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  )م 2014 ٔ�كتو�ر 21( هـ 1435 من ذي احل#ة 26 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئIس اHلسل اخلليفة الثاين ،فضييلالس@يد محمد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ؤ�ربعة وعرشون دقLقة، ابتداءا من الساTة الرابعة واQقLقة  ساعتان :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .ال]نية واYٔربعني بعد الزوال
  .مaاقشة اYٔس@ئ_ الشفهية ::::[دول اYٔعامل[دول اYٔعامل[دول اYٔعامل[دول اYٔعامل

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

    ::::د فضييل، رئIس اجللسةد فضييل، رئIس اجللسةد فضييل، رئIس اجللسةد فضييل، رئIس اجللسةاملس�شار الس@يد محماملس�شار الس@يد محماملس�شار الس@يد محماملس�شار الس@يد محم
  .lسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  .lسم هللا، T�ٔلن عن افnتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
من اQس@تور، ووفقا ملقnضيات النظام  100معال بtٔحاكم الفصل 

خيصص اHلس هذه اجللسة Yٔس@ئ_ السادة املس�شار�ن  اQاzيل yلم#لس،
  .ؤ�جوبة احلكومة Tلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول اYٔس@ئ_ املدر[ة يف [دول اYٔعامل، 
ٔ�س�سمحمك Yٔعطي اللكمة yلس@يد ٔ�مني اHلس ليطلعنا Tىل ما [د من 

  .مراسالت وٕاTال�ت، فليتفضل الس@يد ٔ�مني اHلس مشكورا

        ::::د �وسكوس، �ٔمني اHلسد �وسكوس، �ٔمني اHلسد �وسكوس، �ٔمني اHلسد �وسكوس، �ٔمني اHلساملس�شار الس@يد محياملس�شار الس@يد محياملس�شار الس@يد محياملس�شار الس@يد محي
  .شكرا الس@يد الرئIس

يف البداية، Qينا اس@تدراك Tىل [دول ٔ�عامل [لسة اYٔس@ئ_ الشفهية 
، حLث عوض السؤال املو[ه ٕاىل الس@يد 2014ٔ�كتو�ر  21ليوم الثال7ء 

وز�ر �قnصاد واملالية حول ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبية �لسؤال 
اYٔوقاف والشؤون إالسالمLة حول اYٔزمة  املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر

  .�ج عية اليت تطر�ا
  نعاود �ٓ اليس حكمي، نعاود �ٓ اليس حكمي؟

يف البداية، Qينا اس@تدراك Tىل [دول ٔ�عامل [لسة اYٔس@ئ_ : قلت
، حLث عوض السؤال املو[ه ٕاىل 2014ٔ�كتو�ر  21الشفهية ليوم الثال7ء 

ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبية الس@يد وز�ر �قnصاد واملالية حول 
�لسؤال املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLة حول اYٔزمة 
�ج عية اليت تطر�ا ٔ�رايض اYٔح�اس اYٓه_ �لساكن، وس@يربمج م�ارشة 

  .بعد اYٔس@ئ_ املو¨ة ٕاىل الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج عية
 من الس@يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع كام توصلت الرئاسة مبراس_

الربملان، خيرب من zاللها اHلس طلب الس@يد وز�ر �قnصاد واملالية 

بتtٔجLل السؤال الشفه´ي حول اس@تa³اء املسا�ن التابعة لواك± التجهزي 
  .والسكىن العسكري من متليك املسا�ن لقاطنهيا ٕاىل [لسة الحقة

ية والكnابية اليت توصل هبا جملس ويف اzYٔري، خبصوص اYٔس@ئ_ الشفه 
  : ٔ�كتو�ر 21املس�شار�ن ٕاىل ¼اية يوم الثال7ء 

 سؤ�؛ T :57دد اYٔس@ئ_ الشفهية -

 ٔ�س@ئ_؛ T :5دد اYٔس@ئ_ الكnابية -

 ٔ�س@ئ_ كذ¾؛  T :5دد اYٔس@ئ_ املسحوبة -

  .سؤال وا¿د: Tدد اYٔس@ئ_ الشفهية احملو± ٕاىل ٔ�س@ئ_ كتابية -
  .شكرا الس@يد الرئIس

        ::::د رئIس اجللسةد رئIس اجللسةد رئIس اجللسةد رئIس اجللسةالس@يالس@يالس@يالس@ي
  .شكرا

.. Àرشع اYٓن يف معاجلة اYٔس@ئ_ الشفهية املدر[ة يف [دول اYٔعامل
  .الس@يد الرئIس، تفضلوا يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامش
  . يف ٕاطار نقطة نظام. شكرا الس@يد الرئIس

 اس@متعنا yلس@يد ٔ�مني اHلس احملرتم مبا يفLد بtٔن الوز�ر امللكف
�لعالقات مع الربملان و[ه رسا± ملكnب اHلس يطلب فهيا تtٔجLل ٔ�و ٕالغاء 
السؤال اÅي طر¿ه فريقaا املتعلق �س@تa³اء املسا�ن التابعة لواك± التجهزي 

هذا حق 7بت yلوز�ر، . والسكىن العسكري من متليك املسا�ن لقاطنهيا
 يعقل، ال يعقل ولكن ٔ�ظن بtٔنه هناك مشلك خصنا نعاجلوه يف احلقLقة، ال

ٔ�ن الفرق الربملانية والفريق الربملاين املعين �لسؤال ٔ�ن خيرب حىت Yٓخر 
  .دقLقة، اكن يفرتض ٔ�ن توافو� ٔ�و ٔ�ن ختربو� بتtٔجLل ٔ�و حىت ٕ�لغاء السؤال

ما كنت Yٔطرح هاذ النقطة نظام، Yٔننا ابدينا كÂشعرو بtٔنه حقLقة اك�ن 
ومة وما بني الربملان، احaا جسلنا مشلك حقLقي يف العالقة ما بني احلك

غيا�ت مس@مترة لعدد من القطاTات احلكومLة بدون و[ه حق، احaا كنعرفو 
بtٔن السادة الوزراء عندمه احلق يتغيبوا، هللا �كون يف عوهنم، ولكن احaا 
Tارفني بtٔنه اك�ن ثالثة ¿االت فقط Tىل سLÔل احلرص يه اyيل ك�سمح 

[لسة املساء± اYٔس@بوعية، ٕاما ٔ�ن �كون yلوز�ر املعين بtٔن يتغيب عن 
يعين يف ×مة مع صاحب اجلال± ٔ�و ٔ�ن �كون zارج الوطن ٔ�و ٔ�ن �كون ال 

  .قدر هللا مريضا
احaا عند� ٕاحصائيات، راه تبعنا، حىت احaا كرناق�و، عند� ٕاحصائيات 
الغيا�ت �لعرشات، الغيا�ت �لعرشات، الغيا�ت �لعرشات، ها هو 

 �يوحض، ويف لك اجللسات، ال، ما كنتلقاوش احaا كربملانيني اجلدول اyيل
  .تفسريا مق�وال عن اYٔس@باب اyيل كتجعل الوز�ر يتغيب lشلك مس@متر

اليوم، كزنيدو لها هاذ القضية دÝل احلكومة حتذف يعين يف �ٓخر 
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دقLقة، هذا حقها، طبعا يه احلكومة عندها احلق مبقnىض النظام اYٔسايس 
ٔ�عامل اHلس، حنن ال ننازTه يف ذ¾، ولكن يش اشوية  تترصف يف [دول

دÝل �¿رتام، بلغوا الفرق الربملانية بtٔن السؤال، اYٔس@ئ_ اyيل �يطرحوا قد 
و ٕالغاؤها �ش احaا ما نتحرموش من حقaا اQس@توري يف طرح مت تtٔجLلها �ٔ 

  .احلصة دÝلنا من اYٔس@ئ_ اكم_
ا هذه املالحظة حىت يمت وشكرا الس@يد الرئIس، ؤ�رجو ٔ�ن åس#لو 

  .جتنهبا
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  .شكرا yلس@يد رئIس الفريق

yلحكومة احلق يف ٔ�ن تؤ[ل موضوع ما Yٔس@باب تعرفها يه، وTىل 
إالدارة، ٕادارة جملس املس�شار�ن، ٔ�ن تبلغ الفريق يف احلال اÅي توصلت به 

  .بطلب هذا التtٔجLل
وز�ر العالقات مع الربملان واHمتع اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام yلس@يد 

  .املدين، تفضل الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد احلبIب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس@يد احلبIب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس@يد احلبIب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس@يد احلبIب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .شكرا الس@يد الرئIس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  :7�ٔر الس@يد الرئIس ٔ�مر�ن مaفصلني

-  ٔtل السؤال، وقد ٔ�قر بLٔجtن هذا حق من حقوق احلكومة، موضوع ت
و�لتايل هذا يؤكد ٔ�ن احلكومة تترصف يف ٕاطار القانون والضوابط القانونية 
اليت جتمع بني الغرفnني يف ٕاطار القواTد املتعارف Tلهيا، و�لتايل لIس هذا 
سلواك دامئا yلحكومة، احلكومة تؤ[ل ٔ�و تطلب عندما �كون ملصلìة 

التtٔجLل، و�لتايل لIس فLه ٔ�ي مaطق دÝل  النقاش الربملاين احلكويم هذا
  .التعسف

املسtٔ± الثانية 7�ٔرها الس@يد الرئIس موضوع الغياب، ولكمة الغياب  -
يف القاموس يف العالقة بني الربملان واحلكومة ما اكيÂش الغياب، الوز�ر 
املعين ٔ�و الوز�رة املعنية عندما ñكون هناك ظروف åس@تدعي Tدم احلضور 

تفعيل التضامن احلكويم ٕاذا åشÔث الفريق ٔ�و النائب lسؤاò، فهناك دامئا 
لكن الغياب راه مصطلح ما اكيÂش يف العالقة ما بني احلكومة والربملان، 
احلكومة مnضامaة، وٕاذا ما åشÔث ٔ�ي �ئب حمرتم lسؤاò، فٕان التضامن 

 .احلكويم óش@تغل لضامن الرقابة واملساء± Tىل الشtٔن احلكويم
 .لرئIسشكرا الس@يد ا

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

  حرضات الس@يدات والسادة، 

نقطة نظام، الس@يد الرئIس؟ تفضل الس@يد .. Àرشع اYٓن يف معاجلة
  .الرئIس

        ::::املس�شار الس@يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اYٔنصاري
  الس@يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  الزمLالت والزمالء،
ôٔtس@تå ٓن وا¿د القضيةYر �ه م الرٔ�ي العام، وبطبيعة امسحوا يل اكينة ا

احلال احaا ابغينا Àس@تغلو اYٓن هاذ اجللسة �ش ننددو �العتداء الغامش 
اÅي وقع Tىل ٔ�¿د املواطنني ا�YٔرÝء، اÅي اكن ذنبه ٔ�نه óسكن جبوار 
احلدود اجلزاøرية املغربية وٕاصابته ٕاصا�ت بليغة من طرف السلطات 

  .ر[ة طرحي الفراشاجلزاøرية، وهو اYٓن يف ¿ا± ح
وٕاننا يف هذه الق�ة اليت متثل س@يادة اYٔمة، وحنن حتديدا يف الفريق 
 úفي تnكñ ي كذ¾ ملÅس@تقاليل نندد هبذا �عتداء الغامش، ا�
السلطات �غتصاب ٔ�جزاء من املناطق الرشقLة، بل تعدى ذ¾ ٕاىل 

  . �عتداء Tىل مواطنني مغاربة مساملني يف احلدود
ن تقوم احلكومة �ختاذ مجيع التدابري الكفL_ محلاية املواطنني يف وýمتىن �ٔ 

  .املناطق احلدودية
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك الس@يد الرئIس

Àرشع اYٓن يف معاجلة اYٔس@ئ_ الشفهية املدر[ة يف [دول ٔ�عامل هذه 
: سؤ� مهنا �ٓنية مو¨ة لقطاTات 14سؤ�،  19اجللسة، وTددها 

ٔ�س@ئ_ Tادية  5غيل، التعمري، الرÝضة، الس@يا¿ة، الصناTة التقليدية، وال�ش 
اYٔوقاف، �قnصاد واملالية، التجهزي، الصناTة : موزTة Tىل قطاTات

  .والت#ارة
�دٔ� [دول ٔ�عاملنا يف هذه اجللسة �Yٔس@ئ_ اYٓنية املو¨ة ٕاىل الس@يد Âس

املوضوع،  وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج عية، واليت جتمعها و¿دة
  .والسؤال اYٔول حول مصري اتفاق الضامن �ج عي مع هولندا

  .اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من فريق التìالف �شرتايك
  .تفضل اYٔس@تاذ الرمحوين، تفضل

    ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس@يد الرئIس

  الس@يدة والسادة الوزراء،
  رتمني،الس@يدات والسادة املس�شار�ن احمل

  الس@يد الوز�ر، 
لقد قررت هولندا من [انب وا¿د ٕاهناء االتفاقLة املتعلقة �لضامن 

، ومن مث ٕالغاء املساTدات �1972ج عي املعمول هبا مaذ س@نة 
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�ج عية lشلكها احلايل �حق مك�سب yلمواطنني املقميني هبذا الب�، وهو 
إالج�ارية يف صندوق  حق �جت عن س@نوات طوي_ من العمل واملساهامت

  .الضامن الهولندية
ٕاهنا �درة ¼ري مس@بوقة يف 	رخي العالقات بني الب��ن ولك الب�ان، كام 
ٔ�ن قرار إاللغاء بدون åشاور وال حىت ٕاTالم yلطرف املغريب يف االتفاقLة 

  .سلوك ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن يقال عنه ٔ�نه ¼ري مق�ول دبلوماس@يا وٕاÀسانيا
مك�سب من حقوق إالÀسان العامل والاكدح، وهو اعتداء Tىل حق 

وخنىش ٔ�ن �كون هذا القرار الهولندي سابقة قد ت��عها ب�ان ٔ�وربية 
ٔ�خرى، نظرا لتصاTد مو[ة العنرصية يف معوم ٔ�ور� وحتقLق ٔ�حزاب معادية 
لٔ�[انب نتاجئ خميفة يف �نت�ا�ت، وقد تصبح هذه اYٔحزاب åسري 

  .ق�_حكومات ٔ�وربية يف الس@نوات امل 
Å¾، من املهم [دا بل ومصريي �لÂس@بة yلمواطنني املقميني هبولندا 
ويف ٔ�ور� معوما موا¨ة القرار الهولندي والعمل �لك الوسائل ٕاللغائه، ٕاذ 
ننوه مبوقف احلكومة املغربية اÅي Tربمت عنه، الس@يد الوز�ر، كام Tرب عنه 

  .مصاحل مواطنaIاوزراء �ٓخرون معنيون، وتtٔ�يدمك الواحض Tىل حامية 
فٕاننا Àسائلمك عام تقومون به �حكومة yلحيلو± دون تنفLذ هذا القرار 
اجلاøر، Tلام ٔ�ن هناك مaظامت حكومLة و¼ري حكومة Tىل املس@توى اYٔوريب 
ميكن اyلجوء ٕا�هيا يف ¿ا± وصول املساعي اQبلوماس@ية امحليدة ٕاىل �ب 

راف اQبلوماس@ية وyلحقوق مسدود، وتعنت احلكومة الهولندية وخرقها لٔ�ع
املك�س@بة yلمعنيني هبذا القرار، ولو ٔ�ننا نفضل ٕاجياد ¿ل �لوسائل 
  . اQبلوماس@ية yلحفاظ Tىل مصاحل املواطنني وTىل Tالقة جLدة مع هذا الب�

  .وشكرا الس@يد الرئIس

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

ء احلكومة الهولندية اتفاقLة الضامن الفريق املوايل تداعيات ؤ�س@باب ٕالغا
  . �ج عي املوقعة مع املغرب

  .اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد حيحيحيحيفظه �منباركفظه �منباركفظه �منباركفظه �منبارك
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئIس احملرتم
  الس@يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  حملرتمني،الس@يدات والسادة املس�شار�ن ا

ٔ�قدمت احلكومة الهولندية Tىل ٕالغاء اتفاقLة الضامن �ج عي املوقعة 
، وهو قرار ¼ري مس@بوق يف العالقات اQولية ويف 1972مع املغرب س@نة 

العالقات الثنائية، من شtٔنه املس �ملك�س@بات واحلقوق ومصاحل اجلالية 
م، ٔ�ن هذه اجلالية يه املغربية املقمية هبولندا، Tلام، الس@يد الوز�ر احملرت 

  .ٔ�لف خشص 500الرابعة يف ٔ�ور�، ويقدر Tددها بــ 

  : وبناء Tليه، الس@يد الوز�ر احملرتم، Àسائلمك عن

ما يه ٔ�س@باب وحLثيات وتداعيات اختاذ هذا القرار اYٔ¿ادي  -
 اجلانب؟

ما يه اHهودات املبذو± من ق�ل احلكومة املغربية ٕالTادة النظر يف  -
 قرار إاللغاء؟

و7لثا، يف ¿ا± ٕارصار احلكومة الهولندية Tىل ٔ�جرٔ�ة هذا القرار، ما  -
 هو رد فعلمك؟ 

  .وشكرا الس@يد الرئIس احملرتم

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا yلس@يد املس�شار

السؤال الثالث نفس املوضوع، اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من 
  .فريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::ٔ�حسIسنٔ�حسIسنٔ�حسIسنٔ�حسIسنامحليد امحليد امحليد امحليد املس�شار الس@يد عبد املس�شار الس@يد عبد املس�شار الس@يد عبد املس�شار الس@يد عبد 
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخويت وٕاخواين املس�شار�ن،
تعIش اجلالية املغربية هبولندا ¿ا± من القلق وإالح�اط ن�L#ة ما ٔ�قدمت 
Tليه احلكومة الهولندية من ٕالغاء ٔ�¿ادي اجلانب االتفاقLة القامئة بني 

دون تÂس@يق مع احلكومة  1972دية مaذ س@نة اململكnني املغربية والهولن
هذه االتفاقLة اليت تعترب إالطار الوحLد الضامن حلقوق املغاربة . املغربية

سواء املقميني �ÝQر الهولندية ٔ�و ا�Åن Tادوا لالس@تقرار بب�مه اYٔم، اYٔمر 
  .اÅي س@يكون ò انعاكسات Tىل اجلانب �ج عي

، ما يه إالجراءات اليت س@تقومون هبا Åا، Àسائلمك، الس@يد الوز�ر
  تنو�را yلرٔ�ي العام معوما و[الي�aا هبولندا Tىل و[ه اخلصوص؟ 

  .وشكرا

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

  . الفريق املوايل نفس املوضوع، موضوع االتفاقLة املغربية الهولندية
اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق �س@تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

        ::::غاويغاويغاويغاوياجلاجلاجلاجلاملس�شار الس@يد Tيل املس�شار الس@يد Tيل املس�شار الس@يد Tيل املس�شار الس@يد Tيل 
  .شكرا الس@يد الرئIس

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

رشعت احلكومة الهولندية lشلك ٔ�¿ادي اجلانب Tىل تنفLذ قرار ٕالغاء 



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )م 2014ٔ�كتو�ر  21( ه 1435 ذي احل#ة 26

العمل �تفاقLة الضامن �ج عي املوقعة مع بالد� مaذ الس@بعينات اÅي 
ة مبقnضاها بتقدمي تعويضات اج عية yل#الية املغربية تلزتم احلكومة الهولندي

  .اليت ٔ�فaت زهرة ش@باهبا يف بناء وتtٔهيل وتطو�ر هذا الب� اYٔورويب
ومعلت Tىل تعويض ذ¾ مبعايري [ديدة، مهنا حتديد قمية التعويض بناء 
Tىل ما ميلكه املهاجر من ٔ�مالك �ململكة املغربية، مما óشلك مسا واعتداء 

Tىل حقوق ومك�س@بات اجلالية اليت اخnارت الرجوع ٕاىل وطهنا رصحيا 
  .لٕالقامة اQامئة فهيا

Åا، Àسtٔلمك، الس@يد الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري اليت تنوي 
احلكومة اختاذها من ٔ�[ل حامية حقوق هذه الف�ة من اجلالية املغربية املقمية 

  .  عي�خلارج بعد ٕالغاء العمل االتفايق yلضامن �ج
  . وشكرا الس@يد الرئIس

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

اللكمة Yٔ¿د السادة . الفريق املوايل ٔ�ي السؤال اخلامس نفس االتفاقLة
  .املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس@يد حامين ٔ�حمزوناملس�شار الس@يد حامين ٔ�حمزوناملس�شار الس@يد حامين ٔ�حمزوناملس�شار الس@يد حامين ٔ�حمزون
  .شكرا الس@يد الرئIس

  الس@يد الوز�ر،
  مني،السادة املس�شار�ن احملرت 

يعد قرار ٕالغاء اتفاق الضامن �ج عي من طرف احلكومة الهولندية 
دون سابق ٕانذار وتÂس@يق مع املغرب سابقة خطرية، يف وقت تعرف فLه 
العالقات الثنائية تطورا ٕاجيابيا وٕارادة حقLقLة من [انب املغرب Tىل 

 Àة وإالLصادية والثقافnت الس@ياس@ية و�قÝىل لك املس@توT سانيةتطو�رها.  
ويعد هذا القرار ñراجعا خطريا يف احلقوق واملك�س@بات اليت رامكهتا 
اجلالية املغربية املقمية يف هولندا، كام ٔ�ن تداعياهتا س@تكون اكرثية Tىل ٔ�بناء 
ؤ�رامل املهاجر�ن املقدمني Tىل العIش �ملغرب، Tىل ٕاقرار مس@تحقاهتم 

يم �Yٔرايض ، وذ¾ Tىل zلفLة تقر�ر حكو%�40ج عية Àس@بة 
مما  %60املنخفضة جعل مس@توى العIش يف املغرب ال �لكف سوى 

  .�لكف العIش هبولندا
Åا، Àسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري احلكومLة املزمع 

  . اختاذها من ٔ�[ل حامية حقوق اجلالية املغربية هبولندا
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا yلفريق �شرتايك

نفس املوضوع، اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصا± 
  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÂشامش
  .شكرا الس@يد الرئIس
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

إالخوة اyيل س@بقوين طرحوا ٔ�س@ئ_ lشtٔن خمتلف اجلوانب املرتبطة هباذ 
ن Àسtٔلمك عن �نعاكسات القرار دÝل احلكومة الهولندية، حنن يف فريقaا ل

والتداعيات اyيل ¼ادي ñرتب Tىل هاذ القرار، ولكن ابغينا Àسtٔلومك lشلك 
  :واحض
واش احلكومة الهولندية عندها احلق من الناحLة القانونية ñراجع ٔ�و  - 1

  تلغي هاذ االتفاقLة من [انب وا¿د؟
ٔ�ش@نو يه التدابري وإالجراءات العا[_ ملوا¨ة احلكومة الهولندية   - 2

  هاذ الباب؟يف
ما يه خطتمك ٔ�و إالجراءات اyيل يفرتض ý�ٔمك هيtٔتوها �ش حيسوا  - 3

املغاربة دÝلنا اyيل متا بtٔنه فعال وراءمه وجباýهبم حكومة يعين واقفة يف 
 امليدان؟ 

 .وشكرا

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

اللكمة yلفريق الفLدرايل لتقدمي السؤال يف نفس املوضوع، ٔ�ي االتفاقLة 
  .غربية الهولنديةامل

        ::::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
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر، 

�غي ٔ�ن نتعامل معه حبذر، Yٔنه Âليه احلكومة الهولندية يT ٕان ما ٔ�قدمت
ون، التضييق اyيل يtٔيت يف وا¿د املر¿_ اyيل كنالحظو z�ٔريا، وكام تتابع

  .�يتالحظ اYٓن Tىل املغاربة يف بلجياك
اHال �ج عي والعالقات دÝل الشغل، سواء Tىل املس@توى  ،كذ¾

اQويل، عندها وا¿د الطبيعة zاصة، عندها طرق yلتعامل معها، و�لتايل 
من هنا خصنا نتعاملو معها حبمك طبيعة هاذ العالقات اyيل يه Tالقات 

yيل كتìددها ضوابط، واyيل يصعب اختاذ قرارات من هاذ اج عية ا
  .الق�يل

بد ٔ�ن نتعامل حبزم مع كنطالبو مaمك، الس@يد الوز�ر، ال من هاذ املنطلق
ما جرى ملا ò من انعاكسات من الناحLة �ج عية Tىل اYٔرس دÝل العامل 

ا ٔ�و تعلق املغاربة، تعلق اYٔمر �لعامل اyيل اكينني بطبيعة احلال يف هولند
اYٔمر مبا ميكن ٔ�ن يtٔيت يف دول ٔ�خرى مماث_ كام قلنا وكام ٔ�رش� مبا جيري 



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )م 2014ٔ�كتو�ر  21( ه 1435 ذي احل#ة 26

  .اYٓن يف بلجياك
ما يه إالجراءات والتدابري العملية  :À ،¾Åسائلمك الس@يد الوز�ر

وإالجرائية ملوا¨ة هذا الوضع، Yٔنه ٕاىل ما تعاملناش حبزم معه �ميكن ñكون 
ياء ٔ�خرى اyيل ميكن ñكون ٔ�خطر مما عندو تداعيات و�ميكن جتي ٔ�ش@ 

  الحظناه اYٓن؟ 
  .شكرا

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

يف نفس املوضوع، اللكمة Yٔ¿د املس�شار�ن من الفريق اQس@توري 
  .لتقدمي السؤال املتعلق �التفاقLة الهولندية املغربية yلضامن �ج عي

        ::::املس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يب
وصىل هللا Tىل ٔ�رشف املرسلني و�òٓ وحصبه  ،lسم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�مجعني
  السادة الوزراء،
  الس@يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يدة املس�شارة،

ٔ�وال بدور� وٕ�مس فريق �حتاد اQس@توري Àس�aكر �عتداء اÅي 
  .تعرض ò ٔ�خو� يف احلدود الرشقLة من طرف السلطات اجلزاøرية

  رئIس، الس@يد ال
ٔ�كتو�ر اجلاري واختذ قرارا  10اجمتع اHلس احلكويم الهولندي يوم 

ٕ�لغاء االتفاقLة املغربية الهولندية حول الضامن �ج عي، املوقعة بني املغرب 
، ويف حLنه ٔ�صدرت مؤسسة هولندا ملساTدة العائد�ن 1972وهولندا س@نة 

ؤ�كدت ٔ�ن إاللغاء من وامجلعية املغربية بال¼ا لتوضيح مضامني القرار، 
طرف وا¿د يرض مبصاحل الطرفني املغريب والهولندي، خصوصا يف اجلانب 

  .املتعلق �لضامن �ج عي واYٔمن والعدل
وقد تtٔكد ٔ�ن دخول هذه القرارات ¿زي التنفLذ ابتداء من 	رخي ينا�ر 

س@تكون ò انعاكسات سلبية وخطرية Tىل النفس@ية والوضعية  2016
  .وظروف ITش املغاربة املتقاTد�ن املهاجر�ن هبولندا�ج عية 

  الس@يد الوز�ر، 
ما يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة ٔ�و س��nذها احلكومة؟ اختذهتا 

Tىل لك يف التعقLب نتذا�رو يف هاذ املوضوع، .. Yٔن احaا كنعرفو بtٔن
تقاTد�ن اختذهتا ٔ�و س��nذها احلكومة املغربية محلاية وضامن حقوق هؤالء امل 

واYٔرامل واليتاىم، وخصوصا احaا اكملني نعرفو ٔ�ن هناك مصاحل دبلوماس@ية 
  بني اQو± واQو±؟

  .وشكرا
  

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا yلس@يد املس�شار

�ٓه تدzل، داز، داز، ميكن .. �ٓخر سؤال لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار
  .تدzل فريق التجمع.. ٔ�� لقLت هنا وثيقة رمبا مكررة

التجمع  فريق تدzل ،ال.. ٕاذن، ¼ادي نعطيو اللكمة yلس@يد الوز�ر
سؤالني خمتلفني يف نفس املوضوع؟ يف نفس .. الوطين لٔ�حرار، تدzل

 .السؤال

  :املس�شار الس@يد محمد القلواملس�شار الس@يد محمد القلواملس�شار الس@يد محمد القلواملس�شار الس@يد محمد القلويبيبيبيب
يف نفس املوضوع، اYٔس@ئ_ عندك، الس@يد الرئIس، راه قدامك، 

  .اYٔس@ئ_ قدامك

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
ل ٕاىل كنتو مرص�ن راه نفس املوضوع اقرينا السؤالني جبوج، Tىل لك ¿ا

ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة yلس@يد وز�ر ال�شغيل .. ٕاىل كنتو مرص�ن لمك اللكمة
دقLقة لٔ�جوبة وyلرد Tىل نقاش السادة  24والشؤون �ج عية يف ¿دود 

  .املس�شار�ن احملرتمني

        ::::ج عيةج عيةج عيةج عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �
  .شكرا الس@يد الرئIس احملرتم

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ابغيت يف البداية نعرب Tىل zالص åشكرايت للك الفرق الربملانية اyيل 
يف حقLقة وضعت السؤال، هذا يف ¿د ذاته جواب رصحي �لÂس@بة 

y ±ٔtلسلطات الهولندية، وتعبري كذ¾ رصحي Tىل إالجامع الوطين حول مس
نعتربها تدzل مضن الس@يادة الوطنية، Yٔن كهتم رشحية واسعة من ٕاخواننا 

  . يف املهجر سواء اكنوا يف هولندا ٔ�و يف ¼ري هولندا
فلكام تعلق اYٔمر �ملس حبقوقaا الوطنية ٕاال وñلكمنا مكغاربة بصوت 
وا¿د، ووجود� اليوم يف هاذ اجللسة، يف هاذ السؤال احملوري، دليل Tىل 

  . ذ¾
ق�ل ما ندzل يف صلب املوضوع، امسحوا يل، الس@يدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، �ش نذ�ر بع#ا± بتطور العالقات املغربية الهولندية 

�لطبع كام ورد ذ¾  ،ف- خيص هاذ امللف دÝل الضامن �ج عي اÅي
قLع 	رخي التو  �1972رجع ٕاىل س@نة  ،Tىل لسان وا¿د العدد من املتدzلني
  ماذا تقول هذه االتفاقLة؟ . Tىل االتفاقLة دÝل الضامن �ج عي

  :االتفاقLة الثنائية تنص Tىل املبادئ اYٔساس@ية اYٓتية
ٔ�وال، املساواة يف املعام_ بني املواطنني املغاربة والهولنديني ف- خيص 

  تطبيق åرشيعات الضامن �ج عي �لب��ن؛
املنجزة يف ظل ال�رشيع املغريب والهولندي من 7نيا، مجع فرتات التtٔمني 

  ٔ�[ل احلفاظ Tىل احلقوق املك�س@بة واليت يف طور �ك�ساب؛
  7لثا، حتويل التعويضات من ب� العمل ٕاىل الب� اYٔصيل yلمس@تفLد؛
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رابعا، ومبوجب هذه االتفاقLة يضمن حتويل التعويضات �ج عية 
ات اليومLة عن املرض واYٔمومة، التعويضات العائلية، التعويض: التالية

العال[ات الصحية �لÂس@بة لٔ�ش�اص الÂش@يطني ؤ�فراد ٔ�رسمه، معاشات 
  .الزمانة والش@يخوzة واملتوىف عهنم، وإالTانة عن الوفاة

ومن ٔ�[ل حتسني التغطية �ج عية Yٔفراد اجلالية املغربية هبولندا Tىل 
ة وتعديلها ل�شمل، حتيني هذه االتفاقL 1996اخلصوص، فقد مت س@نة 

�ٕالضافة ٕاىل التعويضات اليت تضمهنا واليت س@بق ذ�رها، العال[ات الصحية 
  .والتعويضات العائلية �لÂس@بة yلمتقاTد�ن ؤ�فراد ٔ�رسمه

، وTىل ô�ٔر التغيريات اليت شهدهتا ٔ�نظمة امحلاية 2010ولكن مaذ س@نة 
قامت السلطات �ج عية lشلك Tام هبولندا ن�L#ة اYٔزمة �قnصادية، 

الهولندية ٕ�صدار قانون مaع حتويل التعويضات �ج عية ٕاىل zارج هولندا 
  .وب�ان إالحتاد اYٔوريب ٕاال يف ¿ا± وجود اتفاقLة åسمح بذ¾

T�ٕداد مشاريع قوانني متنع حتويل بعض  2010كام قامت مaذ س@نة 
حويل ومشاريع ٔ�خرى تنص Tىل م�دٔ� إالقامة لتالتعويضات lشلك لكي، 

  .التعويضات
Tىل  2011ماي  17ويف هذا إالطار، اقرتح اجلانب الهولندي بتارخي 

اجلانب املغريب مراجعة االتفاقLة الثنائية yلضامن �ج عي، وذ¾ Tىل 
  : النحو التايل

تطبيق م�دٔ� إالقامة �لÂس@بة yلتعويضات املتعلقة مبعاشات املتوىف عنه  -
ئلية yلمس@تفLد�ن املقميني zارج �حتاد والعجز اجلزيئ، والتعويضات العا

 اYٔوريب واHال �قnصادي اYٔوريب وسوóرسا؛

وقف حتويل التعويضات العائلية لفائدة اYٔطفال املقميني zارج �حتاد  -
 اYٔوريب واHال �قnصادي اYٔوريب وسوóرسا؛ 

  .ٕالغاء احلق يف العال[ات الصحية يف ¿ا± إالقامة املؤقnة -
ذه �قرتا¿ات مت عقد اج Tات åشاورية مع القطاTات وTىل ٕاôر ه

احلكومLة املغربية املعنية هبذا املوضوع، ؤ�سفرت Tىل رضورة اQفاع عن 
احلقوق املك�س@بة yل#الية املغربية هبولندا لكون �قرتا¿ات الهولندية متس 

lشلك م�ارش، ولكوهنا ñكرس ا�متيزي بني املس@تفLد�ن من .. املصاحل دÝل
تعويضات الهولندية، وال حترتم البند املنصوص Tليه يف االتفاقLة الثنائية ال 

  .املذ�ورة
وقد قام الوفد املغريب �ٓنذاك بنقل هذا املوقف ٕاىل اجلانب الهولندي 

نونرب �لر�ط،  15و z14الل لقاءات مnعددة، zالل اyلقاء املنعقد يف 
ر هذه �قرتا¿ات، واÅي ¿اول zالò اجلانب الهولندي رشح ٔ�س@باب ٕاقرا

لكن اجلانب املغريب بقي م�ش3Ôا مبوقفه الرافض لهذه �قرتا¿ات لٔ�س@باب 
  .السالفة ا�Åر

اس@تق�ل  2012ينا�ر  3وبعد åشكLل احلكومة اجلديدة �ملغرب بتارخي 
وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين �ٓنذاك سفري هولندا �ملغرب وTرب ò عن 

ق املك�س@بة ملواطنيه، ومن ¨ة ٔ�خرى Tدم ق�ول املغرب املس �حلقو 
شهدت السا¿ة الس@ياس@ية هبولندا تفاTالت ضد املوقف املغريب، حLث 
�دى بعض الربملانيني الهولنديني ٕ�لغاء االتفاقLة الثنائية yلضامن �ج عي 

  .ووقف العالقات الثنائية يف هذا اHال
ت املؤسسة الهولندية امللكفة برصف التعويضات مراس_ ٕاىل  كام ̈و

املغاربة املعنيني بتخفLض تعويضاهتم، ختربمه فهيا �لرشوع يف تقليص م�لغ 
 21، كام عقد اج ع بتارخي 2013التعويضات ابتداء من فاحت ينا�ر 

بني وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين والوز�ر املنتدب Qى  2012دجaرب
مسؤولني عن وزارة رئIس احلكومة امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج، و 

الشؤون اخلارجLة والتعاون، مت zالò دراسة التدابري املمكن اختاذها من 
ٔ�[ل التصدي لالقرتا¿ات الهولندية املتعلقة مبراجعة االتفاقLة الثنائية yلضامن 

  .�ج عي
  : ومت االتفاق zالل هذا �ج ع Tىل

لثنائية لفائدة رضورة اQفاع Tىل احلقوق املضمونة �رمس االتفاقLة ا -
 املواطنني املغاربة؛ 

اQفع مببدٔ� Tدم ا�متيزي املنصوص Tليه يف االتفاقLة الثنائية yلضامن  -
 �ج عي؛ 

اس@تa5اف املفاوضات مع اجلانب الهولندي يف ٕاطار اyلجنة املشرتكة  -
  .yلضامن �ج عي امللكفة بدراسة املواضيع املتعلقة �التفاقLة

�ج ع، مت تنظمي يوم تواصيل وحتسIيس  وتفعيال خلالصات هذا
مع املترضر�ن من التدابري املزمع اختاذها من  2013ينا�ر  �7حلس@مية يوم 

طرف اجلانب الهولندي، وتوجLه رسا± ٕاىل مكnب العمل اQويل ملعرفة 
  .رٔ�هيم يف املوضوع
، عرض امللف Tىل جملس احلكومة املغريب اÅي قرر 2013ويف فربا�ر 

ار مع السلطات الهولندية ٕالجياد ¿لول مaاس@بة لٕالشاكلية وحبث فnح حو 
  .الس@بل الكف�y _Lفاع عن حقوق املغاربة املواطنني

كام قام الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج �زÝرة ٕاىل هولندا، التقى 
zاللها بوز�ر الشؤون �ج عية وال�شغيل الهولندي، واتفقا Tىل 

ضات بني اجلانبني يف ٕاطار اyلجنة املشرتكة yلضامن اس@تa5اف املفاو 
  .�ج عي حول املوضوع

مت التÂس@يق بني وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين  2013ويف ٔ��ريل 
والوزارة امللكفة �جلالية املغربية �خلارج والصندوق الوطين yلضامن 

ملساTدة  �ج عي وامجلعية املغربية ملساTدة املهاجر�ن ومؤسسة هولندا
العائد�ن برباكن هبدف موا�بة املترضر�ن من القرار الهولندي yلطعن ضد 

  .القرار املذ�ور ٔ�مام املؤسسة الهولندية ا8تصة
رفضت املؤسسة الهولندية الرتاجع عن القرار، وبعد تقدمي الطعن 

فقامت امجلعيتان ب�aصIب حمايم من [Âس@ية هولندية yلطعن يف القرار ٔ�مام 
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 .ا8تصة بtٔمسرتداماحملمكة 
عقد اج ع بالهاي بني وفد مغريب  2013ماي  7و 6وzالل يويم 

مnكون من ممثلني عن وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين والصندوق الوطين 
yلضامن �ج عي ووفد هولندي مnكون من ممثيل وزارة الشؤون 

هذا اyلقاء �ج عية وال�شغيل ووزارة الصìة والرÝضة والرفاهية، zالل 
ٔ�كد اجلانب املغريب ٔ�ن القرار الهولندي القايض بتخفLض التعويضات قرار مت 
اختاذه بصفة مaفردة من طرف اجلانب الهولندي رمغ معارضة اجلانب املغريب 
Tليه يف خمتلف اyلقاءات السابقة بني اجلانبني كام ٔ�نه قرار ميس مبصاحل 

م، ويتعارض مع مقnضيات االتفاقLات املغاربة املقميني هبولندا ؤ�فراد Tائالهت
 .الثنائية املوقعة بني الب��ن

اقرتح اجلانب الهولندي مراجعة Àس@بة ختفLض  2013ويف يوليوز 
، لكن اجلانب %40عوض  %30التعويضات احملو± ٕاىل املغرب لتصبح 

املغريب رفض ذ¾، وطالب بتطبيق االتفاقLة برتاجع اجلانب الهولندي Tىل 
ق االتفاقLة اليت تقيض بعدم ختفLض يالتعويضات وتطب  قرار ختفLض

  .التعويضات lسÔب إالقامة
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الوزارة شار�ت يف اليوم التواصيل املنظم برباكن 

ملساTدة املهاجر�ن  -كام قلت-وامجلعية املغربية  2013غشت  21يوم 
  .ومؤسسة هولندا ملساTدة العائد�ن

ر حمك ابتدايئ عن احملمكة الهولندية صد 2013غشت  22وبتارخي 
بtٔمسرتدام لفائدة اYٔرامل يلغي قرار املؤسسة الهولندية القايض بتخفLض 
معاشاهتم، وذ¾ بع_ ٔ�نه خمالف لالتفاقLة وٕالزام السلطات الهولندية ا8تصة 

، ٕاال ٔ�ن 2013ٕ�ر[اع املبالغ املقnطعة من معاشاهتم، وذ¾ ابتداء من ينا�ر 
احلمك �بتدايئ  2013لهولندية املعنية اس@تtٔنفت يف ش@تÂرب املؤسسات ا

  .الصادر يف حقها
اس@ُتؤنفت املفاوضات بني اجلانبني  2014ٔ��ريل  3و 2وzالل يويم 

بالهاي هبولندا، [دد zالò اجلانب املغريب موقفه الرافض yلقرار اYٔ¿ادي 
رتاح ملراجعة yلطرف الهولندي، ودعوته ٕاللغاء هذا القرار ق�ل مaاقشة ٔ�ي اق

االتفاقLة، بI= تقدم اجلانب الهولندي �قرتا¿ات [ديدة تتعلق ٕ�ماكنية 
 %10من التعويضات، Tىل ٔ�ن يمت ختفLض  %40مراجعة Àس@بة ختفLض 

يف الس@نة الثالثة  %30يف الس@نة الثانية و %20مهنا يف الس@نة اYٔوىل و
يل التعويضات يف الس@نة الرابعة، �ٕالضافة ٕاىل وقف حتو  %40ل�س@تقر يف 

س@نوات من دخول القانون املتعلق بذ¾  5ٔ�و  4العائلية ٕاىل املغرب بعد 
  . ¿زي التنفLذ

و�لنظر ٕاىل Tدم التوصل ٕاىل ¿ل ل�شÔث لك طرف مبوقفه، والس@- 
ؤ�ن حممكة �س@تa5اف مل تصدر بعد حمكها يف املوضوع، مت تtٔجLل 

  .املفاوضات
س@تa5اف الهولندية حمكها ٔ�صدرت حممكة � 2014ماي  9وبتارخي 

خبصوص القضية لفائدة املغاربة املترضر�ن، واضطرت املؤسسة الهولندية 

ٕاىل ٕار[اع املبالغ املقnطعة ٕاىل ٔ�حصاهبا م�ارشة بعد ذ¾، وzاصة مهنم الف�ة 
  . اليت اكنت åس@تفLد من التعويضات

 28واكن �ٓخر اج ع yللجنة الثنائية yلضامن �ج عي zالل يويم 
�لر�ط، حLث اجمتع الوفدان من [ديد، املغريب  2014غشت  29و

والهولندي، Qراسة احللول املمكaة لٕالشاكليات املطرو¿ة Tىل ضوء 
املس@ت#دات اليت عرفهتا القضية، والس@- احلمك القضايئ املساند yلموقف 
املغريب، ٕاال ٔ�ن اجلانب الهولندي بقي م�ش3Ôا �القرتا¿ات السالفة ا�Åر مع 

س@نة من  18عديل �قرتاح املتعلق بوقف التعويضات العائلية بعد مرور ت
  .س@نوات كام س@بق ا�Åر 6ٔ�و 5تعديل االتفاقLة بدل 

يتضح من zالل ما س@بق ٔ�ن موقفي اجلانبني مnباTد�ن، لكون اجلانب 
الهولندي يعزتم مراجعة االتفاقLة yلضامن �ج عي yلرتاجع عن احلقوق اليت 

=Iفاع عن هذه احلقوق وعن تضمهنا، بQ� 3اÔبقي اجلانب املغريب م�ش 
وTدم اختاذ قرار ٔ�¿ادي  تطبيق االتفاقLة مكبدٔ� ٔ�سايس yلعالقات الثنائية

  .lشtٔهنا
، صادقت احلكومة الهولندية Tىل مرشوع قانون 2014ٔ�كتو�ر  10ويف 

ان يقيض ٕ�لغاء االتفاقLة الثنائية yلضامن �ج عي وٕا¿الته Tىل الربمل
  . 2014ٔ�كتو�ر  14اYٔورويب yلمصادقة Tليه يف 

وTىل ٕاôر هذه اYٔ¿داث، ٔ�جرى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاون 
املغريب اتصالني هاتفLني مع لك من وز�ر الشؤون اخلارجLة الهولندي ومع 
�ئب الوز�ر اYٔول، اÅي هو يف نفس الوقت وز�ر الشؤون �ج عية 

ن ٔ�سف احلكومة املغربية العميق ورفضها التام وال�شغيل، Tرب zالهلام ع
  . لهذا القرار شA ومضمو�

كام Tرب عن ٔ�سفه لكون هذا القرار اختذ lشلك ٔ�¿ادي ودون ٔ�ي 
åشاور مع السلطات املغربية املعنية، ودون ٔ�ن يمت تبليغه Tرب القaوات 

ورا املالمئة، ولكونه [اء يف الوقت اÅي تعرف فLه العالقات الثنائية تط
ٕاجيابيا مع توفر إالرادة لتطو�رها Tىل املس@توÝت الس@ياس@ية و�قnصادية 

  .والثقافLة وإالÀسانية
: مبشاركة ٔ�ربعة وزراء 2014ٔ�كتو�ر  15كام انعقد اج ع يوم اYٔربعاء 

�لطبع حتت رئاسة وز�ر .. وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج عية، ووز�ر
امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج  الشؤون اخلارجLة والتعاون، والوز�ر

وشؤون الهجرة، والوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاون، 
�غي اختاذها Tىل ٕاôر القرار الهولندي الرايم Âوذ¾ لبحث الوسائل اليت ي

  . ٕاىل ٕالغاء اتفاقLة الضامن �ج عي
ع التدابري zالل هذا �ج ع، مت التtٔ�يد Tىل رضورة اختاذ مجي

الرضورية لتوطيد اQفاع عن مصاحل ومك�س@بات وحقوق ٔ�فراد اجلالية 
  .املغربية املعنيني هبذا القرار

وهبذا اخلصوص، سIمت اختاذ ٕاجراءات Tىل الصعيد الس@يايس والقانوين، 
كام سIمت العمل Tىل حتسIس وتعبئة الفاTلني املؤسساتيني وفعاليات اHمتع 
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  .لتصدي لهذا الوضع ¼ري املس@بوقاملدين yلمسامهة يف ا
والبد، يف اخلتام، ٔ�ن ٔ�قدم حتية Tالية ملواطنaIا يف املهجر ويف اÝQر 
الهولندية بصفة zاصة Tىل متسكهم مبغربIهتم واTزتازمه �الن ء ٕاىل هذا 
الوطن وتعب5هتم وراء صاحب اجلال± املú محمد السادس اÅي �رعى لك 

يف املغرب وzارج املغرب، وضامن و¿دة البالد،  مصاحل املغاربة، Ý�ٔ اكنوا
  .وحيمي مصاحل املواطنني ٔ�ي= اكنوا

�لطبع، ق�ل ما خنمت، الس@يد الرئIس، ابغيت نقول فقط لكمة ٕاىل 
امسحتو يل، �yلغة الريفLة، �yلغة اYٔمازيغية، �ش نتو[ه yلمواطنني دÝلنا 

ش نقول فقط يف لكامت اyيل �يتابعوا بدون شك Yٔهنم معنيني �Yٔمر، �
د ذمقران اس@]زخيت سرثيفشت �لطبع Yٔن ٕاج نعد غٔ�ذسوري: و[زية

يين ٕاzدمان ذي هولندا زي  z90%دمان زي مaطقة ýريف  غٕامغربيان �
حام ٔ�س@نIين بtٔن وزما ٔ�كنتو Àشني امaطقة �ريف زي مaطقة ن الشامل 

، ال ذي [ا ال ذي املغربدين ما ناذوما7ن Àشني ذي مغربيان مارا م
  ..هولندا ال ذي بلجياك ال ذي العامل ٕامكر

  ...البد... خصك تقرا، خصك تقرا الس@يد الرئIس

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
الس@يد املس�شار، الس@يد املس�شار، الس@يد املس�شار ٔ�رجوك، الس@يد 

  . املس�شار، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك
  .الس@يد الوز�ر، تفضلوا، مكلوا املداz_ دÝلمك

        ::::يل والشؤون �ج عيةيل والشؤون �ج عيةيل والشؤون �ج عيةيل والشؤون �ج عيةالس@يد وز�ر ال�شغ الس@يد وز�ر ال�شغ الس@يد وز�ر ال�شغ الس@يد وز�ر ال�شغ 
  .مزÝن هذا. .ذي هولندا غنتو[ه غميغربيان �

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
. تفضل، تفضل الس@يد الوز�ر، تفضل، تفضل الس@يد الوز�ر، تفضل

  .الس@يد املس�شار، ٔ�رجوك

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج عية
حام ادا ٕاzدمان ذي هولن غٔ�ذتو¨اه يش جaلكمة غميغربيان � غاسخ ا

LÂلمصاحل نوام  غٔ�س نz اك ندافعz�ٔ ،شني ذموا7ن ماراÀ وشاnشني وكنو نن�À
مي خفور�ن، Àش@يني ذي مغربيني، شعب ريمي ٔ�تريوم Àسامح ٕاخص ٔ�تاوزما ٔ�د

  . ٕاتعدان ٔ�ذندم غٕاتعدى شا ٕاجن، وين zا غطيب، ولكن وزما ٔ�خ
  .وشكرا، والسالم Tليمك ورمحة هللا و�راكته

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

ٕاذا امسحتو ق�ل ما نعطي اللكمة لٕالخوان من ٔ�[ل التعقLب، رمبا 
الس@يد املس�شار احملرتم عندو احلق ف- طر¿ه من ñرمجة، ٔ�رجو من ٕادارة 
الربملان ٔ�ن هتy Fلمس@تق�ل حىت óسمح للك مnدzل �Yٔمازيغية ٔ�و �لعربية 

غة اYٔمازيغية اليت ٔ�صبحت لغة رمسية ٔ�ن توفر الرتمجة ملن ال يعرف هذه اyل

  . جبانب اyلغة العربية
شكرا لمك، واللكمة لٕالخوان يف ٕاطار التعقLب، اللكمة لفريق التìالف 

  .�شرتايك يف ٕاطار التعقLب، تفضل

T املس�شار الس@يد محمدT املس�شار الس@يد محمدT املس�شار الس@يد محمدT ابابابابدددداملس�شار الس@يد محمد::::        
  .شكرا الس@يد الرئIس

  الس@يد الوز�ر،
ليت ٔ�دليمت هبا لتنو�ر شكرا لمك، الس@يد الوز�ر، Tىل هذه التوضيìات ا

الرٔ�ي العام الوطين وطمtٔنة املواطنني املعنيني �لقرار، والتtٔ�يد هلم ٔ�ن 
حكومة ب�مه تقف جباýهبم وتعمل �لك ما بوسعها لصيانة مصاحلهم، وحنن 
جبانبمك وندمع لك مساعيمك ونقرتح ٔ�ن يبادر الربملان بغرفnيه مببادرة يف ٕاجياد 

  .ج معوما وهبولندا Tىل و[ه اخلصوصدمع حقوق مواطنaIا �خلار 
كام نذ�ر، الس@يد الرئIس، الس@يد الوز�ر Tىل ٔ�نه ýمتىن مس@تق�ال Tىل ٔ�ن 
�كون هذا التضامن يف ٕاطار الغرفnني يف ٕاطار ٕاصالح نظام التقاTد، فهذه 
ٕاشارة ٕان ٔ�ت�aا من هولندا مفا هو مس@تق�لنا يف ٕاطار ٕاصالح التقاTد 

  �ملغرب؟ 
Iسوشكرا الس@يد الرئ.  

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

  .يف ٕاطار التعقLب ٔ�يضا، اللكمة yلفريق احلريك

        ::::حيحيحيحيفظه �منباركفظه �منباركفظه �منباركفظه �منبارك    املس�شار الس@يداملس�شار الس@يداملس�شار الس@يداملس�شار الس@يد
Àشكر الس@يد الوز�ر Tىل اyلغة اyيل ñلكم �ش إالخوان  ،يف البداية

  . دÝلنا يف اجلالية �ش يفهموا ما [ا يف اللكمة دÝل الس@يد الوز�ر احملرتم
ٕان قرار ٕالغاء اتفاقLة الضامن �ج عي بعدما صادق Tلهيا الربملان 

مغريب Tائد من هولندا من حقوقهم، وهذا قرار  13.000الهولندي س@يحرم 
يtٔيت بعد ٔ�ن اقرتح وز�ر الشؤون �ج عية الهولندي ختفLض تعويضات 

ش اعتبارا لتدين مس@توى العI %40املغاربة العائد�ن ٕاىل ب�مه بÂس@بة 
والقدرة الرشائية �ملغرب، وهو قرار عنرصي �كرس ا�متيزي بني املغاربة 

  .والهولنديني
ٔ�ما الترب�ر اÅي قدمnه احلكومة الهولندية الختاذ هذا القرار �عتبارها 
تطبق القانون الهولندي اجلديد املتعلق بقرار م�دٔ� ب� إالقامة عوض م�دٔ� 

مس@توى املعIشة بب�  ب� العمل والقايض برصف التعويضات حسب
إالقامة هو يف حقLقة اYٔمر ترب�را واهيا اعتبارا لسمو االتفاقLات اQولية 
والثنائية Tىل القوانني الوطنية، وهو ما تلزتم به احلكومة الهولندية دون ٔ�دىن 

  .اس@تحضار لعراقة العالقات بني اململكnني املغربية والهولندية
  الس@يد الوز�ر، 

  امون املغاربة �yفاع عن ٕاخواننا يف املهجر؟ واش مت ñلكيف احمل
النقطة الثانية، الس@يد الوز�ر، واش وز�ر اجلالية قام �زÝرة إالخوان 
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  دÝلنا يف بالد املهجر؟ 
�هاتف ف- يتعلق ... و[ا يف التدzل دÝلمك، الس@يد الوز�ر، بtٔنه مت

لعني املاكن بوز�ر اخلارجLة الهولندي، ح�ذا، الس@يد الوز�ر، لو اكن مييش 
وهو وز�ر اجلالية �ش يتفقدوا ٔ�حوال اجلالية املقميني املغاربة يف املهجر، 

  ؤ��ن يه اQميقراطية وحقوق إالÀسان اyيل �ينادوا هبا؟ 
  .وشكرا الس@يد الرئIس

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

�عتذار  اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعقLب، مع
ٔ�نين و[دت سؤالني لفائدة فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، سؤالني خمتلفني 
يف العنوان، ولكن لمك اللكمة ٕان ٔ�ردمت اس@تغالل وقت السؤال الثاين، 

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايش
  . شكرا الس@يد الرئIس

متوه لنا من بداية، يف فريقaا Àشكرمك، الس@يد الوز�ر، Tىل لك ما قدم 
ٕايضا¿ات حول هذا املوضوع، و�يف ما [ا Tىل لساýمك ٔ�نه الطرح دÝل 
هاذ السؤال هبذا الشلك من مجيع الفرق، والطريقة �ش تطرح ما هو ٕاال 
جواب Tىل احلكومة الهولندية، وحنن يف جملس املس�شار�ن اكحلكومة 

aما ما قامت به احلكومة الهولندية يف حق [الي�	رفض رفضا ýا �ملهجر.  
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

حتدثمت وتبني من zالل جوا�مك ٔ�ن هناك Tدة اج Tات، هناك كذ¾ 
لقاءات ماراطونية، ال هنا وال يف هولندا، هناك ٔ�حاكم قضائية، والعديد 
من التدابري قامت هبا احلكومة مشكورة، حنن وراءمك يف لك هذه التدابري، 

عة وزراء لبحث املوضوع، واÅي قلمت فLه بtٔنه zاصة ٔ�ن اyلقاء اÅي مجع ٔ�رب
ñمتسكون �Qفاع عن املك�س@بات دÝل اجلالية يف هولندا، حنن معمك يف 

  .هذه الطريق
  .شكرا الس@يد الرئIس

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

  .اللكمة اYٓن yلفريق �س@تقاليل يف ٕاطار التعقLب، تفضلوا

        ::::اYٔمنياYٔمنياYٔمنياYٔمنياملس�شار الس@يد بنجيد املس�شار الس@يد بنجيد املس�شار الس@يد بنجيد املس�شار الس@يد بنجيد 
  .شكرا الس@يد الرئIس

طبعا، الس@يد الوز�ر، حقLقة ٔ�ننا يف اYٔحزاب الس@ياس@ية نتلكم بلغة 
وا¿دة ٔ�و بصوت وا¿د، ولكن كنمتىن ٔ�ن احلكومة ñكون عندها نوع من 

 2013الش#اTة �ش تديل لنا �لقرار دÝل �ختاذ دÝلها، حبيث يف فربا�ر 
هولندية واحلكومة املغربية، Yٔن حىت اكن النوع دÝل النقاش بني احلكومة ال 

Tىل الربملان اYٔورويب، عندئد يمت االتصال من  2014ٔ�كتو�ر  10عرضهتا يف 
وز�ر الشؤون اخلارجLة �لهاتف، هذا هو اyيل ما ابغي�ش Àس#لوه Tىل هاذ 
احلكومة، ابغينا ٔ�نه �كون حوار Tىل الطاو± ومايش ¼ادي �كون Tرب 

±ٔtن هاذ املسYٔ ،هتم اجلالية املغربية، ومن هاذ اجلانب هذا نقدرو  الهاتف
بtٔنه هو قد س@بق yلقضاء الهولندي ٔ�ن ٔ�نصف Tددا من املتقاTد�ن املغاربة 

  .يف قضاÝ مرتبطة �لتقاTد
ٕان املراجعة دÝل االتفاقLة املذ�ورة س@تؤôر Tىل مس@توى معIشة Tدد 

ربة املعنيني كثري من اYٔرامل واYٔطفال من ذوي حقوق املتقاTد�ن املغا
  .�التفاقLة ا�Åن اكنوا يؤدون مس@تحقات لصندوق التقاTد الهولندي

�ه احلكومة املغربية Âٕاننا، يف الفريق �س@تقاليل، ٕاذ نندد هبذا القرار ون
ٕاىل تداعيات تعديل االتفاقLة Tىل حقوق اجلالية املغربية يف هولندا ويف �يق 

ٔ�ن ñهنج نفس املنوال يف رضب  اQول اYٔوربية اYٔخرى اليت من املتوقع
وتقليص حقوق اكفة املهاجر�ن، كام ندعو احلكومة ٔ�ن تتحمل اكمل 

Lىل ٕالغاء مجيع االتفاقT فاع عن مصاحل اجلالية والعملQاتمسؤولياهتا يف ا ،
وهنا ابغينا تربز احلكومة و�كون عندها وا¿د النوع دÝل الش#اTة يف هاذ 

  .اذ اHال هذااHال هذا ٕاىل ابقات م�ش3Ôة هب
ولهذا، كنمتناو ٔ�نه ñكون وا¿د النوع دÝل الش#اTة �ش ميكن حىت 
احaا نلغيو ذيك اYٔنواع دÝل االتفاقLات يف ما بني اQو± الهولندية وكذ¾ 
اQو± املغربية يف اHال دÝل القضاء، وميل كنقولو يف اHال دÝل القضاء 

  .الك املهاجر�ن يف املغربهو التبادل دÝل السجناء ومراق�ة ٔ�م
  .شكرا

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

  . اللكمة yلفريق �شرتايك يف ٕاطار التعقLب، تفضلوا

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  الس@يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن،
من طرف احلكومة ٕالغاء اتفاقLة الضامن �ج عي من [انب وا¿د 

الهولندية يعد رض� للك القوانني اQولية املؤطرة، وكنعتربوه مس �لس@يادة 
املغربية رمغ العالقات املتقدمة اليت كرتبط املغرب �الحتاد اYٔوريب اج عيا، 

  .اقnصادÝ وس@ياس@يا
هاذ القرار، الس@يد الوز�ر، يقلقaا وكنعتربوه بtٔنه مؤرش مقلق Tىل 

معوما، احلكومة الهولندية ما راTاåش العالقات التارخيية اyيل ٔ�وضاع [الي�aا 
كرتبط املغرب وما قدمه ٔ�بناء اجلالية من تضحيات لبناء ٔ�ور� بصفة Tامة، 
وبناء هولندا بصفة zاصة، ومسامههتم الفعا± يف حتر�ر هذه اQو± اyيل يه 

  .هولندا
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القرارات حتدثمت، الس@يد الوز�ر، Tىل ý�ٔمك س@تقدمون Tىل Tدد من 
الس@ياس@ية، احaا، الس@يد الوز�ر، ابغينا نعرفو هاذ القرارات الس@ياس@ية هنا 
يف ق�ة الربملان Yٔن الناس راه �يتابعو�، راه خصنا نعرفو هاذ القرارات 
الس@ياس@ية اyيل فهيا ٕانصاف yل#الية وفهيا وا¿د العدد دÝل اYٔمور �ش 

مللكفة �جلالية وشؤون الهجرة، نعرفوها، وابغينا نعرفو ما قامت به الوزارة ا
وكنطالبو مبزيد من إالجراءات �لÂس@بة yلحكومة ٕالنصاف [الي�aا املتوا[دة 

  . يف Tدد من اQول
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .اللكمة اYٓن لفريق اYٔصا± واملعارصة يف ٕاطار التعقLب، تفضلوا

        ::::عبد احلكمي بÂشامشعبد احلكمي بÂشامشعبد احلكمي بÂشامشعبد احلكمي بÂشامشاملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئIس

  الس@يد الوز�ر، 
  . شكرا جزيال Tىل لك التوضيìات اyيل قدمnو

الس@يد الوز�ر، يف هاذ املوضوع �Åات مبا ٔ�نه مرتبط �Yٔرزاق دÝل 
مواطنني وبتضحيات قدموها اYٔجLال، وحبقوق الزم نلقاو احلقLقة اكم_ 

  .ربة دÝولناyلشعب املغريب وال س@- لهاذ املغا
  الس@يد الوز�ر، 

هناك رواية ٔ�خرى yلموضوع املتعلق �لرغبة اyيل Tربت Tلهيا احلكومة 
س@نوات ٕاللغاء ومراجعة االتفاقLة  3الهولندية، مايش البارح، مaذ ٔ�كرث من 

اyيل كنتلكمو Tلهيا، ونعتقد بtٔن احلكومة املغربية، مايش ان ، احلكومة 
 ñوىل، ارYٔس�ة اÂوىل، الYٔفاد¿ا يف معاجلة هذا املوضوعا ٔtت خط�  .ك

  الس@يد الوز�ر، 
بني يدي وثيقة مرتمجة من الهولندية ٕاىل العربية، يه عبارة عن رسا± 
ها وز�ر الشغل والشؤون �ج عية الهولندي yلربملان دÝل بالدو،  ̈و

ها حتديدا yلجنة دÝل الشغل والشؤون �ج عية يف الربملان يوم   11̈و
�ٓش �يقول هاذ الوز�ر يف هاذ الرسا±؟ تيقول مaذ شهر ٔ��ريل  2011 ٔ��ريل

و¨ت احلكومة الهولندية دعوة yلمغرب Tرب خمتلف القaوات  2011
yلتفاوض معه دون ٔ�ن تتلقى جوا� من احلكومة املغربية، ويضيف هذا 
الوز�ر الهولندي بtٔنه يف ¿ا± ما ٕاذا احلكومة املغربية ما ابغاåش جتاوب وما 

بغاåش جتاوب Tىل املراسالت واQعوات، س@تضطر احلكومة الهولندية ٕاىل ا
ٔ�ن ñراجع من [انب وا¿د هذه االتفاقLة، وبIين وبaIك من الناحLة القانونية 
الرصفة احلكومة الهولندية عندها احلق ñراجع القانون االتفايق، كام احaا 

يف ¿ا± ما ٕاذا احلكومة دÝلنا عندها احلق ñراجع القانون من [انب وا¿د 
  .الطرف اYٓخر ال جييب Tىل اQعوات

ما ٔ�قوò لمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، موثق، جلنة اليقظة اyيل اكنت 

åشلكت يف احلكومة اYٔوىل، الÂس�ة اYٔوىل ق�ل ما جتيو ان  وزراء، 
اYٔس@تاذ سعد ا�Qن الع]ين اyيل اكن وز�ر اخلارجLة دار وا¿د العدد دÝل 

هنا يف هاذ الق�ة هذي، ذاك الوقت اyيل اكن، ذاك الوقت هاذ الترصحيات 
جلنة اليقظة ٔ�دلت بترصحيات مهنا ترصحي دÝل زمLلمك اYٔس@تاذ العز�ز الوز�ر 
دÝل اجلالية السابق، �ٓش تيقول فهيا؟ تيقول فهيا بtٔنه ترصحيات م3رية 

ة الهولندية لالس@تغراب، تيقول فهيا بtٔنه احلكومة املغربية مل تليب دعوة احلكوم
  .y2012لتفاوض ق�ل ٕاجراء �نت�ا�ت الهولندية اyيل اكنت مaتظرة سÔمترب 

اليوم، اس@متعنا yلجواب دÝلمك، لك اخلطوات اyيل درتو، واyلقاءات اyيل 
درتو واملوقف الش#اع اyيل Tربتو Tليه واyيل كÂشكرومك Tليه، وهذا هو 

ا نطرحو بعض اYٔس@ئ_، املوقف اyيل احaا كÂساندوه بقوة، ولكن البد م
الس@يد الوز�ر، ٕاىل مسحت يل ؤ�� ٔ�طر�ا متاما من �ب نفس الغرية Yٔهنا 

ت، Tارف هاذ املوضوع زد¼ان ذهيا ذي هولندا، ثسن"حىت ٔ�� Tائليت لكها 
  ". هذا

ٔ�وال التعبري Tىل اYٔسف دÝل احلكومة ال �كفي، تقول احلكومة دÝلنا 
رار دÝل احلكومة الهولندية، مزÝن ولكن ال ورافضني هاذ القبtٔننا م�ش@ب³ني 

�كفي، احaا كÂسولومك Tىل خطوات وٕاجراءات Tا[_ yلتحرك �ش هاذوك 
املغاربة óشعروا بtٔهنم معهم حكومة واقفة معهم مايش ¼ري �Yٔقوال واzا 

  .ñكون �Yٔمازيغية وال العربية، ولكن �Yٔفعال
�Qن الع]ين ملا [ا يف هاذ Àسولمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، اليس سعد ا

�ارش االتصاالت Iٔنه سtد د بTاملوضوع ملا بدا املشلك مع هولندا، اكن قد و
yلتÂس@يق مع اQول اyيل عندها اجلاليات دÝلها يف هولندا وعندها نفس 
املشلك، احبال مرص، توÀس وñر�يا، ووTد بتÂس@يق املواقف Tىل مس@توى 

ت؟ ٔ�ش@نو اخلالصات دÝل هاذ مaظمة العمل اQولية، ٔ��ن ا8ر[ا
  التÂس@يق؟ 

7نيا، ما يه اخليارات املطرو¿ة ٔ�مام احلكومة دÝلنا، احلكومة املغربية؟ 
Yٔنه ظاهر بtٔن احلكومة الهولندية مقجو[ة ومرصة Tىل ٕالغاء هاذ االتفاقLة، 

  ٔ�ش@نو يه اخليارات اyيل مطرو¿ة عندمك، الس@يد الوز�ر؟
ارات، وقد ٔ�شار ٕاىل ذ¾ بعض الزمالء، اخليارات القانونية، 7نيا اخلي

واش احلكومة املغربية دÝلنا اليوم عندها اس@تعداد، م3ال عندها اس@تعداد 
م3ال لوقف التعامل مع احلكومة الهولندية يف مراق�ة اYٔمالك دÝل املغاربة 
دÝلنا؟ اYٔمالك دÝل املغاربة دÝلنا كرتاقب هنا يف بالدمه، وهذا ال جيوز 

الس@يد الوز�ر امللكف �جلالية Tىل موقفه الش#اع اyيل قال بtٔنه  ؤ�� ٔ�شكر
احلكومة املغربية كرتفض رفضا قاطعا تفnح اYٔبناك، املعطيات وإالدارات 

  .دÝلها �ش الهولنديني يعرفوا املمتلاكت دÝهلم
7نيا، واش ان  [اهز�ن، الس@يد الوز�ر، لتوقLف االتفاقLة اYٔمaية 

  السجناء وتبادل املعلومات اYٓن مع هولندا؟والقضائية وتبادل 
7لثا، وامسح يل، ما يه إالجراءات اyيل مقتو هبا �لÂس@بة لالحتاد 
اYٔوريب zاصة ف- يتعلق �التفاقLة اYٔوربية محلاية ماكسب املهاجر�ن، 
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�يعطيمك مدzل قانوين خلوض معركة Tىل وا¨ة �حتاد  65الفصل 
نبaIو yلحكومة الهولندية بtٔننا ب� ذو س@يادة، اYٔوريب، ولكن اليوم مطلوب 

ؤ�ن احلكومة دÝلها قادة ترضب Tىل الطاو± عندما يتعلق اYٔمر �ملساس 
  .�ملصاحل

احلكومة الهولندية عندها احلق تدافع Tىل املصاحل دÝلها، ولكن ٔ�يضا 
حنن مطالبون �لتحرك امليداين، ومزÝن هاذ الوقفة اyيل در� يف جملس 

�شار�ن، ولكن ýريد إالجراءات اyيل سولت Tلهيا الس@يدة املس�شارة املس 
  . احملرتمة، اخليارات املطرو¿ة ٔ�مام احلكومة املغربية

        .وشكرا الس@يد الرئIس

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
شكرا yلس@يد املس�شار، ولنا عودة yلموضوع ٕان شاء هللا ٔ�ثناء مaاقشة 

ق الفLدرايل، تفضل الس@يد اللكمة yلفري. 2015املزيانية العامة لس@نة 
  .الرئIس، تفضلوا

        ::::ملس�شار الس@يد محمد لشكرملس�شار الس@يد محمد لشكرملس�شار الس@يد محمد لشكرملس�شار الس@يد محمد لشكرا
ٕاننا بدور� كفريق فLدرايل نعلن رفضنا القاطع لقرار ٕالغاء اتفاقLة الضامن 

ويف هاذ . �ج عي القامئة بني هولندا واملغرب من طرف اجلانب الهولندي
لية املغربية املقمية إالطار، نطالب احلكومة �الس@مترار يف اQفاع عن اجلا

  :�خلارج، ونقرتح اختاذ القرارات التالية فورا
ٔ�وال، توقLف التعامل مع احلكومة الهولندية يف مراق�ة ٔ�مالك مغاربة 

  هولندا يف املغرب؛
  7نيا، ا�هتديد بتوقLف االتفاقLة اYٔمaية والقضائية؛

محلاية ماكسب 7لثا، مطالبة �حتاد اYٔوريب بتفعيل االتفاقLات اYٔوربية 
  .املهاجر�ن وحام�هتم من ٔ�ي تعامل عنرصي جتاه مغاربة هولندا

  الس@يد الوز�ر، 
T�ٔلنمت Tىل مجموTة من إالجراءات والتدابري، احaا Àسائلمك، كفريق 
فLدرايل، ما يه هاذ إالجراءات اليت س��nذوهنا �مللموس، Yٔنه اYٓن الرٔ�ي 

  موس وTىل ٔ�رض الواقع؟ما يه هاذ إالجراءات �ملل: العام ي�ساءل
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  .اللكمة اYٓن yلفريق اQس@توري يف ٕاطار التعقLب، تفضلوا. شكرا

        ::::ق�يبق�يبق�يبق�يب�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد 
  الس@يد الرئIس، 

ق�ل ما نبدا التعقLب دÝيل كنقول �ش نبaIو الرٔ�ي العام، ٔ�وال كÂشكرمك 
عتربو هذاك حق دس@توري، ميل نصفnو�، اعطيتو� احلق دÝلنا Yٔن كن 

و�ش حنيدو اyلÔس ولو اكن عندي التعقLب ¼ادي Àشوف اyيل ¼ادي 
نوصل لو ما اك�ن مشلك، ٔ�� ال ٔ�قصد ال الس@يد الوز�ر وال إالخوان دÝلنا، 

�لعكس اyلغة اyيل ñلكم هبا الس@يد الوز�ر يه لغة دس@تورية، ؤ�� من حقي 
حىت يش عيب، وما كنقصد  ٔ�نين نطلب ٔ�هنم يرتمجوا يل، هذي ما فهيا

  .حىت يش ٔ�خ من إالخوان، ومرة ٔ�خرى كÂشكروك
  إالخوة، 

احaا �لÂس@بة لنا كن�ساءلو ٕاذا تعن�ت هاذ احلكومة الهولندية يف ¿ل 
هاذ إالشاكلية دÝل هاذ املغاربة اHود�ن يف هولندا، ٔ�ش@نو هو املوقف دÝل 

  احلكومة؟
كومة Tدة مرات، وهنا �يتÔني كذ¾، الس@يد الوز�ر، احaا فnنا ýهبنا احل

Yٔن ٕاىل جLنا ñلكمنا Tىل املغاربة .. بtٔن الفشل دÝل احلكومة وTدم
املوجود�ن هبولندا، وكنعرفومه ال�شÔث دÝهلم �لعرش وال�شÔث دÝهلم 
�ملواطن واQفاع عن الوطن دÝلنا وTىل القضاÝ املصريية، وكذ¾ من 

ري احلكومة ما معالت يش يف هولندا، ما كنقولوش، الس@يد الوز�ر، ¼
وقضية ٕاس@بانيا دا� اyيل واقعة ٔ�ن كIشدوا الناس ويصاوبومه حبال .. قضية

اQ[اج، ñهيبطومه yلمغرب احبال اQ[اج، اك�ن Tالقات ديلوماس@ية 
  .ومصاحل مnباد± بني املغرب وهولندا وال اÝQر اYٔوربية

ال اyيل قال الس@يد احaا كنطالبو ý�ٔمك احب: احaا اyيل كنطالبو اكYٓيت
رئIس الفريق احملرتم وñلكم ؤ�عطى بعض املعطيات، احaا اyيل كنطلبومك هو 
نتعاملو �ملثل ف- خيص االتفاقLة، ما يش كنقولو �ج عية، احaا ما 
¼ادóش نتعاملو �ملثل، وما عند�ش يش ¿ا[ة الشؤون �ج عية ف- 

  .  بaIاتناخيص الهولنديني، احaا اك�ن اتفاقLات اyيل
احaا هذا املشلك هذا، احaا اyيل كنتخوفو فLه، الس@يد الوز�ر، �ش 
خنمت، احaا اyيل كنتخوفو هو هاذ الناس هاذو ٔ�فaوا العمر دÝهلم �ش جييبوا 

)Devises( لمغرب، دا� والو، الس@يد الوز�ر، اهرضy جييبوا الفلوس ،
، احaا ¼ادي نقولو �Yٔمازيغية �ش zÝذ اYٔصوات يف هولندا وذاك اليش

¼ادي �zذو ¼ري �لعربية، ¼ادي نقولو هاذ الناس هاذو افaاو احلياة دÝهلم 
يف اÝYٔم اyيل صعيبة، و�ضلوا واكحفوا وابقاو ) Devises(�ش [ابوا لمك 

والفرنك .. م�ش@ب³ني �ملغربية دÝهلم وم�ش@ب³ني �ملú وم�ش@ب³ني جبميع
  ...اyيل

يد الوز�ر، �يفاش �يجيو يصوروا، �يفاش ýزيدمك وا¿د القضية، الس@ 
�يجيو �يجيو الناس دÝل هولندا يصوروا، ؤ�� نعطيك جحة يف طن#ة، 

يصوروا يف طن#ة واحلس@مية �يجيو يصوروا، واش ما كتعرفومهش؟ 
وهذا مaكر، كنقول هاذوك املواطننني كIس@هتلوا لك zري، ... �يصوروا 

  ...، عناية �برية ف- خيصس@يد� هللا ينرصو Tاطي هلم وا¿د العناية

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

اyيل ابغيت نثري �ن��اه دÝلو، احaا Tىل موTد مع دراسة املزيانية 
الفرعية لوزارة ال�شغيل، وزارة الشؤون اخلارجLة والتعاون ومجيع الوزارات 
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yىل مس@توى اT ىل مس@توى املعنية، ¼ادي �كون عند� الوقتTل#ان و
اجللسات العامة ٔ�يضا، ¼ادي نعطيو yلموضوع لك ما óس@تحقه، احaا عند� 

  .ٕا�راه الزمن، ٕا�راه الوقت
اللكمة اYٓن yلس@يد الوز�ر yلرد ٔ�و لٕال[ابة Tىل تعقLبات السادة 

  .املس�شار�ن احملرتمني

        ::::شؤون �ج عيةشؤون �ج عيةشؤون �ج عيةشؤون �ج عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل وال الس@يد وز�ر ال�شغيل وال الس@يد وز�ر ال�شغيل وال الس@يد وز�ر ال�شغيل وال 
  .شكرا الس@يد الرئIس احملرتم

  لس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ا
ابغيت يف البداية ومن [ديد ٔ�ن T�ٔرب عن شكر احلكومة وشكر� 

لك �قرتا¿ات اليت وردت Tىل اخلالص ٔ�وال Tىل و¿دة الرؤية بaIاتنا، 
لسان السادة املس�شار�ن احملرتمني يه اقرتا¿ات رضوري يعين z�ٔذها بعني 

وا¿د ال خيتلف حوò اثنان هو كام �عتبار مادام لكها تصب يف هدف 
  .قلنا ا�متسك بقضا�Ý و�Qفاع Tىل مصاحلنا الوطنية العاد±

هذا �لطبع احلكومة هاذ املوقف هذا وهاذ امللف بذاته ال يعين وز�ر 
ٔ�و وزارة دون ٔ�خرى، هو يعين احلكومة لكها، ؤ�حسن دليل Tىل ذ¾ ٔ�ن 

يوم، وحنن هاذ  15 هذي احلكومة تداولت يف املوضوع يف جملس حكويم
اyلجنة الوزارية املهمتة بصفة م�ارشة مس@مترة يف �ج Tات ويف التÂس@يق، 
و¼ادي نقدمو Tىل اختاذ خطوات جريئة ٔ�خرى، وما ميكÂش نقولو بtٔن ما 
در� والو، راه املسطرة القضائية تطلبت الوقت، رحبنا القضية يف احملمكة 

Lافa5ل املغرب وعزز �بتدائية ويف حممكة إالس@تÝة، هذاك عزز املوقف د
املوقف والصمود دÝل إالخوان دÝلنا يف هولندا، اليش اyيل جعل ٔ�ن 

) la résiliation(احلكومة الهولندية مل جتد خمر[ا �ٓخر ٕاال إالTالن عن 
  .يعين الت�يل عن االتفاقLة الثنائية دÝل الضامن �ج عي

رصامة، ؤ�قول لمك و�لك صدق ٔ�ن مفوقفaا �لطبع واحض، سÂس@متر يف ال
املوقف دÝل احلكومة مؤخرا لقد ٔ�ربك السلطات الهولندية، اكن عندمه 
zالفات داzل احلكومة، ما عرفوش �يفاش يد�روا امللف Yٔن Tارفني 
التداعيات دÝلو ¼ادي ñكون خطرية Tىل ٔ�من وTىل اس@تقرار هولندا، راه 

ا، ومايش ساهل �ش متس هلم ٔ�لف دÝل املغاربة �يعIشوا يف هولند 400
  .يف احلقوق دÝهلم ويف القوت دÝهلم كام قال الس@يد املس�شار احملرتم

Å¾، وحىت الربملان، حنن نناشد السادة املس�شار�ن اختاذ كذ¾ 
م�ادرات جتاه الربملان الهولندي، واك�ن ما يتدار �ش óش@تغلوا مجيع، لك 

ل وا¿د الوا¨ة، الربملان óش@تغل وا¿د Tىل الوا¨ة دÝلو، احلكومة åش@تغ
Tىل الوا¨ة دÝلو، اHمتع املدين ¼ادي óش@تغل، وامجلعيات امحلد ^ عند� 

  . مجعيات كثرية ومnعددة
ٔ�ما خبصوص زمLيل ها هو اyيل ¿ارض قام كذ¾ �تصاالت وجيري 
اتصاالت، �زور هولندا، �ٓخر لقاء اكن مع وز�ر العدل و�ئب الوز�ر اYٔول 

ٕاذن، . اشهر 6ه مرت هذي ما اكمالش حىت يش الّ ، 2014Ý يف ماي

احaا مس@متر�ن، عند� لقاءات مnواص_ مع ٕاخواننا يف هولندا �ش ýرحبو هاذ 
القضية هذي Yٔهنا مسtٔ± مصريية �لÂس@بة لنا، وال ميكن ٔ�ن نق�ل بtٔي ¿ال 

  .من اYٔحوال املساس حبقوقaا املرشوTة والعاد±
لس@يد الرئIس احملرتم، ما كن�ش ابغيت يعين ابغيت فقط �ش خنمت، ا

جناوب Yٔن حقLقة م3ل هذا الAم ال يصح ٔ�ن يقال �ش يعين �هتم وز�ر 
اyيل فقط قام �لك صدق ما ñلكمت �لريفLة ٔ�� ما عندóش ٔ�صوات اyيل 
¼ادي ýرحب Yٔن حقLقة Tار ٔ�ن إالÀسان óس@تغل هاذ القضية هذي بوا¿د 

 كناشد الس@يد املس�شار احملرتم óسحب هاذ الصفة س@ياسوية، و�لتايل ٔ��
الAم هذا Yٔنه حقا óيسء و�يرض ما نقوم به مجيعا، ما ¼ادóش ýرحب 
اYٔصوات، الس@يد املس�شار احملرتم، وحىت ٕاىل ابغيت ýرحبها ٔ�مر مرشوع، 

  .ارحبها حىت انت
احaا يف رصاع، احaا هذا قلت موقفي ما فهيش املزايدة، ما فهيش 

ضة، فLه شعب مغريب، ٔ�مة مغربية، مشلك الهوية دÝلنا، ٔ�¼لبية ومعار 
مشلك املصري دÝلنا، مشلك الس@يادة الوطنية دÝلنا، وما ميكÂش Àسمح 

  .ليش مس�شار وال يش وا¿د وال ýهتم مس�شار ٔ�نه ابغى �رحب اYٔصوات
ٕاذن، حىت الس@يد الوز�ر وال يش �رملاين ٕاىل حترك وz�ٔذ م�ادرة جشاTة 

خوان دÝلنا يف ¿ا[ة ٕاىل اتصال، �ش منش@يو عندمه وامىش اتصل �الٕ 
ونtٓزرومه ونعضدومه، نقولو امىش �رحب اYٔصوات، هاذ الAم هذا ¼ري 
معقول، ؤ�عتذر Tىل هاذ �ýزTاج اyيل حقLقة فLه مساس �لعمل 

  . الس@يايس النLÔل
  .وشكرا Tىل ان��اهمك

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
yلموضوع ٕان شاء هللا يف مaاس@بة  شكرا لمك الس@يد الوز�ر، ولنا عودة

  . ٔ�شكرمك Tىل مسامهتمك يف هذا املوضوع. ٔ�خرى قادمة حبول هللا
ونnÂقل ٕاىل السؤال املوايل املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر اYٔوقاف والشؤون 
إالسالمLة حول اYٔزمة �ج عية اليت تطر�ا ٔ�رايض اYٔح�اس اYٓه_ 

  . �لساكن
  .�ن من فريق اYٔصا± واملعارصةاللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار 

        ::::املس�شار الس@يد Tالل عزيويناملس�شار الس@يد Tالل عزيويناملس�شار الس@يد Tالل عزيويناملس�شار الس@يد Tالل عزيوين
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خيت املس�شارة،
تعاين رشحية واسعة من املواطنني القاطنني بtٔرايض اYٔح�اس يف خمتلف 

 احلبوس ¨ات اململكة من Tدة مشالك مع ٕادارة اYٔوقاف ف- خيص ٔ�رايض
اليت حتولت ٕاىل ٔ�حLاء ومدن [اهزة ومtٔهو± مبئات اYٓالف من الساكن Tىل 
امnداد عقود من الزمن، واليت صارت اليوم مطالبة �ٕالzالء ومغادرة هذه 
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اYٔرايض، ٕاال ٔ�ن تعاطي ٕادارة اYٔح�اس مع هذا امللف احلساس مبقاربة 
انب �ج عي، قانونية وٕادارية رصفة بعيدة لك البعد عن اس@تحضار اجل

يطرح ٕاشاكلية [د معقدة وذات انعاكسات سلبية يف حقوق هؤالء 
املواطنني اYٔساس@ية واملمتث_ يف احلق يف السكن والعIش الكرمي كام ينص 

  .Tليه اQس@تور
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
لمك اللكمة الس@يد وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLة . شكرا لمك

  .، تفضلوالٕال[ابة Tىل السؤال

        ::::الس@يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس@يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس@يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس@يد ٔ�محد التوفLق، وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLة
  .lسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئIس احملرتم،

  الس@يدات والسادة املس�رشون احملرتمون،
طبعا Àشكر الس@يد املس�شار وفريقه Tىل عنا�هتم هبذا املوضوع، ؤ�نمت 

ýYٔمك مل تتìدثوا عن  تعرفون وسؤالمك سؤال Tام، فd¾ ال ٔ�حتدث عن ¿ا±
¿ا± بعيهنا، ٕاذا اكن اYٔمر يتعلق بقضية اYٔوقاف لIس هنا¾ ال يتعلق 
اYٔمر جبانبني، بطرفني، طرف خصويص وطرف معويم، ٔ�و رشكة 
ؤ�طراف ٔ�خرى ٔ�و lساكن وحىت اQو±، اYٔوقاف يه اYٔمة، اHمتع هذا 

 نفس اÅي مaه هؤالء الناس اÅي يتìدث مهنم، اYٔوقاف كذ¾ يه
  .اليشء، حنن ال نتìدث عن طرفني، نتìدث عن طرف وا¿د

قضية اyلجوء ٕاىل القانون لIس لنا ال ٔ�نمت وال ٔ�� وال ¼ري� وال ٔ�ي ¨ة 
خLار ٕاال اخليار القانوين، وبعد اخليار القانوين فLه �جهتادات القانونية 

Tاة و�جهتادات اليت لها ٔ�بعاد اج عية واملفاوضات و¼ري ذ¾ ملرا
  .اYٔحوال، ملراTاة املقامات، هذا يشء مnفق Tليه

فd¾، فلIس هنا¾ ٔ�ي ٔ�زمة من [انب اYٔوقاف، وٕامنا هنا¾ تعرض 
واعتداء Tىل ٔ�مالك اYٔوقاف يف ¨ات مnعددة، åشهد بذ¾ Tدد احلاالت 
املس#_ يف احملامك، واليت ñرد يف كثري من اYٔحLان اYٔمور ٕاىل نصاهبا يف 

ذ¾ فاYٔوقاف عندما يتعلق اYٔمر �الجهتاد حىت داzل  اYٔوقاف، ومع
القانون فٕاهنا ال ترتدد يف هذا �جهتاد، هذا �لÂس@بة yلجواب العام Tىل 

  .سؤالمك العام
  .شكرا

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

  .اللكمة لفرق اYٔصا± واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد Tالل عزيويناملس�شار الس@يد Tالل عزيويناملس�شار الس@يد Tالل عزيويناملس�شار الس@يد Tالل عزيوين
  . ز�رشكرا الس@يد الو 

ٔ�نمت تعلمون ٔ�ننا نتلكم Tىل س@يدي بوز�ري مبدينة مكaاس، واملشلك 
مدينة مكaاس f س@يدي بوز�ري، واملعض_ اليت يعرفها هذا احلي، 

هكnار،  485ٔ�لف Àسمة Tىل مسا¿ة  100تعرفون ٔ�ن Tدد الساكن 
تتعرف هاذ املنطقة وا¿د احلا± من ا�هتمIش، تعلمون ٔ�نه مaذ تويل صاحب 

Tىل العرش وهو ينادي ويقوم �زÝرات ويدافع Tىل هذه املناطق، اجلال± 
ؤ�عطى التعل-ت دÝلو حملاربة الهشاشة وا�هتمIش يف هاذ املناطق 

  .�خلصوص
احلكومات املتوالية مل ñراعي ومل تبدي رÝ�ٔ بعدما اكن هذا املاكن لصاحل 

  . ورثة س@يدي بوز�ري، بعدما احملمكة ٔ�عطت احلق لوزارة اYٔح�اس
اليوم، يف اzYٔري تÂشوفو بtٔنه وا¿د اHموTة دÝل اTQاوي تتقول لهاذ 
الناس �ش خيويو، احaا تنعرفو بtٔن هاذ الناس [ا صاحب اجلال± ودشن، 
دشن وعرف الهشاشة اyيل تيعIشوا فهيا، ودشن وا¿د اHموTة دÝل 

  .املرافق، تنعرفو Tىل هاذ الناس تيtٔديو الرضائب دÝهلم
بومك، كام اعطيتو الرتخLص yلعمران، تصوروا قداممك هاذ احaا تنطال 

اليش، الس@يد الوز�ر، Tىل ٔ�نه اكنت هاذ املاكن دÝل اYٔح�اس، اكن عبارة 
  Tىل f فLه الربارك، واش ¼ادي ختليه، وال ¼ادي تنوضو تصلحوه؟

احaا هاذ الناس �ضوا ابناو راسهم، وقاموا �لواجب دÝهلم، احaا ما 
امللف ي�سIس، احaا تنطلبو احلاكمة دÝل س@يد�، اyيل هو ابغيناش هاذ 

اyيل ترياعي لهاذ الناس وتيحس هبم مزÝن، Yٔن احلكومات اyيل [او لكهم 
  .ما قدروش حيلوا 

¿اليا، اك�ن وا¿د اHموTة دÝل الوقفات احn#اجLة، الناس عيات، ما 
�ن اyيل هو صلحت لها ال ختدم، [اومه دعوات تيقولوا هلم �ش تفرغوا، اك

  . zلق متا وكرب، ماتوا واQيه ولقى راسوا متا، واليوم تيقولوا لو اخوي
تنعرفو بtٔهنم تيؤديو رضائب، وان  اجعزتو وال ما عندمكش �س@تطاTة، 
احaا تنطلبو حتكمي مليك اyيل ميكن لو هو اyيل �راعي لهاذ الرشحية اyيل يه 

  .فتعاين وتعاين، ما ابغيناش ي�سIس هاذ املل
املعامل وال اYٔرايض الفار¼ة، هذاك يشء �ٓخر، ما دمnو اعطيتو 
yلعمران، اك�ن احللول، العمران 	zذ هباذ الناس هاذو، وzÝذوا بوا¿د 
ا�مثن رمزي اyيل يليق هلم، وحتلوا هاذ املشلك، Yٔنه معض_ �برية وفهيا وا¿د 

 بذاك الشلك، اYٓالف دÝل الساكنة، Yٔنه ما ابقاش مسموح لنا ٔ�ننا خنليومه
  .تيوقفوا يومLا احn#اج

السلطات احمللية بقت يف ¿رية، ت�شوف هاذ الناس ساكنني، ما 
اصالح لها توقف معهم، ما اصالح لها تق�طهم، يومLا احn#ا[ات، واحaا 

  ...ابغيناهش �كون يف مدينة مكaاس هاذ اليش ما
  .ولمك الشكر الس@يد الوز�ر

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

        ::::الس@يد وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس@يد وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس@يد وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLةالس@يد وز�ر اYٔوقاف والشؤون إالسالمLة
  .شكرا

åرشفمت، وåرشفaا، ذ�رتو صاحب اجلال± مرتني، وåرشفaا �الس@ ع 
صاحب اجلال± هو الناظر اTYٔىل . yلAم دÝلمك Tىل صاحب اجلال±

 لٔ�وقاف، وصاحب اجلال± هو الساهر Tىل تطبيق القانون يف هذا الب�،
فd¾، فaحن يعين يف . هو الساهر Tىل اYٔحوال �ج عية yلمواطنني

روح ٔ�وامره وتوجهياته نعمل لك ما ٕ�ماكننا ٕالجياد خمرج ال يضيع حقوق 
  .اYٔوقاف و�راعي ما ٔ�مكن هذه الوضعية، وال ٔ�قول هذه احلقوق

فtٔنمت، الس@يد املس�شار احملرتم، ٕان كنمت من هذه املدينة، تعلمون حق 
مل 	رخي هذه املسtٔ±، ؤ�هنا ال تتعلق يعين �فnيات اYٔوقاف Tىل ¼ريها، الع

ٕامنا تتعلق بصريورة ñرامكت فهيا اYٔخطاء، والرتامLات و�عتداءات واجلرٔ�ة، 
فtٔفرزت لنا هذه الوضعية اليت Tىل اYٔوقاف اليوم ٔ�ن حتاول مراTاة 

Yٔوقاف س@تìاول مبا ال خيل ال حبرمة ا. الظروف �ج عية حللها
  .و�الس@ت#ابة ما ٔ�مكن yلìلول، ما اعطينا ال yلعمران وال لغريو

نعمل مع اYٔطراف املمكaة الرضورية ٕالجياد ¿لول لهذه املسYٔ ،±ٔtننا ال 
  .ýريد ٔ�ن يقال �يفام اكن احلال بtٔن اYٔوقاف تدمي ٔ�زمة �يفام اكن نوعها

 ò ة، وال بترصفات وز�رLس@ياسة حكومl ال تتعلق ±ٔtاحلق ٔ�ن واملس
يفعل يف اYٔوقاف ما óشاء، ٕامنا تتعلق بضوابط، تتعلق �لقانون وتتعلق مبا 

ٕاذا يعين عرضت احللول اليت سnIوصل ٕا�هيا . فوق القانون وما ٔ�رشمت ٕاليه
  . واكنت املوافقة Tلهيا، فٕاننا س@نطبقها

  .وشكرا لمك

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Tىل مسامهتمك

نnÂقل ٕاىل السؤالني املواليني املو¨ني ٕاىل الس@يد وز�ر التعمري وٕاTداد 
الرتاب الوطين وا�dyن جتمعهام ٔ�يضا و¿دة املوضوع، اYٔول موضوTه السكن 

  . �لعامل القروي
اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، فليتفضل الس@يد 

  .رئIس الفريق مشكورا

        ::::يد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملس�شار الس@يد عبد امحل املس�شار الس@يد عبد امحل املس�شار الس@يد عبد امحل املس�شار الس@يد عبد امحل 
  الس@يد الرئIس، 

من فضú ميكن تعطيو اللكمة yلفريق املوايل احملرتم يف انتظار جميء 
  .واضع السؤال

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
الفريق املوايل، السؤال الثاين موضوTه مراTاة خصوصية العامل القروي 

  . يف جمال البناء والتعمري

�س@تقاليل، فليتفضل  اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد بلحساناملس�شار الس@يد محمد بلحساناملس�شار الس@يد محمد بلحساناملس�شار الس@يد محمد بلحسان
 .شكرا الس@يد الرئIس

  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف اYٔنLÔاء واملرسلني
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
من املعلوم ٔ�ن طبيعة العامل القروي ختتلف لكيا عن اHال احلرضي، 

Åلب اليشء ا¼ٔtىل مس@توى و7ئق التعمري والسكىن، فT اتهTي جيب مرا
  .ساكن القرى ال يتوفرون Tىل اYٔمnار احملددة يف القانون من ٔ�[ل البناء

كام تعلمون، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن القصور اكتظت، والناس ابغاو يبداو 
يبLÂو zارج القصور وذاك املسائل اyيل �يطلبوا هلم يه مسائل تع#زيية، 

هذاك اليش �يعرث الرب�مج دÝل البناء lشلك zاص والتمنية lشلك واyيل 
  .Tام

À ،¾Åسائلمك، الس@يد الوز�ر، ما يه التدابري اليت س��nذوهنا حلل 
   ؟مشلك السكن �لعامل القروي و�خلصوص يف الوا¿ات

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .حلريك، تفضل اYٔس@تاذ التدالوي، تفضلاللكمة yلفريق ا

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

  الس@يد الوز�ر،
يعترب السكن من بني ٔ�هداف التمنية الÔرشية ٕاال ٔ�ن طبيعة العامل القروي 
ختتلف لكيا عن اHال احلرضي، وهو اYٔمر اÅي جيب Tىل احلكومة 

زي مع املدن واحلوارض، حبيث ٔ�ن ٔ�¼لبية مراTاته وTدم ٕاخضاTه lشلك مnوا
  .ساكن البوادي ال يتوفرون Tىل اYٔمnار املطلوبة من ٔ�[ل البناء

وTليه، Àسائلمك، الس@يد الوز�ر، ما يه إالجراءات املت�ذة يف هذا 
  إالطار؟ 

  .شكرا الس@يد الرئIس

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك
  .ؤالني معا، تفضلواوز�ر، لمك اللكمة لٕال[ابة Tىل السالالس@يد 

        ::::العنرص، وز�ر التعمري وٕاTداد الرتاب الوطينالعنرص، وز�ر التعمري وٕاTداد الرتاب الوطينالعنرص، وز�ر التعمري وٕاTداد الرتاب الوطينالعنرص، وز�ر التعمري وٕاTداد الرتاب الوطين    حمندحمندحمندحمندالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئIس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
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فعال شكرا Tىل طرح هذا السؤال Yٔن هناك ٕاجامع البد ٔ�ن نقر هبذا، 
ماي اzYٔري كنا نظمناه مع Tدد من املنتخبني  10واكن يوم درايس يف 

واخلرباء، واللك فعال مnفق ٔ�ن الوضعية لرخص البناء يف العامل القروي فهيا 
ٕاشاكل، وهذا إالشاكل واحض Yٔن العامل القروي خيضع ٕاىل قانونني، وهناك 

اكن مÔسطا، Yٔن اكن يتìدث ٕاال  1960تناقض، القانون دÝل الظهري دÝل 
  .هيم الرخصةTىل املراكز احملددة اليت لها تصممي ñمنية، هام اyيل ف

[اء و¿دد مaاطق ٔ�خرى،  12.90يف القانون دÝل التعمري دÝل  ،لكن
 15وقال ٔ�ن فعال الرخصة جيب ٔ�ن ñكون يف وا¿د املدار دÝل املدن دÝل 

وقال بtٔن ملا �كونوا الطرق Tىل  ،)le périmètre urbain(لكم Tىل 
، وهذا لكم 5وا¿د لكم، البد من الرخصة، ملا ýكونو Tىل الشاطئ Tىل 

 .طبيعي حامية لهذه اHاالت
ولكن اyيل واقع وهو ٔ�ن فعال ٔ�وال اخلصوصيات دÝل العامل القروي مل 

احلرضي، نفس   ñراعى بصفة اكم_، واكن وا¿د النوع دÝل التوازن مع العامل
الو7ئق، نفس إالجراءات، و7نيا العامل القروي مايش وا¿د، ٕاذا اكن فعال 

دن من البناء العشوايئ Yٔن الناس اyيل �يجيو �يد�روا النية ويه حامية امل
التجزئات الرسية Tىل مشارف املدن ومداzل املدن، ففي اQواو�ر ويف 

ٕاىل اكن كذ¾ امحلاية دÝل اYٔرايض الفالحLة . القرى هذا لIس مطروح
اyيل تيخص تبقى فهيا وا¿د املسا¿ة معينة، هذا ال يتعلق كذ¾ ببعض 

  .املناطق اYٔخرى
ولهذا، ارتtٔت الوزارة ٔ�ن هناك ٕاجراء�ن خصنا �zذومه، إالجراءات 
اYٔوىل بصفة مس@تع#_ ويه ما ميكن ٔ�ن يطبق ¿اال، وYٔن ¼ادي نقدمو 

�ٓالف مرت مربع  10مرسوم yلحكومة ٔ�وال yلتقليص من ذك املسا¿ة دÝل 
مرت واyيل يه  �200لزÝدة يف املسا¿ة اليت ميكن ٔ�ن تÔىن، عوض ذيك 

مرت، وكذ¾ العلو اyيل يف بعض املناطق ما  500كن لها تطلع حىت مي 2%
مرتو، راه إالÀسان يف البادية ميل �يÔين راه �يÔين احلوش،  8تيصلحشاي 

  .دÝلو) le matériel(يÔين yلهبامئ، و�يÔين كذ¾ اYٔمور لـ � 
و¼ادي ýرجعو Åيك املساTدة دÝل املهندس املعامري، هاذو ٕاجراءات 

داية الس@نة املق�_ ٔ�و ق�ل يعين ري] يدوز املرسوم، ولكن اك�ن ممكن من ب
ٕاجراءات ٔ�خرى اyيل كتطلب رمبا ٕاTادة النظر يف القانون واyيل تيخص 
كذ¾ ٔ�ننا ¼ادي جنيبوها لمك ويه ال�سهيل ٔ�وال دÝل تÔس@يط إالجراءات، 

، تنعرفو يف العامل القروي اك�ن مشلك دÝل اYٔرايض، دÝل متليك اYٔرايض
ما ميكaاشاي نطلبو امللكLة لوا¿د .. اك�ن ٔ�رايض دÝل امجلوع، اك�ن ٔ�رايض

العدد دÝل الناس، ما ميكÂش هلم يعطيو امللكLة، اك�ن بعض إالجراءات 
  .اyيل خصها ñكون مÔسطة

واملسtٔ± الثانية اyيل كذ¾ قانونيا خصنا ýراعيوها، وهو ýراعيو 
يش اشوية yلجهات دا�  اخلصوصيات دÝل املناطق، غن�ليو اHال

املتقدمة، Yٔن اyيل �يصلح يف طن#ة راه مس@تحيل ٔ�نه يصلح يف ٔ�اكد�ر، 
مس@تحيل ٔ�نه يصلح يف و[دة، هذا لكو راه احaا تÂش@تغلو فLه، و¼ادي جيي 

  .املرشوع yلربملان ٕان شاء هللا
  .شكرا

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

  . ٕاطار التعقLباللكمة yلفريق �س@تقاليل يف

        : : : : املس�شار الس@يد عبد اyلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس@يد عبد اyلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس@يد عبد اyلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس@يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس@يد الرئIس

ف- خيص هذا املوضوع حقLقة ٔ�نه الس@يد الوز�ر المس العمق دÝل 
اجلوهر دÝل السؤال دÝلنا، Yٔنه فعال ال نتìدث ٕاطالقا Tىل ما هو مغطى 

اYٓخر ¼ري بو7ئق التعمري ٔ�و ما هو قLد اQراسة، ولكن نتìدت Tىل اHال 
املهيtٔ واÅي ال خيضع ٕاىل و7ئق التعمري يف العامل القروي، واملقصود حقLقة 
وهو هذاك املوضوع دÝل هكnار، إالج�ارية ٕاىل ما اكÀش عندك هكnار ما 
ميكÂش ¾ تÔين، والقضية خبصوص ذاك الهكnار احشال مسموح فLه يÔين، 

  .5/1اyيل هو 
 ٓYساس يف هاذ املوضوع هذا وهو اYٔن كنعرفو، الس@يد الوز�ر، ؤ�نمت ا

راه ٔ�رشمت T ،òىل ٔ�نه السكن قضية اج عية معيقة [دا، وحرص السكن 
من مضن اYٔساس@يات �لÂس@بة yلمواطن املغريب، وخصوصا ٔ�نه م3ال كتعرفوا 
اYٔزمة �قnصادية واôYٔر دÝلها Tىل اجلالية املغربية، وا¿د اHموTة دÝل 

لٔ�وطان دÝهلم، وهام عندمه [ذور �يÂمتيو yلعامل �س اجلالية اyيل رجعوا 
القروي، وحLث �يبغيو يبLÂو ذاك احملل دÝهلم، ذيك السفLنة د�Ýهتم �يلقاو 
قدا×م هاذ القرار، هاذ الواقع، اليشء اyيل �يلقاو راسهم يف وا¿د اخليار 

�قى ٕاحراج حىت Qى السلطات اyيل يه عندها Tالقة �لتعمريIصعب، وت.  
¾dراسة ف�y لنا هو ¿ل �نتظارÝالس@يد الوز�ر، الطلب د ،

وتعميق املناقشة وإاليصال ٕاىل ثوابت يف جمال التعمري يف العامل القروي هذا 
حaا مnفقني معك فLه، لكن اكينة اس@تع#الية، هذا مرسوم اyيل امطلوب و 

حaا كنعتربو ٔ�ن هاذ ااYٓن يعترب س@يف موضوع Tىل هاذ الناس هاذو، 
ع البد ٔ�نه يت�ذ فLه يش ٕاجراء يعين ق�يل �ش يتìل هاذ املشلك املوضو 

�ش ميكن Àس@تجبو yلطمو¿ات دÝل الساكنة دÝل هاذ الوطن اyيل �يبغيو 
  .�متلكوا ويصايوبوا وا¿د السكن دÝهلم يف العام القروي

  .شكرا الس@يد الرئIس

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

  .الفريق احلريك

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

  الس@يد الوز�ر،
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بدوري ٔ�� كÂشكر احلكومة وكÂشكرمك ٔ�نمت بصفة zاصة �وز�ر يف 
التعمري Tىل هاذ إالجراءات املس@تق�لية، اyيل حقLقة هو الشغل الشا¼ل 
دÝل العمل القروي ودÝل الناس اyيل كIسكaوا يف العامل القروي، واyيل 

ة ٔ�صبحت وا¿د اYٔزمة وخصوصا يف ضواf املدن اyيل العامل القروي حقLق
قريب من املدن، وعند� هاذ الس@يف، كام قال زمLيل، اyيل �مينع الناس 
�ش يبLÂو، واحaا كÂشكرومك وكنمتناو ٔ�ن هاذ إالجراءات خترج ٕاىل ¿زي 
الوجود يف ٔ�رسع وقت ممكن، ولو ح�ذا اكع ٔ�نه �كون وا¿د التصممي 

tل اخلرسانة منوذÝمع وا¿د التصممي د )plan béton armé ( و�كون
إالÀسان óسحهبم من امجلاTة مصادق Tلهيم وحيرت×م ومييش فهيم، الناس 

توقع ك مس@تعد�ن Yٔن وليداهتم كربوا وñزوجوا و�يبغيو يتوسعوا ولكن 
مشالك، وهاذ املشالك هاذ اليش اyيل ج�تو، الس@يد الوز�ر، كÂشكرومك 

حتلوا لنا وا¿د املعض_ خطرية وخطرية [دا، ٔ�نه اليوم ر[ال Tليه ¼ادي 
السلطة اÀساو حىت التكو�ن دÝهلم اyيل اzذاو يف املدارس دÝل ñكو�ن 

  ). des agents démolisseurs(اYٔطر، والو 
احaا هاذ امخلIس داز عند� مخIس يف الشالالت مخIس سوداء، 

 لو النيف دÝلو، وقعت وقعت وا¿د احلادثة خطرية، وا¿د القايد ñكرس
مشالك �برية، لو اكن عند� هاذ املسائل اyيل ñلكمتو Tلهيا، الس@يد الوز�ر، 
واكنت هاذ التصاممي ما ¼ادóش نوصلو لهاذ اليش و¼ادي خنليو إالدارة 
والسلطات الرتابية، و�ملناس@بة كÂشكرومه Tىل النضج دÝهلم والتعقل 

ة احمللية وال إالقلميية وTىل رٔ�سهم �يفاش تعاملوا مع القضية سواء السلط
الس@يد العامل، تعاملوا معها بوا¿د العقلنة حىت فكLنا املشلك، ولكن هاذ 
إالجراءات كنمتناو جتي يف ٔ�رسع وقت Yٔنه راه ¼ادي حىت هاذ الناس دÝل 
إالدارة ¼اد�ن ýرحتومه اشوية ميل ¼ادي تويل املسائل مضبوطة بطريقة 

  . قانونية
  .الرئIسوشكرا الس@يد 

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

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة yلرد Tىل التعقLب، تفضل

        ::::الوطينالوطينالوطينالوطين    وز�ر التعمري وٕاTداد الرتابوز�ر التعمري وٕاTداد الرتابوز�ر التعمري وٕاTداد الرتابوز�ر التعمري وٕاTداد الرتابالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئIس

  .شكرا yلس@يد�ن املس�شار�ن
�لفعل قسمت هاذ اليش اTالش اهرضت Tىل إالجراءات املس@تع#_ 

هيا lرسTة، ٔ�ما اكن ميكن جنيبو لكيش يف ٕاطار Yٔن اyيل ميكن يعين نترصفو ف
القانون، ولكن هاذو ٕاجراءات مبرسوم ممكن ٔ�هنا خترج، وهاذو اyيل كتعيق 

  . يف احلقLقة البناء يف العامل القروي
مرتو مربع، راه احaا لكنا  ý10.000كونو رص¿اء، ملا ñهنرضو Tىل 

اyيل عندو فريمة، يعين راه ما كهتم ٕاال هذاك اyيل �يد�ر الفال¿ة، .. اوالد

كتقول لو �ٓودي ما تقطعهاشاي zيل الفال¿ة، ٔ�ما اyيل تيÔين يف اQوار ٔ�و 
حىت يف جaب املدينة، راه يعين ما �يجيهباشاي يعين العقل ٔ�نه غيد�ر اكرث 

  . مرتو ويبقى �يتفرج يف هاذ اليش هذا �200ش يد�ر فLه 
هلو هاذ فٕاذن، هذا �س@تع#ال يعين غنفضيو مaو، و¼ادي Àس 

املtٔمورية، لكن اك�ن ٔ�مور ٔ�خرى اyيل يف القانون فعال ما واحضاش اليوم، 
اTالش؟ راه مرن ولكن كنقولو خنليو اyلجنة ميكن لها تعطي �س@تa³اءات، 
خنليو رئIس امجلاTة ميكن لو يترصف، السلطة ميكن لها ترصف، ميل 

�ان مفnو¿ة، ف�طبيعة احلال اك�ن اyيل اكعIايف ما �يبغي  كت�يل هاذ البz
يترصف يف والو، �يقول ¾ ٔ�� �ٓش داين لهاذ اليش، هذا اyيل جعل ٔ�ن 
اYٓن راه الرخص دÝل البناء تفرض يف ٔ�ما�ن القانون ما ñهيرضش Tلهيا 
هنائيا، Yٔن الناس تيقول ¾ �ش ٔ�� هذا Tامل قروي، ال هذا ما اكيÂشاي 

و هاذ التعممي �ش �كون �يلومرت، هذا ما اكيÂشاي تيعمم، ابغينا حنيد 15
وا¿د النوع دÝل الضبط، ولكن يف نفس الوقت، راه Tاود قلهتا، خنليو 
اخلصوصيات احمللية ٔ�هنا تؤzذ بعني �عتبار �ش ميكن يعين حىت يعين 
املنتخبني احملليني، رؤساء دÝل امجلاTات، راه اyيل صاحل يف اQوار، راين 

Yٔس@بوع جLت من وا¿د املاكن اyيل ميكن يل نقول لمك lرسTة ٔ�نين هاذ ا
مرتو، يف كذا، اQوار تيحفر هذا ويÔين، فطلبت مaو  40الناس تيaÔيو يف 

. الرخصة، �ٓش من رخصة ¼ادي يعطهيا هاذ الس@يد؟ راه ما عندو ما يعطي
  . ولهذا، ¼ادي ٕان شاء هللا Àسهلو ونÔسطو هاذ اYٔمور هاذي لكها

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . الس@يد الوز�ر Tىل مسامهتمك الفعا±شكرا لمك 

ونnÂقل ٕاىل السؤال اYٓين املو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر الش@باب والرÝضة 
  . حول اس@تعدادات املغرب لتنظمي ٔ}س العامل لٔ�ندية ؤ}س ٕافريقLا لٔ�مم

اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، اليس عبد القادر 
  .قوضاض  تفضل�ٔ 

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

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

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
كام هو معلوم، الزتمت بالد� �حnضان ٔ}س ٕافريقLا لٔ�مم بداية الس@نة 
املق�_، ٕاال ٔ�ن الرٔ�ي العام فوجئ بترصحياñمك املعلنة عن تtٔجLل هذه 

هامة العتبارات حصية مرتبطة �هتديد فريوس ٕايبوال، هاذ التظاهرة القارية ال 
الفريوس اخلطري اÅي ال ميكن Tىل لك ¿ال �س@هتانة بصìة املواطنني 

  .ٔ�مام تظاهرة رÝضية ×ام اكن جحمها ؤ�مهيهتا
ويف هذا إالطار، نود مaمك، الس@يد الوز�ر، تقدمي توضيìات Hلس@نا 
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مدى خطورة هذا الفريوس، ومدى  املوقر وTربه الرٔ�ي العام الوطين عن
تtٔثريه Tىل هذه التظاهرة الرÝضية، Tلام ٔ�ن ترصحياñمك يف هذا الشtٔن 

حLث مل تnÂظر ، وم�رسTةحسب الصìافة الوطنية يه ترصحيات مnناقضة 
  .قرار الكونفدرالية إالفريقLة لكرة القدم املزمع اختاذه يف بداية الشهر املق�ل

س@تفسارمك عن البدائل املقرت¿ة من طرفمك وهنا نود، الس@يد الوز�ر، ا
يف ¿ا± متسك الكونفدرالية إالفريقLة ب�aظمي هذه التظاهرة الرÝضية القارية 

  ببالد�؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  .الس@يد الوز�ر، لمك إال[ابة Tىل السؤال

        ::::، وز�ر الش@باب والرÝضة، وز�ر الش@باب والرÝضة، وز�ر الش@باب والرÝضة، وز�ر الش@باب والرÝضةمحمد والز�نمحمد والز�نمحمد والز�نمحمد والز�نالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئIس

  .ادة املس�شار�ن اYٔفاضلالس@يدات والس
طبعا شكرا yلس@يد املس�شار احملرتم من الفريق احلريك Tىل اه ×م مبا 

  . جيول ويقال حول تtٔجLل العرس إالفريقي ببالد�
  :ٔ�� ¼ري يف البداية ابغيت نوحض النقطة اYٓتية

ٔ�وال، تقaيا، لو[Iس�LكLا وتنظمييا بالد� مس@تعدة حتتضن ٔ}س ٕافريقLا 
  شاء هللا، هذي يه اYٔوىل؛ من ¼دا ٕان

7نيا، الفريق الوطين دzل يف وا¿د الرب�مج مك3ف لالس@تعداد خلوض 
غامر املنافسة إالفريقLة طبعا �ش ميثل بالد� ٔ�حسن متثيل، �ش Àسدو 
هاذ الباب دÝل ال zايفني وما عند�ش، راها ما وا[ديÂش، اك�ن وا¿د 

وها [انبا Yٔن رمبا الواقع هو اyيل اHموTة دÝل القراءات TدمLة ¼ادي نرت�
 .¼ادي يعطي إال[ابة الصحيìة

طبعا القرار دÝل التtٔجLل الفلسفة دÝل الرÝضة يه صيانة الصìة، ٕاىل 
[ا وا¿د الظرف ووا¿د الس@ياق اyيل والت هاذ الرÝضة غميكن åسÔب 
وا¿د الرضر yلصìة، كنظن �خnيار مايش صعب، الصìة قلناها، املغاربة 

¼اليني وحصهتم ¼الية، وكنظن ٔ�كرب رٔ�سامل هو الصìة دÝل املغاربة، راه راه 
�ش نلعبو �لصìة دÝل  0,00000000001ما ميكÂش نق�لو اHازفة ولو بـ 

فهذا اكن اخnيار، . الضيوف والصìة دÝل اYٔفارقة والصìة دÝل املغاربة
  . صìة دÝلواخnيار احaا كنتحملو فLه املسؤولية، التارخي ¼ادي يثÔت ال

طيب، �لÂس@بة yلقضية دÝل الصìافة، ٔ�� كنtٔكد ¾ بtٔنه رمبا اكينة ال 
مسؤولية القراءات دÝل التصارحي اyيل كتدار، تصارحي مسؤو±، مtnٔنية، 
خصهم ¼ري zÝذوا الوقت ويقراو، راين ما كنبلزش، راين لك لكمة كنقولها 

ات حرب إالTال�ت كنعربها، قلنا �حلرف بtٔن هناك طلب التtٔجLل، و[
كتقول املغرب �يت�ىل، املغرب ما �يت�الش، واملغرب ما معرو ختىل Tىل 
املسؤوليات و�لزتامات دÝلو، هذا هو الرسا± اyيل ابغاو ميرروها Tلينا 

  . بعض اYٔطراف، كنصحح وكنقول ال ما زال ملزتمني

التtٔجLل مايش هو الت�يل، التtٔجLل [ا يف وا¿د الظرف كنعIشوه، 
واعطينا اQفوTات دÝلنا اTالش ابغينا ند�رو التtٔجLل، ولكن ٕاىل رديتو 
البال اك�ن فرق ما بني تtٔجLل واÀسìاب، احaا ما كÂسحبوش، وما ميكÂش 
نطلبو ونلزتمو ٔ�مام العامل، ويف اzYٔري كنجيو وكنقولو ال ما لعابيÂش احaا 

  .نكÂسحبو، مايش ش@مي املغاربة، ما اكن�ش وما معرها ¼ادي ñكو
القراءات تدارت يف هاذ الشلك �يفاش . Å¾، كرنكزو Tىل التtٔجLل

�يقولوا لنا ال{تtٔجLل، Tاود 7ين �يقولوا ال راه �Àسìاب، خوÝ شغلهم 
هذاك، ٕاىل ما �يفرقوش ما بني التtٔجLل و�Àسìاب ٔ�� ما ¼ادóش ýرد 

يف Tلهيم، و�لتايل فاملسؤولية ٔ�يضا حىت يه يف هاذ الظرف هذا كتبقى 
  .هاذ اجلانب

طبعا الغريب يف اYٔمر ك�شوفوا ٔ�عباد هللا مaظامت دولية ومسؤولني 
دوليني رمبا Tىل اYٔقل �يìرتموا القرار دÝل املغرب، واحaا كÂشوفو يعين 
كتا�ت يف هاذ �جتاه ك�ساءل القدرات التنظميية، القدرات 

 zة، الفريق الوطين واش [اهز واش ما [اهزش؟ ودLكLس�I]لوyلنا يف ا
  .وا¿د وا¿د القراءات اyيل ٔ�� ما ¼ادóش نعلق Tلهيا

طبعا اyلقاء اyيل قلت بtٔن ¼ادي �كون، ٔ�� مل ٔ�س��ق، ٔ�� تطرح Tيل 
سؤال �يقولوا إالخوان واش يف ¿ا± ٕاىل åش@ب³ت الكونفدرالية إالفريقLة 
�لتنظمي يف املغرب، قلت بtٔن هاذ القرار دÝلنا هو قرار س@يادي، كام ¼ادي 

كون الرد دÝل الكونفدرالية إالفريقLة ٔ�يضا هو س@يادي ما ميكن لنا ٕاال �
حنرتمه، احaا ا¿رتمaا إالخوان وتفهمنا إال�راهات دÝهلم، تفهمنا �لزتامات 
دÝهلم، هاذ اليش احaا كنعرفوه، ولكن احaا قلنا هلم �حلرف بtٔن اك�ن وا¿د 

� وا¿د التخوف، وهام اHموTة دÝل إال�راهات اyيل كتجعلنا ٔ�ننا عند
  .كIشاطرو� ٔ�يضا يف هاذ التخوف

Å¾، مت االتفاق Tىل عقد وا¿د اyلقاء اyيل ¼ادي �كون مaاس@بة �ش 
نÔسطو فLه طبعا اكع احللول، ؤ��يد بtٔن احلل ٕان شاء هللا ¼ادي �كون يف 
صاحل ويف الكفة دÝل الصìة إالفريقLة، ؤ�يضا حىت السمعة دÝل هاذ 

  .قي اyيل ابغينا نوفرو ò رشوط الن#اح فوق هذا وذاكالعرس إالفري
 . وشكرا الس@يد الرئIس احملرتم

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

هل هناك تعقLب؟ ٕاذن منر ٕاىل السؤال املوايل مو[ه ٕاىل الس@يد وز�ر 
  . الس@يا¿ة حول املناظرة الوطنية yلس@يا¿ة

اليل لتقدمي اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق �س@تق
  .السؤال، فليتفضل ٔ�¿د السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس@يد محمد �رTاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رTاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رTاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد �رTاه الس@باعي
  الس@يد الرئIس احملرتم،

  الس@يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
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  الزمLالت والزمالء احملرتمون،
انعقدت مؤخرا �لر�ط اQورة احلادية عرش yلمناظرة الوطنية 

ما هو تقLميمك لنتاجئ املناظرة الوطنية  :رÀسائلمك الس@يد الوز� .yلس@يا¿ة
اzYٔرية yلس@يا¿ة؟ كام Àسائلمك عن تقليص املدة الزمaية yلمناظرة لثالثة 

  .ساTات عوض ثالث Ý�ٔم، وثليث هذه املدة اكنت عبارة عن خطب رمسية
ملاذا مت تغيIب بعض املهنيني وممثيل اYٔمة مب#ليس  :وÀسائلمك ٔ�يضا

   املعنيني �ملوضوع Tىل اYٔقل؟الربملان ٔ�عضاء اyلجنتني
  .شكرا

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

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

        ::::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 الرئIس

�لفعل مت انعقاد . شكرا yلمس�شار احملرتم Tىل طر¿ه هذا السؤال
خشص،  1000اكن حضور دÝل تقريبا دÝل املناظرة الوطنية yلس@يا¿ة، و 

ومت �س@تدTاء دÝل ٔ�عضاء اyلجنتني دÝل الربملان �اكملهام، واYٔعضاء دÝل 
جلنة القطاTات وجلنة الفال¿ة مت اس@تدTاؤهام Yٔنه هناك اه م �بري [دا 

  .�رٔ�هيام وكذ¾ ٔ�هنم óشار�وا
ٕاىل اخلامسة ملاذا مت �خnيار ٔ�نه �كون فقط يوم من التاسعة صبا¿ا 

  دÝل العش@ية، وما در�ش يومني؟ 
ٔ�وال، لتقليل النفقات، و7نيا Yٔنه اخnارينا جوج دÝل املواضيع ٔ�ساس@ية 
اyيل يه �س�]ر ويه كذ¾ إالشاكلية دÝل اHاالت الس@ياحLة، وقلنا 

، وهذاك 2020بtٔنه يف الس@نة املق�_ ¼ادي �كون التقLمي دÝل الرؤية دÝل 
ي ميكن لنا ٔ�ننا نعملو تقLمي ونعملو ٔ�كرث من يومني، ٕاذن راه فهيا الوقت ¼اد

وا¿د النوع من ñرش@يد النفقات، وفهيا كذ¾ الرتكزي Tىل �ٓليات ٔ�ساس@ية 
[دا، و�لÂس@بة لنا هذه املناظرة الوطنية yلس@يا¿ة ٔ�عطت نتاجئ �برية و×مة 

نو [دا، Yٔن هذا هو اyيل ٔ�سايس، مايش الوقت اyيل اzذييت ولكن ٔ�ش@ 
  :يه النتاجئ اyيل خرجت هبا

الن�L#ة اYٔوىل اyيل خرجaا هبا هو ٔ�نه وضع جلنة yل�رسيع �8طط 
  .اYٔزرق

  .املسtٔ± الثانية ويه وضع صندوق لضامن ا�متويل البنيك
  .املسtٔ± الثالثة ويه تفعيل مسtٔ± دÝل مaح �س�]ر

  . املسا± الرابعة ويه وضع رشاكت yلمتويل Tرب البورصة
ىل ¼ري ذ¾ من إالجراءات اYٔساس@ية اyيل خرجت هبا، وهذي إ 

�لÂس@بة لنا املناظرة . ٕاجراء، حنن يف ٕاطار التفعيل دÝلها 15تقريبا وا¿د 
  .الوطنية اكنت �حجة جبميع املقايIس

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس@يد املس�شار

        ::::�رTاه الس@باعي�رTاه الس@باعي�رTاه الس@باعي�رTاه الس@باعياملس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد 
شكرا الس@يد الوز�ر Tىل هذه إال[ابة، ولكن ٔ�ؤكد ¾ ٔ�ن ممثيل اYٔمة 
ما متش �س@تدTاء دÝهلم اكملني، 7نيا اكن مجيع الفاTلني يف القطاع 
الس@ياf يnÂظرون ٔ�ن جيمتعوا يف مaاظرة وطنية لتدارس املشالك اليت 

قليد اÅي دٔ�بت يعIشها هذا القطاع احليوي لالقnصاد الوطين، وهو الت 
احلكومات السابقة Tىل عقدها Yٔمهيهتا ؤ�مهية التوصيات اليت تصدر عهنا، 
حLث تعترب وس@ي_ ؤ�رضية yلحوار والنقاش ما بني القطاTني العام واخلاص، 
لتìديد ماكمن الضعف ونقط القوة اليت åساTد Tىل بلوغ اYٔهداف 

ب ¼ري مفهومة، مما املتوzاة، لكهنا توقفت مع جميء هذه احلكومة Yٔس@با
  .شلك ñراكام من املشالك وظهور احلا[ة املاسة النعقادها

لكن مع اكمل اYٔسف مل يمت التطرق ملناقشة القضاÝ اجلوهرية واملتعلقة 
من احملاور اyيل اكن . �نتظارت الفاTلني Qمع القطاع الس@ياf ببالد�

تلكم Tليه ولكن بطبيعة احلال ñلكمت Tىل �س�]ر، حىت ٔ�� غن .. خصنا
واyيل  zالل ثالث ساTات ٔ�� ما كنظÂش ٔ�ننا نقدرو نتطرقو yلمواضيع لكها

  .يه ×مة
حمور النقل م3ال اجلوي كنا نتطرقو ò يف املناظرة وتداعي مرافقه، كام 
هو احلال مبطار محمد اخلامس اQويل واÅي óشكو من ضعف ٔ�داء معداته، 

  .مليون ساحئ �20 لبلوغ واليت مل تعد يف مس@توى طمو¿ات بالد
حمور الالمتركز حىت هو اكن Tلينا نتذا�رو Tليه يف املناظرة، Àس#ل 
�لك اس@تغراب حماو± احلكومة العودة بنا ٕاىل زمن مىض Tرب حماو�هتا ñرس@يخ 
متركز القرارات �لر�ط بدل موا�بهتا yلتطور اÅي يعرفه املغرب يف موضوع 

دميها �yمع الالزم yلم#الس اجلهوية yلس@يا¿ة الالمتركز والالمركزية، وTدم تق
  .وجعلها يف مس@توى تطلعات املهنيني

وضعية املكnب املغريب yلس@يا¿ة، الس@يد الوز�ر احملرتم، حيتاج ٕالTادة 
  .الهيلكة ومتكLنه من مزيانية åسامه يف الرتوجي yلمنتوج املغريب

انب كذ¾ وضعية �س�]ر يف القطاع الس@ياÀ ،fس#ل يف هذا اجل
  . ٔ�ن القطاع البنيك ال يت#اوب مع ملفات املس�مثر�ن يف القطاع

كذ¾ امللف القدمي، الس@يد الوز�ر، نnÂاع الفaادق اyيل يه موجودة يف 
  . الصف الثاين والثالث، واyيل مازال حلد اYٓن مازال ما لقLنا لها احلل دÝلها
قLل كذ¾ خمطط املغرب اYٔزرق، بطبيعة احلال قد عرف Tدة عرا

  . وٕا�راهات �Tرتافمك، الس@يد الوز�ر
 ،بد ٔ�ن åسفر املناظرة عن اقرتاح ¿لول ملشاريع السعيديةال

  ). Taghazout(، و)Lexus(، و)Mazagan(و
  .شكرا الس@يد الرئIس
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        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
الس@يد املس�شار احملرتم، شكرا الس@يد املس�شار، لنا عودة ٕاىل 

. العا[ل عند دراس�aا yلمزيانيات الفرعية املوضوع ٕان شاء هللا يف القريب
  . اللكمة yلس@يد الوز�ر yلرد Tىل التعقLب، تفضلوا

        ::::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
ٔ�� ما نعرفش واش الس@يد املس�شار احملرتم تبع املناظرة وال يش مaاظرة 

 29ٔ�خرى، ٕاىل كنا تnÂلكمو Tىل املناظرة دÝل الس@يا¿ة اyيل بقات يف 
هاذ . دÝل القطاع اخلاص 500دÝل املشاركني، مهنا  1000ش@تÂرب حرضهتا 

املناظرة مايش متت من zارج امسيتو، هذي معلناها مع الكونفدرالية 
ناها مع املهنيني، ووصلنا ٔ�نه يف ٕاطار اyلجنة ل الوطنية yلس@يا¿ة، مع 

�سرتاتيجية اyيل ñرٔ�سها الس@يد رئIس احلكومة، اتفقaا Tىل مجيع هاذ 
  .ت Tلهيااحملاور اyيل ñلكم

ٔ�� تتقول يل بtٔنه الطريان، ñلكمنا بtٔنه تفعيل دÝل الصناديق اجلهوية 
  . نا يف مرا�ش ومعلنا يف اQار البيضاءل yلطريان كام مع 

تتقول Tىل املسtٔ± دÝل املكnب الوطين املغريب yلس@يا¿ة، ñلكمنا Tىل 
 هذا إالطار تعز�ز املزيانية دÝلو، مثنا اجلهود دÝل احلكومة بtٔنه وضع رمس يف

  .هذا
ñلكمنا كذ¾ Tىل ش@ياكت العطل، وحنن يف ٕاطار العمل Tلهيا، هاذ 
اليش لكيش معلناه مع الفاTلني دÝل الس@يا¿ة، مع الكونفدرالية الوطنية 

  . yلس@يا¿ة ومع مجيع املكو�ت دÝلها، هناك جلان اyيل يه ñلكفت
طار رشاكة ما ٕاذن، املناظرة راه مايش احلكومة اyيل معلهتا، هذي يف إ 

بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وñلكمنا عن إالجراءات ومجيع 
إالجراءات اليت اكن مطالب هبا من طرف القطاع اخلاص مت تفعيلها، وهذه 

[دو± العطل املدرس@ية، ش@ياكت : ميكن ¾ ٔ�� ٕاىل ابغييت نتلكم ¾ Tلهيا
زيانية دÝل املكnب العطل، الصناديق اجلهوية لتمنية الرتوجي الس@ياf، امل

الوطين املغريب yلس@يا¿ة، متديد فرتة �س@تفادة من إالعفاءات Tىل الرضيبة 
واyيل اYٓن مت العمل Tلهيا يف ٕاطار قانون  36لـ  T24ىل القمية املضافة من 

  .املالية
هذي لكها ٕاجراءات معلية واyيل يه اكن فهيا العمل ما بني احلكومة وما 

  ...ت املناظرة بتحصيل احلاصلبني القطاع اخلاص واكن

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر Tىل مسامهتمك

السؤال اYٓين املوايل املو[ه ٕاىل الس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية 
و�قnصاد �ج عي والتضامين، وموضوTه مtٓل القانون املتعلق بفرض 

  . اyلمسة التقليدية Tىل املعامر املغريب
Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق �س@تقاليل لتقدمي اللكمة 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زاز
  . lسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Tىل س@يد املرسلني

  الس@يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدة الوز�رة، 
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،

تقليدية �ملعامر املغريب، لقد س@بق ٔ�ن تقرر سن قانون لفرض اyلمسة ال 
لكن لٔ�سف الشديد حىت يومaا هذا جند Tدة م�اين ال تتوفر ولو Tىل جزء 
lس@يط من الصناTة التقليدية، اليشء اÅي جيعلنا نذ�ر مبtٓل هذا االتفاق 
اÅي س@بق ٔ�ن قاطعته الوزارة يف اتفاقها ودفاعها Tىل هذا القطاع الهام مع 

  .القطاTات املعنية
  وز�رة احملرتمة،الس@يدة ال

[ل املدن املغربية مكدينة فاس، تطوان، مرا�ش، لك دار دzلنا لها، 
لك ٕادارة دzلنا لها تنصيبو فهيا ملسة من ملسات الصناTة التقليدية، السقف 
دÝل اخلشب ب�ي، السقاية دÝل الزليج ب�ي، دا� تنصيبو ¼ري املباين 

  .هاذ الصناTة دÝلناوتنصيبو ¼ري احلديد، وليداتنا ابداو يÂساو 
Åا، Àسائلمك، الس@يدة الوز�رة، ما هو مtٓل قرار سن قرار قانون لفرض 

  اyلمسة التقليدية يف البناء واملعامر املغريب؟
  .وشكرا الس@يدة الوز�رة

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

  .الس@يدة الوز�رة، ¾ اللكمة لٕال[ابة عن السؤال، تفضيل

طمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي طمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي طمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي طمة مروان، وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي الس@يدة فاالس@يدة فاالس@يدة فاالس@يدة فا
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

فعال املعامر . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Tىل هاذ السؤال اyيل ×م
املغريب ò ٔ�مهية حضارية فaية �برية، ويف احلقLقة هو جزء من الهوية دÝلنا، 

اخلارج، والوزارة  والرتاث دÝلنا اyيل عندو ٕاشعاع سواء يف اQاzل ٔ�و يف
  . راه Tاطية ٔ�مهية �برية لهاذ اجلانب

�يف ما ذ�رت، متت صيا¼ة مرشوع قانون حول ٕادماج وا¿د الÂس@بة 
معينة من املواد واملنتو[ات دÝل الصناTة التقليدية يف البناÝت واملÂشtٓت 
العمومLة، تعرض هاذ مرشوع القانون Tىل مساطر املصادقة، وبعد ما حتال 

ارات والقطاTات املعنية تبني بtٔن ¼ادي �كون صعيب �ش Tىل الوز
  .يتطبق ال من الناحLة القانونية وال من الناحLة العملية

لهذا، [اء وا¿د احلل �ٓخر هو تعوض هاذ مرشوع القانون مبÂشور 
لرئIس احلكومة، حيرص Tىل ٕاعطاء ٔ�مهية zاصة yلمعامر التقليدي والتtٔثIث 

وهاذ . مبÂشtٓت إالدارات واملؤسسات العمومLةمبنتو[ات الصناTة التقليدية 
املÂشور اYٓن راه يف مر¿_ اQرس مع مصاحل اYٔمانة العامة yلحكومة من 
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ٔ�[ل وضعه يف صيغة مالمئة، واحaا مnبعني هاذ اYٔمر، و¼البا يف قريب 
  .اYٓ[ال ¼ادي ٕان شاء هللا خيرج ٕاىل ¿زي الوجود
مnفقة معك، ٔ�مهية املعامر  اهرضت Tىل ٔ�مهية الصناTة التقليدية، ؤ��

املغريب راه يه حضارية وفaية، ويه هاذ املعامر املغريب هو مظهر من 
مظاهر احلضارة دÝلنا املغربية، وهو مزية من املزيات اليت وههبا هللا 
لٕالÀسان املغريب وyلمنتوج املغريب، ومزية من املزيات ما ميكن لناش ما 

املú احلسن الثاين رمحه هللا اكنت ò ن�ش3Ôوش هبا، واكن املرحوم [ال± 
Ý�ٔدي بيضاء Tىل هاذ املعامر انطالقا من Tالمات مس#د احلسن الثاين 

  . �Qار البيضاء، ومواص_ [ال± املú محمد السادس نرصه هللا احلفاظ Tليه
واحلفاظ Tىل هذا املعامر املغريب وTىل الصناTة التقليدية هو مظهر من 

ٔ�� óسعدين ٔ�ن �كون هاذ اHلس املوقر دÝلمك وهباذ مظاهر حب الوطن، و 
  .السؤال هو بنفسه وعينه مظهر من مظاهر حب الوطن و�ف�nار به

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا ¾ الس@يدة الوز�رة

  .الس@يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار ما تبقى من الوقت

        ::::املس�شار الس@يد �املس�شار الس@يد �املس�شار الس@يد �املس�شار الس@يد �tttt    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس@يد الرئIس
  .شكرا الس@يدة الوز�رة

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

فعال ٔ�ح�ذ الفكرة اyيل [ات هبا الس@يدة الوز�رة واyيل هو مظهر من 
مظاهر حب الوطن، و�لتايل لنا ¼رية Tىل وطننا العز�ز وTىل حب وطننا، 

 هذي Yٔن هاذ مرشوع القانون ٔ�كد� Tليه، يعين احلكومات السابقة، يعين
  .ثالث حكومات، ٔ�كد� Tليه ٔ�نه �كون

ونظرا ٔ�هنا الس@يدة الوز�رة تتقول دا� اYٓن بtٔنه صعب ٔ�ن �كون، 
و�لتايل �يف نوا[ه هذا اYٔمر مع الصناع دÝلنا التقليديني اyيل اكينني دا� 

دÝل واyيل �يغلقوا احملالت دÝهلم، واyيل دا� اYٓن هناك العديد من املراكز 
اyيل �يتكونوا يف هاذ اHال هذا اyيل هو املعامر التقليدي، �يف التكو�ن 

س@نوا[ه بطبيعة احلال اYٔزمة �قnصادية �لك، Yٔنه يف عهد احلسن الثاين، 
وذ�رتنا الس@يدة الوز�رة ٔ�نه يف ظل اYٔزمة À�ٔشtٔ مس#د، واyيل يعين 
اجهتدت فLه مجيع املكو�ت دÝل الصناTة التقليدية �ش ينجزوا هاذ 

  .املعلمة، واyيل دا� امحلد ^ معلمة ô�ٔرية كربى خضمة Tىل الصعيد العاملي
و�لتايل، ٔ�قول yلس@يدة الوز�رة ٔ�نه احلكومة خصها تلعب وا¿د اQور 
ٔ�سايس و×م Yٔنه العديد ٔ�و اYٓالف دÝل الصناع التقليديني اyيل �يتكونوا يف 

 جمال احلدادة الفaية، هاذ اHال، يف جمال الفس@يفساء الزليج التقليدي، يف
يف جمال اخلشب، يف جمال اجلÔس، يف جمال مجموTة دÝل القطاTات اyيل 

ميكن بطبيعة احلال فقد� فهيا الهوية دÝلنا، ٔ�ننا كÂشوفو ¼ري اجلبال دÝل 
  . اYٔمسنت، ما كÂشوفوش فهيا ملسة وحLدة �لÂس@بة لهاذ القطاTات هاذو

، القاTة امحلد ^ �لصناTة التقليدية  ها ا�منوذج ٔ�ماممك، الس@يدة الوز�رة
  .اعطات وا¿د امجلالية كربى يعين yلمعامر املغريب

و�لتايل، Tىل احلكومة ٔ�ن جتد ¿ال يعين اس@تع#اليا ٕالنقاذ ما جيب 
  .ٕانقاذه

  .شكرا الس@يد الرئIس

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

  .ع ثوانالس@يدة الوز�رة، ¾ بضع ثوان، ٕاىل عندك يش ٕاضافة يف بض

        ::::الس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامينالس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامينالس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامينالس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامين
ٔ�� اyيل بغيت نقول، ٔ�� مnفقة معك Tىل اYٔمهية دÝل الصناTة 

Yٔن .. التقليدية، �يف ما ذ�رت بنفسك هذي س@نني وهاذ املرشوع راه
  .التطبيق دÝلو عندو انعاكسات، راه صعيب �ش يتطبق

راه ¼ادي ميكن �كون، ميكن يعطي وا¿د الوس@ي_، ٕاذن، هاذ املÂشور 
راه انت Tارف القطاع دÝل الصناTة التقليدية، وتتعرف بtٔن عند� ¼رية Tىل 
هاذ Tىل هاذ القطاع، وعند� مد�رية اyيل تتلكف �حملافظة Tىل احلرف اyيل 

  .×ددة �النقراض
  ...مواyيل بغيت نÔرشك به هو ٔ�نه �لÂس@بة yلصناTة دÝلنا، معلو 

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
¾Ýم دAتفضيل، مكيل، مكيل، الس@يدة الوز�رة، مكيل، خمتي ال.  

        ::::الس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامينالس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامينالس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامينالس@يدة وز�رة الصناTة التقليدية و�قnصاد �ج عي والتضامين
اyيل ابغيت نقول ¾، حىت يف اخلارج ¿اليا، z�ٔريا كنت يف 

)Tenerife ( م3ال، وطلبوا مين بعض)les architectes (كن هلم �ش مي
ولكن ما ميكن لناش نلزمو م3ال .. هام ابغاو يد�روا بعض اyلمسات دÝل

  هناÝ، �يفاش غتد�ر؟
م3ال در� مجيع املؤسسات العمومLة، ذاك املدرسة اyيل بعيدة، �يف 

اشوية صعيب التطبيق، ولكن .. غتد�ر لها، وحشال الÂس@بة، و�يفاش ¼ادي
  .هاذ املÂشور ظنIت ¼ادي �كون ¿ل ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  .شكرا ¾ الس@يدة الوز�رة Tىل مسامهتك يف هذه اجللسة

  حرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
توصلت �رسا± بطلب من الس@يد وز�ر �قnصاد واملالية يطلب تzٔtري 
اYٔس@ئ_ املو¨ة ٕاليه ٕاىل �ٓخر اجللسة نظرا اللزتامه �لتصويت Tىل مرشوعي 

Åا، س@منر م�ارشة ٕاىل السؤال املو[ه ٕاىل الس@يد .  مب#لس النوابقانونني
وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lك حول تtٔهيل الروافد وملتقLات الطرق 
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الرابطة بني الطريق املزدو[ة الرابطة بني احلس@مية و	زة وامجلاTات الرتابية 
  . اHاورة

املعارصة، فليتقدم اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصا± و 
  . الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس@يد الرئIس

  الس@يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

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

احلس@مية Tرب ٔ�كنول والدة - شلك مرشوع بناء الطريق الرسيع 	زة
ا�هتمIش وإالقصاء، وذ¾ من [ديدة ملنطقة الريف اليت Tاشت عقودا من 

zالل اYٔدوار الك�رية اليت س@يلعهبا هذا الورش �سرتاتيجي يف فك العز± 
والرفع من اÀس@يابية حركة عن مaطقة Tانت الك3ري من الÂس@يان وا�هتمIش، 

النقل �حملور الطريق الرابط بني املدين�ني lشلك الفت، وما س@يرتتب عن 
دي وحتسني رشوط السالمة الطرقLة ذ¾ من حتقLق لٕالقالع �قnصا

  .والتنقل وتقليص مدة السفر بني فاس واحلس@مية
املالحظ ٔ�ن ا7ٓYر �قnصادية والتمنوية لهذا املرشوع س@تظل حمدودة 
ٕاذا مل يمت اس@تحضار واقع العز± اÅي تعIشه امجلاTات الرتابية اHاورة واليت 

طها �لطريق املزدو[ة تتطلب تtٔهيل الروافد وملتقLات الطرق اليت ñرب 
  .الرابطة بني احلس@مية و	زة

  الس@يد الوز�ر، 
عبان بو  هناك طرق ¨وية، �طريق تIسة Tرب ٔ�وطا: من بني الطرق

افراسن، وابين فnح ج�ارنة ٔ�مسون وصااك، مث الطريق إالقلميية ٔ�كنول ابين 
ق مالل 	يناست، مث الطريق اجلهوية ٔ�كنول ٔ�[د�ر بورد طهر السو  صاغور

	و�نت، وهنا، الس@يد الوز�ر، ابغينا Àسائلمك حول التدابري املزمع اختاذها 
لتtٔهيل روافد وملتقLات الطرق اليت ñربطها �لطريق املزدو[ة، واك�ن مجموTة 

  .من احملاور اyيل ما óسمìلناش الوقت �ش Àرسدوها لمك
  .شكرا الس@يد الرئIس

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
لس@يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال[ابة Tىل ا. شكرا yلس@يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lكالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lكالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lكالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lك
  الس@يد الرئIس،

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
  الس@يد املس�شار احملرتم،

كÂشكروك Tىل هاذ السؤال، ولكن كنبغي نوحض رمبا [ات الفرصة 

فرص �ش نعطي احلجم دÝل �س�]رات يف  مرارا ولكن مازال ¼ادي جتي
البLÂة التحتية يف املناطق اyيل رشتو لها، يعين ٔ�نمت تعلمون ربط احلس@مية مع 
طن#ة، تعلمون اYٓن ربط احلس@مية مع 	زة، مث ٔ�يضا وا¿د العدد دÝل 
الرشااكت مع اYٔقالمي �ش ميكن لنا نtٔهلو مجيع البLÂات التحتية، بال ما نتلكم 

ة احلال Tىل امليناء وTىل املطار، ٕاىل ¼ري ذ¾، وهذا ¼ادي يعطي بطبيع
  . وا¿د اQفعة �برية [دا

ما ميكÂش هاذ اليش يتدار وzاصة ٕاىل ñلكمنا Tىل الطريق املزدوج 
اyيل غمييش ما بني 	زة واحلس@مية بال ما åس@تافد مaو املناطق اHاورة، 

، كنعطيك فقط قnصاديةتيخصو �كون Tامل دÝل التمنية �ج عية و�
مaفذ،  26ملتقى طريق، وفLه  �34يلومرت فLه  156ٔ�نه هاذ احملور اyيل 

مبعىن غنìاولو ما ٔ�مكن Àس@تجبو Yٔ¼لب امجلاTات، لكن ٔ�� عندي وا¿د 
�حnياط �zذوه بعني �عتبار، ملا كتد�ر وا¿د الطريق مزدوج �ش 

قLات ما �يبقاش يؤدي اQور �كون رسيع، فلام كتكرث من املدارات ومن امللت 
 les Voies(دÝلو دÝل الرسTة، وعند� جتارب يف وا¿د العدد دÝل 

express .(  
وÅ¾، وا¿د العدد دÝل اQول دارت وا¿د �جهتاد ٔ�نه ٔ�حLا� بدل 

وال طريق مزدوج نفكرو يف وا¿د الطريق ) voie express(ما تد�ر 
كن يل نقول ¾ ¼ادي Àس@تجبو س@يار يعين املس@توى الثاين، ف�التايل مي

ولكن ما ميكÂش جaب لك دوار، ما ميكÂش ٔ�يضا لك بضعة �يلومرتات ٔ�نك 
تد�ر وا¿د املدار ٔ�و وا¿د امللتقى وٕاال ما غيtٔدóش اQور اÅي من ٔ�[� 
zلق هاذ الطريق الرسيع اyيل هو الرسTة وسالسة دÝل التنقل، مع ذ¾ 

مبلتقى ومaفذ لالس@ت#ابة  26د زائ 34كام قلت ¾ اعطيت ¾ اYٔرقام 
  .yلطلب دÝل امجلاTات اHاورة والطرق املؤدية لهاذ الطريق املزدوج

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  .الس@يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  الس@يد الوز�ر، 

اور الطرقLة يف احلقLقة املوضوع مايش ساهل Yٔنه اك�ن مجموTة من احمل
¨وية وٕاقلميية، س@يد� هللا ينرصو يف خطاب �فnتاح دÝل الربملان اهرض 
Tىل املصداقLة والغرية والوطنية، مصداقLة دÝلنا ودÝلمك الس@يد الوز�ر 

  . كمتثل يف الوفاء �لعهد واللكمة
ٔ�وال، ٕاشارة Tىل الطريق الرسيع ٔ�نه خص زرع دينامLة [ديدة �ش 

اyيل اكن حمددة لو، والس@- ٔ�نه اك�ن مشالك بني املندوبية يو[د يف اYٔ[ل 
  .السامLة والوزارة دÝلمك، خص تدzل من ٔ�[ل ¿ل املشلك

  الس@يد الوز�ر، 
املفروض الطريق اجلهوية بورد ٔ�كنول ٔ�[د�ر حىت  2013اكن يف 

، دا� 7ٔ�نه تعلن عن الصفقة يف شهر  508لتاو�نت هاذ الطريق اجلهوية 
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ا تعلناåش الصفقة، ٕاذن هنا ال املصداقLة دÝلنا وال دÝلمك مازال م 2014
غتبقى عند املواطنني، Yٔن املواطنني ال من اجلالية وال من لكيش �كnب 
رسائل وو[ه ملمتسات ؤ�� بدوري يف لقاء اyيل اكن عند� Tىل مس@توى 

رئIس جامTة من بني  34إالقلمي معمك، الس@يد الوز�ر، اك�ن اج ع مع 
  . ر اyيل ركزت Tلهيا السلطات هو هاذ احملوراحملاو 

مث الطريق إالقلميية ما بني ٔ�كنول مارج صاغور مالل، اك�ن وا¿د 
س@نني ميل åساالت، اTالش ما خيرجش مرشوع  6املÂشtٔة فaية، اQراسة 
  املÂشtٔة الفaية yلوجود؟ 

هنا، الس@يد الوز�ر، خص ٕاTادة �عتبار yلمواطن يف العامل القروي، 
شهر�ن، ثالثة ٔ�شهر ما �يخرجوش من ني �يبقاو معزولني، �يبقاو مواطن

املراكز دÝهلم واQواو�ر دÝهلم، ٕاذن هنا zاص متيش تصاوب احلكومة، هنا 
خصو مييش Yٔن هاذ املواطنني �يtٔديو ا�مثن، وzاصة الساكنة دÝل ٔ�كنول 

وا انتظرت كثري، الس@يد الوز�ر، وم3لث املوت، Ý حرسة اyيل الناس دافع
و�ضلوا من ٔ�[ل اس@تقالل البالد، ورمغ إالغراءات اyيل اكن �يقوم هبا 
املس@تعمر اكنوا �يطالبوا ٕاال �س@تقالل البالد وعودة املغفور ò، فاYٓن خص 

  . رد �عتبار ٔ�كرث
  الس@يد الوز�ر، 

هاذ املرشوع دÝل بورد ٔ�كنول خصو خيرج حلزي الوجود، كذ¾ هناك 
اج�ارنة حىت لواد ٔ�مليل حمور ¨وي ×م خصو  الطريق دÝل 	يناست Tرب

اك�ن �ر�مج اس@تع#ايل ٕاىل امسحت، الس@يد الرئIس، اك�ن .. خيرج yلوجود
  . السلطات إالقلميية خصو خيرج yلوجود الس@يد الوز�ر... �ر�مج اس@تع#ايل

  .شكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار، شكرا
  .Tىل التعقLب، تفضلوا الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة yلرد

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل واyلو[Iس�Lك
عندي السؤال يف ¨ة والتعقLب يف ¨ة �ش ýكونو واحضني، ٔ�� لو 
سولتIين Tىل ٔ�ش@نا يه احملاور الطرقLة اyيل غند�ر متا نتذا�رو Tلهيا، السؤال 

، ؤ�� حىت اس@تغربت بعدا yلسؤال.. واحض سولت واش املنافذ يف الطريق
واملنافذ يف وا¿د الطريق، ولكن ما ) les giratoires(زعام سؤال حول 

اك�ن �س احaا كÂس@تجبو لو ٔ�ن السؤال حول ٔ�ش@نو ¼ادي ند�رو يف 
املنطقة، ٔ�ش@نو يه الربامج، اTالش وا¿د الرب�مج تعطل، هذيك الساTة 
كنت ¼ادي نو[د ¾ اYٔجوبة Yٔن يصعب، راه املئات ¼ري �ش �كون 

، �ش نعرفو �ش �كون مصداقLة حىت يف احلوار Tاود 7ين يف اYٔمر واحض
اHال دÝل اTالش كنتذا�رو، ٔ�ما املصداقLة دÝل احلكومة راه موجودة 
ٔ�س@تاذ، دÝل مجيع اYٔطراف راه óشهد لها الناس، وٕاىل الزتمaا lيش ¿ا[ة 

  .كند�روها، وٕاىل تعطلنا اك�ن سÔب

املشاريع، طبيعي ٔ�� وذ�رت بعض اYٔس@باب ف- يتعلق ببعض 
كIسولوين الناس عندمك zالف مع الوزارة الفالنية، طبيعي، راه لك وزارة 

هذيك املياه والغا�ت كتدافع Tىل الغابة، وما ميكن لها .. كتìاول تدافع Tىل
�ة، وٕاىل اكن هناك بديل، وٕاىل اكن هناكIسمح ¾ ٕاال ٕاىل اكن حامية البå ..

بة وTىل املصاحل اyيل خصها حتمهيا، احaا و�لتايل يه كتدافع Tىل الغا
كندافعو Tىل البLÂة التحتية، ولكن �ن مtnٔكد يف هناية املطاف كنلقاو احلل، 

وÀشوفو اTالش تعطلنا  508ؤ�� كنمتىن نعاود ýراجع هاذ القضية دÝل 
  .وجناوبومك ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
ىل السؤال املو[ه ٕاىل نnÂقل إ . شكرا Tىل مسامهتمك الس@يد الوز�ر

الس@يد وز�ر الصناTة والت#ارة و�س�]ر و�قnصاد الرمقي حول حامية 
  .اللكمة Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك. الت#ار الصغار

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  الس@يد الرئIس،
  السادة الوزراء

  السادة املس�شار�ن،
T ٓالف من الت#ارYب املنافسة �ت اÔسl رب الرتاب املغريب ×دد�ن

الك�رية لٔ�سواق املمتازة، ٕاذ مل يعد اYٔمر يتعلق �لرشاكت الكربى املغربية 
بل بدٔ�ت العديد من الرشاكت اYٔجaبية åس�مثر �ملغرب وتعزتم �س�]ر 
بtٔمه املدن، فضال عن رشاكت ٔ�خرى من ñر�يا ؤ�ملانيا، اليشء اÅي óشلك 

الت الت#ارية الصغرية lسÔب املنافسة الك�رية وتوفريها مجليع خطرا Tىل احمل
املواد الغذائية والتجهزيية واخلدماتية، وبtٔسعار ٔ�قل Tىل اعتبار ٔ�هنا جلtٔت 
ٕاىل التقليل من Tدد الوسطاء وختفLض اللكفة وبذ¾ بدٔ�ت احملالت 

  . الت#ارية الصغرى تفقد حصهتا �لسوق املغريب
خصوصا ٔ�مام املنافسة الك�رية لٔ�سواق املمتازة ٕازاء هذه املتغريات، 

اليت متú لك إالماكنيات املالية واyلو[Iس�LكLة، ومن مت فٕان هامش 
املناورة �لÂس@بة yلت#ار الصغري قليل ٔ�مام هذه الرشاكت الضخمة، Àسائلمك، 
الس@يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت اختذهتا اQو± محلاية الت#ار الصغار من 

  . لفضاءات الكربىهمينة ا
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا ¾ الس@يد املس�شارة

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

الس@يد موالي حفLالس@يد موالي حفLالس@يد موالي حفLالس@يد موالي حفLظظظظ العلمي، وز�ر الصناTة والت#ارة و�س�]ر  العلمي، وز�ر الصناTة والت#ارة و�س�]ر  العلمي، وز�ر الصناTة والت#ارة و�س�]ر  العلمي، وز�ر الصناTة والت#ارة و�س�]ر 
        ::::و�قnصاد الرو�قnصاد الرو�قnصاد الرو�قnصاد الرمقمقمقمقيييي

  .شكرا الس@يد الرئIس
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  .شكرا الس@يدة املس�شار احملرتمة
Yٔرقام لهاذ القطاع اyيل ×م [دا، وهو يف الت#ارة ٕاىل امسحتو بعض ا
ٔ�لف مaصب شغل، فهو املشغل الثاين يف  420اYٓن عند� مليون و

  .من الساكنة يف املغرب اyيل ك�ش@تغل يف هاذ القطاع 13,4املغرب، و
مليار درمه من الناجت اQاzيل اخلام اyيل �يجي من  82اليوم، عند� 

ورمغ هاذ التطور الرسيع اyيل شفaا يف املسا¿ات هاذ القطاع Yٔنه ×م [دا، 
وصلوا لـ  2013، وس@نة 14اكنوا يف  2000الت#ارية الكربى Yٔن س@نة 

 .يف هاذ الس@نوات اzYٔرية 281لــ  14، ٕاذن دازوا من 281
من  %81من نقط البيع،  %99لكن، رمغ ذ¾ جتارة القرب عندها 
اYٓن يف هاذ القطاع ما عندوش  رمق املعامالت، يعين هاذ التغري اyيل عند�

  . انعاكسات �برية [دا Tىل هاذ القطاع دÝل جتارة القرب
  .شكرا

    ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر
  .اللكمة yلفريق �شرتايك

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  . شكرا الس@يد الوز�ر

#ارية الكربى اليت ٕانين ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ثري ان��اهمك ٕاىل ظاهرة املسا¿ات الت
من رمق معامالت القطاع الت#اري Tىل  %60ٔ�صبحت åس@تحوذ Tىل 

الصعيد الوطين، كام ٔ�ن Tدد مزاويل هذه املهنة من الت#ار الصغار ٔ�صبح يف 
 1,2تناقص �س@مترار من جراء املنافسة الرشسة، حبيث مل تعد åشغل ٕاال 

Qاzيل اخلام من الناجت ا %11مليون Àسمة، و 2مليون Àسمة بدال من 
  .ف- س@بق %15بدل 

املطلوب، الس@يد الوز�ر، حامية الت#ار ٔ�و التاجر الصغري ورد �عتبار 
ٕاليه من ٔ�[ل ITش �رمي بطبيعة احلال �ش óس@تافد من العالج، من 
التقاTد، من العط_ الس@نوية، ٕاىل ¼ري ذ¾، وٕاال احaا غنطيحو يف القطاع 

ار ¼ادي تلقامه تيد�روا لمك الفراشة، ¼ري املهيلك، ¼دا هاذ الت#ار الصغ
  .غتوليو ٔ�مام وا¿د إالشاكل اyيل هو [د معقد

التاجر الصغري �يtٔدي مجيع �لزتامات دÝلو، الس@يد الوز�ر، ولكن 
مقارنة مع املسا¿ات الكربى ٔ�ش@نو يل وقع؟ اكنت اyيل [ات كتLÔع �مجل_، 

نت كتLÔع �مجل_ من بعد دا� حتولت والت كتLÔع �لتقس@يط، ق�ل ميل اك
و بـ ــــــــــــــيدلla patente( ، L(اكنت كتطالب الناس اyيل كIرشيو بـ 

)la patente(�وش ـــــــــــــــــــــ، دا� والو �يLÔعوا �لتقس@يط وما �يطل
)la patente( شد ¼ريó 20، يف ¿ني ٔ�ن ذاك التاجر الصغري ٕاىل ابغى 

، ابغى zÝذ ¼ري صندوق )la patente(لرتو دÝل احلليب �يطالبوه بـ 
  .دÝلو) la patente(دÝل املو�دا خصو يديل هبذيك 

ٕاذن، هنا ما اكيÂش وا¿د العدل ما بني ف�ة كربى وف�ة صغرى، ¼ادي 

نطيحو يف Tدد من املشالك، وكنطلبو إالنصاف دÝل الت#ار وٕاTادة النظر 
ديدة اyيل اهديتوها لهاذ والتعاون معهم، وكنطلبو ý�ٔمك ñرفعوا ذيك الهدية اجل
مكرر لتفعيل نظام  145الت#ار الصغار بدل ما åشجعومه املمتث_ يف الفصل 

مسك احلسا�ت، هذاك الصغري ٔ�� مايش ضد ٔ�ن �هتيلك و�كون هاذ 
اليش اكمل، مايش ضدو، ولكن التاجر الصغري كتضغطوا Tليه، يف ¿ني 

  .ىالتاجر الك�ري كت�ليوه يد�ر ذاك اليش اyيل ابغ
كنطلبو مaمك وا¿د إالسرتاتيجية ñكون شام_ وñكون مnاكم_ وñكون 

  .فهيا حامية دÝل هاذ التاجر الصغري وٕاال ¼ادي نطيحو يف قطاع ¼ري ×يلك
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
  . شكرا ¾

  .¾ اللكمة الس@يد الوز�ر لٕال[ابة Tىل التعقLب، تفضلوا

        ::::#ارة و�س�]ر و�قnصاد الر#ارة و�س�]ر و�قnصاد الر#ارة و�س�]ر و�قnصاد الر#ارة و�س�]ر و�قnصاد الرمقمقمقمقييييالس@يد وز�ر الصناTة والتالس@يد وز�ر الصناTة والتالس@يد وز�ر الصناTة والتالس@يد وز�ر الصناTة والت
ٔ�� مnفق متاما مع هاذ �قرتا¿ات دÝل ٕاسرتاتيجية [ديدة yلقطاع، 
لكن اyيل خصنا نعرفو وهو جتارة القرب عندها وا¿د اYٔمهية ×مة [دا مجليع 
الساكن واملس@هتلكني، فالوزارة قامت بوا¿د اHموTة من املبادرات، ومهنا 

نقطة بيع،  22.500اع، فهاذ الرب�مج اس@تافدت مaو الرب�مج لعرصنة القط
 845مaصب شغل يف املغرب، واكن �س�]ر وصل لــ  9500وÀشtٔت 

  .مليون دÝل اQرمه، وهذا بدمع دÝل الوزارة
املسtٔ± الثانية اyيل تطرقت لها الوزارة هو اYٓن ك�ش@تغل مع وزارة 

الس@يدة املس�شارة،  التعمري Tىل ٕاصالح التعمري الت#اري، و�يف قلتو،
وعندمك احلق، خصنا ٕاسرتاتيجية اyيل ¼ادي تعطي احلق دÝل هاذ الت#ار 

لكن مايش �ش منحيو هاذ الت#ار الك�ار، Yٔن عندمه حىت هام  ،الصغار
مزاÝ ×مة، فاحaا الوزارة ك�ش@تغل اYٓن Tىل ٕاسرتاتيجية [ديدة Yٔن و[د� 

Ýل هاذ �سرتاتيجيات اكنوا فهيم اسرتاتيجيات يف الوزارة، لكن التفعيل د
صعو�ت، درس@نا هاذ الشهور اzYٔرية ٔ�ش@نو هام هاذ الصعو�ت، واحaا 

مع جلنة داzل الوزارة مبس�شار�ن معنا يف هاذ امليدان،  اYٓن �يق كن�دمو
اyيل عندمه zربة يف امليدان، املغرب كIس@تحق ñكون عندو ٕاسرتاتيجية 

لك يوم، وٕان شاء هللا يف اYٔشهر  zاصة لهاذ القطاع، فاحaا كÂش@تغلو
املق�_ ¼ادي جنيو ٕ�سرتاتيجية [ديدة، �يف ¿اولنا ند�رو ٕاسرتاتيجية يف 
مLدان الصناTة، عند� ٕاسرتاتيجية الزم مهنا يف هاذ القطاع اyيل هو �يف 

 .قلت هو املشغل الثاين يف املغرب
  .شكرا

        ::::الس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسةالس@يد رئIس اجللسة
   .شكرا Tىل مسامهتمك الس@يد الوز�ر

نnÂقل ٕاىل السؤالني اzYٔري�ن، مو¨ني ٕاىل الس@يد وز�ر �قnصاد 
  . واملالية، السؤال اYٔول حول وضعية بورصة اQار البيضاء
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  .اللكمة Yٔ¿د املس�شار�ن من فريق اYٔصا± واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد Tابد شكLلاملس�شار الس@يد Tابد شكLلاملس�شار الس@يد Tابد شكLلاملس�شار الس@يد Tابد شكLل
  السادة الوزراء،

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

رصة اQار البيضاء ٕاىل اQينامLة الالزمة لسد اخلصاص تفnقد بو 
املس#ل Tىل مس@توى متويل �قnصاد، الس@- ؤ�ن قمية اYٔسهم املتداو± 

، نظرا لرتاجع جحم 2008مaذ س@نة  %38هبذه اzYٔرية اخنفضت بÂس@بة 
مليار درمه س@نة  427ٕاىل  2008مليار درمه س@نة  692التداوالت من 

يف جحم التداوالت مرده ٕاىل اخنفاض ٔ�سعار ٔ�مه ، وهذا الرتاجع 2012
  .اYٔسهم املتداو±

  الس@يد الوز�ر، 
ما يه التدابري وإالجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها : Àسائلمك

yلهنوض lسوق البورصة يف ٔ�فق جعل اQار البيضاء قطبا ماليا راضيا 
  متاش@يا مع التو¨ات امللكLة السامLة يف هذا الباب؟

  .وشكرا

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

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

الس@يد ٕادرóس اYٔزيم إالدرóيس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد الس@يد ٕادرóس اYٔزيم إالدرóيس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد الس@يد ٕادرóس اYٔزيم إالدرóيس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد الس@يد ٕادرóس اYٔزيم إالدرóيس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئIس
ؤال Tىل البورصة، نبغي شكرا yلس@يد املس�شار احملرتم Tىل هاذ الس

نذ�ر فقط بtٔن البورصة دÝل اQار البيضاء من حLث اجلانب املؤسسايت 
والتكaولوt تنعم بtٔحسن الرشوط لتكون من بني البورصات Tىل 
املس@توى إالفريقي، وتضايه البورصات املامث_ Tىل مس@توى ٕافريقLا وTىل 

  .مس@توى دول اخلليج
م، Tىل ٔ�ن هناك ñراجع، حصيح بني ñلكمتيو، الس@يد املس�شار احملرت 

، ولكن Å¾ ٔ�س@باب، ٔ�س@باب ٔ�ن هناك ٔ�زمة اقnصادية 2013و 2007
ومالية، جعلت مجموTة من املسامهني واملس�مثر�ن اYٔ[انب تيعوضوا اخلساøر 

السوق دÝل اQار البيضاء، و�لتايل ñراجعت Àس@بة املعامالت دÝهلم zارج 
 2007ما بني  %42يني اYٔ[انب lس@بة املنجزة من طرف اYٔش�اص املعنو 

  .2013و
كذ¾ معليات �Àسìاب وال�شطيب اليت متت من الحئة الرشكة 
املسعرة يف البورصة، وهاذ العمليات دÝل �Àسìاب نظرا ٕالسرتاتيجية 
هذه الرشاكت، لك رشكة لها ٕاسرتاتيجية، ٔ�دت ٕاىل الرتاجع دÝل احلجم 

  .دÝل املعامالت
وهناية  2013دجaرب  31 ميكن نقول وهو ٔ�ن بني بطبيعة احلال اyيل

ابدات تتحسن السوق دÝل اQار البيضاء، حبيث املؤرش  2014ش@تÂرب 
، تnÂلكم Tىل ال�سع ٔ�شهر اYٔوىل دÝل ñ11,6%زايد بـ ) MASI(دÝل 
  . %10,3 ـñزايد ب) Madex(، واملؤرش دÝل 2014

  :سtٔلمت Tىل ماذا قامت به احلكومة، yلتذكري
، مقنا �متديد احلوافز الرضيLÔة اyيل كتجعل ٔ�نه ٕ�ماكن لك رشكة ٔ�ن ٔ�وال

¿ني ٕادرا¨ا وزÝدة  %50ختفض من Àس@بة الرضيبة Tىل الرشاكت بـ 
رٔ�ساملها من zالل البورصة، �لتايل هذا حتفزي، وبطبيعة احلال كذ¾ 
التحسني دÝل إالطار القانوين، واكنت لنا فرصة داzل جملسمك املوقر yلبت 

  : يف مجموTة من القوانني، مهنا
ٔ�وال، القانون املتعلق �لهيئة املغربية لسوق الرسامLل اyيل صبحت 

  هيئة �س@تقاللية ٔ�كرب؛ 
القانون املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل �كتتاب ٕالعطاء الثقة الالزمة 

  yلجمهور لالكتتاب يف سوق الرسامLل؛ 
  القانون املتعلق بعملية ٕاقراض الس@ندات؛ 

ا كذ¾ مراجعة القانون املتعلق lسوق البورصة، وكذ¾ وضع هن
 .مجموTة من اYٔدوات املالية اليت تعمل Tىل تÂش@يط البورصة

لك هذه إالصال¿ات، سواء اجلبائية ٔ�و القانونية، تتجعل اليوم من 
 ò امةT ار البيضاء ومن السوق املايل املغريب بصفةQل اÝالبورصة د

وي، ؤ�رشمت يف السؤال دÝلمك yلقطب املايل حضور Tىل املس@توى اجله
�yار البيضاء، اyيل ارتفعت Tدد املقاوالت اyيل يه اYٓن موطنة داzل هذا 
السوق، واyيل جعلت كذ¾ من بني املؤرشات اQولية دÝل الثقة يف هاذ 

اÅي ٔ�¿دثه البنك  50القطب املايل �yار البيضاء ٔ�ن صندوق ٕافريقLا 
اخnار مقرا ò القطب املايل �yار البيضاء، وهذا دليل Tىل إالفريقي yلتمنية 

  .الثقة دÝل املس�مثر�ن اQوليني واYٔ[انب يف السوق املايل املغريب
  .وشكرا

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

  .الس@يد املس�شار احملرتم، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد Tابد شكLلاملس�شار الس@يد Tابد شكLلاملس�شار الس@يد Tابد شكLلاملس�شار الس@يد Tابد شكLل
 سوق بورصة مnطور لسد اخلصاص البد ٔ�ن نعرتف ٔ�ننا نفnقد ٕاىل...

Tىل مس@توى متويل �قnصاد، الس@- ؤ�ن قمية اYٔسهم املتداو± يف بورصة 
  . اQار البيضاء اخنفضت

  الس@يد الوز�ر، 
 215سعر ٔ�سهم اتصاالت املغرب هوى من : ٔ�نمت تتعرفوا، نعطيك م3ال

سكن دÝل اQرمه بداية الس@نة اجلارية، وسعر  105ٕاىل  2008درمه س@نة 
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درمه yلوا¿د يف فربا�ر  59ٕاىل  2008س@نة  228الضحى سقط من 
، نفس املنحى اختذته ٔ�سهم الرشكة العامة العقارية اليت تقلصت قميهتا 2013

  .2012و 2008درمه فقط ما بني  670درمه yلسهم الوا¿د ٕاىل  2500من 
ونالحظ، الس@يد الوز�ر، نفس التدهور �لÂس@بة yلقطاع املرصيف، 

ت#اري وفا بنك، والبنك املغريب yلت#ارة والصناTة، والبنك املغريب zاصة ال 
ٕاىل  2008درمه س@نة  y330لت#ارة اخلارجLة اÅي ñراجعت قمية ٔ�سهمه من 

درمه، الس@يد الوز�ر، ¿اليا، وهاذ اليش ٔ�قر به الس@يد وايل بنك  150
املغرب يف اQورة دÝلو اyيل اكن Tىل هامش احلضور دÝلو اyيل اكن 

  .nفال دÝل البنك التمنية إالفريقياح 
حنن نعمل ٔ�ن بورصة اQار البيضاء تعد من ٔ�¼ىل، الس@يد الوز�ر، 
البورصات مقارنة بدول ٕافريقLا وحوض البحر اYٔبيض املتوسط، حLث 

  ...احnلت بورصة اQار البيضاء الصف ما ق�ل اzYٔري

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

ع ٕان شاء هللا مبناس@بة دراسة القانون املايل، ¼ادي لنا عودة yلموضو 
  .ýرجعو yلموضوع ٕان شاء هللا، شكرا لمك

اللكمة . السؤال الثاين موضوTه تtٔخر ٔ�داء املس@تحقات املالية yلمقاولني
  .Yٔ¿د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::املس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايش
  .ئIسشكرا الس@يد الر 
  الس@يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

السؤال دÝلنا يتعلق بتtٔخر ٔ�داء املس@تحقات املالية yلمقاولني من طرف 
اQو±، وهاذ السؤال طرح Tدة مرات ومن Tدة فرق، لكن نؤكد Tليه من 

ما  [ديد نظرا ٔ�وال Yٔمهية املوضوع، و7نيا Yٔننا نالحظ ٔ�ن احلكومة مازال
وصل�ش yلìل دÝل املشلك، ما زال ما Tاجل�ش املشلك اyيل �يتخبطوا 

  .فLه املقاولني
اQو± عن ٔ�داء فLالحظ ٔ�ن املقاو± الوطنية تعاين اYٔمر�ن بفعل تtٔخر 

مس@تحقاهتا، وذ¾ راجع حسب ما يقال عن Tدم توفر الس@يو± Qى 
ٕا¼الق و�ساد  إالدارات العمومLة، اليشء اÅي يؤôر سلبا، بل يؤدي ٕاىل

 .العديد من املقاوالت، هذا واقع كنعIشوه، الس@يد الوز�ر
ونثري ان��اهمك ٕاىل ٔ�ن Tدد ×م من ٔ�ر�ب املقاوالت اك�ن اyيل دzل 
yلسجن، هاذ اليش معروف، ؤ�نمت Tىل اطالع بذ¾، كذ¾ ×ددون 
�حلجز عن ٔ�مال�هم من طرف مموýهيم، من طرف اYٔبناك دÝل القروض، 

 من املس@ت�دمني والعامل، اك�ن املس@ت�دمني والعامل اyيل وكذ¾ حىت
  ...ادTاو املقاولني Yٔن ما ختلصوش يف امسيتو واYٓن

Àسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات املس@تع#_ اyيل ممكن 
  . تقوموا هبا من ٔ�[ل ٔ�داء مس@تحقات هذه املقاوالت

  .شكرا الس@يد الرئIس

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

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

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس@يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
 .lسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئIس
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Tىل هاذ السؤال املهم

ٕالشاكلية دÝل املتtٔخرات دÝل اQو± يف البداية البد ٔ�ن نقر بtٔن هاذ ا
لفائدة املقاوالت يه مشلكة حقLقLة، احلكومة اTرتفت بذ¾ انطالقا من 

، ابدينا كنعاجلو هاذ 2015، و¼ادي ýمكلو يف 2014والبداية دÝل  2013
  .املشلك حقLقة، ¼ادي نعطيك �Yٔرقام و�Yٔمور اyيل ترصفت

مليون درمه �رمس  47مليار و 37مت ٔ�داء  2014اليوم يف هناية ش@تÂرب 
الس@نة املاضية ٔ�ي  826مليار و �32س�]ر دÝل املزيانية العامة مقابل 

دÝل املليار، ¼ري �ش نبني لمك �جتاه فني ماش@يني، يعين �جتاه  �5زÝدة 
  .دÝل ال�رسيع

املسtٔ± الثانية املشلك دÝل اYٔاكدمييات دÝل الرتبية والتكو�ن مشلك 
مليون دÝل اQرمه لفائدة  100املليار و 2حرر�  2014، ولكن يف حقLقي

 850املقاوالت، هذي اyيل كنتلمك Tلهيا ختلصت درمه بدرمه، وزد� 
ٕاىل ¿دود اليوم  2014مليون دÝل اQرمه يف الشهر املايض يه �رمس س@نة 

مليون دÝل اQرمه لفائدة اYٔاكدمييات، ومازال  950املليار و z2لصنا 
شلك مطروح، ¼ادي ýمكلو هاذ اHهود يف هاذ الس@نة والس@نة املق�_ امل 

  .حىت نفضيو مع هاذ اليش اyيل هو ñرامك دÝل س@نوات
نفس اليشء �لÂس@بة yلمكnب الوطين yلامء والكهر�ء، مaذ التوقLع Tىل 

، ٕاىل اليوم حرر� يعين ٔ�دى املكnب 2014ماي  26العقد الرب�مج يف 
مليون دÝل  406مليون دÝل اQرمه، مهنا  731يار واملل  2درمه بدرمه 

اQرمه لفائدة املقاوالت، تnÂلكم Tىل ٔ�مور اyيل خرجت من املزيانية دÝل 
اQو± ومشت yلجيوب دÝل املقاوالت �ش ¼ري نبني لمك بtٔنه مشلك 

  .حقLقي
وÅ¾، ميل تnÂلكمو Tىل هاذ اHهود دÝل التواز�ت والتحمك يف 

اليش اTالش تnÂلكمو، تnÂلكمو �ش نوفرو املال خنلصو الناس  العجز، هاذ
  . اyيل zدموا

الرب�مج مايش اكن،  العقد )1l’ONE(، يف اYٔاكدمييات در� الالزم
�ان املنتوج دÝلو، يف Iو± ولكف امجليع، اليوم تQيل لكف اyذيك العقد ا
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  .مليون دÝل اQرمه 731املليار و z2لصت ) l’ONE(هناية ش@تÂرب 
اك�ن مشلك �ٓخر دÝل املتtٔخرات لفائدة رشاكت احملروقات، الرشاكت 
دÝل احملروقات يف ٕاطار الصندوق دÝل املقاصة خصمك تعرفوا بtٔنه يف هناية 

مليار  21ذ الرشاكت وصل املتtٔخرات اyيل ت�سال �yو± اه 2012س@نة 
Ýلنا دÝل اQرمه، اليوم امحلد ^ بفضل اHهود وبفضل هاذ إالحساس د

 7,54لـ  �2014ملشلك دÝل املتtٔخرات ¼ادي نوصولو يف ا�هناية دÝل 
يه طبيعية  7,54، وهاذ 7,54مليار لـ  21مليار دÝل اQرمه، هبطنا من 

  . Yٔنه ذيك امللفات تيدوزوا وا¿د الشهر�ن
 2015ٕاذن، اك�ن جمهود حقLقي يف املعاجلة دÝل املتtٔخرات، وهذا يف 

د رئIس احلكومة واحضة، �ه م خبزينة املقاوالت، املذ�رة دÝل الس@ي
  .اعطيو yلناس فلوسهم، اyيل اzدم zÝذ فلوسو، هذي واحضة

يف نفس �جتاه يف خزينة املقاوالت، الرضيبة Tىل القمية املضافة رسعنا 
 5، 2013يف  200املليار و 5إالر[اTات دÝل الرضيبة Tىل القمية املضافة 

  . 2011يف  800املليار و 3مقابل  2012يف  200املليار و
حرر� مليار داو املقاوالت  ،)T)le décalageاجلنا املشلك دÝل 

Ýل �لرمس د)la règle de décalage(  لÝد)TVA2 (100و مليار ،
 .خرجت )TVA(املليار دÝل  5هذي خر[ات، نفس اليشء، و

 ،500وقعو مليار وتle butoir(، nÂ(كذ¾، تنعاجلو املشلك دÝل 
   .هذي مازال

Ý وىلYٔ550ه خرجت، عند� وا¿د الّ امللفات ا Ý ه الّ رشكة، دا�
دÝل الرشاكت من هنا yلهناية دÝل الس@نة، تnÂوقعو �ش  19ختلصوا وا¿د 

  .ذيك امللفات اyيل قدموها لكها الرشاكت نفضيو معها
ت، ابغينا و�لتايل، عند� ؤ�ولوية كربى �ه م �خلزينة داملقاوال

املقاوالت ñمنى، ما ابغينا حىت وا¿د مييش yلÔìس، واyيل zدم خصو zÝذ 
  . اYٔجر دÝلو، وzÝذ املقابل دÝلو

هاذ اHهود ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي  2015وÅ¾،عند� الحئة، ويف 
 )le butoir(¼ادي ýمكلو فLه، وهاذ اليش اyيل ñلكمت لمك Tليه �س@تa³اء 

  ا صفLناهش، لك درمه ñلكمت Tليه خرج من املزيانية دÝل اyيل مازال م
  . اQو± ومن اخلزينة دÝل اQو± وامىش لٔ�حصاب دÝلو
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  .شكرا

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

  هل هناك من تعقLب الس@يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايشاملس�شار الس@يد عبد اHيد املهايش
  .الس@يد الرئIس احملرتم ،نعم

 موضوعيتمك وTىل ٕاقرارمك بtٔنه هناك ٔ�شكرمك، الس@يد الوز�ر، Tىل
  . مشلك حقLقي

Àشكرمك كذ¾ Tىل اHهودات اليت بذ�متوها واYٔرقام اyيل اعطيتوها، لكها 
بد نطلبو مaمك، كمتيش يف �جتاه دÝل ¿ل هاذ املشلك تدرجييا، ولكن ال

بد نطلبو مaمك، Yٔنه الناس ميل كمتيش yلÔìس Tىل ود هو كIسال �yو± ال
داعيه املس@ت�دم، وال وس دÝلو ومييش yلÔìس، ما مق�والش، وال الفل

  .داعيه هذا، راه ما مق�والش
Å¾، هاذ املسtٔ± هذي، الس@يد الوز�ر احملرتم، نطلب مaمك، نطلب 
من احلكومة ٔ�هنا حتاول åرسع شوية هاذ الوترية هذي، وTىل اYٔقل �كونوا 

  . املقاولني Tارفني وقnاش ¼ادي يت�لصوا
Tارفني، Tارفني بtٔنه يف شهر دóسمرب غتعطيو وا¿د الطرف، Tىل  ان 

اYٔقل يعرفوا �ش �لزتامات دÝهلم ñكون واحضة، وا¿د �يلزتم، �يعطي 
الش@ياكت، �يعطي الطريطات، �يعطي كذا، �يعطي اللكمة، �يعطي وا¿د 

  .العدد دÝل اYٔمور، Tىل اYٔقل �كون Tارف
  .شكرا الس@يد الرئIس

  ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس@يد رئIس االس@يد رئIس االس@يد رئIس االس@يد رئIس ا
  . شكرا لمك، شكرا yلجميع

الس@يد الوز�ر، جح مربور وسعي مشكور وجتارة لن تبور، امحلد ^ 
  .Tىل سالمnمك، وشكرا yلجميع

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


