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  السادسة بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 یولیوز 25(هـ 1438ذو القعدة  01 ثال�ءال : التارخي
  .محید �وسكوس، اخللیفة الثالث لرئ�س ا�لسالس�ید املس�شار : الرئاسة
ساعتان وعرشون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة : التوق�ت

  .امخلسني مساء
  .س�ئ� الشفهیةا�ٔ  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  رون احملرتمون،السادة املس�شا

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
عامل، ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول ا�ٔ 

الع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالط
  .وٕا�ال�ت

ما نعطیك اللكمة، هناك نقطة نظام من طرف  ،وق�ل، الس�ید أ�مني
  .الس�ید رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
راه مازال يف جملس النواب،  ،الس�ید الرئ�س، البث مازال ما اكی�ش

  ...لسة د�لنإاذن اجل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
رمبا �كون البث من بعد، الس�ید أ�مني یاله تقریبا بعض ا�قائق �ادي 

  .یبدٔ� البث، هذا ما ت�ٔكد لنا
  .شكرا الس�ید الرئ�س، تفضل الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .رسلنيوالصالة والسالم �ىل ٔ�رشف امل ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تقدم الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
من مجمو�ة القانون  �288لشغل، مبقرتح قانون �ريم ٕاىل �سخ الفصل 

  .اجلنايئ
  :مبشاریع القوانني التالیةوتوصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب 

یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة  33.17، مرشوع قانون رمق 1
احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض، بصف�ه 

 رئ�سا �لنیابة العامة و�سن قوا�د لتنظمي رئاسة النیابة العامة؛
ق�ة املوقعة ب�ٔد�س یوافق مبوج�ه �ىل االتفا 3.17، مرشوع قانون رمق 2

بني اململكة املغربیة ومجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة  2016نومفرب  ��19 يف 
ا�ميقراطیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان 

 الرضائب �ىل ا��ل؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع ب�ٔد�س  4.17، مرشوع قانون رمق 3

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2016نومفرب  ��19 يف �ٔ 
 ا�ميقراطیة �ش�ٔن �شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات؛ ٕاثیوبیا الف�درالیة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن �دمات النقل  5.17، مرشوع رمق 4
بني حكومة اململكة املغربیة  2016نومفرب  19يف  ���ٔ ب�ٔد�س اجلوي املوقع 

 مجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة؛وحكومة 
 يلغاك�یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة �  6.17، مرشوع قانون رمق 5

ندا لتجنب �زدواج وابني اململكة املغربیة ومجهوریة ر  2016ٔ�كتو�ر  19يف 
 الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل؛

ايل غ�یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع �ك  7.17، مرشوع قانون رمق 6
دا وانبني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ر  2016ٔ�كتو�ر  19يف 

 �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��ر؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  8.17، مرشوع قانون رمق 7

 حكومة اململكة املغربیة بني 2016ٔ�كتو�ر  19يل يف غااجلویة املوقعة �ك�
 دا؛انوحكومة مجهوریة رو

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع  9.17، مرشوع قانون رمق 8
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2016نومفرب  21يف  �ریفو�ا� ب�ٔن 

مجهوریة مدغشقر لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف 
 م�دان الرضائب �ىل ا��ل؛

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف  10.17مرشوع قانون رمق  ،9
نومفرب  21يف  ��ا�ریفون ا�ال الصید البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة املوقع �

 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر؛ 2016
 �ش�ٔنیوافق مبوج�ه �ىل االتفاق  11.17، مرشوع قانون رمق 10

بني حكومة  2016ٔ�كتو�ر  24ویة املوقعة بدار السالم يف اخلدمات اجل
 املت�دة؛ تزنانیاملكة املغربیة وحكومة مجهوریة امل

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق الثنايئ �ش�ٔن  12.17، مرشوع قانون رمق 11
بني حكومة اململكة  2016 د�سمرب �2ا يف ب�ٔبو اخلدمات اجلویة املوقعة 
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 ؛الف�درالیة�ري� املغربیة وحكومة مجهوریة نی
یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة التفامه يف  13.17، مرشوع قانون رمق 12

بني حكومة  2016 د�سمرب �2ا يف �ٔبو م�دان الصید البحري املوقعة ب
 اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نیجر� الف�درالیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة التعاون �ش�ٔن  14.17، مرشوع قانون رمق 13
بني حكومة اململكة  2016نومفرب  ��19 يف �ٔ ز الت�ارة املوقعة ب�ٔد�س تعز�

 املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة؛
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف  15.17، مرشوع قانون رمق 14

بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ�كتو�ر  19يل يف غا�ا�ال أ�مين املوقع �ك 
 ا؛اندوحكومة مجهوریة رو

�ا بو یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع ب�ٔ  17.17، مرشوع قانون رمق 15
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی�ري�  2016د�سمرب  3يف 

 الف�درالیة �ش�ٔن إالنعاش وامحلایة املتباد� لالس��رات؛
ربتو�ول حول یوافق مبوج�ه �ىل ال 28.17، مرشوع قانون رمق 16

ج�وب  ،نر�و دٕا�شاء جملس السمل وأ�من التابع لالحتاد إالفریقي املعمتد ب
 ؛2002و لییو  9يف ، ٕافریق�ا

املعاهدة یوافق مبوج�ه �ىل �روتو�ول  29.17، مرشوع قانون رمق 17
�ق�صادیة إالفریق�ة �ش�ٔن الربملان إالفریقي املعمتد مبدینة  ةاملؤسسة �لجام�

 ؛2001مارس  2يف  ،ايف لی��، ترس 
یوافق مبوج�ه �ىل املعاهدة املؤسسة  34.17، مرشوع قانون رمق 18

یونیو  3يف  ،يف نیجر� ،�ا�ٔبو �لجام�ات �ق�صادیة إالفریق�ة املعمتدة ب
من ق�ل ا�ول أ�عضاء يف م�ظمة الو�دة إالفریق�ة اليت �ل حملها  1991

 �حتاد إالفریقي؛
یقيض �ملصادقة �ىل مرسوم بقانون  20.17، مرشوع قانون رمق 19

یتعلق ٕ�خضاع العاملني يف املد�ریة العامة �لوقایة املدنیة  2.16.814رمق 
 لقوا�د �نضباط العسكري؛

�س�شاري �لش�باب  یتعلق ��لس 89.15رمق ، مرشوع قانون 20
 وامجلعوي؛

ريب یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب الع 2.15مرشوع قانون رمق  ،21
 لٔ�نباء؛
یتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة  103.14، مرشوع قانون رمق 22

 .�لسالمة الطرق�ة
كام توصلت رئاسة ا�لس من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي إالج�عي 
بطلب یطلب مبوج�ه ت�ٔج�ل السؤال الشفوي ا�ٓين املو�ه ٕاىل الس�ید 

بة املقميني �خلارج الوز�ر املنتدب �ى وز�ر اخلارج�ة امللكف �ملغار 
  .وشؤون الهجرة

وم ــــــة ی�و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ای
  :2017 یولیوز 25اء ـــــالثالث

  .سؤ� 35 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  .ٔ�س�ئ� 8 :و�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید أ�منيشك

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� املو�ة ٕاىل الس�یدة اكتبة 
  .ا�و� امللكفة �ملاء، تفضيل أ�س�تاذة ر�اء

  : املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

قدم�ا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �سؤال �ٓين، قدم�اه ت
ٔ�س�بوع، لكن لٔ�سف مت ٕابالغنا �لرفض شفو�، �لام �لم�لس يف هنایة ا

ٔ�ن النظام ا�ا�يل والسؤال اكن مو�ه لوز�ر حقوق إال�سان، بعد ما ت�ٔكد� 
ب�ٔن الس�ید الوز�ر ما اكی�ش يف الحئة الغیاب، النظام ا�ا�يل ما فهيش 
هنائیا ما یف�د ٔ�ن الوز�ر �ادي �رفض وشفو� ٔ�نه جياوبنا �ىل سؤال �ٓين، 

الس�ید  ،ال ا�ٓين د�لنا اكن عندو صبغة �ٓنیة، هاذ اليش �یتكرروالسؤ 
  .الرئ�س، �اص ك�س�لو هاذ اليش الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 ،ال ما �اد�ش خنلیك �مكيل ٔ�س�تاذة، مت �سجیل املالحظة د��

هللا خيلیك مت �سجیل املالحظة د�ل  ..الس�یدة املس�شارة، قلت ونبد�ٔ 
ة، ال ميكن متر�ر ٔ�ي خطاب ٔ�و رسا� �رب نقطة نظام، الس�یدة املس�شار 

نقط نظام تتعلق، نقط نظام ب�س�یري اجللسة، ال ميكن متر�ر ٔ�ي رسا�، 
  .امسحوا يل هللا خيلیمك

قلت �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� املو�ة �لس�یدة اكتبة 
رية تلرفع من و ا�و� امللكفة �ملاء، ونبدٔ� �لسؤال أ�ول وموضو�ه رضورة ا

�ر�مج الزتوید امجلاعي �ملاء الصاحل �لرشب �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

رية �ر�مج الزتوید امجلاعي �ملاء الصاحل �لرشب تالفریق �س�تقاليل، و 
  .�لعامل القروي، س�یدي عبد ا�لطیف تفضل

  :بدوح�ٔ س�ید عبد ا�لطیف املس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء،

موضوع السؤال یتعلق ��هودات اليت تبذلها ا�و� لتوفري املاء الصاحل 
 ،�لرشب �لعامل القروي، ح�ث ٔ�ن احلكومات املتعاق�ة تب�ت هاذ املوضوع

دة الوز�رة عن واكنت ف�ه خطوات �د �مة، ا�ٓن كنبغیو �سولو الس�ی
ٔ�ش�نو هام املرا�ل ا�يل قطعها هاذ الرب�مج د�ل الزتوید امجلاعي �ملاء 
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و�لتايل ٔ�ش�نو ) PAGER(1الصاحل �لرشب �لعامل القروي؟ �ميكن نتلكمو 
  ؟هام، واش متك�نا من الوصول �لطمو�ات ا�يل كنا كرنغبوها مجیعا

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�یدة اكتبة ا�و� ،لكمة لمكال

اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،الس�یدة رشفات الیدري ٔ�ف�الل
   :�ملاء لكفةاملوا�لو��س��ك واملاء 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�م  البد ٔ�وال من ��رتاف ب�ٔن ب�� قطعت ٔ�شواط وحققت تقدم �د

�ىل مس�توى تعممي الزتوید �ملاء الصاحل �لرشب يف العامل القروي، انتقلنا 
�الیا �خلصوص مع تد�ل  %96ٕاىل حوايل ) PAGER(بدایة  %14من 

املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب ا�يل حتمل املسؤولیة ف� 
ة ال�رشیة يف یتعلق بتعممي الزتوید، واكن � وقع م�ارش �ىل مس�توى التمنی

یضا �ىل مس�توى ا��ل الفردي �ٔ هاذ العامل القروي، اكن � وقع م�ارش 
متدرس ا� لٔ�رس �ىل مس�توى العامل القروي، اكن � ٔ�یضا وقع �ىل مس�توى 

خبصوص الف�یات يف العامل القروي، هذا یعين �مللموس وأ�رقام تث�ت 
  .ذ�

�مج ا�يل سامهت ف�ه وهذا حبمك اجلهود املرتامكة م�ذ انطالق هاذ الرب
بطبیعة احلال  ي�ل احلكومات املتعاق�ة، ا�ٓن ويف ظل هاذ احلكومة هاذ

ملیار  26 :2021ـ ل 2017ا�هودات م�واص� حبیث ٔ�نه رصدت ما بني 
درمه خمصصة �ٔ�ساس لت�ٔمني الزتوید يف احلوارض ومواص� ت�ٔمني الزتوید 

ناطق اليت تعاين من �ىل مس�توى العامل القروي �ٔ�ساس مو�ة �لم 
تفاو�ت ومعدل الربط د�لها ٔ�قل من املعدل الوطين، ؤ�عين �خلصوص 

صعو�ت يف  :العامل القروي العمیق ا�يل �یمتزي بوا�د الصعو�ت طبیعیة
هاذ الرب�مج  .التضار�س، �ش�ت ا�واو�ر، حمدودیة املوارد املائیة احمللیة

فع من �س�بة الزتوید �ىل مو�ه �ٔ�ساس �ل�د من هاذ التفاوت والر 
  .مس�توى هاذ املناطق �خلصوص اجلبلیة

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

اللكمة لمك ٔ��د السادة املس�شار�ن ٔ�و املس�شارات يف ٕاطار التعق�ب، 
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

                                                 
1 Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau potable des 
populations Rurales. 

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  . د�� یدة الوز�رة �ىل اجلوابشكرا الس� 

  الس�یدة الوز�رة، 
سرتاجتیات ا�يل عندمك يف احلكومة ٕاسرتاجتیة �برية يف أ�وراق، ولكن االٕ 

و يش �ا�ة بعیدة من اميل جنیو، الس�یدة الوز�رة، �ىل ٔ�رض الواقع، نلق
  .ٔ�رض الواقع

ٔ�� غنعطي م�ال �س�یط �ىل ٕاقلمي وزان، غتقول يل ب�ٔن اك�ن املاء 
�ن وا�د الرب�مج واك�ن جوج مشاریع ا�يل هام �برية، وا�د �یضم جوج واك

سقایة معوم�ة،  22و" مركز اجسن"امجلا�ات ا�يل �ادي �زودوا ا�واو�ر 
، 2008دوار �لساق�ات العموم�ة، هذا املرشوع مت توق�ع إالتفاق�ة من  22و

ت، هذا س�نوا 6تقریبا  يوحلد السا�ة ما اكی�ش ٕاجناز املرشوع، وقف هاذ
  .املرشوع أ�ول

الس�یدة  ،املرشوع الثاين ا�يل ما� من سد ا�اعرة، �یف یعقل
ٕاقلمي وزان ا�يل یتوفر �ىل ٔ�كرب سد يف املغرب،  ،الوز�رة، سد الو�دة

ين من نقص �بري يف املاء، وٕاىل قلت � ما عندهاش املاء اوساكنة وزان تع
، يه �ري دلیل �ىل النقص هنائیا، و�ح��ا�ات أ��رية، الس�یدة الوز�رة

  .احلاد يف املاء الصاحل �لرشب بوزان
  الس�یدة الوز�رة، 

ٓ اح�ا ما عرف�اش هاذوك امل�ش ت الف�یة ا�يل ماش�یني من سد الو�دة �
  ؟مدة واملاء ما اكی�ش يواش من ٔ��ل الت�ٔث�ث، ٔ�ن هاذ

�اش �لت�ٔث�ث، الطبیعة ٔ�صال ابغیناش الت�ٔث�ث، الطبیعة ما حمتاح�ا ما ا
ثة راسها بیدها بال ما �زیدها م�ش�ٔة ف�یة ا�يل مت التخریب د�لها وما مؤث 

متش ا فدوش مهنا الساكنة، ٔ�ن يه ٔ�موال �هضة ترصفت وما�س�ت
املرشوع، الناس ما تعرفش املرشوع ما متش، الناس حمتا�ة يف املاء 

لبوش �يش �ا�ة، او�ح��ا�ات أ��رية راه ٔ�كرب دلیل، الناس ما ط
  .�ا�ة �س�یطة حقهم يف املاء، وهذا حق مرشوع، ما ميك�ش لبوا �يشاط

 :أ��لبیة د�ل ا�واو�ر تعاين من املاء، م�ال نعطیك م�ال �س�یط
ساكنة مدینة وزان اك�ن م�اطق ا�يل �زودوا ساعتني يف الیوم، �یفاش 

بغیت هاذو مس�تفد�ن يف املاء، واش �ادي یعمروا املا؟ واش �ادي ا
الس�یدة  ،یو املصاحل د�هلم؟ ٔ�ش�نو �ادي یعملوایصبنوا؟ واش �ادي یقض 

فهيش ا بدیك ساعتني د�ل املا، ما هنرضوش �ىل العامل القروي م ،الوز�رة
يل مت الزتوید د�هلم ا�، أ�س�بوع هنائیا، ٔ�س�بوع ا�يل مت اك�ن م�اطق يف العامل

دالسا�ات، واش هاذوك الناس ما  4مرة يف أ�س�بوع  ،دالسا�ات 4
 ش�نو؟�ٔ ٕاسرتاتیجیة احلكومة وال  حمسوبی�ش يف

سد ال هاذوك املشاریع حرام �ش یتوقفوا وحرام ب�ٔن الناس عندمه وا�د 
  .�بري يف إالقلمي وما �س�تفدوش م�و، ٔ�كرب سد �ىل الصعید الوطين

�و الناس العصا ٔ�ن ا�الش؟ ا�ح��ا�ات أ��رية تفرقت �ٔ�من، 
ا هلم املاء، هاذوك الناس وفرو ،طلبوا يش �ا�ة حقهم، املاء حق مرشوع
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، طالبني دا� �الیا �ري يوال هذ يما طالبني ال �دمة، ما طالبني ال هذ
ج��ش يش �ا�ة ااملاء �ش یع�شوا، حمتا�ني �ري �ش یع�شوا ما حمت

  .خرى ٔ�كرث من املاا
  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .تبة ا�و� �لرد �ىل التعق�بلمك اللكمة الس�یدة اك

لكفة امل ،الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  :�ملاء

ٔ�قولها ؤ��ررها، ٔ�تقامس معمك الس�یدة املس�شارة نفس الغنب ونفس القلق 
ف� یتعلق �ٔ�قالمي ا�اورة لسد الو�دة، ولو كنت ماكنك س�ٔقول نفس 

  . فس ال�م ؤ�� لست يف ماكنكال�م، ؤ�قول ن
�ٓن أ�وان ا�ٓن، ٔ�نه الساكنة وأ�قالمي ا�اورة ٔ�هنا �ربط �ملاء الصاحل 
�لرشب وا�اورة �خلصوص �ٔكرب م�ش�ٔة مائیة �ىل الصعید الوطين ا�يل 

  . يه سد الو�دة
ٕاال ٔ��مك، الس�یدة املس�شارة، �اصمك تعرفوها هاذ املرشوع ا�يل انطلق 

  .ف �دة تعرثات املتعلقة �ٔ�ساس بتعرض الساكنةعر  2008يف 
  التعرض أ�ول �ىل مس�توى احملطة د�ل املعاجلة؛

 (les conduites)التعرض الثاين �ىل مس�توى الق�وات د�ل اجلر، 
  الك�ار د�ل اجلر وا�يل ختربت بعد ذ�؛

 .التعرض الثالث �ىل مس�توى جام�ة �روال
ثقب ا�يل ٔ�جنزتو  60املس�شارة، بق�ناش ساكتني، الس�یدة اواح�ا ما 

�ىل مس�توى ٕاقلمي وزان ��لول مؤق�ة ری� یو�د هذا املرشوع،  2016يف 
لكها هاذ أ�ثقاب ٔ��نت �ىل صب�ب ضعیف �دا ٔ�و ال ما اكی�ش املا، ٔ�ن 
الطبیعة اجلیولوج�ة د�ل إالقلمي ال �سمح ب�ٔن �كون هناك فرشة مائیة، 

�دا عندي لقاء �ىل مس�توى ٕاقلمي وزان بق�ناش واقفني، ٔ�� اواح�ا ما 
حبضور السادة املس�شارون والسادة املنتخبون وبت�س�یق م�ارش مع املك�ب 

�رسیع، وكنمتىن من السادة املنتخبون ال الوطين �لكهر�ء من ٔ��ل 
�خلصوص ورؤساء ا�الس املنتخبة یقدموا لنا ید العون و�سهلوا �يل 

يل كنو�دوها يف تعرض الساكنة، واك�ن امل�ٔموریة وی�رسوا هاذ الصعاب ا�
ؤ�قولها ؤ�حتمل مسؤولیيت فهيا، اك�ن  ،هناك من یتاجر فهاذ تعرض الساكنة

الناس ا�يل ك�شحن هاذ الساكن �ش یتعرضوا �لمقاوالت یوقفوا اخلدمة 
د�هلم، �ش �كرسوا هاذ الق�وات ا�يل �اص فهيا تضافر �ود امجلیع، ٔ�ن 

الزتوید د�ل املواطن دٕاقلمي وزان فوق لك اعتبار مصل�ة املواطن وت�ٔمني 
 . وفوق لك احلسا�ت الس�یاس�یة

  .لمك الس�یدة املس�شارة شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

فریق العدا�  رئ�س ق�ل املرور �لسؤال الثاين هناك نقطة نظام، الس�ید
  .والتمنیة، تفضل الس�ید الرئ�س

 :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

ثالث ٔ�س�ئ� ا�يل بقات يف القطاع د�ل كتابة ا�و� امللكفة �ملاء 
�الش ما دارش ا�ربطها و�دة املوضوع �شلك واحض، فاح�ا ك�س�تغربو 

 ،و�دة املوضوع، و�لتايل ٕاىل ما اك�ش ا�رتاض عند الس�یدة الوز�رة احملرتمة
  . ر و�دة املوضوعكنلمتس ٔ�نه یمت إالدراج د�هلم يف ٕاطا

  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

و�دة املوضوع يف بعض أ�س�ئ� كام ینص �ىل ذ� النظام ا�ا�يل، � 
ٕاما بطلب من احلكومة ٔ�و �قرتاح من املك�ب، ٔ�قول، اقرتاح من املك�ب 

 . بعد موافقة الفرق اليت طرحت أ�س�ئ�
يك، واك�ن فریق أ�صا� واملعارصة هناك فریق د�ل الفریق �شرتا

وفریق العدا� والتمنیة، ٕاىل اك�ن يش ا�رتاض عند ٔ��د الفرق �ادي منيش 
منرو �لسؤال لك وا�د بو�دو، ٕاىل اك�ن هناك اتفاق حول و�دة املوضوع 

  . �ميكن لنا ند�رو سؤال يف ٕاطار و�دة املوضوع
   ؟الفریق �شرتايك ما اك�ن مشلك ؟ما اك�ن مشلك

  .را الس�ید رئ�س الفریقشك
ٕاىل أ�س�ئ� الثالث واليت جتمعهم و�دة املوضوع، الس�یدة اكتبة  منر

  .ا�و�، الس�ید الوز�ر

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،اخللفيالس�ید مصطفى 
  :الرمسي �مس احلكومة والناطق�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين 

بة ا�و� يه كتفضل �ش �كون سؤال �لس�یدة اكت  رسیعاس�تطالع 
  ...�سؤال �لنظر ٔ�ن بعض أ�س�ئ� كتكون مرتبطة ببعض

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
مانعا، اح�ا �ل�س�بة لنا ما اك�ن مشلك، �ادي منرو للك سؤال  �رىال 

  . بو�دو، ما اكینة ٕاشاكلیة، شكرا
لیة الثاين موضو�ه ٕاسرتاتیجیة الوزارة �لقضاء �ىل ٕاشاك السؤالقلت 

ندرة املاء الصاحل �لرشب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 
 .�شرتايك، الس�ید الرئ�س تفضل

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، 
سائلمك عن ٕاسرتاتیجیة الوزارة �لقضاء �ىل ٕاشاكلیة الفریق �شرتايك � 

املاء الصاحل �لرشب، وكذا احلفاظ �ىل اس�تدامة هاته املادة احلیویة  ندرة
   .اليت تنعدم احلیاة بدوهنا

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة

لكفة امل ،�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز
  :�ملاء

  الس�ید املس�شار احملرتم،
املیاه ٔ�صبحت ا�ٓن معطى واحض ومعطى یفرض نفسه حبمك  ندرة�لفعل 

املوقع اجلغرايف داملغرب ا�يل �یمتزي بوا�د الت�ٔ�ر �بري �ىل مس�توى التقلبات 
وارد املائیة ا�يل يه املناخ�ة وا�يل ٔ�صبحت تنعكس سلبا �ىل مس�توى امل

  . تعترب الضحیة أ�وىل لهذه التقلبات املناخ�ة
�ىل مس�توى إالسرتاتیجیة، بطبیعة احلال هذه ٕاسرتاتیجیة مايش ج�نا 
هبا، هذه ٕاسرتاتیجیة م�ذ القدم، م�ذ �خلصوص مطلع �س�تقالل ا�يل 

تخز�ن �س��ايق ال ٔ�ثب�ت الن�ا�ة د�لها وا�يل مر�كزة �ٔ�ساس �ىل 
و�س�شعار عن بعد والتخطیط عن بعد، �خلصوص �ىل مس�توى تعبئة 

   .املوارد املائیة عن طریق ٕا�شاء السدود الكربى
السدود الكربى مل تعد قادرة لو�دها ٔ�ن تؤدي وظیفة ضامن  ،ا�ٓن

أ�من املايئ �لبالد، ٔ�صبح املغرب مطالب ٔ�ن ینوع مصادر الزتوید وا�يل 
لقدمي �رب ا�لجوء ٕاىل املوارد املائیة �ري التقلیدیة، اخنرطت فهيا البالد م�ذ ا

ٔ�عين بذ� حتلیة م�اه البحر، و�خلصوص ٕا�ادة اس�تعامل املیاه املعاجلة، 
ید�ل �جزء من  الندرةوتدبري  ،يه ٔ�صبحت معطى یفرض ذاته الندرة

  . املائیة �ىل املس�توى الوطين اللك مضن هذه إالسرتاتیجیة د�ل الس�یاسة

  :اجللسةس الس�ید رئ�
  .اكتبة ا�و� الس�یدةشكرا 

لمك اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید 
  .املس�شار

 :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، 
من ح�ث العملیة د�ل التخز�ن د�ل املیاه ف�حن م�فقون، ولكن اح�ا 

   .عن اس�تفادة املواطن املغريب من رشب املاء الفریق �شرتايك �سائلمك
  الس�یدة الوز�رة، 

الوضع هو مرحش �لتفامق �اصة �ىل مس�توى البادیة املغربیة مع �لول 
شهر غشت من لك س�نة، راه ما یقع يف مدینة �ٓسفي من انقطا�ات 
م�كررة لزتوید املدینة �ملاء الصاحل �لرشب یقع يف مدینة شفشاون، وما یقع 

ون یقع مبدینة وزان، و�ري دلیل هو �ح��ا�ات أ��رية اليت يف شفشا
عرفهتا مدینة وزان ا�يل ذیك الناس جحوا ٕا�هيا من ساكنة امجلا�ة الرتابیة 

  . �سمة قریبة من سد الو�دة 43000لزويم، زويم فهيا 
ق�ل قلیل، الس�یدة الوز�رة، حتدثمت عن املعلمة د�ل سد الو�دة، 

�ل املیاه واملواطنة ٔ�و املواطن یف�قدون �ري رشب فك�ف یعقل املالیري د
روا ـــــارات ٔ�و یدیــــــاملاء، هاذ الناس راه مايش �غیني یغسلوا به الس�

  . مهيا هام واملاش�یة د�هلم أ�و �س�تحموا به، �غي �رشبو ) piscine(ي ـــــش
وأ�من املايئ هو وس�ی� لالس�تقرار، فك�ف یعقل اح�ا كنقولو غند�رو 
الت�لیة، فالرب�مج احلكويم اكینة ٕاسرتاتیجیة خضمة و�برية من ح�ث �دد 

، 2006البناء د�ل السدود، واح�ا مرشوع قدم ٔ�مام �ال� امل� س�نة 
االتفاق�ة وقعت، واملتد�ل الیا�ين ٔ�دى ٔ�موال لفائدة احلكومة السابقة، 

 ولكن الیوم كام �اء �ىل، والتجهزيات مت وضعها �ىل مس�توى أ�رض
لسا�مك ف� یتعلق �لسؤال ا�ي قلمت ق�ل قلیل ب�ٔن بعض التجهزيات 
تعرضت �لتلف، ٕاذا تعرضت �لتلف ٔ�ال یعد، الس�یدة الوز�رة، هذا هدرا 

  �لامل العام؟
بغینا نقولو لمك اح�ا كفریق اشرتايك مايش كرن�بو �ىل ااح�ا 

 ٔ�ن وال ٔ�خف�مك رسا �ىل ،بغینا معمك احللا�ح��ا�ات، ٔ�بدا، اح�ا 
احلس�مية، الس�ید  - تطوان -امجلا�ات الرتابیة د�ل ٕاقلمي وزان جفهة طن�ة

ورئ�س ا�لس إالقلميي ورؤساء امجلا�ات  ،رئ�س اجلهة راه دار شغلو
شغاالهتم، راه الیوم معدوا ٕاىل �راء وا�د ا االقرویة واحلرضیة دارو

هاذي  �ش �زودوا الناس، ولكن (les citernes) الشاح�ات ا�يل عندها
بغینا �ل �ذري، �ل هنايئ، �ل �ادل �ش ات��قى �لول �رق�عیة، اح�ا 

ذاك الناس یبقاو �السني فا�یور د�هلم، ٔ�ن �ح��ا�ات راه ما 
ساال�ش، الس�یدة الوز�رة، راه �دا عندمك لقاء �ىل مس�توى املقر د�ل 

راه الیوم العام� د�ل ٕاقلمي وزان، ولكن الساكنة د�ل زويم الزالت كتغيل، 
املنتخبني ور�ال السلطة مازال يف تفاوضات مع الناس �ش ما جيیوش 

  .�لمدینة
بغینا يش �ل �ذري واقعي �ادل، اف�ٔ� كنظن هذا مايش �ل، اح�ا 

  .و�رشبوا املاء �ش الناس یبقاو فدیورمه
  .وشكرا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
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  .�باللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق 

لكفة امل ،الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  :�ملاء

  . شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�وال، ٔ�سفي ما فهياش مشلك، �ري �ش نوحض � ٔ�ن ٔ�ت��ع احلا� 

ولك مشلك عندي التفسري  ،یوم�ا، ما �ك�ب يف الصحف ٔ�ت��عه یوم�ا
واك�ن فهيا مشالك ا�يل تت�اوز ما ولك مشلك عندي احلل د�لو،  ،د�لو

اك�ن  ،وتت�اوز ما هو دا�ل فاالخ�صاصات د�ل القطاع ،هو حكويم
  .يذغند�لش فهاذ التفاصیل هاا ٔ�مور تد�ر �ىل الصعید احمليل م

فالعدید من املناطق وا�يل تظل  �ضطرا�ت ا�ٓن ا�يل م�س��
د العام، مشلت اضطرا�ت حمدودة مقارنة مع الس�یاق العام و�ىل الزتوی

وهاذ �ضطرا�ت �اري هبا العدد يف ٔ�یة فرتة ا�روة  ،مركز �37ٔ�ساس 
ؤ�ي فرتة صیف ا�يل كريتفع فهيا الطلب املزتاید وا�يل �ی�لق وا�د 

و�ی�لق ٔ�یضا اخنفاض الضغط  ،�خنفاض فالطاقة إالنتاج�ة د�ل م�ابع املیاه
صیانة ا�يل كنكونو و�ی�لق ٔ�یضا بعض ٔ�شغال ال  ،�ىل مس�توى الش�بكة

وكنعلمو السلطات بذ�، ولكن اح�ا ما  ،مضطر�ن ٔ�ننا نقطعو املیاه
ورصد�  ،الس�ید املس�شار، اح�ا م�بعني الوضعیة ،�السني مربعني یدینا

ملیون درمه �ش نعاجلو هاذ �خ�صاصات ف� یتعلق بتك�یف  40
فرتات اجلفاف،  لها فأ�ساس يف اوؤ اك�شاف املیاه اجلوف�ة ا�يل اكنت تلتج

  .ٕاخل ..رصد� ٔ�یضا �الف مايل من ٔ��ل بناء خزا�ت وصیانة الش�باكت
ؤ�قامسمك نفس  ،املشلك د�ل وزان ٔ�� كنعرتف لمك ٔ�مام املٔ� ف�ه ت�ٔخر

لنا ید  االقلق، وكنعاودها ونقولها وكنطلب ونلمتس من املنتخبني یقدمو 
تعرض د�ل ال  العون �ش حنلو املشلك ونت�اوزو هاذ املشالك د�ل

ولني د�ل املك�ب الوطين، ؤ الساكنة، ؤ�� �دا غنكون موجودة مع املس
 60ونو� �ش حندو من هاذ املشلك، ووزان راه حفرت فهيا او�متىن ٔ��مك تع

شویة اثقب لٔ�سف ما اكی�ش فرشة مائیة، ما �لینا ٕاال نصربو يش 
  .وتتاكثف اجلهود من ٔ��ل معاجلة هاذ املشلك د�ل وزان

  .كرا لمك الس�ید املس�شارش

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا لمك الس�یدة الوز�رة

 السادةالسؤال الثالث موضو�ه الطلب املزتاید �ىل املاء، اللكمة ٔ��د 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :ٔ�محمد ٔ�محیدي الس�یداملس�شار 
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  ملس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة ا
يف ظل حمدودیة املوارد املائیة وتناقصها ن���ة تغري املناخ والضغط 

 .املزتاید �لطلب �ىل املاء

�سائلمك، الس�یدة الوز�رة، ما يه إالجراءات املس�تع�� �ل�د من �زیف 
  املوارد املائیة؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤاللمك اللكمة الس�یدة اكتبة 

لكفة امل ،الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  :�ملاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار،

يف نفس الس�یاق، إالجراءات هو ٔ�ننا �اصنا ن�ٔم�و املاء �لبالد عن 
لسطحیة، طریق تنویع مصادر الزتوید، ما نعمتدوش فقط �ىل املیاه ا

و ملوارد مائیة ٔ�خرى، موارد �ري تقلیدیة كت�لیة م�اه البحر، تعمیق ؤ نلتج
اجلويف، �مثني الرصید د�ل املیاه �لمعاجلة ا�يل اس�مثر فهيا  �س�تكشاف

املغرب الك�ري من أ�موال، ولكن لٔ�سف اكنت املقاربة يه املعاجلة 
مقاربة ٔ�خرى، والقذف يف الوسط الطبیعي، �ٓن الوقت ٔ�ن ن��قل ٕاىل 

 واملعاجلة وٕا�ادة �س�تعامل �خلصوص ٕاىل �س�تعامالت الثانویة �ش خنفف
  .العبء �ىل املیاه العذبة وخنلیوها لالس�هتالك ال�رشي

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :ٔ�محیدي ٔ�محمداملس�شار الس�ید 
  الرئ�س، الس�ید

�ري مق�ع، �لك  ،الس�یدة الوز�رة ،�لك رصا�ة، ٔ�ن اجلواب د�لمك
شویة من ال�م و�كرثوا يف ارصا�ة وا�يل كنطلبو م�مك ب�ٔن تنقصوا 

خزا�ت د�ل املیاه و�ميوتوا  ،العمل، خصوصا ب�ٔن هناك خزا�ت ف�ٔقالمي
�لعطش، عندك �د�، عندك �و�ت، عندك وزان، عندك هذا ا�يل 

نت حبال ا�يل ا�لومة اكم� اادي ذ�روا ف�ه إالخوان، ولكن ك�شوف ب�ٔن �
وا هاذ �حبال املنتخب ا�يل هام �یحر اكمتيش عند املنتخب، وكهترض كتقول 

الناس هاذو، مع العمل ب�ٔن احلكومة �اصها �كون �ارفة الربامج ا�يل كتدار، 
وع �ادي هاذ اليش راه يف اخلطاب د�ل س�ید� �یقول لمك ب�ٔن ٔ�ي مرش 

عطیوا الفلوس اد�رو �اصمك تعملوا ا�راسة د�لو، وتعملوا املسائل د�لو، و 
  . �لناس

عندمك وا�د الصندوق، الس�یدة الوز�رة، وا�د الصندوق ا�يل �قش�ناه 
معمك يف قانون املالیة، صندوق �اص بتحسني معلیة �زوید الساكن د�ل 

ملیون درمه، �ري قولوا لنا هاذ  145العامل القروي �ملاء وا�يل ف�ه ٔ�كرث من 
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مشات؟ وا�د احلا�ة واملسامهني، ب�ٔن الغریب يف أ�مر االفلوس فني 
املسامهني فهاذ الصندوق هذا، هناك البنك ا�ويل ٕال�ادة إالعامر، البنك 
السعودي �لتمنیة، البنك أ�ورويب ٕال�ادة إالعامر، إالحتاد أ�ورويب، ٕاىل �ري 

  .طر، بلجیاك، ٕاس�بانیاذ�، البنك أ�ملاين، ق
اح�ا كنقولو واش اك�ن يش �ل؟ �ل �ذري، وا�د املد�ر  ،ولهذا
داش �لیه ٔ�و ال ال؟ املد�ر د�ل املك�ب املاء اعرف�ش واش ما قاد�� ما 

الصاحل �لرشب، هاذي تقریبا فریق أ�صا� واملعارصة شهر�ن ميل طلبنا 
شكون هو اكع هاذ ابغاش ميتثل، اجيي �ش �قشو معه يف ا�لجنة ما 
ی�ش يش �ام، �ك ال �س، ما اك 16املد�ر هذا؟ ا�يل معر فهاذ املد�ریة 

ٓ مغاربة    خر�ن قاریني؟ �
�اص �كون عندمك جرٔ�ة، الس�یدة الوز�رة، و�ادي تقول لنا واش ما 

خرى اقادراش �لیه، مع العمل ب�ٔن هاذ املك�ب هذا مايش لٕالفالس، خطرة 
د كتدمع كذا يف هاذ الصندوق هذا وهو �ادي �قش�نا هنا ب�ٔن احلكومة كزتی

  .�یغرق
اح�ا بغینا �لول �ذریة، راه الناس وا�د احلا�ة، راه املواطن املغريب 
راه یقدر ی��ازل حىت ٕاىل قدر هللا �ىل املسائل د�ل الص�ة، التعلمي ب�ٔن 
يش �ريس يف القسم یقول و�و ما یقراش، ولكن حىت �لامء ب�ٔن ما جيرب ما 

�الش كنقول ب�ٔن خصمك ا�ٔن هذا راه م�كر، و�لك رصا�ة، �رشب، ب
ٔ�ن مدة ست س�نوات ا�يل فاتت واح�ا  ؟شویة من ال�ماتنقصوا 

كناقشو معك، كتقول ال، ب�ٔن امجلا�ات �اصهم ید�روا، �اصهم یبقاو 
یفعلوا، امجلا�ة راه ما عندهاش ٕاماكنیات �ري املوارد ال�رشیة �ش ختلص، 

ل املوظفني ما عندهومش ٕاماكنیات يف العامل القروي، ما املوارد ال�رشیة د�
�� ب�ٔن �ادي �شوف احللول د�ل الساكنة ف� خيص هاذ اليش د�ل 

  .الطرق وهاذ اليش د�ل املیاه والرشب
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

لكفة امل ،ة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�یدة اكتب
  :�ملاء

  الس�ید الرئ�س،
ٔ�وال، ٔ�� مل ٔ�محل املسؤولیة �لمنتخب، ٔ�� ٔ��متس ؤ�طلب من الس�ید 
املنتخب ورؤساء ا�الس املنتخبة ٔ�هنم یقدموا لنا ید العون ٕان ٔ�مكن، ٕان 

  .ما ٔ�مك�ش ال �لكف هللا نفسا ٕاال وسعها
ا، هاذ املد�ر مايش د�يل، هاذ املد�ر هو املد�ر العام ملؤسسة �نی
جیة امسها املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب، وجملسها ی ٕاسرتات 

إالداري یرتٔ�سه الس�ید رئ�س احلكومة، حنن �ىل ت�س�یق م�ارش مع الس�ید 

، ولكن املد�ر وا�يل �یقدم لك ا�مع �لقطاع الوزاري ا�يل �ی�سق معه تق�یا
  .رئاسة ا�لس إالداري راه �یرتٔ�سها رئ�س احلكومة

بغیت�ين نقلل من ال�م ما خصكش ا�نیا، الس�ید املس�شار احملرتم، 
�س�ٔلين، ٔ�� س�ٔلتين �اوبتك، ؤ�� ما ف�اش ال�م �زاف، يف العمل �زاف 

مرشوع ق�د إالجناز، و�اد  �14ىل ما ٔ�ظن، وا�لیل هو ٔ�ن عندي 
الس�ید املس�شار  ،جمة، وهاذ الصندوق ا�يل حتدثت �لیهاملشاریع املرب 

وملا حتمل  ،"PAGER"بقاش، الصندوق ختلق ملا ختلق اراه ما  ،احملرتم
املسؤولیة املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب مس�ٔ� الزتوید 

دامللیون ا�رمه  3.4بقاش �لصندوق، الصندوق �الیا ف�ه ا�لعامل القروي ما 
  .  �ادي �سايل هاذ العام و�ادي �شدوها�يل

املسؤولیة د�ل تعممي الزتوید مسؤولیة املك�ب الوطين �ٕالضافة  ،ٕاذن
ٕاىل امجلا�ات احمللیة، �ش هنرضو �ىل ب��ة من أ�مر وما نبقاوش �ري نطلقو 

  .أ�رقام �ري هكذا وصايف
  .لمك الس�ید املس�شار شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .بة ا�و�شكرا الس�یدة اكت 

  .منر ٕاىل السؤال الرابع وأ��ري، ٔ�رجوك الس�ید رئ�س الفریق، ٔ�رجوك
السؤال الرابع وأ��ري خبصوص هذا القطاع موضو�ه أ�من املايئ 
�ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .رئ�سشكرا الس�ید ال

  الس�یدات الوز�رات،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات املس�شارات،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�یدة اكتبة ا�و�، قد اهمتت �ل احلكومات املتعاق�ة بقطاع املاء، 
ؤ�ولته هذه احلكومة ٔ�مهیة ٕاسرتاتیجیة �اصة من �الل الرب�مج احلكويم، 

 10سدود يف الس�نة،  3 یعين مبعدل ،سد �بري 15حبیث حتدث عن 
سدود صغرى من ٔ��ل ٕاجياد �ل لهذا املشلك د�ل م�اه الرشب �لعامل 

  .القروي
�� �سائلمك، الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، حول ٕاسرتاتیجیة وزار�مك 

  .لضامن أ�من املايئ �لمواطنني
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤاللمك اللكمة الس�یدة اكتب



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2017 یولیوز 25( 1438 ذو القعدة 01

لكفة امل ،الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  :�ملاء

  املس�شار احملرتم، 
یعين متاش�یا مع أ�س�ئ� السابقة، احلكومة ا�ٓن متيش يف اجتاه مواص� 

د ٔ�یضا ا�هودات �ىل مس�توى تعممي الزتوید �لعامل القروي وت�ٔمني الزتوی
�ىل املس�توى احلرضي، ٔ�ن احلوارض یعين �متيش بوا�د �س�بة منو 

ملیار  26دميوغرايف جتعلنا ٔ�یضا ٔ�ن نؤمن �زویدها، ما رصد لهذه املس�ٔ� 
  .درمه �ىل مس�توى امل�ش�ٓت واملنظومات املائیة

�ىل مس�توى التعبئة، هناك الزتام د�ل الرب�مج احلكويم يف مواص� 
، مع العمل ب�ٔن هذه السدود ا�ٓن السدودطحیة عن طریق تعبئة املوارد الس 

لو�دها مل تعد قادرة �ىل ضامن أ�من املايئ �لبالد، البد من الالزم ٔ�ننا 
ا�ٓن ا�يل  ،ٕاىل مصادر ٔ�خرى اكلت�لیة ،و ٕاىل م�ابع ٔ�خرىؤ نطورو ٔ�و نلتج

بقا�ش تق�رص فقط �ىل أ�قالمي اجلنوبیة، ٔ�اكد�ر، احلس�مية، ا�ار اما 
یضاء، رمبا طن�ة و�ٓسفي، رمبا ٕاقلمي الناظور وا�ریوش، لكها �ادي تعمتد الب 

ٔ�یضا �ىل البحر من ٔ��ل ت�ٔمني �اج�اهتا من املاء الصاحل �لرشب، مث ٔ�یضا 
  .اس��ر املیاه املعاجلة

  .املس�شارشكرا الس�ید 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شار اللكمةلمك 

  :ار الس�ید احلسني العبادياملس�ش
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة

ٕاىل اكن املغرب اقرتب من �سب الرهان خبصوص تعممي  ،�لفعل
الكهر�ء �ىل العامل القروي، فٕان �سب رهان أ�من املايئ الزال بعید املنال، 
ح�ث ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن س�یاسة املغرب املائیة يف ا�ال احلرضي يه 

حجة ٕاىل �د ما، عكس العامل القروي ا�يل ف�ه كثري من املشالك س�یاسة �
وا�يل كتصعب الصرب �لهيا، ٔ�ن املاء ميكن نصربو �ىل الص�ة و�ا تتكون 
مشلك اج�عي، ميكن نصربو �ىل التعلمي، ولكن املاء ما ميك�لناش نصربو 
 �لیه ٔ�كرث من یوم، وهذا �ادي ٔ�ن املواطن يف العامل القروي ما وصلش

لحق د�لو يف الك�ري من الرثوات و�ريات هذا الوطن، ٔ��ید حىت يف املاء �
رمغ ٔ�ن املاء تیجي من اجلبال من العامل القروي، ولكن ما تیوصلش لعند 

  .املواطن يف البادیة
يف العدید من القرى د�ل املغرب تعاين من حش املیاه ویضطر أ�هايل 

حىت لعند الظهر ٔ�و لعند العرص ٕاىل التنقل، یعين �یلومرتات، من الفجر 
�ش حيصلوا �ىل املاء وتی��ظروا يف طوابري لسا�ات وتیحصلوا �ىل املاء 

هو ملوث، أ�مر ا�يل تی�ٔدي ٕاىل الرضر �ىل  ،وهو �ري صاحل �لرشب
  .الص�ة د�هلم ود�ل ولیداهتم

وامجلیع یتفق �ىل  ،ٕاىل اكن املاء، الس�یدة اكتبة ا�و�، هو حق �لجمیع
وم� �لجمیع، فالناس يف البادیة راه ما تتوصلهاش، یعين �س�لوها هذا 

وما فهياش مزایدات، ال ٔ�ظن ب�ٔن ٔ�ي فریق س�یايس ٔ�و ٔ�ي حزب �ادي 
�زاید �ىل املس�ٔ� د�ل املاء دا�ل الب�، ٔ�ن املواطن يف �ا�ة �لامء من 
الصباح ٕاىل العش�یة ما ميك�لوش یصرب �لیه، �ح��ا�ات يه مرشو�ة 

ملواطنني �ىل هاذ املادة أ�ساس�یة، وال ٔ�ظن ٔ�ن ٔ�یة مقاربة �ادي عند ا
تنفع، ٔ�ن املقاربة أ�م�یة ٕاىل اكنت تت�ٔدي نتاجئ يف اجتاهات معینة، 

بدینا ت�شوفو حراكت خترج افس�س�تحیل ٔ�ن تؤدي يف هذا اجلانب، ا�ٓن 
ٕاىل الشارع، حركة عطشانني، حراكت غضبانني، هذا احلق د�هلم، حق 

  .ول وابداو تیخرجاد�ل املاء، حق �س�یط �دا، ا�يل  دس�توري
الیوم، الس�یدة الوز�رة، ٔ�صبح من الرضوري وق�ل فوات  ،�لفعل

أ�وان ٕا�ادة النظر يف الس�یاسة املتبعة لتدبري املوارد املائیة وت�ين 
ٕاسرتاتیجیة �دیدة هتدف ٕاىل تدبري و�رش�ید معقلن، ٔ�ن اك�ن ا�يل �یطلب 

ا�يل �یطلبو ٔ�ش�یاء ٔ�خرى، راه ما عندوش الكولف راه  املاء �لرشب واك�ن
  .بغا �ري املاء د�ل الرشب فقط، وال حيتاج ٕاىل ٔ�ش�یاء ٔ�خرىا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .لمك اللكمة الس�یدة الاكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

لكفة امل ،ملاءالس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك وا
  :�ملاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار، 

حتدثتو ب�ٔن ال مزایدات س�یاس�یة يف املاء، املاء ٔ�صال ما �یق�لش هاذ 
املزایدات الس�یاس�یة، ٔ�ن ال لون �، ف�أ�حرى ٔ�ن �كون � لون س�یايس، 

  . الك املواطنني املغاربة �اصهم �رشبو 
  الس�ید املس�شار، 

حجاف و�� ا�ات ٔ�ن ننكر ما قام به املغرب �ىل ٔ�ظن ب�ٔنه من االٕ 
اك�ن هناك نقص حصیح، اك�ن هناك اخ�الالت  ،مس�توى تعممي الزتوید

حلد ا�ٓن جمهودات  95حصیح، ولكن ا�هودات ا�يل قام هبا املغرب م�ذ 
ج�ارة، والواقع واملؤرشات د�لها �ىل الوقع الیويم �لمواطن �ىل مس�توى 

  . العامل القروي
لت � ب�ٔن هذه املؤرشات ملموسة مبؤرشات التمنیة ال�رشیة، �ىل وق

مس�توى ا�متدرس، �ىل مس�توى ا��ل الفردي، �ىل مس�توى ظروف 
  . ��ش الساكنة لكها ملموسة

هناك اخ�الالت ف� یتعلق ببعض املناطق ا�يل الزال فهيا معدل الربط 
یع من ٔ��ل ٔ�قل من املعدل الوطين، اح�ا كنعرتفو هبا و�ادي نعلمو مج 

جتاوزها، وهناك �ر�مج موازي من ٔ��ل احلد من هذه الفوارق، رصدت � 
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ملیون درمه ا�يل �ادي تو�ه �ٔ�ساس لهاذ املناطق اجلبلیة حىت  725
�س�تف�د من حقها، وال ٔ��د ا�ٓن جيادل يف �ون ٔ�ي مواطن وال مواطنة 

ضاب، عندها وال يف اله ،مغربیة فني ما اكنت، يف الصحراء وال يف اجلبال
حق ٔ�هنا توصل �لامء الصاحل �لرشب ٕاذ ٔ�صبح حق دس�توري، وا�س�تور 
�هيرض �ىل ت�سري، ٔ�ن اك�ن هناك صعو�ت ا�يل معروفة، وهذه 
الصعو�ت كتبان لمك لكمك، اك�ن اجلبل ا�يل �اصك تطلع لو املاء، وٕاذا 

 Pompage( ،(Pompage)(دريت القادوس غیهترس �، �اصك 
ك ملكفة، ٕاىل �ٓخره، كنتعاونو �شویة �شویة �ش حنلو عند�ادي �كون 

   .ذ املشالكاه
مشلك اجلودة، الس�ید املس�شار، هذه املس�ٔ� ما فهياش هتاون وما 
فهياش مساه�، ميكن لنا ن�ساهلو يف تعطیل بعض املشاریع وت�ٔخرها، 
ولكن الص�ة د�ل املواطن ما فهياش ا�لعب، وٕاذا ما اك�ش املاء اك�ن 

�لرشب وطبقا ملعایري اجلودة ما نعطهيش �لمواطن ٔ�ن ف�ه مسؤولیة الصاحل 
ج�ائیة، ومل حيدث ٕاطالقا ٔ�نه �كون يش مواطن مغريب �زود من ش�بكة 
معوم�ة مات وال وقعت لو يش �ا�ة يف الص�ة د�لو، ما �دا الناس ا�يل 

�يل �یزتودوا من م�ابع ا�يل �ري مراق�ة، هذه ا�يل فهيا مسؤولیة د�ل الناس ا
  . �یزتودوا مهنا

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  . و�شكرمك الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل املسامهة يف هذه اجللسة ا�س�توریة
السؤال املوايل مو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وس�یاسة 

ویة، اللكمة ٔ��د السادة املدینة، وموضو�ه ٕا�ادة هیلكة املراكز القر 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

 .املس�شار

  :الرحمي المكیيل عبد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  الس�یدات الوز�رات،
  السادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات،

وز�ر، سؤالنا الیوم عن ما مقمت وما س�تقومون به من ٔ��ل الس�ید ال
  ت�ٔهیل ال�س�یج العمراين �لمراكز القرویة �ململكة؟ 

  . وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .شكرا الس�ید املس�شار

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

 هللا، وز�ر إال�داد الرتاب الوطين والتعمري بنعبد ن��لالس�ید محمد 
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  . شكرا لمك الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال
مشلك السكن �ري الالئق واملن�رش كثريا يف العامل القروي هو مشلك 
شائك ومس�متر �لنظر �لزتاید السكين و�لنظر ٔ�ن هناك كذ� جهرة قرویة 

  . كنا�يل كتجعل ٔ�نه الیوم الناس تطمح ٕاىل هذا النوع من الس
الربامج ا�يل مقامة حلد ا�ٓن يه �رامج �دیدة وم�عددة، هناك �رامج 
ٕا�ادة الهیلكة د�ل �دد من أ�ح�اء، وكرث العمل �ىل هذا املس�توى، حبیث 

بغینا �زیدو نعطیو دفعة ٕاضاف�ة ��، وهو ما جعلنا أ�ننا يف هذا إالطار 
جام�ة یمت  300ند�ل يف تعاقدات مع اجلهات، �ش وا�د ما �زید �ىل 

د�ل اجلهات وقعنا معها و�ادي نوقعو مع  4ٕاد�الها يف هذه الربامج الیوم، و
جام�ة ا�يل ميكن  1000خمتلف اجلهات أ�خرى، مبا رمبا یوصلنا لوا�د 

  . ند�رو فهيا هذا النوع من الربامج، ٕاضافة ملا نقوم به حلد ا�ٓن
س�بة لهذه هناك لك ما هو مرتبط بتحسني الولوج ٕاىل السكن �ل� 

 l’assistance( الف�ات، وهو ٔ�ساسا من �الل املسا�دة املعامریة،
architecturale( ، عطیناه دفعة �دیدة كذ� يف ٕاطار هذه اوهاذ اليش

احلكومة، �ش نوفرو وا�د القدر مايل يف تعاقد مع اجلهات كذ� �ش 
نة، زائد رس� نعطیوه رخصة د�ل التصممي د�ل البناء، زائد التصممي د�ل اخل

املسا�دة د�ل املهندس املساح ��ان، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن الناس یب��و 
  .�رشوط قانونیة

وهناك لك ما هو مرتبط كذ� مب�او� التد�ل الیوم يف السكن د�ل 
صعیب الیوم االعامل القروي �ش حنس�نو م�و ف� هو موجود، مبعىن ٔ�نه 

مدن لكن �ري صاحلة �ریب ٔ�و ٔ�نك حىت متيش ب�ذج ا�يل يه صاحلة �ل
و ٔ�نواع ا�يل مايش يف ل �لقرى، ما ميك�ش جتي تد�ر لو الشقق وال تد�ر

املتناول د�لو، حىت ٕاذا اكنت جتزیئات، ويه الربامج ا�يل الیوم شار�ني 
فهيا وا�يل كنمتناو ٔ�ننا �زید تتضاعف ا�هودات د�لنا اكملني �ش نتغلبو 

نیات املتواضعة ا�يل كتتوفر �لهيا �ىل هذه الظاهرة �لنظر كذ� لٕالماك
 .ا�و� �ىل هاذ املس�توى

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار، اليس �رمي تفضل

  :الكرمي اهلمس عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

ٕاىل اك�ن يش مواطن، وهذا  بغیت نوضعك يف الصورةا ،الس�ید الوز�ر
ا ا�يل مت رد �عتبار د�لو والكرامة د�لو هو املواطن ا�يل ل�س اس�ت��اء

ك�سكن �لعامل القروي، مفا حمتاج��ش جنیو هنا �لق�ة �ش ند�رو 
ال�شخیص، ٔ�ن الوضعیة ا�يل �یع�شها املواطن �لعامل القروي يه صعبة، ال 
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ة رشوط الع�ش من أ�زمة د�ل املاء، غیاب املرافق الصحیة، التعلمي، الب��
التحتیة الطرق�ة �د مهتالكة، فا�ٓن هاذ املواطن هذا ا�يل �یع�ش يف وا�د 
السكن معراين هش، �دد يف ٔ�ي حلظة �ملوت، فاحلر مع ذیك الفصل 
د�ل الربد والش�تاء، ذیك البنا�ت ا�يل اكینة متا كتعرض مجلیع الضغط د�ل 

  . الطبیعة، ف�التايل ما كتقاومش
�د الرب�مج اس�تع�ايل يف ت�ٔهیل هاذ ٕاذن �اص احلكومة تد�ر وا

املراكز القرویة، فاحلق�قة اك�ن �رامج م�عددة، �ر�مج الت�ٔهیل الرتايب، 
�ر�مج ت�ٔهیل املراكز الصا�دة، �ر�مج ت�ٔهیل املراكز القرویة، ولكن �اص 

  . التق�ني د�لها
ٔ�ن ميل كهنرض ��منوذج الس�ید الوز�ر وٕاىل مش�ت �ري ��ا�رة د�ل 

وا�د  ..وال " �ینات"ٕاقلمي �زة وال ا�وا�ر ا�اورة لها، دا�رة " ولٔ�كن"
  . العامل قروي يف ٔ�ي حلظة توقع اكرثة ٕا�سانیة ما غنلقاوش لها احلل

ٕاذن �اص وا�د املعاینة عن قرب ونصف�و ٕاقلمي ٕ�قلمي ٔ�و ال م�طقة 
مبنطقة وند�لو ٔ�ش�نو �اص فهاذ املنطقة یتدار، � دراسات تعطى 

نة، � مسح طبوغرايف، مسا�دات تق�یة، ٔ�ن املواطن مسكني ا�ٓن، �لساك 
و�ا �ري ذاك الب�ت ٕاىل �ض یبدلو د�ل الرتاب یب��ه حمارص، اك�ن 

  . الضغط د�ل أ�خر مراقب من طرف السلطات
ٕاذن هنا �اص الت�ٔهیل د�ل هاذ الناس واملسا�دة د�هلم من ٔ��ل 

طط ا�يل �اص متيش ف�ه البالد، ٕا�ادة بناء قرى منوذج�ة، هذا هو ا�
قرى منوذج�ة، ٔ�ن ما ميك�ش یع�ش هاذ املواطن حمروم من الب��ة التحتیة 

د�ل السوایع ما  3الطرق�ة، معزول يف فصل الش�تاء یبقى وا�د جوج وال 
عندوش م�ني یدوز، ولكن ما حنرصوهش ما خنلیوهش ی�ين ما 

ة التفكري يف طریقة خنلیوهش، ٕاذن �اص هنا وا�د التد�ل ووا�د ٕا�اد
  .مسا�دة املواطن �لعامل القروي

  الس�ید الوز�ر، 
ٔ�� كنظن هاذ الربامج ا�يل مف�وح أ�وراش د�لها �ىل الصعید الوطين 
یمت التق�مي د�لها، وكام مشات رسا� ٔ�و ال اك�ن جلنة من ا�ا�لیة كرتاقب 

ايل ف�ه ت�ٔخر �اص الربامج، راه الرب�مج �س�تع�" م�ار احلس�مية"�ر�مج 
يف مدینة جرادة، مجموع من املؤسسات  2012ا�يل رشف �لهيا س�ید� يف 

الوزاریة مل تلزتم، وحلد السا�ة اك�ن مجمو�ة من الب��ات التحتیة ا�يل مازال 
ما خر�ا�ش �لوجود، ف�التايل اللك ٔ�صبح ا�ٓن مراقب، اللك �اصو خيضع 

  . ناك مؤسسات�لمراق�ة ویمت تف��ش هاذ الربامج، ٔ�ن اك�ن ه 
ؤ�� من ق�ة الربملان ٔ�طالب السادة رؤساء الفرق �ش خيرجوا وا�د 
القانون زجري لضبط لك من یلزتم �تفاق�ة رشاكة و�دم تنف�ذ هاذ املشاریع 

  .يف املس�تق�ل
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

قت املتبقى، لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الو 
  .ٔ�قل من دق�قة الس�ید الوز�ر تفضل

  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة إال�دادالس�ید وز�ر 
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار
ٔ�� �لك صدق بغیت ن�ين �ىل ال�م ا�يل ٔ�كدتیوا �لیه، ما ميك�ش لنا 

ن�ش هناك رشاكة حق�ق�ة بني خمتلف حنلو مشلك من هذا احلجم ٕاىل ما اك
  . املتد�لني، ا�و� من �ة

لكن الیوم اك�ن اجلهة، و�� مش��ا يف اجتاه التعاقد مع اجلهات، 
ٕ�ماكنیات م�واضعة ولكن مز�ن �سا�دو�، اك�ن امجلا�ات مبا تتوفر �لیه، 
اك�ن نظام زجري ا�يل رضوري ٔ�نه یتفعل، ٔ�نه ما غميك�ش نبقاو �بعني 

  . ذا النوع هبذه الطریقةه
اك�ن ف�ح م�اطق �دیدة �لتعمري، �ش الناس رمبا یعوض، ٔ�� ما 
كن��قش �زاف يف املس�ٔ� د�ل القریة ا�منوذج�ة، �لك صدق هذه ال�ذج 
لكها ا�يل در� يف املغرب ما جن�ا�ش، ف�التايل الناس ما عرف�امهش الیوم 

ر�ن �لیه �سك�وا ف�ه يف ظروف ٔ�ش�نو �غیني، �غیني السكن ا�يل هام م�وف
ٔ�حسن، ومنكهنم من ٔ�هنم ٕاذا بغاو أ�رس د�هلم كذ� یب��و، ٔ�هنم كذ� 
یتوفروا ویبقاو قراب من أ�رض د�هلم، ف�التايل مايش �لرضورة ٔ�ن 

توجهي�ي هبذه الطریقة ینجح، ولكن ٔ�عتقد ٔ�ن �اص  (dirigiste)ام ــــــنظ
  .اهذ �جتانظافرو اجلهود د�لنا يف ه

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

السؤال الثاين موضو�ه، ٔ�وضاع العاملني بقطاع الواك�، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، تفضل 

 .الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوز�ر، الس�ید 
تضطلع الواكالت احلرضیة ب�ٔدوار �مة لتصحیح وت�ٔهیل قطاع التعمري، 
وتتوفر �ىل كفاءات �رشیة هامة، لٔ�سف نالحظ ٔ�ن العالقات املهنیة، 

  . خصوصا مهنا مع الرشاكء �ج�عیني تعرف تدهورا �بريا �دا
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن ما يه س�یاسة الوزارة لتصحیح هذا 

  ؟ املسار

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة إال�دادالس�ید وز�ر 
رمبا، الس�ید املس�شار احملرتم، لن ٔ�فاج�مك ٕان قلت لمك ب�ٔن س�یاس��ا 

ة يه �لضبط ما �متنونه ٔ�نمت كذ�، �ج�عیة ف� یتعلق �لواكالت احلرضی
  . �ل�س�بة لهاذ العاملني يف هاذ القطاع

اح�ا ك�سعاو ٕاىل نفس أ�ش�یاء والعالقة ا�يل عند� مع النقا�ت 
املوجودة يف هذا القطاع �سري يف اجتاه توفرمه �ىل نظام ٔ�سايس �دید، 

ه یقال لنا هذا أ�مر كنو�دو ف�ه بعض الصعو�ت مع �يق الرشاكء �لنظر ٔ�ن
ب�ٔنه ٕاىل مش��ا يف هذا �جتاه �ل�س�بة لهذه الف�ة �ادي نف�حو جهبات 

  .ٔ�خرى �ل�س�بة لف�ات ٔ�خرى وأ�مر ملكف �دا
لكن مع ذ�، سعینا ٕاىل ٔ�ننا يف �دد من أ�مور ٔ�ننا نوفروا �ىل أ�قل 
يف انتظار النظام أ�سايس اجلدید وا�د العدد د�ل �م�یازات �ل�س�بة 

لني يف هذه الواكالت، م�ل احلذف ذیك السالمل ا�نیا، كتعرف هام �لعام
حىت ل  1، عندمه نظام �اص د�هلم من 16حىت ل  1عندمه السالمل من 

�ذف�امه، �ش �رفعو شویة من الش�ٔن د�هلم، اس�تفدوا شویة من بعض  7
 التعویضات �ش �رفعوا من الش�ٔن د�هلم، اح�ا كنعتربوا ب�ٔنه اح�ا كنتلكموا

 �8000ىل املراق�ة و�ىل �ندس معامري ك�ش�تغل يف واك� حرضیة ب 
لوا�د العدد داملناطق صعب ٔ�نه �س�متر معك يف  ادرمه الیوم �ش �س�یفطو 

  . هذه الواكالت
هذا النظام فعال یتعني ٔ�نه یتغري، ؤ�متىن ٔ�ن جند ا�ٓذان الصاغیة  ،��

ٔ��ل حتسني العمل من ٔ��ل ٔ�ن �سري يف هذا �جتاه ا�يل هو مطلوب من 
واملردودیة د�ل هاذ الواكالت ود�ل العاملني يف هذه الواكالت ا�يل هام من 
�رية أ�بناء د�ل بالد�، وا�يل �یقدموا وا�د اخلدمة ال تقاس ��ر�ة 

  . الاكف�ة �ل�س�بة �لفضاء التعمريي والفضاء السكين يف بالد�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .مة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�باللك

  :ح�توم محمد الس�یداملس�شار 
ولكن لٔ�سف الشدید ٔ�ن ، ید الوز�ر �ىل تفا�لمك إالجيايبشكرا الس� 

  . النظام أ�سايس حتدثنا عنه م�ذ س�نني ومازال مل �رى النور
كذ� هناك مشلك خطري وهو ال��زات، ال��زات ٔ�وال بني الواكالت 

عند بعض الواكالت نظام �مكیيل �لتقا�د وواكالت ٔ�خرى ال حتظى  م�ال جند
به، جند ا�متیزي حىت دا�ل الواك� نفسها، وهذه أ�شاكل لكها جترى فقط 

  . لالعتبارات النقابیة، وهذا ما خيیف�ا كثريا
مفجرد ٕا�الن مك�ب نقايب ٔ�ننا يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�سس�نا النقابة 

رضیة، ومبجرد ٕا�الن املاكتب تبدٔ� ٔ�شاكل متیزيیة ضد الوطنیة �لواكالت احل
املسؤولني النقابیني، وما تعرفه الواك� احلرضیة ب�ٔاكد�ر يف هذه أ�ثناء ويف 
هذا أ�س�بوع �ري دلیل �ىل ما نقول، وكذ� ما عرف�ه الواك� احلرضیة م�ذ 

  .شهور يف امخل�سات �ري دلیل �ىل ما نقول �ٕالضافة ٕاىل واكالت ٔ�خرى
  :نطالبمك، الس�ید الوز�ر ،لهذا

  ٔ�وال، �ٕالرشاف �ىل ٕاخراج النظام أ�سايس؛
 �نیا، ٕاقامة م�ظومة ٔ�جور �اد� ومو�دة بني مجیع الواكالت؛

 ٕا�داث تقا�د �مكیيل �ل�س�بة �لجمیع ودون متیزي؛
كذ� ا�رتام احلر�ت النقابیة دا�ل الواكالت وا�رتام املسؤولني 

اليت حتمي  135واالتفاق�ة ا�ولیة  م ا�س�تور،النقابیني تطبیقا ٔ�حاك
 .املسؤول النقايب

لهذا نالحظ ب�ٔن اجلودة يف العطاء دا�ل املعامر يه مرتبطة  �ٕالضافة
�جلودة و��رتام العالقات املهنیة وا�رتام العاملني هبا، ٔ�ن مه أ�ساس ومه 

 .إالجراءاتمن ميكهنم ٔ�ن �راقب لك هاذ 
  .لمك وشكرا

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة إال�دادالس�ید وز�ر 
ال، فقط �ري �ش نؤكد �ىل مس�توى املطالب املعرب عهنا ا�يل يه لكها 

النظام أ�سايس ٔ��  كنعتربها �اد�، �اصة ف� یتعلق بتعممي النظام ٔ�وال،
قلت لمك م�فق معه، تعممي النظام التمكیيل كذ�، وا�ٓن اح�ا يف طور 

  . التعممي د�لو
ٔ�ما ٕاذا اكنت هناك �االت د�ل احلد ٔ�و الت�ٔثري �شلك سليب �ىل 
العمل النقايب، ٔ�رشتیوا ٕاىل البعض مهنا، ت�ٔكدوا ٔ�نه ٔ�� تنطلب م�مك االتصال 

مور ٔ�ن ال ميكن �ىل أ�قل خشصیا ٔ�نين نق�ل املبارش وج�بوا يل هاذ ا�ٔ 
ترصفات من هذا النوع ٕاذا اكنت، و�لتايل ت�ٔكدوا ٔ�نه ال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن �سا�ر 

  .ذ�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثالث وأ��ري يف قطاع التعمري، موضو�ه رخصة �سویة 
ادة املس�شار�ن من فریق العدا� بنا�ت �ري قانونیة، اللكمة ٔ��د الس

  .والتمنیة ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،
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ملتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال التعمري ا 66.12ٔ��از القانون رمق 
، الس�ید الرئ�س د�ل امجلا�ة �ش �سوي الوضعیة 40والبناء �الل املادة 

من �الل الرٔ�ي د�ل املوافقة د�ل الواك� احلرضیة، وربط هاذ املوافقة 
د�ل الواك� احلرضیة بنص تنظميي ا�يل ت�رشح الك�ف�ات والرشوط د�ل 

، ٕاال ٔ�نه حلد ا�ٓن الزال هذا النص التنظميي مل خيرج، مل یصدر هاذ الرخصة
بعد، و�لتايل هذا ت�س�ب وا�د ا�مو�ة د�ل املشالك �لمواطنني ا�يل 

  .تی��ظروا الصدور د�ل هاذ القانون
واش اك�ن يش  ،س�ب د�ل الت�ٔخرال �سائلمك، الس�ید الوز�ر، �ىل 

خرى املتعلقة هبذا القانون ٔ�فق واحض من ٕاخراج هذا النص والنصوص ا�ٔ 
  ؟66.12د�ل 

  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة إال�دادالس�ید وز�ر 
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

اكمل كذ� مع السؤال أ�ول، ٔ�ن �ش فعال، هذا رمبا ٔ�نه سؤال ت��
�سویو الوضعیة د�ل وا�د العدد د�ل أ�ح�اء ا�يل موجودة يف وضعیة �ري 
قانونیة، ٔ�وال یتعني ٔ�ن ن�ساءل يف مر�� ما، �یف حيدث ٔ�ن هذه أ�ح�اء 
تت��ع بني عش�یة وحضاها، ولكام اقرتبنا من �سویة وضعیة يف ضوا� مدینة 

�اء ٔ�خرى، و�لتايل ؤ�ننا يف مسلسل ال ی�هت�ي حملاربة معینة ٕاال و�زداد ٔ�ح 
  .هذا النوع من السكن

ا�ٓن من ٔ��ل ذ�، اك�ن �دة �رامج �لكمنا �لهيا، �رامج د�ل ٕا�ادة 
الهیلكة د�ل هاذ أ�ح�اء ملا تنوفروا لها الرشوط القانونیة، ٕاىل ذ�، 

املرافق  �ر�مج د�ل الت�ٔهیل احلضاري كذ�، �ش نعطیوا �دد د�ل
العموم�ة، مايش فقط �ري هنیلكوا السكن ولكن نعاود نعطیو بعدد من 

  . املرافق
يف بعض أ�ح�ان، ؤ�نمت تعلمون ذ�، بعض رؤساء املدن وال رؤساء 
امجلا�ات یعين اس��قوا أ��داث �ل�س�بة لبعضهم ومشاو �اجلوا هذا النوع 

ما تعرض ٕالیه،  من السكن يف ٕاطار حسن النیة، البعض مهنم تعرض ٕاىل
  .ؤ��ريا صدرت قرارات يف هذا �جتاه، مع أ�سف

  . 66.12ٔ�عتقد ٔ�نه الیوم �اصنا نلقاو الصیغ والصیغ يه ا�يل موجودة يف 
فهيا وا�د العدد د�ل املراس�مي ا�يل �اصها تصدر، اح�ا ا�ٓن  66.12

 يف طور ٕاخراج هاذ املراس�مي، دفرت الورش هنار امخل�س املق�ل، اكن �ادي
یدوز امخل�س ا�يل داز، من هنار امخل�س املق�ل �ادي نتفقو �لیه �ش 
�ادي یدوز �ىل مس�توى املبدٔ� وإالدارة ا�يل كتصاوبو، و�ش من بعد 
�كون قرار وزاري د�ل ٔ�ش�نو يه املضامني د�لو وهاذ الصباح فقط اكن 

  .عندي اج�ع مع املهنیني حو�
هاذ اليش �ادي ند�روه، حتدید  اك�ن كذ� حتدید املقصود من إالدارة،

ٕاجراءات و�یف�ة م�ح رخصة إالصالح وكذ� رخصة الهدم، هاذ كذ� 
هذا اح�ا �دم�ا ف�ه وا�ٓن تقریبا وصلنا �لصیغة ا�هنائیة د�لو، حتدید طبیعة 
وخصائص املشاریع اخلاضعة �لمق�ضیات املتعلقة ب��ظمي الورش، وهاذي 

اولو خنرجو �لام ب�ٔن مايش لو�د� كذ� مرسوم هاهو حرض�ه ا�ٓن وغن�
يف لك هذه املراس�مي �اصنا تناقشوا مع وزارة ا�ا�لیة كذ� ا�يل عندها 

  . اخ�صاصات �ىل هاذ املس�توى
وعند� ختویل صبغة ضابط الرشطة ا�يل ميكن لو یتد�ل ا�يل هو ٕاما 

ذ ا�بع �لويل ٔ�و �لعامل ٔ�و لٕالدارة، يف هاذ الباب هذا �اصنا حنددو ه
  . مورا�ٔ 

ؤ��ريا، حتدید ٕاجراءات و�یف�ة م�ح رخصة ال�سویة ا�يل اح�ا 
بصددها، �یف ميكن ٔ�ننا نعطیو هاذ الرخصة �ش منش�یو نعاجلو ما ضاع 
ونعاجلو السكن ا�يل اكن �ري قانوين وند�� يف ٕاطار �س�یج ا�يل هو قانوين 

  .و�یلك وف�ه املرافق أ�ساس�یة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .وز�رشكرا الس�ید ال

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :ال�شري العبدالوي محمذاملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات د�لمك

هو هاذ املشلك د�ل التعمري هو مشلك �بري، وهاذ الوضعیة هاذي 
ددة د�ل البناء ا�يل ف�ه اخ�الالت قانونیة يه ظاهرة، مايش �ا�ة ا�يل حم

يف ماكن دون �ٓخر، ا�الس امجلاعیة اكنت سابقا كتعمل �جهتادات 
مك�اس، تطوان، طن�ة وا�يل اكنت كتخرج : د�لها، مجمو�ة من ا�الس

سوت  2015و 2011مقررات جامعیة وك�ش�تغل هبا، مدینة طن�ة بني 
ملیون درمه ا�يل د�لهتا  �20ا�، ودرت �لهيا ما یقرب من  650تقریبا 
اخ�ل امجلا�ة، �ٕالضافة ٕاىل املداخ�ل ا�يل كمتيش �لم�افظة، وهذا من مد

�ی�ل ٔ�وال مشلك املواطن، ويف نفس الوقت �یعطي وا�د ا�ینام�ة د�ل 
  . التعمري و�یمني إالماك�ت املادیة د�ل امجلا�ات

د� ا�ٓن اح�ا ميل خرج هاذ القانون وقعنا يف البلواكج، ا�لس امجلاعي 
�ش �سوي الوضعیة، والناس �یعرفوا  2016قرار يف  د�ل طن�ة صدر

رئ�س امجلا�ة ٔ�ن هو ا�يل �ادي �سوي الوضعیة وحىت القانون ك�شري 
  . لرئ�س امجلا�ة

ٔ�ما أ�مور أ�خرى �ون ٔ�نه هاذ إالجراءات د�ل ا�راسة د�ل هاذ 
النصوص التنظميیة املواطن ما �یعرفهاش، �یجي �لجام�ة �اصو ی�ٔ�ذ 

  . �لو ویزنل الطلب، فلك ت�ٔ�ري ٕاال واملشالك كتجي �لجام�ةالرخصة د
فاح�ا، الس�ید الوز�ر، كنطلبوا �ش �رسع، فعال احلكومة �ادة، �ام� 
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وا�د ا�مو�ة د�ل ا�هودات سواء يف هاذ دفرت الورش، يف املس�ٔ� د�ل 
نا الرخص، فا�ال د�ل املراق�ة، ولكن حىت هاذ �سویة الوضعیة  �ل�س�بة ل 

هو �د مس�تع�ل، الس�ید الوز�ر، كنطالبو �ش یت�ل هاذ املشلك 
و�اصة كتعرفوا ٔ�نه الك�ري د�ل امجلا�ات كتعاين من مشالك مادیة، وكثري 
د�ل املواطنني ٔ�نه ما ميك�ش ی��ع، ما ميك�ش یورث، مايش �ري أ�ح�اء 

تجي ا�يل �یخصها ٕا�ادة الهیلكة حىت البناء العادي، اك�ن الناس ا�يل ك 
د�ل الطبقات رامه عند� واقفني، الس�ید الوز�ر، يف وسط  9لعند� عامرة 

املدینة، ٔ�ن وقعت فهيا مشلك ٔ�ثناء البناء ا�ٓن �یخصو �سوي الوضعیة، 
اكن ق�ل �یعمتد ب�ٔنه ا�الس كتعمل هاذ املقررات، دا� ا�ٓن رامه م�لو�یني، 

  .ن الطریقة اجلدیدةما یقدر ال �رجع ال الطریقة القدمية وال �زید م
  .كنطلبو، الس�ید الوز�ر، �ش �رسع هاذ النصوص التنظميیة

  .وشكرا لمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا

ن��قل ٕاىل السؤال املو�ه �لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه مالمئة 
ت سوق الشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن التكو�ن املهين ملتطلبا

من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س احملرتم

  :عبد إال� حفظي الس�یداملس�شار 
  .الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
م�اخ أ�عامل يف العرش س�نوات أ��رية حتوالت  الس�ید الوز�ر، عرف

معیقة، وا�يل عناو�هنا الكربى �لطبع يه العوملة ويه الثورة الرمقیة، وكذ� 
التحوالت املناخ�ة وأ�زمة العاملیة ا�يل �لطبع ٔ�هنا ترضرت مهنا املقاوالت 

ر كثريا، وا�يل ٔ�عطتنا �لطبع ٔ�فرزت �ینا بطا� �برية، نظرا ٔ�ن املترض 
 %98أ�ول مهنا هو املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل كمتثل كام تعلمون 

  . من ال�س�یج املقاواليت املغريب
وكام تعلمون، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن التكو�ن املهين هو وس�ی� لالرتقاء 
�ج�عي وهو كذ� وس�ی� كذ� �لرفع من إالنتاج�ة ومن تنافس�یة 

دوات د�ل التك�ف كتعطهيا موا�بة املقاو� املقاو�، وا�يل كذ� ٔ�داة من ا�ٔ 
من ٔ��ل التك�ف مع املناخ ا�ي ت��اىم ف�ه املقاو� من ٔ��ل متنیعها حىت 

  . �متكن من موا�ة هذه التحوالت
فالتكو�ن املهين، ولكن �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا �كون وا�د املالءمة ما بني 

ملالءمة، ما هو التكو�ن وما بني سوق الشغل، فهاذ العنوان العریض د�ل ا
حمتواه؟ ٔ�ن اللك ٔ�صبح یتلكم عن املالءمة، املالءمة �ل�س�بة لنا يف 

تق�ني ) une régulation(�حتاد العام ملقاوالت املغرب تبدٔ� ٔ�وال ٕ�عامل 
ف� خيص حاكمة املؤسسات واملتد�لني يف القطاع، ٔ�نه املتد�لني، اك�ن 

 هام ٔ�وال خواص ا�يل حتت �و�بة من املتد�لني ا�يل هام فا�لني، ا�يل
الوصایة د�ل القطاع د�لمك، كذ� املؤسسات د�ل التدبري املفوض ا�يل 

 Les OFC, les( يه �رشاكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص، كذ�
organes de formation et de consulting (ؤسسات د�ل امل
كثار اني ا�يل هام �س�شارة ود�ل التكو�ن، وكذ� الفا�لني العموم�

�زاف، لك قطاع تقریبا وزاري عندو مؤسسات �بعني � حىت ٔ�ن هناك 
العرشات من املؤسسات، مما ٔ�نه ما �ی�لیناش ٔ�نه �كون وا�د ��س�ام 
يف هذا القطاع، فلك وزارة تق�یة تقریبا عندها مؤسسات �بعني لها، كذ� 

لبااكلور� التق�یة، ٕاىل الرتبیة الوطنیة حىت يه عندها مؤسسات د�لها، ا
   .، البااكلور�، ٕاىل �ٓخره(DUT2) �ٓخره، مؤسسات التعلمي العايل

یعين ٕارشاك املهنیني وهاذ اليش لكو ٕاىل �انب مك�ب التكو�ن املهين 
وٕانعاش الشغل �لطبع ا�يل هو الفا�ل أ�سايس، وا�يل �لطبع ٔ�نه حتت 

دات ونتاجئ ٕاجيابیة �شهد لها ٕادار�مك ٔ�نه هاد من �ب إالنصاف ٔ�نه ٔ�مثر جمهو 
  . امجلیع

ٕاذن ٕارشاك املقاو� هو الرت�ق، هو هذیك الوصفة السحریة ا�يل 
�ادي تعطینا حنلو مجیع املشالك د�لنا، �رب ماذا؟ �رب ٔ�وال �س�یري 
املؤسسات، �س�یري املؤسسات ٔ�ش�نو �ادي تعطینا من �الل �س�یري 

ما ميك�ش نتصورو، املؤسسات؟ �ادي یعطینا ٔ�وال �ارطة الطریق، 
الس�ید الوز�ر، ٔ�نه �ادي ند�رو �ارطة د�ل الطریق، �ارطة د�ل التكو�ن 
ا�يل ٔ�ش�نو يه �ارطة التكو�ن؟ يه ٔ�وال حشال أ��داد د�ل ذیك الس�نة؟ 
ؤ�ش�نو هام �ح�یا�ات د�لنا؟ وفني يف ٔ�ي جمال؟ ٕاذن هذه مس�ٔ� �نیة 

  .من املسائل أ�ساس�یة
  .شكرا

  :لسةاجل الس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ب�ش�یخالس�ید العريب 
  :لكف �لتكو�ن املهينامل ،املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  ادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والس
كام تطرق ٕالیه الس�ید الرئ�س فٕانه سؤال عریض، تطرق لعدة مواضیع، 
تطابق التكو�ن مع فرص الشغل، احلاكمة، �اج�ات املقاوالت، اخنراط 

  .املقاو� يف معلیة التكو�ن

                                                 
2 Diplôme Universitaire Technologique. 
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ف� خيص مقاربة ٔ�و تطابق التكو�ن مع فرص ال�شغیل، اكنت هناك 
كام تعلمون ٔ�ن مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش ، 2000مقاربة ق�ل س�نة 

التكو�ن املهين ببالد�، ؤ�ن ال�س�یري د�لو  %90الشغل یقوم مما �زید �ىل 
ثاليث فهناك ممثلون عن الوزارات القطاعیة، ممثلون عن �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب، وكذ� ممثلون عن النقا�ت، فهو ال�س�یري د�لو ثاليث، 

اكنت مقاربة نظرا لعدم دراسة قطاعیة حتدد ما يه  2000ق�ل س�نة 
�اج�ات سوق الشغل، اكن االتصال م�ارش مع امجلعیات املهنیة 

  .والف�درالیات املهنیة لت�دید هذه احلاج�ات
س�نة الفارطة مع انطالق املشاریع  17، �الل 2000من بعد س�نة 

زارات املهیلكة �لبالد واليت تطلبت طاقات �رشیة مؤه�، قامت الو 
القطاعیة بدراسات لت�دید �اج�ات لك قطاع، كام تعلمون مت دراسة مع 
وزارة الصنا�ة والت�ارة لت�دید �اج�ات هذه الوزارة مع التطور ا�ي عرفه 
هذا الرب�مج، كذ� وزارة الس�یا�ة ووزارة التجهزي والنقل والس�یا�ة 

طو�ر لت�دید �اج�ات لك قطاع، ومن بعد حتدید هاذ احلاج�ات مت ت
الطاقة �س��عابیة ملك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، ح�ث ٔ�صبح 

مؤسسة �ىل  356، �الیا 2002مؤسسة يف س�نة  �184دد املؤسسات 
مقعد بیداغو�  54000الصعید الوطين، والطاقة �س��عابیة مرت من 

ٔ�لف مقعد بیداغو�، ح�ث تضاعفت بعرش  500ٕاىل ما �زید �ىل 
  .�نیة تطابقا مع �اج�ات سوق الشغلمرات، وذ� مرة 

فهناك وا�د املؤرش ا�يل �یبني �ىل هاذ التطابق، وهو �س�بة �ندماج 
يف سوق الشغل، حفسب ا�راسات أ��رية ا�يل �یقوم هبا ماكتب دراسات 
م�خصصة �ار�ة عن الوزارة ٔ�و �ار�ة عن مك�ب التكو�ن املهين، ف�س�بة 

  .حسب القطا�ات %100و %75يه ما بني  %75إالدماج تفوق 
مبا ٔ�ن السؤال عریض كام تد�ل الس�ید املس�شار، فا� ٔ�قرتح �ىل 

  .الس�ید الرئ�س، يف ٕاطار ا�لجنة م�اقشة مجیع النقط

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�ید اكتب ا�و�

ن��قل �لسؤال الثاين موضو�ه وضعیة أ�ساتذة املتدربني املرس�بني، 
�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، اللكمة ٔ��د السادة املس 
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :�دجية الزويم الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه وضعیة أ�ساتذة املرس�بني؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لسؤاللمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل ا

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  ا�و�الس�ید اكتب 
  :لكف �لتكو�ن املهينامل ،العايل والبحث العلمي
الس�یدة املس�شارة، أ�ساتذة الراس�بون مايش  ،وا�د التوضیح

  . املرس�بون
كام تعلمون هاذ العملیة تقوم هبا جلنة خمتصة مكونة من ٔ�ساتذة �ح�ني 

�شني �ربویني ؤ�ساتذة ممارسني حسب أ�سالك، مشهود هلم �لكفاءة ومف 
واخلربة العلمیة والبیداغوج�ة وال ميكن �لوزارة ؤ�ي اكن ٔ�ن یتد�ل يف 

  . اخ�صاصات هذه ا�لجنة
مرحش، ٔ�ي ب�س�بة  9279من بني  150فالراس�بون ا�ي �ددمه 

املثال ال احلرص  تبقى ضئی� مقارنة مع املبار�ت املامث�، �ىل س��ل 1.6%
من أ�ساتذة املتدربون ا��ن �بعوا �كو�هنم �ملراكز  385ٔ�ن من بني 

، 365جنح مهنم  2016اجلهویة وا��ن تقدموا ملباراة التوظیف دورة یونیو 
، ما اك�ش فهيا مشلك، ما قلناش ب�ٔن %5ٔ�ي ٔ�ن �س�بة الرسوب جتاوزت 

 ،ة جرت بطریقة معقو�هاذ الناس رامه مرس�بون ٔ�و راس�بون، فهاذي م�ارا
  .ا�رتمت فهيا املساطر وسهروا �لهيا ٔ�ساتذة وكذ� ومؤطرون ٔ�كفاء

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

  .اللكمة � الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب، تفضيل

  :الزويم �دجيةاملس�شارة الس�یدة 
  الس�ید الوز�ر، 

 ٔ�طرح سؤ� �لبحث عن مصطلح ٔ�و شكرا �ىل التوضیح رمغ ٔ�نين مل
  . ٔ�ن ٔ�تباحث يف هل هو راسب ٔ�م هو مرسب

ٔ�� ٔ�قول راسب ٔ�نه مل ینجح، ولكن هذا ا�ي ال ینجح ویطالب 
�لكشف عن نقطه وال �س�تجیب � إالدارة، ویقول � أ�س�تاذ الباحث 
 واملف�ش واملكون، ب�ٔن هنا مل �كن راس�با �ینا يف املقررات اليت رفعنا ٕاىل

  . الوزارة
ٕاذن هنا یقولون ب�ٔننا مرس�بني، ٕاذن اكن من حقهم ح�� وضعوا طلبا 
�لحصول �ىل نقط يف ٕاطار الشفاف�ة يف العامل ٔ�ن یصلوا ٕاىل هذه 

  . الكشوفات، هاذي وا�د
ل�س من حق وزارة الرتبیة الوطنیة ٔ�ن ال �س�تجیب لهذا املطلب، ٔ�نه 

  . دس�توري ؤ�نه يف ٕاطار ا�ميقراطیة
َرس�بوا ٔ�و ُرس�بوا،  150یا، هو متر�ن دميقراطي يف �د ذاته، �نیا، �ن 

ولكن اك�ن حوامل ا�لوايت قلنا هلم يف جلنة الت��ع واليت ٔ�� فرد مهنا، ب�ٔنه ما 
دوزوش �م��ا�ت وحطوا الشواهد و�ادي ندوزو لمك �م��ان من 

  .وا دوزوا هلم �م��ان، ما دوزتوش هلم �م��انیبعد، إ 
ط ــــ�ٔ ا�يل سقـــــ�ٔ الیوم وتتقولوا لنا هاذ الناس حىت ق�ل ما نفاجنفا�
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 ا�يل سقط يف (L’école régionale)ا�يل سقط يف  3(CPR)يف 
(l’ENS)4  لكو تعاود �م��ان من بعد، والناس تیعرفوا هاذ اليش مرة

ومرتني، هاذ الناس سقطوا، رس�بوا، رس�بوا ل�س �ام، ولكن نف�ح املباراة 
  . ید لهؤالءمن �د

ال ٔ�ن نقول هلم صايف دوزتو سقطتو هللا یعاو�مك، جلنة الت��ع هتزات 
ت، الس�ید وايل الر�ط �ٓنذاك مشكورا ٔ�بىل البالء احلسن يف هذا امشا

بق�نا جنربو مع من؟ فني جلنة االر�ط ما �ل مىش، الوايل داامللف، ولكن 
عند� وهيرض معنا؟  الت��ع؟ ٔ��ن هو مد�ر ذاك �م��ا�ت ا�يل اكن تیجي

  ٔ��ن يه وزارة الرتبیة الوطنیة؟ 
كنا ت�س�تاج�و لمك، ولكن ميل  10000ال ٔ��د ؤ�ن مبا ٔ�ن كنتو �زاف، 

ميكن لنا نقفزو �لیمك، هذا هو ا�يل خطري، ٔ�ش�نو تیكون؟ فقد  150ولیتو 
  . الثقة احلواریة دا�ل ا�متع

  الس�ید الوز�ر، 
�مك ختیبون ا�ٓمال يف �ٓلیات احلوار ٕا�مك ترضبون الوسائط �ج�عیة، إ 

وال تعطون �لحوار مصداق�ة، ٔ�� ال ٔ�فهم ماذا �ریدون بنا حنن مكمثلني لهذه 
الف�ات؟ ميل تنقولو لكمة وما تند�روهاش، �كون عند� حمارض وما 

زائد  150تن�رتموهاش، �كون لك يش وما ند�روهش، وخنلیو وا�د 
.. نت وا�د سريابیة �تفاق مع ا�لجنة، احلوامل ا�لوايت ٔ�دلني �لشواهد الط 

بغیتو منش�یو �لتعاقد، اجمتعوا هبم وقولوا هلم سريوا اسريوا �لتعاقد، مز�ن، 
  .�لتعاقد، مايش حىت یدوز التعاقد

الشفاف�ة، وطننا حيتاج ٕاىل الشفاف�ة، ٕاىل ا�ميقراطیة، حنن مع 
ما ینجحش اكع ٔ�س�تاذ ٕاىل ما اك�ش عندو املعدل،  ..�س�تقرار، حنن مع

 3مع �س�تحقاق، مع اجلدارة، ولكن ميل كتد�لين ٔ�� نتدرب ؤ�� عندي 
، 8یاله جنیب  ،7س�نني یاله جنیب  10يف الفر�س�یة، و�ا �كوين حىت 

  . 9جنیب 
  .ٕاذن هللا خيلیمك جيب ٕا�ادة ف�ح هذا امللف

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ة املس�شارةشكرا الس�ید

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب الس�ید اكتب ا�و�

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  �ى ا�و�الس�ید اكتب 
  :لكف �لتكو�ن املهينامل ،العايل والبحث العلمي

  الس�ید الرئ�س،
عطاتو الس�یدة املس�شارة، فاكنت هناك فرصة إان نصف اجلواب 

ٔ�س�تاذ، ملاذا مل یتقدموا؟  24000م�اراة النتقاء ، متت لهؤالء أ�ش�اص

                                                 
3 Centre Pédagogique Régional. 
4 Ecole Normale Supérieure. 

  .اكنت �ىل الصعید الوطين يذاه ؟لوها هلمو بغیناش نقا�الش ما ا
يف بالد�، امحلد �، اك�ن مؤسسات جيب ا�رتا�ا رضوري، فقلت 
� ٔ�� الفریق ا�ي سهر �ىل هاذ العملیة فهام مشهود هلم �لزناهة د�هلم، 

، وما اكی�ش يش وا�د سواء من الوزارة ٔ�و �ارج الوزارة �لكفاءة د�هلم
�ذاتو هاذ ا�لجنة، فالباب مف�وح ٔ�مام هاذ الناس ایتد�ل يف القرار ا�يل 

�الش ما تقدموش �لمباراة؟ وما ميك�ش لك م�اراة وا�د رسب فهيا ا
  .�ري م�طق�ة يذاهاذوك الراس�بني �ادي خنلقو هلم �ين م�اراة �دیدة، ه

هاذ الناس، ٔ�� �ادي نقول �، اك�ن فرص ٔ�خرى ما اكی�ش  وٕاىل اكنوا
� تتعرفوه يف الرتبیة الوطنیة ا�ري القطاع العام، اك�ن القطاع اخلاص ا�يل د

يف املدارس ا�يل كت�لق وال املوجودة عندمه خصاص وهام يف �ا�ة 
ذ ا�ذمه هراه �ادي � ،لهذاك، ميكن هلم یتقدموا ٕاىل اكنت عندمه كفاءة

  .ع، ٔ�� تنقول � رٔ�ييالقطا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

، 2018-2017ظروف ا�خول املدريس  موضو�هالسؤال الثالث 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ل�سط السؤال، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید الوز�ر، اختذت وزارة الرتبیة الوطنیة مجمو�ة من التدابري 
  . 2018-2017إال�دادیة �خول املومس ا�رايس اجلدید 

�سائلمك عن املعطیات وهاذ التدابري اليت اختذمتوها لبلوغ دخول 
 . �دیدمدريس

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  ا�و�الس�ید اكتب 
  :لكف �لتكو�ن املهينامل ،العايل والبحث العلمي

  .شكرا الس�ید املس�شار
ن جلنة التعلمي والثقافة واالتصال ��لس املوقر ٔ�ود يف البدایة إالشارة �ٔ 

س�تخصص يف وقت الحق ٕان شاء هللا �لسة ملناقشة اكفة التدابري 
و�س�تعدادات الالزمة ��خول املدريس وكذ� مؤسسات التكو�ن املهين 

  .و�جلامعات
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ومبا ٔ�ن احلزي الزمين ا�صص لهذا اجلواب ال �سمح بتقدمي لك 
هبذا املوضوع، سوف ٔ�تطرق ٕاىل �انب من هذه  املعطیات املتعلقة

  .إالجراءات
فقد اختذت الوزارة �دة تدابري ٔ�خص مهنا، ٕابتداء من ال�سجیل 
�ل�س�بة �لتلمیذات والتالم�ذ اجلدد، ح�ث مت ��هتاء من �سجیل هؤالء 

  . یونیو، وهاذي سابقة 15التالم�ذ ق�ل 
�لعامل  مؤسسة 26مؤسسة من ب�هنا  �55لق مؤسسات �دیدة، 

  .دا�لیات 10القروي، وكذ� �لق 
من أ�ساتذة مبوجب عقود من طرف  24000كام يف �لممك مت توظیف 

ا�ٔاكدميیات اجلهویة، العنایة �لفضاء وحتسني ظروف اس�تق�ال التالم�ذ، 
  .فهناك معلیة �ىل الصعید الوطين جبمیع املؤسسات ختص مجیع اجلوانب

ل املنظومة الرتبویة، ومن التدابري كذ�، ٕا�ادة ضبط و�نضباط دا�
اليت اختذت ويه كذ� �مة وا�يل �ادي تلعب وا�د ا�ور �بري وهو الال 

  .ٔ�س�تاذ من طرف ا�ٔاكدميیات 24000مركزیة، ابتداء من توظیف 
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

اللكمة لمك ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار 
  .تعق�بال 

  :الصمد مرميي عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الوز�ر، 

انطالق املومس ا�رايس �شلك حممك ال ین�ين فقط �ىل املق�ضیات 
والرشوط اليت مقمت بعرضها وتوضیحها، البد من القول ب�ٔن جناح ا�ططات 
وبلوغ أ�هداف وحتق�ق أ�فضل ین�ين �ىل �عتناء �ملورد ال�رشي، ٕاطارا 

  . وٕادار��ربو� 
يف هذا إالطار، الس�ید الوز�ر، وزار�مك سعت وحرصت �ىل دخول 
مدريس يف أ�س�بوع الثاين من شهر ش�ت�رب، وقامت مبجمو�ة من 
إالجراءات ؤ�صدرت مجمو�ة من املذ�رات، من ب�هنا السعي ٕاىل ختف�ض 

  . �دد التالم�ذ دا�ل أ�قسام، هذا يشء �م
ا یتعارض مع السعي ا�ي قامت ولكن، الس�ید الوز�ر، هاذ أ�مر هذ

به الوزارة واحلكومة ٕاىل توفري م�اصب شغل واسعة لتقلیص العجز يف 
م�عاقد يه لسد اخلصاص املوجود،  24000العرض الرتبوي املوجود، ٔ�ن 

ولكن �ني نقوم بعملیة تقلیص �دد التالم�ذ يف هذه أ�قسام الشك ٔ�ننا 
  .ة �دیدةحندث ٔ�قسام �دیدة وهذا یتطلب موارد �رشی

بطبیعة احلال، الیوم بلغين من �الل الص�افة ومن �الل إالخوة يف 
اجلامعة الوطنیة ملوظفي التعلمي ٔ�نه يف احلوار مع الس�ید الوز�ر حتدث �ىل 

زو� يف ٕاطار املؤسسات التعلميیة،  2ٕاىل السا�ة  12العمل من السا�ة 

س�متر، التوق�ت هاذي معلیة انتقال من توق�ت موجود الیوم ٕاىل توق�ت م 

املس�متر يف إالدارات العموم�ة اس�متر النقاش ف�ه واحلوار ملدة زم�یة طوی�، 
ال ميكن ٔ�ن ن��قل ٕاىل هاذ الوضعیة هاذي يف رمشة �ني ٔ�و بني عش�یة 

  . وحضاها، وخنلقوا الالس�تقرار دا�ل القطاع الرتبوي
احلركة �نتقالیة الیوم، الس�ید الوز�ر، ٔ�فرزت مشالك ؤ�فرزت 

لالس�تقرار و�ح��ا�ات موجودة �ىل مس�توى أ�اكدميیات و�ىل ا
  . املس�توى الوطين

ٕاشاكلیة التعیني �ل�س�بة لٔ�سالك إالداریة هاذو قاموا والوزارة �لقت 
هاذ املس� هذا، ولكن هاذ الناس هاذو ج�تو ؤ�عطیتومه طریقة د�ل 

غرة اليت التعیني ما فهياش وضوح، ما فهياش خریطة د�ل املناصب الشا
ميكن ٔ�ن یعینوا فهيا، فضال �ىل �ون وا�د العدد من املدراء ا��ن خترجوا 
يف ٕاطار هذا التدریب هذا، ال یتلقون تعویضات كام یتلقاها ا��ن لكفوا 
هبذه املهام يف ٕاطار إالس�ناد، وهذه ا�وافع مؤ�رة بطبیعة احلال �ىل 

  . املردودیة
يف مجیع القطا�ات، ولكن  عند� مشلك �اميل الشواهد وهو موجود

البد من ف�ح حوار، الیوم حيتجون وهذا یؤ�ر �ىل �س�تقرار النفيس 
وأ�داء الرتبوي لهذه الف�ات، الیوم جسلت ٔ�� الیوم �س�تق�ال الناس عندمه 
مشلك د�ل الرتق�ة �لشهادة، مت ٕادرا�م وق�وهلم يف ٕاطار �م��ا�ت 

  .ن �لن�اح د�هلمولكهنم مل �سوى وضعیهتم رمغ إال�ال
الس�ید الوز�ر، هاذ املقاربة هاذي البد ٔ�ن یعاد فهيا النظر، ال ميكن 

  ..�سخ

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ا�هت�ى الوقت، اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب، شكرا، 

  .تفضل

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  وز�ر�ى  ا�و�الس�ید اكتب 
  :لكف �لتكو�ن املهينامل ،ث العلميالعايل والبح

بعض التوضی�ات ٔ�ن مرة �نیة سؤال عریض و�اص جلنة ا�يل ميكن 
لنا نناقشو فهيا مجیع اجلواب، ٔ�ن التدابري ا�يل اختذهتا الوزارة تدابري �مة، 
ويل الیقني ب�ٔهنا �ادي ختلق وا�د القفزة نوعیة �ل�س�بة �لتعلمي د�لنا يف 

  .بالد� ٕان شاء هللا
يف ما خيص �كتظاظ، راه هناك دراسات ا�يل مقنا هبا حسب 
الفضاءات املوجودة، طبعا حسب املوارد ال�رشیة املوجودة، �ىل س��ل 

ٔ�س�تاذ س�متكن من حتدید الطاقة �لك  24000املثال توظیف ٔ�و انتقاء 
تلمیذ �لقسم املس�تقل، هذا ٔ��ىل تقد�ر، ولكن ٕاىل شف�ا احلا�  44قسم، 
، 60و 70وا�يل اكنت، راه اكنوا بعض أ�قسام ا�يل �یوصلوا حىت لالراهنة 

  .هاذ املس�ٔ� ما �اد�ش تبقى ٕان شاء هللا من ا�خول املدريس املق�ل
  . 30ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�قسام ا�يل فهيم مس�تویني ف�ٔقل من 
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ٔ�ما يف ما خيص احلركة �نتقالیة، �لینا �كون رصا�ة �واقعیني مع 
قعت، وهاذي سابقة، احلركة �نتقالیة اكنت كهتم ما وا�د املس�ٔ� ا�يل و 

ٔ�لف، ونعطیمك  30ٔ�لف ٔ�س�تاذ س�نو�، �الیا اس�تفد مهنا  8ٔ�لف و 7بني 
  ..بعض املؤرشات

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ٔ�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسةا�هت�ى الوقت، 

د الوز�ر، ن��قل ٕاىل قطاع التجهزي والنقل، والسؤال أ�ول مو�ه �لس�ی
وموضو�ه تعهدات الوزارة املتعلقة �لرب�مج الوطين الثاين �لطرق القرویة، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :الرحمي المكیيل عبداملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  زراء،الس�یدات والسادة الو 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�ىل الرمغ من لك �ع�دات املرصودة لصیانة الطرق القرویة، ٕاال ٔ�هنا 

هو ما و ال �رتقي النتظارات ساكنة العامل القروي وال �س�تجیب لطمو�اهتم، 
ینعكس سلبا �ىل ٔ�وضاعهم �ج�عیة و�ق�صادیة، و�لنظر ٔ�مهیة 

  . وحتق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیةالطرق القرویة يف فك العز�
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول حصی� الربامج الوطنیة حول 
الطرق القرویة وما ٔ�دراك من مشالك الطرق القرویة وا�ٔكرثیة يف فصل 

  الش�تاء؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضلاللكمة لمك الس�ید اكتب 

بولیف اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  جنیبالس�ید محمد 
  :لكف �لنقلامل ،واملاء وا�لو��س��ك
  .الس�ید الرئ�س

الس�ید املس�شار، تعمل �ىل ٔ�نه الربامج د�ل الطرق القرویة، الرب�مج 
، وا�يل 2005من بعد  والرب�مج الثاين ا�يل انطلق 1995أ�ول ا�يل بدا يف 

ٔ�لف �یلومرت، وصلنا ملس�توى د�ل  11: 2005-95املر�� أ�وىل اكنت يف 
  . 2005د�ل �س�بة الولوج يف  54%

ل�ٓن  %�54لیوم، انتقلنا من �س�بة د�ل الولوج د�ل  2005لكن من 
 15560، 2016و 2005نقطة بني  25، مبعىن رحبنا %79.3راه اح�ا 

�یلومرت ا�يل  13400، %86جمة ا�يل �دام فهيا �یلومرت اليت اكنت مرب 

 15500من ذاك  %�97دام، وا�يل �دمات وال يف طور إالجناز 
 �15000یلومرت يه ا�يل بقات، وا�يل فهيا ٕاشاكل من  �663یلومرت، بقات 

وا�يل فهيا ٕاشاكالت د�ل املساهامت ومشاراكت د�ل امجلا�ات احمللیة، 
  . ملیون 550تقریبا وا�د 

�ا الیوم يف ٕاطار الرب�مج الوطين د�ل تفریق وتقلیص الفوارق اح 
�یلومرت �ش �كونو  �550ج�عیة والقرویة واجلبلیة، ميكن ند�لو هاذ 

س�نوات، الیوم اك�ن ٔ�قالمي ا�يل تتوصل  10نقطة �الل  25يف �سب ا�يل 
 ، واك�ن ٔ�قالمي%93حبال مك�اس وا�ار البیضاء ا�يل تتوصل ال�سب د�ل ا

بقى فهيا ال�سب ضعیفة، لكن در� فهيم وا�د احبال وزان وامخل�سات ا�يل 
  .نقطة �الل هاذ العرش س�نوات 20

  .ٕاذن هذه يه إالجنازات الس�ید املس�شار
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

لمك اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة يف 
  .ق�بٕاطار التع 

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

الس�ید الوز�ر، من �ب الصدف هاذ السؤال تنعاودو نطرحوه بعد 
س�نة ملا كنت يف احلكومة السابقة، اح�ا تنعاودو جنیو تنعاودو نطرحو � 

  .نفس السؤال
طرق�ة �لعامل الس�ید الوز�ر، ٕاىل اكن تغیري �ىل مس�توى املسا� ال

  القروي الش �ادي جنیو و�ادي نطرحو نفس السؤال؟
بغیناك هترض مع املواطنني برصا�ة، احلكومة راه جعزت االس�ید الوز�ر، 

�ىل توس�یع الش�بكة الطرق�ة �لعامل القروي، الس�ید الوز�ر ٔ�عطی��ا وا�د 
�یلومرت نقدر نقول � هذا خصاص ٔ�كرث  �663یلومرت،  663الرمق د�ل 

هاذ اخلصاص عند� �ري يف �ة بين مالل خ�یفرة، ودميا تنطرح �  من
السؤال �عتباري و� املنطقة وو� اجلهة، تنعطیك سؤال دامئا �ىل ٕاقلمي 

  .ٔ�زیالل
جام�ة، ٔ�كرب ٕاقلمي يف املغرب  44الس�ید الوز�ر، راه ٕاقلمي ٔ�زیالل راه 

لني، جام�ات جام�ة قرویة لكهم، الس�ید الوز�ر، معزو 44بعد �رودانت، 
قرویة يف اجلبل معزو�، ال مسا� طرق�ة يف املس�توى، لك يش مهتالكة 

  . وش�به م�عدمة، واك�ن �س ت��ظر ف�ح مسا� ٔ�خرى
الربامج ا�يل ج�توا هبا، الس�ید الوز�ر، ذات تقلیص الفوارق �ج�عیة 

�ىل الورق �اص هاذ الرب�مج خيرج خيدم  وا�الیة، هذا ت��قى �ر�مج
عند� لٔ�قالمي و�شوف الس�ید الوز�ر، س�ید الوز�ر، �اصك جتي ت��قل ال 

راه نفس السؤال طرح�اه �ىل اليس الر�ح ملا اكن وز�ر د�ل التجهزي يف 
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  . الوالیة السابقة
السادة الوزراء احملرتمون راه �اصمك جتیو ت��قلوا عند� لٔ�قالمي د�لنا 

�كونوش اح�ا� فهاذ الغرفة املوقرة  و�شوفوا املعا�ة د�ل املواطنني، راه ما
وهاذ الغرفة احملرتمة تناقشوا مشالك، وتتعطیو� ٔ�رقام �ري �ىل أ�وراق، 
�اصمك جتیوا عند� ود�روا معنا اج��ات ود�روا معنا لقاءات تواصلیة، راه 
اكن لقاء تواصيل جبهة بين مالل خ�یفرة اكن وفد وزاري حمرتم، واللك 

  . يل دارهتا احلكومة لهاذ اجلهةاس�تحسن الز�رة ا�
واللك اكن مجیع التد�الت، الس�ید الوز�ر، تتصب يف احملور الرئ�يس 
هو فك العز� �ىل املواطنني، احملور الرئ�يس هو التجهزي، احملور الرئ�يس 
هو ف�ح املسا� القرویة، احملور الرئ�يس هو نف�حوا �ىل الناس هاذ اليش 

م حيس�نوا املس�توى املع�يش د�هلم، حيس�نوا هذا، �ش ٔ�هنم �متك�وا ٔ�هن
  .الولوج �ل�دمات الصحیة

راه ما ميك�ش، الس�ید الوز�ر، دا� اح�ا ما عند�ش الطریق وتنعاتبو 
وز�ر الص�ة ما ميك�ش، راه ٔ�ن� احملور أ�سايس فهاذ احلكومة، وزارة 

  . التجهزي يه الوزارة ا�يل تتدي املزيانیة الك�رية يف احلكومة
ید الوز�ر، هللا خيلیك �اصمك جتیوا ت��قلوا لعند�، �رك من الس� 

الر�ط، اج�وا عند� ٕالقلمي ٔ�زیالل وشوفوا معنا املشالك ا�يل تنعانیوا مهنم، 
مسرية، هللا خيلیك الس�ید الوز�ر ج�وا عند� وتصنتوا  1700راه 

  .�لمواطنني
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

هت�ى الوقت، اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب ٔ�رجوك ا� 
  .يف �دود الوقت املتبقى

لكف امل ،واملاء الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ال، �ري ما عرف�ش دا� الس�ید املس�شار، هو الس�ید الوز�ر راه هو 

مىش ٔ�زیالل، تتقول لنا �ش جنیو واش اها هو �ارض مايش راه طار، 
دا� اح�ا، راه اح�ا املغرب جنوبه شامال، ج�و�، رشقا وغر� ورمبا ذاك 

نت، و�لتايل االيش ا�يل تند�رو اح�ا يف الز�رة د�ل املناطق ما تد�روش 
  .�اصنا �ري �كونو موضوعیني

 %50ندها تتعطیين ٔ�زیالل، عندي ٔ�زیالل اكنت ع  ،ٔ�زیالل ،الیوم
وعندها �س�بة الولوج  2005د�ل �س�بة الولوج، الس�ید املس�شار، يف 

س�نني، من  10نقطة د�ل التغیري يف  34، مبعىن راه %84الیوم د�ل 
ما جيب  ٔ�فضل أ�قالمي من ح�ث إالجناز د�ل الربامج، ٕاىل هرضت يل �ىل

  ..ٔ�ن یفعل

  ...الس�ید الرئ�س من فض�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
املس�شار ٔ�رجوك، ال مايش من حقك الس�ید املس�شار،  الس�ید
ال الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار راه ما عند�ش احلق ٔ�رجوك، 

  . تد�ل الس�ید املس�شار
ٔ�رجوك الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار، هاذ اليش ما مس�لش، 

  . ال، ال �ري امسح يل، الس�ید املس�شار �ري امسح، الس�ید املس�شار
ك هللا خيلیك، الس�ید املس�شار ما ختلی�ش نطبق النظام اك�ن هنا

ا�ا�يل، ما عند�ش احلق تتد�ل، مت اس�هتالك مجیع الوقت، الس�ید 
  . املس�شار، عند� �ري امسح يل الس�ید املس�شار، امسح يل

راه حىت وا�د ما �یتص�ت � حىت وا�د الس�ید املس�شار، �ادي 
شار، و�ادي تضطر تغادر القا�ة، نطبق �لیك النظام ا�ا�يل الس�ید املس� 

ما عند�ش احلق تد�ل، عندك ثالث دقائق ا�يل ك�سمح هبا القانون 
والنظام ا�ا�يل مت �س�هتالك د�لها، اكن من املمكن تقول هاذ اليش 
اكمل، وحىت وا�د ما قاطعك، الس�ید اكتب ا�و� �ی�اوبك �ىل السؤال، 

  . ولكن اك�ن توازن، وامسح يلولكن ما عند�ش احلق نقاطعوه، ما ميك�ش 
هللا خيلیك الس�ید املس�شار، هللا �كرث �ريك، ٔ�رجوك، عند� نظام 

  . دا�يل �ینظمنا اكملني، ال مس�شار�ن وال �حكومة، ٔ�رجوك
  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� ومعذرة

لكف امل ،واملاء �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك ا�و�الس�ید اكتب 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
هو ٔ��ید ٔ�نه الصیاح هو �ٓلیة د�ل من ال جحة �، ٔ�� لن ٔ�صیح، ٔ�� 
�هنرض �ىل ما هو م�جز يف ٕاطار السؤال د�ل ماذا ٔ�جنز يف �ر�مج العامل 

 �562یلومرت، مت إالجناز د�ل  562فاح�ا ا�يل الزتم�ا به يف ٔ�زیالل  ،القروي
ا�يل هو ت�سالو ) صفر(�سات، عندي هنا �یلومرت �ل�م والكامل لكها تلو 

  ). الوزارة(
ٔ�ما اخلصاص ا�يل اك�ن يف املغرب لكو مايش هو هذا الرب�مج ا�يل 

 21.7مبعىن راه بقى  %�79.3ادي جناوب، اخلصاص راه اك�ن وراه ذیك 
د�ل اخلصاص يف املغرب، اح�ا ما قلناش ج�ة، قلنا الرب�مج ا�يل �اصها 

وا�يل هو مربمج حنن ملزتمون به ونطبقه، ٔ�زیالل راه  حتاسب �لیه احلكومة
زر�ها، زارها الوز�ر وٕان شاء هللا �ادي �زوروها حىت اح�ا �ش �ادي 

  .�زیدو �شوفو ٔ�ش�نو فهيا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ومت ا��ساب الوقت ا�يل اكن ضایع الس�ید اكتب ،شكرا، ا�هت�ى الوقت

  .ا�و�
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 موضو�ه �سعرية الطرق الس�یارة، اللكمة ٔ��د السادة السؤال الثاين
  .املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل اليس ٔ�محد

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

تعرف �سعرية الطرق الس�یارة تفاو�ت �برية، ویت�ىل ذ� بني اجلهات 
  . قالمي املرتبطة بني ش�بكة الطرق الس�یارةوا�ٔ 

ف�سعرية الطریق الس�یار الرابطة بني �رش�ید وبين مالل تعترب �د 
مرتفعة �ملقارنة مع املسافات �جلهات أ�خرى، مما یضطر معه املسافر�ن ٕاىل 
تفضیل الطریق الوطنیة واليت تعرف اكتظاظا وازد�اما �بريا، اليشء ا�ي 

  .تةیؤدي ٕاىل حوادث ممی 
و�لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه املعایري املعمتدة يف حتدید 

  �سعرية الطرق الس�یارة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

لكف امل ،واملاء �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك ا�و�الس�ید اكتب 
  :�لنقل

  .كرا الس�ید الرئ�سش
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

تعرف �لفعل ٔ�نه الطرق الس�یارة يه من الوسائل التجهزيیة الرضوریة 
�لتمنیة يف البالد، سواء اكنت اق�صادیة ٔ�و ٔ�یضا اج�عیة، ؤ�نه الطرق 

الس�یارة امحلد � الیوم د�لنا اس�تطعت ٔ�هنا متر من مر�� د�ل البدا�ت 
-400الرئ�يس، أ�سايس د�ل الب��ات التحتیة ميل كنا يف د�ل التجهزي 

ا�يل اكنت املر��  1500و �500یلومرت انتقلنا ٕاىل مر�� �نیة بني  500
د�ل البحث عن ا�ات وحماو� �ن�شار يف اجلهات، حىت ٔ�صبحت �ل 

  . (l’autoroute)اجلهات املغربیة الیوم فهيا 
رتبطاش فقط �جلانب الت�اري، الیوم اك�ن �دة مواضیع ا�يل ما م

�ق�صادي د�ل الطرق الس�یارة، وٕامنا مرتبطة رضورة مبا هو صیانة، وما 
هو اس��ر يف املس�تق�ل، وهاذ الصیانة و�س��ر �لعمل د�� الس�ید 
املس�شار، وا�د الك�لومرت د�ل الصیانة یتطلب م�ا تقریبا ملیون درمه �ري 

د�ل الس�نوات ذاك الك�لومرت ا�يل متت  10وا�د �یلومرت، و�اص لك 
  .د�لو يف املعدل �اود �اصو یتصان من �دیدالصیانة 

الیوم اك�ن دراسات تق�یة يف لك ف�ح د�ل وا�د املقطع د�ل و�لتايل 
الطرق الس�یارة، �ىل ٔ�ساس هاذ ا�راسة التق�یة ت�شوف ما هو ٕاجيايب من 

س�هتالك د�ل العر�ت ح�ث رحب الوقت ٔ�یضا ومن ح�ث الرحب د�ل �

 .ٕاىل �ٓخره، وتتكون أ�سعار
ا�يل نقدر نقول � هو ٔ�هنا اكنت ٔ�سعار ا�يل �ددت م�ذ البدایة، 

س�نة نفس أ�سعار  20هاذیك ا�يل الیوم ت��ان شویة �قصة �ل�س�بة لبعد 
مايش يه، و�لتايل الیوم حنن يف ٕاطار التحیني ت��حثوا �ىل صیغة لٔ�سعار 

بة، رمبا أ�سعار ا�لیلیة، رمبا أ�سعار د�ل ا�هنار، و�لتايل ا�يل �كون موا� 
راه املنظومة �لك يف ٕاطار عقد الرب�مج املق�ل ا�يل ٕان شاء هللا رامه 

�ادي �كون ٕا�ادة النظر يف  (l’autoroute du Maroc)تیو�دوه مع 
  .الطریقة د�ل ���ساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ید اكتب ا�و�شكرا الس� 

  .يف ٕاطار التعق�ب ،الس�ید املس�شار ،لمك اللكمة

  :ٔ�محد شد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�
 ،اجلهة د�لنا �ىل هاذ املرشوع املهم فعال اح�ا اس�ت�رش� �ريا يف

هذا واملرشوع فعال ف�ه املواصفات العالیة واملواصفات �مة فهاذ املرشوع 
  . ا�يل فعال ٔ�ننا كنا يف �نتظار د�لو

ولكن �لك رصا�ة �لمرة الثالثة تنطرحو هاذ السؤال هذا، ا�يل فعال ٔ�نه 
تیقطع هاذ الطریق تیالحظ وا�د الغیاب �بري ووا�د احلر�یة ا�يل بعض 
املرات تتكون م�عدمة، اليشء ا�يل تی�ٔ�ر ال �ىل السلبیة د�ل املسافر�ن، 

او ب�ٔن الطریق الوطنیة فهيا وا�د �كتظاظ �بري ا�يل فعال ا�يل فعال تنلق
ٔ�نه یعیق بعض أ�ح�ان حىت الطریقة د�ل الولوج لهاذیك الطریق الوطنیة، 

تنلقاوها فار�ة خصوصا  (l’autoroute)ويف نفس الوقت تنلقاو الطریق 
  . يف أ�وقات د�ل ا�لیل

وقت �ش �كون واش ما ت�شوفوش، الس�ید اكتب ا�و�، ب�ٔن �ان ال
فعال ٔ�نه وا�د الت�لیل م�طقي وجوهري ورمبا الحظتو ب�ٔن اك�ن وا�د 

� د�ل املراجعة ٔ�و ا�راسة د�ل هذه العملیة د�ل م�ال �یفاش ٔ�ننا �ٔ املس
  . خنلیو ٔ�ن ٔ�كرب �دد د�ل املسافر�ن یوجلوا لهاذ الطریق

ح �لك اليس الر�ح مشكور وا�د� و�متناو �ىل هللا ٔ�نه اليس الر�
ن� �ادي �كون عندمك �س�متراریة �ىل ارصا�ة تنعرفو عندو اللكمة و 

ٔ�ساس ٔ�ننا �یفاش حناولو ما ٔ�مكن �رسعو هبذه إالجراءات هذه �ش ميكن 
نقصوا من حوادث السري ا�يل فعال رمبا درتو وا�د الت�لیل ودرت وا�د 

الوطنیة، إالحصاء �ادي تلقاو ب�ٔن �دد الض�ا� ا�يل تیوقعو يف الطریق 
  . �یزتادو هنار �ىل هنار

ويف نفس الوقت ٔ�ن تنقول ب�ٔن هاذ املواطنني د�ل هذه اجلهة �اصهم 
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فعال وا�د �لتفاتة �ىل ٔ�ساس ٔ�هنم �س�تفدوا من هذا املرفق ا�يل �م، ؤ�� 
ما ت��كرش ب�ٔن تدارت ٕاجراءات �برية �ىل املس�توى الوطين واح�ا ما 

ا�لور، �لعكس اح�ا تزنیدو �لقدام يف هذا  ميك�ش نقولوا ب�ٔن اح�ا ترنجعو
بغینا ٔ�ننا �شجعو املواطنني ٔ�هنم فعال حياولوا حيسوا ب�ٔن هاذ ااملیدان هذا، و 

املرفق راه د�هلم، ولكن فاش تند�رو وا�د العملیة حسابیة تنلقاو ب�ٔن 
 160تقریبا تصور معي من بين مالل حىت ��ار البیضاء تقریبا ٔ�زید من 

  . معلیة سري وجوالندرمه فهيا 
ٕاذن �ل�س�بة لنا هذا رمق ا�يل فعال �اصو یرتاجع يف ٔ�قرب وقت، ويف 
نفس الوقت اكینة مالحظة ٔ�خرى هو ٔ�ن حىت الطریق من اجلدیدة ٔ�سفي 

  ..عندها نفس العملیة
 .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار

تب ا�و� ٕاذا رغبمت يف ذ� من ٔ��ل الرد �ىل لمك اللكمة الس�ید اك
  .التعق�ب

لكف امل ،واملاء الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
دا� مس�ٔ� أ�سعار، الس�ید املس�شار، يه �اصنا �شوفوها يف إالجامل 

  . د�لها، و�كون معك واحض
ادي ـــــد ا�يل غـــــاب د�ل واحـــــرو احلســـــــا ندی�وم ٕاىل ج��ــــال�

ووا�د �ادي ) �الیة(من فاس لو�دة تیقولوا  (l’autoroute)د ��ش
.. الرحب د�ل شاح�ة، د�ل شاح�ة ا�يل عندها (nationale)مييش يف 

رمغ أ�داء، ٔ�نه  (l’autoroute)درمه ا�يل ترتحب ٕاىل مشات يف  100
، وتزتید يف �س�هتالك مبعىن ٕاىل �ادي جني )kilométrage(تزتید يف 

ا�يل یقال �ىل (هباذ السعر  (l’autoroute)ند�رو احلساب راه متيش يف 
ال الرحب، راه ��ٔ� دی�ٕاذن فاملس . ، هو ٔ�فضل من ٔ�نه مييش الوا�د)..ٔ�نه

  .(L’autoroute) ـيي وفــن يف املشـــالرحب اكی
فعل ٕا�ادة املنظومة د�ل أ�سعار، ا�يل اح�ا مس�تعد�ن �ىل ٔ�ننا �ل

فالعمل د�ل الس�ید املس�شار ؤ��ید راه ٔ�نت �ارف هاذ اليش الفارق س�ن�مي 
لكه ما اكی�ش يش فارق �بري، كنبقاو يف وا�د  (réseau)يف  �ىل �یلومرت

(la marge)  د�ل(plus ou moins) 10% مبعىن ما اكی�ش يش ،
�زاف وهاذي ٔ�قل، اح�ا الیوم ) kilométrage(فارق، �ري هاذي فهيا 

مس�تعد�ن �ىل ٔ�نه يف ٕاطار ٕا�ادة النظر يف املنظومة �ش نعطیوها فا�لیة 
 Autoroutes du( ٔ�كرث من �الل عقد الرب�مج ا�يل هو ملزتم به

Maroc (مس�تعد �شوفو ونعاودو النظر فهاذ الطریقة د�ل أ�سعار.  
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا، ؤ�شكرمك الس�ید اكتب ا�و� �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

ون��قل ا�ٓن ٕاىل قطاع الص�ة، والسؤال التايل مو�ه �لس�ید وز�ر 
الص�ة، وموضو�ه واقع املنظومة الصحیة ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق احلريك ل�سط السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :م�ارك الس�باعي یدالس� املس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعاين املنظومة الصحیة ببالد� من �دة اخ�الالت ب��ویة، وخنص ���ر 
هذا اخلصاص �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة والتجهزيات، مما انعكس سلبا 

  .�ىل اخلدمات الصحیة املقدمة �لمواطنني
بناء �لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة من طرف 

  احلكومة �لهنوض هبذا القطاع الصحي ببالد�؟
�نیا، ما يه ٕاسرتاجتیتمك ملعاجلة ٕاشاكلیة النقص يف املوارد ال�رشیة 

  والتجهزيات اليت تعاين مهنا املس�شف�ات العموم�ة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .س�شارشكرا الس�ید امل 

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الص�ة ،الورديالس�ید احلسني 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ٔ�وال �شكرمك �ىل السؤال د�لمك، ا�يل �لك رصا�ة و�لك تواضع ما 

ل ميك�ش جناوب �لیه يف ثالث دقائق، ٔ�ن ك�سائلين �ىل ٕاسرتاجتیة د�
الوزارة �لهنوض بقطاع الص�ة �لك ف� خيص الب��ات التحتیة، ف� خيص 

  .املوارد ال�رشیة، ف� خيص التجهزيات البیوطبیة
ا�يل ميكن يل نقول � بع�ا�، �ىل ٔ�ن هاذ امخلس س�نني اجلایة ٕان 
شاء هللا، أ�ربع س�نني مش��ا يف �جتاه د�ل ٔ�ربعة د احملاور م�اكم� 

  :وم�دجمة
ال، توطید �سرتاجتیات ا�يل اكنت ق�ل ا�يل تبدات ودمع الربامج ٔ�و

الصحیة ا�يل اكنت بدات ق�ل، ميل كنقول بدات مايش بدات مع هاذ 
احلكومة وال احلكومة السابقة، یعين مجیع احلكومات م�ذ عقود وعقود 
وعقود ويه كتعمل جمهود فهاذ اليش، اك�ن لك وا�د مىش يف اجتاه 

  .مىش، لك وا�د �اب �ا�ة �مة �لبالد ا�لقا�ات، وا�د
النقطة الثانیة، يه �كر�س التو�ه اخلدمايت �لقطاع وجعل املواطن 
املغريب يف صلب املنظومة الصحیة، ا�يل كنقولوا هباذ اليش ٔ�ش�نو معىن 
هباذ اليش؟ ٔ�نه املواطن رمغ هذه �سرتاجتیات ما �یحسش هبا، فقلنا ٔ�نه 
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 ٔ�نه �ادي حناولو نقربو اخلدمات �لمواطن، هاذ الوالیة هاذي ٕان شاء هللا
ٔ�نه یقربوا و�س�تفد مهنا، ولهذا �ذینا ذاك ملیار درمه ز�دة �ىل �ش 
�رشیو الساكنريات يف املس�شف�ات إالقلميیة، ال�شخیص �لرنني املغناط�يس 

  .يف املس�شف�ات اجلهویة، ٕاىل �ٓخره (l’IRM)یعين 
ٕال�راهات حش المك والك�ف د�ل النقطة الثالثة يه حناولو نت�اوزو ا

  .املوارد ال�رشیة، والتحفزي د�لها واجلواب �ىل املشالك ا�يل كتع�شها
  .ؤ��ريا یعين جتوید احلاكمة د�ل القطاع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ىل ا�هودات اجلبارة اليت كتقوموا هبا �ىل  ،الس�ید الوز�ر ،ك�شكرمك
  .الصعید الوطين هاذ اليش كنعرفوه، واح�ا مفروغ م�و

لكن الس�ید الوز�ر، راه هناك نقص �اد يف املوارد ال�رشیة ويف 
  .التجهزيات، راه لك يش معرتف هباذ املسائل

�ري �ىل ٔ�سفي، راه اك�ن الطب�ب، حىت هاذ  الس�ید الوز�ر، نقول �
الناس، هاذ أ�طباء حىت هام، الس�ید الوز�ر، حىت هام �رش حبالنا، راه 

سا�ة، �یفاش �ادي یعطي هاذ الطب�ب،  16اك�ن ا�يل �یبقى يف البلوك 
كذ� املمرضني �اصو خيلص املمرض �ش یبقي معه، راه هاذ اليش راه 

  .ياح�ا كنالحظوه یوم�ا، ٔ�س�ید
ف� خيص املواعید، راه درتو وا�د الرمق د�ل املواعید، الس�ید الوز�ر، 
راه عیط � د� یعطیك املو�د �ىل س�نة وال س�تة ٔ�شهر �ىل أ�قل، راه ما 

  .اكی�ش يش اخ�صاصات ا�يل ما فهيا س�تة ٔ�شهر وس�بعة ٔ�شهر
وال  %6اح�ا ا�يل كنطلبوا م�مك، الس�ید الوز�ر، راه ال یعقل ب�ٔن 

د�ل املزيانیة العامة د�ل ا�و� يه ا�يل ��سري لنا هاذ القطاع املهم  6.9%
  . ا�يل هو �اصو فعال، و�كونوا راه كام التكو�ن، �كونو أ�طر

الس�ید الوز�ر، الفحوصات هاذ اليش راه دوینا معك �لیه يف ا�لجنة، 
راه هاذي س�نة تقریبا وال س�نة ويش �ا�ة الفحوصات د�ل احلوامل راه ما 

یناش عند�، هاذ املرٔ�ة ما عرفا�ش اجلنني د�لها واش يف الق�� وال يف اك
البحر، هاذ الناس ٕاذا ما مشاوش �لخواص راه ما ميك�ش ی��ع، هاذ اليش 
لكه اك�ن ف�ه وا�د املسائل ا�يل يه، هللا جياز�مك خبري اح�ا تنعرفوا 

ه ما اكی���ش ا�هودات اجلبارة، أ�طباء د�ل الت�د�ر راه هام قالل، را
�سمة، راه تتجي شویة  100000طب�ب �ىل لك  49000وم�عدمني، 

  . ثق��
�سمة  40000وكذ� اح�ا املغرب د�لنا �ادي يف وا�د ا�منو وصلنا ل 

د�ل املمرضني يف لك يش،  9000طب�ب و 6000وال  9000ویاله عند� 
  . لهذا ميكن اك�ن خصاص كثري

مشات �تلف اا�يل طب�ب  200كذ�، الس�ید الوز�ر، 
 �90خ�صاصات، قدموا اس�تقاالهتم �ري يف الر�ط بو�دو مشات 

طب�ب، واش مشاو �لقطاع اخلاص، واش هاذ القطاع العام ما عندوش 
حقه يف التطب�ب، هاذ الناس ا�يل ما عندمهش �ش ميش�یو �لمص�ات 

  . اخلاصة واش ما عندمهش �ش ميش�یو
فوا ا�هودات اجلبارة ا�يل تتقوموا هبا، ولهذا، الس�ید الوز�ر، اح�ا تنعر 

  . ولكن �اص حىت املزيانیة، یعطیومك املزيانیة �ش ختدموا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

ٕاذا رغبمت يف ذ�، �شكرمك الس�ید الوز�ر  ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك
  . �ىل املسامهة د�لمك

ول مو�ه �لس�ید الوز�ر، وز�ر ون��قل ٕاىل قطاع الطاقة، والسؤال ا�ٔ 
قطاع الطاقة واملعادن، وموضو�ه ضعف ا�زون �ح�یاطي اخلاص 
�ملنتو�ات البرتولیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة 

 .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل أ�س�تاذة ر�اء

  :ر�اء �ساب الس�یدةاملس�شارة 
  .ئ�سشكرا الس�ید الر 

الس�ید الوز�ر، �سائلمك حول ضعف ا�زون �ح�یاطي �لمنتو�ات 
  البرتولیة؟ 

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر ،لمك اللكمة

  :الس�ید عز�ز ر�ح، وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
یق احملرتم �ىل طر�ه السؤال ٔ�شكر الس�ید الرئ�س، ٔ�شكر الفر 

  . والسؤال �م و�م و�م �دا
ٔ�شكرمك �ىل طر�ه و�متىن ٔ�هنا جتي م�اس�بة �ش نتلكمو �ىل  ،��

  . الس�یاسة الطاق�ة لبالد� بصفة �امة
یوم، طبعا لكن القدرات  60القانون �ی�دد مع املوز�ني �كون وا�د 

ا�يل تتوصل مللیون  د�ل التخز�ن ا�يل عند�، قدرات الرشاكت اكم�
یوم، ولكن معلیا يف س�نة  47مرت مكعب، یعين ٔ�نه تیعطینا فقط  300و

بدینا أ�نه " السامري"و�اصة بعدما وقع إالشاكل د�ل  2017و 2016
نواع د�ل احملروقات ا�يل ا�ٔ یوم، حسب  15یوم،  24و 30ت��لكمو �ىل 

  . اح�ا كنحتاجوها
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الیة ٔ�مه حتدي �ادي یوا�نا يف اعترب� ب�ٔنه يف احلكومة احل ،��
الطاقة بصفة �امة يف جماالت ٔ�خرى د�ل الطاقة، مبا فهيا الكهربة وهو 
املوضوع د�ل التخز�ن، هذا موضوع �م �دا، ٔ�نه �س�هتالك �ادي 

هذه الس�نة  %6، 4، الكهربة ما بني %3و�یزتاد تقریبا يف احملروقات ب 
املرات القدرات  3فوا ، مبعىن و�ادي نضاع%�7ادي نوصلوا ل 

�س��عابیة د�لنا يف ا�ال د�ل الكهربة، مبعىن احلاج�ات �ادي �كون، 
ٔ�ن البالد ماش�یة يف �جتاه د�ل التصنیع، �ق�صاد �یطور، املواطن ٔ�یضا 

  .عندو �اج�ات �دیدة �ٕالضافة ٕاىل احلاج�ات أ�ساس�یة
طاع اخلاص �س�مثر فالق ��2017 ميكن يل نقول لمك الیوم اك�ن من 

من احلجم،  %50ملیار د�ل ا�رمه يف التخز�ن، ا�يل �ادي �شلك  2
یوم يف القدرات د�لنا د�ل التخز�ن، فضال  17مبعىن �ادي �زیدو وا�د 

دامللیار د�ل ا�رمه من هامش �ح�یاط  �4ىل ٔ�ننا مجعنا تقریبا وا�د 
�ادي �شوفو يف ٔ�ي ا�يل اكنوا �یعطیوها املوز�ني راها موجودة �ش 

اس��ر غنو�وها فاملوضوع د�ل ا�لو��س��ك د�ل الطاقة، �ش نضمنو 
ٕان شاء هللا البالد د�لنا �كون مر��ة يف هذا اجلانب وما �كو�ش ٔ�ي 

  .انقطاع فهذا ا�ال

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .اللكمة لمك ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :الصادي املبارك الس�یدملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة
فعال هناك نقص يف ا�زون وهاذي �شهاد�مك و�شهادة ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، بل اكینة كتوصل النقص حىت ٔ�س�بوع، ٔ�قل من ٔ�س�بوع يف 

اصة بعض املواد، م�ال الف�ول ا�يل �یضطرو معه بعض الصنا�ات و�
احملمدیة الس�تعامل الشاربون، وهاذ اليش �ی�ٔ�ر �ىل الب��ة واحملیط د�ل 

  .ساكنة احملمدیة
واح�ا كنتقصاو فهاذ املوضوع عرف�ا �ىل ٔ�نه هاذ التخز�ن، اكینة ت�ٔمني 
ا�يل ت�س�تافدوا م�و املوز�ني، بغینا �سولمك واش حق�قة اكینة ت�ٔمني 

  موا القانون د�ل التخز�ن؟ت�س�تافدوا م�و املوز�ني بدون ٔ�نه ما حيرت 
السؤال الثاين، بصف�مك وز�ر �لوزارة الوصیة �ىل القطاع، يف دفا�ر 
التحمالت �ل�س�بة ملوز�ني اكینة غرامات ٕاىل ما الزتموش �لتخز�ن، واش 

  الوزارة فعال كتطبق هاذ الغرامات؟
اك مبا ٔ�ن القرار الس�یايس د�ل تفویت مصفاة احملمدیة وا�يل كنا اح�ا �ٓنذ

ضد هاذ التفویت، ٔ�نه ا�ٓ�ر السلبیة عرف�اها �ىل الوطن و�ىل �ق�صاد 
الوطين و�ىل البالد لكها، الیوم يف انتظار التصف�ة القضائیة د�ل هاذ 

  املصفاة واش هناك قرار ��و� املغربیة يف ٕا�ادة �شغیل هاذ املصفاة؟ 

هاذ املصفاة،  ؤ�نمت تعلمون، الس�ید الوز�ر، أ��ر السليب د�ل ٕا�الق
  .ٔ�ما ا�ٓ�ر كثرية وم�عددة ميكن نعطیمك بعض ا�ٓ�ر،

ٔ�وال، �یف ميكن �س�تدر�و هاذ اخلصاص املهول يف �ح�یاطي؟ احلد 
من الز�دات الغري املربرة يف املواد البرتولیة، احلد من اخلسا�ر الفاد�ة يف 

بیضاء فقدان م�اصب الشغل، رضب الرواج الت�اري الوطين جلهة ا�ار ال 
واحملمدیة، اسرتداد املال العام �سرتداد مدیونیة الرشكة السابقة وا�ي 

  . ملیار 16یقارب 
و�سولمك سؤال وحسب بعض أ�خ�ار ا�يل �اتنا هو ٔ�نه �س��ر 
د�ل الصندوق املغريب �لتقا�د مىش فهاذ �جتاه يف املدیونیة د�ل رشكة 

ملیار، �ادي �كون �اود مشلك  16سابقة، وٕاىل ما رجعناش أ�موال هاذ 
  .فهاذ الصنادیق د�ل التقا�د، ٔ�هنا ٔ�موالها مشت فهاذ �جتاه

ٕاذن، بغینا نعرفو اكن قرار س�یايس الیوم، واش اكینة ا�و� عندها 
  قرار س�یايس د�ل ٕا�ادة �شغیل املصفاة وحتل هاذ املشلك؟ 

  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شارشكرا الس�ید املس 

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى

  :والتمنیة املس�تدامة واملعادنالس�ید وز�ر الطاقة 
أ�س�ئ� كثرية، لكن �ادي جناوب ٔ�یضا خبالصات ولكن كام قلت هذا 

  :أ�مر حيتاج ٕاىل
ٔ�وال، اك�ن تو�ه �ى ا�و� �ى احلكومة ٔ�ن موضوع ا�لو��س��ك 

ايق س��طور �شلك �بري، ٔ�ن اح�ا ك�س�توردو حىت �لزبون، و�لتايل الط
جيب ٔ�ن نتحمك يف السلس� اكم�، ؤ�ن نف�حها لالس��ر ؤ�ن نطورها ؤ�ن 

  التخز�ن؛
  املس�ٔ� الثانیة، ٔ�نه �كر�ر النفط هذا قرار ٔ�یضا ٕاسرتاتیجي؛

ل املس�ٔ� الثالثة، الساندیك هو امللكف ول�س احلق �لحكومة ٔ�ن تتد�
يف تفویت املصفاة، وا�ٓن لك مرة ت���ٔ�ل ری� جيي يش عرض ا�يل هو 

العرض ا�يل هو م�اسب، ا�يل ميكن لو ٔ�یضا �كون " السامري"م�اسب 
م�اسب، كام قلت �، لهاذ إالشاكالت لكها ا�يل طرح�وها، ل�س يف �لمي 

حط يش فلوس فهاذ موضوع التقا�د، ٔ�� �ذیت الالحئة  5(CMR)ٔ�ن 
ائنني ما اكی�ش اكع الناس د�ل التقا�د، �ش تنعطیمك هاذ د�ل ا�
  .املعطیات

أ�مر ا�ٓخر وهو ٔ�نه ف� یتعلق �ملراق�ة ما معر اكن يش ٔ�س�بوع، 
یوم ف� یتعلق �لف�ول، ٔ�ما ف�  15حسب أ�رقام ا�يل عندي ت��لكموا �ىل 

ا ٔ�ن یوم، الف�ول طبعا نظر  36یوم، ؤ�ح�ا� نصل ٕاىل  30یتعلق اك�ن 
تنحتاجو لو ٕاال يف �االت �درة وٕاال اح�ا ت�س�تعملو الغاز، ت�س�تعملو 

                                                 
5 Caisse Marocaine des Retraites. 
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  .الفحم، ت�س�تعملو ٔ�یضا الطاقات املت�ددة
ف� یتعلق ب تتعطى وا�د التعویض �لموز�ني �ش �ید�ل يف �ر�یبة 

تیلزتموشاي، وكذ� مع الس�ید ا�اودي  أ�مثنة، ما ت��عطاش ا�يل ما
  ..ت�ش�تغلو �ىل نظام شفاف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ا�هت�ى الوقت، الس�ید الوز�ر ٔ�رجوك ا�هت�ى  ،شكرا الس�ید الوز�ر

 .الوقت
منر �لسؤال الثاين موضو�ه تعممي الكهر�ء القرویة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، الس�یدة املس�شارة 

  .تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ٔ�زید من عقد�ن واحلكومات املتعاق�ة تضع موضوع الكهربة القرویة من 
مصمي ٔ�ولو�هتا، وسطرت �رامج وطنیة �مة يف هذا الباب، وامحلد � ٔ�ن 
بالد� بلغت �س�بة تغطیة �مة يف هذا الش�ٔن، لكن هناك مجمو�ة من القرى 

  . وا�واو�ر الزالت �شعر �حلیف وتطالب ٕ�نصافها يف هذا ا�ال
 %�100سائلمك يف الفریق �س�تقاليل مىت حيتفل املغرب ببلوغ �س�بة 

  من تعممي الكهر�ء؟ 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر ،لمك اللكمة

  :ن والتمنیة املس�تدامةالس�ید وز�ر الطاقة واملعاد
  . ٔ�شكر الس�یدة املس�شارة احملرتمة

ويف احلق�قة املغرب �اصو حيتفل �ملعجزة اليت حققها يف كثري من 
 20ا�االت، ال ٔ�قولها من موقع فقط احلكويم ولكن من موقع أ�رقام، ق�ل 

، م�ل قضیة الطرق، م�ل قضیة املاء، الیوم %18س�نة اكن معدل الكهربة 
  .%99.46كهر�ء يف البالد د�لنا فالعامل القروي معدل ال 
ملیار د�ل ا�رمه مبا فهيا الصفقات ا�يل  30س�نة اس��ر  20يف 
س�نة اس�تطعنا نوصلو ل  20ملیار د�ل ا�رمه، ف  �30اریة، 

دوار، اس�تطعنا  45000مغريب، اس�تطعنا نوصلو حلوايل  12700000
هاذ أ�رقام مبعىن، �ٕالضافة مسكن، ٔ�� كنعطي  2200000نوصلو حلوايل 

  .�لسدود والالحئة طوی� هاذ اليش فقط �لیو� يف الكهر�ء
لكن ا�يل م�فق معك هو ٔ�نه تیخصنا هاذوك ا�يل بقاو �اصنا �ش�تغلو 

س�نوات يف العامل القروي ا�يل ف�ه  �7لهيم، �� اك�ن هاذ الرب�مج د�ل 

زة ٕان شاء هللا �متناو ٔ�ننا الطرق وإال�رة والص�ة، وا�يل ٔ�یضا س�یكون معج
 10س�نوات يف اكفة ا�االت ما حتقق يف ٔ�كرث من  7حنققوه، س�نحقق يف 

س�نوات، وٕان شاء هللا راه بدٔ�ت أ�شغال وبدٔ�ت ا�راسات وبدٔ�ت 
  .االتفاقات �ش ی��جز هاد اليش يف العامل القروي ٔ�نه �س�تحق

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل اليس عبد  اللكمة ٔ��د
 .ا�لطیف

  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

واح�ا كنتقامسو الفكرة، اح�ا  ،الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مكشكرا 
، صايف هذا هو %100یقني وراغبني حنتفلو بذیك �طرح�ا السؤال ٔ�نه 

ما اك�ن الش،  0.54ؤال، واش �نت لنا هذیك الش طرح�ا هاذ الس
، صفر (pharmacie)هاذي فكرتين حبال ذاك اليش د�ل ا�وا د�ل 
م�ارك ومسعود  %100فاص� يش �ا�ة كتبقى كربها وسايل، ٕاذن دا� 

�متناو ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل �كون هاذ العملیة هاذي �ش ميكن 

  . �كون ال�رشى
، الس�ید الوز�ر، يه القضیة د�ل الطاقة املت�ددة ٔ�و اكینة قضیة ٔ�خرى

الطاقة الشمس�یة، راه بعض املرات الناس �یبقى فهيم احلال ف�عض ا�واو�ر 
ويف بعض املداشري ميل �یقرتحوا �لهيم يف املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة 
ید�رو الطاقة الشمس�یة، و�دامه دوار �ٓخر عندو الضوء، وكنعرفو الفرق، 

  . و ضو ولكن مايش حبال ذاك الضو، هام بغاو ذاك الضو أ�والينه
ف�� كنمتناو �كون يش جمهود �ش �ري يف ٕاطار، �ري الناس �كونوا 
حبال حبال، اح�ا لك يش مز�ن، یدار يف �ا�ة ٔ�خرى ولكن �یف هاذاك 
عندو ذاك البو� كتضوي مز�ن حىت الخور �كون عندو نفس العملیة راه 

  .تی�شاكو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .��مك تعق�ب فهاذ إالطار، تفضل الس�ید الوز�ر

  :والتمنیة املس�تدامة واملعادن الطاقةالس�ید وز�ر 
س�نوات الرب�مج ٕان شاء هللا يف  �7متىن ٔ�ن حنتفل ٕان شاء هللا عند� 

والفال�ة امحلد � ماش�یة يف  الطرقات، يف الص�ة، يف التعلمي، ٕ�ذن هللا،
  . البالد د�لنا، حصیح اك�ن اخلصاص ولكن كنتعاونو �لیه

بغیت نقول لمك الیوم ٔ�صبحت الطاقة البدی� موضة، العامل لكه �رید ا
مايش فقط �ري ا�ار وال ا�وار، والت ا�و� �غیة تد�ر  ،الطاقة البدی�

ٔ�� تعطیين البالكة د�ل الطاقة البدی�، اكنت وا�د الوقت معیورة، 
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  . الشمس وهذاك دا�ر لو اخلیط
 ا� ا�ٓن عند� طلبات الناس �غیني یبدلو ل الیوم �لعكس، نقو 

اخلیط �لطاقة البدی�، ٔ�ن �غي یتحمك فهيا ویتحمك يف اللكفة د�لها، حىت 
كن ــــــدی� �ش ميـــــادي �س�تعملو الطاقة ال�ــــــمع الفال�ة ا�ٓن غ

حىت ال �كون ملكف ��و� والفالح،  (le pompage solaire) روــــندی
فوالت موضة �لعامل، موضة ��ول، موضة �لرشاكت ٔ�ن تتو�ه حنو الطاقات 

  . البدی� النظیفة ؤ�ح�ا� نتحمك يف اللكفة
مث ما ن�ساوش وا�د القضیة، اك�ن وا�د العدد د�ل املسا�ن معزو�، 

دامللیون د�ل الس�ن�مي،  �8 تیوصل �ٔكرث من فٕاىل بغات توصل اخلیط ٔ�ح�ا
الناس �اص یعرفوها املواطنني، اخلیط ك�سوى ٔ�ح�ا� ٔ�� عندي شاك�ت، 

  . دامللیون س�ن�مي �ش توصل اخلیط 10دامللیون،  8ميل ت�سول �یقول يل 
و�� كتقول ٔ�� كنعطي، والیوم الطاقة البدی� ما بقا�ش فقط كتعطي 

والت �س�تعمل التلفزة، و�س�تعمل لك يش، مبعىن  �ري الضو خف�ف، ال،
ٔ�صبحت ا�ٓن التك�ولوج�ا م�طورة �ش ميكن ٕان شاء هللا تعطي م�توج ف� 
یتعلق �لطاقات البدی�، و�� فلیطمئنوا ٔ�ن هذا تو�ه �املي و�لتايل ما 

  .�ادي تويل ٕان شاء هللا موضة �لجمیعغتبقاش معیورة 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا الس� 

قطاع الس�یا�ة، والسؤال املو�ه ٕاىل الس�ید الوز�ر  ٕاىلون��قل 
وموضو�ه تعز�ز الربط اجلوي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�س�تقاليل، تفضل اليس حسن

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  لوز�ر�ن،الس�ید�ن ا
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

تضمن عرضمك عند تقدمي مرشوع مزيانیة الوزارة �رمس القانون املايل 
، ب�ٔن هناك �ر�مج �سهر �لیه احلكومة من ٔ��ل توفري ربط 2017لس�نة 

دمي جوي ممتزي ی�ىش مع املعایري ا�ولیة، �اصة يف جمال أ�من ويف تق
  .جودة اخلدمات

�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري اليت ٔ��دهتا 
احلكومة من ٔ��ل حتق�ق ما الزتمت به يف هذا الش�ٔن لتمنیة القطاع 

  الس�یا� ببالد�؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

د محمد سا�د، وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�ی
  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
من �دید الیوم هاذ إالشاكلیة د�ل النقل اجلوي  وسعید �دا ٔ�ننا ن��اول

�رتباط مع قطاع الس�یا�ة، ٔ�ن اكن عندي الرشف ٔ�نين حرضت معمك 
وت�شكرمك مرة ٔ�خرى �ىل املسامهة د�لمك و�ىل  ،م يف وا�د ا�لجنةالیو 

  .�ه�م د�لمك هباذ القطاع د�ل الس�یا�ة والقطاع د�ل النقل اجلوي
النقل اجلوي، �لك رصا�ة، عرف تطورات ٕاجيابیة فهاذ العقود 
أ��رية، يف املیاد�ن الثالثة ا�يل كهتم هاذ القطاع د�ل النقل اجلوي، ٔ�وال 
�ل�س�بة �لتجهزيات أ�ساس�یة، �ل�س�بة �لس�یاسة د�ل ٕاجناز مطارات 

  .�ملعایري احلدیثة ا�يل متت فهاذ الفرتة أ��رية
والیوم تنف�خروا ٔ�ن بالد� كتمتتع بوا�د العدة د�ل التجهزيات ووا�د 
املطارات ا�يل �ملعایري د�ل اجلودة ا�يل يف املس�توى العاملي، �ل�س�بة 

ذ� اك�ن ٔ��زة د�ل املراق�ة ا�يل حىت يه، امحلد �، املغرب �لتجهزيات ك
  . الیوم �یمتتع بوا�د املناطق د�ل املراق�ة ا�يل يه يف املس�توى العاملي

�ل�س�بة ملوا�بة هاذ القطاع د�ل الطريان املدين، عند�، امحلد �، 
اخنرطت يف وا�د املنظومة ووا�د املد�ریة د�ل الطريان املدين الیوم ا�يل 

املنظامت العاملیة وا�يل كتعمتد املعایري العاملیة لتحسني اجلودة فهاذ ا�ال 
د�ل ا�ال اجلوي، وا�يل كتضمن كذ� الظروف د�ل سالمة �لتنقل يف 

  .هاذ ا�ال اجلوي
�ل�س�بة �لخطوط اجلویة، اكنت كذ� قرارات ٕاجيابیة جشا�ة يف العقود 

، ا�يل  (openSky)، مبا �سمى �لسامء املف�وح أ��رية بف�ح ا�ال اجلوي
مك�نا الیوم �ش �كونوا عند� وا�د اخلطوط جویة ا�يل ما اكن�ش من 
ق�ل، �ش �كون عند� رشاكت د�ل الطريان ا�يل الیوم كتجي وتتغطي 

من اخلطوط ا�يل عند� مف�و�ة �ىل املس�توى الوطين، وهذا  %50تقریبا 
اذ الس�نوات أ��رية، ولكن مازال الرهان موجود جمهود ج�ار ا�يل تدار فه

�ل�س�بة لتحسني م�ال الش�بكة د�ل اخلطوط اجلویة ا�ا�لیة، حتسني 
العجز �ل�س�بة �لخطوط  الولوج ٕاىل بعض املناطق ا�يل مازال فهيا وا�د

  . اجلویة، وهذا ما �ش�تغل �لیه فهاذ الفرتة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�بلمك ال

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
اح�ا �شاطرمك الرٔ�ي ونف�خر �لك شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إالیضا�ات، 

  . ما ٔ�جنز يف هاذ املیدان



  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2017 یولیوز 25( 1438 ذو القعدة 01

ولكن مبا ٔ�ن تیعرفوا بعض املدن اكن هناك نقص يف الب��ات التحتیة، 
ن�اولو �ش �كون هناك وا�د اكن هناك نقص يف �دة جماالت، ولهذا ك 

�جهتادات، هاذ �جهتادات ما غميك�لهمش �كونوا بدون وا�د النوع 
  . د�ل املسامهة، والس�� ما �سمى اخلطوط امللك�ة املغربیة

ٕاىل بغینا نقویوا الس�یا�ة، راه �اص �كون عند� �ىل أ�قل، ٔ�ن �یف 
�روا ما �یدرهومش ا�يل �ید (les charters)ما كتعرفوا ذاك الر�الت 

الرشاكت ا�يل كتعمل د� م�ال يف مدینة فاس، كتعملهم اخلطوط امللك�ة 
ولكن �ش ميكن لها �سامه اخلطوط  (Air France)املغربیة وكتعملهم 

امللك�ة املغربیة فهاذي، �اصها البد �كون هناك مساهامت مجیع املتد�لني، 
 (directement) ٔ�ن ميل كنتلكمو �ىل الس�یا�ة مع أ�سف كمنش�یو

لوزارة الس�یا�ة يف الوقت ا�يل كنلقاو �دة وزارات فه�ي مسؤو� م�ارشة 
  .ٔ�و �ري م�ارشة يف ٕاطار �منیة الس�یا�ة

كنمتناو �لك رصا�ة �ش نقفزو وا�د القفزة ٕاجيابیة �لمس�تق�ل، �ش 

حنققو هاذ أ�ماين وهاذ ٕاىل بغیت تقول املبتغى ا�يل �غیني مجیع املغاربة 
  .�نوصلو 

راه �ري �م، ولكن �ش نوصلو لها راه  2020ميل كنقولو الرؤیة د�ل 
  .�اصها وا�د النوع د�ل الت�دي من مجیع مكو�ت ا�متع املغريب

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار

ثواين كنعتقد  10يف �دود  ،الس�ید الوز�ر ،تودون الرد �ىل التعق�ب
  .ضليه ا�يل بقت �، تف

الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
  :�ج�عي

  . ٕاذن مرة ٔ�خرى ك�شكرمك
فعال مازال حتد�ت كربى ا�يل كتوا�ه هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة، ا�يل 
بغیت نؤكد �لیه هو ٔ�ن انضامم الیوم النقل اجلوي لهاذ القطب د�ل 

ة �ادي یصبح من أ�دوات د�ل تفعیل الس�یا�ة ود�ل الصنا�ة التقلیدی
هاذ القطاع الس�یا�، واح�ا كنجهتدو �ش �س�تعملو هاذ أ�داة اجلدیدة 

  .لتطو�ر هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ة وموضو�ه، ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساوا

حصی� ٔ�داء صندوق دمع ال�سك �ج�عي، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار، اليس 

  .مربوح تفضل

  :املربوح احلو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�یدة الوز�رة، صوت الربملان �ىل م�الغ مالیة �ملالیري د�ل ا�رامه 
  .رصدت لصندوق ال�سك �ج�عي ٔ�هداف اج�عیة حمددة ومل�ة

�سائلمك عن حصی� ٔ�داء هذا الصندوق؟ و�س�بة ما مت ٕانفاقه من هاته 
  أ�موال؟ وما هو الرصید احلايل �لصندوق؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .كرا الس�ید املس�شارش

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

 وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة ،احلقاويالس�یدة �س�مية 
  :�ج�عیة

  .والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني ،�سم الرمحن الرحمي
  . ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال املهم

�ج�عي كام تعلمون �اء مع قانون املالیة طبعا صندوق ال�سك 
، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن يف 2015، لكن مل یمت تفعی� ٕاال يف س�نة 2012لس�نة 

  . ملیون درمه 50ذ� الوقت رصد � م�لغ تقریبا 
ملیون درمه رصدت لهذا  100بلغنا  2016يف س�نة وا�دة یعين يف 

�ات أ�ش�اص يف الصندوق، و�لتايل متك�نا من ٔ�ن �س�تجیب للك اح�یا
وضعیة ٕا�اقة، ٔ�ن كنتلكم �ىل صندوق ال�سك �ج�عي يف الشق 
املتعلق �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة وكذ� أ�رامل، حبیث ٔ�ن لنا �القة 

  .كقطاع هبذا الشق من صندوق ال�سك �ج�عي
ٕاذن هذا الصندوق مك�نا من ٔ�ن نغطي احلا�ة اكم� �متدرس أ�طفال 

  . ملیون درمه 53تقریبا  2017اقة، وذ� �رصد هذه الس�نة يف وضعیة ٕا�
كام ٔ�نه متك�نا من ٕا�داث مجمو�ة من املراكز اخلاصة بتوج�ه واس�تق�ال 
وتقدمي املعینات التق�یة وكذ� التق�یات البدی� لهؤالء أ�ش�اص وا�يل 

  . ملیون درمه �15یبلغ تقریبا وا�د 
ال�سك �ج�عي تقدميه طبعا هناك يشء �م متك�نا بفضل صندوق 

لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وهو ا�مع �لمشاریع يف ٕاطار املقاو� ا�اتیة، 
  . و�لتايل �س�تجیب �ىل مس�توى احملاور أ�ربعة لهؤالء أ�ش�اص

امرٔ�ة �س�تف�د من دمع صندوق  70000يف الشق اخلاص �ٔ�رامل الیوم 
  .ال�سك �ج�عي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�یدة الوز�رة شكرا

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب
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  :املربوح احلو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

 5السؤال يف احلق�قة ٔ�عرض من ذ�، ٔ�نه الصندوق �لك ا�يل ف�ه 
  . د�ل احملاور لكها اج�عیة

بغینا �ش امن اخلطورة ا�يل كنالحظو، الس�یدة الوز�رة، وهذا نوع 
  . تنورو�، الس�یدة الوز�رة، ونعرفو ٔ�ش�نو هاذ اليش

هاذ الصندوق عرف �زاید مقلق ف� خيص الرصید د�لو، ا�ٓن كنتلكمو 
�الش ابغینامك تنورو� ادامللیار د�ل ا�رمه،  �10ىل وا�د الرصید حبوايل 

وتتحجج القطا�ات  مالیري د�ل ا�رمه؟ ٔ�نه �البا ما تربر �10رامكت هاذ 
  . احلكوم�ة بضعف املزيانیات، ولكن حنن ا�ٓن كنظن يف وضعیة العكس

ملیار د�ل ا�رمه ٕاىل بقات  10تنورو�، ٔ�نه  ،الس�یدة الوز�رة ،بغینامكا
واقفة واح�ا يف ٔ�مس احلا�ة لهاذ احملاور �ج�عیة لكها، وٕاال هناك �لل 

ربملان، ٔ�نه كنت�ٔملو وكنویو ٔ�نه فيش �ا�ة، ٔ�نه أ�موال كرنصدوها يف ال
احلكومة �ادي تنفق، و�خلصوص فهاذ املسائل �ج�عیة، ٔ�هنا ما 

�اصها وا�د القدرة ٕانفاق�ة �لوصول ٕاىل أ�هداف  ،خصهاش دراسة تق�یة
  . و�لوصول ٕاىل املواطنني واملواطنات املس�هتدفة

املبادرة " ت�سري"و" رام�د"بغینا نعرفو، الس�یدة الوز�رة، �خلصوص ا
ملیون د�ل املس�هتدفني  4ٔ�ظن فهيا ٕاجناز �م �دا  ،"ملیون حمفظة"ـامللك�ة ل

یاله " ت�سري" ،600ملیار و 1" رام�د"�ادیة مز�ن، ولكن القضیة د�ل 
واح�ا در�ه �ش حناربو الهدر املدريس، ما يه النتاجئ؟ الهدر املدريس  0,5

�اص ذوي �ح�یا�ات اخلاصة ا�يل �یقولوا لنا بيل يف �زاید، مسا�دة أ�ش
، وهاذي ف�ة، الس�یدة 2016-2015ملیون درمه يف  150رشتو لها، یاله 

  .الوز�رة، حتتاج ٕاىل عنایة �اصة
 346املسا�دة د�ل ال�ساء أ�رامل يف وضعیة هشة، هنا مشلك یاله 

  .، وهنا راه ال�م رمبا ٔ�كرث من هذا2016 -2015ملیون درمه يف 
جعلين، الس�یدة الوز�رة، كهنرضو �ىل الطاقة إالجنازیة هاذ اليش �ی

�لقطا�ات احلكوم�ة، ك�سائلمك �ىل الطاقة إالنفاق�ة �لقطاع د�لمك، ٕاىل 
اكنت هاذ الفلوس ما قاد�هناش �ش تنفقوها ٔ�عطیوها لقطا�ات ٔ�خرى، 
ٔ�رى �ش �كونوا موجود�ن، عند� جام�ات فقرية واح�ا ك�شوفو ٔ�ش�نو واقع 

عطیو �ري اعند� قطا�ات وزاریة طامعة فأ�موال د�ل اجلهات، فالبالد، 
 اب��ا�مك بعدا حىت �مكلوا هاذ اليش ومن بعد ٔ�ج�و �لجهات �ش ��دو 

  .مهنا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�یدة الوز�رة �لتعق�ب، تفضيل

  :�ج�عیة والتضامن واملساواة والتمنیة أ�رسةرة الس�یدة وز�
ميكن كتطرح سؤال �ىل يش قطاع �ٓخر،  ،الس�ید املس�شار ،امسح يل

كفاتوش، ف�� املیون د�ل ا�رمه وما  50ٔ�ن القطاع د�لنا �رصدت لو 
 ـ�اود طلبنا مزید من �ع�دات، ف�عطى هاذ املبلغ مضاعف فوصلنا ل

  .رمهملیون د�ل ا� 100
الیوم اح�ا �ري �ل�س�بة �متدرس أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، راه اكنت 

ف�ا�ش �ش نغطیو احلا�ة وطلبنا ملیون د�ل ا�رمه ما اك 33عند� �ري 
�الش كتلكم، اعرف�كش املیون د�ل ا�رمه، �� ما  53من املالیة 

؟ ٔ�ن �ا�ة �لفعل اح�ا ما رصد لنا �س�هتلكه متاما ونطالب �ملزید، ملاذا
  . ا�متع لهذا الصندوق �برية و�برية �دا

لنا �ري طفل يف وضعیة ٕا�اقة وا�د ما لقاش املاكن د�لو  ىبقاا�ٓن ٕاىل 
يف مركز �لمتدرس، راه �یكون املشلك د�ل الصندوق ا�يل ما لباش هاذ 
�نتظارات، ف�التايل اح�ا الیوم �اج�نا ٕاىل مزید من املزيانیة �مع هذا 

دوق يف الشق اخلاص �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ما كنتلكمش �ىل الصن
ملیون "، ما كنتلكمش �ىل "ت�سري"، ما كنتلكمش �ىل "الرام�د"

، ٔ�� ما خيصين ف� یتعلق �ٕالنفاق والقدرة �ىل إالنفاق، كنفقو لك "حمفظة
  . يشء وحنتاج ٕاىل املزید

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ؤ�شكرك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة ،لس�یدة الوز�رةشكرا ا

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين وموضو�ه، 
�لف�ات وانعاكسات حمارض الصلح، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

 .الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید رئ�س الفریق

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .�سم هللا

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدتني الوز�رتني، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ال خيفى �لیمك ٔ�ن أ�زمة �ق�صادیة قد رمت بظاللها �ىل الرشاكت، 
  . فرنى ٔ�ن مجمو�ة من الرشاكت قد مت ٕا�القها ٔ�و تغلق لس�ب من أ�س�باب

�ري ٔ�ن ك�ش الفداء یبقى هو أ��ري عندما حترر � حمارض الصلح، 
  . ارض حتول دون مواصلته لطلب حقوقه �ى القضاءهذه احمل

مفا رٔ��مك، الس�ید الوز�ر؟ وهل ان�هبمت لهذا إالجراء ا�ي یرض مبصاحل 
  أ��ري؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الشغل وإالدماج املهين وز�رالس�ید محمد ی�مي 
  .كرا الس�ید املس�شارش

كد ٔ�نه جوا� �ىل السؤال ا�ي تفضلمت به ٔ�ن خمتلف �ٔ بغیت نأ�وال، 
مبناس�بة �زا�ات الشغل الفردیة �متزي �لضام�ت  ةحمارض االتفاق�ات احملرر

القانونیة والقوة الثبوتیة الاكف�ة محلایة حقوق أ�جراء، سواء �الل مر�� 
واء �ىل مس�توى العمل ا�يل تیقوم به ال�سویة ا�هنائیة ٔ�و اجلزئیة، ٔ�ي س

  . العون امللكف �لتف��ش ٔ�و عند املطالبة ب�سویة الزناع القامئ ٔ�مام القضاء
�نیا هذه احملارض، كام تعمل الس�ید املس�شار، مؤطرة بعدة نصوص 

من مدونة الشغل، اليت نصت �ىل ٔ�ن العون امللكف  41قانونیة مهنا املادة 
 ٕا�رام اتفاق يف ٕاطار الصلح املهين ی��غي ٔ�ن �لتف��ش ا�ي �رشف �ىل

یضمن يف حمرض االتفاق نقط اخلالف واملبلغ إالجاميل املرتتب عن الفصل 
�سخ یمت توق�عها من طرف املشغل وأ��ري مع املصادقة �ىل حصة  3يف 

  .ٕامضاهئا، ویوقعها العون امللكف بتف��ش الشغل
الرشوط �كون الزناع الفردي يف هذه احلا� ٕاذا وقع أ�مر هكذا وهبذه 

  . قد سوي هنائیا ویصبح �ري قابل �لطعن ٔ�مام احملامك، هذا ما یقو� القانون
نصتا �ىل �سلمي أ��ري التوصیل عن  76و  73عند� ٔ�یضا �لثا، املادة 

تصف�ة لك حساب عند ٕاهناء العقد، ٔ�ي س�ب من أ�س�باب وذ� قصد 
من التوصیل املبلغ املدفوع �اكم� قصد تصف�ة لك ٔ�داء جتاهه وی��غي ٔ�ن یتض

التصف�ة ا�هنائیة �لحساب مع بیان مفصل لٔ�داءات ٔ�و ٔ��ل سقوط احلق 
یوما، مك�و� خبط واحض سهل القراءة وإالشارة ٕاىل �ون  60احملدد يف 

  . التوصیل حمرر يف نظري�ن �سمل ٔ��دهام لٔ��ري
ميكن لٔ��ري بطبیعة احلال ی��غي ٔ�ن �ك�ب أ��ري قرٔ�ت ووافقت، و 

یوما لتوق�عه بوسائل إالثبات القانونیة،  60ٔ�ن یرتاجع عن التوصیل �الل 
ٕاما رسا� مضمونة مع ٕاشعار �لتوصیل، رفع دعوة �ى احملمكة �ىل ٔ�ن 
یتضمن التبلیغ بطبیعة احلال خمتلف احلقوق اليت ال �زال م�ش��ا، رمبا �ادي 

ال ما ید�روشاي ميكن نتفق تقول يل واش هاذ اليش أ��ري �یقدر ید�رو و
معك وال ما نتفقش معك، ولكن هذا كتويل مسؤولیة حبال هاذي 
مسؤولیة فردیة، ٔ�ن إال�سان �یوقع، ولكن اك�ن وا�د املسؤولیة ت�ٔطريیة، 
ٔ�نت تعمل من یقوم هبذا الت�ٔطري ومن ی��غي ٔ�ن یوا�ب العامل ليك �كون 

  .ليت ٔ�رشت ٕا�هياقادرا �ىل ٔ�ن یوقع �ىل حمارض لها هذه القوة ا
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب

  :السالم ا�لبار عبد الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

كن�شكرك الس�ید الوز�ر �مس الفریق �س�تقاليل ا�يل وحض لنا ٔ�ن 
الس�ید الوز�ر من الواقع ا�يل كنع�شوه يشء، ما �ك�ب وما اطلع �لیه 

  . �الل املسا�د�ن نتاعو يشء �ٓخر
اح�ا كنلمسو ٔ�ن هناك تضارب قانون �لزتامات والعقود ومدونة 
الشغل ا�يل تیرصحوا ٔ�و ت�سمحوا لٔ��ري �ش یطعن �ى السلطات 
القضائیة ا�تصة عندما �شعر بغنب ما، الیوم ميل ت�سطرو حمرض الصلح، 

، واش هاذ حمرض الصلح �ینفرد بعض يش و�ا ٔ�نه اك�ن يف مدونة الشغل
  مرة يف �االت كنمتناوا �كون �درة؟

املشغل مع أ��ري وتیوقعوا حمرض صلح يف غیاب النقابة ٔ�و من ینوب 
عن أ��ري، س�� ٕاىل اكن أ��ري ٔ�يم، قرٔ�ته ووافقت �لیه واطلعت �لیه، 

  .هذا راه تنك�بوه وتیوقع أ��ري، ولكن �یتحرم
ٕایقاف هاذ املسلسل وف�ح ا�ال لٔ��ري ملتابعة حقه،  سؤالنا اح�ا هو

ا�يل ت�سمح لو یطعن �الل  775طبقا لقانون العقود و�لزتامات، الفصل 
  . یوم، اح�ا تنحرموه 30

هتا ویولیو افك�متىن من أ�طر د�ل الوزارة ما تبقاش �ري تضارب بعضی
ر �ادي �رجع فراعنة عند� فذیك الوزارة د�ل ال�شغیل، وهذا ٔ�مر �ٓخ

الس�ید الوز�ر �ادي �راقب شغلوا، ٔ�ن هناك من بدل ٔ�ن یقوم بواج�ه 
یعود ٕاىل مقاومة زمالئه وا�فاع عن ماكنه، هذا �رجع لنا هاذ احملارض، 
وفروا ملف�شني الشغل �ش یقوموا �لواجب د�هلم ویتجولوا و�شوفوا 

الوز�ر  املؤسسات، و�ا ٔ�ن هذا �ارج عن السؤال، ٔ�ن تنعرف الس�ید
�ادي یقول يل هذا خرجت �ىل املوضوع، ولكن أ�ساس هو حمارض 

  .الصلح جيب ٔ�ن �راجع
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�نیة 30يف بضع ثواين الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، 

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
ارض يه مؤطرة �لقانون، املدونة د�ل الشغل واحضة فهاذ هاذ احمل

  . املوضوع
�ادي �سولين واش، بطبیعة احلال ميل تیكون العمیل ٔ�يم، العون 

  . د�ل مف�ش الشغل هو تیطلع وهو تیوقع �ك
ٔ�� قلت � وا�د القضیة هاذ إالخوان د�لنا العامل لٔ�سف الشدید، 

تتعرف ال یعذر ٔ��د جبه� �لقانون،  ..إاىل اكن ما تیقراش راه القانون م
ولكن وٕان اكن ال جيهل ٔ�� ٔ�عتقد ب�ٔن النقابة �اصها حتل حم� و�كونه 
وتصاح�ه ولو ٔ�نه هو ا�ي س�یوقع، هذه مسؤولیة النقا�ت ٔ�یضا 

  .واملسؤولني د�ل املندوبني د�ل العامل
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  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .امهتمك يف هذه اجللسةؤ�شكرمك �ىل مس ،شكرا الس�ید الوز�ر

مو�ه �لس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن  أ��ريالسؤال 
والتمنیة املس�تدامة امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، وموضو�ه الوضع الب�يئ املزري 

من فریق التجمع الوطين  املس�شار�نٕ�قلمي طانطان، اللكمة حلد السادة 
  .لس�ید املس�شارلٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل ا

  :املس�شار الس�ید محمد ٔ��ح�یين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

یع�ش ٕاقلمي طانطان ٔ�وضا�ا بی��ة مزریة جراء �لل تقين قام به املك�ب 
امل الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب قطاع املاء، ا�ي ٔ�غفل ربط مع

تصبري السمك �ٕالقلمي مبحطة املعاجلة اليت ٔ�رشف �ىل ٕاجنازها املك�ب 
�رب ختصیص قطعة  ن �لیل�الوطين �لامء الصاحل �لرشب، وسامهت جام�ة 

  .ٔ�رضیة الجنازها اليشء ا�ي ٔ�فرز نقطة بی��ة سوداء جبام�ة �ن �لیل
  الس�ید اكتبة ا�و� احملرتمة،

القطاع، والس�� بعض التظاهرات  يف ٕاطار ا�ینام�ة اليت زرعمت يف
العاملیة اليت �اش�هتا اململكة بعد اح�ضان املغرب �ٔكرب ملتقى �املي مبرا�ش 
محلایة املناخ، مىت س�تعملون �ىل معاجلة هذه إالشاكلیة البی��ة اليت تعاين 

  بصفة �اصة، وٕاقلمي طانطان بصفة �امة؟ �ن �لیلمهنا جام�ة 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املس�شاررا الس�ید شك

  .اللكمة � الس�یدة الاكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة الوايف�زهة الس�یدة 
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ارون �ىل ٕا�رة هذا املوضوع الب�يئ يف ٔ�وال ت�شكر الس�یادة املس�ش
  .ٕاقلمي طانطان

ٔ�وال تن�ٔكد �ىل مس�تویني، �ىل املس�توى العام الیوم الوزارة �ش�تغل 
�ىل ٔ�ن تقلل لكفة التدهور الب�يئ �ملغرب، ٔ�ن عندو لكفة مالیة، لكفة 

�اصنا نقولوها يل امحلد �، ا�حصیة ولكفة كذ� �ل�س�بة لرمزیة املغرب، 
  .غرب تقدم ف� یتعلق ٕ��داث م�ظومة بی��ةٔ�ن امل

وف� یتعلق ٕ�قلمي طانطان كتعرفوا، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�ننا 
عند� ش�بكة د�ل التطهري السائل وكذ� حمطات ملعاجلة املیاه العادمة 

   .طیةمركز الو ، وكذ� �ىل مس�توى ٕاقلمي طانطان وكذ� يف جفوشت
و ٔ�ن املفرتض ٔ�ن الرشكتني البد ٔ�ن �كون ٔ�ش ا�يل وقع؟ إالشاكل ه

ربط املقذوفات د�هلم الصناعیة، و�اصة ٔ�هنا مقذوفات تتعلق �ملقذوفات 
  . د�ل تصبري السمك، �اصهم یرتبطوا هباذ احملطة د�ل املعاجلة

ا�يل مت، هو ٔ�نه الرشكة أ�وىل �ات ق�ل ما یعمتد املغرب قانون د�ل 
ولكن اح�ا الیوم عند� جلنة �لتواصل مع املد�ریة  دراسة الت�ٔثري �ىل البی��ة،

د�لنا يف �ني املاكن مع السلطات احمللیة ا�يل كتوا�ب هاذ الرشكة �ش 
  .متيش تد�ر ا�راسة د�لها وتد�ل يف املنظومة �امة، هذا املس�توى أ�ول

املس�توى الثاين هو ٔ�ن تدارت حمطة �لمعاجلة، �ش یمت الربط د�لها 
امل هاذوك املیاه، ولكن ا�راسة لٔ�سف ما ان�هبا�ش ٔ�ن هاذ ویمت اس�تع

املقذوفات يه مقذوفات عندها ملو�ة �الیة، وفهيا كذ� بعض النفا�ت 
ا�يل اك�ن يف حمطة املعاجلة، �لتايل اح�ا  (STEP)ا�يل ممكن خترس ذاك 

  .كذ� كنوا�بومه، راسلنا الس�ید العامل
املس�توى املركزي فهذیك ا�لجنة  كذ� من النقط ا�يل كنتابعوها �ىل

 ااملركزیة �ىل ٔ�ن نوا�ب الرشكتني �ش یتقدموا يف ا�راسات د�هلم وید�رو
املنظومة اكم�، حبیث ٔ�ن �ربطوا، �ربط معلیة القذف �رشكة بطریقة �ري 
م�ارشة �ش تعاجل معاجلة ٔ�ولیة، مث �ربط �ملنظومة ا�يل اكینة يف حمطتني 

  . طهري السائل وحمطة املعاجلةد�ل م�ظومة ش�بكة الت 
ولكن اح�ا تنعملو �شلك مايش �ري يف  2014هذا العمل بدٔ� من 

طانطان، ولكن �ىل املس�توى الوطين �ش �رسعوها، �الش؟ ٔ�ن 
ا�راسة ا�يل دارت �ىل مس�توى الوزارة بی�ت ٔ�ن هناك لكفة، املغرب 

  . ملیار د�ل ا�رمه 33كتلكف معلیة التدهور الب�يئ 
هبذه املناس�بة تنقول �لمغربیات واملغاربة ميل �ید�ر ٔ�ي وا�د ٔ�ي  ؤ��

ممارسة ضد الب��ة �ی�ٔذي هبا املوارد الطبیعیة �یلكف راسو حصیا، و�یلكف 
أ�طفال الصغار ا�يل �یقدرو ميوتوا، �یلكف كذ� بالد� ا�يل تؤذى يف 

الفرشة  مواردها الطبیعیة، وميل تنقولوا نؤذي املوارد الطبیعیة، كنق�سو
املائیة، واح�ا �لكمنا الیوم يف اجللسة الربملانیة �ىل ٕاشاكلیة ندرة املیاه، 
كنتلكمو كذ� �ىل ٔ�مه ٕاشاكل ا�يل �یوا�وا العامل وكتوا�وا �اصة القارة 

  .�فریق�ة هو تداعیات التغريات املناخ�ة يف بالد�

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

لوقت اكمل الس�یدة اكتبة ا�و�، لمك اللكمة الس�ید اس�هتلكت ا
 .املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :ٔ��ح�یين محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  . ت الوقت د�لها �ري يف املنظومة العامة البی��ةلاك

طانطان یع�ش بصفة �اصة مشلك ب�يئ خطري، ٔ�ن هاذ ا�لجنة ا�يل 
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یدة الوز�رة، اح�ا �ل�س�بة لنا ما ك�شوفو جلنة، وساكنة � قالت الس� 
ا�هنضة ٕ�قلمي طانطان �ا�شة �ا� مزریة، ٔ�ن يف الوقت ا�يل خرج إال�سان 
من دارو ویلقى الرؤوس د�ل الرسد�ن ویلقى اجللوف د�ل الرسد�ن يف مف 
دارو، راه �ادي �كون مشلك عندو، طانطان �ا�ش مشلك، ٕاىل مىش 

طیة اك�ن هادوك ال�رس�ت د�ل م�اه د�ل السمك، ا�يل �ی�لیو جلهة الو 
الشاح�ات د�ل الرسد�ن، وٕاىل خرج �لسوق اك�ن هذاك املطرح العشوايئ 
ا�يل عند� يف طانطان دميا ف�ه ا��ان �ارج �ىل الناس د�ل � املسرية، 

  . و� اجلدید
ینا بقعة ٔ�رضیة ا�يل ٔ�� ٔ��رٔ�سها، ٔ�عط  جام�ة بين �لیلالس�یدة الوز�رة، 

من ٔ��ل فك املشلك، ولكن ميل تنجز التصف�ة د�ل املعاجلة ما حتل 
  . املشلك

قضیة املس�ٔ� د�ل ا�راسة هذاك الشغل د�ل املك�ب الوطين �لامء، 
اح�ا ا�ٓن د� وضعنا لمك شاكیة ٔ�ن� �وزارة د�ل الب��ة، بغینامك تقوموا بوا�د 

�شوف �لضبط �ٓش واقع عند� يف  ا�لجنة تف�دوها لعني املاكن، �ش
 10000دالناس �كونوا مس�تف�د�ن من املعامل و 10إالقلمي، ٔ�ن ما ميكن 

د�ل أ�بناء فهيم ا�يل معى، فهيم يف أ�طرش، من هذاك الناجت الب�يئ ا�يل 
  . �لضبط هو فالساكنة

  الس�یدة الوز�رة، 
هبا، ولكن هللا  اح�ا �ارفني قدرا�مك و�ارفني أ�مور ا�يل ٔ�ن� قاميني

خيلف �لیك بغینامك تبعثوا لنا وا�د ا�لجنة لتقيص احلقائق، ٔ�ن عند� اكرثة 
وٕاىل قلت � اكرثة راه قللت مهنا، راه عند� اكرثة بی��ة راه ما اكینة حىت 
فيش ٕاقلمي، �ش �كون الزنقة فهيا الروس د�ل احلوت والقرشة د�هلم راه 

  . اكرثة

بغیناش ابعدة وقفات، ولكن وقفات سلمیة وما املواطنني راه قاموا 
�كون التصعید �بايق أ�قالمي، راه كندقو �قوس اخلطر من �دید فهاذ املنرب 

  .هذا
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

بغیيت التعق�ب يف بعض الثواين، و�ا سالیيت الوقت، تفضيل الس�یدة ا
  .اكتبة ا�و�

لكفة امل ،�ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة و�ا�اكتبة الس�یدة 
  :�لتمنیة املس�تدامة
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�وال ٔ�نمت جزء من احلل، ٔ�ن ا�لجنة كمتثلوا فهيا، و�لتايل ولكن ٔ�� 
كنقول �، ٔ�� ٔ�تعهد ٔ�مام السادة املس�شار�ن، ٔ�ننا �ادي نعملو مجیع �اصة 

عرف ٔ�ن معلیة الربط �اصو یقول لنا فني ا�راسة، ا�راسة �مة ٔ�ن كت
�ادي دوز؟ ما �كو�ش تعرض، �كون هاذ املشلك، إالشاكل، وهذه 
املسائل ا�يل �ادي نناقشوها، املد�ریة اجلهویة د�لنا حریصة �ىل ٔ�ن 

  .إالجراءات �ش حتل هاذ املشلك ا�يل كنعرفوه وكنوا�بوه �ش�تغل �لك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
، ة ا�و�، ٔ�شكرك �ىل مسامهتك يف هذه اجللسةشكرا الس�یدة اكتب
  .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


