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  )م 2015 يونيو 2( هـ 1436 شعبانمن  14 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئHس اGلسل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومخسون دقKقة، ابتداء من الساSة الرابعة واRقKقة اPٔربعني  Mسعة :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

   .بعد الزوال
  .ئZ الشفهيةمXاقشة اPٔس@  ::::Wدول اPٔعاملWدول اPٔعاملWدول اPٔعاملWدول اPٔعامل

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

    ::::ٔ�شن، رئHس اجللسةٔ�شن، رئHس اجللسةٔ�شن، رئHس اجللسةٔ�شن، رئHس اجللسة    الرحامنالرحامنالرحامنالرحامناملس�شار الس@يد عبد املس�شار الس@يد عبد املس�شار الس@يد عبد املس�شار الس@يد عبد 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  .S�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس@يدة والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس@يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اRس@تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 

اRاwيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Pٔس@ئZ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Sلهيا

وق�ل ذ�، ٔ�عطي اللكمة ~لس@يد اPٔمني ليطلع اGلس Sىل ما Wد من 
  .تفضلوا مراسالت وٕاSال�ت، واللكمة لمك الس@يد اPٔمني،

        ::::، ٔ�مني اGلس، ٔ�مني اGلس، ٔ�مني اGلس، ٔ�مني اGلسمحمد Sدابمحمد Sدابمحمد Sدابمحمد Sداباملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئHس

توصل الس@يد رئHس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكgوبة من Sدد 
من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال اجللسات العامة املنعقدة يومه 

 لغامري،wدجية الغامري، محمد الهبطي، سعاد : ، ومه2015يونيو  2الثال9ء 
عبد اGيد احلناكري، عياد الطييب، عبد الوا�د الشاعر، عبد هللا املظفار، 

، محمد القلويب، عبد الك�ري �رقKة، محمد حلسن لعواينعبد امحليد فاتيحي، 
القXدويس، محمد عبو، عبد هللا الغويث، محمد ٔ�مزال، عبد امحليد احسHسن، 

م�ارك النفاوي، ٔ�محد اRيبوين، جحوب الصخي، جامل ا�Rن العكرود، ا
حلسن بوعود، س@يدي صلوح امجلاين، احلسن بلمقدم، املصطفى تومة، عبد 

  .السالم البا¢وري، فريدة النعميي، معر اجلزويل، سعيد التدالوي
كام حنيط اGلس املوقر ٔ�ننا س@نكون Sىل موSد، م�ارشة بعد ا¤هتاء 

ة Wلسة اPٔس@ئZ الشفهية، مع Wلسة Sامة Mرشيعية، س@تخصص ~¨راس
  :والتصويت Sىل النصوص اجلاهزة التالية

  يتعلق �جلهات؛ 111.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 يتعلق �لعامالت واPٔقالمي؛ 112.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 .يتعلق �مجلاSات 113.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -

كام توصلت الرئاسة مبراسZ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
رب من wاللها اGلس طلب الس@يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ²ج±عية خي

بتقدمي السؤال الفريد املوWه لوزارته يف بداية اجللسة الرتباطه �لزتامات 
 .حكومKة طارئة

و�ل¼س@بة لٔ«س@ئZ الكgابية والشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة لغاية يوم 
  : ، فهÀي اكPٓيت2015يونيو  2الثال9ء 

  سؤ²؛  20: اPٔس@ئZ الشفهية Sدد -
  . سؤال وا�د: Sدد اPٔس@ئZ الكgابية -

  .شكرا الس@يد الرئHس

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  .شكرا ~لس@يد اPٔمني

وم�ارشة Âس@هتل Wدول اPٔعامل لهذه اجللسة �لسؤال املوWه ٕاىل الس@يد 
وز�ر ال�شغيل والشؤون ²ج±عية، وهو حول انتÃاب مXدويب اPٔجراء، 

  . ة �Pٔد مقديم السؤال من الفريق الفKدرايلواللكم
  .اPٔس@تاذ الرماح، تفضل اللكمة لمك لÅسط 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
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئHس،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

  السادة املس�شار�ن،
علق سؤالنا لمك، الس@يد الوز�ر، وا~يل كام ٔ�شار الس@يد الرئHس يت

يف البداية، ٔ�سmٔلمك عن مك هو Sدد املقاوالت . �نتÃا�ت مXدويب اPٔجراء
اليت س@تجرى هبا انتÃا�ت مXاديب العامل، ومقار¤هتا مع ²نتÃا�ت 

 السابقة؟
9نيا، ما يه إالجراءات اليت مقمت هبا ليك ال تعرف هذه ²نتÃا�ت 

  ا¤هتااكت ٔ�و اخgالالت ولضامن ¤زاههتا؟
فرمت ملف�يش الشغل الوسائل املطلوبة ٔ�مام النقص 9لثا، هل و 

  احلاصل؟ وهل س@تwٔmذون بعني ²عتبار اGهودات اليت يبذلوهنا ملاكفmٔهتم؟ 
  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار
  .الس@يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ²ج±عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ²ج±عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ²ج±عيةالس@يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ²ج±عية
  .شكرا الس@يد الرئHس احملرتم

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس@يد املس�شار احملرتم Sىل تقدمي هاذ السؤال اÓي 
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  . �متزي �راهنية ال Wدال فهيا
 10كام تعلمون ²قرتاع ابتدٔ� ٔ�مس يوم فاحت يونيو وس@ميتد ٕاىل Öاية 

  .يونيو
فÜ خيص Sدد . جناوب Sلهيا ثالثة بعÚاÙاطرحgو ثالثة اPٔس@ئÖ ،Zادي 

مؤسسة،  741ٔ�لف و 16املؤسسات اليت مت ٕاحصاؤها، يبلغ �لضبط 
  .�2009زßدة هامة �ل¼س@بة لـ 

، 35ٔ�لف و 11املؤسسات اليت Âرشت لواحئ املرحشني، تقدر حبوايل 
�لطبع، هناك يعين . 2009مقارنة مع  %17وهو ما äسÚل زßدة دßل 

  .ةزßدة ملحوظ
�لطبع، هاذ . Sدد اPٔجراء املعنيني يرتاوح حوايل مليون ونصف W�ٔري

دßل العامل كام  10إالحصائيات هتم املقاوالت اليت Mشغل ٔ�كرث من 
دßل العامل،  10تعرفون، وهناك مقاوالت ٔ�خرى ا~يل ك�شغل ٔ�قل من 

وحىت يه عندها احلق �ش تنظم انتÃا�ت، ولكن لرشوط معينة، 
دßل العامل، والعدد دßل  5خصها Mشغل Sىل اPٔقل و�دد�ها، و 

املقاوالت ا~يل وضعت ا~يل Öادي Mسامه يف العملية ²نتÃابية يقدر حبوايل 
500.  

فهاذ ²نتÃا�ت íمة ~لغاية، Pٔن مع ²نتÃا�ت دßل ا~لÚان امل�ساوية 
ثيلية، اPٔعضاء يف القطاع العام واملنامج، Öادي تفرز لنا النقا�ت اPٔكرث مت 

 10، عفوا من 2010رمبا اخلريطة النقابية ا~يل Öادي خترج �لطبع ابتداء من 
هاذ اليش . يونيو، Öادي تعطي خريطة رمبا Wديدة �ل¼س@بة ~لخريطة احلالية

  .ال يعمل به ٕاال هللا Pٔن ²نتÃا�ت حسب صناديق ²قرتاع
  : املهم، مجيع التدابري اختذت Sىل املس@توى دßل الوزارة

ٔ�وال، فÜ خيص املس@توى دßل التكو�ن، مقنا بعملية واسعة دßل ôكو�ن 
املف�شني Sىل حسب �ش يعين يعرفوا القوانني واملساطر والرتت�Hات اليت 

  .ي¼�غي ا�رتاíا
9نيا، وõنا رسائل ودورßت �ل¼س@بة ~لمف�شني دßل الشغل، �ل¼س@بة 

لزتام احلياد جتاه املتنافسني، ~لمد�رßت اجلهوية واملد�رßت إالقلميية، ال
  .و�كون فقط احلياد، ونضمنو ôاكفؤ الفرص

ؤ�لزتم ٔ�ماممك ٔ�ننا س@نعمل يعين �لك ما يف وسعنا �ش متر هاذ العملية 
، 2009يف ٔ�حسن الظروف �ش نتفاداو بعض اPٔخطاء ا~يل متت يف 

 ، وÖادي نعملو2009انطلقXا من اPٔخطاء والعيوب دßل . واحXا مسÚليهنا
  ...ٕان شاء هللا

هذا موضوع من اPٔمهية مباكن، اكن خصو يش Wلسة wاصة يف 
  .الربملان، الس@يد املس�شار، ولكن مع اPٔسف

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، شكرا جزيال � الس@يد الوز�ر، رمبا س@نخصص 

هنا� . ذ� Sىل مس@توى ا~لجنة، Pٔن الوقت اÓي �دد لمك قانو� ٔ�هنيمتوه

  .قKب، الس@يد املس�شار؟ اPٔس@تاذ الرماح تفضلتع 

        ::::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
كام ٔ�رشمت، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ ²نتÃا�ت عندها ٔ�مهية �عتبار ٔ�هنا 
غتüدد النقابة اPٔكرث متثيلية، ومن طبيعة احلال كذ� من wاللها Öادي تمت 

احلال املؤسسات هيلكة جلان املقاوÙ، والصüة، ولك من طبيعة 
  .²س�شارية املنصوص Sلهيا يف مدونة الشغل

ي¼�غي ٔ�ن تنصب هذه ²نتÃا�ت يف اجتاه تقليص Sدد ¤زاSات الشغل 
من wالل اع±د احلوار من W�ٔل دمع املقاوÙ، من W�ٔل كذ� حامية حقوق 
 العامل، واPٔسايس، الس@يد الوز�ر، هو ٔ�ننا خصنا منش@يو يف ²جتاه دßل

ثقة وتقوية الثقة بني الفرقاء، وكنعتربو هذا يشء ٔ�سايس يف هاذ دمع ال 
 .املر�Z هاذي اRقKقة، فهاذي خطوة ٔ�ساس@ية

قلت، الس@يد الوز�ر، ٔ�مه ما خصنا نقومو به هو تقوية Sامل الثقة ما 
بني الفرقاء، Pٔن هذا ٔ�مه ما ميكن القKام به، وwاصة كام تالحظون ٔ�نه ÂسKÅا 

ص دßل ¤زاSات الشغل، وك¼سÚلو ٔ�نه اك�ن تقدم ¢بري وقع وا�د دßل التقلي
  .يف هاذ اGال هذا ا~يل خصنا منش@يو فKه

من õة ٔ�خرى، كنعتربو ٔ�نه يف هاذ املر�Z كام تالحظون ٔ�ن  ،كذ�
الطبقة العامZ كتاwذ هاذ ²نتÃا�ت ويه Mس@متر يف ا�طط دßلها دßل 

  . �ل¼س@بة لناتقوية و�دهتا واس@تقالليهتا، وهذا يشء ٔ�سايس
هباذ املناس@بة كذ� ندعو الطبقة العامZ، من عامل وموظفني ~لمشاركة 
املك�فة يف هذه ²نتÃا�ت، ملا لها من ٔ�مهية بدء من يوم Öد ا~يل Öادي 
ôكون انتÃا�ت دßل ا~لÚان الثنائية يف خمتلف القطاSات دßل القطاع دßل 

  .الوظيفة العمومKة
مت، الس@يد الوز�ر، كنطالبو �ش �كون وا�د كذ� من õة ٔ�خرى، ٔ�ن

العمل مك�ف فÜ يتعلق �جلانب التحسHيس، Pٔنه اك�ن فKه وا�د التقصري 
كذ� من Wديد كنmٔكدو Sىل رضورة توفري الرشوط . ¢بري ما ¢يتدارش

�ل¼س@بة ملف�يش الشغل، Pٔن كنالحظو ¢يبذلوا وا�د اGهود ¢بري، و�لك 
  . ذ� رمغ قZ الوسائل ا~يل اكينةٔ�مانة و�لك صدق تتابعون 

من õة wاص ôكون هاذ : ٕاذن، �غيني ¤رحب جوج دßل احلواجي
²نتÃا�ت ¤زهية، من õة كام ٔ�رشت تقوية Sامل الثقة بني الفرقاء، وهذا 
يشء ٔ�سايس، Pٔنه Öدا مبس@تق�ل مغرب الغد، هو م�ين Sىل العالقات بني 

لتاكمل Rمع ²قgصاد الوطين، Rمع الفرقاء �ش ôكون وا�د الثقة ووا�د ا
  .املقاوÙ، ومحلاية حقوق العامل

  .شكرا

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

ن¼gقل م�ارشة ٕاىل السؤال املوايل، وهو موWه ٕاىل الس@يد الوز�ر 
املنتدب Rى رئHس احلكومة، امللكف �لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة، 
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اPٔجور يف الوظيفة العمومKة، واللكمة �Pٔد وهو حول حتريك ساللمي 
  .ٔ�عضاء الفريق التüالف ²شرتايك

  .اPٔس@تاذ ٔ�معو لمك اللكمة يف ٕاطار eسط السؤال

  :املس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس@يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس@يدة الوز�رة،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر، 

gحت نوSا ما هذا السؤال ؤ�رجعته ٕاىل �ٓنgHه Pٔنه قدم ٔ�س�سمحمك ٕان ف 
لمك يف مدة اكن � معىن هذا السؤال، هاذي مدة من الزمن، ولكن 

  .الوظيفة العمومKة اPٓن ٔ�صبحت مضن اPٔولوßت اليت جيب ²ن��اه ٕا�هيا
فقطاعمك ٔ�و قطاع الوظيفة العمومKة عرف تطورا نوعيا íام Wدا بني 

، اPٓن هناك تعممي املباراة عن طريق الولوج، هناك �رخي تقدمي السؤال
تعممي املباراة عن طريق الرتقKة، هناك حتسني حتريك نوSا ما يف سمل 
اPٔجور، هناك wالصات ²ش@تغال اكد ٔ�ن �كون نوSا ما مXتظم ~لمÚلس 
اSPٔىل ~لوظيفة العمومKة، هناك ٕاجراءات ٔ�و ٕا¢راهات ٔ�خرى ت¼gظر� 

والنظام اجلديد ~لجامSات احمللية، هناك ٕاشاكليات  خصوصا يف ٔ�فق اجلهوية
التكو�ن والتكو�ن املس@متر، هناك w�ٔريا ٕاشاكلية احلاكمة، احلاكمة اليت Sىل 
ٔ�ساسها �راهن لك إالصالح العميق اÓي يعرفه املغرب wالل هذه الس@نة 

Zٔ�و الس@نوات املق�.  
الورش ف��، ¤ريد ٔ�ن Âسائلمك حول ماذا S�ٔدته وزارôمك يف هذا 

الضخم املفgوح، لHس فقط Sىل مس@توى معاجلة نظام اPٔجور وتقريب 
الفوارق يعين اليت حتدث ٕاwالالت ¢برية يف لك ٕاصالح، وصل الوقت ٔ�ن 
ôكون الوظيفة العمومKة جماال الس@تفادة اRوÙ واGمتع من اخلدمات 

نظام  والكفاءات اليت ٔ�صبحت تلج هذا القطاع، Pٔن نظام املباراة مبعىن ٔ�نه
~لمتزي، نظام لالخgيار، فال يعقل ٔ�ن يدwل الناس ٕاىل الوظيفة العمومKة 

وجيدون ٔ�نفسهم يف ٕاwالالت، يف انعدام ال�ساوي، يف انعدام ôاك� 
الفرص، يف انعدام ٕاماكنية تفعيل هذه الطاقات اليت تدwل ٕاىل الوظيفة 

  .العمومKة
مشاريع ٕاSداد �Ó، وقد مسعنا ٔ�ن الس@يد رئHس احلكومة طلب مXمك 

القوانني بصفة مس@تعZÚ يف هذا ²جتاه، ¤متىن ٔ�ن ôكون وزارôمك اس@تفادت 
من الرتامك احلاصل ومن اRراسات الك�رية اليت حصلت، فهيmٔت ما �كفي 
من W�ٔل اخلروج من الوضعية الراهنة ٕاىل نظام عرصي حقKقي ي�Xاسب مع 

ٔ�نمت يف احلكومة  طمو�ات املرشوع اÓي حيم� اRس@تور املغريب، واÓي
�  . اليت لها ٕاماكنيات وصالحKات تزني

  .وشكرا

        ::::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 محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احلكومة، امللكف �لوظيفة الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احلكومة، امللكف �لوظيفة 
        ::::العمومKة والعمومKة والعمومKة والعمومKة وحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  . شكرا الس@يد الرئHس
  س@يد املس�شار احملرتم،ال 

هذا سؤال عريض äس@تحق ٔ�كرث من ثالث دقائق Pٔن ٔ�مهية إالدارة 
ؤ�مهية اPٔوراش وÂ²شغاالت، ²خgالالت كذ�، والطمو�ات والتدابري 

  . املراد القKام هبا
ٔ�وال، الس@يد املس�شار، املغرب يعHش انتقاال دميقراطيا، حتوال 

ننجح يف هذه إالصال�ات ويف  س@ياس@يا، ٕاصال�ات كربى، وال ميكن ٔ�ن
هذا املسار wارج ٕادارة قوية، �جعة، مÅسطة ~لمساطر، مسهZ ~لولوج 

  .~لÃدمات للك املرتفقني سواء اكنوا مواطنني ٔ�و مقاوالت
ففي هذا إالطار من بني اPٔولوßت لهذه احلكومة إالصالح، ٕاصالح 

  :اورإالدارة، ولهذا تب¼Kنا مرشوSا ٕاصالحKا �رôكز Sىل 9لث حم
  ال الÅرشي؛امل ٔ�وال، الرٔ�س

  9نيا، Sالقة إالدارة �ملواطن؛
  .9لثا، احلاكمة

فÜ خيص الرٔ�س املال الÅرشي، جيب مراجعة النظام اPٔسايس ~لوظيفة 
العمومKة ليتالءم مع اRس@تور، وليضمن احلقوق للك ف#ات املوظفني، هناك 

ليات، هناك Sدم فرق ¢بري، هناك ف#وية يف اPٔجور، ويف كذ� املسؤو
اÂسÚام بني املسؤوليات واPٔجور، هناك ٕاشاكليات يف الرتقKة، هناك اع±د 
الرتقKة اRاwلية Sىل اPٔقدمKة، ولHس Sىل املردودية، ولHس Sىل التكو�ن، 

  .هناك كذ� التفاوت يف اPٔجور، تفاوت يف التعويضات
من اPٔجر اPٔسايس، هناك ف#ات  %90اليوم، التعويضات Mشلك 

حمرومة، جيب ٔ�ن نعيد النظر يف لك هذه اPٔش@ياء، وحىت ôكون إالدارة 
قوية قادرة Sىل تزنيل الس@ياسات العمومKة ٕاىل املواطن، ٕاىل املقاوÙ، ٕاىل 

  .ٔ�رض الواقع، لHشعر املواطن فعال بنÚاSة هذه الس@ياسات العمومKة
النقطة الثانية، ¢يف نؤسس ~لجهوية اليت حنن قادمون Sلهيا دون ٔ�ن 
نفكر يف ٕاSادة ²ن�شار، يف ٕاSادة ²نتقال، يف حركة املوظفني، يف Mشجيع 
املوظفني، يف فgح مسا� ومعا�ر للك املكو�ت إالدارية لاللتüاق 
�ٕالدارات و²لتüاق �ملناطق، وليك جند املسؤوليات ٔ�و الوظائف اليت 

ت تتالءم مع التكوينات، وكذ� نؤسس جلهوية مgاكف#ة يف إالماكنيا
  .الÅرشية

ٔ�وراش مgعددة س@تظهر ٕان شاء هللا مبباركة الس@يد رئHس احلكومة هتم 
  التعاقد، ¢يف لٕالدارة ٔ�ن تؤسس ~لتعاقد بني املوظف وإالدارة؟
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        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
شكرا الس@يد الوز�ر، شكرا لمك، الس@يد الوز�ر، ٔ�هنيمت حقمك يف 

 ... ال%م، واليس ٔ�معو بقت ثواين معدودة Wدا �ش

        ::::املس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معواملس�شار الس@يد عبد ا~لطيف ٔ�معو
يف ثواين معدودة، الس@يد الرئHس، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن إالدارة يه اPٔداة 
الوحKدة واPٔساس@ية لتنفKذ الس@ياسات العمومKة، ويه يف يد احلكومة، هل 
ُهي&ت لهاته اPٔداة إالماكنيات وإالجراءات ملوا¢بة إالصال�ات الكربى اليت 

  انطلقت؟ 
  .شكرا

        ::::ئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةالس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر الس@يد ر 
  . شكرا جزيال الس@يد املس�شار

ون¼gقل ٕاىل اPٔس@ئZ املوõة ٕاىل الس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
العلمي وôكو�ن اPٔطر، ويه ٔ�س@ئZ ثالث جتمعها و�دة املوضوع، Óا 
س@نعرضها دفعة وا�دة، واللكمة Pٔول مgدwل لÅسط السؤال، وهو حول 

Ù �لر�ط واRار البيضاء �رمس رشوط ²لتüاق �لكية الطب والصيد
، واللكمة �Pٔد ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين 2016-2015الس@نة اجلامعية 

  .لٔ«حرار
  .اPٔس@تاذ wريي تفضل

        ::::املس�شار الس@يد wريي بلÃرياملس�شار الس@يد wريي بلÃرياملس�شار الس@يد wريي بلÃرياملس�شار الس@يد wريي بلÃري
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يدة الوز�رة،
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،

õا سؤ² موXحفة  ٕاليمك حول القد س@بق ٔ�ن وضع فريقGالرشوط ا
 Ùشعبة الصيد ،Ùاق �لكييت الطب والصيدüل ²لتW�ٔ ة منSاملوضو
�لر�ط واRار البيضاء، املمتثZ يف احلصول Sىل دبلوم اRراسات اجلامعية 

)1DEUG ( يف العديد من التخصصات، واكن جواب الس@يدة الوز�رة
  : يلالسابقة، وهو مدون يف حمرض Wلسات جملس املس�شار�ن اكلتا

يف مضن سZ إالصال�ات، هناك ما يتعلق �ٕالصالح املتعلق "
�Rراسات الطبية والصيدÙ وطب اPٔس@نان، وهذا إالصالح مت �ملشاورة 
والتعاون مع مجيع الرشاكء املعنيني، ويف هذا إالطار هناك ما يتعلق 

   ".eرشوط الولوج �ل¼س@بة ~لولوج ٕاىل هذه اللكية
ٔ�ننا : "وWاء فهيا كذ� .الس@يدة الوز�رةهذا لك ما Wاء يف جواب 
، �ل¼س@بة للكية الصيدÙ 2016-2015نÅرشمك يف الس@نة املق�Z، يعين 

س@يكون مفgوح يف وWه �اميل الباكلورß وفق معايري ²س@تقطاب 
  ".احملدود

                                                 
1 Diplôme d'Etudes Universitaires Générales 

 2015ماي  21ٕاال ٔ�ننا نفاmWٔ اليوم مبذ¢رة صادرة عن وزارôمك بتارخي 
ومعداء لكيات العلوم، حتددون فهيا رشوط  موõة ٕاىل رؤساء اجلامعات

²لتüاق eشعبة الصيدÙ �لكية الطب والصيدÙ �لر�ط واRار البيضاء 
، ويه نفس الرشوط القدمية اGحفة، 2016-�2015رمس الس@نة اجلامعية 

رمغ ¢ون قد وSدمت متكني الطلبة احلاصلني Sىل الباكلورß �اللتüاق املبارش 
يف وWه  %21ء من املومس احلايل، مع ²حgفاظ ب¼س@بة �لكية الطب ابتدا

  .احلاصلني Sىل الشهادات ودبلوم اRراسات اجلامعية يف مجيع التخصصات
  الس@يدة الوز�رة، 

هل ôراجعمت عن وSدمك Pٔبناء املغاربة، واÓي س@بق ٔ�ن Wاء Sىل لسا¤مك 
  يف هذه القاSة وم�ارشة Sىل شاشة التلفزة ؤ�مواج إالذاSة؟ 

g¼ظره امجليعونg¼ي يÓمك اجلواب الس@يدة الوز�رة اXظر م.  

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
شكرا ~لس@يد املس�شار، واللكمة اPٓن �Pٔد ٔ�عضاء الفريق ²شرتايك 

Ùسط السؤال املتعلق �لرشوط املطلوبة ~لولوج لشعبة الصيدÅل.  

        ::::املس�شار الس@يد محمد Sلمياملس�شار الس@يد محمد Sلمياملس�شار الس@يد محمد Sلمياملس�شار الس@يد محمد Sلمي
  .شكرا الس@يد الرئHس

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

بدور� يف الفريق ²شرتايك، الس@يد الرئHس، فوج#نا اليوم ومعنا الرٔ�ي 
العام الوطين مبضمون املذ¢رة الصادرة عن وزارة التعلمي العايل والبحث 

، هاته املذ¢رة اليت وõت ٕاىل السادة 2015ماي  21العلمي املؤرwة يف 
دد رشوط ²لتüاق eشعبة الصيدÙ �لكية رؤساء اجلامعات واللكيات، حت

الطب والصيدÙ مبدي¼يت الر�ط واRار البيضاء �رمس الس@نة اجلامعية 
  . ، يعين املومس اÓي حنن مق�لني Sليه2015-2016

هذه الرشوط اGحفة اكنت موضوع Mساؤل داwل هاته الق�ة، واكن 
Gح اgٔهنا س@تفmد رصحي من طرف هاته احلكومة بSبناء املغاربة عند� وPٔ ال

ٔ�و ما شالك ) DEUG(~لولوج ٕاىل شعبة الصيدÙ دون احلصول Sىل 
  .ذ�

  الس@يدة الوز�رة، 
متاش@يا مع مضمون هذه املذ¢رة الصادرة عنمك، فهل تنوون الزج جمددا 
بmٔبناء املغاربة يف مgاهات البحث عن ال�سجيل �للكيات �خلارج؟ وما هو 

لعهود والوعود اليت تقطعوهنا عن ٔ�نفسمك؟ وهل مفهوممك لاللزتام احلكويم �
  ôراجعمت فعال كام Wاء Sىل لسان زمKيل يف فريق التجمع الوطين لٔ«حرار؟ 

ولعل املفاmWٔة اليت شلكهتا هاته املذ¢رة يه ما جعلت مجموSة من الفرق 
  . Mسائلمك داwل ق�ة جملس املس�شار�ن حول هذا املوضوعالربملانية 

 .وشكرا
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        ::::Hس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةHس اجللسةالس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ 
  . شكرا ~لس@يد الرئHس

يف نفس املوضوع، تقدم كذ� الفريق اRس@توري eسؤال يعين يتعلق 
Ùة ٔ�و رشوط ولوج شعبة الصيدKفKك�.  

  .تفضل الس@يد املس�شار

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

  الس@يد الوز�ر، 
  الس@يدة الوز�رة،

  احملرتمني، السادة والس@يدات املس�شار�ن
  الس@يدة الوز�رة،

س@بق ~لوز�رة السابقة يف معرض جواهبا Sىل سؤال داwل هذه الق�ة ٔ�نه 
س@تفgح ٕاماكنية ولوج احلاصلني Sىل  2016-2015يف املومس اجلامعي 

Ùللكية الطب والصيد ßوذ� ا�رتاما - شهادة الباكلور ،Ùشعبة الصيد
  .س@تقطاب احملدودملعايري ولوج مؤسسات التعلمي العايل ذات ²

ٔ�نه سHمت فgح اجلسور ~لولوج  - الس@يدة الوز�رة السابقة-كام ٔ�هنا ٔ�كدت 
ٕاىل دراسة الصيدÙ يف وWه احلاصلني Sىل دبلوم اRراسات اجلامعية العامة 

  .يف ختصصات Sلوم احلياة واPٔرض، ولكن احلاÙ �قا كام اكنت
¢رمية تقول، بعد ٔ�عود  لهذا، الس@يدة الوز�رة، البد ٔ�ن ٔ�ذ¢رك بmٓية قر�ٓنية

والَ تَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّى """"�3 من الش@يطان الرجمي،
        ....""""يبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسؤوالً

لورß، لهذا، حلد اPٓن الزال الباب مسدودا يف وWه احلاصلني Sىل الباك
 ßانوا مع حتضري شهادة الباكلورSن اجهتدوا و�Óوال زال ٔ�بناء املغاربة ا

Ùراسة الصيدR خولRحمرومون من ا.  
WPٔل ذ�، Âسائلمك عن الرشوط املعمتدة رمسيا لولوج الطلبة ٕاىل 

Ùلكية الطب والصيد� Ùشعبة الصيد.  

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

دقائق مبا  9، الس@يدة الوز�رة، يف ٕاطار اجلواب يف �دود اللكمة لمك
  ...فهيا طبعا إالWابة والتعقKب �ش Mس@تحرضوا ٔ�نه الوقت خمصص لكو

الس@يدة مجيZ املصيل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يدة مجيZ املصيل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يدة مجيZ املصيل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يدة مجيZ املصيل، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث    
        ::::العلمي وôكو�ن اPٔطرالعلمي وôكو�ن اPٔطرالعلمي وôكو�ن اPٔطرالعلمي وôكو�ن اPٔطر
  .شكرا الس@يد الرئHس
  السادة املس�شار�ن،

  �شارات،الس@يدات املس 
  .ٔ�وال ٕال��ة هذه الفرصة وطرح هذه اPٔس@ئZ الهامة ،شكرا

بداية، ٔ�عتقد ٔ�نه ٔ�طمئنمك لHس هناك ôراجع، لHس هناك متاطل، لHس 

هناك زج بmٔبناء املغاربة، احلكومة يه حكومة مسؤوÙ، والوزارة وزارة 
مسؤوÙ، وٕاذا اكنت هناك مجموSة من الترصحيات من طرف السادة 

اء الس@يدة الوز�رة ٔ�و الس@يد الوز�ر، والزتامات، فهذه حكومة الوزراء، سو 
  .دامئا عودتنا Sىل الوفاء �لزتاماهتا وعهودها

ولكن اÓي يبدو ٔ�نه وقع لÅس ما بني، ٔ�نمت تعلمون، لÅس ما بني املذ¢رة 
ماي، واملرجع �ل¼س@بة  29ماي واملذ¢رة اwPٔرية الصادرة يف  21الصادرة يف 

  ماي، ملاذا؟  29صادرة يف لنا هو املذ¢رة ال
تعلمون ٔ�ن جلوء وولوج الطلبة احلاصلني Sىل الباكلورß للكيات الطب 
وwاصة يف ختصص الصيدÙ اكن يف ٕاطار النظام القدمي هو يعين م�ارشة 
س@ن�ني بعد الباكلورß يف ٕاطار التخصصات املعروفة، دبلوم اRراسات 

Pٔرض، دبلوم اRراسات اجلامعية العامة، ختصص Sلوم احلياة وSلوم ا
اجلامعية العامة يف العلوم ختصص Sلوم احلياة واPٔرض، كذ� ختصص ¢ميياء 
بيولوجKا، دبلوم اRراسات اجلامعية يف العلوم والتقXيات ختصص ¢ميياء 
بيولوجKا جKولوجKا، الشهادة اجلامعية ~¨راسات اجلامعية فرع Sلوم اPٔحKاء 

يف اPٔقسام التحضريية مس5  وفرع طبقات اPٔرض، شهادة النÚاح
  .البيولوجKا والكميياء والفزيßء وSلوم اPٔرض

س@نوات، مث تتوج eشهادة اRكتوراه يف  4واكنت اRراسة Mس@تغرق 
  .ماي 21الصيدÙ طبقا ملا حتدثت عنه من مذ¢رة 

ٔ�ن اليوم املس@تÚد ا~يل اك�ن ٔ�نه يف ٕاطار يعين .. ولكن املس@تÚد
وطنية لت¼س@يق التعلمي العايل، ا~لجنة الوطنية، ²ج±ع اwPٔري ~لجنة ال

السادة املس�شارون احملرتمون، لت¼س@يق التعلمي العايل يه ا�ول لها مبقgىض 
من هذا القانون ا�ول لها املصادقة Sىل  w81اصة املادة ، 01.00القانون 

املس@تÚد .. دفاôر إالصال�ات يف اGال البيداغوPٔ ،9ن هذا اPٔمر مرتبط
. مرتبط �س@تكامل ٕاصالح التكوينات الطبية والصيدلية وطب اPٔس@نان هو

وهذا مرشوع ¢بري، بدٔ� مXذ س@نوات، واختذت فKه ٕاجراءات وخطوات 
  . í2013 -2014مة wالل الس@ن�ني املاضيتني 

ٕاذن، حنن نتüدث عن مذ¢رة صدرت بعد مصادقة ا~لجنة الوطنية 
ماي، ويف Wدول ٔ�عاملها متت  26لت¼س@يق التعلمي العايل، وا~يل انعقدت يوم 

املصادقة Sىل يعين ما هيمنا دبلوم دكتور يف الصيدÙ، املصادقة Sىل 
املضامني الوطنية ~لتكو�ن يف دبلوم دكتور يف الطب، ودبلوم دكتور يف 

  .الصيدÙ، ودبلوم دكتور يف طب اPٔس@نان
تكو�ن مفعلوم ٔ�نه اRفاôر ٔ�و الضوابط البيداغوجKة الوطنية املتعلقة �ل 

يف هذه اGاالت هو �كون مبصادقة ا~لجنة الوطنية لت¼س@يق التعلمي العايل، 
وهذا مرشوع ¢بري، مرشوع اس@تكامل ٕاصالح التكوينات الطبية والصيدلية 

  .وطب اPٔس@نان
اليوم، من wالل جملسمك املوقر، نÅرش وÂس@متر يعين يف الوSد ا~يل كنا 

ت السابقة، ٔ�نه يف هذه الس@نة قطعناه، قطعته احلكومة Sىل نفسها الس@نوا
، يعين املومس 2016- 2015ومبقgىض هذه املذ¢رة، ميكن ابتداء من س@نة 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )م 2015 يونيو 2( ه 1436 شعبان 14

ا~يل احXا فKه اPٓن، ومبقgىض املذ¢رة ا~يل توõت ~لسادة رؤساء اجلامعات 
ورؤساء املؤسسات اجلامعية ومد�ري اPٔاكدمييات اجلهوية ~لرتبية والتكو�ن 

والتكو�ن وÖريمه، وõت بتارخي صدرت من  ونواب وزارة الرتبية الوطنية
 :هذه املذ¢رة يف فقرة مهنا تنص. 2015ماي  29وزارة التعلمي العايل يوم 

äرشفين ٔ�ن ٔ�طلب مXمك اس@تعامل لك الوسائل املتوفرة �Rمك لتبليغ "
املعلومات املبXHة يف Wذاذة رفقgه ٕاىل تالمKذ الس@نة الثانية من س5 

لورß الراغبني يف ²لتüاق eشعبة الصيدÙ �لكية الباكلورß و�اميل الباك
  ".2016-2015الطب والصيدÙ �لر�ط �رمس الس@نة اجلامعية 

وطبعا Mس@متر املذ¢رة يف التفاصيل احXا مايش يف �اWة لها اPٓن، ٕاذن 
قلت ٔ�نه اليوم ٔ�¢رر ٔ�ن الوزارة مل ترتاجع عن وعودها، بل �لعكس اليوم 

غاربة، وانطالقا من Öريتنا Sىل ٔ�بناء هذا الوطن حنن حنمل eرشى Pٔبناء امل
 ßىل �اكلورS ذ احلاصلنيKالعز�ز ٔ�نه اليوم ٕ�ماكن الطلبة احلاصلني، التالم
ٔ�ن يتوõوا ابتداء من هذا املومس يتقدموا من W�ٔل التقدم الجgياز املباراة 

ßىل الباكلورS حلصول� Ùخول يف لكية الطب ختصص الصيد¨~ .  
  .وشكرا

        ::::س@يد رئHس اجللسةس@يد رئHس اجللسةس@يد رئHس اجللسةس@يد رئHس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا ~لس@يد الوز�رة

  .اللكمة �Pٔد املعق�ني من فريق التجمع الوطين لٔ«حرار، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد wريي بلÃرياملس�شار الس@يد wريي بلÃرياملس�شار الس@يد wريي بلÃرياملس�شار الس@يد wريي بلÃري
  .شكرا الس@يد الرئHس

  الس@يدة الوز�رة،
حقKقة احXا كنا ن�س@ناو اجلواب د�ß �كون خمترص، ٔ�ن املذ¢رة تلغيو 
املذ¢رة ٔ�و ٕاضافة ملذ¢رة 9نية �ش نطمنئ املواطنني املغاربة بدون ما ندwلو 
يف كرثة التفاصيل Pٔن طوليت Sلينا، ولكن احXا منش@يو Öري ~لمذ¢رة، ما بني 

ٔ�و الوز�رة تعتذر يف املذ¢رتني اك�ن هناك رمبا خطmٔ، اكنت تعتذر احلكومة 
  . هاذ املذ¢رة �ش ٔ�ن نوحضو ~لشعب املغريب واPٔرسة املغربية

  .وشكرا

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

  .اللكمة لٔ«س@تاذ Sلمي، تفضل يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس@يد محمد Sلمياملس�شار الس@يد محمد Sلمياملس�شار الس@يد محمد Sلمياملس�شار الس@يد محمد Sلمي
  الس@يد الرئHس،

م جKدا ما تفضلمت ٕ�لقائه يف احلقKقة، الس@يدة الوز�رة احملرتمة، ٔ�� مل ٔ�فه
ماي فهيا رشوط الرتش@يح ها يه، ها يه  S21ىل مسامعنا، املذ¢رة دßل 

بني ٔ�يدينا، اكينة مفgو�ة يف وWه املغاربة، و�كون عندمه دبلوم اRراسة 
  . ، ما ¢يقولوش الباكلورDEUG(ß(اجلامعية 

 معيةاجلا ، دبلوم اRراسات)2SVT(اجلامعية 9نيا، دبلوم اRراسات 
)BCG3(اء،  ، الشهادةKحPٔلوم اS راسات العلمية فرعRل اßاجلامعية د

  . اك�ن ²نتقاء واك�ن ²مügان ،وSاد اكينة م�اراة
فهاذ املذ¢رة، هل احلكومة ôراجعت؟ تقولها لنا برصحي العبارة، تقول لنا 

يل �ٓودي راه ا~لجنة العلمية راه بعد اج±عها راه الس@يد وز�ر التعلمي العا
Âسخ هاذ املذ¢رة، وانت كتعرف قواSد ال¼سخ مزßن، ٕاىل اكنت مازال هاذ 
املذ¢رة سارية املفعول راه ما ميك¼ش ند�رو اRمياغوجKة يف Wلسة دس@تورية 

  .Sامة تتابع ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين
فالرشوط دßل الرتش@يح ~لولوج ~لصيدÙ برصحي العبارة اليت ال حتتاج 

، ٕاىل اكنت الس@يدة )DEUG(ملغاربة الباكلورß زائد ٕاىل ٔ�ي تmٔويل بmٔن ا
الوز�رة احملرتمة درتو مذ¢رة ٔ�خرى، خصك تقول لنا برصحي العبارة املغاربة 
بmٔن هاذ املذ¢رة مت الرتاجع عهنا ليك احلكومة تلزتم مبا س@بق ؤ�ن الزتمت به 

  .عوليف اجللسة دßل اPٔس@ئZ الشفوية، وبmٔن هاذ املذ¢رة مل تعد سارية املف
ٔ�ما ¢ون املذ¢رة ها يه عند املغاربة اكملني، ها يه، الس@يدة الوز�رة، 

، ودا� )DEUG(ٕاىل ابغيت Âسلمها لمك، نعطهيا لمك، فهيا الرشوط و
كتقولوا لنا الباكلورß، ما ميك¼ش، ال äس@تقمي اPٔمر �ش ôكون الوزارة 

ß ٕاما تصدر جوج دßل املذ¢رات، ß ٕاما هاذي ا~يل عندي ٔ�� حصيüة، 
ا~يل عندمك حصيüة، ٕاىل اكنت هاذي Öالطة خص ôكون عندمك الشÚاSة 
تقول احXا ك¼سحبو هاذي، وبmٔن املذ¢رة املعمتدة �ش �كون ال%م دßلمك 
مسÚل وميكن املغاربة ميش@يو ~لقضاء إالداري يف �اÙ ما ٕاذا Wاء يش معيد 

  .اللكية تعسف Sىل يش وا�د

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
د املس�شار، شكرا اليس Sلمي، شكرا راه مفهوم اليس شكرا الس@ي

اPٔس@تاذ Sلمي، راه مفهوم ذاك اليش ا~يل .. Sلمي، راه مفهوم ومعروف
  . ما اك�ن مشلك.. قلت

 . �يق معقب �ٓخر من الفريق اRس@توري، تفضل

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

  الس@يدة الوز�رة، 
كن ٔ�� ôمنيش Öري Pٓخر جوا�مك عن السؤال، وهو قلمت ت¼شكرومك، ول

Öادي ميش@يو ~ل�سجيل  2016-2015بmٔنه ابتداء من هاذ الس@نة 
  . �لباكلورß، هاذي MسÚلت Sليمك، الس@يدة الوز�رة، ؤ�مام امل«ٔ 

لهذا، Âشكرمك، الس@يدة الوز�رة، Sىل هاذ الÅرشى ا~يل eرشمت مجيع 
  .Sامة وwاصة الف#ة الفقريةاملغاربة، و�خلصوص ٔ�بناء الشعب 

ووا�د السؤال �ٓخر، الس@يدة الوز�رة، ما هو خمططمك �ل¼س@بة خلرجي 

                                                 
2 Sciences de la Vie et de la Terre  
3 Biologie-Chimie-Géologie  
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 6املعاهد واللكيات اPٔجXبية وwاصة اPٓس@يوية مهنا، وا�Óن يقضون 
  س@نوات ~لحصول Sىل شهادة الصيدÙ؟ 

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

عقKب فÜ تبقى لها من دقائق لست اللكمة ~لس@يدة الوز�رة يف ٕاطار الت 
 .ٔ�دري مك، تفضيل الس@يدة الوز�رة

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي وôكو�ن  العلمي وôكو�ن  العلمي وôكو�ن  العلمي وôكو�ن 
        ::::اPٔطراPٔطراPٔطراPٔطر

ٔ�ضيف مزيد من التوضيüات، ؤ�قول بmٔن احلكومة ملزتمة، يعين 
صادرة  ماي يه مذ¢رة واحضة Pٔهنا 29املذ¢رة ا~يل صدرت مذ¢رة .. والوزارة

  . ماي 26بعد مصادقة ا~لجنة الوطنية لت¼س@يق التعلمي العايل يف 
ٔ�� ٔ�ظن ال%م اÓي قلته Iم واحض Wدا، Pٔن هذا داwل يف مرشوع 
¢بري ا~يل هو اس@تكامل ٕاصالح التكوينات الطبية والصيدلية وطب 

 املؤطرة واملعمتد Sلهيا يف 80يف املادة  01.00اPٔس@نان، ومبقgىض القانون 
هذا الباب، فالوزارة ال ميكهنا ٔ�ن تدwل ٔ�ي تعديالت ؤ�ي ٕاصالح 

  .بيداغو9 ٕاال مبصادقة هذه ا~لجنة
اليوم، مبصادقة هذه ا~لجنة ٔ�صبحنا يف مر�Z انتقالية، املر�Z ²نتقالية 
س@تكون تقريبا فهيا س@ن�ني، Pٔن اجلديد ا~يل اك�ن هو ٔ�ن قلت ٔ�نه Öادي 

 -ؤ�عيد ؤ�قول جزء- دة الباكلورß، ويه جزء تويل اRراسات الصيدلية eشها
من مرشوع اس@تكامل التكوينات الطبية والصيدلية وطب اPٔس@نان، هذا 
املرشوع ا~يل فKه الهندسة البيداغوجKة العامة، طرق ولوج التكوينات، 
مدة اRراسة �ملسا� الثالث، واجلسور بني خمتلف التكوينات، ونظام 

  .اع±د التكوينات
 2013-2012ش@تغال Sىل هذا إالصالح اكن طيZ س@نوات ٕاذن، ²

، وبعد عقد سلسZ من 2016- 2015يف ٔ�فق ٔ�جرٔ�ته �رمس اRخول اجلامعي 
²ج±Sات وورشات العمل ومصادقة ا~لجنة الوطنية لت¼س@يق التعلمي العايل 

ماي Sىل دفرت  26بتارخي  81املادة  -¢يف ما قلت-طبقا ملقgضيات 
جKة الوطنية املتعلق بدبلوم دكتور يف الصيدÙ وSىل الضوابط البيداغو 

املضامني الوطنية ~لتكو�ن يف اRبلوم املذ¢ور، ٔ�صدرت الوزارة مذ¢رة بتارخي 
لن ٔ�دwل يف هاذ التفاصيل، .. ماي، هذه املذ¢رة يه املعمتدة حتت Sدد 29

حKث تقرر فgح ²لتüاق �لس@نة اPٔوىل لشعبة الصيدÙ �لكية الطب 
Ùوذ� انطالقا من هذا والصيد ßه �اميل شهادة الباكلورWلر�ط يف و� 
  .املومس

وهكذا، فٕاننا اكينة س@نة انتقالية، Pٔنه رضوري من مر�Z انتقالية، 
هناك طلبة اليوم يف لكيات مgعددة ا~يل دwلوا ووجلوا لهذه اللكيات ب¼Kة 

لكية الطب يف ٔ�نه مبجرد ما حيصلوا Sىل شهادة اRراسات اجلامعية يلتحقوا � 
Ùختصص الصيد.  

 Z²نتقالية، يف هذه املر� Zاة ~لمر�Sمر، ومراPٔاة يعين لهاذ اSمفرا
²نتقالية، وطبقا لهذه املذ¢رة، فKعين س@يضاف اليوم ٕاىل ذ� اس@تق�ال 

 110لكيات، يعين غيكونوا عند� لكية الطب �لر�ط لعدد مماثل، تقريبا 
ßشهادة الباكلور Zطالب من مح Zويف نفس الوقت غتكون عند� مر� ،

انتقالية ا~يل سزناوج فهيا ما بني محZ الباكلورß واحلاملني لشهادة دبلوم 
  .اRراسات اجلامعية يف التخصصات ا~يل حمددة سلفا

وPٔن هذه التجربة �ديثة، ؤ�ي معل Wديد البد � من مر�Z انتقالية، 
ٕان شاء هللا س�س@تقر رشوط يف ٔ�فق ٔ�ن اRراسات الصيدلية يف املغرب 

الولوج فهيا Sىل فgح م�اراة ولوج الس@نة اPٔوىل من هذه اRراسات يف وWه 
من  %�20اميل شهادة الباكلورß، مع ٕاماكنية ٔ�ن ختصص Âس@بة تقريبا 

اSPٔداد املفgو�ة يف وWه الطلبة احلاصلني Sىل شهادة اRراسات اجلامعية 
  .الطب والصيدÙمن التخصصات طبعا املق�وÙ يف لكية 

س��دٔ� التجربة هذه الس@نة من لكية الطب يف الر�ط، ؤ�¢رر مرة 
ٔ�خرى ٔ�نه لHس هناك ٕاحجاف، ولHس هناك متاطل، ولHس هناك يعين زج 

احلكومة حكومة مسؤوÙ، والوزارة وزارة مسؤوÙ، وواعية .. بmٔبناء املغاربة
ن يف ٕاطار قانوين، بتعهداهتا، وحريصة Sىل تنفKذها يف اWٓPال املق�وÙ، ولك
  . ال ميكن ٔ�ن نتÚاوز ا~لجنة الوطنية لت¼س@يق التعلمي العايل

  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
  . ٔ�هنيت حقك يف ال%م ،شكرا ~لس@يدة الوز�رة

  . ٕاذن، اتضحت الصورة، ولHس هنا� ٔ�ي ôراجع
ن¼gقل بعد هذا ٕاىل السؤال الفريد املوWه ٕاىل الس@يد وز�ر االتصال، 

ول دور وزارة االتصال يف مراق�ة ²نتاWات السLHئية، واللكمة وهو ح
  .�Pٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لÅسط السؤال

  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::موالي اPٔمني طييب Sلويموالي اPٔمني طييب Sلويموالي اPٔمني طييب Sلويموالي اPٔمني طييب Sلوياملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

إالنتاWات السLHئية دعام íام من املال تتلقى بعض : سؤالنا اكلتايل
العام، ٕاال ٔ�هنا مع اكمل اPٔسف ال ôرىق ٕاىل املس@توى املطلوب ~لمشاهد 
املغريب، بل ٔ�ن هناك من äيسء ~لمغرب من wالل ٕانتاWاته، معتربا ٔ�نه 
ينقل الوقائع، والغرض من ذ� هو السعي وراء الرحب واملتاجرة بصور 

فKمل اÓي wلق جضة ٕاSالمKة يف مواقع التواصل املغرب، كام هو احلال ~ل 
  .²ج±عي

   :وSليه، Âسائلمك الس@يد الوز�ر
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يف مراق�ة املنتوWات ) la HACA4(االتصال ؤ��ن �مكن دور وزارة 
  التلفزية والسLHئية؟ 

نتاWات وما يه ٕاسرتاتيجيتمك املس@تق�لية ~لرقابة الق�لية واملوا¢بة لالٕ 
  غربية؟السLHئية والتلفزية امل

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس@يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�شكر الس@يد املس�شار Sىل طر�ه هذا السؤال، واÓي يعرب عن Öرية 
ا مجيعا يف اRفاع عن قمي املغاربة وw�ٔالقهم، يف وطنية صادقة، نتقامسه

هذه قضية . اRفاع عن صورة املرٔ�ة املغربية، يف اRفاع عن صورة املغرب
وطنية، لHست قضية حزب بعينه، ٔ�و قضية ٕايديولوجKة ٔ�و س@ياس@ية، بل 

  .ولهذا، ٔ�حKيك Sىل طرح السؤال. يه قضية لك املؤسسات
دم مرتني طلب اRمع ٕاىل جلنة 9نيا، الفKمل اÓي ٔ�رشت ٕاليه، ق
  ؛مس@تقZ، ورفض طلبه العتبارات فXية

9لثا، عندما قدم يل طلب احلصول Sىل رخصة التصو�ر، مل يقدم 
السXHاريو اÓي شاهده البعض، بل ٕان مد�ر املركز السLHيئ املغريب، 
واÓي شاهد الفKمل، فوجئ بmٔن ما قدم من W�ٔل احلصول Sىل رخصة 

   ؛ما اكن التصو�ر لHس هو
رابعا، عندما وقفت الوزارة Sىل الرضر اجلس@مي اÓي حصل لصورة 
بالد�، واÓي يقع ٔ�يضا بنقل مشاهد خمالفة Pٔحاكم دفرت التحمالت يف 
القXاة الثانية، واليت تنص Sىل ²مgناع عن بث مشاهد ذات ٕاحياءات 

ه W¼س@ية، عندما حصل ذ� قامت الوزارة �ختاذ القرار اÓي ينص Sلي
  .القانون، وهو Sدم السامح �لرتخKص بعرض هذا الفKمل

ٔ�وال، حامية حلرية التعبري اليت ال تعين بتا� حرية العبث والتخريب Sىل 
  .املس@توى السLHيئ، كام قال اليس ب¼سامل محHش

9نيا، من W�ٔل رفض ôز¢ية ٔ�و الق�ول ٔ�و مXح اSرتاف مؤسسايت لهذا 
  .إالنتاج

اRولية نصت Sىل ٔ�ن حرية التعبري تقKد �لقانون، كام 9لثا، Pٔن املواثيق 
، والقانون ينص هل ميكن W20اء يف إالSالن العاملي حلقوق إالÂسان املادة 

ٔ�ن ننقل الواقع اÓي äشهد ��متيزي العنرصي، �ريطانيا يف مارس املايض 
، يتعرض ~لعنف اجل¼يس يف حق SائZ "جرمية ¢راهية"مXعت فKمل بعنوان 

ة، ومXع ومت التصفKق ~لقرار، ؤ�� هنا ٔ�حيي لعموم املغاربة ا�Óن هيودي
  .ساندوا هذا القرار

                                                 
4 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

مXع فKمل ومل حيتج الناس، اكنت  ،يف فرÂسا، يف بداية هذه الس@نة
احÚgاWات eس@يطة، ومل يقل الناس ٔ�ن هذه حرية التعبري، حرية التعبري 

  . مكسب ال ôراجع عهنا، لكن متارس يف ٕاطار القانون
ôراجع، مبعىن ال ميكن ٔ�ن نرتاجع عن اس@تقاللية إالSالم، لكن يف  ال

نفس الوقت س@نعمل Sىل تفعيل دور املؤسسات، س@نعمل Sىل ا~لجوء ٕاىل 
  .املؤسسات ومهنا مؤسسة الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي

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

Kب عن جواب الس@يد الوز�ر، اللكمة �Pٔد ٔ�عضاء الفريق احلريك ~لتعق 
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد موالي اPٔمني طييب Sلوياملس�شار الس@يد موالي اPٔمني طييب Sلوياملس�شار الس@يد موالي اPٔمني طييب Sلوياملس�شار الس@يد موالي اPٔمني طييب Sلوي
  . شكرا الس@يد الوز�ر Sىل إاليضا�ات دßلمك

اكن عندي تعقKب �ٓخر من نوع �ٓخر، ولكن فÜ ٔ�رشمت بmٔن الرشكة 
دßل الفKمل هاذ الفKمل ا~يل 9�ٔر جضة، بmٔنه قدم ~لجنة سXHاريو ومت سXHاريو 

  تعملوا يف حقو املتابعة القضائية، واش معلتوها وال ال؟  �ٓخر، البد ما
البد ما تعطيو توضيح ~لرٔ�ي العام يف هاذ الشmٔن هذا، واش معلتو 
املتابعة القضائية يف النصب و²حgيال Sىل الوزارة دßلمك، مبا ٔ�نه تيقدم فKمل 
وتيعرض فKمل �ٓخر؟ واشكون ا~يل رخص لو �ش مييش به لفرÂسا، و¢يفاش 

  دىل هباذ الفKمل هذا يف فرÂسا؟ او ) Cannes( هاذ الس@يد امىش لـ حىت
ؤ�نمت تعرفون البالد دßلنا حمافظ وب¨ ٕاساليم، وما Âسمحوش هباذ 
اPٔفالم تتكرر مرة ٔ�خرى يف الوطن دßلنا، وابغينامك ôكونوا حريصني، وهاذ 

  .اليش معهود فKمك، والبد ما تتÃذوا املتابعة يف حق هاذ الس@يد هذا
  .وشكرا

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

ون¼gقل ٕاىل السؤال اPٓين املوWه ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Rى رئHس 
  . احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة

رمبا .. Sلهيا ما اعطي�ش لمك ،الس@يد الوز�ر، راه اهنيتو حقمك يف ال%م
  .راه ما ابقاش عندمك الوقت

ت ن¼gقل ٕاىل السؤال املوايل وهو موWه ٕاىل الس@يد الوز�ر ٕاذن، قل
 ،امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة ،املنتدب Rى الس@يد رئHس احلكومة

حول توفري السلع ا�متويلية �اكفة اPٔسواق الوطنية يف شهر رمضان الفضيل 
لÅسط  ٔ�عضاء الفريق ²س@تقاليللهذه الس@نة، واللكمة �Pٔد السادة 

  . السؤال
 .لس@يد املس�شار، تفضلا
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        ::::املس�شار الس@يد Sيل اجلغاوياملس�شار الس@يد Sيل اجلغاوياملس�شار الس@يد Sيل اجلغاوياملس�شار الس@يد Sيل اجلغاوي
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  الس@يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن،
قليZ، وكام هو معلوم  امل تعد تفصلنا عن شهر رمضان املبارك ٕاال ß�ٔم

w رتفعô س@بة ²س@هتالكÂ اصة املواد اليت تعترب ٔ�نwالل هذا الشهر، و
ٔ�ساس@ية اكحلليب والسكر وÖريها، مما يفرض Sىل احلكومة اختاذ اكفة 
²حgياطات الالزمة من W�ٔل توفري السلع وحماربة املضاربني ومراق�ة 

والتدwل الزجري ~لمامرسات املنافKة لقواSد املنافسة الرشيفة، اPٔسعار 
س@هتال¢ية والتخز�ن الرسي، محلاية القدرة وحماربة الغش يف املواد ²

  .الرشائية ~لمواطنني wالل هذا الشهر Sىل وWه اخلصوص
ما يه التدابري اليت تتÃذون محلاية املس@هتÓ:  5ا، Âسmٔلمك الس@يد الوز�ر

  املغريب wالل هاذ الشهر الفضيل؟
  .وشكرا

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

  . لوا يف ٕاطار اجلوابالس@يد الوز�ر، تفض
ا~يل .. ما در�ش و�دة املوضوع، الس@يد الوز�ر، ولكن ٕاىل اكن اPٔمر

يف احلقKقة السؤ²ن معا عندمه نفس الطبيعة، و�لتايل ~لسائل املوايل ٔ�ن 
يتقدم بÅسط سؤا�، وهو لفريق اPٔصاÙ واملعارصة ٕان اكن يق�ل بÅسط 

  .السؤال
  ÙصاPٔسط نفس السؤال  تفضلوا ٔ��د ٔ�عضاء فريق اÅواملعارصة ل

  .تقريبا، تفضل اPٔس@تاذ اليس حسان

        ::::املس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكيناملس�شار الس@يد حسان الرباكين
  .شكرا الس@يد الرئHس

.. بدور�، يف فريق اPٔصاÙ واملعارصة، الس@يدات والسادة املس�شار�ن
يف احلقKقة، الس@يد الوز�ر، احXا Sارفني اجلواب ا~يل Öادي جتاوبنا، واحXا 

لع ا~يل Öادي Mشعل يف رمضان، وwاصة يف الزßدات ا~يل كنعHشو هاذ الس
Öادي ôكون ٕان شاء هللا يف هاذ اPٔبواب دßل رمضان، ولكن احXا Sارفني 
ا~لÚان ا~يل كرتاقب هاذ السلع، وwاصة عن الرشحية الضعيفة وwاصة 

  . املتوسطة
ٔ�ما ما نقول لكش Sىل العر�ت ا~يل Öادي ôكون كتحمل السلع يف 

  .ك�سد اPٔزقة، و�كون فهيا مسوم مشس@ية وßلكها املواطن الÅس@يطالشوارع و 
احلكومة ٔ�ش@نو دارت يف هاذ ²جتاه هذا؟ ؤ�ش@نو يه إالجراءات 

وwاصة املناطق احلدودية ا~يل غزت  ؟دßلمك؟ ؤ�ش@نو يه التدابري دßلمك
املغرب �لسلع املهربة، وwاصة وصلت حىت ~¨ار البيضاء ا~يل السمعة 

  .²قgصادية

  ما هو دورمك الس@يد الوز�ر؟ وما يه التدابري دßلمك؟
ٔ�ما السؤال العريض يف التعقKب ٕان شاء هللا، وÖادي تقول لنا وÖادي 
تقول ~لمواطن، واحXا كنا حنبذو �ش تقولوا لنا ان± وجتيبوا لنا الحئة صوتية 

شHش يف اجلريدة الرمسية وتقولوا لنا السلع �ش يقراها املواطن، �ش ما مي 
يف رمضان eسعر  5س@هتك� ~لتالعب ~لسوق ويلقى ا�متور والسلع ا~يل 

  .خKايل
  .شكرا

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

دقائق، مبا فهيا طبعا إالWابة  6الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف �دود 
  . والتعقKب �ش تعرفوا ¢يفاش

كومة، امللكف �لشؤون كومة، امللكف �لشؤون كومة، امللكف �لشؤون كومة، امللكف �لشؤون الس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احلالس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احلالس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احلالس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Rى رئHس احل
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة العامةالعامةالعامةالعامة

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئHس،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
كنت يف �رية ¢يفاش جناوب Sىل هاذ السؤال، ولكن سهلت املmٔمورية 
Sىل رايس، وقررت �ش Öادي نعطيمك، �ش ¤زولو ال%م حول هاذ 

احملرتمة، املصاحل دßل الوزارة املوضوع، �ش Öادي نطلب من الرئاسة 
Öادي äسلموا ~لرئاسة، غنوزعو هاذ املذ¢رة، ونعاودو ¤رجعو لهنا، واش 

  . هاذ املذ¢رة اكذوب، واPٔرقام ا~يل فهيا مايش الهرضة، اPٔرقام ا~يل فهيا
هاذ املذ¢رة ا~يل غتكون قداممك، �اÙ اPٔسواق وا�متو�ن اس@تعدادات 

، يعين من دا� شهر ٕان شاء هللا، فهيا 1436لشهر رمضان املبارك لس@نة 
مادة، مايش الهرضة، ٔ�ش@نو عند� يف ا�زون واحشال غيدوم هاذ  14

املادة ا~يل مgعلقة  14. ا�زون، �Pٔرقام، وذاك الساSة ميكن لنا ن�Xاقشو
  .�الس@هتالك دßل شهر رمضان، التفاصيل مادة مبادة

ا~يل اwذينا، دا� Öادي نقول لمك  9نيا، ٔ�ش@نا يه التدابري دßل املراق�ة
ٔ�ش@نو دارت احلكومة، Pٔنه البعض قال ٕايوا هاذ اليش مومسي، واحلكومة 
عودت احلكومات اكمZ السابقة وا~يل Wاية وا~يل هللا S�ٔمل حىت Pٓخر 

  . اRنيا، Öادي تبقى تقول نفس ال%م، ال
، ٔ�وال 2015اwذينا احgياطات مضبوطة هاذ العام ابتداء من فاحت ينا�ر 

Sىل مس@توى الواردات، راك ôلكمت Sىل إال�زار، إال�زار ها اPٔرقام، 
�Öشوف احشال عند� يف ا�زون دßلنا و²حgياطي دßلنا واحشال Öادي 

Zم املق�ß»ٔس@هتلكو من شهر لÂ .  
وهاذ اليش ¢ميكن لمك Mشوفوه بوا�د الÅساطة مبا اكن، يف املذ¢رة ا~يل 

ف ٔ�ش@نا يه املواد ا~يل دwلنا، در� ان��اه دßل واضع مكgب الرصف، شو 
املورد�ن لكهم ابتداء من فاحت ينا�ر، وقلنا هلم راه Ö¼سدو اRيوانة يف مارس 
ٕاىل ما ج�توش املواد دßلمك، �ش ما خيليو�ش حىت ليZ شهر رمضان Sاد 
يبدا يوقع ا~لعب يف السوق، و�Ó هاذ العام ح�كXا هاذ القضية هاذي 
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  .يق الواردات وSىل طريق مكgب الرصفSىل طر 
9نيا، در� اج±Sات Sىل مس@توى ا~لجنة الوزارية، ا~يل يه ¢يرتٔ�سها 
الس@يد رئHس احلكومة، وا~يل ٔ�� فقط كنوب Sليه، اجمتعنا Sىل مس@توى 
وزارة الفال�ة، وزارة التÚارة والصناSة، وخمتنا هاذ املسلسل دßل 

Rات �ج±ع يف وزارة اS±ه مجيع ²جKلية، دام يومني، اكنوا �ارض�ن فwا
القطاSات الوزارية واملمثلني دßل املصاحل ²قgصادية دßل العامالت، 
وôرٔ�سو يف البداية دßلو يف ا�هنار اPٔول اليس الرضäس وكنت معه، وا�هنار 
الثاين ôرٔ�سو اليس محمد حصاد وكنت معه، وôلكمنا يف هاذ اليش ويف 

ق�ة ويف الكرارس ويف الناس ا~يل ¢يخرجوا يتعاطاو ال�سويق ويف املرا
wليو املغاربة �متعشوا  :~لتÚارة يف رمضان، ولكن غنقول لمك وا�د القضية

  .اشوية يف شهر رمضان
9نيا، اليقظة دا�ر�ن جوج دßل ²ج±Sات يف لك ٔ�س@بوع من رمضان، 

بالغ  غندرسو الوضعية دßل السوق يوم الثال9ء، ويوم امخلHس غنخرجو
Sىل الوضعية دßل السوق، ٕايوا هاذ اليش لكو اwذينا هاذ التدابري �ش ٕان 

  . شاء هللا ôكون الوضعية دßلنا مزßنة
9نيا، هاذ اليش دßل ا�هتريب، راه ما ميكXاش جنيو هااك ونتلكمو Sىل 
ا�هتريب Öري يف إال�زار، نتلكمو Sىل وا�د العدد دßل احلواجي، ٕاىل اكن 

Ö ري يف إال�زار، احشال ك¼س@هتلكو من طن؟ ا�هتريب)rien du tout( ،
  . ا�هتريب يف الصح الخر

  .شكرا

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

ٔ�عطي اللكمة �Pٔد املعق�ني عن جواب الس@يد الوز�ر من الفريق 
  .²س@تقاليل ~لو�دة والتعادلية

        ::::طريÅطريÅطريÅطريÅششششاملس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد املس�شار الس@يد محمد 
  . شكرا الس@يد الرئHس

Ü يتعلق �جلواب دßل الس@يد الوز�ر، وكذ� Sىل غرار ²ج±Sات ف
املاراطونية اليت متت معك يف هاذ القطاSات كام ٔ�رشمت اÓ¢ر، حقKقة ٔ�ن من 
بني احلواجي ٔ�¤مك ا~يل Öادي توفروها هو ٔ�وال التحسHس، مث املراق�ة، مث 

  . ا�متو�ن
نافسة الرشسة هذا ما تيعنHش ٔ�ننا Öادي نعطيو احلرية دßل امل 

~لمضاربني، وعيب نقولو بmٔهنا wلهيم �متعشوا يش اشوية، ما معىن ٔ�هنم 
  . خنليومه �متعشوا؟ مبعىن ٔ�ننا ك¼شجعو املضاربة، الس@يد الوز�ر احملرتم

وهذا شهر فضيل ٔ�¤مك الزتممت kحكومة Sىل ٔ�ن ôكون اجلودة يف املواد، 
ون مر�ح �ش نضمنو لو Sىل رضورة يعين توفريها، و�لتايل ٔ�ن املواطن �ك

وا�د السلع ا~يل يه ôكون جودة بعيدة لك البعد عن السلع ا~يل يه íربة 
واملس@توردة من اخلارج اليت جيب ôك�يف املراق�ة Sلهيا وSدم ال�سهيل فهيا، 
وSدم ٕاعطاء وا�د اPٔفضلية Sىل هاذ املواد ا~يل يه داZw، والس@Ü يف 

ٔ�ن املغاربة كHس@هتلكوا فKه وا�د اGموSة شهر رمضان املبارك، ا~يل كنعرفو 

  .دßل املواد ا~يل يه رضورية طيZ هذا الشهر الفضيل
الس@يد الوز�ر، اك�ن هاذ õ�ٔزة املراق�ة دßل  ،¤رجعو Óاك املنافسة

التفHgش وامجلعية الوطنية دßل حامية املس@هت5، هاذي كتبقى بعيدة لك 
ßىل يف ا~لجنة البعد، ويف رصاع مس@متر مع املراق�ة دÚل احلكومة ا~يل كت

دßل التفHgش ا~يل من وزارة اRاwلية، وخصوصا Sىل الصعيد إالقلميي 
  ...وSىل الصعيد اجلهوي وSىل الصعيد املركزي

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

اللكمة لٔ«س@تاذ حسان الرباكين، تفضل يف ٕاطار التعقKب عن جواب 
 .الس@يد الوز�ر

        ::::ر الس@يد حسان الرباكينر الس@يد حسان الرباكينر الس@يد حسان الرباكينر الس@يد حسان الرباكيناملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  .شكرا الس@يد الرئHس

ٔ�� ما ذ¢رMش، معايل الوز�ر، هنائيا إال�زار، رمبا امسعت، رمبا الصوت 
إال�زار هو �ٓخر يشء ا~يل ¢يتدار يف .. ٔ�� ذ¢رت. امىش مايش هو هذاك

الطاWني، ٔ�� كهنرض Sىل املواد اPٔساس@ية ا~يل كتكون يف الطاWني، 
  . رتاق�وهاش، الس@يد الوز�ركتدwل من احلدود، ما ك

ومايش Öري انت يعين اكع املؤسسات، كتقول يل املصاحل ²قgصادية 
ا~يل اكينة يف العامالت، ا~لÚان دßلها ما كرتاقÅش السلع، ما كمتشHش 
لٔ«سواق، كمتيش لٔ«سواق الك�رية، ٔ�ما اRشور واملدينة الصغرية املسكني 

  . راه ¢يالك اRق
واطن �ش �متعش، ولكن فني هو الهيلكة دßل هاذ وزايدون ٔ�� مع امل

الناس ٔ�حصاب العر�ت املتجولني؟ فني يه الهيلكة دßهلم؟ عندمك وزارة 
wاصة يف هاذ اليش هذا، عندمك مXدوبية wاصة لهاذ الهيالك دßل ٔ�حصاب 
العر�ت، مازال ما شفXا والو، مازال هاذ الوزارة اكع ما خر�Wش، 

  . لٔ«سف
يل كنجيبو Iم ونبقاو نقولوه ومنيعوه، خرجوا لنا ٔ�رقام ٔ�� ٔ�تmٔسف م

�ش املواطن العادي والÅس@يط يعرف ا�متر احشال ¢يد�ر، يعرف اRقKق 
احشال ¢يد�ر، نÅسط �، �ش ميل مييش عند مول احلانوت يعرف ذاك 
ا�مثن مايش هو هذاك �ش يغوت Sليه، وwاص ا~لÚان ا~يل �بعة لوزارة 

ô لية خترجwاRاريةاÚراقب ومتيش معها حىت الغرف الت .  
ٔ�� تنحطك يف الصورة، �كون ٔ�كرث وôكون جلنة م¼سجمة، �ش نعرفو 
اPٔسواق ا~يل فهيا املضاربني، وهام ا~يل اكينني �زاف، وwاصة ٔ�� نقول � 
السوق اRاwيل ما رامكش ضابطينو، حلقاش اك�ن احلدود، وا�د السلعة 

لٔ«سف، ٔ�� ٔ�قول � ا~يل كنعHشوه . ان± هنائيا¢برية تتدwل، ما SارفKهناش 
  . احXا، ردوا اشوية البال، املواد راه مسمومة يف املغرب

  .شكرا

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
شكرا ~لس@يد املس�شار، وتبقى بعض الثواين ~لس@يد الوز�ر ~لرد عن 
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  .تعقKبات السادة املس�شار�ن
 .تفضلوا الس@يد الوز�ر

 ى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامةى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامةى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامةى رئHس احلكومة، امللكف �لشؤون العامةالوز�ر املنتدب Rالوز�ر املنتدب Rالوز�ر املنتدب Rالوز�ر املنتدب Rالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ال ٔ�س@يدي، ال .. ٔ�وال، كرنفض رفض �م ٔ�نه اكينة مواد مسمومة
ٔ�س@يدي، وٕاىل عندك �اÙ دßل مادة مسمومة وما مقتHش بواج�ك يف 

  . تعيط ~لمكgب الوطين ~لسالمة الصحية ٔ�نك wلييت �لواجب الوطين
حXا لكنا مسؤولني Sىل هذه القضية، ممنوع يش وا�د äسمم املغاربة، وا

مايش ٔ�� وز�ر وال ذاك املراقب ا~يل ¢يخرجوا ذاك ا~لÚان دßل املراق�ة، 
  . حىت املواطنني يقولوا لنا

احXا دا� Sاسني Sىل املواد الصناعية، راه وقع اج±ع يف وزارة التÚارة 
الك دßلها والصناSة، Sاسني Sىل املواد الصناعية ا~يل املدة دßل ²س@هت

خصو �كون حمرتم، وجنيو نقولو ~لمغاربة م�ارشة ٔ�نه اك�ن مواد سامة، ال ما 
  . اكي¼ش

  . ٔ�وال، ما اكي¼ش
.. 9نيا، هللا خيليك ميكن ٔ�� السمع دßيل اثقال، Pٔنه مع السميع دßل

وعودة دßل القXابل ¢يثقال، ٔ�� مسعت إال�زار، ٔ�� ٕايه امسعتو، ولكن هللا 
يقة ا~يل قال � الس@يد الرئHس توزع، راه فهيا اPٔطنان دßل الوث . äسامح

  ... إال�زار، وفهيا
9نيا، هاذ اليش دßل ا�هتريب، راه ما ميك¼ش نبقاو هنرضو فKه Sام، 
احXا ضابطينو، قال � ما Sارفني، احXا عند� اRيوانة وعند� اPٔمن العام، 

الد، اك�ن عند� ا�هتريب احلكومة عندها هاذ الوسائل، احلكومة ضابطة الب
Zول اكمRيف اك�ن عند ا¢.  

        ::::الس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسةالس@يد رئHس اجللسة
الس@يد الوز�ر، شكرا، وعند� ضبط الوقت .. شكرا ~لس@يد الوز�ر

  . كذ�
  . ؤ�شكر مجيع من سامه يف ٕاجناح هذه اجللسة

  .Wلسة اPٔس@ئZ الشفويةWلسة اPٔس@ئZ الشفويةWلسة اPٔس@ئZ الشفويةWلسة اPٔس@ئZ الشفوية ورفعتورفعتورفعتورفعت


