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  اخلامسة عرشة بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 ٔ�كتو�ر 17(هـ 1439 حمرم 26 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس عبد إالاله احللوطي، اخللیفة الثاين لرئ�ساملس�شار الس�ید : الرئاسة
  .ساعتان، ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة أ�ربعني بعد الزوال: التوق�ت

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

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

 :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي، رئ�س اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

صص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خي
  .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
  .اللكمة �لس�ید أ�مني

  :لسالس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا� املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، 2017توصل مك�ب ا�لس �الل الفرتة الفاص� بني دورة ٔ��ریل 
یقيض یتعلق  86.15مبرشوع قانون تنظميي رمق  2017ودورة ٔ�كتو�ر 

  .بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة القانون
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

ان خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة �ىل أ�س�ئ� الربمل
املو�ة لقطاع الص�ة، الرتباط الس�ید الوز�ر ب�شاط مليك، وكذا عن 
أ�س�ئ� املو�ة لقطاع الشؤون اخلارج�ة الرتباط الس�ید الوز�ر ب�شاط 

  .حكويم
فرتة وٕاىل و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة �الل نفس ال

  :فقد بلغ 2017ٔ�كتو�ر  �17ایة یومه الثال�ء 
  سؤ�؛ 107 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  سؤ�؛ 20 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .جوا� 46 :�دد أ�جوبة الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ٔ�ول املو�ه �لس�ید ؤ�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين ا
وز�ر الرتبیة إالسالم�ة حول ا�خول اجلامعي لهذه الس�نة، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
  السادة الوزراء،

  م،الس�ید الوز�ر احملرت 
ٔ�ظن ٔ�ن السؤال واحض حول مهنجیة التعلمي العايل يف بالد�، ال نبخس 
الناس ٔ�ش�یاءها فقد بذلت الوزارة جمهودات ج�ارة �ش�ید هبذه ا�هودات، 
�ري ٔ�ن اجلامعة املغربیة الزالت تتخبط يف �دة مشالك نظرا لغیاب رؤیة 

ع �اصة رواد ونظرا لغیاب ٕاسرتاتیجیة واحضة یعهيا امجلی ،مشولیة لٕالصالح
اجلامعات من ٔ�بنائنا الطلبة، فهل ٔ��دت وزار�مك مهنجیة �اصة یعلمها 
العادي والبادي لك�ح لك ما ميك�ه ٔ�ن �يسء ٕاىل مسعة التعلمي العايل يف 

  بالد�؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ،�ا� الصمديالس�ید 
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
وهاذ السؤال يف ٕا�نه ويف وق�ه، وس�ٔس�تغل الفرصة �ل�دیث عن بعض 

یاق رؤیة مشولیة لٕالصالح، نؤكد مس�ت�دات ا�خول اجلامعي احلايل يف س� 
فقط �ىل ٔ�نه رمبا هذا املومس الثاين ا�ي تعمل ف�ه الوزارة وفق الرؤیة 
�سرتاتیجیة اليت ٔ��دها ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي 
واليت يف ضوءها مت ٕا�داد خمطط العمل اخلاص �لوزارة مبنظور مشويل 

تعلق �لعملیة الرتبویة والتعلميیة يف التعلمي ی�ٔ�ذ بعني �عتبار لك ما ی 
  .اجلامعي

ميكن يل خلص ٔ�مه املس�ت�دات ف� یتعلق ��خول اجلامعي احلايل، يف 
طالب،  900000النقط ا�ٓتیة �ىل املس�توى العرض الرتبوي وصلنا حلوايل 

�ىل مس�توى الطاقة �س��عابیة �ل�س�بة �لمؤسسة ذات �س�تقطاب 
مقعد  5000اليش ا�يل عطا� حوايل  %20ها ب�س�بة احملدود ارفعنا

بیداغو� �دید، ٔ�یضا �ىل مس�توى الت�ٔطري البیداغو� ف�حنا حوايل 
يف ٕاطار التحویل، �ىل مس�توى  �700دیدة و 400م�صب،  1100

التدبري الزمن اجلامعي ٔ�ول مرة ت�ش�تغلو مبذ�رة وزاریة تتعلق �لتدبري 
ومتك�ا من �ال� ٔ�ننا نطلقو  ،�م �داوهذا  ،املندمج �لس�نة اجلامعیة
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�ل�س�بة �لمؤسسات ذات  %8ش�ت�رب ب�س�بة  �11لمومس اجلامعي يف 
�ل�س�بة �لمؤسسات ذات  %70اس�تقطاب حمدود، و�ل�س�بة حوايل 

�س�تقطاب املف�وح حصیح الزالت بعض �خ�الالت اليت س�نعاجلها ٕان 
   .شاء هللا يف ا�خول املق�ل

  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
الس�ید الوز�ر مشكور �ىل ا�هودات املبذو�، �ري ٔ�ن العادي والبادي 
ٔ�صبح الیوم مشالك اجلامعات كرث فهيا ال�م، ال من ح�ث املهنجیة وال 

از املباراة �اصة م�اراة املاسرت وم�اراة ا�كتوراه �شوهبا �دة من ح�ث اج�ی
مغوض، وٕاين هنا ٔ�حنين �لك تواضع ٔ�مام العقلیة الوطنیة الزنهية، �ري ٔ�ننا 
الزلنا �سمع بعض الش�هبات اليت �يسء ٕاىل التعلمي العايل يف بالد�، ؤ�قصد 

ك بعض �امعة عبد املا� السعدي �لشامل بتطوان، هذه اجلامعة هنا
أ�ساتذة �س�تغلون ضعف الطلبة ویفرضون كت��ات ال قمية �لمیة لها بقدر 

  .ما ٔ�هنا تذر رحبا یعرقل ال�شاط د�ل الطلبة
�نیا، مسعنا و�روج ٔ�ن الولوج ٕاىل املاسرت �شوبه �دة خروقات، 
اس�تحيي ٔ�ن ٔ�ذ�رها، عیب ب�ٔن �كون طالب � ثالث ٔ�و ٔ�ربع مزيات ال 

ني ٔ�ن طالب ال یتوفر �ىل ٔ�یة مزية وهو مق�ول ٔ�نه یق�ل يف املاسرت، يف �
هنج سلوك ال یلیق �سمعة التعلمي العايل، �هیك عن بعض السلواكت ال 
ٔ��الق�ة ٔ�صبحت راجئة يف �ل اجلامعات املغربیة، مفىت س�س��قظ �لبرت 

  ؟مع هذه السلواكت هنائیا وقطعیا

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

  .الوز�ر لٕال�ابة �ىل التعق�ب �لس�یدللكمة ا

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
يل ا�ميكن يل ن�ٔكد يف س�یاق اجلواب �ىل ��شغال ا�يل تفضلمت به و 

د�ل  جوجغل به الرٔ�ي العام كذ� خبصوص هذه النقطة، ٔ�ن هناك ت�ش�ت
الس�ید  ،إالجراءات، إالجراء أ�ول هو ٕاجراء مس�تع�ل، وتنطلب م�مك

ومن لك السادة املس�شار�ن ٕاىل ٔ�هنم ميدوا الوزارة الوصیة �لك  ،املس�شار
يل ميكن �شوب حو� ش�هبات �ش ميكن لنا نف�حو حتق�ق يف ا�ملف 

ح�ا ت�ش�تغلو يف �ا� اح�ا ما غنتظروش طبعا املبادرة ولكن ااملوضوع، 
التوصل ب�ٔیة معطیات عن ٔ�ي مس� سواء يف إال�ازات املهنیة ٔ�و يف 

ح�ا مس�تعد�ن �ىل الفور ااملاسرت املهين ٔ�و يف ا�كتوراه �شوبه اخ�الالت 
  .نف�حو حتق�ق يف املوضوع حامیة لسمعة اجلامعة

ح�ا ا�ٓن ای��و لك مرة ملف مبلف، و�ش هاذ اليش ما نبقاوش نرت 
دا�لني يف وا�د الصريورة د�ل مقاربة �شار�یة ٕالطالق ورش �بري �ىل 
الصعید الوطين لٕالصالح النظام البیداغو� يف اجلامعة املغربیة �الل هاذ 
الشهر�ن و�ادي خنمتوهش، ٕان شاء هللا، يف شهر ینا�ر ب��ظمي یوم وطين 

الت لكها و�ادي نقدمو ف�ه الرؤیة د�لنا ا�يل �ادي �رسلو ف�ه �خ�ال
  .�وزارة �شلك �شاريك لٕالصالح

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .لس�ید الوز�ر� شكرا 

السؤال ا�ٓين الثاين موضو�ه مشلك �كتظاظ ورهان اجلودة، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :طیف ٔ�بدوحعبد ا�ل  الس�یداملس�شار 
  شكرا لس�ید الرئ�س،

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
أ�مهیة مباكن، وهو یتعلق من السؤال یتعلق م�ارشة مبوضوع 

عن ما  ،الس�ید الوز�ر ،�الكتظاظ و�الق�ه �جلودة يف التعلمي، �ا �سائلمك
جراءات اليت اختذمتوها ٔ�و س���ذوهنا �ل�د من هذه يه التدابري واالٕ 

  الظاهرة �دمة جلودة التعلمي؟
  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،حصادالس�ید محمد 
  :والبحث العلمي
  .املس�شار احملرتمشكرا الس�ید 

ٔ�� ٕاىل اكن يش موضوع كنت ٔ�متىن ما نبقاوش نتلكمو ف�ه وهو هاذ 
اليش د�ل �كتظاظ، كام تتذ�روا كنا وا�د أ�هداف كنا سطر�ها ق�ل 
ا�خول املدريس وهو �ش ما یفو�ش �دد التالم�ذ يف ٔ�ي قسم ما 

تلمیذ،  30ش تلمیذ، و�ل�س�بة �لس�نة أ�وىل ابتدايئ ما یتعدا 40یتعداش 
تلمیذ يف القسم وصلنا �لهدف  40هاذ الهدفني جبوج �ل�س�بة ٔ�قل من 

بقاش عند� ا، معنا هنا تقریبا ما 44فهيم ٔ�قل من  %99، %90 ــؤ�جنز ب
  .ذیك املشالك د�ل �كتظاظات املهمة
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 يف ري� 2017-2016ٔ�ذ�ر فقط ٔ�ن يف ا�خول املدريس ا�يل فات 
 50قسم ا�يل فهيم ٔ�كرث من  4000اكن ٔ�كرث من  التعلمي �بتدايئ بو�دو

� ولینا كنتلكمو ابق�ناش �هنرضو �لیه، داتلمیذ، امحلد � هذاك اليش ما 
  .ٕاخل ...44وال  �40ىل ا�يل ف�ه 

، �دد أ�قسام ا�يل فهيا ٔ�قل من �30ل�س�بة �لس�نة أ�وىل ابتدايئ د�ل 
ی�ش ٔ�كرث من هاذ ما اك 37وال  36خر الواليش  %90تلمیذ اكنوا  34

اليش، وال اكنت يش �ا� ا�يل كتعدى هاذ أ�رقام هاذي ٔ�طلب م�مك ٔ�ن 
تبلغوين هبا خشصیا و�اال، ٔ�ن اكنت وا�د العدد د�ل احلاالت ا�يل تبلغت 

  .سا�ة 24هبا يف بدایة الس�نة ا�راس�یة وتد�لنا ولق�نا احللول م�ارشة يف 
ٔ�ول د�لنا ود�يل خشصیا هاذ املس�ٔ� د�ل �كتظاظ الهدف ا ،ٕاذن

�ش نوفرو أ�ساتذة �ىل أ�قل ف� خيص هاذ املشلك هذا ظروف العمل 
  .اجلیدة

  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
ا�هودات ا�يل تبذالت فهاذ حق�قة ما ميك�ش �كرو  ،الس�ید الوز�ر

الس�نة هاذي وكنحسو ب�ٔنه اك�ن وا�د ا�ینام�ة، املوضوع هو ٕاشاكلیة 
واحضة، هو ٔ�نه ٔ�ن التالم�ذ هام التالم�ذ، الب��ات التحتیة يه الب��ات 
التحتیة، معلیة �كتظاظ اح�ا ك�شوفوها من الناح�ة د�ل اجلودة د�ل 

وا�يل ابغینا نلف�و  ،الس�ید الوز�ر ،اكینةالتعلمي يه أ�ساس، املالحظة ا�يل 
�ن��اه، هو ٔ�نه البعد اجلغرايف فاملوضوع، م�ال اك�ن بعض املناطق ا�يل 
�ش نفكو هاذ املوضوع د�ل �كتظاظ كنحولو التالم�ذ من مؤسسة 
ملؤسسة ٔ�خرى بعیدة، تیويل �ید�ل عندو فالزمن د�ل العمل د�لو وا�د 

سوایع فهاذ  8سوایع وال ا �7ة، اكن �یقيض م�ال السا�ة وال ساعتني ٕاضاف 
جوج د�ل السوایع �یضطر یف�ق �كري م�ال �ش یقدر  ااملهمة، �یزتادو 

یوصل �لمدرسة ویقدر یتعطل ما ید�ل حىت لسا�ة م��ٔخرة يف ا�لیل، هاذ 
إالشاكل هذا �ی�ٔ�ر م�ارشة �ىل اجلودة د�ل التعلمي ود�ل هاذ املتلقي ود�ل 

ص ا�يل �یتعطاو فهذیك الزمن �ش ميكن �كون الكفایة هاذوك احلص
  .التعلميیة حصی�ة

فهاذي بدایة موفقة، اح�ا كنمتناو ٔ�نه �كون �كتظاظ �یت�ل  ،��
حىت �ىل مس�توى الب��ات د�ل التعلمي �كونوا م�وفرة، مث كذ� حىت �ىل 

ة مس�توى الت�ٔطري، ولكن أ�ساس كذ� هو مرا�اة هاذ البعد، ٔ�ن ٔ��لبی
أ�رس الفقرية �یكون عندها هاذ املشلك �ش ميكن تنقل التلمیذ من م�طقة 
ٕاىل م�طقة، ٔ�نه �یجیه �نتقال ٔ�نه اك�ن �كتظاظ املدرسة امحلو� د�لها 
واحضة �یخصنا منش�یو �س�تعنو مبؤسسة ٔ�خرى كثريا مك�كون �ارج 

یل ا�يل �كرثة، هو مقاطعة النخ  ،الس�ید الوز�ر ،الرتاب، م�ال تتعرفوه
كتعرفوها فهيا ٕا�دادیة وا�دة، ح�ث كنبغیو حنلو �كتظاظ غنصیفطومه 

  .ين املشالك�ملقاطعة ٔ�خرى، وهاذ القضیة كرتامك �او
املشلك احلق�قي يف مطلبنا ٕالیمك هو توفروا الب��ات التحتیة  ،ٕاذن
  .ٔ�ساسا

  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الوز�ر �لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید 

  :والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الوطنیةالس�ید وز�ر الرتبیة 
هاذ اليش ا�يل ج�تو بیه اك�ن، اك�ن بعض احلاالت ميل تیكون القسم 

�ل�س�بة لٔ�قسام أ�خرى  44ٔ�و ال  34وال  33وصل لوا�د املس�توى 
يف مؤسسة يف الغالب ٕاىل اكنت  او من التالم�ذ �ش ميش�یو یتق�د ا�یطلبو 

املؤسسة مايش بعیدة �ك�لومرت وال جوج كنقولو يش �س ما اك�ن، ولكن 
، هذاك العدد القلیل وهاذ اليش هذا خصو العام اجلاي خصنا نفضیو م�

د�ل هاذ احلاالت هاذي �ادي نتغلبو �لهيا ٕان شاء هللا العام  ىبقاا�يل 
 20ين احلكومة خصصت �م اجلاي راه �اوراه العا ااجلاي و�یف ما تتعرفو 

ٔ�لف م�صب �دید �لشغل يف قطاع التعلمي، وهاذ العدد �ادي ميكن ٕان 
والب��ة التحتیة حىت يه �ادي  يشاء هللا �ش لكيش هاذ احلاالت هاذ

یبقاش دا�ل هاذ ا�لس ا تو�د، �ش هاذ املشلك د�ل �كتظاظ م
  .نتلكمو �لیه متاما

  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضو�ه سد اخلصاص بوزارة الرتبیة الوطنیة، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :�ادل الربااكت املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ات،ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شار  ،ٕاخواين

تع�ش املنظومة الوطنیة �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي �ىل واقع 
اخ�الالت ب��ویة وم�نو�ة وم�عددة، ومن بني هذه �خ�الالت اخلصاص 
الك�ري احلايل واملتوقع �زایده �الل الس�نوات املق�� بفعل ارتفاع �س�بة 

  .احملالني �ىل التقا�د
�ىل إالجراءات والتدابري اليت �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم،  ،��

س���ذوهنا من ٔ��ل سد اخلصاص احلاصل يف املوارد ال�رشیة ف� یتعلق 
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  ة التدر�س وأ�طر الرتبویة وإالداریة؟ئهبی 

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

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

  :والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكو�ن املهين الوطنیةالس�ید وز�ر الرتبیة 
ف� خيص هیئات التدر�س، ٔ�ؤكد هنا مرتبط �لسؤال ا�يل س�بق �ىل 
ٔ�ن ماكی�ش خصاص ال �ول وال �ري �ول يف املوارد ال�رشیة التعلميیة 
ا�ٓن، ز�دة �ىل ذاك اليش العام اجلاي كام قلت، �ادي نوظفو ٔ�كرث من 

�سدو اخلصاص ولكن �ش �زیدو ٔ�لف ٔ�س�تاذ �دید، دامئا مايش �ش  20
يف حتسني اجلودة �رب تقلیص أ��داد ا�يل موجودة دا�ل أ�قسام، بني 
قوسني فقط اك�ن وا�د العدد د�ل املنا�ر الصحف�ة ا�يل قالت �ىل ٔ�ن العام 

 12عرف�ش م�ني خرجوا هاذ الرمق د�ل ا أ�لف، م 12رجوا خياجلاي �ادي 
   .�كذیبا قاطعا هاذ الرمق هذا ٔ�لف د�ل التقا�د ال�س�يب، ؤ�كذب

العدد د�ل أ�ساتذة ا�يل تقدموا بطلب التقا�د ال�س�يب هو �لضبط 
، والعام ا�يل فات اكن 3000والعام ا�يل فات تق�لوا مهنم حلد ا�ٓن  4070

نفس الرمق تقریبا، ماكی�ش ا�يل �یقول � اك�ن �زیف د�ل هذا، هذا �م 
عرف�ش م�ني خرجت؟ ا أ�لف م 12ذیك م�ني �یخرج، اكنعرف ا وهللا م

بو�دها، العام ا�يل فات ٔ�ذ�ر فقط ٔ�ن ما بني التقا�د ال�س�يب والتقا�د 
ٔ�لف ا�يل خرجوا �لتقا�د، والوزارة یعين  10العادي راه اكن ٔ�كرث من 

عوضهتم بدون مشالك، ونفس اليشء �ل�س�بة �لس�نة املق�� ٕان شاء هللا 
  .نكذ� �ادي �كون تعویض ٔ�حسن ب�ٔحس

  .شكرا

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

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

  :الس�ید �ادل الربااكت شاراملس� 
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك املفصل

كنكروش ب�ٔ�مك حتملتو مسؤولیة �برية ا ح�ا ماالس�ید الوز�ر،  ،احلق�قة
ح�ا ان� حتملتو هاذ املسؤولیة و ایة وٕارث ثق�ل، و �ىل وزارة الرتبیة الوطن 

و �ىل العاتق د�لمك، ؤ�نت ا�د واعون �ىل جسامة املسؤولیة ا�يل كتلق
الس�ید الوز�ر، راه معروف �ر�ل املیدان و�دم�ا معك يف مدن ٔ�خرى، 
وتق�ت مجمو�ة د�ل املسؤولیات، اح�ا الس�ید الوز�ر، اخلصاص راه اك�ن 

)surtout ( ناطق القرویة واجلبلیة، واكنت وا�د التجربة رائدةيف امل، 
�الش م�مكلش  �اتیة،اامجلالس�ید الوز�ر، د�ل مجمو�ة د�ل مدارس 

ٔ�زیالل الوزارة يف هاذ �جتاه؟ اح�ا د� عند� يف جام�ة تباروشت يف ٕاقلمي 
الس�ید  ، �لهيا�اتیة منوذج�ة وس�بق يل هرضت �وا�د املدرسة جام

�اتیة �او الناس وفر�انني وا�ٓ�ء وا�د املدرسة جام ..توىيف املس�  ،الوز�ر
الس�ید  ،بغیناا�اتیة، و ااملدرسة امجل اتوسعو  ،الس�ید الوز�ر ،بغیناافر�انني، 

هللا خيلیك نطلبو ٔ��مك ت�سقوا مع اجلهات، مع رؤساء اجلهات،  ،الوز�ر
 �یق�ين ؛�یقوم بعمل ج�ار �ش حيارب الهذر املدريس رئ�س اجلهة مشكور

�افالت د�ل النقل املدريس يف املغرب العمیق كنقول � يف اجلبال، ٔ�ن 
رنوه مع اميك�اش نقا الس�ید الوز�ر، م ،املس�توى املع�يش د�ل اجلبال

  .املس�توى احلرضي د�ل املدن
بغینا ند�ر ید يف ید ونتعاونو وند�رو لنا رشاكة مع اجلهة وتوسع ا ،��

 ،لنقل املدريس، نعطیك �ىل س��ل املثالنعطیو مجلیع املناطق القرویة ا
 ،الس�ید الوز�ر، ٔ�غبا� كتعرف ٔ�غبا� يف مدینة بين مالل اكینني دواو�ر

لكم ٕاىل اكن الثلج وٕاذا  6لكم حىت  5م هي�ميشوا �ىل ر�ل ،الس�ید الوز�ر
نعطیك  ،الس�ید الوز�ر ،�� .طاحت الش�تا راه ت��قاو �عسني يف اخلال

 ،بغیتك �س�لهاا، س�ید ودوار ��دلونتامل ٔ�هل  س��ل املثال دوار�ىل 
بغیناك تتد�ل الس�ید الوز�ر او�س�لها ن�ت ٕ�معان، و  ،الس�ید الوز�ر

   .وتوسع معنا الش�بكة د�ل التعلمي يف املناطق القرویة واجلبلیة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

ومنر  ،ل�س هناك تعق�ب نٕاذ، لتعق�باللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل ا
 ،م�ارشة ٕاىل السؤال الرابع وموضو�ه رد �عتبار ٕاىل املدرسة العموم�ة

  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء،
  رتمني،الس�یدات السادة املس�شار�ن احمل

  الس�ید الوز�ر،
   :سؤال الفریق �شرتايك يف مس�هتل هذه ا�ورة �متحور حول ا�ٓيت

   ،الس�ید الوز�ر
املت��ع �لخط الرتبوي ببالد� یدرك ج�دا جحم أ�زمة اليت تعرفها املدرسة 
العموم�ة، وهو �جت عن جتارب سابقة طبقت �ىل هذا القطاع بعدما اكنت 

يف �رس�یخ م�ادئ املواطنة احلقة �ى املواطنات املدرسة العموم�ة �سامه 
واملواطنني وسامهت ٔ�یضا يف خترجي ث� من أ�طر اليت سامهت والزالت 

  .�سامه يف تدبري الش�ٔن العام �لمغاربة
عن ٕاسرتاتیجیة الوزارة  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،�ىل هذا أ�ساس

   .محلایة املدرسة العموم�ة و�یف�ة رد �عتبار ٕا�هيا
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
وس�بق لنا �لكمنا �لیه دا�ل  ،حق�قة هذا موضوع طویل وعریض

العموم�ة ا�ل�ان ٔ�ن �اصو وقت طویل، ٕا�ادة كام نقولو �عتبار �لمدرسة 
من طبیعة احلال هو الهدف أ�سايس د�لنا لكنا، �مير �رب �دة مرا�ل، 
ٔ�وال توفري لك الظروف املادیة واملعنویة وال�رشیة لتعلمي يف املس�توى، �نیا 

ا�يل �دامني ف�ه،  وهاذ اليش لك ،العمل �ىل التكو�ن واملناجه ٕاىل �ٓخره
  .واكینة �رجمة �ىل �دة س�نوات

من رٔ�ى م�مك م�كرا فلیغريه "هبذه املناس�بة كام �یقولوا  بغیت فقطاا�يل 
� اح�ا ميل ت��غیو ا، د"بیده، ٔ�و بلسانه ٔ�و بقلبه وذ� ٔ�ضعف إالميان

ند�رو یدینا فني ما كند�رو یدینا يف يش �ا�ة �یقول � ال مايش يه 
ذ القضیة ا� �ري هاد�ر، �اصك د�ر وا�دة ٔ�خرى، دتهذیك ا�يل �اصك 

الناس ا�يل تغیبوا، ما فهيا حىت  160ات اح�ا �رش� الحئة فهيا د�ل التغیب
يش مشلك، �ملناس�بة ٔ�ذ�ر ٔ�هنا ل�ست ٔ�ول مرة تطلب من الوزارة من 

�الش؟ ٕالخ�ار التالم�ذ وأ�ولیاء، ااملؤسسات �رش لواحئ د�ل املتغیبني 
یوم وما یت�ربش، واكنت  15وال  30أ�س�تاذ �ادي یتغیب  ذ�یفاش ها

ا�يل تتقول �لضبط  2010یولیو  26يف  �2010ٓخر مذ�رة اكنت يف  ،مذ�رة
ٔ�� نقرا �لیمك، ل�رش ٔ�سامء املتغیبني عن العمل تغیب مبربر ٔ�و مربر، هاد 

حبال ٕاذا ا� تبارك هللا نوضوا الض�ة ا، ود2010اليش راه معمول به م�ذ 
   .مسیتوازعام ما اك�ن  ،در� يش �ا�ة ا�يل يه �ارقة �لعادة

بغا التغیري وٕاذا بغا هذا �اصنا �شار�و ا�الش الوا�د ٕاذا االيش  ذاك
� ما اكی�ش الص�افة ا�يل تتقراو ما كتلقاش اف�ه لكنا، �ري �ىل أ�قل د

 ذ�ىل ها ا�اولو  ،عفامك ةشویاالتعلمي أ�زمة �خ�ناق املشالك، ٔ�و ٔ�و ٔ�و، 
ش لك وا�د أ�ساتذة وجشعوا � اشویة، وجشعو االتعلمي د�لمك، جشعو� 

  .�كون عندو وا�د النفس �اود �ين �ش ميكن لو منش�یو
 �ىل من �ح�ة الت�ٔطري ا�يل �هيمين ٔ��، اح�ا رضح�ا �ىل ٔ�ي �ال كهنا

وك الناس أ�طر ذما �اد�ش حنطو یدینا ما اك�ن حىت مشلك ولكن ها
إالداریة وأ�طر الرتبویة حىت هام راه �اصهم دمع و�اصهم �شجیع من 

دة ممثيل أ�مة ومن طبیعة احلال الص�افة وا�متع املدين ٕاىل طرف السا
�ٓخره، �ش ميكن �زیدو القدام مايش نبقاو �ري حنطمو وهنرسو رضب 

  .رضب رضب
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

يف الفریق �شرتايك �ش �كونو واحضني  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،اح�ا
وحنن يف الفریق �شرتايك سواء ملا كنا يف  ،حنن ضد ال�س�ب ،معمك

دامئا ؤ�بدا نطالب  2011املعارضة ٔ�و الیوم يف أ��لبیة مع ٕاقرار دس�تور 
ة ضد ٔ�ي اكن، بدٔ� ا�س�توري القايض �ربط املسؤولیة �حملاس�بامل بتفعیل 

ح�ا احملاربة ال�س�ب،  ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا ما عند�ش ٕاشاكل معمك
هذي ا�يل الفریق یعلق  ،، ٕامنا ی��غي ما �كو�ش س�یاسة انتقائیة100%

ٔ�ن رد �عتبار �لمدرسة العموم�ة  ،الس�ید الوز�ر ،بغینا نقولوا�لهيا، اح�ا 
شار�یة مع الفا�لني ق�ل یتطلب يف تقد�ر� وضع وا�د إالسرتاتیجیة واحضة � 

بغینا نقولو ب�ٔن الصلب د�ل اتزنیل هذا إالصالح �ىل ٔ�رض الواقع، و 
العملیة د�ل إالصالح من ٔ��ل رد �عتبار �لمدرسة العموم�ة هام أ�س�تاذ 

  .وكذ� التلمیذ
 اتبغینا احلكومة �كون عندها وا�د التصور واحض ملواصفااح�ا 

تقعید وتفعیل إالصالح ا�ي ی�شده  أ�س�تاذ ا�ي ميكن ٔ�ن �سامه يف
�الش؟ ٔ�ن ٕاصالح التعلمي هو ا�ي یصنع إال�سان وی�ين ا�متع اامجلیع، 

وس�سامه قال � عند� التعلمي ٔ�و ٕاىل اس�تطعت هاذ احلكومة �سامه قدر 
ن �ٔ إالماكن يف ٕاصالح هاذ القطاع اجلوهري ا�يل هو التعلمي تنقول ب

  .ت�ٔس�س املس�تق�ل ا�ي یطمح � امجلیع املسامهة د�لها �ادي �كون يف
من �ة �نیة ٔ�ن وا�د مجمو�ة مذ�رات م�ال  ،الس�ید الوز�ر ،بغینااو 

هذیك املذ�رة ا�يل اكنت مشرتكة بني وزارة ا�ا�لیة والتعلمي من ٔ��ل 
حامیة احملیط د�ل املدارس العموم�ة الزالت مل تفعل حلد السا�ة، اح�ا 

قرار د�ل إالصالح جوهري ال ی��غي ٔ�ن یبقى بغینا م�ال ميل �كون يش ا
فوق الرفوف، وٕامنا ی��غي اختاذ مجیع إالماك�ت وإالجراءات من ٔ��ل 

  .تفعی�
اكینة وا�د من ٔ��ل رد إالعتبار �لمدرسة العموم�ة اك�ن  ،نقطة ٔ��رية

يه التعویض ا�يل خصو یتعطى  ،الس�ید الوز�ر ،وا�د املذ�رة ٔ�خرى
  ...�لمناطق النائیة

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ثواين  10ولكن الرسا� ٔ�عتقد وصلت، الس�ید الوز�ر يف �دود 
  . املتبق�ة

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
جناوب فقط �ىل الشق أ��ري د�ل التد�ل ف� خيص احملیط د�ل 

 100غیت نعطیمك فقط وا�د الرمق لك ٔ�س�بوع اك�ن �ىل أ�قل ب ااملدارس، 
خشص ا�يل ت�مت ٕالقاء الق�ض �لهيم يف حمیط املؤسسات �ىل الصعید 

  .الوطين، رمبا مايش اكيف ولكن راه اك�ن جمهود تیدار
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

علمي، السؤال اخلامس موضو�ه الرتخ�ص ملؤسسات القطاع اخلاص �لت
توصلنا بطلب ت�ٔج�ل هذا السؤال من طرف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

   .�ج�عي ٕاىل �لسة الحقة
 ،ون��قل ٕاىل السؤال السادس وموضو�ه مؤسسات التعلمي اخلاص

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .الس�ید الرئ�س شكرا

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

  الس�ید الوز�ر،
كام یعمل اجلدید تلعب مؤسسات التعلمي اخلصويص دور �م ٕاىل �انب 

ٔ�لف،  400املدرسة العموم�ة، ٕاذ ٔ�ن �دد التالم�ذ ٔ�صبح یت�اوز ملیون و
   .مؤسسة 5000

ات الوزارة وإالجراءات املت�ذة عن اسرتاجتی ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك
ملراق�ة وموا�بة املدارس اخلاصة، ومدى تنف�ذها �فرت التحمالت و�لقانون 

  .املنظم لها وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكو�نالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 
  رتم،املس�شار احملالس�ید 

حق�قة ميكن نقولو عند� نقص �بري ف� خيص املراق�ة د�ل املؤسسات 
التعلميیة يف القطاع اخلاص بصفة �امة، هاذ املس�ٔ� هذه �ادي منش�یو فهيا 
تدرجيیا مبشاركة مجعیات د�ل القطاع اخلاص، واكنت عندي معهم جوج 

 %�100يل د�ل ا�لقاءات وتنظن حىت هام واعیني و��ني �شار�وا بصفة ا
حىت �لمدارس اخلاصة، بدینا بوا�دة  يف هاذ العملیة د�ل ٕا�ادة �عتبار

لور�، كذ� نفس يل لكمك مسعتوا �لهيا د�ل النقط د�ل البااكا�العملیة 
اليشء وقع فهيا وا�د الضجیج كذ�، ٔ�� هنا ٔ�طلب من هاذ املؤسسات 

فة وال هذا، ٔ�ن ما ا�يل م�رضرة ٔ�حسن متيش تقاد شغالها وتبعد من الص�ا
بغیناش خنرجو حواجي �ٓخر�ن، ٔ�ن راه ما يش �ري الز�دة يف النقط، ولكن 
حىت رمبا حواجي �ٓخر�ن، ذاك اليش �الش اح�ا بغینا نبقاو بیداغوج�ني 
فقط نبقاو يف نطاق د�ل التعلمي، واملسائل ا�يل يه معقو� �اصها دار وال 

 .ما يش معقو� �اصنا نبعدو مهنا
كذ� نفس اليشء، ٔ�ن هاذ أ�خرى س�بة �لمؤسسات التعلميیة و�ل� 

ینا كام تیقولوا ذ�امسیتو، ولكن امؤسسة مايش بو�دها ا�يل فهيا  32
مش��ا هلم ولكن ا�ٓخر�ن ا�لعربیة ا�ر�ة ا�يل عیقوا �زاف، هاذوك ا�يل هام 

راه حىت هام �اصهم یفهموا امل�ساج �ش حىت هام یتصافوا معنا مز�ن، 
كن راه يف املصل�ة د�ل امجلیع، بني قوسني فقط دامئا كنف�ح قوسني ول

وا�د العدد د�ل املؤسسات العموم�ة ٔ�و ال اخلاصة �ارج املغرب يف فر�سا 
ويف ب�ان ٔ�خرى يف الغالب هذاك ميل تیجیومه امللفات د�ل بعض 
التالم�ذ �ش ی�س�لوا، وعندمه تیقراو يف املدارس اخلاصة وا�د العدد 

حشال هاذي ا�، ٔ�ن حىت هام اكن وصلهم ان ا�يل ما تیق�لهومش د�اك
س�نني، ذاك اليش  6س�نني وال  5 يذامعلومة اكنت عندي ه يذاوه

، )l’autocritique(�الش القطاع اخلاص حىت هو �اصو یعين ید�ر ا
وهذا نؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن الف�درالیة د�ل القطاع اخلاص مسامهة مسامهة 

وحىت هام ما �غی�ش هاذ احلا� هاذي �ل�س�بة  ،سار هذافعا� يف هاذ امل 
  .بغاو حىت هو �ش ید�ل يف النطاق ا�يل هو معقولا�لقطاع اخلاص، 

  .وشكرا

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

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

  :العبادي احلسنياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

شكرمك �ىل الرصا�ة د�لمك يف نقص مراق�ة وموا�بة املدرسة اخلاصة، � 
حنن ال جنادل ��ور الهام لقطاع التعلمي اخلصويص �ملغرب، �عتباره مكون 
ٔ�سايس، �ري ٔ�ن واقع املدرسة �شري ٕاىل وجود مجمو�ة من �خ�الالت، 

اك�ن . وم�ةوهنا ٔ�حتدث دون ٔ�ن ٔ�قارن ما بني املدرسة اخلاصة واملدرسة العم
ضعف الب��ة التحتیة، اكن غیاب املرافق من سا�ات معوم�ة، من سا�ات 
�لر�ضة، من سا�ات خرضاء، وهذا رمبا هو موجود يف املدارس العامة وما 
 موجودش يف املدارس اخلاصة، هنا كن�ساءلو معمك عن الرتاخ�ص املمنو�ة

ها حبال السكن �ىل ٔ�ي اعتبار؟ ٔ�ن وجود مجمو�ة من املدارس ا�يل حبال 
�ج�عي، مث هناك ارتفاع رسوم ال�سجیل والت�ٔمني، ٕاذ ترتاوح حسب 

درمه، وامجلیع یعمل ب�ٔن رسوم الت�ٔمني  3000و 1000املناطق ما بني 
  .درمه 25وال�سجیل وامجلعیة الر�ضیة يف املدرسة العموم�ة ما تت�اوزش 

ن �كون هلم ت��قى السؤال مطروح �ىل املهمتني هباذ القطاع �ٔ  ،لهذا
  اجلرٔ�ة لیوحضوا هذه املبالغ من ٔ��ل ماذا؟

اك�ن كذ� ارتفاع التاكلیف د�ل الك�ب أ�ج�بیة ا�يل � ٕاما تتجیهبا 
املؤسسة د�ل التعلمي اخلاص � ٕاما تتعاقد مع مك�بة �اصة، و�كون مببالغ 
�د مرتفعة، اك�ن ضعف الكفاءة والتجربة �ى �البیة أ�طر د�ل القطاع 

ص، وهذا راجع بطبیعة احلال ٕاىل ٔ�ن املؤسسات ما تت�رتمش حىت اخلا
احلد أ�دىن لٔ�جر د�ل املدرسني، مما ینعكس �ىل اجلودة، اك�ن غیاب 
املهنج ال�شاريك د�ل مؤسسة التعلمي اخلصويص عكس القطاع العام، اك�ن 
غیاب د�ل مجعیات ا�ٓ�ء ؤ�ولیاء التالم�ذ، اكن غیاب د�ل ا�الس 

بویة رمغ أ�مهیة د�لها يف املنظومة، اك�ن غیاب البعد التضامين بغالبیة الرت 
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املؤسسات ٔ�هنا كرتفض اس�تق�ال التالم�ذ ا�يل هام يف وضعیة �اصة، اك�ن 
�دم كذ� قدرة القطاع اخلاص �ىل �س�تقالل مبوارده ال�رشیة رمغ ٔ�ن يف 

قاللیة الترصحي احلكويم ٔ�ن رصحمت رصح الس�ید رئ�س احلكومة �س�ت
الوز�ر السابق يف  القطاع اخلاص مبوارده ال�رشیة واك�ن كذ� مرسوم د�ل

 ...هذا اجلانب، ٕاال ٔ�نه ال یطبق، ا�ٓن 

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

  .ؤ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر يف �دود ثواين حمدودة

  :علمي العايل والبحث العلميالوطنیة والتكو�ن املهين والت الرتبیةالس�ید وز�ر 
هذیك النقطة د�ل الت�ٔمني راه طلبت من الف�درالیة وهام م�فقني  فقط

�لهيا �ش هام بنفسهم یفكروا يف هذه املس�ٔ� د�ل ا�مثن د�ل ا�خول 
 pour(�لمدارس اخلصوصیة، هام راه �یفكرو �ش یعطیو� مقرت�ات 

cadrer (ليت ا�يل يه معروفة حبال هاذ املسائل، �اصة املسائل ا�يل ق
  ...الت�ٔمني ٕاىل �ٓخره

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

السؤال السابع موضوع غیاب خریطة لتعممي املدارس واملعاهد العلیا 
لتغطیة لك اجلهات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محة ٔ�هل ��
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
ا�الیة تق�يض وضع خریطة تعلميیة تغطي لك اجلهات �ملعاهد  العدا�ٕان 

�لك اللكیات لتخف�ف العبء واملصاریف �ىل  التخصصاتالعلیا، توفر لك 
�راس�هتم، �� �سائلمك الس�ید أ�رس من ٔ��ل التنقل الس�تكامل ٔ�بناهئم 

هل هناك ٕاسرتاتیجیة مس�تق�لیة لتغطیة اكفة اجلهات �ملعاهد : الوز�ر
  واملدارس العلیا، وتوفري مجیع التخصصات �للكیات واجلامعات؟

  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

یة والتكو�ن املهين والتعلمي الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطن 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

   .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

س�نة �لوراء، س�ن�د فعال ٔ�ن اخلارطة  15فقط ٕاذا رجعنا �ري وا�د 
اجلامعیة الوطنیة اكنت ممتركزة يف حمور الر�ط ا�ار البیضاء فاس مك�اس 

محلد � عند� اخلارطة اجلامعیة الوطنیة م��رشة �ىل ومرا�ش، ا�ٓن ا
الصعید الوطين من طن�ة ٕاىل و�دة ٕاىل ا�ا��، یعين ٔ�ن هناك جمهودات 
�برية �دا بذلت يف هذا �جتاه، م�فق معمك �ىل ٔ�ن ا�هودات اليت بذلت 
مل �كن وفق رؤیة اس�رشاف�ة خلریطة �امعیة وطنیة كام هو معمول به يف 

د�ل إالجراءات  2من الب�ان، ولكن يف هذا الس�یاق عند� العدید 
  :ٔ�ساس�یة

إالجراء أ�ول هو حماو� اس�تدراك اخلصاص املوجود يف بعض اجلهات 
يف ما یتعلق �ملؤسسات اجلامعیة، و�كفي ٔ�ن ٔ�عطي هنا رمقا عند� من 

د�ل املؤسسات �امعیة، ومن املرتقب يف املدى  7ف�حنا  2018ل  2016
مؤسسة �امعیة، ولكن التق�مي ا�يل در�  11ٔ�یضا ٔ�ن نف�ح حوايل  القریب

و�د� ف�ه ٔ�نه �عتبار �ج�عي لعب وا�د ا�ور �بري �دا يف ف�ح 
العدید من املؤسسات اجلامعیة يف �ني ٔ�ن هناك معایري ٔ�خرى ی��غي ٔ�ن 

  .ن�ٔ�ذها بعني �عتبار يف ٕا�داد اخلریطة اجلامعیة الوطنیة
هو ٔ�نه البد من معلیة التق�مي، سواء يف ٕاطار الرؤیة  أ�مر الثاين

�سرتاتیجیة اليت �اء هبا ا�لس أ��ىل �لرتبیة والبحث العلمي، واليت 
يف لك �ة، وما ميكن لنا ٕاال منش�یو  تت�دث عن �امعیة م�دجمة يف حمیطها

ش هبا � تفضلمتيف هذا �جتاه، مث أ�مر الثاين هو العدا� ا�الیة اليت 
منك�و الساكنة يف لك �ة من اجلهات من حقها يف تعلمي �امعي م�دمج يف 

  .حمیطها
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید محة ٔ�هل ��
  ،الس�ید الوز�ر

د�ل اململكة ويف  كام تنعرفو �ىل س��ل املثال ال احلرص يف الوسط
 2016ج�وب اململكة يف أ�قالمي اجلنوبیة، فعال ا�ا�� ا�يل �لكمت عهنا 

لكن جترب موجودة ) L’ENCG(1ف�حت فهيا نواة �امعیة ومدرسة �لیا 
اجلامعة ولكن مجیع التخصصات ما يه موجودة، ولهذا نطلب م�مك �ش 

د فهيا، تعود �ىل خطة توضعوا ٕاسرتاتیجیة تعود �ىل القریب العا�ل وما تعو 
خامس�یة وعرشیة �ش نعرفو ویعرفوا الناس من �اللمك الوضع املس�تق�يل 
�لتعلمي و�یفام تنعرفو التعلمي الیوم �ل�س�بة �لناس د�ل ا�ا�� وأ�قالمي 

  اجلنوبیة �ش ی��قلوا �لشامل هون اك�ن وا�د العبء 
یعود شايف ٕان العبء �بري �ىل العائالت، و�متناو �ش یعود جوا�مك 

                                                 
1 Ecole Nationale de Commerce et de Gestion. 
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 .شاء هللا مجلیع املغاربة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اشكر

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  وز�رالس�ید اكتب ا�و� �ى 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

   .رتمشكرا الس�ید املس�شار احمل
فقط مادام �لكميت �ىل أ�قالمي اجلنوبیة عند� وا�د الظاهرة فعال ف� 
یتعلق �ملبار�ت، كتف�ح وا�د املؤسسة م�ال نتلكمو �ىل ا�ا�� ٔ�و �ىل 
احلس�مية ٔ�و و�دة، مبا ٔ�ن املباراة م�اراة وطنیة كنو�دو ٔ�نه املؤسسة ميكن 

 من اخلارج من من الساكن د�ل املنطقة ولكيش %15وال  %10فهيا 
�ارج هاذ امجلا�ة الرتابیة، در� اس�ت��اءا هاذ الس�نة �ل�س�بة ��ا��، 

طالب وطالبة يف ا�ا�� �ش ميكن لینا نلبیوا احلاج�ات  50حبیث جسلنا 
  .د�ل هاذ اجلهة وهذا ٕاجراء اس�ت��ايئ

فقط نقول ٔ�نه املعایري أ�ساس�یة لبناء �ارطة �امعیة مس�تق�لیة �ش 
  .املس�شار�ن �كون عندمه واحضة مس�تق�ال ٕان شاء هللالسادة 

ٔ�وال ال بد من توازن و�اكفؤ الفرص بني اجلهات، العدا� ا�الیة هذا 
  .املعیار أ�ول

املعیار الثاين �القة التكو�ن والبحث �حلاج�ات احلق�ق�ة �لتمنیة يف 
  .اجلهة و�اصة سوق الشغل

  .�یة الطلبة وما ٕاىل ذ�املعیار الثالث هو البعد �ج�عي، حر 
النقطة أ��رية يه احلاج�ات احلق�ق�ة ٔ�و ٔ�ن �كون هذه اجلامعة م�ف��ة 

  ..ولكهنا م�ف��ة �ىل �ا�ات �لجهة" �یطو"�ىل الوطن، ما هیاش 

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

  .و�شكر الس�یدان الوز�ران �ىل مسامههتام معنا يف هذه اجللسة
سؤال املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه ٕاشاكلیة املوارد ون��قل ٕاىل ال 

الص�ة ببالد�، وس��وىل إال�ابة �لنیابة  بقطاعال�رشیة والب��ة التحتیة 
الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، �لطبع ٔ�ن الس�ید وز�ر 

  .مليكالص�ة وصلتنا مراس� ب�ٔنه م�غیب حلضوره يف �شاط 
ملس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل اللكمة ٔ��د السادة ا

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  السادة الوزراء،
الك�رية يف �س�تفادة من اخلدمات الصحیة و�دم  ٔ�مام الصعو�ت

حتیة لقطاع الص�ة، ٔ�مل حين الوقت وجود �دا� جمالیة وضعف الب��ات الت 
لف�ح حوار �اد مع الفرقاء �ج�عیني �لبحث عن �لول �دیة يف ٕاطار 
احلوارات القطاعیة ملشلك املوارد ال�رشیة والبىن التحتیة لقطاع الص�ة 

  ببالد�؟
  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ��دد اعتذار الس�ید وز�ر الص�ة، ونظرا ٔ�مهیة السؤال اكن من 

  .الرضوري احلضور من ٔ��ل اجلواب عنه
ا�ٓلیات أ�ساس�یة لت�اوز ٔ�ي  موضوع احلوار إالج�عي هو فعال ٕا�دى

مشلك ٔ�و تو�ر ٔ�و ٔ�ي نقاش یقع �اصة ؤ�ن أ�مر م�علق بنقص �اد يف 
املوارد ال�رشیة، املقاربة ال�شار�یة يه تو�ه م�ذ انطالق الوالیة احلالیة اكن 

 2017ش�ت�رب  26مث اكنت �ٓخر جو� هنار  2017ماي  5لقاء ٔ�ول يف 
قابة املس�تق� لٔ�طباء الن) CDT –UGTM-UNTM(�حلضور د�ل 
  .)ODT(القطاع العام و

ا�لقاءات مشات فاالجتاه د�ل عرض القضا� ا�يل يه مطرو�ة وحماو� 
اكن تو�ه حنو م�ٔسسة  2017ٔ�كتو�ر  10الوصول ٕاىل �لول ؤ�جرٔ�هتا، يف 

احلوار �ج�عي �و� وٕاقلميیا يف ا�لقاء ا�يل اكن مجع الس�ید وز�ر الص�ة 
  .ركزیني واجلهویني وإالقلميینيمع املس�ئولني امل

  ش�نو يه النتاجئ د�ل هاذ احلوار �ج�عي ا�يل انطلق؟�ٔ 
ٔ�وىل النتاجئ املرسوم ا�يل صادقت �لیه احلكومة وا�ي هيم �سویة 
الوضعیة د�ل املمرضني، الوضعیة إالداریة والعلمیة وا�يل اكنت من 

رض وممرضة �یقومو مم 12000أ�ولو�ت د�ل مطالب الفرقاء �ج�عیني، 
ب�ٔدوار �مة وا�يل اكنت مطرو�ة إالشاكلیة د�ل املعاد� م�ذ س�نوات من 
الناح�ة املعاد� العلمیة فاش والو النظام د�ل إال�ازة ٔ�و النظام د�ل 

 .املاسرت، لكن ما اكن�ش عندو موا�بة مالیة
یني بفضل هللا عز و�ل مث احلوار ا�يل اكن مع الفرقاء �ج�ع  ،الیوم

والنقاش ا�يل ٔ�دى �ش احلكومة تصادق يف هنایة املطاف �ىل هاذ 
ملیون درمه، ٔ�یضا اكینة ٕاجراءات ا�يل  �250س�ت�ابة لهاذ املطلب بتعبئة 

�ات ا�ٓن يف املرشوع د�ل قانون املالیة، يف هاذ مرشوع قانون املالیة 
م�صب دون  4000م�صب ٕاىل ٔ�زید من  �1500ادي ن��قلو من  2018



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –والت جملس املس�شار�ن مدا

9 

 )2017 ٔ�كتو�ر 17( 1439 حمرم 26

��ساب املناصب ا�يل تتكون �ىل مس�توى املراكز �س�شفائیة ا
اجلامعیة، وهذا �ري مس�بوق ٔ�نه ٕاىل رجعنا �لس�نوات السابقة ٔ��ىل سقف 

م�صب د�ل هاذ الس�نة مت  1500م�صب، حىت  2000ما اك�ش ت���اوز 
ت�ٔ�ري املباراة حىت یصدر املرسوم د�ل �سویة الوضعیة �ش یت�ل املشلك 

�ادي �س�تفدو من املباراة، ٕاذن اك�ن وا�د ا�هود �ىل مس�توى  الناس ا�يل
�شلك دامئ، واك�ن  2018التوظیف وا�يل �ادي یربز يف قانون املالیة د�ل 
  .جمهود �ىل مس�توى الب��ات التحتیة والتجهزيات

اك�ن وا�د العمل مك�ف يف �دد من املناطق يف هاذ ا�ال  ا�ٓن
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .را الس�ید الوز�رشك

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

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

كام ذ�رتو ٔ�نه اكن هناك حوار قطاعي ولٔ�سف �ل�س�بة لنا اح�ا اكحتاد 
مغريب �لشغل كنا قطعنا هذا ا�لقاء أ��ري يف ش�ت�رب نظرا ٔ�ن امللف 

طليب د�لنا ما اك�ش تقاس هنائیا، ا�لهم هاذ اليش ا�يل ذ�رتوا مؤخرا يف امل
مس�ٔ� �سویة الوضعیة د�ل املمرضني ٕاال ٔ�نه ل�س هو الوح�د يف هاذ امللف 
املطليب، امللف املطليب د�لنا اكن ف�ه �دة ٔ�ش�یاء من مضهنا ٔ�نه �ىل أ�قل 

ات املناظرة الوطنیة ٕاقرار خبصوصیة هاذ املرفق العمويم بناءا �ىل توصی
الثانیة �لص�ة وا�هنوض ب�ٔوضاع القطاع والعاملني به لیكون يف مس�توى 
تطلعات معوم املواطنني واملواطنات، �لتايل �نیو القطاع مبختلف ف�اهتم 
�ش�تغلون يف ٔ�وضاع مادیة و�نیة صعبة بل یمت حتویلهم تبعات قصور 

  .املنظومة الصحیة واخ�الالهتا
فهاؤالء املواطنني من الناح�ة ٔ�خرى یضطرون يف ٔ��لب الس�ید الوز�ر 

أ�ح�ان �لتنقل �لوصول ٕاىل ٔ��سط العال�ات وما یرتتب عن ذ� من 
�لكفة مادیة ونفس�یة، بل وأ�خطر من ذ� فٕاهنم یصطدمون بغیاب الب��ة 
التحتیة الصحیة واف�قارها ٕاىل مجمو�ة من �خ�صاصات والتجهزيات 

ت �كون �رتئة ومعط� و�كون س��ا يف ت�ٔ�ري واملعدات، وحىت ٕان و�د
املواعید، فعدد �بري من املس�شف�ات تصنف مضن املس�شف�ات اجلهویة 
ولٔ�سف ال حتمل من صفة اجلهویة سوى �مس ٔ�هنا تف�قر ٕاىل ٔ��سط 
الب��ات �س�تق�الیة والتجهزيات العالج�ة، فعىل س��ل املثال ال احلرص 

ف يف قلب العامصة الر�ط ا�يل يه �امصة املس�شفى اجلهوي موالي یوس
أ�نوار، مفا �لمك �ملناطق البعیدة والنائیة ح�ث الوضع ٔ�دىه ؤ��ىك وال ٔ�ذل 

ذ� ما یقع �ملس�شف�ات اجلهویة و�دة، طن�ة، مرا�ش،  �ىل
بل ٔ�صبح املواطنون یوا�ون خطر املوت والراش�یدیة، والالحئة طوی�، 

حتدید املسؤولیة ٔ�و تقدمي التفسري ملا  حىت يف معلیات �د �س�یطة دون

یقع، ومكثال �ىل ذ� وفاة شاب مبس�شفى الراش�یدیة ٔ�ي مس�شفى 
موالي �يل رشیف مؤخرا ٔ�نه ٔ�جرى معلیة �س�یطة ا�يل يه معلیة الزائدة، 
�هیك الس�ید الوز�ر عن اف�قار املس�شف�ات د�لنا اف�قار مجمو�ة �برية من 

القرب والفوىض اليت تع�شها مجمو�ة �برية من  املدن وأ�قالمي ملس�تع�الت
  .ٔ�قسام املس�تع�الت

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

�  مل یبق ،شكرا ا�هت�ى الوقت، كذ� اس��فد وقت الس�ید الوز�ر
و�� منر ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه تق�مي نظام  ،وقت �لتعق�ب

شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة ، واللكمة ٔ��د السادة املس� "الرم�د"
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
السؤال د�لنا حول معلیة الرم�د ومن بعد هذه الس�نوات ا�يل مضت 

ك �ىل حسب ذاك اليش ا�يل ت�شاهدوه یوم�ا اك�ن نواقص كثرية اك�ن هنا
وبغینا واش اكینة ٕاماكنیة د�ل التق�مي د�ل هاد العملیة د�ل رم�د ؤ�ش�نو 

  .هو التصور د�ل احلكومة حول هاذ املوضوع؟ وشكرا

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

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

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

� حتتاج لوا�د التق�مي ال ا� 2012ا�ٓن من  "م�داالر "ٔ�وال فعال معلیة 
�لنظر ٔ�وال حلجم إالماكنیات املالیة املعب�ٔة وا�يل التقر�ر د�ل احلسا�ت 

�يل �یتا�ل �ىل الربملان مبناس�بة قانون املالیة �یضمن جحم اخلصوصیة ا
متویالت املعب�ٔة ا�يل يه مايش سه�، ال من ح�ث �دد املس�تف�د�ن ٔ�ن 

 10هذا نظام ثلث املغاربة الیوم والو مس�تف�د�ن من تغطیة حصیة حوايل 
امللیون د�ل أ�رس املغربیة، هذا النظام یوا�ه  4ملیون تقریبا، حوايل 

�ت فعال، اكینة إالشاكلیة ٔ�نه �یضمن الولوج ا�اين اكینة ٕاشاكلیة د�ل حتد
املواعید ا�يل فعال تت�ٔخر �س�ب النقص يف املوارد ال�رشیة، النقص يف 

  .الب��ات التحتیة والنقص يف أ�دویة
 24ٔ�ش�نو دار؟ دار �ر�مج صادقت �لیه احلكومة يف البدایة ف�ه 

د�ل اس�شفایة �امعیة ا�يل ا�ٓن دار  مراكز 3مؤسسة اس�شفائیة، ف�ه 
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معل فهيا د�ل طن�ة ؤ�اكد�ر والعیون، زائد مراكز اس�شفائیة ٔ�خرى، هذا 
اجلزء أ�ول، اجلزء الثاين حنلوا املشلك د�ل املوارد ال�رشیة ٔ�خضم معلیة 

د�ل  1500توظیف يف قطاع الص�ة �ادي مت يف هذا قانون املالیة، هاد 
العام اجلاي، زاید ا�يل �ادي �كون �رب  4000د من هاد العام زائد ٔ�زی

، هذا وا�د ا�هود �بري من 1200املراكز �س�شفائیة اجلامعیة ٔ�زید من 
  .ح�ث املوارد ال�رشیة

دواء  135مث �ٕالضافة ٕاىل ذ� الس�یاسة ا�وائیة، الس�یاسة ا�وائیة 
ا�مع د�لها ا�يل وقع التقلیص د�هلم، الس�یاسة د�ل الصیدلیة املركزیة 

اكنت مزيانیة  2012مرشوع قانون املالیة صادق �ىل تعبئة موارد مالیة، يف 
ملیار، الیوم جملس احلكومة صادق �ىل مزيانیة د�ل  11الص�ة حوايل 

ملیار درمه لقطاع الص�ة، هذا ا�هود املايل مع ا�هود د�ل البناء،  14.7
یة اح�ا �ادي �ش یوقع البناء رس�ر هذه الوال 2000الوالیة السابقة ت�ىن 

رس�ر �ش یوقع �س�ت�ابة لهذا الطلب املرتبط هبذه الف�ة  10000د�ل 
  .�ٕالضافة �لف�ة الثالثة ا�يل �ادي جتي د�ل املهن املس�تق� وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم

  :العريب احملريش الس�ید املس�شار
   .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

يف احلق�قة م�ادرة ج�دة د�ل رفع �ع�دات د�ل وزارة الص�ة وهذا 
القطاع ا�يل هو قطاع مايش سهل، ؤ�� كنت �ی�ٔ يف املدا�� د�يل �ىل 

ٔ�نه �كون وا�د  2018ٔ�ساس ٔ�نه مق�لني �ىل املناقشة د�ل قانون املالیة 
د�ل الربملان هذه القطا�ات �ج�عیة د�ل ا�هود جامعي د�ل احلكومة و 

التعلمي وال د�ل الص�ة �رفعوا �ع�دات �ش حنس�نوا أ�وضاع املرتدیة 
  .ا�يل اكینة يف هذه القطا�ات ا�يل لكيش ت�شهدها وما ميك�اش خنبیوها

كذ� الس�ید الوز�ر احملرتم، اح�ا حىت ذاك اخلطا�ت ال�س�یك�ة من 
�ال� امل� يف ا�ورة �ف�تاح�ة د�ل الربملان �اصنا بعد اخلطاب د�ل 

نت�اوزها، الش ٔ�ن اح�ا �ال� امل� �لكم �ىل ا�منوذج التمنوي، وا�منوذج 
التمنوي مبا ف�ه القطاع د�ل الص�ة، وز�ر الص�ة يف لقاء يف الربملان ندوة 

مجمو�ة  ٔ�نه ف�ه عوائق وف�ه" الرم�د"هذه س�نة، �لكم �ىل  2017يف الربملان 
، ف�ه ٕاشاكالت يف الهیلكة لكها، %100د�ل النواقص ؤ�نه ما جنحش 

ولهذا اح�ا ج�نا هبذه الفكرة د�ل ��رتاف د�ل وز�ر الص�ة وها هو 
التقر�ر د�لو عندي د�ل وز�ر الص�ة وما رصح به وز�ر الص�ة یعين هنا 

، ٔ�ن "�دالرم "�اصنا وا�د ا�هود جامعي �ش نعاجلو هذا امللف د�ل 
املناطق النائیة يف العامل القروي والبوادي والناس ا�يل تی��قلوا وتیحسو هبذا 

وتیقول � سري ٔ�خر ومييش النقص ا�يل اك�ن ا�يل �مييش لوا�د املس�شفى 
ٔ�خر ویقولوا لیه سري �لر�ط، وت��قاوا یلعبوا به الرتم�یة كام تنقولوا، هذا 

�ة ٔ�ن هذه الص�ة د�ل املواطن، عیب و�ار ما ممسموحش يف قطاع الص
  .هذا اجلانب د�ل الرام�د

اجلانب الثاين هذا �ري ملمتس الس�ید الوز�ر، بغینامك ٔ�ن� الس�ید الوز�ر 
ٔ�نك ٔ�نت �طق رمسي �مس احلكومة، والس�ید وز�ر الص�ة احملرتم وا�لجنة 
ا�يل لكفها من وزارة الص�ة �ات لوزان، والزتمت معنا بناء �ىل وا�د 

د�ل الهك�ارات �ش یت�ىن  8القطعة أ�رضیة فوتناها لوزارة الص�ة فهيا 
فهيا مس�شفى ٕاقلميي، و�ادي �سلموا لوزارة التجهزي والنقل يه ا�يل �ادي 
تقوم �لبناء د�ل هاذ هاذ املس�شفى إالقلميي يف س�ن�ني واتفقوا معنا �ىل 

يل حتول لوزارة ا�راسة �ادي �كون بدات، واملبلغ املا 9ٔ�ساس يف شهر 
التجهزي �ش تقوم ب��اء هذه املس�شفى، ولكن ٕاىل یوم�ا هذا مازال ما يف 

  .�لمنا والوا وما تبلغنا بوالوا، بغینامك تبلغوا الس�ید وز�ر الص�ة هباذ امللف
  .شكرا

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

  .دودةاللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود ثواين مع

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

�شلك ٔ�سايس ما عند�ش �الف، ٔ�ن عند� ٕاشاكلیة خص �كون 
وا�د التعبئة وطنیة لرحب الرهان املرتبط هبا، وهو �كون، كام قال �ال� 

�ل اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة یوم امجلعة املاضیة، املغاربة امل� يف اخلطاب د
خصهم یلقاوا �دمة حصیة ج�دة �كون عندمه الولوج ٕا�هيا، هاذ الرهان �ش 
نوصلوا لیه خص وا�د العمل جامعي ف�ه ما هو مايل، ف�ه ما هو �رشي، 
ف�ه ب��ة حتتیة، ف�ه س�یاسة دوائیة، ف�ه ٔ�ولو�ت �ىل املس�توى الصحیة من 

  .ناح�ة �ىل أ�رض �ىل املس�توى العامل القرويال 
هاذ اليش، كام قلت، الیوم راه اك�ن وا�د ا�هود �ىل مس�توى 
مرشوع القانون املالیة ا�يل تصادق �لیه الیوم يف جملس احلكومة و�ادي 

  .جتي ٔ�عامل ٔ�خرى ا�يل يه يف الطریق
  .وشكرا

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

�دم ا�رتام بعض املص�ات  وموضو�ه ،لسؤال الثالثون��قل ٕاىل ا
اخلاصة �لتعریفات احملددة خلدماهتا من طرف صندوق م�ظمة �ح�یاط 
�ج�عي ومطالبهتا مببالغ ٕاضاف�ة من املرىض، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :لهوا�رشي الكرمياملس�شار الس�ید عبد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
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  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون واملس�شارات،
الس�ید الرئ�س، هو �دم ا�رتام بعض املؤسسات  ،سؤالنا هو كام قلمت

ٔ�و بعض املص�ات اخلاصة �لتعریفات احملددة خلدماهتا ممن طرق صندوق 
هتا املرىض مببالغ ٕاضاف�ة، سؤالنا الس�ید م�ظمة �ح�یاط �ج�عي ومطالب

الوز�ر عن مدى م�ابعتمك لهذه الت�اوزات وما ميك�مك الق�ام به �لتصدي 
  لهذه الظاهرة؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

   .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�عتقد ٔ�ن هاذ السؤال �ادي ميك�نا من رفع التحس�س بوا�د املشلك 

اكن ف�ه  10.94موجود، املص�ات اخلاصة اكنت سابقة مؤطرة �لقانون 
فرا�ات ونتجت �لیه جتاوزات، حبیث ممارسات ما عندها �القة �ملهنة 

ووا�د ) noir(ب د�ل تیعطیوا الش�یك والناس تی�لصوا ب د�ل الط
يف  2015ا�يل تصادق �لیه يف  131.13العدد املشالك، �اء القانون 

مارس  16الربملان وصدرت نصوص تطبیق�ة د�لوا املرسوم التطبیقي يف 
مواد نوعیة، املادة أ�وىل يه املادة  2، هاذ القانون اجلدید ف�ه وا�د 2016

خص ٔ�ي مص�ة تعلق ٕا�الن �ٔ�مثنة وأ�سعار د�ل اخلدمات "تتقول  75
د�لها و�شلك واحض ومقروء وتعلن واش يه دا�� يف النظام د�ل 

)AMO ( ٔ�و ال، النظام د�ل الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس �ىل املرض، ٕاذن
  .هذا مق�ىض ٔ�ول إال�الن �ىل أ�سعار
دم ٕاماكنیة فو�رة أ�دویة �"ويه  73املق�ىض الثاين ا�يل �اء يف املادة 

�لمرىض �ملص�ات �سعر یفوق السعر اخلاص �ملس�شفى احملدد مبوجب 
ٔ�ي ز�دة �ري مرشو�ة خرق �لقانون، هاذ " النصوص اجلاري هبا العمل

القانون م�ع �ش أ�ش�اص املؤم�ني ٔ�و ذوي احلقوق د�هلم یعطیوا ضامنة 
خمالف �لقانون، هاذ اليش  نقدیة �ٓو ش�یك ٔ�و ٔ�ي وس�ی� من وسائل أ�داء،

 .ٔ�و ٔ�ي وس�ی� من وسائل أ�داء وال یعطي الش�یك) noir(ال 
بعض املرات �ی��ار ٕاشاكل ٔ�نه الوا�د فاش تید�ل �لعملیة اجلراح�ة 
كتفرضها احلا� الصحیة د�ل إال�سان، هنا �ميكن الترب�ر د�ل هاذ اليش، 

  .ولكن مبق�ضیات هاذي عندها خصوصیة
عملیة من بعد الصدور د�ل القانون وزارة الص�ة ق�ل من الناح�ة ال 

م�و بدات معلیة التف��ش، ولكن ا�ٓن من بعد صدور هاذ القانون وقعت 

العملیة د�ل الرفع د�لها، ميكن نت�دث �ىل ٔ�نه اختذت قرارات زجریة يف 
 48توق�ف جزيئ لٔ��شطة و 23مهنا ٕا�الق لكي،  9مص�ة،  80حق 

 .2017ش�ت�رب  15ٕاىل  �2012مة تف��ش�یة من  449ٕانذار، وهذا �ىل ٕا�ر 
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
هاذ املعطیات ا�يل تقدم�و هبا، اح�ا راه �ىل  شكرا الس�ید الوز�ر �ىل

هو الیوم ٔ�صبح ساري املفعول �الش �ا السؤال  ٕا�ر هاذ القانون ا�يل
د�لنا، ٔ�ن هذه ا�الفات وهذه الوضعیات ال زالت مس�مترة، كنحییومك �ىل 
�ون ٔ�ن وا�د ا�مو�ة د�ل املص�ات اختذت يف ش�ٔهنا قرارات، اح�ا ق�ل 
قلیل كنا كنتصنتو لوز�ر الرتبیة الوطنیة وك�شري ب�ٔنه �لرمغ من ٔ�نه اك�ن 

كن مع ذ� هذا القطاع اخلاص الزال م�فلتا، الیوم هذا القانون مد�ریة ل
�لیه ٔ�نه �یعطي إالماكنیة د�ل �س��ر ف�ه حىت من ق�ل �ري  ا�يل �لكمتو

املتخصص و�ري أ�طباء، ٔ�نه قطاع س�یف�ح جمال واسع �لم�الفات 
  .�ري املق�و�والوضعیات 

ز د�ل املرىض ٔ�ن هاذ �بزتا ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا كنتلكمو
" الرام�د"وخصوصا عند املرض ٔ�ن إال�سان ت��غي ید�ل �لمص�ة ٕاىل اكن 

�یف قلتوا مازال تیعاين من ٕاشاكالت القطاع العام �یعاين من ٕاشاكالت، 
عند� مص�ات الیوم ولكن هذه املص�ات واش الیوم ولت عند� ٔ�و ال 

د�ل هاذ تفكر الوزارة يف ٕا�داث مد�ریة ملراق�ة وت��ع الوضعیة 
  .املؤسسات، سواء حىت بعد �رخ�صها من ح�ث املواصفات املهنیة

�نیا، من ح�ث هاذ الوضعیة د�ل ٔ�نه معلیات ابزتاز �لمرىض ومازال 
الش�یك الس�ید الوز�ر، ق�ل ٔ��م فهاذ أ�س�بوع اكنت مجمو�ة من املص�ات 

ت من يف مدینة ا�ار البیضاء موضوع م�ابعة من ق�ل القضاء بعد رفع شاك�
  .ق�ل مواطنني

نعم ميكن نقولوا الوعي د�ل املواطنني �سامه يف ٕاصالح هذا الوضع، 
ولكن دور الوزارة دور �م، ٕاىل ٔ�ي �د الیوم مت تفعیل ٕاشهار أ�مثنة، ٕاىل 
كنا كنتلكمو �ىل أ�مثنة د�ل املواد الغذائیة ٔ�نه البائع وجب ٔ�ن �كون 

عقل ٔ�ن �س�متر هذه الوضعیة حىت ملزما، هاذي الص�ة د�ل املواطن، ال ی
  .بعد صدور القانون

الیوم املص�ات ما فهياش إال�الن د�ل أ�مثنة د�ل اخلدمات، بل ٔ�ن 
الفو�رة كمت �شلك ق�یح �دا، أ�دویة تفو�ر ب�ٔكرث من ا�مثن املوجود يف 
املص�ات، املواد الش�به طبیة ٔ�هنا تفو�ر ٔ�یضا ب�ٔمثنة خمالفة وال تدرج ٔ�ح�ا� 

  . امللف الصحي �ش یتقدم �لتعویضحىت يف
ٔ�� تنقول الیوم واش ما �ا�ش الوقت �ش تويل عند� هذه اخلدمات 
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م�ظامت �ح�یاط �ج�عي ٔ�نه التعامل �كون بني .. ميل �كون إال�سان
  .املص�ة واملنظمة

  .شكرا

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

  .الوز�ر، تفضلؤ�عتقد ٔ�ن الوقت �ان ٕال�ابة الس�ید 

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

ٔ�وال ما طر�ه الس�ید املس�شار هنا� �ا�ة �لتحس�س والتعبئة من 
ٔ��ل ا�رتام هذا القانون، القانون �اء مبك�س�بات مهنا هاذ اليش ا�يل ف�ه 

ایة د�ل املس�هت� وهاذي مق�ضیات ٔ�ساس�یة �ىل مس�توى رشاء امحل
  .أ�دویة ٔ�و امحلایة د�ل املواطن املریض

�نیا و�ا تف�ح ا�ال د�ل �س��ر لغري أ�طباء، ولكن القرار الطيب 
حمصور بید أ�طباء، ما ميك�ش ٕا�سان مس�مثر و�ا اس�مثر يف ا�ال الصحي 

راه ٔ�مر �ادي �كون عندو �ٓ�ر ٕاجيابیة �ىل یت�ذ القرار الطيب، وهذا 
  .مس�توى العدا� الصحیة ا�الیة

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

ون��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الثقافة واالتصال، 
وموضو�ه �یف�ة توزیع ا�مع �ىل املهر�ا�ت الف�یة والرتاثیة املتنو�ة، اللكمة 

ة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، الفریق ٔ��د الساد
  .�س�تقاليل

ن��ظر سؤال الفریق �س�تقاليل، اليس ا�لبار، السؤال حول موضوع 
�یف�ة توزیع ا�مع يف املغرب �لمهر�ا�ت الف�یة والرتاثیة املتنو�ة، هذا سؤال 

 .�لفریق �س�تقاليل مو�ه �لس�ید وز�ر الثقافة واالتصال

  :السالم ا�لبار عبدملس�شار الس�ید ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،

يف احلق�قة ٔ�ننا كنمثنو ا�هودات املبذو� من طرف وزارة الثقافة 
�لتو�ات امللك�ة السام�ة، ٕالرشاك ا�متع املدين يف التحفزي ويف التنق�ب 

نالحظ ٔ�ن �دة �ر�ا�ت �كون يف خمتلف ربوع �ىل املواهب الف�یة، �ا 
  .اململكة، وهذا يشء یفرح�ا و�رس�، وال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثنه و�شجعه

�ري ٔ�ن السؤال ا�ي ی��ادر �ى �امة املواطنني هو الفرق ما بني دمع 
  وزارة الثقافة لبعض املهر�ا�ت دون �ريها؟

الس�ید الوز�ر �مع بعض  مفا يه املعایري واملقای�س اليت تت�ذها وزار�مك

  التظاهرات الف�یة والثقاف�ة؟
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید محمد أ�عرج، وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
ل ا�ي یتعلق ��ر�ة أ�وىل شكرا �لفریق �س�تقاليل �ىل هاذ السؤا

  .ٕ�عطاء الش�ٔن الثقايف املاكنة املمتزية �، خصوصا يف هذه املر��
البد ٔ�ن نذ�ر �ىل ٔ�ن الوزارة حریصة �ىل ٕاعطاء الش�ٔن الثقايف املاكنة 
املمتزية �لنظر ��ور ا�ي ميكن ٔ�ن تلعبه الثقافة بصفة �امة، خصوصا �ىل 

  .مس�توى ت�ٔطري املواطنني
البد ٔ�ن نذ�ر كذ� �ىل ٔ�ن الوزارة وضعت �ٓلیات �مع امجلعیات 
الثقاف�ة واملهر�ا�ت الثقاف�ة وكذ� النقا�ت ف�یة يف ٕاطار مساطر د�ل 
دفرت التحمالت، وهاذ مساطر دفرت التحمالت یقوم �ىل مجمو�ة من 
أ�سس واملر�كزات، تتعلق ٔ�وال مبجمو�ة من أ�هداف املتو�اة من هذا 

كذ� هناك ا�االت ا�صصة ��مع، كذ� الرشوط لالس�تفادة من  ا�مع،
ا�مع، وا�ي �ر�كز �ىل ٔ�نه البد ٔ�ن �كون هناك معیار د�ل التاكمل د�ل 
هاذ املهر�ان مع �ر�مج د�ل وزارة الثقافة، كذ� قابلیة تنف�ذ مرشوع 

هنیة مدمع من طرف وزارة الثقافة، كذ� البد ن یتضمن هذا املرشوع امل 
خصوصا �ىل مس�توى ٕاعطاء الش�ٔن الثقايف املاكنة املمتزية، كذ� الهدف 
دامئا ٔ�ن املرشوع جيب ٔ�ن یتضمن مجمو�ة من املر�كزات تتعلق �ٕالبداع، 
تتعلق �لتثق�ف العام ٕاىل �ري ذ�، وهناك جلنة دا�ل الوزارة تقوم بتق�مي 

 مس�توى املهر�ا�ت هذه املشاریع، و�ىل ضوهئا یمت دمع املشاریع، سواء �ىل
  .ٔ�و �ىل مس�توى النقا�ت ٔ�و كذ� �ىل مس�توى امجلعیات الثقاف�ة

  .وشكرا لمك

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

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

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات

خ�صاص ال زالوا ی��ظرون ما يه املعایري؟ �یف ولكن ا�ٓن ذوي �
یمت رصد ا�مع ا�صص لهذه املهر�ا�ت، حىت تق�دي هذه ا�مو�ة تق�دي 
مبن �س�تف�دون؟ حبیث الیوم نالحظ ٔ�ن بعض املهر�ا�ت ال نقلل من 
ٔ�مهیهتا، لكهنا حتظى بعنایة �برية من وزارة الثقافة عكس ما نالحظه يف 
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  .لتظاهراتجوانب م�عددة من ا
ٔ�متىن كام �متىن من ضغطوا �ىل الفریق �س�تقاليل لطرح هذا السؤال، 

، ٔ�ن ا�ٓن الراجئ وٕاذا اق�دینا "�ك صاحيب"ٔ�ن ال �كون هناك س�یاسة 
خبطاب �ال� امل� ٔ�یده هللا ونرصه، سواء يف اخلطاب ٕا�ن عید العرش 

ب��س بعض السعید، ٔ�و يف اف�تا�ه ��ورة احلالیة، نالحظ ٔ�ن هناك ت 
أ�ش�یاء، كام ٔ�كد �ال� امل� ٔ�نه جيب العنایة �ملواطن، �لش�باب، 
�لبحث والتنق�ب �ىل ٔ�فاكر �دیدة، �ىل ش�باب وا�د، ل�س دامئا الوظیفة 
يه اليت تد�ر الش�ٔن العام، ولكن هناك مواهب جيب التنق�ب عهنا كام 

  .ننقب �ىل البرتول
ینقصنا ٕاال التنق�ب عهنا، وال  ب�� وامحلد � �زخر بعدة طاقات، ال

ميكن ٔ�ن ننقب عهنا ٕاال يف هذه املهر�ا�ت الف�یة والثقاف�ة، ول�س هذا 
  .بعز�ز �ىل س�یاد�مك، الس�ید الوز�ر، ؤ�نمت ذوي �خ�صاص

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .واللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

الوزارة يف خمطط العمل د�لها اجلدید حریصة �ىل حتق�ق مجمو�ة من 
املبادئ وأ�هداف أ�ساس�یة م�علقة �الس�تحقاق تتعلق �ملساواة، وتتعلق 
كذ� بتاكفؤ الفرص، و�لتايل حنن مبجرد ٔ�نين تق�ت هذه املسؤولیة معلنا 

اث جلنة �لتق�مي والت��ع، ومعلنا �الیا نعتكف �ىل ٕاخراج دلیل �ىل ٕا�د
�لمساطر املتعلقة ��مع العمويم، خصوصا يف ا�ال املتعلق �لثقافة، 
و�سعى دامئا ٕاىل ٔ�ن �كون هناك م�دٔ� املساواة، م�دٔ� د�ل �س�تحقاق 
وكذ� د�ل �اكفؤ الفرص، ویعين ٔ�ظن ب�ٔن ٕا�داث هاذ ا�لیل د�ل 

ر وكذ� ا�لجنة د�ل التق�مي والت��ع س�نصل ٕاىل املبتغى كام ٔ�ردته املساط
  .خصوصا ا�مع يف ا�االت ا�ي �س�تحقه

  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه، �یف�ة حامیة الرتاث املعامري الوطين، اللكمة 
  .ٔ�حرار لتقدمي السؤالٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين ل

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

هناك العدید من امل�ٓ�ر التارخيیة تند�ر يف بالد�، ما يه ا�هودات اليت 
  الوطين الرتايث وصیانة املعامل أ��ریة؟ تبذلها الوزارة محلایة املعامر

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
و�ه�م حبامیة الرتاث  ،شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال

  . املعامري
  :خمطط معل الوزارة یقوم �ىل ثالث مر�كزات ٔ�ساس�یة

املر�كز أ�ول، خصوصا �ىل مس�توى حامیة الرتاث املعامري، املر�كز 
  .أ�ول یقوم �ىل جرد املعامل التارخيیة، و�لتايل �رت�هبا وتصنیفها

اك�ن املر�� الثانیة، يه توفري امحلایة القانونیة �لرتاث، من �الل ٕا�داد 
محلایة هذه املعامل  مجمو�ة من القوانني ٔ�و ما مين ٔ�ن �سمیه �لرتسانة القانونیة

التارخيیة مبق�ىض القانون، �الیا �ش�تغل �ىل مرشوع یتعلق حبامیة الرتاث 
الثقايف واحملافظة �لیه، وحنن يف ٕاطار الت�س�یق مع أ�مانة العامة �لمصادقة 
�ىل هذا القانون ا�ي س�تكون � ماكنة ممتزية، خصوصا يف حامیة الرتاث 

  .املعامري
غ مالیة �مة من طرف وزارة الثقافة كذ� هناك ختصیص م�ال

  .واالتصال لصیانة و�مثني الرتاث الثقايف
طبعا هناك . هاذو �ىل املس�تو�ت د�ل املر�كزات أ�ساس�یة

مس�تو�ت ٔ�خرى تتعلق بتدبري املصاحل املعامل التارخيیة والتوظیف د�ل هاذ 
�ن والبحث املعامل التارخيیة ٔ�غراض ثقاف�ة، كذ� نعمل �ىل �شجیع التكو 

من �الل مجمو�ة من املعاهد، خصوصا يف ا�االت املتعلقة ٔ�و املتخصصة 
يف حامیة الرتاث، و�لتايل ٕاعطاء عنایة �اصة لهذه املعاهد املتعلقة حبامیة 

 .الرتاث
  .وشكرا

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

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

  :ٔ�دعي حلسنالس�ید  املس�شار
ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، ؤ��ید ٔ��مك وقفمت �ىل ٔ�مهیة طرح هذا السؤال �ىل 

  .اعتبار ٔ�ن مملك�نا و� امحلد ضاربة جبذورها يف ٔ�عامق التارخي
البد ٔ�ن نعرتف الس�ید الوز�ر ٔ�ن هناك �راجع �بري يف حامیة �راثنا 
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 امل�سجمة مع �راثنا املعامري الوطين ٔ�مام زحف البناء وطریقة البناء الغري
ومعامر� الشامخ، وهو ما تعترب �لیه مدننا وحوارض� مع أ�سف، صیانة 
املعامل أ��ریة نعرف ج�دا ٔ�ن �لكفهتا �برية �دا، ولكن �لیمك العمل �ىل 
توفري إالماكنیات الالزمة محلا�هتا، ٔ�هنا جتس�ید لتارخينا وٕارث �بري �لینا 

و�سویقه، �عتباره ٕارث الالمادي �م جيلب توظیفه �مع الس�یا�ة الوطنیة 
  .الس�یاح أ��انب لب��
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ٔ�� ٕا�ن م�طقة حصراویة، عش�نا وسط القصور والقصبات ؤ�خص ���ر 
هنا ٕاقلمي تنغري، خصوصا، و�ة در�ة �ف�اللت معوما، بال ما ن�ىس 

و�هنار ول�س مك�اس و فاس، هذه القصور، وهذه القصبات بدٔ�ت تند�ر 
  .هناك ٔ�ي ٕاجراء محلا�هتا

املواطنون �ا�هتم ضعیفة ال حول هلم وال قوة، یع�شون يف وضعیة 
هشة ویف�قدون إالماكنیات الرضوریة ٕالصال�ا، امجلا�ات القرویة تعاين 
وتف�قر بدورها ٕاىل إالماكنیات اليت �سا�دها �ىل ٕاصالح هذا الرتاث 

  .زء من �رخيناالالمادي ا�ي �هنار و�هنار معه ج
  الس�ید الوز�ر، 

ٔ�نمت مطالبون الیوم يف ٕاطار احلكومة بتوفري إالماكنیات الرضوریة محلایة 
  .�رثنا املعامري، الوطين، املتنوع، يف ٕاطار خمطط مشويل واسع النطاق

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :واالتصال الثقافة�ر الس�ید وز
شكرا الس�ید املس�شار �ىل اه�مه هباذ ا�ال املتعلق �لرتاث، ٔ�نه 
یعرب عن �رخي اململكة ��ر�ة أ�وىل، وحنن �سعى من �سرتاتیجیات 
أ�ساس�یة واملر�كزات أ�ساس�یة �ینا يف وزارة الثقافة واالتصال، هو حامیة 

یة الرتاث املعامري، معلنا �الیا �ىل الرتاث، و�لتايل هناك ٔ�ولویة محلا
حمافظة هتمت ��ال واملواقع أ��ریة والرتاثیة، حلد ا�ٓن هناك ٔ�زید  15ٕا�داث 

ملیون درمه رصفت يف ا�ال املتعلق برتممي هذه املواقع التارخيیة،  300من 
معلمة �رخيیة مت �رمميها، ولكن �سعى يف ٕاطار  150كذ� هناك ٔ�زید من 

سرتاجتیة ٔ�ن �كون رشاكء كذ� مع امجلا�ات الرتابیة سواء �ىل هاذ االٕ 
مس�توى اجلهات ٔ�و ا�الس إالقلميیة ٔ�و امجلا�ات أ�خرى �هنمت ��ر�ة 
أ�وىل هباذ ا�ال املتعلق �لرتاث وهو غين، هناك غىن �لرتاث الثقايف 

قافة واملعامري يف املغرب، ولكن هناك أ�ولو�ت أ�ساس�یة �ى وزارة الث
هو هاذ حامیة الرتاث، وس�سعى يف ٔ�قرب أ�وقات ٕاىل ٕاخراج هاذ القانون 

  .املتعلق حبامیة الرتاث الثقايف
  .وشكرا لمك

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

املتعلق �لف�ان  68.16السؤال الثالث موضو�ه، تفعیل القانون رمق 
ن من فریق العدا� والتمنیة واملهن الف�یة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

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

املتعلق �لف�ان واملهن الف�یة وا�د النق� نوعیة من  68.16ميثل القانون 
ملهنیة و�ج�عیة �لف�انني، ٕاال ٔ�ن هذا القانون لتفعی� ٔ��ل حامیة احلقوق ا

  .حيتاج ٕاىل نصوص تنظميیة ومراس�مي
  ما يه إالجراءات اليت تقوم هبا الوزارة من ٔ��ل تفعیل هذا القانون؟ 

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :واالتصال الثقافةد وز�ر الس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال

یعد نق� نوعیة يف جمال حامیة الف�ان، وهذا  �68.16لفعل القانون 
  .القانون من املك�س�بات أ�ساس�یة �لف�ان املغريب

هناك مجمو�ة من النصوص التنظميیة �سعى ٕاىل ٕاخراج�ة ٕاىل �زي 
نص تنظميي، معلنا يف  9ك حوايل الوجود يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال ٔ�ن هنا

أ�س�بوع املايض �ىل ٕاخراج ٔ�ول نص مرسوم یتعلق ببطاقة الف�ان، رشوط 
م�ح بطاقة الف�ان كذ� ٔ�مهیة هاذ بطاقة الف�ان، وكذ� ا�لجنة امللكفة 

  .ٕ�عطاء بطاقة الف�ان، ٕاذن هذا املرسوم أ�ول
ذ�، حنن  هناك جوج د�ل املراس�مي تتعلق بدفرت التحمالت ٕاىل �ري

مراس�مي ٔ�خرى، حنن يف �شاور  3يف �شاور مع وزارة الشغل، كذ� هناك 
مع أ�مانة العامة �لحكومة، وس�سعى يف هاذ أ�شهر املق�� ٕاذا حسب ٔ�ن 

مسطرة أ�مانة العامة �لحكومة، كذ� وزارة  -كام تعلمون  -هناك مسطرة 
تتعلق برضورة  68.16ون املالیة، وهناك مجمو�ة من املواد الواردة يف القان

�شاور كذ� مع مجمو�ة من النقا�ت الف�یة ٕالخراج هذا القانون، وحنن 
�سعى يف ٔ�قرب وقت ٔ�ن نعمل مجیعا �ىل ٕاخراج هذه املراس�مي املتعلقة 

  .بقانون الف�ان ٔ�نه قانون � ماكنة ممتزية �ى الف�انني املغاربة
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .مة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللك

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  وز�ر،لالس�ید ا

فعال �ش�ید ٕ�صدار املرسوم املتعلق ببطاقة الف�ان، و�ادي نعطیوها يف 
أ�س�بوع املايض هاذي ٕاشارة �لف�انني ب�ٔن هناك ر�ایة، اكن من أ�مجل 

اكن وا�د ال�شاور مع  الس�ید الوز�ر لو اكن ق�ل ٕاصدار هذا املرسوم
املعنیني �لقطاع، �كون وا�د الندوة، �كون وا�د �ىل أ�قل تقدر تصیفط 
وا�د الرسا� وال مذ�رة �لنقا�ت �ش ميكن �شاوروا من ٔ��ل جتوید النص 
د�ل املرسوم، و�متناو ٔ�ن یتدار�و هاذ ٕاىل قلنا هاذ اخللل نتدار�و يف ٕاصدار 

  .املرامس أ�خرى
لف�انون ی��ظرون ال�رسیع يف تزنیل هاذ املراس�مي، وخنص ٔ�یضا الزال ا

���ر الس�ید الوز�ر، املرسوم املتعلق �لعقد الفين، خصوصا ا�ي یقدم 
حامیة �لف�انني احملرتفني حقوقهم �ج�عیة و�ق�صادیة، املرسوم املتعلق 

  .بعمل الف�انني أ��انب
ء الف�انني أ��انب و�ىل ذ�ر الف�انني أ��انب جيب ٔ�ن یؤدوا هؤال

وا�د التعویض وا�د الرضیبة تضام�یة تؤدى لفائدة الصندوق املغريب 
�لر�ایة �ج�عیة �لف�انني، هذا املرسوم املتعلق ب�شغیل أ�طفال يف ا�ال 

س�نة يف حماذر  18الفين، أ�طفال تنعرفو ب�ٔن ال�شغیل د�هلم دون السن 
فال، البد من مرسوم حيدد �یف�ة وحيتاج ا�ال الفين ٕاىل �شغیل أ�ط

  . �شغیل هؤالء أ�طفال
ٔ�یضا مرسوم ٕا�شاء مؤسسة اج�عیة �لر�ایة �ج�عیة �لف�انني، كذ� 
توس�یع و�اء التعاضدیة الوطنیة �لف�انني وٕا�داث �ٓلیة �متویل اخلدمات 

  . �ج�عیة اخلاصة �لف�انني
الوزارة من طرف  الف�انني حيتاجون ٕاىل ر�ایة �برية �دا من طرف

ا�و� ٔ�یضا، تیقدموا وا�د معل ج�ار، حتسني ا�وق الفين وامجلايل عند 
املواطن، هاذ الناس تیحتاجوا ٕاىل ر�ایة وعیب و�ار نبقى نلقاومه كام 
تتعرفوا الس�ید الوز�ر مجمو�ة من الف�انني راه �ميوتوا وميدون یدمه ٕاىل الصدقة 

  .ف�انني من طرف الوزارة �ر�ایة ٔ�كربوٕاىل احلا�ة، جيب ٔ�ن حيظى هؤالء ال 
  .وشكرا لمك الس�ید الوز�ر

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

  . اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
  .شكرا �لس�ید املس�شار �ىل التعق�ب د�لو

قدمونه لتطو�ر الوزارة كذ� لها اه�م �اص �لف�انني، خصوصا ملا ی

ا�ال املتعلق �لش�ٔن الثقايف، هذا ال �دال ف�ه، و�لتايل اح�ا� نعمل �ىل 
حماو� ٕاخراج هاذ املراس�مي، ولكن كام تعلمون �ىل ٔ�ن هذه املراس�مي تتطلب 

ٕاذا ٔ��ذ� م�ال الحئة العقد ا�منوذ� . كذ� مشاورات مع بعض القطا�ات
ج ٕاىل وزارة الشغل ٕالعطاء املالحظات البد ٔ�ننا م�ا �ىل ٕارسال هاذ ا�منوذ

  .د�لها
كذ� هناك بعض ٔ�نظمة امحلایة �ج�عیة، كذ� معلنا �ىل مرشوع 
مرسوم مت ٕارسا� كذ� ٕاىل وزارة الشغل، ولكن البد ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هناك 
عنایة �اصة �لف�انني من طرف وزارة الثقافة، ويف هاذ ا�طط العمل عند� 

املتعلق  68.16، وحنن �ىل مس�توى هاذ القانون د�ل هاذ أ�ولویة �ینا
بقانون الف�ان نعمل �ىل ٕاخراج املراس�مي، وكذ� س�تكون هناك مشاورات 
�ىل مس�توى ٕاخراج القرارات الوزاریة، ٔ�ن كتعرفوا اك�ن الرتات��ة، اك�ن 
القانون، اك�ن املرسوم وكذ� القرارات الوزاریة، س�نعمل يف ٕاطار ال�شاور 

رسوم حيدد إالطار العام، حيدد اخلطوط العامة، ولكن �ىل مس�توى ٔ�ن امل
القرارات الوزاریة البد ٔ�ن �كون هناك مقاربة �شار�یة �ارضة بقوة، ٕان شاء 

  .هللا
  .وشكرا لمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة ون��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�
العموم�ة، وموضو�ه التوظیف مبوجب عقدة، واللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�قدمت احلكومة �ىل اع�د ٕاجراء التوظیف مبوجب عقدة يف إالدارة 
العموم�ة بناء �ىل مرسوم س�بق �لحكومة السابقة ٔ�ن صادقت �لیه، وشلك 

ويف هذا الس�یاق یالحظ ٔ�ن هذا . قطاع التعلمي منوذ�ا لهذا التوظیف
  .املرسوم ال �شمل ٕادارة امجلا�ات الرتابیة

  :الوز�ر احملرتم، �ىل ما یيلوبناء �لیه، �سائلمك، الس�ید 
ما يه إالجراءات اليت تت�ذوهنا لٔ�جرٔ�ة هذا النوع من التوظیف يف 
امجلا�ات الرتابیة؟ وما هو تق�ميمك �لتوظیف �لعقدة، �اصة يف قطا�ات 

  تفرتض نو�ا من التكو�ن؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا الس�ید املس�شار
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  .ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید الوز�

املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  الوز�رالس�ید محمد بنعبد القادر، 
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
به وا�يل �ادي  شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال ا�يل تفضلت
وا�د �لتباس  ی��ح يل �ش نوحض وا�د النقطة ٔ�ساس�یة �البا ما �یوقع فهيا

من طرف وا�د العدد من املواطنني والفرقاء، وهو ٔ�ن ال�شغیل يف الوظیفة 
العموم�ة مبوجب عقدة رمبا ال �القة � مبا ٔ�رشمت ٕالیه من �شغیل مبوجب 

  .عقدة يف قطاع الرتبیة والتكو�ن
، یعين �ىل 2016يف إالدارة العموم�ة هناك مرسوم صدر يف غشت 

، وهاذ احلكومة احلالیة سهرت �ىل ٕاخراج ثالثة د�ل عهد احلكومة السابقة
القرارات تنف�ذي لهاذ املرسوم تتعلق �منوذج العقدة وكتعلق �لشلكیات 
والرتت��ات د�ل ال�شغیل، املباراة ٕاىل �ري ذ�، وتتعلق �سمل أ�جور 
والتعویضات، هذا غید�ل �زي التنف�ذ، هاذ ال�شغیل ابتداء من قانون 

الس�نة احلالیة ا�يل اح�ا فهيا، والغایة م�و اكن هو متكني إالدارة  املالیة د�ل
العموم�ة املغربیة من الكفاءات واخلربات ا�يل كتحتاج ٕا�هيا يف بعض ا�االت 
ا�ق�قة وبعض املهام احملدودة حىت زم�یا ا�يل ما كتحتاجش ٕاىل توظیف يف 

  .أ�سالك د�ل الوظیفة العموم�ة ملدة طوی�
وك�شكرك �ىل هاذ  -ق �ٕالدارة الرتابیة، احلكومة م�عكفة ف� یتعل

�ىل وضع ا�لمسات أ��رية �ىل إالطار  -السؤال �ىل إالدارة الرتابیة 
القانوين �ل�شغیل مبوجب عقد يف إالدارة الرتابیة لنفس الغا�ت، ٔ�هنا 

  .حمتا�ة ٕاىل �ربات ٔ�یضا وٕاىل ت�ٔهیل مواردها ال�رشیة
نتلكم �ىل ال�شغیل مبوجب عقد يف إالدارة  ف� یتعلق �لتق�مي،

العموم�ة، هو غید�ل �زي التنف�ذ، اح�ا يف هاذ القطاع د�ل إالدارة 
وٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة �ادي �كونو حریصني �ىل التق�مي، ٔ�نه 
ٔ�صبح جزء من الس�یاسات العموم�ة وميل �ادي ی�ٔ�ذ الرتامك الالزم �ادي 

  .خنضعوه �لتق�مي
 یتعلق �لتكو�ن، �لرتبیة والتكو�ن، هاذي س�ن�ني ا�ٔاكدميیات ف�

مكؤسسات معوم�ة جل�ٔت ٕاىل ال�شغیل مبوجب عقدة ولكن ما عندو �القة 
�ملرسوم �ٕالدارة العموم�ة، ٔ�ن املؤسسات العموم�ة يف أ�نظمة أ�ساس�یة 

  .عندها احلق �شغل بعقد، الت��ٔت � ب�ٔ�داد وافرة لسد اخلصاصد�لها 
يف اجلانب د�ل التكو�ن احلكومة حتملت املسؤولیة د�لها والوزارة 
الوصیة، وزارة الرتبیة الوطنیة واعیة ب�ٔمهیة التكو�ن يف ٕاجناح العملیة 

ٔ�كدت �ىل لك احلی��ات  2017التعلميیّة، �� فاملذ�رة د�ل ینا�ر 
يف  واملال�سات وإالجراءات املتعلقة هبذا التكو�ن، وهو �كو�ن م�داين

املراكز د�ل يف   (présentielle)املؤسسات العموم�ة، �كو�ن حضوري 
ٕاذن  )e-takwine(التكو�ن والتكو�ن عن بعد عن طریق البوابة د�ل 

فاحلكومة حریصة �ىل هاذ اجلانب د�ل التكو�ن ا�يل �متناو ٔ�نه یعطي 
  .املفعول د�لو لصاحل التالم�ذ والعملیة التعلميیة

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .لس�ید الوز�راشكرا 

  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي

  .الرئ�سشكرا الس�ید 
 عطی��اابدور� ت�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل هاذ اجلواب ا�يل يف احلق�قة 

وا�د املعلومات ا�يل ما اكنت عند� واملعلومات بتفصیل، �ري ف� خيص، 
�ا تندویو �ىل التوظیف �لعقدة ٕاىل عرف�اه ٔ�نه جنح يف وا�د العدد واح�ا اح 

ما يش ضده، ولكن امجلا�ات الرتابیة و�اصة القرویة، القرویة راه فقدت 
وا�د العدد د�ل الید العام� وا�د العدد د�ل املشغلني ا�يل تیخرجوا 

راه ال یعقل بوسط  ..�لتقا�د وتیجي القانون د�ل املباراة وتیك�ف الید د�ل
جام�ة قرویة عندها مراكز ا�يل �اصها �ش تنظفها وعندها وا�د ش�به 
مدن صغرية ما عندهاش حىت �ع�دات �ش تد�ر ذاك التدبري املفوض، 
�ىل أ�قل نعطیومه هاذ التوظیف �لعقدة �ش یفكوا وا�د العدد د�ل 

م�ال يف امجلا�ة عندي  املشالك د�هلم، ٔ�ن يف احلق�قة ٕاىل ج�نا عندي ٔ��
)10 postes vacants ( بغینا ند�رو املباراة راه غتجیك وا�د أ�لف، إاىل

  .�یف �ادي تد�ر لها �لتوظیف د�لها، هذا هو املشلك ا�يل �الش
ف� خيص، ما دوی�ش ٔ�� �ىل التعلمي ٔ�نه التعلمي حق�قة راه �اص �كون 

ال املعلمني ا�يل اكینني د�، وا�د التكو�ن �ىل أ�قل �كون ال أ�ساتذة و
راه تیكون عندمه وا�د التكو�ن د�ل س�ن�ني، ٕاىل اكن ٔ�مسیتو اح�ا 
املسؤولیة وال املسائل ا�يل تنطالبوا هبا الس�ید الوز�ر هو تعطیوا كام ٔ�عطیمت 
لٕالدارات ا�ٓخر�ن تعطیوا حىت �لجام�ات الرتابیة و�اصة امجلا�ات القرویة 

لك د�هلم، ٔ�ن وا�د العدد د�ل امجلا�ات الرتابیة �ش حىت هام یفكوا املشا
ا�يل تنعرفومه وا�لني يف الید العام�، حىت ذوك العرضیني ا�يل ت�شغلهم راه 

  .ما اكف�ی�شاي يف العمل د�هلم
 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

اري، واللكمة ٔ��د ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه الال�ركزي إالد
  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :العز�ز بنعزوز عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،
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��سول �ش نفهم یعين سلفا راه غنقول � راه ما نعق�ش �ىل اجلواب 
احلكومات ا�يل  �4ام، مايش احلكومة د�لمك،  15ركزي تعطل د��، الال�

ق�ل م�مك، ولكن ٔ�نت د�لت �لوزارة عرفت �الش تعطل، قل لنا �الش 
تعطل، �اصة ٔ�نه التعطیل د�ل الال�ركزي معناه تعطیل ا�ميقراطیة احمللیة، 
معناه تعطیل املصاحل د�ل املرتفقني د�ل إالدارة ومصاحل املواطنني 

  .الح إالداري تیعطل، معناه تعطیل التمنیة، بل ضیاع الرثوةوإالص
البارح، الس�ید وز�ر الت�ارة ا�رتف مب�لس النواب �ىل ٔ�نه اكن خط�ٔ 
قاتل ٕا�داث وا�د العدد من املناطق الصناعیة يف البالد، ونقول � حشال 

 امللیار ا�رمه، معناه نقطة يف ا�منو 9الس�ید الوز�ر احملرتم، خرس�  ،خرس�
ا�يل ضاعت هاذي �ري املناطق الصناعیة، وما �لمك ٕ�هدار املالیري املتعلقة 
�لك ما � ص� مبوضوع الال�ركزي، هذا أ�مر أ�ول ا�يل ما قدر�ش نفهمو 

  .مز�ن
یعين ، كام هنیب �حلكومة 2012ال� يف أ�مر الثاين صاحب اجل

ا من موا�بة م�طلبات احلكومة، الرشوع يف ٕاصالح إالدارة العموم�ة �متك�هن
هذه الرؤیة الرتابیة اجلدیدة وهو ما یطرح مس�ٔ� الالمتركز ا�ي ما ف�ئنا 

، ویعود �ال� امل� يف 2012س�نوات ش�به  10ندعو ٕالیه م�ذ ٔ�زید من 
بعد �ام ونص یعين هذا يف دورة ٔ�كتو�ر وا�ٓخر يف عید العرش  2013
  .2012د�ل 

�ٕالرساع �ع�د م�ثاق الالمتركز  ومبوازاة ذ�، فٕان احلكومة مطالبة
إالداري ما دام أ�مر ید�ل مضن اخ�صاصاهتا، وال �س�تلزم ٕاال ٕارادهتا 

 157اخلاصة، �الش ما بغیتوش تد�روا الال�ركزي؟ بل ا�س�تور فصل 
حيثمك �ىل ٕاخراج ٕاىل �زي الوجود م�ثاق الال�ركزي، ما بغیتوش خترجوه، 

يل غتد�ر هاذ املیثاق، واش عندو �الش؟ واش ما عندمكش الكفاءات ا�
�لكفة مالیة؟ قلها لنا، واش اك�ن يش لوبیات اليت تعرتض إالرادة امللك�ة 
وإالرادة د�ل ا�س�تور وإالرادة د�ل الشعب من �الل ضیاع املصاحل 

  د�هلم، بتعطیل هاذ املیثاق، �الش؟ 
ٔ��، كام قلت، الس�ید الوز�ر، ما غنعق�ش �لیك ولكن يف اجلواب 

�ام من ٕاهدار  15د�� غیبان واش تقول لنا احلق�قة، هاذ التعطال د�ل 
�لزمن ا�ميقراطي والزمن التمنوي وضیاع مصاحل املواطنني و�دم تنف�ذمك 

  لتوجهيات ملك�ة و��س�تور بغینا نفهمو �الش؟
 شكرا؟

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

  .سؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل ال 

رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  �ىالس�ید الوز�ر املنتدب 
  :و�لوظیفة العموم�ة
  الس�ید املس�شار،

هناك ٕارادة س�یاس�یة �ى احلكومة احلالیة، وهناك وعي �لزمن 
الس�یايس، وهناك ار�اكز ٕاىل املرجعیة ا�س�توریة و�هتداء �لتوجهيات 

  .امللك�ة السام�ة
، نبغي نوضع �لس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ن الال�ركزي ويف هذا إالٌطار

إالداري ل�س جمرد نقل سلط من املركز �لمحیط، ٔ�نه معلیة حتول ٔ�ساس�یة 
يف �یان ا�و� وأ�مر یتعلق مبزيانیة ا�و�، �الس��ر، �لربامج القطاعیة 
وبتدبري املوارد ال�رشیة ولك هذا یق�يض تعدیالت �ىل وا�د العدد د�ل 

راس�مي التنظميیة و�ىل ٕاخراج �دد من النصوص، لكن أ�مه من ذ� هو امل
ٔ�ن املغرب اخ�ار دس�تور� وس�یاس�یا ٔ�ن جيعل من اجلهة يه إالطار أ�م�ل 

  .�لرتكزي إالداري
اك�ن جتارب ٔ�خرى دارت الرتكزي إالداري مايش يف اجلهة يف جماالت 

ٕاخراج النصوص �رابیة ٔ�خرى، اح�ا اخ�ارینا اجلهة، ولكن اكن �لینا 
اج�ع  25التنظميیة �لجهة؛ اك�ن قانون تنظميي �لجهة، ولكن من �الل 

نص �ري �ىل اجلهة وامجلا�ات،  �32لم�لس احلكويم أ��ري یعين حوايل 
�ش �كون عند� وا�د الرؤیة واحضة �ش �كون اجلهة يه أ�رضیة 

ع، ال مايش يه الصلبة ٕالرساء د�امئ الال�ركزي إالداري يف ٕاطار وا�د النو 
نقل سلط بوا�د �ش �كون وا�د النوع د�ل ��س�ام ووا�د النوع د�ل 
ال�سلسل ال ف� یتعلق بتوطني املزيانیات وال ف� یتعلق بتفویض 

  .�خ�صاصات، واش بقرار واش مبرسوم ٕاىل �ري ذ�
، اكن معل دؤوب، وا�ٓن هاذ املنتوج القانوين والتنظميي ا�هتینا م�

�لیه، اكن هاذ أ��مات أ��رية وضع ا�لمسات ٕاىل �دود هاذ سهر� 
الصباح �ىل مرشوع قانون املالیة، ا�ٓن ميكن يل نؤكد �لس�ید املس�شار 
احملرتم، ٔ�ن الورش ا�يل عندو ٔ�ولویة �رشیعیة �مة �دا وذات ٔ�ولویة هو 
املیثاق د�ل الال�ركزي، واح�ا اس�متعنا ج�دا �جمیع املغاربة �لتوجهيات 
امللك�ة السام�ة مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة وس��كب يف أ��م 
أ��رية، طبعا هو راه اك�ن معل، اكینة ٔ�رضیة مرشوع املیثاق د�ل الرتكزي 
موجود، اح�ا اش�تغلنا يف ٕاطار وا�د مجمو�ة معل سهرت الوزارة د�ل 

یة ٕاصالح إالدارة �ىل ت�س�یقها، كتاب �امون، وزارة الفال�ة وا�ا�ل 
واملالیة، أ�رضیة موجودة، ا�ٓن �اصنا التقاطع والتاكمل والتفا�ل د�لها مع 

 .التنظميیة د�ل اجلهة أ�نظمة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، وشكرا � �ىل مسامهتك معنا يف هاته اجللسة

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون، 
ٕا�داث م�صب ملحق اق�صادي �ى سفارات اململكة �خلارج، وموضو�ه 

وس��وىل إال�ابة عنه �لنیابة الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، الرتباط 
الس�ید الوز�ر �ٕالج�ع مع املبعوث الشخيص لٔ�مم املت�دة امللكف بقضیة 

  .الصحراء املغربیة
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د العام ملقاوالت ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتا اللكمة
  .املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�اریة العالقات كام تعلمون، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن العالقات املغربیة الت

ا�ولیة عرفت مسارا رائدا خصوصا يف العقد�ن أ��ري�ن وخصوصا يف 
الس�نوات أ��رية، جتسد �رب ٕا�رام اتفاق�ات تبادل حر �دة اتفاق�ات تبادل 
حر ورشااكت ٕاسرتاتیجیة مع العدید من ا�ول يف خمتلف القارات، وكذ� 

ق�ادة السام�ة لصاحب ٔ�ن هذا املسار عرف �لطبع ٕا�رام اتفاق�ات حتت ال 
اجلال� ؤ�صبح تزنیل هذه االتفاق�ات حتد� واقعیا، حبیث ٔ�ن امجلیع 
واملسؤولیة ملقاة �ىل امجلیع، مسؤولیة ملقاة �ىل الفا�لني ومسؤولیة 
خصوصا ملقاة �ىل وزارة اخلارج�ة والتعاون، ٔ�نه بقدر ما ننجح يف موا�ة 

ب اجلال�، وخصوصا يق هذا الت�دي بقدر ما نتقرب من حسن ظن صاح
اخلطاب أ��ري ودعوة �اللته ٕاىل ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج التمنوي وكذ� 

  .ٕاىل تزنیل االتفاق�ات والرشااكت
ین�ين الیوم �ىل �س�هتالك  -كام تعلمون  -ا�منوذج التمنوي ا�ي 

ا�ا�يل وهو حمرك ٔ�سايس، ولكن مل یعد اكف�ا، جيب ٕا�ادة النظر وٕاعامل 
ر ا�يل هو التصد�ر وهو الت�ارة اخلارج�ة، س�� ٔ�ن جتارتنا حمرك �ٓخ

اخلارج�ة �متزي ولٔ�سف يف الس�نوات أ��رية بعجز هیلكي یت�اوز تقریبا 
ملیار درمه س�نو�، مما یؤ�ر �لطبع �ىل مزيان أ�داءات ویؤ�ر كذ�  100

  .�ىل خمزون البالد من العم� الصعبة
هذا ا�منوذج �ساوقا وا�س�اما مع  ٕاذن الیوم �اصنا نعاودو النظر يف

  .دعوة صاحب اجلال�
ف� خيص، �اصنا �ربطوه �لطبع مع وزارة اخلارج�ة، یعين جيب جتسري 
الهوة ما بني �ق�صاد وما بني العمل د�ل وزارة اخلارج�ة، وذ� خبلق 

.. مد�ریة دا�ل وزارة الت�ارة اخلارج�ة ا�يل �كون عندها �ق�صاد هو
ة ��بلوماس�یة �ق�صادیة ٔ�ساسا، وكذ� �ىل املس�توى �كون ملكف

الرتايب تزنیل و�زوید السفارات مبلحقني اق�صادیني مبلحقني جتاریني ا�يل 
�ادي ميك�وا �كونو من السفارة ٔ�هنا �رجع �ٓلیة د�ل ا�اكء �ق�صادي و�ٓلیة 

  .د�ل الرصد �مع املقاوالت ودمع ا�منو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�ید املس�شار احملرتمشكرا ال 

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

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید املس�شار،
�ال� امل� و�ه رسا�  2013، يف ٔ�وال ٔ�شكر �ىل طرح هذا السؤال

لندوة السفراء ٔ�كد فهيا �ىل ٔ�ن ا�بلوماس�یة �ق�صادیة ٕا�دى ٔ�ولو�ت 
الس�یاسة اخلارج�ة �لمملكة، هنا� ٔ�ولو�ت وا�د مهنا ما یتعلق مبا هو 

  اق�صادي، ماذا یعين هذا �ىل أ�رض؟
ن ٔ�وال، دمع والرتوجي �لمغرب �و�ة اق�صادیة �ل�س�بة �لمس�مثر�

  واملقاوالت أ�ج�بیة؛
تیعين، �نیا، دمع وموا�بة املقاوالت املغربیة فاش تتكون يف هاذیك 
الب�ان واملوا�بة د�لها �ىل مس�توى جتاوز العراق�ل واس�تكشاف فرص 

 اس��ریة؛
 ٔ�یضا تنویع الرشااكت �ق�صادیة؛

 دمع املشاركة د�ل املغرب يف املعارض الت�اریة؛
�س��ریة الت�اریة اليت توقع مع ت� ا�ول من ٔ��ل  موا�بة االتفاق�ات

 ٔ�جرٔ�هتا وتفعیلها؛
ؤ�یضا احلضور يف املنتد�ت �ق�صادیة ا�ولیة وا�يل تدار �ىل 

 .مس�توى �املي
  .ٕاذن دور حموري ؤ�سايس ل�س �لسهل

الس�یاسة اليت اعمتدت واليت اكنت معمتدة من السابق وجرى تعز�زها 
ار�ن وامللحقني �ق�صادیني مضن السفارات هو تفعیل دور املس�ش

  .والق�صلیات وٕاطالق �رامج �لتكو�ن والتكو�ن املس�متر
مس�شار اق�صاديي، السفارات د�ل اململكة  61الوضع احلايل هنا� 

 %13يف ٕافریق�ا ج�وب الصحراء،  %15مهنم يف ٔ�ور�  %52والق�صلیات 
�ان العربیة، هذا التوزیع يف الب %8يف القارة أ�مر�ك�ة،  %12يف �ٓس�یا، 

 .احلايل
التو�ه هو، ٔ�وال، موا�بة الس�یاسة إالفریق�ة جلال� امل�، عند� رصید 
�بري د�ل االتفاق�ات، املغرب ا�ٓن �اد لالحتاد إالفریقي، املغرب ا�ٓن بصدد 
العودة و�ندماج يف ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا، ٕاذن �الیا 

عمي السفارات املغربیة يف ٕافریق�ا ج�وب الصحراء خبلق هنا� تو�ه لتد
  .م�اصب مس�شار�ن اق�صادیني، هذا التو�ه أ�ول

التو�ه الثاين، �دم �كتفاء بتعیني �ق�صادیني يف السفارات، بل 
من ا�موع ت�شلكوا معینني يف  %13حىت ٔ�یضا يف الق�صلیات، يف ٔ�ور� 
�صادیة �ارج العوامص، تتلقى العامصة الق�صلیات، بفعل تعدد أ�قطاب �ق 

  .ولكن القطب �ق�صادي موجود يف ماكن �ٓخر
مث �لثا، �رجمة لقاء س�نوي �لتكو�ن لفائدة املس�شار�ن �ق�صادیني 
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اجلدد ق�ل �لت�اق مبقر معلهم �خلارج، وهذا یق�يض حتیني املعطیات، 
خبصوص  التاكمل مع القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى م�ل ما تفضلت به

مد�ریة الت�ارة اخلارج�ة، وزارة الت�ارة والصنا�ة، وزارة �ق�صاد واملالیة، 
الوزارات املعنیة، �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا العمل د�لنا يف هاذ ا�ال معل ٔ�سايس 

  .والتكو�ن رشط من رشوط الن�اح ف�ه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید الوز�راشكرا 

رية �ىل مواطين دول الت�ٔشومنر ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه فرض 
يف ٕاطار العمل مببدٔ� املعام� �ملثل، اللكمة ٔ��د السادة  "ش�نغن"م�طقة 

  .املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر،
 �ىل الس�ید وز�ر اخلارج�ة یتعلق ح�ا كنا طرح�ا سؤال �ٓينايف احلق�قة 

مبن �سمح �لصهاینة بدخول الرتاب املغريب، ولكن مت ٕاخ�ار� ب�ٔن السؤال 
فهمناش، ٔ�ن ما اكیناش يش �ا�ة يف القانون تف�د ٔ�ن اك�ن يش ا�رفض ما 

  .یناش يف القانونوز�ر ا�يل ممكن �رفض سؤال �ٓين، ما اك
وهو سؤال د�ل  ،قح�ا اخ�ارینا سؤال �مييش يف نفس الس�یاا ،ٕاذن

دخول الرتاب املغريب، واح�ا تنعاودو نطرحوه �ىل الس�ید الوز�ر، من 
  �سمح �لصهاینة بدخول الرتاب الوطين؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

هاذ السؤال ا�ي ٔ��بين الس�ید وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
، "ش�نغن"اجلواب �لیه هو فرض الت�ٔشرية �ىل مواطين دول م�طقة 

  .املفروض هاذ السؤال ٔ�� س�ٔح�� �ىل الس�ید وز�ر اخلارج�ة �لجواب �لیه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ز�رلس�ید الو اشكرا 

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
   .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�ن ٔ�ن� الس�ید الوز�ر يف احلكومة ؤ�نمت  ..حبال ٕاىلاولكن هذا یعين 
الناطق الرمسي �مس احلكومة، یعين املفروض ٔ��مك �ىل �مل هبذه التفاصیل، 

الرٔ�ي العام الوطين ا�يل هو تیغيل �س�ب  ٕاذن هذا واش نعتربوه ویعتربو
ا�خول الصهیوين جمرم احلرب لق�ة الربملان مايش �ري �لرتاب الوطين، واش 
نعتربوه ب�ٔنه هترب من اجلواب وال ا�رتاف بتحمل املسؤولیة اكم� يف 

  دخول هؤالء الصهاینة؟ 
ي هذ". ش�نغن"اح�ا یقال لنا ب�ٔهنم تید�لوا جبوازات سفر ٔ�ج�بیة ومهنا 

من أ�س�باب ا�يل �اصنا نفكرو �لیا يف موضوع الت�ٔشريات وم�ح 
ال���ٔشريات وفرض الت�ٔشريات �ىل مجمو�ة من ا�ول، هذا جمرم یعين د�س 

ن� ا�الش االرتاب الوطين ود�س ق�ة الربملان بنفسها، فاح�ا ما تنفهموش 
د�ش �هتربوا من اجلواب، ويف احلق�قة هذا تطبیع، تطبیع م�ارش اح�ا ما عن

�القات رمسیة مع الصهاینة، ما تنفهموش مكواطنة مغربیة اس�بق يل تالق�هتم 
شكون ا�يل تید�ل هاذ الناس، افهم�ش افهم�ش، ما ايف الشارع وما 

�اصنا توضی�ات والزلنا نلح �ىل ٔ��مك �اصمك جتاوبوا، ٔ��مك عضو يف 
  .احلكومة ويف ٕاطار التضامن احلكويم �اصمك جتاوبو�

  .وشكرا

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

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

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

مش�يت عند وز�ر اخلارج�ة؟ ا�الش االسؤال،  ٔ�وال، كنيت تو��ي يل
، �لیين ال، امسح يل. السؤال و�ادي جني جناوبك �لك �ساطة �ي يلو� 

جناوب، فالعمل الربملاين عندو نظام دا�يل، ٔ�� �لكفت �لنیابة �لجواب �ىل 
الس�ید وز�ر الشؤون اخلارج�ة، �ادي جناوب بناء �ىل الو�ئق ا�يل 

 �لسؤال كناطق رمسي �مس احلكومة نقول املغرب تو�ه يلت عطاين، ٔ�ما ا
ل�ست � �القة رمسیة مع الك�ان الصهیوين، ال ی��غي حتریف املوضوع، هذا 

  ...�ىل الربملان، ا�ال الس�یادي الش�ٔن هيم الربملان یطرح

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .معذرة، معذرة، الس�ید املس�شار احملرتم

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

قلت هاذي قضیة طرحت �ىل مس�توى الربملان، اجلواب �لهيا یمت من 
�ل�س�بة ٕالینا ل�ست هنا� �القة رمسیة مع الك�ان الصهیوين، . ق�ل الربملان

  .ٔ�قولها ؤ��ررها، نقطة ٕاىل السطر
ى یطرح �ىل مس�تو  ،�لتايل هاذ املوضوع ٔ�ثري �ىل مس�توى الربملان

بدینا وا�د االربملان، سؤال رمسي یمت إال�ا� �لیه واحلكومة ال �هترب، اح�ا 
الوز�ر وا�ا ما �كو�ش عندو قدرة جيي ٔ�� ت��حمل  ،املنطق �دید
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. املسؤولیة ؤ�ج�ب عنه، وما عند� حىت يش اس�تعداد �هتربو من ٔ�ي سؤال
�وا احلكومة واح�ا ٔ�ن� تتقوموا ��ور د�لمك، اح�ا تنقومو ��ور د�لنا، راق 

جناوبو، ولكن طرحوا السؤال، جيیين السؤال كام هو، ٔ�ما �ش جيیين 
  ...سؤال �ٓخر ونلقى
الس�ید املس�شار، ٔ�ن القضیة �س�یطة، ٔ�� راه قلت �  ،ٕاىل امسحيت

طرح السؤال وجناوبو، �خ�صار، مايش، دا� ٔ�� �هنرض � �ىل وز�ر 
سؤال  مس احلكومة فاش تطرح �يلالعالقات مع الربملان الناطق الرمسي �

ٔ�ما املوضوع . ما تطرحش سؤال وجتي تطرح سؤال �ٓخر، �خ�صار شدید
ا�يل �اوبيت �لیه راه �اوبتك يف مجلتني، ل�ست �لمغرب �القات رمسیة مع 

جوج هذا ش�ٔن �هيم الربملان، الربملان یعاجل . وا�د ،الك�ان الصهیوين
  . إالشاكلیات د�لو

  .شكرا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .الوز�ر، ؤ�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة الس�یدشكرا 

وفقط �لتذكري ٔ�ن ا�لس توصل �سؤال �ٓين من طرف الفریق، 
واحض يف ٔ�نه قضیة اجلواب �ىل السؤال ا�ٓين يه  100وا�س�تور يف املادة 

  :ختضع ٕاىل
  یوم؛ �20ل �ٔ يف  - 1
 .يف ٕاطار اتفاق بني احلكومة وبني الربملان - 2

  .الوز�ر، و�شكرك ملسامهتك معنا يف هذه اجللسة �لس�یدا شكر 
ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، وموضو�ه �نقطا�ات 
املتكررة �لتیار الكهر�يئ، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

 .احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .مشكرا الس�ید الرئ�س احملرت 

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

تعرف بعض املدن والقرى انقطا�ات يف التیار الكهر�يئ �شلك م�كرر 
دون ٕاشعار املواطنني الس�ید الوز�ر احملرتم، ؤ�خص ���ر مدینة ا�ا��، 

ملايض، و�اصة �ٓخرها تتكرر هبا هذه �نقطا�ات، �ٓخرها یوم أ��د ا
�ٔ�ح�اء الهامش�یة أ�مر ا�ي یعد خطرا �ىل املارة والساكنة، ح�ث ی�شط 

  .بعض �حنراف�ني يف الرسقة مس�تغ� أ�زقة املظلمة
كام ٔ�ن هناك العدید من أ�رس تعرضت جتهزياهتا الكهر�ئیة �لتلف جراء 

�ن، و�ىل العودة القویة �لتیار الكهر�يئ بعد انقطا�ه دون تعویض املترضر
ما يه التدابري اليت س���ذوهنا : هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

  .من ٔ��ل احلد من هذه �نقطا�ات املتكررة �لتیار الكهر�يئ
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

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

  :ر�ح وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة الس�ید عز�ز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید املس�شار احملرتم،
اك�ن القطا�ات ا�يل يه مرتبطة بظروف �ري معقو�، هاذ املوضوع 
كثري من املناطق �یوقع فهيا رسقة الكهر�ء ٕاىل �ري ذ�، و�یؤدي 

لعمل ج�ار وصلنا كنتلكمو النقطا�ات، وهاذ اليش راه تدار فهيا وا�د ا
احلاالت د�ل �نقطاع ا�يل . �ىل ا�ٓالف د�ل احلاالت ا�يل مت ضبطها

مرتبطة �لش�بكة، نعطي الرمق، ٔ�وال مرشوع ا�طط التمنوي د�ل اجلنوب 
ملیار لت�ٔهیل الكهربة بصفة �امة يف اجلهة، ا�ي وقع واكن  2.33ف�ه 

ك�ب والرشاكء ا�ٓخر�ن ا�يل �ادي حيل املسامهة د�ل اجلهة بطبیعة احلال امل 
املشلك د�ل الكهر�ء بصفة �امة يف اجلهة، نظرا �لزتاید د�ل الطلب 

�لطلب �ىل الكهر�ء يف اجلهة، و�اصة يف  %163وصلنا  2011-2017
  .مدینة ا�ا��

 370مث هناك اس��رات ٔ�خرى، تقویة الش�بكة م�ال املو�ات أ��رية، 
تقویة الش�بكة مث تدارت م�دوبیة �دیدة د�ل املك�ب  ملیون د�ل ا�رمه،

موظف، ف�التايل اك�ن اجلانب ا�يل هو ٕاذا  67الوطين �ش �كون قریبة 
بغیيت تقول الغري املعقول والالرشعي والالقانوين هذا راه اك�ن املوا�ة 
د�لو، یقع يف اكفة الرتاب الوطين، واجلانب د�ل ت�ٔهیل الش�بكة نظرا 

ٔ�ح�ا�  %�4ل الطلب �ىل الكهربة ا�يل عند� املعدل الس�نوي �لزتاید د
نظرا لتطور �ق�صاد ونظرا ٔ�یضا لتطور الطلب �ىل  %6یصل ٕاىل 

  .الكهر�ء حىت يف العامل القروي

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

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

  :اركاملس�شار الس�ید حيفظه �منب
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك

ٕاال ٔ�ننا نود ٔ�ن ن��ه احلكومة املوقرة �ىل خطورة �نقطا�ات املتكررة 
�لكهر�ء، واليت تعددت يف العدید من املدن �ىل س��ل املثال مهنا الصو�ریة 
القدمية، س�یدي �الل البحراوي، و�ريمه من املدن والقرى، وما �س��ه 

ات من انفالت ٔ�مين هيدد سالمة املواطنني، �هیك عن هذه �نقطا�
اخلسا�ر املادیة اليت تتعرض لها أ��زة الكهر�ئیة، والس�ید الوز�ر اح�ا 
ا�يل بغینا ٔ�ش�نو هام إالجراءات ا�يل �اصمك توافون �ٕالجراءات �ىل س��ل 
املثال املاكتب احمللیة، ال�طل م��اه� لشاكوي املواطنني ا�يل ضیعوا 

  .�ٓالت د�هلم ا�يل يه م�وا�دة �ملنازلا
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
ٔ�� قلت � مبعىن ٔ�نه هذا موضوع �ىل الصعید الوطين، نعطي وا�د 

 البالد �ل�س�بة الرمق �ش یعرفوا إالخوان احلجم د�ل �س��ر ا�يل واقع يف
�ادي یتضاعف القدرة  2030-2016س�نة  �15لكهربة، �مكلت �ىل ٔ�نه 

م�غاوات،  8200املرات، عند�  3د�ل الكهر�ء يف البالد د�لنا تقریبا 
ملا مش��ا �لعامل . ، مبعىن اك�ن طلب �بري �دا24000ا�ٓن �ادي نوصلو ل 

امل القروي، و�لتايل ٕاذا القروي اك�ن وا�د العدد د�ل املدن حماطني �لع
بغیت تقول الش�بكة ٔ�و املو� ا�يل هو ملكف هبم هو مرتبط �یا�ذ املدینة 

  .واحملیط د�ل املدینة
مز�ن ملا  العامل القروي سابقا اكن �یطلب فقط إال�رة، ٕاذا تذ�رتو
ت ٔ��شطة تطرح الرب�مج الشمويل، الیوم تبني ب�ٔنه ٔ�صبح هذا م��اوز، وال

ت ٔ��شطة ٔ�ح�ا� صناعیة، حرف�ة مبعىن اك�ن تطور �بري حىت الاق�صادیة، و
يف الفال�ة، و�لتايل �زاد الطلب، � ٕاما �یويل أ�مر قانوين، و�لتايل 

یغريوا احملوالت وید�روا اس��رات وٕاما بعض  الناس �یطلبوا فكميش�یو
روا رشع یدهيم، هاذ اليش اح�ا كنع�شوه كنعرفوه، بطبیعة �املرات �ید

ال �یجهتدوا �یتصوروا ب�ٔنه ممكن یقوم هباذ اليش، ف�یكون فعال خطر احل
�ىل الش�بكة، �یكون خطر �ىل احملیط، وميل كريجع الكهر�ء ما كريجعش 
بطریقة راه تتعرفوا ٔ�ن� الكهر�ء، فهيا وا�د ا�فع ا�يل هو تقين یعين ٕاذا ما 

  .اك�ش ف�ه هذا �ح�یاط ف�قع بعض هذه املشالك
الهامش�یة د�ل املدن نفس أ�مر، كثري من املناطق هامش�یة فأ�ح�اء 

ما اك�ش عندها الكهر�ء، فك�ا�ذوا ٔ�ح�ا� من الكهربة د�ل الش�بكة، ميل 
تیا�ذوا من الكهر�ء د�ل الش�بكة �یكون جتاوز القدرة د�ل احملول فك��ٔ�ر 

عة �ىل �نقطا�ات ميل كريجع بعدما �ی�شاكوا الناس، الرجوع د�لو بطبی
احلال ما ميك�ش ٔ�نك ضبط احلاالت، ولكن �س��رات يف هذا ا�ال يه 

  .خضمة �دا ٕان شاء هللا �ش �س�تاج�و �لطلب املزتاید

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

د �ىل ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع املاء، وموضو�ه الطلب املزتای
 .املاء، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني

  الس�ید الوز�رة،

عرفت بالد� م�ذ �دة س�نوات تغريات م�اخ�ة �د صعبة، متزيت 
اقطات املطریة وارتفاع در�ة احلرارة، ٔ�ساسا �شح و�دم انتظام ال�س

  .�ٕالضافة لتدهور املوارد املائیة السطحیة واجلوف�ة
الساكنة ت�ساءلوا، الفال�ة تی�ساءلوا، اح�ا بدور� من ، الس�یدة الوز�ر

هذا املنرب كن�ساءلو �ىل ٔ�مه التدابري امللموسة املت�ذة من ٔ��ل حتسني 
 العرض والطلب حول املاء، سواء العرض املايئ ومعاجلة العجز احلاصل بني

تعلق أ�مر �لرشب ٔ�و �لسقي، وهتم هذه التدابري �ٔ�ساس ضبط وتعبئة 
و�منیة م�اه أ�مطار، وكذ� ف� یتعلق حبامیة املوارد املائیة من التلوث 
وٕا�ادة اس�تعامل املیاه العادمة بعد معاجلهتا ل�س فقط يف أ�حواض الكربى، 

ت القرویة ا�يل عرفت وا�د ا�منو دميغرايف �ٕالضافة بل كذ� يف امجلا�ا
لتطور �بري �ىل مس�توى أ��شطة التحویلیة والصناعیة، كذ� �ل�س�بة 
لرب�مج حتویل املیاه و�لق مصادر �لمیاه �دیدة وكذ� توس�یع املدارات 

  . السقویة وحامیة ا�االت املائیة من ماء البحر
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

 .اللكمة �لس�ید اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،الس�یدة رشفات الیدري ٔ�ف�الل
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكفة �ملاء

  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

جامع �ىل املس�توى الوطين ب�ٔن االٕ ع د�ل بدون شك �اصل وا�د النو 
بالد� ٔ�صبحت مق�� ٔ�و تد�ر الندرة بفعل �راجع ال�ساقطات املطریة ا�يل 
الن���ة يف �د ذاهتا �ىل التقلبات املناخ�ة انعكست �ٔ�ساس �ىل ا�ورة 

  .املائیة، وا�يل انعكست ٔ�یضا �ىل الواردات املائیة
مس�توى ال�ساقطات ا�يل  �الل الس�ن�ني الفارطتني جسلت جعز �ىل

و�لف جعز �ىل مس�توى ا�زون املايئ ملا بني  %40ٕاىل  �20راوح ما بني 
یعين بتفاوت ما بني اجلهات، اجلهات ا�يل فهيا احلدة  ،%60ٕاىل  40%

د�ل العجز ٔ�صبح �اد، م�ال اجلهة د�ل ��س�یفت، �ة د�ل ملویة، 
لكي م�اخ �اف جفاف �ٕالضافة ٕاىل اجلنوب الرشيق �عتباره م�اخ هی

ب��وي وهیلكي، ولكن ا�ٓن املغرب مق�ل �ىل ٕا�ادة النظر، مايش مق�ل، 
بدا انطلق ٕا�ادة النظر يف حتسني العرض املايئ، ٕان اكن يف السابق اعمتد� 
يف أ�ساس �ىل مورد تقلیدي ا�يل هو املیاه السطحیة مل یعد من املق�ول 

ا�يل ٔ�صبحت يف �راجع ملحوظ، ٕاطالقا ٔ�ننا نعمتد فقط �ىل هذه املیاه 
�� اكن من الالزم ٔ�ننا ننوعو من مصادر الزتوید یعين ا�لجوء ٕاىل البحر، 
�عتباره �ري معرض لهذه التقلبات املناخ�ة وميكن نقول ا�ٓن مطالبني يف 
املس�تق�ل ٕ��ادة النظر يف م�ظومة الزتوید یعين السا�ل لكه یزتود انطالقا 
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  ..من حتلیة م�اه البحر و
املناطق ا�ا�لیة �ٔ�ساس ٕاىل السدود، �ٕالضافة ٔ�یضا ٕاىل �س�مترار 
يف تعبئة املوارد املائیة السطحیة ا�يل مازال كتضیع يف البحر وغنبقاو نب��و 

 -ؤ�سطر �ىل هذه اللكمة  - يف السدود �ش نقللو من هذا الضیاع، مث 
  .�مثني املیاه املعاجلة

ولكن  ،حملطات د�ل معاجلة املیاهٕان اكن املغرب اس�مثر الك�ري ا
لٔ�سف الزالت هناك ممانعة ومقاومة من طرف مجیع املس�ت�دمني من ٔ��ل 
�مثني هذا الرصید املايئ ا�يل �ري معرض �لتقلبات املناخ�ة، ٕاذا اكنت 

أ�مطار معرضة فاملیاه املعاجلة العادمة ا�يل ٔ�صبحت الیوم مورد ٔ�و ال 
التقلبات �� اكن من الالزم ٔ�ننا  مصدر یفرض ذاته �ري معرضة لهذه

ندجمو ا�طط الوطين �لتطهري السائل ا�يل ك�رشف �لیه وزارة ا�ا�لیة مع 
ا�طط الوطين ٕال�ادة �س�تعامل �ش �كون م�اكمال بال نفكرو يف 
مرشوع �لتطهري السائل نفكرو معه فني �ادي مييش ذیك املیاه ما نبغیوش 

مثنوها ونو�وها �ٔ�ساس لالس�تعامالت نضیعوها يف الوسط الطبیعي � 
الثانویة، م�اه السقي �لمسا�ات اخلرضاء، بعض �س�تعامالت ٔ�یضا 
الصناعیة، �ش �رحبو الرهان د�ل أ�من املايئ يف البالد ال بد من 

الت�لیة، ٕا�ادة اس�تعامل املیاه املعاجلة : النقط �3س��ر يف هذا هاد 
  .یة السطحیةومواص� تعبئة املوارد املائ 

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

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

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
   .شكرا الس�یدة الوز�رة

ولكن ال بد من إالشارة �ل�س�بة �لقطاع الفال�، راه اح�ا يف مفرتق 
 بد الس�یدة الوز�رة من إالرساع ٕ�جناز السدود ا�يل �ادي �سامه الطرق، ال

يف دميومة املشاریع املنجزة يف ٕاطار خمطط املغرب أ�خرض، �ىل س��ل 
املثال �ة مرا�ش �ٓسفي سد س�یدي ٕادر�س ا�يل تقریبا التوسعة د�لو ا�يل 

ملیون مرت مكعب �ادي �سامه يف احملافظة �ىل  140ل  �3ادي متيش من 
  .ٔ�جشار املمثرة د�ل �ل أ�قالمي د�ل اجلهةا

   الس�ید الوز�رة،
راه ما �كذبوش �لیك ب�ٔنه الیوم اح�ا مكهنیني بغینا وضوح الرؤیة ف� 
یتعلق �الس��رات يف املاء، �اصنا وضوح الرؤیة، وضوح الرؤیة �ادي 

رص خيلق الثقة و�ادي خيلق �س��رات املنت�ة املدرة ���ل واملوفرة لف
الشغل، كنحرضو يف لقاءات لتدبري املاء ورئ�س ا�لجنة تیقول واش نعطي 
املاء �لفال�ة وال نعطي املاء �لرشب واش هذا جو د�ل �س��ر يف 
القطاع الفالح؟ الفال�ة الیوم الس�یدة الوز�رة �هيم الزتامات مالیة خضمة 

.. ش �ىلوالزتامات اج�عیة، جيب توضیح الرؤیة املهنیة، ما هندرو
الفال�ة الیوم شادمه املاء يف البادیة والساكنة شادمه املاء، وراه الیوم دوز� 
وا�د الصیف ساخن �ىل مس�توى ارتفاع در�ات احلرارة، ولكن كذ� 

  .�ىل املؤا�ذات ا�يل تو�ت لنا مكنتخبني من طرف املهنیني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
 .ا�و� �لرد �ىل التعق�ب اللكمة �لس�یدة اكتبة

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
كنبغي يف البدایة نو�ه حتیة �اصة �لفال�ني �ىل املس�توى د�ل 
حوض د�ل ��س�یفت و�ىل مس�توى احلوض د�ل ملویة ا�يل حتملو احلدة 

ات واكنوا ٔ�یضا م�ضام�ني، أ�ولو�ت واحضة الس�ید د�ل ال�ساقط
املس�شار، املاء الصاحل �لرشب ٔ�وال و�س��ر الفال� �نیا، و�ا ت�ين 

سد يف م�طقة معینة،  20سد،  12د�ل السدود،  10السدود ا�يل بغیيت 
س�نني د�ل اجلفاف تتلقى السدود فار�ة، هذا  4س�نني ٕاىل  3ميل تتجي 

یة، �� اكن من الالزم ٔ�و املفروض ٔ�ن هذا �س��ر ما حيدث يف ملو 
د�ل املوارد ) la saturation(الفال� البد ٔ�ن ی�ٔ�ذ بعني �عتبار مدى 

  .املائیة

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

السؤال الثاين موضو�ه �زوید العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب، 
 .ملس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤالاللكمة ٔ��د السادة ا

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
  الس�یدة الوز�رة،

لقد بذلت احلكومات املتعاق�ة جمهودات �برية لزتوید العامل القروي �ملاء 
ب، ومع �لول فصل الصیف املنرصم ٔ��نت اح��ا�ات الصاحل �لرش 

املواطنني ومطا�هبم هبذه املادة احلیویة يف العدید من املناطق القروي، م�ل 
�و�ت، شفشاون، وزان وت�سة و�ريها من املناطق يف املغرب، ٕاال ٔ�ن 

  . طریق تعممي الزتوید �ملاء الزال طویال
س�تقاليل، عام قامت وتقوم به يف الفریق � ،الس�یدة الوز�رة ،�سائلمك

  احلكومة من ٔ��ل توفري املاء الرشوب �لمواطنني يف العامل القروي؟
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�یدة املس�شارة

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
   ،الس�یدة املس�شارة

بطبیعة احلال �یف ما قلت متاش�یا مع السؤال أ�ول عرفت بعض 
املناطق ا�يل ٔ�قول تظل حمدودة مع الس�یاق العام د�ل الزتوید �ملاء الصاحل 
�لرشب اضطرا�ت ومشالك ونقص وندرة يف املوارد املائیة ا�يل �جتة 

اصل �ىل مس�توى ال�ساقطات املطریة، وا�يل �ٔ�ساس �ىل العجز احل
هاذ املناطق ا�يل �لكمت �لهيا . انعكس �ٔ�ساس �ىل املصادر د�ل الزتوید

  .اكنت أ��لبیة د�لها كزتود عن طریق ا�ٓ�ر ٔ�و العیون ا�يل �شفت
املناطق ا�يل �لكميت �لهيا فهيا مشاریع مايش ما فهياش مشاریع وفهيا 

�لول، اك�ن احللول ا�يل ما هو �ٓين ا�يل اس�تطعنا �لول، مايش ما فهياش 
ٔ�ننا خنرجوه م�ارشة بعد �روز هاذ �ضطرا�ت، واك�ن �لول ا�يل يه 

  .ٕاسرتاتیجیة ٔ�و �لول �ىل املدى املتوسط
املناطق ا�يل �لكميت �لهيا وزان، شفشاون، �و�ت، غفساي اكمل 

�ٔخر ولكن مشاریع �یلكة لكها فهيا مشاریع ا�يل ق�د إالجناز، رمبا حصل فهيا ت
  .ا�يل ��شلك وا�د إال�ابة �ذریة ملشلك املاء

ری� تنضج هاذ املشاریع بطبیعة احلال مقنا حبلول اس�تع�الیة، متثلت يف 
أ�ساس بتعمیق �س�تكشاف اجلويف، جتهزي بعض ا�ٓ�ر وأ�ثقاب، احلد 

ول فقط من الضیاع، تدبري اس��ايق �لحق�نة د�ل السدود، ا�يل اكنت �ل
مؤق�ة ری� تنضج هاذ املشاریع املهیلكة ا�يل غمتكن من �لب املاء من 

  .م�ش�ئات مائیة �رب ق�وات �ویة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .الس�ید الرئ�س شكرا

ٔ�� بدوري كنمثن ا�هودات املبذو� يف هاذ إالطار ا�يل �یخفف من 
  .املعا�ة د�ل ساكن العامل القروي ف� خيص املادة احلیویة والالزمة ويه املاء

سؤايل ٔ�� كذ� س�یكون ل�س تعق�با، ولكن اعطینا الس�یدة الوز�رة 
ي راه فهيا املاء موجود، ٔ�ودي فني يه املناطق ا�ٓم�ة ا�يل نقولو ٔ�ودي هاذ

هتن��ا �ىل هاذ اجلهة، ٔ�را �شوفو �ات �ٓخر�ن ونتضام�و مع اجلهات، ٔ�� راه 
فني ما مش�ت ٕاال وك�سمع مش�ت �ىل ت�سا و�و�ت، مش�ت �ىل 

هبطت حىت " اوطاط احلاج"بوملان، طلعت جلرس�یف، مش�ت جلهة 
لب �ىل املاء، ٔ�را لبوعرفة هاذي م�طقة لكيش الناس كتبات جتري �ش تق

لنا هبطنا �ىل بين مالل وقصبة �د� كذ�، بق�ت كن�ساءل ٕایوا 
احلكومات املتعاق�ة �ىل احلمك �ىل املغرب لكهم اجهتدوا فهاذ تقریب املاء 
من املواطن، العنایة �لعامل القروي، بغینا نعرفو فني هو هاذ املاء؟ فني هام 

اك�ن ا�ٓن يش م�طقة �ٓم�ة نقولو  هاذ الناس؟ ٕاذن اح�ا �اصنا نعرفو واش
  .ٔ�ودي ��س راه اح�ا اجهتد�

ٔ�� مك�بخسش العمل د�لمك، ولكن ابغینا املواطنني یطمئنوا الس�یدة 
الوز�رة، نقولو ٔ�ن هاذ املنطقة �ٓم�ة، راه اح�ا ك�شوفو بعض الفال�ة ا�يل ما 
عندهومش مضري راه ك�س��طوا ذیك املاء من الفرشة املائیة حىت قلت، 
الندرة د�ل ال�ساقطات هللا �رمحنا، ولكن بغینا هاذ ا�هودات د�لمك 

  .�س�مثروها اح�ا ٔ�وال ویطمنئ �هيا املواطن �نیا، �اصة يف العامل القروي
ٔ�� ما كهنرضش �ىل ا�هبامئ واش ��رشب وال ال، بنادم راه ما لقاش 

د�ل  �12ن مع املاء، وهللا العظمي ٕاىل اكرثة حق�ق�ة ك�شوف فهيا الناس هاز 
  ..د�ل الصباح، مايش كنبخسو العمل د�لمك  10ا�لیل �ش یو�دوا مع 

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

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

  .سشكرا الس�ید الرئ�
ٔ�وال ما خصناش �كون عند� وا�د النوع د�ل �� ا�ات، ٔ�ن 
املغرب مايش راه فقط هاذ احلكومة هاذي وال احلكومة السابقة، راه م�ذ 
�س�تقالل اس�مثرت ا�و� يف جمال الب��ة التحتیة املائیة، وميكن نقول 

 ،جتاوز� الكوارث ا�يل اكنت غتكون يف فرتات ٔ�كرث �دة ؤ�كرث جفاف
  .س�ید املس�شارال 

س�نني د�ل  5ٕاىل  4نذ�رو ال�ن��ات، نذ�رو ال�سعینات ا�يل �ات فهيا 
�ام �ىل املس�توى العامل  20واملغرب د�ل هذه س�نوات اجلفاف م�تالیة، 

القروي مايش هو املغرب د�، ت�شوفو املس�توى الع�ش د�ل الساكنة، 
ضل ا�هودات متدرس الف�یات، مس�توى أ��شطة املدرة ���ل، هذا بف

د�ل ا�و�، ما يش ٔ�نين ٔ�� مسؤو� �الیا، ٔ�� �ري يف زمن �ا�ر، هذا 
  .جمهودات د�ل ا�و� م�ذ عقود وم�ذ عقود �س��رات خضمة

ما �دث هو ٔ�نه �لفعل يف بعض املناطق ا�يل اكنت فهيا مصادر حملیة 
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اذ عرفت نضوب ن���ة اجلفاف، ن���ة تقلص ال�ساقطات املطریة، وه
اليش ا�و� ل�ست �اجزة عن ٕاجياد �لول، احللول راه اكینة، �س��رات 

  ).mobilisés(راه 
يل �اصنا هو ٔ�ن هاذ املشاریع هذه تنضج وتنجز �ش حندو من هاذ ا�

 ،املشلك، بغیت ٔ�� تنضج هاذ املشاریع اكم�، املناطق ا�يل �لكمت �لهيا
ة مبالیري د�ل ا�رامه، ولكن اكم� مشمو� مبشاریع �یلك ،الس�ید املس�شار

�اصنا نو�دو مصادر بدی� ری� تنضج وتنجز هاذ املشاریع هاذي، یعين 
  ســـــــــاح�ا ما يش واقفني نتفرجو دور املتفرج، احلكومة معب�ٔة �رمهتا �رئ�

احلكومة ومجیع أ�عضاء د�ل احلكومة، �دا عند� جلنة ا�يل ٔ�مر هبا  

ینعقد �ج�ع، وغنقدمو ٕا�ا�ت صاحب اجلال� �ش تنعقد �دا �ادي 

  .فوریة و�ٓنیة ومس�تع�� للك هذه املناطق

  :الس�ید رئ�س اجللسة

، شكرا، شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة

   .شكرا لمك مجیعا �ىل مسامهتمك

  .ورفعت اجللسة


