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  )م 2014 د*سمرب 2( هـ 1436 صفرمن  9 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئHس اGلسل الرابعاخلليفة  ،ش?يخ ٔ�محدو ادبداالس?يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان ؤ�ربعة عرش دقKقة، ابتداءا من الساPة الرابعة واNقKقة  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .الثانية والثالثني بعد الزوال
  .م_اقشة اZٔس?ئ[ الشفهية ::::]دول اZٔعامل]دول اZٔعامل]دول اZٔعامل]دول اZٔعامل

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

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسة    ،،،،املس�شار الس?يد الش?يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس?يد الش?يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس?يد الش?يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس?يد الش?يخ ٔ�محدو ادبدا
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  .P�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  ن،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمو
من اNس?تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 

اNا|يل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هاته اجللسة Zٔس?ئ[ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اZٔمني، س�رشع يف قراءة الفاحتة Pىل 
  .ٔ�رواح شهداء الفKضا�ت �ملغرب

  :قوفاقوفاقوفاقوفاامجليع و امجليع و امجليع و امجليع و 
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 
رِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص يمتَقسالَ الْمو هِملَيغْضُوبِ ع

منيآ .الضَّالِّين.   

 الْمرسلين والْحمدعلَى  وسالَميصفُون سبحان ربك رب الْعزّة عما 
ينالَمالْع بر للّه.  

  :الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اZٔمني ٕالطالع اGلس Pىل ما ]د من مراسالت 

  .لكمة لمك الس?يد اZٔمنيوٕاPال�ت، ال

P املس�شار الس?يد محمدP املس�شار الس?يد محمدP املس�شار الس?يد محمدP لسدددداملس�شار الس?يد محمدGلساب لز�اري، ٔ�مني اGلساب لز�اري، ٔ�مني اGلساب لز�اري، ٔ�مني اGاب لز�اري، ٔ�مني ا::::        
  .شكرا الس?يد الرئHس

يف البداية، ٔ�حKط اGلس املوقر Pلام ٔ�ننا س?نكون Pىل موPد م�ارشة 
بعد ]لسة اZٔس?ئ[ الشفهية مع ]لسة معومKة ختصص ��راسة والتصويت 

  :Pىل النصوص اجلاهزة التالية
يتعلق ب�_ظمي و�س?يري ٔ�شغال  065.13ميي رمق مرشوع قانون تنظ  -

  احلكومة و�لوضع القانوين Zٔعضاهئا؛
يتعلق بت¥ديد ا�لواحئ  88.14مرشوع قانون رمق  ،املرشوع الثاين -

 §نت¦ابية العامة؛
يتعلق �لتعويض Pىل  18.12مرشوع قانون رمق  ،املرشوع الثالث -

 .حوادث الشغل
ية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن و�ل�س?بة لٔ»س?ئ[ الشفهية والكkاب 

 :دج_رب 2ٕاىل �اية يوم الثال7ء 
  ؛P :37دد اZٔس?ئ[ الشفهية -
 . سؤ§ P :20دد اZٔس?ئ[ الكkابية -

  .شكرا الس?يد الرئHس

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس?يد اZٔمني

و²رشع اZٓن يف معاجلة اZٔس?ئ[ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هاته 
ٔ�س?ئ[ مهنا �ٓنية مو³ة لقطاPات الرتبية  8سؤ§،  20ا اجللسة، وPدده

سؤ§ Pاد·  12الوطنية، الص¶ة، الصناPة التقليدية، النقل، البµHة، و
موزPا Pىل قطاPات الص¶ة، الصناPة التقليدية، النقل، العدل واحلر·ت، 

  .اZٔوقاف، الصناPة والت¥ارة، الش?باب والر·ضة، وال�شغيل
اته اجللسة �لسؤال اZٓين املو]ه ٕاىل الس?يد ²س?هتل ]دول ٔ�عامل ه

وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وموضوPه جودة ¹لقات التكو�ن يف 
اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك . جمال التكو�ن املهين

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد ٕادر*س مروناملس�شار الس?يد ٕادر*س مروناملس�شار الس?يد ٕادر*س مروناملس�شار الس?يد ٕادر*س مرون
  .Hسشكرا الس?يد الرئ 
  الس?يد الوز�ر،

  الس?يدان الوز�ران،
  الس?يدات والسادة الزمالء،

م_ذ انطالق العمل د·لنا هذه الس?نة دا|ل الربملان وحنن ن�ساءل ونضع 
ٔ�س?ئ[ حول اNخول املدريس، ٕاال ٔ�ن التكو�ن املهين اÃي يعترب ¹�ٔد راكÁز 

  .تناالتكو�ن يف البالد مل نعطيه ما *س?تحقه دا|ل الربملان من اهÆما
  الس?يد الوز�ر، 

ابغينا نعرفو فÌ يتعلق �لتكو�ن املهين Ëيف مرت اZٔمور وËيف يه 
عندمك اNراسة، خصوصا فÌ تعلق جبودة التكو�ن، وكذÍ مkابعة املتدربني 
بعد دراس?هتم |ارج ٔ�و اÑهتاء دراس?هتم من دا|ل املؤسسات، هل هناك 

  ء الطلبة؟ ت��ع |ارÓ ملعرفة ما هو اZٔمر �ل�س?بة لهؤال
7نيا، الس?يد الوز�ر، حنن نعترب Pىل ٔ�ن التكو�ن املهين ٔ�يضا هو مفkوح 
فÌ يتعلق �لتكو�ن املس?متر ويؤدي هذا اNور، Ñريد م_مك ٔ�ن تتفضلوا iرشح 
الطرق والس?بل والتحسH_ات اليت ٔ�د|لمت Pىل هاته الس?بل من ٔ�]ل متكني 
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سني إالماكنيات الفكرية املقاوالت من ا�لجوء ٕاىل التكو�ن املس?متر لتح 
  .والتدريKÚة �لعامل ا�Ãن *ش?تغلون عندمه

  .شكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر. شكرا الس?يد املس�شار

الس?يد عبد العظمي Ëروج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية الس?يد عبد العظمي Ëروج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية الس?يد عبد العظمي Ëروج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية الس?يد عبد العظمي Ëروج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية 
        ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس?يد الرئHس
  ون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شار 

ٔ�شكر الس?يد املس�شار احملرتم Pىل طر¹ه لهذا السؤال، ا�يل هو فعال 
Ëيبني Pىل ٔ�ن م_ظومة التكو�ن املهين يه Üمة ]دا يف م_ظومة الرتبية 

ٔ�لف  380والتكو�ن بصفة Pامة، حبيث الس?نة املاضية اس?تق�لت ما يفوق 
  .شعبة Pىل املس?توى الوطين 300مkدرب ومkدربة يف ما يفوق 

هذه الس?نة Ñرتقب ٔ�ن �كون Pدد املتدربني يف هذه املنظومة يفوق 
، وهذا من طبيعة احلال Pائد للك %28ٔ�لف، ٔ�ي �ز·دة د·ل  480

اGهودات يف الطاقة §س�Kعابية ملراكز التكو�ن املهين Pىل املس?توى 
  .الوطين

ما ميزي هذه الس?نة وهو Ëون ٔ�ننا ²ش?تغل Pىل إالسرتاتيجية الوطنية 
ٕالصالح وäمنية التكو�ن املهين، نظرا ملاكنة التكو�ن املهين Pىل الصعيد 
الوطين، ٔ�وال لتحسني قابلية �شغيل الش?باب و|اصة ٔ�ن الش?باب ميثلون 

من اGمتع املغريب، 7نيا حتسني تنافس?ية املقاوå املغربية، اللك يعرف  42%
يجيات القطاعية ٔ�نه هناك Nينا Pدة ٕاسرتاتيجيات قطاعية، وهذه إالسرتات 

العامل احملوري يف هاذ إالسرتاتيجيات هو äمثني الرٔ�سامل الÚرشي، عند� 
ٔ�مé[ ا�يل يه ٕاجيابية ]دا، مéال يف صناPة الطاÁرات، صناPة الس?يارات 

  .ا�يل اجلانب التكويين اكن حمفز لهذه الصناPات
ت 7لثا، يتعلق اZٔمر �جلانب د·ل التكو�ن املس?متر، هذه الس?نة عرف

  :م_ظومة التكو�ن املس?متر ٕاصالح ]ذري يف مر¹لتني
املر¹[ اZٔوىل ويه يف ٕاطار القوانني اجلاري هبا العمل، مت تÚس?يط 
املساطر �ش *س?تافدوا الرشاكت واZٔجراء من طبيعة احلال ا�يل اZٓن مع 

 îّسف يZٔس?تافدوا و %7اHيل ك�من املقاوالت �لرفع  %1,2من اZٔجراء ا
  .من هاذ ال�سب

7نيا، من ٔ�]ل ٕاعطاء نفس ]ديد لتحسني تنافس?ية املقاوå املغربية، 
  .واك�ن مرشوع قانون يف هذا §جتاه ا�يل هو يف مسطرة املصادقة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن، تفضل اليس مرون. شكرا

        

        ::::املس�شار الس?يد ٕادر*س مروناملس�شار الس?يد ٕادر*س مروناملس�شار الس?يد ٕادر*س مروناملس�شار الس?يد ٕادر*س مرون
فادوا من التكو�ن املس?متر، هذا يدل من اZٔجراء مه ا�Ãن اس?ت 7%

Pىل ٔ�ن هناك صعوبة، ؤ�� ٔ�قر هبذا Zٔن اطلعت Pىل الطريقة، ونطلب 
م_ك حقKقة و�لك ٕا|الص ٔ�ن تعملوا Pىل حتسني هاذ الطريقة اZٓن 
�لوصول ٕاىل التكو�ن املس?متر، وكذÍ ٔ�جسل ٕ�جياب Ñ�ٔمك اش?تغلتو Pىل هاذ 

  .امللف، وس?ن�kظر الن�K¥ة
  .شكرا

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسة    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
  .7نية 20اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، ٕاىل اكن يش تعقKب يف . شكرا

        ::::الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
يه يف احلقKقة اZٓن س?نقدم يف اZٔسابيع املق�[ ٕان شاء هللا ٕاسرتاتيجية 

التكو�ن املس?متر ٔ�و  وطنية ختص التكو�ن املهين، يعين يف لك جواÑهبا سواء
التكو�ن اZٔسايس، ٔ�و جودة التكو�ن ٔ�و العالقة ما بني التكو�ن و¹اجKات 
§قkصاد الوطين، ٕاذن س?هتم لك اجلوانب، وس?تكون لنا فرصة لتقامس هذه 

  .إالسرتاتيجية معمك
  .شكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
ا شكرا الس?يد الوز�ر، و²شكر الس?يد الوز�ر Pىل مسامهته القمية معن

  . يف هاته اجللسة
واZٓن ن�kقل لٔ»س?ئ[ املو³ة �لس?يد وز�ر الص¶ة، والسؤال اZٓين اZٔول 

اللكمة ¹Zٔد السادة . حول بيع اZٔدوية يف املص¶ات �مثن بيعها �لصيدليات
من فريق التجمع الوطين لٔ»حرار لتقدمي السؤال، تفضل املس�شار�ن 

  .الس?يد املس�شار

        ::::ينينينيناملس�شار الس?يد حلسن العوااملس�شار الس?يد حلسن العوااملس�شار الس?يد حلسن العوااملس�شار الس?يد حلسن العوا
  .شكرا الس?يد الرئHس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

من املفروض ٔ�ن تباع اZٔدوية دا|ل املص¶ات �مثن البيع يف 
املس�شفKات، ٕاال ٔ�ن ]ل املص¶ات تKÚع اZٔدوية �مثن البيع �لعموم، وهذا 
جيعل املص¶ات يف م_افسة مع الصيدليات وحتقق ٔ�ر�¹ا �ري مرشوPة جراء 

  .هذا إالجراء �ري القانوين
²سائلمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، ما هو موقفمك من هذا اخلرق القانوين 
من ³ة؟ ومن ³ة ٔ�خرى هل هناك من ٕاجراءات تت¦ذوهنا يف حق 

  املص¶ات اليت يثÚت Pلهيا هذا اخلرق؟ 
 .شكرا
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        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص¶ة
  .يد املس�شار احملرتم Pىل السؤالشكرا الس? 

ٔ�وال Ëيفاش تHمت حتديد مثن اZٔدوية؟ اك�ن نوPني، النوع اZٔول هو مثن 
د·ل اZٔدوية ا�يل ت��اع يف الصيدليات، فهذا تيكون مثن د·ل املصنع يعين 
ا�يل فKه املواد اZٔولية، ا�يل فKه اZٔجراء، املس?ت¦دمني، ٕاىل ٔ�خره، äزاد Pليه 

د·ل صيادå الصيدليات، زائد  %34زع، تزتاد Pليه د·ل املو  10%
)TVA1(يوصل فنيË ، رشيه من الصيدلياتHرشيه املريض، تHت.  

اك�ن ا�مثن الثاين، هو ا�يل ٔ�رشت �، الس?يد املس�شار احملرتم، 
، هاذ ا�مثن هذا يعين )le prix hospitalier(وتي�سمى مثن املس�شفKات 

ي، ما تتدوزش Pىل املوزPني، ما املس�شفى ٔ�و املص¶ة اخلاصة ت�رش 
 îّزيد يä ت�رشي من املصنع، وليين عندها احلق ،åىل الصيادP تتدوزش

ا�يل عندها احلق äزيد، اPالش ذيك  %5، ت�رشيه ا�مثن د·ل الصنع، 5%
�ش يمت � التخز�ن، �ش التربيد د·ل اNواء، �ش الكهر�ء، ٕاىل  ؟5%

  .�ٓخره
دك احلق، · لٔ»سف ٔ�ن بعض ولكن، الس?يد املس�شار، عن

 le Prix Public de(ي ــــــــــــــــالصيدليات تيKÚعوه ��مثن العموم
Vente : PPV( نZٔ ،وهذا ما عندمهش احلق ،)le prix public de 

vente  ( ه هاKليه يعين تزتيد فP ه ٕاىل زدتKتريحب ف)le prix hors 
taxe( زائد ،)TVA( ني، ز  10، زائدPه املوزKيعين املريض34ائد ف ، ..

�ري معقوå، ٔ�وال تيزتاد Pىل املريض �زاف، 7نيا هذه م_افسة د·ل 
  .الصيدليات ا�يل هام موجود�ن لهاذ اليش

  �ٓش من تدابري ا|ذينا؟
ٔ�وال، ا|ذينا دورية، تنذËرو هبا مجيع املص¶ات، اكفة املص¶ات التذكري 

يف ) PPV(م_عا لكيا ٕاتباع �¹رتام املساÍ القانونية لرصف اZٔدوية، ممنوع 
  ...امسيتو

7نيا، �رجمنا معلية التفHkش �لمخزو�ت د·ل خمازن اZٔدوية يف 
  .املص¶ات

7لثا، اليوم، هاذ الصباح، اكن يل اجÆع مع اليس ¹ازم د·ل 
)l’ANAM2 ( يفاش مجيع ال اح_ا والË روËكنتذا)ANAM( وال ،

Ñراق�و الفوäرة ا�يل تتجي من Ëيفاش ) l’AMO3(الهيئات املد�رة د·ل هاذ 
هاذ املص¶ات �ش متنع Pلهيم م_عا لكيا �ش ٕاىل شدينا يش وا¹د راه ما 

  .عندوش احلق متاما ٔ�نه يKÚع هباذ ا�مثن
  .شكرا الس?يد املس�شار

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
2 Agence Nationale de l'Assurance Maladie 
3 Assurance Maladie Obligatoire 

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد حلسن لعوايناملس�شار الس?يد حلسن لعوايناملس�شار الس?يد حلسن لعوايناملس�شار الس?يد حلسن لعواين
ا الس?يد الوز�ر احملرتم Pىل اجلواب د·لمك ا�يل تعود� Pليه دامئا شكر 

اح_ا فقط، الس?يد . Ëيكون اZٔجوبة د·لمك كتكون ٔ�وال صادقة وواقعية
الوز�ر، ابغينا نrٔكدو لمك ٔ�ن مجموPة د·ل املرىض من حKث Ëيخرجوا من 

ا�مثن املص¶ات  يف الفاتورة Ëيو]دوا ٔ�ن ا�مثن ا�يل موجود يف الفاتورة هو 
  . �لفعل �ش كتKÚع الصيدليات

ٔ�كرث من هذا اكينة ¹ا]ة اخرى هو ٔ�ن كنحمتلو، وىل ذاك اليش ا�يل 
عند� يف العقار وىل حىت يف املص¶ات، وال حتت الطاوå، إال²سان ا�يل 

حتت الطاوå،  5000درمه وال  3000درمه وال  2000عندو Ëي¦لص 
وها، الس?يد الوز�ر احملرتم، رمغ ابغينا هاذ إالجراءات تت¦ذ. حسب املبلغ

ولكن ابغينامك Ñ�ٔمك تت¦ذوا إالجراءات الواج�ة يف .. ٔ�ن كنعرفو املضايقات
  . اجتاه هاذ الناس

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، ٕاىل اكن يش تعقKب. شكرا

ون�kقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوPه رضورة تrٔهيل املص¶ات اخلاصة، 
  .للكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من الفريق §س?تقاليل لتقدمي السؤالا

        ::::املس�شار الس?يد عبد الغين ماكوياملس�شار الس?يد عبد الغين ماكوياملس�شار الس?يد عبد الغين ماكوياملس�شار الس?يد عبد الغين ماكوي
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان Üمة وزارة الص¶ة يه ضامن الص¶ة والرفاهية مجليع املواطنني، 

 åلجميع، كام ٔ�هنا ملزمة بتطو�ر �رامج وحامية وحتسني احلا�الصحية 
وس?ياسات قطاع الص¶ة وذÍ بت�س?يقها مع �يق القطاPات لتحسني 
اخلدمات الصحية، و�لتايل فه1ي مطالبة �رPاية النظم العامة وحتسني 
اخلدمات �ملص¶ات اخلاصة، ومد هذا القطاع جبميع الوسائل الرضورية 

ٔ�ن يلزتم بتوفري الرشوط واملواصفات و�سهيل مساطر §س�2ر، رشيطة 
املتعارف Pلهيا دوليا، وقطع الطريق Pىل لك املتالعبني وا�Ãن مههم سوى 

 .الرحب Pىل حساب سالمة وحصة املواطنني
Ãا، ²سائلمك، الس?يد الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتيجية الوزارة لتطو�ر القطاع 

  نني؟اخلاص يف اGال الصحي وجعî يف مس?توى تطلعات املواط 
 .وشكرا
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        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال، البد من التذكري، والبد خص äكون هاذ الرشاكة، البد من 
التذكري �لرشاكة، �لتناسق، �لتاكمل بني القطاPني العام واخلاص، فهاذ 

  .د ويف مجيع دول العامل، البد يد يف يد القطاPني العام واخلاصالبال
ٔ�ذËر ٕ�جراء�ن فقط اثنني ا�يل ا|ذاهتم احلكومة، ا�يل اح_ا يف ٕاطار 

الس?يد  ،تطبيقهم Pىل ٔ�رض الواقع، �ش جناوب Pىل السؤال د·لمك
  :املس�شار احملرتم

ادقت ا�يل ص 131.13إالجراء اZٔول هو ٕاخراج ٕاىل الوجود القانون  -
هو القانون املتعلق مبزاوÜ åنة ... Pليه ا�لجنة §جÆعية يف جملس الربملان

الطب اÃي صادقت Pليه مؤخرا جلنة القطاPات §جÆعية مب¥لس 
ى ــــــــــــــــــــالنواب، وقريبا ٕان شاء هللا و�دا �ادي يصادق Pليه ت�مت_

)en plénière(لغرفة��ٓش تيقول هاذ . الثانية ، و�ادي جيي ٕان شاء هللا 
  القانون؟

ٔ�وال، äميكن من توس?يع وتعز�ز العرض الصحي مبا يف ذÍ املص¶ات 
 .اخلاصة

7نيا، تيrٔكد Pىل التنافس?ية، التنافس?ية �ادي تدينا �لجودة، التنافس?ية 
  . �ادي تدينا لتخفKض مثن اZٔدوية، هذي معروفة Pىل الصعيد العاملي

  . بري واحلاكمة7لثا، �ادي يدينا حلسن التد
النقطة الثالثة تتدينا �لشفافKة، ميل تتكون الشفافKة ٔ�وال القانون، ميل 
ادوييت Pىل املص¶ات اخلاصة، ]اء ٕالزامKة ٕاشهار اZٔمثنة �ش املواطن 

  .*شوفهم
  .7نيا، ٕالزامKة ٕاشهار ٔ�سامء املهنيني ا�يل تÌرسوا يف املص¶ات

ن Pدمه يف االتفاقKة الوطنية 7لثا، ٕالزامKة إالPالن Pىل §خنراط م
�لتrٔمني إالج�اري )AMO( داوىkHلمص¶ة، ت�، احشال من وا¹د تيد|ل 

، من ا�هنار )l’AMO(تيقول لو اح_ا ما قابلي�ش ) l’AMO(ميل تيجبد 
  . اZٔول �ادي يعرفها مكkوبة

 chèque de(، ممنوع حتت الطب[، ممنوع )noir(رابعا، تيجي م_ع 
garantie(يل البد �ادي، تيجيب معا�تيجيب .. يري تق_ية �لجودة ا

، تيجيب املراق�ة اNامئة �لمعارض التق_ية، هذا )l’audit(§فk¶اص 
  .التدبري اZٔول

التدبري الثاين، هو مرسوم اخلريطة الصحية وا<ططات اجلهوية  -
، هذي 2014نومفرب  5�لعال]ات اÃي صادق Pليه جملس احلكومة يوم 

خلريطة الصحية س?متكن من التوزيع العادل واZٔمéل بعض اZٔسابيع، هاذ ا

مجليع املوارد فÌ خيص الب�Kات التحتية د·ل القطاع العام والقطاع اخلاص، 
فÌ خيص املوارد الÚرشية وفÌ خيص التجهزيات البيوطبية �ش äكون 

هذا �ري . ٔ�حسن توزيع Pىل الصعيد الوطين �ش ٔ�ي مواطن �متكن �لولوج
 .نني Zٔن الوقت ما تHسمحشتدبري�ن اث 

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس?يد املس�شار، يف ٕاطار التعقKب. شكرا

        : : : : املس�شار الس?يد محمد طريÚاملس�شار الس?يد محمد طريÚاملس�شار الس?يد محمد طريÚاملس�شار الس?يد محمد طريÚشششش
شكرا الس?يد الوز�ر Pىل تقدمي ما ]اء يف مضمون القانون اجلديد اÃي 

  .ص¶ات اخلاصةسوف هيل Pلينا يف هذه الغرفة املتعلق �مل
بعض املص¶ات وال املص¶ات اخلاصة، كام تعلمون، الس?يد الوز�ر، 

ٔ�قول لك املص¶ات كتعرف وا¹د النوع د·ل الفوىض، وا¹د النوع د·ل 
ال�سHب فÌ يتعلق بعالج املواطنني مقابل وا¹د اZٔمثنة يعين خKالية ؤ�كرث 

  .من املعيار الوطين وال من املعيار اNويل
او هاذ القانون اجلديد ٕان شاء هللا ٔ�نه �كون �راعي هاذ فÑ ،ÍAمتن

املعايري اNولية واملعايري الوطنية، Pلام بrٔن القطاع الصحي اخلصويص هو 
دPامة ٔ�ساس?ية لتمك[ الص¶ة العمومKة Zٔن اGال د·ل الص¶ة العمومKة �ري 

  .اكفKة
ن وÍÃ، جيب كام قلنا، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن äكونوا صارمني، و�كو

القانون صارما يف ما يتعلق هبذه الز·دات املهوå، واس?تغالل ضعف 
املريض عندما �كون يف بعض املص¶ات وبني يدي بعض اZٔطباء ا�Ãن 

، وDٔننا يف العقار وال يف يش سوق )Ë)noirيطالبوا بذاك القضية د·ل 
  .هاذ اZٔمور هذي ال بد من ٔ�ننا نتجنبوها. د·ل الن¦اسة

وش بrٔننا اك�ن ٔ�طباء رشفاء وÑزهاء Ëيrٔديو الواجب د·هلم 7نيا، ما ك�سا
وتيrٔديو املهنية د·هلم iشلك فKه وا¹د النوع د·ل §¹رتام وفKه وا¹د النوع 

ولكن هاذو بعض احلاالت شاذة ا�يل .. د·ل إال²سانية، اكينني �س رصا¹ة
  .كزييدوا يف ذاك الفاتورة د·ل التطبHب ود·ل العالج

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس?يد رئHس الس?يد رئHس الس?يد رئHس الس?يد رئHس 
تفضل .. اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر. اÑهت1ى الوقت، الس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر
ون�kقل ٕاىل السؤال الثالث موضوPه غياب اZٔمن يف املس�شفKات 

اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اNس?توري لتقدمي . العمومKة
  .السؤال، تفضل الس?يد املس�شار

        ::::ضومانتضومانتضومانتضومانتاملس�شار الس?يد محمد تاملس�شار الس?يد محمد تاملس�شار الس?يد محمد تاملس�شار الس?يد محمد ت
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،
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  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد الوز�ر،

اس?تف¶لت |الل الس?نوات اZٔ|رية ظاهرة اZٔمن �ملفهوم الواسع 
�ملس�شفKات العمومKة مبختلف مس?تو·هتا وPىل صعيد م_اطق خمتلفة من 

ءات Pىل املغرب، وخصوصا املناطق اجلنوبية، äمتثل يف تعدد §عتدا
املرىض والعاملني �لقطاع وصلت ٕاىل ¹دود �لغة اخلطورة، هذا ودون 
احلديث عن اZٔعطاب اÃاتية املرتبطة �لقطاع، من رشوة وزبونية واس?هتتار 
اليت �شلك iشلك ٔ�و بrٓخر نوPا من التعدي Pىل احلقوق، ومهنا ٔ�مسى 

  . احلقوق وهو احملافظة Pىل حKاة وËرامة إال²سان
Zٔساس، ²سائلمك، الس?يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت Pىل هذا ا

  .تت¦ذها وزارäمك لضامن ٔ�مان ؤ�من املس�شفKات العمومKة

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ة
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد املس�شار احملرتم،
ة Pىل ٔ�وال، الشكر اجلزيل لطرحمك هاذ السؤال ا�يل يثري وا¹د املشلك

الصعيد الوطين ولكن مايش �ري Pىل الصعيد الوطين وPىل الصعيد العاملي، 
ٔ�نه قسم ) Marseille(يوم البار¹ة كنت ٔ�س?متع مéال يف فر²سا، يف 

ٕاخل، وهذا، ما عند�ش نفس املشالك وليين ... Pليه ااملس?تع¥الت جهمو 
  . ظاهرة

دمات الصحية، ٔ�وال، هاذ الظاهرة äزداد ¹دة مع äزايد الضغط Pىل اخل
و|اصة يف ٔ�قسام املس?تع¥الت Zٔن تنعرفو يف املغرب التوافد Pىل 

، ولكن لٔ»سف املوارد الÚرشية %10املس?تع¥الت تيزتايد س?نو· بــ 
  .ت�_قص بق[ املوارد الÚرشية، 7نيا الناس ا�يل äميش?يو �لتقاPد

ٔ�ش?نو هو العالج لهاذ إالشاكلية يف املغرب؟ دازت من ثالثة د·ل 
را¹ل، مر¹لتني وال ثالثة، املر¹[ اZٔوىل اكن عند� ر]ال الرشطة امل

  . Ëي¥لسوا يف املس�شفKات، اكن عندمه القفز د·هلم تي¥لسوا
امشات هذيك املر¹[، ]ات املر¹[ الثانية د·ل املناوå، الرشاكة مع 
القطاع اخلاص، · لٔ»سف ا�يل فهيا ٕاشاكل ا�يل �دي Ñرجع لها، ا�يل هاذ 

ٕاىل ... س تي¶اولوا ينظموا اخلدمات د·ل §س?تق�ال، موازاة مع انطالقالنا
هاذ اZٔمن دا|ل املؤسسات الصحية، رشكة |اصة تقوم �حلراسة، . �ٓخره

  .اZٔمن وتنظمي الولوج ٕاىل املؤسسات الصحية
بدينا ا، )4RAMED(من بعد، ابدينا اشوية تدرجييا مع ]ا نظام 

 Ëيفاش نظمو موازاة نواË بو هاذ ت�شوفو)RAMED( يل مساكني�، الناس ا
ا�يل تيجيو �لمس�شفKات، ا�يل ما يف ¹اهلمش، Ëيفاش ند�رو مساPدات 

                                                 
4 Régime d'Assistance Médicale 

اجÆعية، ما در�مهش يف مجيع املس�شفKات، وليين هذا Ëبداية، هاذو هام 
  .ثالثة د·ل املرا¹ل

ٔ�� تنظن، ٔ�وال اPالش هاذ املشالك د·ل التعدي، د·ل هاذ يعين 
  املهنيني خصوصا، يف املس�شفKات؟الكرس، وPىل 

ٔ�وال، Zٔن اك�ن مشالك ا�يل كتعHشها املس�شفKات، عند� نقص ¹اد 
مكي وËيفي يف اخلدمات ا�يل تنقدموها، هذي خص البد نعرتفو هبا، واح_ا 

  ...تدرجييا تن¶اولو
ولكن، ٔ�� ٔ�قول اك�ن وا¹د الظاهرة جممتعية كذÍ ٔ�نه اخلاطر ما ابقاش، 

  .ي يد�ر رشع يديه، وهاذ اليش �ري مق�ول متاماولك وا¹د ت�Hغ
  التدابري، ٔ�ش?نو در� Ëوزارة؟

  .ٔ�وال، تن¶اولو تدرجييا �لتحسHس، Zٔن هاذ اليش ما ساهلشاي
7نيا، حامية ومواËبة Üنيي الص¶ة، اك�ن |ال· د·ل املواËبة ومساPدة 

ٕاىل  املهنيني يف مجيع اجلهات مع حمايم يف لك ³ة �ش يواËب ٔ�ي Üين
  .تعداو Pليه

  .7لثا، اك�ن |ال· تدبري ودراسة شاكوي املهنيني واملرىض واملرتفقني
ؤ�|ريا، مراجعة، هذا هو املهم، دفاäر التحمالت د·ل هاذ الرشاكت 

ٔ�وال، خص العدد الاكيف د·ل احلراس، 7نيا خص التكو�ن د·هلم، : اخلاصة
تيكون يف ٔ�ي مؤسسة،  Zٔن احلارس ا�يل تيكون يف املس�شفى مايش ا�يل

  .Zٔن عندها خصوصيهتا
ؤ�|ريا، بعض املس�شفKات مéال اجلديدة ا�يل طرحت يل السؤال، ٔ�نه 
اظطرينا، لكيش املس�شفKات ا�يل تنÚ_يوها ]ديد، تنجهزوها، تزنودوها 
�اكمريات املراق�ة، اكجلديدة، وكذÍ يف اجلديدة مéال اكنت عند� هاذ 

بنا مكkب الرشطة ا�يل بدا هذي ٔ�س?بوع دا|ل وطل  ٔ�نه اضطرينا..الظاهرة 
  .املس�شفى

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

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

        ::::املس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانتاملس�شار الس?يد محمد تضومانت
  الس?يد الوز�ر،

ال يعقل، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن �س?متر هذه الوضعية الاكرثية دا|ل 
Zٔن املرىض ا�Ãن يعانون ٔ�مراضا خمتلفة لن جيدوا املس�شفKات العمومKة، 

مفثال، اZٔقالمي اجلنوبية، يمت التطاول من طرف ر]ال . مالذا �ٓم_ا �لعالج
ٔ�من املس�شفKات Pىل معل املمرضات واZٔطباء، مما يعرض املواطن 
لالبزتاز، ؤ�حKا� يدفع به ذÍ الترصف ٕاىل مغادرة املس�شفى دون 

  .الطبية §س?تفادة من اخلدمات
فrٔية معايري تعمتدوهنا، الس?يد الوز�ر، الخkيار هؤالء العاملني 
�ملس�شفKات؟ ٕاهنا اكرثة جبميع املقايHس، وحنن نت¶دث عن حصة املواطن 
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Íؤ�م_ه ؤ�مانه، وال ميكن ٔ�بدا ا�هتاون يف ذ.  

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

Kب؟ عندك يش تعق .. شكرا الس?يد الوز�ر، و²شكر الس?يد الوز�ر
  .تفضل

        ::::الس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ةالس?يد وز�ر الص¶ة
  �ٓش نقول يف هاذ §عتداءات؟

ٔ�وال، ت��غي حنيي من هاذ املنرب مجيع املهنيني د·ل قطاع الص¶ة، قالها 
الس?يد املس�شار احملرتم، ]لهم Üنيني، رشفاء، Ñزهاء، ا�يل تيقدموا اخلدمة 

�لمواطنات واملواطنني.  
ا¹د ا�يل تعدى Pىل Üن 7نيا، من هاذ املنرب ٔ�ن وزارة الص¶ة ٔ�ي و 

الص¶ة، فوزارة الص¶ة كتحمل املسؤولية يف املتابعة واملتابعة القانونية يف 
  . هاذ اليش

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .شكرا، و²شكر الس?يد الوز�ر Pىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واZٓن ن�kقل ٕاىل اZٔس?ئ[ املو³ة ٕاىل الس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية 
ول دار الصانع، واليت طلبت الس?يدة الوز�رة مضها يف ٕاطار و¹دة ح

Ãا، س?نعرضها دفعة . املوضوع، وقد وافقت الفرق املعنية Pىل هذا الطلب
  .وا¹دة

اللكمة ¹Zٔد السادة . السؤال اZٓين اZٔول موضوPه Üام دار الصانع
املس�شار�ن من الفريق §س?تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل الس?يد 

  .�شاراملس 

        ::::املس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زازاملس�شار الس?يد محمد زاز
  .iسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل س?يد املرسلني

  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،
  الس?يدة الوز�رة،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
يعترب قطاع الصناPة التقليدية من ٔ�مه القطاPات إالنتاجKة يف بالد�، كام 

W، يف تطور مس?متر ودامئ Zٔهنا جتمع يف تناسق  ٔ�ن تقاليد صناعتنا، وامحلد
Yم بني اZٔساليب واZٔمناط و§جتاهات اNولية، وذÍ حسب ٕالهام 
و¹�ٔاسHس دار الصانع املغريب، واÃي بفضل Üارات حرفKني اس?تطاع 
املنتوج املغريب ٔ�ن يغزو اZٔسواق اNولية، لكن الرها�ت املرتق�ة تفرض 

Pىل ¹دة دا|ل اZٔسواق املس?هتدفة، ودراسة  ٕاجناز دراسات للك شعبة
مKدانية لٔ»سواق، والبحث عن ق_وات �لتوزيع و§س�سواق، و|لق 
رشااكت مع اكفة الفاPلني ومع اكفة ق_وات التوزيع ٕالنعاش املعارض الوطنية 

واNولية، مما *س?توجب تطو�ر وسائل إالPالم، وذi Íشلك مؤسسايت 
�لوصول ٕاىل الهدف امل�شود. 

Ãما يه التدابري املزمع اختاذها  :ا، ²سائلمك الس?يدة الوز�رة احملرتمة
لتفعيل لك املهام املنوطة بدار الصانع ٕالعطاء وبناء الصورة النوعية �لصناPة 

  التقليدية وحتسني مسعهتا وتوس?يع صيهتا دا|ل املغرب و|ار]ه؟ 
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

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

الثاين موضوPه دور مؤسسة دار الصانع يف إالنعاش السؤال اZٓين 
اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من . الت¥اري ملنتو]ات الصناPة التقليدية

  .فريق التجمع الوطين لٔ»حرار لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدال
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يدة الوز�رة،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يدة الوز�رة احملرتمة،
يلعب قطاع الصناPة التقليدية دورا طالئعيا يف ال�س?يج §قkصادي 
الوطين ويف احلفاظ Pىل امحلوå احلضارية والف_ية والثقافKة لبالد�، خصوصا 
من |الل مؤسسة دار الصانع اليت تعمل Pىل فkح �ٓفاق ]ديدة ٔ�مام 

 لها دا|ل الوطن و|ار]ه، من �سويق م_تو]ات الصناPة التقليدية والرتوجي
|الل Pدة تظاهرات وطنية ودولية، شهدت بن¥اعهتا Pدة مؤسسات Pىل 
الصعيد اNويل �لرمغ من ضعف املزيانية املوضوPة رهن ٕاشارهتا ٕاذا ما 

  .قار�ها مع بعض مؤسسات الرتوجي اليت تضطلع بنفس اNور
اÃي تقوم به هذه Ãا، ²سائلمك، الس?يدة الوز�رة احملرتمة، Pىل اNور 

املؤسسة فÌ يتعلق �ٕالنعاش الت¥اري ملنتو]ات الصناPة التقليدية وتوفري 
الس?بل الكفK[ مبساPدة الصانع التقليدي Pىل äروجي م_تو]اته، وما يه 

  إالماكنيات املرصودة لها �لهنوض هبذا القطاع احليوي؟ 
  .شكرا

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

اللكمة ¹Zٔد . موضوPه دور مؤسسة دار الصانعالسؤال اZٓين الثالث 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد معر مكدراملس�شار الس?يد معر مكدراملس�شار الس?يد معر مكدراملس�شار الس?يد معر مكدر
  . شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يدة الوز�رة احملرتمة،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت اZٔعضاء احملرتمني،
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تعرف الصناPة التقليدية املغربية م_افسة رشسة حبمك التطور 
ولوÓ اÃي ٔ�دى ٕاىل äراجع املنتو]ات احلرفKة التقليدية ون�K¥ة التك_

ويف هذا إالطار، تلعب مؤسسة دار . املنافسة احلادة �لمنتو]ات اZٔج_بية
  . الصانع دورا هاما ال *س?هتان به من ٔ�]ل الرتوجي

فلهذا، الس?يدة الوز�رة، ²سrٔلمك عن الشلك ا�يل كتعمل به دار الصانع 
الس?نة ا�يل فاتت يف Pلمنا Pىل ٔ�ن احلكومة Ñزلت لها Zٔنه هاذ الس?نة ٔ�و 

من الربامج د·لها، ومث كذÍ ما ت�ساوش Pىل ٔ�ن ما هو دار الصانع  40%
مع الوزارة اس?نH_ا وا¹د االتفاقKة قدام الوز�ر اZٔول Pىل ٔ�ساس 

تقريبا ما ابقى ٕاال س?نة  2015، إالسرتاتيجية د·ل 2015إالسرتاتيجية د·ل 
  . ة هذييف هاذ الس?ن

ا�يل  %40فني وصلت يف هاذ العملية إالسرتاتيجية؟ مث كذÍ هل 
د·لها ممكن �سري هبا ) le budget(نقصت احلكومة Nار الصانع يف 

  املشاريع ا�يل تعهدت وس?نات قدام س?يد�؟ 
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

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

اللكمة . ة دار الصانعالسؤال موضوPه حتسني ٔ�داء مؤسس.. اللكمة اZٓن
  . ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت¶الف §شرتايك لتقدمي السؤال

P املس�شار الس?يد محمدP املس�شار الس?يد محمدP املس�شار الس?يد محمدP ابابابابدددداملس�شار الس?يد محمد::::        
  .شكرا الس?يد الرئHس

نعترب دار الصانع من مضن اZٓليات واملؤسسات الفاP[ يف جمال الصناPة 
يف اNا|ل  التقليدية، ويه مؤسسة لها دور يف الرتوجي �لمنتو]ات التقليدية

نظرا Zٔمهيهتا لهاذ القطاع فه1ي حبا]ة ٕاىل تطو�ر لتقدمي خلدمة . واخلارج
  .ٔ�فضل �لصناPة التقليدية

²سائلمك، الس?يدة الوز�رة، عن �راجممك خبصوص تطو�ر هاذ املؤسسة 
  . ولك اZٓليات املرتبطة بتطو�ر وäمنية الصناPة التقليدية

  .وشكرا

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

اللكمة ¹Zٔد السادة . ل اخلامس موضوPه وضعية دار الصانعالسؤا
املس�شار�ن من فريق اZٔصاå واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل اليس 

  .العقاوي

        ::::املس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوي
  .شكرا الس?يد الرئHس

²�ٔش_ت دار الصانع لتحقKق ٔ�هداف نKÚ[، تتلخص يف ا�هنوض بقطاع 
ف �ملنتو]ات التقليدية و|لق لك الفرص اليت من الصناPة التقليدية والتعري

شrٔهنا ٔ�ن �سامه يف �سويق ت` املنتو]ات سواء دا|ليا ٔ�و |ارجKا والسهر 
  .Pىل تلميع صورة الصناPة التقليدية املغربية

²سائلمك، الس?يدة الوز�رة، ما هو تقKميمك Zٔداء ودور دار الصانع ومدى 
حقKقة ما يتداول من ¹ديث عن ؟ وما يه 2015جناعهتا يف حتقKق رؤية 

  وجود اخkالالت؟ وما يه خطتمك ملعاجلهتا؟ 
  .شكرا الس?يد الرئHس

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

اللكمة �لس?يدة الوز�رة يف ٕاطار إال]ابة Pىل اZٔس?ئ[ املتعلقة بدار 
        ....الصانع، تفضيل �لمنصة

Æعي Æعي Æعي Æعي الس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §جالس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §جالس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §جالس?يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §ج
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس?يد الرئHس

يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل �لس?يدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني Pىل �ريهتم واهÜÆم �لصناPة التقليدية Pامة وبدار 

  .الصانع خصوصا
 ، وطلعت بدور Üم يف1957كام تعلمون تrٔسست دار الصانع س?نة 

äمنية قطاع الصناPة التقليدية، ٕاال ٔ�ن مهنجية تدبري ٕانعاش املنتوج التقليدي 

  .2015س?تعرف وترية ٔ�دق ؤ�رسع م_ذ �روز رؤية 
يف هذا إالطار، قامت املؤسسة ¹�ٕداث العالمة املؤسساتية حرف 
املغرب، واليت ٔ�عطت قمية مضافة �لمنتوج التقليدي املغريب وصورة ممزية 

رت يف محالت تواصلية جتارية، مما ٔ�ضفى Pىل الصانع �لحرف، كام اس�مث
  .التقليدي ٕاحساسا �لفخر و§Pزتاز �نÆئه ٕاىل القطاع

Pىل مس?توى إالنعاش الت¥اري، واËبت املؤسسة التطورات التمنوية 
اليت يعرفها القطاع، حKث اعمتدت Pىل �ٓليات ل�سويق املنتوج اكملعارض 

  .وات التوزيع اNوليةاملهنية واملعارض الت¥ارية وق_
ومن الوسائل الت¥ارية اليت حققت مثارها Pىل مس?توى ال�سويق معلية 

)B to B ( ىل ٔ�ساس تبادل ز·رات معل بني ر]ال ٔ�عاملP اليت تقوم
مغاربة فاPلني يف القطاع ونظراهئم يف دول ٔ�خرى هبدف ²سج Pالقات 

äمنية جحم التبادل رشاكة وتعاون جتاري �لرفع من وترية إالنتاج والتصد�ر و 

الت¥اري بني املغرب وهذه اNول، حKث ٔ�جنزت املؤسسة يف لك من ٔ�مر�اك 
  .لقاء معل 207الالتي�Kة واخلليج العريب وسا¹ل العاج ما �زيد عن 

 221كام ٔ�جنزت املؤسسة |الل الثالث س?نوات اZٔ|رية ما �زيد عن 
التقليدية،  تظاهرة دا|ل و|ارج املغرب، معت مجيع فروع قطاع الصناPة

Pارض وPارضة، ي�متون ٕاىل خمتلف ³ات  5916وشارك فهيا ما �زيد عن 
  .اململكة
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Pىل مس?توى السوق اNا|يل، شلكت املعارض اجلهوية رافعة لتمنية 
السوق احمللية، وحتسني املس?توى املادي واملعHيش �لصانع التقليدي، حKث 

  .قkصادية العامليةاس?تطاعت اس?تقطاب املس?هت` الوطين يف ظل اZٔزمة §
يف هذا الس?ياق، نظمت املؤسسة iرشاكة مع غرف الصناPة التقليدية 

معرضا ³و·، مشلت  90|الل الثالث س?نوات اZٔ|رية ما �زيد عن 
صانع وصانعة مبا فهيم  5000خمتلف ³ات اململكة، شارك فهيا ٔ�زيد من 

ة احلرضيني الصناع الفرادى وممثيل مجعيات وتعاونيات الصناPة التقليدي
والقرويني، مع إالشارة ٕاىل ٔ�نه مت |الل هذه الس?نة الرفع من ²س?بة مشاركة 

، %20ٕاىل  %10، والوسط القروي من %30ٕاىل  20املرٔ�ة الصانعة من 
  .%20ود|لنا تعاونيات كذÍ مبشاركة ²س?بة 

كام حترص، يف جمال التواصل، Pىل مواËبة لك التظاهرات الت¥ارية 
ض الفرس �جلديدة وÜر]ان ماطا �لعراfش، كام �سامه واملهنية، مéل معر 

يف رPاية Pدد من الربامج، وذÍ هبدف |لق التواصل حول العالمة 
  ".حرف املغرب"املؤسساتية 

هذا، و�لرمغ من الظرفKة §قkصادية الراهنة والصعبة اليت يعرفها 
توسط §قkصاد العاملي واملنافسة القوية لبعض دول البحر اZٔبيض امل 

ملنتو]اتنا، واخنفاض ٔ�سعار م_تو]ات دول ٔ�خرى اليت تفkقر �لجودة، فٕان 
تصد�ر املنتو]ات التقليدية املغربية عرف |الل اZٔسدس اZٔول لس?نة 

  .مقارنة مع نفس الفرتة من الس?نة املاضية %18,4ارتفاPا ب�س?بة  2014
ومن ³ة ٔ�خرى، ارتفع جحم صادراتنا ٕاىل لك من سو*رسا وٕاس?بانيا 
وبعض اNول اZٔوربية اZٔخرى، كام مت �سجيل ارتفاع الصادرات ٕاىل لك 

  .من ٔ�سرتاليا واNول العربية والوال·ت املت¶دة اZٔمر�كKة وكندا
ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن الصناPة التقليدية ال ميكهنا، حبمك طبيعهتا، ٔ�ن حتقق يف 

ي، حKث مKدان التصد�ر ٔ�رقاما كربى، ولهذا مل نصل ٕاىل الهدف إالسرتاتيج
من رمق معامالت القطاع *س?هت`  %92ٔ�ن املعطيات املتوفرة ٔ��نت ٔ�ن 

فقط يف السوق اخلارÓ مبا فهيا التصد�ر  %8يف السوق اNا|يل، و
  .والس?ياح

هذا، مع التËٔrيد ٔ�ن دور دار الصانع هو تrٔطري الصناع واملقاوالت 
ن الهدف وحتفزيمه Pىل املشاركة يف خمتلف املعارض والصالو�ت، حKث �ٔ 

من ²�ٔشطهتا هو äروجي املنتوج وٕا�راز حضور بالد� يف خمتلف التظاهرات، 
ٔ�ما ال�سويق فKبقى رهينا بطلبات اZٔسواق وقدرة املقاوالت والصناع Pىل 

  . التفاPل معها
، Zٔن هاته 2015ال ميكن تقKمي معل دار الصانع دون ذËر حصي[ رؤية 

ورمغ ٔ�ن . ووسائل وطرق العمل الرؤية يه اليت ¹ددت الربامج واZٔهداف
، ورمغ ٔ�ن ٔ�هداف 2007رشع فKه ابتداء من مارس  2015تنفKذ رؤية 

اكنت طمو¹ة وËبرية، فٕاين P�ٔلن ٔ�ماممك ٔ�ن ما حتقق مهنا  2015رؤية 
مرشف و*رشف الصناع التقليديني واZٔطر ولك من سهر Pىل هذا القطاع 

  . م_ذ بداية هذه الرؤية

اجئ دار الصانع دون §طالع Pىل املزيانية وال ميكن ٔ�يضا تقKمي نت
ا<صصة لها، ولتكون �Nمك فكرة فٕان مزيانية دار الصانع ال متثل سوى 

من مزيانية املؤسسات اZٔخرى املامث[ لها، ؤ�يضا لتكون �Nمك فكرة  20%
تقKمي فٕان دار الصانع Üمهتا يه الرتوجي وٕانعاش م_تو]ات الصناPة التقليدية، 

 Hدة عن التصد�روٕاهنا لKالوح åست املسؤو. 
ٕاذن، فدور دار الصانع رمغ العدد القليل ملوظفهيا، ورمغ مزيانHهتا 
الضئي[، ورمغ املهام الكربى املوËوå لها، فٕاهنا اس?تطاعت حتقKق خطوات 
]لي[ رفقة الوزارة وعبقرية الصناع والصانعات ونضالية املقاولني واملقاوالت 

 .يف الصناPة التقليدية
طبعا، حنن نقوم اZٓن بدراسة موضوعية وحتليل وتقKمي نتاجئ ا<طط 
والرب�مج املذËور، وطبعا ٔ�يضا من مضن عنارص تقKمي حتديد املعوقات 

حنن نقوم بدراسة ملرشوع . واZٔخطاء ونقط الضعف ووسائل التحقKق
]ديد بوسائل ]ديدة و�رؤية ]ديدة وبrٓمال وقدرة مرتفعة ملوا³ة 

ودار الصانع س?تكون عنرصا من العنارص امللزتمة �Zٔهداف املس?تق�ل، 
املق�[، وطبعا بوسائل ]ديدة وٕاماكنيات ]ديدة وبطرق معل خمتلفة 

 .وبت¥اوز لك اZٔخطاء واملعوقات
  الس?يد الرئHس،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
دة ٕاذن، إالصالح وٕاPادة التنظمي ومراجعة الهيلكة واس?تعامل طرق ]دي

وتطو�ر اZٓليات ت�_اسب مع طمو¹اتنا ورغب�_ا و�ٓمالنا، حنن ؤ�نمت حرضات 
الس?يدات والسادة املس�شار�ن، مجيعا س?نعمل من ٔ�]ل حتقKقها بعد حتليل 

îي نعمل يف ظÃنتاجئ املرشوع ا .  
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس?يدة الوز�رة

§س?تقاليل يف ٕاطار  اZٓن، ن�kقل ٕاىل التعقKبات، اللكمة �لفريق
  .التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد �Ó املس�شار الس?يد �Ó املس�شار الس?يد �Ó املس�شار الس?يد �Ó خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس?يد الرئHس
  .شكرا الس?يدة الوز�رة
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذËر الس?يدة الوز�رة ٔ�نه إالسرتاتيجية وقعت ٔ�مام صاحب 

�سويق؟ Zٔنه إالسرتاتيجية كنتلمكو اجلالå، مفا هو دور الصانع �ل�س?بة �ل 
فهيا كثري عن ال�سويق ومدى §نعاكس د·ل ال�سويق Pىل الصانع 

اكنت هناك ش?بكة �لتعريف �ملنتوج، ولكن هناك فقط سامرسة . التقليدي
  . ا�يل تيد|لوا ما بني الصناع ودار الصانع
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 جيب ذËر الواقع عوض التارخي Zٔنه دا� اZٓن اجلرائد كتكkب iشلك
Ëبري Pىل هاذ دار الصانع ومدى §خkالالت، ٔ��ن احلكومة يف حماربة 

  الفساد؟ ٔ��ن احلكومة يف النظر بعني الرمحة �لصناع التقليديني؟
تظاهرة، م_ذ §س?تقالل عند� جوج املليون  5000هاذ التظاهرات، 

د·ل الصناع التقليديني ما اس?تافدوش هنائيا من دار الصانع، §ن��اه 
مة السابقة �ل�س?بة �لمزيانية ا�يل ختصصت Nار الصانع وا�يل اكنت �لحكو 

مليون د·ل اNرمه بطبيعة احلال ملا ما  100د·ل املليار، Zٔن  10
، Zٔنه %40كترصفش Pىل الصانع التقليدي خفضت لها املزيانية ا�يل يه 

دار الصانع ما قام�ش �Nور د·لها ا�يل �ادي ميكن �لصانع التقليدي 
  . س?تافد مهنا* 

، ٔ�ما اZٓن اك�ن هناك اخنفاض 2007§رتفاع د·ل التصد�ر اكن يف 
  . Ëبري ]دا يف جمال الصناPة التقليدية فÌ خيص التصد�ر

  .شكرا لمك الس?يد الرئHس

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

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ»حرار يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدال
كرا الس?يدة الوز�رة احملرتمة Pىل املعطيات اليت جµمت هبا يف جوا�مك ش

واليت وحضمت فهيا وضعية هذه املؤسسة، ٕاال ٔ�ننا نطلب م_مك العمل Pىل 
املزيد من دمع دار الصانع لتقوم �Nور املنوط هبا |دمة �لصانع التقليدي 

  .املغريب
و]ات الصناع كام ٔ�ننا نطالب ٔ�يضا من دار الصانع ٔ�ن �س?هتدف م_ت

Zٔهنم التقليديني ومجعياهتم املتوا]دة �لقرى واملدارش واملناطق النائية 
*ش?تكون من صعو�ت �سويق م_ت¥اهتم ومصاح�هتم يف هذا إالطار حىت 
�متك_وا من تطو�ر ÜاÜم، وذÍ ٕ�رشاlهم يف املعارض املقامة دا|ل و|ارج 

  .الوطن
ة الوز�رة، ٕاىل الحظمت يف Ãا، البد من بذل اGهودات، Zٔن، الس?يد

اZٔس?بوع املايض اZٔروقة املغربية يف دوå إالمارات، إالق�ال من طرف 
  .الزوار ومدى جتاوب اZٔ]انب Pىل اZٔروقة املغربية

Ãا، نطالبمك ٔ�ن تقوموا مبجهود Ëبري حول املنتوج املغريب اÃي فرض 
، نطالبمك من Ãا. جبودة Pالية يف اZٔسواق اZٔج_بية، وهذا *رشف املغرب

  .دمع هذه الرشحية من الصناع
  .شكرا

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

  .اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقKب، تفضل اليس معر

        ::::املس�شار الس?يد معر مكدراملس�شار الس?يد معر مكدراملس�شار الس?يد معر مكدراملس�شار الس?يد معر مكدر
  .شكرا الس?يد الرئHس
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

ٔ�� �ري عندي و³ة نظر يف هاذ القضية د·ل دار الصانع، دار الصانع 
ل�س?بة لنا اح_ا كناس ا�يل Ëيعملوا يف ال�سويق �ل¦ارج عندو دور Üم �

ٓ إالخوان، Pىل ٔ�نه املؤسسات وال الغرف املهنية وال  ]دا، Zٔنه كتعرفوا، �
تتعرفوا Pىل ٔ�نه اNول ا�يل ... الصناع، ما عندمهش وسائل �ش ·|ذوا

ك�ش اخلواص كHشارËوا يف اNوå د·ل الصناPة التقليدية راه اصعيب، ما مي 
خشص بو¹دو يلعب هاذ اNور، ؤ�� كنقول �لفضل د·ل دار الصانع 
و�لفضل د·ل وزارة الصناPة التقليدية �ش اس?تطعنا ند|لو لهاذ اZٔسواق 
اخلارجKة، راه ما �كذب Pليمك يش كذاب يقول لمك يش وا¹د صانع تقليدي 

·لو لربلني وال يدهيا ا�يل ÌËرس احلرفة وËي�kج بيديه ميكن لو يدي الصنعة د
لٔ»ملان وال يدهيا ملر�اكن وال يدهيا �لروس ٕاىل ما اكن�ش املساPدة د·ل 

  .الوزارة، مسحوا يل اح_ا كpرسو هاذ املوضوع
ما هو اNور د·ل : ٔ�� السؤال د·ل ا�يل �ادي ²سrٔل الوز�رة هو

حKدوا اخلريطة وال اليش ا�يل سH_اه قدام س?يد�، وتعطاو الفلوس Pليه، و 
لنا ذوك الفلوس واش ذاك اليش �يق وال ما ابقاش؟ ٔ�� يف Pلمي Pىل ٔ�ن 

، ولكن فني 2018ما هو احلا]ة ا�يل ما تصو�ت �ادي توقف حىت 
  . فلوسها؟ هذا السؤال ا�يل ك�سrٔل

اخلريطة ا�يل اس?نH_ا قدام س?يد� د·ل اخلريطة د·ل الصناPة التقليدية 
، ولكن ا�يل ابقى واش 100%�ش لكها ، كنعرف ما تصو�2015فهيا حىت 

  اك�ن فلوسو �ش خندموها؟
  .شكرا الس?يد الرئHس

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

  .اللكمة لفريق الت¶الف §شرتايك يف ٕاطار التعقKب

P املس�شار الس?يد محمدP املس�شار الس?يد محمدP املس�شار الس?يد محمدP ابابابابدددداملس�شار الس?يد محمد::::        
  .شكرا الس?يد الرئHس

�لك كذÍ ²شكر الس?يدة الوز�رة Pىل املعطيات القمية ا�يل اعطاهتا، و 
رصا¹ة اح_ا موضوعيني ملا تيطرح يش سؤال كند�رو البحث د·لنا، يف 
ٕاطار احلزب والرتبية د·ل احلزب، ودر� التحر·ت د·لنا وسقسH_ا يف دار 
الصانع وسقسH_ا الناس Pىل ٔ�ساس دار الصانع يه مؤسسة Üمة �لقطاع، 

طر من ٔ�]ل املساPدة د·ل الصناع التقليديني، وك�شا 57وتدارت يف 
الرٔ�ي د·ل اليس معر Zٔن الصناع التقليديني الفرادى ما ميكن هلمش 

  . *سوقوا ويد�روا هذا، البد خص املؤسسة ا�يل �ادي تعاوهنم
وهاذ املؤسسة هذي، اح_ا اZٓن فر¹انني Zٔنه احبال ٕاىل تعاد لها 
§عتبار د·لها، يف هاذ اZٔس?بوع وال اZٔس?بوع املايض راه املؤسسة والت 
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  .القطاع د·ل الصناPة التقليدية بعد ما ٔ�ن اكنت ٔ�مهلت ٕاهامال Ëبريات�رشف 
فKه وا¹د املسلسل ا�يل يف احلقKقة اكن äراجع Pىل  2015ا<طط د·ل 

ٔ�ش?نو هام . املزيانية ا�يل خصنا هنرضو Pليه، وا�يل خص دار الصانع متيش
  املعيقات ا�يل اكينني �ش هنرضو �لك وضوح؟

ب بrٔنه �ادي تد�ر وا¹د املعرض، ما كHس?تجبوش ملا دار الصانع تتطل
. الصناع التقليديني، Zٔنه ما عندمهش إالماكنيات، كHس?تجبوا لبعض هذا

  : ا�يل كنطالبو هو

التخفKف من رشوط الولوج �لمعارض اNولية، نقولو ٔ�ودي خصنا  -
 نبداو ²ساPدو الناس iشوية iشوية حىت يوقفوا Pىل ر]لهيم؛

 الفµات من الصناع، مز·ن هذا معقوå؛§نفkاح Pىل ٔ�وسع من  -

ٓ البحث Pىل ٔ�سواق ]ديدة لتوس?يع داÁرة ال�سويق  - س?يا، ٔ�مر�اك �
 الالت�Kة، ٕافريقKا، وPدم §قkصار Pىل ٔ�سواق تقليدية ا�يل يه ٔ�ور�؛

�شجيع م_تو]ات الصناPة التقليدية يف العامل القروي، |اصة  -
اه ]ات الوز�رة تعاونيات ال�ساء حىت يه �كون عندمه معارض، ور

 ؤ�عطت املعطيات؛ 

  .وكذÍ املزيانية ا�يل تنقولو ٔ�هنا خصها äكون تتليب هاذ الرغبات -
فعال، ت�kفهمو الوضعية د·ل الغرف والرؤساء د·ل الغرف، ت�kفهمو 
الهاجس د·ل الصناع التقليد�ن �ل�س?بة دار الصانع، ولكن ملا äمتيش Nار 

ر، تند�ر ٕاPالن Pىل معرض، وما الصانع وتيقول Í ٔ�س?يدي ٔ�� كند�
تيجيين حىت يش وا¹د ٔ�و Ëيعرب وا¹د وال جوج من الصناع، ويف اZٔ|ري 

  تيعاود يت¦ىل، ٔ�ش?نو �ادي ميكن مييش؟ خييل الفراغ؟ 
ٕاذن، ما ميك�ش، هذاك امللء د·ل الفراغ هو ا�يل تنقولو خصنا �كون 

ن ا�يل عندمه موسع، و�كون *شمل وا¹د الفµة عريضة من الصناع التقليد�
هذا . ٕاماكنيات وخصنا ²شجعومه �ش ميكن هلم يد�روا �سويق حىت هام

  .هو ما عندي ما نقول
  .شكرا الس?يد الرئHس

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

اللكمة لفريق اZٔصاå واملعارصة يف ٕاطار التعقKب، تفضل الس?يد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوياملس�شار الس?يد محمد العقاوي
  .شكرا الس?يد الرئHس

 åصاZٔىل ما ]اء يف جوا�مك، ٕاال ٔ�ننا كفريق اP ٔ�شكرمك الس?يدة الوز�رة
واملعارصة ت��عنا ما تنقî الصحف الوطنية حول ما تعرفه مؤسسة دار 
الصانع من سوء التدبري وٕاهدار املال العام، ٕاال ٔ�ننا ال نؤكد ]ازمني Pىل لك 

ي العام Pىل ما ]اء يف الصحف بقدر ما Ñريد ٕاطالعنا ومن |اللنا الر�ٔ 

حصة ما ورد �عتبار وصايتمك Pىل هذه املؤسسة اليت نعرتف لها �Nور 
الهام اÃي تقوم به يف الرتوجي �لمنتوج التقليدي دا|ل اZٔسواق الوطنية، 
والرفع من صادرات هذا القطاع حنو اZٔسواق اخلارجKة Pرب املعارض اليت 

ية الضئي[ مقارنة مع بعض تنظمها مؤسسة دار الصانع رمغ إالماكنيات املاد
  . املؤسسات العمومKة اZٔخرى

هذا، �ٕالضافة ٕاىل اNور املنوط به يف |دمة قطاع الصناPة التقليدية 
  .والس?ياسة الرتوجيية اليت تÚ_اها يف الوصول لٔ»سواق اNولية اجلديدة

كام ٔ�ننا نؤكد Pىل رضورة تد|لمك Ëوزارة وتد|ل دار الصانع مكؤسسة 
ة م_تو]ات الصناPة التقليدية الوطنية من التقليد، Zٔنه يرض من ٔ�]ل حامي

�لقطاع وحيد من مردوديته، خصوصا ٕاذا اس?تحرض� جحم اليد العام[ اÃي 
  .*شغل هذا القطاع، حبيث يصبح هذا اZٔمر اجÆعيا حمضا

  .شكرا الس?يد الرئHس

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

  .الرد Pىل التعقKبات ، يف ٕاطارةالوز�ر  ةاللكمة لمك، الس?يد

        ::::الس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §جÆعي والتضامينالس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §جÆعي والتضامينالس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §جÆعي والتضامينالس?يدة وز�رة الصناPة التقليدية و§قkصاد §جÆعي والتضامين
  .شكرا الس?يد الرئHس

ابغيت نوحض بعض املسائل، Zٔن تقال بعض املسائل ا�يل مايش ميكن 
واحضني، ابغيت �ري نذËر السادة املس�شار�ن احملرتمني Pىل ال�س?يري املايل 

�س?يري هاذ املؤسسة هو خيضع . ر الصانعد·ل هاذ املؤسسة د·ل دا
ملقkضيات القوانني املنظمة �لم¶اس?بة العمومKة واملراق�ة املالية، وذP Íرب 

  .مراقب اNوå، اخلازن امللكف �Zٔداء، وهو يصطلح �ملراق�ة الق�لية
كام يتد|ل كذÍ خ�ري احلسا�ت لت��ع واملصادقة Pىل احلسا�ت 

�لحسا�ت وت��ع �س?يري مزيانHهتا، وذÍ اخلتامKة �لمؤسسة، مدقق | Óار
. يف ٕاطار احلاكمة اجليدة اليت يفرضها تدبري وäرش?يد النفقات العمومKة

وتعرض التقار�ر املنجزة من طرف لك من اخلبري احملاس?بايت ومدقق 
احلسا�ت ومراقب اNوP åىل ٔ�نظار ٔ�عضاء اGلس إالداري Nار الصانع، 

الصانع هو اÃي يصادق Pىل الرب�مج و²شاط واGلس إالداري Nار 
  .ومرا¹ل معل مؤسسة دار الصانع س?نو·

ٔ�عضاء اGلس إالداري يتكون من ممثيل غرف الصناPة التقليدية 
و]امعاهتا وممثيل فKدراليات مقاوالت الصناPة التقليدية وممثيل القطاPات 

  . احلكومKة اليت لها ص[ �لقطاع
ق�ة اNورية �لمف�ش?ية العامة لوزارة املالية كام خضعت املؤسسة �لمرا

ىل اكن يش وا¹د عند يش جحة ٔ�و يش ¹ا]ة إ . واGلس اPZٔىل �لحسا�ت
  . هذا من املسؤولية د·لو اNس?تورية �ش مييش �لقضاء

تد|لوا مس�شار�ن Pىل املشاركة يف املعارض ا�يل م_ظمة من طرف 
تنظمي هاذ املعارض، راه انÆ دار الصانع، هاذ اNور د·ل دار الصانع هو 
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  . PارفKهنم، السادة املس�شار�ن
لتحقKق تنفKذ ٔ�مéل يه هاذ دار الصانع تتقوم برب�مج س?نوي *شمل 
مجيع التظاهرات اليت تعزتم املشاركة فهيا واليت تتالمئ والتو³ات 
إالسرتاتيجية، مث يمت ٕاخ�ار غرف الصناPة التقليدية، راه الغرف تkH¦ربوا، 

انP Æارفني، مد�رية الصناPة التقليدية، ]امعة غرف الصناPة التقليدية، راه 
äمييش تيعلنوا، اك�ن فKدرالية مقاوالت الصناPة التقليدية، وق�ل لك تظاهرة 

، يتضمن مجيع رشوط )appel à manifestation( نداء تظاهرة
، ال املشاركة، Zٔن هاذ املعارض راه عندها رشوط �ش الناس *شارËوا فهيا

  .يف دا|ل املغرب وال يف |ارج املغرب
ٕاذن، ٕاىل اكنوا الصناع عندمه الرشوط �ش *شارËوا رامه تHشارËوا، ما 

اك�ن بعض املعايري ا�يل خصهم يلزتموا . اك�ن حىت يش مشلك يف هاذ اليش
هبم، ٔ�ش?نو هام هاذ الرشوط؟ تHمت اخkيار املشاركني من طرف جلنة 

�يل خصهم يقدموه ا�يل فKه طلب خطي يفKد خمتصة، واك�ن وا¹د امللف ا
رغبة املقاوå والصناع يف املشاركة يف التظاهرة، بطاقة الصانع التقليدي، 
²س¦ة من القKد يف الس¥ل املركزي ملصدري م_تو]ات الصناPة التقليدية، 

)catalogue ( ٔكد من صنعrلت�*شمل املواد املزمع عرضها يف املعرض 
  .عايري اجلودةاملنتوج ومدى مطابقkه مل

يف املعارض ا�يل يف اخلارج .. كام جتدر إالشارة ٔ�ن هناك رشوط يفرض
اك�ن بعض ا�يل تH_ظموا هاذ املعرض تيد�روا رشوط خمتلفة Pىل الرشوط 
د·لنا، ٕاذن |اص الصناع ي��عوا لها، من بعد ما تتوصل دار الصانع هباذ 

ع وا¹د §لزتام �ملشاركة امللف تHس?تدعيو الناس ا�يل ابغاو *شارËوا، وتkHوق
وتيكون �سديد مقدار املسامهة الواجب ٔ�داؤه يف لكفة Ëراء وجتهزي الرواق، 
حKث تتلكف مؤسسات دار الصانع بدمع املشاركني، دار الصانع تتعطي 

  .من الكراء د·ل الرواق 80%
ٕاذن، الناس ا�يل ميش?يو �ش *شارËوا يف املعارض يف اخلارج خصهم 

القدرة �ش خيلصوا املاكن فني ينعسوا، خيلصوا الطيارة، ودار �كونوا عندمه 
  .من الرواق ا�يل بعض املرات تيكون ملكف �زاف %80الصانع تتعطهيم 

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
شكرا، و²شكر الس?يدة الوز�رة Pىل مسامههتا القمية معنا يف هاته 

  .اجللسة
ز�ر املنتدب Nى واZٓن ن�kقل ٕاىل السؤال اZٓين املو]ه ٕاىل الس?يد الو 

وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك امللكف �لنقل، وموضوPه وضعية نظام 
  . الرخص

اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ»حرار 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد حلبHب لعلاملس�شار الس?يد حلبHب لعلاملس�شار الس?يد حلبHب لعلاملس�شار الس?يد حلبHب لعلجججج
  .شكرا الس?يد الرئHس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الوز�ر،
كومة يف �ر�جمها احلكويم العديد من إالصال¹ات اليت هتم ٔ�قرت احل

  .قطاع النقل، ومن بHهنا ٕاصالح نظام الرخص �عÆد نظام دفرت التحمالت
  الس?يد الوز�ر احملرتم، 

  ٔ��ن وصل ٕاصالح نظام الرخص بوزارة النقل؟ 
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

ب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل ب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل ب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل ب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل الس?يد محمد الس?يد محمد الس?يد محمد الس?يد محمد جنجنجنجنيييي
        ::::وا�لو]Hس�Kك، امللكف �لنقلوا�لو]Hس�Kك، امللكف �لنقلوا�لو]Hس�Kك، امللكف �لنقلوا�لو]Hس�Kك، امللكف �لنقل

  .شكرا الس?يد الرئHس
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

�لفعل كام تفضلمت بذÍ، احلكومة م_ذ فرتة ويه تعمل Pىل ٕاصالح 
�ل¶د من  Íاالت د·ل النقل املتعددة، وذG� يتعلق Ìنظام الرخص ف

د الريع، احلد من §حkاكر، احلد من §س?تw_اءات واملرور من نظام اقkصا
ا�يل هو د·ل الرتاخKص §س?تw_ائية ٕاىل نظام ا�يل هو م�ين Pىل الشفافKة 

  .وPىل دفاäر التحمالت وPىل طلبات العروض
واس?تطعنا حلد اZٓن ٔ�نه فÌ يتعلق �لنقل املدريس، نقل املس?ت¦دمني، 

النقل املزدوج مث ٔ�يضا املدارس د·ل الس?ياقة ا�يل  النقل الس?ياx، ؤ�يضا
. خصها الرخص، ؤ�يضا الفحص التقين ا�يل فKه طلبات د·ل العروض

يف ٕاطار حوار  2013اZٓن، بعد فرتة من إالش?تغال مع املهنيني، م_ذ نونرب 
مس?متر، حوايل س?نة وشهر د·ل احلوار، اZٓن حنن يف �ٓخر املر¹[ د·ل 

تحمالت مkوفرة، عقد الرب�مج اZٓن راه هو ]اهز ليك يوقع احلوار، دفاäر ال 
وا�يل تي¦دم هاذ الفلسفة د·ل إالصالح، واملرسوم املرتبط �ٕالصالح د·ل 
املنظومة د·ل نقل املسافر�ن ٔ�يضا هو ]اهز عند اZٔمانة العامة �لحكومة 
Pىل ٔ�ساس ٔ�نه مير يف املسطرة د·ل املصادقة ا�يل يه معروفة، و�ٓنذاك 

  . س�kوصلون به ملناقش?ته
  .شكرا الس?يد الرئHس

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

  .اللكمة لمك الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد حلبHب لعلاملس�شار الس?يد حلبHب لعلاملس�شار الس?يد حلبHب لعلاملس�شار الس?يد حلبHب لعلجججج
  . شكرا الس?يد الوز�ر

كتعرفوا مKدان النقل مKدان شعبوي �مkياز، ومجيع املغاربة هام يف 
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 وقع ال يف مKدان التنقل ¹ا]ة ٕاليه يومKا، والتغيري فKه � وقع، هاذ التغيري �
العادي اليويم �لمغاربة املوطنني، وال �لس?ياح ا�يل Ëيجيو وال لٔ»طفال 

  .وكذÍ �ل�س?بة �لس?يارات يف جمال الفحص التقين
ا�يل قال Í النار PافKة : "كمنيش ا�يل كنتخوفو م_و هو كام قال الخر

وحنن يف  اح_ا كنعرفو بrٔنه جمال صعب و�كون لوبيات،". ميد يدو فهيا
الربملان مس?تعدون �ش ²ساPدومك لٕالصالح وحماربة الفساد وحماربة 

لكم د·ل لوطوروت ومازال عند�  1200ا�لوبيات، Zٔن ما ميك�ش نب�Kو 
قkىل وحوادث مéل �ب احلافالت والشاح_ات و�ل�س?بة لسائقي 

  .الطاËس?يات وذاك اليش
لتقين، الوقت ا�يل التخوف د·لنا يف بعض اGاالت، مéال يف الفحص ا

كنا كنتظرو ٔ�نه هاذ اGال �س?تغلوا اNاكäرة واملعطلني وبعض الناس وبعض 
املعوز�ن، ٔ�صبحنا ك�شوفو راس?نا يف حضون وا¹د ثالثة وال ربعة د·ل 
الرشاكت، مع اZٔسف مايش مغربية، ٔ�� كن¦اف من هاذ §حkاكر ٔ�نه يوم 

احلكومة ٔ�و Pىل  من �دا �ادي يويل هو Ëيكون وا¹د السلطة Pىل
املؤسسات العمومKة يف تناول الشrٔن العام مس?تق�ال، Zٔنه هذي احشال 
اكنت عند� وا¹د الفµة عريضة ك�س?تغل هاذ امليدان، اليوم كن¥ربو راس?نا 

  .مع مkعاملني قالئل، اح_ا كنعتربو يشء سليب يف هاذ اGال
ة اZٔوىل كذÍ �ل�س?بة �لحكومة äريد حماربة الفساد وإالصالح، الو³

هو هاذ مKدان النقل خصو يتحسن iرسPة فائقة، اح_ا Ñمثن الكKفKة 
والطريقة د·ل احلوار و§جهتاد، ولكن كنطلبو م_مك تعطيو مدة زم_ية 
معينة �لخروج �ٕالصالح، Zٔن ما ميك_اش نعطيو لك وا¹د |اطرو ٕاىل ما 

نه املوضوع ما �اد*ش نتقدمو، ؤ�� كنعرف بsi non ( ٔr(ال هناية �، Zٔنه 
مايش iس?يط ومايش سهل، ولكن ا7ٓZر د·لو لها وقع Pىل املواطنني يف 

  . حKاهتم اليومKة
  .شكرا الس?يد الرئHس

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

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

الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف 
        ::::لنقللنقللنقللنقل����

  .شكرا الس?يد الرئHس
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

وٕاذ ننوه �Nمع �لفعل �لربملان ا�يل ]ا Pىل لساÑمك س?يقدمه �لمساPدة 
يف إالصالح هو يشء �لفعل معل ا�يل خصنا لكنا ننخرطو فKه، لكن 
عندي �ري مالحظات Pىل ما تفضلتو به يف اGال د·ل الفحص التقين ا�يل 

�لرخص، والفحص التقين تيخضع Nفاäر حتمالت وطلب  هو ٔ�يضا
عروض، اللك مkاح مجليع املغاربة دون اس?تw_اء، ا�يل ابغى يتفضل، فKه 

مخسة د·ل الش?باكت مايش لكها ٔ�ج_بية، الش?باكت ا�يل ت�ش?تغل فهيا 
، والش?بكkني اZٔخريتني حىت هام دا�ر�ن %100ثالثة ا�يل يه مغربية 
د·ل رشاكت ا�يل يه ) des filiales(، ولكن رشاكت ا�يل يه مغربية

 %100ٔ�ج_بية، لكن العاملني يف هذا القطاع نقدر نقول Í ٔ�نه �اكد �كون 
  .من املغاربة، و�لتايل ال ٔ�ظن ٔ�ن هناك ٕاشاكل

يف ٕاطار التزنيل، ٔ�� قلت، الس?يد املس�شار احملرتم، قلت Í اZٓن 
ع يف اZٔ·م القلي[ املق�[ ]اهز، اح_ا يف ٕاطار العقد الرب�مج، راه ميكن يتوق

املرسوم حىت هو اZٓن راه يف املرا¹ل د·لو ا�هنائية، راه يف اZٔمانة العامة 
]اهز �ش يتعرض ٔ�يضا Pىل املواطنني ٕالبداء الرٔ�ي يف املوقع، مبعىن هاذ 

ال ــــــاZٔمور لكها ]اهزة، طلبات العروض ا�يل يه مرتبطة �خلطوط دي
)la rocade (·ٔ�يضا يف د Í ل الشامل حىت هام ٔ�يضا ]اهزة، ونقدر نقول

Zٔول مرة يف Yرخي ) un appel d’offre(اZٔسابيع القلي[ ميكن ند�رو 
املغرب مرتبط �س?تغالل اخلطوط د·ل النقل د·ل املسافر�ن يف اخلطوط 

  .من طن¥ة ٕاىل و]دة) la rocade(الشاملية اZٓن ا�يل يه در�ها يف 
  . شكرا

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  . شكرا

واZٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوPه معا�ة السائقني املهنيني من 
اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن . ٔ�]ل احلصول Pىل بطاقة السائق املهين

  .من فريق اZٔصاå واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::محمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيدياااااملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
  .شكرا الس?يد الرئHس

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

فعال، الس?يد الوز�ر، يوا]ه السائقون املهنيون Pدد Ëبري من املشالك 
من سائقي احلافالت والشاح_ات وكذÍ س?يارات اZٔجرة ال من �حKة 
التغطية الصحية وال السكن §جÆعي، ولكن موضوعنا اZٔمه يف هذا 

البطاقة املهنية ا�يل اك�ن وا¹د العدد Ëبري من هاذ . الباب هو البطاقة املهنية
السائقني ٕاال ق[ قلي[ ا�يل توصلت هبا، اك�ن مشلك د·ل املراكز ا�يل ما 

  . اكيناش Pىل صعيد الرتاب الوطين
²سrٔلمك، الس?يد الوز�ر، ما يه إالسرتاتيجية د·ل الوزارة فÌ خيص 

  التعاطي مع هذا املشلك؟ 
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر
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الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئHس
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

يه بداية طرحمك د·ل السؤال ٔ�� تنوه هباذ الفµة د·ل السائقني 
عية ا�يل تتقدم |دمة �لمجمتع ال املهنيني، وا�يل �لفعل متثل رشحية جممت 

  .*س?هتان هبا، ومن هاذ املوقع تنحيي مجيع السائقني املهنيني
ٔ�·م درتو يوم  10انÆ �لفعل اكن لمك الرشف اZٔس?بوع املق�ل وال هذي 

درايس يف جملس املس�شار�ن، وË�ٔيد عندمك معطيات ]د دقKقة، واكن ممثل 
ٔ�نه اعطى �لجنة د·لمك املوقرة وال  د·ل الوزارة ا�يل اكن ¹ارض Pىل ٔ�ساس

�لفريق د·لمك املوقر، اعطى مجيع املعطيات املرتبطة �لعمل د·لنا 
  .و�ٕالسرتاتيجية د·لنا يف هاذ اGال

ا�يل ميكن نقول Í هو ٔ�نه �لفعل اك�ن مشالك، اح_ا ما تن�_صلوش 
ا�يل  ٔ�لف بطاقة 320اك�ن .. من املسؤولية د·لنا، لكن ما نقولش �زاف

خرجت، واح_ا دا�ر�ن هاذ البطاقة مرتبطة بتكو�ن، وهاذ التكو�ن تيطلب 
د·ل املراكز رئHس?ية، وعندها وا¹د  8مراكز، حصيح، اZٓن اNوå عندها 

ا�يل هو مkنقل Pىل حسب الطلب ا�يل در� يف العيون، ومق�لني Pىل 
اZٔقل  نفkحو وا¹د اجلوج من هنا Zٓخر الس?نة، ومق�لني ٔ�ننا نفkحو Pىل

�ش حناولو ²س?توعبو اPZٔداد ا�يل يه  2015املراكز يف  6وال  5وا¹د 
  .غفرية وËبرية د·ل السائقني املهنيني ا�يل خصهم حيصلوا Pىل البطاقة املهنية

نقدر نقول Í ٔ�يضا، وهذا ا�يل خصمك تعاونو� ٔ�نمت فKه مك¥لس  ،لكن
الواجب د·لها جبزء،  مس�شار�ن وكربملانيني، هو ٔ�نه اNوå تقوم جبزء من

Zٔهنا تتوفر املراكز، ولكن نقدر نقول ٔ�ن ²س?بة د·ل الغياب Pىل التكو�ن 
من  %40وا�يل تتدفع ٔ�نه äكون غرامات وäكون بعض إالشاكالت يه ٔ�نه 

الناس ا�يل تي�س¥لوا Pىل ٔ�هنم جييو �لتكو�ن ما تيجيوش، مبعىن اح_ا 
من هؤالء  40طاقة املهنية، بالصة �لتكو�ن �ش نعطيو الب 100تنوفرو يف 

السائقني املهنيني ما تيجيوش، مبعىن تنضيعو اجلهود Zٔنه وفر�، وهام ما 
تيجيوش ومن بعد در� مذËرات �ش جنيبومه، اPالش در� مذËرات؟ 
�ش ا�يل ما ]اش �لتكو�ن ٕاىل ما عندوش البطاقة �ادي *شدوه يف 

اPالش؟ Zٔنه �ش نفرضو  وراه Ë�ٔيد هاذ املوضوع راه يف راسمك، .الطريق
تتقول ا�يل ما عندوش  �52.05ش نفرضو Zٔن القانون، املدونة .. ونقول

د·ل التrٔجKالت  3البطاقة املهنية، اعطينا التrٔجKل اZٔول والثاين والثالث، 
، ومن بعد قلنا ما ميك�ش نrٔ]لو، البرييم ال يعين السائق 2013ٕاىل ¹دود 

ٕامنا السائق املهين خصو äكون عندو الرخصة املهين، مبعين ٔ�نه ال *ساوي، و 
  .د·لو زائد التكو�ن Pاد يويل سائق Üين

 .شكرا
  

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

  .اللكمة �ليس ٔ�محيدي، تفضل يف ٕاطار التعقKب

        ::::د ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديد ٔ�محيديامحمامحمامحمامحماملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
فعال، الس?يد الوز�ر، طلبتو م_ا بrٔن غنتعاونو معمك، |ري دليل Pىل 

ن مكعارضة اح_ا دامئا ندمع احلكومة وندمع الب�، فاليوم اNرايس املعاونة حن
 3ا�يل تذاËرت Pليه يف البداية، الس?يد الوز�ر، طلبنا م_مك وكنا كنمتناو Zٔن 

  .دقائق ال äكفي �لنقاش و�ش حنلو هاذ املشالك
قلنا بrٔن الوقت املناسب هو الس?يد الوز�ر بrٔن غيتواضع وجيي و�ادي 

هاذ السائقني املهنيني ا�يل عندمه املشالك د·هلم، ولكن  �قشو م�ارشة مع
  . لٔ»سف

 Ìقي فKفعال، الس?يد الوز�ر، اح_ا ابغينا إالصالح �كون ٕاصالح حق
خيص هاذ اليش د·ل السائقني املهنيني، هام Ëي�شاكو بrٔن اك�ن مراكز د·ل 
التكو�ن قلي[ وقلي[ ]دا، Ëيف يعقل من اجلنوب، من طاطا، من 

|[، من العيون، Ëيجيو حىت Zٔاكد�ر؟ مع العمل هذي يه املقاربة ا�يل اNا
اصعيبة اشوية، اك�ن مركز د·ل التكو�ن يف اNار البيضاء وتدار وا¹د �ٓخر 

  يف الق_يطرة، احشال من Ëيلومرت بني الق_يطرة واNار البيضاء؟
ٕاذن، حىت التقس?مي دا|ل الرتاب الوطين �ادي Ñكونو م_طقKني وكذا، 

  .لرثوات �ادي تقسم بصفة Pادå، هذي من ³ةوا
من ³ة ٔ�خرى، الس?يد الوز�ر، وا¹د احلا]ة، اح_ا كنا كنتظرو �لك 
رصا¹ة Zٔن اكنت هناك وزارة التجهزي والنقل، مىل شف_اها تقسمت قلنا 

د·ل املشالك �ادي حتل،  % 70ٔ�و  60ٔ�و  50صايف ٕاذن غن¶اولو وا¹د 
ولكن يبدو بrٔن اكن هناك هاجس د·ل املناصب والسالم ا�يل تفرقت، 

  .مايش د·ل احللول د·ل املشالك، هذي من ³ة
ٔ�ما فÌ خيص السائقني ا�يل عندمه وا¹د احلا]ة، الس?يد الوز�ر، هذا 
 هو ا�يل تنقول Í بrٔن املشالك اك�ن هاذ البطائق املهنية ا�يل تعطات

مقعد، واكنوا  50د·ل املقاPد وهو *سوق احلاف[، احلاف[ فهيا  15�لسائق 
طاحوا يف يد الناس د·ل املراق�ة د·ل الطرق، والغرامة انت تتعرف، 

. درمه، وٕاىل Ëررها فهيا احلÚس 10.000حىت  4000الس?يد الوز�ر، من 
 ٕاذن، Ëيخص �ل�س?بة �لوزارة تعطي ظروف، وتعطي وا¹د الوقت اكيف،

وفهيا هاذ اليش  2016من مدونة السري كتقول بrٔن  40خصوصا بrٔن املادة 
  . د·ل البطاقة املهنية

ٕاذن، كنظنو وا¹د العدد Ëبري وËبيري ]دا ا�يل ابقى، ولكن �ش هاذ 
املراكز د·ل التكو�ن ٕاىل ما تدار�يش غنبقاو واش غنجيبو ذيك الساPة 

ومشلك حقKقي �لك  السائقني من �را؟ غيكون عند� وا¹د املشلك
  .رصا¹ة

ٕاذن، اح_ا Ñريد ٕاصالح حقKقي و]ذري، خصوصا بrٔن هاذ السائقني 
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  ...ا�يل كن�شاكو دامئا بrٔن حوادث السري ا�يل كتوقع
  .شكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  . اÑهت1ى الوقت

  .لمك اللكمة الس?يد الوز�ر

ف ف ف ف الس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكالس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكالس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللكالس?يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو]Hس�Kك، امللك
    ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئHس
هو .. دقائق خصنا 3هو الس?يد املس�شار �شعب �لفعل، مايش �ري 

ٕاىل ما ج�Kش ٔ�� Gلس املس�شار�ن لعندمك، راه ]ا املمثل د·ل الوزارة 
وقدم ما ميكن ٔ�نه يتقدم يف هاذ اGال، ؤ�عطى املعطيات الرضورية 

ٔ�� Gلس املس�شار�ن ليوم  والاكفKة، وهذا ال يعين ٔ�نه ٕاىل ما ج�Kش
درايس ٔ�نين ما عند*ش ارتباط �لشغي[ املهنية د·ل القطاع و�لسائقني 
املهنيني، ؤ�نين يف حوارات دامئة ومس?مترة مع القطاع، ؤ�عرف ٔ�جزاء ٔ�جزاء 
وتفاصيل التفاصيل لٕالشاكالت ا�يل يه مطرو¹ة وا�يل تطرح جزء مهنا 

  ...اليوم يف هاذ

        ::::سةسةسةسةالس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل 
اÑهت1ى الوقت الس?يد الوز�ر، و²شكر الس?يد الوز�ر Pىل مسامهته القمية 

  . معنا يف هاته اجللسة
واZٓن ن�kقل ٕاىل السؤال اZٓين املو]ه ٕاىل الس?يدة الوز�رة املنتدبة Nى 
وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبµHة امللكفة �لبµHة، حول الرب�مج الوطين 

   .لتدبري النفا·ت املزنلية
اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من الفريق §س?تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحسان
  .شكرا الس?يد الرئHس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئHس،

  الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،

 التدهور البHيئ، وتؤ{ر سلبا �سامه النفا·ت املزنلية واملعامل امللوثة يف
Pىل التجمعات السك_ية، وتؤدي ٕاىل ارتفاع ²س?بة إالصا�ت �Zٔمراض، كام 
ي�kج عهنا تلوث نقط املاء وطبقات املياه اجلوفKة، وتلوث اجلو، مما ينعكس 

  .iشلك سليب Pىل الوضع البHيئ بصفة Pامة
ا وطنيا �ر�جم 2008ولت¥اوز هذه إالشاكالت، س�ت بالد� م_ذ س?نة 

لتدبري هذا النوع من النفا·ت بطريقة Üنية، وحماربة املطارح العشوائية، 

وتrٔهيل وäمثني مطارح املراق�ة، وقد خصصت لهذا الغرض ٕاماك�ت مادية 
  .Üمة

Ãا، ²سائلمك، الس?يدة الوز�رة احملرتمة، ما يه حصي[ هذا الرب�مج م_ذ 
 حتقKقها؟ وما يه إالسرتاتيجية وما يه النتاجئ اليت مت ؟2008انطالقه س?نة 

املس?تق�لية لهذه العملية؟ وما هو نصHب املناطق اليت مل �سامه يف التلوث 
مéل املناطق اجلنوبية الرشقKة د·ل اZٔقالمي الرشقKة ا�يل ما Ëيلوثوشاي، ٕاذن 
خصهم وا¹د املن¶ة �شجيعية �ش Pىل اZٔقل حىت هام *س?تافدوا، Zٔنه ما 

  .Ëيلوثوشاي
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس?يدة الوز�رة، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال

الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس?يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبµHة، امللكفة �لبµHةوالبµHة، امللكفة �لبµHةوالبµHة، امللكفة �لبµHةوالبµHة، امللكفة �لبµHة
  .شكرا الس?يد الرئHس

  .شكرا الس?يد املس�شار Pىل السؤال
، وصلنا 2008ا·ت الصلبة ا�يل بدا يف الرب�مج الوطين لتدبري النف

  .%44د·ل طمر النفا·ت ٕاىل  %8اZٓن ٔ�ننا دز� من 
د·ل املطارح  6د·ل املطارح مراق�ة يف البالد د·لنا وكذÍ  15هتيrٔت 

�ادي ت�هت1ي يف د*سمرب، و�ادي تبدا �ش?تغل يف ينا�ر، مهنا مطرح د·ل 
ا، الس?يد املس�شار، ما ورزازات ا�يل يف املناطق ا�يل كتقولوا Pلهي

  .كتلوثش
د·ل الك�س ود·ل  %40كذÍ هاذ الرب�مج |ال� �ش ندوزو من 

  .%80امجلع د·ل النفا·ت ٕاىل ٔ�كرث من 
فٕاذن الرب�مج حقا |ال� ٔ�ننا ند�رو وا¹د اخلطوة Ëبرية من الناحKة د·ل 

هاذ الس?نوات احملافظة Pىل البµHة، وتنقKة البµHة احلرضية يف املدن د·لنا يف 
  .ا�يل دازت، يف هاذ س?تة الس?نوات

  اZٓن، ٔ�ش?نو كند�رو؟
äلكمتو Pىل إالسرتاتيجية، اكينة مهنجية ا�يل فهيا جوج نقط Üمة، 

حىت لهنا،  2008النقطة اZٔوىل يه ²رسعو الوترية، Zٔنه ام_ني ابدينا يف 
 فٕاذن، اZٓن خصنا ²رسعو الوترية، در�. مطرح عشوايئ 230مازال عند� 

  .مطرح ا�يل عند� فKه التrٔهيل 24ه الّ ·
 32ميكن يل نقول Í بrٔن يف س?نة وا¹دة، اZٓن يف هاذ الس?نة در� 

دراسة تلونصات الصفقات  32دراسة د·ل التrٔهيل د·ل املطارح، وهاذ 
  .د·لها، و�ادي تبدا اZٔشغال د·لها يف ينا�ر �ش تو]د يف يونيو

مطرح �Zٔحواض د·لها املؤقkة،  47كذÍ اZٓن يف س?نة وا¹دة، در� 
انÆ كتعرفوا بrٔن امجلاPات احمللية ما عندهاش إالماكنيات �ش تد�ر 
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اNراسات، ومايش �ري كنجيو وكند�رو اZٔشغال، Ëيخصها äكون عند� 
فٕاذن، هذا �ر�مج د·ل . دراسات Pلمية �ش ميكن لنا ند�رو اZٔشغال

  .2016ىت التrٔهيل البHيئ ا�يل غند�روه من هنا ح
ٔ�ش?نو يه إالسرتاتيجية؟ يه ٕاسرتاتيجية مس?تدامة، �ادي Ñزلو قانون 
إالطار ا�يل Ëيقول Í بrٔننا ما ابقKناش يف املقاربة د·ل احملاربة د·ل الثلوث 
ٔ�و احملافظة Pىل البµHة، د|لنا ملنطق التمثني وم_طق التدو�ر د·ل النفا·ت، 

  .وم_طق ٔ�ننا جنعلو من النفا·ت موارد
Ãا، ماعنبقاوش هنرضو Pىل احملطة د·ل مطارح النفا·ت، غنبداو و

Pام Pىل املطارح ملعاجلة وäمثني  20هنرضو يك هرضت ٔ�ورو� هذي 
هذا هو الرب�مج ا�يل ابدينا مع وزارة اNا|لية، وا�يل �ادي . النفا·ت

اه �لكف الوقت، ميكن لمك تقولوا يل من دا� Pام راه املطارح مازال اكينة، ر 
س?نني غتبقى مازال اكينة املطارح، Zٔن هاذ اليش Ëيتلكف  5من دا� 

  . الوقت يف البين د·لها
  . شكرا الس?يد الرئHس

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

  .اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من الفريق §س?تقاليل

        ::::املس�شار الس?يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس?يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس?يد بنجيد اZٔمنياملس�شار الس?يد بنجيد اZٔمني
  .شكرا الس?يد الرئHس

  السادة الوزراء،
   املس�شار�ن،ٕاخواين

  .شكرا الس?يدة الوز�رة Pىل هاذ إاليضا¹ة
لك ما يف اZٔمر ٔ�ن حقKقة ËيتÚني بrٔن هناك بطء يف احلكومة يف هاذ 
اGال هذا، وPدم التزنيل احملمك لهاذ الرب�مج، اÃي حظي �هÆم Nى 

 15ه مت تزنيل الّ وراك ذËرت بrٔن من |الل الست س?نوات ·. املواطنني
رمق ضعيف �ل�س?بة لٕالسرتاتيجية ا�يل وضعهتا احلكومة مطرح، وهذا 

  .السابقة
ٕاال ٔ�ن حقKقة مؤخرا اكنت وا¹د املبادرة من جملس مدينة طن¥ة، 
وا�لقاء التواصيل ا�يل مت مع س?يادäمك، الس?يدة الوز�رة، حتت عنوان مKثاق 
طن¥ة، اÃي تفاPلت معه طبعا لك الساكنة واGمتع املدين والهيئات 

ة �لك تفاPلية، وهذا كريجع �لمطرح ا�يل كتعرفو مدينة طن¥ة الس?ياس?ي
¹اليا، مما يؤ{ر سلبا Pىل البµHة والساكنة ا�يل حقKقة ك�شىك وا¹د اليش 

Íمراض د·ل الروبو، ٕاىل �ري ذZٔمراض د·ل اجل� واZٔكثري من ا.  
اح_ا متعنا يف العرض د·Í، وذËرت ٔ�ن هناك تزنيل مطرح �ٓخر، · ٕاما 

كون هذا املطرح يف امجلاPة د·ل جحر حنال ٔ�و جامPة د·ل املزنå، �ادي �
كتعريف، الس?يدة الوز�رة، بrٔن هاذ امجلاPات كتضم سد احلاشف هو املوزع 
الرئHيس �لمياه، وËيعرف وا¹د الفرشة مائية Üمة، واش اك�ن هنا يش 

  ...طمrٔنة لسالمة

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

  .يف ٕاطار الرد Pىل التعقKب تفضيل، الس?يدة الوز�رة،

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبµHة، امللكفة الس?يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبµHة، امللكفة الس?يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبµHة، امللكفة الس?يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبµHة، امللكفة 
        ::::�لبµHة�لبµHة�لبµHة�لبµHة

  .شكرا الس?يد املس�شار
ٔ�وال، ما قل�ش بrٔن اكنت املشلك يف إالسرتاتيجية د·ل احلكومة 
السابقة، قلت اكن بطء وهاذ البطء الجئ Zٔن امجلاPات احمللية ما 

القدرات ٔ�هنا ت�kج اNراسات التق_ية وتد�ر اZٔشغال التق_ية، واح_ا  عندهاش
  .جتاوز� يف هاذ إالسرتاتيجية هذي جتاوز� هاذ النقطة

�ل�س?بة لطن¥ة، طن¥ة يك تتعرفوا اك�ن مشلك د·ل العقار، اZٓن اكينة 
رشكة راها ك�ش?تغل يف صدد هتييء املطرح احلايل يف طن¥ة، واح_ا 

  .طة د·ل املعاجلةت�ش?تغلو Pىل احمل

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .شكرا، ²شكر الس?يدة الوز�رة Pىل مسامههتا معنا يف هاته اجللسة

واZٓن ن�kقل ٕاىل اZٔس?ئ[ املو³ة ٕاىل الس?يد وز�ر العدل واحلر·ت، 
  . والسؤال اZٔول حول وضعية حقوق إال²سان ببالد�

ملعارصة لتقدمي اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاå وا
  .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد وز�ر العدل واحلر·ت احملرتم،
من حسن الصدف ٔ�ن السؤال د·لنا املتعلق بوضعية حقوق إال²سان 
يف بالد� Ëيجي مزتامن مع اس?تضافة ب�� �لمنتدى العاملي حلقوق إال²سان، 

باهر ا�يل حققو هاذ املنتدى العاملي، حيق لنا ٔ�ن هن� و�لنظر �لن¥اح ال 
ٔ�نفس?نا مجيعا Pىل جناح ب�� يف اس?تضافة هاذ احلدث اNويل الك�ري، وحيق 
لنا كذÍ ٔ�ن نعرب عن مشاعر §Pزتاز ��ور اÃي قام اGلس الوطين 
حلقوق إال²سان، واملندوبية الوزارية حلقوق إال²سان واكفة املؤسسات 

  .احلكومKة، وهذي الشك ٔ�هنا س?تعجبك، و�ري احلكومKة كذÍ الوطنية
اZٓن، الس?يد الوز�ر احملرتم، يف ضوء اخلالصات والتوصيات د·ل هاذ 
املنتدى العاملي، وخصوصا يف ضوء املضمون احلقويق احلدايث املتقدم 
�لخطاب املليك اÃي �رشفمت ٔ�نمت خشصيا بتالوته، هل فكرت احلكومة يف 

ٔ�ولو·هتا من ٔ�]ل ٕاحراز املزيد من التقدم Pىل طريق ا�هنوض  ٕاPادة äرتHب
حبقوق إال²سان وحامية حقوق إال²سان و§خنراط يف Ëونية حقوق 

  إال²سان؟ 
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  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة

        ::::الس?يد املصطفالس?يد املصطفالس?يد املصطفالس?يد املصطفىىىى الرمKد، وز�ر العدل واحلر·ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر·ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر·ت الرمKد، وز�ر العدل واحلر·ت
  .محن الرحميiسم هللا الر 

ٔ�ؤكد، الس?يد الرئHس، حرضات السادة املس�شار�ن والس?يدات 
املس�شارات، ٔ�ن بالد� عرفت تطورا ملحوظا Pىل صعيد توطيد دPامئ 
حقوق إال²سان، ظهر ذÍ من |الل ما حصل م_ذ ال�سعي�Kات، اكنت 
هناك مجموPة من املؤسسات، مجموPة من التطورات اليت تنحو م_¶ا ٕاجيابيا 

  .ذا الصعيدPىل ه
وÍÃ، ملا يمت تنظمي املنتدى العاملي حلقوق إال²سان |الل ٔ�س?بوع يف 
دورته الثانية بعد دورة الربازيل، فهذا مل يrٔيت من فراغ، وٕامنا ٔ�ىت يف س?ياق 
تطوري ٕاجيايب ٕاىل ¹د Ëبري Pىل هذا املس?توى، هاذ املنتدى اÃي عرف 

ا، تضمنت هذه الرساå رشفين ]الå امل` بتالوهترساå مولوية سامKة، 
رسدا GموPة من املك�س?بات وإالجنازات والرتاكامت، واليت كام تفضلمت، 
الس?يد املس�شار، حيق مجليع املغاربة ٔ�ن يفخروا هبا بغض النظر عن 

  .مواقعهم الس?ياس?ية ٔ�و املؤسساتية
هل هناك äراجع؟ ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه بفضل اكفة مؤسسات اNوå، سواء 

å امل` ٔ�و �حلكومة ٔ�و �لربملان ٔ��لبية ومعارضة ٔ�و �Gمتع تعلق اZٔمر جبال
. املدين ٔ�و �لص¶افة الوطنية، ال ميكن ٔ�ن نتصور ٔ�ن äكون هناك äراجعات

نعم هناك مشالك، نعم هناك عراقKل تظهر بني الفKنة واZٔخرى، تؤ{ر 
iشلك حلظي، iشلك جزيئ، عن املشهد العام، ولكهنا ٔ�بدا لن تؤ{ر ولHس 

  . ماكهنا ٔ�ن تؤ{ر Pىل املسار العام التطوري�ٕ 
نعم املغرب لHس ج_ة حقوق إال²سان، ولكن ال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن نقkطف 
من هنا وهناك بعض الت¥اوزات اليت تقع، وميكن ٔ�ن تقع يف ٔ�ي ب� 

  .دميقراطي، فضال عن ٔ�ن يتعلق اZٔمر بب� يف طور äريق يف هاذ الباب
اليت ميكن ٔ�ن äكون �ري سلمية  ال ميكن ٔ�ن نقkطف بعض املامرسات

لنقول بrٔن هناك äراجع، هناك تطور، هناك ٕان شاء هللا تعاىل äراكامت 
  . فسوف äمنو وäزداد مع الوقت

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك، الس?يد املس�شار، يف ٕاطار الرد Pىل التعقKب

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامش
  .�ر احملرتمشكرا الس?يد الوز

  الس?يد الوز�ر، 
رصا¹ة Ëيبان بÑٔrمك تت¥اوبوا Pىل سؤال حنن مل نطر¹ه Pىل إالطالق، 

اح_ا ما حمتاج�Kش جمهود ... اح_ا ما äلكمناش Pىل äراجع ٔ�و Pىل انتاكسة ٔ�و
Ëبري �ش نق_عو بعضياتنا بrٔن بالد� ٔ�حرزت تقدما ملحوظا، ؤ�ن املنتدى 

  .وجي لهاذ املسار الشاق د·ل املغاربة مجيعاالعاملي حلقوق إال²سان تنظم كتت
اح_ا سولنامك Pىل واش احلكومة يف ضوء هاذ احلدث، هاذ املنتدى، 
وما متخض عنه من توصيات وتو³ات و�ٓفاق، واش ما كتفكرش يف ٕاPادة 

  äرäكKب ٔ�ولو·هتا، هذا هو سؤالنا؟
ة، وامسح يل، الس?يد الوز�ر احملرتم، ٔ�قول من و³ة نظر� املتواضع

ؤ�رجو ٔ�ن تق�لوها ؤ�ن تتفاPلوا معها، نعم هناك ما *س?توجب ٕاPادة النظر 
يف ٔ�ولو·ت احلكومة جلهة تعز�ز حقوق إال²سان وتوطيدها وارتياد �ٓفاق 

  :]ديدة ٔ�شار ٕا�هيا ]الå امل` يف اخلطاب ا�يل äلكم Pليه
ٔ�وال، Ëيخصنا، الس?يد الوز�ر، نتدارËو التrٔخر والزمن اÃي ضاع يف  -
  .ل مضامني الوثيقة اNس?تورية، ؤ�ماممك lحكومة وقت ضيقتفعي

7نيا، املضمون التقديم واحلدايث والقوي ا�يل ]ا يف اخلطاب املليك  -
رطة الطريق ]ديدة ا�يل Ëيخص احيدد من و³ة نظر� وا¹د النوع من |
 .يف ضوهئا ٔ�ن تعيد احلكومة äرتHب ٔ�ولو�هتا

لرئHس، الس?يد الوز�ر احملرتم، ؤ�� ٔ�طلب م_مك ٔ�و ٔ�قرتح م_مك، الس?يد ا
ٔ�ن تطلبوا من الس?يد رئHس احلكومة يف §جÆع د·ل اGلس احلكويم 
املق�ل �كون فKه نقطة ٔ�ساس?ية يف ]دول ٔ�عامل اGلس احلكويم وهو 

 .رطة الطريق اليت وردت يف مضمون اخلطاب املليكاتدارس مالمح |
قى من توصيات هيئة 7لثا، هناك ¹ا]ة مس?تع¥[ ومل¶ة لتنفKذ ما تب -

  .إالنصاف واملصاحلة
رابعا، ٕاقرار وتفعيل خطة العمل الوطين ��ميقراطية وحقوق  -

اح_ا Pارفني انl Æحكومة عندمك حتفظات يف بعض اZٔمور، P�ٔلنوا . إال²سان
عن حتفظاäمك، ما اك�ن مشلك، ولكن ٔ�طلقوا رساح اخلطة الوطنية 

��ميقراطية . 
 .وشكرا

    ::::ةةةةالس?يد رئHس اجللسالس?يد رئHس اجللسالس?يد رئHس اجللسالس?يد رئHس اجللس
  . شكرا، شكرا

  .تفضل، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Pىل التعقKب

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·ت
  الس?يد املس�شار، 

ما عند*ش مشلك Ñ�ٔمك تصححوا يل، ولكن ٔ�رجومك ٔ�ن تقوموا بتصحيح 
�ري ٔ�ن املت��عني : "ما ]اء يف سؤالمك الكkايب، Zٔن سؤالمك املكkوب يقول

، حفيp "الحظوا مؤخرا äراجعا Ëبريا من املك�س?بات�لشrٔن احلقويق ببالد� 
  .ٔ�جKبمك عن ما تفضلمت به شفاها وكتابة تتربؤوا مما هو مكkوب
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ٔ�� ٔ��ساءل يعين هل من املعقول ٔ�ن يمت التعامل بني احلكومة وبني 
وتوقKعمك هبذه الطريقة، سؤالمك واحض،  - ساحمهم هللا-بعض املس�شار�ن 

، وميكن ٔ�ن ٔ�مدمك به ٕاذا كنمت ما عندمكش هاذ اZٔصاå واملعارصة واحضة
  .ال�س¦ة

ٔ�ما �ل�س?بة ملا تفضلمت به �ل�س?بة �لخطة الوطنية ��ميقراطية وحقوق 
إال²سان، اح_ا· مايش فقط نعلهنا، اح_ا راه كنفذوها، اح_ا راه قطعنا فهيا 

  ...ٔ�شواط، Zٔن

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  . الس?يد الوز�ر ،اÑهت1ى الوقت

�kقل ٕاىل السؤال الثاين موضوPه تعرث معلية حتصيل الغرامات واZٓن ن 
  . وإالدا�ت النقدية والصواÁر واملصاريف القضائية

¹Zٔد السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاå واملعارصة لتقدمي اللكمة 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد Pابد شكKلاملس�شار الس?يد Pابد شكKلاملس�شار الس?يد Pابد شكKلاملس�شار الس?يد Pابد شكKل
  الس?يد الرئHس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس?يدة الوز�رة،

  لسادة املس�شار�ن،ا
  الس?يد الوز�ر،

من  %95التقر�ر اZٔ|ري د·ل اGلس اPZٔىل �لحسا�ت |لص بrٔن 
الغرامات احملكوم هبا ال يمت التكفل هبا من طرف بعض احملامك، وهاذ املبالغ 
ٔ�صبحت تتفامق، الس?يد الوز�ر، iشلك م�سارع م_ذ ٔ�ن �سلمت وزارة 

  .العدل هذه املهمة
ما هو التقKمي حلجم املبالغ �ري املس?ت¦لصة : ، ²سائلمكÃا، الس?يد الوز�ر

  Pىل مس?توى احملامك يف مشوليهتا؟
7نيا، الس?يد الوز�ر، ما يه اZٔس?باب اليت ¹الت دون متكن وزارة 

  العدل من تنفKذ الغرامات والصواÁر القضائية؟
وما يه التدابري اليت اختذمتوها م_ذ صدور هاذ التقر�ر لت¥اوز ما مت 

îذ واملراق�ة يف جمال التحصيل �سجيKمن نقص يف وظائف التبليغ والتنف 
  Pىل مس?توى وزارäمك؟

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

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·ت
  الس?يد املس�شار احملرتم،

معلوم ٔ�ن ٕاس?ناد Üمة التحصيل لكkابة الضبط Nى وزارة العدل اكن 

ء ذÍ يف ٕاطار تقKمي قامت به احلكومة اليت اكنت تبارش ، ]ا1993س?نة 
اZٔمور يف ت` املر¹[، حKث تبني بrٔن حتمل وزارة املالية يف خشص اخلزينة 
لهاذ املسؤولية مل �كن يف مس?توى ما اكنت تتطلع ٕاليه احلكومة حKنئذ، 
 وطبعا اكن اخليار هو ٕاس?ناد هذه املهمة Zٔهل اNار ا�يل هام كتابة الضبط،

مل يمت حتقKق ما اكنت تصبو ٕاليه احلكومة اليت  93لٔ»سف الشديد ٔ�نه م_ذ 
  .قررت ذلمك القرار من حKث جحم تنفKذ الغرامات واZٔداءات النقدية

و�لطبع اكن هناك تذبذب يف التحصيل Zٔس?باب مkعددة، ٔ�� مس?تعد 
ليك ٔ�د|ل يف تفاصيلها حpK سrٔمéل ٔ�مام جلنة العدل وال�رشيع يف ٕاطار 
م_اقشة املزيانية الفرعية، لكن حس?يب ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن املر¹[ احلالية عرفت 
ارتفاPا، ال ٔ�قول بrٔنه �رىق ٕاىل مس?توى ما نصبو ٕاليه، ولك_ه يف ارتفاع 

ه الّ اكن عند� · �2010ل�س?بة �لس?نوات السابقة Üم ]دا، مéال س?نة 
ع مليون ويعين بض 119طلعنا لــ  2011ٔ�لف درمه،  425مليون و 101

، 153ٔ�لف درمه ٔ�ي حوايل  971مليون و 152وصلنا لــ  2012درامه، يف 
�ادي  2014مليون وز·دة، ؤ�� مrkٔكد من ٔ�نه يف س?نة  181: 2013

  .�كون مس?توى التحصيل ٔ�كرب
�لطبع لس?نا راضني حىت Pىل هاذ التطور إالجيايب، Zٔنه اكن ي��غي ٔ�ن 

Gٔكدوا ٔ�ن نتاجئ تقر�ر اrلحسا�ت وتوصياته �كون ٔ�كرب، ولكن ت�لس اPZٔىل 
درس?ناها �لعناية املطلوبة، كام ٔ�ن نظمنا مجموPة من الندوات واNورات من 

م_ظومة التحصيل، ووقف_ا Pىل ٔ�]ل ٔ�ن نتلمس اكفة §خkالالت يف 
اخkالالت واZٓن حنن نعاجلها، جند صعو�ت، نعم، لك_نا س?نعاجلها ٕ�ذن 

  .هللا
ٕاذا مل ²س?تطع معاجلهتا، فال ميكن ٕاال ٔ�ن ؤ�قول لمك ؤ�قول �لجميع ٔ�ننا 

نقرر قرارا Yرخييا وÜام وهو ٔ�ن Ñرجع التحصيل Zٔهî ويه وزارة املالية، 
و�لطبع ٕاىل ذÍ احلني حنن حناول يعين iشلك يويم Ëيف Ñرفع من 
مس?توى التحصيل، حتقKقا ملا ي��غي ٔ�ن �كون من ٕاعطاء اZٔحاكم القوة 

  .ا الصدقKة الرضوريةالتنفKذية الالزمة وٕاعطاهئ

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

  .تفضل اZٔس?تاذ املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد Pابد شكKلاملس�شار الس?يد Pابد شكKلاملس�شار الس?يد Pابد شكKلاملس�شار الس?يد Pابد شكKل
شكرا Pىل املعلومات د·لمك القمية، ولكن، الس?يد الوز�ر، واش كتعرفوا 

املاليري ونصف  4بrٔن جحم د·ل املبالغ ا�يل ما تقلص�ش حىت اZٓن وصل 
الس?ن�مي، وهاذ اليش، الس?يد الوز�ر، ما  مليار د·ل 450د·ل اNرمه، ٔ�ي 

ËيتطلÚش يش ¹ا]ة Ëبرية �ش ميكن لمك تصلحوه، ٕاىل امسحتو يل �ادي 
نقرتح Pليمك يه جتميع املقkضيات القانونية املتعلقة هباذ اGال يف نص قانون 
وا¹د، وذيك الساPة �ادي تت¥اوزو الغياب د·ل §²س¥ام املس¥ل بني 

  .نايئ وقانون املسطرة اجلنائية ومدونة حتصيل اNيونمقkضيات القانون اجل 
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Íيف قلتو، الس?يد الوز�ر، ملكفة  ،كذË ادي يمت ختصيص و¹دة�
مبهمة التحصيل، ومتنحوا لها §س?تقاللية عن ا³Zٔزة اZٔخرى التابعة لكkابة 
الضبط، وبذÍ �ادي Ñكونو يف الوقت ا�يل اNوå د·لنا حبا]ة ٕاىل فلوس، 

  . يبومه لها وما خنليومهش �عسنيكنكونو تنج 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

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

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

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·ت
  ...�ري اس�سهال موضوع التحصيل، لو اكن

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
 داميا ثالثة اNقايق الس?يد الوز�ر، شوف الحظ دامئا الوقت، راه عندمك

  .فهيا اجلواب وفهيا التعقKب

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·ت
اس�سهال التحصيل لHس يف حمî، لو ٔ�نه اكن حصي¶ا لاكن س?تة وزراء 
ؤ�� سابعهم ما عند�ش هاذ املشلك، ٔ�� يف هاذ املر¹[ ¹�ٔاول ]اهدا ٔ�ن 

معي العمل  ٔ�جتاوز، هل ٔ�س?تطيع؟ ٔ�� ٔ�طلب ٔ�ن تتابعوا معي وتواËبوا
وäراق�وا يعين �لقدر الرضوري وسرتون النتاجئ ٕان شاء هللا Ñمتناو ٔ�هنا äكون 

  .موفقة

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  . اÑهت1ى الوقت، الس?يد الوز�ر

åوNحاكم القضائية الصادرة ضد اZٔذ اKه تنفPالسؤال الثالث موضو .
  .لسؤالاللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي ا

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شداملس�شار الس?يد ٔ�محد شد
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئHس،
  الس?يدة والسادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
هنائية ضد اNوå يف خشص القطاPات الوزارية  اتصدر احملامك ٔ�حاكم

وامجلاPات الرتابية واملؤسسات العمومKة لفائدة املقاوالت واZٔش¦اص، لكن 
د هذه اZٔحاكم طريقها ٕاىل التنفKذ، وهو ما يعترب مسا بrٔحاكم Pادة ما ال جت

م_ه، اÃي ينص Pىل اعتبار اZٔحاكم ا�هنائية  126اNس?تور |اصة الفصل 
كام ٔ�ن الÆطل يف تنفKذ اZٔحاكم املشار . الصادرة عن القضاء ملزمة �لجميع

  . ٕا�هيا يرض مبصاحل وحقوق املواطنني واملقاوالت Pىل ¹د سواء
هذا اZٔساس، واس?تحضارا لقرب مصادقة الربملان Pىل املزيانية  وPىل

، نود مساءلتمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت 2015العامة لس?نة 

  . تت¦ذها احلكومة لتدارك هذا اخللل يف تنفKذ اZٔحاكم ذات الصبغة ا�هنائية
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·تالس?يد وز�ر العدل واحلر·ت
  . شكرا

احلق ٔ�ن هاذ اGلس املوقر سrٔلين يف هذا املوضوع مرات، ميكن äكون 
مخسة املرات، وميكن س?تة مرات، ومعمك احلق، Zٔن هذا املوضوع موضوع 
Üم، ٕاال ٔ�نين ٔ�قول بrٔنه السادة املس�شار�ن �لضبط، P�ٔمل ٔ�ن ٔ��لبمك رؤساء 

لسادة رؤساء امجلاPات *س?تطيعون تنفKذ اكفة جامPات، ؤ��ساءل هل ٕان ا
Íاهتم؟ ٔ�متىن ذPحاكم الصادرة ضد جامZٔا .  

الواقع هو ٔ�نه ما تفضلت به لكه حصيح ؤ�تفق معمك، �لفعل تنفKذ 
Íاحلق، ٕاىل �ري ذ åحاكم القضائية هو تعبري عن س?يادة القانون ودوZٔا .

العداå هو ٔ�ن تصل  الهدف اZٔسايس من التقايض وٕاصدار اZٔحاكم وٕاقامة
هذه اZٔحاكم ٕاىل مس?توى التنفKذ، ملا ما Ëيوقعش التنفKذ اك�ن مشلك، 
خصنا نقولو مجيعا بrٔنه فعال اك�ن مشلك، هاذ املشلك وصل ٕاىل در]ة ٔ�نه 

، ٔ�ي ٔ��ن 2013ملف |الل س?نة  3829ملف مل ينفذ ٕاال  8497من 
س?بة ال تصل ميكن نقولو بدون حرج بrٔهنا ²  %45، %²45س?بة التنفKذ يه 

  .ٕاىل املس?توى املrٔمول
ٔ�مه اZٔس?باب هو Pدم �رجمة اZٔموال الرضورية �لتنفKذ يف املزيانيات 
املعمتدة، السؤال هل ي��غي ٔ�ن نبذل جمهودا من ٔ�]ل هذا الرب�مج؟ ٔ�قول 
نعم، مث نعم، مث نعم، لكن يف انتظار ذÍ وزارة العدل �ري مسؤوå، كام 

لكهنا جرت العادة ٔ�هنا äرخس التنفKذ، وÍÃ تعلمون، Pىل Pدم التنفKذ، و 
ٔ�قول لمك هذا اليوم وقعت مجموPة من الرسائل املو³ة ٕاىل السادة الوزراء 
من ٔ�]ل ٔ�ن نلتمئ يف ٕاطار اجPÆات ]امعة ليك ننظر فÌ ي��غي القKام به 
من ٔ�]ل تنفKذ اZٔحاكم القاضية Pىل ٔ�ي وزارة ٔ�و Pىل ٔ�ي قطاع حكويم 

  .مببالغ معينة
و�لطبع، فٕاننا لن Ñكkفي بذZٔ Íن مرشوع قانون املسطرة املدنية اÃي 
الزال جمرد مسودة ]اء مبجموPة من املقkضيات، مéال احلمك �لغرامة 
ا�هتديدية Pىل ٔ�ش¦اص القانون العام يف ¹اP åدم التنفKذ، ختويل طلب 

ات اخلاصة التنفKذ ٕاماكنية احلجز التنفKذي Pىل اZٔموال واملنقوالت والعقار 
بrٔش¦اص القانون العام يف احلدود اليت ال تؤدي ٕاىل عرق[ السري العادي 
�لمرفق العمويم، مéال ٕاقرار املسؤولية الشخصية �لموظف العمويم عند 
§مkناع عن التنفKذ، و�ريها من إالجراءات اليت نrٔمل ٔ�ن تؤدي ٕاىل 

ت احمللية يف حتسني ٔ�داء إالدارة واملؤسسات العمومKة، وكذÍ امجلاPا
  . التنفKذ
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  .شكرا

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

اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب، تفضل اليس 
  .السعدواي

        ::::املس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس?يد الرئHس

شكرا الس?يد الوز�ر Pىل هاذ التوضي¶ات، وفعال ²س¥ل إالËراهات 
ل احلكومة اليت حتيل بعدم الوفاء ب�_فKذ املتrٔخرات د·لمك وإالËراهات د·

 .وتنفKذ اZٔحاكم، وهناك äراكامت ولكفة مالية Ëبرية
ا�يل ابغينا، الس?يد الوز�ر، وهو äكون وا¹د اجلدوå زم_ية، وäكون 
وا¹د الثقة بني اNوå واZٔش¦اص واملقاوالت، ويعرفوا بrٔن راه اكينة حسن 

  . ون هناك وا¹د اجلدوåالنية يف تنفKذ اZٔحاكم، وäك
ٔ�{رمت، الس?يد الوز�ر، النقطة د·ل امجلاPات احمللية، امجلاPات احمللية 
ميكن نعتربوها يه احليط القصري، Ëينفذوا Pلهيا اZٔحاكم، وملا كتقوم جلان 
تفHkش من اGلس اPZٔىل �لحسا�ت ٔ�ول ما Ëيحثوا Pليه وهو تنفKذ 

�ل�س?بة �لجامPات احمللية، ) donc(اZٔحاكم الصادرة �مس ]الå امل`، 
وكنعرف وا¹د العدد د·ل امجلاPات احمللية ا�يل مت احلجز كذP Íىل �ٓليات 

  . ا�يل كتقوم خبدمة يومKة �لمواطنني
وهذا كتعرفوه، الس?يد الوز�ر، يف وا¹د العدد Ëبري من امجلاPات، اح_ا 

 اZٔحاكم د·ل Ñمثنو كذÍ هبذه املناس?بة اZٔمهية د·ل äراجع احلكومة Pىل
من مرشوع القانون املايل وا�يل اكنت �لفعل جمحفة يف حق  8املادة 

املعنيني، Pلام ٔ�ن املاكن د·لها الطبيعي لHس القانون املايل ولكن املسطرة 
املدنية، ٕاال ٔ�نه الس?يد رئHس احلكومة، ويف هاذ الق�ة احملرتمة، كذÍ 7�ٔر 

ن املنبع، و§قkطاع من املنبع هذا وا¹د النقطة Üمة ٔ�ال ويه §قkطاع م
الزتام الس?يد رئHس احلكومة ٕاال ٔ�نه السادة الق�اض ال ميكن هلم تنفKذ هذا 

  ... §لزتام يف غياب تعديل
  .شكرا الس?يد الرئHس

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  . الس?يد املس�شار، اÑهت1ى الوقت

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

        ::::وز�ر العدل واحلر·توز�ر العدل واحلر·توز�ر العدل واحلر·توز�ر العدل واحلر·ت    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
�ري يف ٕاطار التاكملية بني احلكومة وبني اGلس املوقر يف خشص 
ا�Zٔلبية ويف خشص الفريق املوقر، راه هاذ املقkىض د·ل §قkطاع من 
املنبع من مضن مش?متالت مرشوع قانون املسطرة املدنية اÃي س?يعرض 

  .Pىل الربملان ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::ةةةةالس?يد رئHس اجللسالس?يد رئHس اجللسالس?يد رئHس اجللسالس?يد رئHس اجللس
  .شكرا، ²شكر الس?يد الوز�ر Pىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واZٓن ن�kقل ٕاىل السؤال اZٓين املو]ه �لس?يد وز�ر اZٔوقاف والشؤون 
إالسالمKة، حول غياب ٕارشاف الوزارة عن العديد من املسا]د وتفويض 

  . �س?يريها �لجمعيات اخلريية واNعوية
ن من فريق اZٔصاå واملعارصة لتقدمي اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�

  .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زي
  الس?يد الرئHس،

  الس?يد الوز�ر احملرتم، 
يف ربوع اململكة هناك Pدد من اZٔش¦اص وهناك Pدد من امجلعيات 
اليت تقوم بÚ_اء املسا]د، وهذه س?نة محيدة Zٔن املغاربة Yرخييا اكنوا Ëيب�Kو 

  .Ëي¶Úسوا بالداهتم Pىل املسا]د، هذا هو التارخي د·لنا املسا]د، واكنوا
ولكن بناء املسا]د يشء، واNخول يف �س?يري املسا]د يشء �ٓخر، 
ذيك الساPة ميل اكن تيدار ذاك اليش مازال ما �سHسش ا�Nن، اZٓن 

ما يه التدابري : �سHس ا�Nن، و�لتايل السؤال ا�يل غنطرحو Pليمك هو
رäمك لٕالرشاف الاكمل Pىل هذا النوع من املسا]د، اليت سوف تت¦ذها وزا

إالرشاف الاكمل Pىل هذا .. مايش لكهم، هاذ النوع ا�يل بناهتم امجلعيات
النوع من املسا]د واحkواء بعض امجلعيات وٕاPادة تrٔهيلها حىت تتوافق مع 

  العقKدة السم¶ة املعتدå اليت تب�هتا اململكة املغربية؟
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل الس?يد رئHس اجلل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمKةالس?يد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمKةالس?يد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمKةالس?يد ٔ�محد التوفKق، وز�ر اZٔوقاف والشؤون إالسالمKة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئHس احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس?يد املس�شار احملرتم، 

Kو ٔ�شكرك جزيل الشكر وفريقك Pىل السؤال، كام ذËرتو املغاربة Ëيب� 
املسا]د وËيقوموا هبا، اجلديد هو ٔ�نه اNوå، وامحلد W، تد|لت بrٔكرث مما 

 %90اكن، بل اZٓن تد|لت بrٔكرث من نصف البناء، وتد|لت بrٔكرث من 
  . يف ال�س?يري ومبا يتطلب ذÍ من العناية �لقميني اNينHني

 املسåٔr ما فهياش ختيل وال غياب، فهيا تفويض مkعاقد Pليه، كنتعاقدو
حKث تتجي وا¹د امجلعية ت��غي تÚين وا¹د اجلامع، كنتعاقدو معها �ش 
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تب�Kه، حKث كتب�Kه كت�هت1ي ذيك العقدة، Ëميكن Ãيك امجلعية ٔ�و ذيك 
امجلاPة ٔ�و ذيك ا�لجنة ٔ�و ذاك احملسن الفرد يقول �ادي ²سري، كند�رو معه 

ٕالرشاف تعاقد Pىل ال�س?يري، وكرناق�وه Pىل ٔ�ساس ٔ�ن ال�س?يري د·لو ٔ�و ا
د·لو ما �كو²ش عندو ٔ�{ر فÌ يتعلق �رساå املس¥د يف ٕاطار ما ٔ�رشمت ٕاليه 

فهاذ اليش اح_ا حريصني Pليه، . من ثوابت §عتدال والقمي املثىل د·لنا
د·ل املسا]د ا�يل ك�سامه ا�ل¥ان وامجلعيات يف �س?يريها بتعاقد،  5,4اك�ن 

  .من املسا]د 2,2واك�ن احملس?نون 
اå اZٓن هذا ³از امحلد W ا�يل در�ه، ٔ�ش?نو الش Ëيصلح؟ فهذه املس

Ëيصلح لهاذ اZٔمور هذي، املتابعة د·لها واملراق�ة، ٕاذا اكنت ¹االت شاذة 
الوعي دامئا يت¦لف عن الواقع، واح_ا .. كنعرفو بrٔننا |ار]ني ملرا¹ل ٔ�خرى

  .معمك يف الت��ع د·ل هاذ املسائل
  .شكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  . اشكر 

  .اللكمة لمك الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زي
حنن ال ننقص من العمل القمي ا�يل كتقوموا به يف هاذ امليدان، ولكن 

ا�يل قلت Pىل ٔ�ن اNوå املغربية، املسا]د هذا اخkصاص  %10ذيك 
ٕامارة املؤم_ني، وال ميكن �سمح ال وزارة وال مه حيزنون �ش يتفوض 

يتفوت Zٔي خشص Ëيفام اكن هذا  %10رى، وحىت ذيك بطريقة ٔ�خ
الشخص، وZٔي مجعية Ëيفام اكنت هذه امجلعية، Zٔن وا¹د العدد من 
امجلعيات ٕاما مسHسة، ٕاما دا|لني فهيم تو³ات ا�يل بعيدة Pىل املغرب، 

  . وËيد|لوا ينخرطوا فهيا
و�لتايل، عندما يتد|لون عند اZٔمئة ويتد|لون يف القميني Pىل 

سا]د، فهذا فKه خطورة Ëبرية ]دا Pىل اZٔمن الروx د·ل بالد�، امل 
و�لتايل اكع فKه ا�لعب، اكع ميكن مييك ابنادم Pىل يش ¹ا]ة حىت 
املسا]د، هذا دور ]الå امل`، مس?ند لمك انÆ عن طريق هاذ العمل 

ما خصهاش äكون، Zٔن ذاك اليش ا�يل  %10د·لمك، و�لتايل خص ذيك 
الرشق اZٓن راه د|لوه، Zٔن الرسطان عندما يد|ل Ëيد|ل  ك�شوفو يف

، �دا äكون %15، �دا äكون %10الرسطان �ري iشوية، Ëيد|ل بــ 
20%.  

بد �لحكومة ٔ�ن تت¦ذ إالجراءات الالزمة والقوية والفورية و�لتايل، ال
�ش ميكن اكع املسا]د ا�يل اكينني ك�سريمه بعض امجلاPات ا�يل يه 

ٔ�ن تقوم �ٕالرشاف الاكمل، رى من اZٔغراض اNي�Kة عندها ٔ�غراض ٔ�خ
وتطلب ا�متويل من احلكومة، احلكومة ما دا�رة �ري لهاذ اليش، مايش �ري 
الق_اطر ا�يل خصينا، خصينا الق_اطر ولكن خصينا اجلوامع ا�Ãن حيرتمون 
هاذ املذهب املاليك ا�يل قلتوه، ا�يل هو �ش?بw_ا به و�شÚث به املغاربة، 

  .ن كذÍ هاذ املس¥د ا�يل هو ما فKه الس?ياسة، هو ËÃر هللاوحيرتمو
كام قلت وا¹د اللكمة دامئا ا�يل إالمام Ëيجبد فKه ذاك اليش ا�يل Ëيجمع 
الناس، مايش ذاك اليش ا�يل Ëيفرق الناس، هاذ اليش لكو راه ما Ëيتدارش 
 ،]éيف وا¹د العديد من املسا]د، الس?يد الوز�ر، وابغييت نعطيك ٔ�م

يك ٔ�مé[، وا¹د العديد من املسا]د اكنت فهيم �ري الس?ياسة، اك�ن نعط 
جامPة كتجري Pىل هذا، كتجي جامPة اخرى تتقول Í حنيدو هذا، ٕاذن 
وىل ا�لعب هاذ اليش، ٕاذن والو املواطنني يتد|لون يف هذا الشrٔن، ال 

  . ميكن، الس?يد الوز�ر
املوضوع، ٕاىل  و�لتايل، خص احلكومة تقوموا �لواجب د·لمك يف هاذ

خصمك ٕاماكنيات املغاربة مس?تعد�ن يعطيو إالماكنيات الالزمة لهاذ القطاع 
xمن الروZٔىل اP مك ما تت¦دموش، ... حىت حنافظÑ�ٔ وهذا ال يعين

  .حتيدوها %10تت¦دموا ولكن خص هاذ 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

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

  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::ف والشؤون إالسالمKةف والشؤون إالسالمKةف والشؤون إالسالمKةف والشؤون إالسالمKةالس?يد وز�ر اZٔوقاالس?يد وز�ر اZٔوقاالس?يد وز�ر اZٔوقاالس?يد وز�ر اZٔوقا
  الس?يد املس�شار احملرتم،

ما ميك�ش حنمكو Pىل النوا· وال Pىل اZٔشاكل، املفروض ما تنعرفش 
ا�لون د·ل ذيك امجلعية وما ËهيمنHش، Ëهيمين اZٔ{ر، ؤ�� ٔ�ت��ع هذا اZٔ{ر 
ؤ�س?تقصيه، ٕاذا وقع اZٔ{ر فrٔ� ٔ�تد|ل iسÚب اZٔ{ر، ٔ�ما م�دئيا ٔ�ننا Ñزولو 

عيات يف البين، مايش قضية احkيا]ات، ما يش قضية ٕاماكنيات، ٕاسهام امجل 
قضية م�دٔ� وقضية وا¹د التقاليد ماش?يني Pلهيا، وخصنا امجليع نطمrٔنو مجيع 
هاذ اZٔمة ٔ�هنم يفصلوا ما بني الس?ياسة �ملعىن الس?ياسوية، وما بني 
اخنراطهم يف هاذ اZٔمة يقوموا �ملسا]د و�ريها دون ٔ�ن *سHسوها، فهذه 

  .يه الرتبية ا�يل ختصنا مجيعا
، ولكن خصنا املبدٔ� %10وال  %2فÍA، ما ا�¹شاي |ايفني ال من 

نطمنئ �لجسم د·لنا ٔ�ننا واثقني ما �اد*ش نفسدو ال الس?ياسة وال ا�Nن 
  . مجيعا

ÍÃ، املسåٔr يف نظري مkفق معك يف الهدف ولكن يف الطريقة ما 
  . يش يه هاذيك، هذا هو

  .وشكرا

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسة    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
  .شكرا، و²شكر الس?يد الوز�ر Pىل مشاركته معنا يف هاته اجللسة

واZٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر الصناPة والت¥ارة 
. و§س�2ر و§قkصاد الرمقي، وموضوPه شهادة التداول �لسلع والبضائع

 السؤال، اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من الفريق §شرتايك لتقدمي
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  .تفضل اليس Pلمي

        ::::املس�شار الس?يد محمد Pلمياملس�شار الس?يد محمد Pلمياملس�شار الس?يد محمد Pلمياملس�شار الس?يد محمد Pلمي
  .شكرا الس?يد الرئHس

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

  الس?يد الوز�ر احملرتم، 
صدر�ن والت¥ار واملزود�ن احملليني يتقدمون ٔ�حKا� ٕاىل العديد من امل

ل <تلف مصاحل غرف الت¥ارة والصناPة قصد احلصول Pىل شواهد التداو 
البضائع د·هلم، لكن هاذ الغرف حبمك القانون اZٔسايس املنظم لها، ال مينح 
لهاته الغرف ٕاماكنية م_ح هذه الشهادة، مما يعرقل يف الكéري من اZٔحKان 
معلية التصد�ر، خصوصا ٕاذا Pلمنا ٔ�ن هذه الشهادة ال �سلمها ٔ�ية مصل¶ة 

  .ةال من املصاحل إالدارية احمللية وال املركزي
لهذه الع[ ²سائلمك، الس?يد الوز�ر، عن ٕاماكنية ٕاس?ناد م_ح هاذ الشهادة 
من طرف غرف الت¥ارة والصناPة، وما يه املعايري اليت ي��غي اعÆدها 

  الس?تصدار هذه الوثيقة؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة Pىل السؤال

حفKحفKحفKحفKظظظظ العلمي، وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س� العلمي، وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س� العلمي، وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س� العلمي، وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س�2222ر ر ر ر الس?يد موالي الس?يد موالي الس?يد موالي الس?يد موالي 
        ::::و§قkصاد الرو§قkصاد الرو§قkصاد الرو§قkصاد الرمقمقمقمقيييي

  .شكرا الس?يد الرئHس
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
من القانون اZٔسايس د·ل الغرف، القانون  4ٕاىل ابغيتو نذËرو املادة 

، Ëمينح مجيع الصالحKات لهذه الغرف، و|اصة شهادة امل�شrٔ د·ل 38.12
ة املهنية، فهاذ املسائل جبوج الغرف عندمه الصالحKة اZٓن التصد�ر والبطاق

�ش ميكن هلم مينحوا هاذ البطاقات، ولكن Pىل ٔ�رض الواقع سrٔلنا مجيع 
الغرف، فرصا¹ة الطلب ا�يل Ëيوصل �لغرف اZٓن ضئيل ]دا يف هاذ 

  .اGال
لكن م�دئيا اح_ا يف الوزارة مkفقني ٔ�نه الغرف خصهم يلعبوا وا¹د اNور 

من اNور ا�يل Ëيلعبوه اZٓن، فلك الصالحKات ا�يل ميكن �لغرف  ٔ�مه
  . تتلكف هبا لكن يف وا¹د املناخ �كون مقنن

كنو]دو وا¹د اNراسة مبشاركة مع الغرف �ش ميكن لنا فاح_ا اZٓن 
نوسعو هاذ الصالحKات ونعطيو الغرف اNور ا�يل ك�س?تحق اZٓن، Zٔن 

يف اGمتع املغريب، لكن حلد اZٓن ما هذا عنرص Üم يف §قkصاد املغريب و
عندوش هاذ الصالحKات ٔ�ظن الاكم[، ف_حن بصدد ٕا²شاء ٔ�و �ادي 
نو]دو هاذ اNراسة مع الغرف، وٕان شاء هللا يف هاذ اZٔشهر املق�[ القريبة 

  . �ادي خيرج هاذ التغيري ا�يل اح_ا |دامني فKه اZٓن
  .شكرا

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

  .املس�شار تفضل الس?يد

        ::::املس�شار الس?يد محمد Pلمياملس�شار الس?يد محمد Pلمياملس�شار الس?يد محمد Pلمياملس�شار الس?يد محمد Pلمي
شكرا الس?يد الوز�ر Pىل هاته إاليضا¹ات، ولكن هدف_ا يف الفريق 
§شرتايك من طرح هذا السؤال هو ٕاجياد ¹ل �لمشالك اليت يتخبط فهيا 
Pدد من الت¥ار املتوسطني ٔ�و بعض املقاوالت املتخصصة يف تصد�ر بعض 

  .تلزÜا ٕ�رفاق هاذ شهادة التداول املواد، |اصة جتاه دول اخلليج اليت
ٕاذن، ٔ�مام غياب نص واحض يف القانون اZٔسايس املنظم �لغرف، هدف_ا 
هو البحث عن خماطب، ³ة ٕادارية ذات اخkصاص واحض، ٕاما ٔ�ن *س?ند 
ٕاىل الغرف الت¥ارية كام ]اء Pىل لساÑمك، مع حتديد املعايري مبرسوم ملنح هذه 

Ãالصغرية ٔ�و املتوسطة، الشهادة لرفع هاذ §رتباك ا åي تعاين م_ه املقاو
Zٔن احلكومة Pلهيا ٔ�ن äمت` س?ياسة واحضة ٕالنعاش هؤالء وٕالقرار التمنية 

  .دا|ل الب�
ٕاذن، ٔ�مام §رتباك ا�يل حصل، وال�رشيع هو وليد احلا]ة، مادام 
القانون ما فهيش الوضوح Pىل احلكومة ٔ�ن تتد|ل، وكذÍ حنن نفكر يف 

ضع مقرتح قانون، ولكن مع اZٔسف احلكومة احلالية ال تتفاPل ٕايداع ٔ�و و 
ٕاجيابيا مع مقرت¹ات القوانني اليت تضعها ال املعارضة وال ا�Zٔلبية، ال Pىل 

  . مس?توى جملس النواب وال Pىل مس?توى جملس املس�شار�ن
يف ٕاطار اNور الرقايب د·لنا Pىل احلكومة، ٔ�رد� ٔ�ن نطرح هذا السؤال 

وٕالجياد ¹ل لهاذ الفµة اليت تعاين، |اصة ٔ�ن يف Pدم �شجيع  ٕالجياد خمرج
§س?هتالك اNا|يل والصعو�ت ا�يل Ëيوا³وها الت¥ار كام قلت �ل¦ارج 

  .|اصة دول اخلليج
البد من ٕايالء وا¹د العناية |اصة ومس?تع¥[ ولو عن طريق 
 اس?تصدار وا¹د اNورية ا�يل حتدد �ري املعايري، Zٔن اك�ن هناك اجهتاد

حسب املعلومات ا�يل Ëيتوفر Pلهيا الفريق §شرتايك يف اجلهة د·ل 
احلوز، ولكن ³ات ٔ�خرى، غرف ٔ�خرى، ال �س?تطيع - ²Yس?يفت- مراlش

م_ح هذه الشهادة، و�لتايل Ëيلحق وا¹د الرضر Ëبري Pىل املقاوالت الصغرية 
ر واملقاوالت املتوسطة ا�يل ك�ش?تغل يف هاذ امليدان، ويتعذر Pلهيا تصد�

  . السلع د·لها ٕاىل اخلارج
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر
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        ::::الس?يد وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س�الس?يد وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س�الس?يد وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س�الس?يد وز�ر الصناPة والت¥ارة و§س�2222ر و§قkصاد الرر و§قkصاد الرر و§قkصاد الرر و§قkصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس?يد املس�شار

اح_ا مkفقني ٔ�نه هاذ الصالحKات خصها äكون عند الغرف، لكن حلد 
ل د·ل ٔ�ي مس�شار يف هاذ امليدان، املذاËرة اZٓن ما عند*ش يش تد|

ا�يل عند� اZٓن يه بني الوزارة وبني الغرف، فاالقرتا¹ات د·لمك لكهم 
  . مرح�ا هبم، اح_ا مس?تعد�ن

هاذ املسائل اكنت موجودة س?نوات هذي، وتطرق_ا لها هذي بعض 
هو اZٔشهر ميل د|لنا لهاذ الوزارة من املسائل اZٔولوية ا�يل د|لنا لها و 

اNور د·ل الغرف، فاح_ا مkفقني ٕاىل PدÑمك يش اقرتا¹ات اح_ا مس?تعد�ن 
ندرسومه، لكن حلد اZٓن رصا¹ة مازال ما توصل�ش ٔ�� �قرتاح من ٔ�ي 
مس�شار، وميكن لمك �كون هاذ §قرتاح م�ارشة ٔ�و Pرب الغرف، Zٔن اح_ا 

  . نٕاذن، ٕاىل اكنوا يش مقرت¹ات اح_ا مس?تعد�. كن¦دمو معهم يد يف يد
  .شكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا، و²شكر الس?يد الوز�ر Pىل مسامهته معنا يف هاته اجللسة

واZٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر الش?باب والر·ضة، 
وموضوPه ال�شغيل اÃايت وبطاقة الش?باب وإالسرتاتيجية الوطنية املندجمة 

�لش?باب .  
من الفريق §س?تقاليل لتقدمي  اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن

  .السؤال

  :املس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفKليد بلفKليد بلفKليد بلفKل
  الس?يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،
كرث ال�م |الل الفرتة اZٔ|رية دا|ل ٔ�روقة الوزارة ويف ٔ�وساط العمل 

بطاقة "و "ال�شغيل اÃايت"امجلعوي Pىل ٔ�ن الوزارة �ش?تغل Pىل ملف 
  ."إالسرتاجتية الوطنية املندجمة �لش?باب"و "لش?بابا

ما يه التدابري اليت  :فkنو�را �لرٔ�ي العام الوطين ²سائلمك الس?يد الوز�ر
اختذهتا الوزارة من ٔ�]ل حتقKق ال�شغيل اÃايت ومتكني الش?باب من بطاقة 

  الش?باب وإالسرتاتيجية املندجمة �لش?باب؟
  .وشكرا

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

  .لكمة لمك، الس?يد الوز�رال

  :الس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر·ضةالس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر·ضةالس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر·ضةالس?يد محمد والز�ن، وز�ر الش?باب والر·ضة
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�شكر بداية الس?يد املس�شار احملرتم Pىل اهÆمه بقضا· الش?باب، 

  :وجوا� Pىل سؤالمك، ٔ�ود التذكري مبا ييل
طبعا الوزارة تب�ت  ملندجمة �لش?باب،فÌ يتعلق �ٕالسرتاجتية الوطنية ا

بت�س?يق و�شاور مع الش?باب دا|ل و|ارج ٔ�رض الوطن  هذه إالسرتاجتية
ٕاضافة ٕاىل الهيئات اNولية  ومع القطاPات احلكومKة وفعاليات اGمتع املدين،

  .املاحنة
طبعا هاذ إالسرتاجتية كهتدف ٕاىل جعل الش?باب حمور ٔ�سايس يف 

- 2015املصادقة Pىل إالسرتاجتية الوطنية رؤية الس?ياسات العمومKة، متت 
، وعرضت Pىل 2014ٔ��ريل  3|الل اGلس احلكويم املنعقد بتارخي  2020

مجيع القطاPات احلكومKة الختاذ إالجراءات املرتبطة بربجمهتا احلالية 
واملس?تق�لية فÌ يتعلق �Zٔهداف د·لها املسطرة، املزيانيات ا�يل �ادي 

وا¹د املزيانية خضمة، Zٔهنا فعال ابغيناها äكون ٕاسرتاجتية  äرصد لها، Zٔن
وفKة �ل�سمية د·لها، ما ابغيناهاش فقط جمرد شعار، و�لتايل غتليب 

  .احلاجKات و§نتظارات د·ل الش?باب
مت ٔ�يضا �شكKل جلنة ملكفة بوضع تصور وخطة العمل املس?تق�لية 

البنك اNويل، ونقدر نقول Í لتزنيل هذه إالسرتاتيجية، إالسرتاجتية مkبعها 
ٔ�ن يف §جÆع الربيعي ا�يل اكن يف واش?نطن، عبد ربه اكن ¹ارض، ومت 

حيتدى به، طبعا من بعد  االتنويه هباذ إالسرتاجتية، بل اعتربوها منوذ]
  .التزنيل د·لو، يف م_طقة شامل ٕافريقKا والرشق اZٔوسط

، البطاقة د·ل "ش?بابالبطاقة د·ل ال "¹اليا، الوزارة يه م_ك�ة Pىل 
الش?باب ٔ�� كنت وPدت هبا، ما ت�ساش بrٔن بطاقة الش?باب اليوم ٕاىل 

س?نة، راه ك�س?هتدفو ثلث ساكنة  30حىت  ¹17دد� السن �ري من 
اح_ا مازالني ) la base de données(املغرب، و�لتايل حىت ذيك 

جم، ك�ش?تغلو Pلهيا، Ë�ٔيد ٔ�ن كنا كنعتربو بrٔن ما �اد*ش äكون بذاك احل
ولكن لقKناها ٔ�هنا فعال �لب�_ا، زد Pىل ذÍ ٔ�ن فهيا وا¹د اجلزء ا�يل مرتبط 
بتفعيل احملور الثاين د·ل إالسرتاجتية، واملتعلق ب�سهيل ولوج الش?باب 

�ل¦دمات اZٔساس?ية.  
اليوم، اح_ا ك�ش?تغلو طبعا Pىل طلب ٕابداء §هÆم اخلاص ببطاقة 

�لصفقات العمومKة ا�يل �ادي يعطي  الش?باب، اك�ن وا¹د املرسوم املتعلق
  .انطالقة د·ل هاذ البطاقة

الرب�مج الوطين �ل�شغيل اÃايت، طبعا هاذ الرب�مج هو طموح، 
شاب وشابة، اح_ا ابدينا فKه، §ش?تغال بدا فKه،  5000كHس?هتدف وا¹د 

Zٔن �ري �ش تفهم، الس?يد املس�شار احملرتم، ميل كهنرضو Pىل ال�شغيل 
اح_ا اس?هتدف_ا وا¹د الفµة Zٔن اكينة وا¹د الفµة د·ل الناس ¹اميل اÃايت، 

الشواهد اك�ن وزارة ال�شغيل يه ا�يل Üمتة هبم، اح_ا امشH_ا Ãوك 
الش?باب ا�يل ما اكن�ش عندو الفرصة ٔ�نه *س?تافد حىت من التكو�ن، يعين 
ذيك الش?باب ا�يل يف العامل القروي وا�يل ما اكن�ش عندو فرصة د·ل 
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تكو�ن، و�لتايل قلنا �ادي ند�رو ديك تعز�ز القدرات د·هلم �ش ²سهلو ال 
  .الولوجKة د·هلم لسوق الشغل

وطبعا راه ابدينا يف هاذ اليش، انطلقت م_ذ شهر معلية äكو�ن اZٔطر 
وامجلعيات املهنية املتخصصة وامجلعيات احمللية يف ٔ�فق انطالق معلية 

  .ن شاء هللا يف التكو�ن يف املقاو�åسجيل الش?باب ا�يل �ادي *س?تافدوا إ 
  .وشكرا

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

  .اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن، تفضل

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

كنظن ٔ�ن هاذ التوضي¶ات اكن رضورية �لرٔ�ي العام والسادة 
قاليل، الزلنا نلح Pىل املس�شار�ن *سمعوها، �ري ٔ�ننا، يف الفريق §س?ت

رضورة ٕاخراج بطاقة الش?باب، س?Ì واZٓن البطاå ضاربة ٔ�طناهبا، وحىت ال 
نفkح اGال لش?بابنا ٔ�ن ي�سكع ٔ�و يد|ل يف مkاهات سوف لن تنفعه هو 

  .املفروض ٔ�نه س?ي¦دمهوال وطنه، 
اليوم، الس?يد الوز�ر احملرتم، هاذ بطائق الش?باب جندها يف ]ل دول 

من يه ٔ�فقر م_ا، حKث *سهل الولوج Pرب الف_ادق وPرب العامل حىت 
احلافالت وPرب السكك احلديدية، هذا يشء جيعل الشاب يتطلع ويعرف 

  . وطنه و|ارج وطنه، هذا ٔ�مر رضوري ٔ�صبح اZٓن مل¶ا وحنن دوå شابة
ä�ٔرك هذه النقطة ؤ�د|ل ٔ�يضا يف ال�شغيل اÃايت، اح_ا البنك اNويل 

شاب ا�يل قررتو وكتقولوا  5000ل اNوالر، وعند� املليون د· 5اعطا� 
درمه للك  P8000ام، وٕاىل قسمنا هاذ العملية احلسابية  P30ام لــ  18من 

  درمه اليوم غتد�ر لنا مرشوع؟ 8000شاب، واش كتظنوا ٔ�ن 
، واش اك�ن 30لــ  P18ام ا�يل در� من  718نيا، هذاك الشاب د·ل 

Pام  60رشوع اليوم؟ �ه ا�يل عندو Pام �ادي يد�ر م  18يش شاب 
و�ادي ميوت بال مرشوع، مفا �N� Íري مازال ما اعرفش حىت فني 

  .مييش
ٕاضافة �لنقطة الثالثة ا�يل {رتوها وا�يل نورت هبا .. ٕاذن، ال�شغيل اÃايت

الرٔ�ي العام، الس?يد الوز�ر، مشكورا وlعادäمك، ٔ�قول ٔ�ن هذيك امجلعيات 
افت Pىل هاذ المكية الÚس?يطة د·ل الفلوس د·ل ال معىن �ش الناس äهت

دوالر ا�يل اكينة، راه مجعية من الوزراء د·لمك، الس?يد الوز�ر، هاذ  5000
امجلعية يه دارت الرئHس مهنا واZٔعضاء من الوزراء ويه والت وس?يط، 

  . هذا راه �ري مق�ول، فkحوا اGال لبايق امجلعيات، تفkحوا Pىل اGمتع املدين
  .را الس?يد الرئHسشك

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
ثواين، راه ما ابقاش عندك  5اÑهت1ى الوقت، تفضل الس?يد الوز�ر يف 

  .الوقت

        ::::الس?يد وز�ر الش?باب والر·ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر·ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر·ضةالس?يد وز�ر الش?باب والر·ضة
د·ل الثواين، ما ميكن يل ٕاال Ñمثن ال�م ا�يل ]ا به  5مادام اك�ن 

Í إالËراه  الس?يد املس�شار احملرتم �ل�س?بة �لبطاقة د·ل الش?باب، ٔ�� قلت
  .ا�يل اك�ن، اح_ا ك�ش?تغلو ٕان شاء هللا �ش Ñرفعو الوترية �ش خنرجو هبا

املليون د·ل اNوالر  �5ل�س?بة �ل�شغيل اÃايت، ما خنلطوش Zٔن قلنا 
�ٓالف شاب مايش �ش �ادي ند�رو هلم  �5ٓالف شاب، و 5ك�س?هتدفو هبا 

ني الت¥ارب اZٔخرى، ا�متويل، ال التكو�ن، هذا هو الفرق ا�يل اك�ن ما ب
Zٔن الت¥ارب اZٔخرى ج�نا الفلوس ولكن �اب التكو�ن، �اب الت��ع، 
�ابت تعز�ز القدرات وضاع لكيش، اح_ا عكس?نا املقاربة، اس?هتدف_ا هاذ 
الش?باب ا�يل ما اك²ش عندو حظوظ يف التكو�ن، ٕاذن اح_ا ٔ�ش?نو �غيني 

�ن �ش يوجلوا شاب، �ري �ادي نعززو القدرات د·هلم �لتكو  5000من 
�لسوق د·ل املقاوå، يف ¹ني ٔ�ننا كن�kظرو يف الت�س?يق مع إالخوان مع 

  . وزارة ال�شغيل نلقاو ا�متويل د·هلم
  .وشكرا الس?يد املس�شار احملرتم

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
شكرا الس?يد الوز�ر، و²شكر الس?يد الوز�ر Pىل مسامهته معنا يف هاته 

  . اجللسة
املو]ه ٕاىل الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ون�kقل ٕاىل السؤال 

اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن . §جÆعية حول حماربة �شغيل اZٔطفال
  .من الفريق §شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  الس?يد الرئHس،

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

الظواهر اليت تثري ]دال دوليا ووطنيا،  تعد ظاهرة �شغيل اZٔطفال من
فه1ي ظاهرة اجÆعية معقدة تتفاPل يف äكو�هنا عوامل مkعددة، ٔ�مهها �ٓفة 

  .الفقر والهشاشة اليت تدفع اZٔرس ل�شغيل ٔ�طفالها
اليت متنع  138نذËر، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن املغرب وقع Pىل االتفاقKة 

تعلقة حبظر ٔ�سؤ� ٔ�شاكل امل  182، واالتفاقKة �15شغيل اZٔطفال دون سن 
  .ال�شغيل لٔ»طفال

ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة �لهنوض بrٔوضاع  :سؤايل الس?يد الوز�ر
  وما يه اZٓليات الكفK[ مب¶اربة الظاهرة؟  ؟الطفوå �ملغرب

  .وشكرا

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



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

24 

 )م 2014د*سمرب  2( ه 1436 صفر 9

  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال

        ::::الم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالس?يد عبد السالس?يد عبد السالس?يد عبد السالس?يد عبد الس
  .شكرا الس?يد الرئHس احملرتم

ابغيت ²شكر الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني، وابغيت ²شكر 
الس?يدة املس�شارة احملرتمة Pىل وضع هذا السؤال حول موضوع ٔ�سايس 

  .وÜم، ذو طابع اجÆعي يتعلق مب¶اربة �شغيل اZٔطفال
الس?يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�ن املغرب Pىل مس?توى  كام تعلمني،

الرتسانة القانونية حنن مؤهلني، صادق_ا Pىل االتفاقKة اNولية حلقوق الطفل، 
صادق_ا Pىل االتفاقKتني اNوليتني كام ]اء Pىل لسانك د·ل م_ظمة العمل 

، ]اء اNس?تور اجلديد مبجموPة من القوانني والبنود 183و 138اNويل 
ي حقوق الطفل، مدونة الشغل تنص يف العديد من بنودها Pىل م_ع حتم

س?نة، هناك �لطبع م_ع  �15شغيل اZٔطفال، هناك قانون ٕالزامKة التعلمي ٕاىل 
س?نة يف ٔ�عامل قد تعيق منومه الصحي ٔ�و العقيل  �18شغيل اZٔطفال دون 

ات ٔ�و سالمهتم ٔ�و سلوlهم اZٔ|اليق، هناك م_ع اكفة ٔ�شاكل الرق واملامرس
الشÚهية �لرق، هناك م_ع اس?ت¦دام الطفل ٔ�و �شغيî ٔ�و عرضه Zٔغراض 

Íة، ٕاىل �ري ذKارة ٔ�و ٕالنتاج ٔ�عامل ٔ�و عروض ٕا�حPNا.  
مث ٔ�ن الوزارة، �لطبع هذا معل عرضاين، مجموPة من القطاPات 
احلكومKة �ش?تغل Pىل هذا اZٔساس، وكذÍ مجموPة من امجلعيات املدنية 

يف اZٔرض ويف امليدان حول حماربة �شغيل ) terrain(�ش?تغل يعين يف 
وهنا البد من إالشادة والتنويه �لعمل اجلاد ا�يل كتقوم به هاذ . اZٔطفال

امجلعيات د·ل اGمتع املدين، كتمك[ �لعمل احلكويم ا�يل كام قلت هيم 
  .خمتلف القطاPات

-2006وكام تعلمني ٔ�ن هناك خطة وطنية، خطة وطنية ا�يل ك�شمل 
  ".مغرب ]د�ر بrٔطفا�"، حتت شعار 2015

النتاجئ، النتاجئ معربة، انتقلنا، Pدد اZٔطفال ا�يل كHش?تغلوا دون سن 
ٔ�لف س?نة  80ٕاىل حوايل  1999ٔ�لف س?نة  517، انتقل �لضبط من 15

  .ٔ�لف د·ل الطفل خصو ما *ش?تغلش 80، مبعىن ٔ�ن ٔ�مام_ا وا¹د 2013
كومة، اح_ا ؤ�قولها �لك احلكومة Pازمة، وهذي مشلكة ال هتم احل

مسؤولية، اZٔطفال دون سن اخلامسة عرشة ماكهنم يف املدرسة، ولHس 
  .ٕاال

ولكن �لضبط هاذ ال�م خصنا نتحملو، و�ادي نعملو �ش يف ٔ�قرب 
اZٔوقات، يف ٔ�قرب اZٓ]ال عفوا، ٔ�ن ال يبقى هناك طفل |ارج املدرسة 

اZٔساس?ية، واليت ينص Zٔن هاذ اليش حقKقة فKه ٕاساءة �لطفل وحلقوقه 
  .Pلهيا اNس?تور رصا¹ة

�ش Ñمكلو هاذ الرتسانة، وكتعرفوا عند� جوج د·ل مشاريع القوانني، 
ؤ�� كنادي السادة املس�شار�ن �ش ²رسعو Pىل املصادقة Pىل مرشوع 
القانون د·ل العامل املزنليني، Zٔن وا¹د احللقة ٔ�ساس?ية يف حماربة �شغيل 

  .اZٔطفال

Hالس?يد رئHالس?يد رئHالس?يد رئHس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس?يد رئ::::        
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس?يدة املس�شارة، يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  الس?يد الرئHس،

يف احلقKقة، الس?يد الوز�ر، الواقع � لغة مغا�رة ملا تقولونه، �ادي 
 Íطفال املشغلني ٕاىل �ٓخر ذZٔاعطيتو� ٔ�رقام حول ٔ�ن ا Æال، انéنعطيمك م

هلم تتضاءل، واش تقدروا تعطيو� ٔ�رقام مkعلقة �لقطاع �ري ال�س?بة د·
املهيلك ا�يل Ëيتعترب بؤرة من البؤر ا�يل ك�س?توعب ال�شغيل د·ل 
اZٔطفال، �ٕالضافة ٕاىل قطاع الصناPة التقليدية، الس?يد الوز�ر، ا�يل 

ٕاذن، ما تقولونه يشء، ولكن الواقع . كHشغل وا¹د العدد هائل من اZٔطفال
  .ء �ٓخريقول يش

 ،Íات ٕاىل �ري ذKة من االتفاقPىل مجموP ،لكممت عن الرتسانة القانونيةä
مااك�ن حىت يش مشلك، مkفقني ٔ�ن املغرب وقع Pىل مجموPة من 

  :االتفاقKات، واك�ن مجموPة د·ل القوانني، ولكن عندي بعض املالحظات
اشة ال ٔ�وال، ٔ�ن الصيغ اليت تتÚ_اها احلكومة ¹اليا حملاربة الفقر والهش

. äرىق ٕاىل مس?توى توفري امحلاية §جÆعية مبفهوÜا الشمويل بصفة Pامة
ÍÃ، البد من حتسني واس?تكامل املنظومة القانونية لوضعية اZٔطفال يف 

  .جمال ال�شغيل
مرشوع احلكومة املتعلق �لعامå املزنلية، الس?يد الوز�ر، يدافع Pىل 

، ولكن 15يعة احلال فوق سن ، بطب 18اس?مترار �شغيل اZٔطفال دون سن 
|اصة �ل�س?بة �لعامالت يف املنازل، ؤ�نمت تعرفون بrٔن  18دون سن 

البيوت يه ٔ�ماËن مغلقة، وكتكون فهيا وا¹د العدد من §Ñهتااكت اجلس?مية، 
  .Zٔن ماكن مغلق ما ميك_لكش انت متيش تد�ر فKه الرقابة

مف�ش  �400ٕالضافة ٕاىل هذا، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن عند� ٔ�قل من 
ٔ�لف مقاوå، واش  20شغل، وعند� مéال �ري القطاع املهيلك عند� 

اقدرتو مéال äراق�وا القطاع املهيلك؟ ماذا عن القطاع �ري املهيلك الس?يد 
  الوز�ر؟

  :ÍÃ، ٔ�� ٔ�قرتح
  ٔ�وال، املنع الفوري والشامل ل�شغيل اZٔطفال يف اZٔعامل اخلطرية؛ 

ونية واملادية اليت حتول دون ولوج ٔ�فواج ٕارساء اZٓليات والضام�ت القان
  ]ديدة من اZٔطفال لسوق الشغل؛

7لثا، §ن�شال التدرجيي لٔ»طفال املشغلني دون السن القانوين 
�لشغل، وحتسني ظروف معل اZٔطفال البالغني سن العمل، وتوفري وسائل 

  .حام�هتم
  الس?يد الوز�ر، 
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·ل التعلمي، Zٔن هذا و�ٕالضافة لهذا، البد م_ه ٕاصالح املنظومة د
مرتبط بعدد من اGاالت، من بHهنا م_ظومة التعلمي Zٔن من بني اZٓفات ا�يل 
كنعHشوها هو الهدر املدريس ا�يل Ëيدفع الناس، Ëيدفع اZٔطفال �ش 
كHش?تغلوا، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن Pدد من اZٔرس تعترب ٔ�ن املردودية د·ل 

  . ية د·ل اZٔرسةاش?تغال اZٔطفال يه بند البنود د·ل املال 
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

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

  ...الس?يد الوز�ر م�قى عندك

        ::::الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعية
7نية وا¹دة، هاذ اليش ا�يل قالت الس?يدة املس�شارة هو ا�يل كند�رو 

  .يف احلكومة، ما اك�ن |الف بناتنا ٕاطالقا، فkبارك هللا Pليك

        : : : : رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
ون�kقل ٕاىل السؤال املوايل موضوPه رضورة ا�هنوض جبهاز تفHkش 
الشغل وäمثني ٔ�دواره، السؤال املوايل اللكمة ¹Zٔد السادة املس�شار�ن من 

  .الفريق الفKدرايل لتقدمي السؤال، تفضل الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماح
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  د الرئHس،الس?ي
  السادة الوزراء،

  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس?يد الوز�ر،

لٔ»سف اكن سؤالنا عن التدابري العملية اليت س�k¦ذوهنا من ٔ�]ل الرفع 
من Pدد مف�يش الشغل، خصوصا مع صدور النظام اجلديد �لوزارة، لكن 

م_اصب مالية فقط يف القانون  10احلكومة ٔ�]ابت ملا خصصت �لوزارة 
  . 2015ايل لس?نة امل

  .شكرا

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÆعية
  الس?يد املس�شار احملرتم، 

�لطبع السؤال د·لمك حول ا�هنوض بتفHkش الشغل وäمثني ٔ�دواره، اح_ا 
تغلوا يف ٔ�وال ابغيت حنيي اللك رمغ ق[ Pددمه، املف�شني د·ل الشغل كHش? 

ظروف يعين صعبة، ولكن Ëيقوموا بدور ٕاجيايب �لغاية، العدد د·هلم حمدود 
ولكن اح_ا ك�ش?تغلو �ش ²س?تعملو نتعاملو بصفة ٕاجيابية مع هاذ حمدودة 
العدد، ك�ش?تغلو حسب §س?هتداف وعند� �ر�مج س?نوي، كن¶ددو 

  .بعض القطاPات ا�يل �ادي Ñكéفو فهيا التفHkش
، هاذ الس?نة �ادي Ñكéفو التفHkش يف جمال الفال¹ة Pىل سKÚل املثال

Zٔن اك�ن جتاوزات ٔ�ساسا يف جمال النقل، Ëيكونوا حوادث د·ل الشغل 
وحوادث السري، يف جمال قطاع البناء �ادي Ñكéفو التفHkش، يف جمال 

ولكن يف نفس الوقت كام قلت .. حماربة �شغيل اZٔطفال، يعين هاذو
ل د·ل هاذ اجلهاز حسب ٔ�وال احلاجKات كن¶اولو نعقلنو ٔ�كرث العم

واخلصوصيات د·ل لك م_طقة م_طقة، وحسب توقKع عقود ٔ�هداف مع 
  . املندوبيات ال اجلهوية وال إالقلميية �لشغل

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس?يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::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
   الس?يد الوز�ر،

ٔ�وال كام ٔ�رشت الهدف د·لنا من تقدمي السؤال هو الرفع من املس?توى 
د·ل هاذ اجلهاز نظرا ��ور الهام ا�يل Ëيقوم به، Zٔنه ما اك�ن حىت مربر، 
الوقت ا�يل مقتيو بطبيعة احلال ٕ�صدار القانون اجلديد �لوزارة وٕاPادة 

وا¹د العدد د·ل م_دوبية، و|ا  54د·ل املد�ر·ت،  9الهيلكة ا�يل درتيو 
املندوبيات كنعرفو Ëيفاش ك�ش?تغل ا�يل مازال ما عندها حىت املقرات، 

  .وا�يل حىت هاذ العدد ما اكفHش
كذÍ اخلالصات ا�يل وصلنا لها يف الندوة الوطنية لتقKمي مدونة الشغل 

ش?ت�رب املايض، وال ما نتابعه ٔ�نه ما  23-22س?نوات،  10بعد صدورها بعد 
به، الس?يد الوز�ر، مايش اكيف، ما ٔ�ظنمك مقkنعون بrٔن العدد قلتيو وتفضلمت 

د·ل مف�يش الشغل غتضاعفوه، راه وا|ا Ñرفعو العدد، |اصة مع ا�ساع 
داÁرة القطاع �ري املهيلك، |اصة القضية د·ل �شغيل اZٔطفال و�ريها 
و�ريها، مفا ٔ�عتقد بrٔنه يش وا¹د ال يف الوزارة وال اح_ا كنقابيني، حىت 

ما �ادي �كون مقkنع معمك، الس?يد الوز�ر، بrٔن تقول يل راه وا¹د 
  .��س?هتدفو ما ��س?هتدفو، اح_ا راه Pارفني الواقع احبال ا�ىل PارفKنو ٔ�نمت

ÍÃ، اح_ا، يف الفريق الفKدرايل، �ادي نتقدمو بتعديل يف املوضوع، 
و احلكومة اكنت �ري م_صفة لهاذ اجلهاز، ولهاذ الوزارة، وÍÃ �ادي نتقدم

وا|ا نضاعفوه، خص وا¹د املس?توى �كون ... بتعديل �ش Ñرفعو من العدد
يعين �رتفع ٕاىل املس?توى الالئق، وٕاال ال معىن حىت النقاش د·لنا اZٓن، 

، ما غيكون حىت يش مربر ٕاىل اكن 2015وحنن نناقش املزيانية د·ل س?نة 
مف�يش شف_ا بعض الثغرات ا�يل كتطلب املعاجلة، وPىل رٔ�سها رفع Pدد 

  .الشغل ٕاىل ما تداركناهاش
فÍA، هذا رٔ�ينا واح_ا معمك والهدف د·لنا هو دمع هذه اجلهاز وتقوية 
هذا اجلهاز وتوفري وسائل العمل، كذÍ �ٕالضافة لهذا توفري وسائل العمل، 
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ما اكي�ش وسائل العمل، الوزارة Ëيفاش ك�ش?تغل، املد�ر·ت ا�يل ا¹دث�Kو 
  . ات Ëيفاش اكيننيËيفاش اكينني، املندوبي

فهاذ اليش لكو Ëيتطلب ٕاPادة النظر، وا²س¥اما كذÍ مع اخلالصات 
ا�يل وصل لها الفرقاء الثالث يف الندوة الوطنية كام ٔ�رشت، الندوة الوطنية 

  .�قش?نا نقاشات حبضور م_ظمة الشغل اNولية ا�يل شاركتنا يف هاذ العمل
معقول �ش تبقى  فÍA، ما اك�ن حىت م_طق، وما اك�ن حىت يش

فك_طالبو، �ادي نطلبو التعديل، وÑمتناو ٔ�ن . الوضعية Pىل ما يه Pليه
احلكومة �س?تاجب وتتدارك اخللل ا�يل رضوري جيب تدارك اخللل 

  .املوجود، وال ما غنختلفوش يف شلكه
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::جÆعيةجÆعيةجÆعيةجÆعيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §
  الس?يد املس�شار احملرتم، 

ٔ�تفهم �ريäمك Pىل Pامل الشغل وتعاطفمك مع الوزارة، ؤ�نمت مشكور�ن Pىل 
ذÍ، حنن س?نعمل �لطبع قدر إالماكن مس?تق�ال حسب ما �سمح به 
الظروف Pىل ٔ�ن حنسن مس?توى املوارد الÚرشية، ولكن Ëونوا Pىل يقني ٔ�ننا 

وبفضل العمل اNؤوب د·ل اZٔطر د·لها، ²سهر يف الوزارة بفضل التضحية 
س هبا  ٔrرشية كنحققو نتاجئ يف امليدان، �لطبع نتاجئ ال بÚٔ�ننا بنفس املوارد ال
Pىل مجيع املس?تو·ت لنضطلع �ملهام املوËوå ٕالينا، وس?نواصل العمل يف هذا 

  .املنحى
�لطبع ٕاىل ]اب هللا توظيفات ]ديدة ما �اد*ش نقولو ال، ولكن اح_ا 

نا|ذو بعني §عتبار كذÍ التواز�ت العامة �لبالد، واك�ن ¹اجKات ك 
خمتلفة، مايش �ري الوزارة ا�يل اكينة، اكينة وزارات كذÍ، اZٔمن يف 
¹ا]ة، قطاع الص¶ة يف ¹ا]ة، ٕاىل �ري ذÍ من القطاPات، ا|ذينا هاذ 

  .، رمبا العام اجلاي ٕان شاء هللا جيي اخلري ٕاىل كتب هللا10العام 

        ::::يد رئHس اجللسةيد رئHس اجللسةيد رئHس اجللسةيد رئHس اجللسةالس? الس? الس? الس? 
شكرا الس?يدة والسادة الوزراء، شكرا الس?يدة والسادة املس�شارون 

  .Pىل مسامهتمك
  .ون�kقل م�ارشة ٕاىل اجللسة اون�kقل م�ارشة ٕاىل اجللسة اون�kقل م�ارشة ٕاىل اجللسة اون�kقل م�ارشة ٕاىل اجللسة ا<<<<صصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيع


