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        7777100100100100رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 ٔ��ريل 14( هـ 1436 ا#ٓخر جامدىمن  24 ثال8ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئNس اMلسل أ#ولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الس@تة ساعتان وعرشون دقQقة، ابتداءا من الساUة الرابعة واTقQقة  :التوقQتالتوقQتالتوقQتالتوقQت

  .بعد الزوالني الثالثو 
  .م`اقشة أ#س@ئ^ الشفهية ::::املاملاملامل\دول أ#ع\دول أ#ع\دول أ#ع\دول أ#ع

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

        ::::الس@يد محمد فوزي بنعالل، رئNس اجللسةالس@يد محمد فوزي بنعالل، رئNس اجللسةالس@يد محمد فوزي بنعالل، رئNس اجللسةالس@يد محمد فوزي بنعالل، رئNس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

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

  الوز�ر�ن احملرتمني،
  شار�ن احملرتمني،السادة املس� 

من اTس@تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 
اTاzيل Mلس املس�شار�ن، خيصص اMلس هذه اجللسة ٔ#س@ئ^ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Uلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ#س@ئ^ الشفهية املدر\ة يف \دول أ#عامل، 

طالع اMلس Uىل ما \د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس@يد أ#مني الٕ 
   .وٕاUال�ت

  .تفضل الس@يد أ#مني

        ::::املس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اMلس
  .شكرا الس@يد الرئNس

توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبشاريع القوانني التالية، واحملا� Uىل 
  :اMلس من جملس النواب

 12.96لقانون رمق يقيض بتغيري و�متمي ا 77.14مرشوع قانون رمق  - 1
  القايض ٕ�صالح القرض الشعيب �لمغرب؛

بتغيري و�متمي القانون التنظميي رمق  12.14مرشوع قانون تنظميي رمق  - 2
 92و 49املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ٔ#حاكم الفصلني  .1202

من  27بتارخي  1.12.20من اTس@تور الصادر ب�`فQذه الظهري الرشيف رمق 
 ؛)2012يوليو  17( 1433 شعبان
لقانون املالية بعد  130.13وz�ٔريا، مرشوع قانون تنظميي رمق  - 3

�رتNب ا#8ٓر القانونية Uىل القرار الصادر عن اMلس اTس@توري رمق 
 .2014د¥سمرب  23بتارخي  950/14

كام توصل الس@يد رئNس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكmوبة من Uدد 

ن حضور ٔ�شغال \لسة أ#س@ئ^ الشفهية ليوم من السادة املس�شار�ن ع
محمد الزعمي، عبد امحليد : ، ويتعلق أ#مر �لسادة2015ٔ��ريل  14الثال8ء 

ٔ��رشان، عبد الوا©د الشاعر، شعيب محيدوش، موالي ٕادر¥س العلوي 
، حلسن بوعود، عبد ا�لطيف ٔ�معو، ٔ�محد العاطفي، ريغاملاحلس@ين، سعاد 

، ومعر واالنعميي، ٔ�محد شفQق، عبد الرحمي عبد السالم اهلمس، فريدة 
احلسن بلمقدم، مصطفى الرداد، الهامشي السموين، بنارص ٔ�زاكغ، م�ارك 

عباد، شفQق بنكريان، عز�ز الفQاليل، محمد  حلسنالنفاوي، محمد ٔ�مزال، 
، عبد الغين ماكوي، Uيل اجلغاويالهبطي، Uادل املعطي، اكيف الرشاط، 

اد قد�ري، ٔ�محد احلنصايل، محمد نصريي، ٔ�محد ٔ�محد ٕا�راهمي املايم، فؤ 
 . امحميد، س@يدي معر ©داد، ٔ�محد ��، محمد وT الرش@يد

كام توصلت الرئاسة مبراس^ من الس@يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من zاللها اMلس طلب الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 

وزارته م�ارشة بعد قطاع الص«ة ºج¹عية بتقدمي السؤالني املو·ني ل
الرتباطه بqٔ½شطة حكومQة، ومبراس^ 8نية خيرب من zاللها اMلس طلب 
الس@يد وز�ر االتصال ٕ�دراج السؤال الفريد املو\ه لوزارته يف �ٓخر \لسة 

  . اللزتاماته كذ¿ بqٔ½شطة حكومQة
ة ٔ�ما خبصوص أ#س@ئ^ الشفهية والكmابية اليت توصلت هبا الرئاسة لغاي

  : ، فهÅي اكلتايل2015ٔ��ريل  14يوم الثال8ء 
  سؤº؛  U :157دد أ#س@ئ^ الشفهية -
 سؤº؛  U :13دد أ#س@ئ^ الكmابية -
 ؛ جوا� U :32دد أ#جوبة الكmابية -
 ؛ سؤU :20 ºدد أ#س@ئ^ الشفهية املسحوبة -
 . ٔ�س@ئ^ U :5دد أ#س@ئ^ الشفهية احملو� ٕاىل كتابية -

  .شكرا الس@يد الرئNس

        ::::يد رئNس اجللسةيد رئNس اجللسةيد رئNس اجللسةيد رئNس اجللسةالس@ الس@ الس@ الس@ 
  .شكرا الس@يد أ#مني

½رشع ا#ٓن يف معاجلة أ#س@ئ^ الشفهية املدر\ة يف \دول ٔ�عامل هذه 
ٔ�س@ئ^ مهنا �ٓنية مو·ة لقطاع الص«ة  5سؤº،  20اجللسة وUددها 

سؤU ºادÉ موزUة Uىل قطاUات أ#وقاف، التعمري،  15واالتصال، و
  . فة �لنقلالسكىن، التجهزي، ال�شغيل، الوزارة امللك

½س@هتل \دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ#س@ئ^ املو·ة ٕاىل الس@يد وز�ر 
الص«ة، والسؤال ا#ٓين أ#ول حول ٕاشاكلية املامرسات Îري املرشوUة لطب 

  . أ#س@نان �ملغرب
  .الفريق احلريك، تفضل الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاض
  .شكرا الس@يد الرئNس

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

تعرف Òنة طب أ#س@نان �ملغرب نوUا من العشوائية اليت تتÑىل 
خصوصا يف املزاو� Îري الرشعية لهذه املهنة من طرف صناع أ#س@نان 

يتوفرون Uىل املؤهالت العلمية املطلوبة  الا�Õن تق`يي أ#س@نان وبعض 
هذه املامرسات اليت ×سامه يف ان�شار أ#مراض املعدية . ةملزاو� هذه املهن

  .kسØب اس@تعامل وسائل Îري معقمة، قد تؤدي ٔ�حQا� ٕاىل الوفاة
ما يه إالجراءات املزمع اختاذها �ل«د من : Õا، ½سائلمك الس@يد الوز�ر

تفيش هذه الظاهرة اخلطرية �ملغرب؟ وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتنظمي 
  لقطاع احلساس �لتßس@يق مع الهيئات املهنية املسؤو�؟وتqٔهيل هذا ا

  .شكرا

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

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

  الس@يد الوز�ر،
  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  . ٔ�وال، الشكر اجلزيل �لمس�شار احملرتم لطرحمك هذا السؤال
فصحيح ٔ�ن هناك مجموUة من صناع أ#س@نان �زاولون بصفة Îري رشعية 
وÎري قانونية لطب أ#س@نان، وهاذ اليش يك رشت ليه، الس@يد املس�شار، 
تيqٔدي ٕاىل مضاعفات خطرية، مهنا تعف`ات، مهنا مرض الس@يدا، مهنا مرض 

  ).ãº)l’hépatiteهتاب الفريويس، يعين 
 Òنة مق`نة بظهري رشيف ا�يل �لتذكري فقط، Òنة طب أ#س@نان يه

اÕي مينع م`عا �ï مزاو� هذه املهنة الطبية بدون  07.05تي«دث القانون 
التوفر Uىل شهادة اTكتوراه يف طب أ#س@نان، ذ¿ ما ٔ�كدته دورية 

  .98، و\ات دورية وز�ر اTاzلية يف 94أ#مانة العامة يف 
يف ظروف سôNة،  –ذ¿  ٔ�رشمت ٕاىل –هذه املزاو� Îري القانونية تمت 

Îالبا ما ×س@تعمل فهيا ٔ�دوات ومس@تلزمات Îري معقمة، ويف حمالت تفmقر 
ٕاىل رشوط السالمة والنظافة، الهدف مهنا حتقQق الرحب Uىل حساب حصة 

  . املواطن
  �ٓش دارت الوزارة؟

ٔ�وال، مع الس@يد وز�ر اTاzلية مت حتيني دورية وزارة اTاzلية ا�يل 
�ٓش يف هاذ التحيني؟ وقف مجيع . 2014يف  98 ادوينا Uلهيا دÉل

الرتخQصات اجلديدة لهاذ الناس التق`يني �ش ما يبقاوش �زاولوا Òنة طب 
  . أ#س@نان

، يعين هاذي شهر ٔ�و 2015فربا�ر  826نيا، احلكومة صادقت يوم 
شهر�ن Uىل مرشوع قانون مmعلق ب�`ظمي Òنة حمرضي وم`اويل املنتÑات 

ي أ#س@نان؛ التعريف اTقQق ملرممي أ#س@نان، الرشوط الصحية ومهنم مرمم
�لمزاو�، معلية التفNmش، وكذ¿ العقو�ت �لناس ا�يل ما تي«رتموش 

  .القانون
ح دÉل الهيئة الوطنية االنقطة الثالثة، التدبري الثالث هو تن�س@ناو اقرت 

  . 1960لطب أ#س@نان �ش يمت كذ¿ حتيني القانون ا�يل قدمي قدمي \دا 
وz�ٔريا، مع الهيئة يمت حتسNس املواطنات واملواطنني �ملضاعفات 

  .وأ#خطار
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس@يد عبد القادر قوضاض
  .شكرا الس@يد الرئNس

اح`ا Uارفني دامئا الرصا©ة دÉ¿ يف احلقQقة يف . شكرا الس@يد الوز�ر
  . هاذ املواضيع

القانون، Îري هو ميكن اح`ا مmفقني Uىل العشوائية والفوىض ا�يل كهتم 
الناس اليوم، الس@يد الوز�ر، يف أ#سواق �يد�ر القQطون . هاذ القطاع

�يحيد الس@نان �لناس، اعرفيت �ٓش �يد�روا؟ �يجيبوا اجلرانة �يدقوها kÉسة 
املواطن مسكني . يقو�يحطها لو Uىل السن وكتطري ذيك الس@نة بال حر 

  . Uىل نmNو امىش هاذي خطرية، ٔ#نه مادة مسية
8نيا، ٔ�� نقول ¿ حىت ذوك التق`يني ا�يل عندمه الرخص، �يخص 
وا©د الشوية دÉل املراق�ة، راه غياب املراق�ة يه املصيبة يف هاذ املوضوع، 

يقNس  اليوم الس@يدا موجودة، ميكن ذاك ا#ٓ� �ش يد�ر لهذا.. ٔ#نه التعقمي
 )l’hépatite B ou C(هبا وا©د العدد دÉل الناس، راه ٔ�رشت لها، 

نفس اليش، كتنقل من zالل هاذ النوع دÉل املامرسة ٔ#ن اTم ا�يل 
  .غيقNسك صايف امشNيت

وهذا اح`ا ما طرح`ا هاذ السؤال ٕاال �ش الرٔ�ي العام يعرف إال\ابة 
ن �يخص تتوقف هاذ دÉلمك، واش اك�ن يش تدقQق يف هاذ املوضوع، #ٔ 

الفوىض وهاذ العشوائية، هاذي راه كهتم طبعا الص«ة دÉل املواطن، 
والص«ة دÉل املواطن يه Î�ٔىل يشء، وتيعرض راسو �لخطر بال ما 
¥شعر، ٔ#نه ميل تتجيه احلريق دÉل الس@نة �مييش ٔ#ي اكن حييدها لو 

  . بوس@ي^ ٔ�و بطريقة ما، وهاذي خطرية
من مراق�ة أ#سعار دÉل هاذ الناس ا�يل بد  زÉدة Uىل �يخص ال

�يد�روا حىت هاذ اليش، راه ما اكيناش املراق�ة يف أ#سعار، متيش �يتفاوض 
معك حQد وزيد، وهاذي كذ¿ �يخصها تتقنن، وخصها �كون zاضعة 
لوا©د املراق�ة صارمة، ال سواء يف هاذ اليش ا�يل واقع، اليش ا�يل �ي�لينا 

طب أ#س@نان راه فQه ٔ�نواع، فQه ا�يل �يحيد �ش حتاولوا، ٔ#ن هاذ 
ٕاىل ... أ#س@نان وفQه ا�يل كري�ب وا�يل �يو\د ذاك أ#طقم وذاك الخر
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و�لتايل، ٔ�نمت لمك اكمل الصالحQة �ش Îادي تضغطوا Uىل هاذ . �ٓخره
  .املسائل �ش توقفوها

  .وشكرا

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

  .تفضل الس@يد الوز�ر

        ::::ةةةةالس@يد وز�ر الص«الس@يد وز�ر الص«الس@يد وز�ر الص«الس@يد وز�ر الص«
ا�يل قلت، الس@يد املس�شار، اك�ن، فهام تmNعرتف هبم، اكن ق�ل 

ٔ�وال تmNعرتف هباذ الناس �صناع تقليديني، ومن بعد تتعطى هلم . 2014
  .الرخصة من طرف السلطات احمللية �ش ميارسوا هاذ اليش

النقطة الثانية ا�يل رمبا ما مmفقش معك، ما ميك`اش نق`نو اãمثن لوا©د 
اح`ا ما معرتفßQش هبا متاما، اح`ا تنقولو هاذ الناس ما ميكßش احلا\ة ا�يل 

�زاولوا Òنة طب أ#س@نان، وٕاذا به منش@يو نق`نو هلم أ#مثنة، ال، �لعكس 
وقف`ا الرتخQصات، ودا� خرج مرشوع قانون ا�يل صادقت Uليه احلكومة، 

 ف� 131.13و�متىن ٔ�نه ينال رضامك تصادقوا Uليه، وكذ¿ اك�ن القانون 
خيص مزاو� Òنة الطب �لك، هاذ املشاريع لكها ال ف� خيص مزاو� املهنة 

  .ٔ�و أ#خرى، Îادي متك`نا تدرجييا حنلو هاذ املعض^ ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .الس@يد الوز�ر، شكرا

الفريق . السؤال ا#ٓين الثاين موضوUه شائعة ان�شار و�ء امليناجنيت
  .يس أ#منيºس@تقاليل، تفضل ال

        ::::املس�شار الس@يد بنجيد أ#منياملس�شار الس@يد بنجيد أ#منياملس�شار الس@يد بنجيد أ#منياملس�شار الس@يد بنجيد أ#مني
  .شكرا الس@يد الرئNس

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

طبعا ٔ�وردت بعض الصحف zرب ان�شار داء امليناجنيت ٔ�و اãهتاب 
الس«اÉ، مع العمل ٔ�ن هذا املرض يصNب مجيع الفôات العمرية، وzاصة 

من ©االت الوفQات  %15ٕاذ ٔ�ن  صغار السن ومه أ#كرث تعرضا لهذا اTاء،
ن�ÑQة اãهتاب الس«اÉ �كون يف صفوف أ#طفال بني سن الثالثة واخلامسة، 

  . من هذه احلاالت يف صفوف أ#طفال ٔ�قل من س@نة %50بN" ×سÑل 
كام ٔ�ن هناك رشحية عريضة من املواطنني املغاربة جيهلون خطورة هذا 

ع العمل ٔ�نه مرض يصNب املخ اTاء، و�هتاونون يف الكشف املبكر عنه، م
بعدوى فريوس@ية ٔ�و �كmريية وهيدد zاللها حQاة املصاب، ؤ�ن مرض 
امليناجنيت يصNب بطانة اTماغ، وميكن ٔ�ن تmßج عنه الوفاة ٔ�و تبعات حصية 
وخمية، �متثل يف فقدان الطفل قدراته يف السمع ٔ�و القدرة Uىل التعمل، ؤ�ن 

، ٕاال %80بßس@بة " ب" املغرب يه نوع ٔ�كرث ٔ�نواع امليناجنيت املن�رشة يف

 Aٔ�نه ٕاىل ©دود ا#ٓن ال يتوفر لقاح وايق مهنا، مقابل توفر لقاح مضاد �لنوع 
  .Cٔ�و 

  : Õا، ½سائلمك، الس@يد الوز�ر
  ما مدى حصة هذا اخلرب؟  -
  ما يه التدابري العالجQة املت�ذة ٕالنقاذ حQاة املصابني هبذا اTاء؟  -
ية م`ه ن�ÑQة تنقل العدوى �لßس@بة �لتالمQذ وما يه الس@بل الوقائ  -

  �ملدارس وروض أ#طفال وداzل أ#ما�ن املغلقة؟
  .شكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

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

ٔ�وال، ٔ�طمئنمك، الس@يد املس�شار احملرتم، ومن zاللمك الرٔ�ي العام 
ال ٔ�رشت ٔ�نه اجلرائد، �لك ا©رتامايت هلم، ٔ�وال ما اك�ن حىت الوطين، بqٔن ٔ�و

ا�يل موجودة ) اãهتاب الس«اÉ(يش ©ا\ة يف املغرب ا�يل �هتم امليناجنيت 
يف املغرب ٔ�كرث من اTول يف العامل، ما اكيناش، وzاصة نقارنو اح`ا يف 

  . املغرب مع دول ٔ�ور� الغربية
ادية، ©االت معزو�، ما اك�ن ©االت فر  1300حوايل يف املغرب اك�ن 

اكن يف  2010حىت يش ص^ بN`اهتم، نعطيك وا©د الرمق ٔ�و رمقني، س@نة 
©ا�، ٕاذن ت�ßقاو يف ذاك  1318×سÑلت  2014©ا�،  1579املغرب 

ٔ��ريل مت  10، ٕاىل ©دود 2015ٔ�ما خبصوص هاذ الس@نة . العدد ا�يل قلت
  . ©ا� مرض اãهتاب الس«اÉ 328×سجيل 

لكها دÉل وزارة الص«ة، ٔ�ن قلت ©االت فرادية م`عز�، ومل  التحرÉت
×سÑل ٔ�ي ©االت و�ئية ال يف ما خيص الناس يف حمل سك`امه، يعين 

  .وا©د جوار �ٓخر، وال ف� خيص املدارس
اك�ن اسرتاتيجية دÉل الوزارة ا�يل كرت�كز ٔ�وال Uىل املراق�ة الو�ئية 

ليغ عن احلاالت، التكفل التام �ملرىض املس@مترة �لك اجلهات وأ#قالمي، التب 
، التقيص الو�يئ امليداين من ٔ�\ل التqٔكد من Uدم )اس�شفاء وUال\ات(

وجود ©االت ٔ�خرى ا�يل تيكون ت�mNلط معهم هذاك الس@يد وال ذاك 
الطالب وال ذاك التلميذ ٕاىل تقاس، القQام �لعالج الوقايئ جما� 0الطي 

Mح الوقايئ اQاين ضد هاذ اجلرثومة لفائدة خمالطي املريض، املريض، التلق
  .وz�ٔريا التلقQح الوقايئ لفائدة السجناء، �زالء اTاzليات، احلÑاج واملعمتر�ن

 Éهتاب الس«اãل اÉٔطمنئ مرة ٔ�خرى، ما اك�ن حىت يش ©االت دqف
ٔ�كرث من يش س@نة ٔ�خرى ا�يل دازت، وال ٔ�كرث من يش دو� ) امليناجنيت(

  .من دول العامل
  .كرا الس@يد املس�شار احملرتمش
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        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .هناك تعقQب؟ تفضل اليس أ#مني

        ::::املس�شار الس@يد بنجيد أ#منياملس�شار الس@يد بنجيد أ#منياملس�شار الس@يد بنجيد أ#منياملس�شار الس@يد بنجيد أ#مني
شكرا الس@يد الوز�ر �لßس@بة لطمqٔنة لك املواطنني، وميكن لنا نقولو بqٔن 

 450هناك معطيات صادرة عن املنظمة دÉل الص«ة العاملية ×شري ٕاىل حنو 
، Aمليون ½سمة ممن يوا·ون خماطر هاذ إالصابة بداء امليناجنيت نوع 

  .يؤدي حبياة ا#ٓالف من الناس
وال  1300و�يف ما ٔ�رشت، الس@يد الوز�ر، بqٔن هناك ©ا� دÉل 

يف هاذ الس@نة أ#zرية  328و×سÑلت وا©د .. ، هذا رمق ال هيان به1000
ويعرف الرٔ�ي العام، واش هناك �يف ما ٔ�رشت، ٕاال اح`ا ا�يل ابغينا نعرفو 
أ#لف، هذا هو ا�يل ك�شري لو     �لßس@بة لتلقQح هاذ الو�ء دÉل النوع دÉل

اجلرائد، وابغينا اح`اÉ ٔ�ننا ½سمعو من عند الس@يد الوز�ر �ش الطمqٔنة دÉل 
  .املواطنني

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر

  :لس@يد وز�ر الص«ةلس@يد وز�ر الص«ةلس@يد وز�ر الص«ةلس@يد وز�ر الص«ةا
  .شكرا مرة ٔ�خرى

، هذا مايش Îري يف املغرب، Îري "B"ف� خيص Uدم توفر لقاح لنوع 
Uىل الصعيد " B"�ش الرٔ�ي العام، النوع .. �ش ٔ�� عرفmك انت قلت

العاملي، ما اكيßش حىت يش دو� ا�يل فهيا، �يق العامل لك ما لقاش هاذ 
  ".B"ا�لقاح نوع 

ا�لقا©ات موجودة يف املغرب، ٔ�ما ف� خيص أ#نواع أ#خرى مجيع 
و×شرتى س@نوÉ يف املغرب، وهاذ اليش �لك تواضع و�لك مسؤولية مايش 
هاذ احلكومة ا�يل ابداتو، هاذ اليش راه اكن، واح`ا Îاديني يف هاذ ºجتاه، 
يعين احلكومة ال ا�يل ق�ل وال ا�يل ق�ل، اكن هاذ ا�لقا©ات موجودة، واح`ا 

غرب يرضب به املثل ف� خيص ا�لقا©ات، ïبعيهنا، ٔ#ن خصك تعرف امل
  .من املغاربة ملقحون %98ٔ�كرث من 

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

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

السؤال ا#ٓين الثالث، موضوUه تدبري املوارد الØرشية بقطاع الص«ة 
  . و6�ٔره Uىل حصة املواطنني

  .فضلأ#صا� واملعارصة، فريق أ#صا� واملعارصة ت

        ::::املس�شار الس@يد احلبNب بنطالباملس�شار الس@يد احلبNب بنطالباملس�شار الس@يد احلبNب بنطالباملس�شار الس@يد احلبNب بنطالب
  .شكرا الس@يد الرئNس

  الس@يد الوز�ر،
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Uىل zري املرسلني

يعترب قطاع الص«ة، �ٕالضافة لقطاع السكن وقطاع التعلمي، من ٔ�مه 
Qة كفQام مبجهودات ٕاضافQظروا املغاربة من احلكومة القmßات ا�يل �يUالقطا ^

  .لتÑاوز الصعو�ت واملعا�ة ا�يل تيعNش هاذ القطاع
ويعترب تدبري املوارد الØرشية من ٔ�مه الصعو�ت ا�يل تيعNش القطاع 
الصحي ببالد�، Uىل مس@توى اخلصاص يف أ#طر الطبية واãمتريضية 
وكذ¿ Uىل مس@توى التوزيع دÉلها وكذ¿ Uىل مس@توى التخصص 

  .وºخmصاص
يد الوز�ر، ٔ�ش@نو يه التدابري ا�يل Îادي zïذوا Õا، ½سائلمك، الس@ 

ملعاجلة هاذ إالشاكليات، خصوصا ف� يتعلق �لنقص الهائل يف أ#طر 
  الطبية وكذ¿ ٕاخضاع التوزيع دÉلها ملبدٔ� احلا\ة وºخmصاص؟

  .شكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضل

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

اك�ن نقص ©اد يف املوارد الØرشية Uىل الصعيد الوطين، كام ٔ�رشمت 
ولكن اك�ن تفاوïت، واك�ن تفاوïت وفوارق بني العامل القروي واملناطق 

  . واملناطق اجلبلية من ·ة والعامل احلرضيالنائية 
  فqٔش@نو يه التدابري ا�يل اzذيناها يف الوزارة؟ 

هودات ج�ارة ف� مسؤولية، احلكومة قامت مبج  -ٔ�قولها- ٔ�وال، �لك 
  : خيص الزÉدة يف املناصب املالية، نعطيك ٔ�رقام

  م`صب مايل لكي ا�يل اzذينا؛  3978وزارة الص«ة اكن عندها  2013
م`صب مايل، بدون ا©�ساب م`اصب املس�شفQات  2691: 2014

  . م`صب مايل 1604اجلامعية ا�يل اكنت Îري العام ا�يل داز 
هوية �لمبارÉت والتوظيفات، راه البارح النقطة الثانية يه اع¹د اجل 

  . دازت وا©د املباراة واzا فهيا القQل والقال
من التوظيفات و·ت ٕاىل العامل  %70ٕاعطاء أ#ولوية �لعامل القروي، 

  . 2015- 2014القروي يف 
ٕاخراج مرسوم التعاقد مع ٔ�طباء القطاع اخلاص يف ٕاطار الرشاكة بني 

ريطة الصحية، اح`ا دا� مر©^ ٕاطالق عروض القطاUني العام واخلاص واخل
  . �ش �zذو هاذ أ#طباء خيدموا يف هاذ املناطق النائية

كذ¿ ا�لمسات، وهذا اجلديد، ا�لمسات أ#zرية، ٔ�قولها ٔ#ول مرة، 
ٕالخراج قانون \ديد مmعلق يتعلق ٕ�©داث zدمة حصية وطنية، فqٔ� دامئا 
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، اUالش ما )Service Militaire obligatoire(ٔ�قول �يفاش ما اكن 
، ٔ�نه مجيع املهنيني ا�يل )Service Sanitaire Obligatoire(�كو½ش 

خترجوا وا�يل قراهتم اTو� خيدموا ٔ�وال يف املناطق النائية Uام، Uامني، لكهم 
ميكن هلم يدzلوا، وهذا اخلدمة الصحية الوطنية إالج�ارية ٕان شاء هللا عام 

   .قريب، القانون جيي ٔ�ماممك
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  هناك تعقQب؟ 

  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد احلبNب بنطالباملس�شار الس@يد احلبNب بنطالباملس�شار الس@يد احلبNب بنطالباملس�شار الس@يد احلبNب بنطالب
  . شكرا الس@يد الوز�ر، شكرا كذ¿ Uىل التÑاوب دÉلمك مع السؤال

فعال، �يف تفضلتو هناك املشلك احلقQقي اك�ن تبا�ن يف العامل القروي، 
العميق، حQث هناك بناÉت، م@ال دار الوالدة zالية  وخصوصا يف املغرب

ومسدودة ٔ#نه اك�ن مشلك دÉل أ#طر يف Uدة م`اطق، ٕاذن اح`ا تmßقامسو 
معك هاذ الفكرة، و�متناو ٔ�نه يتÑاوب مع هاذ اليش، ٔ#ن اك�ن مشلك �بري 

  . Uىل مس@توى أ#طر
وهناك كذ¿ Uدة قطاUات حكومQة وÎري حكومQة ٔ�خرى ا�يل 

ة تدzل يف رشااكت مع وزارة الص«ة من ٔ�\ل معاجلة بعض القضاÉ مس@تعد
الصحية، وتmNطرح املشلك دÉل أ#طر الطبية، اكالقرتاح ا�يل \ا به جملس 
عام� مرا�ش، ٔ�نه ابغى يقوم يعين بتجهزي دÉل دار الوالدات يف أ#قالمي 

طر القروية هاذي ا�يل ïبعة لرتاب العام�، ولكن تطرح مشلك دÉل ا#ٔ 
  . الطبية

Õا، الس@يد الوز�ر، �متناو ٔ��مك تتاح لنا فرصة �ش ن�`اقشو معمك هاذ 
  . املوضوع ٔ�كرث

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
السؤال ا#ٓين الرابع موضوUه تفامق ظاهرة . .تفضلوا الس@يد الوز�ر

  . إال·اض الرسي ببالد�
  .اللكمة لفريق أ#صا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد جامل بواملس�شار الس@يد جامل بواملس�شار الس@يد جامل بواملس�شار الس@يد جامل بوهنهنهنهنريريريري
  .شكرا الس@يد الرئNس

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

تعNش بالد� يف ا#ٓونة أ#zرية فصول نقاش معويم بني خمتلف مكو�ت 
اMمتع حول موضوع حساس تتداzل فQه ºعتبارات اTيQßة واحلقوقQة 

   .والس@ياس@ية وإاليديولوجQة، ويتعلق ٕ�شاكلية إال·اض الرسي
ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة خبصوص : Õ¿، ½سائلمك، الس@يد الوز�ر

تق`ني هذا اMال اÕي يعرف تفامقا يومQا حلاالت إال·اض Îري القانوين 

  اÕي يعرض حQاة املواطنات �لخطر؟ 
وهل سNمت مراUاة التحوالت ºج¹عية وºقmصادية اليت يعرفها اMمتع 

  اتيجية؟ املغريب يف وضع هذه إالسرت 
  .شكرا

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

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

الرسي Îري املqٔمون، هو Îالبا ما إال·اض، وzاصة م`ه إال·اض 
  . تيqٔدي ٕاىل مضاعفات خطرية وٕاىل قدر هللا ٕاىل املوت

ذا هو Uىل حسب املسح الوطين دÉل وزارة الص«ة ¥شلك ه
من مجيع وفQات أ#Òات، فهو مشلكة  4,2إال·اض الرسي Îري املqٔمون 

  . حصية وطنية معومQة حقQقQة
É لEٔسف القانون اجلنايئ املغريب ا�يل �هيم إال·اض هو قانون جمحف 
ف� خيص الßساء، هو قانون م�شدد، هو قانون قايس، هو قانون مÑmاوز، 

ه املغاربة يف هاذ الوقت، ولهذا شو N ما تياzذش بعني ºعتبار �ٓش تيع 
  .اس@تعÑالية تعديلو

وزارة الص«ة عندها وا©د إالسرتاتيجية، واTو� عندها وا©د 
يف ا�لقاء  2015مارس  11إالسرتاتيجية بوزارة الص«ة ا�يل U�ٔلنا Uلهيا يوم 

  . الوطين ا�يل حرضوه مجيع الفعاليات
  :هاذ إالسرتاتيجية ترتكز Uىل ثالثة احملاور

هو الوقاية مث الوقاية مث الوقاية، يعين الص«ة إالجنابية : ور أ#ولاحمل
والرتبية اجلßس@ية والرتبية إالجنابية، لهذا دور الوزارة حصيح، ولكن كذا دور 

  .ٕاخل، اMمتع املدين وا#ٓ�ء... اMمتع املدين، دور املدرسة، دور امجلعيات
إالسرتاتيجية يه تNسري النقطة املهمة ا�يل \ات هبا \ديدة هاذ : 8نيا

و×سهيل ولوج هاذ الßساء حضاÉ إال·اض الرسي �ش �متك`وا يتداواو يف 
املس�شفQات بدون اخلوف من املتابعة، هذا ٔ�دىن حق من حقوق إال½سان، 
مفا ميك`اش نتصور ٔ�� �وز�ر ٔ�نه امرٔ�ة ٕا·اض رسي �متوت، جتي �لمس�شفى 

ة احبال هاذ الهرضة، سريي ونقول لها ٔ�نت ما عندك را\ل وال يش ©ا\
 .متويت، هذا حق من حقوق إال½سان

يه التعجيل �لقانون اجلنايئ املغريب، وكذ¿ مع ا©رتام : النقطة الثالثة
 .القمي الثقافQة، ºج¹عية، أ#zالقQة واTيQßة دÉل بالد�

ٔ�ذ�ر، z�ٔريا، ٔ�نه، كتعرفوا هاذ اليش، ٔ�نه صاحب اجلال� يف ٕاطار 
ته اTامئ مع ا½شغاالت املواطنني خبصوص القضاÉ اMمتعية، تفاUل \الل 

ٔ�صدر توجهياته السامQة لال�ك�اب Uىل تدارس موضوع إال·اض الرسي 
  .ورفع اقرتا©ات داzل ٔ�\ل ٔ�قصاه شهر، �متناو �كون zري ٕان شاء هللا
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        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .هناك تعقQب؟ تفضل اليس جامل

        ::::ر الس@يد جامل بور الس@يد جامل بور الس@يد جامل بور الس@يد جامل بوهنهنهنهنريريريرياملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس@يد الوز�ر

ٕاننا، يف فريق أ#صا� واملعارصة، �مثن املبادرة امللكQة اليت تعترب مبثابة 
لصوت العقل واملعرفة والعمل والوسطية، كام ننوه  اzارطة طريق وانتصار 

�حلوار وال�شاور اجلهوي اÕي يؤطره اMلس الوطين حلقوق إال½سان kشqٔن 
فmوح حول مراجعة مقmضيات القانون اجلنايئ ف� خيص جترمي الورش امل 
  .إال·اض

بعض إالحصائيات، الس@يد الوز�ر، دÉل امجلعية املغربية ملناهضة 
©ا� ٕا·اض يومQا رمغ املنع  1000ٕاىل  800إال·اض الرسي، �رى بqٔن 

من أ#Òات جراء إال·اض  %13القانوين لهذه العملية، اك�ن وفاة دÉل 
مهنا Uىل أ#قل  91ٔ�م تتوىف ٔ�ثناء الوضع،  700د�، كام ٔ�نه من بني ببال

تفقد حQاهتا جراء إال·اض، وعند� ٕاحصائيات Îري رمسية تت«دث عن 
  .طفل م�mىل عهنم يومQا يف املغرب 24وجود 

ويف فريق أ#صا� واملعارصة �رى ٔ�ن املعاجلة احلقQقQة لهذا املوضوع بقدر 
ومQا هادئا واس�شارات واسعة، فٕاهنا تقmيض ما يه ×س@توجب نقاشا مع

كذ¿ ٕاقرار س@ياسة معومQة مßسجمة وم`دجمة ف� يتعلق �ãهنوض حبقوق 
الßساء ومتكQهنن اقmصادÉ واج¹عيا وضامن اس@تقالليهتن ومتتعن حبقوقهن 
إال½سانية، وذ¿ وفق مقاربة حقوقQة، تقوم Uىل ا©رتام م�ادئ احلرية 

   .واملساواة وإالنصاف
و�رى املراهنة Uىل ٕارشاك أ#صوات العلمية والطبية والسوس@يولوجQة 
والنفس@ية يف طاو� النقاش واحلوار املتعلق بقضاÉ اMمتع، zاصة الßساء Uىل 

  . �ملوضوعاعتبار صلهتن املبارشة 
�رى رضورة موا�بة إالUالم والتعلمي لهذا الورش عن طريق محالت 

ية �لßساء وأ#طفال ودجمها يف الربامج الرتبوية التوعية ودروس الرتبية اجلßس@ 
  .بدل ºقmصار Uىل امحلالت املومسية

  .شكرا

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

  لمك تعقQب الس@يد الوز�ر؟ الرد Uىل التعقQب؟

        ::::الس@يد وز�ر الص«ةالس@يد وز�ر الص«ةالس@يد وز�ر الص«ةالس@يد وز�ر الص«ة
Îري وا©د النقطة، ابغيت نqٔكد Uىل وا©د النقطة، راه مجيع اTول ا�يل 

نون فقط مل تنجح، القانون لو©ده ال �كفي، راه مشات Uدلت Îري القا
قلت، الس@يد املس�شار، ٔ�نه رمغ ٔ�ن القانون جمحف قايس، يعين م�شدد، 
ؤ�نت قلت العدد، خفص �كون وا©د املقاربة مشولية، ٔ�وال �لوقاية يعين 

  . الرتبية اجلßس@ية والرتبية إالجنابية
، وUاد هنا تنوضع 8نيا، التكفل هباذ الناس راه حق من حقوق إال½سان

.. القانون يف املرتبة الثالثة، هذا ال يعين ٔ�نه تنقول ٔ�ن القانون ما خصوش
خصو يتدار بطريقة اس@تعÑالية، وليين القانون بو©دو ما Îاد¥ش حيل 

  . املعض^
  . شكرا الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . سةشكرا، و½شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف هاته اجلل 

ونmßقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
  . ºج¹عية حول البطا� طوي^ أ#مد

اللكمة ٔ#©د املس�شار�ن من فريق الت«الف ºشرتايك لتقدمي السؤال، 
  .تفضل

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

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  زراء،السادة الو 

مع مرور الس@نوات �زداد U�ٔداد العاطلني من ©اميل الشهادات العليا 
، ويو\د Uدد هام مهنم يف وضعية بطا� )إال\ازة، ماسرت، اTكتوراه(

لس@نوات Uديدة، و�لك ما يعين ذ¿ من انعاكسات اج¹عية ونفس@ية \د 
ا سلبية، وحرمان البالد من اس�Tرات كفاءات وموارد kرشية مت �كو�هن

  . �ملال العام اكس�Tر دون جين النتاجئ من هذا ºس�Tر
مما �زيد أ#مر تعقQدا ٔ�ن القطاع اخلاص اÕي Uليه اس�Qعاب جزء من 

س@نوات،  5هذه الفôة، يطلب Îالبا جتربة لطاليب الشغل ال تقل ٔ�حQا� عن 
دون ºه¹م �كQفQة حصول هذه التجربة مادام ٔ�ن رشوط ولوج التجربة 

  . وجود جتربة سابقةهو 
ٕان هذا الوضع يطرح Uىل الس@ياسة العمومQة يف جمال ال�شغيل ٕاجياد 
خمرج و©لول، ٔ�وال حىت ال يطول ٔ�مد بطا� ©اميل الشهادات العليا، و8نيا 
حلل مشلكة التجربة �لßس@بة �لقطاع اخلاص وٕاجياد صيغة \ديدة تنØين Uىل 

ها وضامن حقوق العاملني فكرة �كو�ن من ٔ�\ل إالدماج لتطو�رها وتعممي 
�لقطاع اخلاص، سواء من حQث أ#جور ٔ�و ºس@تقرار ٔ�و التغطية 

  . ºج¹عية، ليصبح القطاع \ذا� لEٔطر العليا املعط^
فهل Tى احلكومة، الس@يد الوز�ر، تصور وتدابري معلية ملعاجلة هذه 

دات إالشاكلية وٕاجياد صيغة حتول دون ٕاطا� ٔ�مد بطا� ©اميل الشها
  العليا؟ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . شكرا
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  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عية
  .شكرا الس@يد الرئNس احملرتم

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس@يد املس�شار احملرتم عن فريق الت«الف ºشرتايك 

توجQه هذا السؤال الهام ا�يل �هيم �لطبع رشحية Òمة من ش@بابنا، مه Uىل 
  . خرجيي املعاهد واجلامعات واملؤسسات العليا

طبعا، الس@يد املس�شار احملرتم، سؤالمك يتضمن بعض عنارص إال\ابة، 
  ماذا قامت به احلكومة وما س@تقوم به؟ 

  : كام ورد يف سؤالمك، هناك Uدة ٕاجراءات نقوم هبا
جراء أ#ول هو ما مسيمتوه �لتكو�ن من ٔ�\ل إالدماج ٔ�و التدريب االٕ 

  . من ٔ�\ل إالدماج
إالجراء الثاين هو التكو�ن التعاقدي ٔ�ساسا ا�يل �هيم القطاUات 
الواUدة، احبال املعمل دÉل الطاVرات، الس@يارات، إاللكرتونيك، اخلدمات 

  ). offshoring(املالية، 
ش@باب ا�يل عندمه رغبة �ش �كونوا واMال الثالث هو مرافقة ال 

   .سهمور لمقاوالت 
هاذ املشاريع الثالثة، هاذ الس@ياسات الثالثة مك`تنا �ش ندجمو من 

  . شاب وشابة 600.000، �لاكد 2014ٕاىل يوم`ا هذا، ٕاىل �ٓخر  2006
ولكن ف� خيص التكو�ن من ٔ�\ل إالدماج ٔ�و التدريب من ٔ�\ل 

مهنم ا�يل مت ٕادما·م  %40ه ال، 474.000Éإالدماج، ا�يل �هيم وا©د 
  . بصفة هنائية يف العمل، تmNدربوا �ميش@يو يف ©االهتم

Õ¿، بعد ما مقنا �لتقQمي دÉل هاذ الس@ياسات، اح`ا بصدد مراجعهتا، 
وصوتوا يف هاذ القاUة Uىل مرشوع قانون من أ#مهية مبا اكن ا�يل �يعاجل 

ي حنس@نو مس@توى أ#داء دÉل هاذ هاذ ºخmالل، واح`ا ٕان شاء هللا Îاد
الس@ياسات العمومQة، Uلام Uىل ٔ�ننا ٕان شاء هللا يف أ#Éم القريبة بعدما ٔ�هنينا 
من ٕاUداد إالسرتاتيجية الوطنية �ل�شغيل، عند� وا©د العدد دÉل 
إالجراءات، نmßظر فقط الضوء أ#خرض دÉل رئNس احلكومة �ش نعلنو 

الربملانيني، ٔ�ول من يطلع Uلهيا، و�كون كذ¿  Uلهيا، ورمبا �كونوا، السادة
م`اس@بة لتطو�ر النقاش ف� بيß`ا حول هذه إالشاكلية ا�يل كهتم مجيع املغاربة 

  .وال هتم احلكومة لو©دها

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

  .هناك تعقQب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس@يد ٔ�محد الرمحوين
  . الوز�ر Uىل جوا�مكالس@يد شكرا 

و�ريد ٔ�ن ½سÑل ٔ�مهية العمل اÕي تقومون به حلل مشالك البطا� Tى 

الش@باب، ونلح Uىل مزيد من ºه¹م حباميل الشهادات العليا، لNس فقط 
بل ٔ�يضا ٔ#ن اTو� واMمتع حبا\ة ٕاىل كفاءاته  ،ٔ#هنم حبا\ة ٕاىل الشغل

  . ؤ�طره الشابة
  .وشكرا لمك الس@يد الوز�ر

        ::::سةسةسةسةالس@يد رئNس اجلل الس@يد رئNس اجلل الس@يد رئNس اجلل الس@يد رئNس اجلل 
  . شكرا

  ¿ رد Uىل التعقQب؟

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عية
�ش �كونو رص©اء ف� .. ابغيت فقط ٕاضافة kس@يطة، الوقت يعين

بيß`ا، ال�شغيل مرتبط �الس�Tر ومرتبط كذ¿ ؤ�ساسا جبودة التكو�ن، راه 
نبقاو ندورو ما ©د ما توفق`اش يف هاذ املسqٔ� دÉل التكو�ن والتعلمي يعين ك 

  . يف ©لقة مفرÎة، كرنقعو ف� بعد
Õ¿، أ#مل معقود Uىل شعبنا وUىل ٔ�مmنا وUىل املسؤولني دÉلنا �ش 

ما اكيßش هناك مغريب .. حنلو هاذ إالشاكلية دÉل التعلمي ا�يل حقQقة لNست
�رىض Uلهيا، النتاجئ ا�يل تعلن Uلهيا يعين مصدمة، خصنا نوقفو مجيع مكغاربة 

نصلحو املنظومة دÉل التكو�ن، مايش الشغل دÉل احلكومة هو شغل �ش 
  . جممتعي، مسqٔ� جممتعية

حنيدو وا©د العدد دÉل يعين أ#فاكر املس@بقة واخللفQات حول يعين 
م`ظومmنا الرتبوية والتكويQßة، ٕاىل ابغينا حقQقة �رحبو رها�ت الغد ونصبحو 

  .ان املتقدمة والصاUدة�كون ب[ صاUد عندو ماكنتو من بني الب[

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

ٕاذن، السؤال الثاين موضوUه تقQمي معل الواك� الوطنية ٕالنعاش 
  . ال�شغيل والكفاءات

  .اللكمة �لفريق اTس@توري، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يب
وحصابته kسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Uىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ^ 

  .ٔ�مجعني
  الس@يد الرئNس،

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

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
يف احلقQقة ق�ل ما نطرح السؤال، كنقدم ٕ�مسي وٕ�مس ساكن ·ة 

تطوان، وٕ�مس مس�شاري ºحتاد اTس@توري تعازينا احلارة ٔ#رس - طنÑة
طفل وطف^ يف طريق  35ٔ�دت ٕاىل مرصع  حضاÉ ©ادثة السري اليت

طانطان املؤدية �لعيون، فرمح هللا ت` الش@باب والشا�ت، واكنوا ممكن 
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  . يش شابة وال شاب Îدا �كون وز�ر وال وز�رة
�حلق امحلد b، ٔ#ن اح`ا احبال ا�يل قلت لمك كنقدمو تعازينا احلارة 

  . م الرمحةٔ#رس ت` الض«اÉ، وهللا �رمحهم، وهللا يدzل Uلهي
ف� خيص السؤال، ٔ�©دثت الواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات 
م`ذ س@نوات، وقد مت ٕا©داث هذه الواك� مضن ا#ٓليات املؤسساتية اليت 
وضعهتا اTو� املغربية ٕالنعاش ال�شغيل، ومتكني الباح@ني عن الشغل من 

ات الكفQ^ ٕ�نعاش اTمع والتوجQه، كام ٔ�س@ندت لها Òام اقرتاح إالجراء
كام �رشت . سوق الشغل، ومالءمة التكو�ن مع طلبات السوق و©اجQاته

هذه الواك� دور الوساطة ٔ�و الوس@يط يف ال�شغيل، وتنظمي جهرة اليد العام^ 
  . املغربية ٕاىل بعض اTول الراغبة يف \لب العام� املغربية
ومي وتقQمي معل هذه �ريد من س@ياد�مك، الس@يد الوز�ر احملرتم، اليوم، تق

الواك� وٕاطالع اMلس احملرتم، ومن zال^ الرٔ�ي العام الوطين Uىل حصي^ 
ونتاجئ معل هذه الواك�، وما يه املعيقات اليت حتول دون حتقQقها �لهدف، 

  وهو القضاء Uىل بطا� اخلرجيني؟ 
وا احبال ا�يل شف`ا دا� ميل جQنا ندzلو �لربملان، اك�ن ٔ�ساتذة ا�يل حصل

Uىل املباراة وها هام �يحتجوا ٔ�مام الربملان، ٕاذن اح`ا كنتضام`و معهم، 
كنتضام`و مع اخلرجيني ومع املثقفني ومع ©اميل الشهادات، وبطا� الش@باب 

  . املغريب
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عية
  رئNس،الس@يد ال

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�شكر الس@يد املس�شار Uىل طر©ه هذا السؤال ف� خيص يعين رصيد 

  .الواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات
�لطبع، �ش حنيدو ٔ�ي لØس، الواك�، وقلتهيا، الس@يد املس�شار، يه 

ا، وامسحوا يل ٔ�ن مؤسسة معومQة، لها Òام حمددة يف القانون املؤسس له
  ما يه هاذ املهام؟. ٔ�ذ�ر هبا يف جعا�

ٕاخ�ار الباح@ني عن شغل وتوجهيهم Uرب مقابالت ×شخيصية وٕاUدادمه  -
  من zالل ورشات البحث عن معل؛

  جتميع عروض الشغل سواء داzل املغرب ٔ�و zار\ه؛ -
�، الربط بني املقاو� والباح@ني عن معل Uرب البوابة ºلكرتونية �لواك -

  .وموا�بة ©اميل املشاريع املقاوالتية
هاذ اخلصائص، هاذ املهام املو�و� ٕاىل الواك� اضطلعت هبا Uىل العموم، 
Uىل العموم Uىل ٔ�حسن و\ه، وأ#رقام راه دا�، Uربت عهنا يف إال\ابة 

  . أ#zرية

ٔ�ما خبصوص التقQمي ٔ�و التقومي، �لطبع حنن مقنا بتقQمي، ومكmب zاص 
اÕي قام �لتقQمي، وقف`ا Uىل ماكمن القوة وماكمن الضعف، ها  مس@تقل هو

  :يه نقط القوة

واك�  78حتديث وتوس@يع ش@بكة الواكالت وهتيgهتا، ا#ٓن عند� تقريبا  -
  .U78رب الرتاب الوطين، 

Uºرتاف اTويل خلربة الواك� بفضل ÒنNهتا، و�منية مواردها الØرشية،  -
  .�لعمل اÕي تقوم به الواك� وامجليع يعرتف، ·وÉ ودوليا،

  .8لثا، تقدمي zدمات ×س@تجيب لتطلعات زبناء الواك� -
، كنصفقو Uىل )oui oui(نقط الضعف كذ¿، اح`ا مايش ابين 

  ما يه نقط الضعف؟. ح`ا كنmßقدوالكيش، حىت 

النقص يف املوارد الØرشية، وهاذ اليش Uام تقريبا هاذ املشلك دÉل  -
  ؛املوارد الØرشية

   ؛قص يف الواكالت من حQث تغطية مجيع الرتاب الوطينالن -

 .وUدم اس@تفادة مجيع فôات العاطلني من الباح@ني عن العمل -
ا#ٓن بعد هذا التقQمي، حنن ½سعى، وهاذ اليش رشعنا فQه، ٕاىل توس@يع 

Éا ومعودQل الواك� ٔ�فقÉل دzجماالت التد.  
العام، هاذ ٔ�فقQا، يعين كنوسعو ٔ�كرث فqٔكرث الواكالت، Îري هاذ 

الس@ن�ني، فmحنا ٔ�ربعة دÉل الواكالت يف قلب اجلامعات املغربية، وعند� 
واك� يف لك اجلامعات املغربية �ش نقربو Uىل  14رغبة �ش �كون عند� 

  .أ#قل الواكالت من الطلبة ومن اخلرجيني دÉل املاسرت، ٕاىل Îري ذ¿
مي اجلديدة، فmية، بال Îادي نفmحو الواكالت يف وا©د العدد دÉل أ#قال

ما نعطي أ#سامء، وبعض النواب واملس�شار�ن UارفQهنا، عند� مواعيد 
  .مضبوطة

املسqٔ� الثالثة �ش ننفmحو كذ¿ Uىل مس@توى معودÉ، ٔ�ننا هنمت 
 Éملغاربة الباح@ني عن العمل ٔ�هنم الش@باب ا�يل ما عندمهش شهادة �اكلور�

هاذي قضية .. بوا©د إالجراء جترييبمفا فوق، وهذا �لطبع Îادي نبداو 
  .وطنية دÉل ال�شغيل، ال�شغيل Òم، zليين Îري

  :الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضل، تفضل

  ::::الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عيةالس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ºج¹عية
Îادي ننفmحو Uىل هاذ الش@باب ا�يل ما عندوش شهادات ولكن عندو 

ريQØة ريT الكفاءات، وهاذ اليش Îادي ند�روه يف وا©د ثالث ·ات جت
نتوسعو، �ش �كون يف احلقQقة الواك� تلعب اTور دÉلها مكؤسسة معومQة 

  .يلجؤوا لها لك املغاربة ا�يل �يبحثوا Uىل شغل
  .وشكرا الس@يد املس�شار احملرتم
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        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . شكرا

  هناك تعقQب الس@يد املس�شار؟

        ::::املس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يب
  .ازيك �خلريالس@يد الرئNس، هللا جي

التقومي، : ٔ�ما ف� خيص التعقQب ٔ�� Îادي نتلكم ٔ#ن اكنوا ثالثة النقط
التقQمي، احلصي^، ٔ�� Îادي نتلكم Îري ف� خيص التقومي، ٔ�ي ٕاصالح 

  .ºعو\اج
مايش كنعتربو ٔ�ن الوزارة، ٔ�� كنحيي الطامق دÉل الواك� يف مدينة 

  .طنÑة

  :الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .الس@يد املس�شار ا�هتÅى الوقت

        ::::املس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس@يد محمد ٔ�ق�يب
ابغيت Îري نقول، الس@يد الوز�ر، �يف يعقل، هناك مشاريع Òمة ا�يل 

 Tanger(و) la maison Renault: (اس@تقطهبا صاحب اجلال�
Med( ،وذاك اليش . 

دا� ها إالخوان اكملني ميش@يو معنا يف جلنة تقيص احلقائق، الناس دÉل 
ا©د ما zدام، ومايش ٔ#ن اح`ا �لßس@بة لنا بناء Uىل املنطقة حىت و 

اTس@تور، اح`ا كنعرفو بqٔن حرية التجول وحرية الشغل، اح`ا مايش 
كنو·و ٔ�صابع االهتام هلم، اح`ا كßشكرومك Uىل اجلواب، ٔ�� كنبلغمك هاذ 
املعلومة، اح`ا مايش عنرصيني؟ �حلق ابغينا الناس دÉل املنطقة ما 

تصور ما . وتوا، ما ميش@يوش حيرقوا، ابغينامه خيدمواميش@يوش �لبحر مي
  ). la maison(اكيßيش يش ½س@بة قلي^ دÉل الناس ا�يل Îادي خيدموا يف 

mى ــــــــــــــونقول ¿ وا©د القضية ٔ�خطر مهنا، ما يقدرش يقرب ح
)le siège(ما يقدرش يقرب ٔ#ن ،...  

  .شكرا الس@يد الرئNس

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . الوقت مع أ#سف، شكراا�هتÅى 

  . و½شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته يف هذه اجللسة
ونmßقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون 

  . إالسالمQة، وموضوUه رضورة فmح مقلع الطني الاكVن مبدينة فاس
  .اللكمة �ليس زاز، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زازاملس�شار الس@يد محمد زاز
  .، والصالة والسالم Uىل س@يد املرسلنيkسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئNس،
  الس@يد الوز�ر،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
لقد اس@تØرش الصناع التقليديني مبدينة فاس zريا بقرار وزارة أ#وقاف 
والشؤون إالسالمQة خبصوص فmح مقلع الطني لNس@تفQد م`ه الصناع 

كن مع أ#سف حىت ليوم`ا التقليديني، وzاصة املهمتني بصناUة اخلزف، ل
  .هذا ال �زال الصناع يmßظرون فmح هذا املقلع

ما يه التدابري املزمع اختاذها �لتعجيل : Õا ½سqٔلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم
  بفmح مقلع الطني، اÕي يعترب املادة أ#ولية يف صناUة اخلزف؟

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .وز�رتفضل الس@يد ال

        ::::الس@يد ٔ�محد التوفQق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد ٔ�محد التوفQق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد ٔ�محد التوفQق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد ٔ�محد التوفQق، وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQة
  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئNس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  . الس@يد املس�شار، ٔ�شكرمك وفريقمك Uىل هذا السؤال

بال ما ندzل يف التفاصيل دÉل التارخي دÉل هاذ املسqٔ� كام كتعرفوها 
  . فاس ان¹ يف

الوزارة قررت �ش توقف الكراء من بعد ما خرجت املدونة، ٔ#ن هاذ 
. النوع دÉل اس@تغالل املعادن وكذا ما وارداش التفاصيل دÉلها يف املدونة

قررت ٕايقاف الكراء ٕاىل ©ني حتديد رشوط ºس@تغالل وفق ٕاطار قانوين 
 حتمالت zاص هبذا النوع، ووفق مقmضيات مدونة أ#وقاف اجلديدة ودفرت

 ^Qس@تفادة والمكية املسموح �س@تخرا·ا واكفة الرشوط الكفº حيدد مدة
  .حبامية القطعة، تفادÉ �لفضاحئ ا�يل وقعت ف� بعد

والوزارة بصدد ٕاUداد اTراسات الالزمة والتصاممي الطبوغرافQة 
 qالن عن السمرسة مع بداية املومس الفالUمت إالNوس ،¿Õ الرضورية

  . ٕان شاء هللاملق�ل 
ونظرا لعدد الراغبني يف اس@تغالل هاذ املقلع من صناع تقليديني 
ورشاكت وÎريها، ارتqٔت الوزارة تقس@مي القطعة لعدة ٔ�جزاء، وعرض لك 
جزء مهنا Uىل السمرسة العمومQة العلنية لفmح اMال لعدد ٔ�كرب من 

  .املس@تفQد�ن

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلهناك تعقQب الس@يد املس�شار؟ 

        ::::املس�شار الس@يد �املس�شار الس@يد �املس�شار الس@يد �املس�شار الس@يد �rrrr    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس@يد الرئNس
  .شكرا الس@يد الوز�ر
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  أ#خت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني، 
½شكر الس@يد الوز�ر Uىل هاذ اخلرب املهم هو ٔ�نه سوف يعلن عن 

  . افmتاح هذا املقلع يف املومس الفالq القادم، وهنا البد ٔ�ن ½شكره
، من مضن أ#دوار اليت تقوم هبا وزارة بطبيعة احلال، الس@يد الوز�ر

أ#وقاف والشؤون إالسالمQة هو احلفاظ Uىل الوقف �ململكة املغربية، 
 Éصادmا واقQره ثقافTىل هاذ املوروث واس�U بطبيعة احلال مبا حيافظ

  . واج¹عيا
وطمعا يف الزÉدة من هذا الفضل، مت تqٔسNس تعاونية اس@تغالل معدن 

ي��ع ذ¿ من توفري ملناصب الشغل وضامن مصادر قارة  الطني بفاس، وما
  . �[zل �لعديد من ٔ�فراد أ#رس

كام ٔ�ن جودة هذا املعدن هبذه املنطقة �Õات تعترب �برية وفق معايري 
السوق، ٕاال ٔ�ننا خنىش ٔ�ن يؤ6ر هذا الرتخQص املس@تق�يل �س@تغالل هذا 

mات، ويرض هبم مما �زيد من احôىل هذه الفU قان اج¹عي وخيلق املعدن
  . نظرة سلبية جتاه هذه املشلكة اليت حتظى �©رتام مجيع املغاربة

ٕاال ٔ�ننا بعد اTراسة اليت مت ٕاجراؤها يف مجيع ٔ�حناء اجلهة، والبحث عن 
معادن ٔ�خرى مل جند م@ل هذه اجلودة اليت يتوفر Uلهيا هذا املقلع، را\ني من 

  . ا فQه zري هذه الرشحيةهللا س@ب«انه وتعاىل ٔ�ن يوفق`ا مجيعا مل

   .إن اهللا في عون العبد مادام العبد في عون أخيه
  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQة
  الس@يد املس�شار احملرتم،

ن مع التعاقدات ما ٔ�نمت قلمت ذاك اليش ا�يل خصو يتقال، ºحmقا
ميكßش �كون، ٕاذا اكن تعاقد املتعاقدان Uارفني لك وا©د اUالش داzل، ما 

  . اك�ن حمل لالحmقان
مث �لكمتو Uىل حقوق أ#وقاف وUىل ٔ�ن أ#وقاف ك�سهروا Uلهيا كام 

وضع القواUد .. كßسهرو Uلهيا حىت اح`ا، فقلنا لمك هذا التzٔqري لوضع وتفادي
رف لك وا©د اUالش تفmحت السمرسة و�يفاش Îادي ا�يل Uىل ٔ�ساسها �يع

×س@تغل ؤ�ش@نو هناية ºس@تغالل، ما يوقعشاي حبال الضياع ا�يل وقع من 
  . ق�ل يف غياب هاذ املقmضيات

  . فw¿، ٕان شاء هللا اح`ا كنمتناو ٔ�ننا نوفقو بني هاذ الوقائع لكها
  .شكرا لمك

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

موضوUه ٔ�داء اTيون املس@تحقة Uىل وزارة ٕاذن، السؤال الثاين 

  . أ#وقاف والشؤون إالسالمQة
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لEٔحرار، تفضل

        ::::اااااملس�شار الس@يد حسن سليغو املس�شار الس@يد حسن سليغو املس�شار الس@يد حسن سليغو املس�شار الس@يد حسن سليغو 
  الس@يد الرئNس،
  الس@يد الوز�ر،

  زماليئ أ#عزاء،
الس@يد الوز�ر، تعNش الواك� املس@تق^ لتوزيع املاء والكهر�ء بفاس 

عبة بفعل �رامك مس@تحقاهتا املالية Tى خمتلف إالدارات ٔ�وضاع مالية ص 
واملؤسسات العمومQة، وUىل اخلصوص وزارة أ#وقاف والشؤون إالسالمQة 

  .مليون دÉل اTرمه 23مببلغ يصل ٕاىل ٔ�كرث من 
  الس@يد الوز�ر، 

تعلمون ٔ�ن هذه املؤسسة تقدم zدمات حQوية ؤ�ساس@ية �لمواطنات 
املاء الصاحل �لرشب والكهر�ء، و�لتايل ٔ�صبح من واملواطنني تتعلق بتوفري 

املس@تعÑل ٔ�داء مس@تحقات وزار�مك لفائدة هذه املؤسسة لضامن اس@مترار 
  .ٔ�داء هذا املرفق العمويم احليوي

  الس@يد الوز�ر، 
  مىت س@تؤدون مس@تحقات وزار�مك من اTيون لفائدة هذه املؤسسة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . �شارشكرا الس@يد املس 

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQة
  الس@يد املس�شار احملرتم،

ٕاذا مسعنا يش وا©د ٔ�� وٕاÉك كنتلكمو Îادي يص«اب ما كن�لصوش 
، وهاذ املسqٔ� ا�يل تذا�رتو Uلهيا كرتجع لق�ل هالضو واملاء، واحلقQقة كن�لصو 

اك� ما هيايش ن�ÑQة دÉل �وننا اح`ا ، فw¿ ٕاذا اكنت يش ٔ�زمة عند الو94
  . ما كن�لصوش

مث ٔ�� منيش ¿ م�ارشة، هللا يبارك فQك، كنقرتحو ×شكQل وا©د 
ا�لجنة، أ#طراف دÉلها أ#وقاف واTاzلية والواك� �ش نعاودو نتذا�رو Uىل 
هاذ املوضوع، ونو\دو ^ ٔ�مسو �ش ما �قNش يتطرح، وٕاال هاذيك املياه 

لكو، �يخص أ#وقاف  ºس@تعامرأ#وقاف، ك�س@تغل يف  ملكQة دÉل
تطالب ٔ�نه الواك� وا�يل ق�ل مهنا ختلص لها اãمثن دÉل هاذ املياه من هنار 

  . اكنت
 ï94رخي مث ٕان هذه القضية راه وقع فهيا ٔ�نه يعين ٔ�ن الواك� كتØت يف 

�لßس@بة ٔ�ن املياه �كون جمانية .. ٔ�نه تقر هذاك اليش ا�يل اكنت كتطالب به
لEٔوقاف، هذا املوضوع �ش ما �رجعوش فQه �ل�لفQات التارخيية، Îري ٔ�� 
كنقرتح م�ارشة مسqٔ� معلية، نتالقاو بثالثة ونتذا�رو و�رجعو، واحلقوق 
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دÉل أ#وقاف Îادي تبقى احلقوق، ولكن �ميكن لها تتحول ٕاىل وا©د 
  .ºس@تفادة عيQßة من وا©د اخلدمة عيQßة م@ال

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس@يد رئNسالس@يد رئNسالس@يد رئNسالس@يد رئNس
  . شكرا

  .هناك تعقQب؟ تفضل الس@يد املس�شار

        ::::اااااملس�شار الس@يد حسن سليغو املس�شار الس@يد حسن سليغو املس�شار الس@يد حسن سليغو املس�شار الس@يد حسن سليغو 
كتعرتفوا بqٔن اTيون ٔ�كرث . امسح يل، الس@يد الوز�ر، جوا�مك Îري مق`ع

هذا اUرتاف  94من .. ، وكتقولوا مازال Îادي94س@نوات، من  10من 
  . دÉلمك، ٔ#ن هذي ديون

والكهر�ء لها عقدة مع الوزارة دÉلمك،  هذه الواك� املس@تق^ لتوزيع املاء
ٕاىل تعاملمت ان¹ دا� يف هذا إالطار دÉل �كو�ن جلنة والرجوع ٕاىل الوراء ما 
بذمmمك، فqٔظن ٕاىل ما اكنوش الواكالت املس@تق^ وال املواطن املغريب Îادي 

  يQyقوا يف الوزارة دÉلمك يف من ابغي�هيم يQyقوا؟ يف من ابغي�هيم يتعاملوا؟
ٔ�� تßمتىن �ش ما تعاملوش بوا©د املوضوع ٔ#هنم املسا\د ال ما نqٔديوش 
�لواكالت، راك ٕاىل ما ٔ�ديتوش هاذ املس@تحقات رامك ×سامهون يف تدمري هاذ 
النوع دÉل الواكالت، ٔ#ن مجيع املؤسسات مع أ#سف املواطنني الضعفاء 

وما  �ي�لصوا، الرشاكت �ي�لصوا، وجنيو �لمؤسسات وجنيو �لوزارات
  .خنلصوش، ونقولو من بعد س@نني �rٓ ند�رو وا©د ا�لجينة

ٔ�� ٔ�ظن، الس@يد الوز�ر، ؤ�� كنعرفمك زعام، وس@بق يل كام قلت لمك 
بqٔ�مك وزارة �ي«رتمومك مجيع املغاربة، ٔ�ديو ما بذمmمك ل�سامهوا يف ºقmصاد 

تو، و×سامهوا يف �منية ºقmصاد يف هاذ املدينة، ٔ#ن ٕاىل امشmNو واس@تعمل 
ٔ#ن �لك رصا©ة الواك� ما غميك`لهاش تقطع املاء Uىل املسا\د، ما Îادي 
ميك`لهاش تقطع الضو Uىل املسا\د، ولكن املسؤولية دÉلمك خصمك �كونوا 
يف املس@توى، ٔ�ديو ما بذمmمك، ٔ#ن ٕاىل ما ٔ�ديتوهاش Îادي �كونوا ان¹ من 

  .الناس ا�يل ت�سامهوا يف تدمري هاذ النوع من الواكالت
ٔ�� كنمتىن �ش هاذ اليش zïذوه بوا©د النوع دÉل املسؤولية 
والوطنية، مايش ×س@تعملوه بوا©د النوع دÉل هاذ الواك� راه ما عندها ما 
. تد�ر لنا واح`ا يف موضع قوة، وميكن لنا خنلصو وال ما خنلصوش ون¹طلو

  .ٔ�� كنمتىن �ش تتعاملوا مع هاذ املوضوع بوطنية
  .لرئNسشكرا الس@يد ا

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQةالس@يد وز�ر أ#وقاف والشؤون إالسالمQة
  الس@يد املس�شار احملرتم، 

ٔ�� معري ما تmßلكم هباذ الzم، نقارن بني ا�يل �ي�لص وا�يل ما 
  .�ي�لصش والقضية دÉل الثقة ؤ�ننا اح`ا ما كن�لصوش وÎادي ندمرو

، ٔ�� كßس@تغرب �يف ٔ�ن 94مبا قلته، أ#مر �رجع ٕاىل كنذ�ر Uاود 8ين 
Õ¿، . كت�لص، واملياه دÉلها، هذا هو ا�يل ßÎس@تغربو 94الوزارة من 

ابغيت نتÑاوز هاذ اليش هذا، نتفقو ما حيفظ حقوق أ#وقاف، ويف نفس 
الوقت ما جيعلمكشاي كتظنوا بqٔن راه عندمك ديون Uىل أ#وقاف والواك�، 

بغيتو راه ممكن، وٕاىل ما ابغيتوشاي راه أ#وقاف عندها حقوق فٕاذا به ٕاىل ا
دÉلها، فغادي �رجع لوا©د القضية ٔ�معق من ذ¿، املياه دÉلها ×س@تغل 

  .عقود هاذي بدون موجب

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .شكرا، و½شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته يف هذه اجللسة

التعمري وٕاUداد الرتاب  نmßقل ٕاىل السؤالني املو·ني ٕاىل الس@يد وز�ر
أ#ول موضوع مشلك . الوطين وا�wان جتمعهام و©دة املوضوع ٕاذا مسحمت

تطبيق قانون التعمري kشلك Uام دون مراUاة خصوصيات العامل القروي، 
  .الفريق ºس@تقاليل تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد zاT ٕا�راهميياملس�شار الس@يد zاT ٕا�راهميياملس�شار الس@يد zاT ٕا�راهميياملس�شار الس@يد zاT ٕا�راهميي
  .شكرا الس@يد الرئNس

  الس@يد الوز�ر،
  س�شار�ن،الس@يدة والسادة امل 

 من املعلوم ٔ�ن طبيعة العامل القروي ختتلف لكيا عن اMال احلرضي،
اليشء اÕي جيب املراUاة دÉلو Uىل مس@توى التعمري والسكىن، فÎٔqلب 
ساكن القرى ال يتوفرون Uىل أ#مmار احملددة يف القانون من ٔ�\ل البناء، مما 

خصوصا ٔ�نه يصعب يعرث �ر�مج البناء kشلك zاص والتمنية kشلك Uام، و 
 .تطبيق قانون التعمري �لعامل القروي

ما يه التدابري اليت س��mذوهنا حلل مشالك : ½سائلمك، الس@يد الوز�ر
  السكن �لعامل القروي؟

  .وشكرا

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

. السؤال الثاين، موضوUه املنظومة القانونية �لتعمري يف الوسط القروي
  .الفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد حيحيحيحيفظه �فظه �فظه �فظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .شكرا الس@يد الرئNس

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
احmفلت بالد� مؤخرا ��Õرى املئوية لصدور قانون التعمري، ويف هذا 

الوسط القروي، الس@ياق تطرح، الس@يد الوز�ر احملرتم، ٕاشاكلية التعمري يف 
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اÕي خيضع لتدابري قانونية وتنظميية ال �راعي خصوصية هذا الوسط، سواء 
Uىل مس@توى التصاممي ٔ�و مساطر الرتخQص وٕاشاكلية حتديد امللكQة 

  .والعقار
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

بناء Uىل ما  .الوسط القروي اÕي ¥شلك ركزية ٔ�ساس@ية �لتمنية احمللية
لس@يد الوز�ر احملرتم، عن ٕاسرتاتيجية احلكومة لوضع س@بق، نود مساءلتمك، ا

  .س@ياسة قروية يف جمال التعمري
  .وشكرا الس@يد الرئNس احملرتم

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

اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕال\ابة Uىل السؤالني املتعلقني بقانون التعمري 
  .ز�ر�لوسط القروي، يف ست دقائق، تفضلوا الس@يد الو 

        ::::الس@يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطينالس@يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطينالس@يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطينالس@يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس@يد الرئNس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
السؤالني يف احلقQقة . شكرا �لس@يدان املس�شاران عن أ#س@ئ^ دÉهلم

�يطرحوا وا©د إالشاكلية دÉل ٔ�مهية الو8ئق دÉل التعمري ف� يتعلق �لتحمك 
التعمري، ٔ�ي التحمك يف منو الفضاءات ا�يل يه ك�سامه كذ¿  يف البناء ويف

  .يف اãمنو ºقmصادي وºج¹عي
وحقQقة ٔ�ن الفضاءات لNست لكها فضاء وا©د، هناك اخmالف ما بني 
فضاءات قروية وفضاءات يعين حرضية، ولكن املرشع ما معرو اغفل Uىل 

ل وهو ٔ�ن خرج يف هاذ التفاوت ا�يل اك�ن ما بني الفضاء�ن، ؤ�حسن دلي
وا©د الظهري خيص العامل القروي ف� يتعلق �لتجمعات القروية  1960

  .و�لتجهزيات يف العامل القروي
دÉل التعمري، هناك الت«ديد �لمÑاالت  12.90يف القانون  ،كذ¿

القروية اليت ختضع �لرخصة دÉل البناء، والفضاءات القروية اليت ال ختضع 
دÉل  25.90و\دو نفس إالشاكليات يف القانون لهذه الرخصة، مث تن

التجزيئات ا�يل كذ¿ هناك ٕاجراءات zاصة �لعامل القروي، وحىت يف 
كنو\دو وا©د ثالثة وال ربعة  12.90املرسوم دÉل التطبيق دÉل القانون 

دÉل الفصول ا�يل تيقولوا ٔ�ش@نو يه يعين إالماكنيات �ش ¥ش@تغل إال½سان 
  .يف العامل القروي

لكن لنكن رص©اء، هذا لكو موجود، التطبيق دÉلو �يحط ٕاشاكليات، 
هذا ا�يل اجعل الوزارة ٔ�هنا اجتهت ٕالصالح هاذ املنظومة لتتالءم ٔ�كرث مع 
العامل القروي، فهناك مرشوع قانون ا#ٓن راه يعين تطلق امىش لEٔمانة 

Éة يعين ٕاجناز الو8ئق دQي يعيد النظر يف �يفÕل التعمري العامة �لحكومة ا
�ش ميكن لنا ½رسعو هبا، هناك كذ¿ مرسوم ا#ٓن ا�يل امىش كذ¿ 

�ٓالف مرت والعلو  10لEٔمانة العامة �لحكومة ا�يل �يغري ذاك املسا©ة دÉل 

مرت، والعلو  500مرت Îادي تصبح  200واملسا©ة املبناة، ا�يل عوض 
ق �لتØس@يط كذ¿، وهناك اجتاه حنو Uدد كذ¿ دÉل إالجراءات ف� يتعل

دÉل املساطر، ٔ#ن تنعرفو ٔ�ن املشلك هو يف الو8ئق، وا©د العدد دÉل 
الو8ئق ا�يل يه مطلوبة يف العامل القروي، واصعيب ٔ�هنا تعطى، تنعرفو بqٔن 
ما اكيßشاي ال�سجيل دÉل أ#رايض لكها يف احملافظة، ما اكيßش وا©د 

  .العدد دÉل أ#ش@ياء
هاذ ºجتاه، وٕاضافة ٕاىل حث الواكالت هذا كذ¿ اك�ن تعل�ت يف 

احلرضية �ش حتدد وا©د الالحئة دÉل املراكز ا�يل فهيا الساكنة �ش ميكن 
  . ½رسعو هبا ونعطيوها أ#ولوية

ٔ�� ا�يل ابغيت نقول يف هاذ الباب ٔ#ن طرح املشلك دÉل 
 يه جوج احلواجي، ٔ�وال توحQد ما هو ؟إالسرتاتيجية دÉل احلكومة ٔ�ش@نا يه

رضوري، ويه السالمة دÉل البناء، ما ميك`اش يعين خنليو إال½سان يØين 
بوا©د الطريقة ا�يل ميكن �كون فهيا رضر Uىل املواطنني، ويه كذ¿ 
السالمة الصحية، يعين يف املدينة ٔ�و يف البادية ال بد �راعيو وا©د العدد 

اه ذاك اليش لكو دÉل أ#مور، وامحلاية دÉل امللكQة، ٔ#ن هذاك ا�يل �يØين ر 
ا�يل حوشو Uىل طول الس@نني تيحطوا يف ذوك احليوط، تيخصنا حنميوه 
كذ¿ �ش Îدا ما جيNش يش وا©د يقول لو هاذ اليش راه مايش هو 

¿Éد.  
ٕاذن، القوانني وإالجراءات ا�يل اح`ا سا�ر�ن فهيا يه ابغيناها ٔ�هنا متيش 

ا هو مØسط، م@ال يف هاذ ºجتاه، توحQد ما هو رضوري و×سهيل لك م
امللكQة ميكن لنا �كmفQو �لشهادة دÉل أ#رايض دÉل امجلوع، ٔ�و دÉل 
. النواب دÉل أ#رايض امجلوع، وكذ¿ حنيدو وا©د العدد دÉل الو8ئق

كتعرفوا بqٔن املهندس املعامري لNس رضوري يف لك يعين العمليات، وميكن 
سني املعامريني والسلطات احمللية لنا كذ¿ ا#ٓن �تفاق مع الهيئة دÉل املهند

ٕاUادة النظر يف التعامل �ش ميكن لنا ½سهلو Uىل العامل القروي الولوج ٕاىل 
  . البناء يف ظروف حس@نة

  .وشكرا

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

  . اللكمة �لفريق ºس@تقاليل يف ٕاطار التعقQب، تفضل اليس بßشايب

        ::::يبيبيبيباملس�شار الس@يد محمد بßشااملس�شار الس@يد محمد بßشااملس�شار الس@يد محمد بßشااملس�شار الس@يد محمد بßشا
  .شكرا الس@يد الرئNس

شكرا الس@يد الوز�ر Uىل إال\ابة، وكام تعلمون، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن 
الطبيعة يه zلقها هللا ومجي^، وهذه الطبيعة تتÑىل kشلك واسع يف العامل 

 ثاÕي Uا... القروي، ٕاال ٔ�ن هذه الطبيعة مت اغتيال �راءهتا من طرف فôة
ن امجليع دون وجود قوانني فهيا فسادا وتدمريا Uىل مرٔ�ى ومسمع م

  .و×رشيعات اكفQة حتمي هذه الطبيعة اخلالبة وهذا الفضاء امجليل
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  الس@يد الوز�ر، 
ٕان كنا قد حصنا العامل احلرضي بقوانني تعمريية ٔ�و و8ئق تعمريية، وٕان 
كنا عند� مالحظة يف هاذ التحصني دÉل اMال احلرضي ا�يل مت اغتيا^ 

º دة هو ا#ٓخر عن طريق رخصUاء، اليت ٔ�صبحت هذه الرخص قا`yس@ت
  .ولNست اس@تy`اء

و�رجع ٕاىل العامل القروي اÕي حنن بصدده، اÕي هو ^ خصوصية، 
معايل الوز�ر، خصوصية ومقاربة zاصة، واحلكومات املتعاق�ة مل تتعامل مع 
هذه اخلصوصية �لشلك املطلوب، و�لتايل �ق اMال �يق عرضة 

ٕال½سان عن طريق البناء العشوايئ، اUالش؟ ٔ#ن لالس��ا©ة من طرف ا
القوانني Îري موجودة، الس@يد ما ميك`لوش يØين، ما ميكßش يصلح، 
اUالش؟ ٔ#نه ٔ�رايض Uىل الش@ياع، ٔ�رايض امجلوع، ما عندوش امللكQة 
كثريهتم، وحىت ٕاىل اكن عندو امللكQة Îادي �كون الش@ياع، والش@ياع خصو 

دÉل الرشاكء، وهاذ اليش فQه ٕاشاكلية �برية، ا�يل ابغى يØين خصو املوافقة 
وكتبقى دار لقامن مع ©الها، وإال½سان ٕاما �هياجر مييش �لمدينة ٔ�و �يØين بناء 

  .عشوايئ وكNيسء لهاذ الفضاء امجليل وهاذ الطبيعة امجلي^ ا�يل قلنا
ٕاذن، معايل الوز�ر، خصنا ما نبقاوش نعمتدو يف هاذ اTورÉت ا�يل 

#ٓخر، خصنا ½رسعو هباذ القوانني لتحمي هاذ الطبيعة دÉلنا كتجي من ©ني 
وهاذ اMال امجليل ا�يل كتغزيه وا©د العدد دÉل البناء ا�يل هو Îري 
مرخص، وا�يل ال يليق، و�لتايل خص حىت الواك� احلرضية ك�سمية خصنا 
ا يه مسية الواك� احلرضية احبال ٕاىل كßس@تy`يو العامل القروي، خصنا ½سميوه

واك� تعمريية، ×شمل اMالني، وحنميو هاذ الفضاء دÉلنا ا�يل هو طبيعي، 
وحنميوه kشلك ز�ن، وkشلك الئق، ٔ#نه Uار Uلينا ٔ�نه كمنش@يو خنرجو من 
املدن وكنلقاو البناء Îري سلمي وÎري مجيل، و�لتايل �قني مكmفني يدينا، 

  . خصنا ½رسعو هباذ و8ئق التعمري
  .شكرا الس@يد الوز�ر

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

  .الفريق احلريك يف ٕاطار التعقQب كذ¿

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

  الس@يد الوز�ر،
ٔ�وال كهننيومك Uىل أ#جوبة دÉلمك ٔ#نه م`ذ السؤال الفارط ا�يل لقQنا 

ا�يل اعطيتو� تßشوفو ٔ�نه  Uليمك يف هاذ الغرفة ويف اTورة السابقة، والوعود
تقدم`ا �ون ٔ�ن ا#ٓن القانون موجود Tى أ#مانة العامة، حصيح ٕاىل ابغينا 
نبQßو هذا راه مايش ساهل، ولكن رسدتو وا©د العدد دÉل الو8ئق دÉل 
التعمري، اخmالف بني الفضاءات القروي واحلرضي، مراس@مي التطبيق، 

مرت وهذا  500يري من هكmار ٕاىل �لكمتو Uىل ٕاUادة النظر �لمنظومة، تغ 

يشء Òم \دا، توحQد سالمة البناء ا�يل كتÑىل يف وا©د التصممي مو©د، 
، و�كون امجلاUة كتعطيه جما�، هاذ )le plan béton armé(و�كون فQه 

اليش لكيش داzل يف هاذ إالطار ا�يل كتقولوا وكßشكرومك Uليه، الس@يد 
و�كرار جبهة اTار البيضاء، ويف عام�  الوز�ر، ٔ#نه اح`ا طالبنا به مرارا

احملمدية تقريبا وا©د امجلاUة بو©دها ا�يل فهيا ٔ�والد س@يدي عبد النيب، 
والد س@يدي Uيل وارك، وس@يدي Uيل شطيبة، و�� سعيد، و�� �ٔ و 

ٔ�لف دÉل الساكن، ولكها ا#ٓن كتعاين من هاذ املشالك  150عزوز، اكينة 
  .ا�يل �لكمتو Uلهيا

 ßل القوانني واح`ا كÉري هباذ الرتسانة دz رشتو�k شكرومك مس@بقا ٔ#نه
ا�يل \اية، وكنمتناو ٔ�ن التعمري راه مايش هو مشلك البناء بو©دو، خصو 

العامل القروي خصو س@ياسة مشولية اكم^ يف ٕاطار التعمري، .. س@ياسة مشولية
راه مايش Îري البين بو©دو، خصنا البين، وخصنا املدرسة، وخصنا 

 Øج¹عية كذ¿ �رافق هاذ السº ل املرافقÉطار، وخصنا وا©د العدد دQ
  . الساكن يف ٕاطار هاذ التنظمي ا�يل اح`ا بصدده

  .شكرا الس@يد الرئNس

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

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر �لرد Uىل التعقQبات، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطينالس@يد وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطينالس@يد وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطينالس@يد وز�ر التعمري وٕاUداد الرتاب الوطين
  .Nسشكرا الس@يد الرئ 

  شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�� Îري ابغيت نqٔكد ا�يل تنقول ٔ�ن مسqٔ� التعمري ومسqٔ� البناء 
والرتخQص �لبناء هناك شقني، الشق أ#ول ا�يل راه ما خمتلف ال يف املدينة 
وال يف البادية، وهو ٔ�ن حنميو �خلصوص امللكQة، راه قلهتا حنميو امللكQة 

Øين، راه مس@تحيل ٔ�ننا نقولو لو سري تØين وÎدا جيي يش دÉل هذاك ا�يل �ي 
وا©د يقول لو خرج من مت راه هاذ أ#رض مايش دÉ¿، راه ما ك�سال فهيا 
والو، ويويل هو ضايع، ولكن ما خصßشاي ½ش@نقوه، واح`ا Uارفني الواقع 
دÉل بالد� بqٔن مازال احملافظة ما واصالشاي للك بالصة، مازال ما ميكن 

دÉلو، ٕاذن تيخصنا نلقاو الصيغ ا�يل متك`و ٔ�نه ) titre(يب لويش جي 
  .¥ش@تغل

املسqٔ� الثانية وهو ٔ�ن العامل القروي حصيح ^ خصوصياته، تيخص 
القوانني zïذها بعني ºعتبار، ولكن امسحوا يل نقول لمك بqٔن راه ما اكيßش 

العامل دÉل العوامل القروية، اك�ن  U3امل قروي وا©د، اك�ن Uىل أ#قل 
القروي ا�يل لكنا كنعرفوه وكهنرضو Uليه وهو اTوار نعطيوه التNساع، 
خنليوه، Îري نظموه اشوية ونعاونوه ٕاىل اكن �ش نعاونوه، اك�ن العامل القروي 
�رفهيÅي، الناس ا�يل �Îني يبQßو يعين ديور خيرجوا هنار السØت وأ#©د 

بقوا القانون وميكن يتطبق وكذا، هاذوك راه عندمه إالماكنيات راه ميكن �يط 
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Uلهيم، واك�ن مع أ#سف العامل القروي دÉل املضاربة امللكQة ودÉل البناء 
الرسي والتجهزيات الرسية خصنا حناربوه، هو ا�يل دا�ر �ملدن، هو هذاك 

مرت ا©دى املدينة وت�Nقى تيقطع فهيا بـ  10.000ا�يل تيجي ¥رشي وا©د 
�رو لو ضوابط، وهاذ اليش ا�يل تßش@تغلو مرتو، خصنا ند 100مرت وبـ  80
  . Uليه

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، و½شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ونmßقل ٕاىل السؤال املو\ه ٕاىل الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة، 

عد الفQضا�ت وموضوUه البناÉت ا#ٓي^ �لسقوط يف القصور والقصبات ب
  . وال�ساقطات املطرية أ#zرية

  .الفريق ºس@تقاليل، تفضل

        ::::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 الرئNس

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

  الس@يد الوز�ر،
يف الفريق ºس@تقاليل ارتqٔينا ٔ�ن ½سائلمك عن موضوع نعترب ٔ�نه من 

ن، وهو يتعلق مبا هو معروف يف اجلنوب الرشيق، ويف اجلنوب أ#مهية مباك
املغريب بصفة Uامة، من توا\د Uدد �بري من القصبات وما يصطلح Uليه 

  . �لقصور
والساكنة دÉل هاذ املناطق الزالت يف مجملها ممتسكة بذ¿ الرتاث 
التارخيي ذي منط معامري ممتزي، واÕي ٔ�صبح ا#ٓن يعرف بعض املشالك 

را لقدمه وتqٓلكه، مما ¥س@توجب التدzل العا\ل من طرف وزار�مك يف نظ
ٕاطار �رامج حمددة ٔ�و kرشااكت، وzاصة مع امجلاUات احمللية، امجلاUات 
القروية، من ٔ�\ل ٕاسعاف ت` الساكنة والتعجيل �لرتممي، وجعلها يف احلد 
 أ#دىن قاب^ لٕالساكن، وzاصة، الس@يد الوز�ر، ٔ�� كنت ٔ�حتني الفرصة

اÕي مينع البناء داzل الوا©ات،  1968ٔ#قول ذ¿، وهو ٔ�ن هناك مرسوم 
  .و�لتايل فهم ملزمون �لبقاء داzل ت` القصبات والقصور

ٕاذن ٔ��ن املفر؟ قصور مqmٓلكة، مسا�ن ٔ�صبح \لها Îري صاحل �لسكن، 
  .واملنع اللكي من البناء zارج ت` القصور

ٔ#zرية اليت اكنت غز�رة، هل ٔ�وال بعد هذه أ#مطار ا ،ٕاذن، ½سائلمك
ت` الساكنة و�لتغلب  داملناطق ٕالسعا�Tمك �ر�مج حمدد �لتدzل يف ت` 

  .Uىل هذه املشالك؟ وشكرا

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد محمد نQØل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد محمد نQØل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد محمد نQØل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد محمد نQØل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
  ،الس@يد الرئNس احملرتم

شكرا لمك، شكرا Uىل هذا السؤال، الس@يد املس�شار احملرتم، والس@يد 
  . الرئNس

فعال ٕاشاكلية التدzل يف القصور والقصبات ٕاشاكلية معقدة، zاصة ٔ�ن 
أ#مر يتعلق بتدzل يف Uامل قروي، وكنا بصدد ºس@¹ع ٕاىل الصعو�ت 

  . اليت جندها Uىل هذا املس@توى يف العامل القروي
صبات اليوم �راث، اليوم كذ¿ ٕارث يتعني ٔ�ن حنافظ القصور والق 

Uليه، لكن يف نفس الوقت كام قلمت، الس@يد املس�شار، ٔ�� مmفق معمك، 
هذه القصور والقصبات Uدد مهنا مسكون، وUدد مهنا q، مبعىن ٔ�ن هناك 
ٔ�رس تعNش يف ظروف قاس@ية، ويتعني ٔ�ن جند لها ©لول، وعندما تqٔيت 

ناخQة الصعبة م@ل الفQضا�ت أ#zرية، كزييد بعض الرشوط والظروف امل 
يتعقد املوضوع من zالل الطابع الهش لهذه البناÉت، ا�يل �يجعل ٔ�ن Uدد 

  . مهنا كNسقط
بناية Îري يف  1000هذا ما حصل هذه املرة، وميكن نقولو ٔ�ن ٔ�زيد من 

  .املنقطة دÉل الراش@يدية مؤخرا ا�يل متست هبذه ال�ساقطات املطرية
يف ½سعى ٕاىل التدzل؟ هناك �رامج ميكن يل نقول تقليدية، ا#ٓن، � 

البعض مهنا، ٔ�عتقد ٔ�ن مهنم وا©د القرص ا�يل ٔ�نمت خشصيا، الس@يد 
، البعض ٔ�بو Uاماملس�شار، سهرمت كثريا Uىل ت��عه ا�يل هو القرص دÉل 

  .مهنا نتدzل هكذا يف �رامج خنصص ^ ٔ�موال ٔ�ساسا من ٔ�\ل الرتممي
تqٔخر يف بعض هذه القصبات، لكن ذ¿ ال �كفي، بدٔ�ت أ#شغال �ل 

وÕ¿ فكر� يف تدzل ا�يل هو ٔ�مع، وا�يل ٔ�مشل، والرب�مج أ#zري ا�يل 
مليون  134وقعناه مع �ر�مج أ#مم املت«دة من ٔ�\ل التمنية هو �ر�مج دÉل 

دÉل قصبات، ولكن التدzل  10درمه منوذr، غميك`ا من ٔ�ننا نتدzلو يف 
فقط هيدف ٕاىل الرتممي، التدzل دÉلنا هيدف كذ¿ ٕاىل ٕاجياد  دÉلنا مايش

مصدر NUش �لساكنة املعنية، ٔ�ي تدzل ا�يل �ياzذ بعني ºعتبار اجلانب 
  .ºقmصادي، اجلانب ºج¹عي، اجلانب الرتايث والثقايف

ويف هذا ºجتاه ½سعى ٕان شاء هللا ٔ�ننا نوسعو هذه التجربة من بعد ما 
  .التجربة ا�يل غنبداوها مع الصندوق دÉل أ#مم املت«دةنبداو يف هاذ 
  .شكرا لمك

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

  .هناك تعقQب الس@يد املس�شار

        ::::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 الوز�ر

ٔ�� ابغيت فقط �زيد نqٔكد مرة ٔ�خرى ٔ�نه يف ٕاطار اجلهوية املوسعة، 
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ïفQاللت، واليت  - \ديدة، ·ة درUة ·ة، لقد ٔ�©دثت ·ة 12واع¹د 
تضم أ#قالمي املعنية هبذه القصبات والقصور، وبدون شك ٔ�ن هناك 

  .س@تكون دفعة من الناحQة التمنوية وºقmصادية وºج¹عية لهذه اجلهات
 -ٔ�متىن من ا#ٓن ٔ�ن تبدٔ� احلكومة يف بلورة دراسة لهذه اجلهة، ·ة درUة

هذا املشلك، مع العمل من تعديل  ïفQالت، ومن ٔ�\ل التغلب Uىل
لفك احلصار Uىل الساكنة اليت بقQت ح�Nسة ت`  1968املرسوم دÉل 

القصبات وت` القصور، نظرا لعدم متكهنا كذ¿ من ٕادzال ال املاء بصفة 
ٔ�ساس@ية وال ٔ�قول الكهر�ء، �ٕالضافة ٕاىل ذ¿ ما ابغي�ش نعرف ما هو 

Tل اÉور ا�يل تيقوم به املركز دTراسات لرتممي قصبات اجلنوب، ا�يل ا
  .بدون شك عندو موارد مالية وخص �كون وا©د الربامج

اح`ا الساكنة دÉل ذاك اجلهة دÉل ورزازات، دÉل  ،Uىل لك ©ال
زا�ورة، دÉل تنغري، دÉل الراش@يدية، ابغينا نعرفو وحنسو ��يل اك�ن وا©د 

  . ساكنةاملوا�بة واك�ن وا©د إالحساس �ملعا�ة دÉل ال 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . ا�هتÅى الوقت

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
kرسUة، فقط يف هاذ اجلانب أ#zري، ٔ#قول فعال املركز ا�يل �لكمتيو 
Uليه، هو مركز اÕي ¥ش@تغل ٕاىل \انب املد�رية التق`ية ا�يل كنتوفرو Uلهيا 

ذكريمك يف هاذ اMال �ملرسوم ا�يل دوز�ه يف جملس يف الوزارة، ؤ�ريد ت
احلكومة وا�يل كNسمح �لبناء �ملواد احمللية، حبيث ٔ�نه تعلمون ٔ�نه من ق�ل 
وUدد م`مك اكنوا رؤساء جامUات، بqٔنه يف العامل القروي �يقولوا �لناس ا�يل 
عندو بNت مqmٓلك ٔ�و �ٓيل �لسقوط، �يقولوا لو خصك تØين �لطرق 

  .ة، وهاذ أ#مر �يرضب يف الصممي القصبات والقصوراحلديث
Õ¿، اليوم مك`ا من zالل هذا املرسوم من ºس�`اد ٕاىل البناء �ملواد 
احمللية، وهذا أ#مر هذا ٔ�عتقد ٔ�نه تقدم �بري، مبواد حملية معززة مبا يصمد 

  .ٔ�مام الزالزل ؤ�مام الفQضا�ت، وÎري ذ¿

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

السؤال الثاين موضوUه حصي^ الرب�مج احلكويم �لتقليص من العجز 
        .اللكمة لفريق أ#صا� واملعارصة، تفضل. السكين

        ::::املس�شار الس@يد محمد البطاحاملس�شار الس@يد محمد البطاحاملس�شار الس@يد محمد البطاحاملس�شار الس@يد محمد البطاح
  .شكرا الس@يد الرئNس

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

حسب ما  %50ٔ�مام التعرث احلاصل يف ختفQض العجز السكين بßس@بة 
\اء يف التقر�ر احلكويم، ويف غياب مقاربة �منوية فعا� م�نية Uىل س@ياسة 
م`دجمة بني اكفة القطاUات املعنية، ½سائلمك، الس@يد الوز�ر، عن مدى الزتام 

  وزار�مك Uىل العمل لتخفQض هذا العجز املالحظ؟ 
  .وشكرا

        ::::رئNس اجللسةرئNس اجللسةرئNس اجللسةرئNس اجللسةالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس@يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس@يد املس�شار Uىل هاذ السؤال

ٕ�جياز ميكن نقولو بqٔنه املغرب �خلصوص م`ذ بداية هذا القرن، يف 
ملا دzلت ٔ�لف و©دة يف العجز السكين،  200اكن عند� مليون و 2004

ٔ�لف، ا#ٓن نو\د يف ٔ�قل من  840هاذ احلكومة اكن �زل هذا العجز ٕاىل 
ٔ�لف  840ٔ�لف، والزتم`ا بqٔن نصل ٕاىل نصف هاذ  580ٔ�لف، مبعىن  600
  .ٔ�لف 420ٔ�و  400ٔ�ي 

ٔ�عتقد ٔ�ننا يف الطريق، �يق لنا وا©د العامني تقريبا دÉل العمل من ٔ�\ل 
\ه خمتلفة، التدzل الك�ري هو ٔ�ن نصل ٕاىل ذ¿ من zالل التدzالت بqٔو 

التدzل اÕي مقنا به م`ذ س@نوات، وواصلناه يف هذه احلكومة من ٔ�\ل 
حماربة مجيع ٔ�نواع السكن Îري الالئق، تدzل ضد مدن الصفQح، ا#ٓيل 

  .�لسقوط يف Uدد من املدن ا�يل معنية ا#ٓن بربامج
عي اجلانب الثاين دÉل التدzل هو البناء �ك@افة، السكن ºج¹

ٔ�لف  140ٔ�لف درمه، و 250ٔ�لف درمه، يعين  140مليون،  25بنوعيه، 
  .درمه

والتدzل الثالث، هو التدzل يف أ#حQاء Îري املنظمة، Îري املهيلكة، 
ولكن ا�يل م�نية �لصلب، وا�يل موجودة يف هوامش املدن، وا�يل ترصفت 

د من عرش فهيا ماليري دÉل اTرامه، ماليري ٔ�قول دÉل اTرامه م`ذ ٔ�زي
  .س@نوات، وواصلنا كذ¿ أ#مر يف هذه احلكومة

بفضل لك هذه التدzالت، ما خصناش حنس@بو Îري ا�يل �يتØىن، 
خصنا حنس@بو بqٔنه اTو� كتجي، وكتجيب الطرق، كتجيب إال�رة، 
وكتجيب التطهري واملاء والكهر�ء، ٕاىل Îري ذ¿، والتجهزيات معومQة 

. لتايل كهتيلكها وكتويل جزء من املدينةٔ#حQاء ا�يل كتكون هامش@ية، و�
  .هذا كذ¿ يعترب سكن، �يويل سكن الئق �لßس@بة �لمواطنات واملواطنني

بفضل تظافر لك هذه اجلهود ولك هذه التدzالت، حنن يف وا©د 
�ريد ٔ�ن ½رسع الوثرية فعال، لكن الزتاماتنا نعتقد ٔ�ننا وفQني، ٔ�وفQاء . الطريق

ٔ�لف  420، 400 الطريق من ٔ�\ل الوصول ٕاىل ٕاãهيا، حبيث ٔ�ننا ½سري يف
  .ا�يل رمسناها لنفس@نا 2016يف هناية 
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        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .تعقQب؟ هناك تعقQب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس@يد محمد البطاحاملس�شار الس@يد محمد البطاحاملس�شار الس@يد محمد البطاحاملس�شار الس@يد محمد البطاح
شكرا الس@يد الوز�ر Uىل ما ورد Uىل لسا�مك من معلومات، لكن 

وق إال½سان Uىل ٔ�نه ºزدÉد دÉل حسب ما \اء يف التقر�ر الوطين حلق
ٔ�لف،  600ٔ�لف ٔ�رسة، واملتطلبات يه  120أ#رس املغربية يه 

واحض Uىل ٔ�نه اخلصاص .. هذا واحض Uىل ٔ�نه. ٔ�لف 200وºلزتامات يه 
  .اك�ن، هذا \انب

ºلزتام احلكويم ا�يل  اجلانب ا#ٓخر، الس@يد الوز�ر، ½سائلمك Uىل هاذ
ºس@تفادة دÉل املناطق اجلنوبية، خصوصا لف، ما هو ½س@بة �ٔ  200هو 

م`اطق ·ة واد اÕهب، لكو�رة، اTاz^، ٔ#نه كنعرفو Uىل ٔ�نه يف مدينة 
اTاz^ ال وجود �لسكن ºقmصادي ا�يل هو ما اكيßش بصفة مطلقة، ا�لهم 
بعض التجهزيات ا�يل كتقوم هبا العمران دÉل البقع أ#رضية، وكنعرفو بqٔنه 

طلب، و�يوقع ذاك  1000بقعة، كتجهيا  200طت يف السوق العمران ٕاال ح
)tirage au sort( و الناس وا©د بوا©د، ولكنQقmßتيد�روا، تي ،

�يعطوهوم ٔ�مثنة �هضة، كتÑاوز اãمثن دÉل السكن ºقmصادي، يف البقعة 
  .أ#رضية

ٔ�لف  �150يف يعقل Uىل ٔ�نه هذا ا�يل NÎشد بقعة ٔ�رضية ما فوق 
وا©د أ#\ل قانوين �ش خيلص به، اليشء ا�يل �يجعل درمه، و�يعطيوه 

ا�يل �يجعل Uىل ٔ�نه الس@يد املس@تفQد ما �يدzلش يف التÑاوب مع .. هاذ
هاذ املؤسسة، و�يوقع نوع من السمرسة، و�يجيو هاذوك الناس ا�يل حقQقة 

  ...�يكونوا عندمه الفلوس، و�يدzلوا يف السمرسة دÉل هاذ
اك�ن اكتظاظ، دا�، هاذ الساUة هاذي، وهذا ©ال، الس@يد الوز�ر، 

ٔ�مام املقر دÉل مؤسسة العمران، هذا يعين Uىل ٔ�نه اخلصاص Òول، وUىل 
هذا . ٔ�نه الناس ما مس@تافداش �لطريقة ا�يل يه ٔ�صال خصها ×س@تفاد

كنقول ¿ يف البقع أ#رضية، �هيك Uىل السكن ºقmصادي ا�يل هو Îري 
  .موجود ٔ�صال

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
  الس@يد املس�شار، 

�لكمتيو Uىل م`طقة ا�يل zاصة، وعندها خصوصيات، ومن الرضوري 
ٔ�ن نؤكد بqٔن اMهود ا�يل تبذل فهيا مل يبذل يف �يق املناطق يف املغرب، 

  .ٔ�نفس@نا �وطنيني �ش ا�كونو رص©اء، مايش معمك، الس@يد املس�شار، مع
يف أ#قالمي اجلنوبية عرشات ا#ٓالف من البقع أ#رضية اليت وزعت 

الصحراوية، ٔ�قول عرشات ا#ٓالف يف لك من العيون والسامرة، السامرة 
تqٔخروا ٔ#ن اكن عندمه مشلك دÉل طبيعة الرتبة، ©لينا هاذ املشلك ا#ٓن 

  . يف ٕاطار �ر�مج \ديد، واTاz^ وبو\دور
، ما اكن ¥سمى ��0ت مت القضاء Uلهيا بتوزيع البقع أ#رضية ا�0ت

Uىل لك أ#رس اليت اكنت موجودة، وتعلمون ذ¿، ف�التايل هذا جمهود 
  . هائل تبذل

ٔ�عي بqٔن هناك بعض املضار�ت وبعض املضاربني من ق�ل البعض، 
بqٔن هناك بعثنا بلجنة دÉل التفNmش كنتظرو النتاجئ دÉلها، ٔ#نه فعال مسعنا 

من ¥س@تفQد من هذه الوضعية، فني ما �يكون يش مرشوع \ديد ٔ�و يش 
جتزئة \ديدة �يجيو �ي«اولوا يقmنيو ويد�روا هاذ العمليات ا�يل كتلكموا 
Uلهيم، هذا مع أ#سف حماو� دÉل ºغتناء بناء Uىل ممتلاكت معومQة ا�يل 

�لفôات  موفرة من ٔ�\ل القضاء Uىل املشالك دÉل السكن املو·ة
  .املس@تضعفة، ؤ�� معمك ٔ�نه هاذ اليش خصنا �كونو فQه صارمني

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .شكرا، و½شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

نmßقل ٕاىل أ#س@ئ^ املو·ة �لس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qك، 
©د السادة اللكمة #ٔ . والسؤال أ#ول حول وضعية الطرق ببالد�

  . املس�شار�ن من الفريق ºشرتايك لØسط السؤال، تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQه
  .شكرا الس@يد الرئNس احملرتم

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن،

  الس@يدة املس�شارة احملرتمة،
تق�لهم �دئ ذي بدء البد ٔ�ن نرتمح Uىل ٔ�رواح فاجعة طانطان، ا�لهم 

  .بغفرانه
  الس@يد الوز�ر، 

عرفت أ#مطار أ#zرية بطبيعة احلال ا�يل عرفهتا بالد�، تعرضت 
الطرق MموUة دÉل إالتالف والق`اطر ا�يل اهنارت ومجموUة من أ#مور ا�يل 
ٔ�نمت وقفمت Uلهيا يف امليدان، وزرتو مجموUة أ#قالمي ا�يل لكها ترضرت، فابغينا 

  ر احملرتم، فني وصلت العمليات ا�يل تدzلتو فهيا؟نعرفو، الس@يد الوز�
  .وشكرا الس@يد الوز�ر احملرتم

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك
امحلد b، والصالة والسالم Uىل موال� رسول هللا وUىل �ٓ^ وحصبه 

  .ٔ�مجعني
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ا من ٔ�ي موقع كنا نتضامن مع يعين العائالت واملناطق الشك ٔ�نه مجيع
Éىل الض«اU ت هبذه الفاجعة، ونرتمحØٔنه . اليت ٔ�صيqس@بة كام تعلمون بßل�

هذه الفQضا�ت Îري مس@بوقة، وس@بق ٔ�ن حتدثنا عهنا وتداولنا فهيا، مث ٔ�يضا 
س@بق ٔ�ن اكن معل ج�ار Uىل مس@توى اجلهات املعنية، ٔ�ن¹ تعلمون 

ٕاقلمي، ولكن اجلنوب اكن ^ النصNب أ#وفر،  31أ#zرية مهت  الفQضا�ت
نقطة دÉل ºنقطاع، ميكن يل نقول لمك وقع ºنقطاع حىت يف الطرق  282

الوطنية والطرق إالقلميية واجلهوية ؤ�س@باهبا معلومة ومعروفة، وهو ٔ�نه 
رقQة �ٕالضافة ٕاىل اس@تy`ائية الفQضا�ت وأ#مطار، هو ٔ�نه فعال الش@بكة الط

دÉلنا وا©د العدد دÉل احملاور حتتاج ٕاىل ٕاUادة النظر، هذا واقع، حتتاج ٕاىل 
ٕاUادة النظر ال الق`اطر اليت تغمر وال الطرق اليت تغمر وال ٔ�يضا قدم وا©د 
العدد دÉل املßشqٓت الف`ية، س@بق ؤ�ن Uرب� عن ذ¿ يف ٔ�كرث من موقع، 

  .وzاصة يف هذه الغرفة املوقرة
ا�يل مت رصدها �ش Îري نصلحوها �رجع �يف ما اكنت،  لكفة إالصالح

�ملناس@بة �ش �كون أ#مر واحض، مع بعض التqٔهيل لق`اطر وبعض الطرق، 
 41مليار دÉل الس@ن�مي، مهنا  134مليون دÉل اTرمه، مبعىن  342مليار و

�ش فقط �رجع احلركة دÉل السري ٕ�صال©ات خفQفة، ولكن التوس@يع 
  .مليار دÉل الس@ن�مي 130 وإالصالح حوايل

من الصندوق دÉل موا·ة الفQضا�ت زائد املزيانية دÉل  2015س@نة 
مليار �لموا·ة، جزء  76مليون دÉل اTرمه، مبعىن  760الوزارة، ©دد� 

�بري م`و Îادي مييش لهاذ أ#قالمي دÉل اجلنوب، ٔ�عتقد بعض الصفقات 
يف النواq دÉل لكممي  ٔ�طلقت، وصفقات راه ا#ٓن Îادي تطلق، zاصة

لكم ا�يل Îادي تطلق قريبا، لكن اح`ا اقرتح`ا ٔ�نه يتعاد  100حوايل وا©د 
النظر يف الش@بكة، ٕاUادة النظر يف الش@بكة �ش ميكن لها ٕاذا \اءت 

املليار  5س@نة ٕاUادة النظر حتتاج ٕاىل  30فQضا�ت اس@تy`ائية، يعين بعد 
املقاربة دÉل ٕاUادة النظر يف بصدد ٕاUداد هذه دÉل اTرمه، حنن ا#ٓن 

  .الش@بكة �اكملها
هتم اكفة  2015مليار يف  76، 2015يف  760كنعاود نقول يعين 

أ#قالمي، اجلزء أ#مه واملهم يذهب ٕاىل أ#قالمي اجلنوبية، وzاصة من لكممي، 
وzاص نقول من النصف دÉل ٕاقلمي �زنNت ٕاىل أ#قالمي اجلنوبية، ٕاىل ٔ�قىص 

  .ت من الفQضا�تنقطة اليت ترضر

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

  .هناك تعقQب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQهاملس�شار الس@يد عبد الوهاب بلفقQه
  .شكرا الس@يد الرئNس

  الس@يد الوز�ر، 
 6فعال زرمت أ#قالمي كام قالت س@بقت واحصيتو، ولكن مرت ا#ٓن 

يحتاج ٔ�شهر، بطبيعة احلال �يحتاج Tراسات، �  6ٔ�شهر، تقريبا حوايل 

اع¹دات مالية، �يحتاج صفقات يتفmحوا، لكنا كنتفهمو هاذ اليش، وهاذ 
الصدمة ا�يل وقعت هاذ أ#Éم zالتنا نفكرو حىت يف اخلطة ا�يل كنا 
×شاور� فهيا مجيع، الس@يد الوز�ر، دÉل الطريق الس@يار، ابغينا نعرفو حىت 

  يه فني وصلت؟ 
ممي الكر�رات ا�يل كنا والطريق الس@يار دÉل لكممي ٔ�مسكروت ولك

Îادي متيش يعين Uرب ٔ�شطر، هاذ اليش وقعنا حمرض معمك، الس@يد الوز�ر، 
  . Uىل ٔ�ساس ٔ�ننا نفكرو فQه

توس@يع الطريق ا�يل : دÉل املقرت©ات 4ان¹ اطلقmو اTراسات، اكنت 
اكينة، التثQßة دÉلها، يف أ#zري اس@تقر رٔ��مك، الس@يد الوز�ر، خشصيا Uىل 

  .س@يارالطريق ال 
  الس@يد الوز�ر، 

 6ما zلفت الفQضا�ت، ٔ�تqٔسف، الس@يد الوز�ر، �يق ما درتو والو، 
ٔ�شهر هاذي، اح`ا ما Îاد¥ش نزتايدو Uليمك س@ياس@يا، وما Îاد¥ش ند�رو 

د الواقع، ٕاىل شفيت ٕاقلمي لكممي ©معمك املعارضة، ولكن ٔ�� غنقول ¿ وا
ة راه معزول، وا�يل وشفيت ٕاقلمي س@يدي ٕافين ا�يل م`كوب، وا�يل رصا©

الطريق ا�يل ختلق من مركز إالقلمي �لجامUات أ#خرى راه ما اكيناش، ٕاىل 
ابغييت متيش لٕالقلمي، ٕاىل ابغى رئNس جامUة من امجلاUات دÉل القQادات 
ْمزاط وال دÉل �ٓيت رzا وال دÉل خلصاص وال دÉل حىت TاVرة 

�
دÉل ا

خصو خيرج من ٕاقلمي س@يدي دÉل س@يدي ٕافين دÉل �ٓيت �معران، راه 
ٕافين �ش يعاود يدzل ٕالقلمي س@يدي ٕافين، راه حرام هاذ اليش، الس@يد 
الوز�ر، هاذ اليش انت شاهدتيه، هاذ اليش راه ما كنزتايدو فQه، ولكن 

  .هذا واقع، هاذ حرام �ش �كون
ٕاقلمي لكممي كذ¿ ا�يل شفmو بqٔنه، الس@يد الوز�ر، ق�اي^ قلتو ٔ��مك ما 

، الطريق ا�يل من ٔ�ند\اصفقات، ٔ�ن غنqٔكدها لمك، الصفقة ا�يل وقفmوش ال
�لخصاص، ان¹ ا�يل لغيتوها، الس@يد  \ادٔ#نzار\ة من �اكنت دا�زة 

¿Éرة دÉالوز�ر، ٔ�نت خشصيا، الس@يد الوز�ر، ا�يل لغي�هيا ٔ�ثناء الز ..
اUالش؟ والطريق تصو�ت وما حتال×ش، الق`اطر دÉل حمفور�ن، سري 

ٔ�� .. يد الوز�ر، وس@يفط جلنة دا�، وٕاىل اكن هاذ اليش×شوف، الس@ 
س@نني ٔ�� حنط اس@تقاليت وكنلزتم هبا ٔ�مام  3مس@تعد حنط اس@تقاليت، هاذ 

الصفقة وقفmوها، ما ... س@نني والق`اطر واقفني وحىت 3الرٔ�ي العام، 
  . اعرف�ش اUالش؟ اUالش الس@يد الوز�ر؟ وال، حرام هاذ اليش

 �كرث zريك، الس@يد الوز�ر، ٕاىل ما ©ل هاذ هللا جيازيك خبري، هللا
  .املشلك هاذ اليش، ©ل هاذ إالشاكليات

خمطط .. 8نيا، ابغينا ½سولوك Uىل ا0طط دÉل وزان ا�يل وقعتوه مع
  ٕاقلمي وزان فني وصل؟ ؤ�ش@نو درتو فQه؟ 

هللا جيازك خبري، الس@يد الوز�ر، اك�ن ٔ�قالمي ا�يل ترضرت، مسحوا يل 
لمي ا�يل ترضرت �زاف، وابغينا هللا �كرث zريك هباذ �زاف، اك�ن ٔ�قا

املناس@بة، واح`ا راه مmضام`ني اكملني Uىل ٔ�ساس ٔ�نه الطريق الوطنية، 
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و�لكمنا فهيا، الس@يد الوز�ر، يف املكmب دÉ¿، وشكرتك هنا، شكرتك يف 
هاذ املنرب Uىل ٔ�ساس ٔ�نك دريت اTراسات فهيا، ولكن راه ابغينا هاذ اليش 

صل، الس@يد الوز�ر، ابغينا الوقت ا�يل غهنيو هاذ الكوارث ا�يل فني غيو 
، وا�يل انت كتعرفها ٔ�كرث من ٔ�ي وا©د، 1كتوقع يف الطريق الوطنية رمق 

  .الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار، ا�هتÅى الوقت

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك
 الاكرثة اليت وقعت والكوارث اليت وقعت ال Uالقة لها �لطريق، ال ٔ�وال

Uالقة لها �لطريق �ش ما منش@يوش �لسØب اخلطqٔ، ال �ش �كون أ#مر 
إالحصائيات كتقول الكوارث كتوقع احلوادث يف . واحض، ال Uالقة لها

  .هاذ أ#مر واحض.. الطرق ا�يل مقادة Uىل �ش ما نبقاوش
أ#قالمي لكها كند�رو معها اتفاقQات، كنمتىن .. اح`اطيب، وزان راه 

  . تعطيين نفس الوقت ا�يل زدتيه Uىل ٔ�ية ©ال �ش نوحض
ا�يل �لكمتو Uلهيا، الس@يد املس�شار احملرتم،  1الطريق الوطنية رمق 

 30لكم، البالد دÉلنا ٔ�كرث من  1600اجمتعنا Uلهيا، اح`ا كنتلكمو Uىل 
É س@نة، قل ميكن نقولو ٔ�كرث من  30، ٔ�كرث من لكم 1800ه دارت الّ س@نة

40 É ،ال ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن تطاع، .. لكم 1800ه البالد اس@تطعت تد�ر الّ س@نة
  .يعين فqٔمر مبا ¥س@تطاع.. فqٔطلب

Õ¿، ملا \او إالخوان �يتلكموا، لكيش �يطلب الطريق الس@يار يف هاذ 
وا حىت �لطريق البالد السعيدة، معقول ان¹ كمتثلوا أ#مة، من حقمك تطالب

اكع الطريق الطاVر، يعين ممكن، ولكن اح`ا كنتلكمو Uىل الواقعية، طرق 
الس@يار اح`ا در� مجيع اTراسات اطلق`اها، �ملناس@بة �ش ا�يل Îادي جيي 

) Les couloirs(من بعد م`ا يلقى بعد Uىل أ#قل اTراسات، ويلقى 
  . مقاد�ن، اتفق`ا

مرتو، و�ملناس@بة  9هاذ الطريق ردوها  ٔ�ش@نو الزتم`ا؟ قلنا Uىل أ#قل
ال امسح يل هللا �ريض Uليك، هللا .. عندي أ#رقام دÉل جحم الصفقات

  . �ريض Uليك، ٔ�� كنقول ¿ ٔ�ش@نو اك�ن، ال هللا �ريض Uليك
ٔ�س@تاذ، ٔ�س@تاذ، ٔ�س@تاذ، اTراسة دÉل من ٔ�اكد�ر للكممي .. 8نيا، اTراسة

يبدا الطريق من الوسط؟ من ٔ�اكد�ر طلق`اها، واش دا� اك�ن يش وا©د غ 
  .للكممي امحلد b اTراسة طلق`اها، غنو\دو عقد الرب�مج

ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن الطريق الس@يار حتدد فهيا مؤسسات ٕاسرتاتيجية، فاح`ا 
، وبعد ذ¿ Îادي حنددو )les couloirs(غند�رو اTراسات، غند�رو 

، الطريق 4200الوطنية  جحم العر�ت املعدل الوطين يف الطرق. أ#ولوÉت
س@يارة يف اليوم، هللا  2000الوطنية من لكممي ٕاىل الصحراء املعدل هو 

  .�ريض Uليك zلينا �ش نوحضو

وÕ¿، اليوم ºخmيار حسب أ#ولوÉت، ٔ�ش@نا يه أ#وليات ا�يل 
ميكن لها ٔ�وال تعاجل التمنية، ٔ�ش@نا يه أ#ولوÉت ا�يل تد�ر أ#من والسالمة، 

ولوÉت ا�يل Îادي متيش �ش تد�ر احلر�ية التÑارية ٔ�ش@نا يه ا#ٔ 
وºقmصادية، هاذ أ#ولوÉت حتدد بطريقة لNس بطريقة سؤال جواب وٕامنا 

  .بطريقة التخطيط، �ٓ ٔ�س@تاذ

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

هللا خيليك، الس@يد املس�شار، .. السؤال الثاين موضوUه فك العز�
ؤال الثاين موضوUه فك العز� عن املدن ؤ�قالمي اجلنوب الس.. هللا خيليك
  . الرشيق

  .الفريق احلريك تفضل، تفضل الفريق احلريك

        ::::مني الطييب Uلويمني الطييب Uلويمني الطييب Uلويمني الطييب Uلويا#ٔ ا#ٔ ا#ٔ ا#ٔ املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئNس

  الس@يد الوز�ر،
هللا خيليك zليين نوضع السؤال دÉيل، الس@يد املس�شار، ٕاىل 

  . امسحت، ما ×شوش Uيل
Éلنا، الس@يد الوز�ر احملرتم، هو اكلتايلالسؤال د:  

يعاين ساكن وزوار مدن ؤ�قالمي اجلنوب الرشيق، وخصوصا ٕاقلمي 
ورزازات وزا�ورة وتنغري والراش@يدية وكذ¿ مQدلت من وعورة املسا¿ 
الطرقQة املؤدية ٕاىل مدهنم رشقا وغر� وج`و� وكذ¿ شامال، فاملس` اÕي 

نتNشاك، وكذ¿ املس` اÕي �ربطها مبدن �ربطها مبرا�ش مير Uرب تزيي 
الشامل تزيي نتلغمت، ونفس اليشء �لßس@بة �لطريق اليت �ربطها بqٔاكد�ر 
تزيي نباشكو، فلكها ضيقة ووعرة وÒددة �النقطاع خصوصا طي^ فصل 

  .الش@تاء، مما �زيد من معا�ة الساكنة
� هذه ٕان فك العز�، الس@يد الوز�ر، عن هذه املناطق س@يغري من ©ا

املناطق اقmصادÉ واج¹عيا، حQث س�س@تق�ل هذه املناطق U�ٔداد �برية من 
  .الس@ياح والزوار وكذ¿ املشاريع املهمة

مىت سNمت فك العز� عن : انطالقا مما س@بق، ½سائلمك، الس@يد الوز�ر
هذه املناطق اليت ذ�ر�ها لمك؟ وكذ¿ ٕاعطاء وا©د الرؤية واحضة �لساكنة 

  اليت تنوون القQام هبا يف هذه املنطقة؟ وإالسرتاتيجية 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك
½شكر الس@يد املس�شار احملرتم Uىل هاذ السؤال، وهو من ٔ�كرث الناس 

ٕاىل ا#ٓن  2012ا�يل Uارفني ٔ�ن هذه املناطق اكنت املزيانية ا0صصة من 
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ازال مقارنة مع املزيانيات ا�يل اكنت خمصصة ما اكيßش مقارنة، أ#رقام وم
\اهزة، تبداها من فكQك، الراش@يدية، مQدلت، تنغري، زا�ورة ورزازات، 

  ...طاطا، جحم ºس�Tرات يف هاذ اMال
8نيا، مع Uدد من أ#قالمي، ٔ�عطي Uىل سQØل املثال زا�ورة، ورزازات، 

 .طط خاميس ا�يل اكن اح`ا يف �ٓخر الرتت�Nات دÉلوتنغري، طاطا، U�ٔدد� خم
8لثا، وا©د العدد دÉل احملاور ا�يل ©دد�مه، وا�يل �لكمتو Uلهيا، حماور 
�ميكن لها ختلق وا©د النوع من ºنفmاح Uىل أ#قالمي اMاورة، كنعطي Uىل 

  :سQØل املثال
دÉل  300املاليري و 7ا�يل اس�مثرت فهيا  12الطريق الوطنية رمق 

   ؛الس@ن�مي
بني تزيار�ن والريصاين ا�يل Îادي حندثو فهيا  12الطريق الوطنية رمق 

   ؛دÉل املليار 2وا©د النوع من إالصالح، ا�يل فهيا 
ا�يل كمتيش ما بني ïز�خت ؤ�كدز ٔ#ن عندها  108الطريق اجلهوية 

ر املليار وأ#شغال يف طو  4ذاك اTور ا�يل �لكمتو Uليه ا�يل حوايل 
   ؛�ºهتاء

�يلومرت، وابدينا  245يف الطول ا�يل ©دد�ه  9الطريق الوطنية رمق 
مليار دÉل الس@ن�مي، وبدات بعض احملاور واعطينا  33كرنتبو، فهيا تقريبا 

  . فهيا ºنطالقة وU�ٔلنا Uىل الصفقات
نظرا  10ا#ٓن كن«اولو ند�رو اTراسات التق`ية �لطريق الوطنية رمق 

، مث ٔ�يضا اليوم اك�ن دراسة �ش 13ها مع الطريق الوطنية رمق لEٔمهية دÉل 
، مث امشN`ا ٔ�كرث من 10حنس@نو اخلدمة Uىل مس@توى الطريق الوطنية رمق 

ذا¿ �ش نفmحو اMال لهاذ أ#قالمي يف اجتاه بين مالل ؤ�زيالل من zالل 
  .307يعين الطريق اجلهوية رمق 

كتفmح بني أ#قالمي املعنية يف  فٕاذن، هذي لكها حماور ا�يل كنعتربوها
هاذ املنطقة مث مع أ#قالمي اMاورة ا�يل كام قلت خمططات والزتامات مث 
ٕاجنازات كنقومو هبا يف هاذ أ#قالمي، وميكن، الس@يد املس�شار، من بعد 

س@نوات مقارنة مع السابق، واحشال  3نعطي ٕاقلمي ٕ�قلمي احشال در� يف هاذ 
  .ق�^مربجمني يف الس@نوات امل 

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

  . هناك تعقQب الس@يد املس�شار؟ تفضل

        ::::مني الطييب Uلويمني الطييب Uلويمني الطييب Uلويمني الطييب Uلويا#ٔ ا#ٔ ا#ٔ ا#ٔ املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
شكرا الس@يد الوز�ر Uىل اجلواب دÉ¿، ولكن رمبا ما افهمتN`Nش، 
الس@يد الوز�ر، ٔ�ش@نو هو السؤال دÉيل، املشلك دÉيل يف السؤال، وامسح 

.. ر�مج دÉل اخلدمة، وال ما اجنزتوش واليل ٔ�� ما تنقولكش ما درتوش �
هاذ اليش ما قلناهش، �لعكس انت zدام يف ·ة تزيي نتNشاك، شفت 

، ولكن اح`ا املشالك )triple voie(أ#وراش بعيين، واملسائل دÉل 

دÉلنا، الس@يد الوز�ر، يه ٔ�ن هاذ الطريق تتقطع kسØب الثلوج، وعند� 
 ßم يف مشالك يف ذوك املعدات، هو �لï س@بة ملد�رية الطرق هناك غياب

ذوك املعدات، الس@يد الوز�ر، ٕاىل امسحت يل، ؤ�� عشت اجلحمي لي^ 
بتزيي نتNشاك، دوزت لي^ متا وهنار، ؤ�� يف وسط طوموبي^، ؤ��  14/4

يف وسط الس@يارة حمجوز، و�التصال معمك ومع احلكومة وال \دوى، وما 
يف الطوموبي^ هنار ولي^ واح`ا يف وسط فكQتو�يش وابقQنا متا \السني 

، )les ambulances(الس@يارة، هاذ اليش ومعنا السواح والساكن و
  .وذاك اليش ما اك�ن ما ي�شاف فQه، الس@يد الوز�ر

و�لتايل ٕاىل تيقولوا ¿ راه عندك معدات يف تزيي نتNشاك وال يف 
حىت يش  اجحْريت وال يش ©ا\ة تيكذبوا Uليك، ما اك�ن ال معدات ال

يف تدارت، وصورهتا ¿ ) la fraise en panne(©ا\ة، �لßس@بة 
�حلجج، ها يه يف التيليفون دÉيل، اكن الس@يد القائد مشكور ا�يل هو 

ا�يل تت�دم يف ذيك ) Houar(ا�يل اكن �التصال مع الرشكة دÉل 
ويه املعدات دÉل الرشكة دÉل املقاو� يه ا�يل اكنت تتفك وما  ،الطريق

  .فاكت حىت يش ©ا\ة
و�لßس@بة �لمعدات اكنت Îائبة يف املنطقة دÉل تزيي نتNشاك، والناس 

اكينني  ،)CTM1(�لßس@بة لـ دوز�ن لي^ اجلحمي متاÉ يف تزيي نتNشاك، ال م
ٓ احلجج واTالئل قاطعة، و�لßس@بة تنعNشو يف اجحريت،  يت ساون دÉل �

ا سواح Òمني، البد من زا�ورة حىت يه عند� طريق فهيا السواح وفهي
يت ساون، ٕاملش@يل ٕاUادة النظر يف هاذ املناطق الس@يد الوز�ر، �لßس@بة #ٓ 

ا�يل فهيا حىت يه مومس س@ياq، تنعNشو فهيا مشالك مع السفراء، تيجيو 
ٓ عند� مشالك يف دÉل . Õيك املنطقة   . يت هاين يف ٔ�سود�

يقة، والبد ما ذاك الىش انت راه زرت هاذ املنطقة، والطريق عند� ض 
×شوفوا هاذ املنطقة، راه Uادت Uليمك �خلري الك@ري ور\ال يف املس@توى، 

ح`ا حق`ا، الس@يد الوز�ر، راه ما تنطلبو لمك يش اوالبد ما تعطيو� حىت 
  .ما zدامش، ال ©اشا، ٔ�� ما قل�ش هاذ اليش... ©ا\ة ما هياش

الس@يد شوف، . �لßس@بة �لمعدات راه ما اك�ن ال معدات ال والو
  .الوز�ر، ©ل معنا هاذ املشالك هللا يعطيك اخلري

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
. شكرا الس@يد املس�شار، شكرا جزيال، ا�هتÅى الوقت الس@يد املس�شار

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك
ٔ�وال، كßشكر الس@يد املس�شار، وهذا واجب مايش نوع من التفضل 

قومو به، ٔ#ن هذا واجب خصنا نقومو به، ولكن ٔ�� كنت Uىل ا�يل كن
، كنعتقد التقار�ر لكها )en panne(اتصال مع السادة العامل، ميكن يوقع 

كتلكم هذه الس@نة امحلد b اكن Uىل مس@توى فك العز� من zالل دÉل 

                                                 
1 Compagnie de Transport au Maroc 
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 ٓ عند�  عش كند�رو؟ ميل �يوقالثلوج اكن ٕاجناز، ٕاىل وقعت يف هاذ احلا� �
اليش كنلجؤو ٕاىل الرشاكت اخلاصة، وكنqٔديو، وبتßس@يق مع السادة هاذ 

العامل، وٕاال �يف فmحت ت` الطريق، Îري �ش �كونو واحضني، وzاصة 
  .ٔ�نه �يحتاج ٕاىل �ٓليات zاصة

لكن السؤال دÉلمك ما اك½ش Uىل الثلوج، Îري �ش �كونو واحضني، راه 
ت يل Uىل فmح ٔ�� عندي السؤال، ال حQث قلت يل ما افهم�ش، قل

ولكن Uىل ٔ�ية ©ال، وميكن ٔ�� ما افهم�ش، لكن ٔ�� Îادي .. الطرق، Uىل
نعطيك أ#رقام، ومس@تعد ½سلمها مجليع السادة املس�شار�ن، أ#قالمي احملدثة، 
أ#قالمي دÉل اجلنوب الرشيق، أ#قالمي القروية، ابغيتمك zïذوا أ#رقام 

تقدو بqٔن البد من التوزيع العادل وتقارنوها �ٔ#رقام السابقة ٔ#ننا كنع 
  .�لمشاريع التمنوية يف البالد، البد من التوزيع العادل

دÉل النقط يف الصيانة دÉل الطرق، اليوم كنوسعو  5واليوم رحبنا 
وا©د العدد دÉل احملاور، اليوم ولينا كمنش@يو �لمسا¿ الس@ياحQة، م@ال 

ٔ�ش@نو در� يف املسا¿  املسا¿ ا�يل موجودة يف تنغري، انU ¹ارفني
الس@ياحQة دÉل تنغري، ٔ�ش@نو ا#ٓن كند�رو يف ٕامQلش@يل، ٔ�ش@نو ا#ٓن 
اقرتح`ا، البارح اكن عند� اج¹ع مع وزارة الس@يا©ة، ©دد� اخلريطة دÉل 

�ش ند�رو معهم ) les couloirs touristiques(مجيع ما ¥سمى بـ 
  .حرشاكة �ش نعطيوها ٔ�مهية �ش ميك`ا جندبو الس@يا

بطبيعة احلال، ؤ�� كنعرتف ٔ�ن اخلصاص يعين املطالب كثرية، ولكن 
املليار دÉل الطرق، فهيا الرسيعة وفهيا الصيانة وفهيا  5كتعرفوا إالماكنيات، 

  . القروي وفهيا كذا، كن«اولو نوزعوها kشلك Uادل بني أ#قالمي
  .وشكرا

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

  .الفريق ºشرتايك، تفضل. ث موضوUه مQناء �ٓسفيالسؤال الثال

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  .الس@يد الرئNس

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

لقد طال انتظار ساكنة مدينة �ٓسفي من ٔ�\ل ٕاUادة تqٔهيل البناء 
  .دالرئNيس �لمدينة ونقل املواد الك�وية ٕاىل امليناء املعدين اجلدي

Õا، ½سائلمك، الس@يد الوز�ر، عن اجلدو� الزم`ية لنقل ت` املواد 
Uادة إ الك�وية واملعدنية ٕاىل امليناء اجلديد، وعن �ر�مج الوزارة من ٔ�\ل 

  .تqٔهيل امليناء القدمي
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::لو\Nس�Qلو\Nس�Qلو\Nس�Qلو\Nس�Qككككالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�
  .kسم هللا الرمحن والرحمي

  الس@يدة املس�شارة احملرتمة، 
مليون دÉل اTرمه  380ولكن معذرة، ميكن نقول قرر� هذه الس@نة 

  .لEٓليات، معذرة ٕاىل اكن ممكن �ش نوزعوها Uىل مجيع ·ات اململكة
ٓ لكن منيش لهاذ امليناء دÉل �ٓسفي، ؤ�نمت تعلمون امليناء دÉل  سفي هذا �

وع قدمي، امليناء اجلديد قدمي، تqٔخر ال داعي �Õر أ#س@باب، ٔ�ول قرار مرش 
ملا \اءت احلكومة هو ٔ�هنا ٔ�ول قرار يف الس@ياسة املينائية ميل \ات 

ٓ احلكومة، هو ٕاجناز امليناء اجلديد دÉل  سفي Uىل مرا©ل، الوقت ٕاىل اكن �
�لطاقة،  ¥سمح ½رشحوها، نظرا �[ور دÉلو ºقmصادي �لبالد ف� يتعلق

من إالنتاج يعين اÕايت �لطاقة دÉلنا مرتبط �حملطة  Î25%ادي ¥سامه بـ 
  .احلرارية

فاح`ا ٔ�ول قرار اzذيناه، س@بق`اه Uىل مجيع املوا�، لكن يف نفس 
: الوقت، وحنن نmßقل ٕاىل امليناء اجلديد، ٔ#ن كتعرفوا فQه ثالثة املرا©ل

طة دÉل الفوسفاط �ش ميكن لنا هنزو احملطة أ#وىل مث احملطة الثانية، مث احمل
هو موجود يف وسط املدينة، وÕ¿ من ا#ٓن در� اTراسة دÉل  ما لك

ٕاUادة توظيف امليناء دÉل �ٓسفي، ا#ٓن اTراسة راه ٔ�عطتنا التو·ات ٔ�ن 
جزء م`و يبقى �لتÑارة، جزء غمييش �لس@يا©ة ا�يل Îادي ختدم التمنية ا�يل 

�يو\دوا إالخوان Uىل املس@توى ٔ�ش@نو ابغاو �لßس@بة ا�يل .. ان¹ كتو\دوا
  .ملدينة �ٓسفي

�ش ×ش@تغل احملطة  2017فٕاذن، اح`ا ßÎساليو املر©^ أ#وىل يف 
احلرارية �ش تmßج لنا الطاقة، ا#ٓن غنبداو اTراسة، إالخوان دÉل 
الفوسفاط كßش@تغلو معهم �ش اجحز� يعين ا#ٓالف دÉل الكQلومرتات 

ون ــــــــــــــــكون وا©د املر�ب م`دمج يعين ا�يل Îادي �كzلفQة �ش �
)le noyau (هو هاذ امليناء.  

الفوسفاط، احبال هاذ اليش �يخضع  ،"الشاربون"كام قلنا مرة ٔ�خرى 
ٕاىل �رجمة وحسب إالماكنيات املادية، لكن اTراسة دÉل حتويل امليناء دÉل 

 ٓ ا التو·ات ا�يل غنعرضوها ٕان شاء سفي القدمي يعين تقريبا ٔ�متيناها ؤ�عطين�
 .هللا Uىل الفاUلني Uىل مس@توى �ٓسفي

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

  هناك تعقQب 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
بطبيعة احلال، الس@يد الرئNس، ½سÑل التzٔqري، الس@يد الوز�ر، يف هاذ 

املعدين اجلديد، وف� خيص امليناء  إالجناز، و½سÑل التzٔqري ف� خيص امليناء
  :املعدين القدمي البد من ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل نقط Òمة
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النقطة أ#وىل، ٔ�ن �ٓسفي يه جوهرة احمليط خمامصة مع البحر دÉلها، 
البد من املصاحلة، ٔ#ن اكينة ذيك السكة دÉل احلديد ا�يل كتفرق املدينة 

  .Uىل البحر
اعوها يف اTراسة ف� خيص امليناء اكينة مسqٔ� ٔ�ساس@ية اليت جيب ٔ�ن �ر 

القدمي، يعين امليناء ا�يل اك�ن يف مدينة �ٓسفي، وÎادي ½شري لمك ٔ�نه قدميا 
، ©اولت وزارة التجهزي ٔ�هنا توسعها من ٔ�\ل )la jetée(اكنت هذيك 

توسعة امليناء، فعال دارهتا، ولكن دارت دراسة م`فردة، وهذاك اكن عندو 
  .6�ٔر وخمي Uىل مدينة �ٓسفي

مسحوا يل ½س@تعمل هاذ العبارة، كنهبمك ملسÕ �ٔq¿، الس@يد الوز�ر، ا
ٓ ٔ�ساس@ية، خصمك �رجعوا �لخريطة اجليولوجQة دÉل �ٓسفي، ٔ#ن  سفي من �

املدن القالئل اليت تتوفر Uىل خريطة جQولوجQة Îادي تلقاوها بطبيعة احلال 
كتكون من  يف وزارة الطاقة واملعادن، وخصمك تعرفوا بqٔن الطبقات أ#رضية

اجلبص، ؤ�ن هاذيك أ#مواج ا�يل كتكرس zارج امليناء وكت«دث دوران 
زائد امللو©ة، كتد�ر عوامل التعرية وكت6ٔqر Uىل اجلبص، وخصين نقول لمك 
بqٔن املياه تنخر مدينة �ٓسفي من التحت، ؤ�ن وا©د الطرف واقف Uىل 

)des piliers naturels(، ة من أ#رسار موجودة يفUهاذ اكينة مجمو 
  .اخلرائط ا�يل كنقول لمك

Õ¿، هاذ اTراسة ما تد�روهاش م`فرد�ن، ال بد من وزارة الطاقة 
واملعادن ووزارة الثقافة، Uدد من القطاUات املعنية، ما جتيبوش لنا دراسة 
وحتطوها وتقولوا لنا اح`ا راه صايØ`ا لمك امليناء وكفى املؤم`ني رش القmال، راه 

  .ااك�ن ٕاشاكل خطري \د
 la(د �وخصمك تعرفوا ٔ�ن �ٓسفي يه من بني املدن ا�يل كتدzل يف واح

zone ( ددة �لزالزل، اح`ا ما كنخوفوش الساكنة وال كنخوفومكÒ ا�يل يه
ولكن هذه حقائق Uلمية، جيب ٔ�ن تؤzذ بعني ºعتبار يف اTراسة، ٔ#ن 

  . ٔ�دىن يشء راه رمبا يؤدي ٕاىل �وارث طبيعية، واح`ا يف غىن عهنا
Õ¿، ٔ�نبه ؤ�س�سمح Uىل العبارة، كنهبمك، الس@يد الوز�ر، ٕاىل هاذ 
اخلطورة، وخصمك �رجعوا �لخريطة اجليولوجQة، وجيب ٔ�ن �راعوا هذه 

  .املسائل، وTي من املعطيات الك@ري ا�يل ميكن نفQدمك هبا، الس@يد الوز�ر
  .وشكرا

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::ز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qككككالس@يد و الس@يد و الس@يد و الس@يد و 
يعين لن ٔ��ون ٕاال سعيد ٔ#ن هذا هو املطلوب، كنعتقد بqٔنه وكßشكرك 
Uىل التنQØه، ٔ#ن هذا دور دÉل السادة املنتخبني، Îري كنعاود نذ�ر ميل 
حتملنا املسؤولية اعترب� بqٔن هاذ امليناء عندو ٔ�ولوية يف اخلريطة املينائية 

 60، وا�يل فهيا جحم ºس�Tرات احلد أ#دىن دÉل 2030دÉل البالد دÉل 

مليار دÉل اTرمه، نظرا كام قلت ا�يل مرتبط �ٕالنتاج اÕايت دÉل البالد 
دÉلنا Uىل مس@توى الطاقة، مث ٔ�يضا �Mمع دÉل الفوسفاط، فاzذينا هاذ 

ٕاىل مكل  2017القرار، ٔ#ن التqٔخر مايش اح`ا، �لعكس اح`ا ßÎساليو يف 
  . يدي ريب، �متناو ما �كو½ش يش تzٔqريس@ 

اzذينا القرار ٔ�ن مجيع املوا� اليت تØىن، املوا� الق�لية لكها كنعاودو لها 
اTراسات، اTراسات دÉل ٕاUادة التوظيف دÉلها �ش ختدم التمنية احمللية 

  . واجلهوية
بطبيعة احلال هذه اTراسات ما ميكن ند�روها ٕاال مع الرشاكء وٕاال ال 
معىن ٔ�نك تد�ر دراسة يف املكmب وما متشNش عند املنتخبني، ما متشNش 

.. عند املهنيني ا�يل متا، ما متشNش عند القطاع اخلاص، ال معىن
  .والسلطات

املسqٔ� أ#خرى، ما ميكßش جتيب مكmب دراسة ا�يل \الس يف 
املكmب، كتاzذ مكmب دراسات ا�يل �يد�ر دراسة جQولوجQة، �يدرس 

لطبيعة دÉلها، �يدرس ٔ�يضا احلر�ية دÉل أ#مواج، مبعىن طبيعة الرتبة وا
البحر واحلر�ية دÉلو، هاذ اليش لكو ت�mNاذ بعني ºعتبار، ٕاذا مل �كن 
تؤzد يف السابق هللا U�ٔمل، ٕاىل عندمك هاذ املعطيات مزÉن، ولكن ٔ�� ٔ�عتقد 

دة كناzذوها وكناzذو ماكتب دراسات، �ملناس@بة كنعاود خنرب السا
املس�شار�ن والس@يدات املس�شارات ٔ�ن ٕاصالح قطاع أ#شغال بدا U�ٕادة 
تصنيف و�كQيف املقاوالت ماكتب اTراسات، وا#ٓن ق�ل هناية الس@نة 
غنجيبو �كQيف \ديد ملاكتب اTراسات ا�يل غيßهتÅي مكmب اTراسات 

مع �س �ٓخر�ن، Uىل ٔ�ية ©ال بال ما  )sous-traiter(ا�يل �ياzذ دراسة و
  .zل يف التفاصيلند

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، و½شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  .هاته اجللسة
ونmßقل ٕاىل أ#س@ئ^ املو·ة ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر 
التجهزي والنقل وا�لوجس�Qك امللكف �لنقل، والسؤال أ#ول حول رضورة 

سري، من فريق الصا� واملعارص، تفضل اليس حتيني مقmضيات مدونة ال 
  .شكQل

        ::::املس�شار الس@يد Uابد شكQلاملس�شار الس@يد Uابد شكQلاملس�شار الس@يد Uابد شكQلاملس�شار الس@يد Uابد شكQل
  املس�شار�ن واملس�شارات،السادة 

  الس@يد الوز�ر، 
مع دخول مقmضيات مدونة السري ©زي التطبيق، �رزت العديد من 
العيوب وUدم قابلية تطبيق العديد من بنودها ومقmضياهتا ٔ#هنا بعيدة عن 

وٕاذا اكنت احلكومة قد رصحت ويف Îري من مرة برضورة . الواقع املغريب
مراجعة وحتيني بنود هذه املدونة، فٕاننا ½سائلمك، الس@يد الوز�ر، عن 

  . ٔ�س@باب تqٔخرمك يف مراجعة الثغرات اليت تعرفها مدونة السري
واÕي يدفعنا ٕاىل ذ¿ هو، الس@يد الوز�ر، Uدد حوادث السري، 
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يف لك ساUة، ما ابقا×ش يش Uائ^ ا�يل مايش يف لك يوم، يف لك دقQقة و
  . ما تتكو½ش ما جتي فني ×سمل Uلهيا حىت تتصيهبا ت��يك

تmßظرو م`مك، الس@يد الوز�ر، يف اجلواب دÉلمك تقولوا لنا ٔ�ش@نا هو 
إالصال©ات ا�يل ت�شفوها �ش نقصو من هاذ الفôة ا�يل يه صبحت مرضة 

  . ٔ�كرث من حرب لبالد�
  .وشكرا

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

  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

الس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::وا�لو\Nس�Qوا�لو\Nس�Qوا�لو\Nس�Qوا�لو\Nس�Qكككك، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل، امللكف �لنقل

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

�لفعل، املدونة دÉل السري ٔ�نت Uارف، الس@يد املس�شار، ٔ�هنا �ش 
Éل النقاش، ؤ�ي قانون دها دوزت س@نوات را 2010خرجت �لوجود يف 

اÕي حيرتم نفسه تعمل ٔ�يضا، الس@يد املس�شار، ٔ�نه مايش لك Uام Uامني 
القوانني ا�يل يه مفصلية يف ٔ�ي قطاع ما تتغريش يف Uام Uامني، مبعىن ٔ�نه 

، املشاورات \ارية Uىل قدم 2015اليوم اح`ا يف  2010الس@نني  4هاذ 
مع مجيع املهنيني، ؤ�نت Uارف بqٔنه املدونة وساق مع مجيع الفاUلني، 

املتدzلني والفاUلني هام اكثار ومmنوUني ولNس فقط هيئات س@ياس@ية 
فاكن هناك ×شاور، اكن هناك ٕاطار .. ونقابية، ولكن الهيئات املهنية �لك

ٔ�ول دÉل ºش@تغال، امىش لEٔمانة العامة دÉل احلكومة، دارتو يف املوقع، 
ملس�شار احملرتم، هو ٔ�نه ميل تدار يف املوقع ما اكن�ش ونقول ¿، الس@يد ا

Uليه مالحظات كثرية، اح`ا كنا تmßصورو Îادي جييو� ا#ٓالف، ذاك اليش 
  .kس@يط \دا

فاليوم اح`ا اعطينا املالحظات دÉلنا Uىل هاذ املالحظات دÉل 
املواطنني ودÉل املهنيني، واليوم راه النص راه هو عند أ#مانة العامة 

لحكومة �ش تعرضو Uىل اMلس احلكويم ٕان شاء هللا رب العاملني �ش �
  .خنرجو بmßاجئ ٕاجيابية ونعرضوه يف املسلسل دÉل املصادقة

س@نني، ٔ�� تmßصور مايش كثرية، ما نتصوروش ٔ�ن املدونة يه  4ٕاذن، 
ا�يل Îادي حتل إالشاكالت دÉل احلوادث وال إالشاكالت دÉل السري، 

ار �ٕالضافة ٕاىل إالطارات أ#خرى لكها دÉل ºش@تغال، دÉل املدونة هو ٕاط
التحسNس، دÉل السلوك، دÉل البQßة التحتية، دÉل اجلوانب التق`ية، يه 
ا�يل ميكن تغري لنا هاذ السلوك، و�لتايل ما ميكßش �ربطو ونقولو Îادي 

  . ند�رو مدونة، و�لتايل احلوادث Îادي توصل �لمس@توى أ#دىن
  .شكرا

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

  .هناك تعقQب؟ تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد Uابد شكQلاملس�شار الس@يد Uابد شكQلاملس�شار الس@يد Uابد شكQلاملس�شار الس@يد Uابد شكQل
  الس@يد الوز�ر، 

ٕاىل كنا تند�رو القانون ومايش هو ا�يل Îادي ميكن لو حيمي حوادث 
السري، �ٓش Îادي ند�رو يش ©ا\ة اخرى، راه إالجراءات لكها تتدار، 

حىت ولينا تنصبو Uىل املغاربة وشفت ما اك�ن حىت يش ن�ÑQة، ها اح`ا 
عوضا �ش نعاونومه �ش يعNشوا ولينا تند�رو هلم النصب، �منش@يو نتخباو، 
در� الرادارات، صفق`ا، قلنا امحلد b احلكومة دارت رادارات، تقدم`ا، 
امشN`ا يف مر�ب اTول املتقدمة، Îادي يبقاو من بعد حيرصوا الس@يارات 

  .ا�يل هام تي�الفوا
رادارات اكينني ور\ال أ#من ور\ال اTرك تيجي من مور ا#ٓن ال

الشجرة ويبقى خميب ٔ�و مور احليط �ش ¥شوف السائق دÉل الس@يارة دار 
خمالفة، هذي ما تتحس@بوهاش، الس@يد الوز�ر، بqٔهنا نصب Uىل املغاربة؟ 

  واش املغاربة جQنا نصبو Uلهيم؟
  الس@يد الوز�ر، 

كنتو ضد هاذ املدونة دÉل السري، ان¹ كذ¿ ميل كنتو يف املعارضة 
ميل جQتو �لحكومة قلنا صايف Îادي ان¹ واح`ا نتعاونو، وهاذ املدونة 

س@نني، واش، الس@يد الوز�ر،  4نصلحوها، وما نبقاوش نقولو بqٔننا ن�س@ناو 
س@نني احشال فهيا دÉل الناس ماتوا؟ احشال من العائالت راه  4تتعرف 

راه مقطوUني ^ يديه ويش مقطوUني ^ بقات م�رشدة؟ احشال من ٕا½سان 
س@نني لو جQنا حنس@بومه، ما نقولوش بqٔن راه  4ر\ليه، يش معطوب، هاذ 

  .س@نني مايش كثرية 4هذي 
  الس@يد الوز�ر، 

ٔ�� تنعرف بqٔن ماكنتك، وتنعرف حمبتك لهاذ الوطن، Îادا تدفع �مك 
من  كثري �ش ميكن لنا حندو من هاذ احلوادث ا�يل يه راه صبحت ٔ�كرث

  .وشكرا. احلرب لبالد�

  ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضل الس@يد الوز�ر. شكرا

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  الس@يد الرئNس،
دا� اح`ا .. مرة ٔ�خرى، الس@يد املس�شار احملرتم، Îري �ش اح`ا

©ات هاهام \اية، دا� مmفامهني Uىل ٔ�نه خص ٕاصالح، وقلت ¿ إالصال
ا�يل تنطلب م`مك هو تو\دوا ان¹ التعديالت �ش ام`ني جتي ما تعطلشاي 

  .حىت يف جملس املس�شار�ن وال يف جملس النواب
هاهو \اي، ولكن ما�ربطش، الس@يد املس�شار احملرتم، ماتقولش 

س@نني، راه هاذ اليش ٔ#�مك عطلتو نص قانوين، راه  4ٔ�ودي رامك عطلتو 
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كنا يف  2011إالحصائيات، وÎاذي نعاودها مرة ٔ�خرى، يف . س �ميوتواالنا
، راه اح`ا يف 2014 قmيل، اليوم، الس@يد املس�شار احملرتم، يف 4222
، اMيء دÉل 2012قmيل، رحبنا zالل هاذ الثالث س@نوات من  3381

روح  841، ٔ�� عندي �حلساب �لفرد 841: 2014و 2013احلكومة 
وش ما اكيßش نتاجئ، النتاجئ هايه اكينة، ويف الشهر�ن kرشية، ما تقول
يف Uدد القmىل،  %�24قص،  %24، كنا واصلني 2015أ#ولني دÉل 

  .الس@يد املس�شار احملرتم
النتاجئ ها يه، اكينة، وكنا تßمتناو ٔ�نه �لفعل نبقاو Uىل هاذ الوترية، وٕان 

ٔ��ريل،  É10ل هاذ شاء هللا غند�رو ·د� لوال هاذ الاكرثة، الفاجعة د
  . وا�يل �لفعل 6�ٔرت فQنا مجيعا، ولكن امحلد هللا

أ#مور دÉل املدونة قلت هو جزء وراه مرتبط، وراه اح`ا zدامني، 
وتmßعاونو Uليه، واح`ا مازال �Îني نعدلوها، وانÎ� ¹ني تعدلوا، ٕاذن راه 

  .الطرقQةاح`ا مmفامهني Uىل ٔ�نه التعديالت خصها تصب يف مصمي السالمة 
  .شكرا الس@يد الرئNس

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

. ٕاذن، السؤال الثاين موضوUه الوضعية املزرية �لنقل Uرب القطارات
  .السادة املس�شار�ن، فريق التجمع الوطين لEٔحرار، اليس املهايش تفضل

        ::::املس�شار الس@يد عبد اMيد املهااملس�شار الس@يد عبد اMيد املهااملس�شار الس@يد عبد اMيد املهااملس�شار الس@يد عبد اMيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس@يد الرئNس

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

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
لقد �ردد� كثريا يف طرح هذا السؤال Uليمك يف فريق`ا، ٔ#نه طرح Uدة 
مرات، ومن Uدة فرق، ويف هذا اMلس، واس@متعنا دامئا ٕاىل ٔ�جوبتمك 
ٕ�معان، حQث ترصحون دامئا بqٔن هناك حتسن يف مؤرشات جودة السفر 

تقومون مبجهودات Òمة يف هذا القطاع، لكن،  Uرب القطارات، ونعمل ٔ��مك
الس@يد الوز�ر احملرتم، معليا وUىل ٔ�رض الواقع، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�بلغمك صوت 
مس@تعميل القطارات، حQث هناك Uدة شاكÉت تتعلق دامئا �لتzٔqري يف 
املواقQت، Uدم ×شغيل املكQفات ٔ�و معط^ ٔ�حQا�، ºكتظاظ املفرط ٔ�صبح 

ز�ر، خصمك تالحظوا معنا هاذ اليش هذا، ٔ�ن ºكتظاظ ملفmا، الس@يد الو 
نظافة املقطورات كذ¿ قلي^، هاذ اليش لكو . وىل ملفت يف القطارات

�يرتتب عنو انعدام الرا©ة والسالمة، وحىت الكرامة دÉل املسافر�ن 
  .مس@تعميل القطارات

Õ¿، سؤالنا، الس@يد الوز�ر، هل �Tمك من تدابري اس@تعÑالية 
  ، بل �لزÉدة يف حتسني zدمات هذا املرفق احليوي العمويم؟ لتحسني

  .شكرا الس@يد الرئNس

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

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

ح، ٕان هللا حيب العبد املل«اح، مزÉن، حىت ان¹ هو �لفعل، هو إالحلا
ام`ني تتجيو Uاود وتلحوا Uلينا بqٔنه رضورة خصنا جنودو اخلدمة، ونقدمو 
zدمة يف املس@توى، اح`ا Uاود ام`ني �منش@يو تن«اولو ٔ�ننا Uاود �ك@فو من 

  .إالجراءات ومن ا�لقاءات الرضورية �لعمل Uىل حتسني أ#داءات
ل املرتبط يف بعض أ#حQان، ويه ت��قى حصيح، دا� إالشاك

اس@تy`اءات Uىل ٔ�ية ©ال، هو املرا©ل دÉل اÕروة، ا�يل تتكون فهيا 
  .ٔ�لف مواطن يومQا يف املتوسط 85ٕاشاكالت، مmعلقة �لعدد، اح`ا عند� 

 140اد واملناس@بات، تنوصلو لــ معوما امجلعة والسØت وأ#©د وأ#عي
سكك احلديدية، مبعىن ٔ�نه �لفعل يف هاذ لف مواطن ا�يل تي�`قل Uرب ال �ٔ 

الفرتات �لضبط، تتكون هناك ٕاشاكالت من ق�يل ا�يل تفضلتو به، واح`ا 
  .تتوصلنا الشاكÉت دÉل املواطنني
اÕروة �يق مطرو©ة حلد ا#ٓن رمغ ما مت ف�الفعل، إالشاكالت دÉل 

Éل التثليث، دÉل التثQßة ود ،ٔ�وال دÉل البQßة التحتية ،ٕاجنازه من حتديث
من الصيانة املرتبطة بعدد من العر�ت ا�يل عند� �ر�مج zالل امخلس 

عربة دÉل الصيانة، لكن هناك بعض إالشاكالت  500س@نوات ا�يل تقريبا 
ح`ا قلنا لمك الßس@بة دÉل اا�يل مازالت Uالقة ومازالت مطرو©ة، التqٔخر راه 

  . نضباط وUدم التqٔخردÉل º %80دÉل التqٔخر، مبعىن  %20يه  2014
هناك ٕاشاكالت تتعلق �لنظافة و�لتكQيف و�حلراسة ا�يل يه مرتبطة، 

ٕاىل �ٓخره، هاذو ... و�لتعاون يعين االتصال، إالخ�ار يف وقmه Îادي يتعطل
دا�ر �ر�مج دÉلو، ودا�ر  املكmب) ONCF2(، مازال عند� فهيم نقص

  .تعاقدات \ديدة �ش حيسن هاذ اخلدمات
او �لفعل Uىل ٔ�نه هاذ التعاقدات اجلديدة مع احلراسة ومع النظافة تßمتن

ٔ�ساسا والتكQيف ٔ�نه يعطيو نتاجئ ٕان شاء هللا من هنا �لعط^ الصيفQة 
  .وتدوز هاذ املر©^ دÉل الصيف يف ٔ�حسن مر©^ ٕان شاء هللا

  .شكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  ايش؟ههناك تعقQب اليس امل . شكرا

        ::::بد اMيد املهابد اMيد املهابد اMيد املهابد اMيد املهايشيشيشيشاملس�شار الس@يد ع املس�شار الس@يد ع املس�شار الس@يد ع املس�شار الس@يد ع 
شكرا الس@يد الوز�ر احملرتم Uىل جوا�مك، واÕي حقQقة تفامهنا Uليه، ٔ�نه 

                                                 
2 Office National des Chemins de Fer 



 2015 �ريل�ٔ  دورة –مداوالت جملس املس�شار�ن 

24 

 )م 2015 ٔ��ريل 14( ه 1436 جامدى ا#ٓخر 24

حقQقة اك�ن شاكÉت دÉل املواطنني واك�ن هاذ املسائل لكها ا�يل ذ�ر�، 
�متىن يف ظل التدابري ºس@تعÑالية ا�يل طرح`ا Uليمك يف السؤال ٔ�نه من هنا 

نو من اجلودة دÉل السفر يف �لصيف �كون هاذ التعاقدات، وحنس@ 
  .القطارات

  .شكرا الس@يد الرئNس

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

  هناك رد Uىل التعقQب؟
منر ٕاىل السؤال الثالث موضوUه ا0اطر اليت هتدد مس@تعميل الطريق 

  .فريق التجمع كذ¿، تفضل الس@يد املس�شار. الس@يار

        ::::حسNسنحسNسنحسNسنحسNسناملس�شار الس@يد عبد امحليد املس�شار الس@يد عبد امحليد املس�شار الس@يد عبد امحليد املس�شار الس@يد عبد امحليد 
  .رمحن الرحميkسم هللا ال

  الس@يد الرئNس،
  السادة الوزراء، 

  ٔ�خيت وٕاخواين املس�شار�ن،
معلت بالد� Uىل ٕاجناز ش@بكة Òمة من الطرق الس@يار، سامهت 
kشلك �بري يف التقليص من خماطر حوادث السري، ولEٔسف الشديد 

  .الزال أ#مر مس@تف«ال يف الطرق الوطنية والثانوية الرئNس@ية
م �مسي و�مس ٕاقلمي العرا�ش تعازينا احلارة لعائالت ؤ�غتمن الفرصة ٔ#قد

ا�Õن فقدوا ذوهيم ٕا6ر احلادثة الرهيبة يف طريق طانطان اÕي ذهب ٕا6رها 
  .من أ#�رÉء، ٕا� b وٕا� ٕاليه راجعون 33

ورمغ هذا العمل اجلبار واMهودات الك�رية املبذو� من طرف اTو� يف 
يار، الزالت ×شهد حوادث السري رهيبة ٕاجناز ش@بكة Òمة من الطرق الس@ 

يف بعض مقاطع الطرق الس@يار، �كون ïرة kسØب رشق احلÑارة Uىل 
مس@تعميل الطريق ٔ�و بوضع حواجز ؤ�جحار لقطع الطريق، وïرة ٔ�خرى 
kسØب قطع الطريق بطرق عشوائية ٔ�ش�اص ٔ�و حQوا�ت مبختلف ٔ�نواعها، 

  .و�كون لها تqٔثري سليب Uىل حQاة املواطنني
  الس@يد الوز�ر، 

ٔ�ال �رون ٔ�نه ٔ�صبح من الرضوري ×سQNج هذه املقاطع ٔ�و بناء ٔ�سوار 
  لعزل الطريق الس@يار؟

Õا، ½سائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري الوقائية وأ#م`ية Uىل 
  .طول طريق الس@يار ومقاطعها حفاظا Uىل ٔ�من وسالمة حQاة املواطنني

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .ضلوا الس@يد الوز�رتف
  

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

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

�لفعل تفضلت، الس@يد املس�شار، ؤ�عطيت وا©د ميكن نقولو تصور 
يه  واحض Uىل ©ال التطور دÉل الطرق الس@يار وUىل إالشاكالت ا�يل

مطرو©ة، ما ميكن ٕاال ½شاطر اجلزء الك�ري من هاذ التصور دÉ¿، وق�ل 
ذ¿ ما دام حتدث Uىل احلادثة يه فرصة ٔ�يضا ليك نرتمح Uىل الفاجعة 

Éىل مجيع الض«اUكة وQØل الشÉىل دUل طانطان وÉد.  
�لفعل كام تعمل، الس@يد املس�شار احملرتم، اليوم احلكومات السابقة 

الية معلوا Uىل ٕاجناز �ر�مج وخمطط �بري دÉل الطرق واحلكومة احل
Îادي �كون عند� ش@بكة  2015الس@يارة، وهذا اليوم ا�يل وصلنا ٔ�ننا يف 

س@نة املق�^ ٕان شاء هللا �ر�مج �ش  20لكم، وعند� zالل  1800دÉل 
  .لكم ٔ�خرى 1800ٔ�ي  3600نوصلو لــ 

متش@يو يف الطريق الس@يار، إالشاكالت ا�يل يه مرتبطة �ل�سQNج، ان¹ � 
وتتعرفوا Uىل ٔ�نه �لفعل هناك جمهودات ا�يل تتصب يف هاذ ºجتاه، É ٕاما 
الس@ياج ا�يل هو Uادي ا�يل هو معروف، وال الس@ياج ا#ٓخر ا�يل هو 

تتعرفوا إالمسنيت ا�يل معمول، وان¹ �متش@يو �لعرا�ش والطريق دÉل الشامل، 
العرا�ش ملوالي بوسلهام تقريبا حىت لكها من  )U)la côteىل ٔ�نه ذاك 

الق`يطرة، اجلزء أ#مين دÉلها ا�يل Uىل البحر لكها راه عندها ذاك الس@ياج، 
�ٕالضافة ٕاىل العديد من الق`اطر واملمرات ا�يل تتعمل Uىل ٔ�ساس ٔ�نه �لفعل 
املواطن مييش فهيا، �ٕالضافة ٕاىل ا#ٓن اك�ن س@يارات، ها ان¹ ت�شوفومه 

Éادية وو©دة \اية يف مقاطع ا�يل يه تيكونوا دÎ ل املراق�ة، �ميش@يو وا©دة
مكمت^ وتيكون هناك �اكمل �ش �راق�وا ا�يل تيدzل وا�يل تيخرج و�مينعوا، 

لكن هناك ٕاشاكالت ا�يل يه مازال قامئة، تنعرتفو �لصعوبة دÉل التعاطي 
  .معها والتعامل معها

ليك ؤ�يضا مع أ#من املرتبط اليوم، اح`ا يف ٕاطار اتفاقQة مع اTرك امل
�ملدن ا�يل يه \ات Uىل الطرق الس@يار يف ٕاطار ٕاUداد خطة ٔ�م`ية 
حقQقQة �ش الطريق الس@يار تويل تعود �ٓم`ة، وما يبقاوش ذوك الفلتات 
ا�يل اك�ن ا#ٓن دÉل القطاع وال دÉل الريم دÉل احلÑارة، وكنتصور Uىل 

يع �ش �كون نتاجئ ٕان شاء هللا ٔ�ن هاذي Òمة ا�يل خصنا ½رش�و فهيا امجل 
ٕاجيابية وتوصل الطمو©ات دÉل املواطنني اكملني ا�يل تNس@تعملوا الطريق 

  . الس@يار
  .وشكرا

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

  هناك تعقQب، الس@يد املس�شار؟



 2015 �ريل�ٔ  دورة –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )م 2015 ٔ��ريل 14( ه 1436 جامدى ا#ٓخر 24

        ::::حسNسنحسNسنحسNسنحسNسناملس�شار الس@يد عبد امحليد املس�شار الس@يد عبد امحليد املس�شار الس@يد عبد امحليد املس�شار الس@يد عبد امحليد 
  الس@يد الوز�ر، 

تقدممت هبا وUىل تصورمك املهم \دا يف ٔ�شكرمك Uىل التوضي«ات اليت 
، هاذ الرب�مج حقQقة س@يعزز ال حما� ماكنة 2020ٕاUداد �ر�مج يف ٔ�فق 

بالد� يف حتسني وضعية قطاع النقل، لكن ٕان سØب �زول سؤالنا هو 
يتلخص يف ا0اطر أ#م`ية هبذه الطرق اليت تفmقد ٕاىل أ#من والسالمة، 

  .Uة من ا0اطروقد يتعرض مس@تعمليه ٕاىل مجمو 
Õا، نطلب م`مك، الس@يد الوز�ر، ٕاعطاء العناية لهذا اجلانب املمتثل يف 

  تqٔمني هذا الطريق �لك اجلوانب إالسرتاتيجية واملس@تق�لية؟ 
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلوا، تفضلوا

ف ف ف ف الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك، امللك، امللك، امللك، امللك
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  . شكرا الس@يد الرئNس
�لفعل، الس@يد املس�شار، س@نعمل Uىل ٔ�ننا �لفعل جنهتدو يف هاذ 
إالطار، لكن Îري نعطي رمق ا�يل هو مmوفر ورمغ ما ميكن يقال Uىل الطريق 
الس@يار كتبقى التحسن من حQث احلوادث اجلسامنية ٔ#نه قQاسا Îري 

د احلوادث داzل يف Uد %21اس@تطعنا ند�رو �قص  2014-2013
املرات ٔ�سمل من حQث Uدد  3الطريق الس@يار، وت��قى الطريق الس@يار 

القmىل وUدد احلوادث من الطريق العادية، فهذا تيعين Uىل ٔ�نه امحلد b رمغ 
 b هاذ إالشاكالت ا�يل يه مازال مطرو©ة، الطريق الس@يار ت��قى امحلد

ع املواطنني ¥س@تعملوها ٔ�كرث من �متزي �لسالمة و�ٔ#من، وهذا ا�يل رمبا يدف
  .الطريق العادية

  .شكرا

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

أ#صا� . السؤال الرابع وأ#zري موضوUه حوادث السري ببالد�
  .واملعارصة، اليس التو�زي تفضل

        ::::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 الرئNس

  الس@يد الوز�ر،
  احملرتمني،السادة الوزراء 

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

يف البداية، ٔ�ريد �مس الفريق أ#صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ��رمح Uىل أ#رواح 

Éالربيئة اليت حصدهتا الطريق، ونتقدم �لتعازي ٕاىل ٔ�رس الض«ا .  
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

لهول الفاجعة اليت ٔ�ملت ببالد� ارتqٔينا طرح هذا السؤال اليوم �لنظر 
مواطنا Î�ٔلهبم ٔ�طفال يف معر  k34سØب احلادث اÕي ذهب حضيته 

الزهور، ويف انتظار نتاجئ التحقQقات اليت تبارشها السلطات ا0تصة، تربز 
أ#س@ئ^ املقلقة املرتبطة مب�لفات حوادث السري والرضيبة الكربى اليت 

  . تدفعها بالد� يف هذا اMال
ائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري اليت مقمت هبا ½س

  Uىل خمتلف املس@توÉت من ٔ�\ل التخفQف من حوادث السري يف بالد�؟ 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

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

�لفعل إالجراءات يصعب ٔ�نين جنردها يف ثالثة دÉل اTقايق، لكن 
�لفعل اليوم السالمة الطرقQة يه ٔ�ولوية من أ#ولوÉت دÉل العمل 

، راه اح`ا نعد 2014احلكويم، اليوم إالسرتاتيجية الوطنية ا�يل ساالت يف 
Éل العرش س@نوات املق�^، Uىل ٔ�ساس ٔ�ننا �رفعو إالسرتاتيجية الوطنية د
  .من الوترية دÉل إالجناز

دÉل احملاور دÉل هاذ اخلطة  9الس@يد املس�شار احملرتم، Uىل ٔ�نه  ،تعمل
دÉل احملاور، فQه ما هو  9إالسرتاجتية وال الرب�مج إالسرتاتيجي،  هاذ 

فQه ما هو مرتبط حتسNيس �لتواصل، فQه ما هو مرتبط �لبQßة التحتية، 
�ملراق�ة، فQه ما هو مرتبط ٕ�دراج السالمة الطرقQة مكوضوع يف الربامج 
التعلميية م`ذ ºبتدايئ، إالUدادي، ٕاىل الثانوي، فQه �ر�مج دÉل ºخنراط 
ال�شاريك مع مؤسسات دÉل اMمتع املدين �رمهتا ٔ#نه يف س@ياسة القرب 

QقQىل ٔ�هنا عندها ٕاجيابية حقU ة، مبعىن ٔ�نه هاذ احملاور ال�سعة يتضح
الرئNس@ية، اح`ا اليوم Îادي �زيدو �ركزو ميل تتجي فاجعة حبال الفاجعة 
دÉل طانطان تتجعلنا Uىل ٔ�ننا �لفعل �زيدو من اTمع دÉل القطاUات ا�يل 
ميكن �كون عند� فهيا خصاص، و�زيدو ٔ�يضا من بعض إالجراءات 

  . ºس@تعÑالية
راق�ة التق`ية يف هاذ الفرتة Îادي �كون عند� Òمة تmßصورو Uىل ٔ�نه امل

\دا، �الضافة ٕاىل العمل داzل املدن مع اMال احلرضي، ٔ#ن الحظنا 
، الحظنا 2015يف أ#واخر دÉلها ويف الشهر�ن لولني دÉل  z2014الل 

Uىل ٔ�نه مازال يف اMال zارج احلرضي أ#مور تتحسن، السالمة الطرقQة 
ابية، لكن يف اMال احلرضي ابدينا ترنجعو لبعض أ#مور ا�يل املؤرشات ٕاجي
، و�لتايل Îادي ند�رو ٔ�ولوية zالل هاذ الس@نة 2012و 2011اكنت zالل 
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املدن ا�يل فهيم ٔ�كرث Uدد دÉل  10دÉل االتفاقQات مع  10ٔ�ننا ند�رو وا©د 
 القmىل وUدد دÉل احلوادث �ش حناولو ٔ�ننا منش@يو �لمجمتع مع س@ياسة

  .القرب �ش ند�رو ٕاجراءات ا�يل ميكن �كون ٕاجيابية Uىل هاذ الصعيد
  .شكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضل اليس التو�زي

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس@يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس@يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس@يد ٔ�محد التو�زي
  الس@يد الوز�ر، 

يف الواقع هذا مرشوع �بري \دا ومعقد، �متىن لمك فQه التوفQق، ويف 
، يف الواقع \لهم 34مىش حضيهتا الواقع اح`ا يف هاذ احلادثة أ#ãمية اليت ا

ادراري �قني صغار، اح`ا ما Îاد¥شاي نزتايدو يف هاذ أ#مل، ما Îاد¥ش 
ميكن ليش وا©د يزتايد يف هاذ املسائل هاذ املصيبة ا�يل ٔ�صابت املغاربة، 
ولكن البد ٔ�ن نقول، الس@يد الوز�ر، Uىل ٔ�ن هناك وا©د ذاك احلركة، ذاك 

  . ن رد الفعل بطيء شôNا مارد فعل احلكومة يف نظر� اك
ٕاذن، اك�ن وا©د السكوت دÉل احلكومة، اك�ن سكوت ف� خيص هاذ 
الفاجعة، وما اك½ش رد الفعل kرسUة ف� خيص مواساة هاذ الناس ٕاال 
املواساة دÉل \ال� امل` ا�يل صيفط هاذوك لكامت إالشارات ا�يل صيفط 

Éل رد ف. ٔ#رس الض«اÉعل احلكومة ف� خيص هاذ هنا اك�ن ٕاشاكلية د
  .احلادث أ#لمي

البد كنا تmßظرو، املغاربة لكهم ا�Õن ٔ�جفعهتم الفاجعة ا�يل يه  ،كذ¿
�برية \دا، املغاربة لكهم ٔ�دمت قلوهبم، م`ك انت، من ٔ�ي وا©د، ٔ�دمت 
قلوب املواطنني مبا فهيم ش@باب صغار ا�يل امشاو يف حمرقة، ٕاذن اكن يف 

ٔ�ي مغريب �يف ما اكن احلال ٔ�ن ال يت6ٔqر هباذ الواقع من الصعب Uىل 
  .املصيبة ا�يل ٔ�صابت هاذ العائالت اليت فقدت ٔ�بناهئا

اكن يف الواقع املطلوب كنا كنتظرو مكغاربة Uىل ٔ�نه �كون يوم ©داد 
Uىل أ#قل، �كون يوم ©داد �لßس@بة لهاذ أ#طفال الصغار، وا©د اãهنار 

ة Uىل ٔ�ن يف الواقع هذي مصيبة ٔ�ملت Uىل ٔ�ن تعطي احلكومة، نعطيو مكغارب
بنا مكغاربة، ٔ�ملت �لعائالت ونعطيو كذ¿ ٕاشارات لهاذوك الناس ا�يل يف 
الطرقان Uىل ٔ�ن هاذ املشلك دÉل حوادث السري مشلك وطين، ما 
ميكßشاي نقولو Uىل ٔ�نه Îري الطرقان راه ما تصاوبوش، راه كذا، ٔ#ن فQه كام 

zالق، فQه املدرسة، فQه وا©د العدد دÉل قلتو، الس@يد الوز�ر، فQه ا#ٔ 
  .املسائل

ٕاذن، املسqٔ� حكومQة، ٕاذن ما ميكßشاي نقولو جنيو عند وز�ر التجهزي 
وال وز�ر كذا يقول ليه راه الطريق ما مصاو�ش ذاك اليش الش دار 

فQه املدرسة، فQه اMمتع . �س@يدة، ٔ�بدا، ٔ#ن هذا مشلك دÉل احلكومة لكها
  . وا©د العدد دÉل الفعاليات اليت لكها سوف تعملاملدين، فQه 

�ون در� هاذ يوم احلداد Îادي تعمل Uىل ٔ�نه ٔ�ن نقوم هباذ العمل 
�لتحسNس، حىت هذاك يوم احلداد Îادي حيس املواطنني بقوة هاذ الفاجعة 

  .وهباذ الصدمة ا�يل يه �برية \دا 
هناك حتقQق،  كذ¿ املساء�، البد ٔ�ن �كون املساء�، البد ٔ�ن �كون

ما ميكßشاي خنليو الناس جمرمني داzل الطرقات ا�يل �يقmلوا عباد هللا 
راه الطريق zايبة يقmل وذاك اليش، ذوك ا�يل يقmلوا عباد هللا يقول يل 

ٔ�خطاء kرشية، اح`ا مmفقني Uلهيم، وال  %80وال  90، ٔ#ن عباد هللا
  . ٔ�خطاء عندها Uالقة ف� ©ا� العر�ت ا�ىل ك�سوق

ٕاذن، البد من تثQØت املسؤولية، املساء� دÉل هذوك الناس �ش 
يعرف الوا©د م@ال ما نطلقوش الناس، يعرف ٔ�ن الوا©د ا�يل هاز وا©د 
الاكمQو وال وا©د الاكر هاز الناس، خصو �كون Uىل ٔ�ن هناك مساء� 

  . كثرية ف� خيص أ#رواح اليت �زهق
  .وشكرا الس@يد الوز�ر احملرتم

        ::::Nس اجللسةNس اجللسةNس اجللسةNس اجللسةالس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ 
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، تفضلوا

الس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qالس@يد الوز�ر املنتدب Tى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Nس�Qكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس@يد الرئNس
ال، Îري دا� هاذ املوضوع، �لفعل هاذ الاكرثة دÉل اشQØكة طانطان، 

ل دÉلو ٔ#نه مايش موضوع دÉل اح`ا ما ابغيناش خنوضو يف التفاصي
السؤال، هو موضوع دÉل السالمة الطرقQة، واح`ا تن«رتمو املؤسسات 

  . دÉلنا
وتتعرفوا، الس@يد املس�شار احملرتم، ٔ�نمت كفاUل س@يايس ومكنتخب Uىل 

ملا يتدzل، ..  ٔ�نه ما ميكßش نقولو احلكومة ما دارت والو ٕاال ما اكن من
Éل احلدث يف ٔ�ول ا�لحظات، واكنت �لكيف اكنت رUاية مولوية سامQة د

ٕ�©داث جلنة واكن �لكيف �ش احلكومة �كون ©ارضة يف خشص وز�ر 
اTاzلية، مبعىن إالجراء أ#ول والرضوري والرسيع تدار م`ذ الوه^ أ#وىل، 
فٕاذن مكو�ت احلكومة لكها تلزتم هبذه إالرادة املولوية، وامشN`ا وتدارت 

ا ميكن نقولو حىت يش ©ا\ة حىت ½شوفو النتاجئ دÉل ا�لجنة، اح`ا اليوم م
  . هاذ ا�لجنة احملدثة �ش �كونو واحضني مع ٔ�نفس@نا

ف�الفعل هناك بعض القراءات احلكومة تدرقت، يش و©د�ن خرجوا يف 
الفNس بوك م`تخبني ويف الربملان خمتفون تيقلبوا، ال ٕاىل بقات يف الهرضة 

دا� Îلب�`ا اح`ا جنيو نقولو ها Îادي خنرجو هنرضو مايش مشلك، واش 
ٔ�ش@نو اك�ن؟ ال، اح`ا ا©رتم`ا املشاعر، اح`ا ما قدر�ش، �لفعل ت6ٔqر�، 
ا©رتم`ا املشاعر دÉل الض«اÉ ودÉل أ#رس دÉهلم ودÉل اMمتع املغريب يف 
هاذ الفاجعة، وقلنا اليوم \ال� امل` قرر �ش �كون جلنة، هاذ ا�لجنة 

\اهزة و�ٓنذاك ا�يل  %100كون املعطيات دÉلها راها zدامة، حQث �
ابغات حتملو املسؤولية يتحمل، وا�يل Îادي �كون خصو يؤدي ما Uليه 
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خصو يؤدي ما Uليه، �لفعل الطريق zاص امجليع حيرتÒا، خص السالمة 
  .الطرقQة، وما ميكßش نتÑاوزو يف هاذ اليش ٔ�ي هذا
امن دÉل امجليع، وامحلد و�لتايل، يه فرصة ٔ�خرى �ش نبN`و Uىل التض

b املغاربة لكهم يف هاذ الفاجعة لكهم مmضام`ني، ؤ�متىن ٔ�ن ال تتكرر م@ل 
  .هذه املqٓيس
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، و½شكر الس@يد الوز�ر Uىل مسامهته القمية يف 

  .هاته اجللسة
�ر االتصال، ونmßقل ٕاىل السؤال ا#ٓين أ#zري املو\ه ٕاىل الس@يد وز

  . وموضوUه ×سوية وضعية مmعاقدي القطب إالUاليم العمويم
اللكمة ٔ#©د السادة املس�شار�ن من الفريق الفQدرايل، تفضل الس@يد 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكر
  .شكرا الس@يد الرئNس

½س@بة �برية من العاملني �لقطب إالUاليم يعملون عن طريق التعاقد، 
×رشيع الشغل ودون ا©رتام ما مت االتفاق Uليه مع النقا�ت دون ا©رتام 

  .القطاعية، مما اكنت ^ انعاكسات سلبية Uىل ٔ�وضاعهم
Õا، ½سائلمك، الس@يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت س@تقومون 
هبا من ٔ�\ل ا©رتام ×رشيع الشغل وتنفQذ ما مت االتفاق Uليه مع النقا�ت 

   �لقطب إالUاليم العمويم؟ وحامية حقوق العاملني
  .ويف أ#zري، ٔ�متىن ٔ�ن ي�سم جوا�مك �جلدية والواقعية

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر

        ::::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 �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

ملتعلق بفôة ×ش@تغل ٔ�وال، ٔ�شكر الس@يد املس�شار Uىل طر©ه �لسؤال ا
بصيغة معينة مmعاقدة مع الرشكة الوطنية لٕالذاUة والتلفزة، وتقوم مبهام \لي^ 

  . و�برية، والبد من التنويه بعملها
، اكنت عند� ٕاحصائيات 300، تقريبا %14مك متثل هذه الفôة؟ حوايل 

 300سابقة ولكن ا#ٓن بعد تدقQق الرشكة الوطنية لٕالذاUة والتلفزة، حوايل 
×ش@تغل يف الرشكة الوطنية لٕالذاUة والتلفزة، يه مايش ½س@بة  U2100ىل 

  . �برية، ولكهنا ½س@بة Òمة
احشال كتلكف`ا املوارد من الناحQة املالية، مايش هذه الفôة، اMموع دÉل 

مليون درمه، املزيانية دÉل أ#جور يف  544: 2014اللكفة؟ يف س@نة 

أ#جور kشلك م�ارش يف هذيك مليون درمه،  154اكنت حوايل  2006
، وهذا راه نصف مليار درمه، يعين تقريبا 508ا�يل ترصفت فعليا  544

، مع العمل ٔ�ن نفس 2006املرات وزÉدة �ملقارنة مع  3ميكن نقول ¿ وا©د 
خشص  2000س@نوات اكنت حوايل  10العدد راه �يق، هاذي ٔ�كرث من 

  . ة والتلفزةا�يل اكنت يف الرشكة الوطنية لٕالذاU 2100و
اTو� ك¹رس جمهود مايل، ٔ�ول مشلك لقQناه وتثار الس@نة املاضية مع 
النقا�ت هو املشلك دÉل الناس ا�يل اكنوا zدامني يف املصل«ة دÉل 

وا©د، ×شلكت جلنة بناء Uىل قرارات اMلس  76إالذاUة والتلفزة القدمية، 
ج¹ع اMلس إالداري ، قدمت التوصيات دÉلها ال2014إالداري يف يونيو 

أ#س@بوع املايض، صادق Uلهيم، ا#ٓن Îادي حنلو املشلكة دÉهلم مبا فهيم 
�س اكنوا مس@ت�دمون عرضيون ومؤقmون مسÑلني Uىل حساب الوزارة، 

 10ولكن اكنوا عرضيون مؤقmون وابقاو zدامني مسا�ن هاذي ٔ�زيد من 
هلم، ا#ٓن بناء س@نوات بال ما ×سوى الوضعية دÉ 10س@نوات ٔ�و حوايل 

Uىل قرار اMلس إالداري أ#zري مجيعا صادق`ا وÎادي منش@يو حنو ×سوية 
  .©ا� 76س@نوات،  10هذا املشلك اÕي معر 

املشلك الثاين، فعال ٔ�رشت لوا©د القضية دÉل التqٔخر ٔ�حQا� يف أ#داء 
دÉل الناس، ما �يت«رتمش ال�رشيع دÉل الشغل اكمال، ولكن رامه مؤطر�ن 

القات تعاقدية، التو\ه ا�يل عند� ا#ٓن يف ٕاطار عقد الرب�مج اجلديد، بع
نعملو Uىل املعاجلة دÉل املشلكة دÉل هاذ الناس عن طريق متكني الرشكة 

ما اك½ش  2011من التوظيف، ٔ#نه العقد الرب�مج القدمي ا�يل ساىل يف 
ا �ش �يعطي هاذ إالماكنية، دا� ا#ٓن تفmحت، وهاذي ميكن ×شلك لن

نوصلو ٕاىل ©ل م`صف وUادل كرياعي التضحيات دÉل هاذ الفôة، و�ميكهنا 
  .من ظروف العNش الكرمي والعمل املالمئ

  .والسالم Uليمك ورمحة هللا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  . السالم

  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس@يد عبد الرحمي الرماح
ة املاضية كنا طرح`ا هاذ ٕاىل امسحتوا، الس@يد الوز�ر، طبعا يف الس@ن

السؤال ٔ�يضا، وكنمت واUدتو� �ٓنذاك بqٔ�مك غتعملوا Uىل ×سوية الوضعية، 
Õ¿ من بعد ما كرنجعو نطرحو السؤال من \ديد، فهو بطبيعة احلال 

  .امmداد ملا طرح`اه سابقا
8نيا، اح`ا ميل كنطرحو القطب إالUاليم كنقصدو سواء الرشكة 

�لßس@بة �لرشكة الوطنية، ٕاىل مسحتيو، املسqٔ� . نيةالوطنية ٔ�و الق`اة الثا
، اح`ا كنقصدو kشلك Uام املتعاقد�ن حىت ا�يل تيدzلوا يف 800تتعلق بـ 

ٕاطار القانون دÉل الشغل، وا�يل كنعتربو Uىل ٔ�نه اك�ن وا©د إالzالل من 
الناحQة القانونية، ٔ#نه القانون دÉل الشغل هو قانون ©د ٔ�دىن �لßس@بة 

سات، أ#جراء ا�يل ما �يطبقش Uلهيم النظام دÉل الوظيفة العمومQة، �لمؤس 
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�يتعترب القانون دÉل الشغل هو قانون احلد أ#دىن، معناه ٔ�نه ما ميكßش 
من الناحQة . لوا©د يدوز ٔ�كرث من Uامني و�كون مرمس بقوة القانون، مmفقني

  ...القانونية خصهم �كونوا مس@تقر�ن، و�لتايل �ش �رجعو لـ
ٕاذن، ٕاىل اكن القطب إالUاليم تيلعب دور ٔ�سايس يف املنافسة ا�يل 
اكينة والصعو�ت ا�يل اكينة، خص ºس@تقرار دÉل العمل ٔ�سايس �لßس@بة 
لهاذ الناس هاذو، اك�ن ا�يل عندو عقد الشغل، اك�ن ا�يل ما عندوش 
�يت�لص Îري هكذاك، اك�ن Uدم و©دة عقود الشغل، نفس العمل والعقود 

قضة، ونفس العمل وأ#جور مmناقضة، خص هاذ املسqٔ� يوقع التدارك مmنا
  .دÉلها

كذ¿ خص احلوار مع النقا�ت وºلزتام مبا مت االتفاق Uليه مع 
، اكن ºلزتام �ش ي�`فذ هاذ اليش 2014النقا�ت، zاصة يف شهر يونيو 

اهبم وفق وابقى معطل، كذ¿ ما اكيßش احلوار مع ممثيل العامل ا�يل مت انت�
  .القانون

ٕاذن، ا�يل كنطالبو ٔ�مام هاذ أ#وضاع لكها �ش �كون حوار مع هاذ 
الناس هاذو، اك�ن مسؤولية دÉلمك، الس@يد الوز�ر، واك�ن مسؤولية دÉل 
الرشكتني معا، يعين دÉل الرشكة الوطنية وال دÉل الق`اة الثانية �ش تو\د 

ضامن ºس@تقرار دÉل العمل، ©لول لهاذ املشالك ا�يل اكينة، Uىل ٔ�ساس 
  .وUىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون أ#جر مقابل العمل، �كون املسqٔ� واحضة

كذ¿ من ·ة ٔ�خرى حىت �لßس@بة لهاذ النوع دÉل العقود ا�يل  ،ٔ�يضا
�لكمتيو، ولو من الناحQة القانونية من طبيعة احلال Îادي تقولوا لنا عند� 

ىت من الناحQة الس@ياس@ية، خترجية، املشلك مايش مشلك Îري قانون، ح
من الناحQة الس@ياس@ية خص اTمع دÉل هاذ الناس، خص ٕاجياد احللول 

  .هلم، خص وا©د التعامل ممتزي نظرا لطبيعة العمل ا�يل �يقوموا به
ٕاذن، حىت ال ٔ�طيل Uليمك، الس@يد الوز�ر، كßشوفو ٔ�نه هاذ اTور دÉل 

ومن طرف كذ¿ هاذ القطاع �يقmيض وا©د ºه¹م zاص من طرفمك 
الرشكة الوطنية ومن طرف الق`اة الثانية �ش يعملوا Uىل ٕاجياد احللول، 

دقائق، ولكن كنقرتحو ال  3غيصعب Uلينا نطرحو لك القضاÉ ا#ٓن zالل 
�لßس@بة لمك وال �لßس@بة �لرشاكت املعنية ٔ�و إالدارات املعنية �ش �كون 

مبا يzٔqذ بعني ºعتبار حوار ملعاجلة هذه املشالك وٕاجياد احللول لها 
mهودات الMس@بة لكـــاßاة �املني، تعلق أ#مر �لق`�ل هؤالء الع�ي تبذل �ل  

  .التلفزية، تعلق أ#مر �ٕالذاUات اجلهوية، تعلق أ#مر �لق`اة الثانية
  .شكرا

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
شكرا الس@يد املس�شار، و½شكر الس@يد الوز�ر، ما ابقاش ¿ الوقت، 

  ...س@يد الوز�ر، وال نعطيوك وا©د اTقQقة تتلكم �ش �رد Uىلال 

        ::::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 �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
ٔ�وال، الس@نة املاضية جQت الزتمت �ش حنل املشلكة دÉل هاذوك 

  . ©لينا املشلكة دÉهلم، هذا نقطة ٔ�وىل 2015ٔ��ريل  5، كن�ربمك يف 76
\ديد النظام دÉل التوظيف Uرب املباراة،  الزتم`ا بqٔننا Îادي حنر�و من

  .وراه ابدا، اكنت املباراة أ#وىل وتعلنت ٔ�يضا عن املباراة الثانية
اتصلت يب ورفضوا النظام دÉل  82013لثا، ولعلممك، النقا�ت يف 

التوظيف ا�يل ما �يكو½ش يف ٕاطار م�اراة Uلنية، وقف`ا املباراة يف بداية 
لنقا�ت، وهذا يشء الزتمت به، وامحلد b، ا#ٓن بناء Uىل ملمتس ا 2013

  .راه كتعلن أ#مور
، هاذوك دÉل الباتmßا، واكينة الفôة ا�يل هام 300النقطة الثالثة، هاذيك 

الناس ا�يل عندمه عقود دامئة، وهاذو فهيم  �ناكو املس@ت�دمني العاديني، 
ي ــــــــــــــــــــ، وا�ل)assimilés(جوج دÉل الفôات مبا فهيم ا�يل هام 

)non assimilés .( اتôفق معك  - هاذ الفmخص تعاجل يف ٕاطار  -ٔ�� م
حوار، ٔ#ن اك�ن ا�يل عندو ٔ�جور U�ٔىل من أ#جور ٕاىل اكنت الوضعية دÉلو 
مسواة، واك�ن ا�يل فعال خصنا نضمنو ^ ºس@تقرار ؤ�من وظيفي، zاصة 

م دÉل الق`اة السادسة ، اك�ن الناس كنعرفه)l’antenne(وهو �يت«دث يف 
هذا �هيرض يف ... وا�يل هاذي وضعية مس@تعÑ^ عند� ٔ�و يف متازيغت ٔ�و

)l’antenne( ،لو تعاجلÉش، خص الوضعية دßهيرض مع املغاربة، ما ميك� ،
 76وهاذ اليش ممكن يمت يف ٕاطار حوار مع النقا�ت، راه امللف دÉل مجموUة 

جنلس معهم من Îدا، ٔ�� Îدا ٔ�� .. ما كناش كنتصورو غنقدو حنلوه
  .دÉل الصباح يف مقر وزارة االتصال، صايف 10غنتظرمه يف الصباح مع 

        ::::الس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسةالس@يد رئNس اجللسة
  .شكرا �لس@يد الوز�ر
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