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  )م 2014 ليوزيو  فاحت( هـ 1435 رمضان 3 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساLرئKس ل اJٔولاخلليفة ، محمد فوزي بنعاللالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومثانية دقائق، ابتداءا من الساUة الثانية واTقOقة الثانية  ساعتان :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت

  .عرش بعد الزوال

  .اJٔس@ئ^ الشفهيةم\اقشة  ::::]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل]دول اJٔعامل

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

        ::::وزي بنعالل، رئKس اجللسةوزي بنعالل، رئKس اجللسةوزي بنعالل، رئKس اجللسةوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد فاملس�شار الس@يد محمد فاملس�شار الس@يد محمد فاملس�شار الس@يد محمد ف
    .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  .U�ٔلن عن افmتاح اجللسة
  الس@يد�ن الوز�ر�ن،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اTس@تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 

هذه اجللسة Jٔس@ئ^ السادة  اTاwيل Lلس املس�شار�ن، خيصص اLلس
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Uلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اJٔس@ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس@يد اJٔمني ٕالطالع اLلس Uىل ما ]د من 

  .مراسالت وٕاUال�ت، تفضل الس@يد اJٔمني

        ::::اLلساLلساLلساLلس    املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�منياملس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�منياملس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�منياملس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني
  .شكرا الس@يد الرئKس

�ل�س@بة �لمراسالت يتعلق اJٔمر �ل�س@بة لٔ�س@ئ^ الشفهية والكmابية 
  : اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن ٕاىل �اية يوم الثال9ء فاحت يوليوز

  سؤ�؛  U :19دد اJٔس@ئ^ الشفهية -

 . سؤال وا�د: Uدد اJٔس@ئ^ الكmابية -
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

�رشع اJٓن يف معاجلة اJٔس@ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه 
ٔ�س@ئ^ مهنا �ٓنية مو�ة لقطاUات الرتبية الوطنية،  9، 21اجللسة وUددها 

سؤ�  12الش@باب والر ضة، الص�ة، الس@يا�ة، شؤون الهجرة، املاء، و
عدل واحلر ت، Uاد  موزUة Uىل قطاUات الش@باب والر ضة، الس@يا�ة، ال

السكىن، التجهزي والنقل، التضامن، الصناUة التقليدية، ال�شغيل، الشؤون 
  . العامة، حتديث إالرادة

�س@هتل هذه اJٔعامل هبذه اجللسة �Jٔس@ئ^ املو�ة ٕاىل الس@يد وز�ر 

الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، والسؤال اJٓين اJٔول حول ظاهرة حتول 
  . من اLال الرتبوي ٕاىل �جتار يف الكmب دور املدارس اخلصوصية

امسح يل، . اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع، ٔ�]ل
  . الس@يد الوز�ر، Jٔن هذا السؤال ٔ�]ل بطلب من رئKس الفريق

اللكمة . السؤال الثاين موضوUه ارتفاع رسوم ²سجيل التالمOذ اجلدد
 واملعارصة لتقدمي السؤال، �Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق اJٔصا´

  .تفضل الس@يد املس�شار من فريق اJٔصا´ واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيت
  .شكرا الس@يد الرئKس
  الس@يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يد الرئKس،

  .سؤال �ٓين حول ارتفاع رسوم ²سجيل التالمOذ اجلدد
  ، الس@يد الوز�ر احملرتم

الزال Uىل ما يبدو يف جعبة هذه احلكومة العديد من احللقات يف 
مسلسل الز دات املباغتة لٔ�سعار، هذا ما ٔ�كدته إالجراءات اwJٔرية 
اخلاصة �لز دات يف رسوم ال�سجيل يف الس@نوات اJٔوىل �لس« 
�بتدايئ �لتالمOذ اجلدد، اJٔمر ا¼ي wلف �ا´ من �س�Oاء يف صفوف 

ولياء التالمOذ ا¼�ن �كmوون بنار الغالء يف لك يشء، بدءا �لز دة �ٓ�ء و�ٔ 
يف ٔ�سعار احملروقات، وصوال ٕاىل الز دات يف ٔ�سعار بعض املواد 

  . �س@هتالÁية Uىل بعض ٔ� م من شهر رمضان
ؤ�مام هذه الز دات اليت يتفا]qٔ هبا املواطن لك مرة �سائلمك، الس@يد 

علمي العمويم ببالد�، وما يه مربرات هذه الوز�ر، عن حقOقة جمانية الت
الز دة املباغتة اليت تنعكس ال حما´ لKس فقط Uىل جOوب املواطنني بل 

  كذU Èىل العملية الرتبوية �رمهتا؟ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::املهيناملهيناملهيناملهين    الوطنية والتكو�نالوطنية والتكو�نالوطنية والتكو�نالوطنية والتكو�ن    بيةبيةبيةبية، وز�ر الرت ، وز�ر الرت ، وز�ر الرت ، وز�ر الرت �ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا    �ن اÉتار�ن اÉتار�ن اÉتار�ن اÉتارالس@يد رش@يد الس@يد رش@يد الس@يد رش@يد الس@يد رش@يد 
  الس@يد الرئKس،

  الس@يدة والسادة املس�شارون،
ٔ�وال، ابغيت نqٔكد بqٔن الوزارة لن تصدر ٔ�ي وثيقة �لرفع من رسوم 

في هاذ إالشاUات ا�يل يه ما عرفت ن²سجيل التالمOذ اجلدد، وهذا كن 
ام\ني ]ات، ما اك�ن ٔ�ي ارتفاع، و�ش نعطيمك وا�د النظرة Uىل هاذ 

 ٔJش@ياء هذي، ٔ�� نقول لمك ما يه نوعية الرسوما .  
 �9,40خنفاض بـ .. فÏ خيص رسوم ال�سجيل، اخنفضت ووصلت
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اUالش؟ Jٔن اJٓن ٔ�صبحنا �س@تعامل مسار ما ابقOناش كنطلبو من . درمه
التخفOض، مايش ) donc. (التالمOذ ذاك اTفرت ا�يل Áيكونوا فهيم النقط

  .زد�
 ٔqيبقى التÁ يبقى؟Á رامه، احبال ا�يل �ٓشTمني املدريس، ا�يل هو عرشة ا

اك�ن التعاونيات املدرس@ية ا�يل يه عرشة درامه، اك�ن . اكن هو ا�يل �يق
  .امللف املدريس درمه وعرش�ن، واك�ن مجعية اJٓ�ء واJٔولياء عرشة درامه

فÏ خيص التqٔمني املدريس �ري ٕاج�اري، التعاونيات املدرس@ية �ري 
ف املدريس ٕاج�اري، اTفرت الصحي جماين، ومجعية اJٓ�ء ٕاج�ارية، املل

  .ؤ�ولياء التالمOذ، هاذ امجلعيات هام ا�يل Áيقرروا فهيا
  .هذا ابغيت نقول بqٔن ما اك�ن ٔ�ي ز دة يف ما خيص اJٔسعار

  .وشكرا لمك

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

  .هناك تعقOب، الس@يد املس�شار؟ تفضل

        ::::KيتKيتKيتKيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@ن املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@ن املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@ن املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@ن 
  .شكرا الس@يد الرئKس

اس@متعنا ٕ�معان ٕاىل الس@يد الوز�ر احملرتم، والس@يد الوز�ر �لك رصا�ة 
و�لك صدق انU âاهدتو�، الس@يد الوز�ر، م\ذ توليمك هذه احلكومة احلالية 

  .�لز دات 
اللك ٔ�صبح Uىل اطالع وUىل دراية هباذ اJٔمور، و�لتايل، الس@يد 

من س@يادäمك احملرتمة، الس@يد الوز�ر، املواطنون الوز�ر، كنمتناو وكنلمتسو 
و�لتايل، الس@يد الوز�ر، كفوا . رامه يف �ا´ مزرية ومرتدية لس@نوات طوال

  . ٔ�يد�مك عن املواطنني
و�لتايل، الس@يد الوز�ر، قلبوا يش طريقة من الطرق بعدوا Uىل 

وا�د  املواطنني، اقرتبوا حىت املسائل د ل ال�سجيل د ل التالمOذ، هذا
  . إالشاكل ا�يل مطروح

البد، الس@يد الوز�ر، هذه احلكومة ]اءت يف احلقOقة رحي وراءه Uذاب 
ٔ�لمي، دمرمت وخربمت لك يشء، املاء، الغازوال، الس@يد الوز�ر، املشالك 

  .�رمهتا
و�لتايل، كفوا ٔ�يد�مك عن املواطنني، الس@يد الوز�ر، هاذ اليش ال يليق 

لوز�ر، وند�ن ٔ�ي ز دة متس القدرة الرشائية حنن �س�\كر، الس@يد ا. ٔ�بدا
  . �لمواطنني

  . وشكرا

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

  .لمك تعقOب، الرد Uىل التعقOب الس@يد الوز�ر

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

لكن ما اكينة �ري äكون هاذ الز دة ذيك الساUة قول ا�يل ابغييت، و 
  ز دة، �ٓش �ادي نعمل ٔ��؟ جني نقول È اكينة ز دة، ويه ما اكيناش؟

وما . هذا هو، هاذ اليش ا�يل اك�ن. خصنا نتفامهو، ما اكيناش ز دة
عرف�ش، ٔ�� ما فهم�ش، ميكن اك�ن ز دات ٔ�خرى يف مOاد�ن ٔ�خرى، 

  .ولكن فÏ خيص ال�سجيل ما اكي�ش الز دة
ي�ش ز دة، اك�ن اTمع �جâعي ا�يل هو Áيزتاد، وòزيد، مايش ما اك

خصنا نعرفو بqٔن . وا�يل Áمييش لهاذ الفõة ا�يل يه ما عندهاش إالماكنيات
Uدد املس@تفOد�ن من . مليون درمه، هذي اكينة 920املبلغ د لها مليار و

ٔ�لف، واك�ن كذÈ املس@تفOد�ن من  900املاليني و 3م�ادرة مليون حمفظة 
ٔ�لف ٔ�رسة، وUدد املس@تفOد�ن من  475ٔ�لف تلميذ و 825 "تKسري"

  .ٔ�لف w70دمات النقل املدريس 
  .امسحوا يل الس@يد الرئKس.. هذا Áيبغي يقول بqٔن الوزارة كتبذل جمهود

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .تفضلوا. شكرا الس@يد الوز�ر، اòهتûى الوقت

للكمة ا. 2014السؤال اJٓين الثالث موضوUه نتاجئ الباكلور  لس@نة 
  .�لفريق �س@تقاليل، تفضل اليس اJٔمني

        ::::املس�شار الس@يد بنجيد اJٔمنياملس�شار الس@يد بنجيد اJٔمنياملس�شار الس@يد بنجيد اJٔمنياملس�شار الس@يد بنجيد اJٔمني
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  الس@يد الوز�ر، 
�بعت اكفة اJٔرس املغربية والباحþني واملهمتني بقطاع الرتبية والتعلمي 

� Èا�ت الباكلور ، وذ�mبري امÁ مâراس@ية تعترب �هTعتبار هذه الس@نة ا
  .فاصال لالنتقال من مر�^ ٕاىل مر�^ ٔ�خرى �ل�س@بة �لتالمOذ

ونظرا Jٔمهية هذه املر�^ يف حOاة الش@باب ؤ�رسمه من الناحOة 
احملصل Uلهيا؟ ما هو تقOميمك �لنتاجئ : �قmصادية، �سائلمك، الس@يد الوز�ر

�mية وما يه �س@تعدادات املت�ذة من ٔ�]ل امÁورة �س@تدراTا�ت ا
  �ل�س@بة �لتالمOذ ا¼�ن مل يوفقوا؟

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس@يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس@يد الرئKس

  .شكرا الس@يد املس�شار
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 ، Uدد املرتحشني فÏ خيص نتاجئ هاذ اTورة العادية الم�mا�ت الباكلور
، وهذا ارتفع ٕاذا قار�ه مع الس@نة املاضية ب�س@بة 502.127اكن هاذ الس@نة 

4,7%.  
: ، العدد إالجاميل �لناحجني%47,25: �س@بة احلضور يف �م�mان

: ، Uدد الناحجني املمدرسني146.979اك�ن  2013ٔ�لف، يف Uام  156.422
، %43,61ة اكنت ، الس@نة املاضي%44,03يه �س@بة الن�اح  141.984

  .تقريبا نفس اليشء
.. ٔ�ما فÏ خيص Uدد الناحجني املرتحشني اJٔحرار، اكن Uدد الناحجني

  .%13,37، والس@نة املاضية اكن %�19,42س@بة الن�اح 
�س@بة الن�اح يف قطب الشعب العلمية الر ضية والتق\ية ما اكي�ش 

س@بة هاذ الس@نة، �  %45يف الس@نة املاضية و %45حىت يش تغيري، 
والس@نة املاضية اكنت  %28,19الن�اح يف قطب الشعب اJٔدبية واJٔصي^ 

  .د ل الز دة %4ب�س@بة  27,81%
�ٓالف قاUة ٕالجراء  10فÏ خيص �س@تعدادات، مت ٕاUداد ما يفوق 

 23مؤسسة مكراكز �م�mان، Uدد اJٔساتذة ما يقارب  �700م�mا�ت و
ٔ�لف مصحح، هاذو  20كذÈ مالحظ، وهنا  900ٔ�لف ملكف �ٕالجراء و

  .هام فÏ خيص �س@تعدادات
يوليو ٕان  18ٔ�ما فÏ خيص النتاجئ، �ادي تعلن Uلهيا ٕان شاء هللا هنار 

  .شاء هللا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .تفضل ؟هناك تعقOب الس@يد املس�شار احملرتم

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

بدور Áينوه �Lهودات املبذو´ يف ام�mان شهادة  الفريق �س@تقاليل
الباكلور ، اJٔطر الرتبوية، املدراء والنواب، �ري ٔ�ننا ٔ�ش@نو غند�رو هباذ 

  الباكلور  ٕاىل ما ²س�لناش يف املعاهد؟
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

هللا جيازيك خبري، اJٔرس املغربية اليوم كتطلب بqٔن �كون عند اوالدها 
شارÁوا يف املبار ت د ل هاذ �نتقاء، Jٔن ]ل املعاهد ال احلق �ش � 

ميكن الولوج ٕا�هيا ٕاال مبباراة، وهذا تيحز يف النفس، ها الباكلور  اwذاها 
  الوT �ٓش غند�ر به؟ 

راه تيخصنا اJٓن نفكرو، وهاذ اليش راه مايش غريب Uليمك، الس@يد 
ون وا�د النوع د ل الوز�ر، كنعرفو ò�ٔمك كتعرفوا تد�روا، فmنمتناو �ك

إالنصاف، س@Ï ٔ�ن الباكلور  فهيا اجلهوي وفهيا الوطين، مفا اكي�شاي وا�د 
  .�م�mان مو�د ا�يل غميكن لنا نقميو اLهود د ل التلميذ

فالر]اء، ٔ�ننا جنهتدو، Áوزراء، وهاذ اليش لKس بعز�ز Uليمك وUىل 
، ولكن خصنا الس@يد الوز�ر، راه ما كنبخسوش احلق د لمكمقدرäمك، 

نلمسوه، اJٔرس اليوم راها وا�^، اJٔبناء اwذاو البالكور ، ولكن ما 
عندمهش احلق �شارÁوا حىت يف �م�mان د ل �خmيار، فالر]اء اختاذ 

  .يش تدابري وطنية Uاد´ وم\صفة
  .وشكرا

        

    ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
 هناك رد Uىل التعقOب الس@يد الوز�ر؟ ٕاذن، �شكر الس@يد. شكرا

  .الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة
ونتقل ٕاىل السؤال اJٓين اJٔول املو]ه ٕاىل الس@يد وز�ر الش@باب 

اللكمة . والر ضة حول ²رسيع وترية تqٔهيل فضاءات التخيمي لهذه الس@نة
  .�لفريق �س@تقاليل، تفضل اليس اJٔنصاري

        ::::املس�شار الس@يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اJٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اJٔنصاري
  .شكرا الس@يد الرئKس

  ادة الوزراء،الس
  الزمOالت والزمالء، 
  .رمضان م�ارك سعيد

  الس@يد وز�ر الش@باب والر ضة،
حنن Uىل ٔ�بواب العط^ الصيفOة، وح�O نتلكم Uىل العط^ الصيفOة نتلكم 
عن فضاءات التخيمي Jٔبنائنا، و�لتايل òريد ٔ�ن نعرف م\مك املس@ت�دات هذه 

  .الس@نة �ل�س@بة لفضاءات التخيمي
  .وشكرا

        ::::س@يد رئKس اجللسةس@يد رئKس اجللسةس@يد رئKس اجللسةس@يد رئKس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس@يد محمد والز�ن، وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد محمد والز�ن، وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد محمد والز�ن، وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد محمد والز�ن، وز�ر الش@باب والر ضة
  .شكرا الس@يد الرئKس احملرتم

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بداية، امسح يل، الس@يد الرئKس، مبناس@بة الشهر الفضيل ٔ�ن ٔ�تقدم لمك 

w اللمك ٔ�يضا ٕاىل املغاربة قاطبة وٕاىل الس@يدات والسادة املس�شار�ن، ومن
وٕاىل اJٔمة إالسالمOة، بqٔصدق اJٔماين وا�هتاين ٕان شاء هللا واملمتنيات ��مين 
والKرس والربكة، ؤ�يضا نطلبو هللا التوفOق والسداد يف wدمة البالد والعباد 
حتت القOادة الرش@يدة ملوال� املنصور �� صاحب اجلال´ امل« محمد 

  .هللا ؤ�يدهالسادس، نرصه 
جوا� Uىل سؤالمك، الس@يد املس�شار احملرتم، فكام تعلمون ٔ�ن الوزارة 

، نظرا لٔ�مهية واخللفOة Jٔنه وا�د "عط^ �لجميع"تويل عناية wاصة لرب�مج 
وا�د الرشحية من ٔ�بناء الشعب ا�يل رمبا ما  هالرب�مج ا�يل ك�س@تافد م\

العKش ٔ�و �س��ر يف كتعطاهاش فرصة ٔ�هنا �كون لها ٔ�يضا احلق يف 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )م 2014 ليوزيو  فاحت( ه 1435 رمضان 3

وا�د العط^ صيفOة ا�يل كتكون وا�د املر�^ د ل الرا�ة ود ل 
  .�س@تجامم، ٕاىل �ٓخره

فا�يل ابغيت نqٔكد Uليه هنا ٔ�ن دwلنا يف معلية د ل التqٔهيل، التqٔهيل 
ٕاىل تذÁرتو، الس@يد املس�شار احملرتم، .. وٕاUادة فضاءات التخيمي من wالل

قطاب الكربى ا�يل �ادي äكون �وية، وا�يل اJٔ  4كنت حتدثت Uىل 
�ادي �س�مثرو فهيا �ش فعال ختفف لنا العبء د ل املؤسسات التخيميية، 
فواصلنا تqٔهيل مجموUة من املؤسسات التخيميية التابعة �لوزارة والبالغ Uددها 

مؤسسة، ودمعنا اكفة مرافقها وجتهزياهتا �لريق مبس@توى اخلدمات د لها،  50
خممي، انطلقت اJٔشغال هبا م\ذ فرتة، ويه ]اهزة  19س@تكامل ٔ�يضا ا

. الس@تق�ال اJٔطفال بعد تغلب الوزارة Uىل وا�د اLموUة من املشالك
املشلك ا�يل اكن عند� هو اكنت حىت املشاريع ا�يل كمنش@يو فهيا كنا 
كنصطدمو ببعض إالÁراهات ا�يل �البا مmعلقة ٕاما �لعقار، Jٔن حىت 

ي يش وا�د Áيد�ر يش تعرض، ٕاىل �ٓخره، وكندwلو يف كرنس@يو وÁيج
احملمكة Uاد �ش كنخرجو �لتايل احلمك، ورامك كتعرفوا، ؤ�يضا حىت البطء 

  . د ل املساطر د ل الصفقات واJٔوعية العقارية وإالدارية، ٕاىل �ٓخره
مؤسسات كربى، يه السعيدية اJٓن ا�يل ]اهزة،  4مث ٕاUادة هيلكة 

�د القطب يف وا�د املس@توى Uايل وUايل ]دا امحلد �، وا�يل اعطاتنا وا
. وا�يل �ادي يبدا �س@تغالل د لو من هاذ الس@نة، من هاذ الصيف هذا

ٔ�يضا ]اهز، بقت لنا طامار�س يف طور إالجناز واحلوزية يف  ءس املا�ٔ ر 
  .طور ²سوية وضعية الوUاء العقاري

ص Uىل امجلع بني جودة هذا مع التÁٔqيد طبعا ٔ�ن الوزارة دامئا اكنت كتحر 
الفضاءات واخلدمات املقدمة، ما ن�ساوش اح\ا حتدثنا Uىل عط^ �لجميع، 
ولكن ابغيناها ٔ�يضا äكون �كرامة �لجميع وطبعا فاش كنت�دثو Uىل الكرامة 
كنت�دثو Uىل الفضاء وكنت�دثو ٔ�يضا حىت Uىل املضمون ا�يل غتقدر 

  .يتعطى من wالل هاذ اÏÉت
  .ملس�شار احملرتموشكرا الس@يد ا

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

  .هناك تعقOب الس@يد املس�شار؟ تفضل ا�يل ا�لبار

        ::::املس�شار الس@يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس@يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس@يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس@يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس@يد الرئKس

بدوري، الس@يد الوز�ر، ك�شاطر الزمOل د يل واJٔس@تاذ د يل ا�يل 
، ولكن ٔ�ش@نو س@بقين يف السؤال �مس الفريق �س@تقاليل، اح\ا مع التخيمي

هو اجلديد؟ ٔ�� كنظن ٔ�ن احلصص اJٓن املوÁو´ للك طفل ال äكفOه لسد 
الرمق، ف�اJٔحرى ٔ�ن �متتع بعط^ جOدة ومجي^، ؤ�نه خرج من اJٔرسة اليت 

اليوم خصو �متتع فهيا،  15تعKش الفقر والهشاشة ٕاىل خممي Uىل اJٔقل 
س@يد الوز�ر، وكتعطي فاح\ا  ٔ�ش@نو زد�، س@Ï املعدالت ا�يل كتعطيو، ال 

الوزارة بطبيعة احلال كتعطهيا يف وا�د الوقت ا�يل ما اكن�شاي املواد 
  . الغذائية äزادت، راه القدر اJٓن اÉصص للك طفل راه هزيل وهزيل ]دا

فالر]اء العناية �Jٔطفال حىت �شعرون بqٔنه يف خممي، يف عط^، يف 
نجيبومه من الهوامش، هوامش äرفOه، س@Ï ٕاذا تعلق اJٔمر �Jٔطفال ا�يل ك 

املدن ا�يل Áيعانيو البؤس طوال الس@نة، فك\متناو ٔ�ننا �شوفو فهيم وا�د 
الشوفة د ل العناية اخلاصة، س@Ï وٕاىل اكنت فرتة اÉمي �ش Uىل اJٔقل 
�كون وا�د الفر]ة، وند�رو وا�د التحفزي �ل�س@بة ا�يل �حجني نعطيومه 

لنا راها خبري، Jٔننا خصنا òربيوها Uىل حب هدا  و�شعرو بqٔن الطفو´ د 
الوطن، òربيوها Uىل اJٔعامل �جâعية، òربيوها Uىل إالبداع وروح 

\ا � التعا�ش والتعاون، راه اح\ا  اJٓن كرنبيو وا�د اخللية، راه ٕاذا ٔ�حس 
  . الرتبية د لها �ادي �wذو ال�ر د لها جOدة ٕان شاء هللا

، الس@يد الوز�ر، كنظن ٕاىل طلعتيو �ري وهاذ اليش ما wافKش Uليمك
�ة ٕاقلمي ٕافران �ٓزرو غنلقاو ٔ�ن خمÏت، وقلت ٕافران �ٓزرو òJٔمك قراب من 

ها �س@مترار، اÏÉت تتطلب نوع من العناية والعناية الك�رية ر وUليمك كزت 
س@Ï يف واجب إاليواء واJٔلك، التغذية راه خصنا òزيدو فهيا ولو ند�رو 

مجيع مكو�ت اLمتع املدين وذوي النيات احلس@نة �ش ندمعو مسامهة د ل 
ذيك الوليدات، عسامه ٔ�ن �شعروا بqٔهنم يف خممي حقOقي ويف عط^ كام 

  ، فqٔية عط^ بدون فر]ة؟ "عط^ �لجميع"مسيمتوها 
  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .9نية 20اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف 

        ::::ز�ر الش@باب والر ضةز�ر الش@باب والر ضةز�ر الش@باب والر ضةز�ر الش@باب والر ضةالس@يد و الس@يد و الس@يد و الس@يد و 
  . طبعا ما ميكن يل ٕاال òمثن ما ]ا يف (م الس@يد املس�شار احملرتم

حقOقة ما كنقدموش ٔ�طباق فاخرة لٔ�طفال د لنا، كنعطيومه مالكة 
يعين يف �دود إالماكن �عتبار املزيانية الضعيفة واحملدودة، ولكن، الس@يد 

ها ٔ�� و ك ٕاىل ابغييت يه املس�شار، قلت وا�د اللكمة *مة �ادي òمتنا
تعاونو�، تعاونو� Uىل اTراري، وراه مز ن äكون عند� الغرية د هلم، 
ولكن اح\ا راه ٕاماكنياتنا حمدودة، اح\ا كن�اولو نب�Oو، ولكن يف املسائل 

  ...ا�يل كهتم اJٔلك راه نقدرو نتعاونو هبا مك�الس وكــ

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

ٕاذن منر ٕاىل السؤال التايل، موضوUه التجهزيات الر ضية �لعامل 
  .اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اTس@توري. القروي

        ::::املس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربة
  .شكرا الس@يد الرئKس
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  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يد الوز�ر،

عند� Uدد Áبري من ش@باب العامل القروي ؤ�طفا- حمرومون kشلك اليوم 
  .ملحوظ من التجهزيات الر ضية ملامرسة هوا�هتم املفض^

الر ضة املدرس@ية اليت ي�mظر مهنا اس@تدراك هذا النقص، فٕان  وحىت
التجهزيات اJٔساس@ية �لمؤسسات املدرس@ية �لبادية ال متكن ٔ�طفال وش@باب 

رسة هوايته الر ضية، اليشء ا¼ي جيعل ش@باب القرى العامل القروي ملام
والبوادي عرضة الس@تغالل الفراغ kشلك �يسء ٕاىل الرتبية واwJٔالق، 
وäكون - �9ٓر سلبية Uىل نفس@ية الش@باب ا¼ي يتعاطى �لم�درات 

  .والكحول والتدwني وما ¼È من �9ٓر سلبية Uىل الص�ة
دات الوزارة ٕال�شاء مؤسسات اليوم، الس@يد الوز�ر، �سائلمك Uىل جمهو 

  . وبنا ت متكن الش@باب من ممارسة هوا هتم الر ضية
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر ضة
  . لس@يد املس�شار احملرتم Uىل تفض1 �لسؤال� شكرا 

ٔ�عتقد . ش اòكونو واحضنيكنظن هاذ السؤال تطرح وUاود تطرح، �
ٔ�ن العامل القروي، ؤ�� ٕا�ن هذا العامل، عندي الغرية ا�يل كنتقامس معك هاذ 
الغرية ا�يل تقدمت وتفضلت هبا الس@يد املس�شار، ولكن �ش ما نبقاوش 
òكررو نفس ال3م ا�يل كنقول دميا، العامل القروي عند� معه ٕاشاكل، 

 .ٔ�ساسا Áيتعلق �لعقار
تخبني حمليني راه هاذ املسؤولية ابغينامك تعاونو� فهيا، هللا جياز�مك انâ مكن 

خبري، �ش ²سهلوا Uلينا، ٔ�� ما كنعرفش ٔ�ن رؤساء امجلاUات ا�يل Áيجيو 
لعندي ٔ�و الطلبات ا�يل كتطلب يف العامل القروي وما كنلبهياش، ا�لهم ٕاىل 

�البا مmعلقة �لعقار كتكون ٕاÁراهات ا�يل wار]ة عن إالرادة د لنا، كام قلت 
  . ٔ�و �لفضاء ا�يل تق\يا ما Áيكو�ش مالمئ

نقدر نعطيك اJٔرقام يعين الربامج ا�يل كند�رو لكها مو�ة اليوم �لعامل 
القروي، العدو الريفي طبعا كمنش@يو �لعامل القروي، ٔ�بطال احلي امشK\ا ٔ�يضا 

النصف د لها ٔ�لف، نقدر نعطيك  �55لعامل القروي، اكن العملية ا�يل فهيا 
د ل  املالعب) les CSP1(لقروي، يف العامل ا هٕاىل ما اك�ش اكرث لك

لكها يف العامل القروي، وهاذ  %50ٕاىل ما اكن�ش فايتة  %50القرب تقريبا 
اليش ما كنقولش هاذ اليش اكيف، ٔ�� معك، مازال هاذ العامل القروي Áيعاين 

                                                 
1 Centres Sportifs de Proximité 

  .من وا�د احليف وÁيعاين من وا�د اخلصاص
هاذ اليش خصنا نتعاونو Uليه Jٔن اح\ا Áوزارة حبمك احملدودية ولكن 

د ل املزيانية د لنا، ؤ�يضا غياب احلضور د لنا Uىل اJٔش@ياء ا�يل ما 
عند�ش Uلهيا سلطة وما عند�ش Uلهيا قرار ا�يل مmعلقة ٔ�ساسا �لعقار، 

لو هاذ هنا ابغينامك تتعاونوا معنا هللا جياز�مك خبري �ش فعال نقدور ند�
املشالك ونوصلو لهاذ املس@توى ا�يل كن�mظرو وا�يل كنمتناو مجيع لهاذ العامل 

  . القروي
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس@يد املس�شار، �لتعقOب، تفضلوا

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

  الس@يد الوز�ر، 
لمك ت�شكرمك ٔ�وال عن اجلواب، ؤ�نوه �ملضامني فÏ يتعلق �جلواب د 

د لو، ولكن البد من التذكري بqٔن هناك مجموUة من املشالك اليت تعرقل بل 
وتفشل جمهودات امجلاUات يف هذا اLال، ٔ�نمت Áوزارة دامئا ترتاهنوا بوا�د 
الشلك Áبري يف املسامهة والرشاكة د ل امجلاUات احمللية القروية يف هذا 

 Lات القروية راه معظمها ال مزيانية لها اUٔن امجلاqىل امجليع بU هود، لكن جيب
ٕاال فÏ يتعلق �لتدبري اليويم وتدبري املوظفني، وكثري مهنا ال حتقق فائض، 
وحىت ٕاذا حققmه عندها وا�د احلاجOات ٔ�خرى مل�ة اكملساÈ والطرق 

  . القروية واملاء الرشوب، اJٔس@بقOة لهاذو
إالشاكلية ٔ�خرى كام ]اءت Uىل ا�لسان د لمك وهو  وهناك وا�د

املشلك د ل العقار، العقار دا� اك�ن بالد امجلوع وال اك�ن بالد د ل اTو´ 
كتطلب فوق Uامني Uاد ٕاىل وصلنا �ل�ل د لها، وهناك وا�د املشلكة 
ٔ�خرى تتعلق بتوزيع التجهزيات ل�شمل Uدد Áبري من اJٔنواع الر ضية 

  .الفردية
  الس@يد الوز�ر، 

.. بqٔن هنا العامل القروي راه ما ابقاش ترياهن �ري Uىل Áرة القدم وال راه
العامل القروي راه حىت هو وىل �غي ذيك املامرسة الر ضية د ل ٔ�لعاب 
القوى، ابغى الس@با�ة و�ريها من هاذ اليش، ولكن هاذ اليش، الس@يد 

اح\ا دامئا اللك ينادي الوز�ر، راه ما ت�شوفوهش يف العامل القروي، و 
  . �ملساواة، ولكن ابغينا املساواة بني املدينة والقرية

  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، تفضلوا
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        ::::الس@يد وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر ضة
ٔ�� ٕاىل ابغيتو تتفقوا معا ، ٔ�� عندي وا�د التصور، دا� اUالش ما 

وصيات �لمناطق القروية يف ٔ�صناف ر ضية معينة؟ ٕاىل ما نعطيوش خص
مþالن  )la lutte(ند�ر ٔ�� توفرش العقار، واش البد نلعب الكرة؟ نقدر 

ا�يل ما كKسواش �زاف، وما ÁيتطلDش، يعين اكينة ) tire à l’arc(ند�ر 
ٔ�صناف ر ضية ا�يل �ري دا� اح\ا خصنا عند� وا�د الفكرة خصنا ٕاىل 

لكنا  ،)football(، لكنا خصنا ند�رو )natation(ش@يو لكنا ند�رو ابغينا من 
لكنا، راه خصنا �wذو اخلصوصيات د ل العامل ) basket(خصنا ند�رو 

القروي، د ل اجلهات، �الس��ر يف ٔ�صناف ر ضية، ونقول È ٕاىل 
 ٔJ دالياتOلهيا من اليوم نقدرو حنققو فهيا ٕاجنازات وجنيبو فهيا مU ن اش@تغلنا

هاذ اليش املصارUة، ) la lutte(عند� فرص ٔ�ننا حنققو فهيا، مþال حبال يف 
حنققو فهيا مþال مOداليات مقارنة مع Áرة  ،)tire à l’arc(يف هاد اليش 

القدم مþال ٔ�� كنجيب فهيا مOدالية ٔ�وملبية ٔ�و �wذ هبا Hٔس العامل ٕاىل �ٓخره، 
  .Uىل اJٔقل يف الوقت الراهن

د�ش ٕاشاكل، ٔ�� ٕاىل ابغيتو جنلسو، الباليص ا�يل فهيم ¼È، ٔ�� ما عن
خصاص يف العقار �ٓجOو مرح�ا �لوزارة جنلسو ونقدرو نو�و �س��ر يف 
وا�د اJٔصناف ر ضية ا�يل كنظن ٔ�هنا تقدر حتل لنا املشلك، وUىل اJٔقل 
حنيدو ذاك احليف Jٔن حقOقة ما �اد�ش نبقاو اكملني، دا� انت كتقول يل 

Uات ما عندهاش، ٔ�� �ادي نقول È الوزارة ما عندهاش، ولكن امجلا
املواطن ما �اد�ش يبقى �شوف\ا كنبكOو مجيع، ما �اد�ش �س�مثرو يف 
الباكئية، خصنا òكونو wالقني، م�ادر�ن، ؤ�� الب�Kان مفmو�ني �ٓجOو جنلسو 

  .و�شوفو الطرق ا�يل �ادي نقدر �س�مثرو يف ٔ�صناف ر ضية

        ::::سةسةسةسةالس@يد رئKس اجلل الس@يد رئKس اجلل الس@يد رئKس اجلل الس@يد رئKس اجلل 
الس@يد الوز�ر، و�شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف  اشكر 

  .هذه اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤال اJٓين املو]ه ٕاىل الس@يد وز�ر الص�ة حول اس@مترار 

  . وفOات اJٔ*ات ٔ�ثناء الوالدة
 .اللكمة لٔ�صا´ واملعارصة، تفضل الس@يد املس�شار

        : : : : ديديديديديديديدي    املس�شار الس@يد ٕا�راهمي �ناملس�شار الس@يد ٕا�راهمي �ناملس�شار الس@يد ٕا�راهمي �ناملس�شار الس@يد ٕا�راهمي �ن
  .س@يد الرئKسشكرا ال 

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

الزالت املعطيات الرمسية ²شري ٕاىل اس@مترار وفOات اJٔ*ات يف غياب 
رشوط املراق�ة الطبية اليت تؤدي ٕاىل حصول تعقOدات �البا ما تقع بعد 

ا يؤكده صندوق اJٔمم املت�دة �لساكن ا¼ي رمس صورة الوالدة، وهذا م
قامتة حول وضع الص�ة إالجنابية ببالد�، من wالل التقر�ر ا¼ي قدم يف 
اJٔسابيع اwJٔرية مبناس@بة ختليد اليوم العاملي �لقابالت، معمتدا Uىل مؤرشات 
اس@مترار وفOات اJٔ*ات ٔ�ثناء الوالدة وارتفاع معدل وفOات اJٔطفال 

 ٔJاصة �لعامل القروي مقارنة مع الوسط احلرضي، مما واw ات ٔ�ثناء الوالدة*
  .ال يدع جماال �لشك حول ضعف املنظومة الصحية ببالد�

ٔ�مام هذه الصورة القامتة، �سائلمك، الس@يد الوز�ر، عن ٕاسرتاتيجية 
الوزارة �ل�د من وفOات اJٔ*ات ببالد�، وما يه التدابري اليت اختذهتا 

خلفض معدالت الوفOات wاصة �لعامل القروي حOث ال�ساء وزارäمك 
  واJٔطفال اJٔكرث معا�ة؟ 
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس@يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس@يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس@يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالس@يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد املس�شار احملرتم،
  ون احملرتمون،الس@يدات والسادة املس�شار 

ٔ�وال رمضان م�ارك سعيد، �لص�ة والعافOة �لس@يدات والسادة 
  . املس�شارون ومجيع املغاربة

  الس@يد املس�شار، 
�ش òكونو م\صفني فالبد ما نقرو يعين �Lهودات ا�يل قامت هبا 

فÏ خيص وفOات اJٔطفال واJٔ*ات، ا�يل  1990بالد� م\ذ قدمي، م\ذ 
  .اJٔلفOة، الهدف الرابع والهدف اخلامس �ش نوصلو لٔ�هداف

وفاة للك  84حوايل  1990فÏ خيص وفOات اJٔطفال، اكن عند� 
، فÏ 30والدة حOة فÏ خيص اJٔطفال، واJٓن ٔ�صبحت حوايل  1000

وفاة د ل اJٔ*ات للك  332حوايل  1990خيص اJٔ*ات اكنت عند� 
يعين وا�د إالجناز ، 112ٔ�لف والدة حOة، واJٓن صبحت عند�  100

  .، وهذا هو الهدف اخلامس%�67قص 
ولكن اح\ا �ري راضني، ٔ�� خشصيا �ري راض Uىل هذه الن��Oة، 

�ري راضني، ٔ�ي وا�د ما �رضاش ٔ�نه  %100والوزراء السابقني حىت هام 
  . ولو مواطنة وا�دة وال مواطن ميوت

مقنا  2013 نومفرب 13مجيع اLهودات تبذل يف هاذ اLال، ولهذا يوم 
ٕ�خراج وا�د اÉطط الوطين ل�رسيع وترية ختفOض وفOات اJٔ*ات 

احملاور، ا�يل äهيم وفOات اJٔطفال  6ٕاجراء، ا�يل فOه  51واJٔطفال ا�يل فOه 
   .)la néonatologie(اجلدد يعين 

9نيا، ا�يل تريكز �كرثة Uىل املناطق النائية، املناطق الفقرية واملناطق 
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  . الهشة
  .الس@يد املس�شار شكرا

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

  .هل هناك تعقOب الس@يد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار الس@يد امحد ٔ�محيدياملس�شار الس@يد امحد ٔ�محيدياملس�شار الس@يد امحد ٔ�محيدياملس�شار الس@يد امحد ٔ�محيدي
  .شكرا الس@يد الرئKس

فعال، الس@يد الوز�ر، اJٔرقام ا�يل مقمت هبا وقلتو بqٔن اLهودات هذي ال 
 112، �ادي ننطلقو من 112تنكر ولكن هذا وضع �رىث - مقارنة بqٔن قلمت 

يف  69ٔ�لف �ل�س@بة �لمغرب، تنجيو لتو�س كن�ربو  100املعدل فÏ خيص 
 84ٔ�لف، كنجيو ملرص ا�يل عندها وا�د العدد د ل الساكن هائل  100
 100يف  8و 6ٔ�لف، كنجيو لالحتاد اJٔورويب كن�ربو من بني  100يف 
  . ٔ�لف

 ٕاذن، وا�د احلا]ة ا�يل كنذاÁرو Uلهيا اح\ا مكغرب مmقدم مmطور،
خصوصا بqٔن كنعرفو العامل القروي، ميل كنتلكمو Uىل العامل القروي، الس@يد 
الوز�ر، راه هناك �ساء احلامالت Áهيزومه يف النعش، هاذ النعش هاذ 

  .احململ ا�يل ك�سميوه ��لغة العربية د لنا، ا�لغة املغربية
وا�د احلا]ة املس�شفOات ما .. ٕاذن، هناك مشالك ا�يل Áيعرفوها

Áيلومرت من تنغري حىت لورزازات هناك  170يف اJٔقالمي، غهنرض È اكي�ش 
بعض املناطق وا�د احلا]ة نعطيو لمك بعض املدن ما يدري �لعامل القروي، 
نعطي È القرص الك�ري، القرص الك�ري ا�يل فOه املس�شفى، ولكن فOه 
طبKب وا�د، الس@يد الوز�ر، ا�يل Áيكون يف الطب العام، Áيكون يف هاذ 

  . الوالدة د ل ال�ساء
هناك Uدد من املشالك داwل املس�شفOات، ٕاذن، هناك مشالك كثرية 

و Uليه يف القرص الك�ري، راه حىت اJٔدوية ما فهيش، رض واملس�شفى ا�يل كهن
سDهبا  %33ؤ�ن هناك الوفOات ²شري بعض املعطيات، الس@يد الوز�ر، 

راه مشلك ا�يل ما  ٕاذن، هذا. وهو الزنيف واضطرا�ت الضغط والتعف\ات
Áيعطيويش، حىت ذيك القابالت ا�يل Áيكونوا يف املس�شفى راه ما 
Áيعطيوش اJٔمهية لهاذ اJٔ*ات وكذا، Jٔن اك�ن وا�د الوضع، الس@يد 
الوز�ر، ما Áرهنايش بqٔن �ادي تعمل يش اكمريات خفOة وغتعرف احلا´ 

يل Áيكونوا يف Áيفاش ÁيعKشوها هاذ ال�ساء مع ذوك ال�ساء وذوك الر]ال ا�
  .املس�شفOات Uىل هاذ احلا´ هذي

اك�ن .. بعد الوالدة، حىت ÁيوTوا Uاد د ل الوفOات %65واك�ن 
  .2010هذي راه مؤرشات د ل الوزارة ا�يل اعطيتو� يف  ،65%

  ...ولكن وهناك معطيات ٔ�خرى، شكرا الس@يد الوز�ر،

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ....الس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ة
املشالك ا�يل رشت -، الس@يد املس�شار، يه موجودة، ولكن كنقول 
È اح\ا ت�mغلبو Uلهيا تدرجييا، تنقول È راه اك�ن اجهتاد، خص تعرف 
��يل ٕاىل ابقOنا يف اJٔرقام، وwا ما ت��غKش اJٔرقام، املنظمة العاملية �لص�ة 

 ٔJات وا*Jٔات اOخيص وف Ïول يف  10طفال من بني تتصنف املغرب فTا
  .، هذا �ري اكف%68وال  67العامل ا�يل دارت وا�د اLهود ج�ار، �قص 

رقام كذÈ خصنا �wذوها �حmياط، فاJٔرقام ا�يل رشت لها د ل  ٍJٔوا
صندوق اJٔمم املت�دة والساكن، هذي ٔ�رقام كنعرفوها، مايش ]ديد Jٔن 

ن املنظمة العاملية �لص�ة وال wدمهتم معنا، ولكن ا�يل خصنا نذÁرو به �ٔ 
صندوق اJٔمم املت�دة �لساكن وال �ريمه تتقول بqٔن املغرب �ادي يف اجتاه 

  .�ش حيقق هدف اJٔلفOة وwاصة الهدفني الرابع واخلامس
املشالك اكينة، التفاو�ت والفوارق بني العاملني القروي واحلرضي ما 

الوزارة م\ك�ة يف هاذ �جتاه معر� òكر�ها، دامئا تنقولو، ومجيع جمهودات 
  .�ش ختفف ما ٔ�مكن من هاذ الفوارق

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا، ٕاذن �شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون�mقل ٕاىل اJٔس@ئ^ املو�ة ٕاىل الس@يد وز�ر الس@يا�ة، والسؤال اJٓين 
  . �ة اTاwليةاJٔول حول دمع الس@يا

اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفOدرايل لتقدمي السؤال، 
  ...تفضل اليس

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماح
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
لق موضوع سؤالنا ا�يل هو طبعا كام توصلمت به، الس@يد الوز�ر، يتع

بدمع الس@يا�ة اTاwلية، طبعا بعد شهر رمضان م�ارشة �ادي تعرف 
الس@يا�ة اTاwلية وا�د الوترية ]د قوية مþل ما حصل �ل�س@بة �لس@نة 
املاضية، مما �س@توجب معه اختاذ تدابري وٕاجراءات wاصة يف هاذ الفرتة ا�يل 

م به هو كتفصلنا من هنا ٕاىل هناية شهر رمضان، يتعلق اJٔمر ما ميكن القOا
عقد لقاءات Uىل مس@توى اجلهات واJٔقالمي بت�س@يق مع القطاUات الوزارية 
ذات العالقة، ومع السلطات ومع املنتخبني قصد هتييء الرشوط جلعل 
اس��ر هاذ احملطة ا�يل يه ٔ�ساس@ية، بطبيعة احلال هاذ احلركة ا�يل اكينة 

وكذÈ توفري  د ل املواطنني خصنا اس��رها من الناحOة �قmصادية
الرشوط الالزمة �ش متر يف وا�د اJٔجواء ا�يل äكون جOدة، هذا 
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¼Á . ،Èيتطلب وا�د العمل، معل حتضريي، معل م\ظم �شارك فOه امجليع
  ...كنطالبو، الس@يد الوز�ر، ٔ�نه م�ارشة خص إالرساع �لقOام هباذ

 ٔJ ،د ل القدرة الرشائية ´ٔqمر يتعلق، الس@يد الوز�ر، �ملسJٔن ا
ا�Jٔلبية د ل املواطنني القدرة الرشائية د هلم بطبيعة احلال كام تعلمون 
wاصة الفõات املتوسطة وا�يل من طبيعة احلال وما حتت، فÈU خص 

معناه هاذ ا�لقاءات خص هنمتو �لنقل، هنمتو بوسائل �س@تق�ال، .. مراUاة
  ...هنمتو مبراق�ة لك ما يتعلق جبعل هاذ احملطة

Èكو�ن وا�د ا�لجن د ل �س@تق�ال، ميك ،كذä ن لنا نفكرو حىت يف
مþل ما كند�رو مع املغاربة املهاجر�ن حىت �ش Áيف قلت يوقع اس��ر 

  .د ل هاذ احملطة kشلك ٔ�سايس
ما يه إالجراءات والتدابري اليت س@تقومون هبا : ¼È، سؤالنا هو هذا

فOهنا، مþل ما حصل �ل�س@بة الس��ر هاذ احملطة ا�يل بطبيعة احلال انU âار 
  �لس@نة املاضية؟ 

  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد حلسن �داد، وز�ر الس@يا�ةالس@يد حلسن �داد، وز�ر الس@يا�ةالس@يد حلسن �داد، وز�ر الس@يا�ةالس@يد حلسن �داد، وز�ر الس@يا�ة
  .شكرا الس@يد الرئKس

  .شكرا املس�شار احملرتم Uىل طرح هاذ السؤال
ة يف البداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�هW امجليع Uىل رمضان م�ارك سعيد �لص�

  .والعافOة مجليع املس�شار�ن واملس�شارات والشعب املغريب قاطبة
هذا سؤال *م ]دا �ل�س@بة �لس@يا�ة اTاwلية، املفارقة ا�يل تتكون هو 

تيكون فOه وا�د  8، شهر ٔ�نه يف هاذ الشهر د ل من بعد رمضان
�كتظاظ Áبري ]دا، يصعب معه التدwل فÏ خيص حىت املسqٔ´ د ل 

 ٔJ مثانJٔبرية �ل�س@بة �لعرض، تيكون اÁ نه ما كتكو�ش وا�د املنافسة
املرات  15املرات و 10الطلب كثري ]دا، بعض اخلطرات يتضاعف ٕاىل 

Uىل مجيع احملطات الس@ياحOة املوجودة يف املغرب، وهذا ما Áيجعلش بqٔنه 
ٕاماكنية التدwل و²شجيع ٔ�حصاب الف\ادق �ش ميكن هلم يد�روا عروض 

  .يف هذا إالطارا�يل يه ٔ�ساس@ية 
ولكن �ل�س@بة �لتحضري، هناك جلان ا�يل يه ٕاقلميية ا�يل كتلكف ما 
 Èبتدبري كثري من هاذ احملطات هذي وكذ Èهو ٔ�مين، وتتلكف كذ
املراق�ة، املراق�ة د ل جودة الف\ادق، املراق�ة كذÈ د ل الرب�مج 

شاك ت د ل الت�ش@يطي ا�يل تتقام به يف هذه احملطات، وكذÈ التوصل �ل 
  .املواطنني فÏ خيص املسائل د ل إالقامة

اكينة ٕاشاكلية ا�يل يه تنعملو Uلهيا ولكن �ادي ميكن لنا حنلوها Uىل 
 Èاملدى البعيد ويه ٕاماكنية ٔ�نه �كونوا عروض م\اس@بة �لمغاربة، ولكن كذ

بqٔمثنة م\اس@بة، هذا ا�يل كنعملو Uليه يف ٕاطار احملطات د ل بالدي ا�يل 
جود مهنا احملطة د ل ٕافران وا�يل �ادي �لمحطة د ل ٕاميي ودار ٕان شاء مو 

  . هللا غتبدا يف هاذ الصيف
  .وشكرا

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

  هناك تعقOب الس@يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماح
ٔ�رشت، الس@يد الوز�ر، هناك معل �ٓين طرحmوه يف الشق اJٔول من 

معل مس@تق�يل، يتعلق اJٔمر مبحطة ٕافران ا�يل يه كتعرف السؤال وهناك 
جناح، احملطة د ل ٔ�اكد�ر ا�يل Áيف قلتو يه يف هناية اJٔشغال، احملطة د ل 
املهدية ا�يل من طبيعة احلال كذÈ يف الرب�مج، واملفروض ٔ�ننا نفكرو يف 

س@يدي حرازم، يف الشامل طن�ة تطوان السعيدية �زة : حمطات ٔ�خرى
رد حمطة ٔ�ساس@ية بطبيعة احلال، خفصنا نفكرو يف وا�د الزمن قOايس �ب �

  .Jٔن هاذ احملطات Áيعرفوا جناح نظرا Jٔنه اكينة وا�د اJٔمثنة يف املتناول
¼È، ك�شوف الس@نة املاضية يف هاذ الوقت �لضبط قدم\ا لمك سؤال 

Áوهنا قلنا نفس املعطيات وكنا يف ذاك الفرتة كنا هنK\ا مدينة ٕافران Uىل 
  .احmلت املدينة الثالثة مكدينة نظيفة، كنذÁرومك، الس@يد الوز�ر

فقلت بيل اJٓن Uىل بعد س@نة ما تقدم\اش بوا�د الوترية قوية يف ٕاطار 
�ر�مج بالدي �ش منش@يو kرسUة يف بناء هاذيك احملطات الس@ياحOة، 
فOجب إالرساع بD\اء هذيك احملطات الس@ياحOة Jٔهنا يه ا�يل �ادي ميكن 
لها حتل املشلك، اكينة يف الرب�مج ولكن ما اكفKش ند�رو �ر�مج، خص 

  . إالرساع
كذÈ حىت من �ة ٔ�خرى، w�ٔريا، الس@يد الرئKس، �ادي نطلبو، 
اح\ا �ادي نقرتحو Jٔن الوقت ال ي�سع، �مس الفريق الفOدرايل �ادي نطلبو 

  . اجâع ا�لجنة د ل الفال�ة �ش نعمقو النقاش يف املوضوع
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار، اòهتûى الوقت

  . تفضل الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ة
  الس@يد املس�شار احملرتم، 

الفرق ا�يل اك�ن وهو ٔ�نه الس@نة املاضية اكنت فقط عند� احملطة د ل 
 5000ٕافران، هاذ الس@نة عند� احملطة د ل ٕاميي ودار ا�يل تقريبا وا�د 

  .رس�ر ا�يل �ادي تضاف يف هاذ الصيف هذا
) l’aquaparc(�ل�س@بة �لمحطة د ل *دية بدات الس@نة املاضية، 
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 ء�ادي �كون وا]د هاذ الصيف، مþال �ل�س@بة �لمحطة د ل رٔ�س املا
د ل الناظور اTراسات موجودة و�ادي يبدا العمل Uلهيا يف القريب املق�ل 

  . �ن سلÏناطة د ل ٕان شاء هللا، كذÈ �ل�س@بة �لمح
وعند� اهâم هباذ احملطات ا�يل ذÁرت س@يدي حرازم وموالي يعقوب 
ولكن يف ٕاطار وا�د التصور ا�يل هو رمبا خمتلف Uىل احملطات د ل بالدي 
ا�يل هو تصور مþال �ل�س@بة لس@يدي حرازم خصو �كون ٔ�قل �ل�س@بة 

ة �جâعية ا�يل �لتلكفة �ل�س@بة �لمواطن املغريب Jٔن كنعرفو الرشحي
كمتيش لهاذ احملطات هاذو، ولكن هناك يعين معل راه اح\ا كنقومو به، 

�ش تد�ر مرشوع .. وهاذ العمل هذا راه ما ميك\لوش ٔ�نه يبان بني س@نة و
الس@نوات  5ٕاىل  3اس��ري د ل حمطة د ل بالدي تيخصك ما بني 

  .طات هذي�ل�س@بة �لصيا�ة وال التخطيط وإالجناز د ل هاذ احمل
، وحىت لهاذ الس@نة املاضية �2011ل�س@بة ملهدية راه مت التوقOع Uلهيا يف 

Uاد بدات العمل فهيا، اكينة حمطات مþال ا�يل عند� ٕاشاكلية د ل العقار 
س@نوات يه احملطة  �4ل�س@بة لها رمغ ٔ�ن املس�مثر وا]د يعين تقريبا هذي 

ود م\ذ مدة زم\ية، ولكن د ل س@يد العابد �ل�س@بة �ل�ديدة، هذي موج
هاذو راه مايش ٔ�زم\ة ا�يل ميكن È بني س@نة ؤ�خرى ا�يل ميكن È تعمل 
فهيا، ولكن ا�يل كنعملو �ش ميكن لنا ٔ�نه �كون عند� وا�د العرض اك�ن 

  .جوج د ل املسائل
املسqٔ´ اJٔوىل وهو ٔ�نه ك�شوفو مع ٔ�حصاب الف\ادق ما يه التحفزيات 

مواطنني املغاربة، ما ت�mوفقوش هبا يف العط^ الصيفOة ا�يل ميكن يعطيوها �ل
Jٔن تيكون اكتظاظ ولكن wارج العط^ الصيفOة، واكينة ٕاماكنيات كذÈ ما 
هو قطاع �ري *يلك ا�يل هو Áبري ]دا kشلك Áبري ]دا، حنن يف ٕاطار 

  ...اTراسة د لو �ش ميكن لنا ٔ�ننا ندفعو

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . �رشكرا الس@يد الوز

السؤال الثاين موضوUه مqٓل اÉطط اJٔزرق يف املناطق اجلنوبية 
  .فريق التجمع، تفضل اليس املهايش. �لمملكة

        ::::املس�شار الس@يد عبد اLيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اLيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اLيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اLيد املهايش
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
Uة من الترصحيات حول العديد من لقد اس@متعنا من احلكومة ٕاىل مجمو

اÉططات هتدف ٕاىل ا�هنوض بقطاع الس@يا�ة يف بالد�، وخصوصا املناطق 
اجلنوبية �لمملكة، وحOث ٔ�ن الرب�مج احلكويم قد نص Uىل �س@مترارية يف 
تنفOذ هذه اÉططات وتزنيلها Uىل ٔ�رض الواقع، خصوصا بعد ٕاجناز اÉطط 

  .حمطة اجلديدة اJٔزرق مبحطة السعيدية، وكذا

وحنن، ٕاذ �شكر احلكومة Uىل ما تقوم به يف هذا القطاع، �سائلمك، 
الس@يد الوز�ر احملرتم، عن وضعية اÉطط اJٔزرق يف املناطق اجلنوبية 

  ؟ تغازوتوwاصة مرشوع حمطة 
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  .�ر، تفضلوااللكمة لمك الس@يد الوز

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ة
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

، اكينة حمطة د ل تغازوت�ل�س@بة �لجنوب، ماعند�ش فقط حمطة 
ؤ�غرود  تغازوتواد اشODكة، اكينة د ل الشاطئ اJٔبيض، اكينة د ل 

  .و�ماوانت
ولكن ا�يل عند� فهيم اJٓن بداية اJٔشغال، هام جوج، يه د ل واد 

شODكة، اJٓن بدا العمل Jٔن در� مرشوع اس��ري اJٓن ا�يل هو *م ا
 la(]دا، يعين تيوصل تقريبا وا�د امخلسة مليار د ل اTرمه، فOه 

marina ( ٓن %70وصلت لــJه ثالثة د ل الف\ادق ا�يل هام بدات اOوف ،
لكمرت ج\وب مدينة  56نجزومه وموجود Uىل ن اTراسات �ش ميك\نا 

  .وهو *م ]دا د ل واد اشODكةطانطان، 
ولكن �ل�س@بة لتا�ازوت، Jٔول مرة يعين يف التارخي د ل املغرب، 
واح\ا كنتلكمو Uىل تغازوت، Jٔول مرة، كنوصلوا ٔ�ننا نبداوا فهيا، بدات 
اJٔشغال �ل�س@بة لتغازوت، جمهود اس��ري ]ديد، يعين يف ٕاطار مسامهة 

اJٔوطيل د ل الكولف �ادي  وطنية من مس�مثر�ن وطنيني، الكولف،
�كون وا]د يف هاذ الس@نة هذي، ؤ�ربعة د ل يعين الف\ادق ا�يل غتو]د 

  . ٕان شاء هللا 2016مع التمك^ يف  2015يف 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  هناك تعقOب الس@يد املس�شار؟. شكرا

        ::::املس�شار الس@يد عبد اLيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اLيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اLيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اLيد املهايش
ام س@بق يل ٔ�ن ٔ�رشت يف السؤال، شكرا الس@يد الوز�ر Uىل جوا�مك، وك

حنن يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �شكر احلكومة Uىل ما تقوم به من 
  .جمهودات يف هذا القطاع

وكذò Èريد من الس@يد الوز�ر ٔ�ن تقوموا مبجهودات اس@ت`\ائية ٕالخراج 
  . تغازوتهاذ املرشوع د ل احملطة د ل 

  .شكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا
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  هناك رد Uىل التعقOب، الس@يد الوز�ر؟

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ة
، ا�يل تغازوتٕاضافة، الس@يد الرئKس، �ري �ل�س@بة �لمحطة د ل 

ٔ�سايس فهيا وهو ٔ�نه �ادي äرفع لنا الطاقة إاليوائية Uىل مس@توى ٔ�اكد�ر 
د ل اJٔرسة ا�يل يه ٔ�رسة  7000ٔ�لف رس�ر، ا�يل مهنا  12بتقريبا 

كذÈ فهيا الكþري من احملطات يعين äرفهيية وت�ش@يطية Uىل س@ياحOة، و 
مس@توى البحر، كذÈ �ل�س@بة �لكولف، وكذÈ �ل�س@بة �Jٔشطة ٔ�خرى، 

  .وعندها وقع ٔ�سايس و*م ]دا وسوس@يو اقmصادي Uىل القرى اLاورة لها
خصصنا عرش�ن مليون د ل اTرمه �ش ميكن لنا ٔ�نه يف ٕاطار رشاكة 

 يعين امجلاUات احمللية، ميكن �كون يعين تطو�ر وبناء كثري ما بي�\ا وما بني
من املرÁبات، وكثري كذÈ من املرافق �جâعية اJٔساس@ية �ل�س@بة �لقرى 

  .اLاورة
ملاذا؟ Jٔنه äمنش@يو يف وا�د التو]ه د ل س@يا�ة مس@تدمية، وهاذ 

لف رس�ر الس@يا�ة املس@تدمية ٔ�وال ٔ�ن رجعنا، ما ابقاش يعين تقريبا عرش�ن �ٔ 
كام اكن من ق�ل، يعين ٔ�نه قلصنا من Uدد اJٔرسة �ش äكون املسا�ات 

  .اخلرضاء يعين ٔ�كرث
واملسqٔ´ الثانية �ش �كون وا�د الوقع ا�يل هو ٕاجيايب Uىل الساكنة 

  .احمللية، خصوصا Uىل القرى اLاورة
وكذÈ، مت يعين يف هاذ إالطار هذا ٔ�نه يعين �ل�س@بة ¼وي احلقوق 

مليون د ل  113مت ٕاعطاء احلقوق د هلم، مت ختصيص م\ذ س@نوات يعين 
اTرمه، �ش ميكن لنا ٔ�نه ا�يل مت òزع امللكOة مهنم ٔ�نه يمت تعويضهم، وتقريبا 

  .اJٓن مت رصف وا�د امخلسني مليون د ل اTرمه
ٕاذن، هناك ٕاجناز Áبري ]دا �ل�سب حملطة تغازوت، ولكن يف ]انب 

كذÈ حنن يف ٕاطار تطو�ر وا�د احملطة ا�يل  قريب من حمطة تغازوت،
غتكون ت�ش@يطية kشلك Áبري ]دا، غتكون فهيا الطاقة إاليوائية، ولكن 
الت�ش@يط ٔ�كرث ا�يل يه متاوòزا ا�يل يه قريبة من ٔ�اكد�ر كذÈ غتعطي 
وا�د إالشعاع Áبري ]دا �ل�س@بة Jٔاكد�ر، والت�ش@يط Jٔنه إالشاكلية ا�يل 

�ة يف املغرب aلك، و�ل�س@بة مþال �لمحطة مكحطة موجودة �ل�س@بة �لس@يا
ولهذا، ترنكزوا Uىل كثري من املسائل . ٔ�اكد�ر، هو انعدام الت�ش@يط

فÏ خيص يعين بعض املسائل ) les aquaparc(الت�ش@يطية فÏ خيص 
  .الرتفهيية والتحفزيية �ل�س@بة �لعائالت و�ل�س@بة �لس@ياح يف اجلنوب

  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضوUه äكþيف الرتوجي �لمنتوج الس@ياb يف ظل 
اللكمة لٔ�صا´ واملعارصة، تفضل الس@يد . الظروف إالقلميية واTولية احلالية

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكرمي ااملس�شار الس@يد عبد الكرمي ااملس�شار الس@يد عبد الكرمي ااملس�شار الس@يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  . شكرا الس@يد الرئKس

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

�لنظر �لظروف الس@ياس@ية و�قmصادية اليت يعاين مهنا احمليطان 
اجلهوي واTويل، و�لنظر �لفرص اليت ت�Oحها املس@ت�دات إالقلميية واTولية 
�لس@يا�ة الوطنية، وبفضل إالماك�ت الهامة اليت �متتع هبا املغرب wاصة ما 

هبا بالد�، فٕان  يتعلق مهنا �جلانب اJٔمين وطابع �س@تقرار ا¼ي تنعم
احلا]ة ٔ�صبحت اليوم ٔ�كرث ٕاحلا�ا �لوصول ٕاىل نتاجئ ٔ�كرث �كþري مما مت 
الوصول ٕاليه، كام ٔ�ن الظروف ٔ�حضت مالمئة لت�اوز اJٔهداف املسطرة يف 

  .�رامج وزارäمك
سؤالنا، الس@يد الوز�ر احملرتم، ما يه ٔ�س@باب Uدم متكن احلكومة من 

اين مهنا اTول املنافسة جللب مزيد من �س@تغالل اJٔمþل �لظروف اليت تع
الس@ياح لبالد�؟ وما يه إالجراءات العا]^ اليت س@تقومون هبا لتدارك هذا 

  الوضع؟ 
  .شكرا

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

  .الس@يد الوز�ر، تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ة
  .شكرا الس@يد الرئKس

ٔ�� ابغيتمك �ري . اذ السؤالشكرا الس@يد املس�شار احملرتم Uىل طرح ه
ا�يل كتعرفها  2011تتصوروا معا  ٔ�نه حنن يف وضعية جOو ٕاسرتاتيجية م\ذ 

  .املنطقة، وتتعرفها يعين كثري من انعدام اJٔمن ا�يل هو حميط �ملغرب
املسqٔ´ الثانية، ٔ�زمة اقmصادية عند الرشاكء د لنا يف ٔ�ور� ويف خمتلف 

ني يمة ]دا وخصوصا �ل�س@بة �لسوقني اJٔساس@ يعين نقط العامل، يه ٔ�زمة *
وصلنا ٕاىل  �2013ل�س@بة �لس@يا�ة ا�يل هام فر�سا وٕاس@بانيا، ورمغ ذÈ يف 

، يف %�10ل�س@بة لعدد الس@ياح، ليايل املبKت زائد  %7الز دة د ل 
وصلنا Uدد الوافد�ن  2014اJٔربعة ٔ�شهر وال امخلس اJٔشهر اJٔوىل د ل 

، �ل�س@بة �لعائدات د ل %�12ليايل املبKت زائد ، و�ل�س@بة %13زائد 
  .%6الس@يا�ة وصلنا 

ٕاذن هذا راه اس@تغالل د ل هاذ الفرصة، هذا ٕاجناز د ل احلكومة يف 
الوقت ا�يل اك�ن فOه ٔ�زمة اقmصادية عند الرشاكء د لنا ويف الوقت ا�يل 

  . اكينة فOه قالقل Uىل مس@توى يعين جOواسرتتيجي
  .وشكرا

Kالس@يد رئKالس@يد رئKالس@يد رئKس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس@يد رئ::::        
  . شكرا
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  هناك تعقOب، الس@يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكرمي ااملس�شار الس@يد عبد الكرمي ااملس�شار الس@يد عبد الكرمي ااملس�شار الس@يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
يف احلقOقة، الس@يد الوز�ر، اكن ٕ�ماكن ٔ�نه حنصلو Uىل ٔ�كرث الزوار 
�س@تغالل تدهور الس@يا�ة يف لك من تو�س ومرص وكذÈ احلرب يف 
 سور  والوضع ا�يل كتعKشو، Jٔن خص وا�د العقلية، وما ك�شكوش يف

الوطنية د È ولكن Uىل املس@توى الوطين خص حترك امجليع، من م\اديب 
  .�و  وٕاقلمييا يف التعريف �ملنتوج الس@ياb د ل البالد د لنا

واش اك�ن التفكري يف ٕاUادة ٕاسرتاتيجية ٔ�و وضع ٕاسرتاتيجية ]ديدة، 
الس@يد الوز�ر، مع اwJٔد بعني �عتبار الظروف ٔ�و تدهور هاذ الس@يا�ة 

  يف هاذ اTول املنافسة والتفكري يف ]لب ٔ�كرث لالس��ر الس@ياb؟ 
  الس@يد الوز�ر، 

هناك ب�Oات حتتية، مسعت اJٔخ Áهيرض Uىل تغازوت، واش هاذيك يه 
احلا´ د ل الطرق ا�يل كتدwل Tوك املطامع ا�يل Uىل ]انب هبا �ادي 

  جنيبو الزوار؟
ساUة  48و اجلالية كذÈ الس@نة ا�يل فاتت، الس@يد الوز�ر، ابقا

ٕاذن، هنا خص . Áي�mظروا الباخرة ا�يل �ادي تدهيم �لعودة د ل املهجر
وا�د املقاربة، وا�د التفكري �جUâات ا�يل خصمك تعقدوها مع الس@يد وز�ر 
اجلالية والس@يد وز�ر اTاwلية، التفكري �هتيf وا�د اJٔرضية �ش ما 

  .ل�ا´ د ل البالد د لنانطيحوش يف مþل هاذ املشالك ا�يل ك�يسء �
احملطة الطرقOة ) la gare(مث كذÈ ٔ�ر�ب الطاÁيس، ميل كمتيش لــ 

Jٔقرب نقطة ٕاىل ما ) la gare(ك�شوف ٔ�حصاب الطاÁيس ما هيزaش من 
  . تغريت كنتKش النقطة بعيدة، ٕاذن هاذ العقلية خصها 

�زة ما ]اوب�هيش،  "بود�رب �"اطرح Uليك سؤال الس@يد Uىل حمطة 
سؤال، الس@يد الوز�ر، اUالش ما wلقmوش م\دوبية ٕ�قلمي �زة؟ واش  وهنا

هناك ٕاقصاء احلكومة لهاذ إالقلمي Jٔن ٔ�كرث من س@نني كنطالبو هباذ املندوبية 
 ومازال ما ختلقا²ش؟ 

ب وهبا ميكن لنا نعرفو مؤهالت س@ياحOة ]ديدة ال Uني محرة وال �
اجلبلية، و�س �زة راه  وال مجموUة من مؤهالت الس@يا�ة "زاك�"بود�ر وال 

والو Áيطرحوا سؤال، وغيفقدوا الثقة Jٔن الثقة اJٓن واضعيهنا يف س@يد� 
هللا ينرصو، وخصمك تقوموا بوا�د اLهودات وäكون وا�د إالرادة س@ياس@ية 

  .�ش تصلحوا الوضع
والس@يد الوز�ر راه ٕ�ماكòمك جتلبوا الس@ياح ٔ�كرث Jٔن املعطيات ا�يل 

يا�ة اTاwلية واLهودات د ل اجلالية ا�يل كتقوم هبا Uىل عندمك راه ال الس@ 
 .مس@توى wارج الوطن

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

  هناك رد الس@يد الوز�ر؟

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ةالس@يد وز�ر الس@يا�ة
الس@يد املس�شار احملرتم، ٕاىل جOيت ²شوف يعين اLهود  يف احلقOقة،هو 

 80قريبا يف وا�د ا�يل كنقومو به Uىل املس@توى اTويل، اح\ا كنحرضو ت
معرض دويل، ونظرا �لمجهودات ا�يل كتقوم هبا احلكومة احلالية ذاك اليش 
اUالش مþال �ل�س@بة Jٔسواق صاUدة حبال ٔ�ورو� الرشقOة، وصلنا هبا 

وصلنا لروس@يا  ،%60وا�د يعين التطور د ل الس@يا�ة مهنا وصل ٕاىل 
75% .  

�ل�س@بة �لمناطق .. ٕاذن، هذا دليل Uىل ٔ�ن هناك وا�د �هâم Áبري
�ل�س@بة Tول  %150العربية، مايش فقط اجلالية، وصلنا تقريبا يعين 

  . اخلليج ا�يل ارتفعت يف هذ�ن الس@ن�ني
ولكن �ري وا�د املسqٔ´ ا�يل خصنا نتذاÁرو Uلهيا، راه مايش ٔ�نه تو�س 
ومرص عندمه نفس الس@يا�ة حبال املغرب، ا�يل ميكن �لمغرب ٔ�نه �س@تافد 

تعمتد Uىل ما هو شاطيئ، وكتعمتد Uىل ما هو مروg الر�الت  ، يههم\

 2011، واكن ممكن ٔ�ننا �س@تافدو يف %20ا�يل كKشلك عند� اح\ا  فقط 
ٔ�لف رس�ر وال  100ولكن لKست لنا الطاقة إاليوائية الاكفOة د ل  2012و

ٔ�لف رس�ر �ش ميكن لنا ٔ�ننا جنلبو الس@ياح ا�يل هام موجود�ن يف  150
  .موجود�ن يف تو�س، جيب تطو�ر هذي ؤ�� مmفق معكمرص و 

�ل�س@بة �لمحيط الس@ياb و�ل�س@بة �لب�Oة التحتية، ٔ�� مmفق معك، 
جيب تطو�ر هاذو، وجيب العمل Uلهيم، احلكومة ماضية ²س@متر يف العمل 
ا�يل قامت به حكومات من ق�ل، ولكن خصنا �شوفو هاذ اليش بناء Uىل 

ند� اح\ا  واTراسات ا�يل كنعملو هذي تقريبا معطيات، املعطيات ا�يل ع 
س@ن�ني كتعطينا بqٔنه النية يف العود د ل الس@ياح اJٔ]انب �ل�س@بة �لمغرب 

، هذي %80، �س@بة الرضا Uىل الو�ة املغربية كتفوت %90تتفوت 
مايش فقط وصلنا لها مرة وال جوج، وصلنا لها مرات مmعددة ومmكررة، 

 الس@يا�ة املغربية وUىل الو�ة املغربية، حنن ماذا يعين؟ هناك رضا Uىل
، ؤ�� ٔ�تفق معك هناك شوائب وهناك مشالك جيب %100لس@نا راضني 

العمل Uلهيا فÏ خيص �س@تق�ال يف املطارات، فاش كتخرج من املطارات 
ٔ�ش@نو هو نوع الطاÁس@يات ا�يل تتلقى، ال�شو�ر ا�يل موجود يف املدن، 

ملدن الس@ياحOة، لكها هذي مسائل، وكذÈ النظافة ا�يل موجودة يف ا
�س@تق�ال د ل اجلالية، لكها هاذو ٔ�مور جيب حتسKهنا، وجيب العمل 
Uلهيا، ال يعين ٔ�نه احلكومة مايش Uام^ Uىل هذه اJٔمور هذي، ولكن هناك 

  . جمهود Áبري ]دا واTليل Uىل ذÈ النتاجئ
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
ٕاذن �شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته  ..راشكرا الس@يد الوز�ر، شك

  .القمية يف هذه اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني 
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اللكمة لفريق  .ٔ�فراد اجلالية �خلارج وشؤون الهجرة حول دمع اس��رات
  .اJٔصا´، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::ويلويلويلويلببببن ن ن ن اسط اسط اسط اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  الس@يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يد الوز�ر،

الزتمت احلكومة من wالل �ر�جمها احلكويم بوضع �ر�مج معل م\دمج 
ميكن من توفري الوسائل واJٓليات الكفO^ �نþDاق جOل ]ديد من 

رات ٔ�و من اس��رات مغاربة العامل، من بKهنا ٕا�شاء مكmب ملشاريع �س��
اس��رية، ووضع �ٓليات wاصة ��متويل واملواÁبة من ٔ�]ل حتفزي ٔ�فراد اجلالية 

  .Uىل �س��ر ببiمه اJٔصيل املغرب
املالحظ ٔ�نه ٕاىل �دود اJٓن مل تت�ذ احلكومة ٔ�ي م�ادرة äروم توفري 

�س��ر، الس@Ï ما خيص ²سجيل طرق م\ح  املناخ املناسب لهذا
  .القروض البنكOة وتDس@يط إالجراءات إالدارية وامجلرÁية و�ريها

عن إالجراءات املزمع اختاذها  الس@يد الوز�ر من ٔ�]ل ذÈ، �سائلمك
. يف هذا إالطار Tمع وحتفزي ٔ�فراد اجلالية Uىل �س��ر يف بiمه املغرب

  .وشكرا

        ::::ةةةةالس@يد رئKس اجللسالس@يد رئKس اجللسالس@يد رئKس اجللسالس@يد رئKس اجللس
  . شكرا

   اللكمة لمك الس@يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس@يد ٔ�نKس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارالس@يد ٔ�نKس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارالس@يد ٔ�نKس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارالس@يد ٔ�نKس �رو، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارجججج وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة
  .شكرا الس@يد الرئKس

شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Uىل هاذ السؤال، السؤال ا�يل Áيتعلق 
نني �خلارج مع �الس��ر يف احلقOقة تmKعلق �لعالقة اجلديدة �لمغاربة القاط 

بالدمه، ٕاىل اكن اجليل اJٔول وا�د الوقت تيجي �لمغرب تيDين اTيور، 
يف اJٓن هاذ اجليل الثالث واجليل الرابع تيقوم مبشاريع يف اLال الصناعي، 

bال الفالLدة جماالت، اU يف ،bال الس@ياLا.  
ٕاذن، هذي Uالقة ]ديدة وUالقة تتعلق �لتطور وكذÈ د ل 

مو�ات د ل هاذ املغاربة، ولكن ا�يل خصنا نعرفو كذÈ بqٔن املغرب يف الط
جمال �س��ر هو من ٔ�كرث اTول اس@تقطا� لالس��ر، من ٔ�كرث اTول، 

د ل املليار د ل اTوالر ا�يل ]ات د ل �س��رات  3,5: 2013
اكنيات، اخلارجOة، ٔ�ش@نو املعىن د لو؟ املعىن د لو ٔ�ن يف املغرب هناك ٕام
يه  يذاهناك ٔ�وراش، هناك اس@تقرار س@يايس، هناك دينامOة اقmصادية، ه
  .لكها ما كهتمش فقط اJٔ]انب، كهتم كذÈ املغاربة ا�يل يف اخلارج

ٔ�ش@نو خصنا جتاه املغاربة د لنا ا�يل قاطنني يف اخلارج؟ خصنا إالخ�ار، 

اك�ن املغرب  خصهم يعرفوا ٔ�ش@نو يه اJٔوراش ا�يل فهيا اJٔولوية، يعرفوا بqٔن
اJٔخرض، اك�ن التك\ولوجOات احلديثة، اك�ن الطاقات املت�ددة، اك�ن 

خص املواÁبة لهاذ  ؟ٔ�ش@نو هام هذا ..إالقالع �قmصادي، اك�ن، اك�ن
املغاربة د لنا، خص ال�سهيل د ل االتصال، خص إالرشاد د هلم، وهاذ 

د لنا Jٔن هاذ  اليش إال]ا�ت لهاذ املطالب و�نتظارات د ل املغاربة
اجليل الثالث ٕاىل ما اس�مثرش يف املغرب ميكن �س�مثر يف بالد اخرى، 
ميكن مييش لبiان ٔ�خرى ا�يل فهيا رمبا، ولكن تنعرفو بqٔن املغرب امحلد � 
هباذ الس@ياسة ا�يل تند�رو، هباذ �س@تقرار، هباذ كذا، تيجيو املس�مثر�ن 

  .النقط 4ٔ�و  U3ىل  لبالد�، و�لتايل العمل د لنا يرتكز
wلق\ا wلية، هناك wلية Uىل صعيد الوزارة wاصة �الس��ر  ،ٔ�وال

د ل املغاربة يف اخلارج، الس@تق�اهلم، لتوجهيهم، ٕالرشادمه، ملواÁبهتم، 
  .و�لتعريف كذÈ �لك ما هو موجود من ٕاماكنيات وفرص يف البالد د لنا

�ر Tمع اس��رات النقطة الثانية، هناك وا�د الصندوق د ل �س�
وا�د التقOمي، لقOنا بqٔنه جيب  املغاربة يف اخلارج، هاذ الصندوق در� -

Èن .. تطو�ر العمل د لو �ش ميكن يت�اوب مع �نتظارات، مع كذJٔ
هناك اLموUة البنكOة حىت يه معنية ا�يل فOه ٕاماكنية د ل اTمع د ل هاذ 

املليون  5ل اTرمه، ٔ�قىص �د هو املليون د  �5س��رات يف �دود 
ٕاىل �ري ذÈ،  %25د ل اTرمه، بوا�د النوع د ل الرشوط خصو جييب 

كنعملو اJٓن Uىل تطو�ر هاذ الصندوق هذا �ش �كون ٔ�كرث تالؤما مع ما 
  . òريده من ٔ�]ل دمع �س��ر د ل املغاربة د لنا يف اخلارج

  .وشكرا

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

  .مة لمك الس@يد املس�شار احملرتماللك

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط 
شكرا الس@يد الوز�ر Uىل هاذ املعلومات ٕاال ٔ�نه مع سوء احلظ ٕاخواننا 
اجلالية املغربية املقمية يف اخلارج، مجعيات هام �س تيجيو �س تK\اديو من 

قلتو، الس@يد اTول ا�يل Uا�شني فهيم بqٔنه ما تيلقاوش هاذ اليش ا�يل 
الوز�ر، Jٔنه Uىل سODل املالحظة هو ٔ�نه جيب Uىل احلكومة �ش �wذ 

  . اTمع لهاذ �س��رات يف ٔ�فضل الظروف
ف\حن يف اJٔصا´ واملعارصة، وم\ذ تنصKب هذه احلكومة، مþال نطالب 
�نعقاد ا�لجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقميني �خلارج اليت �رٔ�سها الس@يد 

  .احلكومة، هاذ اليش ما اكي�يشرئKس 
الزلنا نطالب ب�سهيالت حقOقOة لرشوط �س��ر لهذه الفõة من 
املغاربة، وما جترى من تعقOدات يف إالجراءات إالدارية واملسطرية مع 
�رتفاع املهول يف الرضائب، Uىل اJٔقل تيطالبوا إالخوان اجلالية ا�يل هام 

اد الوطين عن بعد، ملا يدwلوا Uىل اJٔقل تKسامهوا مسامهة فعا´ يف �قmص
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س@نوات اJٔوىل ا�يل ت�Kداو فهيا يد�روا يعين الو�دات د هلم الصناعية  5
  .وال الت�ارية �كونوا عندمه وا�د التحفزي يف القضية د ل الرضائب

نطالب Uىل اJٔقل �س@تفادة من رشوط تفضيلية �ل�س@بة لطلب 
مع البنك الشعيب املتعلقة �جلالية املغربية القروض، وتطبيق اتفاقOة الرشاكة 

صعو�ت وتيفضلوا كام قلتو البعض مهنم  ا�خلارج، هذا راه تيجيو تيصيبو 
äمييش Tول ٔ�خرى، ولكن اح\ا ابغينامه جييو لبالدمه و�سامهوا مسامهة 

  .فعا´ يف �س��ر يف بiمه
س��ر من ٔ�]ل w�ٔريا، ²ساءلنا عن اTور املنتظر من املراكز اجلهوية لال

  .²سهيل وتKسري ومواÁبة اس��ر مغاربة اخلارج

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارالس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارالس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارالس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارجججج وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة وشؤون الهجرة
  .شكرا الس@يد الرئKس

Uاد انعقدت يونيو،  26من �حOة ا�لجنة الوزارية انعقدت هنار  ،ٔ�وال
يونيو �رئاسة الس@يد رئKس احلكومة، حبضور لك الوزراء ٔ�عضاء  26هنار 

  .هذي النقطة اJٔوىل. هذه ا�لجنة واملؤسسات اJٓخر�ن
مليار د ل اTوالر  3,5النقطة الثانية، ملا تنقول È املغرب تKس@تقطب 

د ل �س��رات د ل اJٔ]انب، هاذ اJٔ]انب Áون ما لقاوش اUالش 
  .املغريب هو ما اكنوش جييو �لمغرب، مبا ٔ�ن اJٔج\يب تيجي فqٔكرث م\جيي

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، و�شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ن�mقل ٕاىل السؤال اJٓين املو]ه ٕاىل الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر 

 Kة امللكفة �ملاءالطاقة واملعادن واملاء والبõ،  ىل وادU حول بناء سد قدوسة
  .اللكمة �لفريق �س@تقاليل، اليس بلحسان، تفضل. كري

        ::::املس�شار الس@يد محمد بلحساناملس�شار الس@يد محمد بلحساناملس�شار الس@يد محمد بلحساناملس�شار الس@يد محمد بلحسان
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  السدة والسادة الوزراء،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن،
 الز رة اwJٔرية يف البداية، البد ٔ�ن �شكرمك، الس@يدة الوز�رة، Uىل

ملنطقة �فOاللت وا�لقاء مع امجلعيات امللكفة �ملاء، وكذÈ الز رة امليدانية 
�لخطارات وا�يل اطلعتو وشفmو Uىل Áيفاش Áيد�روا الناس خيدموا هذوك 

  .اخلطارات، وا�يل äرÁت وا�د الصدى طيب Tى الساكن د ل املنطقة

راش@يدية ت�mظر إالفراج عن ويف هاذ إالطار، الزالت ساكنة ٕاقلمي ال
 Èىل وادي كري، وذU املرشوع الهام والطموح املمتثل يف بناء سد قدوسة
من ٔ�]ل تعبئة املوارد املائية ل�س@تفOد مهنا املنطقة مبختلف اLاالت، وتفادي 
الهدر ا¼ي تعرفه مOاه الفOض اليت تضيع هباء وال ²س@تفOد مهنا ساكنة 

  .املنطقة
طقة ت�mظر بفارغ الصرب ٔ�ن تقوم احلكومة �ختاذ كام ٔ�ن ساكنة املن

التدابري الالزمة لتحويل الفائض من مOاه وادي كري ٕاىل وادي ز�ز، حىت 
رة املوارد املائية واس@تف�ال د²س@تفOد م\ه وا�ات �فOاللت اليت تعاين من ن

ظاهرة اجلفاف اليت l�ٔرت kشلك سليب Uىل الوا�ات والوضع �قmصادي 
ملنطقة، رمغ ٔ�ن اTراسات د ل هاذ املرشوع موجودة، و�جâعي �
  .الس@يدة الوز�رة

   :الس@يدة الوز�رة احملرتمة ¼ا، �سائلمك
  مىت س�\طلق ٔ�شغال بناء سد قدوسة؟ 

وما يه التدابري اليت اختذمتوها �لرشوع يف ٔ�شغال بناء هذا السد يك ال 
 جياز�مك خبري يبقى، الس@يدة الوز�رة، مكرشوع سد متقOط ا�يل سد تDىن هللا

ولكن مشالك التحويل د ل الساكن ود ل البناء د ل هاذوك املرافق 
  الرضورية، املدارس واملسا]د وذاك اليش، مازال Uا�شني هاذ املشالك؟ 

وكذÈ ما يه إالجراءات اليت س@تقومون هبا لتحويل مOاه وادي كري 
  ٕاىل وادي ز�ز ٕالنقاذ وا�ة �فOاللت من اجلفاف؟ 

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يدة الوز�رة، تفضيل

الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فOالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فOالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فOالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فOالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::واملاء والبõKة، امللكفة �ملاءواملاء والبõKة، امللكفة �ملاءواملاء والبõKة، امللكفة �ملاءواملاء والبõKة، امللكفة �ملاء
  .شكرا لمك الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
كتعرفوا بqٔن �رجمة . مٔ�شكر الس@يد املس�شار Uىل هذا السؤال امله ،ٔ�وال

بناء السدود الكربى وال امل�شqٓت املائية الكربى خيضع ملنطق اÉططات 
املد�رية �لتمنية املندجمة �لموارد املائية، ومن بKهنا اÉطط املد�ري لتمنية 

اغر�س، ومن بني امل�شqٓت وال املشاريع -كري-املوارد املائية يف �ة ز�ز
  .2014وسة ا�يل مربمج يف الكربى ا�يل مربجمة يه سد قد

اÉصصة لهذا املرشوع الك�ري ا¼ي  نتوفر �اليا Uىل �عâدات املالية
هكmار مبنطقة بودنKب، وا¼ي سوف حيول  4000سوف ميكن من سقي 

هذه الص�اري لكها ٕاىل ج\ة خرضاء ٕان شاء هللا يف املنطقة، وٕاىل تدعمي 
  .مدن بودنKب والقرى اLاورة �ملاء الصاحل �لرشب

طنية، Uىل الصحف الو ) la publication(املرشوع هو قOد ال�رش 
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ري� يمت اخmيار الرشكة اليت س@تفوز هبذه الصفقة، وم�ارشة بعد ذÈ يعين 
  .ٕان شاء هللا غيكون انطالق اJٔشغال 11ٔ�و  10يف شهر 

الس@يد املس�شار، بتحويل فائض املياه من كري ٕاىل  ،ٔ�ما فÏ يتعلق
اغر�س �لفعل هو اكن مرشوع مطروح �iراسة ٔ�ثناء املفاوضات وال 

اغر�س من ٔ�]ل بلورة اÉطط -ز�ز-يل اكن داoر يف م\طقة كريالنقاش ا�
املد�ري لتمنية املوارد املائية Uىل صعيد احلوض، هو مرشوع مطروح ولكن 
اTراسة التفصيلية بي�ت بqٔنه äك�س@يه Uدة ٕاÁراهات، ٕاÁراهات جغرافOة، 

  . ٕاÁراهات طبوغرافOة، وٕاÁراهات مالية
يه تضار�س وعرة، ؤ�نمت س@يد تتعرفوا بqٔن التضار�س د ل املنطقة 

 2املنطقة، م\طقة ج�لية äمتزي بصعوبة د ل التضار�س مبس@تو ت د ل 
د ل الويدان خمتلفة، واد ز�ز يف مس@توى طبوغرايف U�ٔىل من واد اغر�س، 
لو ٔ�ننا ارتqٔينا حتويل املياه غيكون عندو وا�د لكفة اس@تغالل لكفة �هظة 

 ،)le pompage(ع د ل الضخ و]دا نظرا Jٔن wاص �كون وا�د النو 
  . كتعرفوا بqٔهنا مس@هتلكة �لطاقة)  le pompage(وهاذ 

مث اك�ن �Áراهات د ل ا�متويل، رمبا �ادي äكون ٕاÁراه Uائق، ولكن 
Uىل ٔ�ي هو مطروح، ما حسمناش فOه، يعين القرار ما غيكو�ش فقط 

امة، و��شوفو امللكفة �ملاء، هو قرار حكويم بصفة U ةقرار الوزارة املنتدب
ٔ�يضا ما يه احللول اJٔخرى اليت ممكن طرqا من ٔ�]ل äمثني هذا الفائض، 
وحتويلو �Jٔساس ٕاىل ز�ز حىت ²س@تفOد ٔ�يضا وا�ة �فOاللت من هاذ النعمة 

  . ا�يل كتوفر Uلهيا املنطقة و�خلصوص الصبKب الهام ]دا لواد كري
 .شكرا

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

  .اللكمة لمك

        ::::�شار الس@يد محمد اJٔنصاري�شار الس@يد محمد اJٔنصاري�شار الس@يد محمد اJٔنصاري�شار الس@يد محمد اJٔنصارياملس املس املس املس 
  .شكرا الس@يد الرئKس

شكرا الس@يدة الوز�رة Uىل هذه الDرشى يف هذا الشهر املبارك Jٔبناء 
املنطقة يف ٕاقلمي الراش@يدية بقرب انطالق ٔ�شغال سد قدوسة، وذÈ بعد 

  . انتظار طويل ]دا
وبدون شك ٕان وقوفك خشصيا Uىل املنطقة وUىل إالÁراهات اليت 

املياه بدون شك ٔ�عطتمك وا�د النظرة  رةدوننطقة خبصوص حش تعرفها امل 
]د واقعية يف امليدان، وwاصة ٔ�ن سد احلسن اTاwل يعرف وا�د احلقOنة 

  .ا�يل ]د ]د مmواضعة ٕان مل نقل م\عدمة
òمتىن ٔ�ن يواÁب هذا املرشوع كذÈ ش@بكة عرصية �لسد لتوزيع املاء 

د لمك يف ٔ�قرب اJٔوقات ٕاىل من ٔ�]ل äرش@يد اس@تعام-، ؤ�ن متر الوزارة 
اTراسة خبصوص مض اJٔرايض واس��دال الش@بكة التقليدية �لش@بكة 
العرصية، ودون ٕاغفال التحويل وما هيدر من ماليني من اJٔمmار املكعبة يف 

  .واد اغر�س يف الصحراء
  .òمتىن ٔ�ن تتغلبوا عن هذه املعطيات لكها التق\ية ؤ�ن جتدوا ا�متويل

  .وشكرا

        ::::ئKس اجللسةئKس اجللسةئKس اجللسةئKس اجللسةالس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر 
  هناك رد Uىل التعقOب؟

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

خرط معك، الس@يد املس�شار، Uىل لك ما قلت، �لفعل هناك نٔ�� كن 
مؤهالت فالحOة ]دا *مة داwل املنطقة، ورمبا سد قدوسة سوف يعطي 

ية، ؤ�ظن بqٔن قطاع الفال�ة م\خرط معنا من ٔ�]ل دفعة قوية �لتمنية احملل 
تعممي السقي العرصي �ل�د من الضياع وال�رس�ت ا�يل كتعرفها الق\وات 
التقليدية، ؤ�ظن بqٔنه اكع الضيعات ا�يل اكينة �اليا يف املنطقة اعمتدت Uىل 

، مما ميكن من äمثني املوارد املائية )goutte à goutte(نظام سقي عرصي 
   .Uىل صعيد املنطقةاملتا�ة 

  .وشكرا لمك الس@يد املس�شار

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

اللكمة �Jٔد . السؤال املوايل موضوUه �ر�مج äزويد العامل القروي �ملاء
  .املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل ٔ�س@تاذ التدالوي

        ::::املس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدة الوز�رة،
يه املعايري واملقايKس املعمتدة لزتويد العامل القروي �ملاء الصاحل  ما

  �لرشب، وخصوصا االتفاقOات امللزمة �لحكومة؟ 
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يدة الوز�رة

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

، الس@يد املس�شار، Uىل هذا السؤال ا¼ي يلح جملس شكرا لمك
املس�شار�ن Uىل ٕاUادة طر�ه دامئا نظرا Jٔمهيته القصوى، هو ٔ�ن املغرب 
امحلد � حقق ٕاجناز ]دا مmقدم و*م يف جمال تعممي الزتويد �ملاء الصاحل 

، 2013يف ممت  %94ٕاىل  1995س@نة  %�14لرشب، انتقلت ال�س@بة من 
س��رات الضخمة اليت خضهتا احلكومة احلالية واحلكومات وهذا بفضل �

السابقة ٔ�يضا يف هذا اLال نظرا Jٔن حق املاء ٔ�صبح اJٓن حق دس@توري 
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، وال ميكن ٔ�ن يعقل بqٔن نرتك مواطن مغريب ٔ�و مواطنة 31طبقا �لفصل 
  .مغربية دون التوفر Uىل هذه املادة احليوية
نطالقا من الرب�مج ا�يل خططه ٕاذن، فÏ خيص هاذ تعممي الزتويد ا

املكmب الوطين �لامء والكهر�ء، �خلصوص شعبة املاء، املعايري اJٔساس@ية 
اليت تتوفر Uلهيا يف �رجمة مجيع املشاريع املتعلقة بتعممي الزتويد تتعلق 
�Jٔساس ٔ�هنا äكون املنطقة عندها �س@بة ]د ضعيفة فÏ خيص الزتود �ملاء 

ار الثاين هو äكون وجود موارد مائية حملية قاب^ الصاحل �لرشب، املعي
�لتعبئة وذات جودة مضمونة وتصلح لالس@هتالك اليويم، املعيار الثالث هو 
اس@تفادة ٔ�كرب Uدد ممكن من الساكنة، و�خلصوص �لعامل القروي كنعرفو 
العامل القروي د لنا Áيمتزي بوا�د النوع د ل ال�ش�ت د ل اTواو�ر 

ا خيلق معه صعوبة يف ÁيفOة التوزيع العادل ما بني اTواو�ر واملداشري مم
  .واملداشري

مث ٔ�يضا مسامهة امجلاUات احمللية �Jٔساس يف هاذ املشاريع هذي ا�يل 
تعترب يه الضامن اJٔساس الس@مترارية هذه املشاريع ودميومهتا Uىل صعيد 

  . املنطقة وUىل صعيد امجلاUات
  .شكرا لمك الس@يد املس�شار

        ::::س@يد رئKس اجللسةس@يد رئKس اجللسةس@يد رئKس اجللسةس@يد رئKس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا
  تعقOب اليس التدالوي؟هناك 

        ::::املس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدة الوز�رة،
اح\ا ما Áيخفاش Uلينا التخصص د لمك يف قطاع املاء، واح\ا فر�انني 
]دا ò�ٔمك انâ ك�رشفوا Uىل هاذ القطاع، لكن هللا خيليك ٔ�� وضعت 

نة اتفاقOات ا�يل كتلزم احلكومة واكنت مع احلكومات اكي  ..سؤال، وطلبت
السابقة، وUىل سODل املثال ولKس Uىل سODل احلرص، �ادي نعطيمك مþال 
يف املقايKس ا�يل äلكمتو Uلهيا وا�يل يه كتوفر، مþال اكنت وا�د االتفاقOة 

والد �ٔ مع جامUة الشالالت خبصوص وا�د العدد د ل اTواو�ر ا�يل هام 
والد س@يدي عبد النيب محري والرمل، �ٔ وارÁو امحري والرمل، س@يدي Uيل 

والد س@يدي Uيل اشطيبة، بلعيدي، ا�Tاح\ة، �ٔ والد �� سعيد، الربامهة، �ٔ 
  .ٕاىل �ٓخره، والالحئة طوي^

ا�يل ) compteurs( 3600هاذ الناس تعملت معهم اتفاقOة، اكينة 
، د لها) INDH2(ومن يعين م\خرط، وا�د اجلزء اس@تافد من االتفاقOة 

  . من هاذ الناس ا�يل ما اس@تافد²ش 1600ٕاذا به بقت 
ٔ�ش@نو هو املشلك د هلم اليوم؟ اك�ن املاء حىت الشطر الثالث د ل 
الطاس ا�يل كزيود اTار البيضاء دا�ز عندمه، ويف وسط ٔ�راضهيم، وما 
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تعوضوش، وما قالوا حىت لكمة، وما عندمهش مشلك، Áيطلبوا ٕاال ال 
كتاwذ ) la Lydec(قانون، دا� االتفاقOة اكنوا اتفقوا، �ل�س@بة رجعية يف ال

، �ل�س@بة لــ )la partie(وا�د ) Les fonds travaux(من 
)l’ONEP3(   اك�ن)l’INDH ( سامه بــKهام د� اليوم  درمه، 700ك

، مع العمل ٔ�ن ال رجعية يف 2014و يطبقوا Uلهيم وا�د االتفاقOة د ل اابغ
  .القانون

âس@تور وانTٓن ٔ�ن حسب اJمك اòىل لساU ،قلتو، الس@يدة الوز�رة 
ٔ�صبح املاء حق دس@توري، املاء دا�ز عندو يف �ب  31وحسب الفصل 

درمه  2500دازت من  )taxe de branchement(�رو�شا، دا� ، ، ، ، اTار
درمه، هذا را]ل يف العامل القروي وكتعرفوا احلا´ د ل  8000ٕاىل 

يد حرم\اه من املاء وحرم\اه من وا�د العدد د ل الوضعية، ٕاىل هاذ الس@ 
اJٔمور، والوضعية الفالحOة مايش يه هاذيك، معىن تنقولو لو سري ادwل 

  .د�ر �راكة يف اTار البيضاء
ٕاذن هاذ الناس خصنا Uىل اJٔقل �شجعومه ونعطيومه �ري حقهم، ال 

.. د ل املا معرجعية يف القانون، وهناك اتفاقOة وقعها الس@يد الوز�ر السابق 
، 2014، ٕاىل ]او املشرتكني ]داد اJٓن يف 1600خصنا ٕاال نفذوها مع هاذ 

لقدام خصنا نبقاو ٔ�� معمك طبقوا Uلهيم الطريفة اجلديدة، ٔ�ما هاذوك الناس 
رهن إالشارة، وخصوصا ) INDH(القدمي، و) le tarif(معهم يف هذاك 

راه خصها تتوضا مخسة هاذ اTواور ا�يل ذÁرت È، وراه اليوم الناس 
د ل املرات يف ا�هنار، واملاء Áيف ما قلتو �ش نتفادوا هاذ الهرضة لكها، املا 

ٔ�صبح رضوري اكلزتويد به، وهاذ اليش غين  Á31يف ما قلتو طبقا �لامدة 
  .عن لك تعريف

  الس@يدة الوز�رة،
كنمتىن م\ك ٔ�ن ختصص لنا يش وقOت �ش نوحضو È ٔ�كرث، Jٔن 

  .محش �ش نوحض È ٔ�كرث امللفالوقت ما كKس

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

  .اللكمة لمك الس@يدة الوز�رة، تفضيل

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

  الس@يد املس�شار، 
جل هذه مرتني كنعطيك موUد وكتعتذر، و�لتايل ٔ�ننا كنت ٔ�ح�ذ ٔ�ن U�ٔا

القضا  اTقOقة معك يف اجâع ثنايئ ملعاجلهتا، وUىل ٔ�ي ٔ�نه يف ٕاطار عقدة 
 4,4الرب�مج ا�يل وقعها املكmب الوطين �لكهر�ء مع احلكومة ا�يل خصت 

د ل املليار د ل اTرمه يف هاذ املدة د ل ثالث س@نني، خصيصا ملعاجلة 
يد �ملاء الصاحل �لرشب يف إالÁراهات و�خmالالت املتعلقة ب�س@بة الزتو
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بعض املناطق ا�يل مازالت ال�س@بة فهيا ٔ�قل من املعدل الوطين، وميكن 
  . نعاجلو هاذ املناطق لكها ٕان شاء هللا، و�ادي تدwل يف الربجمة
  . ؤ�� Uىل ٔ�مت �س@تعداد الس@تق�المك لتدارس هاذ املشالك

  .وشكرا لمك الس@يد املس�شار

  :الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
لس@يدة الوز�رة، و�شكر الس@يدة الوز�رة Uىل مسامههتا القمية يف شكرا ا
  .هذه اجللسة

ون�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس@يد وز�ر العدل واحلر ت، حول مqٓل 
اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن . التعديل ا¼ي مشل مدونة احلقوق العي�Oة
  .من الفريق �شرتايك، تفضل اليس Uلمي

        ::::محمد Uلميمحمد Uلميمحمد Uلميمحمد Uلمياملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
من مدونة احلقوق العي�Oة، جعلها ال ²رسي  4التعديل ا¼ي طال املادة 

Uىل ٕا�شاء ٔ�و نقل ٔ�و تعديل ٔ�و ٕاسقاط الرهن االتفايق املقرر لضامن د�ن ال 
  .املبلغ املايل احملدث بنص تنظمييقميته تت�اوز 

�مس الفريق �شرتايك، الس@يد الوز�ر احملرتم، �سائلمك عن اJٔس@باب 
  .الاكم\ة وراء تwٔqري ٕاصدار هذا املرسوم، وUىل اJٓ]ال املتوقعة ٕالصداره

  .وشكرا

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

  .تفضل الس@يد الوز�ر

        ::::احلر تاحلر تاحلر تاحلر تالس@يد املصطفى الرمOد، وز�ر العدل و الس@يد املصطفى الرمOد، وز�ر العدل و الس@يد املصطفى الرمOد، وز�ر العدل و الس@يد املصطفى الرمOد، وز�ر العدل و 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  السادة املس�شار�ن،
  الس@يدة املس�شارة،

من قانون احلقوق العي�Oة نصت Uىل  �4لفعل كام هو معلوم ٔ�ن املادة 
ٔ�نه جيب ٔ�ن حترر حتت طائ^ البطالن مجيع الترصفات املتعلقة بنقل امللكOة 

ديلها ٔ�و ٕاسقاطها مبوجب حمرر ٔ�و ٕ��شاء احلقوق العي�Oة اJٔخرى ٔ�و بتع
رمسي، موجب حمرر رمسي معناه ٕاما موثق ٔ�و Uدل ٔ�و مبحرر 9بت التارخي 

  .يمت حتر�ره من طرف حمام مق�ول �لرتافع ٔ�مام حممكة النقض
هاذ النص كام متت املصادقة Uليه تبني بqٔنه Áي�لق مشالك wاصة ٔ�مام 

ى واملتوسطة �متويل الفال�ني الصغار ا¼�ن يلجؤون ٕاىل القروض الصغر 

الفال�ة د هلم، احلكومة معلت بناء Uىل ذU Èىل تقدمي مرشوع قانون 
من قانون احلقوق العي�Oة، وذÈ من ٔ�]ل  �174ريم ٕاىل تعديل املادة 
ال ²رسي Uىل ٕا�شاء ٔ�و نقل ٔ�و تعديل ٔ�و ٕاسقاط  4القول بqٔنه ٔ�حاكم املادة 

ت�اوز قميته املبلغ احملدد مبقmىض الرهن االتفايق املقرر لضامن ٔ�داء د�ن ال ت 
  .نص تنظميي

ٕاذن، اح\ا قطعنا املر�^ د ل املعاجلة القانونية، ال�رشيعية ٔ�قول، ابقى 
فقط صدور نص تنظميي، ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن النص التنظميي مكرشوع موجود، 
واك�ن حوار بني القطاUات الوزارية املعنية مع القطاع البنيك املعين، òJٔمك 

هاذ اJٔمور حناول ٔ�ن جنري kشqٔهنا اكفة املشاورات املمك\ة، تعلمون ٔ�ن 
 20ماليني؟ واش هو  10اUالش؟ Jٔن هذاك املبلغ *م، واش هو 

؟ 10مليون؟ واش هو ٔ�قل؟ واش هو ٔ�كرث؟ بناء اUالش �ادي حتدد 
؟ بناء اUالش غت�دد ٔ�كرث؟ بناء Uالش غت�دد 20وبناء اUالش حتدد 

  ٔ�قل؟
ا اJٓن امحلد � ميكن نقولو بqٔننا جتاوز�ها، فٕاذن، هاذ الصعو�ت لكه

 bىل سؤالمك ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه ق�ل ما �كون ٕان شاء هللا املومس الفالU وجوا�
اجلديد ٔ�ي ٕانه يف اJٔسابيع املق�^ كنمتىن ٔ�نه wالل هذا الصيف �ادي خيرج 

  .174املرسوم تطبيقا �لتعديل ا¼ي حصل Uىل املادة 
  .وشكرا

        ::::ةةةةالس@يد رئKس اجللسالس@يد رئKس اجللسالس@يد رئKس اجللسالس@يد رئKس اجللس
  . شكرا

  .اليس Uلمي، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد محمد Uلمياملس�شار الس@يد محمد Uلمياملس�شار الس@يد محمد Uلمياملس�شار الس@يد محمد Uلمي
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الوز�ر، 
راه اح\ا التعديل ا¼ي ٔ�ملته الظروف الواقعية ق�لناه كربملان بدليل ٔ�ن 
جمليس النواب واملس�شار�ن صادقا �ٕالجامع Uىل التعديل ا¼ي تقدممت به 

�يل الهدف اكن هو رفع احليف عن خشصيا، الس@يد وز�ر العدل احملرتم، وا
  .هاذ الفõة د ل الفال�ني الصغار

لكن، الس@يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ثناء م\اقشة هاذ التعديل يف ا�لجنة مت 
اشهر، ميل داز يف ا�لجنة  8طرح نفس السؤال، وبعد املصادقة دا� اك�ن 

ر ٔ�شه 8يعين  6/2014ٔ�مام جملس املس�شار�ن يف ٔ�كتو�ر اح\ا اليوم شهر 
عن مصادقة الربملان Uىل هذا النص، واجلواب د لمك �ٓنذاك اكن يف �اية 

  .السهو´، قلمت بqٔن اJٔمر ال يتطلب ٕاال املسqٔ´ د ل التقد�ر
اح\ا ا�يل ابغينا نعاونومك كربملان، òراقب العمل احلكويم، هو ٔ�ن ٔ�حOا� 

طن�ة  النص ال�رشيعي ا�يل هو تعبري عن س@يادة اJٔمة ويلزم املواطن من
�لكو�رة يمت ٕافرا�ه من احملتوى د لو ملا يعلق Uىل ٕاصدار نص تنظميي، 
والس@يد وز�ر التجهزي والنقل ها هو �ارض معنا، الربملان دار معل جOد يف 
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 2002اك�ن قانون د ل تنظمي املقالع ومت ربطه ٕ�صدار املراس@مي، من  2002
  .Tا� ما خر]ا²ش

رفع احليف Uىل الفالح الصغري ا�يل اح\ا ابغينا نقولو فعال من ٔ�]ل 
املليون،  2درمه، مليون فرنك ٔ�و  10.000مþال Áميكن لو يد�ر قرض د ل 
  . درمه 5000ومييش عند املوثق ويطلب لو 

اح\ا الربملان اكن معمك، الس@يد الوز�ر، هنا ما اك�ن ال معارضة ال 
\ة Uلهيا ٔ�ن ٔ��لبية، رح�نا هبذا النص، ولكن ابغينا نقولو �لحكومة مmضام 

جتهتد لتخرج هذا النص التنظميي يف ٔ�رسع وقت ممكن، وòمتىن ٕان شاء هللا، 
òمتىن ٕان شاء هللا �ش هاذ النص خيرج ق�ل بداية املومس الفالb املق�ل 

حىت �متكن الفالحون الصغار من احلصول Uىل القروض يف ظروف وحىت 
  . �كون املبتغى د ل املرشع قد وصلناها مجيعا

  .ا الس@يد الوز�روشكر 

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

  هناك الرد Uىل التعقOب الس@يد الوز�ر؟

        ::::الس@يد وز�ر العدل واحلر تالس@يد وز�ر العدل واحلر تالس@يد وز�ر العدل واحلر تالس@يد وز�ر العدل واحلر ت
ٔ�� ٔ�ؤكد ما س@بق يل ٔ�ن قلت، وتqٔكدوا الس@يد املس�شار بqٔنه هاذ 

  .النص التنظميي س@يخرج ق�ل املومس الفالb املق�ل ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
وز�ر، و�شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف شكرا الس@يد ال

  . هذه اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤال املوايل املو]ه ٕاىل الس@يد وز�ر التجهزي والنقل 

فني هو وز�ر السكىن؟ .. وا�لو]Kس�Oك وموضوUه اس@تغالل مقالع الرمال
  .دا� جيي، ما اكي�ش، مت تqٔجOل السؤال ٕاىل �اية وصول الس@يد الوز�ر

لس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Kس�Oك وموضوUه اس@تغالل ٕاذن، ا
اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك . مقالع الرمال �لبحر

  .لDسط السؤال، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعر
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  الوز�ر، الس@يد
�شلك اس@تغالل مقالع الرمال من قاع البحر اس@تزنافا حقOقOا �لموارد 
الطبيعية البحرية كتدمري البõKة البحرية، وتعرية الشواطئ من الرمال، 
وتدمري اJٔعشاش السمكOة، وقmل اJٔسامك �ديثة الوالدة اليت Uادة ما 

ك تو]د قرب الشواطئ، اليشء ا¼ي جعل هبجرة العديد من اJٔسام

وانقراض البعض اJٓخر مهنا، ؤ�حلق ٔ�رضارا Áبرية بقطاع الصيد البحري 
ٔ�لف يد  500ا¼ي يعترب من القطاUات احليوية واملنت�ة، و�شلك ٔ�كرث من 

Uام^، ومورد *م من العم^ الصعبة �لبالد، كام يوظف ورقة س@ياس@ية 
  .ضاغطة يف بعض اJٔحOان مع اTول اJٔج\بية

 U3500ىل وا�تني حبريتني وسا�ل طو-  فكOف يعقل ٔ�ننا نتوفر
Áيلومرت من السا�ل، وحنن نبحث اJٓن عن �س��رات يف مشاريع äربية 
اJٔسامك يف البحر، وبDساطة هذه الرتاخOص العشوائية ملقالع اس@ت�الص 
الرمال من البحر يه وا�دة من اJٔس@باب الرئKس@ية اليت دفعت بنا ٕاىل 

Uات السالفة ا¼Áر، وwاصة وحنن نتلكم مع البحث عن اس��رات يف القطا
  .الس@يد الوز�ر ذوي �خmصاص

  الس@يد الوز�ر،
ٔ�مل حين الوقت بعد هذا لتفكري يف ٕاUادة النظر يف مþل هذه الرتاخOص 
وٕاماكنية ٕارشاف املهنيني وفعاليات اLمتع املدين kشلك تقر�ري ولKس جمرد 

  ٕابداء الرٔ�ي كام هو احلال Uليه اJٓن؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Kس�Oكالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Kس�Oكالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Kس�Oكالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Kس�Oك
  .ن الرحميkسم هللا الرمح

  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

ٔ�شكر املس�شار احملرتم Uىل طرح هذا السؤال، وٕان اكن ال ٔ�دري هل 
وايئ ا¼ي ال نعلمه ٔ�م يت�دث الس@يد املس�شار عن جرف الرمال العش

يت�دث عن جرف الرمال القانوين وفق مسطرة د ل طلب العروض 
ووفق اتفاقOات ودفرت التحمالت واخلضوع لرشوط بي�Oة ومالية وتق\ية، 
يعين Jٔنه ٔ�� كنقدر بqٔنه ال ٔ�عتقد بqٔن هناك وز�ر ٔ�و هناك مسؤول سKسمح 

يدمر   ميكن -بqٔي مرشوع، مايش فقط �ري يف البحر، بqٔي مرشوع ا�يل
البõKة ويدمر الرثوات، وما يqٔد�ش احلقوق �لبالد، ٕاىل �ري ذÈ، ٕاىل اكن 
هاذ اليش يف يش زمان راه مىض، ٕاىل اكن يف يش زمان راه مىض، ٔ�� 
كنعتقد اليوم عند� دس@تور ]ديد، عند� م\طق ]ديد، كنعتقد املؤسسات 

 لمك احملرتمة ا�يل يه د ل الرقابة كتقوم �Tور د لها وwاصة املؤسسة د
  . الربملان

�ٕالضافة ٕاىل ذÈ، ٔ�نمت تعلمون، الس@يد املس�شار، ٔ�ن هاذ املوضوع 
د ل املقالع بصفة Uامة، ومقالع الرمال ا�يل موجودة Uىل مس@توى البحر، 
اJٓن اك�ن مرشوع قانون ا¼ي مت ٕاUداده �ل�شاور الواسع مع امجليع، ٔ�قول 

الفرق الربملانية يف اليوم اTرايس واملراس^ د هلم، مبا  مع امجليع، مبا فهيا يعين



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )م 2014 ليوزيو  فاحت( ه 1435 رمضان 3

فهيا اLمتع املدين املعين وwاصة املهنيني، مبا فهيا الوزارات املعنية، واJٓن 
س@يصلمك هاذ املرشوع د ل القانون ا�يل �ادي يعاجل لك هاذ اليش ا�يل 

mفق معمك ال كتلكموا Uليه، الس@يد املس�شار، Áيعاجل اجلانب البKيئ، ؤ�� م 
ميكن ٔ�ن يق�ل ٔ�ي مرشوع يرض �لبõKة كثريا، �ري �ش �كون عند� 

  .الوضوح، Uاو9ين ما نقولوش �لرٔ�ي العام يش �ا]ة
راه ٕاىل ابغينا ندوزو ٔ�وطوروت راه غنحيدو اJٓالف د ل اJٔجشار، 
لكن نعوضها يعين ببديل، ميل كند�رو السكك احلديدية، ال بد ٔ�ننا 

حناول ما ٔ�مكن هذه املشاريع ٔ�ن ال äكون مرضة  س@نصKب بعضا، لكن
  .�لشلك ا¼ي تقولون

فÏ يتعلق �لبحر، إالخوان د ل الصيد البحري عندمه رٔ�ي يف 
د ل املواقع فني ميكن تدار فOه  6املوضوع، ملا مت االتصال Jٔنه مت حتديد 

طلب عروض �لجرف د ل الرمال، هام �ددوا وا�د املواقع Uىل مس@توى 
شامل ا�يل Áيعتربوا ٔ�ن فهيا رضر Uىل مس@توى يعين السمك، قلنا هلم ال 

بطبيعة احلال س@نعمق اTراسة، هذا �ٕالضافة ٔ�ن ا�يل Áيحصل Uىل 
الرخصة، حىت Áيجيب اTراسة البي�Oة، وكتوافق Uلهيا يعين البõKة، يعين 

�ش املوافقة  املوافقة البي�Oة، وكتوافق Uلهيا وزارة البõKة Uاد Áيتعطى -
  .ميكن يقوم �لعملية د ل جرف الرمال

�ل�س@بة �لجوانب املالية، ٔ�نمت تعلمون بqٔن هذا وا�د القطاع ا�يل فOه مع 
اJٔسف الشديد يعين خسارة Áبرية �لبالد، و¼È اwذينا القرار ال Uىل 
  .مس@توى املرشوع وال Uىل مس@توى التطبيق �ش ٔ�هنا äكون مراق�ة صارمة

ت مع وا�د العدد د ل الطبوغرافOني �ش غميش@يو اJٓن، در� اتفاقOا
لنا �لمقالع، هام ا�يل غيحس@بوا لنا يعين، �ش �شوفوا واش فعال الناس 
كتqٔدي ما Uلهيا �لجامUات احمللية، و�iو´، وwاصة الرمس اwJٔري ا�يل �ادي 

  .ن�س@تعملوه �لصيانة د ل الطرق
املوضوع، ولكن  و¼È، ك�شكرومك، الس@يد املس�شار، Uىل طرح هذا

كنqٔكد لمك ٕاذا اكن هناك عبث ما يف املايض، فك\عتقد اليوم مل يعد هناك 
  .ماكن لهذا العبث، هناك كام قلنا رقابة صارمة لهاذ املوضوع

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  ... هناك. شكرا

        ::::املس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعراملس�شار الس@يد عبد الوا�د الشاعر
  .شكرا الس@يد الوز�ر

جواب هباذ الطريقة، Jٔن اكن  اح\ا كنا مqmٔكد�ن بqٔن �ادي �كون
متيو لهاذ القطاع، وكمنثلوه يف � السؤال كنطرحوه، الس@يد الوز�ر، واح\ا كن 

املؤسسة ال�رشيعية واملؤسسة �نت�ابية، وكهنرضو معمك بناء Uىل 
  .معطيات

�اليا، �اليا، عند� مشلك يف وا�د امليناء د ل د ل اكبيال، هذا 
خصة �ش ينقي، ٕاال هو اس@تغلها �ش يODع س@يد Áيخرج الرمال، اعطيتواه ر 

  .الرمال، فهذا هو ا�يل كنطلب الس@يد الوز�ر
mظرو اUالش؟ Jٔن اح\ا يف الوقت بعد � قلتوا هاذ اليش هذا، اح\ا كن 

اليقظة مع ممارسات اقmصاد الريع، وٕاقرار م�دٔ� التنافس@ية والشفافOة يف تدبري 
¼ي تعرفه بالد� ويâىش هذا القطاع، يواÁب احلراك التمنوي والس@يايس ا

  .مع التو�ات السامOة لصاحب اجلال´ محمد السادس نرصه هللا
فلهذا من هاذ املنطلق كنطلقو، ٔ�ي �ا]ة اUالش؟ Jٔن اح\ا مؤخرا 
ا]لس@نا واجمتعنا يف الوزارة د لمك، الس@يد الوز�ر، اكن هناك وا�د 

فلهذا، . ننياس@  8التفاجؤ، تفا]qٔ� بqٔن �س عندمه وا�د احملرض، هذي 
خص املراجعة د ل الرخص، خص ا�ل�ان احمللية �كون الناس، اLمتع 
املدين �كون موجود �ارض �رٔ�يه، �كون عنده حق التقر�ر، مايش �ري 
ٕابداء الرٔ�ي، Jٔن كنتلكمو ٕاىل اكن ٕابداء الرٔ�ي فال داعي، Jٔن Áيكون مþال 

  .حرضت احبال ما دريت والو
وك Uىل هذا وòمتناو È التوفOق يف هاذ فلهذا، الس@يد الوز�ر، ك�شكر 

  . العمل
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا، و�شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون�mقل ٕاىل الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة حول مجموUة رشكة 
  .العمران، اللكمة اليس الس@باعي، اليس �رUاه

        ::::اعياعياعياعياملس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@باملس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@باملس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@باملس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@ب
  .شكرا الس@يد الرئKس

  .رمضان Áرمي لمك ولاكفة املغاربة
  .سؤايل مو]ه �لس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة

م\ذ ما �زيد Uىل ست س@نوات Uىل  "العمران"معلت مجموUة رشكة 
²سويق وتوزيع العديد من الو�دات السك\ية والبقع اJٔرضية املعدة ملشاريع 

وUات مالية من ق�ل املس@تفOد�ن، ٕاال سك\ية نتج عهنا تقدمي ²سODقات ودف
ٔ�ن العديد من ت« املشاريع مل äر النور ٕاىل يوم\ا هذا، ومل äلكف املصاحل 
إالدارية لت« اLموUات نفسها ٕالر]اع املس@تحقات املالية Jٔحصاهبا ٔ�و 

  .ٕاخ�ارمه مبصري ت« اTفوUات
ا¼ي طال ما يه تفسرياäمك لهذا الâطل : الس@يد الوز�ر ¼ا، �سائلمك

هذه املشاريع اليت مل يعرف مصريها حلد اJٓن، هذا يف الوقت ا¼ي مل 
  ²سرتجع املس@تحقات Jٔحصاهبا؟ 

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر، تفضلوا
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        ::::الس@يد محمد نالس@يد محمد نالس@يد محمد نالس@يد محمد نODDDDل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةOل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةOل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةOل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
  . يد الرئKسشكرا لمك الس@ 

رمضان م�ارك لمك، . معذرة بداية Uىل التqٔخر �لنظر حلركة السري
  .الس@يد الرئKس، ولاكفة املس�شارات واملس�شار�ن

فعال املشلك ا�يل كتطرحوه، الس@يد املس�شار، موجود، وهناك Uدد 
من املشاريع �لعرشات اليت مت فهيا ²سODقات من ق�ل املواطنات واملواطنني 

الرتاب الوطين wالل العقود اwJٔرية �اكملها، واJٔمر يت�اوز  Uىل امmداد
مõات اJٓالف من الو�دات السك\ية، واس@تطعنا يف احلق�ة اwJٔرية، wاصة 
يف الست س@نوات اwJٔرية ويف الس@ن�ني اwJٔريتني ٔ�ننا نعاجلو عرشات 
اJٓالف من هذه احلاالت، و�سمهيا �لعمليات املوروثة مبختلف ٔ�شاكلها، 

ٔ�نه من ق�ل مع اJٔسف ما اك�ش تqٔكد من ٔ�نه املرشوع ميكن مييش ٕاىل  مبعىن
هنايته، مبعىن ما كنتqٔكدوش من ٔ�ن اJٔرض سلمية، وبqٔن امللكOة د لها سلمية، 
وبqٔن اJٔموال �ش ند�رو املرشوع يه مmاكم^، وبqٔن اTراسات التق\ية ت�Oح 

رتبة ٔ�و اJٔرض ٕاماكنية ذÈ، وبqٔن ما اكي�شاي يش مشلك د ل اجنراف ال
  .ٔ�و مشلك من هذا النوع

اJٓن صبحوا الرشوط املطلوبة Uىل ٔ�ساس ٔ�نه ما اكي�ش يش مرشوع 
ا�يل نبداو فOه ونبداو ن�سلمو ²سODقات من عند املواطنني ٕاال من بعد ما 
نتqٔكدو من سالمة املرشوع Uىل مجيع املس@تو ت، �ل�س@بة للك هذه 

U  ٔن هناك قضاqداد الرشوط، ولكن نعمل بmىل امU عددة مطرو�ةmالقة م
الرتاب الوطين، وحنن بصدد معاجلهتا من ٔ�]ل متكني املواطنات واملواطنني 
واJٔرس املعنية من رسو*ا من السكن، �كمتل بعدا، مث من الرسوم العقارية، 
ومعلية w�ٔذ ٔ�موال من الناس دون ٔ�ن �كون املرشوع غينطلق من بعد ما 

و، هذي معلية اòهتت اJٓن، ما ابقا²ش �كون صفى مجيع الرشوط د ل
  . كتدار بqٔي صفة من الصفات

  .شكرا لمك

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

  .اليس �رUاه

        ::::املس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رUاه الس@باعي
شكرا الس@يد الوز�ر Uىل الرصا�ة ا�يل يه معهودة فOك، لكن ما فهيا 

ابغيت . لكم�س نDسط È بعض اJٔمþ^ احلية حىت تعرفوا اUالش كنت
نقول لمك Uىل ٔ�ن تعامل هذه املؤسسة مع الزبناء د لها، واح\ا كنعرفو 

يه اكنت خمصصة من اليوم اJٔول لبناء  "العمران"كذÈ ٔ�ن املؤسسة د ل 
  .السكن �لفõات املتوسطة والضعيفة

  الس@يد الوز�ر، 
 U30%ىل زبناهئا تقدمي ²سODق قد يصل ٕاىل  "العمران"تفرض مؤسسة 

مه من الفõة املتوسطة ٔ�و  -كام قلت- نتوج، وحبمك ٔ�ن ٔ��لبية الزبناء من مثن امل 

حىت الضعيفة، فهم Áيلجؤوا لٔ�بناك، هاذ الناس Áميش@يو لٔ�بناك، كتعرف 
)La roue tourne immédiatement (ك، �ع الب\�م)les intérêts (

ا�يل تصاوبوا ما ) Á)les projetsيبداو يطيحوا، وهام بعض اJٔحOان 
س@نني، ٕاذن اك�ن äرامك د ل  7اس@نني هذي مþال عندمه ٔ�و  6اكي��Oش 

)les intérêts ( ذاو الكريدي، و9نياwسطاء ا�يل امشاو اDعند الناس ال
بعدا يف اJٔول ا�يل ابغيت  "العمران"هذيك .. ملا Áيتو�وا لرشكة العمران

لش �لناس ٔ�ش@نو نقول È ما رش��ش حباÈ، الس@يد الوز�ر، ما كتقو 
 l’agence(؟ وال من )le problème il est foncier(واش  ،واقع

urbaine( ية؟ ما ك�رشحش هلم هنائيا؟iمن الب Èوال كذ.  
؟ ما "العمران"بل ميل Áيطلبوا ذوك الناس الفلوس د هلم، �ٓش كتد�ر 

كتدرش هلم فلوسهم، ت�Kقاو تي�mظروا Uىل اJٔقل Uام ٔ�و ٔ�كرث، وميل كريدوا 
 les frais de(م فلوسهم Áيخصموا مهنا بعض اليشء، Áيقول È هل

dossier(.  
¼È، الس@يد الوز�ر، هام خصهم مبا ٔ�هنم وظفوا هاذوك الفلوس د ل 
ذاك الناس ا�يل هام ضعفاء ومmوسطني، وظفوها يف مشاريع ٔ�خرى، خصهم 

   .�لناس �ردوا هلم د هلم، مبا ٔ�هنم صبحوا كذles intérêts( È(يعطيو 
نعطيك وا�د املشاريع ا�يل يه موقفة، مþل مرشوع ٔ�اكد�ر، هللا 

، وكذÈ مرشوع جتزئة متراغت جبامUة )X, Y et Z(خيليك، وb مميوزا 
ٔ�كتفي هبذا القدر Jٔن . ٔ�ور�ر، وكذÈ مرشوع تلعي�ت جبامUة القليعة

  . عندي الالحئة طوي^
 .وشكرا مرة ٔ�خرى الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . كرا الس@يد املس�شار، اòهتûى الوقتش

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
فعال كنتفهم ٔ�ن هاذ املشالك مطرو�ة، و�يق كام قلت لمك عرشات من 
املشاريع د ل العمران ا�يل فهيا هذه احلاالت، وحنن اJٓن بصدد التغلب Uىل 

  .الصعاب ا�يل كتعاين مهنا اJٔرس لكهاذ اJٔمر هذا، Uىل ٔ�ساس جتاوز 
وòمتناو فعال ٔ�ننا نتوفقو يف هاذ اJٔمر، Uىل ٔ�ساس ٔ�نه كام قلت لمك 
املشاريع ما تنطلق ٕاال من بعد التqٔكد من توفر الرشوط ا�يل يه مطلوبة، 
ف�التايل �ل�س@بة �ل�االت �لضبط ا�يل كتطرحوا مرح�ا ٕاىل سلمتومه يل 

  . مدققة Uلهيا�ش �شوف ونعطيومك ٔ�جوبة 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، و�شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ن�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة 
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. والتمنية �جâعية حول تفعيل االتفاقOة اTولية ملناهضة ا�متيزي ضد ال�ساء
  .مة �لفريق �شرتايك، تفضيل اJٔس@تاذةاللك

        ::::املس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

لقد الزتم املغرب م\ذ العرش س@نوات اwJٔرية بعدة اتفاقOات، ومضهنا 
اقOات اتفاقOة حماربة لك ٔ�شاكل ا�متيزي، كذÈ هناك الزتامات دولية �تف

ٔ�خرى، هناك كذÈ اتفاقOات سواء مع �حتاد اJٔورويب ٔ�و مع م\ظامت 
ٔ�خرى، هناك الزتام احلكومة Uىل مس@توى الترصحي احلكويم فÏ خيص 

  . املسqٔ´ ال�سائية
ٔ�مام لك هذه �لزتامات، الس@يدة الوز�رة، نالحظ خطاب مmناقض 

لتايل املرٔ�ة املغربية هنائيا مع هاته �لزتامات من طرف رئKس احلكومة، و�
يه قلقة، ٔ�� كنعرفك انت مكناض^ ما عندي حىت ٕاشاكل، وUارفة بqٔنه 
سوف تدافعني عن املرٔ�ة، لكن رمبا سوف توا�ني مع احملافظني وبني هاذ 
اليش يف مرشوع قانون د ل م\اهضة العنف ضد ال�ساء ا�يل �يق واقف 

  . يف جلنة حكومOة
، ٔ�وال ما رٔ�يك يف خطاب مþل اخلطاب ا�يل و�لتايل، الس@يدة الوز�رة

يونيو واملرٔ�ة املغربية قلقة؟ 9نيا ماذا تقومون به يف ٕاطار  17مسعناه هنار 
  تفعيل هاته االتفاقOة؟

  .شكرا

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

  .اللكمة È، الس@يدة الوز�رة

        ::::جâعيةجâعيةجâعيةجâعيةالس@يدة kس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس@يدة kس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس@يدة kس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس@يدة kس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنمنمنمنية �ية �ية �ية �
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل س@يد املرسلني

  .رمضان م�ارك �لم�لس املوقر
ٔ�وال، الس@يدة املس�شارة احملرتمة، طرحت وا�د السؤال ولكن طرحت 

  . يف طياته وا�د إالشاكلية ا�يل Áيخصنا منحصو فهيا ونعطيو فهيا املعطيات
د ل القضاء Uىل مجيع ٔ�شاكل  طرحت، ؤ�نت تت�دثني Uىل االتفاقOة

ا�متيزي ضد املرٔ�ة، اخلطاب د ل الس@يد رئKس احلكومة، ؤ�� ال ٔ�نوب نفيس 
ليك ٔ�رشح يف هذا اخلطاب، Jٔن ما عند�ش هاذ الصالحOة، ولكن نقول 
È، ٔ�� كنت �ارضة يف هذا اLلس عندما حتدث الس@يد رئKس احلكومة 

نقول È درت التفريغ د ل اللكمة Lلسمك املوقر، ما كنتKش �ارضة، ٔ�� 
حتس@با من ٔ�ن يطرح هذا املوضوع، ؤ�نت تطر�ني سؤ� خمالفا عن ما 
تقدمت به اJٓن، ؤ�� �ادي نقول È ٔ�� نفيس وقد كنت �ارضة تفا]qٔت 
��لغة و�حلرارة اليت حتدث هبا الس@يد رئKس احلكومة وهو يدافع عن 

  . ال�ساء
ن م\قسم ٕاىل قسمني، التعقOب اJٔول ٔ�� نقول È، اخلطاب د لو اك

äلكم Uىل إالجراءات احلكومOة ا�يل يه هيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل 
Èة �لمساواة، ٕاىل �ري ذOا�متيزي، وقانون العنف واخلطة احلكوم .  

اجلزء الثاين من تعقOبه، حتدث عن املرٔ�ة ا�يل يف البKت، ا�يل ما Áيتلكم 
صنا نعطيوها وا�د املن�ة، ٔ�� فرغتو، ها هو Uلهيا حىت وا�د، وقال È خ 

ٔ�وال äلكم Uىل املرٔ�ة ا�يل كتوT وقال .. قال È واش. بني يدي هاخلطاب لك
ٔ�شهر خصنا نعطيوها ٔ�كرث، قال È املرٔ�ة املطلقة ا�يل  3واش äكفاها 

من صندوق التاكفل، ولكن ٕاذا عندها السكن ما  350كنعطيوها 
كن �ٓش تد�ر ليه، السكن راه ساكنة فOه، aعنطيوهاش، قال È واش الس

قال È املرٔ�ة ا�يل كتاwذ، اJٔرامل مþال، خص . خصنا نعطيوها وòزيدوها
  . الوز�ر د ل املالية �رسع إالجراءات �ش توصل املن�ة لٔ�رامل

äلكم يف مقارنة ما بني املعلمة والطب�Kة واملهندسة واملرٔ�ة ا�يل ]السة يف 
رٔ�ة ا�يل ]السة يف اTار ما عندها حقوق، البد ٔ�ن اTار، قال È واش امل

äكون لها حقوق حتفظ، وهو ÁرئKس احلكومة هنا من ٔ�]ل ٕانصاف لك 
 .ال�ساء العامالت و�ري العامالت

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

  .الس@يدة املس�شارة، تفضيل

        ::::املس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس@يدة الوز�رة

ح، كنت يف *مة wارج الوطن، ولكن التواصل اJٓن Uرب اJٔنرتنKت حصي
تبعت معمك ذاك اجللسة �حلرف، حنن هنا ال نناقش بتفصيل خطاب 
الس@يد رئKس احلكومة، ولك - تqٔوي1 يف مضمونه هذاك اخلطاب، لك - 

  . تqٔوي1 يف مضمونه ذÈ اخلطاب
س�شار�ن ميل كنتو اJٓن الزتامات احلكومة، قOل كذÈ بqٔنه انâ امل 

كتدwلوا �iار ووليداäمك اكن النور، ودا� اJٓن Áيدwلوا اTراري Áيلقاو 
هذا من حقو يديل �رٔ�يو، ولكن هو رئKس . الظالم يف املنازل، ٕاىل �ٓخره

حكومة للك املغاربة واملغربيات �لك رشاحئهم و�لك مواقفهم و�لك انâءاهتم، 
  ... ٔ�� ما غنذاÁرش يف هاذ

�ن Uدة الزتامات ا�يل نصت Uلهيا االتفاقOة، ونبدٔ� �لزتامات املادة اJٓن اك
من اTس@تور، اJٓن راه خصنا نبادرو �ش هاذ القانون التنظميي خيرج  19

�لوجود، هذا هو �لزتام احلقOقي �لحكومة و�iس@تور، ٔ��ن وصلمت يف هذا 
  �لزتام؟

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

  .ةاللكمة È الس@يدة الوز�ر 
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        ::::الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واJٔرسة والتمنمنمنمنية �جâعيةية �جâعيةية �جâعيةية �جâعية
  .شكرا الس@يد الرئKس

نبغي نقول È، الس@يدة املس�شارة، بqٔننا يف هذه املر�^ يف ٕاطار تزنيل 
، واليوم مرشوع القانون املتعلق 19اTس@تور حبذافريه، مبا فOه املادة 

  . ىلٕ��داث هيئة املناصفة ]اهز، هذي املسqٔ´ اJٔو
املسqٔ´ الثانية د ل البيوت كتظمل ميل ما Áيكونوش فهيا ال�ساء، ٔ�� 
نبغي نقول È راه ال�ساء حرات، ا�يل بغات تعترب راسها lر  تعتربها، ا�يل 
ما ابغا²ش تعتربها ما تعتربهاش، ولكن ٔ�� راه لقOت �لصدفة وا�د املغين 

لت هذا تعبري شعري، رمبا وطين مغريب Áيقول È املرٔ�ة ٔ�هبûى من الرث ، فق
الس@يد الرئKس اكن �س@تعمل لغة س@ياس@ية مايش لغة شعرية يف حق 

  .ال�ساء

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا، و�شكر الس@يدة الوز�رة Uىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ون�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس@يدة وز�رة الصناUة التقليدية 
. ضوUه وضعية قطاع الصناUة التقليديةو�قmصاد �جâعي والتضامين، مو 

اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، اليس 
  .لعلج

        ::::املس�شار الس@يد حلبKب لعلاملس�شار الس@يد حلبKب لعلاملس�شار الس@يد حلبKب لعلاملس�شار الس@يد حلبKب لعلجججج
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  إالخوة املس�شار�ن،
انية هذه ٔ�ضع سؤ� لوز�رة ²ش@تغل كثريا، ؤ�ضع السؤال يف ٕاطار مزي 

  . الوزارة من wالل املزيانيات اÉتلفة �لحكومة، مزيانية هذا القطاع
  .شكرا الس@يدة الوز�رة

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .تفضيل الس@يدة الوز�رة

الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناUة التقليدية و�قmصاد �جâعي الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناUة التقليدية و�قmصاد �جâعي الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناUة التقليدية و�قmصاد �جâعي الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناUة التقليدية و�قmصاد �جâعي 
    ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .شكرا الس@يد الرئKس
يع املس�شارات واملس�شار�ن، والشعب ٔ�وال رمضان م�ارك سعيد مجل 

  .املغريب اكفة وUىل رٔ�سهم ]ال´ امل« نرصه هللا
  الس@يد املس�شار احملرتم، 

  . شكرا Uىل هاذ السؤال ا�يل تيDني �هâم د È هباذ القطاع
مليون  330اكنت  �2013ل�س@بة �لمزيانية د ل اس��ر الوزارة �رمس 

يف ٕاطار معلية تقليص النفقات من  %40د ل اTرمه، وجتمدت مهنا 

مليون  261وهاذ الس@نة مزيانية �س��ر �لوزارة بلغت . طرف احلكومة
�ل�س@بة �لمزيانية د ل الس@نة  %20د ل اTرمه، ٕاذن ختفOض د ل 

 %0,24مقارنة مع املزيانية العامة د ل اTو´، مزيانية الوزارة äمتثل . الفارطة
  . من �س��ر

م هاذ إالÁراهات املالية، معلت الوزارة مبقاربة ²شارÁية، حبيث شارÁوا ٔ�ما
معها خمتلف القطاUات وفاUلني واملتدwلني، وهاذ اليش تKسامه يف تعبئة 

يف  %25موارد ٕاضافOة هامة، حOث الوزارة ت�سامه بوا�د املعدل د ل 
 اJٔخرى تتجي من طرف الرشاكء، حبيث لك درمه ا�يل %75إالجنازات و

  . د ل اTرامه من طرف هاذ الرشاكء 4ت�س�مثرو الوزارة äميكن من تعبئة 
كام �رäكز معل الوزارة من اÉططات اجلهوية لتمنية الصناUة التقليدية، 

  . تتعمتد Uىل الرشاكة يف ا�متويل ويف إالجناز
من �حOة ٔ�خرى، الوزارة معلت Uىل الرشاكة Áرافعة لصاحل äمنية 

 2القطاع، ويف هاذ الصدد وUىل سODل املثال وقعنا  العنرص الDرشي يف
اتفاقOات، اJٔوىل مع املؤسسة املغربية �لرتبية املالية التابعة لبنك املغرب 
لتكو�ن الصناع والصانعات يف امليدان املايل، واالتفاقOة الثانية وقعناها مع 

متر، مكmب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل ٕالجناز معليات يف التكو�ن املس@ 
واليت س@هتم الصناUة التقليدية اخلدماتية والصناUة التقليدية إالنتاجOة اليت 

  . مليون خشص ²2,3شغل 
�لطبع املقاربة ال�شارÁية مك\تنا من ٕاجناز مشاريع هامة خصت مجيع 
احملاور إالسرتاتيجية، وUىل سODل املثال تعمل الوزارة wالل هذه الس@نة 

التحتية ولتqٔهيل الصناUة التقليدية يف بعض مرشوع �لب�Oات  U29ىل ٕاجناز 
  . املدن العتيقة
  .وشكرا

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

  .اللكمة È اليس لعلج

        ::::املس�شار الس@يد حلبKب لعلاملس�شار الس@يد حلبKب لعلاملس�شار الس@يد حلبKب لعلاملس�شار الس@يد حلبKب لعلجججج
شكرا الس@يدة الوز�رة Uىل هذه املعطيات املهمة، وا�يل �رزت املس@توى 

املتعاملني معها  ا�يل ك�ش@تغل به هاذ الوزارة والتعبئة ا�يل كتعبqٔ به خمتلف
  . يف القطاع ٔ�و الناس ا�يل Áيقربوها يف القطاع

 2ا�يل ابغينا نقولوه اليوم هو ٔ�نه فعال هاذ القطاع ا¼ي هيم ٔ�كرث من 
ٔ�لف مواطن، لقد �ان الوقت �لحكومة ولرئاسة احلكومة ٔ�ن  265املليون و

تغلوا تن��ه لهذا القطاع Jٔنه العني بصرية واليد قصرية، Jٔنه انâ ك�ش@ 
وشفmو وعندمك رؤية يف املوضوع .. وامشmKو Éتلف اجلهات وخمتلف هذا

وعندمك رؤية يف هاذ اLال، ا�يل رمبا هناك �ر�مج جOد جيب ٕامداده 
  . �ٕالماكنيات

السؤال اليوم د لنا هو تنODه احلكومة ٕالعطاء هذه الوزارة الوسائل 
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تج وقطاع اجâعي املادية ليك ²ش@تغل، Jٔن هو يف �د ذاته قطاع م\ 
وقطاع ميك\ه ٔ�ن يدwل املغرب مع^ صعبة، وكذÈ ٔ�ن يربز املاكنة د ل 
املغرب، وكذÈ ميكن ٔ�ن يفك العز´ د ل املغاربة حىت من الناحOة د ل 
البطا´ ا�يل Áيعرفوها املغاربة، وا�يل ما اكن�ش عندمه فرصة �ش يقراو ؤ�هنم 

 .اع�ش ميكن هلم �ش@تغلوا Uرب هذا القط
ٔ�قول هذا، ؤ�متىن، اكنت عند� يف ٕاطار م\اقشة املزيانية وا�د املوضوع 
مسيناه ٔ�وراش الصناUة التقليدية الكربى �ملغرب، هذه اJٔوراش الكربى 
�لمغرب �لصناUة التقليدية اليت ميكن ٔ�ن تنطلق مهنا ٔ�عامل كربى، ٔ�وراش 

وäكون ٕانتاجOة ٔ�كرث كربى �ش@تغل فهيا املغاربة وختلق ٕانتا]ا وختلق م\تو]ا، 
  .من يه اس@هتالÁية

  .وòمتىن لمك التوفOق، الس@يدة الوز�رة
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
شكرا الس@يد املس�شار احملرتم، و�شكر ٔ�وال الوز�رة Uىل مسامههتا القمية 

  .يف هذه اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 

اللكمة �Jٔد . الت تطبيق مقmضيات مدونة الشغل�جâعية حول اخmال
  .السادة املس�شار�ن من مجموUة �حتاد الوطين، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس@يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس@يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس@يد عبد هللا عطاش
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،
  الس@يد الوز�ر، 
س@نوات Uىل تطبيق مدونة الشغل، وشهد� وحرض�  10مرت اJٓن 

 10: مدونة الشغل: "يف م\اظرة وطنية فكرية حول موضوعكنقا�ت 
  ".س@نوات من التطبيق بني صعوبة التطبيق ورشوط الفعالية

ما يه إالجراءات اJٓن اليت تعزتم احلكومة والوزارة : السؤال kس@يط
  كذÈ القOام هبا لعالج هاذ �خmالالت املعروفة يف مدونة الشغل؟

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .مة لمك الس@يد الوز�ر، تفضلوااللك

        ::::الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جâعيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جâعيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جâعيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جâعية
  .شكرا الس@يد الرئKس

�لطبع البد من تقدمي الشكر لواضعي السؤال من اLموUة النيابية 
  . لٕالحتاد الوطين �لشغل �ملغرب

، يه كام تعلمون �لطبع مدونة الشغل Áساoر ال�رشيعات �جâعية

عندها قوة �ٓمرة وملزمة، واÉالفة د لها �لطبع Áيرتتب Uلهيا بعض اجلزاءات 
  .والغرامات وعقو�ت تذهب ٕاىل �د احلDس

، وقد 2004م\ذ صدور مدونة الشغل، ودخولها �زي التنفOذ س@نة 
س@نوات، الوزارة واحلكومة قامت بعدة  10مرت Uىل تطبيقها، كام قلمت، 

  :ٕاجراءات
Uىل العمل Uىل ٕاخراج النصوص التطبيقOة ملدونة الشغل،  ٔ�وال، معلنا

  هاذ اليش تطلب وقت؛
9نيا، U�ٔدد� مرشوع القانون إالطار، Áيتعلق �لص�ة والسالمة املهنية 

  . يف القطاUني العام واخلاص
كام معلنا Uىل ٕاUادة النظر يف مج^ من النصوص القانونية املتعلقة �محلاية 

   .�جâعية لٔ�جراء
ومقنا كذÈ �لتصديق Uىل العديد من االتفاقOات اTولية ذات الص^، 

  .بال من نذÁروها هنا يعين Jٔن Uددها Áبري
من الناحOة العملية، كام تعلمون عند� �از د ل مف�ش@يات الشغل 
Áيقوم �ملراق�ة، هاذ اجلهاز، وقلناها وس@نقولها، هو حمدود العدد، ضعيف، 

إالماكنيات، ٔ�ننا نوسعو هاذ اجلهاز د ل  ولكن س@نعمل، مىت مسحت
التفKmش، Áيقوم بوا�د املهام يعين حقOقة نOD^، والبد يعين نقدمو لك 
�Uرتاف وامجليل ملا تقوم به هاذ املف�ش@ية د ل الشغل يف ظروف ٔ�حOا� 
صعبة، اك�ن بعض الناس وحىت املف�شني د ل الشغل Áي�\قلوا Uىل 

)Mobylette(ا� تيوا�وا يعين مقاومات د ل .. ف، وال يف ظروOٔ�ح
ل �ش �راق�وا الوضعية، ومع ذÈ وا�د العدد د ل ر]ال اJٔعام

التفKmش@يات والز رات Áيقوموا هبا املف�شني د ل الشغل، تعد �Jٓالف، يف 
بعض اJٔحOان Áيمت الصلح kشqٔهنا، يف بعض اJٔحOان Áيمت ا�لجوء ٕاىل كتابة 

  .حمرض
و يف التنفOذ، احملارض �ني حتال Uىل اجلهاز عند� مشلك كذÈ ه

  .القضايئ تبقى مع اJٔسف ح�Kسة الرفوف، وال جتد سODلها ٕاىل التطبيق
هناك كذÈ كنقومو بوا�د امحل^ د ل مراق�ة املقاوالت ا�يل ك�ش@تغل 
يف ال�شغيل املؤقت، ٕاىل �ري ذÈ، ويف نفس الوقت ك�سقو العمل د لنا 

ن �جâعي، واح\ا ٕان شاء هللا مق�لني ؤ�نمت رشاكء مع املف�ش@ية د ل الضام
�ش يف ذÈ، مق�لني Uىل تنظمي م\اظرة وطنية يف شهر ش@ت�رب القادم 

نقميو، نعرفو ما يطبق، ٔ��ن يه الثغرات �ش ميكن لنا نعاجلو ٔ�كرث ونتعاونو 

  مجيع Uىل حتسني اJٔوضاع فÏ خيص هاذ امليدان؟ 
 .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .تفضل.. هناك. شكرا

        ::::املس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس@يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس@يد الرئKس
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  الس@يدان الوز�ران،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

 U10ىل لك �ال، الس@يد الوز�ر، حنن �ل�س@بة ٕالينا نعترب بqٔنه مرور 
س@نوات �ل�س@بة �لمدونة د ل الشغل اكنت اكفOة �ل�س@بة لنا ليك نقف 

mىل �خUالالت .  
Á�ٔيد Uىل ٔ�ن املناظرات، ال ا�هتيf د لها اJٓن وال �ل�س@بة �لمناظرة 
املق�^، Á�ٔيد �ادي تعطينا صورة ٔ�وحض ؤ�كرث، ولكن، الس@يد الوز�ر، البد 
ٔ�ن �شري يف ٕاطار مراق�ة معل احلكومة، ونقولو بqٔنه يف جمال �هâم حبقوق 

الزلنا نعاين من مشالك الشغي^ املغربية، وخصوصا يف القطاع اخلاص، 
  .مmعددة

و�لتايل، الوقت ال �سمح، الس@يد الوز�ر، ملناقشة لك القضا ، ولكن 
نطالبمك، الس@يد الوز�ر، من �ة مبطالبة ا�لجن Uىل اJٔقل إالقلميية �لبحث 
واملصاحلة ٔ�ن تقوم بدورها كام ي��غي، ونطالبمك، الس@يد الوز�ر، بqٔن تعملوا 

ٔ�س هذه ا�لجن السادة الوالة والسادة العامل، Jٔنه مع احلكومة Uىل ٔ�ن يرت 
يف احلقOقة Uىل ٔ�نه اك�ن مجموUة من السادة الوالة والعامل �رسلون بعض 
ٔ�عوان السلطة �لقOام هبذه املهمة، ويف هذه احلا´ جند بqٔن ٔ�ر�ب الشغل 

  . واملسؤولني Uىل الرشاكت ال يعطون لهذه ا�لقاءات اJٔمهية اليت ²س@تحق
الس@يد الوز�ر، Uىل ٔ�نه عند� مجموUة اJٓن من بعض الرشاكت  �هيك،

اليت ٔ�صبحت تتغول Uىل العامل يف مجموUة من املواقع، اÁٔJيد Uىل ٔ�ننا نؤكد 
Uىل العمل الك�ري ا¼ي يقوم به مف�شو الشغل، ولكن، الس@يد الوز�ر، 
نعتقد بqٔن القضية لKست فقط يف العدد احملدود ملف�يش الشغل، وا¼ي 

لب بqٔن �كون العدد اكيف، ولكن نطالب بqٔن äكون هناك ٕارادة حقOقOة نطا
�لحكومة و�لوزارة يف موا�ة لك هذه التعسفات اليت تقع Uىل عاملنا، 
وا¼�ن ٔ�صبحوا اليوم مع اكمل اJٔسف   ٕاما ٔ�ن �كون هلم احلق يف ٔ�ن 

ام يطالبوا حبقوقهم الDس@يطة وٕاما ٔ�ن جيدوا ٔ�نفسهم مطرودون ٔ�و ٔ�حOا�، وك
س@بق وقلت، الس@يد الوز�ر، Uىل ٔ�ن هناك يف املدونة بعض املقmضيات 
اليت قد توصل ٕاىل العقوبة احلDس@ية، هاذ العقوبة احلDس@ية حلد اJٓن، الس@يد 
الوز�ر، مل òراها يف صفوف بعض ر]ال اJٔعامل ا¼�ن يت�اوزون عن 

احلق  احلقوق د ل الشغي^، وٕامنا رٔ�ينا مع اكمل اJٔسف ٔ�ن ا¼�ن يناهلم
د هلم ٔ�و ا¼�ن يصلون ٕاىل السجون و�عتقاالت مه العامل ومه ممثلو العامل 

  . ومه النقابيون ا¼�ن يدافعون عهنم
  .وشكرا لمك

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا، و�شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة
رئKس  ون�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Tى

احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة وموضوUه مراق�ة جودة ؤ�سعار 
  . بعض املواد اJٔساس@ية wالل شهر رمضان املبارك

  . اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادر����س حس@ين Uلويس حس@ين Uلويس حس@ين Uلويس حس@ين Uلوي
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  الس@يد الوز�ر،

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

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
بغض النظر عن م\اطق العرض والطلب ا¼ي يتحمك فهيا اJٔسعار، 
فٕان شهر رمضان هو م\اس@بة �س@تغلها بعض الباUة لز دة ٔ�سعار املواد 

  . �س@هتالÁية مس@تغلني تقاعس احلكومة يف املراق�ة
تدابري امللزم اختاذها لتلكيف ما يه ال : وUليه �سائلمك، الس@يد الوز�ر

  وتفعيل جلنة املراق�ة مبختلف اJٔسواق املغربية، حرضية ٔ�م قروية؟ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر، تفضلوا

الس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون الس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون الس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون الس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .الرحميkسم هللا الرمحن 
  الس@يد الرئKس احملرتم،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
هاذ السؤال هذا هذي تقريبا املرة الثالثة ا�يل كن�اوب Uىل هاذ 
املواضيع، ال يف جملس النواب وال يف جملس املس�شار�ن، ولكن املوضوع 
د لو، Áيف قلت، الس@يد املس�شار احملرتم، Áهيم هاذ الشهر ا�Jٔرك وÁهيم 

ة احلال املواطنني وتوفري الظروف �ش املواطنني يقضيو ٕان شاء هللا بطبيع
  . هاذ الشهر يف ظروف حس@نة

ٔ�وال، احلكومة اختذت تدابري �ش äكون اJٔسواق مزودة، وعند� 
احmياطات التخز�ن، و�حmياط ا�يل در�، ما òرجعوش �لاميض، ا�يل 

و�س@هتالك د لو  �كفي الطلب، ودر� مقارنة بني شهر رمضان ا�يل فات
وهاذ الشهر د ل رمضان، Jٔنه تقريبا يف نفس الفرتة، ¼È وفر� مجيع 

  . إالماكنيات �ش املواد äكون مmوفرة يف السوق، هذا وا�د
اثنني، كتلكم Uىل اجلودة، هاذ القضية د ل اجلودة ها انâ شفmو 

د ل  8 القرارات ا�يل اwذينا فÏ يتعلق ببعض املطاحن يف اTقOق،
املطاحن تو�ت هلم ٕانذارات، ومطحنة يف ٕاقلمي Áبري قرر� ما نعطيوهاش، 

  . وراه ما وصلهاش اTقOق املدمع، اح\ا �اديني
ثالثة، اجلودة د ل املواد، من wالل السؤال د ل الس@يد النائب 
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كنبغي نو]ه نداء �لمس@هتلكني، ٔ�نه ميل يقراو Uىل العلبة ٔ�ن املادة فات املدة 
�س@هتالك د لها ما  wذوهاش، ما �رشيوهاش، Jٔنه مرضة �لص�ة  د ل

د هلم، ولكن اح\ا راه �ادي يصعب Uلينا نقلبو مجيع البواطات ومجيع 
الصناديق، ولكن هذا سلوك د ل املس@هت« �ش ما يبقاوش Uاود 
 ،Èزة إالدارية وال يف احلكومة، ٕاىل �ري ذ�Jٔاملس@هتلكني يتخبعوا �ري يف ا

  . ص املس@هتلكني د لنا يتحملوا املسؤولية د هلمÁيخ
فÏ خيص اJٔسعار، اك�ن جلان ٕاقلميية Áيرتٔ�سها الس@يد الوايل وال الس@يد 

  . العامل، راه قامية �لواجب د لها واملراق�ني قاميني �لواجب د هلم
 .شكرا

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

  هناك لكمة؟ هناك تعقOب؟

        ::::س حس@ين Uلويس حس@ين Uلويس حس@ين Uلويس حس@ين Uلوياملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادراملس�شار الس@يد ٕادر����
  . شكرا الس@يد الوز�ر Uىل جوا�مك

ٕاال ٔ�نين ٔ�ريد التÁٔqيد Uىل ٔ�ن ذوي النيات السõKة �س@تغلون هذه 
املناس@بات �لمضاربة يف اJٔسعار اليت äكوي جOوب املواطنني، مس@تغلني 
ضعف وسائل وجلان املراق�ة من طرف احلكومة اليت ال ²ش@تغل ٕاال �درا 

   .وتقmرص Uىل املدن الك�رية
وUليه، ٔ�ملنا، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن äكþف احلكومة من جمهوداهتا لزجر 
لك من سولت - نفسه الز دة يف اJٔسعار بدون و]ه حق، فقد شهد 
اليوم اJٔول من هذا الشهر الفضيل ز دة يف ٔ�سعار السمك مبختلف 
ٔ�نواUه، اJٔمر ا¼ي جيعل املواطنني يتخوفون بqٔن تطال الز دة يف ٔ�سعار 

  . والفواكه اخلرض
  .وشكرا

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

  هناك رد Uىل التعقOب، الس@يد الوز�ر؟

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ا�يل ميكن نقول È، احلكومة ما دا�راش هتاون يف املراق�ة د ل 
ين جOت ٔ�مام اLلس اJٔسعار و�ارصني Uىل املراق�ة د ل اJٔسعار، ورا

يف هاذ رمضان اكينة ا�لجنة املركزية . د لمك واعطيتمك اÉالفات لك شهر
ا�يل فهيا ا�لجنة وزارية كتجمتع يوم الثال9ء، راه اليوم �ادي خترج التقر�ر 

  . د لها، وهنار امخلKس، �ش ن��عو هاذ اليش
هيدهيم �رخفوا معك احلق اكينني جتار هللا هيدهيم، هللا هيدهيم، هللا 

  . Uىل املغاربة ويتقOو هللا

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، و�شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس 

 اJٔويل احلكومة امللكف �لوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة حول التقOمي
  . لتطبيق القانون التنظميي املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا

اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف �شرتايك لتقدمي 
  ...السؤال، تفضل اليس

        ::::الس@يد املس�شار محمد Uذابالس@يد املس�شار محمد Uذابالس@يد املس�شار محمد Uذابالس@يد املس�شار محمد Uذاب
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  ن،السادة الوزراء احملرتمو
لقد ٔ�صبح التعيني يف املناصب العليا wاضعا �لقانون التنظميي رمق 

، وهو القانون ا¼ي هيدف ٕاىل 2012ا¼ي بدٔ� العمل به س@نة  02.12
ٕارساء مزيد من الشفافOة وäاكفؤ الفرص بني لك الكفاءات الوطنية، لكن 

 .الهدف اJٔمه هو احلاكمة وحسن تدبري مرافق مؤسسات اTو´
فOذ هذا القانون، بدٔ�ت تظهر بعض الثغرات �رتباط مع وبعد بدء تن 

الهدف املذÁور U�ٔاله، مما يتطلب وقفة لتقOمي ٔ�ويل لهذا التنفOذ ونتاجئه 
لتصحيح ما ي��غي تصحيحيه، ليحقق هذا القانون التنظميي النتاجئ املنتظرة 

  .من ²رشيعه
ومن wالل بعض احلاالت، تبني ٔ�نه ٔ�حOا� يمت تنصKب مسؤول يف 
ٕادارة ٔ�و قطاع هام لKست - به ٔ�ي Uالقة ٔ�و معرفة، فالرتش@يح املفmوح 
ٔ�دى ٕاىل اعâد مسار *ين Uام ومشاريع Uىل الورق، حOث ٔ�ن ٕادارة هامة 
يصبح Uىل رٔ�سها مد�ر حبا]ة ٕاىل شهور �لتعرف Uلهيا، بل ٕانه يف بعض 
احلاالت يمت تنصKب مسؤول ٕاداري لKست - ٔ�ي Uالقة �لعمل إالداري 

  .وال ٔ�ي معرفة �ل�س@يري، ماUدا معلومات نظرية
ون��Oة ¼È، ارتباك يف ال�س@يري و�رجتالية وتqٔخر ٕاصدار قرارات 
ذات طبيعة اس@تع�الية نظرا لعدم معرفة املسؤول اJٔول بطبيعة ومكو�ت 

  .إالدارة ٔ�و املؤسسة اليت �سريها
ؤسسة ٔ�و لقد اكن �Jٔوىل فmح äرش@ي�ات Jٔطر يف نفس إالدارة ٔ�و امل

Uىل اJٔقل ٕاعطاء اJٔس@بقOة لها مضن رشوط الرتش@يح، مث إالدارات 
  .واLاالت اJٔقرب، وهكذا لضامن �د ٔ�دىن من إالملام �ٕالدارة املرتحش لها

ٕان الشفافOة وäاكفؤ الفرص ٔ�مر مطلوب ومرغوب فOه، لكن لKس Uىل 
وال  حساب حسن التدبري، واملعرفة النظرية رضورية لكهنا لKست اكفOة

  .تعوض املعرفة امليدانية
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فهل مقمت، الس@يد الوز�ر، بتقOمي ٔ�ويل لتنفOذ القانون التنظميي املتعلق 
�لتعيني يف املناصب العليا؟ وهل وقفمت Uىل ثغرات يف التطبيق؟ وماذا 

  تنوون القOام به لتصحيح �خmالالت ٕان و]دت؟
  .شكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . ملس�شارشكرا الس@يد ا

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر، تفضلوا

الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة 
        ::::العمومOة وحتديث إالدارةالعمومOة وحتديث إالدارةالعمومOة وحتديث إالدارةالعمومOة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس@يد الرئKس
  الس@يد املس�شار احملرتم، 

ٔ�وال ت�شكرك Uىل هاذ السؤال Jٔن ]ا يف وا�د الوقت ا�يل فعال 
هاذ القانون ا�يل فعال Áيف ما اكن احلال كKشلك وا�د كند�رو التقOمي د ل 

النق^ نوعية �لتعيني يف املناصب العليا، حبيث ٔ�صبحنا كنعمتدو �نتقاء 
والرتش@يح بطريقة م\ف�mة وشفافة ودميقراطية وم�نية Uىل �س@تحقاق 

  .وäاكفؤ الفرص، وهذا يشء ]ديد نعزت به
ون خصو يتجود ويتصحح حقOقة بعد وا�د الوقت تبني ٔ�ن هاذ القان

وي�سقم ويصبح ٔ�كرث مالءمة �لواقع، و�نت فOه بعض املالحظات، وفهيا 
وا�د الطرف Áبري من هاذ اليش ا�يل قلتو، راه اك�ن، هاذ اليش واقفني 
Uليه و�ادي نعمتدوه، واح\ا يعين در� دراسات تقOميية ا�يل ٔ�عطت هاذ 

Uىل مس@توى ا�ل�ان ٔ�و املالحظات تقريبا، وفهيا مالحظات ٔ�خرى سواء 
Uىل مس@توى نوعية الرتش@يح ٔ�و نوعية املناصب وتوحOد املتطلبات ٔ�و 
الرشوط ٔ�و املقايKس ملناصب معينة، وبلور�ها Uىل شلك مرسوم، 
اقرتح\اها Uىل الس@يد رئKس احلكومة، و�ادي تدرج ٕان شاء هللا يف ٔ�قرب 

الهدف د لنا جملس حكويم، وس�mوافق Uىل هذا اJٔمر ٕان شاء هللا، Jٔن 
يه نب�Oو وا�د إالدارة م\ف�mة، م�نية Uىل الكفاءة، Uىل املسؤولية، Uىل 
äاكفؤ الفرص، وUىل �س@تحقاق كذÈ، وهذا يشء ٕاجيايب يف ٕاطار 

  . �نفmاح ا�يل تيعرفو املغرب د لنا
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد محمد Uذابالس@يد محمد Uذابالس@يد محمد Uذابالس@يد محمد Uذاباملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
شكرا الس@يد الوز�ر Uىل تفهممك بوضعنا هذا السؤال املهم يف هذه 
الظرفOة الهامة من هاذ املوضوع، وحنن كذÈ س�سامه معمك يف ٕاطار 
�س�شارة د ل ا�لجنة ٔ�و د ل جملس املس�شار�ن يف ٕاطار هاذ املوضوع، 

  .Jٔن عند� ما يتقال �زاف يف هاذ املوضوع
ه يف ٔ�قرب وقت يمت يعين حتيني هاذ القانون، ويمت يعين يف وكنمتناو ٔ�ن

ٔ�قرب اJٓ]ال ملصل�ة البالد، وملصل�ة ال�س@يري السلمي والهادف 
�لمؤسسات وإالدارات العمومOة وكذÈ ملصل�ة املواطنني حتت الرUاية 

  .السامOة لصاحب اجلال´ نرصه هللا
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  لكمة لمك الس@يد الوز�ر، عندمك يش رد Uىل التعقOب؟ال

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

ابغيت نqٔكد Uىل حرص احلكومة Uىل äكر�س م�دٔ� احلاكمة والشفافOة 
وكذÈ ٕاس@ناد املسؤوليات ملن �س@تحقها، وUىل هاذ اJٔساس �ادي نب�Oو 

فعال ا�يل äكون يف مس@توى �نتظارات د ل املواطنني، وتليب هلم  ٕادارة
اخلدمات، وäكون ٕادارة م\ف�mة، مDسطة، يعين مسامهة يف بناء الرثوة، 
ومسه^ لولوج املؤسسات لالس��ر، وكذÈ يعين مسه^ �لولوج ٕاىل 
اخلدمات العمومOة، وتنظن يف اJٔسابيع املق�^ ٕان شاء هللا س@نخرج هذا 

  . رشوع املعدل �لوجود ٕان شاء هللامل 
  .شكرا

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

ٕاذن، السؤال املوايل وموضوUه مqٓل إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة 
  . الرشوة

  .اللكمة �Jٔد السادة املس�شار�ن من فريق اJٔصا´ واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوي
  .شكرا الس@يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس@يد الوز�ر، 
ٔ�هW املغرب Uىل حصولمك Uىل اجلاoزة اJٔوىل حول اخلدمات العمومOة 
واليت م\حت من طرف اJٔمم املت�دة �كور  اجلنوبية، كام ٔ�هنئك، الس@يد 

  . الوز�ر، Uىل صعود احتاد الفقOه �ن صاحل �لقسم الوطين اJٔول هواة
  ر،الس@يد الوز�

ٕاذ اكنت احلكومة مل تفوت ٔ�ي فرصة م\ذ تنصيهبا ٕاال وتعرب عن ٕارادة 
حماربة مجيع ٔ�شاكل الرشوة، والعمل Uىل تعديل ٕاطار مؤسسة الهيئة املركزية 
�لوقاية من الرشوة متاش@يا مع مقmضيات اTس@تور اجلديد، فاملالحظ ٔ�نه بعد 
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وتفmقر ٕاىل مرور س@ن�ني ونصف الزالت لك املبادرات املعلنة حمدودة 
إالجراءات احلامسة، تعطي ٕاشارات �طمئنان �لشعب املغريب حول ]دية 

  . احلكومة يف حماربة لك ٔ�شاكل الفساد
¼È، �سائلمك، الس@يد الوز�ر، حول التدابري اليت س��mذوهنا Uىل 
ضوء إالسرتاتيجية الوطنية حملاربة الرشوة املعلنة من طرف احلكومة حملارصة 

  . الد��ٓفة الفساد بب
  .شكرا الس@يد الرئKس

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر، تفضلوا

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة الس@يد الوز�ر املنتدب Tى رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس@يد الرئKس
È ىل التنويه دU الس@يد املس�شار احملرتم، ت�شكرك .  

سرتاتيجية الوطنية حملاربة الرشوة، ابغيت نذÁر ق�ل ما جناوبك Uىل االٕ 
  : فقط ٔ�ن املغرب يف ٕاطار ماكحفة الفساد قام ٕ�جراءات مmعددة

  ٔ�ولها، هو حماربة �غتناء �ري املرشوع �لترصحي �ملمتلاكت؛  -

9نيا، تعممي التوظيف �ملباراة، هذي اTميقراطية واملساواة د ل  -
 الولوج ٕاىل الوظيفة العمومOة؛

 �داث و�دة ملعاجلة املعلومات املتعلقة بغسل اJٔموال؛إ  -

 حامية الض�ا  والشهود املبلغني Uىل الراشني واملر²شني؛ -

  . إاصالح نظام الصفقات العمومOة، ٔ�صبح ٔ�كرث شفافOة، ٔ�كرث انفmا� -
ولكن رمغ هذه اLهودات مل تتحقق يعين تقدم يف القضاء Uىل الرشوة، 

هناك ت�س@يق ولKس هناك التقائية لهذه هذا واقع، ملاذا؟ Jٔنه لKس 
اLهودات، ¼ا اعمتد� Uىل مرشوع نضع Uليه ا�لمسات اwJٔرية، وهو 
مرشوع إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الرشوة، وا¼ي س@يعين نضعه بني 
ٔ�يدي الس@يد الرئKس احلكومة بعد ٔ�س@بوUني، Jٔن اòهتت اTراسة فOه 

  . وتو]د
نا من حتديد املسؤوليات ومن تضافر وهاذ إالطار هذا �ادي ميك\ 

اجلهود ومن توضيح الرؤية، رؤية م\دجمة بني لك املتدwلني، لك 
املؤسسات، إالدارات والقضاء واملتعاملني واحملاس@بني مبا فهيم اLلس اUJٔىل 
�لحسا�ت واLالس اجلهوية، فلكها ٕاسرتاجتية يعين م\دجمة س@نعمل Uىل 

ذا ٕان شاء هللا يف مس@توى التطلعات، ٕاخرا�ا وتزنيلها، وس@نكون هب
وòكون يف مس@توى كذÈ ما ت�mظر م\ا املنتظامت اTولية املنف�mة، 
وس@نعمد كذÈ ٕاىل ]انب هذا اJٔمر ٕاىل ٕاخراج املرشوع د ل الولوج ٕاىل 

  . املعلومة وٕاخراج القانون املتعلق �لهيئة الوطنية ملاكحفة الفساد

 .وشكرا

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

  هناك تعقOب اليس عبد الكرمي؟

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكرمي بواملس�شار الس@يد عبد الكرمي بواملس�شار الس@يد عبد الكرمي بواملس�شار الس@يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
لرمبا افهمتو الغرض من السؤال عند�، . ٔ�وال، ك�شكر الس@يد الوز�ر

Jٔن ح�O نت�دث عن الرشوة عند� وا�د الصورة منطية، املواطن äمييش 
م�ارشة، وحىت يف الوصالت إالشهارية ويف الص�افة كمنش@يو ¼اك املوظف 

  . درمه، وهذا هو اخلطري 20درمه و D50س@يط ا�يل كKشد ال 
إالشاكل فني اك�ن؟ هو ٔ�ننا هو ا�يل حتدثت Uلهيم، الس@يد الوز�ر، هام 
ذوك احليتان الك�ار، Jٔن الرشاوي ا�يل كتضيع Uىل اTو´ ٔ�رقام *و´، 
الرشاوي ا�يل كت�اذ يف ا�لعب يف تصاممي ا�هتيئة، كتكون 

)équipements ( عامرات،تويل وك )les dérogations(  ا�يل كمتيش
�ملاليني، وبعض املرات كتوصل املاليري، هذي يه الرشاوي ا�يل كنت�دثو 
Uلهيا، Jٔن �ش نوصلو �لمواطن ثقافة حماربة الرشوة، حىت ميل كنبغيو 
�ش@تغلو كنحكرو Uىل يش رئKس جامUة يف يش ق\ت صغيور، وك�شدوه 

  . ك�ش@نقوه، هذا هو إالشاكل
يه الرشوة ا�يل خصنا نت�دثو Uلهيا؟ يه ا�يل حتدث Uلهيا، الس@يد فني 

الوز�ر، يه الرشاوي �Jٔرقام الضخمة، وا�يل كتضيع اTو´، واك�ن وا�د 
اLموUة د ل الناس Áيغت�Oو يف غف^ من القانون ومن اLمتع، وهذا هو 
 اخلطري، وÁيترضب اقmصاد الوطين يف العمق، كتكون املدن كتوسع Uىل

  . ا�ميني، اشوية كتويل كتوسع Uىل الKسار، وهذا يشء خطري
هو ٔ�ن حتدثتو Uىل اJٓلية، واح\ا معمك ٕالجياد �ٓلية �ش ترضب، قال 
È ارضب املربوط خياف السايب، هاذوك الناس معروفني، راه مايش 
اصعيب �ش نعرفومه، كنعرفو �س Áيفاش كتدwل وÁيفاش كتخرج، 

Tل ال مت« من حطام اwا، والناس كتبقى تلعب يف املاليري كتدõKنيا ش
وتتد�ر الرشاكت لعياالهتم، Jٔن هو مسؤول، راه هاذ اليش اك�ن كنعرفوه 

  . وكنعKشوه، وهذا هو ا�يل ابغينامك äركزوا Uليه، الس@يد الوز�ر
  .شكرا

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

  هناك رد Uىل التعقOب الس@يد الوز�ر؟

رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة رئKس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومOة     الس@يد الوز�ر املنتدب Tىالس@يد الوز�ر املنتدب Tىالس@يد الوز�ر املنتدب Tىالس@يد الوز�ر املنتدب Tى
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  الس@يد الرئKس، 
ماكحفة الفساد هذي قضية جممتع وسلوك وäربية وw�ٔالق ٕاىل ]انب 
ال�رشيعات وقوانني ؤ��زة د ل املراق�ة، ٔ�ش@ياء م\دجمة، نعلمو ٕان شاء هللا 
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  .ٔ�هنا تتفعل وòكونو يف مس@توى �نتظارات ٕان شاء هللا

        ::::د رئKس اجللسةد رئKس اجللسةد رئKس اجللسةد رئKس اجللسةالس@يالس@يالس@يالس@ي
  . Uىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ،الس@يد الوز�ر ،شكرا

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

  


