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        1002100210021002رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 فربا�ر 3( هـ 1436 ربيع ا$ٓخرمن  13 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئHس اGلسل الرابعاخلليفة  ،دبدااش@يخ ٔ�محدو الس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان ومخسة عرش دقKقة، ابتداءا من الساPة الرابعة واNقKقة  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .أ$ربعني بعد الزوال
  .م[اقشة أ$س@ئ] الشفهية ::::Yدول أ$عاملYدول أ$عاملYدول أ$عاملYدول أ$عامل

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

    ::::دبدا، رئHس اجللسةدبدا، رئHس اجللسةدبدا، رئHس اجللسةدبدا، رئHس اجللسةاااامحدو محدو محدو محدو �ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس@يد ش@يخ املس�شار الس@يد ش@يخ املس�شار الس@يد ش@يخ املس�شار الس@يد ش@يخ 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  .P�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  الس@يدان الوز�ران احملرتمان،

  مون،الس@يدة والسادة املس�شارون احملرت 
من اNس@تور، ووفقا ملقiضيات النظام  100معال بoٔحاكم الفصل 

اNاyيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة ٔ$س@ئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول أ$س@ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول أ$عامل، 
Pىل ما Yد من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس@يد أ$مني ٕالطالع اGلس

   .وٕاPال�ت
  .اللكمة لمك الس@يد أ$مني

        ::::املس�شار الس@يد محمد Pداب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس@يد محمد Pداب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس@يد محمد Pداب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس@يد محمد Pداب، ٔ�مني اGلس
  .شكرا الس@يد الرئHس

 951/14توصل رئHس جملس املس�شار�ن بقرار اGلس اNس@توري رمق 
أ$yري gشغور املقعد ا�ي اكن �شغ� املرحوم محمد ا�ي رصح مبوجب هذا 

  .تعويضه املس�شار�ن دوناNوا� مب�لس 
كام توصل رئHس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكiوبة من Pدد السادة 

فربا�ر  03املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال اجللسات العامة ليومه الثال9ء 
  :، ويتعلق أ$مر �لسادة2015

عبد هللا ٔ�بوزيد، محمد اق�يب، فاروق شهري، عبد امحليد احسHسن، 
ق بنكريان، محمد الك�وري، سعيد ٔ�رزيقي، عبد القادر محمد عبو، عبد الرزا

عبد الوا§د  Pلوي حس@ين،، موالي ٕادر�س طييب Pلوي أ$منيقوضاض، 
الشاعر، عبد الك�ري �رقKة، اجلياليل الصبحي، محمد احسايين، الغازي 

حلسن ا، الغراربة، م�ارك النفاوي، محمد �رPاه الس@باعي، ٔ�محد الرمحوين
ف ٔ�معو، ٔ�محد اNيبوين، محمد القلويب، محمد عبد ا�لطي ل،اكٔ�¬وج

الق[دويس، محمد ٔ�مزال، توفKق مكيل، Pادل املعطي، املهدي زر¬و، جامل 

yريي بل±ري،  ،حمند املسعودي، موالي يوسف بن�لونا�Nن العكرود، 
د العز�ز بوهدود، محمد الهبطي، محمد البطاح، فريدة بعبد هللا الغويت، ع 

وامعرو، املصطفى تومة، ا�راهمي بنديدي، س@يدايت النعميي، عبد الرحمي 
، محمد شفKق بنكريان، عبد امحليد ٔ��رشان، حلسن بلمقدم، شاكفال 

خلريف، صاحل داداه، ٔ�محد إالدر�يس،  ٔ�محدٕاسامعيل قKوح، محمد العزري، 
عز�ز مك[يف، احلسني اش@نلكي، بنارص ٔ�زاكغ، عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، 

  .مصطفى اخللفKوي
من النظام اNاyيل Gلس  163و 162م املادتني وتطبيقا ٔ$حاك

املس�شار�ن؛ وبناء Pىل قرارات مكiب جملس املس�شار�ن ذات الص]، 
ينا�ر  27نعلن عن حصي] احلضور yالل اجللسة العامة املنعقدة بتارخي 

ا¾صصة جللسة أ$س@ئ] الشفهية، حبيث اعتذر عن حضور ٔ�شغالها  2015
مس�شارا بدون إالدالء لرئاسة  77تغيب عهنا مس�شارا �رملانيا، و  60

اGلس بoٔي اعتذار، وس�Hارش مكiب اGلس تطبيق املساطر القانونية 
من النظام اNاyيل Gلس املس�شار�ن،  163املنصوص Pلهيا يف املادة 

  .وذÁ ٕ�رسال اس@تفسارات �لمتغيبني �اكفة الوسائل املتا§ة
�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، كام توصلت الرئاسة مبراس] من الوز

خيرب من yاللها اGلس ٔ�ن الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعية 
سH[وب عن الس@يد وز�ر الس@يا§ة يف إالYابة عن السؤال الفريد املوYه 

  .لقطاع الس@يا§ة
و�لÈس@بة لÇٔس@ئ] الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :فربا�ر 903ء ٕاىل Éاية يوم الثال

 ؛26: أ$س@ئ] الشفهية -

 ؛7: أ$س@ئ] الكiابية -

  .1: أ$جوبة الكiابية -
  .شكرا الس@يد الرئHس

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس@يد أ$مني

وËرشع ا$ٓن يف معاجلة أ$س@ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه 
الرتبية : تسؤÃ، س@بعة ٔ�س@ئ] مهنا �ٓنية موÌة لقطاPا 20اجللسة وPددها 

سؤP Ãادية موزPة Pىل  13الوطنية، التعلمي العايل، الصÍة، الطاقة، و
الرتبية الوطنية، التعلمي العايل، االتصال، الس@يا§ة، ال�شغيل، : قطاPات

  .الوزارة امللكفة �لنقل، الوزارة امللكفة �لبÎHة
ية هاته اجللسة �ٔ$س@ئ] املوÌة �لس@يد وز�ر الرتب Ëس@هتل Yدول ٔ�عامل 

�ٓش من ٕاطار .. الوطنية والتكو�ن املهين، السؤال ا$ٓين أ$ول حول وضع
 .اليس دعيدPة؟ تفضل
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        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPة
  .شكرا الس@يد الرئHس

ٔ�طلب م[مك ٔ�ن ٔ�دعو اGلس املوقر، السادة املس�شار�ن والس@يدات 
رحوم محمد املس�شارات، ٕاىل قراءة الفاحتة Òرحام Pىل ٔ�§د رموز املقاومة، امل

  .م[صور، ؤ�يضا املناضل اNميقراطي ٔ�محد بن�لون

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
الس@يد املس�شار، هاذي Pادة كند�روها ميل ¬يكونوا ٔ�عضاء داyل 

  .اGلس

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPة
  .هذا راه �رملان، اليس محمد م[صور راه �رملاين الس@يد الرئHس

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

 �رمحو، ولكن Pادة ¬يكونوا ٔ�عضاء داyل اGلس ٔ�و ٔ�عضاء داyل هللا
  ...احلكومة، هاذي س@نة وال Pادة دامئا

        ::::املس�شار الس@يد محمد عيدPةاملس�شار الس@يد محمد عيدPةاملس�شار الس@يد محمد عيدPةاملس�شار الس@يد محمد عيدPة
  .س@نة لHست محيدة، وËس�ل Pليمك Pدم الرتمح

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

  .جسلت املالحظة دY ��ٔ ،ÁØاوبتك، شكرا
�ٔ$س@ئ] املوÌة ٕاىل الس@يد وز�ر Ëس@هتل Yدول ٔ�عامل هاته اجللسة 

الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، والسؤال ا$ٓين حول وضع ٕاطار Úين 
  . ملد�رات ومد�ري املؤسسات التعلميية

اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من الفريق Ãس@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

  .لرمحن الرحميgسم هللا ا
  الس@يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
هناك فÎة عريضة من مد�ري املؤسسات التعلميية Ãبتدائية ٔ�و 
إالPدادية ٔ�و الثانوي، تعمل يف مصت وبتفان وٕاyالص، وذÁ �لرمغ من 
الظروف وإال¬راهات املوضوعية اليت تعمل يف ٕاطارها، مع العمل ٔ�ن دورها 

ها يعترب حمورØ يف املنظومة الرتبوية، ٕاال ٔ�ن الوزارة ما Òزال مiنكرة لها ؤ�داءَ 
  .رغام ٔ$داهئا لواج�اهتا املهنية

وقد مرت ٔ�زيد من ثالث س@نوات Pىل انطالق احلوار بني وزارة الرتبية 

الوطنية والتكو�ن املهين وامجلعية الوطنية ملد�رات ومد�ري التعلمي Ãبتدايئ 
الثانوي وإالPدادي والثانوي التoٔهييل، وذÁ لوضع ٕاطار  ومد�ري التعلمي
وقد yلصت ÃجPÂات يف ٕاطار ا�ل�ان املشلكة لهذا . Úين لهذه الفÎة

مع -الغرض ٕاىل نتاجئ رفعت ٕاىل الوزارة فور çÃهتاء مهنا، Éري ٔ�نه وحلد ا$ٓن 
ٕالطار مل تفصح الوزارة عن النتاجئ املتوصل ٕاìهيا، ومل خترج ا - اكمل أ$سف

  .املتفق Pليه ٕاىل §زي الوجود
ما يه �ٓفاق تغيري إالطار املهين : �ا، Ëسائلمك الس@يد الوز�ر احملرتم

اخلاص هبذه الفÎة؟ وٕاىل مىت س�Hقى ح�Hس رفوف الوزارة ٔ�م ٔ�نه س@يكون 
من حس@نات النظام أ$سايس اجلديد ا�ي ٔ�نمت بصدد ٕاخراYه حلزي 

  الوجود؟
  .وشكرا

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

هللا خيليمك اشوية .. اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة عن السؤال
دØل الهدوء، الس@يد الوز�ر دقKقة، هللا خيليمك اشوية دØل الهدوء، تفضل 

  .الس@يد الوز�ر

الس@يد عبد العضمي ¬روج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية الس@يد عبد العضمي ¬روج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية الس@يد عبد العضمي ¬روج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية الس@يد عبد العضمي ¬روج، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية 
        ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

س@يد الرئHس احملرتم، وكÈشكر الس@يد املس�شار Pىل طر§ه شكرا ال 
  .لهذا السؤال

Éري �ش نوضعمك يف الصورة، §اليا الوزارة ٔ�و املنظومة الرتبوية يوYد 
ٔ�لف ٔ�طر ميارسون Úام إالدارة الرتبوية، وبطبيعة احلال  18فهيا حوايل 

  .إالطار أ$صيل دØهلم مه أ$ساتذة
وتقد�ر yاص ملد�ري ومد�رو املؤسسات بطبيعة احلال نويل اهÂم 

التعلميية نظرا �÷ور ا�يل ¬يقوموا به داyل هاذ املؤسسات، و�Á مت الرفع 
، وا�يل ابغيت نلح Pليه وهو ٔ�ن مد�ر 2011من التعويضات دØهلم س@نة 

مؤسسة يه لHست بوظيفة، بل مبهمة، يعين Úام، مكد�ر داyل إالدارة 
ولكن حنن نناقش هذا املوضوع مع �ٓخره،  ٕاىل... املركزية، ¬رئHس قسم

النقا�ت امخلس أ$كرث متثيلية، هاذ النقاش هو ينكب §اليا يف ٕاطار 
إالصالح دØل النظام أ$سايس اخلاص �لموظفني دØل املنظومة الرتبوية، 

 2015-2014ولكن رمغ ذÁ مقنا ٕ�§داث هاذ الس@نة �ملومس درايس 
  .بويةمس� Òكويين �لÈس@بة لÇٔطر الرت 

املهمة دØل  املهننة دØلوهاذ املس� بطبيعة احلال Éادي يؤهل ٔ�كرث 
مد�ر املؤسسة، وكذÁ ¬ميكن من التخرجي من بعد س@نة دØل التكو�ن 

ٕاذن، هذا ابدينا فKه، وا$ٓن . ٔ�ش±اص مؤهلون ومبس@توى دØل مiرصفني
  .دØل املعنيني �ٔ$مر يف هاذ املسoٔ� 109اك�ن ما يفوق ٔ�و �لضبط 

  .وشكرا
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        ::::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 أ$نصارياملس�شار الس@يد محمد أ$نصارياملس�شار الس@يد محمد أ$نصارياملس�شار الس@يد محمد أ$نصاري
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يد الوز�ر، 
  الزمKالت والزمالء،

تÈشكروك، الس@يد الوز�ر، Pىل اجلواب، ولكن ٔ�عتقد ٔ�ن هذه الرشحية 
ٔ�لف ٕاطار، تقوم بoٔدوار Òربوية ؤ�دوار  18حوايل  اليت يصل Pددها ٕاىل

بيداغوجKة، وyاصة يف املناطق النائية اليت تبعد كثريا يف بعض أ$حKان 
و�لتايل، فه
ي . بعرشات الكKلومرتات عن املندوبيات ف�أ$حرى ا$ٔاكدمييات

ملزمة يف بعض أ$حKان ٔ�ن تقوم بoٔعامل يف ٕاطار التدبري إالداري yارج 
العمل، ولها ٔ�دوار Úمة Yدا �لتÈس@يق مع مجعية ٔ�ولياء و�ٓ�ء  حىت ٔ�وقات

التالمKذ، �ٕالضافة ٕاىل حضور ÃجPÂات اليت Òكون دورية يف 
املندوبيات، ومطالبون يف بعض أ$حKان �النتقال حىت ٕاىل ا$ٔاكدمييات، 
اليشء ا�ي يتطلب جمهود ج�ار وجمهود مiواصل، �ٕالضافة ٕاىل جمهود مايل 

  . من مرتباهتميؤyذ 
و�لتايل، كنا نود ٔ�وال ٔ�ن حيظوا بتكو�ن yاص، و�لتايل ٔ�ن يعطى هلم 
ٕاطار حمدد ومعني، ؤ�ن Òكون التعويضات م[اس@بة لÇٔعامل اجلس@مية واملهام 
الك�رية اليت يقومون هبا ٔ$ن دورمه � ارتباط كثري بتطو�ر املدرسة املغربية، 

Gالالت حىت يف اiخÃ احلد من Áاالت أ$م[يةوكذ.  
çمتىن ٔ�ن �سفر املناقشات واحلوارات مع الوزارة ٕاىل الوصول ٕاىل احلل 

  .لهذه القضية
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . اçهت
ى الوقت، الس@يد املس�شار، شكرا

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

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين �ن�ن�ن�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو 
فعال، الس@يد الرئHس، اNور دØل املد�ر�ن دØل املؤسسات هو دور 
حموري يف ٔ�داء املنظومة الرتبوية، yاصة ؤ�ننا حنن مق�لني ا$ٓن Pىل ٕارساء 

 مرشوع دØل املؤسسة، ما هو مرشوع املؤسسة؟ 
çريد ٔ�ن Òكون لك مؤسسة ٔ�و لك مدرسة ٔ�ن تد�ر بصفة ش@به 

النتاجئ، ٔ$ننا çريد ٔ�ن �كون التدبري ؤ�ن Òكون  مس@تق]، ولكن بناء Pىل
  .احلاكمة قامئة Pىل النتاجئ ليك نصل ٕاىل حتسني ٔ�داء املنظومة الرتبوية

 .شكرا
  

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

وا$ٓن نiÈقل ٕاىل السؤال ا$ٓين الثاين، موضوPه تoٔخر بعض ا$ٔاكدمييات 
  . ني الواج�ة أ$داءالتعلميية يف رصف مس@تحقات املقاول

اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من فريق أ$صا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد احلسن املس�شار الس@يد احلسن املس�شار الس@يد احلسن املس�شار الس@يد احلسن خمخمخمخملصلصلصلص
  .شكرا الس@يد الرئHس
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

يف هاذ أ$واخر �تت ٕاشاكلية التoٔخر Éري املربر من طرف مجموPة من 
لتعلميية موضوع اس@هت�ان واس�[اكر قل نظريهام من طرف ا$ٔاكدمييات ا

�سديد املقاولني واملمونني �لمواد الغذائية وÉريها ا��ن ترضروا من Pدم 
مس@تحقاهتم املالية يف �Yٓالها املس@تحقة دون موجب قانوين، وyري م�ال Pىل 

 120درPة اليت تعHش جعزا Úوال يت�اوز -ماسة-هذا ما تعرفه Ìة سوس
 .س@ن�مي ما فوقمليار 

�ا، Ëسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري العاY] اليت 
س�i±ذوهنا ملعاجلة هذا املشلك ا�ي �س�ب يف ٕافالس العديد من املقاولني 
من جراء هذا التyٔoري Éري املربر، وا�ي جتاوز يف بعض احلاالت ٔ�كرث من 

فواتري يف �Yٓالها اليت ال فoٔ�ن يه الزتامات حكومiمك يف �سديد ال. س@ن�ني
  ي�Èغي ٔ�ن تت�اوز شهر�ن، كام هو م[صوص Pليه قانونيا؟ 

        .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

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  . شكرا الس@يد املس�شار Pىل طرحمك لهذا السؤال

ال احلكومة ال تنكر ٔ�ن اكن هناك تطور ¬بري يف جحم املتoٔخرات، فع
وهذا بطبيعة احلال راجع �ٔ$ساس لكون ٔ�ن الس@يو� مل Òكن موجودة �لقKام 
�ٔ$داءات الالزمة، هذا هو املشلك أ$سايس، يعين مايش وا§د إالرادة 
لعدم ٔ�داء هاذ املتoٔخرات، بل اك�ن مشلك دØل الس@يو�، وهذا راجع 

س@نوات  5ٔ�و  4بيعة احلال حلجم Ãس� رات ا�يل تدارت م[ذ وا§د بط 
ي ـــــــــــــنظرا لالعÂدات ا�يل تعطاو Éري يف اجلانب دØل Ãلزتام، يع[

)les crédits d’engagement(و ،)les crédits de paiement (
  .اعÂدات أ$داء مل توا¬ب جحم هذه Ãس� رات وجحم هذه النفقات

مت حتويل ٕاىل  2014ن حناول بطبيعة احلال اس@تدراك أ$مور، س@نة فا$ٓ 
هذه . مليار درمه، مت اس@ت±الص لك املتoٔخرات 4,3ا$ٔاكدمييات ما يفوق 

مليار درمه لÇٔاكدمييات، وا$ٓن اح[ا يف  2,2الس@نة حنن يف طور حتويل 
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�لÈس@بة لÇٔاكدمييات الس@ت±الص ٔ�و ) le mandatement(مر§] دØل 
  . هاذ املتoٔخراتٔ$داء 

  .وشكرا

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

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

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس@يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس@يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس@يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يد الوز�ر، 
يف احلقKقة خصنا التوضيح ٔ�كرث يف هاذ املوضوع، ٔ$ن ما ذنب 

 2012وyاصة ٔ�ن املدة من  املقاوالت ا�يل صبحت ا$ٓن معرضة لٕالفالس،
لÇٓن اك�ن مقاولني يف مجيع اGاالت، يف البناء، يف التجهزيات، وا�يل 
ملكف �ٔ$طعمة، Úدد�ن �لسجن، ميل كتلقى الزتامات ا$ٔاكدمييات 

مليار، وYدة كذÁ، يعين ما تصلحوش  70مليار، احلس@مية  120النوا� 
اعÂدات �ش حىت املقاول ا$ٔاكدمييات، تعلن Pىل الصفقات وما عندهاش 
  .ما يتعرضش لٕالفالس، وهنددو Ãس� ر بoٔمك�

هذا موضوع واقعي، الس@يد الوز�ر، ابغينا توضيح فKه واحلسم فKه وما 
يتكررش مرة ٔ�خرى ٔ$ن ما ذنب املقاول؟ وما ذنب العامل؟ ٔ$ن ميل 
 ¬يترضر املقاول كHرشد معه مÎات و�ٓالف من العامل، هاذي فÎة عريضة من

اGمتع مiرضرة، الس@يد الوز�ر، ومنوذج Éري من ٕاقلمي نعطيك 2زة، ٔ�كنول، 
اشهر ما ختلصوش، اك�ن فهيم  7ٔ�كتو�ر، حراس أ$من اخلاص  92نوية 

السكر، اPالش؟ ٔ$ن ) diabétique(ثالثة احلاالت امراض، وا§د توىف 
ن اشهر ما راضHش يقول لعائلتو اعطيوين وال يش وا§د سلفين، مات $ٔ  7

  .ما تقاضاش أ$جرة، املقاول ¬يقول لو ٔ�� مازال ما ختلص�ش
ٕاذن، هنا مد�ر ا$ٔاكدميية وال م[دوب التعلمي ما يعلÈش Pىل الصفقات 

كام هذاك الس@يد ا�يل البنك كرتجع لو الش@يك بدون رصيد، .. ما عندوش
  .نفس اليشء خصو يوقع لنفس املقاولني

ت ا�يل كHش@تغلوا مع التعلمي، وكذÁ أ$بناك فقدت الثقة يف املقاوال
. ¬يقول لو ما نوطيلَْكش املاريش، ما انطلقكش ٔ$ن التعلمي ما ¬ي±لصوش

ٕاذن، هنا çرجعو الثقة �لمس�مثر�ن واملقاولني راه Éادي حتميو فÎة عريضة من 
اGمتع من العامل، الس@يد الوز�ر، وهذا موضوع ا�يل خصمك تنك�وا Pليه 

  .ر، �ش حتلوا مشلك اجÂعي حمضو�سهروا Pليه، الس@يد الوز�
  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر �لرد Pىل التعقKب

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  . �لفعل، Nينا يعين بعض املشالك

ٔ�ن هناك بعض املشالك، وحناول ٔ�ن  كام قلت يف البداية، ال ننكر
ند�رها بطبيعة احلال بذاكء، ا$ٓن اعطينا تعل:ت لÇٔاكدمييات �ش يقوموا 
بتدبري هاذ ÃعÂدات اليت يه مرصودة، ؤ�ن �كن هذا التدبري �راعي Pدة 

  :جوانب
ٔ�وال، اجلوانب اليت يه حساسة م�ال إالطعام يف اNاyليات، يعين 

  ؛�يل يه حساسة ا�يل عندها أ$ولويةاك�ن وا§د اجلوانب ا
9نيا، çراعي كذÁ وضعية بعض املقاوالت ا�يل فعال اك�ن بعض 
املقاوالت اليت يه Úددة �ٕالفالس، ولكن بطبيعة احلال رمغ لك هذه 
اGهودات فiبقى الس@يو� من طبيعة احلال طار§ة مشلك، وحنن Ëش@تغل 

ر§] �رصد اعÂدات اكفKة، yاصة مع وزارة Ãقiصاد املالية لتدبري هذه امل
ؤ�ننا هذه الس@نة، �ش نقول لمك، ٔ�ننا هاذ الس@نة ÃعÂدات اجلديدة 

لكها وÌناها ليك يعين نقوم ) les crédits d’engagement(لاللزتام 
  . بoٔداء هذه املتoٔخرات

هاذ الس@نة ٔ�عطينا أ$ولوية �لمتoٔخرات، وÉادي حناولو ٕان شاء هللا 
Øهودات دGل امجليع �ش ندوزو هاذ املر§] هاذي� .  

  .وشكرا

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

السؤال ا$ٓين الثالث موضوPه تعقKد إالجراءات املعمتدة يف معلية 
اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من . �لÈس@بة لÇٔحرار باكلورØاجiياز ال 

 .الفريق Ãشرتايك لتقدمي السؤال

        ::::الزيواينالزيواينالزيواينالزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة املس�شارة الس@يدة لطيفة املس�شارة الس@يدة لطيفة املس�شارة الس@يدة لطيفة 
  الس@يد الرئHس،

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

وضعت الوزارة مجموPة من إالجراءات املعقدة ل�سجيل أ$حرار الجiياز 
، ويه ٕاجراءات من شoٔهنا ٔ�ن ختلق ارتباك وانعاكس باكلورØامÍiا�ت ال 

  . هذا العامسليب Nى العديد من الفÎات اليت تود اجiياز ÃمÍiان 
  مفا يه yلفKات هذا التق[ني اجلديد؟ 

  .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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  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  .شكرا الس@يدة املس�شارة احملرتمة

غيري ف: خيص املسطرة Éري ا�يل ابغيت نقول ونoٔكد ٔ�نه مل يطرٔ� ٔ�ي ت 
دØل أ$حرار، ما اك�ن حىت يش تغيري،  باكلورØدØل ال�سجيل �لÈس@بة �ل 

ولكن يف نفس الوقت مقنا بتق[ني بعض اجلوانب، ٔ�ش@نو هام هاذ اجلوانب 
ا�يل مقنا �لتق[ني دØلها؟ وهو ٔ�وال الحظنا ٔ�ن العديد من املرتحشني ¬يعادوا 

وٕاىل ما  باكلورØدØهلم ما كتق�لش، ¬ياyذ ال  ورØباكلٔ$ن ال  باكلورØيدوزوا ال 
دØلو س@نة من بعد خصو يعاود  باكلور�Øس�لش هبا ٔ�و ما اس@تعملش ال 

، وهذا Éري طبيعي ٔ$ن الباكلورØ يه شهادة، ميل ¬ياyذها باكلورØال 
يعين ٕاىل أ$بد، ٔ$ن هذا Éري معقول، هذي ) valable(الشخص كتبقى 

  .النقطة أ$وىل
الثانية، اك�ن وا§د التدبري ا�يل هو معقلن �لموارد املالية  النقطة

ٔ�لف  168وا�لوHYس�KكKة، حبيث عند� ما يفوق حبال الس@نة املاضية 
من هاذ العدد ما Yاوش، اكنوا Éائبني، وهذا  55%مرتحش ومرتحشة، 

بطبيعة احلال هو هدر �لامل العام، وال بد من طبيعة احلال من تق[ني 
  .اة حىت نقوم بطبيعة احلال بتدبري معقلن �لموارد ¬يفام اكنتاجiياز املبار 
  .وشكرا

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

 .اللكمة لمك الس@يدة املس�شارة

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

اس@متعت جلوا�مك ٕ�معان، ٔ�قول بoٔنه Éري طبيعي �ش تقول احلكومة ٔ�ن 
من Éري الطبيعي �ش تقول احلكومة ٔ�ن . iقادمة هذا وا§دم  باكلورØال 
مiقادمة هاذي من Ìة، من Ìة 9نية �لÈس@بة �لتق[ينات ا�يل  باكلورØال 

ٔ�وال كتطلبوا م[و تغيري شعبة، ما : درتو عند� Pلهيا مجموPة من املؤاyذات
انية كرتاعيوش الفروقات البيداغوجKة، ٔ�� م�ال دا�رة ا$ٓداب والعلوم إالËس

؟ حىت وصلت لوا§د املس@توى Pاد Éادي )physique(بغيتHين ند�ر ا
  �س@يفطين ند�ر شعبة ٔ�خرى؟

هاذ املسائل Éري معقو�، ٔ$ن فهيا تعقKدات، وفهيا يعين مساس �حلق 
ا�يل هو دس@توري دØل التعمل ودØل املعرفة، واح[ا بغينا �كون عند� �س 

  .موريف املغرب مiعلمني وPارفني بعدد من ا$ٔ 
إالجراء الثاين اGحف يف حق يعين الش@باب ولك الناس ا�يل ¬يطمحوا 

احلرة، مiعلق بoٔنه ابتداء من الس@نة املاجKة، امسح يل، ٔ�نه Pدم  باكلور�Øل 
احلرة ثالث س@نوات، اPالش؟ ٕاىل اكن  باكلورØالسامح � �ش جيتاز ال 

�يل ميكن إال¬راه املادي، اك�ن احلل، ممكن ند�رو رشوط، الرشوط ا
تد�روها يه ٔ�ن وا§د املبلغ مادي يؤديه، ولكن كرياعي الظروف 

، ٔ�ما �ش جتي تقول لو ٔ�نت ما باكلورÃØجÂعية �لناس ا�يل ¬يطلبوا ال 
  .عندHش احلق، هذا راه حق دس@توري، ما ميكÈش حتيدو ليه

رضوري من ٕاPادة النظر يف هاذ إالجراءات ٔ$ن كنعتربوها يه جمحفة، 
  .ية، وكمتس احلق يف التعمليه ٕاقصائ 

  .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

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  ،الس@يدة املس�شارة احملرتمة

فعال، التعلمي هو حق، والهدف دØلنا بطبيعة احلال هو توفري الظروف 
مئة ٕالعطاء الفرصة مجليع املغاربة ليك بطبيعة احلال �كون هلم تعل: املال

  .مبس@توى ٔ�و بوا§د املس@توى ا�يل هو يعين مرتفع
، )É)logiqueري ا�يل اك�ن وهو جيب يف نفس الوقت، يعين اçكونو 

 91ما ميكÈش ٔ�ننا كنفiحو وا§د العدد ا�يل هو Úم دØل املدارس، ؤ�ن 
من Ìة . يجيوش لهاذ ÃمÍiا�ت، هذا من Ìةٔ�لف مرتحش ومرتحشة ما ¬ 

ٔ�خرى، ما الحظناه وهو يف بعض أ$حKان يؤyذ هذا ÃمÍiان مكربر 
  .ٕاىل �ٓخره... �لغياب يف الوظائف

يعين، اك�ن هناك مشالك حناول ٔ�ن ند�رها بذاكء، ولكن مع احلفاظ يف 
  .فعال لورØالباكاحلق �لتعلمي ملن �ريد ٔ�ن جيتاز هاذ 

  .وشكرا

        ::::لس@يد رئHس اجللسةلس@يد رئHس اجللسةلس@يد رئHس اجللسةلس@يد رئHس اجللسةاااا
  . شكرا

اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن . السؤال الرابع موضوPه ٔ�زمة التعلمي
  من الفريق Ãس@تقاليل لتقدمي السؤال، 

  .تفضل اليس قد�ري

        ::::املس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�ري
  .شكرا

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئHس احملرتم،

  الس@يدة الوز�رة احملرتمة،
  الوز�ران احملرتمان،الس@يدان 

  الزمKالت والزمالء احملرتمون،
  الس@يد الوز�ر،

ٔ�زمة التعلمي يف بالد� ٔ�زمة عصية Pىل احلل، ٔ�و اس@تعىص §لها، Yل 
ٕان مل ٔ�قل لك احملاوالت إالصالحKة ملقاربة أ$زمة ٔ�ثب�ت التجربة فشلها، 



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

6 

 )م 2015فربا�ر  03( ه 1436 ربيع ا$ٓخر 13

ن اكنت ملكفة، اس@تزنفت الك�ري من اجلهد، الك�ري من الوقت، الك�ري م
  .الطاقة، والك�ري من املوارد املالية

هذه أ$زمة ازدادت تفامقا، وهذا ٔ�مر جيب ٔ�ن نقر به، ازدادت تفامقا 
بفعل ختيل أ$رسة املغربية عن مسؤوليهتا، واس@تقاìهتا من وظيفهتا Hرشيك 

  . رئHس �لمدرسة املغربية يف جمال الرتبية والتكو�ن والتعلمي
 معقا من ٔ�ن تقلب Pىل جواçهبا يف بضع ٕاذن، أ$زمة يه معيقة، بل ٔ�كرب

  . دقائق، يه ت� اليت �سمح هبا النظام اNاyيل Gلس@نا املوقر
�Á، ويف انتظار ما س�مثر عنه ٔ�و ما س�مثره، عفوا، جمهودات اGلس 
أ$Pىل �لتعلمي من توصيات ٕاجرائية، ومن تصور اكمل مiاكمل حول 

شك Pىل ٔ�نظار س@يد� هللا إالصالح، هاذ التصور ا�ي س@يعرض دون 
ينرصو يف القادم من أ$Øم، ٕاىل §ني ٔ�ن يoٔيت الفرج، سرنكز يف هذا 
السؤال Pىل ظاهرة Ãكتظاظ، وPىل ظاهرة ٔ�خطر يه ظاهرة جتميع ٔ�و 
مجع مجموPة من املس@توØت، مس@توØت تعلميية خمتلفة �حiياYات Òربوية، 

ة يف قسم وا§د وداyل واحiياYات نفس@ية، واحiياYات بيداغوجKة خمتلف
نفس الفصل، كام هو احلال �لÈس@بة مجلاPة س@يدي عبد اخلالق ٕاقلمي 

  .�رش@يد، وÉريها من امجلاPات، وÉريها من املناطق التعلميية
اللك �ش@تيك، الس@يد الوز�ر، الهيئة التدر�س@ية، ٔ�و هيئة التدر�س 

المKذ �ش@تيك، املنتخبون �ش@تكون، التالمKذ �ش@تكون، و�ٓ�ء ؤ�ولياء الت
  . �ش@تكون

وكنظن ٔ�نك Éادي تقامسين هاذ الق[اPة بoٔن تدبري هذه العملية 
مت حشنه مبا �كفي من ) un robot(س@يصعب حىت Pىل ٕاËسان �ٓيل 

  .املعطيات واملعلومات، ومتت �رجمته بدقة Pالية
ما يه ال�رشى اليت حتملوهنا  :ٕاذن، السؤال اليوم، الس@يد الوز�ر احملرتم

يiÈحبون ٔ�ملا جراء هذا الوضع احملموم والوضع املزري ا�ي  لهاذ الناس ا��ن
 لن خيدم التعلمي يف يشء؟
  .شكرا الس@يد الوز�ر، شكرا الس@يد الرئHس

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Pىل السؤال

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين و�نو�نو�نو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتك
فعال . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Pىل هاذ السؤال ا�يل هو Úم Yدا

دقائق ما ميكÈش نتلكمو Pىل موضوع  3ٔ�تقامس معمك الرٔ�ي ٔ�ن يف ظرف 
هبذا احلجم، رمغ ٔ�ننا Òلكمنا Pليه يف ا�لجنة دØل التعلمي داyل هاذ اGلس 

  .املوقر
ت Pىل الصعيد الوطين ا�يل ا$ٓن، yالل الس@نة املاضية مقنا مبشاورا

مشارك ومشاركة يعين �لك أ$طياف، Ëساء وYال  102.000شارك فهيا 
ٕاخل، وËش@تغل موازاة مع ... التعلمي، التالمKذ، م[تخبني، قطاPات حكومKة

ذÁ مع اGلس أ$Pىل �لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي لتÍديد التوÌات 
  . الكربى ٕالصالح املنظومة التعلميية

 8ٕاجراء حسب  23وازاة مع هذا العمل مقنا بتÍديد Pدة ٕاجراءات، م
احملاور، وا�يل Pدد من احملاور Òهتم يعين نقط ا�يل يه حساسة يف التعلمي، 

  .ٕاخل... التعلامت، ا�لغات، احلاكمة، التكو�ن
من طبيعة احلال الوقت ما كHسمحش �ش يعين منيش يف التفاصيل يف 

ا Pىل اس@تعداد بطبيعة احلال لتقامس معمك لك لك هاذ احملاور، ولكن اح[
  .هذه املعطيات حول املشاريع اليت Ëش@تغل Pلهيا

ف: خيص Yانب Ãكتظاظ، فعال املنظومة تعاين من Ãكتظاظ، 
  ملاذا؟

ٔ$ن اكن هناك جمهودات ¬برية ف: خيص تعممي التعلمي، حبيث ا$ٓن ٕاىل 
ٔ�وىل ابتدايئ نصل ٕاىل Ëس@بة امشH[ا لالبتدايئ çرى ٔ�ننا يف مس@توى الس@نة 

دØل التعلمي، مفن طبيعة احلال البد من  %99,6دØل معدل وطين دØل 
yالل يعين هاذ اGهود الك�ري yالل هاذ الس@نوات أ$yرية �ش نلقاو 
Ãكتظاظ يف إالPدادي ويف الثانوي، حبيث يصل Ãكتظاظ يف إالPدادي 

تغل Pىل توس@يع العرض ، ولكن Ëش@ %29، الثانوي التoٔهييل %28ٕاىل 
الرتبوي �ش بطبيعة احلال نوا¬ب لك هذه املعضالت اليت يعين كتقHس 

  .جودة التعلمي يف العمق
  .وشكرا

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

        ::::املس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�رياملس�شار الس@يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يد الوز�ر،
قKقة يف واد، واقع احلال يقول عكس ما تقدممت وما ٔ�رقاممك يف واد واحل 

تفضلمت به، مشلك Ãكتظاظ هذا ٔ�مر واقع، امجلاPة ا�يل ذ¬رت وÉريها من 
 52امجلاPات وÉريها من املناطق التعلميية داyل نفس القسم كتلقى ما بني 

دØل املس@توØت تعلميية، كتلقى الثالث والرابع  4تلميذ، وكتلقى  60و
  والسادس، مiفقني؟واخلامس 

  الس@يد الوز�ر، 
ٕاذا اكن الهدف اليوم هو Òكو�ن جKل مؤهل قادر Pىل محل املشعل، 
قادر Pىل حتمل املسؤولية، قادر Pىل اختاذ القرارات املصريية ا$ٓتية 
اس@تق�اال، خصنا نوفرو � الظروف اليوم، هاذ مهنجية حشن ا�ا¬رة �ملعارف 

فزو امللاكت، خصنا خناطبو القدرات، زمهنا وىل ؤ�د�ر، اليوم خصنا حن
وخصنا Ëشجعو التالمKذ Pىل تطو�ر قدراهتم Pىل الرتكزي، وهذا ال ميكن ٔ�ن 

  .وفKه ٔ�ربعة املس@توØت 60ٔ�و  50يتoٔىت داyل قسم فKه 
  .شكرا الس@يد الرئHس
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        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، �لرد Pىل التعقKب

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  .شكرا الس@يد املس�شار

ال، اح[ا مiفقني، ما قلناش ما اكيÈش اكتظاظ، ٔ�� خشصيا قلت ٔ�ن 
�لÈس@بة �لتعلمي Ãبتدايئ، . �لÈس@بة لٕالPدادي والثانوي اك�ن Ãكتظاظ

من أ$قسام  %20، تقريبا فعال يف العامل القروي اك�ن هناك ٔ�قسام مشرتكة
يه ٔ�قسام مشرتكة، ولكن أ$قسام ا�يل فهيا ٔ�كرث من جوج دØل 

  .املس@توØت العدد دØلها Ëس�Kا قليل
دØل  le pire des cas( ،5(ٕاىل اyذينا يف احلا� ا�يل يه 

قسم Pىل املس@توى الوطين ا�يل ك�ش@تيك هباذ  600املس@توØت اك�ن 
ليش وكÈش@تغلو �ش نت�اوزو هاذ الوضعية، احلا�، واح[ا Pارفني هاذ ا

يعين راه اك�ن مشالك معيقة واك�ن مشالك ¬برية، وكنÍاولو من طبيعة 
احلال يف §دود إالماكنيات املتا§ة، وهذا راه كذÁ مسؤولية دØل امجليع 

  .خصنا نتعاونو اكملني Pلهيا
  .وشكرا

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

وPه قرار م[ع رYال التعلمي من مiابعة نiÈقل ٕاىل السؤال اخلامس، موض
اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك . دراس@هتم اجلامعية

   .لتقدمي السؤال
  .تفضل اليس مرون

        ::::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
  الس@يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  الزمالء،
  . التعلمي والتعمل هو واجب، والتعلمي املس@متر هو ٔ�وجب

  الوز�ر،  الس@يد
وزارة الرتبية الوطنية اyذات قرار دØل م[ع املعلمني وأ$ساتذة من 

¬يف تد�رون هذا أ$مر، مع رضورة ما قلته . مiابعة دراس@هتم اجلامعية
  ورضورة ٔ�ن الناس خصهم يقوموا �لواجب دØهلم داyل أ$قسام؟ 

  .شكرا

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

  .، الس@يد الوز�راللكمة لمك

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Pىل هاذ السؤال

هو من طبيعة احلال التعمل ٔ�و احلق يف التعلمي هو حق دس@توري، ومن 
طبيعة احلال الوزارة ما م[ع�ش ٔ�ي رYل ٔ�و امرٔ�ة تعلمي ٔ�ن تتابع اNراسة 

Øس@بة لنا ¬وزارة الرتبية الوطنية دÈم �لÚ لها فني ما ابغاو، ولكن ما هو
والتكو�ن املهين وهو ٔ�ن الزمن املدريس جيب كذÁ داyل املنظومة الرتبوية 
ٔ�ن حنرتمه، يعين ٔ�ن رYل ٔ�و امرٔ�ة التعلمي بطبيعة احلال حترتم احلصص 

احلال يه حرة يف  الزم[ية ا�يل خصها تد�رها يف املدرسة دØلها، ومن طبيعة
�يق الوقت دØلها ٕاىل ابغاو يتابعوا اNراسة دØهلم، هذا هو املبدٔ� ا�يل 
كمنش@يو Pليه، وا�يل Éاديني فKه داyل وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن 

  .املهين
  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن

        ::::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
ا الس@يد الوز�ر Pىل هاذ التوضيح، لكن يبدو ٔ�ن هناك قرار ملنع شكر 

  . الرتخKص �ملتابعة، وهذا يشء �ٓخر
ف: يتعلق هبذه إالشاكلية بصفة Pامة دØل الشهادات العليا واNراسة 
وانت yدام، ملاذا نتلكم فقط Pىل رYال التعلمي، يف الوقت ا�يل هو فKه 

ة، مسؤولني ٔ�م[يني، وحىت يف �س مسؤولني يف اNو�، عامل ووال
احلكومة ¬يوYدوا اNكتوراه دØهلم، و¬يوYدوا ٔ�طرو§ات دØهلم، فلامذا فقط 
هاذ أ$مر س@هيم رYال وËساء التعلمي، بWH ٔ$نه Pامل و¬يوYد اNكتوراه، 
امسح يل ما اعرف�ش ¬يفاش ¬يلقى الوقت يد�ر هاذ العمل؟ ؤ�� كنعرف 

ناس وYدوا اNكتوراه دØهلم ووالة دØل أ$من بoٔنه اكينني مجموPة دØل ال 
 ،Áري ذÉ ومسؤولني ٔ�م[يني ¬بار، ٕاىل)des commissaires.(  

ٕاذن، هاذي ٕاشاكلية مطرو§ة، جيب النظر فهيا بطريقة ٔ�وسع معمك ومع 
çمتىن ٔ�ن �كون . وزارة الوظيفة العمومKة والوزارات أ$خرى داyل احلكومة

  .هناك رؤية شام] هبذا أ$مر
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، �لرد Pىل التعقKب

  ::::املهيناملهيناملهيناملهين الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�نالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
ٔ�� ٔ�ؤكد لمك، الس@يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن مiابعة اNراسة هو من 

�ريد  طبيعة احلال حق دس@توري وما ميكÈش �لوزارة ٔ�ن متنع ٔ�ي خشص
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املس@توØت دØل ) il dépasse(مiابعة دراس@ته، هذا حق دس@توري، 
  .الوزارة

من Ìة ٔ�خرى، جيب كذÁ احلفاظ Pىل احلقوق دØل أ$طفال، ما 
ميكÈش بطبيعة احلال نقومو ٕ�عطاء ٔ�و ٕ�عطاء الفرصة ٔ$س@تاذ ملتابعة 

تق�ل اNراسة وخييل احلصة دØلو فارÉة، ما ميكÈش çرهنو التالمKذ واملس@ 
دØهلم هباذ اجلانب هذا، Pىل ذاك اليش ا�يل قلت وهو احلفاظ Pىل التدبري 
الزمين داyل املؤسسة املدرس@ية، ومن طبيعة احلال لك ٔ�س@تاذ هو حر يف 

  . ما خيصه
  .وشكرا

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

لسؤال ا$ٓين املوYه ٕاىل الس@يد وز�ر التعلمي العايل وا$ٓن نiÈقل ٕاىل ا
شعبة "والبحث العلمي وÒكو�ن أ$طر حول ولوج لكية الطب والصيد� 

  ". الصيد�
اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÇٔحرار 

 .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس@يد حلبHب لعلاملس�شار الس@يد حلبHب لعلاملس�شار الس@يد حلبHب لعلاملس�شار الس@يد حلبHب لعلجججج
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  ئHس،الس@يد الر 
  الس@يد الوز�ر،

لقد وضعت رشوط yاصة لولوج شعبة الصيد� �لكية الطب والصيد� 
�ململكة املغربية، وÒمتثل يف احلصول Pىل دبلوم اNراسات العامة يف شعبة 
البيولوجKا واجليولوجKا، واجiياز م�اراة، وٕامتام اNراسة �لكية الطب 

  .والصيد�
املغاربة ٕاىل ولوج Yامعات ولكيات  وهذا إالجراء دفع العديد من الطلبة

دول ٔ�خرى نظرا ٔ$ن الولوج ٕاìهيا م�ارش، ويتطلب فقط احلصول Pىل 
  .باكلورØشهادة ال 

 : الس@يد الوز�ر، سؤالنا
ملاذا ال يمت اعÂد نفس النظام �ملغرب حىت يظل الطلبة املغاربة يف 

ن العم] ب÷مه، وما س@يرتتب عن ذÁ من Pدم ضياع م�الغ مالية ¬برية م
 الصعبة؟ 
  .شكرا

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

 .اللكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، لٕالYابة عن السؤال
 

الس@يدة الس@يدة الس@يدة الس@يدة مسىيمسىيمسىيمسىي بن±÷ون، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث  بن±÷ون، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث  بن±÷ون، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث  بن±÷ون، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث 
        ::::العلمي وÒكو�ن أ$طرالعلمي وÒكو�ن أ$طرالعلمي وÒكو�ن أ$طرالعلمي وÒكو�ن أ$طر

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

طار ٕاصالح بيداغو[ ¬بري، مسلسل ابداتو م[ذ طبعا الوزارة يه يف إ 
مدة ا�يل فKه ٕاصال§ات مiعددة كتعلق مبراجعة دØل دفاÒر الضوابط 

Áري ذÉ ة، املناجه، التكوينات، ٕاىلKالبيداغوج.  
يف مضن هاذ الس] دØل إالصال§ات، اك�ن كذÁ ما يتعلق �ٕالصالح 

، موضوع سؤالمك، املتعلق �Nراسات الطبية والصيدلية وطب أ$س@نان
الس@يد املس�شار احملرتم، يف ٔ�فق ٔ�جرٔ�ة هاذ إالصالح ٕان شاء هللا يف 

  .ٕ�ذن هللا 2016-2015اNخول اجلامعي املق�ل دØل ٕان شاء هللا 
وهاذ إالصالح هذا مت مبشاورة وتعاون مع مجيع الرشاكء املعنيني، ويف 

Øل الولوج دØل الصيد�، هاذ إالطار هذا اك�ن ما يتعلق �لرشوط د
�لفعل حلد ا$ٓن الولوج �لصيد� ¬يمت بعد احلصول Pىل س@ن�ني �لÈس@بة دØل 

  .ما �سمى دبلوم اNراسات اجلامعية العامة
�لÈس@بة ٕان شاء هللا ابتداء من الس@نة املق�]، السؤال دØلمك ا�يل 
طرحiو كن�رشمك، الس@يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه ابتداء من اNخول اجلامعي 

، باكلورØق�ل �لÈس@بة للكية الصيد� غيكون مفiوح يف وYه §اميل ال امل 
 باكلورØطبعا وفق املعايري دØل Ãس@تقطاب احملدود، فغيكون اNخول �ل 

م�ارشة Pرب املبارØت ٔ�و Pرب أ$شاكل املعمتدة يف م�ل هذه املؤسسات 
  .ذات Ãس@تقطاب احملدود

الولوج لهاذ الصيد� يف §دود و¬يبقى إالماكنية دØل فiح جسور دØل 
تقريبا يف وYه احلاصلني Pىل الشهادات ٕاما دبلوم اNراسات اجلامعية  21%

ختصص Pلوم احلياة ٔ�و Pلوم أ$رض والكون، وال دبلوم اNراسات اجلامعية 
يف العلوم ختصص Pلوم كذÁ احلياة وأ$رض والكميياء والبيولوجKا، دبلوم 

وم والتق[يات ختصص بيولوجKا، ¬ميياء، اNراسات اجلامعية يف العل
جKولوجKا، الشهادات اجلامعية �÷راسات العلمية، وشهادات الن�اح يف 

  . أ$قسام التحضريية مس� البيولوجKا والكميياء والفزيØء وPلوم أ$رض
  .شكرا

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

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

        ::::س@يد حلبHب لعلس@يد حلبHب لعلس@يد حلبHب لعلس@يد حلبHب لعلججججاملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
شكرا الس@يدة الوز�رة Pىل هذا إاليضاح وسiÈفاءل yريا، ولكن اح[ا 
Éري ابغينا نبقاو يف الصورة ٔ�نه العدد دØل الطلبة ا�يل ¬ميش@يو �ل±ارج من 

... طالب، وهذا ما �كون Y�ٔ4000ل الصيد� هو Pدد Úم Yدا، يت�اوز 
  ...هللا خيليمك، �ٓ الس@يد اضبط



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

9 

 )م 2015فربا�ر  03( ه 1436 ربيع ا$ٓخر 13

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
هللا خيليمك اشوية دØل الهدوء، احملاد9ت الثنائية راه كت±لق وا§د 

 .الضجيج داyل القاPة

        ::::املس�شار الس@يد حلبHب لعلاملس�شار الس@يد حلبHب لعلاملس�شار الس@يد حلبHب لعلاملس�شار الس@يد حلبHب لعلجججج
  .شكرا

قلت Á ٔ�نه من Y�ٔل احلاكمة ٔ�نه Pدد من الطلبة كثري ا��ن يدرسون 
الصيد� دراس@هتم يف هذا امليدان، وهذا امليدان مقارنة مع جمال الطب ٔ�نه 

يف مiناول احلكومة دØلنا ويف مiناول املزيانية دØلنا حىت نتفادى هاذ تبقى 
  .العم] الصعبة، ونتفادى هاذ اخلروج دØل الطلبة هباذ العدد ٕاىل اخلارج

  .شكرا الس@يد الرئHس

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

  .اللكمة لمك الس@يدة الوز�رة �لرد Pىل التعقKب

�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن �ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن �ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن �ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وزالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وزالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وزالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز
        ::::أ$طرأ$طرأ$طرأ$طر

طبعا اح[ا كنتلكمو دامئا Pىل مالءمة التكوينات مع سوق الشغل، 
�لÈس@بة لهاذ املوضوع دØل الصيد� كذÁ راه ¬يت±اذ بعني Ãعتبار 

، وا�يل ا$ٓن ¬يعرف وا§د )السوق املغريب من الصياد�(احلاجKات دØل 
ت، �لتايل حىت �لÈس@بة لفiح هاذ املساÁ ٔ�و هاذ اGموPة دØل إالشاكال

التخصص راه ¬يخضع لهاذ املعايري ا�يل عندها Pالقة gسوق الشغل بصفة 
  .Pامة

يه Yات ٔ�ساسا �ش  باكلورØوطبعا هاذ القضية دØل الولوج من ال 
نتفاداو تلقني الطلبة يش مواد ا�يل رمبا ما حيتاجوش لها �زاف، ؤ�نه من 

يدyل Pارفني راسهم غيد�روا Òكو�ن يف الصيد�، و�لتايل جوج  باكلورØال 
الس@نوات أ$وىل Òكون فهيا Òكوينات ا�يل ¬يحتاجوا لها ٔ�كرث من Òكوينات 

  .ٔ�خرى ا�يل يقدروا ما حيتاجوش لها �زاف
وطبعا ا$ٓن Ãحiياج الوطين Pىل الصياد� ابدا ¬يويل اشوية حمدود، 

  . تبار هاذ البعد هذاو�لتايل اح[ا yايذ�ن بعني Ãع 
  .شكرا

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

. املوضوع الثاين موضوPه معايري ٕا§داث ٔ�قسام املاسرت �جلامعات
اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÇٔحرار ل�سط 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس@يد عبد اGيد املهااملس�شار الس@يد عبد اGيد املهااملس�شار الس@يد عبد اGيد املهااملس�شار الس@يد عبد اGيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس@يد الرئHس

  لوزراء،الس@يدة والسادة ا
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس@يد الوز�ر،
  الس@يدة الوز�رة،

سؤالنا حول موضوع ٔ�قسام املاسرت يتعلق �ملعايري املتبعة ٕال§داaا يف 
خمتلف اللكيات، ودافعنا لطرح هاذ السؤال يتلخص يف اضطرار الطالبات 

هجرة من Y�ٔل العمل، والطلبة الراغبني يف ال�سجيل يف س� املاسرت ٕاىل ال 
ومعا�هتم مع التنقل والسكن يف م[اطق بعيد�ن عن ذوهيم، مع ما يرتتب 
كذÁ من Òاكليف ومصاريف ٕاضافKة، Éالبا ال يتوفرون Pلهيا، مما يعيق 

  .ة التحصيل العلميري مس
  الس@يدة الوز�رة احملرتمة،

ٔ�ال Òرون ٔ�نه §ان الوقت لرتتHب وتوحKد م[ظومة هذه أ$قسام Pىل 
تلف اجلامعات املغربية وفق معايري حمددة، ت�[اسب مع رغبات الطلبة خم 

  وجتنHهبم الهجرة ٕاىل Yامعات بعيدة عن سك[امه؟
  .شكرا الس@يد الرئHس

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

  .اللكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، يف ٕاطار إالYابة Pىل السؤال

التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن     الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�رالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�رالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�رالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر
        ::::أ$طرأ$طرأ$طرأ$طر

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم
طبعا، هاذ السؤال املتعلق �ملقiضيات اخلاصة بنظام املاسرت واملعايري 
دØل الفiح دØلو، فهو ٔ�ساسا هذا ¬يندرج يف ٕاطار التفعيل دØل مKثاق 

م �لتعلمي العايل ا�يل املنظ 01.00الرتبية والتكو�ن واملقiضيات دØل قانون 
جعلت ٔ�ن Ãقرتاح دØل أ$سالك دØل املاسرت يه من ختصص اجلامعات، 
اجلامعات يه ا�يل كتقرتح هاذ املشاريع دØل التكوينات اجلامعية وفق 
احمليط دØلها السوس@يو اقiصادي بصفة Pامة، ويف ٕاطار Ãس@تقاللية املالية 

  .وإالدارية دØل اجلامعات
Ãقرتاح دØل يش مس� من املساÁ ¬يجي ٔ�وال من yالل ف�التايل، 

املقرتح دØل وا§د أ$س@تاذ دØل التعلمي العايل ٔ�و ٔ�س@تاذ مؤهل ا�يل ¬ميكن 
� يقرتح هاذ املاسرت، وطبعا هاذ Ãقرتاح هذا ¬مير Pرب جلنة بيداغوجKة 

ا 2بعة �ل�امعة وجملس اللكية، ومن بعد م.. دØل اجلامعة من yالل يعين
كتدارسها وتصادق Pلهيا كتعرض Pىل ٔ�نظار ا�لجنة الوطنية لتÈس@يق التعلمي 
العايل، هنا فني ¬يجي ما حتدثمت عنه، الس@يد املس�شار، من التوحKد دØل 
يعين هاذ املعايري وتوحKد دØل ÃحiياYات الوطنية، ٔ$ن جلنة دØل 

لمي العايل كتد�ر تÈس@يق التعلمي العايل ا�يل كرئ�سها طبعا الس@يد وز�ر التع
وا§د اخلربة، كتقوم هبا جلان خمتصة، وٕاعامال لنظام اجلودة �ش �كونوا 
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نقرتحو مساÁ ا�يل يه فعال اكنت عندها وا§دة اجلودة معينة 
وك�س@تاجب �لÍاجKات الوطنية، فراه مت حتديد دفرت دØل الضوابط 

  . املساÁ البيداغوجKة بصفة Pامة ا�يل كتنص Pىل هاذ املعايري دØل هاذ
وهاذ دفرت الضوابط كام قلت يف السؤال السابق، ٔ�ننا يف ٕاطار املراجعة 
الشام] وإالصالح البيداغو[ الشامل �لتعلمي العايل، فاح[ا كرناجعو هاذ 
اNفاÒر تباPا، و�لفعل متت مراجعة دفرت الضوابط البيداغوجKة املتعلق 

اجلريدة الرمسية بتارخي  gس� املاسرت واملاسرت املتخصص، وا�ي Ëرش يف
، ميكن لمك تطلعوا Pليه، الس@يد املس�شار احملرتم، وا�يل 2015فاحت ينا�ر 

فKه يعين املعايري دØل فiح املساÁ والكKفKة ورشوط ولوج الطلبة وÉريها 
  . من املقiضيات اخلاصة هبذا املوضوع

 .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد عبد اGيد املهااملس�شار الس@يد عبد اGيد املهااملس�شار الس@يد عبد اGيد املهااملس�شار الس@يد عبد اGيد املهايشيشيشيش
  . شكرا �لس@يدة الوز�رة احملرتمة Pىل جوا�مك

يت�ني ٔ�نه من yالل سؤالنا قد س@بق لمك ٔ�ن P�ٔدمت النظر يف معايري 
ٕا§داث هذه أ$سالك، الش طرح[ا، الس@يدة الوز�رة احملرتمة، هاذ 

د�ر السؤال؟ �ش çكون واحض ٔ�كرث، كتلقى م�ال وا§د يف مراHش ابغى ي
ما مفiوحش يف .. وا§د الس� دØل املاسرت يف ختصص ما، ما اكيÈش م�ال

ٕاىل �ٓخره، ... مراHش، مفiوح يف وYدة، خصو يiÈقل حىت وYدة �ش
  .والعكس كذÁ حصيح

�Á، اح[ا Pارفني بoٔنه هذا من اخiصاص اجلامعة ومن اخiصاص 
هيا ا�يل ¬يرتٔ�سها اللكيات داyل اجلامعة، لكن ا�لجنة الوطنية ا�يل حتدثتو Pل

الس@يد وز�ر التعلمي العايل، هاذيك ا�لجنة فني �كون توجKه و�كون تÈس@يق 
و�كون ÒرتHب دØل هاذ أ$سالك جتنبا �ش الطلبة مايش يبقاو ميش@يو 

  . ابعاد Pىل سك[امه
  .شكرا الس@يد الرئHس

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

  .اللكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، �لرد Pىل التعقKب

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÒكو�ن 
        ::::أ$طرأ$طرأ$طرأ$طر

هو طبعا اك�ن هاذ القضية دØل من Yامعة جلامعة، وا�يل كام قلنا 
كتبقى من اخiصاصات دØل لك Yامعة، واك�ن كذÁ احلاجKات الوطنية، 

د حتديد ٔ�ش@نا هام و�لتايل اح[ا ا$ٓن يف وزارة التعلمي العايل راه اح[ا بصد

املهن ا�يل كنحتاجو لها ٔ�كرث، والس@: �لÈس@بة لس� املاسرت املتخصص 
ا�يل هو س� Úين، �روم ٔ�نه يعطي وا§د الكفاØت �لطلبة �ش ميكن هلم 
يوجلوا سوق الشغل، فاح[ا اش@تغلنا Pىل جوج املس@توØت، املس@توى أ$ول 

ٔ�ش@نا هام احلاجKات دØلها املراس] دØل القطاPات احلكومKة �ش نعرفو 
  .ودليل املهن دØل لك قطاع

ة ـــــــــع الكونفدرالKـــــــة مfواملس@توى الثاين هو عقد اتفاقKة رشاك
)1la CGEM (لØات، و�لتايل �ش  دKاملقاوالت �ش حنددو احلاج

ميكن �كون يش توجKه لهاذ فiح أ$سالك اجلديدة وفق احلاجKات دØل 
  .سوق الشغل

�لÈس@بة �لامسرت العادي هذا ¬يبقى وا§د املاسرت ا�يل ¬يكون Pادة 
  .�لÈس@بة �÷كتوراه

  .شكرا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
شكرا، اçهت
ى الوقت الس@يدة الوز�رة، وËشكر الس@يدة الوز�رة Pىل 

  . مسامههتا القمية معنا يف هاته اجللسة
والسؤال  وا$ٓن نiÈقل ٕاىل أ$س@ئ] املوÌة ٕاىل الس@يد وز�ر الصÍة،

اللكمة . أ$ول ا$ٓين أ$ول حول دمع و�شجيع امحلالت الطبية التطوعية
   .ٔ$§د السادة املس�شار�ن من فريق أ$صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  .تفضل الس@نHيت

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نHيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نHيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نHيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نHيت
  .شكرا الس@يد الرئHس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني
  الس@يدان الوز�ران احملرتمان،

  الس@يدة الوز�رة احملرتمة،
  الس@يد2ن املس�شار2ن احملرتمiان،

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

يضطلع القطاع الصحي بدور ٔ�سايس يف التمنية ÃجÂعية، و�سامه يف 
 و�لنظر حلجم اخلصاص ا�ي. Ãس@ت�ابة �لÍاجKات الصحية �لمواطنني

يعاين م[ه القطاع، yاصة يف املناطق النائية واملعزو�، فٕان املبادرات 
التطوعية اليت تقوم هبا أ$طر الصحية �سامه gشلك فعال يف ٕايصال 
اخلدمات الصحية واìمتريضية لساكنة املناطق النائية واجلبلية اليت جتد 
صعوبة ¬برية يف الوصول ٕاىل املؤسسات Ãس�شفائية gس�ب عوامل 

iوق] م ،Áعددة، ٔ��رزها بعد هذه املؤسسات، وضعف الطرق واملسا
  .وسائل النقل الرضورية

�ا، الس@يد الوز�ر، هبذه املناس@بة çمثن Pاليا املبادرة القمية النرية اليت قام 

                                                 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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هبا صاحب اجلال� نرصه هللا محمد السادس يف ٕاعطاء ٔ�وامره السامKة ٕاىل 
�شفKات املتنق] ٕاىل أ$قالمي اجلبلية القوات املسلÍة امللكKة لتجهزي املس 

املعزو� واحملارصة، وحفاظا Pىل حصة املواطنني، ويه Pلمية اس��اقKة 
  .جKدة، وÒر¬ت ارتيا§ا ¬بريا Nى هذه املناطقٔ�عطت نتاجئ 

البد، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا ما يف وسعمك كذÁ من Y�ٔل تعممي 
وزان وٕاقلمي الشاون، ا�ي هذه املس�شفKات املتنق]، وyاصة يف ٕاقلمي 

يعاين كذÁ من عز� yانقة وحمارصة ساكنهتا، البد ٔ�ن تبذلوا ما يف وسعمك 
  .حىت نصطف وçهتيoٔ ونلتحق ¬ساlر اNول املتقدمة يف هذا اGال

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Pىل السؤال

        ::::ر الصÍةر الصÍةر الصÍةر الصÍةالس@يد احلسني الوردي، وز�الس@يد احلسني الوردي، وز�الس@يد احلسني الوردي، وز�الس@يد احلسني الوردي، وز�
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يد املس�شار احملرتم، 
م ٔ�وال، تÈشكرمك Pىل طرحمك لهذا السؤال، فoٔ� السؤال ا�يل Yاين Òهي

ادوييت Pىل اخلصاص . يين ما فهيا �ساGمتع املدين وامجلعيات، وال
والتفاو2ت ا�يل اكينة بني العامل احلرضي من Ìة ومن Ìة ٔ�خرى العامل 

املناطق اجلبلية، املناطق النائية واملناطق صعبة الولوج، ٔ�ش@نو هو القروي، 
  اNور دØل الوزارة؟

يين هو اNور أ$ول، دها دور فعال، ما يش بو§دها، والالوزارة عن
  �ٓش تتد�ر دا� الوزارة §اليا؟

ٔ�وال، Pىل املدى املتوسط والبعيد يه اخلريطة الصحية، ٔ$ن هاذ اليش 
دØل اخلدمات الصحية دØل  %�54يق ٔ�كرث من  الس�ب دØلو ٔ�ن لكيش

ٕاخل، اخلريطة الصحية ... املهنيني بني الر�ط، اNار البيضاء، واجلديدة
  .خرجت، دا� اح[ا أ$جرٔ�ة دØلها

النقطة الثانية، ا�يل تتد�رها الوزارة يه دوزت وا§د املرسوم هذي 
طباء واملهنيني �ش ا$ٔ ) l’appel d’offre(ٔ�سابيع، ودا� س@يفطنا يعين 

دØل القطاع العام جييو �ساPدو� يف القطاع اخلاص، مبرسوم وÉادي 
  .يت±لصوا Pىل هاذ اخلدمات

النقطة الثالثة رشت لها يه املس�شفKات املتنق]، اك�ن إالخوان ا�يل 
تيقوموا بوا§د العمل ج�ار بتعل:ت ملكKة سامKة دØل إالخوان يف القوات 

 Áىل العسكرية، ولكن كذP ة ا�يل اك�ن ادوييتÍاك�ن وزارة الص
Kدام يف بومy نقل م�ال دا� راهiات املتنق]، اك�ن مس�شفى مKةاملس�شف 

يف مKدلت بتعل:ت ملكKة سامKة ا�يل تيقدم وا§د اخلدمات يعين مiطورة 
Yدا، مس�شفى مiنقل ا�يل فKه الساكنري، ا�يل فKه ثالثة قاPات العمليات، 

ء، ا�يل فKه مطعم فني ينعسوا املمرضني، واح[ا بصدد ا�يل فKه Ãس�شفا

عين ياقiناء مس�شفKني ٔ�خريني، وهاذ املس�شفى املتنقل راه لكمة مiنقل، 
HÉسايل غمييش رمبا ما عند�ش دا� �لرتتHب فني Éادي مييش،  ةبومKيف 

Ëسمة يف لك س@نة، هذا Éري  É900.000ادي يبقى جيوب البالد حوايل 
  .دي �زيدوا مس�شفKاتمس�شفى وا§د وÉا

اك�ن كذÁ مروحKات ا�يل اقiنH[ا ٕاىل يوم[ا هذا، اكينة مراHش واك�ن 
Ø�ٔم، ويف أ$سابيع  Ø�ٔ4م وال  3وYدة، اكينة دØل العيون حتطات هاذي 

طن�ة، Éري اكيف، واليين ت�ساPاد� ٕاىل -املق�] Éادي جتي دØل تطوان
ن و§دات مiنق]، اك�ن ولكن ما يش Éري الوزارة، اك�.. الحظتو ٔ�نه

مجعيات ا�يل ذ¬رت يف السؤال دØلمك ا�يل تيد�روا وا§د اNور Úم Yدا، 
واح[ا تÈساPدومه ٔ�وال تÈسهلو هلم املoٔمورية �لرتخKص، تÈساPدومه 
�ٔ$دوية، ولكن ٔ�كرث من هذا وذاك ٔ�نه اك�ن القانون ا�يل صادقiو Pليه 

يقنن هاذ امحلالت  دØل مزاو� Úنة الطب �ش 131.13مشكور�ن 
الطبية، ٔ$ن ٕاىل اكن معوما مزØنة، اك�ن البعض فهيا �س@تعمل فهيا ٔ$غراض 
ٔ�خرى، فyٔoريا م�ال عيطوا يل ٔ�ن قاف] طبية يف ماكن ما ٔ�نه لقاو ام[ني 

  .تدyلت السلطات... ابداو، ابداو تي�Kعوا
  .شكرا الس@يد الرئHس

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . شكرا، اçهت
ى الوقت

  .ة ٔ$§د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKباللكم

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

اح[ا تن�ساءلو يف احلقKقة ٔ$ن س@بق لنا يف م[اقشة القانون املايل تقدم[ا 
بوا§د التعديل يف القانون املايل �ش �yذو وا§د املبلغ من ذاك أ$موال 

والصناديق وختصص �لصÍة والتعلمي،  ا�يل مرتامكة يف مجموPة القطاPات
  .ولكن لÇٔسف احلكومة رفضت

ا$ٓن تÈشوفو التدyل دØل صاحب اجلال� هللا ينرصو �ٕالعطاء دØلو 
التعل:ت السامKة �ش Òكون هاذ التدyالت ٕالنقاذ ذوك الناس يف اجلبال 

ها ا�يل معزو� وهاذ املناطق النائية، ا�يل كنا تنطالبو احلكومة وتنقولو ل 
خصص وا§د املبلغ ٕاضايف �لصÍة و�لطرق و�لتعلمي، ولكن ا$ٓن ال حKاة ملن 

  . تنادي
الصÍة ما ا$ٓن بوملان معزولني، مجموPة دØل امجلاPات معزولني، 

موجوداش، الس@يد الوز�ر، رمغ هاد الوسائل ا�يل تتقدموها ومع ذÁ ما 
  .Òزال اخلدمات ضعيفة Yدا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
الس@يد املس�شار، اçهت
ى الوقت، اçهت
ى الوقت، وا الس@يد  اçهت
ى الوقت

9نية  14الس@يد الوز�ر، اçهت
ى عندك الوقت، ولكن مادام زايدة . املس�شار
 .ٕاىل ابغييت تعقب يف ثواين
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        ::::الس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍة
هاذ اليش ا�يل قال معقول، ٔ�� تÈشكرو، احلاYة ا�يل معقو� راه 

  .معقو�

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

. السؤال الثاين موضوPه مالgسات م[ح املسا¬ن الوظيفKة بقطاع الصÍة
 .اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
كن الوظيفي اخiالالت وٕاشاكالت مبختلف يعرف تدبري ملف الس

القطاPات احلكومKة، خصوصا بقطاع الصÍة، ٕاذ ال يمت Pادة ا§رتام معايري 
Ãس@تحقاق، فالعديد من املوظفني واملسؤولني إالداريني رمغ ٕا§اìهتم Pىل 
التقاPد �س@تفKدون بدون وYه حق من السكن الوظيفي، مما يتطلب من 

امة وحزم يف تدبري هذا امللف الشائك ا�ي احلكومة التعامل جبرٔ�ة ورص
  .Òرامكت مشالكه م[ذ عقود

  : وPليه، Ëسائلمك، الس@يد الوز�ر
ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة ملعاجلة اخiالالت وٕاشاكالت السكن 

  الوظيفي؟
  وما يه املعايري املعمتدة لالس@تفادة من السكن الوظيفي؟

لوظيفي يف قطاع وهل تتوفر الوزارة Pىل ٕاحصائيات هتم السكن ا
  الصÍة؟ 

  .شكرا الس@يد الرئHس

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

 .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍة
  .شكرا الس@يد الرئHس

شكرا لمك الس@يد املس�شار احملرتم لطرحمك هذا السؤال املهم، ٔ$ن 
الهدف من السكن الوظيفي هو ٔ�وال من ٔ�ولوØت الوزارة قدر إالماكن، 

ش نضمنو اس@تقرار املوظفني من yالل اس@مترارية اخلدمات الطبية، �
  .وyاصة يف العامل القروي هذا هو املفهوم ا�يل اكن Yا به أ$ول

الوزارة، سولتHين واش تتوفر Pىل ٕاحصائيات؟ وزارة الصÍة تتوفر ٕاىل 
سكن وظيفي Pىل الصعيد الوطين، �ش يمت  880§دود اليوم حوايل 

املنصف والقانوين اك�ن وا§د العملية ا�يل ختول ٔ�ن املوظفني التوزيع العادل و 
، ولكن �23/01/1987س@تافدوا، هاذ اليش اكن اNورية القدمية دØل 

مؤخرا اyذينا أ$مور جبدية، مايش Éري السكن، السكن ¬يفاش يتفرق، 
معايري، اس@تحقاق، ولكن كذÁ املا والضو ٔ$ن هذا مشلك، ا�يل اكن 

  .والضو سا¬ن قدمي واملا
 002فهاذ اNورية، هاذ املÈشور دØل الوزارة ا�يل صدرتو ٔ�� خشصيا 

ٔ�وال حىت يش سكن ما يتعطى ٕاال ٕ�ذن املسؤولني  ،19/01/2015دØل 
مايش Éري املسؤولني، اك�ن مسؤولني ا�يل تÈرش ٔ�سامؤمه يف اجلريدة 

  .الرمسية، هو ا�يل عندو احلق
Nورية، تنطلب من مجيع املدراء 9نيا، ٔ�نه حنلو املشالك، هذي يف ا

اجلهويني، ومن مجيع املناديب، ٔ�نه ٕاشاكلية املسا¬ن ا�يل خصها تفرغ، ا�يل 
اyذاوها الناس بدون معايري وهاذ اليش اك�ن، واكرث �زاف بطريقة Éري 

ٕاخل، ... قانونية ا�يل ¬يكون يش وا§د انتقل، ا�يل وا§د توىف هللا �رمحو
Pرب املساطر القانونية، فهاذ اليش ابدينا فKه، يعين سواء �لطريقة احلبية ٔ�و 

  . تنطبقوه حرفKا تدرجييا، وçمتناو نوصلو ليش ن��Kة
هو أ$مور صعبة، اصعيب �ش تتوصل ام[ني تiHحمك اكع تنوصلو 
�لحمك اìهنايئ �ش Éادي Éري تطبق ذاك احلمك، واليين اح[ا Éاديني يف هاذ 

  . Ãجتاه
  .شكرا

        ::::ةةةةالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللس
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

 .اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعي
Ëشكرمك الس@يد الوز�ر Pىل الرصا§ة دØلمك، يف احلقKقة ٔ$ن هاذ اNورية 

قلتو، الس@يد الوز�ر، . تنطلبو مهنا �س@تافدوا مهنا وا§د العدد دØل الناس
واش عند� اح[ا Éري يف هاذ أ$طر دØل وزارة سكن،  880بoٔن اكينة 

؟ 880وهاذ املسؤولني دØل وزارة الصÍة Éري .. الصÍة واش عند� Éري
راه اح[ا تنعرفوا وا§د العدد دØل املسا¬ن دØل وزارة الصÍة ا�يل الناس 
حتولوا من مدينة ملدينة وابقى حمتل هذاك السكن، واش اح[ا ابغينا هاذ 

إالطار ا�يل ابغينا نصيفطوه خيدم لنا، راه الصÍة هذي املوظف وال هاذ 
وما ٔ�دراك ما الصÍة، وابغيناه خيدم ونقولو لو سري ابدا تقلب Pىل الكراء، 

  . رمغ ٔ�ن اك�ن موجود وا§د السكن
كنعرف وا§د العدد دØل املسائل، الس@يد الوز�ر، ٔ$ن حقKقة اح[ا 

تو �ش تدyلوا معهم �لمÍامك تنطلبو م[مك تد�روا جمهود ٔ�كرث من هذا ا�يل در 
وحتيدوا هلم املا والضو، هذا ٕاجراء فعال اح[ا كنحبذوه، ولكن، الس@يد 
الوز�ر، اخلصاص املهول ا�يل �يق اك�ن، حقKقة �يق اك�ن يف السكن 
الوظيفي، ٔ$ن السكن الوظيفي هو ميل كتعطي وا§د إالËسان �ش حتولوا 
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ٔ�شهر  3ه غيبقى وا§د الّ  خيدم Øمن وا§د املدينة لوا§د املدينة �ش مييش
والدو �قKني يف مدينة ٔ�خرى، وال ما اÉري مع ) dérangé(ٔ�شهر  4وال 

  ...لقاش فني �سكن، وال هذا
ولهذا، الس@يد الوز�ر، اح[ا كنعرفو اGهود ا�يل كتقوموا به، Òزيدوا Pىل 

Íة، العمل دØلمك �ش حنلو هاذ املشلك، راه مايش اكينة Éري يف وزارة الص
اك�ن وا§د العدد دØل املسائل، اح[ا كنعرفو �س ا�يل اكنوا يف وزارات 
�ٓخر�ن بال ما نقولو امسياهتم، رامه اكينني و�قني ا$ٓن حمتلني السكىن، رمغ 

اشهر،  4اشهر وال  3ٔ�ن ذاك الس@يد Yا وابقى سا¬ن يف أ$وطيل وا§د 
رصامة هذي Éري §اYة خص Òكون ب. وا$ٓن تiHقلب Pىل مسائل ٔ�خرى

  .وخص Òكون فهيا احلزم
  .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، �لرد Pىل التعقKب

        ::::الس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍة
سكن وظيفي  É880ري الرمق رمبا ما رشحiوش مزØن، ا�Ø ادويت Pىل 

سا¬ن ا�يل مشدود دا�، اyذاوه إالخوان بطريقة Éري قانونية، مايش امل 
  ...ا�يل

  .شكرا

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

اللكمة . السؤال الثالث موضوPه توفري أ$دوية املتعلقة ب÷Éات العقارب
   .ٔ$§د السادة املس�شار�ن من الفريق اNس@توري لتقدمي السؤال

  .تفضل الس@يد املس�شار

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

  راء،السادة الوز
  إالخوة املس�شار�ن،

   الس@يد الوز�ر،
، ٔ$ن تقريبا تعدات Pليه ايف الواقع موضوع هذا السؤال ٔ�صبح م�iاوز

وا§د الس@نة ونصف، ولكن اليوم ٔ�ريد مساءلتمك عن اخلصاص ا�ي تعاين 
م[ه املس�شفKات العمومKة، سواء من حKث أ$طباء ٔ�و املمرضني، وyاصة 

  .�لعامل القروي
ر، الس@يد الوز�ر، اGهودات دØلمك، ؤ�نمت الطبHب احملنك فال ٔ�§د ينك

تعملون ٔ�كرث من Éريمك، ما معىن ٔ�ن يت�ه املواطن ٕاىل املس�شفى وال جيد 
  من يعاجله ٔ�و التجهزيات مفقودة، ويمت النقل دØلو ٕاىل مس�شفى بعيد؟

لهذا، Ëسائلمك، الس@يد الوز�ر، ما يه التدابري املت±ذة من Y�ٔل اìهنوض 
  س�شفKات يف العامل القروي؟�مل 

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍة
  الس@يد املس�شار، 

هذا سؤال �ٓخر، ما فهيا �س، كنا يف ÉNات أ$فاعي ولسعات 
وحصيح، ٔ�� مiفق معك أ$س@ئ] ... العقارب، دا� صدق[ا يف املشالك دØل

  .ان الصÍة يه م�شا�كةاليت تطرح يف مKد
قلت اق�اي] ٔ�� qرت جزء من اجلواب، قلت ٔ�وال وزارة الصÍة P�ٔلنت 
هذه الس@نة س@نة العامل القروي، P�ٔلنت واليين بتدابري حقKقKة، اكنت س@نة 

قلنا  14و 13املساPدة الطبية، ) P�ٔ)2RAMEDلننا بيل س@نة  2012
ن شاء هللا س@نة غتكون إ  2015س@نة أ$دوية والس@ياسة اNوائية، وس@نة 

املشالك دØل العامل  2015العامل القروي، هذا ال يعين بتا2 ٔ�نه Éري �Éسايل 
  .القروي Éادي �ساىل

  �ٓش غند�رو؟
ٔ�وال، اyذينا قرار، ماعند�ش، ٔ$نه ¬ون عرفت هذا هو السؤال جنيب 

دØل الناس ا�يل غيتوظفوا هاذ العام  75حىت  Á70 أ$رقام، ٔ�كرث من 
 القروي، ٔ�كرث من هذا اyذينا ف: خيص أ$دوية، ٔ$نه رمغ ٔ�نه غميش@يو �لعامل

، ما اكيناش يف العامل 400مليار و 2مليون درمه ٕاىل  675دز� من 
القروي، ٔ�نه مجيع املس@توصفات ا�يل مشغ] �ش الناس ما يبقاوش ما 
يلقاوش أ$دوية، وyاصة أ$دوية دØل أ$مراض املزم[ة، ارتفاع الضغط 

  .ٕاىل �ٓخره... مرض السكرياNموي، 
9لثا، اyذينا هاذ املس�شفKات املتنق] ا�يل ٔ�رشت هلم، ا�يل اصعيب 
الناس، وyا �كون مس�شفى �ش جيي ها هو دا� الثلج تي�Íسو، 

  .مس�شفKات مiنق]
  .9لثا، و§دات مiنق]

رابعا، اyذينا هاذ املروحKات ا�يل ت�ساPد� يف بعض أ$حKان، ا�يل 
 15دØل وYدة، ٔ�� Yد مiفائل، ٔ$ن Éري حىت ٔ�� هاذي يش احبال دا� 

يوم، يعين تت±دم بطريقة مس@مترة، دØل الÈساء احلوامل، دØل ا�يل عندو 
  .ٕاىل �ٓخره... مشلك القلب، ا�يل مرضوب �ملوس عندو çزيف دموي

فهذي لكها ٕاجراءات Éادي نبلوروها تدرجييا �ٔ$رقام، ٕاىل يش هنار اكن 
�لجنة وال ٔ�ماممك اشوية دØل الوقت، �ش نعطيومك أ$رقام عندي ال يف ا

ا�يل اك�ن دا�، وميل غتطبقو هاذ ا¾طط، فني غنوصلو هباذ أ$رقام، كنا 
هنا غنوصلو هنا، فوقاش غنوصلو هنا، فوقاش غنوصلو هنا، �ش غيكون 

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 
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  ... حوار ٔ�كرث يعين
  .شكرا

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

  .ملس�شار، يف ٕاطار التعقKباللكمة لمك، الس@يد ا

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس@يد عبد الرحمي العاليف
Ëشكرمك، الس@يد الوز�ر، Pىل إالصال§ات ا�يل تتقوموا هبا، وyري دليل 

  .هو حضورمك املك�ف يف هذه الق�ة احملرتمة
  الس@يد الوز�ر،

كنتو اعطيتو� وا§د الوPد �ش تقوموا بوا§د الزØرة ٕاىل مس�شفى 
لهذا، ٔ�ريد ٔ�ن . لمي خريبكة، ولكن ٕاىل §د ا$ٓن مل �ر النوراحلسن الثاين ٕ�ق

وأَوفُوا بِالْعهد إِن """": ٔ�ذ¬رمك بoٓية قر�ٓنية، بعد ٔ�عوذ �v من الش@يطان الرجمي
  """"....الْعهد كَان مسؤوال
  الس@يد الوز�ر، 

مس�شفى احلسن الثاين خبريبكة تيصبوا � ثالثة أ$قالمي اGاور�ن �، 
Kه مشالك كثرية، وهو ق] املوارد ال�رشية، حىت املمرضني ولينا ولكن ف 

تÈشوفو Éري احصا�ت الهالل هام ا�يل اكينني، ما ابقاوش املمرضني، ٔ$ن 
  .ما تيعوضوهش) la retraite(ا�يل خرج لــ 

الساكنري، هذي مدة س@نة، راين قلهتا Á يف وا§د السؤال �ٓخر، ٕاىل 
  ا ٔ�ش@نا يه أ$س@باب دØلو؟يوم[ا هذا �يق معطل، ما عرف[

، يه ا�يل تيد�روا هبا العمليات، تتعدى )laser(وا§د ا$ٓ�، ت�سمى 
مليون، واىل يوم[ا هذا يه معط]، سولنا Pىل  60اìمثن دØلها وا§د 

الس�ب دØلها، قال Á خصها وا§د املقص، ذاك املقص تيحيدوا به املرارة 
  .ٕاىل يوم[ا هذاتHسوى جوج املليون، وما قدروش يصاوبوها 

حىت يه جماورة ٕ�قلمي خريبكة، من اìهنار " حطان"9نيا، وا§د الب÷ية 
ا�يل Yابوا لها ذاك الراديو، ٕاىل يوم[ا هذا ما yدامش، سولنامه ٔ�ش@نا يه 

  .أ$س@باب، قال Á أ$س@باب ما اكيÈش ا�يل Éادي �شغل هاذ الراديو
  الس@يد الرئHس،
  الس@يد الوز�ر،

س@نة وتيطلبوا م[و احلراسة  58 الطبHب وصل تن�ساءلو ¬يفاش دا�
  .ا�ليلية، واح[ا عند� ٔ�طباء ش@باب معطلني، شغلوا لنا الش@باب

الصيانة، الس@يد الوز�ر، قلي]، نقولها Á �لرصا§ة، اعرفت املس�شفى 
 دØل احلسن الثاين، اPالش ابغيناك Òزورو، �ش �شوف ٔ�ش@نو هو الواقع،

ط السامن، املش وىل اكرب من ذاك املولود، راه احليوا�ت ما �سمى �لقط
املرٔ�ة دا� والت تتعHش ثالثة دØل احلاالت، احلا� . ذاك الزØدة دØل املرٔ�ة

أ$وىل وهو أ$مل، احلا� الثانية وهو الباكء دØل الوN دØلها، واحلا� الثالثة 
  .يه اخلوف من ذاك املش ليالك لها وNها

د الوز�ر، راه ابغيناك جتيو �شوفوا هاذ لهذا، الس@يد الرئHس، الس@ي
اليش بعيوçمك، وهاذ اليش تنقولوه لمك، راه اح[ا تنوصلوه لمك، وهاذ يش راه 

وانÂ واPدتو� وكت�[ا لمك، . عندمك حظوظ �ش نوصلو لمك ها واقع، ها واقع
  . ودا� ابغينامك �ش تقوموا بوا§د الزØرة يف ما قريب، الس@يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::س@يد رئHس اجللسةس@يد رئHس اجللسةس@يد رئHس اجللسةس@يد رئHس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

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

        ::::الس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍة
ٔ�وال، الوPد دØيل غنويف به، سoٔيف بوPدي، ٔ$ن كنت Éادي . بع�ا�

جني، واليين �تصال دامئا مع الس@يد العامل، مع املنتخبني، قال يل ٔ$ن ابغى 
ولهذا، هنار . ، وراه غيكون يف اخ�اركيد�روا و§دات اس@تع�الية مiنق]

  .غنجي، غنجي خطرة و§دة، ما نبقاش منيش، واليين Éادي جني
رمبا يش مرات كتعطيو .. ف: خيص، ٔ�� ما غندyلش معاك يف هاذ

احبال دا� ميل تتدوي . بعض أ$م�]، ٕاىل اكنت و§دة وال جوج، تنعمموها
لكيش تيالكوه القطوط، اك�ن  Pىل القطوط، ا�يل HÉسمعنا جييب � هللا راه

بعض احلاالت، حصيح، واليين ميل ت�سمع يف هاذ الق�ة، �ش نقول Á راه 
  ...الناس

y�ٔريا، Éري �ش نقول Á، نصحح وا§د املعطى، ف: خيص أ$طباء 
  هاذ اليش ما اكيÈش.. ا�يل تتقول يل Pاطلني

  .شكرا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
سام املس@تع�الت �ملس�شفKات السؤال الرابع موضوPه وضعية ٔ�ق 

اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين . العمومKة
  .لÇٔحرار لتقدمي السؤال، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد محمد املفKداملس�شار الس@يد محمد املفKداملس�شار الس@يد محمد املفKداملس�شار الس@يد محمد املفKد
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
صÍة جمهودات ¬برية من Y�ٔل حتسني مس@توى لقد بذلت وزارة ال

اخلدمات بoٔقسام املس@تع�الت الطبية �ملس�شفKات العمومKة، حKث ٔ�صبح 
ولوÌا م[ظام gشلك �سهل معل الطامق الطيب، ٕاضافة ٕاىل أ$من اخلاص 

  .ا�ي �سهر Pىل السري العادي لهذه أ$قسام
س@تع�الت ٕاال ٔ�ن ما يالحظ، الس@يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن ٔ�قسام امل 

الزالت تعرف نوPا من الفوىض والتدين يف اخلدمات املقدمة �لÍاالت 
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 .Ãس@تع�الية اليت Òرد Pلهيا Pىل املس@توى املهين، الوقايئ وإالËساين
  الس@يد الوز�ر، 

ما يه إالجراءات Ãس@تع�الية اليت س�i±ذوهنا من Y�ٔل حتسني 
  العمومKة؟ اخلدمات وÃس@تق�ال بoٔقسام املس@تع�الت �ملس�شفKات 

وهل من تدابري صارمة �لرفع من مس@توى اخلدمات واحلفاظ Pلهيا 
  داyل هذا املرفق الصحي؟ 

  .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 الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍة
  . املس�شار الس@يدشكرا 

  الس@يد الرئHس،
ا ٔ�وال، ما Éاد�شاي ندyلو يف ال�شخيص، ٔ$ن ٔ�رشت � ودامي

تنعاودوه، املشالك، املس@تع�الت املشالك والنقائص ا�يل تتعHشها كنقرو 
  . هبا

ولكن ٔ�� اليوم Yد مرسور، ٔ$ن قلت اكينة بداية دØل التحسن، وهاذ 
اليش، هاذ البداية �لك تواضع راه املهنيني دØل الصÍة ا�يل تنحيهيم من 

ولكن اك�ن .. إالماكنيات هاذ املنرب ا�يل تيقوموا بوا§د اGهود ج�ار Yدا رمغ
س@ياسة يف هاذ Ãجتاه، اك�ن ا¾طط الوطين ا�يل كنت ٔ�رشت � ٔ�ماممك 

  . دØل احملاور 5ا�يل فKه 
ٔ�ش@نو هام التدابري؟ م�ال .. املس@تع�الت الطبية Ãس�شفائية ا�يل مقنا

ٕاىل امشHيت دا� لس@يدي بنور مس@تع�الت Yديدة وجمهزة متاما، امشHيت 
املس�شفى اجلامعي لوYدة ا�يل امشHت � �ملروحKة دØهلم  �لفارايب وال

Yديدة وجمهزة، مبا فهيم دØل إالنعاش، ٕاىل امشHت م�ال �÷ار البيضاء، ٕاىل 
 ،مصاوبة ومسالية) Avicenne(امشHيت هذي دØل املس@تع�الت 

... هذي بضعة ٔ�سابيع ٔ�نه غتÍل ،)le matériel(كن�س@ناو Éري يدyل 
  . ت ا�يل تتدار يف هاذ امليدان هذااك�ن جمهودا. ٕاخل

.. فا�يل ابغيت نقول ٔ�نه ٕاىل اكنوا Yل املهنيHني، �ش جناوب Pىل وا§د
 Ø زهاء، رشفاء، وهام ا�يل كزييدوا هباذ القطاع �لقدام، اك�ن البعضç مه

احبال دا� ميل ت�سمع، ٔ$ن املس@تع�الت �ش . لÇٔسف فoٔ� ما مiفقش
كÈسمع ��يل اك�ن ٔ�طباء معطلني، Éري  ميش@يو خص موارد gرشية، ميل

Øري حصيح، ٔ�قولها وا�يل عندو يش معطى جيي ا§داÉ ،حصيح .  
، يف 2014يف املوارد ال�رشية دØل  2015البار§ة، يف �ٓخر اجÂع 

، الس@يد املس�شار احملرتم، §لينا املباراة أ$وىل ما Yاوش حىت النص 2014
§لينا املباراة الثانية، §لينا املباراة الثالثة، شاطوا لنا  ..�ش يدوزوه يف 

، �يق شاطوا لنا 2015ينا�ر  9م[صب مايل، §لينا م�اراة رابعة يوم  135

م[صب مايل، والبارح اyذيت قرار �ش ذاك املناصب املالية  65دا� 
  . �yذو هبا املمرضات واملمرضني، ما يبقاش يتقال }م Éري حصيح

عت، الس@يد املس�شار، ٔ�نه يف التلفزة، الناس ا�يل Òميثلوا بعض ٕاىل امس
الفÎات، بعض الفÎات، تيقول يف التلفزة ٕاىل امسعت الربامج تيقولوا � 
اPالش ما تدوزوش، كتقولوا ما اكيÈش م[اصب مالية، ما تتدوزوش 
املباراة، اجلواب اكن، وميكن Ò Áرجع �ل�سجيل، قال هلم ٔ�� اPالش Éادي 

اح[ا املباراة وÉادي �س@يفطو� �لجبل، هذا }م يعين احشومة  ندوزو
Ëسمعوه اح[ا مكغاربة، راه Éري �ش تقال احلقKقة، ٔ�� مايش ضد الفكرة، 
ت��قى فكرة ضد فكرة، جيي يش وا§د يقول Á ٔ�� ما ابغي�ش ٔ$ن خصين 
هاذي، هاذي، هاذي، نقول لو عندك احلق، واليين ما يبقاش يقول هذا، 

  . لواقع هز الفiة معطلني، Éري حصيحويف ا
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

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

  .اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::محمد املفKدمحمد املفKدمحمد املفKدمحمد املفKد    املس�شار الس@يداملس�شار الس@يداملس�شار الس@يداملس�شار الس@يد
شكرا الس@يد الوز�ر Pىل جوا�مك القمي وPىل ÉريÒمك Pىل قطاع وزارة 

  . د الوز�رالصÍة ا�يل ك�رشفوا Pلهيا، الس@ي
لكن، الس@يد الوز�ر، املشلك احلقKقي ا�ي �سامه يف تدين مس@توى 
اخلدمات وبعض ٔ�قسام املس@تع�الت الطبية �ملس�شفKات العمومKة هو 

  . مشلك Ãكتظاظ
ففي ٕاطار Ãس@تعدادات، ٔ��، الس@يد الوز�ر، ٔ�� هنرض معك Pىل 

بغينا، الس@يد الوز�ر، مس@تق�ال، ٔ$ن اح[ا مق�لني Pىل اجلهوية، هاذ اجلهوية ا
  .هو توفري املس@تع�الت �ملواصفات املطلوبة يف لك اجلهات

هذا، �ٕالضافة ٕاىل رضورة ٕالزامKة ا§رتام Òرات�Kة العالج، أ$مر ا�ي 
ينعكس سلبا Pىل بعض املس@تع�الت دون أ$خرى، يعين ما اكيÈش وا§د 

  . التوازن
طريقة وبنفس كام ٔ�ن ٔ�قسام املس@تع�الت جيب ٔ�ن �ش@تغل بنفس ال

الظروف، حبيث ال يعقل ٔ�ن توYه مس�شفKات §االت ٕاىل ٔ�قسام 
من املفروض ٔ�ن الس@يد الوز�ر .. مس@تع�الت ٔ�خرى، وهاذ أ$مر ¬يعود

  . متنعوه �لك رصا§ة
املشلك ا$ٓخر هو مشلك تنظميي، يف ٕاطار س@ياسة القرب وتوفري 

قل �لÍاالت الظروف والوسائل ال�رشية والتدyالت، الزم توفري كذÁ الن
املس@تعصية اليت جيب ٕا§اìهتا Pىل املس@تع�الت اGاورة م�ال، يعين اك�ن 
بعض املرىض ا�يل من املفروض ٔ�ن ذاك املؤسسة ٔ�و ذاك املس�شفى هو 

هاذ .. ا�يل يتلكف �لنقل دØل ذاك املريض، وجيب تعممي Pىل مس@توى
  . اليش لكو �كون Pىل املس@توى الوطين
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س@يد الوز�ر، القضية دØل املروحKة، يعين وا§د وذ¬رتو يف جوا�مك، ال 
اGموPة دØل اجلهات دا� اس@تافدوا من املروحKة، ٕاال ٔ�ن فاس مازال ما 

  .وصلش اNور دØلها وال ما مذ¬وراش يف الرب�مج دØلمك
  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

 .اللكمة الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍةالس@يد وز�ر الصÍة
وراش ٔ$ن كنت اyذيت ٔ�ماممك وPد، ٔ$ن اكن خص �كون ما مذ¬

ٔ�� كنت وPدت يف البداية Éادي �كونوا . �ر�مج، وهاذ الرب�مج نطبقوه
ٔ�ربعة، خصين نبقى يف اللكمة دØيل، وهاذ الربعة ما اخiارينامهش Éري 
هكذاك، اخiارينامه ٔ$ن اك�ن عند� و9ئق، اخiارينا مراHش، وYدة، 

. تطوان-بعة Éادي جتي عام قريب دØل طن�ةنني، والراالعيون، هاذو اكي 
  ...وما Éاد�ش حن�سو هنا، ٕان شاء هللا تدرجييا

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

وا$ٓن نiÈقل ٕاىل السؤال ا$ٓين أ$ول املوYه ٕاىل الس@يد وز�ر الطاقة 
. ء والبÎHة حول ٕانتاج الطاقة الكهر�ئية من طرف اخلواصواملعادن واملا

 .اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من فريق أ$صا� واملعارصة لتقدمي 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
  .شكرا الس@يد الرئHس

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

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
رطت بالد� يف مرشوع طموح، �س@هتدف تنويع الباقة الطاقKة لقد اخن

الوطنية، وذÁ �العÂد Pىل الطاقات املت�ددة وتقليص اس@تعامل الطاقة 
  . أ$حفورية

 1963غشت  5ويف هذا الصدد، تعزتم احلكومة تعديل ظهري 
ٕ�§داث املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب من Y�ٔل ٕاعطاء 

لك�ار املنت�ني ا�اتيني الوطنيني لولوج ش@بكة نقل الكهر�ء  إالماكنية
الوطنية وبيع فائض إالنتاج ا�ايت ٕاىل املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 

  . �لرشب
ما يه ٔ�س@باب ٕاقصاء املنت�ني الصغار �لطاقة  :Ëسائلمك، الس@يد الوز�ر

  الكهر�ئية من ٕاماكنية الولوج ٕاىل هذا إالنتاج؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة

  . شكرا
 .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة
  .شكرا الس@يد الرئHس

  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني Pىل طرح هذا السؤال
حصيح، حنن ا$ٓن بصدد تعديل مرشوع القانون ا�يل تفضلت به، 

É ادي جيي عندمك ٕان شاء هللا قريبا، ٔ$نه والقانون ا�يلÉ ،ادي جنيبو
صادقت Pليه ا�لجنة ا¾تصة يف جملس النواب، هو تiHعلق �ٕالنتاج ا�ايت، 
وإالنتاج ا�ايت �لكهر�ء هذا وا§د التقليد اكن عند� يف اململكة املغربية م[ذ 

ٔ�هنم  س@نوات، معناه ٔ�ننا تنعطيو إالماكنية ٔ$ش±اص ذاتيني ٔ�و اعتباريني
  . يiÈجوا الكهر�ء ا�يل هام حمتاجKهنا

¬يلو  300وهذا عرف وا§د التطو�ر 2رخيي، راه يف أ$ول اكن عند� 
مKغاواط،  50مKغاواط، من بعد طلعناها لــ  10واط تقريبا، طلعناها لــ 

مبعىن .. ا$ٓن غنحيدو هاذ السقف، ولكن ابغينا حنيدو هاذ السقف وند�رو
، 500، 400إالنتاج ا�ايت مفiوح، ا�يل ابغى يiÈج ٔ�ن ا$ٓن Éادي يويل 

مفiوح، ولكن Pىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون عندو وا§د احلد ٔ�دىن من  1000
مKغاواط، ف�التايل هذا تيجي يف وا§د الس@ياق  Ã300حiياYات دØل 

دØل ٕاعطاء ٕاماكنية لالس� رات الكربى ٔ�هنا Òكون عندها سH[اريوهات 
  . كiب الوطينٔ�خرى من Éري الزتود من امل 

ا$ٓن اململكة املغربية والت ٔ�رضية �لتصد�ر، اك�ن رشاكت ¬برية تتصدر 
ف�التايل هاذ املنت�ني لكهم، الس@يد املس�شار، مه .. خص �كون عندها هاذ

م[ت�ني ¬بار يف احلقKقة، راه ما اكيÈش م[ت�ني صغار فهيم، ٔ$نه ٕاذا ابقKنا 
مKغاواط راه متاثل  50مKغاواط،  É50ري يف احلد ا�يل اح[ا فKه دا� دØل 

  . القدرة دØل مدينة احبال مك[اس وال تطوان، مبعىن ٔ�ن هاذو م[ت�ني ¬بار
هاذ إالنتاج ا�ايت ٔ�ش@نو اخلصوصية دØلو؟ هو ٔ�نه ميكن لو يiÈج 
�لطاقة Ãحفورية، وميكن لو يiÈج �لطاقة املت�ددة، هاذ اليش Pالش هو 

حمددة، وٕاال ا$ٓن يف ٕاطار القانون دØل  فKه وا§د اGموPة دØل أ$مور
ٔ�نه يiÈج من مصادر م�iددة، وعندو الطاقات املت�ددة ميكن ٔ$ي مس�مثر 

احلق ٔ�نه ينقل الش@بكة الكهر�ئية، وعندو احلق ي�Kع، بل عندو احلق حىت 
در�ه  يصدر، ولكن هذا اPالش در�ه اح[ا يف الطاقات املت�ددة؟

لها بطبيعة احلال ٔ�ن  çريدو  وطنيةاقة الطاقات املت�ددة ٔ$ن هذي ط
  . تتطور

يف إالنتاج ا�ايت عند� وا§د اGموPة دØل املقiضيات، وا§د  ،لكن
اGموPة دØل الضوابط �عتبار ٔ�هنا مايش Éري مرتبطة �لطاقات املت�ددة، 
لكن كذÁ مرتبطة �لطاقة أ$حفورية، مع العمل بoٔن ا�يل تيiÈج مكنتج ذايت 

ة أ$حفورية الوطنية، مبعىن اكن عند� Éاز طبيعي وال نفط يف من الطاق
  . بالد�، Òميكن لو ينقل Pرب الش@بكة
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فٕاذن هذي لكها ٔ�مور در�ها Éري �ش نوفرو إالماكنيات، كام قلت، ٔ�ن 
�كون خKارات ٔ�خرى، لكن بطبيعة احلال �§رتام وا§د اGموPة دØل 

  .التواز�ت
  .شكرا الس@يد الرئHس

        ::::ئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةالس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر 
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن �لرد Pىل التعقKب

        ::::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
  .شكرا الس@يد الوز�ر

يف الواقع طرح السؤال، اح[ا يف الواقع املراد م[و هو الطاقات املت�ددة 
Ã ه، ٔ$ن يف الواقع ا�يل اكن ذاكKاكر ا�يل يف الواقع، هذا هو املوضوع فiح

  . ¬يد�رو املكiب الوطين ٔ$ن اكن يiÈج وينقل ويوزع، هذا احiاكر ¬بري Yدا
اNو� املغربية واحلكومات السابقة حKدات هاذ Ãحiاكر شÎHا فشÎHا، 
وعند� مؤسسات ¬برية Yدا تiÈج، اح[ا مايش هذا هو موضوع السؤال 

  . دØيل يف الواقع
لعدد دØل اNول الغربية تن��عهم ا�يل ابغيت Ëسمع هو ٔ�نه يف وا§د ا

ا�يل اكينة يف فرËسا واكينة ) la transition énergétique(ا$ٓن، ذيك 
يف ٔ�ملانيا، ذاك Ãنتقال الطايق، هاذ Ãنتقال الطايق مجيع اNول ا�يل ما 
عندهاش، ال تiÈج الطاقات أ$حفورية، ما عندهاش البرتول، مث ٔ�هنا 

واحض، �شجع Pىل ٕانتاج هاذ الطاقات  بHيئ ..عندها توYه �ش Òكون يف 
  .املت�ددة، سواء اكنت رحيية ٔ�و اكنت طاقات ا�يل يه مشس@ية

واملغرب، تبارك هللا، من سعادة السوايع ا�يل عند� ف: خيص 
الشمس، ف: خيص الهواء، ف: خيص وا§د العدد من إالماكنيات الك�رية 

انية دØل اNو� ٕاىل §لينا هاذ Yدا، س@متك[نا من ٔ�وال ٔ�ن نوفر هاذ املزي 
اGال ا�يل Éادي نقول Á، هو ٔ�ن خنليو مول اNار، مول اNار يف ٔ�ملانيا ٔ�و 

، ابغى يiÈج وا§د )les plaques(يف دو� ٔ�خرى، عندو دار ابغى يد�ر 
ذاك اليش ا�يل دyلو ) le compteur(اشوية دØل الكهر�ء، ¬يدyل 

ي�Kعو  ه¬يصيفطو اليش ا�يل خرجو يخرج ذاك ا�يل نتجو، و¬ونتور ¬ 
ٕاذن، هاذ العملية داروها يف وا§د العدد دØل .. �لمؤسسات ا�يل يه متكن

Pام  15اNول ا�يل ادروك كÈشوفو يف ٔ�ملانيا ويف اNول الغربية عندمه وا§د 
 P30 ،40 ،50%ام Éادي تويل الطاقات املت�ددة كمتزي تقريبا بـ  20وال 

ها ا$ٓن، اPالش؟ ٔ$ن جشعوا املواطنني العاديني، من الطاقات ا�يل ¬يiÈجو 
مايش الرشاكت الك�ار، املواطن Pادي عندو فريمة ابغى يد�ر وا§د 

)système ( لوKل الكØل الطاقات الهوائية، ¬يخصو وا§د العدد دØد
ورات، ذاك اليش ا�يل كHس@هتلكو كHس@هتلكو، وذاك اليش ا�يل طوت

  .عطيه لرشكة �ش توزعوكHش@يط Pليه ¬يعطيه �÷و� وال ¬ي 
ٕاذن، ا$ٓن Úم خص اNو� يف الواقع دØلنا تت�ه يف �شجيع هاذ النوع 

يف القانون اجلاي ا�يل Éادي �كون، هو ٔ�ن نفكر ونعطي �لمواطن املغريب، 
�لرشاكت املغربية، �لمنت�ني الصغار، Pىل القدرة Pىل ٔ�ن يدyلوا هاذ 

دة، اح[ا مس@تورد�ن �لطاقات املسoٔ� دØل ٕانتاج دØل الطاقات املت�د
أ$حفورية، و�لتايل خصنا Ëشجعو هاذ اليش، واح[ا عند� ختلف ¬بري Yدا 
يف هاذ املوضوع مقارنة، كام قلت سالفا، ٕاىل قار� راس@نا مع اNول الغربية 

  .ا�يل لعبت ٔ�دوار ¬برية ومس@توØت ¬برية Yدا يف هذا املوضوع
  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::ةةةةالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللس
  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، �لرد Pىل التعقKب. شكرا

        ::::الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة
  .gرسPة، الس@يد الرئHس

ال، هو ٕاىل قار� مع بعض اNول ميكن، ولكن ٕاىل قار� مع املنطقة اح[ا 
هاذ القضية ا�يل Òلكمت Pلهيا دØل الساكن املواطنني . يف وضع ٔ�حسن

 la très haute tension et la(هذي غتجي، ٔ$ن اح[ا فiحنا  العاديني،
haute tension( حوiادي نفÉ هاذ الس@نة ٕ�ذن هللا ،)la moyenne 

tension( ادي نوصلو لــÉو ،)la basse tension .( ري هذا خصوÉ
  ...اشوية دØل اخلدمة، مايش
  .شكرا الس@يد الرئHس

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . لوز�راçهت
ى الوقت الس@يد ا

السؤال ا$ٓين الثاين موضوPه إالجراءات الواجب اختاذها لالس@تفادة 
اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من . من Òراجع ٔ�سعار النفط �ٔ$سواق

  .فريق أ$صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس@يد Pابد شاكيلاملس�شار الس@يد Pابد شاكيلاملس�شار الس@يد Pابد شاكيلاملس�شار الس@يد Pابد شاكيل
  .شكرا الس@يد الرئHس

  السادة والس@يدة الوز�رة،
  ر�ن،السادة املس�شا

  أ$خت املس�شارة،
  الس@يد الوز�ر،

ٔ�فادت واك� الطاقة اNولية ٔ�نه من املرتقب ٔ�ن �شهد الطلب العاملي 
 P72,5ىل النفط اس@تقرار yالل الربع أ$وىل من الس@نة اجلارية يف §دود 

مليون �رمKل yالل الربع أ$yري من  93,5مليون �رمKل بعدما اكن يت�اوز 
فائض املعروض العاملي من النفط يقدر مبليون  العام املايض، هذا س@يجعل

�رمKل يومKا، وهو ما س@يدفع ٔ�سعار ا�هب أ$سود ٕاىل مزيد من 
  .Ãخنفاض

ويف ظل Òزايد ٔ�مهية ودور ا¾زو�ت Ãحiياطية �لمواد النفطية، 
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الس@:، الس@يد الوز�ر، يف ظرفKة تعرف تقلبات مiتالية، Ëسائلمك عن 
ها لالس@تفادة من Òراجع ٔ�سعار النفط �ٔ$سواق إالجراءات الواجب اختاذ

  .العاملية

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة
  .شكرا الس@يد الرئHس

شكرا الس@يد املس�شار ٔ$نه 9�ٔر وا§د النقطة Úمة تتعلق بتدبري ما 
عة احلال Ãس@تقراء ا�يل اك�ن Pىل املس@توى �سمى مبخزو�ت أ$مان، بطبي

غينخفض  2015اNويل وا�يل مشاركة فKه واك� الطاقة اNولية، هو ٔ�نه يف 
تقريبا يف  2015مس@توى التوقع ا�يل اكنت دا�راه الواك�، مبعىن غنبقاو يف 

  . مليون �رمKل يومKا 93,5وا§د 
ما  2015أ$ول من واك�ن التقد�رات ا�يل اكينة تقريبا، هو ٔ�ن النصف 

غيعرفش تغيري يف ٔ�مثنة النفط، من الراحج ٔ�ن النصف الثاين يقدر يعرف 
دوالر  60ارتفاع ٔ�سعار النفط، لكن ٔ�هنا ما غتت�اوزش، غتكون حوايل 

  .يف هاذ Ãجتاه
اح[ا يف احلقKقة، يعين لٕالنصاف، هاذ القضية دØل تدبري ا¾زون ما 

ند� نقاش ا$ٓن يف الوزارة، لس@ب�ني ارتبط�ش �خنفاض أ$سعار، اح[ا ع 
  :رئHس@يني

الس�ب أ$ول هو اكنت عند� جتربة يف تدبري خمزون املاء يف هاذ 
 ،Áقة ما اكن�ش جتربة �حجة، جيب ٔ�ن نعرتف بذKالس@نوات ا�يل يف احلق

يوم، واملوزPني  30ٔ$نه القانون تيلزم تقريبا املصفاة �ش �كون عندها 
 É 60از البوطان مراكز التعبئة Òكون عندها يوم، ويف �60كون عندمه 

يوم، معليا هاذ اليش ما اكيÈش، ٔ$نه إالشاكل ا�يل مطروح يف القضية دØل 
خمزو�ت أ$مان، وهاذ اليش ٔ�¬يد السادة املس�شار�ن Pىل Pمل هبا، هو 

  .هذا الس�ب أ$ول ا�يل هو س�ب بKÈوي... القضية دØل
نا يف هناية هاذ الس@نة تقريبا Éادي الس�ب الثاين س�ب مهنجي، هو ¬ون 

حنررو أ$مثنة دØل املواد النفطية السائ]، معليا ميل خرجت من نظام 
  .املقاصة، ف�التايل جيب ٔ�ن ند�ر هذه ا¾زو�ت gشلك �ٓخر

اك�ن ا$ٓن نقاش، والسؤال دØلمك Yا يف وقiو، نقاش داyل الوزارة 
  : رب Pىل املس@توى اNويل¬يفاش ميكن لنا ند�رو هاذ القضية، اك�ن جتا

عند� املسoٔ� دØل الرشاكة مع القطاع اخلاص، خصنا نلقاو هاذ 
الرشاكة، ونلقاو بطبيعة احلال اìمتويل، واملسoٔ� الثانية هو نوسعو إالماكنية 
دØل التخز�ن، يف املوا� ويف أ$ما¬ن املرتبطة هبا، احبال ذاك اليش ا�يل 

  .جلرف أ$صفر وال يف ٔ�اكد�ر وال يف ÉريهاÉادي �كون يف الناظور ٔ�و يف ا
املسoٔ� الثالثة، بطبيعة احلال، ٔ�ن Òكون هناك �Yٓال ا�يل يه �Yٓال 

يوم، ٔ$ن هاذ القضية حىت  60، 90مقدور Pلهيا، يعين مايش �لرضورة 
  .Pىل املس@توى اNويل تناقش

  .شكرا الس@يد الرئHس

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

  .س�شار، يف ٕاطار تعقKباللكمة لمك، الس@يد امل 

  :املس�شار الس@يد Pابد شكKلاملس�شار الس@يد Pابد شكKلاملس�شار الس@يد Pابد شكKلاملس�شار الس@يد Pابد شكKل
  .شكرا الس@يد الوز�ر

فعال اح[ا طرح[ا هاذ السؤال، ٔ$ننا ¬يف تتعرفوا، الس@يد الوز�ر، ما 
ابغيناش يوقع، راه يف مواضيع ٔ�خرى، التخز�ن اليوم yالق مشلك، 
و�خلصوص عند� يف البالد، وما اyذيناش التدابري الالزمة م[ذ س@نني 

ش �كون عند� التخز�ن يف مواد ٔ�خرى، ولو در�ه لك[ا Éادي çرحبو �
  .ٔ�صوات Úمة يف اخلارج وال يف اNاyل

9نيا، اح[ا كنا تنiÈظرو من Éري التخز�ن، الس@يد الوز�ر، ابغينا نعرفو 
. السH[اريوهات �ٓش تتصور احلكومة، م�ال ٔ�� تنقرتح يشء، الس@يد الوز�ر

دØل الفلوس واح[ا Pاد خرج[ا من وا§د  ا$ٓن احلكومة رحبت يش شوية
الظرف صعب دØل الكوارث الطبيعية، ٔ�� كنت كنمتىن بoٔن احلكومة تفكر 
يف العامل القروي، وتفكر يف املناطق ا�يل يه عرفت هاذ الكوارث، وخترج 

الساكنة ا�يل يه ا$ٓن فهيا ا�يل �قا Òمتوت مبشاريع هباذ الفلHسات من Y�ٔل 
 �قا الطرق مسدودة Pلهيا، فهيا ا�يل �قا ما صاب�ش �لربد، فهيا ا�يل

ٔ$ننا مرارا ميل تiÈوÌو ليش وز�ر .. مس�شفKات فني متيش، ¬ون تنقول
مسؤول Pىل يش قطاع حبالمك وتيفهمنا بoٔنه إالماكنيات ما اكيناش، تنعرفوه، 
ولكن ميل تنحسو ا$ٓن اكينة ٕاماكنيات، اك�ن رزق Yابو، هذي شهور 

حب فلHسات، Éادي تقول يل ال راه حىت اح[ا هبطنا، راه در� واحلكومة ترت
اìمثن حر، ولكن احلكومة راه البد ما ترتحب كذÁ يف الرضائب ا�يل تتاyذ 

  .من هاذ املنتوج
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر �لرد Pىل التعقKب

        ::::الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة
وهاذ القضية دØل . ول جناوبك حKث طرحت �زاف دØل أ$س@ئ]غنÍا

املليار دØل اNرمه  3اNو� رحبت، ال، ٔ$ن املالية العمومKة غتخرس تقريبا 
طبيعي، ا�يل Éريحب هو Ãقiصاد الوطين، ٔ$ن اخنفاض أ$سعار غيكون 
عندو q�ٔر Pىل الطلب اNاyيل، وغيكون عندو مس@تق�ال q�ٔر حىت Pىل 

اNاyيل، وهذي مجموPة دØل أ$مور ٔ�¬يد غتفKد بالد�، يعين  الطلب
  . غيوقع تغيري حقKقي يف املعدالت دØل اìمنو 2017 -2015
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ميل . لكن ٔ�� ابغيت Ëشري Éري لوا§د القضية �ش ما يوقعش فهيا yلط
تiÈلكمو Pىل ا¾زو�ت راه تiÈلكمو Pىل تدبري خمزو�ت أ$مان، ما �سمى 

، ٔ�ما ا¾زو�ت أ$خرى موجودة )les stocks de sécurité: (�لفرËس@ية
يف املغرب، مبعىن اح[ا ما عند�ش ٕاشاكل يف Éاز البوطان، ما عند�ش 

  . ٕاشاكل يف Éاز الربو�ن، ما عند�ش ٕاشاكل يف امسيتو
القضية ا�يل خصها ت�[اقش، ؤ�¬يد غتجي Gلس املس�شار�ن وجملس 

و ما �سمى مبخزو�ت أ$مان، ٔ$ن النواب، هو ¬يفاش ميكن لنا ند�ر 
  ؟خمزو�ت أ$مان إالشاكل أ$سايس فهيا هو ¬يف متولها

ا$ٓن هاذ القضية تعاجل ... سابقا اكنت الرشاكت ما ميكÈش Á تطلب
  .وميكن لنا �قشوها، و�كون فهيا مقرتح

  .شكرا الس@يد الرئHس

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  .لقمية معنا يف هاته اجللسةشكرا، وËشكر الس@يد الوز�ر Pىل مسامهته ا

وا$ٓن نiÈقل ٕاىل السؤال أ$ول املوYه �لس@يد وز�ر االتصال حول 
اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من . ظاهرة إالجرام يف الربامج التلفزية

   .الفريق Ãشرتايك لتقدمي السؤال
  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد بوشعيب الهياليلاملس�شار الس@يد بوشعيب الهياليلاملس�شار الس@يد بوشعيب الهياليلاملس�شار الس@يد بوشعيب الهياليل
  الس@يد الرئHس،

  سادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 
ت�ساءل لك الق[وات الفضائية املغربية Pىل تقدمي �رامج تقوم Pىل عرض 
وقائع وتفاصيل جرامئ حقKقKة، بدٔ�ت �س@تqٔoر مبشاهدة واسعة وقKاس@ية مجليع 

  . الفÎات وأ$عامر
وتؤكد بعض اجلرامئ املرÒك�ة §ديثا وyاصة من ق�ل القارص�ن، ٔ�هنم 

ل تنفKذ جرامئهم من yالل مiابعة هاته الربامج اليت اس@توحوا طرق ووسائ
  .تعرض gشلك تقريبا يويم

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
واللك يعمل خطر وتoٔثري هاته الربامج Pىل املت��ع املغريب، ؤ�قولها مرة 
ٔ�خرى، واللك يعمل خطر وتoٔثري هاته الربامج Pىل املت��ع املغريب، حKث 

يب اقرتاف ٔ�عامل ٕاجرامKة، فٕان هاته املسائل، ٕاضافة ٕاىل تلقني وتعلمي ٔ�سال 
الس@يد الوز�ر، السادة احلكومة، فٕاهنا تلغي دور أ$رسة، وٕاذا ٔ�لغت دور 
أ$رسة �ٓش ¬يبقى؟ واNور املفرتض ٔ�ن تقوم به، كام تقiل لك ٔ�§اسHس 
Ãس�[اكر وÃمشزئاز من م�ل هاته الظواهر، بل وجتعل اجلرمية مرغوبة، 

ٔ�حKا� حمط ٕاجعاب وهذا غريب، حمط ٕاجعاب يف هذه وجتعل من اGرم 
  . الربامج، وهو ما يدفع أ$طفال ٕاىل التقليد واحملااكة، وÉريها

ولهذا، الس@يد الوز�ر احملرتم، ؤ�نمت حمرتمني لكمك، هذا �ملقابل، فٕان م�ل 
هاته الربامج تÈرش اخلوف وانعدام الثقة، مشالك يف هاذ اليش هذا، 

  . ة والريبة والتوجس داyل العديد من أ$رسمشالك انعدام الثق
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

من �راقب : و�لك ا§رتام، ونظرا للك هاته أ$س@باب، Ëسائلمك ٕ�حلاح
مضمون م�ل هاته الربامج؟ من �راقهبا؟ وما يه التدابري وإالجراءات اليت 

   تنوي وزارÒمك القKام هبا من Y�ٔل وضع §د لهاته الظاهرة إالPالمKة؟
  .وشكرا

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

 .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Pىل السؤال

        ::::الس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  . ٔ�شكر الس@يد املس�شار احملرتم Pىل طرح هاذ السؤال
ثل ٕاشاكلية من إالشاكليات املطرو§ة م[ذ فعال قضية �رامج اجلرمية مت 

حتميل املسؤولية يف احلكومة Pىل مس@توى قطاع االتصال، واكنت هذا 
  . اËشغال

من �راقب؟ ٔ�وال اكينة الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، وقد مقنا 
مبراسلهتا يف املوضوع، الس@يد رئHس احلكومة وYه الرسا� اليت اقرتح[اها 

رØ�ٔ من اGلس أ$Pىل لالتصال السمعي البرصي، �سلمناه يف  Pليه، ؤ�مثرت
  . ، مقنا بتوجهيه ٕاىل الق[وات يف الشهر املايض2014دج[رب  17

 Áرمتوها، لكن أ$مه هو ٔ�نه هناq�ٔ اليت Øدد من القضاP والرٔ�ي يؤكد
وعي ا$ٓن عند الق[وات، ؤ�� سoٔقرٔ� Pليمك فقرة من الرٔ�ي، تؤكد gشلك 

Ã شغال هو حماربة اجلرمية، ولهذا ٔ�وال ٔ�§د الربامج مت ٕايقافه، ٔ�سايس ٔ�نË
  . وا$ٓن يقع إالPداد لرب�مج Yديد هيم ٕادماج السجناء ولHس قصص اGرمني

9نيا، بدٔ�ت �رامج Yديدة تتÍدث عن قصص الن�اح يف اGمتع، عن 
 البطو�، عن ٔ�بناء هاذ اGمتع ا�يل قاموا بتضحيات ٔ�دت ٕاىل ٕانقاذ الناس،

  . وهاذ الربامج دyلت يف ٕاطار دفاÒر التحمالت اجلديدة، وانطلقت
مت مراجعة �رامج ٔ�خرى بناء Pىل العنارص الثالث اليت 9�ٔرها  ،ٔ�يضا

الرٔ�ي دØل الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، ويه حامية امجلهور 
  . الناشئ، ا§رتام قرينة الرباءة، ا§رتام احلياة اخلاصة واحلق يف الصورة

اكن وا§د الرب�مج قدم صور دØل ٔ�ش±اص حمكوم  2011يف ٔ�كتو�ر 
Pلهيم �ٕالPدام يف السجن املركزي، واكن تلقKنا شاكية، واGلس الوطين 
حلقوق إالËسان ٔ�يضا تلقى شاكية ومتت ٕا§اìهتا، هاذ أ$مر مت ٕايقافه، ال 

Kة، ميكن بتا2 تقدمي �رامج �لشخصيات والصور دØل الشخصيات احلقKق 
  . ٔ$ن هذا اçهتاك �لحياة اخلاصة

هاذ اخلطوات ا�يل تدارت يه خطوات ٔ�وىل، ٔ$ن حىت مع الهيئة العليا 
لالتصال السمعي البرصي Pربت Pىل Ãس@تعداد �ش ننخرطو يف دراسة 
�ش Ëشوفو العالقة بني العرض التلفزي السمعي البرصي واجلرامئ املرÒك�ة، 
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 ٔoروا هبذاك اليش ا�يل يف التلفزيون، ٔ$ن اك�ن §االت فعال قالوا بqٔoهنم ت
  . وهاذ اليش ما ميكÈش نق�لو به

ا$ٓن الفريق Ãشرتايك اكن قدم لنا مقرتح دØل مراجعة قانون االتصال 
السمعي البرصي، واح[ا راه عند� اس@تعداد دØل امليض قدما يف ٕاجراءات 

  . قانونية دقKقة يف هاذ اGال
  .وشكرا

        ::::ةةةةالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللسالس@يد رئHس اجللس
  . شكرا الس@يد الوز�ر، اçهت
ى الوقت

ما .. السؤال الثاين موضوPه ٕاقصاء وفد الفKدرالية اNميقراطية �لشغل
موضوPه .. ابقى عندك وقت �لتعقKب وما ابقى عند الوز�ر الوقت �لتعقKب

  . ٕاقصاء وفد الفKدرالية اNميقراطية �لشغل مهنا التغطية إالPالمKة
  .ر�ن من الفريق الفKدرايل لتقدمي السؤالاللكمة ٔ$§د السادة املس�شا

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPةاملس�شار الس@يد محمد دعيدPة
  الس@يد الوز�ر، 

تعمدت الق[ا2ن العمومKان، الق[اة أ$وىل والق[اة الثانية، تغيHب وفد 
الفKدرالية اNميقراطية �لشغل بقKادة الاكتب العام أ$خ عبد الرحامن 

ح ٔ�نظمة التقاPد املنعقد يوم العزوزي ٔ�ثناء اجÂع ا�لجنة الوطنية ٕالصال
  . �رئاسة الس@يد رئHس احلكومة 2014دج[رب  2الثال9ء 

وجيسد هذا السلوك إالقصايئ ملد�رية أ$خ�ار �لق[اتني اس@مترار م[طق 
التدyالت والتعل:ت وإالرضاءات Pىل حساب املهنية وحق الفKدرالية 

ونية واìمتثيلية يف اNميقراطية �لشغل مكركزية نقابية لها الرشعية القان
  . Ãس@تفادة العاد� من إالPالم العمويم

  مفا يه ٔ�س@باب ومالgسة هذا إالقصاء؟ 
وما يه إالجراءات والتدابري املت±ذة �لÍد من هذا النوع من املامرسات 

  املتعمدة واملسÎHة �لمشهد إالPاليم العمويم ودمقرطة إالPالم ببالد�؟ 
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد املس�شار احملرتم،
ما حصل خطoٔ، ومiفق معك، والبحث ا�ي مقنا به ٔ�ث�ت ٔ�نه حصل 
خطoٔ يف هذا أ$مر، مل Òكن هناÁ ٔ�ية تعل:ت �ش çكون معك واحض من 

  . تصال، ما اكن�ش عند� حىت يش تعل:تق�ل وزارة اال
ولكن وقف[ا Pىل ٔ�نه فعال حصل تقصري يف ذÁ، واش اكنت النية؟ 

املعطيات ا�يل توصلنا هبا قال Á ما اكن�ش حىت يش نية يف إالقصاء، 
واملعطيات ا�يل تقدمت لنا من اجلواب ا�يل Yا من الرشكتني، ٔ�كدوا فKه 

صوا ٔ�هنم يتصلوا مع الفKدرالية من Y�ٔل Pىل احلرص، ؤ�نه راه من بعد حر 
التوضيح، ٔ$ن ٔ�§لنا Pلهيم املراس] ا�يل اكنت Yاتنا من طرفمك يف احلني، 

دج[رب Pىل ما ٔ�ظن، مقت  4ٔ$ن ا�لقاء اكن يف دج[رب، م�ارشة مقت 
  . �ٕال§ا� واكن هناÁ اتصال

ضور يف العموم �لÈس@بة ٕالينا الفKدرالية اNميقراطية �لشغل، احل ،لكن
دØلها وازن، جزء م[ه يعود �لمتثيلية دØلها Pىل مس@توى جملس 

Pىل  2014-2013املس�شار�ن، ولكن هو وازن، نعطي اك�ن منوذج دØل 
اكنت يه  2013مس@توى الÈرشات إالخ�ارية يف الفصل أ$ول دØل 

هذي  ،%17,3، ويف الفصل الثاين اكنت يه الثانية بـ %22أ$وىل، بــ 
  . الفKدرالية

، يف الربامج %18,7الفصل أ$ول اكنت يه الثانية بـ  2014يف س@نة 
احلوارية، هذي املعطيات دØل الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، يف 

 ،%20اكنت يه أ$وىل بـ  2013الربامج احلوارية الفصل أ$ول من س@نة 
  . %16,3اكنت يه الثانية بـ  2014والنصف أ$ول دØل 

نا ما عند�ش يش قرار، �لعكس اك�ن ا§رتام اìمتثيلية ف�الÈس@بة ٕالي 
النقابية، النقا�ت يه رش�كة وفاPل ٔ�سايس، و�لÈس@بة ٕالينا اح[ا ما ميكÈش 

  . يوقع ٔ�ي ٕاقصاء ٔ$ن هذا جزء من املامرسة اNميقراطية
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::ر الس@يد العريب §ر الس@يد العريب §ر الس@يد العريب §ر الس@يد العريب §�يش�يش�يش�يشاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  . شكرا الس@يد الوز�ر Pىل إاليضا§ات

د�سمرب اكن مiعمدا ولHس خطÉ ٔoري  2لكن Ëس�ل ٔ�ن ما وقع يوم 
مقصود، حتالفت فKه الق[ا2ن، بل ٔ�ن العاملني امللكفني �لتغطية ¬يجيو حىت 

وقKل لنا ما عند� ما ند�رو، . �لوفد دØل الفKدرالية و¬يدوزوا gشلك مقصود
لتايل لÇٔسف Ëس�ل ٔ�ن مشهد إالPالم البرصي العمويم الزال خيضع و�

�لتحمك وملنطق التعل:ت من yارج احلكومة بطبيعة احلال ومن yارج 
  . وزارÒمك، حنن ال çهتم وزارÒمك

كذÁ دورمك، الس@يد الوز�ر، هو حامية العاملني �لق[اتني من 
 الهاتف، والسؤال �لهاتف ٔ�و بغريالضغوطات اليت متارس من Ìات سواء 

  من يتحمك يف مشهد� إالPاليم البرصي العمويم؟ :العريض هو
وحنن نقول من هذا املنرب ٔ�ن ٕاضعاف النقا�ت من طرف Ìات معينة 

  . هو ٕاضعاف �لمؤسسات وٕاضعاف �لبناء اNميقراطي ببالد�
�Á، نقول ٔ�ن الفKدرالية اNميقراطية �لشغل لHست يف §اYة ٕاىل 
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مKة لتربهن عن ماكçهتا، بل يه رمق عيص ورمق ٔ�سايس يف تغطية ٕاPال
املعاد� الوطنية ويف Ëس@يجنا ÃجÂعي الوطين ويف املؤسسات 
اNس@تورية، وحنن نناضل كنقابة مس@تق] و§دوية حترتم الزتاماهتا يف ٕاطار 

  .املؤسسات yدمة ملصاحل الطبقة العام] وyدمة �لمصاحل العليا لب÷�
  .ز�رشكرا الس@يد الو 

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، �لرد Pىل التعقKب

        ::::الس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
ٔ�وال، ٔ�� مس@تعد، ٕاذا توصلت مبعطيات مدققة حول وجود Ìة 
تدyلت، ٔ$نه �لÈس@بة ٕالدارة القطب العمويم أ$مر عندها واحض، ما 

  . تدyل يف هاذ اGالميكÈش يوقع عندها 
ولكن ٕاىل عندمك معطيات، ٔ�� مس@تعد نبحث ونفiح حتقKق، ويف نفس 
الوقت نوYه شاكية �لهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، ٔ$ن هذا ٔ�مر 
�لÈس@بة ٕالينا التعددية ا$ٓن مكسب، وما ميكÈش نق�لو، حتت ٔ�ي ظرف 

  .دى �اكن، ٔ�ي مس �ملقiضيات دØل احلرية والتعددية سiÈص
و�لتايل، ٕاىل عندمك معطيات مرتبطة يعين مدققة، ٔ�� مس@تعد نفiح 

  .حتقKق يف املوضوع

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

وا$ٓن نiÈقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس@يد وز�ر الس@يا§ة حول رؤية 
نه �لنيابة الس@يد وز�ر ال�شغيل �لس@يا§ة، وسiHوىل إالYابة ع  2020

  . والشؤون ÃجÂعية
اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من الفريق Ãس@تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد محمد العريب بورااملس�شار الس@يد محمد العريب بورااملس�شار الس@يد محمد العريب بورااملس�شار الس@يد محمد العريب بوراسسسس
  .شكرا الس@يد الرئHس

  السادة الوزراء، 
  ٔ�خيت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
Pىل عرض س@يا� مiني ومiنوع ومiوازن، مما جيعل  تتوفر بالد�

الس@يا§ة من بني حمراكت التمنية Ãقiصادية وÃجÂعية والثقافKة، وقد 
سطرت احلكومة املتعاق�ة ٕاسرتاتيجيات �لريق ببالد� ٕاىل ٔ�فضل وÌة 

  .س@ياحKة Pىل الصعيد العاملي
  :�ا، Ëسائلمك، الس@يد الوز�ر

املسطرة ملوا¬بة معل الفاPلني الس@ياحKني ما يه اخلطوات املس@تق�لية 

لتعز�ز موقع بالد� ¬وÌة مرجعية ف: خيص الس@يا§ة املس@تدامة وذات 
  مردودية وتنافس@ية؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Pىل السؤال

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((ة ة ة ة الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعي
        ::::))))عن الس@يد وز�ر الس@يا§ةعن الس@يد وز�ر الس@يا§ةعن الس@يد وز�ر الس@يا§ةعن الس@يد وز�ر الس@يا§ة

  .شكرا الس@يد الرئHس احملرتم
شكرا �لس@يد املس�شار Pىل سؤا�، ومن yال� الشكر �لطبع �لفريق 
Ãس@تقاليل �لو§دة والتعادلية، طرح السؤال من أ$مهية مباكن، ٔ$نه هيم 

  .موضوع حيظى بoٔولوية احلكومة
ع الصناPة الس@ياحKة وقطاع كام تعلمون، الس@يد املس�شار احملرتم، قطا

الس@يا§ة يعترب قطاPا ٕاسرتاتيجيا �لÈس@بة لبالد�، حبيث م[ذ Ãس@تقالل 
مت الرتكزي Pىل هذا القطاع، و�لطبع هاذ القطاع من بني القطاPات اليت 

، تقريبا �2010ش@تغل حسب �ر�مج هيلكي وحسب رؤية، اكنت رؤية 
 §د ما �لطبع، ولكن ا$ٓن رؤية النتاجئ ٔ�و أ$هداف املعلنة مت بلوغها، ٕاىل

2020 .  
الرؤية  2020من هذا املنطلق، �لطبع Yاءت هاذ الرؤية دØل 

الس@ياحKة �لتمنية املس@تدامة ٕا§دى حماورها الرئHس@ية، اPالش؟ �ش 
حنافظو، ٔ�وال، Pىل املوارد دØلنا الطبيعية، كذÁ حنافظو ومنيو الرتاث 

ث الثقايف ¬يلعب دور ٔ�سايس يف اس@تقطاب دØلنا الثقايف ببالد�، ٔ$ن الرتا
الس@ياح، ٔ$ن ا$ٓن Yاري به العمل ومعروف ٔ�ن الس@ياح ما ¬يجيوش فقط 

الشمس راه اكينة يف وا§د العدد دØل �ش ي�شمسوا كام اكن يف املايض، 
الب÷ان، ¬يجيو �ش �شوفوا مqٓoر 2رخيية، �شوفوا التارخي دØل هاذ الشعب 

من التارخي، وامحلد v عند� ما نقدم لهذه  العريق ا�يل عندو قرون
  . الس@يا§ة

Pىل هاذ أ$ساس إالطار العام دØل الوزارة دØل الس@يا§ة، بتÈس@يق 
مع مجيع الفاPلني يف هذا اGال، بلغت ٔ�سس لتحقKق هاذ التمنية املس@تدامة 

  :�لصناPة الس@ياحKة، Òمتثل يف النقط أ$ساس@ية التالية
Kة Yديدة، كتاyذ بعني Ãعتبار البعد البHيئ yلق وÌات س@ياح : ٔ�وال

والتمنوي، كتعرفوا بoٔن املغرب من بني الب÷ان القالئل ا�يل فهيا الس@يا§ة 
الشاطئية، الس@يا§ة اجلبلية، الس@يا§ة الصحراوية دØل الرمال، ٕاىل Éري 
ذÁ، وهذا حقKقة عند� مدن عتيقة كتحظى �ٔ$مهية دØل مدن م�ل فاس 

  . معروفة Pىل الصعيد اNويلومراHش وهذا، 
  . توزيع الرثوات املس@متدة من الس@يا§ة

  . ٕارساء ٕاسرتاتيجية حقKقKة �لتمنية املس@تدامة
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yلق الرثوات Ãقiصادية Pىل مس@توى مجيع اجلهات، بغية ضامن 
حتسني مس@توى HPش الساكنة، و�لطبع يف ٔ�فق اجلهوية ا�يل اح[ا مق�لني 

ندها قطب س@يا� �ش منيو، ٔ$ن Pلهيا Éادي Òكون لك Ìة Ìة ع 
 Áكون ٔ�ساس@ية يف التمنية، ولكن يف أ$ساس كذÒ اديÉ ة اجلهويةKينامNا

  . املسائل دØل الس@يا§ة
احملافظة Pىل إالشعاع ا�ي يعرفه Òراثنا، كام قلت، الثقايف والطبيعي 
وÒمثينه، م�ال ما مقنا به يف ا$ٓونة أ$yرية من بHهنا وا§د العدد دØل 

  . تاحف، ٕاىل Éري ذÁ، �سامه ٕاىل §د بعيد يف هاذ اNينامKةامل 
وتعز�زا لهذا التوYه، معلت الوزارة كذP Áىل اعÂد �ٓليات وٕاجراءات 

  : متكن من احملافظة Pىل البÎHة، ونذ¬ر مهنا Pىل وYه اخلصوص

  وضع مؤرشات Ãس@تدامة يف القطاع الس@يا�؛  -

 تعبئة �ٓليات اNمع املايل؛  -

  ...ري التمنية املس@تدامةٕادyال معاي -

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . اçهت
ى الوقت الس@يد الوز�ر

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

        ::::املس�شار الس@يد محمد العريب بورااملس�شار الس@يد محمد العريب بورااملس�شار الس@يد محمد العريب بورااملس�شار الس@يد محمد العريب بوراسسسس
  .شكرا الس@يد الرئHس
  .شكرا الس@يد الوز�ر

Éري اح[ا يف الفريق Ãس@تقاليل، الس@يد الوز�ر، كنالحظو ثالثة 
  :2020ى ا�يل كتعوق اليوم حتقKق الرؤية دØل املشالك كرب 

  ضعف اìمتويل؛ : ٔ�ولها
  تدين اجلودة؛ : 9نيا
  . ضعف ٕان مل نقل غياب Òكو�ن يف كثري من اجلهات من اململكة: 9لثا

لHس خفKا Pليمك، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن مجموPة من املشاريع الس@ياحKة 
ٕاضافة ٕاىل ارتفاع املتoٔخرات والو§دات الف[دقKة تعاين مديونية مزم[ة اليوم، و 

الرضي�Kة Pىل الف[ادق اليت بلغت مس@توØت Úمة yالل الس@نوات املاضية، 
 Áس� رية وكذÃ ضعف اخنراط البنوك يف متويل املشاريع Áوكذ
الس@ياحKة ٔ$هنا تعتربها قروضا ذات هامش خماطر ¬بري، زØدة Pىل ذÁ ما 

Nدم موا¬بته ٔ$هداف يرتتب من ضعف النقل اجلوي الوطين واPويل، و
القطاع جراء ٕالغاء اخلطوط امللكKة املغربية لعديد ¬بري من الر§الت، مهنا 

  . من مطار طن�ة بوyالف
ٕان الوضع ا�ي تعHشه الف[ادق ببعض الوÌات الوطنية، وخصوصا 

، %30مبدن 2رخيية مكدينة طن�ة اليت ال تت�اوز هبا Ëس@بة امللء §دود 
  . ديد نفقات ٔ�جور العاملني وصيانة الف[ادقيعترب Éري اكف ل�س

اخلالصة، الس@يد الوز�ر، �لرمغ من أ$رقام إالجيابية اليت جÎمت هبا، 

وهبذا، . 2020يبقى الرتاجع §ارض، وتoٔخر ¬بري وخطري يف ٕاجناز رؤية 
ندعو احلكومة و�س@تع�ال ٕاىل اختاذ التدابري Ãس@تع�الية الالزمة ٕالنقاذ 

  . الس@يا� Ãس� ر �لقطاع
  .وشكرا

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

وا$ٓن نiÈقل ٕاىل السؤال املوايل املوYه ٕاىل الس@يد وز�ر ال�شغيل 
اللكمة . والشؤون ÃجÂعية، وموضوPه حصي] �ٓفاق س@ياسة ال�شغيل

ٔ$§د السادة املس�شار�ن من فريق التÍالف Ãشرتايك لتقدمي السؤال، 
 .تفضل اليس خربوش

        ::::الس@يد العريب خربوشالس@يد العريب خربوشالس@يد العريب خربوشالس@يد العريب خربوشاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس@يد الرئHس
  الس@يدان الوز�ران،

  الس@يدة الوز�رة،
  الس@يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

لقد P�ٔلنمت، الس@يد الوز�ر، يف وقت سابق عن تقKميمك لربامج ال�شغيل 
احلالية ورضورة مراجعهتا، كام P�ٔلنمت عن وجود �ٓفاق Yديدة لس@ياسة 

مهنا مراجعة طريقة معل الواك� الوطنية �ل�شغيل  ال�شغيل وعن ٕاجراءات،
لتنفiح Pىل مجموع طاليب الشغل، ولHس فقط احلاملني �لشهادات، وٕاطالق 

  .مرصد وطين لرصد وت��ع سوق الشغل
مفا يه العنارص أ$ساس@ية لتقKميمك �لربامج القامئة، وما يه التعديالت 

  اليت تنوون ٕادyالها لتكون ٔ�كرث جناPة؟
ملالمح الكربى لس@ياسة �شغيل Yديدة، تليب الطلب املزتايد وما يه ا

  Pىل ال�شغيل، و�سامه يف التخفKف من §دة البطا�؟
  .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 ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعية
  الس@يد الرئHس،

Ã الفÍشكر السادة املس�شار�ن من فريق التÈىل وضع كP شرتايك
  .هذا السؤال

ٔ�وال، مقنا، كام قلت الس@يد املس�شار احملرتم، مقنا بوضع احلصي]، 
  .احلصي] ٕاجيابية Pىل العموم، ٕاجيابية Pىل العموم، ولكن فهيا نواقص

  :ابغيت جوج دØل أ$رقام وال ثالثة، �سمعومه املشاهد�ن املس@متعني
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ٕاىل Éاية  455.500و �ر�مج ٕادماج م[ذ انطالقه مك[نا �ش ندجم
ٔ�لف مت ٕادماÌم بصفة هنائية يف  455من هاذ  %40، 2014ٔ�كتو�ر 

  .املقاوالت
Ëس@بة إالدماج اìهنايئ ، �118.150ر�مج تoٔهيل، مك[نا من ٕادماج 

حسب طبيعة التعاقدات، ف: خيص م�ال  %100و %40كرتاوح ما بني 
ت ودØل الطاlرات، التكو�ن التعاقدي يف القطاPات الواPدة دØل الس@يارا

  .%100ودØل قطاع إاللكرتونيك 
ا�يل ما ابقاش  "مقاوليت"�ر�مج ال�شغيل ا�ايت ٔ�و ما اكن �سمى ب

، اكن الن�اح مايش جناح �ش çكونو رص§اء، اكن "مقاوليت"كنتلكمو Pىل 
  .تقريبا ش@به فشل، �Á متت مراجعته

ٔ�وال، املراجعة . لتا$ٓن، اح[ا دyلنا يف ٕاطار املراجعة والتحسني كام ق
نا الرب�مج دØل ٕادماج، وراك صوتتو Pىل القانون املتعلق يف  أ$وىل حس@ّ
أ$س@بوع املايض، ا$ٓن القانون راه يف جملس النواب، Éادي نصوتو Pليه 

  .Éدا، وما ميكÈش يدyل §زي التطبيق
ف: خيص الواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات، بعدما مت تعيني 

  :Pام Yديد، Éادي Ëرشعو يف إالصال§ات العميقة دØل الواك�مد�ر 
  ؛ٔ�وال، من حKث احلاكمة

  ؛9نيا، من حKث توس@يع الش@بكة
9لثا، من حKث Ãنفiاح Pىل الناس ا�يل ما عندمهش اNبلومات بصفة 

Éادي �yدو ثالثة دØل اجلهات جتري�Kة �ش ننفiحو Pىل . تدرجيية
Nبلوماتالكفاءات ا�يل ما عندمهش ا.  

وضعنا ا$ٓن املرصد الوطين �لشغل، بدا كHش@تغل، .. ومث ف: خيص
�ش نعرفو التوقعات املس@تق�لية والتطورات دØل سوق الشغل، ٕاىل Éري 

Øمن القضا Áذ.  
ٔ�ضف ٕاىل ذÁ ٔ�ننا اح[ا بصدد ٕاPداد، ؤ�قولها دامئا، س@نعلن ٕان شاء 

اتيجية الوطنية �ل�شغيل، هللا قريبا يف بعض أ$Øم ٔ�و أ$سابيع عن إالسرت 
ا�يل Éادي جتيب ٔ�ش@ياء Yديدة وقرارات جريئة طبقا لاللزتامات احلكومKة 

  .يف هاذ اGال
  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس@يد محمد Pداباملس�شار الس@يد محمد Pداباملس�شار الس@يد محمد Pداباملس�شار الس@يد محمد Pداب
  .شكرا الس@يد الرئHس

ضيÍات، وPىل ٔ�مهية هاذ السؤال شكرا الس@يد الوز�ر Pىل التو 
  .وجوا�مك الرصحي

فعال، الس@يد الوز�ر، مشلك ال�شغيل يه املعض] أ$ساس@ية �لÈس@بة 

املغرب �متزي gش@باب، فاح[ا . �لتمنية دØل ٔ�ي ب÷، و�خلصوص يف املغرب
تطرق[ا �لش@باب ا�يل ما §اصلش Pىل الشهادات، ٔ$نه حىت هو ¬يلعب 

Òك�ف وجتمع، هناك مراكز التكو�ن، هناك  دور Úم، ٔ$نه خص اجلهود
املكiب الوطين �لتكو�ن املهين، ا�يل ¬يخرجوا وا§د العدد دØل الناس ا�يل 
عندمه Òكوينات، و¬يلقاو العمل بطريقة تلقائية ٔ�و بطريقة سوق الشغل، 

  .ولكن ما ¬يتحس@بوش 
هذا اNو� راه كتبدل وا§د اGهود، خص �كون تÈس@يق، وتنظنو بoٔنه 

ذ املرصد ا�يل خصو جيمع هاذ املشلك وهاذ املعض] دØل ال�شغيل، ا�يل ها
Éادي جتمع مجيع الفÎات دØل الش@باب، ا�يل §املني الشهادات هام يعين 

و¬يتوصلوا لهاذ الرب�مج  ،)3ANAPEC(يف تعودوا Pىل ٔ�هنم ¬ي�س�لوا 
  .ا�يل غتعلنوا Pليه مس@تق�ال �ش Òكون الطلب

ت املقاوالت، الس@يد الوز�ر، املقاوالت راه ولكن املقاوالت، اج�د
أ$Éلبية دØلها كتحتاج �لشغل دØلها �س ا�يل هام Úنيني، إالدارة دØل 

، ٕاذن 400، ولكن العامل راه تيكونوا فهيا 5وال  4املقاول ¬يكونوا فهيا Éري 
ذ البد ما تعيدوا النظر يف هاذ القضية دØل التكو�ن املهين والعالقة دØلو هبا

املرصد �ش ميكن الناس ي�شجعوا، الش@باب ي�شجع، ما يبقاش 2بع Éري 
�لشواهد العليا، وجيي ويتحسب Pىل املعطلني، وهو راه اك�ن ٔ�بواب ٔ�خرى 
ا�يل ميكن يتوYه لها هاذ الشاب وال الطالب �لشواهد دØلو ليك �س@تفKد 

  .من Òكو�ن يف املس@توى دØل طمو§ات ٔ�ي طالب
  .شكرا الس@يد الرئHس

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

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÃجÂعية
  الس@يد املس�شار، 

ابغيت نذ¬رك، ٔ�وال ٔ�ن ال�شغيل يف �ر�مج احلكومة ¬يتعترب أ$ولية 
الثانية من بعد القضية الوطنية، هكذا سطر�ه، ٔ$ن اPالش؟ اح[ا Pارفني 

  . رك الرٔ�يأ$مهية دØل ال�شغيل ؤ�� ٔ�شاط
�Á، ال�شغيل مث ال�شغيل، مث ال�شغيل، ولكن ال �كفي ٔ�ن ننادي 
بذÁ، راه ما اكيÈش ؤ�قولها دامئا، ما اكيÈش يش وصفة حسرية سه]، مايش 
أ$مور هباذ السهو�، ولكن در� جمهود، Éري التحمك يف معدل البطا� يف 

Nىل الصعيد إالقلميي والوطين واP س@ياق ي�سم �ٔ$زمة Áويل، ومع ذ
  .حتمكنا يف معدل البطا� يف §دود معقو�

مث، 9نيا، اح[ا مق�لني كذÁ ف: خيص التكو�ن املهين، وامسح يل، ا$ٓن 
ٔ�لف مiدرب، وانت راك Pارف يف  500مؤسسة التكو�ن املهين ك�س@تق�ل 

  .املهنة وكتعرف اGهود ا�يل كنقومو به يف هاذ اGال
  .وشكرا

                                                 
3 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences  
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        ::::سةسةسةسةالس@يد رئHس اجلل الس@يد رئHس اجلل الس@يد رئHس اجلل الس@يد رئHس اجلل 
شكرا الس@يد الوز�ر، وËشكر الس@يد الوز�ر Pىل مسامهته القمية معنا 

  .يف هاته اجللسة
وا$ٓن نiÈقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر 

  . التجهزي والنقل وا�لوHYس�Kك، امللكف �لنقل حول ا¾الفات الطرقKة
يك لتقدمي السؤال، اللكمة ٔ$§د السادة املس�شار�ن من الفريق احلر

  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::مني طييب Pلويمني طييب Pلويمني طييب Pلويمني طييب Pلويا$ٔ ا$ٔ ا$ٔ ا$ٔ املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
بعد مرور س@نوات Pىل : السؤال دØلنا، الس@يد الوز�ر، هو اكلتايل

الت وٕاشاكليات دخول مدونة السري §زي التنفKذ، وبعد �روز اخiال
وÒراكامت، ٔ�ثريت مؤخرا قضية مراجعة املدونة يف الشق املتعلق �لغرامات، 
ومن بني إالشاكليات املطرو§ة Pدم ال�شطيب Pىل ٔ�سامء ا¾الفني من 

رمغ ٔ�داهئم �لغرامات، ٕاذ يتفاجؤون ) هذا تنoٔكدو Pليه(النظام املعلومايت 
Yانب املشالك النامجة عن العمل  مبطالبهتم �ٔ$داء مرة ٔ�خرى �لغرامات، ٕاىل

  .�لرادرات يف جمال املراق�ة و�سجيل ا¾الفات
وPليه، Ëسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، هل هناك يف ا$ٓفاق ٕاماكنية 
مراجعة مدونة السري يف اجتاه ختفKض قمية الغرامات؟ وما يه التدابري 

ليات اليت رافقت وإالجراءات املزمع اختاذها ملعاجلة Ãخiالالت وإالشاك
  تنفKذ املدونة؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار إالYابة Pىل السؤال

الس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التيب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التيب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التيب بوليف، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التججججهزي والنقل هزي والنقل هزي والنقل هزي والنقل 
        ::::وا�لوHYس�Kك، امللكف �لنقلوا�لوHYس�Kك، امللكف �لنقلوا�لوHYس�Kك، امللكف �لنقلوا�لوHYس�Kك، امللكف �لنقل

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

ٔ�� السؤال ا�يل توصلت به، الس@يد املس�شار احملرتم، مرتبط �لغرامات 
ال انت وسعت السؤال دÁØ  ..واملطالبة 3والتoٔدية دØلها جوج مرات وال 

ٕاىل املدونة، و�لتايل ٔ�� كنقول P Áىل ٔ�نه املدونة �لفعل اكنت فهيا مجموPة 
Øلها، وراه اح[ا يف ٕاطار من إالشاكالت، اح[ا اليوم يف ٕاطار املراجعة د

املسطرة دØل املراجعة، ٔ�§لنا الÈس±ة ما ق�ل اìهنائية لÇٔمانة العامة 
�لحكومة، Pىل ٔ�ساس ٔ�هنا �شوف وتوضعها يف املسلسل دØل املصادقة ٕان 

شاء هللا رب العاملني، وÉادي �yذو ا$ٓراء من yالل الوضع دØلها يف 
متني، فهيا مجموPة من إالشاكالت ا�يل املوقع دØل املواطنني ودØل مجيع امله 

اس@نني دØل التطبيق اعطاتنا ٕاشاكالت، واكينة  4غنعاجلوها، ٔ$ن 
  .ٕاشاكالت ا�يل يه مرتبطة �لغرامات و�¾الفات

التوYه ا�يل امشH[ا فKه اح[ا اليوم، مبعىن ت�Hقى مقرتح، هو ٔ�نه نHرسو 
يف البالصة وال يؤدي  أ$داء دØل الغرامات �لÈس@بة ٔ$ولئك ا��ن يؤدون

يوم Pىل ٔ�كرث تقد�ر، Pىل ٔ�ساس ٔ�نه ميكن منش@يو حىت لـ  15بعد 
�ش نHرسو العملية، �ش هاذ اليش دØل ) % 45ٔ�و  40ختفKضات دØل (

ٕاخل، �ش ما نطولوش يف املسلسل دØل ... اNخول يف النظام املعلومايت
  .أ$داء ما يتعطلش

لفة التصاحلية اجلزافKة، ٕاما تؤدى عند ا�يل ميكن نقول Á هو ٔ�نه ا¾ا
العون وتيعطيك وا§د احملرض، Ø ٕاما تتoٔديه عند احملمكة من بعد يف مكiب 
الضبط دØل احملمكة Ãبتدائية وال تتoٔديه يف اخلزينة العامة دØل اململكة، 
وهاذ ا¾الفة عندها وا§د الرمق، الس@يد املس�شار احملرتم، عند� وا§د الرمق 

، ما ميكÈش وا§د الغرامة )un code et un numéro(الرمز  ووا§د
بعض املرات .. تؤدى جوج مرات، �س@تحيل ٔ�ن Òكون هناك مطالبة

تيوقعوا أ$خطاء، ٔ�� مiفق معك، ولكن �س@تحيل Pىل ٔ�نه ذاك ا¾الفة ٔ$ن 
، ما )l’ordinateur(عندها رمق معني، وعندها وا§د الرمز تتدyل لــ 

ات، ٔ�ن تمت املطالبة لبعض أ$خطاء ا�يل يه قلي] ميكÈش تؤدى جوج مر 
  .Yدا هذا وارد

  .شكرا الس@يد الرئHس

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

  .اللكمة لمك، الس@يد املس�شار

        ::::مني طييب Pلويمني طييب Pلويمني طييب Pلويمني طييب Pلويا$ٔ ا$ٔ ا$ٔ ا$ٔ املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
شكرا الس@يد الوز�ر Pىل اجلواب دØلمك وPىل إاليضا§ات، اح[ا ا�يل 

مك، الس@يد الوز�ر، هو الغرامة ما ت�شط�ش، ما تنقولكش ابغينا نطرحو ل
تتدyل وا§د الكود ويعطيوك وا§د الكود �ٓخر، تيكون الكود ا�يل قلت 
ولكن تيطالبوه �ش يؤدهيا مرة 9نية، وال تiHفاoYٔ �لرشطة تدyل Pليه 
�لف[دق، و�لتايل هو ¬يكون مؤدي الغرامات دØلو وتيجيو هو يف سفر وال 

  .، هاذ اليش راه خصمك تعيدوا النظر فKهيف يش Úمة
و�لتايل، هاذ الغرامات رامه، الس@يد الوز�ر، راه املواطنني رامه ¬يعانيو 
من هاذ الغرامات، رامه Éاليني �زاف، هاذ اليش ما ميكÈش يتحملوه 
املواطنني، هاذ اليش ما يش انÂ ا�يل درتوه، ولكن هذي احلكومة السابقة 

وذاك  اليش شافت لعدة اعتبارات Pىل حوادث السري،ا�يل دارهتا، وذاك 
اليش، ولكن اح[ا البد ما çراعيو الظروف دØل املواطنني حلقاش املواطن 
ما يقدرش يؤدي هاذ الغرامات هباذ الشلك هذا، و�لتايل الطرق دØلنا 
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اح[ا يف اجلهة دØلنا ما موامليÈش مع املدونة ا�يل درتو لنا، و�لتايل البد ٕاىل 
بغيتو تطبقوا Pلينا هاذ القوانني، حىت اح[ا اعطيو� الطرق دØلنا واعطيو� ا

  . احلق دØلنا يف هاذ الطرق ا�يل يه Òمتتاز هبا بعض الب÷ان يف اململكة دØلنا
و�لتايل، هاذ إالشاكلية دØل ٕاىل امسحتو يل دØل هاذ املدونة البد ٕاىل 

اش هاذ اليش تيعانيو م[و املغاربة امسحتو يل ٕاىل ممكن تعاد فهيا النظر، حلق
�زاف، ولقاو يش §ل �ش هاذ الغرامات يتخفضوا، وحىت هذاك اليش 

الرادارات تنلقاومه مرة يف وسط ) les autoroutes(دØل 
)l’autoroute( ،ليهP مايش هذا هو القانون ا�يل اتفق[ا ،)les radars (

ل أ$من مشكور�ن ، اح[ا رYال اNرك ورYا)péage(تيخصهم �كونوا يف 
هاذ املدونة فهيا مشالك .. تيد�روا الواجب دØهلم، ولكن تHمت إالحراج دØل

  .كثرية، البد من ٕاPادة النظر دØلها
  .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، ٕاىل اكن يش تعقKب

امللكف امللكف امللكف امللكف ، وا�لوHYس�Kكوا�لوHYس�Kكوا�لوHYس�Kكوا�لوHYس�Kك    الس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التالس@يد الوز�ر املنتدب Nى وز�ر التججججهزي والنقلهزي والنقلهزي والنقلهزي والنقل
  ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس@يد الرئHس
ال، ٔ�� كنت كنفضل �لفعل ٔ$نه الس@يد املس�شار احملرتم دyل �لمدونة، 
ٔ�� تنفضل جني �لم�لس �لجنة و�قشو، ٔ$نه اح[ا ا$ٓن قلنا راه يف 
املسطرة، وهاذ املالحظات ا�يل تفضلتو هبا، الس@يد املس�شار، جزء مهنا 

 ٔ� Á ة �ش تناقش يف الربملاننقدر نقولKٕاذن، . � عندي مق�ول، ويه ماج
هاذ املقرت§ات ا�يل عندمك Ø ٕاما ند�رو لقاء �ش ن�[اقشو فهيا ق�ل وçزيدو 
نطورو املقرتح ا�يل Éادي جتي به احلكومة، وال خنيلوها حىت جتي �لنقاش 

، اح[ا يف واملصادقة، وانÂ ا�يل عندمك اللكمة أ$yرية، دا� Éري �ش نتفامهو
 100احلكومة كنطبقو ذاك اليش ا�يل تتخرجوا لنا انÂ، فٕاىل قلتو تد�روا 

درمه وأ$Éلبية صوتت Pلهيا، ٔ�� راه ما ميكن يل Éري  200درمه عوض 
درمه، لكن اليوم اح[ا  700درمه ٔ�� Éادي نطبق  700نطبق، ج�تو يل 

من أ$حKان، وyا ج�نا مقرتح، ٔ$ن شف[ا �لفعل ٔ�ن هاذ الغرامات يف كثري 
تتدار، ما تتoٔداش، ٔ$نه رمبا احلجم دØلها ¬بري، فٕاذن اح[ا املواطن ا�يل هو 
مواطن �ملفهوم دØل املواطنة احلقKقKة ا�يل ت�Hغي يؤدي يف البالصة وال يف 

يوم، تنوصلو معه لوا§د التخفKض ميكن منش@يو قلت Y�ٔ15  Áل دØل 
ذ التعقKدات ا�يل يه ٕادارية، ، وهذا Éادي �سامه ٔ�وال يف ها%45حىت 

وهذا نعاودو نصيفطو لو مرة 9نية ونغلطو، وهاذ اليش تيحصل، وÉادي 
نHرسو ٔ�يضا �لÈس@بة �لمواطن، ٔ$ن ما Éاد�ش يؤدي ذاك احلجم، واح[ا 
مس@تعد�ن �ش جنيو çمكلو معمك النقاش ق�ل ما نعرضو املدونة دØل السري 

  .Pىل املصادقة احلكومKة والربملانية

  .شكرا الس@يد الرئHس

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
Ëشكرا، وËشكر الس@يد الوز�ر Pىل مسامهته القمية معنا يف هاته 

  . اجللسة
وا$ٓن نiÈقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر 
. الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة امللكفة �لبÎHة، حول �ر�مج جودة الهواء

  .السادة املس�شار�ن من فريق Ãس@تقاليل لتقدمي السؤالاللكمة ٔ$§د 
  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::صطفى القاصطفى القاصطفى القاصطفى القامسمسمسمسيييياملاملاملاملاملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئHس

  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يدة الوز�رة احملرتمة،

يف ٕاطار �ر�مج أ$مم املتÍدة �لتمنية، ويف ٕاطار اعتبار جودة الهواء 
ٔ� من حامية البÎHة، وذÁ �عتباره عنرص ٔ�سايس يف جزءا ال يتجز 

إالسرتاتيجية الشام] �لتمنية، سطرت بالد� خمططا Úام ملواÌة وحماربة 
التلوث، ووفرت Pدد Úم من احملطات لقKاس جودة الهواء �ملدن املغربية 

، وا�ي هيدف �خلصوص ٕاىل )جودة الهواء(املس@تفKدة من هذا الرب�مج 
Ã ىل حصة تقليصP نبعا9ت الغازية، اعتبارا ملا لها من �9ٓر سلبية

  . املواطنني
ومت ختصيص اعÂدات مالية Úمة ٕالجناز �ر�مج االتفاقKة، واليت تقدر بـ 

، وس@تÈهت
ي يف 2013س@نوات، واليت ابتدٔ�ت من  4مليون درمه ملدة  12
  . 2016س@نة 

   :�ا، Ëسائلمك الس@يد الوز�رة
قطعها هذا الرب�مج yالل هذه املدة لضامن جودة ما يه اخلطوات اليت 

  الهواء �ملدن املغربية؟ 
  وهل هناك تدابري مi±ذة ٕالجناح هذا الرب�مج الوطين العام؟ 

  .وشكرا

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

 .اللكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، لٕالYابة Pىل السؤال

تدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء تدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء تدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء تدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء حكمية احليطي، الوز�رة املن حكمية احليطي، الوز�رة املن حكمية احليطي، الوز�رة املن حكمية احليطي، الوز�رة املن     ةةةةالس@يدالس@يدالس@يدالس@يد
        ::::والبÎHة، امللكفة �لبÎHةوالبÎHة، امللكفة �لبÎHةوالبÎHة، امللكفة �لبÎHةوالبÎHة، امللكفة �لبÎHة

  الس@يد الرئHس،
  السادة املس�شارون،

  . شكرا، الس@يد املس�شار، Pىل السؤال
Éري �ش جناوبك هاذ الرب�مج فاش كنتلكمو، الس@يد املس�شار، هو 
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رب�مج �ر�مج ا�يل كتقوم به امجلعية دØل مسو أ$مرية ال� حس@ناء، وهاذ ال
ٕاذن، مايش هذا هو الرب�مج الوطين دØل مراق�ة . اك�ن Éري يف جوج مدن
  . الهواء وت��ع جودة الهواء

ميكن يل نتلكم P Áىل الرب�مج الوطين، ا�يل هو �ر�مج ¬بري 
وطموح، وميكن يل ٔ�طمئنمك، ونقول لمك اح[ا يف املغرب ما عند�ش وا§د 

در� مسح خرائطي من الناحKة  التولث هوايئ ا�يل زعام ¬بري، ولكن
العلمية، عند� املعطيات، در� مسح خرائطي Pىل صعيد املغرب، هاذ 

  . املسح اخلرائطي بني لنا بoٔن اكينة نقط سوداء، §دد� هاذ النقط السوداء
من بعد اكن وا§د العمل �رشيعي Úم Yدا، وانÂ سامهتو فKه، در� 

دد ٔ�ننا çمكلوها، ٔ$ن ما اكن�ش اكم]، املسائل ال�رشيعية، وا$ٓن اح[ا يف ص
در� قانون حماربة تلوث الهواء، در� املراس@مي ا�يل ... ٔ$ن م�ال در� التلوث

كتÍدد احلدود القصوى، ٕاىل �ٓخره، ولكن ما فكر�ش يف املمزيات دØل 
)les cheminées (ش ميكن لنا منش@يو نعربو�.  

من الناحKة ال�رشيعية،  فٕاذن ا$ٓن اح[ا بصدد ٔ�ننا كنمكلو املراس@مي
حمطة اكينة Pىل  29حطينا احملطات دØل مiابعة الهواء، واح[ا بصدد 

دØل احملطات هاذ الس@نة، ارشينا خمترب مiنقل،  6الصعيد الوطين، وÉزنيدو 
وعند� خمترب وا§د، وارشينا خمترب، �ٓخر ٕاجناز در�ه يف هاذ اليش يف 

ٔ$ن ما اكËش عند� إالماكنيات  ، وهو Úم Yدا يه الرشطة البي�Kة،2014
در� الت��ع Éري �لÈس@بة �لمصاحل  �2014ش منش@يو çراق�و املصانع، 

  . العمومKة، ولكن ما ميك[اش منش@يو عند املصانع �ش ن��عومه
ا$ٓن الرشطة البي�Kة ميكن لنا ن��عو، فٕاذن اك�ن �ر�مج اس@تع�ايل ا�يل 

نÂ كتعرفوها، ٔ$ن اكنت دراسات ¬هيم النقط السوداء ا�يل يف املدن ا�يل ا
و�ئية ا�يل بيÈت بoٔن اك�ن وا§د العالقة ما بني تلوث الهواء والصÍة -ٕا�كو

  .دØل املواطن

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

 .اللكمة لمك الس@يد املس�شار، تفضل اليس القامسي

        ::::صطفى القاصطفى القاصطفى القاصطفى القامسمسمسمسيييياملاملاملاملاملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  . Pىل إالYابة شكرا الس@يدة الوز�رة

  يدة الوز�رة، الس@ 
ٔ�� عندي حىت . ٔ�� من yالل إالYابة دØلمك Pىل ٔ�ن هناك نقط سوداء

ٔ�� حبمك ٔ�نين ç�ٔمتي ٕاىل مدينة سطات، ابغيت نعرف واش سطات فهيا يش 
نقطة سوداء ٔ�و ال؟ ٔ$ن ٔ�� ا�يل كنعرفو، والسؤال تدار خصيصا Pىل هاذ 

�يل هو جتعل yاص املشلكة ا�يل واقعة يف سطات، ٔ$ن هناك وا§د الواد ا
�ٔ$مطار حملاربة الفKضا�ت، ولكن �س@تغل من طرف احلي الصناعي، وهاذ 
احلي الصناعي ¬يضخ فKه مKاه Pادمة وÉازات، نقدر نقول أ$مونياك، 
وعند�، الس@يدة الوز�رة، مع أ$سف ابغينا نعرفو، وتدارت لمك رسائل 

من طرف .. يبواgشاكØت ملدة دØل س@نة، الس@يدة الوز�رة، ولكن مل جت 
. ٔ�لف Ëسمة 140اGمتع املدين وساكن إالقلمي ا�يل هام يقدر Pددمه بـ 

داروا لمك تداروا لمك حىت الصور ا�يل توالس@يدة الوز�رة، هناك مع الرسائل 
هاذ الصور راه Yاوك حىت انÂ مدة دØل س@نة .. ا�يل ك�شري بoٔن الساكنة

  .هذي، ولكن مازال ما اكيÈش ٕاYابة
اكن، الس@يدة الوز�رة، خص �شويف احلا� دØهلم، اك�ن الناس هاذ الس
�ش ي�Kعوا بoٔقل  %50دØهلم، وصلوا ) les appartements(ا�يل ارشاو 

  ... مثن �ش �ر§لوا من هاذيك املناطق، ولكن حلد الساPة
ؤ�كرث من هاذ اليش، هناك اGمعات اGاورة ا�يل كتصب فهيا هاذ 

غازات، حىت ا$ٓ�ر تلوثت، وهاذ اليش خطري، املياه العادمة وهاذ ال
الس@يدة الوز�رة، ولكن اكنت مادام راسلومك مدة دØل س@نة ومااكن�ش 
ٕاYابة، ابغينا نعرفو ٔ�ش@نو هو الرب�مج ؤ�ش@نو هو إالجراءات ا�يل 

  غتاyذوا، الس@يدة الوز�رة، يف حق هاذ الناس هاذو؟ 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . رشكرا الس@يد املس�شا

  .اللكمة لمك، الس@يدة الوز�رة، �لرد Pىل التعقKب

        ::::الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHةالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة
  الس@يد املس�شار، 

ٔ�وال هاذ املشلك ٔ�� Pارفاه مزØن، واح[ا Yاوبنا، واح[ا راسلنا الس@يد 
ك ـــــــــــاذيالعامل، وقلنا لو �ش yØذ إالجراءات، وانÂ كتعرفوا بoٔن ه

)la zone industrielle ( ب الوطين �لامء الصاحلiل مكØفهيا مرشوع د
دØل هاذيك ) la dépollution industrielle(ا�لرشب �ش ند�رو 

يف  %40املنطقة الصناعية ٕاال ٔ�ن ولو ٔ�ن اح[ا اعطينا حتفزيات مالية دØل 
هوا، اح[ا دا� غياب احلدود القصوى واح[ا ما ابقKناش كهنرضو Pىل ال 

ن ــــــــــــــــــــــــــــــكهنرضو Pىل املياه العادمة، ال هذاك الغاز ¬يخرج م
)la fermentation(،  هذاك كتخمر املياه العادمة ٔ$ن)la pente ( ما

، كHس�Hوا يف )un pluvial(مز�Øش، وكتطلق الغاز، ٔ$ن كHس�Hوا يف 
يف القادوس دØل ماء ) d’abord(القادوس دØل ما الش@تا، كHس�Hوا 

الش@تا هذاك اليش اPالش عندمك الرحية، و¬يدوز ذيك القادوس Òمييش 
  . �لواد

ولكن ٔ�ش@نو ¬يقولوا  ،)4l’ONEP(الرب�مج مع فٕاذن، اك�ن وا§د 
ما اكفKا�ش، ٔ�ما  %40املصانع؟ ما اكيناش احلدود القصوى، اح[ا 

اك تنقKة املياه العادمة ح[ا قرتح[اها Pلهيم يف ٕاطار هذا %40التحفزيات 
صناعيا، وهذا مشلك حقا مطروح Pىل الصعيد الوطين، مايش Éري 

                                                 
4 Office National de l’Eau Potable 
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سطات، اكينة Pدة مدن ا�يل كنعHشو فهيا نفس املشالك، واح[ا Yاوبنا 
  ... Pىل الكiابة دØل اGمتع املدين

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . اçهت
ى الوقت الس@يدة الوز�رة

اللكمة ٔ$§د . ارح النفاØت املزنليةالسؤال الثاين موضوPه تoٔهيل مط
السادة املس�شار�ن من فريق أ$صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس@يد Pالل عزيويناملس�شار الس@يد Pالل عزيويناملس�شار الس@يد Pالل عزيويناملس�شار الس@يد Pالل عزيوين
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئHس،
  الس@يدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
اØت املشاهبة لها ونقلها وٕايداعها يعترب مجع الفضالت املزنلية والنف

�ملطرح العمويم ومعاجلهتا ٔ�§د Ãخiصاصات ا�اتية اليت نص Pلهيا امليثاق 
  . 39امجلاعي يف املادة 

ومع توايل الس@نني والتوسع العمراين واìمنو اNميغرايف ا�ي عرفiه مدننا، 
اØت املزنلية ٔ�صبحت معض] امجلاPة الرتابية Òمتثل يف ¬يفKة الت±لص من النف

بعد مجعها ورمهيا م�ارشة يف املطارح العشوائية دون ٔ�دىن معاجلة ٔ�و مراق�ة، 
زØدة Pىل الفوىض والعشوائية اليت تعرفها معلية الطمر اليت ال تمت gشلك 
Pلمي وعقالين وم[ظم، مما �س�ب ٔ�رضار جس@مية وخطرية Pىل اجلوانب 

  .البي�Kة والصحية وÃقiصادية والس@ياحKة
 Ëس�ل، الس@يدة الوز�رة، ٔ�ن هذه املطارح العشوائية وÉري املراق�ة كام

النفاØت املزنلية، Úددة  تiÈجها) Lixiviat(سامة تعرف �رسيبات مادة 
بذÁ الفرشاة املائية وا$ٓ�ر القريبة من املطارح وحمطات التصفKة اليت 

  . رصفت Pلهيا املاليري
رة، عن مدى موا¬بة وزارÒمك من هذا املنطلق، Ëسائلمك، الس@يدة الوز�

لتoٔهيل هذه املطارح، واليت ارتفع Pددها ودرYة خطورهتا Pىل مجيع 
  الاكئنات احلية واملواد املائية؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس@يدة الوز�رة يف ٕاطار إالYابة Pىل السؤال
  

اء والبÎHة، امللكفة اء والبÎHة، امللكفة اء والبÎHة، امللكفة اء والبÎHة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملالس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن وامل
        ::::�لبÎHة�لبÎHة�لبÎHة�لبÎHة

  الس@يد املس�شار، 
ٔ�وال، ¬يف قلتو يف ال�م دØلمك، هاذي من املهام دØل امجلاPات 

داروا وا§د الرب�مج  2008احمللية، ولكن وزارة اNاyلية مع وزارة البÎHة يف 
وطين لتدبري النفاØت الصلبة، وا�يل انÂ لكمك كتعرفوه بال ما نقول لمك Pىل 

ٔ$هداف دØلو، نقول لمك Pىل النتاجئ دØلو، هاذ الرب�مج yال� نوصلو لــ ا
ف: خيص طمر النفاØت، وكذÁ ابنH[ا به  %37ف: خيص امجلع،  80%
دØل املطارح ¬برية يف مدن ¬برية Pىل الصعيد الوطين، وعند� التoٔهيل  15
  . مطرح 24يف 

اك�ن واك�ن ¬بري، ٔ$ن ا$ٓن، عندك احلق فاش كتقول يل بoٔن املشلك 
عشوايئ يف املغرب، ٕاىل ابقKنا مطرح  200حلد ا$ٓن مازال عند� تقريبا 

الس@نوات القدمية، ما Éاد�ش ميكن لنا  É6اديني �لوترية �ش امشH[ا يف 
ديناش ينوصلو، ميكن يل نقول Á ٔ�ننا رسعنا الوترية، ولكن اجلواب ما يف 

احمللية، وٕاىل ما صادقا�ش امجلاPات بو§د�، راه ٕاىل ما امشات امجلاPات 
احمللية يف اNورة دØلها Pىل املوقع دØل املطرح Pىل ٔ�هنا تعطينا ٔ�ننا نoٔهلو لها 

  . املطرح، راه ما ميك[اش ندyلو
مطرح Éادي  37ميكن يل نقول Á ٔ�ن يف س@نة وا§دة ا$ٓن عندي 

كن لنا نعيدو فKه التoٔهيل، والصفقات دØلو دازت وتعلن Pلهيا، ٕاذن ومي
نبداو أ$شغال، يف الشهر القادم ميكن لنا نبداو أ$شغال، ولكن ¬يخص 

  .امجلاPات احمللية تبعنا
9نيا، من الناحKة دØل النفاØت، اح[ا ما ابقKناش كهنرضو دا� Pىل 

ابدينا يف مرشوع Òمثني  2014حمطات مطارح النفاØت، ا$ٓن يف هاذ س@نة 
الصفقات دØل  7تiÈلكم معك، اك�ن النفاØت، وا$ٓن يف الوقت فاش 

حمطات معاجلة ¬برية، ا�يل مدن ¬برية احبال مراHش، طن�ة، خ[يفرة، بين 
ٕاخل، ا�يل ا$ٓن راها يف صدد إالجناز، وا�يل الصفقات دØلها رامه ... مالل

  .تيدوزوا ا$ٓن
فٕاذن، ابدينا يف م[ظومة Òمثني دØل النفاØت، ٔ$ول مرة كذÁ يف 

ف هو ندوزو احبال ا�يل دازوا اNول أ$وربية، اليوم تالقKت املغرب، والهد
من  %�4لوز�رة الهولندية، قالت Á اح[ا كنحطو يف مطارح النفاØت 

من الطاقة من  %80، هام ¬يخرجوا %100النفاØت دØلنا، اح[ا كنحطو 
ٕان شاء هللا  2020النفاØت دØهلم، هذاك هو الهدف ا�يل كÈسطروه لــ 

  .حبول هللا
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        ::::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 Pالل عزيويناملس�شار الس@يد Pالل عزيويناملس�شار الس@يد Pالل عزيويناملس�شار الس@يد Pالل عزيوين
 10س@نوات وال  5مجموPة دØل املدن ا�يل يه صغرى، ٔ$ن من هنا 

تندوزو يف . س@نوات Éادي تويل مدن كربى، املطارح دØلها ما اكيناش
 بعض القرى ٔ�و بعض املدن اجلناب دØل السكة احلديدية تتلقاي ٔ�نه يف

ا�يل يه صغرية تريمKو يف ج[ب السكة، وهاذ اليش تHشوه السمعة دØل 
  . البالد دØلنا

تÈشوفو ٔ�نه يف اNول املتقدمة، كام قلت، Yات بoٔنه Òمثني ومعاجلة وعزل 
وا§د اGموPة دØل النفاØت ا�يل Éادي خيلق لنا فرص شغل، اح[ا Òمنش@يو 

�ن يش رشاكت Yاو من Pىل �را طالبني اNو� �ش يف هاذ الس@ياق، واك
ٔ�هنم ممكن يعاجلوا هاذ املطارح ويدyلوا ٔ�موال ٔ�خرى تدyل �لخزينة دØل 

هاذ الباب اPالش �شد؟ تنوضعو سؤال، . اNو� وخيلقوا لنا فرص شغل
تنوضعو سؤال �ٓخر اك�ن رشاكت مغربية حىت يه امشات يف نفس 

Pة دØل املشالك ا�يل تيطيحوا فهيا امجلاPات الس@ياق، تنوليو لوا§د اGمو 
ا�يل هام جماورة �لجامPات القروية، تتلقى ٔ�ن امجلاPات واملعامل 
واملس�شفKات الكربى ما Òميش@يوش يف النظام ا�يل هو Éادية به اNو�، 
وÒميش@يو �رمKو يف ذيك املطارح ا�يل تHشلك خطورة Pىل الفرشة دØل 

عض املدن بعض ما Yا يف التدyل يف السؤال املياه اجلوفKة، وتنلقاو ب
السابق Pىل ٔ�نه الهواء، تنلقاو بعض املطارح تتدار يف عكس املدينة، ما 
حمطوطاش يف أ$ما¬ن ا�يل خصها Òكون فهيا، ت�سوط رØح تتدyل 
امليكرو�ت �لمدن، هذا خصها يت±ذ بعني Ãعتبار ٔ$نه تHشلك اخلطورة 

فKة، وهاذ اليش هذا هو السؤال دØلنا ا�يل Pىل الساكنة وPىل املياه اجلو 
Òمنش@يو به يف الس@ياق دØلنا اكمل، وتنحثو وتنoٔكدو Pىل ٔ�نه يف مجموPة دØل 

املدن ا�يل يه مس@تق�ال ما امشا�ش يف ا¾طط ا�يل مشات فKه اNو� 
  .وا�يل جKتو به دا� Pاد يف التدyل دØلمك

  .وشكرا

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

  .�لس@يدة الوز�رة ٕاىل اكن يش تعقKباللكمة 

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎHة، امللكفة 
        ::::�لبÎHة�لبÎHة�لبÎHة�لبÎHة

ا�يل ميكن يل نقول Á هو ٔ�نه ا$ٓن مع وزارة اNاyلية اكن اتفاق، هو 

ٔ�نه مجيع املدن ا�يل Éادي متيش معنا يف ٕاطار التمثني، يف ٕاطار التدو�ر دØل 
فاØت وyلق فرص دØل الشغل، Éادي ميكن لها �س@تافد من اNمع دØل الن

وزارة اNاyلية ودØل الوزارة دØل البÎHة، ما ميك[اش خنرجو من هاذ 
إالسرتاتيجية، هذه ٕاسرتاتيجية دØل البالد ا�يل Hحكومة حطيناها �لÈس@بة 

  .لتدبري النفاØت
�لقرØت، وذيك اليش اك�ن مشلك �لÈس@بة �لمراكز الصغرية و�لÈس@بة 

 les plans(اPالش امشH[ا يف مجموPة امجلاPات، دا� Ãن كهنرضو Pىل 
directeurs ( ام احشال  20ا¾ططات املد�رية، راه اح[ا كنعرفو من دا�P

هذاك املركز Éادي يبدا خيرج دØل النفاØت، وكند�رو اخلدمة Pىل ٔ�ساس 
اجKات دØل هاذيك املنطقة اكم]، Pام ميكن لنا نلبيو احل 20ٔ�ننا من دا� 

.. ا�يل تيخص يه تيخص امجلاPات احمللية y2ذ املسؤولية دØلها ف: خيص
دا� ا$ٓن عند� دمع معطي  ،)le site(ٔ$ن يف بعض املرات ما كنلقاوش 

لعدة مدن، و¬يقول Á اح[ا ما عند�ش أ$رض فني حنطو هاذ حمطات 
  . املعاجلة

ة الرصامة ال من Ìة امجلاPات احمللية واح[ا فٕاذن، ¬يخص وا§د اشوي
راه الرؤية ا$ٓن توحضت، �ينة، وكنمتىن Pىل هللا ٔ�ننا غنوصلو اكملني 

  .لÇٔهداف دØلنا

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

�لتوضيح فقط ق�ل رفع اجللسة، يف بداية اجللسة اكن اطلب م[ا اليس 
بعض إالخوان ا�يل اكنوا توفاو، هذه النقطة  دعيدPة �ش قراءة الفاحتة Pىل

راه جسلهتا، اليس دعيدPة ما اكيÈش خرج، جسلت هاذ النقطة Éادي 
ندرسوها يف املكiب، ويف نفس الوقت �ش نثري ان��اه السادة املس�شار�ن 
 ،Áبيل تقريبا ٔ�س@بوعيا ¬يتوىف عرشات املناضلني واملناضالت والزعامء كذ

ش نبقاو ٔ$ن الوقت ما �سمح �ش نقراو Pىل امجليع ولكن راه ما ميكÈش �
الفاحتة، ويف الوقت نفسه ما ميكن لنا Ëس@ت�[يو يش §د، نقصيو يش §د، 

  . ولهذا الس�ب مت Ãقiصار Pىل ٔ�عضاء الربملان ؤ�عضاء احلكومة
  . وشكرا الس@يدة الوز�رة Pىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

  . شكرا السادة املس�شار�ن
.اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةورفعت ورفعت ورفعت ورفعت 

  


