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  )م 2015 ٔ��ريل 28( هـ 1436 رجبمن  9 ثال5ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئHس اGلسل امساخلاخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 اUقKقة اTٔربعنيلساNة الرابعة و ومخسون دقKقة، ابتداءا من اساNة  ::::التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

   .بعد الزوال
  .م\اقشة اTٔس=ئZ الشفهية ::::Xدول اTٔعاملXدول اTٔعاملXدول اTٔعاملXدول اTٔعامل

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

        ::::ن ٔ�شن، رئHس اجللسةن ٔ�شن، رئHس اجللسةن ٔ�شن، رئHس اجللسةن ٔ�شن، رئHس اجللسةالرحامالرحامالرحامالرحام    الس=يد عبدالس=يد عبدالس=يد عبدالس=يد عبداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .N�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  الس=يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اUس=تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

ر�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Tٔس=ئZ السادة اUاtيل Gلس املس�شا
   .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول اTٔس=ئZ الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، ٔ�دعو اGلس املوقر لتالوة الفاحتة �رحام Nىل ٔ�رواح حضا� �ادثة 

جراء انقالب �افZ  السري اليت وقعت صباح اليوم بضوا� ٕاقلمي ورزازات
 . لنقل الراكب

  .قراءة الفاحتة من فضلمك

  : امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 
لْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم والَ ا

منيآ .الضَّالِّين.   

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

  :الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . مو��رمح هللا

واTٓن ٔ�عطي اللكمة �لس=يد اTٔمني ٕالطالع اGلس Nىل ما Xد من 
  . مراسالت وٕاNال�ت

  .اللكمة لمك الس=يد اTٔمني
  

        ::::املس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس=يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلس
  .شكرا الس=يد الرئHس

توصل رئHس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكhوبة من Nدد من 
Xلسة اTٔس=ئZ الشفهية ليومه  السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال

عبد الرحمي العامين، عبد : ، ويتعلق اTٔمر �لسادة2015ٔ��ريل  28الثال5ء 
الصمد عرشان، حلسن بلبصريي، محمد الك�وري، موالي ٕادر¤س العلوي 
احلس=ين، حلسن بوعود، عبد اGيد احلناكري، عبد هللا ٔ�بوزيد، املهدي 

، احلفKظ البا�وري�يك، عبد السالم عمثون، سعيد ارزيقي، عبد القادر لرب 
ٔ�حhيت، فريدة النعميي، حلسن بلمقدم، محمد بنطالب، س=يدايت الشاكف، 
املصطفى تومة، املصطفى الرداد، عبد الرحمي عمثون، عبد الرحمي وامعرو، 
جامل بوهنري، محمد احسايين، ا®تار صواب، ٔ�محد الرمحوين، محمد الزعمي، 

رحمي العامين، Nيل طل²ة، جامل الساكك، عبد عبد ا�لطيف ٔ�معو، عبد ال
، شفKق �ر�µٔ حامد �ٔ ، امحليد احسHسن، محمد الق\دويس، عبد العز�ز البنني

بنكريان، عبد الوا�د الشاعر، س=يدي محمد سامل امجلاين، لطيفة الزيواين، 
عبد هللا الغويت، حلسن العواين، اجلياليل صبحي، عبد امحليد ٔ��رشان، 

، ٔ�محد العاليف، محمد يالصخل ا�Uن العكرود، جحوب ٔ�ق�يب محمد، جام
، tريي بل¼ري، عبد القادر سالمة، محمد د ٔ��رµٔ�حام�رطين، محمد القلويب، 

عبد الوهاب  حلبHب لعلج، وt�ٔرياالق\دويس، محمد عبو، احلو املربوح، 
        . بلفقKه

كام توصلت الرئاسة مبراسلتني من الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
ربملان، اTٔوىل خيرب من tاللها اGلس طلب الس=يد وز�ر التجهزي والنقل ال

ٕ�دراج اTٔس=ئZ املوÅة لوزارته يف �ٓخر اجللسة، والثانية ختص طلب 
الس=يد وز�ر الص²ة بتnٔجKل السؤال الفريد املوXه لوزارته ٕاىل Xلسة الحقة 

  . الرتباطهام �لزتامات حكومKة طارئة
رئHس فريق التجمع الوطين لÊٔحرار، يطلب  وكذÉ مبراسZ من الس=يد

من tاللها تnٔجKل السؤال املوXه �لس=يد وز�ر التجهزي والنقل حول 
اTٔرضار اليت ÎسÍهبا اTٔمطار والتقلبات اجلوية �لطرق الوطنية ٕاىل Xلسة 

  . الحقة
 28خبصوص اTٔس=ئZ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل Ðاية يومه الثال5ء 

  : ٔ��ريل، فهÔي اكلتايل
  سؤÖ؛  N :32دد اTٔس=ئZ الشفهية -
 سؤال وا�د؛ : Nدد اTٔس=ئZ الكhابية -
 . ٔ�جوبة 8: وNدد اTٔجوبة الكhابية -

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا �لس=يد اTٔمني

و×رشع اTٓن يف معاجلة اTٔس=ئZ الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه 
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 الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية اجللسة، ونبدٔ�ها بnٔول سؤال موXه ٕاىل
والتكو�ن املهين، وهو حول ارتفاع ×س=بة الهدر املدريس يف صفوف 
الفhيات يف العامل القروي، واللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء الفريق 

  . Öس=تقاليل �لو�دة والتعادلية
  .ٔ�س=تاذ طريÍش، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد طريÍشاملس�شار الس=يد محمد طريÍشاملس�شار الس=يد محمد طريÍشاملس�شار الس=يد محمد طريÍش
  الس=يد الرئHس،

  الوزراء احملرتمني،السادة 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خوايت املس�شارات، 
سؤالنا يتعلق عن إالحصائيات الرمسية حول الهدر املدريس يف صفوف 
الفhيات وخصوصا يف العامل القروي، نالحظ ٔ�ن هذه الÛس=بة الزالت مرتفعة 
Xدا، وذf ÉسÍب الوضع ÖجÝعي الهش، ز�دة Nىل العوائق الكÜرية 

ف ٔ�مام متدرس هؤالء الفhيات، مما يطرح مشلك �بري وهو Nدم اليت تق
�اكâ الفرص بني فhيات العامل القروي والعامل احلرضي .  

وكذÉ عوامل اقhصادية واجÝعية �UرXة اTٔوىل، مما تضع هذه 
العوائق لكها ٔ�مام\ا ٕاشاكال يف معق املسäٔn اUميقراطية واحلق يف التعلمي 

تلميذات اململكة املغربية العز�زة Nرب ربوع الوطن، اTٔمر اجليد للك تالمKذ و 
: اæي يدفعنا كفريق اس=تقاليل لطرح السؤال Nىل الس=يد الوز�ر، ٔ�ال وهو

ما يه الطرق الناجعة اليت س=تعملون Nىل تنفKذها من X�ٔل التغلب Nىل 
هذه الظاهرة، وخصوصا يف املناطق القروية، و�Tٔخص يف املناطق اجلبلية 

يف م\اطق ج�ال اTٔطلس املتوسط وكذÉ املناطق الشاملية  وtاصة
  وكذÉ يف اجلنوب املغريب؟

  .وشكرا الس=يد الرئHس احملرتم

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

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

الس=يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية الس=يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية الس=يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية الس=يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية 
        ::::و�ن املهينو�ن املهينو�ن املهينو�ن املهينوالتكوالتكوالتكوالتك

  .شكرا الس=يد الرئHس
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

. فعال الهدر املدريس هو مشلك �لÛس=بة لنا، tاصة يف العامل القروي
اكن هناك جمهودات �برية اليت متت tالل هاذ الس=نوات اtTٔرية، حبيث 
×سب الهدر املدريس تقلصت tالل هذه الس=نوات، ولكن �لÛس=بة 

  .ت يف العامل القروي هناك �يق ×سب، و×سب ا�يل يه جيب تدارíها�لفhيا
من طبيعة احلال، ما يه اTٓليات اليت وظفت يف املايض واليت جيب ٔ�ن 

  توظف ؤ�ن òركز Nلهيا يف املس=تق�ل؟

ٔ�وال، لك مل يتعلق بتعز�ز العرض الرتبوي واملدريس، يعين بناء 
ؤسسات داtل الوطن من امل %54مؤسسات يف العامل القروي، رمغ ٔ�ن 

  . يه توXد يف العامل القروي
 1000ٕاذن، اTٓن tالل هاذ الست س=نوات اtTٔرية مت بناء ما يفوق 

مؤسسة، و×سري يف نفس Öجتاه  200مؤسسة، ٔ�ي بوترية ٔ�و مبعدل د�ل 
  .ونقوم بنفس اGهودات

5نيا، ما يقلص الهدر هو لك ما يتعلق �Uمع ÖجÝعي، سواء مليون 
اTٓن �ر�مج تHسري كHس=تافد م\و ما يفوق . فظة، سواء �ر�مج تHسريحم

ٔ�لف تلميذ وتلميذة، و�يف ما كتعرفوا �ر�مج تHسري هو م\²ة كتعطى  800
  . لÊٔبو�ن �ش الطفل ٔ�و الطفZ ما ميتنعش عن اUراسة

وفضال، بطبيعة احلال، عن إالطعام املدريس ا�يل كHس=تافد م\و مليون 
ٕاىل ... ٔ�لف تلميذ وتلميذة 90وتلميذة، والنقل املدريس  ٔ�لف تلميذ 300و
 ٓ   .خره�

لكها جمهودات تصب ٕاىل التقليص من الهدر املدريس، ؤ�كرث من هذا 
امشH\ا حىت يف وا�د اýمنوذج Xديد انتاع املدارس ا�يل هو املدرسة 

ٕاىل ... �ش �كون هناك داtلية وإالطعام امجلاNاتية، لتحفزي وtاصة الفhيات
  .و�كون لك الرشوط مhوفرة لتحفزي الفhيات Nىل اýمتدرس �ٓخره،

  .وشكرا

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

  .لمك التعقKب، تفضل طريÍشاTٔس=تاذ 

        ::::طريÍشطريÍشطريÍشطريÍشاملس�شار الس=يد محمد املس�شار الس=يد محمد املس�شار الس=يد محمد املس�شار الس=يد محمد 
مشكور الس=يد الوز�ر Nىل تقدمي اجلواب املتعلق �ٕالشاكالت 

 ظل الس=ياسة املطرو�ة، ٔ�و اجلواب عن إالشاكالت املطرو�ة يف
حقKقة ٔ�ن هناك جناح ف� يتعلق . احلكومKة اليت دامئا تتغىن بن�اح اýمتدرس

�ýمتدرس، ولكن يبقى دامئا اخلصاص ا�يل اح\ا كÛش=تغلو Nليه وخصوصا يف 
  . العامل القروي

العامل القروي دامئا تنالحظو عن لك س=نة، يعين �لرمغ من اGهودات 
راه اك�ن، ولكو راه ت لكو اح\ا NارفKنه، ولكو املبذوä، هاذ اليش ا�يل قل

قوت من  ا�يل )l'INDH1(امجلاNاتية، و�يتطبق ف� يتعلق �ملدرسة 
الفhاة املغربية Nىل طاوä التعلمي،  د�ل العرض املدريس، ودمعت اجللوس

ٕاال ٔ�نه ت�Hقى ٕاشاكليات ٔ�خرى املرتبطة �لبKÛات التحتية ا�يل يه الطرق 
  ...بعض املناطق اليت حتتاج ٕاىل وسائل النقل.. املدارشا�يل كتnٔدي ٕاىل 

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

                                                 
1 Initiative Nationale du Développement Humain 
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اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد ف� تبقى، يف بعض الثواين ما تبقى 
  .لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
ت فعال نقوم هبا مجيعا، Tٔن اك�ن مسامهة كذN Éىل يه هاذ اGهودا

ا�يل هو �م Xدا وا�يل ابغيت òركز Nليه هو Öلتقائية . لك املس=تو�ت
نتاع الس=ياسات القطاعية، هذا حىت هو �م Tٔنه �يحفز بطبيعة احلال 
الفhيات Nىل اýمتدرس، وهذا راه جمهود جامعي، Tٔن ميل كÛشوفو وا�د 

 %30رت ٔ�ش=نو هام ٔ�مه اTٔس=باب عن Öنقطاع اUرايس، اUراسة ا�يل تدا
من التالمKذ ال حيبون املدرسة، ٕاذن ما يش اك�ن Ðري مشلك د�ل 
التجهزيات، اك�ن مشلك كذÉ ا�يل هو ثقايف، اك�ن وا�د مشلك د�ل 
اجلاذبية د�ل املدرسة املغربية، ولك هذه املشالك بطبيعة احلال ٔ�ن ×ش=تغل 

  .Nلهيا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس=يد رئHسالس=يد رئHسالس=يد رئHسالس=يد رئHس
  .شكرا الس=يد الوز�ر

السؤال املوايل يف نفس القطاع، وهو حول احلجرات اUراس=ية املبKÛة 
�ملفكك، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق Öس=تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلية، تفضل اليس اTٔنصاري

        ::::املس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصاري
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  الزمKالت والزمالء،

اح\ا يف الفريق Öس=تقاليل، الس=يد الوز�ر، ٔ�رد� يف نطاق املساءä ٔ�ن 
ه بــ ـــــا يصطلح NلKــــــة ٔ�و مـــــــرات املفككـــنطرح Nليمك مشلك احلج

)le préfbriqué( نا اخلرب اليقني من عقر دارمك، ٔ�ي منKوقد اس=تق ،
يد وز�ر الرتبية الوطنية، اæي رصح الوزارة نفسها ومن املرشف Nلهيا الس= 

Nدة مرات ٔ�ن احلجرات املفككة الزالت تتواXد �كرثة يف مجيع املناطق، 
ؤ�ن قد بنHت مبواد سامة، ورمبا تؤدي ٕاىل الرسطان، مما ¤شلك خطرا Nىل 

  . التالمKذ
وبطبيعة احلال هذه احلجرات اكن قد معدت ٕاýهيا الوزارة م\ذ عرشات 

تواXد ٔ�و وصول التعلمي ٕاىل املدارش والقرى، وذÉ  الس=نني لفك ٕاشاكلية
جحرة ؤ�مام اخلطر اUامه وترصحيات  6000املؤقت ٔ�صبح دامئا، اTٓن ٔ�مام 

الوزارة نفسها، نود ٔ�ن يعرف الرٔ�ي العام، من tالل هذه الق�ة، �يف 
  س=تعاجلون اخلطر اæي ٔ�نمت ٔ�نفسمك قد N�ٔلنمت عنه؟

 ٓTست لمك ٔ�ية ذريعة اHن �لحكومة لتغطي ٔ�و تفادي معاجلة و�لتايل، ل
  : ولهذا، ×سائلمك. هذه اTٓفة

هل الرمق اæي تداولته الص²افة واæي صدر عن الس=يد الوز�ر 
  حصي²ا؟ 

  وٕاذا اكن حصي²ا، ٔ�يعقل ٔ�ن تبقى هذه اTٓفة دامئة؟ 
و�يف تتصورون معاجلهتا يف ٔ�قرب اXٓTال، وtاصة ٔ�ننا اTٓن نتلكم عن 

  د�؟ٕاصالح التعلمي يف بال
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة، تفضل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس=يد الرئHس،

فعال هاذ املشلك د�ل البناء املفكك هو يطرح حبدة، وخصنا òكونو 
د�ل احلجرات �لبناء املفكك، ولكن  رصحيني ف� بيÛ\ا، Uينا Nدة �ٓالف

، )l'amiante(ا�يل فKه ا�يل يه �يطرح فعال مشلك وهو البناء املفكك 
هاذ احلجرات ٕامىت ). l'amiante(ا�يل فKه ما ¤سمى �حلر�ر الصخري 

تÍ\او؟ هاذ احلجرات تÍ\او يف ال�سعينات، توقف البناء نتاع احلجرات 
ال لكها اكنت اس�/رات من X�ٔل تعممي بطبيعة احل. 97املفكك ابتداء من 

  .اýمتدرس، tاصة يف اGال القروي
جبرد املفكك Nىل الصعيد  ،الو�ٔ الس=نة املاضية، لتدارك هذا الوضع مقنا 

الوطين، والعملية ا�يل اTٓن يه قامئة هو جرد لك احلجرات ا�يل فهيم 
)l'amiante (ولويةTٔش نعطيومه ا� .  

درمه �ش نعوضو هاذ احلجرات ا�يل  مليون 200مقنا كذÉ �رصد 
كتكون خطرية ميل �يكون ) l'amiante(، Nلام ٔ�ن )l'amiante(فهيم 

ٕاخل، ولكن رمغ ... الوضعية د�ل البناء Xد مhدهور، وال �يكون يف حفر
ذÉ راه اح\ا كÛش=تغلو مع وزارة اUاtلية ووزارة املالية �ش نوضعو �د 

  . ث س=نواتلهاذ احلجرات يف ٔ�فق س=ن�ني ٔ�و ثال
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

 .اTٔس=تاذ اTٔنصاري، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اTٔنصاري
  .شكرا الس=يد الوز�ر

لقد س=مئ الشعب املغريب من Öس=Ýع ٕاىل بعض الوعود، ودامئا ×سمع 
 ٔ�ننا نقوم �ٕالحصاء، وس=نعمل اليشء اæي كنا ×سمعه عند تقدمي �ر�مج

  .اس=تع�ايل �لقضاء Nىل Nدد �بري من الظواهر يف التعلمي
ومن الصدف ٔ�ن اæي ¤رشف Nىل قطاع التعلمي هو اæي اكن ¤رشف 
Nليه عند تثKÍت Nدد �بري من هذه احلجرات اليت مسيمتوها اTٓن وقد بنHت 

  .اæي ¤شلك خطرا �Nرتافمك اTٓن) l'amiante(بـ 
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لتالمKذ �لرسطان بعد س=ن�ني اTٓن، نhÛظر ماذا؟ نhÛظر ٔ�ن يصاب ا
لنقول ٔ�ننا س=نقيض Nىل هذه اTٓفة، خص البد وNد من هذه الق�ة ٔ�مام 

  ...الشعب املغريب، ويف ٕاطار الرشاكة مع امجلاNات احمللية

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
اTٔس=تاذ .. شكرا É الس=يد املس�شار، واللكمة �لس=يد الوز�ر

  . اTٔنصاري صايف
اللكمة يف بعض الثواين، تفضل الس=يد  تفضل الس=يد الوز�ر، لمك

 .الوز�ر

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس=يد الرئHس، 

جحرة، راه ما نقدروش نقضيو Nىل  6000هو فعال Uينا ما يفوق 
بد من رصد بطبيعة  شهر ٔ�و س=نة، البد من الوقت والجحرة يف 6000

  .ش ندوزو هاذ الوضعية هاذياحلال من مزيانية �
اTٓن ×ش=تغل مع وزارة اUاtلية ووزارة املالية �ش هاذ اليش نتغلبو 

س=نوات يف ٔ�قىص �د، اTٓن Tٔول مرة رصد�  N3ليه يف ظرف س=ن�ني ٔ�و 
مليون درمه �ش نبداو ×ش=تغلو Nىل هاذ اليش هذا، وراه Öش=تغال  200

دها ٔ�ولوية �لÛس=بة لنا Tٔن يعين بدا، يعين هذا من بني الربامج ا�يل عن
  . حصة املغاربة وحصة اTٔطفال �لÛس=بة لنا هو ٔ�ولوية اTٔولو�ت

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

نhÛقل �لسؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا وهو حول رصف 
مس=تحقات ×ساء ورXال التعلمي ا�æن ٔ�حKلوا Nىل التقاNد، واللكمة �Tٔد 

  . دة املس�شار�ن من الفريق Öشرتايكالسا
 .تفضل اTٔس=تاذ Nلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يدة والسادة الوزراء،

الزال العديد من ×ساء ورXال التعلمي ا�æن اس=تفادوا من التقاNد 
لوز�ر، ق�ل صدور املرسوم القايض الÛس=يب tالل الس=نة املاضية، الس=يد ا

�متديد سن التقاNد يhÛظرون رصف معاشاهتم اليت مل ترصف لبعض الف9ات 

  .حلد الساNة
ٔ�مام هذه الوضعية املادية املقلقة اليت ٔ�صبح يعHشها Ð�ٔلب هذه الف9ات، 
×سائلمك، الس=يد الوز�ر، عن ما يه التدابري Öس=تع�الية اليت ميكن ٔ�ن 

صد رصف مس=تحقات رXال و×ساء التعلمي يف ٔ�قرب تت¼ذها احلكومة ق

  . اXٓTال
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، تفضلوا لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس=يد الرئHس،

السؤال، السؤال �ش نعطيو  كÛشكر الس=يد الرئHس Nىل طر�ه لهذا
ا�يل ابغيت نقول لمك ٔ�ن Nدد . بعض املعطيات ف� خيص هاذ املوضوع

مس=تفKد  2780املس=تفKد�ن من التقاNد الÛس=يب الس=نة املاضية وصل ٕاىل 
ومس=تفKدة، ولكهم بطبيعة احلال امللفات د�هلم ٔ�حKلت Nىل الصندوق 

) la pension(يعين  املغريب �لتقاNد من X�ٔل بطبيعة احلال اس=ت¼الص
  .د�ل التقاNد د�هلم

ملف، يعين هاذو بطبيعة احلال  2646ٕاىل �دود اليوم، متت تصفKة 
�اä ا�يل يه  134ا�يل ابقى، ابقى . كHس=ت¼لصوا التقاNد د�هلم بصفة Nادية

اTٓن يعين متت اUراسة د�لها، ؤ�حKلت Nىل اخلازن الوزاري من X�ٔل من 
N ٔشريnىل هذه امللفاتطبيعة احلال الت .  

  . ٕاذن، هذه يه الوضعية احلالية
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر
  .تفضل اليس العلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  الس=يد الوز�ر، 

ٔ�� كÛشكرمك Nىل هاذ NÖرتاف الرصحي بnٔن هناك مشلك ال زال قامئا 
املعلومات ا�يل عند� يف  ٔ�رسة، ورمبا يقدر �كون كرث، اح\ا 134يف حق 

الفريق ٔ�كرث، ولكن اح\ا ماعند�ش معطيات دقKقة Tٔن ٔ�نمت íجهة حكومKة 
  .134تد�رون هذا القطاع �Nرتافمك قلتو اك�ن 

اح\ا كفريق اشرتايك، ٔ�وال ×س�ل بnٔن هناك ارتباك حقKقي حصل ٔ�ثناء 
التعلمي تطبيق املرسوم القايض �متديد سن التقاNد، ؤ�ن الف9ة د�ل رXال 

ظلمت مرتني، املرة اTٔوىل ملا مت متديد سن التقاNد دون Öس�شارة د�ل 
  .هاذ الف9ة، يعين احلكومة اختذت هاذ املرسوم �كKفKة ٔ��ادية

5نيا، Nدم رصف املعاشات حلد الساNة، وا�يل ابغينا نقولو بnٔن هاذ 
د�ل  إالصالح اæي نÛشده مجيعا، وتÛشده احلكومة د�ل ٕاصالح املنظومة

التقاNد ببالد�، ها هو إالشاكل حصل، الناس خرجوا تقاNد ×س=يب، 
و�يبقى بني اUار د�لو، بني السKÍطار، بني البنك ٕاىل اكن عندو يش 
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�ريدي، وبني الصندوق املغريب �لتقاNد، يعين �ر�د يوما Nىل يوم �ش 
  .حيصل Nىل التقاNد د�لو

، وما ٔ�دراك ما التعلمي، ويف هاذ الف9ة ٔ�ف\ت زهرة حKاهتا يف التعلمي
اtTٔري ام\ني جييو هاذ الناس يد�روا تقاNد ×س=يب ٔ�و خيرجوا يت²الوا 

م\مك، يلقاو مشلك  ز�ز ما احلكومة تقول هلم مكلوا هاذ العام  �لتقاNد، بعد
�ش �tذوا ذيك املرتب الشهري د�هلم ا�يل �يبقى هلم يف التقاNد، ا�يل هو 

شهر، �ٔ  7شهر ٔ�و �ٔ  6شهر ٔ�و �ٔ  3ية، وكن¼ليو ال يفي �حلاجKات الرئHس= 
  .وهاذ الناس حمرومني من التطبHب، من سد رمق احملتاج كام يقال

Nىل هاذ اTٔساس، اح\ا نناشدمك، الس=يد الوز�ر، �ش تضاعفوا اجلهود 
�اä ا�يل يه Nالقة، و�ش احلكومة تضاعف اجلهود  134ل�سوية بعدا هاذ 

املغريب �لتقاNد حىت تتوصل هاذ الف9ات  ل�سوية هاذ املشلك مع الصندوق
ا�يل يه بÛت رXال د�ل املغرب، وا�يل �يبKÛو اليوم رXال د�ل الغد، ا�يل 
هو التعلمي وما ٔ�دراك ما التعلمي، �ش هاذ الناس هاذو Nىل اTٔقل ميل 
خيرجوا �لتقاNد، ٔ�و ¤شربوا التقاNد الÛس=يب د�هلم، يتوصلوا �ملس=تحقات 

يضمنوا ما تبقى هلم من معر حKاهتم، وٕان اكنت اTٔعامر بيد  د�هلم Ðري �ش
  . هللا

  .وشكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك تعقKب؟ تفضل

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس=يد الرئHس

وا�د النقطة، ٔ�ننا كنتلكمو Nىل املس=تفKد�ن من Ðري ابغيت òركز Nىل 
س=نة، هذاك ما  60التقاNد الÛس=يب، Tٔن التقاNد العادي ا�يل �يوصلوا لـ 

�ٓالف مhقاNد من وزارة  �10يطرحش مشلك، Tٔن هاذ الس=نة ما يفوق 
الرتبية الوطنية ماعندو حىت يش مشلك يف اس=ت¼الص املعاش د�لو 

  . شهر�
Tٔن كتكون Nارف فوقاش Ðادي يتقاNد،  اNالش ماعندوش مشلك؟

واملصاحل د�ل املوارد الÍرشية كهتيnٔ امللف عن بعد �ش ما �يكو×ش هاذ 
وا�د الطلب نتاع التقاNد الÛس=يب، يف املشلك هذا، ولكن ميل �يكون 

بعض اTٔحKان امللفات إالدارية كتكون �قصها بعض الو5ئق، وهذا هو ا�يل 
اTٔحKان هاذ الوضعيات، يعين �ش òكونو  �يجعل ٔ�ننا كنعHشو يف بعض

  . م\طقKني ورصحيني و�لك شفافKة
ٔ�رسة ما Îس=تحقش املعاش  134بطبيعة احلال هذا ما �يعنHش ٔ�ن هاذ 

ملف  134د�لها يف الوقت د�لها، وبطبيعة احلال Ðادي نقوم òركز Nىل هاذ 
  .�ش تتدارك اTٔمور يف ٔ�قرب اXٓTال

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

ونhÛقل ٕاىل السؤال اtTٔري يف هذا القطاع، وهو حول ا�رتام حرمة 
  . املؤسسات الرتبوية

  .السؤال �Tٔد ٔ�عضاء الفريق اTٔصاä واملعارصة، تفضل اTٔس=تاذ شكKل

        ::::املس�شار الس=يد Nابد شكKلاملس�شار الس=يد Nابد شكKلاملس�شار الس=يد Nابد شكKلاملس�شار الس=يد Nابد شكKل
  .شكرا الس=يد الرئHس احملرتم

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  �ن،ٕاخواين املس�شار 
  الس=يد الوز�ر،

حظمك اليوم يه ٔ�ربعة د�ل اTٔس=ئZ، لكها تد�ن وتعري القطاع اæي 
كنت ٔ�نتظر من السادة املس�شار�ن، ٔ�صدقايئ ا�يل . ٔ�نمت مسؤولون Nليه

س=بقوين بnٔس=ئZ، وا�د يقول بnٔن هاذ الوزارة معلت يش �اXة مز�نة، 
تعلمي، ما اكيÛش وا�د وفني Ðاديني اح\ا ٕاىل ٔ�مه يشء عند� يف البالد هو ال 

من املسؤولني د�ل الشعب يقول يش �اXة فKه مز�نة، فني Ðاديني؟ 
ٔ�ش=نو مس=تق�لنا يف هاذ البالد ٕاىل اكن التعلمي د�لنا يف هاذ احلاä ا�يل 
تHشهدوا هبا مجيع املس�شار�ن ومجيع النواب، يف الغرفة اTٔوىل اTٔخرى؟ 

وم جنلسو Tٔن قلناها هاذي واش �يق ما حلقش الوقت �ش نقولو يش ي
س=نني، وانتظر� يش ن��Kة ما اكيناش، واTٓن 5ين قلناها وXلس=نا  10

  وتنhÛظرو وفني حلق\ا؟
  الس=يد الوز�ر،

ٔ�� ما ابغيت نقول Ð Éري ما يقع ا�يل حلق لنا اح\ا، Nىل حسب 
مكhب د�ل اUراسات ا�يل هو �بع لمك، العنف �زداد العدد د�لو، 

وطوا داtل اTٔقسام د�هلم، العنف اجلسدي اكرث، فني ساTٔساتذة تي� 
  Ðاديني؟ 

ما مخمتوش وا�د اýهنار�ت ند�رو حىت ٕاىل ما اك×ش التعلمي ند�رو Ðري 
الرتبية، ٕاىل ما اك×ش التعلمي Tٔن تÛشوفو التعلمي د�لنا فني حلق، فني حلق، 

املدرسة  ند�رو Ðري بعداك وا�د احلاXة ا�يل يه �مة، ند�رو الرشطة د�ل
ا�يل حترس لنا اوالد�، Ðري ٕاىل ما اعطينامهش التعلمي نعطيومه �ربية 

  .حس=نة
  .الس=يد الوز�ر، نhÛظر اجلواب د�لمك

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، تفضلوا لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::و�ن املهينو�ن املهينو�ن املهينو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكالس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتك
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد املس�شار احملرتم،
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فعال �لكمتو Nىل التعلمي، اح\ا� كنا دامئا رصحيني ف� خيص التعلمي 
ووضعية التعلمي، Nىل لك املس=تو�ت، ال Nىل مس=توى الÛسب د�ل 

Nىل لك املس=تو�ت، كنا دامئا . اýمتدرس، ال Nىل مس=توى جودة التعلمي
ص وضعية التعلمي يف بالد�، وهذا بطبيعة احلال تقامسناه يف رصحيني ف� خي

  . Nدة حمطات
 äٔnهنوض �لتعلمي مايش يه مسýا�يل �م وهو التعلمي خصنا نعرفو ٔ�ن ا
د�ل والية حكومKة ٔ�و س=نة ٔ�و س=ن�ني، فهو خصو يتÍىن Nىل وا�د الرؤية 

هاذ اليش ا�يل ا�يل يه بعيدة اTٔمد، و×ش=تغلو يف ٕاطار هاذ الرؤية بربامج و 
اTٓن يعين م\خرطني فKه، اك�ن وا�د اGلس اNTٔىل �لرتبية والتكو�ن 
والبحث العلمي ا�يل كHش=تغل Nىل الرؤية املس=تق�لية، والوزارة Îش=تغل Nىل 
Nدة �رامج قصرية ومhوسطة اTٔمد �لهنوض �ملنظومة التعلميية يف ٕاطار 

  .عيدة اTٔمدبطبيعة احلال انتظار هذه الرؤية إالسرتاتيجية ب 
التعلمي هو مسؤولية د�لنا مجيعا، حكومة و�رملان وجممتع، ما ميكÛش 
هنضو �لتعلمي من tالل جمهودات طرف، خص �كون جمهودات د�ل لك 

  .اTٔطراف، وهذا �م Xدا
ف� خيص العنف، وهذا هو املوضوع د�ل السؤال د�لمك، العنف حىت 

مج د�ل التعلمي ٔ�ش=نو فهيم هاذ هو مشلك جممتعي، Tٔن ميل كÛشوفو الربا
الربامج tاصة يف التعلمي Öبتدايئ، الرتبية Nىل القمي، Nىل �Öرتام، الرتبية 

  .Nىل بطبيعة احلال التضامن، لك ما يتعلق مبجمتع صاحل
بطبيعة احلال هناك بعض Öحنرافات، هاذ Öحنرافات كÛش=تغلو يعين 

tحنرافات سواء داÖ ا �ل²د من هذهKل املدرسة ٔ�و يف حميط املدرسة، يوم
اUاtلية، وزارة العدل، : وزارة الرتبية الوطنية وكذÉ وزارات ٔ�خرى

اTٔمن الوطين، اUرك، ؤ�كرث من هذا حىت مع اGمتع املدين، هذه مسäٔn هتم 
امجليع، وجيب بطبيعة احلال تضافر اجلهود د�ل امجليع، وtاصة اTٔرسة 

  . وا�د الن��Kةاملغربية �ش نقدرو نوصلو ل
  .وشكرا الس=يد الرئHس

  ::::س=يد رئHس اجللسةس=يد رئHس اجللسةس=يد رئHس اجللسةس=يد رئHس اجللسةل ل ل ل ا
  . شكرا لمك، الس=يد الوز�ر

  .اTٔس=تاذ شكKل يف ثواين معدودة Xدا �ش ما نقطعش Nليك الصوت

        ::::KلKلKلKلاملس�شار الس=يد Nابد شك املس�شار الس=يد Nابد شك املس�شار الس=يد Nابد شك املس�شار الس=يد Nابد شك 
ٔ��، الس=يد الوز�ر، تÛشكرك Nىل الرصا�ة د�Tٔ ،Éنين تنفضل بnٔنين 

يعين راه الغالب هللا، هاذ اليش ا�يل ×سمع من احلكومة هاذ الرصا�ة، 
 É ري سؤال، الس=يد الوز�ر، تنقولÐ É ٓن ٔ�� تنطرحTابغييت تقول يل، وا

  ...ٔ�ش=نا هو إالطار القانوين اæي يؤطر العالقة بني املؤسسات الرتبوية

        ::::لس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةا
اليس اشاكيل راه ما ابقاش عندك الوقت، اليس اشاكيل راه ما ابقاش 

واtا كهترض راه قطعت Nليك الصوت، Tٔن Nلمت É، اوالد�  عندك
  . اكملني ولكيش، وحىت اTٔس=ئZ د�لنا ولكيش د�لنا

  الس=يد الوز�ر، عندمك تعقKب يف هاذ املوضوع وال ما عندمكش؟
شكرا لمك Nىل املسامهة، ونhÛقل ٕاىل اTٔس=ئZ املوÅة ٕاىل الس=يد الوز�ر 

ارج وهو حول إالسرتاتيجية الوطنية �لهجرة امللكف �ملغاربة املقميني �خل
وا�لجوء، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصاä واملعارصة لÍسط 

  . السؤال
  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدياملس�شار الس=يد ٕا�راهمي بنديدي
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  س=يد الوز�ر،ال 

بعد مرور ٔ�كرث من س=نة ونصف Nىل ٕاطالق املغرب لٕالسرتاتيجية 
الوطنية �لهجرة وا�لجوء، تبايÛت اTٓراء حول جناح هذه اtTٔرية يف بلوغ 
ٔ�هدافها بني مؤكد Nىل سريها يف الطريق الصحيح، وبني مطالب ببذل 

ب املزيد من اجلهد ٕالدماج املهاجر�ن القادمني من دول ٕافريقKا ج\و 
  .الصحراء

ٔ�مام هذا Öم²hان العسري اæي يواXه املغرب، ×سائلمك، الس=يد 
الوز�ر، عن حصيZ هذه التجربة؟ وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة ٕالجناح 
ٕادماج املهاجر�ن ودمع التعدد الثقايف اæي يعترب 5لث سÍب يف اندالع 

  الرصاNات املسل²ة يف العامل؟ 
  .وشكرا الس=يد الرئHس

        ::::Hس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةالس=يد رئ الس=يد رئ الس=يد رئ الس=يد رئ 
  .شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر، تفضلوا الس=يد الوز�ر

        ::::الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة    الس=يد ٔ�نHس �رو،الس=يد ٔ�نHس �رو،الس=يد ٔ�نHس �رو،الس=يد ٔ�نHس �رو،
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، تÛشكرمك Nىل هاذ السؤال، ولكن يف البداية كنقول لمك مل ت��ا�ن 
ا�يل ميكن يل نقول . دا� ميكن لنا نتلكمو Nىل تبا�ن اTٓراء اTٓراء، Tٔن مايش

شهر Nىل انطالق ٕاNالن Nىل املبادرة امللكKة السامKة  É18 بnٔنه بعد 
خبصوص ٕاNداد س=ياسة Xديدة جهروية يف اململكة املغربية، تعطات 

طلب، Îسوت  Ö27.643نطالقة لعملية اس=تH\ائية، مك\ت من Îسجيل 
ملف، هاذو حصلوا Nىل البطاقة د�ل إالقامة  18.694الوضعية د�ل 

شهر مت ٕاNداد ٕاسرتاتيجية وطنية مغربية �لهجرة  18د�هلم، يف هاذ 
، وا�يل حلسن 2014دج\رب  18وا�لجوء، وتصادق Nلهيا �لضبط يوم 

  .الصدف يصادف اليوم العاملي �لهجرة
دٔ� هاذ إالسرتاتيجية هاذي انطلقت من س=تة املبادئ ٔ�ساس=ية، املب

اTٔول ٔ�ن �كون مقاربة ٕا×سانية، ٔ�ن �كون مقاربة مشولية، ٔ�ن �كون مقاربة 
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حقوقKة، ٔ�ن تعمتد Nىل املسؤولية املشرتكة، ٔ�ن تعمتد Nىل حاكمة Åوية 
ودولية Tٔن املسäٔn د�ل الهجرة ال ختص املغرب، ولكن ختص العديد د�ل 

د Nىل التعاون اUول سواء يف الشامل ٔ�و اجلنوب، ٕاضافة ٕاىل مقاربة تعمت
اUويل Tٔن معاجلة الهجرة ال تتعلق مرة ٔ�خرى بوطن، fس=ياسة دوä، ولكن 
تتطلب تعاون دوليا، وهاذ اليش بدا وظهر بوا�د الشلك قوي Xدا ا�يل 

، Öحتاد اTٔورويب تيجمتع و�لتايل )Lampedusa(من بعد ما وقع يف 
ٔ�صبحت منوذXا ا�يل تhH¼ذ كذÉ ٔ�ن الس=ياسة د�ل بالد� يف هاذ اGال 

  .حيرتم
النقطة اTٔخرى ا�يل ابغيت نقول لمك ٔ�نه يف هاذ اGال د�ل الس=ياسة 

قطاع،  11د�ل الهجرة عند� Xانب د�ل إالدماج قوي Xدا، �دد� فKه 
ٔ�فقKة، فهيا التعلمي، فهيا الثقافة، فهيا  4قطاعية و 7ٔ�هداف قطاعية،  11

املهين، لك ما يتعلق �ملساNدة السكن، فهيا لك ما يتعلق �لتكو�ن 
  . القضائية، لك ما يتعلق �لص²ة، ٕاضافة ٕاىل الرتسانة القانونية

يف هاذ املدة ا�يل م\ذ اعطى Öنطالقة ثالثة املشاريع قوانني، وا�د 
اTٓن راه Ðادي يتربمج رمبا هاذ اTٔس=بوع وال اTٔس=بوع املق�ل ا�يل تhHعلق 

ا�لجوء م�ارشة بعد ٔ�سابيع من بعد، املرشوع �الجتار يف الÍرش، الثاين د�ل 
ٕاذن، ثالثة د�ل مشاريع القوانني . الثالث د�ل الهجرة Ðادي يتربمج ف� بعد

N دا موجودة امحلدX برية�.  
النقطة الرابعة وتتعلق �Uمع إال×ساين، يف هاذ اGال هذا د�ل اUمع 

متع املدين، ٕاضافة ٕاىل اتفاقKة اتفاقKة ا�يل در�ها مع اG  20إال×ساين ٔ�كرث من 
  .ٕاطار مع الهالل اTٔمحر

مغريب ملعاجلة الهجرة وفق -و�لتايل، نعترب ٔ�ن عند� منوذج د�لنا مغريب
مقاربة مشولية، تعمتد Nىل التمنية، تعمتد Nىل ا�رتام �رامة إال×سان، وهذا 

Gذاتو بالد� يف هاذ اtخرو �ملسار ا�يل اhالبو�دو خيلينا ٔ�ننا نف .  
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
وقد ٔ�هنيمت لك وقhمك، واللكمة �لس=يد . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

  .املس�شار �لتعقKب، تفضل

        ::::عزيوينعزيوينعزيوينعزيوين    NاللNاللNاللNاللاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
شكرا الس=يد الوز�ر Nىل اجلواب د�لمك ا�يل يف احلقKقة جKتو به بوا�د 

ل ا�يل فرستو لنا، اح\ا اGموNة د�ل اTٔرقام ووا�د اGموNة د�ل املسائ
تنوضعو سؤال، تيوضعوه وا�د اGموNة د�ل املغاربة ٕاىل ما ابغيناش نقولو 
اكثار، ميل تÛشوفو هاذ الشلك من هاذ الهجرة، واليت تعرقل حىت اشوية 
يف السري د�ل الطرقات، وا�د اGموNة د�ل امل�سولني، ال يف املساXد وال 

هاذ الناس �كونوا تيجمعوا لفلوس �ش  يف الطرقات، وتن¼افو Nىل ٔ�نه
  .ميش=يو يغامروا بنفوسهم ذوك الناس ا�يل تhHاجروا �لÍرش

ولهذا، اح\ا تنوÅو النصي²ة �لحكومة Nىل ٔ�ن �ش �tذ بعني 

Öعتبار هاذ اليش، راه وىل تHشلك وا�د اخلطورة �برية و�برية �زاف، 
لناس، Tٔن الطريقة الناس ابداو تيحسوا بوا�د إالزNاج من طرف هاذ ا

�ش تت¼دموا انÝ راها Ðادية، ولكن ما اكفKاش، ت�Hان Nىل ٔ�نه البد ٔ�نه 
�tذوا بعني Öعتبار هاذوك الناس ا�يل هام تيدوروا يف وا�د مجموNة د�ل 
اTٔحKاء يف املدن، راه تHشلكوا وا�د إالزNاج �لÛس=بة �لمواطنني، وتي¼ليو� 

بnٔنه تنعاونو حقوق إال×سان، و�مندو يد املعونة اح\ا يف حرج مكغاربة تنقولو 
لٕالفريقKني والناس د�ل سور�، ابدينا تنحسو بnٔنه املغاربة تيحسوا �راسهم 
بnٔهنم احبال ٕاىل tالو ذوك الناس يف الهامش، ما امشاوش يف الطريقة ا�يل 
اعطى س=يد� صاحب اجلالä ا�يل هو اعطى اTٔوامر د�لو �ش ميكن 

  . ميش=يو فهيا
  .وشكرا

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

تفضلوا وال حىت جتيو جتاوبوا يف .. الس=يد الوز�ر، ٔ�عتقد لمك سؤال
  . ٕاطار السؤال، عندمك سؤال �ٓخر ٕاىل ابغيتو �مكلوا فKه يش �اXة

  .تفضل الس=يد الوز�ر، تفضل Tٔنه حنرج

        ::::ج وشؤون الهجرةج وشؤون الهجرةج وشؤون الهجرةج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلار الس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلار الس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلار الس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلار 
ا�يل ٔ�سايس �ش نقول هلم راه بفضل املبادرة امللكKة السامKة، بفضل 
الس=ياسة د�ل بالد� راه اTٓالف د�ل اTٔرواح تنقذت، وهذا ٔ�سايس �ش 

  . نتذ�روه
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر، وشكرا Nىل تفهممك

القطاع وهو حول معا�ة مغاربة العامل ونhÛقل ٕاىل السؤال الثاين يف نفس 
، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لÍسط "شاريل"بعد ٔ��داث 

  . السؤال
  .اTٔس=تاذ حيفظه، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد حيحيحيحيفظه �منباركفظه �منباركفظه �منباركفظه �منبارك
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئHس احملرتم
  الس=يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  سادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدات وال 
كام هو معروف، فٕان ا�Tٔداث اليت عرفهتا فر×سا مؤخرا زادت من 
معا�ة اجلالية املسلمة يف ٔ�ور� Nامة، حKث تتعرض لعدة مضايقات 
وهتديدات واس=تفزازات، كام ٔ�ن ٔ�ما�ن ٔ�داء شعاRرها اUيKÛة تعرضت 

  .�لتخريب
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ما يه التدابري اليت : للك ما س=بق ×سائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم
  اختذمتوها محلاية اجلالية املغربية بnٔور� من Öس=تفزازات اليت تتعرض لها؟ 

  .وشكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  .الرئHس شكرا الس=يد

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
، )Charlie Hebdo(هو الوضع احلايل رمبا تnٔزم بعد ا�Tٔداث د�ل 

س=نة يف  30ولكن هذا وضع �جت Nىل اخhيارات رمبا ا�يل تدارت رمبا هاذي 
جمال التعامل مع الهجرة، و�لتايل لكنا تنعرفو بnٔن يف Nدد من اUول هناك 

طرف اæي ¤س=تعمل اTٔزمات اليت تعرفها هذه البالد صعود د�ل التيار املت
  . �لريم ��لوم Nىل اTٓخر، ٕاضافة ٕاىل هاذ التو�رات يف هاذ اGمتعات

ٔ�ش=نو يه اTٔجوبة ا�يل ج�ناها يف هاذ اGال هذا، وا�يل كذÉ كهتم 
  العديد من السلطات العمومKة د�ل تW اUول؟

اUبلوماس=ية والق\صلية لت��ع  بطبيعة احلال هناك معل قامت به املصاحل
 Xامئ مع السلطات د�ل البUعن قرب لك ما جيري يف السا�ة، واالتصال ا
املعين �لمسامهة يف حامية اجلاليات إالسالمKة بصفة Nامة واملغربية بطبيعة 

  .احلال
النقطة الثانية، وهذا �تصال مع هذه السلطات، مت تعز�ز التواXد 

  .Tٔما�ن اليت �ر�دها اجلاليات إالسالمKةاTٔمين قرب املساXد وا
هناك كذX Éانب 5لث مت العمل فKه مع امجلعيات د�ل اGمتع املدين 
ا�يل �بعني �لمملكة املغربية، ا�يل Nرب ندوات وNرب حمارضات، Nرب لقاءات 
لتنو�ر كذÉ هاذ اGمتعات احمللية حول من مه املسلمون، ما هو إالسالم 

لقمي د�ل Öنفhاح، د�ل �Öرتام، د�ل التقد�ر، هذا هو ا�يل تH\ادي �
إالسالم احلقKقي، و�لتايل تصحيح بعض اTٔفاكر املغلوطة ا�يل عند البعض 

  .وا�يل تHس=تغلوها التيارات املتطرفة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .تفضل اليس حيفظه.. اللكمة �Tٔد

        ::::ه �منباركه �منباركه �منباركه �منباركاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد حيحيحيحيفضفضفضفض
وتطلعنا �بري ٕاىل . شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم Nىل هذه التوضي²ات

وضع ٕاسرتاتيجية حكومKة �Xفاع عن مصاحل ٕاخواننا املغاربة املقميني �خلارج 
وحامية حقوقهم من لك املامرسات املطبوNة �لكراهية والسلواكت العنرصية، 

املغاربة م\اهضون للك ٔ�شاكل  العتبارات ال دtل هلم فهيا، Nلام ٔ�هنم íجميع
التطرف وإالرهاب ٕاال من غرر هبم من طرف التيارات إالرهابية، Nلام ٔ�ن 
إالرهاب ال ÛXس=ية ] وال دينا بعينه، وإالسالم السمح واملعتدل اæي 

  . اعتنقه املغاربة م\ذ قرون �ريء من لك ٕارهاب قد يÛسب ]
املؤم\ني íصامم لÊٔمن  كام ×س�ل يف هذا إالطار مدى اNزتاز� ٕ�مارة

الرو� لاكفة املغاربة يف ٕاطار مغرب ال�سامح والتعا¤ش بني اTٔد�ن 
  .والثقافات، ويه اخلصوصية املكرسة يف دس=تور اململكة

  الس=يد الوز�ر، 
نود هبذه املناس=بة كذÉ ٔ�ن تفKدو� عن التدابري اليت تت¼ذوهنا 

لعطZ الصيفKة، وعن الس=تق�ال مغاربة العامل، وحنن Nىل ٔ�بواب مومس ا
اسرتاتيجيتمك ل�شجيع واس=تقطاب املس�مثر�ن املغاربة tارج الوطن لنقل 

  .اس�/راهتم ٕاىل وطهنم اTٔم
واعتبارا �لمر�Z املق�Z املرتبطة �الس=تحقاقات Öنت¼ابية، نود م\مك 
ٕايفاد مغاربة العامل مبا تت¼ذه احلكومة من ٕاجراءات لضامن مشاركهتم 

الس=ياس=ية ومتثيلهم يف املؤسسات املنتخبة املهنية واحمللية Öنت¼ابية و 
  واجلهوية وال�رشيعية؟

  .وشكرا الس=يد الرئHس

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

  .لمك اللكمة، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقKب

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس=يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  .الرئHس شكرا الس=يد

اTٔس=ئZ ا�يل اطرح الس=يد املس�شار احملرتم ميكن نعاجلومه يف ا�لجنة، 
  . Tٔن املوضوع د�ل اس=تق�ال املغاربة بو�دو راه خصو ساNات

ؤ�ن هناك ٕاجراءات املسäٔn املتعلقة �الس�/ر كذÉ موضوع tاص، 
) MDM invest(معلية تقامت يف هذا اGال، نذ�ر Ðري �لصندوق د�ل 

د�ل اUمع من اللكفة د�ل املرشوع للك مس�مثر مغريب  %�10يل تيعطي ا
يف اخلارج Xاء ¤س�مثر يف بالدو، و�لتايل هذي مواضيع �برية ا�يل ميكن لنا 

  .نتطرقو لها يف ا�لجنة
ا�يل ابغيت نقول بnٔن وجود هاذ الوزارة، وجود املؤسسات املعنية 

غاربة، �Xفاع عن حقوق املغاربة، �Xفاع عن امل ا�لهجرة، يه موجودة ٔ�ساس
هذا هو سÍب وجودها، و�لتايل هذا هو الشغل الشاÐل، هذا هو العمل 
د�لنا، هذا هو Ö×شغال اليويم يف إالسرتاتيجية د�لنا سواء Nىل املدى 

  .القريب ٔ�و املتوسط ٔ�و البعيد
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر
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املياه العذبة ببالد�،  ندرة، ونبدٔ� fسؤال حول ونhÛقل ٕاىل قطاع �ٓخر
وهو موضوع السؤال اæي يوÅه ٔ�عضاء من فريق اTٔصاä واملعارصة ٕاىل 
الس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب9Hة امللكفة 

  .�ملاء، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق

        ::::املس�شار الس=يد محة ٔ�هل ��املس�شار الس=يد محة ٔ�هل ��املس�شار الس=يد محة ٔ�هل ��املس�شار الس=يد محة ٔ�هل ��
  يد الرئHس،الس= 

  الس=يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخويت املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يدة الوز�رة،

يف املياه  رةدلنٔ�شارت العديد من اUراسات ٕاىل ٕاماكنية تعرض بالد� 
العذبة و�راجع مÛسوهبا يف الس=نوات القادمة، ؤ�ضافت ٔ�ن املغرب �دد 

ٔ�كد تقر�ر اGلس  من هذه املادة احليوية، يف �ني %50بفقدان 
Öقhصادي وÖجÝعي والبHيئ Nىل ٔ�نه ال ميكن تلبية احلاXة املزتايدة �لامء 

  .ٕاال عن طريق حتلية مKاه البحر عن طريق الطاقة املت�ددة
Wالس=يدة الوز�رة، ×سائ:  

ما يه إالجراءات اليت تنوي احلكومة القKام هبا لتلبية احلاXات  -
  املزتايدة ملياه الرشب؟

  وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة �لÛس=بة لت²لية املياه يف املس=تق�ل؟ -
  .وشكرا

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

  .الس=يدة الوز�ر، تفضلوا اللكمة لمك

الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فKالل، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فKالل، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فKالل، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فKالل، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::واملاء والبHواملاء والبHواملاء والبHواملاء والب9999Hة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاءة، امللكفة �ملاء

  الرئHس،الس=يد 
  الس=يدات والسادة املس�شارون،

�لفعل يعين . ٔ�وال، كÛشكر الس=يد املس�شار Nىل هاذ السؤال د�لو
هناك العديد من اUراسات ا�يل توقعت يف املس=تق�ل بnٔهنا Ðادي �كون 
�راجع يف الواردات املائية، ويه فقط دراسات ت�Ûؤية، ما عندهاش وا�د 

  . ي تعرف هاذ الرتاجعاتاليقKنية ووا�د اليقني بnٔهنا Ðاد
وNىل ٔ�ي بnٔن املغرب حبمك موقعه اجلغرايف واملناخ ا�يل هو �يطبع Nليه 
م\اخ ش=به Xاف، معروف مب²دودية املوارد املائية د�لو وNدم Öنتظام يف 

مليار مرت مكعب يه احلجم د�ل  22الزمان واملاكن، ٕاذ تقدر فقط بــ 
مرت مكعب �لفرد يف الس=نة،  700الواردات س=نو�، ٔ�ي ما يعادل تقريبا 

وهذا ٔ�قل من عتبة اخلصاص املايئ ا�يل �ددها املنتظم اUويل، وا�يل 
  .مرت مكعب �لشخص يف الس=نة 1000حمددة �خلصوص بـ 

ملواÅة هذا اخلصاص، يعين املغرب اكن دامئا عندو Öس��اقKة والنظرة 
اسة قامئة Nىل التعبئة Öس�رشافKة يف تعبئة املوارد املائية، ودامئا سن س=ي

القصوى �لموارد املائية والتحمك يف هاذ املوارد املائية انطالقا من التدابري 
وإالجراءات ا�يل Xات هبا إالسرتاتيجية الوطنية �لامء، وبعد ذÉ ا®طط 

  :الوطين �لامء، وا�يل كتعمتد �Tٔساس Nىل ثالث دNامئ ٔ�ساس=ية

اء ومراجعة اس=هتالك اTٔجحام اNUامة اTٔوىل، يه Öقhصاد يف امل -
املعبnٔة �اليا عن طريق Öقhصاد يف املاء الصاحل �لرشب Nرب تnٔهيل ش=بكة 
التوزيع واجلر، ٔ�و عن طريق Öقhصاد ٔ�يضا يف ماء السقي اæي يعرف 
هدر يعين انطالقا من ٔ�نظمة السقي ا�يل �يطغى Nلهيا يف Ðالب اTٔحKان 

X هودات اليتGاء هبا خمطط املغرب اخلرضٔ�نظمة تقليدية مع ا.  

اNUامة الثانية، يه �منية العرض وتنويع مصادره، عن طريق بطبيعة  -
تنويع مصادر الزتويد، اعمتد� يف السابق Nىل املوارد املائية السطحية 
واجلوفKة، اTٓن هاذ املوارد املائية السطحية واجلوفKة ٔ�ثب�ت حمدود�هتا، 

خرى، هنا ٔ�خص ��æر حتلية مKاه و�لتايل توXه املغرب حنو مصادر �ٔ 
البحر اليت ٔ�صبحت ال بديل عهنا يف بعض املناطق اليت تعرف ندرة 

ٔ�اكد�ر : وخصاص، هنا ٔ�شري ٕاىل املناطق اجلنوبية وبعض املناطق اTٔخرى
نطان، ؤ�يضا �مثني بعض املوارد املائية اليت اواحلس=مية وس=يدي ٕافين وط

هنا ٔ�خص ��æر املياه املعاجلة من الزالت تضيع لÊٔسف دون اس=تغاللها، و 
X�ٔل توجهيها ٕاىل اس=تعامالت ٔ�خرى �سقي املسا�ات اخلرضاء ٔ�و الري 
الفال� من X�ٔل ختفKف الضغط Nىل املياه العذبة وتوجهيها �Tٔساس ٕاىل 

 . Öس=هتالك الÍرشي
  .شكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك، الس=يدة الوز�رة

 .ة �Tٔد السادة، تفضلوا اTٔس=تاذ اهلمساللكم

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكراملس�شار الس=يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدة الوز�رة، 
رة املياه يعين اجلفاف، كام كتعرفوا، الس=يدة الوز�رة، هاذ املوضوع ما دن

غنقدروش نعاجلوه من tالل سؤال يف دقKقhني ولكن حيتاج من احلكومة 
رة املياه وما درة، التحضري ليوم وطين ٕالجياد ٕاشاكلية نوم\مك، الس=يدة الوز�

  .يه احللول املس=تع�Z ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه
كام كتعرف، الس=يدة الوز�رة، هناك بعض املناطق ا�يل كتعرف 
جفاف، tاصة يف املناطق الرشقKة واملناطق الشاملية، رمغ اTٔمطار ا�يل 

�ن مجموNة من امجلاNات كتزيي دازت ٕاال ٔ�نه ما وصالÎش لهاذ امجلاNات، اك
وسيل وس=يد Nيل بورق�ة تعرف جفاف خطري، حلد الساNة اليوم الوا�د ما 

  .كHس=تافد حىت من نصف ساNة من املاء
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اك�ن اUاRرة د�ل �يناس كذÉ، اك�ن اUاRرة د�ل واد ٔ�مليل واUاRرة 
د�ل �هZ، ٕاذن هاذ املناطق Ðري مناذج �ش تعريف �يفاش كتعHش 

لساكنة من ا5ٓTر د�ل اجلفاف، وهنا خص وا�د إالسرتاتيجية د�ل ا
الوزارة، وا�د التدtل مس=تع�ل، وهنا كنهبو الس=يد رئHس احلكومة �ش 
يعطي ٔ�مهية لهاذ املواضيع عوض ٔ�ن جيي �لربملان و¤سب وجياوب، يعطي 

الص²ة، التعلمي، هاذ اليش د�ل اجلفاف، يعين : ٔ�مهية �لمواضيع الهامة
  .وه ٕاىل Ðلط هو يف احلساب خصمك �ردوا لو الصواب انÝوعي

 Éاص هنج س=ياسة حتويل املاء من بعض املناطق، كذt ٕاذن، هنا
بناء السدود Nىل مس=توى ٕاقلمي �زة اك�ن ملمتس د�ل امجلاNات وامجلاNة 
د�ل بوشفاNة ٔ�نه يتدار وا�د السد متا �ش Îس=تافد الساكنة د�ل واد 

ة كذÉ، ويدمع سد �ب لوطا ا�يل �ميد مجموNة من امجلاNات ٔ�مليل وٕاقلمي �ز 
  .�ملاء الصاحل �لرشب

كذÉ سد ٔ�سفالو املرشوع مnhٔخر، ابغينا نعرفو ٔ�ش=نو النتاجئ م\ذ 
دخول هاذ احلكومة تnٔخر مرشوع ا�يل Ðادي Îس=تافد م\و الساكنة د�ل 

Nالش تnٔخر اUاRرة ٔ�كنول و�يناس انطالقا من سد ٔ�سفالو، ابغينا نعرفو ا
  هاذ املرشوع؟

وكذÉ بعض امجلاNات ك�شىك، الس=يدة الوز�رة، كتعHش ٔ�رضار 
الفKضان، ارتفاع مÛسوب مKاه الوادي ومجموNة من الخر، ولكن ما 

ٕاذن، خصنا حنولو هاذ املياه لهاذ امجلاNات، ٔ�قل . ك�س=تافدش من هاذ املياه
ريق ٔ�نه تد�روا يش وهنا ملمتس �مس الف. و �ش òرفعو الرضرلما ميكن نعم

  . يوم درايس ٔ�و يوم وطين وتلقاو �ل لٕالشاكلية د�ل اجلفاف
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا É الس=يد املس�شار

 .اللكمة �لس=يدة الوز�رة ف� تبقى لمك من الوقت، وهو قليل Xدا

ة ة ة ة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب9999Hة، امللكفة، امللكفة، امللكفة، امللكف
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  الس=يد املس�شار، 
وحنن رهن إالشارة من X�ٔل تنظمي يوم درايس سواء يف ٕاطار ٔ�×شطة 
الفريق د�لمك وال يف ٕاطار جملس املس�شار�ن من X�ٔل تدارس ٕاشاكلية 
املاء، ؤ�ش=نو يه احللول املقرت�ة، وما يه البدائل اليت Xاءت هبا احلكومة، 

 G� هودات اليت قامت هبا احلكومة يف وهنا ال ميكن ٔ�ن منر دون إالشادة
جمال تعممي الزتويد �ملاء الصاحل �لرشب خصوصا يف العامل القروي، ٕاذ اTٓن 

  . ، وهذا ٕاجناز جيب ٔ�ن نصفق ] مجيعا%94وصلنا ٕاىل ×س=بة 
  .وشكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . الس=يدة الوز�رة ،شكرا لمك

وXه ٕاىل الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث ونhÛقل ٕاىل السؤال الفريد امل
العلمي و�كو�ن اTٔطر، وهو حول دمع وتطو�ر البحث العلمي يف مؤسسات 

  . التعلمي العايل، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء فريق الت²الف Öشرتايك
 .تفضلوا اTٔس=تاذ احلاج العريب خربوش، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  . شكرا

  . الرمحن الرحميfسم هللا
  .شكرا الس=يد الرئHس

  السادة الوزراء
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

خص الرب�مج احلكويم البحث العلمي �هÝم، ووNد بتطو�ره ليكون 
مساهام هاما يف التمنية الشامZ، و�لفعل بذلت وزارة التعلمي العايل والبحث 

لHست بعد يف مس=توى العلمي Åودا يف هذا اخلصوص، Ðري ٔ�ن النتاجئ 
  .طموح الباحÜني وطموح الرب�مج احلكويم نفسه

مفؤسسات التعلمي العايل مبختلف ٔ�صنافها تضم خنبا من الباحÜني الطلبة 
ؤ�ساتذة ؤ�دمغة حقKقKة، ال جتد ما �كفي من الوسائل واUمع لتطو�ر 

ÝهÖ ا، بل وحىت اقرتا�اهتا اليت ال يمت ٕايالهئا ما �كفي منgم، ٔ�حبا
ويضطر الباحÜون ٕاىل طلب متويل من مؤسسات ٔ�خرى، وحىت معاهد 
ٔ�ج\بية �لمتكن من ٕاجناز مشاريعهم البحثية، ٕاما لضعف اýمتويل ٔ�و لتعقد 

  .املساطر والبريوقراطية اليت Îسود مؤسساتنا ويف إالدارة العمومKة
الس=يد الوز�ر، مفا يه احلصيZ، الس=يد الوز�ر، اليت ميكن لمك تقدميها، 

هبذا اخلصوص؟ وما اæي مقمت به �لتغلب Nىل عوائق البحث العلمي يف 
مؤسسات التعلمي العايل، سواء من حKث اýمتويل ٔ�و مواÅة العوائق 

  إالدارية؟
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

  :الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

        ::::اUاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطراUاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطراUاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطراUاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطرالس=يد حلسن الس=يد حلسن الس=يد حلسن الس=يد حلسن 
  .شكرا الس=يد الرئHس

  .شكرا الس=يد املس�شار
ٔ�وال، ٔ�ريد �مسمك مجيعا ٔ�ن ننوه �ليس الّرتاب واGمع الوطين 
�لفوسفاط، fرشكة م\امج، مؤسسة لال سلمى، هاذو سامهوا يف متويل 

امهوا يف البحث العلمي، مجمع البحث العلمي، ٔ�ول مرة هاذ املؤسسات تHس
مليون درمه، مؤسسة لال سلمى  30مليون درمه، م\امج  190الفوسفاط 

مليون درمه، معر هاذ اليش ما اكن يف  600مليون درمه، اUوä فات  10
�رخي املغرب، هذا بعد نوهو ٔ�ن فعال اك�ن وا�د الوعي د�ل اTٔمهية د�ل 
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  .البحث العلمي
هزيات ا�يل موجودة يف اجلامعة املغربية، لقKنا مع اليوم در� مسح �لتج 

�قني يف الكراطن، م9ات  2011-2010اTٔسف الناس ارشاو جتهزيات يف 
  . املاليني، ٔ�قول م9ات وم9ات املاليني د�ل اUرامه ترصفت Nىل هاذ اTٓالت

اTٓن غنعملو وا�د البوابة فهيا لكيش التجهزيات ا�يل يف البالد، ا�يل يف 
، وما ابقKناش ×رشيو ٕاال احلاXة ا�يل ما عند�ش، Tٔن اك�ن ا�يل املغرب

تHرشي يش �اXة وتيد�ر Nلهيا الساروت، اعطينا اýمتويالت، واýمتويالت 
اTٓن امحلد N ما Ðاد¤ش تعطي نتاجئ Tٔن البحث العلمي راه Ðري متويل وا�د 

ثالث  املليون درمه د�ل مرشوع وا�د، ولكن Nىل 10اك�ن اýمتويل د�ل 
س=نني �ش يعطيك يش م\توج، مايش Ðري يد�ر البحث العلمي ويبقى 

  . الكhاب يف الرفوف، ال، �غيني املنتوXات د�ل املغاربة تلقاومه يف السوق
Ðري هاذ الصبح كنت يف مدرسة املهندسني يف الر�ط اهنا�، اTٓن 

�زاف،  tدامني Nىل �يفاش املغاربة، tاصة يف املناطق ا�يل فهيا احلرارة
، اNالش اح\ا غنبقاو نقلبو )fourneaux solaires(يطيبوا �لشمس، 

  هاذ البوطا، ها الغاز، ها Ðريها؟ 
ٕاذن، . tدامني �ش نصاوبو ٔ�دوية مغربية). t)le droneدامني Nىل 

هاذي ٔ�مور �لبحث، ولكن الن��Kة ٕان شاء هللا غتظهر، واTٓن خص �متمي 
  . البحث العلمي

ت ولكن مايش عيب منش=يو �لمتويل اTٔورويب، اýمتويل فعال عند� طاقا
مليار ٔ�ورو الس=بع س=نوات املق�Z، واملغرب عندو  80اTٔورويب �اطني 

وضع مhقدم �ش ¤س=تافد من هاذ اTٔموال، ٔ�موال خضمة، وهام تHس=تافدوا، 
مليون درمه،  90هاذ العروض ا�يل قدم\ا مع الفوسفاط : نعطيوك مÜال

من ج\وب ٕافريقKا، من  223نا من �را يف مرشوع شار�ت مع  272
الوال�ت املت²دة، من كندا fسÍب املغاربة د�ولنا امحلد N ا�يل مhواXد�ن 
يف اجلامعات، Xاو كHشار�وا املغاربة يف متويل مغريب، هاذي ٔ�ول مرة يف 

  . �رخي املغرب ÎشKÍك اجلامعة املغربية �جلامعة اTٔج\بية
  .شاء هللا من بعدNىل ٔ�ي �ال Ðادي òمكل ٕان 

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك، الس=يد الوز�ر

  .ٕاىل اكن هناك تعقKب؟ اليس Nداب تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nداباملس�شار الس=يد محمد Nداباملس�شار الس=يد محمد Nداباملس�شار الس=يد محمد Nداب
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر،
تÛشكرومك Nىل هاذ اTٓمال ا�يل فhحت لنا �لÛس=بة �لبحث العلمي، 

كنعرفو الرصامة د�É يف هاذ  وا�يل هو �ميتاز بوا�د اجلدية Nالية، Tٔنه
املوضوع م\ذ توليت هذه املهمة، ولكن تنقولو بnٔنه خصنا يعين املزيد، Tٔنه 
تبارك هللا الطلبة د�لنا والبحث العلمي د�لنا Ðادي يف وا�د املس=توى 

  .Nايل ا�يل �ميكن يتوفروا اعÝدات �ٓخر�ن
Éكذ،  ٔTشكرو اجلهات ا�يل مولت، وا�يل ذ�رت اÛسامء د�هلم، اح\ا ك

 äشكرومه، ولكن هذا اكن خطاب د�ل صاحب اجلالÛاح\ا ت Éكذ
Nىل انفhاح اجلامعة Nىل احمليط  96املرحوم احلسن الثاين، وا�د العام يف 

Öقhصادي وÖجÝعي، وما �مينعش ٔ�نه مجيع الصناعيني يف املغرب خصهم 
ينا وال ا�رهنا يف مجيع ¤سامهوا، Tٔنه هذا حبث Nلمي د�ل اTٔبناء د�لنا، ابغ 

ود�ل د�ل اخلواص يف �منية اUول املتقدمة هناك مسامهة د�ل الصناعيني 
 .البحث العلمي

وهذا �ش ميكن �ل�امعات تنفhح Nىل لك Åة، �كون عندها 
Öخhصاصات، وعندها املواد ا�يل كتوفر Nلهيا يف اجلهة د�لها، �ش 

اجلهوية، Öقhصادية وÖجÝعية،  البحث العلمي يتقدم يف ٕاطار التمنية
  . �ش ميكن لنا òكونو كنتوفرو Nىل وا�د املعطيات Nلمية

  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا É الس=يد املس�شار، شكرا

  ...الس=يد الوز�ر، اكنت بقت لمك ثوان، ما اعرف�ش واش Ðادي

        ::::الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطرالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطرالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطرالس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اTٔطر
غي نقول لمك، الس=يد الرئHس، معلوا يش جلنة، معلوا يش جلنة  �غي

  .جتي واش البحث العلمي يف اجلامعات املغربية

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا، صايف هذا هو ا�يل اك�ن، صايف

نhÛقل ٕاىل قطاع �ٓخر fسؤال فريد موXه ٕاىل الس=يد وز�ر الثقافة، وهو 
 Ûليا �لفن املرس� والتN ش=يط الثقايف ببايق املدن املغربية حول ٕا×شاء معاهد

  . الكربى، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÊٔحرار
  .اTٔس=تاذ املهايش، تفضل

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

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ال املرسح والسmH تنظ� وتnٔطريا ال �رىق يعرف احلقل الفين معوما وجم
ٕاىل ما نتطلع ٕاليه وما يتطلع ٕاليه املهمتون هبذا القطاع، حKث جند ٔ�ن Ð�ٔلب 
املمثلني املرسحKني والسmHئيني ميارسون املهنة من �ب الهواية، ومن tالل 
امجلعيات الف\ية والثقافKة ٔ�و من tالل بعض الربامج التلفزية اليت تعىن 

  .�شاف املواهب املرسحKة والغنائية�ك 
وٕاذا اس=تH\ينا دور املعهد العايل �لفن املرس� والتÛش=يط الثقايف 
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�لر�ط، وٕاىل �د Nلمنا ال توXد معاهد مماثZ �ملدن املغربية اTٔخرى، 
×سائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم، عن ٕاسرتاتيجية وزار�مك �خhصار خبصوص 

� والسmHيئ ببايق املدن املغربية الكربى بناء معاهد Nليا �لفن املرس
  . �لهنوض مب�ال اýمتثيل السmHيئ واملرس� ببالد�

  .شكرا الس=يد الرئHس

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

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس=يد محمد اTٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد املس�شار،
  يدات والسادة املس�شار�ن،الس= 

كام . شكرا، ٔ�وال، Nىل هاذ السؤال حول ٔ�ساسا التكو�ن املرس�
تعلمون، التكو�ن املرس�، م\ذ البداية، ار�كز Nىل وا�د مدرسة اýمثثيل 

  .�ملعمورة مث معهد �Uار البيضاء
ٕ��داث  1986وكام قلمت، التجربة اTٔاكدميية الوحKدة انطلقت س=نة 

ين �لفن املرس� والتÛش=يط الثقايف، واملعروف بـ املعهد الوط
)2ISADAC (ساس=ية، من متثيل،  ا�يلTٔىل التكوينات املهنية اN شملHت

Îشخيص، سH\وغرافKا، تÛش=يط ثقايف، ومتكن tالل هاذ الفرتة من �كو�ن 
  .خرجية وخرجي يف جمال املرسح 400تقريبا 

، من ممثلني، خمرXني، املسارات املهنية لهاذ اخلرجيني مhنوNة، مhعددة
سH\وغرافKني، مÛشطني ثقافKني، ٕاداريني، مسؤولني Nىل فرق مرسحKة، 

  .Nىل مقاوالت ف\ية
ولكن، تتفهوا، الس=يد املس�شار، ٔ�ن السعي د�ل وزارة الثقافة يه 
tلق توازن بني الرفع من Nدد خرجيي هذه املعاهد ٔ�و ٕا�داث معاهد 

  . Xديدة، ومhطلبات السوق الف\ية املغربية
واعترب� يف وزارة الثقافة م\ذ بداية هاذ احلكومة ٔ�ن هناك رضورة 

لكة اGال املرس�، وتطو�ر اGال مل²ة ٔ�وال وق�ل لك يشء يف ٕاNادة هي
املرس� �لمتكن من اس�Kعاب ٔ�فواج Xديدة وفق ظروف تÝىش مع �رامة 

  . هاذ اخلرجيني
، توس=يع ش=بكة املسارح، اUمع، الرفع من 2012وهذا ا�يل مقنا به م\ذ 

، دمع مقاوالت الرتوجي 2015ٕاىل  2012دمع املرسح خبمسة ٔ�ضعاف م\ذ 
  .العمل Nىل ٕا�داث �ٓلية Xديدة Uمع املقاوالت الف\يةوالتوزيع املرس�، 

س�سامه ال شك يف هذا،  2012لك هذه إالجراءات ا�يل مقنا هبا م\ذ 
يف تفعيل اGال املرس� الس�Kعاب ٔ�فواج Xديدة ٕاىل Xانب بطبيعة احلال 
توس=يع ش=بكة املسارح ا�يل كذÉ لها قدرة قوية الس�Kعاب املÛشطني 

                                                 
2 Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle 

  . الثقافKني
  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب، تفضل اليس املهايش

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

×شكرمك الس=يد الوز�ر احملرتم Nىل جوا�مك وNىل لك ما تقومون به يف 
Ðرية لتجويد اTٔداء املرس� يف هذا إالطار، وهاذ اليش طبعا ما هو ٕاال 

بالد�، لكن كنا òمتىن م\مك �لك رصا�ة òمتىن يف جوا�مك Nىل اTٔقل تعطيو� 
وا�د احلد اTٔدىن من املشاريع ا�يل ممكن يف إالسرتاتيجية د�لمك تقوموا هبا، 

  .ٕاال ٔ�نه حنن نعمل طبعا ٔ�ن املوارد املالية والÍرشية ٕاما م\عدمة ٔ�و �قصة
و احلصة د�ل وزارة الثقافة يف املزيانية، لكنا نعمل ذÉæ ،É اح\ا كنعرف

كنا òمتناو كذò�ٔ Éمك، الس=يد الوز�ر، تعطيو� مÜال بòٔnمك رامك درتو 
دراسات، ها اش=نو Ðادي تد�روا، ولكن راه ما عندمكش املوارد املالية 

مك تد�ر والÍرشية، هذا هو النقاش ا�يل ابغينا ×سريو فKه، ابغينا الوزارة د�ل
مقرت�ات، تد�ر دراسات، وختيل البايق �لربملان و�Xوf äشلك Nام �ش 

  . حناولو ننجز ما ميكن ٕاجنازه
  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف بعض الثواين

        ::::الس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافة
  . شكرا
مك بnٔن إالسرتاتيجية اTٔساس=ية يه تطو�ر 5نية، òزيد نnٔكد Nلي 30يف 

السوق الف\ية املغربية Nرب دمع اGال املرس�، tلق املقاوالت الثقافKة 
والف\ية، توس=يع ش=بكة املسارح واملؤسسات الثقافKة، هاذي يه 
إالسرتاتيجية ا�يل تÛش=تغلو Nلهيا، ام\ني òمتك\و يف اTٔفق القريب، òمتك\و 

املغربية، بطبيعة احلال هو بنفسو Ðادي يطلب نطورو هاذ السوق الف\ية 
ما ميك\اش خنرجو من . خرجيني Xدد �لÝيش مع مhطلبات هاذ السوق

  .مؤسسة Nالية �نية ٔ�فواج ا�يل ما Ðاد¤ش تصHب الشغل
  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

ون ونhÛقل ٕاىل اTٔس=ئZ املوÅة ٕاىل الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤ 
ÖجÝعية بnٔول سؤال حول وضعية العامل الفالحKني، واللكمة �Tٔد 

  . السادة ٔ�عضاء Öس=تقاليل
  .اTٔس=تاذ طريÍش، تفضل
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        ::::طريÍشطريÍشطريÍشطريÍشاملس�شار الس=يد محمد املس�شار الس=يد محمد املس�شار الس=يد محمد املس�شار الس=يد محمد 
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
قدمي Xديد، واجلديد اæي  سؤالنا دامئا هذا حول القطاع الفال� فهو

نطر�ه كفريق اس=تقاليل هو املتعلق بقضية ختص ف9ة معينة من العامل 
الفالحKني الزراعيني، وهذا �رتبط ٔ�ساسا �لوسط ٔ�و �لعامل القروي، وكام 
ندرك مجيعا بnٔن اGال القروي هو �ر�كز ٔ�ساسا Nىل ما ¤سمى �القhصاد 

ال يف ضيعات �برية د�ل العامل ÖجÝعي املتعلق �لزراNة وÖش=تغ
  .القروي

وهذه الف9ة اليت Îش=تغل دامئا الزالت تعاين وتنئ حتت وطnٔة إالقطاعيني 
الزراعيني يف بالد�، ومطالبنا ال جنزهئا من بني مطالب العامل، وٕامنا هندف 
 Zونطالب دامئا بتوس=يع ٔ�و بتحسني ٔ�وضاع هذه الف9ة وهذه الطبقة العام

ا×س�اما مع روح اUس=تور اجلديد واملبادئ العامة حلقوق وÖرتقاء هبا 
  .إال×سان، وا�رتاما �لمعايري واملواثيق اUولية املصادق Nلهيا من طرف بالد�

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
ال خيفى Nليمك الوضعية اليت تعHش هذه الف9ة، وموضوع سؤالنا هو 

واملصانع، جيعلنا نطالب مقارنة مع الطبقات العاملية اTٔخرى داtل املعامل 
بتحسني الوضعية واýمتتيع �لكرامة و�اكفة احلقوق ومساNدهتم �لتخفKف من 

  .معا�هتم
ومن هذا املنرب نطالب بعاملنا Öخنراط الواسع يف فاحت ماي اæي 

وطين من  ،Nاملي ،س=يكون ٕان شاء هللا يوم امجلعة اæي هو يوم عاميل
  .X�ٔل املطالبة حبقوقهم

  .د الوز�روشكرا الس=ي

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

        ::::الس=يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعية
  الس=يد الرئHس احملرتم،

ابغيت ×شكر يف البداية السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء الفريق Öس=تقاليل 
�لطبع، . وضعية العامل الزراعيني Nىل طرwم هذا السؤال الهام حول

  . ٔ�شاطرمك الرٔ�ي يف جزء من سؤالمك، وقد ٔ�خhلف معمك يف اجلزء اTٓخر
ال �اXة ٕاىل التذكري Tٔن هناك قانون موضوعي يف اGمتعات  ،ٔ�وال

بnٔمكلها، هذا القانون املوضوعي يتجسد يف التطور الالمhاكâ بني املدن 
من  %70لف البXان، كنعرفو مÜال وبني القرى، هيم املغرب وهيم خمت

  .الفقراء هام يف العامل القروي، Tٔن الفقر ٔ�ساسا ظاهرة قروية

تعلمون، الس=يد ، )les salariés(خبصوص العامل الزراعيني 
املس�شار احملرتم، ٔ�ن هاذ املوضوع تطور ٕاجيا�، وسhHطور ٔ�كرث فnٔكرث نظرا 

املغرب اTٔخرض وق�y مع �لحر�ية اليت يعرفها القطاع الفال� مع خمطط 
Tٔن ما ابقاش  - كام قلمت- س=ياسة الري، ٕاىل Ðري ذÉ، بعبارة ٔ�دق Öنتقال 

إالقطاعية كنظام، املفهوم العلمي �للكمة مفهوم يف احلقKقة �يتقال ولكن معليا 
. ما عند�ش إالقطاعيني، دعو� نتلكم Nلميا وس=ياس=يا يف نفس الوقت

 مزارNني صغار، حmK نتلكم Nىل العامل عند� ليربالية فالحKة، وعند�
الزراعيني، نتلكم ٔ�ساسا عن املnٔجور�ن يف الضيعات الفالحKة، هاذ الناس 

عندمه كتحمهيم القوانني ÖجÝعية، .. هاذو املnٔجور�ن كام تعلمون يتقاضون
�يتقاضاو احلد اTٔدىن لÊٔجر يف الفال�ة هو حمدد، ميكن مايش اكيف ومhفق 

  . معك
عوا �لضامن ÖجÝعي وخصهم �متتعوا �لضامن ÖجÝعي، واح\ا �يمتت

ٔ�لف ا�يل مس�Z  100كنقومو بعملية التفHhش �ش ×رسعو، اTٓن جتاوز� 
عندمه التعويضات العائلية ا�يل ما اكن�ش يف املايض، . يف الضامن ÖجÝعي

  .هذي لكها ٔ�ش=ياء ٕاجيابية
ف�شني د�ل الشغل، واح\ا لو�دها امل  �2014لطبع يعين �ش س=نة 

مس=متر�ن يف هاذ العمل، مقنا بوا�د العمل Xد �م د�ل الز�رات ود�ل 

عبدة، -مهت Åة داكä ،1520 ز�رة، 1520الو�دات إالنتاجKة بلغت 
-زNري، Åة مراíش، Åة سوس- سال-الرشاردة، Åة الر�ط- Åة الغرب

ات �لÛس=بة درNة، و�يق اجلهات، ٕاىل Ðري ذÉ، ووÅنا مالحظ- ماسة
  .�لناس ا�يل ما �ي²رتموش الضوابط وحقوق مدونة الشغل

كام تعلمون كذÉ يف هاذ القطاع هذا متك\ا يف هاذ الس=نة هاذي �ش 
  ...اتفاقKتني جامعيتني، و�دة يف مك\اس، و�دة يفزوج نوقعو 

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
ل شكرا لمك الس=يد الوز�ر، ٔ�هنيمت لك وقhمك ال د�ل التعقKب وال د�

Éب، تفضل .. اجلواب ومع ذKتفضل الس=يد املس�شار ٕاىل اكن هناك تعق
  .الس=يد املس�شار، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد طريÍشاملس�شار الس=يد محمد طريÍشاملس�شار الس=يد محمد طريÍشاملس�شار الس=يد محمد طريÍش
Nىل ٔ�ي هناك الزال �لرمغ من إالصال�ات املبذوä ف� يتعلق هباذ 
العامل الزراعيني واTٔجراء ٕاال ٔ�نه حىت احلد اTٔدىن د�ل اTٔجور القانوين يف 

، ٕاىل رضب�هيا يف ٔ��م العمل tالل الشهر راه ما غتوصليش حىت درمه 56
خصو يتعطى، يعين املطالبة ٔ�هنا خصها  ا�يل) SMIG3(من  %50لـ 

�كون )le double () د�ل هاذle prix(...  
وال�شذيب والسقي ا�يل كHش=تغل Nلهيا  الز�رز�دة Nىل املنح د�ل 

مث .. ا ال �رفع من طرفالعامل، مث ٔ�يضا حىت ذاك املن²ة د�ل اTٔعياد، فلامذ
هناك ٕاtالالت �قا ٕاىل �د اTٓن ف� يتعلق التعويضات املرصح هبا Uى 

                                                 
3 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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صندوق الضامن ÖجÝعي، �يق بعض إالtالالت ا�يل يه خصها ٔ�هنا 
  . تعاجل، الس=يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
ىل الس=يد الوز�ر، عندمك ٔ�س=ئZ موالية إ . شكرا لمك الس=يد املس�شار
  .بغيتو تدجموا يش مع يش، ممكن

ٕاذن، نhÛقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول مراق�ة Öلزتام مبدونة الشغل 
من ق�ل بعض ٔ�ر�ب العمل، واللكمة �Tٔد ٔ�عضاء الفريق اUس=توري 
لÍسط السؤال، ٔ�عتقد ٔ�نه Ðري موجود، ونhÛقل ٕاىل السؤال الثالث وهو 

السادة ٔ�عضاء الفريق الفدرايل  حول Îسوية òزاNات الشغل، واللكمة �Tٔد
 .اللكمة �ليس الرماح، تفضل. لÍسط السؤال

        ::::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
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن الربملانيني،
�دوث òزNات الشغل كام يعرف الس=يد الوز�ر، وكام تعلمون، تعود 

رتام Îرشيع الشغل، Nدم ا�رتام حق ÖنÝء النقايب، وٕاىل Nدم ٕاىل Nدم ا�
ما هو جوا�مك، الس=يد الوز�ر؟ . ا�رتام املساطر املعمول هبا حلل الزناNات
  وما يه اقرتا�ا�مك لت�اوز هذه الوضعية؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، تفضل. شكرا �لس=يد املس�شار

        ::::ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر الس=يد وز�ر الس=يد وز�ر الس=يد وز�ر 
  .الس=يد الرئHس احملرتم
  الس=يد املس�شار، 

اجلواب د�يل، الس=يد املس�شار احملرتم، ؤ�نت تعرف املوضوع، هو 
�لطبع كتعرف هاذ òزاNات الشغل لها Nدة ٔ�س=باب، ٕاما مرتبطة بعدم : اTٓيت

 Ðري ا�رتام �ل²د اTٔدىن لÊٔجر ٔ�و مرتبطة بعدم ا�رتام ظروف العمل، ٕاىل
Éالنتاجئ ٕاجيابية �لغاية، . ذ N ش=ىت الوسائل، وامحلدf لtاح\ا كنتد

ا�يل ) le bilan social(وÐادي ×سلممك الوثيقة د�ل الرصيد ÖجÝعي 
، Ðادي تالحظو ٔ�ن املف�ش=يات 2014اجنز�ه يف الوزارة �خلصوص يف 

ساNدة د�ل الشغل واملندوبيات د�ل الشغل واملد�رية د�ل الشغل مب 
السلطات احمللية كنمتك\و �ش حنلو وا�د العدد �بري د�ل الزناNات د�ل 

  .الشغل
�لطبع ما كنمتك\وش �ش حنلو البعض اTٓخر، هناك �لطبع لقاءات 

Nىل مس=توى اجلهة، بعض الزناNات �يمت �لها Nىل الصعيد الوطين يف ٕاطار 
ٕاىل احملامك، ٕاىل Ðري  ا�لجنة الثالثية، وبعض الزناNات اTٔخرى كتلقى مnٓلها

Éذ.  
و�لتايل، فهذا اTٔمر هذا هو ٔ�مر �لطبع ثقايف وحتسHيس، الروح 
الوطنية د�ل املقاوä ود�ل العامل، وكذÉ اUور ا�يل لعبوه الرشاكء 

Éري ذÐ عيني، النقا�ت ٕاىلÝجÖ . خصنا نتعاونو مجيع �ش ٔ�وال �كون
د، مايش نوضعو �د، خنففو من توطيد د�ل السمل ÖجÝعي ونوضعو �

 Éعية ا�يل كترض ال �لعامل وكترض كذÝجÖ اتNاحلدة د�ل الزنا
�ملقاوä وكترض �لسمعة د�ل البالد، ولكن �ش ما هنولوش اTٔمور يعين 

  . الزناNات يف �دود مق�وä �لنظر ٕاىل التناقضات ا�يل اكينة يف اGمتع
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . ا لمك الس=يد الوز�رشكر 

 .اTٔس=تاذ الرماح، لمك تعقKب؟ تفضل

        ::::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
Ðري ٕاىل امسح الس=يد الوز�ر، ٔ�وال طبعا تبذل Åود من طرف Åاز 
تفHhش الشغل، وكذÉ حىت يف ٕاطار ا�لجنة الوطنية �لبحث واملصاحلة، 

لنا راه الوضع  تقولولكن، الس=يد الوز�ر، ا�يل كنhÛظرو م\مك ما يش �ش 
جKد، �لعكس اح\ا كÛشوفو ٔ�ن Xل òزاNات الشغل ا�يل كتوقع كام ٔ�رش� 
ٕاىل ذÉ تعود ٕاىل Nدم ا�رتام القانون، معناه هاذ الزناNات ما خصهاش 

�كون، ما خصناش �كون كت²ال Nىل ا�ل�ان د�ل الصلح.  
Ö ء ما يتعلق بتطبيق ال�رشيع د�ل الشغل، ما يتعلق ��رتام حقÝن

النقايب �يخصها ما هياش �كون حمل معاجلة، خصها وسائل ٔ�خرى كتطلب 
دمع Åاز تفHhش الشغل ومده بوسائل العمل، اTٓن راه �يتدار جمهود يف 
ٕاطار حىت Öنت¼ا�ت كام الحظتو �يتطلب وا�د النوع د�ل اUمع ا�يل 

  .�كون يف املس=توى املطلوب
صاحلة ا�يل �يرتٔ�سها الس=يد Nامل كذÉ خص جلنة ٕاقلميية �لبحث وامل

  . إالقلمي، خصها Îش=تغل �لشلك ا�يل خصو �كون
كذÉ ا�لجنة الوطنية خص �كونوا ا�يل �يحرضوا فهيا عندمه الوزن 
د�هلم، السادة الوزراء يف بعض اTٔحKان �يبعثوا بناس ا�يل ما عندمهش قوة 

نة الوطنية �ش يعملوا Nىل �ل الزناNات، معناه الوزن د�ل هاذ ا�لج 
د�ل Nدم احلضور د�ل  583خصها وسائل العمل، خصنا نفعلو املادة 

السادة املشغلني يف الوقت ا�يل ما �يحرضوش، هاذي كتطلب م\ا �كون 
  .عند� وسائل العمل �لتبليغ

Éæ، الس=يد الوز�ر، ما كنتظروش .. فهاذ اTٔش=ياء من طبيعة احلال
خص مسائل معلية وٕاجرائية، م\مك، اح\ا ما كنختلفوش يف اجلهود، 

�ملناس=بة كذÉ �ش نت�اوزو هاذ الوضعية، ال �ش ما نÛساوش ٔ�ن 
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اح�hاXا Nىل هذا الوضع قررت Öحتاد املغريب �لشغل والكونفدرالية 
اUميقراطية �لشغل والفKدرالية اUميقراطية �لشغل Nىل هذا الوضع تعلق 

ذ اTٔوضاع د�ل الزناNات املفhعZ اTٔمر �جلانب د�ل احلوار، تعلق اTٔمر هبا
ا�يل ما خصهاش �كون، �ش نقاطعو، ما Ðاد¤ش ×شار�و يف Öحhفاالت 
د�ل فاحت ماي، اح�hاXا Nىل هاذ اTٔوضاع ا�يل من طبيعة احلال كتطلب 

  .املعاجلة، وكتطلب وقفة فورية قوية لت�اوز هاذ الوضعية
ت Åود، دارت وا�د حصيح Tٔنه ما �يناش ٕارادة، حصيح النقا�ت بذل

�ش �كون �لول، لكن ما اكن والو، Éæ م\اس=بة العدد د�ل اGهودات 
�ش ندقو �قوس اخلطر ونطالبو من احلكومة ٔ�هنا تعمل Nىل �ل املشالك 
ا�يل اكينة، وNىل رٔ�سها ا�رتام حق ÖنÝء النقايب، ا�رتام تطبيق ال�رشيع 

نون ÖجÝعي ا�يل خصو يتعاد لو د�ل الشغل وحامية بطبيعة احلال القا
  . Öعتبار د�لو ملا ] من ٔ�مهية يف بالد�

  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعية
  .ثالثة د�ل التوضي²ات يف �دود الوقت

خيص، الس=يد املس�شار احملرتم، ا�ل�ان إالقلميية Nىل العموم  ٔ�وال، ف�
هاذي شهادة، Nىل العموم Îش=تغل، ؤ�� ٔ�حيي ؤ�ش=يد �Uور اæي يلعبه 
كثري من العامل والوالة Nىل مس=توى اTٔقالمي والوال�ت حلل املشالك، واح\ا 
عند� إالحصائيات قلت لمك هذا مايش �م فقط ا�يل معسول، 

مضبوطة، هناك وا�د العدد د�ل إالرضا�ت يمت تفادهيا، هناك  ٕاحصائيات
  .وا�د العدد د�ل الزناNات يمت �لها

خبصوص القرار اæي اختذته املركز�ت الثالثة، �لطبع حنن حنرتم 
اس=تقاللية القرار، وٕان كنت خشصيا ٔ�تnٔسف ]، Nلام ٔ�ن احلوار Ðري م\قطع، 

هم يف وا�د الوقت معني، ولكن امحلد احلوار مسرتسل، رمبا قد يقع سوء الف 
  .N راه اح\ا تقدم\ا يف وا�د العدد د�ل القضا� داtل ا�ل�ان القطاعية

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

ونhÛقل ٕاىل السؤال املوايل حول تفامق ظاهرة البطاä، واللكمة �Tٔد 
  .السادة ٔ�عضاء فريق اTٔصاä واملعارصة

  .ضلوا اTٔس=تاذ بÛشامشتف

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامش
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
السؤال يتعلق بتفامق مشلك البطاä، ؤ�بدٔ� سؤايل �الس�شهاد �لكمة 
 äصاTٔولية ا�يل نظمها فريق اUلتمك يف الندوة العلمية اtوردت يف مدا

� ق�ل ما نطرح السؤال كنقرا ما قلمتوه، واملعارصة مب�لس املس�شار�ن، �ٔ 
كتقولوا، الس=يد الوز�ر، بnٔن مشلكة البطاä يه ا�يل كتنجح وال كتفشل 

  .احلكومات
  الس=يد الوز�ر، 

ما حمتاجÛKش ند�رو جمهود �بري �ش نقولو بnٔن البطاä يف بالد� 
تفامقت، يف الثالث الس=نوات املنرصمة وصلت لوا�د املس=توى Ðري 

 9,6، %10البطاä وصلت ٕاىل تقريبا : Tٔرقام الرمسية تتقولمس=بوق، ا
املذ�رة د�ل صندوق النقد اUويل ا�يل  وحسب) HCP4(حسب �لضبط 

  .خرجت مؤخرا مبناس=بة القرض اجلديد ا�يل اعطى �لحكومة
، احلكومة %22يف صفوف الش=باب البطاä وصلت ٕاىل حوايل 

ن ٔ�مام الشعب املغريب بتخفKض الزتمت يف الرب�مج ا�يل صوت Nليه الربملا
كنذ�ر معدل اýمنو Tٔن .. الزتمت بتحقKق معدل منو. %8معدل البطاä ٕاىل 

املشلك د�ل البطاä يف جزء �بري م\ه مرتبط مبعدل اýمنو، �ش حتقق 
  .مكعدل منو 5,5%

طبعا ما حمتاجش نذ�ر �لوعود ا�يل ٔ�عطى احلزب اæي يقود احلكومة، 
ٕ�ماكنيات Öقhصاد الوطين،  %5ال Ðادي جنيب ، ق%7هو واNد� بـ 

نقط يف معدل اýمنو من tالل حماربة الفساد، لكن احلكومة يف  2وغنجيب 
  .5,5الرب�مج احلكويم وNدت بـ 

  الس=يد الوز�ر، 
�لك رصا�ة وما حمتاجÛKش ند�رو الفذلكة ا�لغوية، فني اح\ا من هاذ 

  .السؤال اTٔولÖلزتامات ا�يل Xات يف الرب�مج احلكويم؟ 
5نيا، واش كتظنوا يف هاذ العمر املتبقي من معر احلكومة �قني يف ذاك 

واش ميكن نnٔملو ٔ�نه Ðادي حنس=نو اشوية املعدل Öلزتامات وال اخنفضت؟ 
  د�ل البطاä ف� تبقى من معر احلكومة؟

  .وشكرا

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

  .تفضلوا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ÖجÝعية
  .شكرا الس=يد الرئHس احملرتم

  . كÛشكر الس=يد املس�شار Nىل طر�ه هذا السؤال
إالحصائيات �لطبع ا�يل قد�ا يه ا�يل اكينة، حنن ال جنادل فهيا، ولكن 
فقط ي�Ûغي ٔ�ن نعرف ٕاحصائيات كذÉ ٔ�خرى، عند� معدل البطاN äىل 

                                                 
4 Haut Commissariat au Plan 
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. 2009س=نة  %9,1ٕاىل  2000س=نة  %13,4قل من الصعيد الوطين انت
�لفعل احلكومة الزتمت، Tٔهنا حكومة خصها �كون عندها ٔ�هداف، ٔ�ي 
حكومة يف العامل �يخصها حتدد ٔ�هداف، الزتم\ا، اكن هدف\ا ٔ�ننا نقلصو معدل 

، مازال هذا %8، يف هناية الوالية ال�رشيعية ٕاىل 2016البطاä يف ٔ�فق 
  ، اNالش؟الهدف ممك\ا �لتطبيق

اكن فهيا معدل اýمنو وتتعرفوا مhواضع،  t2014يل هاذ س=نة .. اح\ا ٔ�وال
اليش ا�يل جعل ٔ�ن معدل البطاä ارتفع اشوية بصفة قليZ، ولكن �ام �كن 
من ٔ�مر راه يف وا�د الس=ياق دويل د�ل اTٔزمة Nاملية واحلكومة وÖقhصاد 

مكو يف معدل البطاä، ما املغريب �يبني Nىل وا�د املقاومة �برية، وكنتح
اعرفش تدهور يف وضعية اTٔزمة، هذا ٕاجناز �بري كذÉ، راه ما يش ٔ�نك 

، راه اك�ن وا�د املتغريات %100كتد�ر ٔ�هداف وانت كتحمك يف لكيش 
  .ا�يل ما �يتحمك فهيا حىت وا�د، ما �يتحمك فهيا ال حكومة وال حيزنون

Ðادي نقدمو احلساب يوم ؤ�ي اكن �لطبع اح\ا كنتحملو مسؤولي�\ا، و
Öنت¼ا�ت، وÐادي نقولو ما حقق\اه وما مل حنققه وملاذا �لك جشاNة، ولكن 

Ðادي ×س�لو معدل  2015لكنا ٔ�مل Nىل ٔ�ن اTٔمور Ðادي تتحسن، س=نة 
اليشء ا�يل Ðادي جيعل معدل البطاä  %5د�ل اýمنو Nىل اTٔقل د�ل 

فرص الشغل tارج Ðادي ينخفض، و�لتايل اح\ا كذÉ كنبحثو Nىل 
Öقhصاد، يعين tارج املغرب Uى ٔ�صدقائنا د�ل دول اخلليج، Uى دول 

ZامN ة يف ٔ�يديXهذه وضعية كنعرفوها ٔ�ي حكومة . ٔ�وربية ا�يل عندمه �ا
  .�يخصها تواÅها

هناك مفارقة Nدم املساواة، Nدم التاكفؤ بني اýمنو اUميغرايف وبني اýمنو 
ب �ش نقضيو Nىل معدل البطاä خصنا معدل Öقhصادي، خصنا يف املغر 

اليشء ا�يل يعين مس=تحيل كام  ،%10، %9، 8اýمنو د�ل رمقني، د�ل 
  .اكنت احلكومة

اح\ا ما كنقولوش Ðادي خنلقو املعجزة، ولكن كÛش=تغلو ب�Hات وعند� 
إالسرتاتيجية الوطنية �ل�شغيل Ðادي نعلنو Nلهيا قريبا اح\ا هيnٔ�ها، Ðادي 

 جملس احلكومة Ðادي يصادق Nلهيا يف ٔ�قرب وقت ممكن �ش ٕان شاء هللا
ندtلو وا�د العدد د�ل إالجراءات والتدابري ا�يل ميكن لها حتسن املتغريات 
د�ل سوق الشغل وختفف من معدل البطاä، وخصنا òكونو مhفائلني 

  .وòرمسو ٔ�مام ش=بابنا التفاؤل، بدل ما òكونو م�شامئني

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . كرا É الس=يد الوز�رش

  .هناÉ تعقKب، الس=يد رئHس الفريق؟ تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بÛشامش
طيب، الس=يد الوز�ر، مادام كنتلكمو Nىل اTٔرقام، خصنا نضيفو وا�د 

  . الرمق �ٓخر
2012  äانتقل  2013ميل ابدات احلكومة، يف  %9اكن معدل البطا

  .مبعىن ٔ�ن مس=توى البطاä يف تصاNد ،%9,9، اليوم وصلنا لــ %9,2ٕاىل 
  الس=يد الوز�ر، 

 ،Éٔن هدف الزتامات احلكومة مازال ممك\ا، ٔ�� ٔ�شك يف ذnكتقول ب
س=نني ا�يل دازت حققت احلكومة ×س=بة منو د�ل  3اNالش؟ يف هاذ 

 ، ف� تبقى من معر احلكومة Ðادي �كون من رضوب اخليال توصلو2,4%
اýمنوذج التمنوي املعمتد يف بالد� فKه  ، لعدة ٔ�س=باب ٔ�مهها%5.5لــ 

Ztاب يف هاذ املداhيف هاذ الك Éرتفمت بذNالالت، وقد اhاخ .  
  �ٓش �يقول؟) HCP(5نيا، النتاجئ د�ل إالحصاء اtTٔري د�ل 

من املوارد اجلدد، معناه ٔ�ن Öقhصاد الوطين  400.000س=نو� عند� 
يف هاذ ثالث . حيلمن فرص الشغل، وهذا مس=ت  400.000خصو خيلق 

 %90م\صب شغل،  295.000س=نني، احلصيZ د�ل ثالث س=نني ج�تو 
ولكن �ذاري من tلق ... مهنا م\اصب شغل ٔ�قل من السW إالNدادي

  .اTٔوهام، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
يف جوج .. ما ابقاش عندك الوقت، الس=يد الوز�ر تفضل،.. شكرا

  .ثواين

        ::::والشؤون ÖجÝعيةوالشؤون ÖجÝعيةوالشؤون ÖجÝعيةوالشؤون ÖجÝعيةالس=يد وز�ر ال�شغيل الس=يد وز�ر ال�شغيل الس=يد وز�ر ال�شغيل الس=يد وز�ر ال�شغيل 
  الس=يد املس�شار احملرتم،

ٕاىل عندك يش وصفة Xاهزة �ش نقضيو Nىل البطاä، ٔ�� مس=تعد 
  .نطبقها

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

ونhÛقل ٕاىل اTٔس=ئZ املوÅة ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر 
السؤال هو تدبري التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك امللكف �لنقل، وموضوع 

حظرية س=يارات اUوä، واللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق Öشرتايك، 
  .تفضلوا الس=يد رئHس الفريق، اليس العلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  الس=يد الرئHس،

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

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
�ملغرب تعترب من ٔ�كرب حظرية  حظرية س=يارات إالدارات العمومKة

  .س=يارات اUوä يف العامل
  الس=يد الوز�ر، 

  : �لك اخhصار ×سائلمك عن
ما يه إالجراءات املت¼ذة لرتش=يد النفقات ا®صصة لتدبري حظرية  -

  س=يارات اUوä؟
ما يه إالجراءات املت¼ذة �ل²د من ظاهرة ا�لجوء املس=متر لكراء  -
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  العمومKة؟الس=يارات من طرف إالدارات 
وما يه التدابري الرقابية خبصوص املساطر وإالجراءات اليت تد�ر  -

  بواسطهتا الرشكة الوطنية �لنقل وا�لوHXس�Kك حظرية س=يارات اUوä؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::النقل وا�لوHXس�Kالنقل وا�لوHXس�Kالنقل وا�لوHXس�Kالنقل وا�لوHXس�Kككككالس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي و الس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي و الس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي و الس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي و 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .الس=يد الرئHس
  . ٔ�شكر الفريق احملرتم Nىل طرح هاذ السؤال

ٔ�نمت تعلمون بnٔن هاذ حظرية الس=يارات ا�يل موجودة مايش اشرتيت يف 
ٔ�لف، معدل  136، هذا �رامك، معدل السن د�لها ا�يل عند� د�ل 2012
ات و�رامكت مع مرور الس=نوات س=نوات، مبعىن �ٓخر ٔ�هنا Îرش  10السن 

  .ٕاذن، حنن ٔ�مام وا�د القضية ا�يل خصها تعاجل. واحلكومات
tلينا نتلكمو بصفة Nامة، اك�ن .. ٔ�يضا جيب ٔ�ن نعرتف بnٔنه ،لكن

قطاNات واNدة ا�يل حمتاXة �لس=يارات وما ٔ�كرث، حمتاXني لها، قطاNات ا�يل 
ٔ�يضا ٕاىل توس=يع �يخرجوا �لميدان البد حنتاج �لس=يارات، كام حنتاج 

إالدارات �ش òكونو قريبني من املواطنني ونقومو �Uور د�لنا، وميكن 
نعطي اýمنوذج د�ل وزارة التجهزي والنقل ووزارة الفال�ة ووزارة الطاقة، 

  .وا�د العدد د�ل الوزارات
بطبيعة احلال ملا Xاءت احلكومة دارت وا�د املقاربة، تعرف، الس=يد 

ما اكيÛش يش وزارة ك�رشي يش س=يارة ٕاال ٕ�ذن الس=يد  املس�شار احملرتم،
رئHس احلكومة، و�لتدليل، ملاذا Ðادي ¤رشي هاذ الس=يارلت؟ يعين �يتقدم 
Nىل ٔ�ساس ٔ�ن تعوض ا�يل فات، ما كتكو×ش ٕاضافKة ٕاال ٕاذا اكن هناك 
�اXة مل²ة، tاصة الوزارات احملدثة، ؤ�يضا ٔ�نه حىت �يnٔدي البقKة ا�يل 

�ش كنبقاو حنافظو ) la réforme(قابل د�لها �يدهيا لـ Ðادي ¤رشي امل
  .Nىل التوازن وحنافظو Nىل نفس العدد

.. املسäٔn اTٔخرى، هو ٔ�نه حتدد السقف اNTٔىل، ما ابقاÎش الس=يارات
مليون، مل يبق  45ميكن نقول لمك الوزراء ما عندمهش احلق يت�اوزوا 

مليون، وميكن يل نقول  45مليون وز�دة، ٔ�قىص  80مليون و 90اكلسابق 
مليون،  45درمه وحوسÍ\ا Nلهيا، صايف  É8000 �دث ٔ�نه �زادت Ðري 

  . مليون، حىت �لس=يارة د�ل الوز�ر، �ش نعطيمك هاذ اýمنوذج 45
مث ٔ�نه بطبيعة احلال الرشكة الوطنية �لنقل وا�لوHXس�Kك دارت وا�د 

القطاع اخلاص  ، ا�يل عرضهتا Nىل)fleet management(املقاربة اليوم 
وبدا �يتعامل معها، اTٓن عرضناها Nىل احلكومة ؤ�ول قطاع ا�يل غيطبقها 
هو قطاع التجهزي والنقل، Tٔن الوزارة هاذ إالدارة �بع لو، �لتدبري �ش 

نقلصو من اللكفة، نقلصو ٔ�يضا من اللكفة د�ل الصيانة، نقلصو ٔ�يضا من 
هذه الس=يارات، هاذي وا�د  اللكفة د�ل البزن�ن، مث ٔ�يضا òراق�و حترك

القضية �مة Xدا، البد من مراق�ة التحرك د�لها، الس=يارات ا�يل خصها 
�لميدان كتخرج تبقى وسط املدينة وسط املدينة، الس=يارة ا�يل كتخرج 

�لميدان، �ٓش من هنار؟ وÉæ تدارت اقرتاح كمنوذج، عند� منوذج 
ر�ية د�ل الس=يارات ملزيد �ي²اول ٔ�نه يد�ر احل ا�يل) 5GPS(معلومايت بـ 

  .من �رش=يد هذه النفقات ومhابعة Öس�/رات يف هاذ اGال

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . الس=يد الوز�ر ،شكرا لمك

  .التعقKب اليس Nلمي، تفضلوا

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  .الس=يد الرئHس ،نعم

  الس=يد الوز�ر،
ولكن احلكومة ٔ�شكرمك Nىل اجلواب، ؤ�� معمك بnٔن اك�ن �رامك، 

بصالحKاهتا اليت تتوفر Nلهيا، ال ي�Ûغي لها ٔ�ن تقف وقفة احلريان، اك�ن �رامك 
ٕايه، ولكن ٔ�ش=نو درت يف هاذ ثالث س=نني من X�ٔل حماربة هاذ الرتامك، 

الس=يارات، ال س=� ؤ�ننا نالحظ ونت��ع بnٔن اك�ن ز�دة يف الرشاء د�ل 
  . ٕالدارات العمومKة�لÛس=بة �لجامNات الرتابية وال �لÛس=بة ل

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
إالسعاف، Tٔن  اتاح\ا كفريق Öشرتايك اح\ا معمك �ش ي�رشاو س=يار 

ذاك املواطن ا�يل يف املغرب العميق ا�يل يف البادية ويف العروبية حمتاج 
لس=يارة إالسعاف، اح\ا مايش ضد س=يارة إالسعاف، اح\ا مع اTٔمن، 

ن، اح\ا مع اTٔمن الوطين �كون عندو س=يارات املوطن Nليه ٔ�ن ينعم �Tٔم
  . فاخرة، مع اUرك املليك، مع وزارة التجهزي، Tٔن كتفك العزN äىل الناس

ولكن اح\ا ضد البذخ، ق�ل قليل، الس=يد الوز�ر، قلمت بnٔن س=يارة 
) Audi(ما اكيناش يش ) Audi(مليون، و 45الوز�ر ما �ياtذهاش بــ 

مليون، ٔ�� ما كنت²دثش  �45ن وزراء عندمه مليون، اك 45يف املغرب بـ 
Nليك انت، اح\ا �هنرضو Nىل احلكومة، اTٔمر ال يتعلق بوزارة التجهزي، ال 

 45مثهنا احلقKقي �يفوت  Audi( ،(Mercedes)(س=يارات Xديدة اقhنHت 
  . مليون �ش òكونو كهنرضو �لوضوح

²دث Nلهيا 5نيا، الس=يد الوز�ر احملرتم، يف ٕاطار احلاكمة اليت نت
ونÛشدها مجيعا، اك�ن �رامك الس=يارات، ولكن ٔ�ش=نو درتو انÝ يف ٕاصالح 

اكينة ذاك اليش خطري  ،)gonflement(الس=يارات؟ راه اك�ن مايش Ðري 
ف� يتعلق �لفاتورات ا�يل كتخصصها إالدارات العمومKة وامجلاNات الرتابية، 

موضوعية، ف� يتعلق  ٔ�� ما كÛس=تH\Hش حىت املنتخبني، كهنرض معمك �لك
  . �ٕالصالح ذات الس=يارات حلضرية اUول

                                                 
5 Global Positioning System 
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5نيا، اكينة الفاتورة املتعلقة �لوقود، واك�ن Öس=تغالل الفاحش د�ل 
س=يارات اUوä وامجلاNات الرتابية السÍت وا�Tٔد، راه ما اك�ن حىت يش 

ن هنا ٕاجراء ا�رتازي، ال ضد املنتخبني، ٔ�و بعض املنتخبني وال اUوä، اك�
السÍت ا�Tٔد �يد�روا الس=يارة د�هلم �ينقلوا فهيا اوالدمه �لمدرسة، اك�ن 
ا�يل عندو الس=يارة د�ل اUوä �يخصصها �لزوXة د�لو متيش هبا �لحامم، 

اUار  ،وهاذ اليش مايش معقول، الس=يد الوز�ر، واك�ن، يف الر�ط
روية الناس ما البيضاء، طن�ة، تطوان، وزان ف� ابغييت، اك�ن جامNات ق

عندمهش، العزä، ورئHس امجلاNة عندو ثالثة، ٕايوا امسح يل امجلاNة الرتابية 
  . عندها اس=تقاللية ٕايه، ولكن اك�ن الوصاية ا�يل كÝرسها وزارة اUاtلية

ٔ�نمت íحكومة مhضام\ة ابغينا يش ٕاجراءات ملموسة �ش òرفعو احليف 
رض يف هاذ احلظرية، وما ميكÛش Nىل املواطن ا�يل كHشوف املال العام �يتو

حنملوه املسؤولية، حىت ٕاىل اكن الرتامك اح\ا ابغينا انÝ ش=نو درتو �ش 
  . نقضيو Nىل هاذ الرتامك

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا، اليس Nلمي صايف

        ::::الس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكككك
ملنظومة اTٓن ا�يل �ك قلنا É ٔ�ش=نو در� والقرارات ا�يل اtذينا، وا

وضعناها، والسقف ا�يل �دد�ه، ٕاىل كتلكم Nىل س=يارات قدمية يف 
حكومات سابقة يشء، كنتلكم Nىل ٔ�ش=نو در� اح\ا �وزراء؟ وما اكيÛش 
لكهم Ðريوا الس=يارات د�هلم، بعض الوزراء اضطروا يغريوا، وطلب مهنم ما 

  . يفوÎش وا�د السقف
الس=يد وهاذ التبذ�ر، ك�شوفوه؟ عندمك 5لثا، مادام تعلمون هذا البذخ 

)6IGAT (لسGىل �لحسا�ت والوالية ا�يل  واNTٔدامك مكنتخب، اا�
ال امسح يل، احلكومة كتقوم �Uور د�لها، .. صورها ود�ر الشاكية واملراق�ة

املنتخب �يقوم �Uور د�لو مايش يف السؤال، حىت حمليا �ش ما �كو×ش 
hواطئ مع الناس ا�يل مh²الف معهم حمليام.  

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

ونhÛقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول تدبري املر�Ö Zنتقالية بني تطبيق 
القرار�ن القدمي واملزمع تطبيقه واملتعلق مبnٔذونيات النقل �حلافالت، واللكمة 

  .�Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق Öس=تقاليل �لو�دة والتعادلية، تفضل

        ::::الس=يد عبد امحليد بلفKلالس=يد عبد امحليد بلفKلالس=يد عبد امحليد بلفKلالس=يد عبد امحليد بلفKل    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  الس=يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

                                                 
6 Inspection Général de l'Administration Territoriale 

  السادة املس�شار�ن،
يعترب حتر�ر قطاع النقل �حلافالت من ٔ�مه مظاهر ٕاصالح هذا 
القطاع، لكن يف ينا�ر املايض، ٔ�صدرت وزار�مك دورية �لسادة املد�ريني 

خلاصة اجلهويني وإالقلمييني �لتجهزي والنقل لعدم جتديد بطائق إالذن ا
حبافالت النقل العمويم �لمسافر�ن، وهذا ÎسÍب رضرا �بريا Tٔر�ب 
النقل، مÜال Nدد �بري من احلافالت وقفت Tٔهنا ٔ�صبحت بدون رخصة، 
كذN Éدد �ٓخر مهنا ٔ�صبحت يف الفور��ت، Tٔن ما بقاش عندمه 

)autorisation (ش ميش=يو� .  
   :الس=يد الوز�ر لهذا، ×سائلمك

اليت س�h¼ذوهنا لتجنHب هذه الف9ة خلساRر مادية قد ما يه التدابري 
  تلحق هبم، وما هو تصورمك لتحر�ر هذا القطاع؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

  :الس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكككك
  الس=يد الرئHس،

س�شار احملرتم Nىل هاذ السؤال، كنمتىن جتي ٔ�شكر الفريق احملرتم وامل 
  .فرصة يتعطا� الوقت �ل²ديث يف هاذ املوضوع

من امللفات اæي عرف حرااك قو� يف البالد د�لنا وٕارضا�ت ما  هذا
اقرتحت ٕاصال�ات وٕارضا�ت مضادة حىت سابقا من داtل احلكومة، 

 N99%ليه وصلنا لـ داtل احلكومة وملا ج�نا بعقد الرب�مج ق�يل التوقKع 
  . يعين حتر�ت �äٓ، كنتلكمو برصا�ة وتوقفت هاذ العملية

�ش òكونو رص�اء اح\ا مhفقني، راه فايت تالقKنا، Nىل ٔ�ن هاذ القطاع 
من مصل²ة البX، ٔ�قولها �لسادة املنتخبني، من مصل²ة البX ٔ�ن يصلح، من 

اtذينا، ما  مصل²ة البX ٔ�نه خيضع لطلبات عروض، وهذا هو القرار ا�يل
نبقاوش يف م\طق الكرامي، سابقا مضنا املك�س=بات �لمهنيني، ؤ�نت شاهد 
Nىل ذÉ، مضنا ٔ�نه ما غيفKقوش يف الصباح ويلقاو حىت تتخرج وا�د 

ٕاال ربع، كنتو كتفKقوا يف  9ونصف �يلقى مع  8الكرمية هو تيخرج مع 
مضنا . هلم حقهمٕاال ربع، ا�يل �يدي  9الصباح كتلقاو �رمية كتخرج، سري مع 

لمك ٔ�نه ما Ðادي منش=يو ٕاال �لخطوط ا�يل يه ما فهياش يعين الفائض، Ðادي 
مضنا مليار د�ل . منش=يو �لخطوط يل مازال فهيا نقص حامية �لمك�س=بات

اUرمه �ش جنددو احلظرية د�ل احلافالت، مضنا �ر�مج د�ل التكو�ن 
  . ح\ا مhفقنيوالقضا� ÖجÝعية، وصلنا ٔ�ننا Ðادي نظمو، ا

فوقع العام اTٔول زيدو� Nام، العام الثاين زيدو� Nام، العام الثالث 
زيدو� Nام، وصلنا ٕاىل هناية املطاف ٔ�نه البد ندوزو لÊٔمور العملية، ؤ�� ال 
ٔ�خفKك اليوم Ðادي نضطرو املسؤولية ٔ�مام هللا ؤ�مام شعبنا س=نفرض 

و اTٔموال لت�ديد احلظرية، ٔ�نظمة د�ل اTٔمن ود�ل السالمة، Ðادي جنيب
ف9ة  ،قدتكنع Ðادي ند�رو التكو�ن، ابغاو إالخوان واح\ا مقhنعني، ؤ�� 
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عريضة م\مك املهنيني، إالخوان املهنيني مقhنعني �لعملية د�ل إالصالح، 
ولكن حتتاج وا�د اجلرٔ�ة �ام اكنت اللكفة الس=ياس=ية، ولكن �ام اكنت 

  . اللكفة حىت Nىل بعض الناس
د�ل الكرميات مكريني، وا�د Xالس  %70دا� اك�ن ٕاشاكل،  Tٔنه

عندو الكرمية تhH¼لص بظروف معينة هللا �مكل خبري ٕاىل اكن ¤س=تحق، 
واملهين مسكني ا�يل اكري Xالس �يتعذب مع حوادث السري وخيلص 
الناس، فقلنا البد خنلقو توازن يف هاذ البالد، Tٔن هذا هو العدل وهذه 

  .يه التمنية

        ::::د رئHس اجللسةد رئHس اجللسةد رئHس اجللسةد رئHس اجللسةالس=يالس=يالس=يالس=ي
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

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

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس=يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس=يد عبد امحليد بلفKلاملس�شار الس=يد عبد امحليد بلفKل
ٔ�� برصا�ة كنتفاnXٔ يف اجلواب د�É، ملا كتقول يل بnٔنه ٔ�حصاب 

مليون يف  20ال�رميات كHس=تافدوا من هاذ اTٔموال، يش �عس وكHشد 
تH\وض يعري Nىل اكتافو وينوض مسكني �ي¼دم �ش الشهر، ووا�د 

  .خيلص هذيك ال�رمية و�ش خيلص الطريطة
ولكن، الس=يد الوز�ر، راه النقاä اليوم Nاالش ما راضيÛش Nىل هاذ 

التحر�ر ا�يل كنتو XايبH\و، واش الوضعية، اNالش ما راضيÛش Nىل هاذ 
�يل كHشدوا هاذ التحر�ر Xاي �ش حيرر من هاذ ٔ�حصاب الكرميات ا

املاليني و�عسني، ويعطي لص²اب النقل ا�يل هام tدامني يف الكريان 
خيدموا �لكريان د�هلم، اNالش Ðادي �كون هاذ ال�رمية ٔ�و هاذ 

)l'autorisation(دمtوسري ا Éد�ر الاكر د� ، .  
وراه اليوم راه مايش هاذ اليش ا�يل كتقولوا، الس=يد الوز�ر، مايش هاذ 

يتقال، ٔ�� امشHت عند الاكتبة د�لمك يف الوزارة الطريقة ا�يل اليش ا�يل � 
رشحت يل بطريقة ٔ�خرى، كتقول يل ٔ�س=يدي راه �ٓخر ماي خص ملول 
الاكر مييش ¤رشي الكرمية من مول الكرمية، يعين خص يعطيه املاليني، وال 

Nاو5ين تتجي تقول لو  ادÐخصو يدtلو معه رشيك، وا�د �عس يف دارو 
معا� رشيك يف رشكة وال �µٓ نعطيك املاليني �ش تKÍع يل، �µٓ ادtل 

  . ودامئا هو املس=تفKد
فني هام هاذ احصاب ال�رميات، هاذ الناس امسا�ن ا�يل تيرضبوا متارة 
وtدامني يف الكريان د�هلم، وراه هاذوك ا�يل خص تفكروا هلم، حرروا كام 

د�ر وا�د .. وXايبحرروا يف ٔ�ورو�، اعطيو الناس ا�يل Xايب اكر Xديد 
دفرت التحمالت ها �ٓش خصك تتوفر، ها �ٓش خصك تعطي وزيد ختدم، 
ولكن راه مايش هاذ اليش ا�يل �يتقال، انت دا� راه فاnXٔتين �جلواب 

Éد� .  
ٕاذن، حرروا هاذ القطاع و�رااك من الريع، �رااك من هذوك الناس راه 

وÐادي يبقاو داميا �عسني يف اس=تفادوا، ا�و املاليني هللا جيعل الربكة، �ٔ 

ديورمه و�يديو يف الفلوس، وtليو الناس ٕاىل كنتو، الناس راه دارت فKمك 
زعام هنار جKتو قالوا ا�لهم راه واقZK هاذ اليش Ðادي يتغري، ولكن راه ما 

وهذا راه تيظهر يل راه خصو وا�د .. شف\ا والو، الس=يد الوز�ر، مع لك
  . ن ممكن �قشوه مز�ن Tٔن فKه ما يتقالاليوم درايس �لموضوع، ٕاىل اك

  .وشكرا

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

  .الس=يد الوز�ر، لمك بعض الثواين

        ::::الس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكككك
ٔ�متىن ٔ�ن يعطى الوقت اæي ٔ�وقف معلية إالصالح يف البداية من 

مي، مع اTٔسف ج�نا الرب�مج داtل احلكومة، وحر�وا مايش احصاب الكرا
لصاحل املهنيني، هام ا�يل داروا Nلينا إالرضاب، ؤ�� تhÛلكم معهم برصا�ة، 
قلنا هلم ج�نا لمك �ر�مج لصاحل املهنيني، قلنا لمك تنضمنو لمك ما تبقاوش 
جتددوا الكرا لك مرة، Ðادي يويل الكرا Nىل اTٔمد البعيد، قلنا لمك Ðادي 

بالصة  32لف9ة اجلديدة و�يق تتذ�ر د�ل ند�رو طلبات عروض � 
س=نوات، وقلنا لمك هاذ مالني  5ؤ�عطيناها �لمهنيني ا�يل عندمه ٔ�كرث من 

روا Ðادي جنيبو هلم مليار �ش جيددوا احلافالت مث� الكريان ا�يل كHس 
وقلنا ٔ�نه مس=تق�ال .د�هلم، ما اعطيناش لص²اب الكرامي، ٔ�عطاومه �لمهنيني

و معايري �ش �كون فهيا املهنية �لمهنيني، هاذ اليش ٔ�ي خطوط Ðادي ند�ر 
  .اكمل ج�ناه

ولكن لك مرة كنتحر�و تتحرك �äٓ، اليوم اح\ا كنhÛظرو هتدٔ� اTٔمور، 
Ðادي جنلسو معمك، ونقولو ٔ�س=يدي ٔ�ش=نو ا�يل Ðادي حيافظ Nىل 
املك�س=بات، ٔ�وال الناس ا�يل �يعHشوا Nىل حساب، ا�يل هام حمتاXني، Nىل 

امي، من طبيعة احلال اك�ن ا�يل ما حمتاجش، �ش òكونوا حساب الكر 
رص�اء، اك�ن ا�يل �يعHش هبا، وهاذ املهنيني مساكني ا�يل �يرضبوا متارا، 

  .وعندمه ٕاشاكالت ونلقاو وا�د النوع من التوازن
  .مس=تق�ال، ما اكيÛش يش �رمية ٕاال بناء Nىل طلبات عروض

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .�رشكرا لمك الس=يد الوز

نhÛقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة 
  . حول التلوث البHيئ ،امللكفة �لب9Hة ،واملعادن واملاء والب9Hة

  .اللكمة �Tٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك

        ::::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 الرئHس

  الس=يدة الوز�رة،
  ...يتوفر املغرب
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        ::::لس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةاااا
 ؟الس=يد املس�شار، ٔ�رجوك، ٔ�ش=نو ابغييت.. اس�ىن اس�ىن، اس�ىن

ما دام ٔ�� ا�يل كÛسري، Tٔن هو ... الس=يد املس�شار، ٔ�رجوك، ٔ�ش=نو كتقول
  . طلب مين ٔ�ن ٔ�ؤخر السؤال هللا خيليك

  .تفضل الس=يد املس�شار، تفضل

        ::::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
ادة س=ياس=ية �ريد ٔ�ن جتعل من التمنية ٔ��د يتوفر املغرب Nىل ٕار 

اخليارات إالسرتاتيجية �لÛس=بة لب�X من X�ٔل الÝسك ÖجÝعي والرتايب، 
وتت�ىل هذه إالرادة الس=ياس=ية يف ٔ�ن املغرب يتوفر Nىل مKثاق وطين �لب9Hة 
والتمنية املس=تدامة، ٕاال ٔ�ن الواقع البHيئ اæي نعHشه جيعلنا ن�ساءل عن 

  .من ال�رشيعات يف غياب ٔ�جرٔ�هتا وتفعيلهااجلدوى 
  ؟ما يه املقاربة اليت س=تعمتدها احلكومة ملعاجلة ٕاشاكلية الب9Hة

وما يه ٕاسرتاتيجيتمك اجلديدة يف حامية الب9Hة، tاصة يف املناطق 
  الصناعية؟
  .شكرا

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

  .بالس=يدة الوز�رة تفضيل يف ٕاطار اجلوا

الس=يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس=يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس=يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس=يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبHوالبHوالبHوالب9999Hة، امللكفة �لبHة، امللكفة �لبHة، امللكفة �لبHة، امللكفة �لب9999Hةةةة
  .شكرا الس=يد الرئHس

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
  السادة املس�شارون،

ٔ�وال، املقاربة ٔ�و إالسرتاتيجية خصنا Nلهيا يوم درايس، Tٔن الكÜري تعمل 
  .يف هاذ الس=ن�ني هاذي

òزلنا الرتسانة القانونية، وحصيح ٕاىل در� القانون وما طبق\اهش، ما 
ولكن ٕاىل ما اك×ش عند� القانون ما كتكو×ش عند� القوة  �يصالحش،

د�ل التزنيل د�ل إالسرتاتيجية، فاكن رضوري �ش �كون عند� قوانني، 
لتطهري، واش=تغلنا كثري من �حKة القوانني، القانون إالطار، املراس=مي د�ل ا

املراس=مي د�ل احلدود القصوى، املراس=مي د�ل النفا�ت اخلطرية ا�يل 
ك�شلك وا�د اخلطر �بري Nىل املس=توى الوطين، واكن ما عند�ش اTٓليات 

  .�ش òراق�وها
  .ٕاذن، اكنت �رسانة قانونية �برية

من الناحKة د�ل املراق�ة البي�Kة، جKنا �ملرسوم د�ل الرشطة البي�Kة، 
ترب الوطين Tٔول مرة ا�يل خمترب معرتف به من طرف الهيئات ا�يل تnٔمل ا® 

  .�®تربات، ا�يل Ðادي ي��ع املشاريع البي�Kة، وا�يل Ðادي يد�ر املراق�ة
رشطي اTٓن يه موجودة واكينة Nىل الصعيد الوطين كتدور �ش  25

الرشطة در� رشاكة مع وزارة اUاtلية ف� خيص . تد�ر املراق�ة البي�Kة
  . البي�Kة

 220احلد من التلوث د�ل النفا�ت الصلبة Nىل الصعيد الوطين، 
ٕاNادة هيلكة د�ل املطارح  45مطرح نفا�ت، اح\ا يف س=نة وا�دة در� 

  .القدمية، ا�يل كنا كند�رو مخسة د�ل املطارح يف الس=نة
 د�ل املعاجلة ود�ل التمثني د�لد�ل احملطات  12، 45اح\ا در� 

النفا�ت، دtلنا Tٔول مرة يف املغرب املنظومة د�ل التمثني د�ل النفا�ت يف 
د�ل احملطات ا�يل يه كتÍىن  12املغرب، واTٔمه فاش كنتلكم معك اكينني 

  .Nىل الصعيد الوطين
دtلنا �لفرز، tلق\ا فرص د�ل الشغل Nىل الصعيد الوطين، نعطيك 

د�ل الناس  800 الناظور اكينة يف) Ð)coopérativeري �ٓخر مÜل يه 
  ).la coopérative(ا�يل دtلوا خيدموا يف 

فرصة د�ل الشغل يف  1500الزيوت املس=تعمZ، يف س=نة و�دة tلق\ا 
 .ٕاNادة الزيوت

  ... كذTٔ ،Éول مرة يف املغرب

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
.. شكرا، صايف الس=يدة الوز�رة؟ tيل شوية د�ل الوقت �لتعقKب �ش

Kس=تاذ اليس سعيد التدالوي، تفضلهناك تعقTٔب؟ تفضل ا.  

        ::::املس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

يف احلقKقة اح\ا كÛشكروك، الس=يدة الوز�رة، Tٔنه املرٔ�ة املناس=بة يف 
واح\ا عرف\ا اGهودات اجلبارة . املاكن املناسب من tالل التكو�ن د�لمك

من tالل الرتسانة القانونية ا�يل �لكمت Nلهيا، ا�يل تقوم هبا الس=يدة الوز�رة 
الوطين، وا�د العدد مراس=مي التطهري، مراس=مي النفا�ت اخلطرية، ا®ترب 

  .د�ل اTٔمور
ولكن اح\ا ا�يل ابغينا اليوم نوحضو، الس=يد الوز�رة، اك�ن بعض اTٔمور 
 ZtUال نعطيمك �ور�رت اÜا�يل يه مل ختضع ٕاىل بعض الرخص، مهنا م
د�لها وا�د الراحئة �رهية والسÍب د�لها هام ذوك املطاحن د�ل الزيتون، 

مسيتو واد زا، وهذاك الواد تيكب يف اوذاك املا تي�رسب لوا�د الواد ا�يل 
سد محمد اخلامس ا�يل هو ماء صاحل �لرشب، وكذÉ هذاك الواد الناس 

�يطلب م\ك كنمتناو يف الفريق احلريك . كHسقKو م\و يف القطاع الفال�
  . �ش �زور هاذ املدينة

ا�يل ابغينا، الس=يدة الوز�رة، هاذ اليش عرف\امك ò�ٔمك ضابطاه، ولكن ا�يل 
خطري، الس=يدة الوز�رة، هو ٔ�نه يف بعض املناطق وخصوصا اUار البيضاء، 
اك�ن بعض املناطق الصناعية ا�يل يه ما كتعرفوهاش، ملاذا ما 

ك مÜال وا�د طلب رخصة د�ل كتعرفوهاش؟ Tٔن يه عشوائية، نعطي
ٕاسطبل د�ل اXUاج، اXUاج ميل �يKÍض البيض �يوU الفاللس، ذاك 
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 من tالل) hangars( 69مصنع �ٓخر، دار  69الفاللس بيضوا 
)hangar (ذ وا�د، والو ها)les hangars(  ٔويو م\طقة صناعيةnلكهم تي

) le règlement(عشوائية خطرية لوا�د اUرXة ما تصورش، رمغ ٔ�ن 
ا�يل �ينظم وا�د العدد د�ل املصانع موجودة يف  1914د�ل الظهري د�ل 

 la(، تعمل "فا�وم"هذيك املنطقة، ؤ�خطرمه يه وا�د الرشكة امسيهتا 
pétrochimie ( ولية ا�يل كتصنع �ش تصوب املواد د�لTٔمبعىن املواد ا

هذا ما الصباÐة، وهاذ الرشكة هذي ما عندها حىت رخصة، بل ٔ�كرث من 
خملصاش ال الواج�ات د�ل الرسوم �ش Îش=تغل، ال الرضيبة اTٔوىل �ش 

  . Tٔن بناء عشوايئ ،)le permis d’habiter(حتل 
ذا ـــــــــــــل �ٓش دار؟ اخــــــحم 70ب هاذ �ذا، صاحـــــٔ�كرث من ه

)le monopole( اح\ا كنعرفو ،)le monopole ( د�ل املا والضو عند
)7l’ONE( ٔ�و )Lydec (ار البيضاءUهو دار  ،يف ا)poste ( هو ا�يل

  . تيKÍع لهاذ الناس الضو
ٔ�� Ðادي نعطيمك مÜال . هاذ الناس تHش=تغلوا مبواد خطرية وسامة كثريا

  ...fس=يط، الس=يدة الوز�رة

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
صايف الس=يد الرئHس، Ðادي نقطعو Nلهيم الضو وانت غنقطعو Nليك 

. زت احلزي د�É القانوين، الوقت د�É اس=تغرقhهالصوت Tٔنك جتاو 
الس=يدة الوز�رة، يف .. اعطي لها الو5ئق د�É.. الس=يدة الوز�رة، تفضيل

 .ثواين

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب9999Hة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�لب�Hلب�Hلب�Hلب9999Hةةةة

  الس=يد املس�شار، 
نطقة العشوائية الصناعية والد �دو وNىل امل �ٔ ٕاىل كنت �هترض Nىل 

والد �دو، راه ا�لجنة Ðادي خترج لها يف هاذ اTٔس=بوع، وراه يف Nمل �ٔ د�ل 
  . السلطات احمللية، وراه اح\ا واقفني Nلهيا وXاتنا شاكية واح\ا tدامني Nلهيا

و�لÛس=بة لتاور�رت، راه اك�ن مشلك �بري، Tٔنه اح\ا اعطينا اUمع 
رص الزيتون، ما ابغاوش ¤سامهوا �ش òزلو د�لنا �لمنطقة الصناعية لع

معارص الزيتون ومع السلطات احمللية،  ومع) l'ONEP8(لول مع احل
  . مشH\ا وكنعرف هذاك املشلك مز�ناو 

البارح توقعت االتفاقKة مع اليس ٔ�خ\وش �ش جنيبو اUمع حىت من 
 وزارة الفال�ة وحناولو �ش òكرثو من املشاركة د�ل اUوä �ش òزلو

واملشلك د�ل . د�هلم �ش ميكن نلقاو احلل) la participation(هذيك 
�ور�رت راه Nىل الصعيد الوطين اكمل، واTٓن اكينة رشاكة �ش نلقاو احلل 

  .�لمرXان Nىل الصعيد الوطين 

                                                 
7 Office National de l'Electricité 
8 Office National de l’Eau Potable 

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

ه اجللسة، وهو ونhÛقل ٕاىل السؤال اtTٔري املدرج يف Xدول ٔ�عامل هذ
موXه ٕاىل الس=يد وز�ر التجهزي، وموضوع السؤال هو الطرق الثانوية �لعامل 
القروي، وضعية الطرق الثانوية �لعامل القروي، والسؤال كذ�Tٔ Éد 

 .السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لÍسط السؤال، تفضلوا الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعي
Hسشكرا الس=يد الرئ.  
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ال خيفى Nليمك، الس=يد الوز�ر، اTٔمهية اخلاصة اليت حتتلها الطرق 
الثانوية �لÛس=بة �لعامل القروي، وذÉ �عتبارها الرش�ن اæي حيقق رس�ن 

µىل العامل اخلارN اwاhصادية هبا، ٕاضافة ٕاىل انفhقÖعية وÝجÖ التمنية.  
æا، ومن م\طلق ÖهÝم اخلاص اæي ٔ�ولته وزار�مك لهذه الطرق من 
tالل ختصيص صندوق لها، ويف املقابل الوضعية املزرية اليت توXد Nلهيا، 
×سائلمك، الس=يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت س�h¼ذها وزار�مك لتدارك 

  هذا النقص؟
  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .ة لمك، الس=يد الوز�راللكم

        ::::الس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكككك
  الس=يد الرئHس،

  الس=يد املس�شار احملرتم،
ٔ�عرف اهÝممك كام اهÝم �يق املنتخبني �لعامل القروي وهو ¤س=تحق، 
لكن العامل القروي يه قضية ٔ�فقKة، ؤ�نمت تعلمون ٔ�نه اك�ن تدtل وا�د 

كنعتقد ممكن ٔ�ن �كون . ة �لجامNات احملليةالعدد د�ل الوزارات �ٕالضاف
جمال يف ٕاطار ا�لجنة وجنيو نتداولو ونت²دثو Nىل ما هو موجود، ما هو 

  اخلصاص ا�يل �يق خصنا نعاجلوه، ؤ�ش=نو يه املقاربة السلمية؟
ٔ�نمت تعلمون من الناحKة القانونية، tليين نقول É من الناحKة القانونية 

مبا فهيا القروية واحلرضية، يه مسؤولية ٔ�ن الطرق د�ل امجلاNات، 
امجلاNات، دا� من الناحKة القانونية ٔ�نه الطرق من مسؤولية امجلاNات، لكن 
تبÛت اUوä م\ذ مدة وماش=ية فهيا ٔ�هنا البد ٔ�ن توا�ب امجلاNات من tالل 
اUمع ومن tالل التnٔطري ومن tالل ٔ�يضا اýمتويل، Éæ اكن الرب�مج 

لرب�مج الثاين، مث Xاء الرب�مج د�ل اýهتيئة الرتابية Xاء ااTٔول، مث 
)9PMAT(  ساليو يفHÐ ٓن لكهم تقريباT2016 -2015ا�يل ا.  

                                                 
9 Programme de mise à niveau territoriale 
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  :ف\حن حنتاج اTٓن ٕاىل �ر�مج Xديد، بع�اä هاذ الرب�مج اجلديد فKه
ٔ�وال، مضاعفة احلجم املايل، ٔ�نمت تعرفون بnٔن الصندوق ضعيف، وهذا 

د�ل املرات د�ل العامل القروي، ٔ�نه غمنش=يو  قرار د�ل احلكومة ثالثة
�لطرق إالقلميية ا�يل كتجمع ما بني امجلاNات بعدا وما بني امجلاNات ومراكز 
اTٔقالمي �ش ما تبقاش امجلاNة حمارصة �ش ميكن لها تKÍع وÎرشي وميش=يو 
�لمرافق، ٔ�نه امشH\ا جلزء م\و وما س=بق ٕاجنازه �ش ما يضيعش البد من 

  .د�لو والتصنيف د�لو الصيانة
5لثا، غمنش=يو �لجامNات القروية واجلبلية ا�يل ما معرها اس=تفادت �ش 
ميكن لها Îس=تافد، �ش �كون نوع من العداä يف توزيع هاذ املشاريع، مث 
غمنش=يو �لق\اطر، ؤ�نمت تعلمون يف العامل القروي ٔ�ن ٔ�حKا� دوار ق\طرة 

Kلومرت، Tٔن �ي¼ليه مييش �لمرافق وال د�ل الك  2ٔ�فضل ] من �يلومرت وال 
مييش �Xوار اTٓخر وال مييش �لفال�ة د�لو بدل ما يد�ر وا�د عرشات 

  . الكKلومرتات
فهاذ املقاربة مع إالخوان د�ل وزارة اUاtلية اكن عند� اجÝع، 
كن²اولو ٕان شاء هللا ق�ل بضعة ٔ�سابيع ٕان شاء هللا ٔ�و ٔ�شهر �ش �كون 

�يل Ðادي �كون يف الس=نوات املق�Z مhاكمل لصاحل العامل هاذ الرب�مج ا
القروي �لÛس=بة �لبKÛة الطرقKة، ا�يل HÐسامه فKه امجليع �ش ميكن لنا 

  .×س=تجبو �ل²اجKات

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .تفضلوا الس=يد املس�شار �لتعقKب

        ::::املس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد ام�ارك الس=باعي
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ٔ�� كÛشكرمك الس=يد الوز�ر Nىل اGهودات القمية ا�يل كتقوموا هبا Nىل 
الصعيد الوطين، Tٔن يف احلقKقة هاذي البالد د�لنا امحلد N الوطنية د�ل 

  . شاسع
لكن، الس=يد الوز�ر، ا�يل ابغينا نتذا�رو Nليه دا�، �يف ما قلت 

 22و 21ية مكثل الطرق القروية من ٔ�صل امجلاNات، ولكن اك�ن طرق قرو
ا�يل هاذي يه الثالثة من ٔ�صل من احلكومات السابقة واح\ا كنلقKو Nلهيا 
سؤال، ا�يل كرتبط ما بني مخHس ٔ�والد احلاج، �د التوابت، �راكة الرايض، 

  ...وا�يل كرتبط ما بني ٕاقلميني، مايش ما بني جامعتني وال بني
�يل يه توقفت كذÉ، الس=يد الوز�ر، ابغينا نتذا�رو Nىل الطريق ا

د�ل مخHس ٔ�والد احلاج اثنني الغياث، ا�يل Xات ذيك الفKضا�ت ا�يل 
، وحلد الساNة �قا ما 2014 اكنت خصها حتل �لعموم يف شهر ش=تÛرب

  . يناشاك
�يف ما قلت، الس=يد الوز�ر، الق\اطر وما ٔ�مهها، Tٔن رامك وقفمت يف 

�يل يف احلقKقة اGهودات ا" اشعاب ٔ�زاك"ز�ر�مك ٕالقلمي ٔ�سفي الق\طرة د�ل 

اجلبارة ال د�ل م\دوبية التجهزي وال د�ل امجلاNة، والرشاكء ا�يل هام 
الرشاكت ا�يل هام موجود�ن داtل امجلاNة، ا�يل يف احلقKقة �ون مايش هاذ 
اGهودات ا�يل تدارت Ðادي نبقاو يف عزä، راه �قا اTٓن ما عرف\اش ٔ�ش=نو 

قKعية، در� مسائل �رقKعية �ش فكKنا العزä ما املصري د�لها، Tٔن Ðري �ر 
  .301بني الصو�رة ؤ�سفي Nىل 

كذÉ، الس=يد الوز�ر، ابغيت ×سوN Éىل وا�د الطريق ا�يل ابقات 

ما بني �ٓسفي ومراíش، �ٓسفي املسائل د�لو تصاو�ت، مراíش صايب 

وا املسائل د�لو، ابقى ٕاقلمي اليوسفKة، ما اعرف\اش هاذ الناس �ٓش �يقول

واش اح\ا حكرة وال يش �اXة، Tٔن ا�يل يف روس=نا هو الصفقة دازت يف 

واح\ا  11مشات �لمصادقة من شهر . واTٓن �يق ما تnٔرشش Nلهيا 11شهر 

  . ومازال هاذ الصفقة ما خرجت �لوجود 5دا� يف شهر 

وهذي يه النقطة السوداء ا�يل اكينة عندمك يف هاذيك الطريق ما بني 

هاذيك ا�يل يف ٕاقلمي اليوسفKة ويه ا�يل �يوقعوا فهيا  �ٓسفي ومراíش، يه

  .وا�د العدد �بري د�ل حوادث السري

ولهذا اح\ا تنطلبو م\مك، الس=يد الوز�ر، هو Îرسعوا هباذ املسائل 

هاذي، Tٔن الناس �يhÛظروا وكHسnٔلوا اNالش هاذ Öقلمي صاوب الطريق 

  .ول �لس=يد الوز�رد�لو وبقات اليوسفKة يف عزä، هذا هو ا�يل تنق

  .وشكرا

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

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kالس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكككك
بغيت Ðري ٔ�طمنئ الس=يد املس�شار وكÛشكرو Nىل طرح هاذ السؤال، ا

òمتىن �tذ عندك هاذ اليش من بعد �ش ميكن يل جناوب، ولكن ما تبقى 

سفKة كنعتقد Ðادي يبداو ¤ش=تغلوا فKه قريبا ٕان شاء هللا من مقطع يف اليو 
  . �ش �كمتل

ا�يل ميكن يل نقول بnٔنه حرصنا لك احلرص �ش الصيانة نعطيوها 
س=نوات ويه يف �راجع، جيب ٔ�ن نقول  10اTٔمهية د�لها، Tٔن اكنت 

ملا  2012طرق جKدة وحس=نة، يف  %60احلقKقة، اكن عند� ٔ�كرث من 
 3نقط يف  5، اليوم رحبنا امحلد N %53ه الّ Kنا �Xات احلكومة لق 

  .س=نوات، وÐادي òرحبو البايق ٕان شاء هللا ف� تبقى
اكن تقريبا جحم  2015جحم Öس�/ر، Ðري نقول لمك هذه الس=نة 

، مبعىن وا�د 140املليار و Ö2س�/ر ميل Xات احلكومة كتد�ر وا�د 
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، در� يف س=نة 2013-�2012ل د�ل املليار د�ل الس=ن�مي، الس=نة د 210
مليار د�ل الس=ن�مي يف  340مليار، اTٓن Ðادي ند�رو  230: 2014

الصيانة، وÐادي منش=يو �لطرق إالقلميية، وÐادي منش=يو �لق\اطر ا�يل �لكمتو 
ق\طرة لكها يف ظروف س9Hة، واللكفة د�لها حوايل  N1200لهيا، Tٔن اك�ن 

انÝ كتعرفوا إالماكنيات د�ل البالد املليار قسمناها Nىل بضع س=نوات،  5
د�لمك، ولكن حرصنا لك احلرص ٔ�يضا �ش احملاور الرئHس=ية، وراه ٔ��يد 

  ري ـــــحر�ية الس ò�ٔ80%مك كتجولوا، مجيع احملاور الرئHس=ية ا�يل كتدوز مهنا 

لكها ٕان شاء هللا سÛهنهيا ٕاذا قدر هللا ق�ل هناية والية احلكومة، وهاذ 
نا Nليه Ðادي جناوبو، ولكن مز�ن �tذ هاذ اTٔرقام الرب�مج ا�يل �لكم 

  .ونتواصل معمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر، وشكرا مجليع من سامه يف ٕاجناح هذه اجللسة

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


