل إ . ودçل اخلزينة لفائدة املقاوالت
اUو®، اخgيار دçل احلكومة من V�ٔل التحكمي بني ا�لجوء ٕاىل السوق 

  ...اUاwيل والسوق
، 16-913نيا، وضعنا ٕاسرتاتيجية ف  يتعلق بصندوق الضامن املركزي 

الهدف دçلها هو تعز�ز وتوفري مجموOة من الضام�ت اجلديدة 
)tExpor Mezzanine(، )Damane Export(ل ال ، هذاكçيش د

  . الضامن دçل الصفقات
ارتفعت  2013، خصنا Ãشوفو النتاجئ؟ سCنة يشلا�ٓش مكن هاذ 

 2الوترية دçل الضام�ت اليت قد�ا الصندوق املركزي �لضامن مبا �زيد Oىل 
مليون درمه، وتتعرفوا ٔ�ن هاذ الصندوق �شCتغل مع الرشاكت  500مليار و

مليار ونصف دçل  2هاذ . توسطة، ما تGشCتغلش مع الك�ريةالصغرى وامل 
دçل ½س��رات لفائدة  700املليار و 4الضام�ت ٔ�شCنو اعطات؟ اعطات 

  . ٕاذن، اك�ن جمهود، هذي من ¹ة. مرشوع 2000
äزرب ومنيش �ل�انب دçل السCياسات الك�رية، ميل تند�رو التخفKض 

و التوسCيع دçل الضام�ت املق�و® من دçل سعر الفائدة املرجعي، ميل تند�ر 
طرف بنك املغرب، امWني تنخفضو ال³سCبة دçل ½حgياطي إاللزتايم من 

  . 2014مارس  25يف  %2ٕاىل  4%
لك هذه التدwالت حقKقKة ومعلية دçل احلكومة، ç ٕاما Oرب سCياسات 
ا�يل تتقوم هبا احلكومة، ç ٕاما Oرب سCياسات ا�يل تتقوم هبا السلطات 

لنقدية، الهدف دçلها وهو التوسCيع دçل اHال دçل ½س��ر وتوسCيع ا
  . اHال دçل اKمتويل

اكنت  2011رمق w�ٔري، Èلكمتو Oىل الزçدة دçل ٔ�سعار الفائدة، يف 
  . 6,23: 2013، 6,3: 2012مكعدل،  6,35

وäزيد نقول ¸ ٔ�ن هناك اك�ن تنافس حقKقي وÏاد بني اTٔبناء Oىل 
ا�يل يه قابY �لمتويل، بطبيعة احلال هذي ٔ�بناك Èراعي اXاطر املشاريع 

وÈراعي املردودية دçل املشاريع، ولكن اك�ن تنافس Ïاد وحقKقي بني 
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  . اTٔبناك حول املشاريع املدرة لÁٔرح
وبطبيعة احلال مرة ٔ�خرى احWا يف السCياسة احلكومKة ف  يتعلق 

لمسmٔ® دçل توفري السCيو® داwل Kمتويل دçل اخلزينة، äراعي كثريا � 
  . السوق الوطين وOدم مزامحة القطاع اخلاص

  .شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا ¸ السCيد الوز�ر

السCيد املس�شار، رمبا بقات ¸ واÏد قليل Vدا من الثواين، وال ما 
الثواين عندك، تفضل  7مسح يل، ¾ري ابقاش اكع ميكن، اكع ما ابقاش ¾ري 

  ...اليس

        ::::ملس�شار السCيد عز�ز ا�لبارملس�شار السCيد عز�ز ا�لبارملس�شار السCيد عز�ز ا�لبارملس�شار السCيد عز�ز ا�لباراااا
  . ٕاذن بع�ا®، السCيد الوز�ر

Oدم ñسهيل القروض �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة خلصوص، 
وÏاليا الكربى لعموم، مشلك Oدم تدعمي املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

  . وذ¸ �مج عن Oدم وجود سCيو® يف اTٔبناك، هذي من ¹ة
، ؤ�� بع�ا® يعين )l’ATD(لــ  هذه املشالك طبقا لتطبيق احلكومة

  ...ت³شكرو يعين

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
شكرا السCيد املس�شار، السCيد املس�شار ٔ�رجوك، اليس ا�لبار، اليس 

  .شكراا�لبار هللا جيازيك خبري، �ٓيس ا�لبار، 
هللا جياز�مك خبري ش حناولو wاصة ل³سCبة لٕالخوان  ،ٔ�رجومك

كGشوفوا الوقت، مازال السCيد الوز�ر رمبا  املس�شار�ن ا�يل ٔ�ما�م الشاشة
ما كGشوفش، حKث Ñيكون راد الوVه لهيه، ٔ�ما ل³سCبة لٕالخوان 

ولهذا، السCيد . املس�شار�ن ٔ�ما�م الشاشة، Ñيعرفوا يعين اUقKقة راه كتنقص
الوز�ر، حىت انت ٕاىل بغييت ñشوف راه ميكن ¸ جتي من اجلهة اTٔخرى 

  .شكرا .ش ñشوف
السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا وهو حول البعد اجلهوي  نg³قل ٕاىل

لالس��ر العمويم، واللكمة حلد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين 
  . لÁٔحرار

  .اTٔسCتاذ احلو، تفضل

        ::::املس�شار السCيد احلو املربوحاملس�شار السCيد احلو املربوحاملس�شار السCيد احلو املربوحاملس�شار السCيد احلو املربوح
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر،
يار لالس��ر مل  50ٔ�و  40ختصص مزيانية اUو® لك سCنة حوايل 

  . املبارش يف البK³ة التحتية وOدة مشاريع اجÒعية �يلكة
يف البداية، السCيد الوز�ر، هناك وثيقة اكنت توزع Oىل جملس 

املس�شار�ن لك Oام، هذا العام مع اTٔسف ما اwذ�هناش، احWا ميكن لنا 
  .نعتربوها واش Èراجع يف الشفافKة ٔ�و ٔ�ن هناك دافع �ٓخر

رجع لطرح هذا السؤال هو ما قرٔ�ته يف جوا�مك يف بل ما جعلين �ٔ 
من اجلواب wالل مWاقشة قانون املالية، وهذا خطري  28و 27الصف¶ة 

وخميف Vدا Tٔنه Oىل ما يبدو هناك اعÒد الك÷افة الساكنية يف توزيع 
  .½س��ر العمويم، هذا خطري Vدا

  السCيد الوز�ر،
ال® نرصه هللا، ولكن الزم املغرب Ñيتقدم حتت القKادة دçل صاحب اجل

Oىل احلكومة هو السعي ٕاىل تقليص الفوارق الصارwة بني اجلهات والفوارق 
بني اTٔقالمي داwل اجلهات، واTٔم÷Y كثرية، السCيد الوز�ر، تنغري، زاÑورة، 
ورزازات لGست يه ٔ�اكد�ر، الراشCيدية، مKدلت لGست يه مكWاس، 

  .ىل �ٓخرهمكWاس بنفسها لGست يه طن�ة، تطوان، إ 
هناك ¹ات ختصص لها اعÒدات �لبK³ة التحتية جللب ½س��رات، 
وهناك ¹ات ال Èزال تتخبط يف فك العز®، واملسا¸ القروية ملا Èكون 
مفgوÏة، ٕاىل ما اكن�ش مقطوOة لثلوج وال اTٔمطار الرOدية، هناك ٔ�قالمي 

حىت النقل Oىل  بmٔمكلها ال تعرف ٕاال النقل املزدوج ٕاذا اكن موجودا، بل
  . اUواب والاكمKو�ت، السCيد الوز�ر

ٔ�قالمي بدون مس�شفى، ٕاقلمي تنغري مكثال، ٕاقلمي اكمل ما عندوش 
املس�شفى، املناطق اجلبلية Ïدث وال حرج، من الريف ٕاىل اTٔطلس 

  . الصغري
الزçرات اليت يقوم هبا صاحب اجلال®، السCيد الوز�ر، ٕاىل مجيع ¹ات 

يف العامل القروي م÷ل ٔ�نفكو، جيب ٔ�ن ñسCتوعبوها  اململكة، خصوصا
ٕاكشارات قوية �لحكومة لتقليص الفوارق بني اجلهات ؤ�قالمي اململكة، وٕاىل 

  .حىت اTٓن احشال من ٔ�نفكو قKة يف اTٔطلس
هاذ اليش دçل العامل القروي : هذا لكه، السCيد الوز�ر، جيعلين ñ�ٔساءل

هو فقط شعار، Tٔنه مل äر ٕاسرتاتيجية ا�يل كنتذاÑرو Oليه دميا واش ما يش 
شامY مgاكمY ومضبوطة يف الزمن واملاكن �لهنوض فعال ولرسOة الالزمة 

  �لك هاته املناطق؟
  .ٔ�حgفظ ببعض الثواين �لتعقKب

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار

  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::ز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى و السCيد الوز�ر املنتدب Uى و السCيد الوز�ر املنتدب Uى و السCيد الوز�ر املنتدب Uى و 
  .شكرا املس�شار احملرتم Oىل هاذ السؤال

ٔ�وال ف  يتعلق لعامل القروي، يعمل السCيد املس�شار ٔ�ن ½هÒم لعامل 
القروي لGس شعار، ميل تg³لكمو Oىل مليار ونصف ا�يل اكينة يف 

مليار دçل  20وق الصندوق، راه السCياسات املو¹ة �لعامل القروي تف
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اUرمه، ٔ�ما الصندوق هو فقط رافعة ملزيانيات ٔ�خرى ولتعبئة متويالت 
ٔ�خرى، دا�رينو Ñرافعة لالهÒم ببعض املناطق املهمشة، ٔ�ما يق السCياسات 

  .فه\ي Ñبرية
اجلانب دçل البعد اجلهوي ٔ�نمت حمقون ميل قلتو كنتو كتقدموا واÏد 

ية، اكنت تقدم حتت الطلب، اليوم الوثيقة، ما تقدماñش السCنة املاض 
سCتقدم يف ٕاطار تنفKذ املقgضيات دçل القانون التنظميي لقانون املالية، 
احلكومة ق�لت بتعديل يف جملس النواب ش �كون تقر�ر حول البعد 
اجلهوي �لمزيانية، ملاذا؟ Tٔن إالصالح دçل القانون التنظميي لقانون املالية 

يف السCياسات العمومKة، وٕالضافة ٕاىل ٕادماج  اليوم يدمج البعد اجلهوي
البعد اجلهوي يف السCياسات العمومKة زد� تقر�ر سCيقدم بطريقة رمسية 

  . �لربملان من V�ٔل مgابعة هذه السCياسة
بطبيعة احلال املالحظة ا�يل قدمgوها وقلتو ٔ�ودي w�ٔافgمك، احWا مايش 

لربجمة Oىل حسب قلنا نعمتد، احWا يف الطريقة دçل الربجمة، تمت ا
½حgياVات دçل لك ¹ة، هذه ½حgياVات بطبيعة احلال Èراعى فهيا 

  . التmٔخر يف البK³ة التحتية، �راعى فهيا العنرص اUميغرايف
واملعطيات ا�يل قدمWاها، مايش قلنا ٔ�ودي ¾ادي نعمتدو، احWا قدمWا 

زيانية زOري ñسCتفKد من امل- زمور-سال- معطيات eسCيطة، قلنا م÷ال الرط
العامة واملؤسسات واملقاوالت العمومKة، ٕاىل هزينا هاذ ½عÒدات 
وحسWÇاها Oىل Oدد الساكن، ñسCتفKد مبعدل اس��ر ل³سCبة �لفرد بــ 

 12000، يعين لك فرد يف هاذ اجلهة �سCتفKد من ½س��ر بــ 11.999
درمه للك  8157الساقKة امحلراء بـ -بوVدور-درمه تقريبا، ت��عها ¹ة العيون

  . فرد
ٕاذن، اعمتد� واÏد الطريقة ¾ري �لتقدمي دçل ٔ�شCنو يه اHهود دçل 
اUو® املوVه حنو اجلهات، مايش طريقة دçل التوزيع، بطبيعة احلال يف 

  . الربجمة Èراعى ½حgياVات و�راعى كذ¸ العامل اUميغرايف
  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . لوز�رشكرا �لسCيد ا

 .اليس احلو تفضل يف ٕاطار التعقKب يف بعض الثواين

        ::::املس�شار السCيد احلو املربوحاملس�شار السCيد احلو املربوحاملس�شار السCيد احلو املربوحاملس�شار السCيد احلو املربوح
ٕاذا ابغيتو املؤرشات، السCيد الوز�ر، منشCيو �لمؤرشات دçل التمنية 

  . دçل املندوبية السامKة �لتخطيط، هذي يه املؤرشات الصحي¶ة
  السCيد الوز�ر، 

çولوTٔو� يف حتديد اÑشارñ دو ٕاىل تق�لواVت يف هاذ املزيانية ا�يل كتو
دا، احWا معمك، اTٔولوية لÁٔوراش إالسرتاتيجية لصاحب اجلال®، مث فك 
العز®، مث اسCتكامل اHهود دçل الكهرء، مث املاء الرشوب واملاء دçل 

  .السقي يف الواÏات م÷ال

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار
  . ش تعقKب؟ شكراالسCيد الوز�ر، ما عندمك

نg³قل �لسؤال املوايل وهو حول املساOدات املالية اTٔوربية، واللكمة 
  . ÏTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ½شرتايك

 . اTٔسCتاذ وشاك، تفضل

        ::::املس�شار السCيد حفKظ وشاكاملس�شار السCيد حفKظ وشاكاملس�شار السCيد حفKظ وشاكاملس�شار السCيد حفKظ وشاك
  السCيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
Gس احلكومة حبمك الطابع لقد مت توجKه هذا السؤال ٕاىل السCيد رئ 

الشمويل دçلو، ولكن السCيد الوز�ر املنتدب هو ا�يل ¾ادي يقوم ٕالVابة 
  . حبمك ٔ�نه عندو طابع مايل كذ¸

�شف التقر�ر السCنوي اجلديد �لجنة اTٔوربية حول املساOدات اليت 
مينحها ½حتاد اTٔوريب ٕاىل Oدد من دول العامل ٔ�ن املغرب فقد يف سCنة 

الربيع العريب ماكنته مضن العرش دول اTٔكرث اسCتفادة من  واÏد بعد
ٔ�كرث من ربع  2012املساOدات املالية لالحتاد اTٔوريب، حKث فقد يف سCنة 

مليون  30، وهو ما يقدر بــ 2011املساOدات اليت تلقاها wالل سCنة 
مليار سCن�مي، بعدما اكن املغرب حيتل الرتبة الثامWة  35ٔ�ورو ٔ�ي ما يناهز 

 2011اUول اTٔوىل املسCتفKدة من املساOدات اTٔوربية، وwالل سCنة  مضن
  . مليون ٔ�ورو 113بغالف مايل ٕاجاميل يبلغ  È18راجع ٕاىل املرتبة 

 Eneko(وقد فرس السفري السابق لالحتاد اTٔوريب ملغرب 
Landaburu ( ة اليت تتقدم هبا بعضOدم رضاه عن الرسO عن

ها ½حتاد اTٔورويب، من ق�يل ٕاصالح إالصالÏات اTٔساسCية اليت يدمع 
العدا® وإالدارة املغربية، ؤ�ضاف ٔ�ن إالجنازات ٔ�قل طموÏا من املتوقع يف 

  .من القطاOات املسCتفKدة من اUمعالعديد 
�ا، Ãسائلمك، السCيد الوز�ر، تنو�را �لرٔ�ي العام الوطين عن إالجراءات 

بية من اسرتVاع ماكäهتا من اليت تنوون القKام هبا ليك Èمتكن اململكة املغر 
  . V�ٔل ½سCتفادة من اUمع املايل لالحتاد اTٔوريب

  .وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

 .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة، تفضلوا

        ::::السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانية
  .شكرا السCيد الرئGس
  . س�شار احملرتم Oىل هذا السؤالشكرا السCيد امل 

بطبيعة احلال التعاون املايل مع ½حتاد اTٔوريب يمت Oرب هبات تقدم 
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ملواÑبة إالصالÏات ومواÑبة بعض املشاريع ا�يل تتÚدم التمنية ½قgصادية 
  . و½جÒعية

وOىل عكس ما يقال، يظل املغرب املسCتفKد اTٔول Oىل املسCتوى دçل 
 ٔTطقة البحر اWل مçوربية، وهاذ املرتبة دTٔدات اOبيض املتوسط من املسا

½سCتفادة اTٔوىل ¾ادي äرجع لٕالشاكلية ا�يل 9�ٔرها السCيد املس�شار 
احملرتم، وهو حمق دçل التwٔmري يف بعض السحوت، ولكن Oىل مسCتوى 
½سCتفادة املغرب هو اTٔول، ملاذا؟ هاذ اليش مايش ¾ري هكذاك، Tٔن 

ذ¸ يف الطليعة دçل اUول اليت تتÇىن ٕاصالÏات سCياسCية املغرب يعترب ك
واقgصادية واجÒعية حقKقKة، هذا اOالش ½حتاد اTٔورويب جعل املغرب 

  . يف القامئة دçل ½سCتفادة
 2013مليون ٔ�ورو، سCنة  185مجموع ½لزتامات بلغ  2012يف سCنة 

الغالف املايل  يتوقع ٔ�ن يصل 2014ٔ�ورو، سCنة  228بلغ مجموع ½لزتامات 
  .ٔ�ورو، وت�³قاو دامئا يف املرتبة اTٔوىلمليون  287دçل ½لزتامات 

اك�ن ٕاشاكلية Oىل مسCتوى دçل السحوت، حصيح، Tٔن السحوت 
Èرتبط ٔ�وال ملساطر دçل ½حتاد اTٔورويب، وÈرتبط كذ¸ ٕالصالÏات 

احلق، اك�ن وتفعيل إالصالÏات Oىل املسCتوى اUاwيل، هذي عندمك فهيا 
 145مليون لــ  È164راجع Oىل املسCتوى دçل السحوت، Èراجعنا من 

اك�ن معل مشرتك مع املفوضية  مليون، اTٓن 93مليون، لـ  91مليون، لـ 
اTٔوربية هنا يف الرط من V�ٔل إالäك�اب Oىل معاجلة إالشاكليات العملية 

تايل التزنيل العميل اليت تواVه إالصالÏات اليت مت التوافق eشmٔهنا، ول 
  .لاللزتامات واUفع بوترية السحوت

  .وشكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .السCيد املس�شار، تفضل يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار السCيد حفKظ وشاكاملس�شار السCيد حفKظ وشاكاملس�شار السCيد حفKظ وشاكاملس�شار السCيد حفKظ وشاك
  . شكرا السCيد الوز�ر Oىل ٕاVابته

ما Èلكم�ش Oىل  ¾ري ٔ�� ملا Èلكمت عن الرتتGب ا�يل Ñيحتل املغرب،
حوض البحر اTٔبيض املتوسط، كنعنيو خلصوص شامل ٕافريقKا، ولكن 
بصفة Oامة املغرب كام قلت ٔ�نه يف التقر�ر السCنوي نتاع ½حتاد اTٔوريب 

Ñينص برصحي العبارة Oىل ٔ�ن املغرب  2013ا�يل تقدم يف شهر دجWرب 
)reclassé (ةVة الثا.. ٕاىل درVرUة من بعد ما اكن حيتل اVرUة ٕاىل اWم

، واكينة اTٔم÷Y دçل اUول ا�يل سCبقgنا، ما اك�ن الش ندwلو فهيا Tٔن 18
  .الوقت ما كGسمحش

فعال ٔ�ن املغرب يعرف ٕاصالÏات Oديدة ومgعددة، هذا ال نقاش فKه، 
 nos (ولكن مع اTٔسف ما كنعرفوش Ãسوقوه، ما كنعرفوش نبلغوه،

partenaires ( وTٔلنا اçيةيعين الرشاكء دCروبيني، هذي بصفة ٔ�ساس.  

إالشاكل الثاين وهو ٔ�ن بعض الربامج ا�يل اكنت متولت من طرف 
ا�يل اTٓن وصلنا �لمس�شفKات، اكن  (MIDA IV)½حتاد اTٔوريب حبال 

الزتام حكويم ٔ�نه سGمت ٕاجناز تe املس�شفKات يف وقت معني ٕاىل ¾ري 
¹ة ليشء مشت ذ¸، وعرف واÏد التwٔmري وبعض اTٔموال ا�يل اكنت مو 

f�ٔر Oىل الرتتGب دçلنا، wاصة Oىل ٔ�ن  هٕاىل يشء �ٓخر، وهاذ اليش لك
هذا، وهذا قول مع جريدة دçل السفري السابق ا�يل Ñيقول Oىل ٔ�ن 

  .إالصالÏات ما وصالñش �يك الطموح ا�يل اكن مWتظر
  .شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا ¸ السCيد املس�شار
ٔ�� ما كنظ³ش واش ابقى ¸ الوقت، دميا اللكمة �لسCيد الوز�ر، و 

¸çكتالك الوقت د.  
ٕاذن، نg³قل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول اTٔسس القانونية ملنح املزيانية 

  . لغرف الصناOة والت�ارة واخلدمات Uار البيضاء
اللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÁٔحرار، تفضل 

  .السCيد املس�شار

        ::::السCيد توفKق السCيد توفKق السCيد توفKق السCيد توفKق مكمكمكمكيليليليلاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر،
بناء Oىل حمرض امجلعية العامة لغرفة الت�ارة والصناOة واخلدمات Uار 
البيضاء الكربى، ا�ي التمئ ملناقشة والتصويت Oىل مرشوع مزيانية 

، حKث صوت ٔ�¾لبية ٔ�عضاء امجلعية العامة �لغرفة �رفض مرشوع 2013
ومع اTٔسف فوجئ ٔ�¾لبية اTٔعضاء وس�Wاكر شديد مWح هذه املزيانية، 

  .وزارة ½قgصاد واملالية �لغرفة املزيانية بmٔمكلها
�ا، Ãسائلمك، السCيد الوز�ر، عن اTٔسس القانونية اليت اعمتدمتوها يف 

  مWح هذه املزيانية؟
  .وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار
  .السCيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::سCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةال ال ال ال 
  .شكرا السCيد الرئGس

  . شكرا السCيد املس�شار احملرتم
ف  يتعلق Tٔسس القانونية، اك�ن ف  يتعلق ملوارد بطبيعة احلال 
القانون املتعلق جلباçت احمللية ا�يل تيخصص واÏد احلصة من الرمس 

ائدة الغرف، ولتايل وز�ر املالية يقوم بقرار هو ووز�ر الصناOة من املهين لف
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  .V�ٔل التقسCمي دçل هاذ الرمس املهين Oىل الغرف Oىل Oدة معايري
املتعلق لنظام اTٔسايس  12.38اTٔساس القانوين الثاين هو القانون 

مWو Tٔساس  61لغرف الت�ارة والصناOة واخلدمات، تتعرفوا بmٔن املادة 
تلكم ٔ�وال Oىل خص قرار، خص ٔ�ن امجلعية العامة تÇت وتصادق Oىل ت 

ناOة تصادق املزيانية بعدها الوزارة الوصية ا�يل يه وزارة الت�ارة والص 
  .ووزارة املالية تؤرش

ا�يل وقع ٔ�ن امجلعية، كام ذÑرمت السCيد املس�شار احملرتم، امجلعية رفضت 
دي دçل امجلعية، الوزارة الوصية هذا قرار سCيا.. املزيانية، ويه يف هذا لها

ووزارة املالية حترتم هذا القرار السCيادي، ال تدwل فKه، هذا القرار دçل 
امجلعية، ولكن عند� ٕالزامKة من wالل القانون ٔ�ننا �wذو لظروف 
½سCتWjائية، مبا ٔ�ن املزيانية مل يصادق Oلهيا، ٔ�مامWا واÏد الوضعية، هاذو 

 واك�ن ٔ�مور دçل ال�سCيري، ولتايل Ñيف ما تيوقع يف رامه اك�ن متا موظفني
Ïا® ٔ�ن الربملان مل يصوت Oىل املزيانية العامة، اUسCتور والقانون التنظميي 
ٔ�عطى إالماكنية �لحكومة ش ñشCتغل، نفس اليشء يف الوقت ا�يل امجلعية 

ٔ�عطى العامة ما تتصادقش Oىل املزيانية دçل الغرف، القانون املنظم �لغرف 
  . إالماكنية �لحكومة ش توفر اTٓليات دçل ½شCتغال

ٕاذن، �لك eساطة حنن حنرتم القرار دçل امجلعية، هذا قرار يلز�ا، هو 
قرار سCيادي دçل امجلعية، ولكن يف نفس الوقت يف ٕاطار تطبيق القانون 
ويف ٕاطار تطبيق املقgضيات ½سCتWjائية، ٔ�قول املقgضيات ½سCتWjائية 

نون، صادقWا Oىل املزيانية وبتmٔخر، يعين Ïاولنا Ãشوفو ٔ�شCنو ¾ادي �لقا
  . Oاد صادقWا Oىل املزيانية 2013يوقع، وبتmٔخر حىت يوليوز 
  .وشكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  . اللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار السCيد توفKق املس�شار السCيد توفKق املس�شار السCيد توفKق املس�شار السCيد توفKق مكمكمكمكيليليليل
  .لسCيد الرئGسشكرا ا

  السCيد الوز�ر، 
من القانون اTٔسايس دçل الغرف  61لفوش ميل جلmٔتو �لامدة تما غنخ 

الت�ارية، ولكن، السCيد الوز�ر، هاذ املادة ا�يل جلmٔتو لها واحضة، كتقول يف 
Ïا® تعذر املصادقة Oىل مرشوع املزيانية من Uن امجلعية العامة بعد مرور 

  .ٔ�شهر بعدا 9 ٔ�شهر، انÒ ما ñسCنgGوش 9
9نيا، من بداية السCنة املالية ميكن �لسلطة احلكومKة اXتصة ٔ�ن تعد 
�لغرفة املعنية مزيانية جزئية، مايش لكية، انÒ اعطيتو مزيانية لكية، السCيد 

  . الوز�ر، ٔ�� ما فهمناش
ٕاذن، ٔ��ن هو اÏرتام امجلعية العامة؟ ٔ�شCنو دور هاذ امجلعية العامة، ٕاىل 

ذ الق�ل امجلعيات العامة اOالش تعطيو املزيانية؟ اOالش نعطيو اكن Oىل ها

  ¾ادي Èرفضها وجتي لعندمك؟  املزيانية �لجمعية العامة تصادق Oلهيا ميل
احWا ما تنقولوش ä�ٔمك تعطيو املصاريف دçل املوظفني وذاك اليش، 
احWا مايش ضدها، Tٔن الناس دçل الغرفة، السCيد الوز�ر، ميل رفضوا 

نية ما رفضوهاش هكذاك ش يد�روا العصا يف الرويدة، رفضوها Tٔن املزيا
اك�ن هناك بعض البنود ا�يل ما مgفق³Kش Oلهيا، وما متش الرشح دçلها 

  . ورفضوها، وانÒ رصفgوها، السCيد الوز�ر
ٕاذن، احWا كنطلبو مWمك ä�ٔمك Oىل اTٔقل تد�روا واÏد ½فg¶اص لهاذ 

ش امجلعية العامة كتصادق لرفض وانÒ جتيو املزيانية فني مشات، ما ميك³
  . ترصفوها

  السCيد الوز�ر، 
، ما 2014، اك�ن الرفض دçل املزيانية دçل 2014كنهبومك Oاود 9ين لــ 

ابغيناش نتفاmVٔ ش هاذ السCنة Oاود 9ين جتهيا املزيانية وتقول لنا الفصل 
61 .  

  .شكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . لسCيد املس�شارشكرا � 
  . لGس لمك تعقKب.. اللكمة

نg³قل ٕاىل السؤال املوايل وهو موVه ٕاىل  السCيد وز�ر ½قgصاد 
  . واملالية

ما نعطيكش نقطة نظام، السCيد املس�شار، ٔ�رجوك، ما نعطيكش Tٔنه 
ما اكي³ش حىت ٕاwالل لنظام دçل السري العادي دçل اجللسة ومدى بنا 

  . فgكOليه السالم، ٔ�� اعر 
ٔ�نتقل ٕاىل السؤال املوايل وهو موVه ٕاىل السCيد وز�ر ½قgصاد واملالية 
وهو حول نتاجئ اUمع العقاري ��و®، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق 

  .الفKدرايل
ما نعطيكش نقطة نظام، ٔ�رجوك، ما نعطيكش ٔ�� ذاك اليش، مايش، 

  .ات سCتmٔيت ف  بعدشوف د�ر سؤال �ٓخر هللا جيازيك خبري، وعند� Vلس
اليس الرباكين ٔ�رجوك، وا اليس الرباكين احWا .. اللكمة ÏTٔد السادة

مايش يف Vلسة لتوضيح اTٔمور، احWا يف Vلسة دçل اTٔسCئY الشفوية، 
اجللسة wاصة TٔسCئY الشفوية وال ¾ري، ما عند�ش سؤال شفوي يف 

زمالئك من  املوضوع، ما عند�ش احلق تتلكم، اäهت\ى، وال حترم يق
¸çن الوقت حمدد و¾ادي حترم الزمالء دTٔ ،الوقت، هللا خيليك .  

اليس الرباكين ٔ�رجوك، هللا جيازيك ... اللكمة �ليس لشكر يف ٕاطار
  .هللا خيليك، وا مايش هذا هو املاكن ملناقشة هذا املوضوع.. خبري، ومايش

ٓ اليس لشكر هللا خيليك، اللكمة �لفريق الفKدرايل،  تفضل هللا تفضل �
  . �ٓ اليس الرباكين.. جيازيك خبري

هللا خيليك ما تد�ر لناش إالزOاج يف اجللسة هللا جيازيك خبري، �ٓ اليس 
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ٓ اليس، هللا خيليك، ال حق ¸ يف  الرباكين، ما عند�ش احلق يف الlم �
ٔ�ن تتلكم wارج اTٔطار القانوين، هللا جيازيك، ما عند�ش احلق انت هترض 

السCيد املس�شار هللا خيليك، السCيد .. طيتكش اللكمةاع ما ٔ�وال Tٔن 
اليس الرباكين ما ñشوش، هللا خيليك، هللا .. الوز�ر ٔ�رجوك، هللا خيليك

�ريض Oليك، السCيد الوز�ر تفضل، اVلس ما عطيتكش حىت انت 
احWا äهناه هو ش ما يتلكمش  ؟واش Èهترض وقgاش ما بغييت.. اللكمة

  .يقة، ٔ�رجوكؤ�نت كتتلكم معه بنفس الطر 
  .تفضل، اللكمة �لسCيد املس�شار من الفريق الفKدرايل

        ::::املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحمد لشكرد لشكرد لشكرد لشكر
¾ادي منر م�ارشة، السCيد الرئGس، ٕاىل السؤال دçلنا، äمتىن ٔ�ننا حنافظو 

  .Oىل اجلو الهادئ
يف ٕاطار جمهودات اUو® الرامKة ٕاىل توفري الرصيد العقاري ملواÑبة 

هكgار من  141.271اليت تعرفها بالد�، متت تعبئة  اUينامKة ½قgصادية
لتطو�ر  %67، مهنا 2011-2002املe اخلاص ��و® wالل س³يت 

Uمع  32,6الرشاكة يف القطاع الفال� يف ٕاطار التVٔmري الطويل اTٔمد، و
وحسب بعض التقد�رات . مرشوع مهت خمتلف القطاOات املنت�ة 108

رف اUو®، سCميكن من ٕاجناز اس��رات قد فٕان هذا اHهود املبذول من ط
  .مWصب شغل 178.000مليار درمه، وwلق  170تصل ٕاىل 

�¸، Ãسائلمك، السCيد الوز�ر، عن النتاجئ امللموسة لهذا اUمع العقاري 
  .��و® Oىل مسCتوى ½س��رات املنجزة ومWاصب الشغل احملدثة

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .لكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلال

        ::::السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانية
شكرا السCيد الرئGس، وشكرا �لسCيد املس�شار احملرتم Oىل هذا السؤال 

  .ا�ي يدwل يف مصمي املراق�ة الربملانية
نعطيمك احلصيTٔ Yن بطبيعة احلال املواÑبة دçل السCياسات القطاعية، 

هذي ال ñشمل احلكومة وÏدها، ولكن ñشمل حكومات مgعددة يف ٕاطار 
متت تعبئة ما  2013ٕاىل  2002التعبئة دçل العقار للك السCياسات، من 

هكgار، القمية دçل ½س��رات املتوقعة اليت يعين بنGت  156.879يناهز 
وقع كذ¸ ٕاÏداث مليار درمه، ويت O303,5ىل هذا العقار تقدر بــ 

  . مWصب شغل، ولتايل هذه قمية حقKقKة لتعبئة العقار 221.000
ل³سCبة �لقطاOات، الرصد دçلها حسب القطاOات، قطاع السكن 

مليار  24هكgار لفائدة السكن ½جÒعي، ¾الف ½س��رات  14.400
هكgار Kهتيئة  6146مWصب شغل، قطاع الصناOة متت تعبئة  7000درمه و

 77االت ½سCتق�ال من حظاpر ومWاطق صناعية، ½س��رات املتوقعة جم
مWصب شغل، ولتايل هذي يه احلصة دçل اTٔسد يف  150.000مليار و

هكgار س��رات قميهتا  w12.400لق مWاصب شغل، قطاع السCياÏة 
 26.870مWصب شغل، قطاع الطاقة مت رصد  51.000مليار درمه و 151

نور " "نور اTٔول" مKدان الطاقات املت�ددة، مرشوع هكgار ٔ�ساسا يف
مليار دçل اUرمه،  23والطاقات الرحيية بقمية اس��ر مgوقعة بـ " الثاين

هكgار لفائدة UرVة اTٔوىل  1800ويق القطاOات اسCتفادت من 
مليار  29قطاOات التعلمي والص¶ة واخلدمات بقمية اس��ر مgوقعة تقدر بـ 

  .مWصب شغل 14.000درمه و
بطبيعة احلال ت�Gقى اجلانب دçل الرشاكة يف القطاع الفال�، القطاع 
الفال� متت تعبئة مجموOة من اTٔمالك الفالحKة لفائدة املس�مثر�ن اخلواص 

هكgار،  95.189يف ٕاطار دفاÈر التحمالت، وبلغت املساÏة إالجاملية 
مWصب شغل،  59.500مليار درمه، وتوقع  22س��ر يقدر حبوايل 

ولتايل هذه يه احلصيY الرمقية، سواء من حKث العقار و½س��رات 
  .وكذا فرص الشغل املرتق�ة

  .وشكرا السCيد الرئGس والسCيد املس�شار

  :السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .اللكمة ÏTٔد املعق�ني، تفضل اTٔسCتاذ دعيدOة يف ٕاطار التعقKب

        ::::د دعيدOةد دعيدOةد دعيدOةد دعيدOةاملس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحم
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر،
غنطلبو مWمك واÏد الطلب اكن سCبق لنا تقدمWا فKه ٔ�ثناء املناقشة نتاع 
مرشوع قانون املالية، وäمتناو بäٔmمك يف هاذ السCنة جتيبوا لنا تقر�ر �كون 
مرفق مضن التقار�ر ا�يل تتجي حول القمية نتاع هاذ اUمع العقاري، مبعىن 

  .ميكن نقول العقارية، ش نبداو نعرفو النفقات
حىت  92005نيا، السCيد الوز�ر، سولنامك بmٔنه تعطيو� اTٔرقام من 

ٔ�شCنو ا�يل حتقق؟ احشال نتاع ½س��رات ا�يل اكينة؟ احشال  2011
  مWاصب الشغل؟ Tٔن اكنت الزتامات هنا واش حتققت وال ال؟

احWا بmٔنه فقد� مWاصب يف القطاع الفال�، السCيد الوز�ر، نقول ¸ 
الشغل لÁٔسف، اك�ن ا�يل Vا ق�ط الضيعات واجرى Oىل العامل، وما دار 

  ال اس��رات ال مه حيزنون، دا ¾ري الفريما، ؤ�شCنو درتو؟ 
لتايل، لÁٔسف ما اك�ن ال مراق�ة وال دفرت نتاع التحمالت وال وال، 

  .¾ري ذ¸
يوم واقفة، ميكن نقول يف القطاع السCيا�، مجموOة من املشاريع ال 

تغازوت، نذÑر Xطط اTٔزرق، ٕاىل ¾ري ذ¸ من واÏد العدد، حىت ا�يل 
  . تدارت السعيدية ٕاىل ¾ري ذ¸

ولتايل، مبعىن اليوم اUو® دا�رة جمهود ما ميك³ش تنكر، ولكن 
لÁٔسف املردودية ضعيفة، ولتايل �ٓن اTٔوان ليك ند�رو تقKمي لهاذ اUمع، 
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  . عي حقKقي فني اكينة ½خgالالتتقKمي موضو 
 95ٔ�لف هكgار،  95ف  خيص القطاع الفال�، اTٓن راه مايش ¾ري 

ٔ�لف هكgار  20ٔ�لف هكgار اكنت هتم اUفعات الثالثة اTٔوىل، تدارت 
ٔ�خرى Vديدة، واTٓن راه wارVة واÏد اHموOة من القطع اTٔرضية ا�يل 

  .ٔ�يضا داYw يف ٕاطار هاذ الرشاكة

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف بعض ثوان

        ::::السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانيةالسCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ½قgصاد واملالية، امللكف ملزيانية
ف  يتعلق لتقر�ر مضنا يف التعديالت دçل القانون التنظميي دçل 

عبmٔ لالس��ر، قانون املالية ٔ�نه �كون هناك تقر�ر حول الرصيد العقاري امل 
  .هاذ التقر�ر ¾ادي �كون

هكgار ا�يل ما  700ف  يتعلق لفالÏة بطبيعة احلال اسرتجعنا 
الزتموش هبا الناس، واTٓن عند� و¹نا ٕاOذارات ٕاىل املسCتفKد�ن، وحركنا 

 2473ملف،  12املساطر القضائية هبدف فسخ اتفاقKات رشاكة خبصوص 
  .هكgار
  .شكرا 

        ::::سةسةسةسةالسCيد رئGس اجلل السCيد رئGس اجلل السCيد رئGس اجلل السCيد رئGس اجلل 
  .شكرا Oىل مسامهتمك الطيبة معنا يف هذه اجللسة

ونg³قل ٕاىل اTٔسCئY املو¹ة ٔ�و ٕاىل السؤال الفريد املوVه ٕاىل السCيد 
وز�ر الثقافة، وهو حول وضعية الفWان املغريب، واللكمة ÏTٔد السادة 
ٔ�عضاء الفريق احلريك، اTٔسCتاذ سعيد التدالوي تفضل لÇسط السؤال مع 

  ...مع الوقت ش تعرف ÑيفاشمراOاة التكKيف 

        ::::املس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوي
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر، 
ماذا O�ٔددمت �لهنوض بتحسني اTٔوضاع املادية واملعنوية �لفWانني املغاربة 

  بصفة Oامة حىت يؤدوا رساKهتم النYKÇ يف ٔ�حسن الظروف؟
  .شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . رشكرا �لسCيد املس�شا

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::السCيد السCيد السCيد السCيد محممحممحممحمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .السCيد الرئGس

  السادة املس�شار�ن، 
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الفريق احلريك Oىل تفضs بطرح هاذ السؤال الهام ا�ي 

يؤكد اهÒم السCيدات والسادة املس�شار�ن لفWان املغريب ؤ�وضاOه 
  .½جÒعية

ك ٔ�ن املغرب يعزت ويفgخر مببدعيه وفWانيه وم÷قفKه ا��ن f�ٔروا الش
الساÏة الثقافKة والفWية الوطنية، ٕاال ٔ�ننا مكجمتع وكدو® تعاملنا مع هؤالء 
املبدOني مكواهب و�طاقات ٕابداعية نصفق وÃسCمتتع بعروضها، ولGس 

من  مكنت�ني �لرثوة الثقافKة، يف ÏاVة ٕاىل الظروف ½جÒعية املواتية،
  . ٕاخل... وتغطية حصية وتقاOددwل قار 

وتتذÑرون يف هذا الوقت اكنت دار إالذاOة والتلفزة دار الربهي\ي وبعض 
مؤسسات الرتوجي وإالنتاج كتلعب اUور دçل املواÑبة ½قgصادية لتقدمي 
لهؤالء املبدOني بعض فرص الشغل ملوا¹ة التاكليف اليومKة، ن��Kة تطور 

  .�ٓنذاك، عرفو املغرب مكجمتع وكدو® ا�يل عرفو املغرب
هاذ املؤسسات Èراجعت، ومل ÃسCتطع �ٓنذاك من ٕاÏداث مؤسسات 
اقgصادية بديY ملواÑبة إالنتاج والرتوجي الفين، وهو اTٔمر ا�ي حناول اTٓن 
اسCتدراكه بتطو�ر وwلق �ٓليات Vديدة مرتبطة لصناOات الثقافKة 

اع الثقايف والفين الوطين، يتعلق اTٔمر وإالبداعية والقادرة Oىل مواÑبة إالبد
ٕالجراءات املالية واجلبائية والقانونية Uمع دور ال³رش ومكgبة البيع 
ومؤسسة الرتوجي وملواÑبة الكgاب يف جمال الكgاب وال³رش، يتعلق اTٔمر 
ٕالجراءات Uمع مؤسسات إالنتاج والرتوجي ونقط البيع وفضاءات العرض 

 خيص جمال املوسCيقى والفWون ال�شكKلية، يتعلق اTٔمر وإالقامات الفWية ف 
كذ¸ ب�Wظمي الفرق املرسحKة يف اجتاه املهنية بدمع إالنتاج والرتوجي 

  . املرس� وتوفري الفضاءات املرسحKة
هذه خgصار يه اTٓليات واملقاربة اليت ÃشCتغل Oلهيا من V�ٔل جعل 

ا مضن ما �سمى اTٓن إالبداع الثقايف والفين الوطين ينخرط تدرجيي
لصناOات الثقافKة وإالبداعية، مما سCميكن من توفري فرص الشغل واwUل 
املتواصل والتغطية الصحية و½جÒعية ملبدعينا، والشك ä�ٔمك تفهمون بmٔن 

لكة اHاالت هذا اTٔمر ال يتعلق ٕعطاء ٕاOا�ت، بل بتقدمي دمع لهي
  .إالبداعية الوطنية

لسCنة يف وضع هذه املقاربة، ٔ�وال بتخصيص دمع وانطلقWا مWذ هذه ا
ماليني درمه للك  10مليون درمه مبعدل  40مايل يصل هاذ السCنة ٕاىل 

  .قطاع

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
شكرا لمك السCيد الوز�ر، مع تذكريمك ä�ٔمك اسCتغرقمت لك وقgمك يف 

  . اجلواب، ومل يبق لمك وقت �لتعقKب
  .Kبتفضل السCيد املس�شار يف ٕاطار التعق 

        ::::املس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوي
  السCيد الوز�ر، 

  ... ٔ�عتقد ä�ٔمك ما فهمتوش السؤال دçيل، امشgGو، السCيد الوز�ر
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 48ٔ�سCيدي ÇÏسو الوقت هللا خيليك، ÇÏسو الوقت رجعو، راه يف 
  .. كنت، وشوف دا راه

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
ٓ السCيد امل  ٓ اليس، زيد ٔ�� مgبع معك، ٕايوا Èلكم � س�شار ؤ�� زيد �

  .كنضبط معك، وäزيدك هذوك الثواين ٔ�� äزيدمه ¸، ٔ�� ضابط معك

        ::::املس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوياملس�شار السCيد سعيد التدالوي
السCيد الوز�ر، هللا جيازيك خبري، ٔ�عتقد ٔ�نك ما فهمتوش السؤال 

  . دçيل
ٔ�� È�ٔلكم Oىل اTٔوضاع املادية املزرية اليت يعGشها الفWان بصفة Oامة، 

Uسان معروف وÃىل وانت ٕاO ه الصبيحي معروفةKل الفقçالثقافة، اخلزانة د 
  . الصعيد الوطين واUويل ورVل دçل الثقافة

ٕاذن، هللا جيازيك خبري ما فهم�ش السؤال دçيل، ٔ�� الفWانة كنقول ¸ 
مليون دçل اUرمه،  O40ىل Ïافة الفقر، ٔ�� ما كنطلÇش مWك تعطهيم 

عندك مد�رية املوارد الÇرشية كنطلب مWك تنظمهم، عندك ٔ�نت Ñوزارة، 
Oىل اTٔقل احصهيم ومجعهم Ñيتعداو اTٔلوفات، اك�ن املغنيني، املمثلني، 

  . الفWانني ال�شكKليني
هللا جيازيك هاذ الناس ٕاىل مجعتهيم وتفاوضت مع رشكة تmٔمني وامعلت 
هلم تغطية حصية غيكون عندمه واÏد اKمثن مزçن، ٕاىل معلت هلم واÏد 

 Wد التعاونية سكÏزنية تعطيك عقار وتعطي هلم بواXمالك اTٔية وطلبت ا
اKمثن، الناس Vالسة كتهنب يف اUار البيضاء اTٔرايض، مسؤولني Ñبار يف 
اUار البيضاء Ñيهنبوا ٔ�رايض دçل اTٔمالك اXزنية، وهاذ الناس ما Ñي�ربوش 
لوال العطف دçل سCيد� هللا ينرصو بعض النوت ا�يل Ñيعطف Oلهيم 

  . Ñيتكفل هبم يف اTٔمراض املزمWة ا�يل Ñيتصابوا هباو 
هذا هو املشلك ا�يل ابغيتمك انÑ Òوزارة وÑوز�ر الثقافة wذوا بيد هاذ 
الناس من الناحKة املادية دçهلم، راه يعGشون مmٔساة Ñبرية وخطرية Vدا، 

  . رمغ ٔ�هنم Ñيmٔديو الواجب دçهلم الوطين
هود اجلبار ا�يل قاموا به ف  خيص اH  75وما ن³ساوش، ما ن³ساوش يف 

املسرية اخلرضاء املضفرة، وÑيفاش اكنت �حجة ويف واÏد الظرف وVزي 
  .Ñيفاش هيؤوا وO�ٔدوا اTٔ¾اين Oىل املسرية وOىل اسرتVاع الصحراء

كذ¸ هاذ الناس رامه اTٓن يف وضعية، ٔ�ما الفWانني ال�شكKليني wالص 
ت Oلهيم بطائق، هاذ البطائق ما مذÑوري³ش وما حمصيي³ش، اكنت وزع

�ٓش Ñيد�رو هبا؟ ما ½سCتفادة مهنا؟ ما اك�ن حىت يش اسCتفادة، توزعت 
570 ç ،ان ثقايف وحميص، احصيومه الّ بطاقةWٔنه فmه عندو امسيتو فهيا، وب

اكملني، انÒ وزارة عندمك مزيانية، عندمك ٕاماكنيات، عندمك مد�رية املوارد 
دçل اTٔمور ا�يل ميكن لمك ختدموا هبا هاذ  الÇرشية، عندمك واÏد العدد

  . اTٓليات وñساOدوا هاذ الناس، Tٔهنم رامه يف Ïا® مزرية Vدا
نبغيومك، السCيد الوز�ر، wìذوا بعني ½عتبار هاذ الlم ا�يل قلت 

  . لمك
  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
لسCيد الوز�ر ا.. شكرا �لسCيد املس�شار، وÃشكر السCيد الوز�ر Oىل

  . ٔ�رجوك، السCيد الوز�ر ٔ�رجوك، السCيد الوز�ر ٔ�رجوك، هللا جيازيك خبري
السCيد وز�ر الثقافة، السCيد الوز�ر، السCيد الوز�ر، ٔ�رجوك، Tٔن مع 
اTٔسف رمبا هذه اجللسة Vاءت لتوقKت اجلديد مازال ما ñسCتوÇOش، 

çش مايش املشلك دGلنا عنه يف بداية اجللسة، ما كنتO�ٔ لناولكن .  
Oىل لك Ïال نg³قل ٕاىل السؤال املوايل، وهو موVه ٕاىل السCيد الوز�ر 
امللكف ملغاربة املقميني خلارج وشؤون الهجرة، والسؤال حول انطالق 

اTٔسCتاذ . ، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك2014معلية مرح�ا 
 .ٔ�قوضاض، تفضل لÇسط السؤال

        ::::ٔ�قوضاضٔ�قوضاضٔ�قوضاضٔ�قوضاضاملس�شار السCيد عبد القادر املس�شار السCيد عبد القادر املس�شار السCيد عبد القادر املس�شار السCيد عبد القادر 
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر، 
اليت تؤرش  2014معلية مرح�ا  05/06/2014انطلقت يوم امخلGس 

Oىل عودة ٔ�بنائنا ببالد املهجر لقضاء عطلهتم بني اTٔهل ويف ٔ�حضان وطهنم 
  . بعيدا عن مهوم الهجرة

ما يه الرتت�Gات املتÚذة من طرف احلكومة ٕالجناح معلية مرح�ا لسCنة 
  ؟ 2014

  .شكرا لمك

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
شكرا �لسCيد املس�شار، وهو نفس السؤال املوVه كذ¸ من الفريق 

  . ½سCتقاليل �لوÏدة والتعادلية
 .اTٔسCتاذ طريÇش تفضل لÇسط السؤال

        ::::املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحمد طريÇشد طريÇشد طريÇشد طريÇش
  .شكرا السCيد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة،
  الرئGس، السCيد

  السCيد الوز�ر احملرتم،
ما يه التدابري اليت اختذهتا وزارÈمك من V�ٔل ñسهيل اسCتق�ال املهاجر�ن 

  ؟ 2014يف ٕاطار معلية مرح�ا 
  .وشكرا �لسCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
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شكرا �لسCيد املس�شار، واللكمة �لسCيد الوز�ر، ؤ�ماممك، تفضلوا 
دقائق يف اHموع، فهيا  6عندمك  ..�لمنصة، ولكن سCيصعب Oليمك مراق�ة

اجلواب وفهيا التعقKب عن تعقKب السCيد املس�شار، ؤ�� غيصعب Oيل 
 .äهبك �لوقت Tٔنه انت راد Oيل لظهر، تفضل السCيد الوز�ر

        ::::السCيد ٔ�نGس �رو، الوز�ر امللكف ملغاربة املقالسCيد ٔ�نGس �رو، الوز�ر امللكف ملغاربة املقالسCيد ٔ�نGس �رو، الوز�ر امللكف ملغاربة املقالسCيد ٔ�نGس �رو، الوز�ر امللكف ملغاربة املقميميميميني خلارج وشؤون الهجرةني خلارج وشؤون الهجرةني خلارج وشؤون الهجرةني خلارج وشؤون الهجرة
  السCيد الرئGس،

  مني،السادة املس�شار�ن احملرت 
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرمك Oىل اهÒممك هبذا املوضوع، موضوع اجلالية 
املغربية املقمية خلارج وقضاçها، wاصة تe املتعلقة ب�Wظمي اسCتق�الها 
وعودهتا wالل العطY الصيفKة، واليت يه مWاسCبة سCنوية يؤكد من wاللها 

صلهتم الوطيدة بوطهنم اTٔم، مجيع املغاربة املقميني خلارج ارتباطهم الوثيق و 
وفرصة ل³سCبة �لمغرب لتعز�ز هذه الصY وتقوية ٕاwالص مغاربة العامل 

  . لب�مه
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه متاشCيا مع ½هÒم املليك السايم واملمتزي، وحرص 
Vاللته القوي Oىل توفري لك الظروف وإالماكنيات Kمتر ظروف اسCتق�ال 

طن يف ٔ�جواء تبعث Oىل ½رتياح والرضا والطمmٔنWGة، ٔ�بناء Vالي�Wا بmٔرض الو 
فقد اختذت بالد� مجموOة من التدابري ٕالجناح هذه العملية، واملنظمة حتت 

يونيو ٕاىل ¾اية  5الرئاسة الفعلية جلال® املe محمد السادس نرصه هللا من 
  . شCت³رب املق�ل 15

  :2014ر وٕاOداد معلية عبو  2013التدابري اخلاصة بتقKمي عبور 
مت انعقاد اجÒع ا�لجنة الوطنية املوسعة  2014ماي  23ٔ�وال، يف 

  امللكفة بعملية العبور؛ 
مت انعقاد ا�لجنة املغربية إالسCبانية امللكفة  2014ماي  27كذ¸ يف 

  لعبور؛ 
  . 2013وهكذا اكن اجÒع تقKميي لعملية 

تبعا  ، واليت2013مكWت هذه ½جOÒات من تقKمي معلية عبور 
�لمعطيات الرمسية خبصوص عودة مغاربة اخلارج ٕاىل ب�ان إالقامة، حKث 
عرفت هذه العملية حتسCنا Ñبريا من �حKة ½سCتق�ال وñسهيل ظروف 

شCت³رب  15يونيو و 5العودة، حKث بلغ Oدد العائد�ن يف الفرتة ما بني 
 ،2012ملقارنة مع  %12، ٔ�ي ارتفاOا ب³سCبة 93.841مليونني و 2013

  .%33قارص�ن، بG} بلغت ÃسCبة ال³ساء العائدات  %25مهنم رVال،  42
من العائد�ن اسCتعملوا الطاpرة، ٔ�ي  %43,3وجسل هبذا الصدد ٔ�ن 

بواسطة  O17,5%رب الباخرة،  %39,2، كذ¸ %15,3رتفاع 
  .احلافالت

لٕالVابة عن (ومكWت هذه ½جOÒات من اختاذ التدابري التالية 
  ):ٔ�سCئلتمك
مسCتوى حتقKق وتطو�ر السCيو®، ٔ�وال التدابري املتÚذة Oىل  Oىل

خرة لتmٔمني  21مسCتوى النقل البحري، خمطط املالÏة البحرية يتضمن 
  : اخلطوط التالية

 ؛بواخر 4 :من مKناء اجلز�رة اخلرضاء ٕاىل سgÇة -
 ؛بواخر 10 :وطن�ة املتوسط  -
 ؛بواخر 4 :من مدينة طريفة ٕاىل طن�ة املدينة  -
خرة، من مKناء مالقا ٕاىل مليلية خرة، وخرتني احgياطيتني  :ومليلية  -

  .مسافر 1200لالسCتعامل يف ٔ�وقات ا�روة بطاقة اس�Kعابية تفوق 
ٕاضافة خط حبري Vديد eشلك قار �ربط بني احلسCمية وموÈريل مبعدل 

سCيارة، وذ¸ بعد جناح  120مسافر و 350رYÏ يومKة طاقهتا ½س�Kعابية 
  .2012تجريKÇة wالل صيف املرYÏ ال 

التدابري املتÚذة Oىل مسCتوى النقل اجلوي من V�ٔل ñسهيل اسCتق�ال 
ٔ�فراد اجلالية املغربية املقمية خلارج يف ٔ�حسن الظروف، مت اعÒد Oدد من 

  :إالجراءات
ٔ�وال، توفري إالOالم والتوجKه واخلدمات الصحية، و¾ريها من املبادرات 

سافر�ن القادمني من خمتلف ٔ�حناء العامل، وذ¸ الكفYK بتGسري تدفقات امل 
يف اكفة املراÏل اليت سGسلكوهنا انطالقا من حلظة الوصول ٕاىل ٔ�رض 
الوطن، مبا يف ذ¸ عرض ٔ�سعار وسائل النقل الرابطة بني املطار واملدينة 

  .املرغوب يف بلوغها
Ïري وٕالغاء الرwٔmالن الفوري عن املعلومات املتعلقة بتOالت 9نيا، إال

اجلوية بواسطة مجيع الوسائل التقWية املتاÏة، من شاشات العرض وإالOالم 
الصويت و¾ريهام، فضال عن التعجيل مبعاجلة الشاكوى يف �Vٓال معقو® مع 

  .½سCت�ابة �لطلبات املربرة
ختصيص نقط wاصة �لمغاربة املقميني خلارج ملراق�ة جوازات  ،كذ¸

رق العمل Oىل مسCتوى نقط مراق�ة السفر عند الوصول، وتعز�زها بف
  .الرشطة وماكتب ال�سجيل، وذ¸ هبدف التقليص من مدة ½نتظار

التدابري املتÚذة Oىل مسCتوى ضامن اTٔمن العام وتعز�ز السالمة 
  : والوقاية

ٔ�وال، هناك املراق�ة التقWية والق�لية لÁٔسطول البحري وÏافالت النقل 
 ٔTويل املسخرة من طرف واكالت اUسفار؛ا  

9نيا، تنظمي تدريب مKداين مغريب ٕاسCباين لٕالنقاذ البحري بدمع وتعاون 
  مع مKناء طن�ة املتوسط؛

9لثا، فgح مراكز ٔ�مWية مغربية مبيناء اجلز�رة اخلرضاء، ؤ�خرى ٕاسCبانية 
  مبيناء طن�ة املتوسط؛

العمل ٔ�كرث والتحسGس Oىل تقليص ٔ�سCباب حوادث السري يف ظل 
سري، وتعز�ز املوارد الÇرشية لاكفة املصاحل اTٔمWية، wاصة املدونة اجلديدة �ل 

عنرص من  2960لنقط احلدودية وÏات ½سرتاÏة، من wالل ñسÚري 
عنرص من رVال  260عنرص من القوات املساOدة،  670اTٔمن الوطين، 

  .اUرك املليك
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خبصوص التدابري املتÚذة Oىل مسCتوى توفري املساOدة والقرب ل�سهيل 
وحتسني ظروف العودة، البد هنا من التÑٔmيد Oىل اUور احملوري ا�ي تقوم 
به مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن، من wالل اخلدمات املمتزية والنوعية 

ار معلية اليت توفرها يف جمال املساOدة �لمغاربة املقميني يف اخلارج يف ٕاط
، حKث مت اختاذ مجموOة من إالجراءات ملرور هذه العملية يف "مرح�ا"

  :ظروف جKدة، وذ¸ من wالل إالجراءات التالية
فضاء لالسCتق�ال ملواÑبة احلركة املك÷فة �لنقل البحري  16هتييء 

واجلوي، واليت يمت ñسجيلها Oادة هبذه املناسCبة �لك من Ïة ½سرتاÏة 
ìور�رت، ìزا¾ني، كذا نقط ½سCتق�ال مبوا~ طن�ة طن�ة املتوسط، 

ب سgÇة، وب مليلية ومطارات املتوسط، الناظور، احلسCمية ومدwل 
  ...اUار البيضاء محمد اخلامس، وVدة، ä�ٔاكد، ٔ�اكد�ر املسرية وفاس سا�س

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
واب، شكرا لمك السCيد الوز�ر، وO�ٔلممك ä�ٔمك اس�Wفذمت لك وقgمك يف اجل

  . ومل يبق لمك وقت �لتعقKب
  . السCيد الوز�ر، شكرا

س�Gقى لنا م�سع من الوقت Oىل مسCتوى ا�لجنة وإالخوان ا�يل طرحوا 
اTٔسCئY ميكن يطلبوا ش جيي السCيد الوز�ر �لجنة ش نتذاÑرو معه يف 
هذا املوضوع، ؤ�عطي اللكمة يف ٕاطار التعقKب عن جواب السCيد الوز�ر 

  .TٔسCتاذ ٔ�قوضاض تفضل يف ٕاطار التعقKبTٔول مgدwل، ا

        ::::املس�شار السCيد عبد القادر ٔ�قوضاضاملس�شار السCيد عبد القادر ٔ�قوضاضاملس�شار السCيد عبد القادر ٔ�قوضاضاملس�شار السCيد عبد القادر ٔ�قوضاض
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر،
يف احلقKقة لك سCنة كنعاودو وكرنجعو لهاذ املوضوع دçل ٕاخواننا ا�يل 
تيجيو من اخلارج، هاذ اليش ا�يل قلتيه حصيح، واش التطبيق دçلو ¾ادي 

ك³سمعو واÏد اخلطاب، لÁٔسف الشديد ٔ��  �كون حصيح؟ Tٔنه لك سCنة
رمبا الحظت من wالل اجلواب دO ¸çىل ٔ�نه وفرتو البواخر ا�يل ¾ادي 

  . تنقل الناس توصلهم Oىل اTٔقل �لموا~ املغربية
ولكن ٔ�� غي ä�ٔهبك �لمعامY يف احلدود دçل امجلارك دçلنا، إالخوان 

 يش Ïدود ٔ�كرث من ربع ساOة، دçلنا Ñيجيو من اخلارج ما Ñي�لسوا حىت يف
  ... اسوايع، اوالدمه متا يف الشمس ويف هذا 2ميل Ñيوصلوا عند� Ñي�لسوا 

Ïد، تيجيو الناس تGهتانوا يف  هاذ املوضوع Ñيخص البد يتوضع ¯
بالدمه، وهذا راه مايش تنقولها ¸ من فراغ، هاذ اليش راه شفgو ٔ�� 

الفايت، خصنا حنافظو Oىل ومشGت الحظت هاذ اليش، وقلناها العام 
وÑيدwلوه عند� يف ) devises(الكرامة دçل هاذ الناس ا�يل Ñيجيبوا هاذ 

واÏد الوقت معني من السCنة، وما ميك³ش نوفرو هلم واÏد اجلو مرحي ا�يل 
  .¾ادي يدwل فKه، حىت جيي هنا ويبدا �شيك

د ش ولهذا، ٔ�� كنقول بmٔنه ç ريت تبقى تد�ر زçرات مKدانية �ل¶دو 

ñشوف ذاك اليش بعيK³ك، وميكن تالحظوا وتعطيو اTٔوامر دçلمك، Tٔنه 
السCنة املاضية حىت تدwلنا مع السCيد العامل يف الناظور ش حنلو املشلك 
دçل الناس، واش يف احلدود تت¶ل واÏد الشCبكة دçل البولGس ش 

�شاك دçل 4يفكوا الناس، هذا ما ميك³ش، واحWا عند�  ٔTل اçالخر د.  
هنا Ñيخص التدwل دçلمك رضوري ش نوفرو ½سCتق�ال دçل هاذ 
الناس ونقدمو هلم الشكر Oىل هاذ اليش، مايش جيي من �را ٕاىل هنا و�هتان 

  .يف بالدو Oاد �رجع ٕهانة ٔ�خرى
  .شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة �لمتدwل املوايل، اTٔسCتاذ طريÇش تفضل

        ::::ملس�شار السCيد ملس�شار السCيد ملس�شار السCيد ملس�شار السCيد محممحممحممحمد طريÇشد طريÇشد طريÇشد طريÇشاااا
  .شكرا السCيد الرئGس

يعين ٕاضافة ٕاىل ما تفضل به زمKيل يف هذا املوضوع املتعلق حبسن 
½سCتق�ال ل³سCبة �ل�الية املغربية، حقKقة ٔ�نه هاذ حسن ½سCتق�ال يعترب 
نوOا من املصاحلة الوطنية مع هؤالء املهاجر�ن، وهذا املوضوع دامئا äكرره، 

معلية العبور ذها وٕاç، البد من القKام محلاية و½Ïرتاز وخصوصا يف 
واحليطة واحلذر �لحفاظ Oىل سالمة هؤالء املهاجر�ن، حىت �شCتدوا 
و�شCتاقوا مرة ٔ�خرى ٕاىل العودة ٕاىل وطهنم وÈرسCيخ ٔ�يضا قمي اwTٔالق 

  .واملواطنة وحهبم وتعلقهم ٕاىل وطهنم
ٕاىل توفري امحلاية دçل الوقت ؤ�يضا توفري امحلاية القانونية، ٕاضافة 

دçهلم، ميل Ñيجيو ٕاىل ٔ�رض الوطن البد من ال�رسيع من وترية قضاء 
 Yد املعامÏعاملوا بواgGهنم تTٔ ،ل املغربwهلم ا�يل كتكون داçالتعامالت د
¾ري مق�و® والتwٔmريات، وانÒ كتعرفوا، السCيد الوز�ر، خصوصا ٔ�هنم تيجيو 

ين ما تيقدمهش ذاك يف Oدة ٕاجراءات وزçرات يف شهر دçل العطY، ويع
  .اTٔهل، ٕاىل ¾ري ذ¸

مث ٔ�يضا هناك ٕاشاكليات ٔ�خرى ويه املتعلقة لباÏات، الباÏات دçل 
½سرتاÏة ا�يل كتكون عند املوا~، بعض العامل كGشCتكKو من Oدم توفري 

  . امحلاية لها
رقام، هاذ و�¸، نطلب من السCيد الوز�ر ٔ�نه راه ما يعطيناش ¾ري �ٔ 

 هراه اك�ن، هاذ اليش هذا لك هاليش ا�يل تgGفضل به، هاذ اليش هذا لك
موVد، ولكن جيب القKام �زçرة مKدانية �لتmٔكد من حصة بعض اTٔشCياء، 

  . وخصوصا يف العطY الصيفKة، ٔ�ما ç�ٔم السCنة فعادية، هذا من ¹ة
يف مث ٔ�يضا البد من فك ½كتظاظ احلاصل سواء يف املطارات ٔ�و 

املوا~ البحرية، وذ¸ بتوفري مجموOة من الشCبابيك يعين ٕاضافKة، والزçدة 
يف ٔ�عوان السلطة ؤ�هنم ميشCيو حىت �رÑبوا حىت مع مول ذاك املراÑب ش 

  . يعبئوا هلم ذاك يعين ½سÒCرات حفاظا Oىل رحب الوقت
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  .وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
املوVه ٕاىل السCيد وز�ر  شكرا ¸، ونg³قل هبذا ٕاىل السؤال الفريد

اTٔوقاف والشؤون إالسالمKة، وهو حول اختاذ بيوت هللا غطاء �لسمرسة 
  . العقارية، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصا® واملعارصة

  .اليس العريب، تفضل

        ::::املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  السCيد الرئGس،

�ش، وقد لعبت املساVد املغرب اكن وال �زال دوما ب�ا �ل�سامح والتعا
ٔ�دورا حمورية يف Èكر�س اKمنوذج املغريب املمتزي ٕالسالم املعتدل، مما جعل 
بالد� حمط اهÒم Oىل املسCتويني القاري واUويل، وجعل العديد من اUول 

  . إالفريقKة تنفgح Oىل هذه التجربة املمتزية ملذهب املاليك املعتدل
لسCياسCية، ساحمها هللا، ñسCتعمل ٕاال ٔ�نه نالحظ بعض اTٔحزاب ا

املساVد �لحمالت السCياسCية، وwري دليل، السCيد الرئGس، Uينا بيان 
يف � اKهنضة ñسCتغل مجع اTٔموال �لرحب، " مجعية نور"يتلكم عن مجعية 

. وهناك ٔ�حزاب ñسCتغل املس�د �ل�سويق السCيايس، وهذا ¾ري معقول
  . اذ اTٓفةت³متناو من السCيد الوز�ر يتدwل ليك حيد من ه

  .شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
 . شكرا �لسCيد املس�شار

  .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

  ::::السCيد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKةالسCيد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKةالسCيد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKةالسCيد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئGس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون، 
  . الٔ�شكر سCيادÈمك وفريقمك Oىل السؤ 

ؤ�قول لمك ٕان ٔ�ول اهÒماتنا، ؤ�نمت ت��عمت ذ¸، هو ٔ�ن Èكون املساVد 
�، ٔ�ن Èكون حمايدة ٔ�و حتيد حتييدا اكمال من لك اTٔغراض، سCياسCية 

  . اكنت ٔ�و ¾ريها
فٕاذا اكنت هنا¸ Ïا®، فWطلب مWمك ٔ�ن تعرضوها Oلينا ونت��عها ونتÚذ 

ىت ال يفهم ٔ�ن املساVد يه إالجراءات الالزمة من V�ٔل ٕابقاء املساVد، ح
 Ï50االت، فعند�  3يف احلقKقة يه عرضة، هذه Ïا® ٔ�و اكنت Ïالتان ٔ�و 

  . ٔ�لف مس�د مصانة وحمصنة
وOليمك، من واج�مك ومن واج�نا ٔ�ن نتعاون Oىل تطبيق هذا املبدٔ� 
اTٔسايس وهو حKاد املساVد، ٕاذا اكنت هناك Ïا®، ٔ�� ما كن�ش عرفت 

وا Oلهيا Tٔن السؤال دçلمك Vا Oام، اعطيو� احWا ن��عو احلا® ا�يل كتذاÑر 

  .ونبحثو فهيا ونتÚذو إالجراءات الالزمة

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
 . شكرا �لسCيد الوز�ر

اللكمة �لسCيد املس�شار، تفضل اليس العريب يف ٕاطار التعقKب عن 
  .اجلواب

        ::::املس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العراملس�شار السCيد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
ب دçلمك، ويعين احWا مgيقWني بäٔmمك شكرا السCيد الوز�ر Oىل اجلوا

ت��ذلوا جمهود، لكن ا�لوبيات واك�ن ¹ات تتÚرتق املساVد لعدة ٔ�غراض 
مجعية "سCياسCية و¾ريها، كام قلنا حىت الرحب حىت بعض امجلعيات حبال 

  . يف � اKهنضة ساحمها هللا بغات Èرحب من وراء املساVد" نور
 نقول لمك �لك صدق، وهللا لكن، السCيد الوز�ر، ٔ�� زعام مسحوا يل

تبعت اليوم Vلسة املساء® دçل السCيد رئGس احلكومة، وشفت يعين 
الطريقة ش تgGلكم معنا السCيد رئGس احلكومة ٔ�ننا يف هاذ الربملان هنا 
خص السCيد رئGس احلكومة يدعي واحWا هنزو الفاحتة، وهنا ذÑرتين بواÏد 

Vد املس�د من املساÏالقضية �مة يف وا Yرمك، نعطيمك مراسÑد، من بعد نذ
يف املوضوع، دçل ٔ�ن ٕامام من اTٔمئة تgGلكم Oىل اUو® العميقة، تgGلكم Oىل 
الفساد، هذا ٕامام، السCيد الوز�ر، وراه تدارت إالجراءات، تgGلكم Oىل 
اUو® العميقة، وتgGلكم Oىل الفساد، وتgGلكم Oىل الÒسCيح، ٔ�ن الlم 

  .حلكومة نقلو من هنا م�ارشة ٕاىل املس�ددçل السCيد رئGس ا
وهذا ا�يل تنقول ¾ري معقول، Tٔن املساVد دçلنا ميل Èلكمنا وقلنا 

يعين تتلعب .. املساVد دçل املغرب معروفة ل�سامح، ومعروفة يعين بــ
واÏد اUور �م بني املواطنني، يف التmٔطري والتكو�ن، مايش تتÚلق الفgنة، 

  .ضد الناس وختلق البغض والكره
 ،Òليمك انO دا، وهناV د هو خطريVم ا�يل تنلقاوه يف املساlن الTٔ
السCيد الوز�ر، مع السCيد وز�ر اUاwلية، ش تقوموا بواÏد اUورية من 
V�ٔل حماربة هؤالء، احWا مايش تنقولو اTٔمئة لكهم ق�اح، ولكهم تيدعيو لهاذ 

يل تيقوموا بنفس اUور، ولكن الفgنة، وما تنقولولش امجلعيات كذ¸ لكهم ا�
هناك مجموOة دçل اTٔرشار تيقوموا بعمل ¾ري معقول، ما ميكن تق�لوا ال ٔ�نت 

 . وال احلكومة وال املواطنني eشلك Oام
لهذا، خصنا حناربومه مجيع، وغنعطيمك اUليل ل�سجيل، لصوت 

  .والصورة، السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
 . شكرا السCيد املس�شار

اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، ف  تبقى لمك من الوقت يف ٕاطار الرد Oىل 
  .التعقKب

        ::::السCيد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKةالسCيد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKةالسCيد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKةالسCيد وز�ر اTٔوقاف والشؤون إالسالمKة
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  السCيد املس�شار احملرتم،
عند� الوسائل، واحWا مطالبون، وشغلنا هذا، فعلينا لك الشهود، 
هذي مسmٔ® الشهادة، شاهد يش واÏد يش ÏاVة خصو �شهد �، 

صلنا حناربوها، وما نعمموش، Tٔن ٕاال ابدينا كنتلكمو Oىل ٔ�ن املساVد تو 
فاسدة، راه مشلكة Ñبرية ل³سCبة �لسCياسة دçلنا، ل³سCبة لٕالجنازات 

  .دçلنا
وهذا معل مايش سهل يف هاذ الوقت هذا، كنعرفو التلوث ا�يل اك�ن 

�ة السCياسCية، هنGة الطبيعية، اك�ن هنا¸ تلوث يف الب�Gا¸ تلوث يف الب
�اتGيف مجيع الب . 

ف�¸، ٕاذا كنحصلو واÏد املس�د جوج، ثالثة، ربعة، يعين ونقادو 
 20فKه اTٔمر يف العام، راه احWا سعداء، حبيث اخلطباء ا�يل احWا ٔ�كرث من 

ٔ�لف كنحصلو مرة مرة، Ñيوقع حبسن نية ٔ�و جبهل ٔ�و لهوى ٔ�و تfٔmر كام 
  .قلتو، Ñيوقع كرندو اTٔمور

السCيد هذا، يعين اعتذر واäهت\ى، فهذا شmٔن ا�Uن هو هذا، ٕاذا هاذ 
احWا عند� الوسائل، ما فاي�Wا حىت ÏاVة، . ٕاذا ٔ�رص فاحWا ك³سCتغنيو Oليه

  .ما حمتاVني حلىت Ïد، ¾ري ا�يل شهد Oىل يش ÏاVة يبلغها لنا ونتحققو مهنا
ا و�ا، ش ما خنليوش العمومKات، Tٔن العمومKات ما تنفعمك، ما تنفعن

  . يف هاذ التعاون ا�يل كنتعاونو فKه
  .شكرا لمك

. مث السؤال دçيل ا�يل ج�ت خمالف متاما �لجواب دçيل �لسؤال دçلمك
ٔ�� ما Oارفش، ٔ�� امشGت لقضية العقارات و�لقضية دçل الكرا واحملسCنني، 

  . ٕاىل ¾ري ذ¸، فٕاذا به كهترضوا يل Oىل �م �ٓخر

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . د الوز�ر Oىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسةشكرا �لسCي

وق�ل ٔ�ن نg³قل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل السCيد وز�ر الشCباب والرçضة، 
  .هنا¸ طلب نقطة نظام، السCيد رئGس الفريق تفضل

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامش
  .ابغيت نطرح سؤال السCيد الرئGس

املس�شار ٔ�ن يتفوه  هل حيق لوز�ر ¾ري معين لسؤال دçل السCيد
�لكمة سوقKة Tٔنه ما جعبوش السؤال دçل املس�شار احملرتم، راه وصلنا 

  .لواÏد املسCتوى ¾ري معقول

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
 . شكرا لمك

  تفضل السCيد الرئGس، ٔ�هنيت نقطة نظام؟... سmٔجKب ٔ�نه السCيد

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامشاملس�شار السCيد عبد احلكمي ب³شامش
امللكف لعالقات مع الربملان، �سحب  نعم، ؤ�� ٔ�عين السCيد الوز�ر

  ...ذيك اللكمة

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
السCيد رئGس الفريق، .. ٔ�� ٔ�عي ما تعنيه، ٔ�� ٔ�عين ما تعنيه، تفضل

السCيد رئGس الفريق، اليس العريب، اليس العريب، السCيد رئGس الفريق، 
 اليس العريب، تفضل اVلس، اليس العريب، اليس العريب، السCيد رئGس

السCيد رئGس الفريق ...  الفريق، تفضل، اVلس، تفضل اVلس اليس
تفضل اVلس، اليس العريب اVلس، وا اليس العريب اVلس، اليس العريب 
هللا خيليك اVلس، ما اعطيت لكش اللكمة، ٔ�عطيهتا لرئGس الفريق مايش 

عطيت لكش اللكمة ا¸، واVلس، واVلس هللا هيديك، واVلس راه ما 
  . اليس العريب

السCيد الوز�ر، اVلس هللا جيازيك خبري، السCيد الوز�ر ما اعطيت 
السCيد الوز�ر، اليس السCنGيت، السCيد الوز�ر، السCيد  ..لكش اللكمة

�ٓ اليس العريب، السCيد الوز�ر اVلس هللا  ..الوز�ر، ٔ�رجوك، السCيد الوز�ر
جيازيك خبري، السCيد الوز�ر، اVلس السCيد الوز�ر هللا جيازيك خبري، 

د الوز�ر تفضل اVلس هللا خيليك، السCيد الوز�ر تفضل اVلس، السCي
  .. ٔ�رجوك، السCيد الوز�ر ٔ�رجوك

ٓ السCيد  السCيد الوز�ر، ما اعطيت لكش اللكمة هللا جيازيك خبري، �
الوز�ر ما اعطيت لكش اللكمة هللا جيازيك خبري، اليس العريب تفضل 

  . اVلس ٔ�رجوك
طار نقطة نظام اäهتت، السCيد رئGس الفريق، ٔ�عطيت ¸ لكمة يف إ 

  . وكفى
وسmٔنتقل ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل السCيد وز�ر الشCباب والرçضة، وهو 
حول معايري توزيع اUمع العمويم اXصص لÁٔندية الرçضية لكرة القدم، 

  . واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصا® واملعارصة
ى نعطي ¸ ٔ�عطيتك لكمة يف ٕاطار نقطة نظام، ما عند�ش احلق نبق

املرات يف ٕاطار نقطة نظام، Tٔنه ٔ�� ا�يل ك³سري اجللسة وكنعرف  10
فوقاش نعطي اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، ٔ�عطيتك اللكمة يف ٕاطار نقطة 
نظام ونتج عهنا ما نتج، واTٓن ٔ�قول Oىل ٔ�نه سCنواصل Vلس�Wا Tٔهنا خمصصة 

  . لÁٔسCئY الشفوية ولGس لنقط نظام
ة ٔ�عضاء فريق اTٔصا® واملعارصة يف ٕاطار eسط واللكمة ÏTٔد الساد

تفضل ا�يل اعطيت لو اللكمة بعدا . سؤا¯ �لسCيد وز�ر الشCباب والرçضة
  . ومن بعد غيجي، ونعطي ¯ اللكمة، تفضل

ا يف بداية اجللسة Oىل ٔ�ن هذا السؤال سCيقدم عن السؤال ننعم؟ O�ٔلن 
الرئGس ا�لجنة، تفضل  نا عهنا يف البداية دçل اجللسة، السCيدن اTٔول، O�ٔل 

اTٔسCتاذ عبد الكرمي يف ٕاطار طرح السؤال لÇسط السؤال �لسCيد وز�ر 
  .الشCباب

        ::::املس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
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  السCيد الرئGس، 
واwا السCيد الرئGس اwذا نقطة نظام ما احسمتGش يف اTٔمر، احWا 

  .مايش ج�ناء، ومايش حاكر�ن، ما احسمتGش يف اTٔمر

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسCيد رئGس االسCيد رئGس االسCيد رئGس االسCيد رئGس ا
ٔ�� ٔ�عطيت ¸ اللكمة يف ٕاطار السؤال ولGس يف يشء �ٓخر، وال حق 
¸، السCيد املس�شار، ما عند�ش احلق جتادلين يف ٔ�ي ٕاذا حسمت وال 
ما احسم�ش ٔ�� يف نقطة نظام، ٔ�عطيت ¸ اللكمة يف ٕاطار السؤال، wذ 
اللكمة دç¸ يف ٕاطار السؤال، ٔ�رجوك تفضل اليس عبد الكرمي، تفضل 

  .عبد الكرمي اeسط السؤال دç¸ اليس

        ::::املس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  السCيد الوز�ر، 

تبعا اللزتامات احلكومة الواردة يف �ر�جمها الرايم ٕاىل دمع ½خgيارات 
البناءة والطموÏة Oىل مسCتوى رçضة النخبة كتكو�ن اTٔبطال من مسCتوى 

معيقة حلاكمة القطاع  التطلعات الوطنية واUولية، كام �سCتوجب مراجعة
الرçيض Oىل ٔ�سس اUميقراطية واجلهوية والتخطيط والرشاكة مع امجلعيات 

  . واTٔندية
وحKث ٔ�ن ٕاقدام وزارة الشCباب والرçضة Oىل قطع اUمع املايل عن 
بعض اTٔندية لكرة القدم مبا فهيا ٔ�ندية النخبة، Èرتب عنه جعز مسريي 

اماهتم يف ٔ�داء ٔ�جور الالعبني ٔ�و ñسديد النوادي الكروية Oىل الوفاء لزت 
ماكفmٓت املبارçت، Oالوة Oىل اسCمترار Èراجع Oدد الفضاءات اXصصة لكرة 
القدم مبختلف املدن والقرى املغربية وOدم كفاية املالعب لبطوالت الهواة 
وبعض ٔ�ندية النخبة، خصوصا �لتداريب، وضعف اTٓلية القانونية اليت ñشجع 

  . TٔحKاء والنوادي الرçضيةوتدمع مجعيات ا
ما يه املعايري املعمتدة يف توزيع اUمع : �ا Ãسائلمك السCيد الوز�ر

العمويم اXصص لÁٔندية الرçضية لكرة القدم سعيا وراء Èكر�س م�دٔ� 
  احلاكمة املالية يف القطاع الرçيض؟

  . شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .مة لمك السCيد وز�ر الشCباب والرçضةاللك

        ::::، وز�ر الشCباب والرçضة، وز�ر الشCباب والرçضة، وز�ر الشCباب والرçضة، وز�ر الشCباب والرçضةوالز�نوالز�نوالز�نوالز�نالسCيد السCيد السCيد السCيد محممحممحممحمد د د د 
  .شكرا السCيد الرئGس احملرتم

  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
شكرمك بداية Oىل ½هÒم ا�ي تولونه �لرçضة الوطنية Oامة وللك Ñرة �ٔ 

  .القدم Oىل وVه اخلصوص
  السCيد املس�شار احملرتم،

حKث  مايش حصيح، لسؤال دçل اUمع ا�يل وقفاتو الوزارة لÁٔندية،ا
قفو، وهاذ اليش كتعرفوه، كنعرفك و خصها م�دئيا Èكون كتعطيه ش ت

  .رçيض، وكنعرفك يعين �مت
اTٔمر ٔ�نك تعرف بmٔن املن¶ة كتعطي �ل�امعة، هاذ اجلامعة وفق دفرت 

كون كرتبطنا معها التحمالت، وفق واÏد العقدة دçل اTٔهداف ا�يل كت
طبعا وا�يل ك�سCتحرض احلاجKات واخلصاص ا�يل اك�ن Oىل مسCتوى 

  .اTٔندية
ل³سCبة ��مع دçل اTٔندية، التوزيع دçل املنح املالية Ñيمت بناء Oىل 

، ا�يل كتحصل من )le taux fixe(واÏد املعدل 9بت ا�يل هو واÏد 
لية املتعلقة Oٕادة توزيع wاللو اTٔندية حسب تصنيفها Oىل نفس املن¶ة املا

Oائدات النقل التلفزي وOائدات ½حgضان، هذي �مة راك Oارف، 
نا Oىل ÏاVة ٔ�خرى، حىت اTٔندية رمبا ش Èكون ل ولتايل هذي ¾ادي حتي 

املنح دçلها طالعة، مادام ٔ�هنا هاذ اUمع Ñيجي من احلقوق دçل البث 
Vة يف الرقعة دçل امللعب ش التلفزي، راه خصها Èكون الفرVة، تصنع الفر 

  .فعال Èكون واÏد الت��ع وÈكون العائدات ٔ�كرث
ا�يل مرتبط ) un taux variable(مث اك�ن معدل �ٓخر ا�يل هو مgغري 

 56القسم اTٔول Ñيتوزع Oلهيم : لنتاجئ وÈرتGب اTٔندية، غنقدر نعطيك م÷ال
 كتعطى مليون درمه ا�يل 14مليون دçل اUرمه كدمع قار، وحوايل 

مليون درمه ا�يل كتعطي ا�يل  20حسب الرتتGب، يف القسم الثاين عند� 
  . مليون دçل اUرمه ملنح الرتتGب 3هو دمع قار، وحوايل 

ا�يل ابغيت نقول ¸ هنا يه ٔ�ن مؤخرا كنظن بmٔنك تبعت هاذ اليش، 
يل ٔ�ن در� واÏد االتفاقKة ٕاطار، اكنت وقعهتا احلكومة وVامعة Ñرة القدم وا�

  .مليون درمه 500فهيا واÏد املبلغ دçل مليار دçل اUرمه و
اليوم ٕاىل ردييت البال اليوم اك�ن واÏد التوVه اسرتاتيجي يف اجتاه هاذ 
اليش ا�يل كتقول، Tٔن فعال اك�ن واÏد اخلصاص، زد Oلهيا طبعا فاش 

ملعب لعشب  90كنت¶دثو Oىل هاذ اليش، كنت¶دثو Oىل جتهزي دçل 
فضاء  11دçل املالعب لعشب الطبيعي، وÈزويد  4اعي، جتهزي ½صطن

مقر �لعصب اجلهوية، زد Oلهيا ٔ�ن اجلامعة  11رçيض ٕال�رة، مث جتهزي 
اليوم كتقوم بواÏد اHهود Ñبري، يف اجتاه �ٓش؟ مايش ¾ري يف اUرVة دçل 

وا يف الصفوة، بل الهواة ا�يل كن¶اول يتعطامه واÏد اUمع ش ميكن ينخرط
  . املنظومة الرçضية

  .وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .اللكمة �ليس عبد الكرمي، تفضل يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بواملس�شار السCيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  السCيد الرئGس،
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  السCيد الوز�ر،
رمبا انÒ افهمتو اOالش طرحWا السؤال، Tٔن يف هاذ اHال دçل الرçضة 

ة القدم احWا كنت�اوبو، إالشاكل فني اك�ن؟ انÒ حتدثتو Oىل وwاصة Ñر 
إالماك�ت، وهذي �قشCناها مرارا، ٔ�ننا يف الوقت ا�يل ما اكÃش عند� 
إالماك�ت، وما اكÃش عند� البK³ة التحتية، كنا يف الصفوة، الوقت ا�يل 

ند� Èلكمت Oىل ٔ�رقام واكينة واÏد اHموOة دçل اTٔمور واكينة �رامج، وع 
مالعب Oىل مسCتوى Oايل، ولكن من ا�يل كنجيو �لرçضة التنافسCية ولينا 

  ٔ�سفل سافلني، دا هذا هو السؤال، السؤال اOالش؟ ٔ�شCنو؟
الوقت ا�يل ما اكÃش عند� إالماك�ت كنا احWا سCباقني يف واÏد 
اHموOة دçل اHاالت، ال يف Ñرة القدم وال يف ٔ�لعاب القوى، والوقت ا�يل 

، 1998س العامل بWGا وبWGو ت عند� إالماك�ت ولينا كنتحرسو، دا �ٔ وال
حWا ٔ�صبحنا كنتفرجو، وحىت الفرVة حىت يه داوها، حىت او  ç98ك من 

  .يه داوها ذوك الناس، ولينا كنقلبو فني نتفرجو، راه خطري هاذ اليش
ميل كهنضوا Oىل إالماك�ت، واش .. ٕاذن املرض فKنا هو؟ اشكون 

رسة؟ واش اكينة يش ÏاVة؟ فني هو املشلك ش Èرجع الرçضة السام
  املغربية Ñيف ما اكنت ق�ل؟ 

 انت حتدثت Oىل إالماك�ت، اكينة مالعب، فني اكينة املشلك؟ راين
ميل كنطرحو السؤال، السCيد الوز�ر، واحWا Oارفني، إالشاكل هو ٔ�ننا 

  . Oارفني وكنقلبو
  .شكرا السCيد الرئGس

  :لسةلسةلسةلسةالسCيد رئGس اجل السCيد رئGس اجل السCيد رئGس اجل السCيد رئGس اجل 
  . شكرا اليس عبد الكرمي

        .اللكمة لمك السCيد الوز�ر يف ٕاطار بعض الثواين، ٔ�عتقد ا�يل بقت لمك

        ::::السCيد وز�ر الشCباب والرçضةالسCيد وز�ر الشCباب والرçضةالسCيد وز�ر الشCباب والرçضةالسCيد وز�ر الشCباب والرçضة
ٔ�عتقد ٔ�ن املشلك ا�يل اك�ن عند� مايش يف إالماك�ت، إالماك�ت 
اكن، رمبا كت¶دث عن إالماكنيات، وطبعا بفاش كنت¶دثو عن إالماكنيات 

ري يف البداية، وهاذ اليش Oاد ابديناه، هاذ اليش ا�يل Ñهيمنا هذي احWا ¾
ٔ�ننا وضعنا اTٔمور يف السكة الصحي¶ة، النتاجئ، السCيد املس�شار، راك 
كتعرف دا انت راك رçيض وÑوا�ري، راه مايش ¾ري حطينا إالماكنيات 

ٓ عباد هللا، ر .. اليوم ¾دا تبان الن��Kة، راه غتعطينا اه راه wاص العقلية �
و رض كنقولها دميا، هاذ العقلية ا�يل ¾ادي تواÑب هاذ إالماكنيات ا�يل كهن

Oلهيا، Tٔن فاش كهنرضو Oىل العقلية كتعرف ñسريها وتعرف تد�رها، ٔ�� 
كنعرفك Oارف هاذ اليش مزçن، هذي يه املصيبة، راك Oارف اخللفKات 

  ...�¸، ٔ�عتقد ٔ�ننا يف السكة الصحي¶ة. ش كنت¶دث

        ::::Gس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةالسCيد رئ السCيد رئ السCيد رئ السCيد رئ 
  .شكرا السCيد الوز�ر

نg³قل ٕاىل السؤالني املو¹ني ٕاىل السCيد وز�ر الت�ارة و½س��ر 

و½قgصاد الرمقي، فني هو السCيد الوز�ر اكن هنا دا؟ اكن معنا السCيد 
  ...الوز�ر، رمبا

ٕاذن ممكن ٔ�ن نg³قل ٕاىل السؤال املوايل ٔ�و القطاع املوايل وهو املوVه 
ة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية ½جÒعية، والسؤال ٕاىل السCيدة وز�ر 

حول الوضعية املزرية اليت تعGشها واك® التمنية ½جÒعية، واللكمة ÏTٔد 
  . السادة ٔ�عضاء الفريق ½سCتقاليل �لوÏدة والتعادلية

  .اTٔسCتاذ ا�لبار، تفضل

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا السCيد الرئGس

  دة الوزراء،السا
موضوع السؤال ا�يل اكن توVه به الفريق ½سCتقاليل حول التمنية 
½جÒعية، هاذ املؤسسة ٔ�صبح عاملها يعانون اTٔمر�ن، حبيث انعدام مجيع 
احلقوق اليت يتوفر Oلهيا املوظفون يف يق القطاOات حترم مهنا شغيY هذه 

 ٔ�و موظفي صناديق الواك®، سC  بعد ٔ�ن ٔ�دمج قرسا عامل ٔ�و مسCتÚديم
العمل، ؤ�صبح العدد Ñبري وÑبري Vدا اليشء ا�ي يعرقل ÈرقKهتم ؤ�جورمه، 

  .وهذا هو سؤالنا ٕاىل السCيدة الوز�رة احملرتمة
  .شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك السCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، يف ٕاطار اجلواب، تفضيل

        ::::�رة التضامن واملرٔ�ة وا�Tٔرة التضامن واملرٔ�ة وا�Tٔرة التضامن واملرٔ�ة وا�Tٔرة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية ½جÒعيةية ½جÒعيةية ½جÒعيةية ½جÒعيةالسCيدة eسCالسCيدة eسCالسCيدة eسCالسCيدة eسCميميميمية احلقاوي، وزة احلقاوي، وزة احلقاوي، وزة احلقاوي، وز
  .شكرا السCيد الرئGس

ٔ�شكر السCيد املس�شار Oىل هذا السؤال، ولكن ابدييت وافgتحيت 
السؤال دç¸ بmٔن هؤالء املسCتÚدمني يعانون اTٔمر�ن، ابغيت ¾ري نعرف 

مني الثاين، ش والو ٔ�مر�ن، بG} وضع املسCتÚد رواملُ اTٔول  راملُ هو ٔ�شCنو 
يف واك® التمنية ½جÒعية ٔ�فضل �ك÷ري من كثري من املسCتÚدمني سواء يف 
الواكالت املعروفة بواك® الشامل �لتمنية، واك® اجلنوب و¾ريها من الواكالت، 

  .ٔ�و حىت بعض املوظفني يف الوظيفة العمومKة
لكن طبعا خصوصا نقابة املسCتÚدمني يف هذه الواك® يطالبون مبا هو 

دçل امل³سقKات  16مسCتÚدم، وعند�  419وOدد املسCتÚدمني هو ٔ�كرث، 
Oرب الرتاب الوطين، ومه طموحون Vدا وهذا لGس عيبا، لكن خصنا نقولو 

درمه حباهلم حبال يق  600، واسCتفادوا من 2011ن �ٓخر زçدة اكنت يف 
درمه زçدة Oىل اTٔجر دçهلم، ولتايل  600املوظفني ا��ن اسCتفادوا من 

ال ٔ�عتقد يف ٕاطار املقارنة ٔ�هنم ٔ�قل يعين من الناحKة املادية، ٔ�قل انتعاشا ٕاىل 
  . ابغييت تقول مادç من يق املوظفني

  . ٕاذن، ٔ�� ٔ�سCتغرب السؤال، ولكن هو مرشوع
  ٔ�شCنو در� احWاç �لت�اوب مع هذه املطالب؟
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ٔ�وال، حنن اشCتغلنا Oىل النظام اTٔسايس من V�ٔل ٕاOادة النظر فKه، 
اTٓن النظام اTٔسايس . متكKهنم ٕاذا اكنت هناك ٕاماكنية من حتسني وضعهمو 

معروض Oىل ٔ�نظار وزارة املالية و½قgصاد، Tٔن البد من تmٔشري وزارة 
املالية و½قgصاد من V�ٔل متكني هؤالء من وضع Vديد يف ٕاطار نظام 

  .ٔ�سايس Vديد، ٕاذن هذه واÏدة
ملسCتÚدمني من صناديق العمل، ما املسmٔ® الثانية هو ä�ٔمك f�ٔرمت دخول ا

افهم�ش ماذا يضايق هؤالء املسCتÚدمني يف واك® التمنية ½جÒعية من 
وجود موظفني �ٓخر�ن، ما قاسومه يف اTٔجر دçهلم، ما ضيقوا Oلهيم يف 

  .املاكتب دçهلم، ٔ�� ال ٔ�فهم هذه املقارنة

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا ¸ السCيدة الوز�رة

ÏTٔ تاذ ا�لباراللكمةCسTٔد املعق�ني، تفضل ا.  

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا السCيدة الوز�رة

ٔ�� ¾ري كزنيد نقول ¸ اTٔمر�ن ش نوحض ¸ ٔ�ن اTٔمر�ن اكينني، 
درمه ما اwذاوها ٕاال بعد حرب  600هذيك الزçدة ا�يل رشعهتا اUو® بــ 

  .رضوس، هذي اTٔوىل
ني اTٓن، wاصة اTٔطر العليا راها حمرومة ٔ�و مت 9نيا، املوظفني املدجم

 3700التقليص ٔ�و النقص من اTٔجور دçلها، اك�ن ا�يل وصل حىت لــ 
  .درمه شهرç ا�يل مت النقص من اTٔجور دçهلم 3500درمه شهرç، ٔ�ؤكد 

واÏد اكنت يف الواك®  70واÏد،  50اكنت هاذ املشلك دçل  لالقلنا 
وظفني غيترضروا ف  خيص احلصيص، ف  خيص ، امل500اليوم ٔ�صبحت 

  .الرتقKة اUاwلية، وهذا يشء سCيرض برتقKهتم، السCيدة الوز�رة احملرتمة
فmٔ� ل³سCبة يل ٔ�نقل املعا�ة دçل ذيك الناس، وا�يل هام ٔ�� تنقول 
Ñيفاش ند�رو اTٔمور ش ميكن لنا ما حنرمومهش من اTٔجور دçهلم ا�يل 

هلم، وهذا ما مذÑور حىت يف يش قانون، ما اك�ن حىت  اكنت قدمية ونقصو
ش نقصو هلم من  ، ولكن)d’accord(نغريو هلم يش قانون كGسمح ٔ�ننا 

الفلوس نتاعهم هذا يشء ¾ري مق�ول، اليشء ا�يل خصنا اTٓن äرجعو هلم 
فلوسهم من ¹ة، ونعملو Oىل ÈرقKهتم وٕادما¹م ش �كونوا Oىل غرار يق 

çل اململكة املغربيةاملوظفني دçة دKل الوظيفة العموم .  
هذا هو الشعار دçلنا وهذا هو ½هÒم دçلنا فKه، احWا ٕاىل قلنا 
اTٔمر�ن، فهو لسان Ïال شغيY هاذ الواك®، وا�يل ما كمتشاش شmٔهنا شmٔن 

  .يق الواكالت دçل الشامل ٔ�و يش ÏاVة، فهام ٔ�قل امgيازا، وهذا واقعهم
  .رئGسشكرا السCيد ال

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�رة، يف بعض الثواين القليV Yدا

        ::::السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔالسCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔالسCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔالسCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسرسرسرسة والتة والتة والتة والتمنمنمنمنية ½جÒعيةية ½جÒعيةية ½جÒعيةية ½جÒعية
  السCيد املس�شار، 

Oامل  500راه ميكن ما تعطاÈكش املعطيات اكمY، ٔ�وال ٔ�نت ذÑرت 
م دçل صناديق العمل ا�يل Vات داwل الواك®، اعرفيت احشال من مسCتÚد

واÏد؟ الlم Oاود �كون  O500امل Vديد سCتضايق  11، هل 11
  .مWطقي وواقعي، هذا من ¹ة

من ¹ة 9نية احWا اwذينا واÏد اHموOة من املبادرات لصاحل هذه 
الشغيY، ا�يل ٕاىل قارäهتا مع الشغيY ا�يل اكينة يف التعاون الوطين، وٕاىل 

يق الشغيالت يف يق الواكالت كتلقاها ممتزية، ونبغيك، السCيد قارن�هيا مع 
املس�شار، ٔ�نك wìذ البنود اليت تتحمك يف الرتقKة و¾ادي توقف Oىل ٔ�هنم 
ممتزي�ن مقارنة مع اTٓخر�ن، هذا ال مينع ٔ�ن ننظر يف مطاKهبم ؤ�ن نعمل Oىل 

  .ÈرقKهتم

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا السCيدة الوز�رة

ٕاىل السؤال املوايل، وهو املوVه �لسCيد وز�ر الصناOة والت�ارة ونg³قل 
و½س��ر و½قgصاد الرمقي، وهو حول حامية املسCهتe، واللكمة ÏTٔد 

  . السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لÇسط السؤال
  .دخKل، تفضلااTٔسCتاذ معر 

        ::::دخKلدخKلدخKلدخKلاااااملس�شار السCيد معر املس�شار السCيد معر املس�شار السCيد معر املس�شار السCيد معر 
  .شكرا السCيد الرئGس

  السادة الوزراء،
  دة املس�شار�ن،السا

ما يه، السCيد الوز�ر، الصعوت والعراقKل اليت حتول دون القضاء 
  Oىل إالشاكليات املرتبطة حبامية املسCهتe؟

ما يه إالجراءات والتدابري اليت سCتقومون هبا محلاية : السؤال الثاين
  هذا املسCهتe؟

  .شكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .لسCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواباللكمة لمك، ا

�ر ر ر ر ���السCيد السCيد السCيد السCيد محممحممحممحمد عبو، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�د عبو، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�د عبو، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�د عبو، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�
        ::::و½قgصاد الرو½قgصاد الرو½قgصاد الرو½قgصاد الرمقمقمقمقي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKة

  السCيد الرئGس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  السCيد الوز�ر،
 لطرÏه هذا بداية، ٔ�شكر السCيد املس�شار احملرتم عن الفريق احلريك
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السؤال املتعلق حبامية املسCهتe، ؤ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة 
قد ٔ�ولت ٔ�مهية wاصة لص¶ة وسالمة املسCهتe من wالل سن قوانني 

  .ووضع مواصفات ٕاج�ارية التطبيق
ال³سCبة �لمواد الفالحKة والغذائية يقوم املكgب الوطين �لسالمة �ف 

ئية ملراق�ة طبقا ملقgضيات القانون املتعلق الصحية �لمنتوVات الغذا
  .لسالمة الصحية �لمنت�ات الغذائية

ٔ�ما ل³سCبة �لمنتوVات الصناعية، فه\ي ختضع بدورها �لمواصفات 
إالج�ارية طبقا ملقgضيات القانون املتعلق eسالمة املنتوVات واخلدمات، 

مة مWتوVه حKث جيرب هذا القانون صاحب لك مWتوج Oىل التmٔكد من سال
ق�ل عرضه يف السوق وحيمs عواقب Oدم اÏرتام هذا الواجب، وتمت 
املراق�ة عند ½سCترياد، ٕالضافة ٕاىل مراق�ة السوق الوطنية يف ٕاطار 

  .�ر�مج مراق�ة دورية
كام تتدwل املصاحل املعنية لكام بلغ ٕاىل Oلمها وجود مWتوVات مرضة 

املصاحل رهن ٕاشارة لك  لص¶ة ٔ�و مشكوك يف سالمهتا، وتبقى هذه
املواطنني وكذا مجعيات حامية املسCهتe �لبحث يف لك اXالفات ٔ�و 

  .الشكوك خبصوص املنتوVات املعروضة يف السوق الوطين
من ¹ة ٔ�خرى شلك القانون املتعلق حبامية املسCهتe ٕاطارا مرجعيا 

قوقهم، لتعز�ز احلقوق اTٔساسCية �لمسCهتلكني، واليت متكهنم من اUفاع عن ح
ؤ�ؤكد لمك Oىل ٔ�ن احلكومة Oازمة Oىل امليض قدما من V�ٔل تفعيل 
املقgضيات القانونية املرتبطة حبامية املسCهتe ومراق�ة اÏرتا�ا، سواء ف  

  . خيص حصة وسالمة املسCهتe ٔ�و اUفاع عن حقوقه
تطبيقKة، وتعمل احلكومة ال ويف هذا إالطار، مت ٕاصدار بعض املراسCمي 

  . ٕاصدار بعض القرارات التطبيقKة السCتكامل إالطار القانوين Ïاليا Oىل
  .وشكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .قوضاض، تفضل يف ٕاطار التعقKب�ٔ اللكمة لمك اليس 

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار السCيد عبد القادر املس�شار السCيد عبد القادر املس�شار السCيد عبد القادر املس�شار السCيد عبد القادر 
  السCيد الرئGس،

  السCيدان الوز�ران،
  السCيد الوز�ر، 

  :Oىل حامية املسCهتeذاÑرو تميل كن 
ٔ�وال، كمنشCيو م�ارشة لص¶ة املسCهتTٔ eنه اTٔمهية يف لكيش املواطن 

  .يه حصتو يه لولية
9نيا، ٔ�� ابغيت Ãشري بmٔنه واش كتالحظوا معاç بmٔنه ذاك اليش ا�يل 
اك�ن ميل ¾ادي هنرضو Oىل املنتوج اUاwل يف بالد� كتلقى الكرارس 

خر، �ٓش Ñيالكوا ذوك الناس؟ �ٓش Ñيالكوا؟ ÑيKÇعوا الصوصيط، ÑيKÇعوا ال

اك�ن يش مراق�ة يف هاذ املوضوع؟ اك�ن يش رخصة عند هاذ الناس ا�يل 
تيKÇعوا هاذ النوع دçل الخر؟ ما عرفWاش �ٓش تيالكوا الناس متا، � Oليك 
واش Oارف انت �ٓش Ñيالكوا متا انت وز�ر؟ وهللا ما Oارفني �ٓش Ñيالكوا، ما 

çاشاعرفت ا�لحم دWالش، ما عرف .  
اعرفيت بmٔنه الشاورما، السCيد الوز�ر، الشاورما راه تتدار VUاج ا�يل 
مKت، راه تيجيبوه مKت يف السCيارات، تيKÇعوه ÈميشCيو تيد�روا به 
الشاورما، هنا Ñيخص املراق�ة دçل حصة املواطن، هنا ا�يل Ñيخص توقفوا 

  . Oىل النقط دçل الخر
اد، كمتيش لالسCترياد، كمتيش م÷ال �لمواد ا�يل ٔ�ما ٕاىل امشWGا لالسCتري 

يف واÏد العدد ) LG(كتدwلنا م÷ال دçل السلع املسCتوردة، م÷ال كتلقى 
؟ فني اجلودة دçل )2ème choix(؟ )1er choix( دçل الخر، ولكن فني

  .هذا من هذا؟ الناس ìلفة يف هاذ املوضوع هذا
نقول املراق�ة، واش احWا هذي لكها ميل كنقول، السCيد الوز�ر، ميل ك 

يق يش دو® يف العامل ا�يل Ñيحيدوا السCنان مازال يف اTٔسواق الشعبية؟ 
واش هذا ما داwلش يف الص¶ة دçل املسCهتe؟ ما داwالش Ñمييش �شد 
جرانة يدقها ويد�رها Oىل ذاك البالصة ش يطيب لو ا�لحم وحييد لو 

 �Cليه ٔ�مراض ن� السO رتبÈد اخلف، وÏد خطريةة بواVخطرية و.  
و�ا، ٔ�� كنهبومك ش تفعلوا هاذ اليش دçل املراق�ة eشلك Vدي 

  . وeشلك �كون ملموس حيس به املواطن
  .وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .لمك، السCيد الوز�ر، بعض الثواين �لرد Oىل التعقKب

�ر و½قgصاد ر و½قgصاد ر و½قgصاد ر و½قgصاد السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة ���و½س�و½س�و½س�و½س�
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKة

  .شكرا السCيد الرئGس
فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد �لسCيد املس�شار احملرتم Oىل ٔ�ن حامية حقوق 
املسCهتلكني لGست حكرا Oىل قطاع معني، فه\ي قضية وطنية، يتحمل 

  . مسؤوليهتا لك اTٔطراف، من مؤسسات وجممتع مدين
Oىل ٔ�نه مت فgح بوابة ٕالكرتونية هتدف ٕاىل ابغيت فقط كذ¸ نmٔكد 

توجKه وٕاOالم املسCهتلكني، وكذا اسCتق�ال شاكçهتم وتوجهيها حنو اجلهات 
اXتصة، وقد O�ٔدت الوزارة املرسوم املتعلق كذ¸ بتدبري الصندوق الوطين 
محلاية املسCهتe، ٕاذن لك مgرضر ٔ�و لك شكوك يف قضية ما ٔ�ننا ميكن لنا 

  .بوابةنتو¹و لهذه ال 
  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك السCيد الوز�ر
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ونg³قل م�ارشة ٕاىل السؤال الفريد املوVه ٕاىل السCيد الوز�ر امللكف 
لعالقات مع الربملان واHمتع املدين، وهو حول اجلامعة امللكKة املغربية 

لوÏدة والتعادلية �لقWص، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق ½سCتقاليل �
  . لÇسط السؤال، تفضل السCيد املس�شار

ابغييت ñسCبق، ٕاذا مسح لنا السCيد املس�شار ÃسCبقو اTٔسCئY دçلمك، 
ç ،مازال YئCسTٔلمك الّ عندمك جوج اçيد املس�شار، السؤال دCه تفضل الس

 .حول اجلامعة امللكKة املغربية �لقWص، تفضلوا

        ::::املس�شار السCيد عبد الغين ماكوياملس�شار السCيد عبد الغين ماكوياملس�شار السCيد عبد الغين ماكوياملس�شار السCيد عبد الغين ماكوي
  .شكرا السCيد الرئGس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

مWذ وفاة رئGس اجلامعة امللكKة املغربية �لقWص، توىل �مة الرئاسة 
لنيابة Ï�ٔد ٔ�عضاء ديوانه السابقني، واكن لزاما ٔ�ن ينعقد مجع Oام النتÚاب 

سايس يوما بناء Oىل القانون اTٔ  60هيالك Vديدة ورئGس Vديد بعد 
  .�ل�امعة

ٕاال ٔ�ن اجلامعة اسCمترت يف وضعية شاذة ملدة ثالث سCنوات ونصف، 
رئGس ¹وي �ل�امعة Oرب الرتاب الوطين، ٕاىل ٔ�ن تفاmVٔ  14ومت انتÚاب 

، بدعوة مجلع قدم wال¯ الرئGس املنتدب 56ٔ�عضاء امجلع العام، وOددمه 
اف تعديالت Oىل القانون ñسمح ¯ �رئاسة Vديدة ضدا Oىل اTٔعر 

  .اUميقراطية
ما مدى مراق�ة هذه : �ا، Ãسائلمك السCيد رئGس احلكومة احملرتم

اجلامعة؟ ما مرشوعية املؤسسات القامئة، خصوصا ٔ�ن اTٔعضاء والرٔ�ي 
العام مل يتوصلوا مبحرض امجلع العام يف ظل اسCتفراد الرئGس املنتدب جبميع 

  املهام دون ٕارشاك يق اTٔعضاء؟ 
  .ز�ر فائق ½Ïرتام والتقد�روتق�لوا السCيد الو 

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

 .تفضل السCيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::السCيد احلبGب شوين، الوز�ر امللكف لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالسCيد احلبGب شوين، الوز�ر امللكف لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالسCيد احلبGب شوين، الوز�ر امللكف لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالسCيد احلبGب شوين، الوز�ر امللكف لعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .شكرا السCيد الرئGس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل سCيد املرسلني
  سCيد املس�شار احملرتم، ال 

هذا السؤال دçلمك طبعا يتعلق جلامعة امللكKة �لقWص، ويه مجعية يف 
، ولتايل ما يتعلق Xالفات القانونية يف التدبري 58ٕاطار مقgضيات ظهري 

  . دçلها يتعلق بmٔعضاهئا ولقضاء عن ½قgضاء
كومKة دçل فني اك�ن العالقة مع احلكومة؟ اكينة Oالقة مع سلطة ح

املياه والغات ا�يل عن طريق واÏد اHموOة من االتفاقKات كتدwل معها 

يف Oالقة Oىل حتقKق مجموOة من اTٔهداف، وطبعا تيكون فهيا متويل، ٕاىل 
  . �ٓخره

يف هذا إالطار، Èميكن ñسmٔلوا احلكومة وÈميكن احلكومة تتفاOل معمك 
�كون عندمك وقت ٔ�كرب �لمعرفة  ٕاجيا، ميكن لمك تطلبوا انعقاد ا�لجنة ش

دçل التفاصيل دçل العالقة ما بني هذه اجلامعة وما بني املندوبية السامKة 
�لمياه والغات وماكحفة التصحر، واحWا Vاهز�ن ش السCيد املندوب 

  .السايم جيي ونعطيومك لك ما يتعلق هبذا الشق
سCتور ٔ�ن من اU 148عندمك كذ¸ يف ٕاطار تفعيل مقgضيات الفصل 

الربملان ٕاىل قدرتو بmٔن هاذ اخلروقات يف هاذ اجلامعة حبجم Ñبري طلبوا 
½س�شارة واملساOدة دçل اHلس اOTٔىل احلسات ف  يتعلق Kمتويل 

  .دçلها مكؤسسة �رملانية
ٕاذا اك�ن القضاء، اك�ن احلكومة ف  يتعلق حلكومة، واك�ن الربملان 

ه يف الوقوف عند وضعية هاذ اجلامعة هذي، كذ¸ ميكن يفعل اخgصاصات
من V�ٔل طبعا ٔ�نه بالد� ٔ�ي اخgالل �يسء ��ميقراطية، �لحاكمة، ما بقاش 

  . مق�ول حتت ٔ�ي Oذر وحتت ٔ�ي مسمى وبدون بعالقة بmٔي خشص
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

 .يف ٕاطار التعقKباللكمة لمك، السCيد املس�شار، 

        ::::املس�شار السCيد عبد الغين ماكوياملس�شار السCيد عبد الغين ماكوياملس�شار السCيد عبد الغين ماكوياملس�شار السCيد عبد الغين ماكوي
اجلامعة لها دمع من وزارة اUاwلية، ولها دمع من املندوبية السامKة �لمياه 
والغات، هاذو فلوس اUو® كتاwذمه هاذ اجلامعة، هاذو فلوس املغاربة، 
ا ٕاذن خص اUو® Èراقهبا، واش نعطهيا الفلوس وخنلهيا تد�ر ا�يل ابغات؟ م

نعطي لواÏد اجلامعة املاليني دçل اUرامه وخنيل رئGس مWتدب، ما ميك³ش 
يش حىت رئGس، رئGس مWتدب يترصف Ñيف ما ابغى يف املاليري دçل 

  .اUرامه دçل املغاربة
ٕاذن، هنا اك�ن خط دçل التواصل ما بني هاذ اجلامعة واUو®، هنا 

ا فلوس اUو® وفلوس اUو® كتدwل وكرتاقب هاذ اجلامعة ا�يل عنده
  . املغاربة

-ٔ�زيالل، ¹ة مكWاس- هاذ السCيد ابغى حييد اجلهات، ¹ة ìد®
املصداقKة بوÏدو يبقى رئGس دçل هاذ اجلامعة  ìفKاللت، ش تبقى ¯

مدى احلياة، ما ميك³ش، اليوم اجلهوية املتقدمة Vاية كتجمع هاذ السCيد 
ٔ�زيالل مبطار دويل، بطريق - ìد®Ñيفرق، Vال® املe هللا ينرصو Vا جلهة 

مWصب شغل، وهاذ السCيد ابغى  5000سCيار، بقطب فال� ¾ادي خيلق 
ٔ�زيالل، ابغى ميحي القWص من بعض اجلهات، القWص -ميحي ¹ة ìد®

سCياÏة مدخول دçل بالد�، هاذ السCيد خصنا Ãشوفو Ñيفاش ند�رو Ïل 
 ٔTام هنار اO س هاذ الزنيف، عندو مجعÇد معه ش حيÏ22  لو شVٔmيÑو
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�رحب الوقت ش يد�ر تعديالت قانونية، والتعديالت عندمك، السCيد 
الوز�ر، اعطينامك القانون اTٔسايس، واعطينامك التعديالت ش Vاء هو 
بوÏدو وتيقد�ا لÁٔعضاء ا�يل معه ش يدوز التعديالت دçل القانون 

  .دçل اجلامعة
ة بوÏدو مع احصابو، ما ميك³ش، ما ميك³ش يعدل القوانني دçل اجلامع

هذا العبث، واش هاذ السCيد خص امجلع العام يتحط لو القانون ويصوتوا 
Oليه الناس، ويوافقوا Oليه اTٔعضاء، ويوافق Oليه املكgب ش ميكن يدوز، 
هاذ السCيد ما ميك³ش يترصف يف Vامعة بوÏدو، هذي ما يش رشكة 

خرطني، �ٓالف املنخرطني يف دçلتو خشصية، مايش دارو، هذي دçل املن
درمه  100املغرب، ومدخول قار دçل املنخرطني ا�يل ÑيÚلصوا وÑيmٔديوا 

  ...�لواÏد يف السCنة

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
. شكرا ¸ السCيد املس�شار، ٔ�هنيت الوقت دç¸ السCيد املس�شار

�ٓ السCيد .. اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقKب السCيد املس�شار
وانت ما ابغيتGش تطلق لنا الوقت .. س�شار راه اهنيت الوقت دç¸امل 

ا�يل مايش دç¸ السCيد املس�شار، راه الوقت دç¸ اهني�Kه، وا الوقت 
  .دç¸ اهني�Kه، السCيد املس�شار، حىت انت

  .اللكمة �لسCيد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقKب السCيد املس�شار

        ::::ع الربملان واHمتع املدينع الربملان واHمتع املدينع الربملان واHمتع املدينع الربملان واHمتع املدينالسCيد الوز�ر امللكف لعالقات مالسCيد الوز�ر امللكف لعالقات مالسCيد الوز�ر امللكف لعالقات مالسCيد الوز�ر امللكف لعالقات م
  .شكرا السCيد الرئGس

احWا مgفقني بmٔنه اخgالالت ا�يل عندها طبيعة مgعلقة لتدبري اUاwيل 
ا�يل مgعلق Tٔعضاء، اك�ن القضاء وعند� الثقة اكمY ٔ�ن القضاء اليوم ما 
ميكن لوش �سامه هنائيا يف اسCت��اب ٔ�مور خمالفة ��سCتور و�لحرçت 

  .، ٕاذن هذا مسار دçلمك ٔ�عضاء يف هذه امجلعيةو�لقانون
اك�ن احلكومة اليوم، السCيد رئGس احلكومة وضع يده Oىل امللف ف  
يتعلق ملال العام ا�يل Ñمييش لهاذ اجلامعة، واك�ن الربملان كذ¸ ا�يل ما 
خصوش يعين ما �كوÃش يف املوOد، احلكومة Vاهزة ٔ�نه يف ٔ�قرب اجÒع 

جتي حترض ش تعطيمك لك البيا�ت املتعلقة بعالقة تدعيو احلكومة 
احلكومة هبذه اجلامعة، ٕاذن هذه Ñرة يف ملعبمك كربملانيني دçل اTٔمة، وطبعا 
احلكومة كذ¸ عندها مسؤولية ٔ�هنا مع اHلس اOTٔىل �لحسات يف ٕاطار 
½خgصاص ويف ٕاطار القانون ٔ�نه املال العام البد ٔ�ن خيضع �لمساء® ويف 

  .طار القانونإ 
ٕاذن، ٔ�عتقد ٕاىل حترك القضاء يف ٕاطار املطالب دçل ٔ�عضاء امجلعية، 
ودارت احلكومة شغلها يف التعاون مع الربملان ما ميك³ش �سCمتر ٔ�ي وضع 

  .ا�يل هو ¾ري مق�ول يف بالد�
  .شكرا

  

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
 .شكرا �لسCيد الوز�ر

الوز�ر املنتدب Uى  ونg³قل م�ارشة ٕاىل اTٔسCئY املوVه ٕاىل السCيد
رئGس احلكومة امللكف لشؤون العامة واحلاكمة، بدءا لسؤال اTٔول وهو 
حول وضعية الطبقة الوسطى، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصا® 

  .واملعارصة لÇسط السؤال

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم البكورياملس�شار السCيد عبد السالم البكورياملس�شار السCيد عبد السالم البكورياملس�شار السCيد عبد السالم البكوري
  .شكرا السCيد الرئGس

  السCيد الوز�ر،
السCيايس و½قgصادي و½جÒعي Tٔي ب� ال ميكن ٔ�ن ٕان ½سCتقرار 

يتحقق دون اسCتقرار الطبقة الوسطى، وهو ما ٔ�كد Oليه Vال® املe يف 
، حKث Oرب عن إالرادة الراخسة يف رضورة ٔ�ن 2008خطاب العرش لسCنة 

اكفة السCياسات العمومKة هو توسCيع الطبقة �كون الهدف إالسرتاتيجي ل
عريضة وعامد ½سCتقرار والقوة احملركة لٕالنتاج  الوسطى، ل�شلك قاOدة

  .وإالبداع
ويف هذا إالطار، Oربت احلكومة يف �ر�جمها احلكويم عن نGهتا يف هنج 
مقاربة ñشارÑية Èروم حتقKق منو شامل، يضع املواطن يف صلب التمنية 
املسCتدامة، مؤكدا Oىل Èمنية هذه الطبقة هبدف دمعها وÈمنيهتا وتوسCيعها، 

  :من wالل وذ¸
 ñشجيع ½رتقاء ½جÒعي؛  -
 حتسني قدرهتا الرشائية؛  -
 جتويد شCبكة امحلاية ½جÒعية؛  -
  .حتسني العرض الصحي -

ٔ��ن وصلت هذه : ويف هذا السCياق، Ãسائلمك السCيد الوز�ر
  .½لزتامات؟ وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اجلواب عن السؤال اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار

السCيد السCيد السCيد السCيد محممحممحممحمد الوفا، الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون د الوفا، الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون د الوفا، الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون د الوفا، الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  السCيد الرئGس احملرتم،
  السCيدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�وال، البد ٔ�نبه ٔ�نين كنت ابقKت هنا حىت Tٓخر اجللسة ش جناوب 
لسة، رمغ ٔ�نين جKت يف Oىل هاذ السؤال، ومت التmٔجKل دçلو يف �ٓخر اجل 

  .الوقت
هاذ السؤال هذا من اTٔمهية مباكن، ولكن راه اك�ن واÏد النقاش، 
مازال ما قارش هاذ املوضوع دçل الطبقة الوسطى، الطبقة العليا والطبقة 
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السفىل، راه اك�ن واÏد النقاش Oلمي يف هاذ املوضوع هذا، Tٔنه ما يه 
نطق الطبقي، ما يه احلدود؟ البد ما Ïدود الطبقة؟ ٕاىل ابغينا نتلكمو مل 

  .توضع معايري
احWا واضعني يف املغرب مWذ سCنوات معيار دçل اwUل، و�¸ 

مليون Ãسمة، من  17مليون ٕاىل  16,3الطبقة الوسطى دçلنا تقريبا بني 
  .مليون يف الوسط القروي 7دçل املليون يف الوسط احلرضي، و 10بWGاهتا 

ك�ساOد الطبقة وكتوقف مع الطبقة الوسطى، كهتيmٔ الفكرة دçل ٔ�نه ميل 
½سCتقرار، حصيح، ولكن يف نفس الوقت الطبقات املهمشة وا�يل يف الفقر 
الفظيع، راه ٔ�خطر Oىل ½سCتقرار السCيايس، وعند� ٔ�م÷Y بال ما جنبدوها 

  .دçل ب�ان
  ٔ�شCنو معلت احلكومة يف هاذ الباب؟

بط wUل، الرتتGب مرتبط مرت  -Ñيف قلت ¸-ٔ�وال، عند� واÏد 
دçل  wU8ل، اك�ن �ر�مج سكن موVه �لطبقة املتوسطة، مت توقKع 

  .وÏدة سكWية �لطبقة املتوسطة 1399االتفاقKات هتم اجناز 
  . دواء 1578ختفKض ٔ�سعار 

  .الزçدة يف قمية املن¶ة اجلامعية وتوسCيع Oدد املسCتفKد�ن مهنا
مع القدرة الرشائية Oرب خمصصات حتسني القدرة الرشائية، مواصY د

، 13صندوق املقاصة، Tٔنه راه جزء Ñبري من صندوق املقاصة كمتيش لهاذ 
مليون، ا�يل دا�ر�ن احWا يف التعريف  17، 13ٕاىل ما wان�GWش ا�اÑرة 

  .دçلنا
حتسني اwUل واTٔجور، وانÒ كتعرفوا التلكفة ا�يل لكفت الزçدة دçل 

  .درمه، والرتقKات يف الوظيفة 600، دçل 2011اTٔجور يف 
ودا قرر� ٔ�نه يف الوظيفة العمومKة ما يبقاش يش واÏد Ñيق�ط قل من 

  .درمه 3000

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  .شكرا ¸ السCيد الوز�ر

السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  ثالثة دقايق çك؟

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
ثالثة دقائق، السCيد الوز�ر، اس�Wفذهتا لكها، وهاذ املوضوع حبال ا�يل 
قليت رمبا �سCتحق، غياwذ الوقت يف ا�لجنة ٔ�حسن مما يتطرح يف ثالثة 
دقائق دçل امسيتو، واللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقKب عن جواب 

  .السCيد الوز�ر

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم البكورياملس�شار السCيد عبد السالم البكورياملس�شار السCيد عبد السالم البكورياملس�شار السCيد عبد السالم البكوري
 احلزي الصغري ا�ي خصصه الرب�مج احلكويم �لطبقة بغض النظر Oىل

الوسطى، فٕاننا رمغ ذ¸ نعترب جمرد التطرق لهذا املوضوع يف الرب�مج 
احلكويم دليل وعي من طرف احلكومة Oىل ٔ�مهيته، ¾ري ٔ�ننا نؤكد ٔ�ن هذا 
الوعي مل يقرتن ٕرادة سCياسCية قوية، ومل يرتمج بربامج سCياسCية ñشمل 

دية واجÒعية وتدابري معلية، ولتايل مل يتغري ٔ�ي يشء، ٕاصالÏات اقgصا
  .وبقي الباب مفgوح ٔ�مام املزيد من التفامق

ٕان اهÒم الطبقة الوسطى يف املغرب، والبد ٔ�ن يطرح من wالل 
مWظور شامل �لتمنية، وذ¸ بصيا¾ة ٕاسرتاتيجية Èمنوية Vديدة، وٕاOادة 

وٕاقرار �ٓليات واحضة Èروم  النظر eشلك مشويل يف �ٓليات توزيع الرثوة،
التاكفؤ والعدل وإالنصاف لت�اوز ماكمن اخللل املوجودة يف هذا اHال، 
واليت معقت Ïدة الفوارق ½جÒعية، وقلصت من جحم الطبقة الوسطى 

  .مقابل توسع داpرة الفقر
ٕان Èزايد احندار مسCتوى العGش واñساع داpرة الفقر وان�شار البطا® 

ذ¸ من هتديد لالسCتقرار، جعل بعض املؤسسات وما ينطوي Oليه 
اUولية ت�³ه احلكومة ٕاىل رضورة ½هÒم لطبقة الوسطى اليت تضطلع 
بmٔدوار حمورية يف شCىت اHاالت، واليت يعود تmٓلك جحمها مقابل اñساع 
الف�ات اUنيا مؤرشا عن سوء توزيع الرثوات، وما ¯ من عواقب ¾ري 

K³ىل توازن البO عيةمحمودةÒة ½ج.  
�¸، فWحن، يف فريق اTٔصا® واملعارصة، ندعو احلكومة ٕاىل رضورة 

اقgصادي لهاذ الطبقة لبناء جممتع -½عÒد واملراهنة Oىل اUور السوسCيو
�سوده التوازن، عتبار ٔ�ن اñساع جحمها من الرشوط واملقومات اTٔساسCية 

  .لبناء جممتع ٔ�كرث ٔ�مWا واسCتقرارا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسCيد رئGس السCيد رئGس السCيد رئGس السCيد رئGس 
  . شكرا �لسCيد املس�شار

ونg³قل ٕاىل السؤال الثاين املوVه ٕاىل السCيد الوز�ر يف نفس القطاع، 
وهو حول توزيع اUقKق املدمع، واللكمة ÏTٔد السادة ٔ�عضاء الفريق 

  . اUسCتوري
  .اTٔسCتاذ العاليف، تفضل

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السCيد الرئGس

  ، السCيد الوز�ر
تتعرض مادة اUقKق املدمع، سواء Oىل مسCتوى التوزيع ٔ�و اTٔسعار، 
مجلY من التالعب من طرف ٔ�رب املطاحن، مما ينعكس سلبيا Oىل 
املواطنني جراء الزçدة ¾ري املرشوOة، ٕاذ �سCتفKد من هذا اUمع بعض 
ٔ�رب املطاحن ا��ن اغتنوا Oىل حساب املواطنني، واك�ن، السCيد 

عض املطاحن تيعطيو ذاك اليش دçل اUقKق �لت�ار ا�يل الوز�ر، ب
طن ويقول ليه وقع ليا  80تي�شارÑوا معهم يف الغش، يقدر يعطيه يف املثل 

  .طن 100بmٔنك اwذييت 
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وكذ¸، السCيد الوز�ر، راه احWا تنالحظو واÏد املادة دçل البوطا¾از 
 هGسCتافدوا مWوالسكر، تنالحظو واÏد النقص يف الوزن، وهاذ اليش راه ت 

  .اTٔغنياء عوض الفقراء

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .السCيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  السCيد الرئGس،
  السادة املس�شار�ن،

 �لبوطا والسكر، ال راه ٔ�� وضعت Oيل سؤال Oىل اUقKق ودزت يل
مواضيع �مة Vدا كهتم املغاربة، ٔ�سCتاذي العز�ز، البوطا ما  3هاذو راه 

اكي³ش يش واÏد ينقص فهيا الوزن، ما اكي³ش هاذ اليش، والقالب دçل 
السكر مكgوب Oليه Ñيلو، السكر ا�يل لتقسCيط مكgوب Oليه Ñيلو، 

ذاك املقرط اTٔصفر راه ك�رشي اخل³شة دçل سK³دة فهيا Ñيلو، ك�رشي ه
مكgوب Oليه، هزوا ذاك اليش وديوه وزنوه، واÏد السCيد قال ٔ�ن البوطا 
نقصات ابداو الناس Oرب ما تعرب، راه ما اكي³ش هاذ اليش، واش يه 
كتعمر راه قلهتا واÏد اKهنار وحضكوا الناس، واش يه هذيك البوطا كتعمر 

 centre(عمر بــ لغراف ش يبقى ينقص لها يف الوزن، راه تت
d’emplissage( وبــ ،)la pression(،  لçبكة دCوكتدوز البوطا يف الش

)l’usine .(  
شوفوا دا ضيعنا واÏد املوضوع من اTٔمهية مباكن ا�يل طرحت، هاذ 
. القضية دçل اUقKق، هاذ اليش ¾ادي نعاجلوه، ٔ�� ٔ�ؤكد لمك ٔ�ننا غنعاجلوه

واÏد، اليوم املواطنني Ñيعرفوا ٔ�ن إالقلمي،  اTٓن Ãرش� التوزيع Tٔقالمي ها
اشهر،  6قWطار، صايف معروف، ملدة  w�19.625د ٕاقلمي ٔ�زيالل عندو 

كنوزعو جوج مرات يف العام، اTٔول يف ينا�ر، ودا وزعناه Tٔنه داركنا 
  . رمضان، و�¸ وزعناه ق�ل الوقت

املدمع ش  9نيا، ك³رشو املطاحن العدد دçل اUقKق ا�يل اعطيناها
و�¸، هاذ اليش ولينا مgبعينو  .ش تطحنو )l’écrasement(تد�ر 

مطحنة، غنقول ¸ القرارات ا�يل  137جبد، در� واÏد إالحصاء لــ 
ç�ٔم، ا�لجنة اwذات قرار ش ¾ادي ñسد ما  4اwذات ا�لجنة هذي 

املطاحن  10¾اد�ش تعطي اUقKق املدمع �لمطحنة يف ìرودانت، و
امه ٕانذار مكgوب لتفاصيل دçلو، ؤ�نه ٕاىل يق مسو اجلودة ٔ�عطين

غنوصلو معهم �لسدان، Tٔنه ما ميك³ش يق التالعب يف اTٔلك دçل 
  .املغاربة

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

  .اللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليف
 Cيد الوز�رشكرا �لس.  

  السCيد الوز�ر، 
بال ما تغوفل Oيل يف اجلواب، Tٔين ٔ�� ٕاىل قلت ¸ يش ÏاVة راين ٔ�� 
مؤكد مهنا، ؤ�� غنقول ¸ ٔ�شCنو اك�ن، الlم دçلمك Vا يف هاذ الق�ة بäٔmمك 

مليون لك من ضبط يف Ïا®  30املليون ٕاىل  O10رية ¾ادي تفوق مابني ا�
  .غش

  السCيد الوز�ر، 
 هالبارح تmٔكدت مW ،امكعم�كون عرفت بmٔن هاذ السؤال ¾ادي ٔ�� ميل 

خشصيا، وامشGت عند مول احلانوت واwذيت جوج البوطات دçل الغاز 
Ñيلو،  Ñ23يلو، وOرب� البوطا اTٔوىل والبوطا الثانية فهيا  26ومكgوب Oلهيا 

  .ها وÏدة
 ما Ñ26يلو ويه مكgوب فهيا  23.. الثانية، السCيد الوز�ر، طلبت من

Ñيلو، قلت لو اOرب  3امشات مهنا  26بني اخلاوي والعامر، ومكgوبة فهيا 
خWمكل، السCيد الوز�ر، غيضيع يل، الوقت .. اUقKق دçل GشةW خ يل 

  .السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . ال، ال، ¾ري زيد، ¾ري زيد

  .السCيد الوز�ر، ٔ�رجوك، تفضل، تفضل

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليف
 w لهياO وبgق مكKقUل اçنا فهيا  ³50شة دKيلو، لقÑ48 راه اك�ن ،

نقص، السCيد الوز�ر، احWا هاذ اليش دا ما عرفWاش ٔ�شCنو واقع؟ واش 
هاذ اليش Ïالل وال حرام هاذ اليش دçل النقص؟ وهنا غنعطيك واÏد 

Èركتمك اكحمل�ة البيضاء ليلها كهنارها : "يقول) ص(احلديث دçل رسول هللا 
، واTٓية القر�ٓنية تتقول " واحلالل بّني  �زيغ عهنا ٕاال ها¸، احلرام بّني ال
  ."ؤ�قميوا الوزن لقسط وال خترسوا املزيان"

  السCيد الوز�ر، 
. راه اك�ن الغش Tٔين ٔ�� ما جKت لهنا حىت تmٔكدت من هاذ اليش

احWا رمبا ما Èكونوش Oىل Oمل، تنطالبو مWمك واÏد .. ولهذا، تنطالبو مWمك
ا�ل�ان مركزية وجلان ٕاقلميية ا�يل غتقوم هباذ اليش، وهاذ اليش راه ٔ�كدوه 

يوم يف  27-  25لنا مواطنني قال ¸ بmٔن البوطا¾از اكنت تتدي يل ما بني 
يوم، هذا تÑٔmيد بmٔنه  18يوم،  17اUار دçلو، دا والت ما تتفوñش لو 

ر، ال Tٔن خشصيا اك�ن نقص، واحWا خشصيا وقفWا بال ما تقول، السCيد الوز�
ٕاىل ابغييت اكع Ñون ما Vات عيب نعطيك امسية مول احلانوت ا�يل لقKنا 

  . Ñ26يلو ويه مكgوبة فهيا  23عندو البوطة فهيا 
  .شكرا السCيد الرئGس
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        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .لمك السCيد الوز�ر يف بعض الثواين، تفضلوا

Gى رئU يد الوز�ر املنتدبCالسGى رئU يد الوز�ر املنتدبCالسGى رئU يد الوز�ر املنتدبCالسGى رئU يد الوز�ر املنتدبCس احلكومة، امللكف لشؤون العامة س احلكومة، امللكف لشؤون العامة س احلكومة، امللكف لشؤون العامة س احلكومة، امللكف لشؤون العامة الس
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٔ�وال، كتلكم Oىل البGرسي، وسولو هو واش مايش هو الغشاش بعدا، 
البوطا ما ميك³ش �متس الوزن ٕاىل اكن فهيا الغطا امليكة ابيض سادها، ذاك 
الساOة نت¶اسب ٔ�� Oىل ذاك البوطة، ولكن ٕاىل حKد مهنا هذاك امليكة، 

  .مول البGرسي هو طيب هبا بعدا هذاك

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك السCيد الوز�ر

حصيح، حنن، السCيد الوز�ر، نتفق معمك ٕاىل قلتو Oىل ٔ�ن هاذ املواضيع 
لكها، سواء هاذ اليش ا�يل قلناه دçل وضعية الطبقة الوسطى ٔ�و هاذ اليش 
 دçل البوطا¾از وال دçل اUقKق راه ما يف احلقKقة مايش ٔ�سCئY شفوية يف

  . Ïدود ثالثة دقائق ا�يل ¾ادي Èكفي
و�¸، يف نظري ٔ�نه جيب ٔ�ن نوVه اUعوة �لسCيد الوز�ر ش يناقش 

  . معنا هاذ املواضيع بواÏد النوع دçل التفصيل ٔ�كرث
املوVه يف هذا القطاع، وهو  -رمبا واwTٔري-ونg³قل ٕاىل السؤال الثالث 

ضان، واللكمة ÏTٔد حول رضورة توفري املواد الغذائية wالل شهر رم
  . السادة ٔ�عضاء الفريق ½سCتقاليل

  .اليس اTٔنصاري، تفضل

        ::::املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحمد اTٔنصاريد اTٔنصاريد اTٔنصاريد اTٔنصاري
  السCيد الرئGس،

  السCيدان الوز�ران، 
  الزمالء اTٔعزاء،

سؤايل سCيكون م�ارشا �لسCيد الوز�ر، حنن Oىل ٔ�بواب شهر رمضان 
احلكومة محلاية القدرة  املبارك، ما يه إالجراءات والتدابري اليت س�Úgذها

الرشائية �لمواطنني من الزçدة يف اTٔسعار وكذ¸ خبصوص توفري املواد 
  الغذائية wالل هذا الشهر املبارك؟ 

  .وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

 .، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواباللكمة لمك

لكف لشؤون العامة لكف لشؤون العامة لكف لشؤون العامة لكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، املالسCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، املالسCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، املالسCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امل
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا السCيد الرئGس

  .شكرا �لسCيد الرئGس واملس�شار احملرتم
هاذ املوضوع من اTٔمهية مباكن، واحWا Oىل ٔ�بواب شهر رمضان املبارك، 
كتعرفوا ٔ�نه عند� واÏد ا�لجنة ا�يل ك�سمى ا�لجنة دçل Èزويد اTٔسواق، 

ابدينا كند�رو لها اجOÒات  كتجمتع مرة يف الشهر، ميل قرب شهر رمضان
شهر رمضان، وwذات احلكومة ½حgياطات يف املواد ا�يل  نwاصة �متو�

احWا ما كنقدوش نتجوها اكمY، وÏلينا اUيوانة، من فاحت ينا�ر واحWا Ïالينا 
  .اUيوانة �لحبوب، �لمواد اHففة دçل احلليب، لواÏد العدد دçل القطاين

درست الوضعية دçل اTٔسواق، Ñيفاش  اثنني، هذه ا�لجنة هذي
كندرسو هاذ الوضعية دçل اTٔسواق ودçل التخز�ن ودçل ½سCهتالك؟ 
كنقارنو ½سCهتالك دçل Oامني مع ½سCهتالك املرتقب دçل العام املق�ل 
من wالل املصاحل إالقلميية اXتصة دçل الشؤون ½قgصادية ا�يل يف 

وزارة : ة مع املؤسسات لكها ا�يل كتوفرالعامالت، واجمتعت هاذ ا�ل�
  .الت�ارة، مكgب القطاين، ٕاىل ¾ري ذ¸، بال ما ندwلو يف التفاصيل

و�¸، هاذ ا�لجنة هذي لقات ٔ�ن الوضعية ٕان شاء هللا دçل 
اTٔسواق دçلنا ¾ادي Èكون فهيا وفرة املواد، حىت اKمتر ا�يل اكن قليل عند� 

ومع ذ¸  ،)le stock(ي عند�، عند� يف هاذ العام، لقKناه يف ½حgياط
  .ٔ�لف طن، راه النصف دçلها دwل �لمغرب 17¾³سCتوردو 

و�¸، اwذينا مجيع ½حgياطات ش äرقKو هاذ املوضوع ٕاىل موضوع 
دقKق، Èرٔ�س السCيد رئGس احلكومة ا�لجنة الوزارية هاذ املرة اTٔسCبوع ا�يل 

  .عام بmٔنه ¾ادي نوفرو لكيشفات، وتدار بيان والزتمWا ٔ�مام الرٔ�ي ال
دçل الصباح در� اجÒع يف وزارة اUاwلية مع  9اليوم يف الصباح، يف 

املسؤولني ½قgصاديني دçل العامالت يف املغرب اكملني، وÈرٔ�سCنا ½جÒع 
السCيد وز�ر اUاwلية املنتدب وعبد ربه، واكن النقاش فKه فائدة، وامشاو 

اليش راه انت كتعرف هاذ اليش، اك�ن ا�ل�ان  املسؤولني احملليني، وهاذ
ا�يل Ñيرتٔ�سوها السادة الوالة والعامل لت��ع السوق وت��ع Èزويد السوق، 
واملراق�ة كنحثو هاذ السCنة Oىل اجلودة Tٔن رمضان ¾ادي جيي يف شهر 

  .اشوية خسون

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد الوز�ر

 .قKباليس اTٔنصاري، تفضل يف ٕاطار التع 

        ::::املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحمد اTٔنصاريد اTٔنصاريد اTٔنصاريد اTٔنصاري
شكرا السCيد الوز�ر Oىل هذه البيا�ت وهذه املعطيات ويه مو¹ة 

ا�يل عضو "�لرٔ�ي العام بقدر ما يه مو¹ة �لحضور الكرمي، ولكن تيقولوا 
، احWا من ب الوقاية فقط طرحWا هذا السؤال، "حل³ش تيÚاف من احلبل

ناك ت��ع يويم وحممك لتزنيل هذه وäمتىن، السCيد الوز�ر، ٔ�ن �كون ه 
إالجراءات اليت ال ختلو من ٔ�مهية، وكذ¸ äمتىن ا¹Tٔزة الرقابية املتعددة، 
من حسCبة ؤ�قسام ½قgصادية، واملكgب الوطين �لحبوب، ٕاىل ¾ري ذ¸، 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

27 

 )م 2014 يونيو 17( ه 1435 شعبان 19

ٔ�ن �كون ت³سCيق بGهنا، وكذ¸ مع اسCتعامل إالOالم يف مجيع جتلياته، من 
Gوب، لتحسgو® من ٕاجراءات، مسعي ومريئ ومكUس املواطن مبا تقوم به ا

ليك ال يبقى ذ¸ يف جمال إالجراءات املمركزة شفوç، وOدم تزنيلها Oىل 
  .ٔ�رض الواقع

وكذ¸ فgح قWوات �ل�شيك �لمواطنني عند حصول بعض ½äزالقات 
ٔ�و ½خgالالت ٔ�و ٕاذا اكن هناك من سولت ¯ نفسه التالعب بmٔرزاق 

وäمتىن ٕان شاء هللا ٔ�ن �كون شهرا م�اراك لشهر املبارك، املواطنني يف هذا ا
  .Oىل املغاربة مجيعا

  .وشكرا

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �لسCيد رئGس الفريق

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف بعض الثواين، تفضل

السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة السCيد الوز�ر املنتدب Uى رئGس احلكومة، امللكف لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

لقضية دçل الشاكوي ابغيت نثري ½ن��اه دçل السادة ال، ¾ري هاذ ا
املس�شار�ن ٔ�ننا عند� مرصد حامية املسCهتe، وهاذ املرصد هذا Ñميكن 
�لناس تطلع فKه Oىل اجلوانب القانونية وكذ¸ توضع فKه الشاكية دçلها، 

  .هذا واÏد
 9نيا، ف  خيص املتابعة، هاذ ا�لجنة دçل Èزويد اTٔسواق، متو�ن

اTٔسواق، غتجمتع الثال9ء وامخلGس مركزç يف الرط، وغتكون ا�لجنة 
احمللية، واملعلومات غتطلع من ا�لجنة احمللية �لتدwل دçل ا�لجنة املركزية، 
ولكن السادة الوالة والعامل راه هام مما الشك فKه Oاطيني ٔ�مهية Ñبرية لهاذ 

، خفت "احل³ش ÑيÚافا�يل عضو "املوضوع، ونقول ¸ بmٔنه حىت ٔ�� معك 
  ...ٔ�� ليعضين احل³ش، احبال الباكلورç ليوقع لو يش ÏاVة يف رمضان

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
شكرا السCيد الوز�ر، شكرا ¸، وÃشكرمك Oىل مسامهتمك الطيبة معنا 

  .يف هاذ اجللسة
ونg³قل Tٓخر سؤال يف قطاع الصناOة والت�ارة و½س��ر، وهو حول 

تبادل احلر، واللكمة �لسCيد اTٔسCتاذ Oذاب الز¾اري من نتاجئ اتفاقKات ال 
  .الت¶الف ½شرتايك

        ::::املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحمد Oذابد Oذابد Oذابد Oذاب
  .شكرا السCيد الرئGس

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

سؤالنا، السCيد الوز�ر، من wالل تطلعنا �لتقر�ر دçل اHلس 
ملزيان الت�اري �لمغرب ½قgصادي و½جÒعي والبGيئ w�ٔريا، ٔ�كد ٔ�ن ا

يعاين من جعز بK³وي مع لك الب�ان اليت جتمعنا هبا اتفاقKات التبادل احلر، 
وهذا Ñيجعلنا نتوVه ٕاليمك هبذا السؤال حول ٔ�سCباب النتاجئ السلبية؟ ؤ�يضا 
حول مدى اسCتفادة بالد� من هاذ االتفاقKات؟ وكذ¸ ماذا تنوون 

ا�يل ظهرت wالل هاذ التطبيق  مراجعة العمل Oىل جتاوز ½خgالالت
  دçل هاذ اتفاقKات التبادل احلر؟

  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا �ليس Oذاب الز¾اري

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب عن السؤال، تفضل

�ر و½قgصاد ر و½قgصاد ر و½قgصاد ر و½قgصاد ���السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�
        ::::امللكف لت�ارة اخلارجKةامللكف لت�ارة اخلارجKةامللكف لت�ارة اخلارجKةامللكف لت�ارة اخلارجKة    الرالرالرالرمقمقمقمقي،ي،ي،ي،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
بداية، الشكر لمك، السCيد املس�شار احملرتم، Oىل طرحمك هاذ السؤال 
املتعلق تفاقKات ٔ�و �9ٓر اتفاقKات التبادل احلر Oىل ½قgصاد الوطين، 

  .ومدى اسCتفادة بالد� من هاذ االتفاقKات
ن اتفاقKات التبادل احلر تندرج يف ٕاطار يف البداية، البد من إالشارة �ٔ 

التوVه ا�يل هنجت بالد� مWذ بداية ال�نWGات، واملتجسد يف هنج سCياسة 
½نفgاح يف جمال الت�ارة اخلارجKة، ٔ�وال، هبدف فgح ٔ�سواق Vديدة وواOدة 

  ٔ�مام صادراتنا؛ 
هبدف Vذب ½س��رات اTٔجWبية املبارشة، واليت انتقلت من  ،9نيا

  . 2013مليار سCنة  40، ٕاىل ٔ�كرث من 2006مليار درمه سCنة  26
�¸، فٕان هذه االتفاقKات تعترب ن��Kة لهذا ½نفgاح، سواء Oىل صعيد 

  .العالقات املتعددة اTٔطراف ٔ�و Oىل مسCتوى العالقات اجلهوية والثنائية
ف  خيص نتاجئ اتفاقKات التبادل احلر، فال ميكن اعتبارها سلبية بصفة 

الت¶اليل     لقة، وذ¸ اعتبارا لعدة عوامل داwلية وwارجKة، فاس�Wادا ٕاىلمط
اليت تقوم هبا الوزارة يف هذا إالطار، تبني إالحصائيات واملعطيات ٔ�ن 

متثل حوايل  املبادالت الت�ارية مع اUول املوقعة Oىل اتفاقKات التبادل احلر
سCنة  من مجموع الصادرات wالل %73من مجموع الواردات، و 79%

، ٕاال ٔ�ن احلصة اليت تمت يف ٕاطار النظام التفضييل لهاذ االتفاقKات 2013
من مجموع املبادالت  %30ما كتعداش  يه) les ALE2(مبعىن يف ٕاطار 

الت�ارية مع هذه اUول، ولتايل ال ميكن اwزتال ٕاشاكلية العجز الت�اري 
  .املغريب فقط يف اتفاقKات التبادل احلر

½عتبار هاذ املعطى فٕان العجز املس�ل مع اUول  فٕاذا w�ٔذ� بعني
املوقعة التفاقKات التبادل احلر ميكن تفسريه بنفس العوامل الرئGسCية املؤfرة 
يف تفامق العجز الت�اري مع يق اUول، ٕاذ بلغت ÃسCبة الواردات من ب�ان 

نعة اتفاقKة التبادل احلر من املواد طاقKة واملواد اخلام واملواد نصف املص 

                                                 
2 Accord de L ibre-Échange 
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، فٕاذا 2013من مجموع الواردات wالل سCنة  %75ومواد التجهزي ٔ�كرث من 
اسCتWjينا املواد السالفة ا�Ñر فه\ي صعبة التقليص، فٕان العجز مع الب�ان 
اليت Èربطنا معها اتفاقKات التبادل احلر يبقى يف مسCتوçت معقو®، فه\ي يف 

  .من ٕاجاميل العجز مع هذه الب�ان Ï1%دود 
جسل مع الصني  2013شارة كذ¸ ٔ�ن ٔ�كرب جعز �رمس سCنة وجتدر االٕ 

مليار درمه، ٔ�ي  24اليت ال Èربطنا معها ٔ�ي اتفاقKة تبادل حر حبوايل 
من مجموع العجز، نفس اليشء ل³سCبة لروسCيا ا�يل ما  %12ب³سCبة 

مليار  14عند�ش معها كذ¸ اتفاقKة تبادل حر، وعند� جعز معها دçل 
  .درمه

لق مبدى اسCتفادة بالد� من هذه االتفاقKات، ميكن يل نmٔكد ٔ�ما ف  يتع
لمك بmٔن الصادرات املغربية حنو الب�ان ا�يل عند� معها هاذ االتفاقKات فه\ي 

  .ارتفعت مWذ دخول هاذ االتفاقKات Ïزي التنفKذ ٕاىل اليوم
  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
الوقت ال دçل اجلواب وال شكرا ¸ السCيد الوز�ر Tٔن اسCتغرقت لك 

  . دçل التعقKب
  .اللكمة لÁٔسCتاذ Oذاب الز¾اري، تفضل

        ::::املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد محممحممحممحمد Oذابد Oذابد Oذابد Oذاب
  .شكرا السCيد الرئGس

شكرا السCيد الوز�ر Oىل هاذ املعلومات القمية، حنن Ãشاطرمك Tٔن 
اتفاقKات التبادل احلر لها ٕاجيابياهتا، ولكن حنن f�ٔر� مشلك السلبية Oىل 

عض املواد اليت تغرق يف السوق وحتارب املنتوج الوطين، ولها تmٔثري ٔ�ساس ب
سليب، واكن النقاش لنا، السCيد الوز�ر، يف مكWاس حول هاذ املوضوع، 
حنن نبلغمك هاجس املواطن املغريب Oىل ٔ�ساس حامية املنتوج الوطين 

  .UرVة اTٔوىل
رفش بmٔنه واش ملا تيعرف الصني هو ما تيع.. فلهذا، املواطن ما تيعرفش

اك�ن تبادل حر وال ما اكي³ش، ولكن ٕاغراق السوق اك�ن، راه يه �ٓفة 
ل³سCبة �لقطاOات املنت�ة يف البالد دçلنا، وخصنا Ãشددو وñشددوا معنا، 
السCيد الوز�ر، واحلكومة اكمY مشكورة يف هاذ النقطة هذي، Tٔنه واÏد 

ومة wìذ بعني العدد دçل القطاOات ا�يل يه �ددة وا�يل خص احلك
  .½عتبار، فهناك �مكن مشلك السلبية

فلهذا، ل³سCبة التفاقKة التبادل احلر، احWا Ãشاطرمك الرٔ�ي Tٔنه اكينة 
مصل¶ة واك�ن حقKقة يف بعض احلاالت ا�يل تيكون مصل¶ة املغرب ٔ�كرث 

  . �ك÷ري من السلبية دçلها
اق املغربية من ولهذا، تنعاودو نmٔكدو، السCيد الوز�ر، ش حتميو اTٔسو 

 YKلنا الثقçة دOىل الصناO رfٔmات ا�يل كتغرق السوق، وا�يل كتVاملنتو
واخلفKفة، وا�يل يف احلقKقة دا ٔ�� ¾ري يف القطاع دçل الصناOة التقليدية ٕاىل 
 eهتGميكن تÑ ة املاكنة ش نعطيك املعطيات ا�يلOت هنرض خصين ساKج

ٕاطار هاذ التبادل احلر ٔ�و يف ٕاطار واÏد فهيا الصانع التقليدي مبا �سمى يف 
الزحف دçل واÏد العدد دçل املنتوVات داwل الوطن ا�يل يف احلقKقة 

  .كهتe ½قgصاد دçلنا وكهتe إالنتاج دçلنا
  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك السCيد املس�شار

  .تضيف يش ÏاVةتفضل السCيد الوز�ر ٕاىل اك�ن يش ÏاVة ا�يل ميكن 

�ر و½قgصاد ر و½قgصاد ر و½قgصاد ر و½قgصاد ���السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�السCيد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الصناOة والت�ارة و½س�
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKةي، امللكف لت�ارة اخلارجKة

  .ٔ�شكرمك، السCيد الرئGس، مرة ٔ�خرى
فقط ابغيت نmٔكد �لسCيدة والسادة املس�شار�ن بmٔن احلكومة ماضية يف 

قانون امحلاية الت�ارية  حماربة موضوع إالغراق، وابدينا يف تفعيل مقgضيات
واTٓن ا�يل خصنا هام الفاOلني ½قgصاديني والصناع ٔ�هنم خصهم  15.09يف 

، واحWا ما شCيني يف هاذ اليش )des requêtes(يوضعوا الشاكçت دçلها 
رمغ الصعوت ورمغ إالماكنيات ميكن يل نmٔكد لمك wالل الشهور اwTٔرية 

ائية، واÏد العدد دçل التدابري ضد فعلنا واÏد العدد دçل التدابري امحل
كذ¸  إالغراق حامية �لصناOة املغربية، حامية �لمنتوج املغريب، وحامية

  . ملناصب الشغل يف بالد�
  .شكرا السCيد الرئGس

        ::::السCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسةالسCيد رئGس اجللسة
Ãشكرمك السCيد الوز�ر Oىل مسامهتمك، كام Ãشكر مجيع من سامه يف 

  .ٕاجناح هذه اجللسة

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


