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  سابعة بعد املائةال  اجللسةحمرض 

 ).م2017 غشت 01(هـ 1438 ذو القعدة 8 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
 ادیة�ق�قة احلاوعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة الرابعة و  ةسا�: التوق�ت
  .مساء وأ�ربعني

  .أ�س�ئ� الشفهیة قشةم�ا: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
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

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 

  .وٕا�ال�ت، ولمك اللكمة

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
يف البدایة حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد 

الس�ید رئ�س  هذه اجللسة، مع اجللسة الشهریة ا�صصة لتقدمي ٔ�جوبة
  .احلكومة حول أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة

كام س�یعقد ا�لس �لسة �امة ٔ�خرى یوم �د أ�ربعاء ابتداء من 
السا�ة العارشة والنصف صبا�ا ملناقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول 
�لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول ٔ�عامل احملامك املالیة، طبقا ٔ�حاكم الفصل 

ر، وتلهيا �لسة �امة �رشیعیة يف نفس الیوم �ىل السا�ة من ا�س�تو  148
الثالثة زو� ختصص هذه اجللسة ��ارسة والتصویت �ىل �دد من 

  .النصوص اجلاهزة
و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  .، بلغ2017فاحت غشت 

 سؤ�؛ 17 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  .سؤ� 15 :الك�ابیة�دد أ�س�ئ�  -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

  .�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال، تفضل نقطة نظام

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  الس�ید الرئ�س، 

امسعنا ا�ٓن الربجمة ا�يل تقدم هبا الس�ید أ�مني، املفروض ٔ�نه اك�ن 
جلنة املالیة یوم �د �ىل السا�ة الثالثة، مربمج م�ذ ٔ�كرث  مربمج اج�ع د�ل

د�ل القانون ا�ا�يل كتقول ب�ٔن ندوة  89من ٔ�س�بوع، واحلال ٔ�ن املادة 
الرؤساء يه ا�يل كتناقش ٔ�شغال ا�ل�ان وتتداول يف الربجمة الزم�یة ٔ�شغال 

  . ا�لس
ال�رشیعیة  ومبا ٔ�ن ندوة الرؤساء مازال ما انعقدت �ش تقرر يف اجللسة

د�ل �دا، ما عرف�ش ب�ٔي حق املك�ب ٔ�عطى لنفسه هاد احلق يف ٔ�نه یلغي 
  .اج�ع �م د�ل جلنة املالیة �دا خمصص ملناقشة مشاریع يف �ایة أ�مهیة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . املك�ب مل یت�ذ قرارا هنائیا يف هذا املوضوع

ملك�ب ٔ�ن �ادي �كون هناك ٕایه، متاما، متاما، النقاش ا�ي دار يف ا
اتصال بني رئاسة ا�لجنة وندوة الرؤساء، �ادي حترض �دا يف ندوة الرؤساء 
و�ادي ندرسوا هاذ النقطة ونعطیوها ما �س�تحق من أ�مهیة و�ادي نتا�ذو 

  .القرار املناسب
�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر 

�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وموضو�ه الرتبیة الوطنیة والتكو 
مسطرة ولوج اجلامعات واملعاهد واملدارس العلیا ذات �س�تقطاب 

  . احملدود
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

  .�لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل

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

مسطرة ولوج املدارس واملعاهد  الس�ید الوز�ر، �سائلمك حول
  .واملؤسسات ذات �س�تقطاب احملدود

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر
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الس�ید �ا� الصمدي اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين 
  :العايل والبحث العلمي لكف �لتعلميامل ،والتعلمي العايل والبحث العلمي

ٔ�شكرمك الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل طرح هذا السؤال، ويف هذا 
الوقت ��ات ا�يل عرف �الل أ��م القلی� املاضیة ولوج ٔ�بنائنا ٕاىل 

  .م�ار�ت املدارس واملعاهد ذات �س�تقطاب احملدود
ل هاذ ٔ�رید ٔ�ن ٔ��ربمك ؤ��رب الرٔ�ي العام من �اللمك ٔ�ن إالجراء د�

الس�نة اجلدید، هو ٔ�ننا رفعنا �دد املقا�د املتا�ة يف هذه املؤسسات ب�س�بة 
مقعد  4164، ٔ�ي �ز�دة 23924ٕاىل  19760، لی��قل العدد من 20%

بیداغو� �دید، وهذا طبعا ٔ��ح فرص ٔ�كرب ٔ�بنائنا من احلاصلني �ىل 
  .البااكلور� لاللت�اق هباته املؤسسات

��ذها �الل الس�نة القادمة، ومهنا ز�دة وهناك ٕاجراءات ٔ�خرى س� 
ٔ�یضا مع موا�بة لك ذ� �ملقا�د البیداغوج�ة الالزمة و�لت�ٔطري  30%

  .الرتبوي الالزم
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف التعق�ب

  :الكساب الس�یدة ر�اءاملس�شارة 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ك�شكرمك �ىل هاذ البادرة ا�يل �ذیتو د�ل الز�دة يف �دد يف احلق�قة 
د�ل الطلبة ا���ن یلجون هذه املعاهد، فاح�ا كنعرفو ٔ�ن هاذ الطلبة 
�یقوموا مبجهودات �برية وأ�رس د�هلم تعاين، و�یحصلو مجمو�ة �برية من 
هؤالء الطلبة �یحصلوا �ىل معدالت مرشفة، وتیكون عندمه الرغبة يف 

  . ذه املعاهدولوج ه
لكن لٔ�سف هذاك احلاجز ا�يل تیكون د�ل املعدل تیكون �اجز 

  .ٔ�مام هؤالء و�یحرم رشحية �برية من الطلبة من ولوج هذه املعاهد
وتنعرفوا ب�ٔن ا�متدرس، هو ٔ�ن هاذ الطلبة هاذو ميل تیوصلوا لهاذ 
الباب املسدود تیضطرو ٕاما ٕاىل ولوج املعاهد اخلاصة، ولٔ�سف احلكومة 
ت�شجع هاذ اجلامعات واملعاهد اخلاصة ويه يف احلق�قة ملكفة �دا �دا، 
وٕاما تیضطرو ٕاىل ولوج املؤسسات ذات �س�تقطاب املف�وح وا�يل تنعدم 
فهيا �البا رشوط التحصیل العلمي ورشوط حىت العمل �ل�س�بة �لمؤطر�ن 

  .و�ل�س�بة لٔ�ساتذة
رس �ىل ٔ�طفالها، فاح�ا اح�ا تنعرفوا ٕاذن التلكفة ا�يل كترصفها هاذ ا�ٔ 

كنعتقدو يف الكونفدرالیة ب�ٔن من الرضوري ٔ�ننا ند�رو وا�د ا�هود ٔ�كرب، 
�لام ٔ�ن هاذ املؤسسات يه يف �الب أ�ح�ان مؤسسات ٕاما د�ل �كو�ن 
أ�طباء جبمیع التخصصات ٔ�و أ�طر ش�به الطبیة ٔ�و املهندسني جبمیع 

  .ختصصاهتم
 عند� خصاص �ول فهاذ أ�طر، ولكن لٔ�سف اح�ا تنعرفو ب�ٔن م�ال

 10000ف�ال�س�بة م�ال �لمهندسني ت�ساءلمك فني وصلت مرشوع د�ل 
خصاص �ري  �6000ندس؟ �ل�س�بة لٔ�طباء اح�ا تنعرفوا ب�ٔن م�ال عند� 

يف القطاع العام وعند� يف القطاع اخلاص ٔ�یضا، �ل�س�بة �لممرضني عند� 
  .خصاص �ري يف القطاع العام 9000

�ا تنو�و البالد �ل�س�بة ملوضوع �ق�صاد ت��و�و حنو الصنا�ة، فاح 
فاح�ا حمتا�ني �لمهندسني، ٕاذن حمتا�ني ٔ�ننا ن�ٔطروا و�كونوا �دد ٔ�كرب من 
املهندسني وحىت �ل�س�بة لٔ�طباء وأ�طر الش�به الطبیة عند� خصاص 

  . �ول يف القطاع العام مفا �� يف القطاع اخلاص
لوز�ر، ٕاىل مىش ا�ٓن �ري يف القطاع اخلاص، ما وكنعتقد الس�ید ا

نتلكموش �ىل القطاع العام واملشالك د�لو ا�يل لك یوم تقریبا ٔ�و لك 
ٔ�س�بوع تناقشوا هاذ املشالك، ولكن �ري القطاع اخلاص م�ال ٕاىل جل�ٔتوا ٕاىل 

  .عیادة د�ل الطب�ب و�شوف الطابور د�ل الناس ا�يل �ی��ظرو
ة ٕاىل هاته أ�طر جبمیع ختصصاهتا، وعند�، اح�ا يف �ا�ة ماس ،ٕاذن

امحلد �، طلبة ٔ�كفاء ا�يل ممكن یوصلوا لهذا، و�اصنا نضمنوا �اكفؤ 
الفرص، ٔ�ن �الیا يف ٔ��لبیة أ�ح�ان ا�يل عندها إالماكنیات تتوجل �لمعاهد 
اخلاصة وا�يل ما عندهاش إالماكنیات ٔ�والدمه تیضطروا ميش�یوا �لمؤسسات 

املف�وح، ولٔ�سف ظروف التحصیل تتكون فهيا ضعیفة  ذات �س�تقطاب
  .�دا

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر ف� تبقى � من وقت �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :البحث العلميلكف �لتعلمي العايل و امل ،العايل والبحث العلمي

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
معا�ة أ�رس �شعر هبا �شلك �بري �دا يف الوقت ا�يل تیكونوا  الواقعيف 

د�ل املؤسسات وتیضطرو، �ىل س��ل  3ٔ�و يف  2ولیداتنا ت��ق�لوا يف 
يف الر�ط،  (le concours)یدوز وا�د املثال وا�د جيي من و�دة �ش 

ا�د �ٓخر يف ٔ�اكد�ر، وهذا ٕاشاكل حق�قي تیعانیوا م�و و�دا �اصو یدوز و 
أ�رس بوا�د الشلك �بري �دا، هاذ اليش فكر� ف�ه واش�تغلنا �ىل نظام 
معلومايت لتدبري الولوج ٕاىل هاذ املؤسسات، حبیث، ٕان شاء هللا، ابتداء 
من الس�نة القادمة هاذ القضیة د�ل املبار�ت �ادي حناولو ٔ�ننا نوضعو لها 

 �ا� ٕاذا ما متك�نا من التجریب الناحج لوا�د الرب�مج اش�تغلنا �لیه �د، يف
هاذ الس�نة، بوا�د اللكفة ٔ�كرث من ملیون د�ل ا�رمه من ٔ��ل ٔ�نه الطلبة 

وما حيتاجوش  (plate-fourme)وولیداتنا یبقاو ی�س�لوا م�ارشة يف 
ا�يل  ید�روا هاذ التنقالت هاذي لكها، �ٕالضافة ٕاىل م�دٔ� �اكفؤ الفرص

تیعمتد م�ارشة �ىل املعدالت د�ل البااكلور�، املعدل الوطين وكذ� املعدل 
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  .اجلهوي
كنتفق معك كذ� يف �ون بالد� حمتا�ة ٕاىل هاذ النوع من أ�طر، 

  . �ندسني، ٔ�طباء، داك�رة، ٔ�ساتذة، ٕاىل �ري ذ�
 وا�يل ميكن نؤكد �لیه هو ٔ�نه م�ظوم�نا الرتبویة املردودیة ا�ا�لیة

واخلارج�ة د�لها ما متك�ش ٔ�ح�ا� حىت من تلبیة �ا�ات القطاع نفسه، 
دكتور يف الس�نة،  1500ختیل �ىل ٔ�ساسا ٔ�نه عند� تنخرجو حوايل 

، �هیك 1200احلا�ة د�ل قطاع د�ل التعلمي العايل بو�دو يه يف �دود 
  . �ىل املهندسني وأ�طباء، وما ٕاىل ذ�
�ذو القرار د�ل الرفع من املقا�د هذا هو ا�يل جعلنا �لضبط نت

، ولكن ما بغیناش ند�روها يف دقة وا�دة �ش %50البیداغوج�ة ب�س�بة 
�الل الس�نة املاضیة وهذه  %20نوا�بوها �لتجهزي، نوا�بوها �لت�ٔطري، 

  . �الل الس�نة القادمة %30الس�نة 
 .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن، سؤال الثاين موضو�ه م�ٓل املراكز ال 

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

 :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

من املعلوم ٔ�ن م�اراة ا�خول �لمراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن 
  . 2017-2016ر�س مل یمت تنظميها �الل املومس اخلاصة هبیئة التد

كام ٔ�ن ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن التابعة لوصایة وزار�مك 
  . ٔ��لنت مؤخرا عن م�ار�ت التوظیف �لتعاقد �لس�نة الثانیة �ىل التوايل

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
عن  مرسوم ٕا�داث املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن یت�دث

  التكو�ن ملدة س�نة، وهو ما یدفعنا �ل�ساؤل عن دور وم�ٓل هذه املراكز؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،الس�ید محمد حصاد
  :والبحث العلمي

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن ا�ٓن �ش�تغل يف �كو�ن هاذ املراكز 

املتعاقد�ن ا�يل د�لوا مؤخرا، �الل هذا الصیف يف مر�� ٔ�وىل ومن بعد 

حىت �هنایة الس�نة �ل�س�بة �لتكو�ن عن بعد، ابتداء من ینا�ر اجلاي �ادي 
��ش�تغل يف نفس النطاق، ٔ�ي بتكو�ن املتعاقد�ن ا�يل �ادي ید�لوا �رمس 

  . 2019-2018نة ا�راس�یة ا�يل من بعد الس� 
من الطاقة د�لها، ولكن يف  %100املراكز اجلهویة �ش�تغل �ىل  نٕاذ

وا�د النطاق �ٓخر مايش هو النطاق ا�يل اكن ق�ل، ٔ�ن هذه املس�ٔ� د�ل 
�برية �دا، ٔ�ن أ�ساتذة �ادي  (la souplesse)التقا�د ٔ�عطت وا�د 

ویة �لرتبیة والتكو�ن، و�ادي �كونوا یولیو مرتبطني �ٔ�اكدميیات اجله
مسا�ر�ن، ٔ�وال التوظیف د�هلم �یمت م�ارشة يف أ�قالمي ويف اجلهات، و�نیا 
التكو�ن د�هلم �یكون م�ابع من طرف ا�ٔاكدميیات وحىت ال�س�یري د�هلم 

وال  �2002یكون من طرف اجلامعات، وهذا هو ا�يل اكن القانون د�ل 
اكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن، هاذ اليش ا�يل ا�يل اكن �لق ا�ٔ  2003

اكن �غي يف أ�صل، �ش أ�اكدميیات یولیو هام ش�به وزارات مصغرة يف 
  . لك �ة، واح�ا هذا هو ا�يل �ادیني ف�ه ٕان شاء هللا و�ادي نطوروه

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك، الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
یعمل اخلاص والعام ٔ�ن ٕا�داث املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن �اء 
لیعاجل مشلكتني، أ�وىل تتعلق ٕ�حلاق املدارس العلیا لٔ�ساتذة �جلامعات 

  . والثاين یت�اوز اخ�الالت التوظیف املبارش
ی��ة بدون اس�ت��اء لك س�نة �كو  2013-2012لك�ه ما�دا يف املومس 

اكنت م�عرثة ٔ�س�باب كثرية، الت�ٔخر يف تنظمي املباراة، ٕارضا�ت لرصف 
  . املنح وتعرث التداریب املیدانیة، ٕاىل ٔ�خره

 12ومع التوظیف �لتعاقد یمت �ق�صار فقط �ىل مدة ال تت�اوز  ،ا�ٓن
یوم من التكو�ن احلضوري هبذه املراكز، هذا يف الوقت ا�ي ٔ�مجعت لك 

ملشاورات اليت قام ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، ا
وكذ� اليت قامت هبا وزارا�مك عند ٕا�داد الرؤیة إالسرتاتیجیة �ىل ٔ�ن 

  . التكو�ن ملدة س�نة ال �كفي لتحق�ق اجلودة املطلوبة يف هیئة التدر�س
معطى �ٓخر البد من ذ�ره، ویتعلق �لش�تات ا�ي �ش�به الفوىض يف 

و�ن املدرسني، اللكیات واملدارس العلیا تنظم �كوینات ٔ�ساس�یة، ٕا�ازة �ك
وماسرت، و�كوینات مس�مترة يف الوقت ا�ي تع�ش ف�ه املراكز اجلهویة 

  . �االت من العطا� �ري املفهومة
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ی��ابنا  ،و�لنظر ٕاىل أ��داد املهمة اليت یمت توظیفها ،ٔ�مام هذه الوضعیة

ك�ري من القلق حول مدى كفاءة ٔ�طر التدر�س اليت تعملون �ىل ال 
توظیفها، وحنن يف بدایة تزنیل الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح م�ظومة 
التعلمي، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، �ىل خطتمك لت�اوز هذا الش�تات واع�د 
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  س�یاسة �كوی��ة واحضة ومو�دة؟ 
 �ربویة �ملراكز اجلهویة مدة ويف هذا إالطار، ملاذا ال یمت اع�د مسا�

س�نوات، تتوج �حلصول �ىل ٕا�ازة �لتدر�س ب�ٔ�د أ�سالك  3التكو�ن هبا 
  التعلميیة، ابتدايئ، ٕا�دادي و�نوي؟ 

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب �ىل الرد، تفضل

  :التكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة و 
ٔ�وال بغیت نوحض وا�د القضیة، ٔ�ن التكو�ن �ىل مدة ثالث س�نوات 
ٔ�و ٔ�ربع س�نوات دا�ل مراكز التكو�ن هذا ال نفكر ف�ه ا�ٓن، التكو�ن �ادي 

راه  (Les ENS)یبقى من اخ�صاص اجلامعات، �یكونوا ٔ�وال، راك عرفت 
  . والوا �بعني هلم

نیا هناك ختصصات يف مواد د�ل الرتبیة دا�ل اجلامعات، هذا هو و�
ا�يل ك�ش�تغلو �لیه ا�ٓن، و�ادي �كون �ر�مج م�سق ما بني التعلمي العايل 
والتعلمي �بتدايئ والثانوي �ش �كونوا لك ما هو �كو�ن طویل �كون 

  .دا�ل اجلامعات
ع، ٔ�ن اك�ن مدة �نیا، هذا التكو�ن ا�يل قلتوا رسیع، ٔ�وال مايش رسی

زم�یة د�ل الصیف غتكون، من بعد اك�ن �كو�ن عن بعد حىت تقریبا 
�لس�نة لكها ا�راس�یة، و�كو�ن مس�متر دا�ل هاذ الس�نة هاذي، وهذا اكن 

ٔ�لف، ٔ�ن �ون ما د�لنامهش ما ميك�اش ند�رو  24عند� الزم د�لنا هاذ 
  .ا�خول املدريس املق�ل

�ن من شهر ینا�ر، واح�ا �ادیني به العام اجلاي �ادي نبداو التكو 
، والس�نة ا�يل من بعد �ادي �كون �ام اكمل، ٕاذن اح�ا )Juillet(ىت ـــــح

دا� كندار�و یعين، ميكن نقولو اخلصاص د�ل املايض، ولكن �ل�س�بة 
هذا، والتوظیفات تمت من خرجيي  (rythme)�لمس�تق�ل راه ما یبقاش هاذ 
املسا� �لضبط، لك وا�د �ید�ر �دم�و �ش  اجلامعات، وا�يل �یكونوا لهاذ

ما �كو�ش الرتبیة الوطنیة يه ا�يل كتكون �راسها مخس س�نني، ٔ�ربع س�نني 
ما عطا�ش الن���ة ق�ل، ٔ�ن داميا �اصك �كون وا�د العدد د�ل الناس 
ٔ�ربع س�نني ق�ل وال مخس س�نني، احلاج�ات كتطور، ذاك اليش �الش 

  .جلامعة كتقري ولك وا�د �ید�ر شغالؤ�حسن �لوا�د �كون التكو�ن، ا

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

وق�ل �نتقال ٕاىل السؤال ا�ٓخر، حيرض معنا ٔ�طفال خممي م�ظمة بدائل 
�لطفو� والش�باب مبعهد التك�ولوج�ا الف�دق�ة والس�یاح�ة �سال، فرنحب 

  .هبم
زي والنقل ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر التجه

وا�لو��س��ك واملاء، وموضو�ه ا�هنوض �ملوا� املغربیة، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل

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

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

جي �لمغرب، الزالت م�ادالته الت�اریة مع �لرمغ من املوقع �سرتاتی
العدید من ا�ول سواء إالفریق�ة ٔ�و أ�وروبیة ال �رىق ٕاىل املس�توى 
املطلوب، حبیث الزال الضغط �ىل املوا� التقلیدیة مكیناء ا�ار البیضاء 

  .وم�ناء طن�ة
و�لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، تنو�را �لرٔ�ي العام الوطين و�لمهنیني، 

 مس�ت�دات ٕاسرتاجتیة احلكومة يف جمال ا�لو��س��ك اخلاص �ملوا� ما يه
  يف ٔ�فق الس�نوات املق��؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لجواب

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
كرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هاذ السؤال، ا�يل �لفعل ش

تناول موضع من أ�مهیة مبا اكن، �عتبار ٔ�نه الیوم إالسرتاجتیة املینائیة يف 
، يه ٕاسرتاجتیة طمو�ة و�رید ٔ�ن یعود املغرب ٕاىل موقعه 2035أ�فق د�ل 

  .الر�دي يف ا�ال البحري
مهنم  13م�ناء ا�يل عند�، وا�د  38تعمل ٔ�یضا �ىل ٔ�نه الیوم وا�د 

  . د�ل الصید، �ٕالضافة ٕاىل ا�ٓخر�ن 6مف�و�ني �لت�ارة اخلارج�ة، 
ملیون طن ا�يل ت�ش�تغلو �لهيا يف ٕاطار الرواج يه  120لكن الیوم 

مقسمة، ما اكی�ش ضغط �لصیغة القدمية ا�يل هو ا�ار البیضاء، طن�ة 
 26س�نوات أ��رية انتقلنا من  10املتوسط، ٔ�نه ا�ار البیضاء �الل 

�الل عرش س�نوات، مبعىن ب�� حبال اجلرف  27ملیون طن ٕاىل �دود 
د�ل الز�دة �الل هاذ العرش س�نوات، ٔ�اكد�ر الیوم  %100أ�صفر الیوم 

دامللیون طن، ٕاىل �ٓخره، مبعىن ٔ�نه ما اكی�ش ضغط  5ا�يل والت كتد�ر 
  . �ىل فقط طن�ة املتوسط وا�ار البیضاء

 60، وفهيا 2035إالسرتاجتیة املینائیة �لفعل أ�فق د�لها قلت  ،الیوم
ملیار درمه �ىل ٔ�ساس ٔ�نه منش�یو �لب��ات التحتیة، مث ٔ�ننا ننطلقو �ل�دمات 
وننوعوا �ىل ٔ�ساس �لفعل ما یبقاش املغرب ح��س نقل البضائع ملؤسسات 

  . دولیة ولرشاكت ٔ�ج�بیة
التمنیة املس�تدامة يه ٔ�یضا �مة،  الیوم املشاریع ا�يل يه يف ٕاطار
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�عتبار ٔ�نه املغرب الیوم يف ٕاطار التنویع اجلغرايف �لموا� املغربیة، كام 
، اجلرف أ�صفر ا�يل غمييش لنا (Nador west)تعلمون، غرب الناظور 

�لموارد ا�يل يه موارد �ازیة و�اصة الغاز الطبیعي، ا�ا�� �ىل ٔ�ساس ٔ�نه 
ا املس�تق�يل �ىل ٕافریق�ا ومن متا ٕاىل دول ٔ�خرى، �كون �نف�اح د�لن

و�لتايل هاذ التنویع �ىل املرا� الرئ�س�یة د�ل اململكة �ادي �سمح �ىل ٔ�نه 
�لفعل الیوم يف ٕاطار إالسرتاتیجیة ٔ�نه ما یبقاش جزء من الضغط كام 

  .تفضلتو به و�لكمتو �ىل ا�ار البیضاء وطن�ة املتوسط
املشاریع الكربى دا� ا�يل  �3ل الق�یطرة، هاذو �ٕالضافة ٕاىل املرشوع د

، 2019عند� �ٕالضافة �لمرشوع د�ل الق�یطرة ا�يل من املفرتض ٔ�نه يف 
�ىل حسب اجلرف أ�صفر، ؤ�یضا ا�ا�� وق�اش  2021و 2020

  .غنبداومه
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الفریق احلريك ،يف ٕاطار التعق�ب

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

�ىل هاذ املعطیات وك�شكرو احلكومة  ،الس�ید الوز�ر ،ك�شكروك
�یلومرت د�ل الشواطئ، لهذا  �3500ىل أ�مهیة مبا اكن، ٔ�ن عند� تقریبا 

البحر د�لنا �یعطینا �ش �زیدو نقویوا هاذ املوا�، و�اصة ٔ�ننا تندویو، 
�ر، �ىل وا�د املیناء ا�يل ما ذ�ر�هيش، هو م�ناء ٔ�سفي، ا�يل الس�ید الوز

، لٔ�سف ت��ان لنا 2018الساكنة كتقول ب�ٔنه كنا �و�ن �ش �س�تق�ل يف 
ورمبا مازال ما �اد�ش �كون، غتنور�، الس�ید الوز�ر،  2020راه و�ا يف 

حملطة ٔ�ن احملطة احلراریة ا�يل يه كنا �ویني املیناء ا�يل �ادي خيدم هاذ ا
راه  (charbon)احلراریة، ورمبا احملطة راه وال هذاك الفحم النظیف وال 

وال �مير من وسط املدینة و�لشاح�ات، ٕاذن اكینة مشالك يف ساكنة 
  .ٔ�سفي

كذ�، الس�ید الوز�ر، اح�ا يف �ع�دات ا�يل �ات يف املزيانیة اك�ن 
یناء د�ل مدینة ٔ�سفي فهيا وا�د �ع�دات �مة، �اصة �ملوا�، ومهنم امل 

 وبغینا تنورو�، الس�ید الوز�ر، واش هاذ املیناء �ادي خيرج م�االقدمية، 
ووا�د العدد د�ل بريوت�ت ال و الفوسفاط هاذوك املعادن ا�يل يه ف�ه، 

  . املعادن ا�يل يه كت�ٔ�ر �ىل املیناء د�ل الصید
بغات ختلق وكذ� اح�ا هذاك املیناء، ساكنة ٔ�سفي وساكنة اجلهة لكها 

م�ه وا�د املیناء س�یا� �م�یاز، ٔ�ن الس�یا�ة ماتت يف ٔ�سفي، ولهذا ٕاىل 
ا�دم هذاك املیناء اجلدید ابغینامك الس�ید الوز�ر �رسعو لنا به، ٔ�ن ٕاىل ابقا 

  .هاذوك الشاح�ات �ميرو من وسط الساكنة راه �ادي یتدمر الوقت
مهیة �برية لهاذ املیناء ولهذا الس�ید الوز�ر اح�ا ابغینامك تعطیو وا�د ا�ٔ 

د�ل ٔ�سفي بغیناه حىت هو �كون من املوا� الكربى، مايش �ري �ش حىت 

الناس والساكنة د�ل اجلهة، راه اك�ن الناس د�ل مرا�ش وا�د العدد د�ل 
املعامل يف مرا�ش والنوا� �ميش�یو حىت لطن�ة املتوسط وال ا�ار 

  .البیضاء �ش ینقلو السلعة د�هلم
  .ا هللا جياز�مك خبري ابغینامك تعطیوه ٔ�مهیةلهذ

كذ� الس�ید الوز�ر ما دام ٔ�نمت �رشفون �ىل هاذ القطاع الطریق 
املؤدیة من املیناء من ٔ�سفي حىت لهذا املیناء واحملطة احلراریة راه وا�د 
الطریق �رىث لها الس�ید الوز�ر، هاذ الناس ا�يل شاد�ن هاذ املشاریع 

  .مه �ىل أ�قل ینق�و هاذیك الطریق ویقادوها�ملالیري د�ل ا�را

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

يف ٕاطار ما تبقى لمك من الوقت يف �دود ثواين،  ،الس�ید الوز�ر
  .تفضلوا

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

   .شكرا الس�ید الرئ�س
لس�ید املس�شار مشكورا تفضل �حلدیث �ىل املیناء د�ل هو �لفعل ا

ٔ�سفي وهو ل�س �س�یا�، لكن �ري مادام ٔ�نت تذ�رتیه هباذ إالجيابیة نقول ٔ�نه 
�لفعل الوزارة تولیه من أ�مهیة القصوى، و�اصة ٔ�نه يف ا�لس احلكويم 
أ��ري دوز� يف ا�لس احلكويم وا�د النص قانوين �ىل ٔ�ساس ٔ�نه ذاك 

�يل اكنوا ملكفني �ٕال�داد و�ٕالرشاف �ىل املیناء، نظرا ٔ�نه وقع ف�ه وا�د ا
ا�يل �ادي ��ذ هاذ الثالثة س�نوات املق�� ) l’équipe(الت�ٔخر �اود در� 

وا�د املؤسسة ) l’équipe dédiée( �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا �رسعوه در� وا�د
وتتعرفوا  ،ي�اصة �ش يه �رسع العملیة د�ل إالجناز ا�هنايئ د�ل ٔ�سف

  ...ٔ�یضا

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

السؤال الثاين موضو�ه احلائط الوقايئ �لطرق الس�یار �ملغرب، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 

  .لتقدمي السؤال تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  ة والسادة الوزراء،الس�ید
  الس�یدة املس�شار�ن احملرتمون،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
من بني ا�اطر اليت یتعرض لها املواطنون السائقون ومس�تعملو الطرق 
الس�یارة �ملغرب، ٔ�مهها ؤ�خطرها غیاب احلائط الوقايئ �لطرق الس�یارة مما 
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طر، ماذا �سمح مبرور احلیوا�ت وإال�سان مما یعرض احلیاة ٕاىل اخل
   ؟س�تفعلون ملوا�ة هذا اخلطر الس�ید الوز�ر

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة

واملاء ملكف  ا�لو��س��ك�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل و الس�ید اكتب ا
  :�لنقل

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

ن نقولوا ن�ٔسف لها ؤ�نه يف مغرب �لفعل هاذ من املواضیع ا�يل ميك
�لفعل بقدر ما نتقدم يف سكك�ا احلدیدیة بقدر ما عند� الیوم  2017

القطار فائق الرس�ة بقدر ما اجهتدت البالد د�لنا �ش ند�رو طرق س�یارة 
لكم، بقدر ما الزالت بعض املامرسات ا�يل يه ممارسات من ق�یل  1800

وا�ت الیوم الزالت تقطع هذا الطریق ٔ�نه �لفعل وا�د العدید من احلی
  .الس�یار

�ىل ٔ�نه ف� یتعلق مبا هو وايق الطرق  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،ف�عمل
الس�یارة تد�ر حواجز، ويف البدایة اكنت تد�ر حواجز ا�يل يه من 
أ�سالك لكن نظرا لتلفها الرسیع ولتد�ل ال�رش يف ٕاتالفها املقصود، يه 

د�ل ٔ�ن تقوم بوا�د العدید د�ل احلواجز إالمسن��ة من الیوم عندها �ر�مج 
  .اخلرس�نة، و�اصة يف املواقع د�ل التجمعات السك�یة

والیوم الرب�مج هو �ر�مج ا�يل انطلقت ف�ه وتقریبا نقدر نقول � 
د�ل الطرق راه فهيا هذه احلواجز وٕاىل ج�يت �ري يف هذه  %10وا�د 

ا�ميني ميل تتكون �اي، ٔ�نه اك�ن د�ل الشامل س�تالحظ ؤ�ساسا �ىل 
 24/24حواجز ا�يل يه ٕامسن��ة ولكن إالشاكل الزال قامئا رمغ املراق�ة 

  .سا�ة دالفرق ا�يل عند الطرق الس�یارة هذا املوضوع الزال قامئا
حنن نفكر يف يش طریقة من الطرق �لفعل ا�يل ميكن حتمي الطریق 

ا ٔ�نه ملا تیكون املوقع د�ل الس�یار من دخول م�ل هذه احلیوا�ت وتتعرفو 
الطریق الس�یار �مير بفضاءات وجتمعات سك�یة هذا إالشاكل ت��قى 
مطروح، الب�ان أ�وربیة اليت س�بق�نا يف هذا ا�ال تعلمون الس�ید 
املس�شار ٔ�نه �لفعل يف ٕاطار التجزیئات د�لها سواء العمرانیة ٔ�وال يف 

�ٓخر وهو �بتعاد لكیة و�اصة ا�هتیئات د�ل الطرق الس�یارة ٔ��ذت م�حى 
يف الطرق الس�یارة الكربى �ىل أ�ما�ن د�ل التجمعات ال�رشیة، وهذا اكن 
ميكن من إالجيابیات ا�يل اح�ا الیوم نبحث �ىل م�ل هذه ا�ر�ات �ش 

  .نلقاو جواب لهذا السؤال ا�يل ت��قى مطروح حبدة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ملس�شار يف ٕاطار التعق�باللكمة لمك الس�ید ا

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

  الس�ید الوز�ر،
بغیت �شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل الرصا�ة، یعين مس�ٔ� اكینة أ�وال 

ولكن كذ� بغینا حىت اح�ا� ٔ�وال هننیومك كذ� حول هاد إالجناز الك�ري، 
ٕاجناز �برب �س�تحقون ربطنا الرشق والشامل واجلنوب بطریق راه هذا 

الشكر، وبغینا كذ� هذا إالجناز د�لنا �كون ف�ه معایري دولیة ٔ�ن 
ت�شوفوا الطرق الس�یارة اكینة، مز�ن، ولكن اك�ن شویة د�ل اخلصاص ف� 
خيص الصیانة، ال احلائط وال ��ات �سرتا�ة، وال وا�د العدید د�ل 

ید الوز�ر جمهود ٕاضايف �ش أ�مور ا�يل �اصة وبغینامك د�رو جمهود الس� 
  .نقلصوا وا�د العدد د�ل احلوادث كنلقاو املاش�یة واملواطنني

�اص كذ� الق�اطر �لمواطنني ال بد �ش �ربطو ا�واو�ر ٔ�و املناطق 
ا�يل فهيا كرثة الساكن وما عندمهش ق�اطر د�رو وا�د ا�هود ٕاضايف �ش 

دث ا�يل يه حوادث یعين ميكن حنمیو هاد الطرق الس�یارة، من بعض احلوا
  .ما �س�تحقش �ش �كون حوادث هبذا الشلك يف الطرق الس�یارة

  .وشكرا الس�ید الرئ�س، شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب ٕاذا اكن عندمك

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

  . ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل املقرت�ات
والنقائص ا�يل اكینة نعمل حق�قة �ىل ٔ�ن نت�اوزها، الیوم ميكن نقولوا 
ٔ�ن الطریق الس�یار هو من ح�ث السالمة الطرق�ة هو ثالثة ٔ�ضعاف 

  .الطریق الوطنیة، وهذا �لفعل يشء ٕاجيايب
دید اخلطوط الرب�مج التوقعي املس�تق�يل فهاذ ا�ال �لفعل يف ٕاطار مت

  . وربط مزید من أ�قالمي واجلهات �لطرق الس�یارة حنن �ش�تغل �لیه
هاذ أ�مر املرتبط �لبا�ات يف ٔ�فق الس�ن�ني املق�لتني �ادي �كون 

طلب �لعروض �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا ننف�حو �ىل ��ات يف أ�ما�ن الوا�د 
  .الرضوریة �ىل القطاع اخلاص

اكنت ق�اطر فوق�ة ٔ�و حتتیة عند�  أ�مر ا�ٓخر ا�يل هو مرتبط �لعبور
  .�ر�مج س�نوي ا�ي �ش�تغل �لیه

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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السؤال الثالث موضو�ه، ت�ٔهیل م�ناء س�یدي ٕافين، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :لفق�هالوهاب ب  عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الوز�ر احملرتم، تنعرفو ب�ٔنه هاذ املیناء د�ل س�یدي ٕافين 
وطانطان �شلكون، یعين ركزية معول �لهيا من ٔ��ل إالقالع التمنوي جبهة 

�سمعو لٔ�جوبة د�لمك، وٕاىل شف�ا ٔ�ن لكممي واد نون، ت�سمعو احلكومة وت 
واد نون ما -لك اجلهات تقریبا حظو حبظهم يف املوا� الك�رية ٕاال �ة لكممي

حظ�ش �حلظ د�لها، وخصوصا ٔ�ن هاذ املینائني ا�يل اك�ن ال طانطان وال 
ٕافين، �اصة س�یدي ٕافين ا�يل هو عقود من الزمن ما عرف�اش ٔ�ش واقع 

الوز�ر؟ رشكة مشات، رشكة وقفت، رشاكت يف هذا املیناء، الس�ید 
فسخت معها الصفقات، رشكة �ادیة، بغینا نفهمو ٔ�ش�نوا واقع يف هاذ املیناء 
د�ل س�یدي ٕافين واملشالك ا�يل تیعرف، ولكمك م�تبعني �ٓش املشالك ا�يل 

  ف�ه؟
كذ� املیناء الرتفهي�ي ا�يل تعطاتوا �نطالقة وما دارش س�نوات هذه، 

يل معول �ىل هاذ النقطة هذه ٔ�هنا هتز من �ق�صاد ٔ�ش�نو املشلك؟ ا�
  .التمنوي و�ق�صادي والس�یا� د�ل املنطقة

  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .ذ ا�الا�سمعو املعطیات يف ه بغیناا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك ،الس�ید الوز�ر

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

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

ٔ�تقامس معك التقدمي ا�يل تفضلت به �ىل ٔ�مهیة هذا املیناء يف أ�قالمي 
اجلنوبیة سواء د�ل طانطان وال ٔ�یضا د�ل س�یدي ٕافين، وم�ذ البدایة د�ل 

 10د�ل الت�ٔس�س ؤ�یضا إالصال�ات ا�يل متت يف بعد  89املیناء يف 
  . اك�ن �لفعل عندها وقع ٕاجيايب 2000-99س�نوات 

والیوم احلر�یة، نقدر نقول � �ىل ٔ�نه احلر�یة والرواج يه حر�یة �مة 
 20000حىت  12000دا�ل املیناء د�ل س�یدي ٕافين، ت��لكمو �ىل بني 

طن د�ل أ�سامك د�ل التفریغ ا�يل تیكونوا س�نو�، مبعىن وا�د املعدل 
طن یوم�ا، وهذا ت�سمح ب�ٔنه �لفعل  50املتوسطة د�ل معدل يف الس�نة 

  .�كون وا�د الرواج ا�يل هو �د ٕاجيايب يف املنطقة
-2010الیوم عند� ٕاجنازات ما �اد�ش �رسدها �لیك لك ما مت �الل 

السفن، ٕاصالح السفن، هتیئة املسا�،  احلوض لرافعةهايه  2016
لس�ید املس�شار بغیت نعرف، ال�شو�ر، ٕاىل ٔ�خره، لكن ا�يل هيم هو رمبا ا

هو ٔ�نه عند� ٕاشاكل حق�قي الیوم يف التیارات البحریة، ؤ�نت تتعرف هاذ 
اليش، واجلرف د�ل الرمال ا�يل تیطلب من ٔ�نه اك�ن وا�د التلكفة ٔ�و ال 

ا�ي ما یمت جرفه �ىل صعید املوا� املغربیة لكها  %15اجلرف تقریبا د�ل 
تتقوم ) ANP(فقط من س�یدي ٕافين، ود�ل الرمال ود�ل أ�و�ال، 

مبجهود ا�يل هو �بري يف هذا أ�ساس، �ىل هذاك اليش ميل �لكمتو �ىل 
املس�تق�ل هاذ اليش الرتفهي�ي ا�يل �ادي �كون دا�ل املیناء، الیوم رامه 
تیقوموا بذاك احلاجز الوايق ا�يل تتعرفوا، وهذاك �لكف م�ارشة بعد إالكامل 

 د�ل أ�ما�ن الرتفهيیة دا�ل املیناء، حنن �اهز�ن د�لو املرشوع ا�يل عند�
�ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نلونصیو فهيا الصفقة مازال ما تنلصا�ش يه مرتبطة ب�ٔن 
�مكلوا احلاجز الوايق ا�يل هو ا�ٓن اح�ا �دامني ف�ه وا�يل �ادي �مكل يف 
القریب العا�ل، ٕان شاء هللا رب العاملني، وم�ارشة �اد �ادي �اد �ادي 

لهاذ اجلزء الرتفهي�ي دا�ل املیناء، وا�يل �لفعل يف ٕاطار التمنیة احمللیة منروا 
س�یعطي نفسا �دیدا �لحیاة دا�ل املیناء وما یبقاش فقط مركز �ىل 

  .اجلانب د�ل الصید
  . الس�ید الرئ�س شكرا

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

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :عبد الوهاب بلفق�ه املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ولكن الس�ید  ..بطبیعة احلال ٔ�� ٔ�تفهم تقامسمك معي نفس ،الس�ید الوز�ر
الوز�ر كنقول � املیناء ا�ٓن �یلعبوا ف�ه الناس الكرة وسط املیناء، الرم� 

، أ�موال ٔ�و �ع�دات ا�يل كترصفوا كترصفوها (terrain)طلعت والت 
د�ل املسار د�ل الباخرات، دا�ل املیناء احلا� د�لو  (dragage)�ىل 

د�ل الكرة  (terrain)ف�ه  ،ا�ٓن، ؤ�عي ما ٔ�قول، ومسؤول �ىل �يم
یناء د�ل امل هو احلق�قة د�ل الوضع د�ل  ابغیتو، هذاتلعبوا ف�ه الكرة ٕاىل 

  .س�یدي ٕافين ا�ٓن
هذه أ�رقام  إالشاكلیة ٔ�� كنقول � تقدر تقول هذه أ�طنان وعندك

ما مس�تافدة املدینة مهنا وال املداخ�ل د�لها ٔ�ي يشء وال املنطقة، ٕاذا اكن 
املراد من ٕا�شاء مرفق هو �منیة ا�ال ا�يل �یتوا�د ف�ه، فالعكس س�یدي 

نا تنعرفو التو�رات �ج�عیة ا�يل اليش، ولك  ذفدش يف هاإافين ما مس�ت
�يل ما م�وفری�ش ف�ه الظروف ا�يل ذ املیناء اااكینة يف املنطقة وس�هبا ه

مهنا ٔ�بناء املدینة د�ل س�یدي ٕافين واملنطقة ا�اورة  االرثوة د�لو �س�تفدو 
  .لها

اليش، ٔ�� قلت يف اللكمة  ذالوضع ٔ�كرب من ها ،الس�ید الوز�ر ،ف�التايل
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د�يل ٔ�ن �ة لكممي يه الوح�دة من اجلهات ا�يل ما اس�تفدا�ش يف املغرب، 
ا�يل ما اس�تفدا�ش يف املوا� الكربى، ا�ٓن املیناء د�ل س�یدي ٕافين عقود 
من الزمن حمسوب م�ناء مع وقف التنف�ذ، ٕاذا اكن املیناء يف وقف التنف�ذ 

الس�ید الوز�ر احملرتم، جيب  ،لكها يف قا�ة �نتظار فاملدینة وإالقلمي واملنطقة
�ل إالشاكلیة، جيب التعامل مع إالشاكلیة، الیوم الس�ید الوز�ر راه الشطر 

ت لرشكة، وقفت، اراه وقفت س�نوات، تعط ،د�ل الرشكة ا�ٓن واقفة
ذ الرشكة، اذ ال�طل و�ات هاذ الصفقات ویبقى هاهزت، �زید حتل ه
عطاه ا�اد �ادي نتلمكو �ىل املیناء الرتفهي�ي ا�يل س�ید�  �يق الشطر الثالث

  .يذا�نطالقة س�نوات ه
ٔ�متىن ٔ�ن �كون هذا �قوس  ،املشلك �بري و�بري �دا ،الس�ید الوز�ر

  .اخلطر حىت ال نقع يف ما ال نتحمل عق�اه

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

  .ا ٔ�ردمتاللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ٕاذ

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

�ري املوضوع مرتبط جبزء د�ل الب��ات التحتیة وا�يل تتحمل ف�ه الوزارة 
ٔ�و الواك� ا�ور د�لها وراها تقوم مبا یلزم وفق إالشاكالت ا�يل يه مرتبطة 

 25اجز الوقايئ وا�يل مايش ساه� راه �جلوانب ا�يل قلت � د�ل احل
ملیون د�ل ا�رمه ا�يل اكن ممكن متيش د�ر هبا ذاك اليش ا�ٓخر ا�يل الیوم 
م�عرث، هذه ما اك�ش عند� يف الربجمة �ش �كون معك واحض، واش د� 
اح�ا الرمل ا�يل تیجي د�ل هادي عند� ف�ه يش ولكن رضوري الیوم 

ملیون درمه �ش د�رو اجلرف د�ل  25ملیون  �24اصك د�ر ذاك 
  .الرمال و�اصة أ�حواض ا�يل يه مت �ش �ش�تغل

وهذا تیجعل ٔ�نه املشاریع ا�يل مفروض عند� يف املزيانیة �ش نقوموا هبا 
�لفعل، د�اكالت، یعين اضطر� ٔ�ننا حنولوها ٕاىل �ني ٕاجياد موارد، تدبري 

لتمنوي د�ل لكممي املرشوع ا) ANP(امللف �لك مايش فقط الوزارة و 

  ..ود�ل اجلهة هذا مجیع املتد�لني ا�ٓخر�ن من جام�ات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي 
ه ٔ�وضاع الطرق والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، وموضو�

واملسا� املؤدیة �لموارد الس�یاح�ة ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات الوز�رات، 

  السادة الوزراء،
  ون واملس�شارات احملرتمني،السادة املس�شار 

�متزي بالد� مبجمو�ة من املناظر الطبیعیة اجلبلیة واليت تعترب ق�� �لزوار 

والس�یاح من لك بقاع الكون، ٕاال ٔ�ن هذه املناطق الس�یاح�ة اجلبلیة ٔ��لهبا 
ا�ٓن ٕان مل ٔ�قل لكها تع�ش يف عز� وٕاقصاء �م، ح�ث غیاب الطرق 

  .دة مهنا ٔ�صبحت موصوفة مبعا�ر املوتواملسا� املؤدیة لها واملوجو 
ٔ�مام هذا الوضع املزري لهذه الطرق واملسا� اجلبلیة، �سائلمك، 
الس�یدة الوز�رة، ما يه اخلطوة اليت تعزتموهنا �لق�ام هبا لفك العز� عن هذه 

  املناطق الس�یاح�ة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

بوطالب اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  الس�یدة ملیاء
  :لكفة �لس�یا�ةامل ،والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ك�شكرك الس�ید املس�شار احملرتم لطر�ك هذا السؤال، ٔ�ن �ا� 
لولوج الس�یاح لبعض املناطق الطرق واملسا� لها انعاكسات �مة 

  . الس�یاح�ة، �اصة اجلبلیة
ف� خيص احملطات املندجمة السا�لیة اليت ٔ�جنزت يف ٕاطار ا�طط 
أ�زرق، فقد وا�بت الوزارة مجیع هذه احملطات �رشاكة مع وزارة التجهزي 
ٕالجناز الطرق اليت تؤدي ٕاىل هذه احملطات، �ىل س��ل املثال حمطة 

لوزارة مزيان�هتا اخلاصة لتث��ة الطریق ا�ي یؤدي ٕاىل تغازوت اس�تعملت ا
هذه احملطة، واملغرب یتوفر �ىل موارد اس�ت��ائیة ف� خيص الس�یا�ة، �ري 
ٔ�نه یظل صعب الولوج ٕاىل بعض املواقع، �اصة اجلبلیة ؤ�یضا يف املناطق 

  . اخللف�ة وإال�كولوج�ة
أ��رية  و�لتغلب �ىل هذه إالشاكلیة، فقد مت �الل املناظرة

مت توق�ع اتفاق�ة رشاكة بني  (les assises du tourisme)ا�ة ــــــ�لس�
وزارة الس�یا�ة ووزارة التجهزي ليك نعد �ر�مج من ٔ��ل �سهیل ولوج 

  .الس�یاح ٕاىل املناطق اجلبلیة
ویطمح هذا الرب�مج ٕاىل ٕا�ادة هتیئة العدید من املسا� مبا فهيا تدعمي، 

دیدة ٔ�خرى من ٔ��ل فك العز� واس��ر الطاقات توس�یع ٔ�و بناء مسا� �
  .الس�یاح�ة هبذه املناطق الس�یاح�ة اجلبلیة

وجتندت املصاحل اجلهویة �لوزارتني من ٔ��ل بلورة �قرتا�ات وتقد�ر 
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التلكفة املادیة اليت س��طلهبا هتیئة هذه الطرق، وا�ٓن السلطات اجلهویة 
اجلهویة مضن ٔ�ولو�ت �رامج والوالة �ش�تغلون ليك یدرجون هذه الربامج 

  . اجلهة يف ٕاطار �ر�مج املسا� القرویة
  .ٕاذن الربامج ٔ��دت، وا�ٓن �ش�تغلون اجلهات لتطبیقها

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذا التوضیح

 �ري، �ىل ٔ�ساس اح�ا ا�يل كنالحظوا حبمك حسن ونطلبو �كون هللا
  . احلظ اك�ن الوز�ر معا� ا�يل مسؤول �ىل وضعیة الطرق

اك�ن بعض الطرق، الس�یدة الوز�رة، واحلوادث ا�يل وقعت �ري مؤخرا 
يف ٔ�واكميدن، ٔ�و ذوك الس�یاح �یبان لنا حبال ا�يل �لكم أ�خ الزم�ل د� �اد 

راه الساحئ ميل �یجي  (l’autoroute)، (l’autoroute)�ىل ٔ�ساس 
�لمغرب، ميل �یجي الساحئ هذاك هو �ینقل وا�د اخلرب ��و� د�لو ب�ٔن 

  . هاذ ا�و� راه فهيا م�اظر س�یاح�ة فهيا كذا، فهيا كذا
راه املغرب تعرف مبرا�ش، مرا�ش اح�ا ما خصناش نعمتدو �ري �ىل 

دا� اح�ا كنعرفو حبال مرا�ش، طن�ة، ٔ�اكد�ر، اس�یاسة د�ل املدن ال 
املغاربة �ميش�یو �ري من طن�ة، مرا�ش، ٔ�اكد�ر، ٕاىل زوليت لو هاذو ما 

  . اكی�يش
بدات كهتمت �لس�یا�ة اجلبلیة، ااك�ن وا�د الف�ة د�ل املغاربة ا�ٓن ا�يل 

مؤخرا شف�ا وا�د املنطقة خفنیفرة، وا�د الضایة، مجمو�ة د�ل الناس 
ب ال�سني هذا �ىل ظهرمه وتیطلعوا �یجیو، مجمو�ة د�ل املناطق، ش�با

�یك املنطقة، �ىل ٔ�ساس �ش اكینة وا�د الس�یاسة ا�يل �اصها الوزارة 
ت�ٔ�ذها بعني �عتبار، ما نبقاوش مركز�ن �ري �ىل الس�یا�ة د�ل املدن، 

  . الس�یا�ة د�ل املدن راك ٔ�نت كتعرف ٔ�ش�نو فهيا
�د الف�ة د�ل الناس اح�ا� �اصنا �ركزو �ىل الس�یا�ة اجلبلیة، اك�ن وا

ا�يل يف الصیف راه ما �ميش�یوش �لبحر �ميش�یو �لجبل، ٕاذن هاذ الناس 
  . هاذو �اصنا نوفرو هلم إالماكنیات

راه اك�ن بعض الطرق، الس�یدة الوز�رة، حتشم تقول عندك الطرق يف 
بالد�، و�ري الطریق د�ل ٔ�واكميدن، الطریق د�ل ٔ�زیالل، الس�ید 

ؤخرا اكن �هيرض �ىل ٔ�زیالل، ما اكی�ش نت�دى يش املس�شار احملرتم م
، �ىل (hélicoptère)وا�د، موالي عبد السالم، الهبة امللك�ة كمتيش يف 

املسؤولني ا�يل �ميش�یو ل� ما �یقدروش یطلعوا فذیك الطریق هذیك، 
  . �ی�افوا �ىل ٔ�نفسهم، واملواطن ما خنافوش �لیه

�شوفو إالماكنیات نوفروها ٕاذن اح�ا �اصنا من ا�ٓن نبذلو جمهود و 

  .. �ش ميكن �لناس توصل
مؤخرا ساحئ، الس�یدة الوز�رة، ساحئ شف�و ٔ�� مايش يش وا�د، 

(pare brise) اد أ�خ اكن �هيرض �ىل الطریق الس�یار، ا�رسة، د� �
وكنت ٔ�� بیدي غنوضع سؤال لهذا، راه اك�ن الطریق الس�یار ميل جترب 

اطن �ارج يف وسط الطریق الس�یار، دا� ٔ�� �ا الطریق الس�یار، املو � نت ا
�اي ومواطن اكن غیرضبين يف الطریق الس�یار يف الق�طرة د�ل س�بو، من 

  .(autoroute) حقو �اص یدوز يف

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

بغیيت يف ٕاطار ثواين معدودة �لرد �ىل االلكمة � الس�یدة الوز�رة ٕاذا 
  .التعق�ب

تبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�یدة اك
  :لكفة �لس�یا�ةامل ،و�ق�صاد �ج�عي

ما ميكن يل �ري �شكرك الس�ید املس�شار، واح�ا تن�دمو و�زنیدو 
ا�هودات مع وزارة التجهزي �ش نعدو هاذ الطرق، ح�ث الس�یا�ة اجلبلیة 

  .املنتوج الس�یا� عندها ٔ�مهیة �برية يف بالد� ويف
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه �لس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن 
واملساواة والتمنیة �ج�عیة، وموضو�ه تقلیص �س�بة الفقر والهشاشة، 

  .فریق �س�تقاليل لتقدمي السؤالاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ال

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدات الوز�رات، السادة الوزراء،

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن
الس�یدة الوز�رة، حماربة الفقر ٔ�و القضاء �ىل الفقر كتعرفوا يه ٔ��د 

الصعید ا�ويل، وبالد� مطلوب مهنا أ�هداف د�ل التمنیة املس�تدامة �ىل 
  . ٔ�هنا تعمل وا�د ا�هود �بري يف هاذ ا�ال

طبعا املشلك الزال مطروح يف بالد� بوا�د القوة، �اء يف الرب�مج 
احلكويم ٔ�ن حماربة الفوارق يف ا��ل، حماربة الفقر والهشاشة يه ٕا�دى 

  . وات املق��احملاور أ�ساس�یة د�ل العمل احلكويم �الل امخلس س�ن
بغینا نعرفوا، الس�یدة الوز�رة، م�مك املقاربة ا�يل �و�ن �ش�تغلوا هبا ا

مث ٔ�ش�نو  ،�الل هاذ امخلس س�نوات من ٔ��ل احلد من الفقر والهشاشة
يه ا�ٓلیات ا�يل وضعتوها وال غتوضعوها من ٔ��ل رصد هاذ إالشاكلیة 
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  ل؟والت�ٔكد من جنا�ة الربامج والعمل احلكويم يف هاذ ا�ا
  .وشكرا

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

الس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
  :�ج�عیة

  .والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  . املهم ٔ�وال، ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال

طبعا ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن احلكومة تب�ت مقاربة اج�عیة لفائدة خصوصا 
الف�ات اليت تع�ش يف وضعیة صعبة، واليت كذ� تع�ش يف وضعیة 
هشاشة، ؤ�هنا من ٔ��ل ذ� ارت�ٔت وحتق�قا كذ� �لحاكمة ٔ�ن حتدث 
مجمو�ة من الس�یاسات العموم�ة لصاحل خمتلف الف�ات املس�هتدفة من 

جیات والربامج وكذ� ٕا�داث صنادیق �اصة، من مضهنا إالسرتاتی 
صندوق ال�سك �ج�عي وصندوق التاكفل العائيل وكذ� حزمة من 

  .إالجراءات
حتق�قا �لحاكمة كام تفضلمت نعمتد مجمو�ة من ا�ٓلیات �لعمل وكذ� 

  :�لرقابة
  .ٔ�وال، حتق�ق �لتقائیة بني مجیع املتد�لني

�ع وكذ� �لرقابة، ؤ�یضا �ش�تغال مبهنجیة �نیا، ٕا�داث جلان �لت� 
  .ومبقاربة �س�هتداف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة � الس�ید املس�شار �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
   ،الس�یدة الوز�رة

ق�عن�ش، ميكن �لیتو اجلواب �لتعق�ب، ايف احلق�قة اجلواب د�� ما 
كتع�ش الفقر والهشاشة يف بالد�،  ٔ�نه املوضوع �بري �دا وف�ات �برية

وهاذ الفقر عندو مدا�ل �برية وم�عددة، مهنا البطا� يه أ�وىل، مهنا �دم 
الولوج لبعض املرافق أ�ساس�یة، املاء الصاحل �لرشب وٕان اكنت ال�س�بة 
وصلت �برية ولكن �يق بعض البؤر ا�يل �اصها یتعاجل فهيا إالشاكل، املاء، 

الطرق�ة، ا�ٓن اكن سؤال حول املسا� الطرق�ة والن���ة الكهر�ء، املسا� 
د�لها ال �ل�س�بة �لس�یا�ة يف بعض املناطق، فهذه لكها مدا�ل ا�يل كتؤدي 

  .�لفقر
ٔ�لف د�ل التالم�ذ  300التعلمي، مشالك التعلمي �ش تنعرفو ٔ�ن 

تیخرجوا س�نو�، یعين كنتجو البطا� وكنتجو الفقر من بعد، و�لتايل 
  .لك الصحیة ما اكی�ش حامیة اج�عیةاملشا

و�لتايل ا�يل طلبنا م�مك، الس�یدة الوز�رة، ٕاىل اكن ممكن ما يش فقط 
ٔ�ش�نو كتعملوا دا�ل القطاع د�لمك، تنعرفوا ا�هودات ا�يل تتقوموا هبا 
وإالرادة د�لمك يف جماالت معینة ا�يل ك�ش�تغلوا �لهيا يف القطاع، إال�اقة، 

  . �ج�عي، املرٔ�ة، ٕاىل �ري ذ�، الطفو� املس�نني، التضامن
ولكن الیوم بغینا وا�د الرؤیة د�ل احلكومة فهاذ ا�ال �ش تت�ٔكد 
احلكومة واش التمنیة ا�يل اكینة، وٕان اكنت ال�س�بة د�لها ضئی� �الل 
الس�نوات املاضیة؟ واش املشاریع ا�يل كتعمل؟ واش ا�هودات املالیة ا�يل 

  صل �لنتاجئ ا�يل بغینا ف� خيص حماربة الفقر؟كتوضع؟ واش كتو 
بال ما نتلكم �ىل الفوارق يف اجلهات، ٔ�ن �اود اك�ن مشالك �ل�س�بة 
لالس��رات، �ات ك�س�تافذ بوا�د الشلك �بري و�ات الزالت تعاين 
الیوم من الفقر وتعاين، بناءا �ىل هاذ التوزیع الغري املتاك� د�ل ا�مع 

الك �برية ویعين كزتید تطور هاذ إالشاكلیة دالفقر احلكويم، من مش
  .ف�الد�

بغینا الیوم نعرفوا يش رؤیة د�ل احلكومة يف حماربة الفقر مايش فقط 
  رؤیة قطاعیة؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

  :�ج�عیةالس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
طبعا الس�ید املس�شار ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن مجمو�ة من إالجراءات ال �رتبط 
�لقطاع فقط، عندما نت�دث عن املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، عندما 
نت�دث عن صندوق فقدان الشغل، عندما نت�دث عن حزمة من 

نت �لیه إالجراءات واملبادرات، اليت يف الواقع جزء مهنا مس�متر �ىل ما اك
احلكومة السابقة، وجزء �ٓخر يف كثري من الت�دید وكثري من املبادرات 

  .اجلدیدة
ن اخللل؟ م�ال ـــــويف ذ� ا�ٓلیات اليت يف الواقع تت�ني لنا ٔ�ی

ا�يل يه املندوبیة السام�ة �لتخطیط تتجیب لنا  (HCP)د� ــــــــــع�
ادي ن��عو، فني �ادي املعطیات ا�يل تت�ني لنا ٔ�ش�نو يه املهنجیة ا�يل �

  .؟ م�ال الیوم �د�هثا �ىل الفقر النقديمنش�یو
�نیا، الیوم اح�ا ت�ش�تغلو �ىل س�یاسة معوم�ة حول امحلایة �ج�عیة 

، لكن �ش�تغل �لهيا ا�ٓن مع خمتلف 2018ا�يل ما �ادي تبدٔ� فعلیا حىت 
�رشیة الرشاكء املعنیني، عندما نت�دث كذ� �ىل املرصد الوطين �لتمنیة ال 

�لتمنیة ال�رشیة والتمنیة ال�رشیة �شلك �ام،  الوطنیة وا�يل هو �یقمي املبادرة

  .وتیقدم معطیات، تیقول � ها هو فني اخللل
فٕاذن حنن نت�اوب ٔ�وال مع املؤسسات ومع ا�ٓلیات، وفني ما اك�ن 
اخلصاص �كون هناك م�ادرات، ٕاذن ��شغال �ج�عي عند هذه 
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�س قطاعیا، خمتلف املتد�لني من خمتلف القطا�ات احلكومة هو �اصل ول 
تتد�ل مبا ف�ه ا�ٓلیات اليت وضعت �لت��ع، ومبا ف�ه ا�ٓلیات املؤسساتیة ا�يل 
يه كتطلع � املعلومة اليت نعمتدها من ٔ��ل توفري الربامج وإالسرتاتیجیات 

  .الرضوریة
  .القضیة د�ل الصنادیق ٔ�هنا �مة ما هنملوش

  :سةاجلل الس�ید رئ�س 
  .شكرا
بغیت نذ�ر ا�لس �ىل ٔ�نه جرت العادة س�نو�، یقوم جملس ا

املس�شار�ن حبف� اس�تق�ال �لتلمیذات والتالم�ذ ٔ�بناء املوظفني واملوظفات 
  . د�ل ا�لس املس�شار�ن الناحجني يف ام��ان البااكلور�

التلمیذة ٔ�ممية حميید، التلمیذة سهی� : وا�ٓن �ارض�ن معنا هنا
الع�ايل، التلمیذة فاطمة العلوي، �رحب هبم  ٔ�م�یةين، التلمیذة السل�

  .و�متىن هلم مس�تق�ال زاهرا، و�لتوف�ق
هين وموضو�ه ون��قل �لسؤال املو�ه �لس�ید وز�ر الشغل وإالدماج امل 

بتفعیل مشاركة أ�جراء �ىل مس�توى جلان املقاو�،  تطبیق قانون الشغل
ن فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن م

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
يف ٕاطار ا�طط الوطين لتف��ش الشغل ا�ي وضعته وزار�مك ف� 
خيص تف��ش الشغل �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت 

ونة الشغل املتعلقة ٕ��داث جلان من مد 464اختذمتوها لتفعیل املادة 
  املقاو�؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

 :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال الهام �دا، ٔ�نه یتعلق 

فعیلها �لشلك ا�ٔمكل لیة اس�شاریة م�قدمة اليت �متىن ٔ�ن یمت ت ا�ٓ بوا�د 
وأ�مت، ٔ�نه اك�ن عند� جتارب �مة �دا يف العالقة ما بني الرشاكء 
�ج�عیني، ا�يل والو العامل جزء من املقاو�، �یخططوا لها �ی�ددوا 
أ�هداف د�لها، ك�سامهوا يف الوضع د�ل اخلطة إالنتاج�ة، ك�سامهوا يف 

التدریب، فرفع أ�م�ة، يف التكو�ن رفع املردودیة، ك�سامهوا فوضع �رامج 
  .املس�متر، ٕاىل �ري ذ�

هاذ اليش عند� اح�ا كذ� يف القانون، یعين فالواقع �ش �كونوا 
واحضني �اصنا وا�د اجلهد مجیعا، ميل كنقول اجلهد مجیعا �یخص �د 
د�ل رشاكء اج�عیني اكملني، �یخص املقاو�، �یخص العامل، �یخص 

ند�رو وا�د العمل مشرتك، ٔ�دعومك � قریبا ٕان شاء هللا احلكومة، �یخصنا 
من �الل نفكروا مجیعا يف وا�د املیثاق اج�عي �ش نطوروا الثقافة د�ل 

  . العالقة ما بني الرشاكء �ج�عیني
يف ٕاطار نتلكمو ا�ٓن �ىل العمل د�ل الوزارة ا�يل كند�رو، سولتو 

عة احلال تدار وا�د ا�طط �ىل ا�طط الوطين د�ل التف��ش، بطبی
وطين، النتاجئ، وانصب التف��ش �ىل القضیة د�ل جلنة املقاو�، مشل 

ٔ��ري والنتاجئ  50مؤسسة، ا�يل ك�شغل �ٔكرث من  3290هذا العمل 
 1534س�ٔعطهيا لمك كام يه، كام وصلتين، كام يه عندي يف مسیتو، 

عند�  3290مؤسسة ٔ��دثت جلنة مقاو�، یعين د�ر احلساب ما بني 
فقط مهنا  874واق��، ولكن الرمق ا�ٓخر  )la moyenne( يف 1534

  . حترتم دور�ت انعقادات ا�ل�ان، هذه معطیات كام يه ما
تتوفر �ىل حمارض انعقادات ا�لجنة، ٕاذن اك�ن وا�د اخلصاص،  812

اك�ن معل تدار، الوزارة اش�تغلت، مازال �یخصنا �ش�تغلو �ش نقول � 
ملعطیات رمغ ٔ�نه تدار وا�د اجلهد، رمغ ٔ�نه اك�ن وا�د من هنا هذه ا

التطور، مازال ما ك�س�ت��ش �لتطلعات د�لنا، �یخصنا �ش�تغلو مجیعا �ش 
هذه ا�ٓلیة ��ذ املاكنة د�لها، ٔ�هنا �ادي �كون وا�د ا�ٓلیة ٔ�ساس�یة يف 
   .السمل �ج�عي، ٔ�نه �ادي یولیو الشغی� طرف يف تدبري و�س�یري املقاو�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 50نتفق مجیعا ٔ�ن العدید من املقاوالت اليت �شغل ٔ�كرث من  ،فعال
ٔ��ري ال حترتم هذه املادة من مدونة الشغل، واليت تلزم املشغلني بتكو�ن 

  .، وذ� يف خرق سافر �لقانونجلنة املقاو�
ن� ا، وها 2016كام �اء يف ترصحيمك يف ا�طط الوطين �لتف��ش س�نة 

من املؤسسات ا�يل ت��لغ العدد د�لها تقریبا وا�د  %48ذ�رتو ب�ٔن یاله 
ٔ��ري، ب�� جند ٔ�ن هناك  50مؤسسة ا�يل كتوفر �ىل �ٔكرث من  8800

�ت ما بني �ر�مج ٔ�و ما بني ذ �نت�اامؤسسة ا�يل دارت ه 1500 ىسو 
  . 3200املؤسسات املس�هتدفة ا�يل وضعتو ا�يل بلغ العدد د�لها 

هاذ اليش دون اخلوض يف احلدیث عن العدد الهائل من املقاوالت 
  . ا�يل ما دار�ش انت�ا�ت بعدا اكع د�ل م�دويب امل�ٔجور�ن

يف ٔ�ضف �ىل هاذ اليش الصعوبة د�ل ٕا�داث جلنة املقاو� سواء 
القطاع اخلاص وكذ� يف املؤسسات العموم�ة واليت �سامه ا�و� يف 
رٔ�ساملها، كمنوذج �ىل ذ� الطرق الس�یارة �ملغرب، ا�يل عرفت بعد 
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نضاالت كثرية ا�يل قامت هبا النقابة �خلصوص نقابة �حتاد املغريب 
 .�لشغل، �اد متك�نا �ش ند�رو جلنة املقاو� فهذه املؤسسة

يف �حتاد املغريب �لشغل نضع �ساؤل، هو الهدف مايش يف  لهذا حنن
�كو�ن ا�لجنة، ولكن مدى اجلدوى د�ل هاذ ا�لجنة، مك من حمرض خمالفة 

 469مت حتر�ره من طرف مف�يش الشغل ضد هؤالء املشغلني طبقا �لامدة 
درمه،  20000و 10000من مدونة الشغل، واليت حتدد م�لغ اجلزاء ما بني 

ش�یة الشغل قامت �لعمل د�لها كام جيب ٔ�رمغت مجیع املقاوالت لو ٔ�ن مف� 
  .�ىل ت�ٔس�س هاذ ا�لجنة

ٔ�ضف �ىل هذا سؤال �ين، هو ملاذا ال یمت التحر�ر املس�متر والیويم 
�لم�الفات قصد دفع هؤالء املشغلني ٕاىل ت�ٔس�س جلنة املقاو�؟ هنا ت��لكم 

و به ما �لكمتوش �ىل حمرض، �ىل احملرض ب�� يف الترصحي د�لمك ا�يل مقت
  .�لكمتو �ىل مالحظات ا�يل قامت هبا هاذ املف�ش�یة

ٔ�ما �ل�س�بة �لمؤسسات اليت تو�د هبا جلنة املقاو� هل من ت��ع ومن 
ٕاحصائیات �لنقط امخلس �س�شاریة ورامك تتعرفوها ا�يل كتخص كام �اء 

  ؟يف �ممك، التكو�ن وٕا�ادة التكو�ن

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

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من ثواين

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  الس�ید املس�شار، 

بدیناه ��س�مترو ف�ه وغنطوروه، وكنعولو �ىل اهاذ الرب�مج ا�يل 
التعاون د�ل املركز�ت النقابیة اجلادة �ش نطورو هاذ العمل مجیعا، ٔ�نه 

  . فقط �ري مس�ٔ� قانونیة يه مس�ٔ� ثقاف�ةهاذ القضیة مايش 
ولهذا ٔ�� بغیت منش�یو مجیعا �یك االتفاق�ات اجلهویة حبال هاذیك ا�يل 
تدارت يف ا�ار البیضاء ونفعلوها، ومنش�یو ٔ�كرث من هذا ٕاىل ما �سمیه 
املیثاق �ج�عي ؤ�� ٔ�دعومك ٕاىل ٔ�ن �ش�تغل �لیه مجیعا مع الفرقاء ا�ٓخر�ن، 

س�ٔ� د�ل عقلیات، ٔ�ن ما �اصش الناس ما �اصش املقاو� ٔ�ن هاذي م 
  .تبقى ختاف من النقا�ت وال تبقى ختاف من ذ�ر هاذ ا�ٓلیات د�ل العمل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 
لعالقات مع الربملان وا�متع املدين، وموضو�ه حق�قة وضعیة امللكف �

السجون ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة 
  .لتقدمي السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

د الوز�ر، بعض تقار�ر مؤسسات �ري حكوم�ة تت�دث �ىل الس�ی
أ�وضاع املقلقة دا�ل السجون املغربیة، �اصة أ�وضاع احلاطة �لكرامة 
إال�سانیة �لسجناء، ٕاال ٔ�ن املد�ریة العامة ٕالدارة السجون ٔ�صدرت بال�ات 

  .�اولت من �اللها تبدید القلق وا�اوف يف املوضوع
  ز�ر، عن الوضعیة احلق�ق�ة �لسجون �ملغرب؟�ا �سائلمك، الس�ید الو 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
ید املس�شار، الس�ید الرئ�س، �ىل طرح هذا ٔ�تو�ه �لشكر �لس� 

  .السؤال
ٔ�وال، كام ٔ�رشمت املندوبیة معلت �ىل توضیح جحم اجلهود الك�رية اليت 
تبذل، ٔ�ن اك�ن وا�د التو�ه �رتبط �لسعي ٕاىل ٔ��س�نة الوضعیة د�ل 

  .السجون والظروف د�ل �عتقال
ذل، ٔ�ن بذلت �ود ولكن مازال اكینة جمهودات ٔ�خرى ی��غي ٔ�ن تب

الوضعیة ل�ست، كام یعمل لك وا�د، الوضعیة د�ل �عتقال حصلت فهيا 
  .تطورات ولكن مازالت ٔ�مور �اصها تنجز

  :نعطي مؤرشات
مؤسسة جسنیة �دیدة،  11ٔ�وال، حتسني ظروف إالیواء، مت اف�تاح 
ٕاىل ٔ�قل من  2012يف % 45مكن هذا من ختف�ض �س�بة �كتظاظ من 

  .، هذا مؤرش ٔ�ول38%
ا�ٓن اك�ن مشاریع د�ل بناء جسون من ٔ��ل التقلیص من �كتظاظ، و 

  . مؤسسات 5الس�نة املق�� س�یقع الرشوع يف بناء  2018حبیث يف 
ٔ�یضا اكن جمهود �بري يف حتسني الوضعیة د�ل التغذیة والر�ایة، نعطي 

القفة ا�يل اكنت ت�هنك الاكهل د�ل أ�رس املغربیة ٔ�لغیت، : مؤرش م�ال
نظام د�ل توفري د�ل التغذیة �ىل مس�توى السجون، وهذا اكن  وتدارت

وا�د إالجناز �بري، ٔ�نه إالس�ناد د�ل التغذیة د�ل املعتقلني تدارت طلب 
 2017مؤسسة، يف  30: 2015عروض، والقطاع اخلاص تیوفر، ويف 

قفة ا�يل مت توفريها، و�الیا اكینة العملیة  1834000راه  2016إاللغاء، 
� هاذي د�ل الس�نة الثالثة، وأ�مل التق�مي د�ل هاذ إالجناز ا�يل دد�ل ا

�ربوا �ىل الرضا د�هلم، ٔ�نه الیوم،  %90د�لنا �ىل ضوء النتاجئ أ�ولیة 
  .امحلد �، �ل�س�بة لٔ�رس راه ار�حت من وا�د العبء �بري

من  الر�ایة الصحیة تدارت اتفاق�ات، االتفاق�ة اخلاصة �لوقایة والعالج
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داء الرسطان، االتفاق�ة الثانیة املتعلقة ب�سهیل ودمع اخلدمات الصحیة، 
وهاذو احلدث ا�يل ا�هنار د�ل التوق�ع ا�يل اكن �لقرص املليك ��ار البیضاء 

مرفوقا  2016یولیوز  5اتفاق�ات  2ٔ�مام �ال� امل� ا�يل توقعت ف�ه هاذ 
ا اكنت وا�د اخلطوة ا�يل بصاح�ة السمو املليك أ�مرية لال سلمى، وهذ

مت �نتقال ملر�� �دیدة، وهنا البد من  2016یولیوز  5ا�ٓن من بعد 
  .إالشارة �لحمالت الطبیة املك�فة

اك�ن جمهود ٔ�یضا �ىل مس�توى ا�مع النفيس و�ج�عي ا�ي یتقدم 
حبمك احلاالت د�ل السجناء ا�يل تیعانیوا من ٔ�مراض نفس�یة، مث ا�مع د�ل 

ج الت�ٔهیل وٕا�ادة إالدماج، �اصة ما یتعلق بربامج التكو�ن والتعلمي �رام
املنظم  23.98وحمو أ�م�ة، فضال �ىل إالطالق د�ل ورش حتیني القانون 

  .�لسجون
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  . صادقةشكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة ال

من طبیعة احلال، كام ٔ�رشمت، فظاهرة �كتظاظ ظاهرة مقلقة حق�قة، 
ٔ�نمت تعلمون، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن مجموع السجناء يف السجون �ىل الصعید 

جسني  33000جسني، فهيم تقریبا ٔ�زید من  79000الوطين ٔ�زید من 
 اح�یاطي، يف اعتقاالت اح�یاطیة، هذا ی��غي یعين العمل �ىل، كام مت

اقرتا�ه من ق�ل فریق العدا� والتمنیة، ف�ح حوار وطين حول هذه الظاهرة 
  . ٕالجياد �لول وبدائل

من طبیعة احلال، إالشاكالت اليت اختذت �ش�ٔهنا ٕاجراءات ننوه هبا، 
فك یعين مجمو�ة من إالشاكالت �ىل العائالت �خلصوص ما یتعلق 

  . �لز�رة، ٕالغاء القفة
ودة التغذیة، ملزید من ٕاعامل دور املراق�ة، لكن ندعو ٔ�یضا لتحسني ج

من طبیعة احلال ندعو ٔ�یضا ٕاىل رفع املزيانیة ا�صصة �لمد�ریة العامة ٕالدارة 
السجون من ٔ��ل حتسني أ�وضاع د�ل السجناء وحتسني ٔ�یضا أ�وضاع 
املادیة واملعنویة �لموظفني ٕ�دارة السجون مبا یق�يض ٔ�یضا ٕاعامل الضوابط 

  .وإالداریة والقضائیة يف املوضوع القانونیة
ونلمتس ٔ�یضا یعين مجمو�ة من �سهیل إالجراءات ال �ل�س�بة �لسجناء 

  .والعائالت ليك �كون ظروف یعين مواتیة یعين لهؤالء السجناء
  .وشكرا

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

  .ٔ�ما �ل�س�بة �لس�ید الوز�ر لقد اس��فذت وق�ك

املو�ه �لس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن ون��قل �لسؤال 
والتمنیة املس�تدامة امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، وموضو�ه احملافظة �ىل الب��ة 
دا�ل الوا�ات اجلنوبیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة العمل 

  .لتقدمي السؤالالتقديم 

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  الس�یدات والسادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة املس�شارون،

تعرف الوا�ات اجلنوبیة واجلنوبیة الرشق�ة �لمملكة تدهورا ملحوظا 
  .ن���ة �دة عوامل م�اخ�ة مهنا وبی��ة

�سائلمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن إالجراءات  ،الصدد اويف هذ
ا�ل هذه ا�االت احلیویة، اليت تت�ذوهنا لضامن توازن ٕا�كولو� د

  .خصوصا ٔ�هنا تعترب يه املصدر أ�سايس لع�ش ساكنهتا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

الس�یدة �زهة الوايف اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة 
  :املس�تدامة امللكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
ٔ�وال، شكرا �ىل طرح هاذ السؤال ا�يل �هيم وسط ب�يئ � رهان نعتربه 

  . الیوم رهان ذا ٔ�ولویة اق�صادي واج�عي وب�يئ
و�لتايل حنن نتقامس معمك، الس�ید املس�شار، هاذ اهلم، �ىل اعتبار ٔ�ن 

عال عندها هشاشة، حق�قة مقلقة، ولهذا يه الیوم من الوا�ات الیوم ف
  :مضن أ�ولو�ت د�لنا �ىل ثالث مس�تو�ت

املس�توى أ�ول، هو ٔ�ننا س�نعزز ما مت امحلد � يف بالد� ا�يل �یعرف 
كنوز، ٔ�� كنقول �ل�س�بة �لو�ات ا�يل هام كزن، تنوع �رايب، مغريب و�لتايل 

ري النفا�ت حىت ال یصل ٕاىل مس�توى �ادي نعززو الرب�مج الوطين لتدب
هتدید �اصة املاء والرتبة، ولك ما یؤ�ر �شلك �بري و�شلك م�ارش يف 

  .الوا�ات، هذا مس�توى
املس�توى الثاين، الیوم ك�ش�تغلو �ش �كون عند� �ر�مج ف�ه خمطط 
مد�ري للك �ة، �ىل لك مس�توى ولك ٕاقلمي، �ادي �كون عند� تصور 

عیة تدبري النفا�ت يف مجمل �راب إالقلمي، و�لتايل �ىل واحض ف� یتعلق بوض 
مس�توى اجلهة، ويف هذا إالطار �ىل مس�توى الوا�ات اجلنوبیة، الیوم 
اكینة دراسة تق�ميیة �ش نعززو ت�ٔهیل املطارح ا�يل اكینة، كنذ�ر ت�ٔهیل 
املطارح العموم�ة ا�يل يف لك من الراش�یدیة، و طاطا، ومف ز�ید، و�افا، ومف 
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حلصن، مث كذ� ت�ٔهیل وٕا�الق املطرح العمويم، �یف ما كتعرفو، الس�ید ا
املس�شار، ورزازات، ت�ٔهیل املطرح العمويم لتارم�كت وٕاجناز مركز �لطمر 

  . والتمثني، مث ت�ٔهیل وهتیئة املطرح العمويم �لوطیة ٕ�قلمي طانطان
تمنیة مث عند� معل �ادي نطلقوه �نطالق تفعیل إالسرتاجتیة الوطنیة �ل 

املس�تدامة ا�يل من ٔ�ولو�هتا هو العمل �ىل حامیة و�ىل ت�ٔهیل الوا�ات، ومث 
ٔ�ننا �ىل مس�توى الرشااكت كذ� اح�ا عند� الوا�ات من ٔ�وىل أ�ولو�ت 
ا�يل نقد�ا مكشاریع، وعند� مشاریع معلیة �اهزة مهنا املرشوع ا�يل انطلق 

ا�ات ٔ�خرى، �اصة الفال�ة یولیوز مع مجمو�ة الرشاكء د�لنا يف قط 7یوم 
وس�تكون لنا بعد التعق�ب عنارص ٕا�ابة " إالفاو" والتمنیة القرویة، ومع

  .ٔ�خرى

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  . شكرا الس�یدة الوز�رة احملرتمة �ىل جوا�مك

ٔ�ربعة ٕاشاكلیات، جوج تطرق�و لها الس�یدة  التدهور يف نظر� ن���ة عن
الوز�رة احملرتمة، ويه ٕاشاكلیة د�ل املوارد املائیة، ال من �ح�ة المك وال من 

  .�ح�ة الك�ف والتلوث ا�يل �یتعرضوا لها
إالشاكلیة الثانیة ا�يل تعرضتو لها يه ف� خيص املطارح، ٕاجياد �ل 

  . رصف الصحياملطارح العشوائیة مع العمل �ىل توفر ال
ٕاال ٔ�ن هناك ٕاشاكلیات ٔ�خرى، إالشاكلیة الثالثة ا�يل كنعتربوها 

وا�د  إاشاكلیة كذ� هو الرتاجع يف �دد ٔ�جشار النخیل ا�يل �یتعتربو
  .مصدر املع�شة د�ل �دد �بري د�ل الساكنة

مث إالشاكلیة الرابعة هو التدهور املس�متر يف جمال القصور والقصبات 
  .ن �لیه هاذ املنطقة ف� خيص إالنعاش الس�یا�ا�يل كذ� كرتاه

فكام تعلمني ج�دا، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، ٔ�ن التمنیة املس�تدامة فهاذ 
املناطق ما ميك�ش نتلكموا �لهيا ٕاىل ما اكی�ش وا�د العنایة د�ل هاذ 
الوا�ات يف وا�د إالطار د�ل �رامج م�دجمة وفوا�د إالطار ت�س�یقي، ما 

  .ك �دد د�ل املتد�لني فهاذ ا�ال هذادام ٔ�ن هنا
فا�يل كنطلبو هو ٔ�نه �كون العنایة هباذ املناطق حىت نتجنبو ال قدر 
هللا وا�د الهجرة امجلاعیة ا�يل حىت وا�د ما ت�متناها، خصوصا ٔ�ن مع 

  .أ�سف الشدید بعض البوادر د�لها بدات كتبان

ٔ�نه �كون وا�د مفرة ٔ�خرى ٔ�هیب �مك، الس�یدة الوز�رة، �ىل ٔ�ساس 
الرب�مج یعين م�اكمل وم�سجم وفوا�د إالطار د�ل الت�س�یق �ش حق�قة 

  .نوضعوا �د لهاذ إالشاكلیات ولهاذ التدهور ا�يل كتعرفوا هاذ املناطق
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .الس�یدة اكتبة ا�و� ف� تبقى � من وقت

والتمنیة املس�تدامة امللكفة  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن
  :�لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید املس�شار
الیوم عند� إالطار ا�يل هو إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة ا�يل 

  . يه عندها عنرص�ن د�ل التد�ل
عنرص �نتقائیة حبیث ٔ�ن التزنیل د�لها هو ٔ�فقي، و�لتايل ف� یتعلق 

 احملاور والقطا�ات ا�يل رش�كة �اصنا نزنلو معها �رامج �لوا�ات اح�ا عند�
ا�يل �لكمت �لهيا، اخلاصة ف� یتعلق لك �ة عند� خمططات مد�ریة �ىل 
مس�توى اجلهة و�ىل املس�توى إالقلميي، و�لتايل �ل�س�بة �لوا�ات �ادي 
�كون التزنیل �شلك انتقايئ وتنامغي مع لك من وزارة الفال�ة والصید 

والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت والرشاكء ا�ٓخر�ن ا�يل كتعرفهم،  البحري
  .هذا مس�توى

املس�توى الثاين هاذ ا�طط املد�ري وإالقلميي وكذ� اجلهوي غیعطینا 
  التصور الاكمل، ٔ�ن لك و�دة ٔ�ش�نو الت�د�ت ا�يل فهيا؟ 

غنعززوا احملطات املعاجلة .. الت�د�ت حصیح �ىل مس�توى حشال من
ل�س�بة �لسقي ا�يل �ادي یدار هلم ٕا�ادة الت�ٔهیل، مث حشال �ادي �كون �

عند� تصور كذ� حشال من حمطات املعاجلة �ادي �زیدوها، �ٕالضافة 
  .�لعنارص لكها ا�يل جنیو ٕاىل هنا ونتلكمو �ىل هاذ الرهان ا�يل �بري يف بالد�

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

  . هذه اجللسة ٔ�هنیناقد هبذا �كون 
  .دقائق 6، 5اك�ن �لسة شهریة �ادي تبدٔ� ا�ٓن بعد  ٔ�ن�یف كتعرفوا 

  .اجللسةرفعت 


