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  السادسة عرشة بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 ٔ�كتو�ر 24(هـ 1439 صفر 4 ثال�ءال : التارخي
  .اخللیفة أ�وىل لرئ�س ا�لس ،عبد الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید : الرئاسة
وثالثون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة  ومثانتان ساع : التوق�ت

   أ�ربعني بعد الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: امل�دول أ�ع

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

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة
�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني و�ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  ملس�شارات احملرتمات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة ا

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� 

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
يف �دول أ�عامل، وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة 

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 
  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب الكرمي
رار، �ى مك�ب ا�لس مقرت�ات ٔ�ودع فریق التجمع الوطين لٔ�ح

  :القوانني التالیة
 270و 269ٔ�وال، مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغیري و�متمي مق�ضیات املادتني 

  املتعلق مبدونة الشغل؛ 65.99من القانون رمق 
من  242و 224، �223نیا، مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي الفصول 

املصادق �لهيا مبق�ىض الظهري مدونة امجلارك والرضائب الغري املبارشة 
 1977ٔ�كتو�ر  9الصادر بتارخي  1.77.339الرشیف املعترب مبثابة قانون رمق 

 .1397شوال  25املوافق ل
احملدد مبوج�ه السن  �72.14لثا، مقرتح قانون یغري و�متم القانون رمق 

اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د املوظفون واملس�ت�دمون املنخرطون يف 
 1.16.110ظام املعاشات املدنیة الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق ن

 .2016س غسط�ٔ  20املوافق  1437ذي القعدة  16بتارخي 
، من 41، 24، 22، 21، 3رابعا، مقرتح قانون یقيض بتعدیل الفصول 

 15، املوافق ل1378جامدى  3الصادر يف  1.58.376الظهري الرشیف رمق 
 . ت�ٔس�س امجلعیات ، ب��ظمي حق1958نومفرب 

و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة �الل نفس الفرتة ٕاىل 
  :وقد بلغ 2017ٔ�كتو�ر �24ایة یومه الثال�ء 

  سؤ�؛ 27 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  .ٔ�س�ئ� 4 :و�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

وحنیط ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون بعد هذه اجللسة، ابتداء من السا�ة 
اخلامسة مساء، مع �لسة معوم�ة مشرتكة مبقر جملس النواب، س�تخصص 

من طرف  2018هاته اجللسة لتقدمي مرشوع قانون املالیة �لس�نة املالیة 
 .الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�ریدون نقط نظام،  ٔ�رى ٔ�ن هناك �دد من السادة الرؤساء ؟نقط نظام
�كون أ�س�بق�ة  118ٕاذن وجب �لینا الرجوع ٕاىل النظام ا�ا�يل يف مادته 

يف التد�الت �لتن�هيات ٕاىل الضوابط يف شلك نقط نظام، وجيب ٔ�ن 
تنصب �ىل سري اجللسة واحلرص �ىل تطبیق مق�ضیات النظام ا�ا�يل، 

  .ینحرص نقاط نقطة نظام يف دق�ق�ني 119واملادة 
مادام هناك طلب ف�ٔول فریق ا�يل طلب هو الفریق احلريك بعد  ،��

ذ� الفریق �س�تقاليل وبعد ذ� الفریق د�ل التجمع الوطين لٔ�حرار، 
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء،
رصحيات املغرضة ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، �ىل ٕا�ر الت

واملش��ة من طرف وز�ر اخلارج�ة ا�و� اجلزا�ر �ىل وا�د العدد د�ل 
الترصحيات د�لو، �ىل ٕا�ر املؤسسات د�ولنا د�ل ا�و� املغربیة ٔ�عطي 

  ..اللكمة لٔ�خ

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  ،السادة الوزراء احملرتمني

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف خر�ة �ري حمسوبة العواقب ٔ�دىل وز�ر اخلارج�ة والتعاون اجلزا�ري 
بترصحيات �دائیة ضد بعض املؤسسات املغربیة، ترصحيات م�نیة �ىل 
احلقد ا�فني حلاكم اجلزا�ر اجتاه دو� �ارة وشق�قة طاملا ما مدت یدها �مع 

ق�ق يف لك احملطات، ف��ٔىب هذا املسوؤل احلكويم ٕاال الشعب اجلزا�ري الش 
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ٔ�ن یصطاد يف املاء العكر والسعي فاشال ل�سممي �القة اجلوار واملصري 
  .املشرتك �لشعبني جيمعهام التارخي وا��ن والطبیعة وا�لغات والثقافة
دف�نة  �ريةالس�ید الرئ�س احملرتم، ترصحيات ومزامع �كشف مرة ٔ�خرى 

بلومايس املتواصل �لمملكة املغربیة يف العمق إالفریقي ويف �ىل الن�اح ا�
خمتلف احملافل ا�ولیة، �رية مغیثة �ىل ا�منوذج التمنوي وا�ميقراطي املغريب 
ا�ي ٔ�حضى م�اال حيتدى به ٕاقلميیا و�و� ودولیا �ب� �ٓمن ومس�تقر، ب� 

افرتاءات عظمي یعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل ٔ��ن �سري، ب� ٔ�كرب من ٔ�ن �زعز�ه 
  ..ٔ�ش�باه ا�بلوماس�یني يف نظام اس��دادي

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .الس�ید رئ�س الفریق �س�تقاليل يف �دود دق�ق�ني

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
ملا صدر عن مسؤول ا�بلوماس�یة  ،الس�ید الرئ�س ،نت�ٔسف كثريا
م يف جمال الس�یاسة اخلارج�ة �و� شق�قة اجلزا�ر، تعود� اجلزا�ریة وهو هر 
  .مهنا دامئا املعا�سة

ٕان الترصف  .من احلسد ا�لینا كثري  ٕان التقدم ا�ي تعرفه بالد� یثري
الصبیاين والالمسؤول وال ی�ت بص� ٔ�سالیب اجلوار وال ٔ�سالیب إال�سانیة 

�هتم البنوك املغربیة  وأ��الق�ة من مسؤول يف ا�بلوماس�یة اجلزا�ریة ٔ�ن
واخلطوط اجلویة امللك�ة املغربیة �هتامات ال ٔ�ساس لها من الص�ة، بقدر ما 

  .ٔ�ننا نفهم كنه اليشء ا�ي �ریده الس�ید املسؤول
�اىش � ب�ٔننا س�نقامسه ٔ�و سرند �لیه �ملثل، حنن دو� مس�تق� نظیفة 

اليت �اء هبا هذا �متىش وفق املعایري ا�ولیة، حنن �س��كر لك الترصفات 
املسؤول، ٔ�ن احلسد ا�منو و�س�تقرار والس�یاسة التمنویة اليت هنجها �ال� 
امل� محمد السادس نرصه هللا يف ٕافریق�ا جعلته حيقد �ىل املغرب ٔ�ن ل�س 
� اق�صاد، ل�ست � �منیة بقدر ما ٔ�ن الشعب اجلزا�ري ینئ حتت وط�ٔة 

زا�ریة، هذا م�كر جيب ٔ�ن ال العصابة اليت �سري دوالیب احلكومة اجل
  ..�سكت عنه، حنن مغاربة ٔ�حرار لنا مقومات ولنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اس��فذمت دق�ق�ني ،شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�س�تاذة؟ غنعطیك نقطة نظام ٔ�ن اك�ن زمالء االلكمة، نقطة نظام 
  .د�� طالبني نقط نظام

ئ�س التجمع الوطين ٕاذن ٔ�جسل طلب تد�لمك لنقطة نظام، تفضل الس�ید ر 
  .لٔ�حرار

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

فا��ٔ� وز�ر �ارج�ة اجلزا�ر بترصحيات مغرضة اجتاه  ،كام تعلمون
اململكة املغربیة ومصاحلها اخلارج�ة، وٕاذ �شجب هذه الترصحيات اليت تمن 

، ومن عن �دوانیة وحقد وحسد دفني �لنظام اجلزا�ري وحرسه القدمي
یدور يف فلكهام اجتاه املغرب، ترصحيات نعتربها بعیدة لك البعد عن 

  .أ�عراف ا�بلوماس�یة وال تلیق مبس�توى وز�ر اخلارج�ة
طالبنا �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار رئ�س  ،ويف هذا إالطار

ا�لس برضورة عقد �لسة �اصة �لرد �ىل هذه الترصحيات العدوانیة 
مصاحله يف ٕافریق�ا، مؤكد�ن ب�ٔن م�ل هذه الترصحيات ال تعدو حامیة لب�� و 

ٔ�ن �كون جمرد �شو�ش وال تث��نا عن مواص� انف�اح�ا �ىل ٕافریق�ا يف ٕاطار 
راحب حامیة لاكفة رشاكئنا، مربز�ن ب�ٔن �الق�نا �لشعب اجلزا�ري -م�طق راحب

عب ال س��قى �القة �رخيیة م�ینة م�نیة �ىل ��رتام والتقد�ر ؤ�نه ش
�رشفه م�ل هذا النوع من املسؤولني الشواذ س�یاس�یا �عتباره شعب �اد 

  .والتضحیات
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة �لس�ید رئ�س فریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

 اكلج�نا بترصحي الس�ید وز�ر �ارج�ة اجلزا�ر وا�ي يف الواقع حنن فو 
الك�ري من االهتامات ٕاىل املغرب، لو اكن ترصحيا �ا�را ٔ��د الصحف�ني 
ا��ن اعتادوا ٔ�ن هيامجوا املغرب ملا طلبنا هذه النقطة نظام �الل هذه 

  .اجللسة العامة، لكن أ�مر یتعلق �رئ�س دبلوماس�یة �و� �ارة
   ،الس�ید الرئ�س

 العالقات ا�ولیة حنن ال خنتار �رياننا، اجلار مفروض �لینا و�� يف
حنن كنا دامئا نعترب ب�ٔن العالقات بني املغرب واجلزا�ر ی��غي ٔ�ن �كون 
�القات م�در�ة يف ٕاطار املغرب العريب الك�ري، و�القات م�در�ة يف ٕاطار 

القات م�نیة حتق�ق القوة �ق�صادیة و�ندماج �ق�صادي املتبادل، والع
�ىل ٔ�ساس أ�خوة و�ىل ٔ�ساس حسن اجلوار، و�ىل ٔ�ساس �ل املشالك 
�لطرق ا�بلوماس�یة، لكن الیوم هناك من �رید ٔ�ن هيرب من أ�زمة اليت 

وليك یقدم ب�ه �ىل  ،یع�شها دا�لیا ليك یفجرها ویصدرها ٕاىل املغرب
  .ٔ�ساس ٔ�نه منوذج �س�تقرار

 اجلزا�ریني ب�ٔهنم ٔ�خط�ٔوا مو�دمه مع يف الواقع ميكن ٔ�ن نذ�ر ٔ�شقاء�
التارخي يف بدایة ال�سعی��ات من القرن املايض ح�� ٔ��ضوا املسلسل 
ا�ميقراطي ود�لوا يف مس��قع الزال ٕاىل الیوم مل یتحرروا م�ه، �رید ٔ�ن نذ�ر 
ٕاخواننا اجلزا�ریني ب�ٔنه ال مس�تق�ل �ول املنطقة ٕاال بدميقراطیة حق�ق�ة، وال 

ول املنطقة ٕاال �الندماج �ق�صادي والتبادل الثقايف، ال مس�تق�ل �
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مس�تق�ل �لمنطقة ٕاال بتحق�ق القوة املتاكم� من ٔ��ل حتق�ق القوة اليت يه 
لها اللكمة الیوم يف �امل ال یعرتف ٕاال �ٔ�قو�ء، ال ماكن الیوم ��ول 

یاسة املیكروسكوبیة يف العالقات ا�ولیة، وال ماكن الیوم �لهروب من س� 
دمع ا�ططات �نفصالیة يف املنطقة من طرف هؤالء اجلريان هدامه هللا 

   .ٕاال �لرجوع ٕاىل �ادة الصواب و�ح�اكم ٕاىل القانون
  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لفریق �شرتايك يف �دود دق�ق�ني

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  الس�ید الرئ�س،
شرتايك بدوره يف ٕاطار نقطة نظام یعترب �ىل ٔ�ن ترصحيات الفریق �

املسؤول عن ا�بلوماس�یة اجلزا�ریة يه ترصحيات تبقى �ري الئقة و�ري 
  .مق�و� وترصحيات ال ميكن الق�ول هبا يف املیدان ا�بلومايس

  الس�ید الرئ�س، 
الفریق �شرتايك یعترب ب�ٔن هذه الترصحيات لنئ اكنت متس ب�� 

فٕان هاته الترصحيات ميكن ٔ�ن متس ٔ�یضا مجیع الب�ان إالفریق�ة  املغرب
الشق�قة، وهاته الترصحيات نعتربها تمن عن حقد �رخيي جتاه بالد� املغرب، 
وتمن عن الغیظ ا�ي �شعر به مسؤولون عن اجلزا�ر جتاه الن�ا�ات 

� الكربى اليت حققهتا اململكة املغربیة، ٕان �ىل املس�توى �ق�صادي وكذ
من �الل عودة املغرب ٕاىل حضنه إالفریقي، ومن �الل ا�ور الر�دي 

  .ا�ي ميكن ٔ�ن یلعبه دا�ل هاته املنظامت
الفریق �شرتايك یعترب يف أ��ري �ىل ٔ�ن  ،الس�ید الرئ�س ،اح�ا

املسؤول عن ا�بلوماس�یة اجلزا�ریة من �الل هذه الترصحيات العدائیة جتاه 
ن یرصف املشالك ا�ا�لیة دا�ل اجلزا�ر، القامئة املغرب �رید من �اللها �ٔ 

  .حوال لسلطة وحول الرثوة لیعید توزیع أ�وراق دا�ل ب�ه
ويف أ��ري الفریق �شرتايك یعترب �ىل ٔ�ن الشعب املغريب س�یظل 

  .دامئا ؤ�بدا ممتساك بو�دة الشعوب املغاربیة واملغربیة وإالفریق�ة وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
 .للكمة لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغربا

  : املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

بدوري نعترب يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ب�ٔن الترصحيات اليت 
�اءت �ىل لسان الس�ید وز�ر اخلارج�ة اجلزا�ري يه ترصحيات �س��كرها 

صاحهبا، ويه تمن كذ� �ىل احلقد  ويه مردودة ومرفوضة ومردودة �ىل

املغريب يف مجیع املیاد�ن، ا�فني ا�ي �ك�ه احلاكم اجلزا�ریني �لمنوذج الناحج 
د�ل القطا�ات ا�يل يه اق�صادیة وا�يل مقاوالت  2ف� خيص خصوصا 

كتعمل يف ٕافریق�ا وا�يل الس�یاسة املغربیة ل�ست رهینة س�یاسة ظرف�ة 
سرتاتیجیة معیقة یقودها صاحب اجلال�، وا�يل س�یاسویة، بل يه تمن عن إ 

 �هرة خصوصا يف م�دان أ�بناك، ا�يل تتعمل - كام قلت  -ٔ�عطت جنا�ات 
دو� ٕافریق�ة وا�يل تتعمل من ٔ��ل �منیة �ق�صاد احمليل لهذه  20ٔ�بناك يف 

 .ا�ول وكذ� البىن التحتیة لهذه ا�ول
ل�س�بة �لرشكة الوطنیة كذ� يف م�دان اخلطوط امللك�ة، املغرب �

�لخطوط امللك�ة املغربیة، هنا تنذ�ر مجیع إالخوان ب�ٔن الرشكة الوطنیة يه 
الوح�دة يف ٔ�زمة ٕایبوال، أ�زمة الصحیة، ا�يل بقت �ارضة �س�مترار و�لت 
الر�الت د�لها م�تظمة حنو الو�ات ا�يل اكنت فهيا هاذ أ�زمة الصحیة 

  .هنا لیرب� وا�يل مهنا سريالیونا�يل مهنا غی��ا ب�ساو، وا�يل م
ٕاذن الیوم اح�ا نعزت يف �حتاد العام ونف�خر �ملقاوالت املغربیة مجیعها 

  .اليت تعمل يف ٕافریق�ا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا س�یدي الرئ�س

دوري �مس ا�مو�ة الكونفدرالیة و�مس لك الكونفدرالیني ف�ٔ� ب
والكونفدرالیات، ٔ�رید ٔ�ن ٔ��رب عن رٔ�ینا ف� خيص الترصحي ا�ي قدمه 

  .الس�ید املسؤول عن القضا� ا�ولیة لشق�ق�نا اجلزا�ر
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�حيي هذا الشعب ٔ�نه  ،ٔ�وال، ٔ�� ٔ�ود ٔ�ن ٔ�حيي شعب اجلزا�ر

لس�ید وز�ر اخلارج�ة، ؤ�شاد بعالق�ه أ�خویة مع هو بذاته اكن رده عن ا
الشعب املغريب، كام ٔ�حيي لك النقابیني الرشفاء والزنهاء اجلزا�ریني ا��ن 
راسلو� ونددوا �لترصحي، وا��ن �ش�تغل معهم حنن كنقا�ت حول احلر�ت 
النقابیة وحریة التعبري، ومه �ش�تغل معهم من ٔ��ل ٕاطالق رساح املعتقلني 

  .ني النقابینيالناشط
كام ٔ�حيي لك الص�اف�ني ا��ن �ربوا يف املنا�ر اجلزا�ریة عن ذ� 

ا�ي قدمه الس�ید  -هكذا كتقول ٔ���سان  –الترصحي ال�شاز أ�خرق 
  .وز�ر اخلارج�ة

اكن هناك كذ� مفكر�ن ؤ�د�ء، ٕاذن الرد �اء �لس�ید الوز�ر من 
وات اليت نقوم هبا ف� اجلزا�ر، وحنن مكغاربة عند� لك الثقة يف لك اخلط

خيص معلنا، وكذ� ف� خيص ام�داد� إالفریقي وام�داد� املغريب، ؤ�قول 
املغاربیة  لمك �ىل ٔ�ن هذا الس�ید مل یت�ه فقط �لمغرب فهو اجته ٕاىل ا�ول

  ..كام اجته ٕاىل ٕافریق�ا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :الش�یخ بید هللا محمداملس�شار الس�ید 
حنن كذ� فوج�نا هبذا الترصحي أ�عوج من وز�ر �ارج�ة، وا�ي 
هامج مرص وتو�س ولی��ا، وهامج اجلوار مع ٔ�ن ا�بلوماس�یة يه معرفة 
التارخي واجلغراف�ا، فالرد الواحض والقوي هو رد فعال اجلزا�ریني ب�ٔنفسهم، فقد 

مفهم من قال ٔ�نه ميكن � ٔ�ن یعطي دمه  �بعت �ٔ�مس هذه الردود،
�لمغاربة، طبعا هذا الترصحي ما �س�تاهلش التندید، ٔ�نه ٔ�خف من ذ�، 

  .�س�تحق الشفقة
مصاب  -وهو من ٔ�صل مغريب  - ؤ�� اعترب ٔ�ن الس�ید الوز�ر 

)complexe d’Oedipe ( ،مر�ب ٔ�ودیب، �رید ٔ�ن یق�ل ٔ��ه ٔ�ي املغرب
ما یتعلق �حلا� النفس�یة لعدة مسؤولني  وهذا نعرفه م�ذ مدة طوی� يف

جزا�ریني من ٔ�صل مغريب، فق�ل أ�ب هو ا�ي ميكن ٔ�ن خيفف �لهيم 
وط�ٔة الن�ا�ات املغربیة املتوالیة، وخصوصا ٕاشعاع اململكة املغربیة يف 

ٕاشعاع املقاوالت املغربیة،  ،)Royal Air Maroc(ٕافریق�ا، ٕاشعاع 
" بوینغ"واش ) Zone de Libre Echange( واس�توقف�ين لكمة املغرب

) Airbus(محقني؟ �ٓش �ادي یبدلوا يف املغرب؟ واش الطا�رات كذ� 
محقني؟ واش الس�یارات ا�يل ا�ٓن ت��ج يف بالد� محقني؟ ٔ�ش �ادي یبدلوا 
يف املغرب؟ و�لتايل هذا مع أ�سف كنت ٔ�متىن ٔ�ن ا�لس هي� وقفة 

 ٔ�عامق هذه املشلكة بصفة �اصة مربجمة ليك �متكن فعال من الغوص يف
من اخلطا�ت ولكن �ىل لك .. دق�قة وبصفة موضوعیة ليك ال جنیب �ىل

  .�ال الواقع ٔ��اب
  .شكرا

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

  .اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شار الس�ید محمود عرشان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

نا ٕاال ٔ�ن ند�ن ما �اء من ترصحيات مهتورة لوز�ر بدور� ال ميكن ل 
ا�بلوماس�یة اجلزا�ریة، ولكن اح�ا ما كتف��ٔ�ش الترصحيات من هذا 
الق�یل، مايش هذي يه املرة أ�وىل ا�يل اجلزا�ر فاش الوقت ا�يل �اصها 
جتابه ٔ�وال املشالك د�لها ا�ا�لیة كتبغي تدور �ل�ريان د�لها �ش �هتمهم 

�يل �ري موجودة متاما، ولكن هاذ اليش ما �اصشاي املغرب �ٔ�مور ا
�شمزئ م�و، املغرب معروف وقوي حبضارته وبتارخيه ومشو�ه، ومعروف 
�شهامة ٔ�بنائه، واجلزا�ریني �یعرفوا �ىل ٔ�ن املغرب هو ا�ي صنع �رخي هذه 

  .املنطقة، واكن دامئا يف جندة اجلزا�ر فاش تتكون يف حمنة من احملن

املغرب سا�ر يف طریقه ويف �منیته ويف دفا�ه �ىل و�دة و�� ف
  ".كفى من هذه ا�هتورات: "وطنه، و�� ف�حن نقول �لجزا�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س ،شكرا

ٕاذن ق�ل ٔ�ن �س�هتل �دول أ�عامل، جيب التذكري ب�ٔن ا�لس �مثن 
  .بالغ وزارة اخلارج�ة يف هذا املوضوع

ول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين املو�ه �لس�ید ٕاذن �س�هتل �د
وز�ر العدل حول مس�تق�ل �نة ال�سا�ة �ملغرب ؤ�وضاع ال�ساخ، اللكمة 

  .ٔ��د املس�شار�ن من فریق إالحتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید رش�ید املنیاري
یة وا�رتام ق�ل ما نطرح السؤال �ىل الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�وال، حت 

�لس�ید الرئ�س، الس�یدة والسادة املس�شار�ن، فضلنا يف �حتاد املغريب 
�لشغل ٔ�ال جنیب عن �م السفهاء، ٔ�ن ٕاذا نطق السف�ه فال جتبه خفري 

  .ٕا�ابته السكوت
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

كام يف �لممك، لعبت �نة ال�سا�ة وال �زال دورا �ام يف احلفاظ �ىل 
طنني التوثیق�ة م�ذ �ش�ٔة التوثیق �ملغرب وٕاىل ا�ٓن، �ري ٔ�هنا مصل�ة املوا

املنظم  49.00تع�ش الیوم �ىل مجمو�ة من التناقضات م�ذ ٕاقرار القانون 
 22الصادر بتارخي  �1.01.124لمهنة والصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

ة ، فه�ي �نة حرة يف الواج�ات �ىل املس�توى القانوين، و�ن2001یونیو 
وظیف�ة يف الواقع �ىل مس�توى املامرسة، حبمك ٔ�وال وجود ماكتب ال�ساخ 
ب�ٔقسام قضاة أ�رسة، و�نیا ق�ام ال�ساخ جبمیع واج�ات املوظفني العموم�ني 
من ا�رتام التوق�ت إالداري والعمل حتت ٕارشاف مسؤول قضايئ 
و�س�تعانة هبم يف ٔ�كرث من م�اس�بة لتعویض بعض املوظفني يف ظل 

  .اص املهول ا�ي تعرفه احملامك املغربیة �ىل مس�توى املوارد ال�رشیةاخلص
لكن لك ذ� مل �شفع هلم ليك �س�تف�دوا من احلق يف التغطیة الصحیة 
والتقا�د واخلدمات �ج�عیة، هذا �الوة �ىل ٔ�ن ٔ�جرمه حمددة بقرار 

حلد �لس�ید وز�ر العدل و�لرمغ من الز�دة اليت متت مؤخرا ال تضمن هلم ا
  .أ�دىن من الع�ش الكرمي

و�رتباط مع ٕاصالح م�ظومة العدا�، �س�ل اكحتاد مغريب �لشغل ٔ�ن 
مجیع املهن القانونیة والقضائیة قد مشلها إالصالح �س�ت��اء �نة ال�سا�ة، كام 
اس�تدعت الوزارة الوصیة مجیع ممثيل املهن القانونیة والقضائیة �راسة 

وار اج�عي قطاعي �س�ت��اء النقابة الوطنیة ملفاهتم املطلبیة يف ٕاطار ح
�ل�ساخ التابعة لالحتاد املغريب �لشغل �ىل الرمغ من املراسالت اليت 

  .و�ناها لمك الس�ید الوز�ر احملرتم
ون�ٔمل ٔ�ن تفعل املقاربة ال�شار�یة اليت تبقى املد�ل احلق�قي لضامن جناح 

تدبري وحفظ الو�ئق ا�ي  مرشوع الرمقنة واع�د املنظومة املعلوماتیة يف
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  .�سعى الوزارة لبلو�ه لالرتقاء مبس�توى اخلدمات املقدمة �لمواطنني
الس�ید الوز�ر، ٔ�وال من �ة عن مصري هذه املهنة،  ،و�لیه �سائلمك

خصوصا مع توايل الترصحيات املتناقضة بني ٕالغاء �نة ال�سا�ة وإالبقاء 
اء ال�ساخ وف�ح نقاش �دي �لهيا؟ ومن �ة ٔ�خرى ٔ�مل حين الوقت الس�تد�

  حول مس�تق�لهم وٕاجياد �ل مللفهم �راعي العدل وإالنصاف؟ 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :وز�ر العدل ،الس�ید محمد ٔ�و�ار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .رتمشكرا �لس�ید املس�شار �ىل السؤال والفریق احمل
وهذا  49.00بطبیعة احلال كام تفضلمت �نة ال�سا�ة م�ظمة بقانون 

القانون حيدد اخ�صاصات ال�ساخ يف تضمني الشهادات يف جسالت 
التضمني واس�تخراج ال�سخ من ٔ�صولها، یبلغ �دد ال�ساخ �الیا مبجموع 

من العنرص ال�سوي،  �207خسا، مهنم  739ٔ�قسام التوثیق مب�امك اململكة 
  .زعون �ىل احملامك �بتدائیة ومراكز القضاة املقمينيمو 

يف ٕاطار الندوات اجلهویة اليت عقدهتا الهی�ٔة العلیا  -حصیح  - كام تفضلمت 
�لحوار الوطين لٕالصالح الشامل والعمیق ملنظومة العدا� مت التطرق 

  .ملوضوع ال�سا�ة بني إالبقاء وإاللغاء
ل �س�متراریة وسؤال حصیح كام تفضلمت هذه �نة توا�ه سؤا

املس�تق�ل، �ىل اعتبار ٔ�ن �جتاه العام يف املغرب ويف العامل هو �لرمقنة، 
النقاش ما حتسمش يف احلوار . واملغرب اخ�ار مرشوع احملمكة الرمقیة

الوطين، ٕاذن اكنت تصورات خمتلفة مهنا ٕاماكنیة ف�ح ا�ال ٔ�مام ال�ساخ 
هادته و�كوینه بولوج الوظیفة لولوج خطة العدا� وال ملن �سمح � ش 

  .العموم�ة
ابتداء من أ�س�بوع املق�ل اح�ا  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،معوما

مس�تعد�ن الس�تق�ال ممثيل هاذ املهنة، مع إالقرار بواقعیة صعو�هتا، ٕاذن اح�ا 
مس�تعد�ن لنقاش معیق وغنا�ذو بعني �عتبار لك ما ميكن ٔ�ن نقوم به، 

هو اجتاه حنو الت�دیث وحنو الرمقنة، ولكن كذ�  مع اس�تحضار ٔ�ن �جتاه
ال بد من ٔ�ن جند احللول ليك تواصل هذه املهنة اليت ا�رتقت �رخي املغرب 
الطویل و�ر�ت بصامت يف قطاع العدل، ٔ�ن جند احللول العقالنیة معمك 

  .ومعهم
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

ال الثاين، موضو�ه أ��ل املعقول �لبت يف القضا�، اللكمة منر ٕاىل السؤ 

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

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

حق مجیع املواطنني : م�ه �ىل 120نص ا�س�تور املغريب يف الفصل 
  .ىل حقهم يف ٕاصدار احلمك يف �ٓ�ال معقو�يف حمامكة �اد� و�

عن إالجراءات املت�ذة يف هذا الباب من  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك
  .ٔ��ل ا�رتام ا�ٓ�ال املعقو� يف ٕاصدار والبت يف أ�حاكم

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

  :الس�ید وز�ر العدل
   .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

رة هذا املوضوع، وبطبیعة احلال البت يف القضا� شكرا �ىل ٕا�
املعروضة �ىل احملامك دا�ل أ��ل املعقول هو رشط ٔ�سايس من رشوط 

من  45احملامكة العاد� كام تفضلمت ینص �لیه ا�س�تور، وتنص �لیه املادة 
القانون التنظميي املتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة، ا�ي نص �ىل ٔ�ن حيرص 

البت يف القضا� املعروضة �لیه دا�ل ٔ��ل معقول، مع مرا�اة  القايض �ىل
ا�ٓ�ال احملددة مبق�ىض نصوص �اصة، ٕاذن تزنیل م�دٔ� ا�ٓ�ال املعقو� 

  .مرتبط بتحق�ق رشوط موضوعیة ؤ�خرى ذاتیة
الرشوط ا�اتیة مرتبطة بعمل واخ�صاص السلطة القضائیة والضمري 

صاهتا معلت �ىل توفري الرشوط الوزارة يف ٕاطار اخ�صا. املسؤول �لقايض
املوضوعیة لتزنیل هذا املبدٔ�، وذ� من �الل توفري التجهزيات الت�دی��ة 
والتطبیقات املعلوماتیة �لم�امك، حىت �متكن من ٔ�داء �ا�ا �ىل ٔ�مكل و�ه 
و�لرس�ة املطلوبة وتوفري العنرص ال�رشي من قضاة وموظفني ومسا�دي 

واخلرباء، فضال عن ضامن �كو�ن مس�متر القضاء واملفوضني القضائیني 
  .وختصيص هلم مجیعا

فقط ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن الوزارة اعمتدت تدابري �رشیعیة �دیدة يف 
مرشوع املسطرة املدنیة املزمع ٕا�الته يف أ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا، 
�رتبط �ٔ��ل املعقول، من ٔ��رز هذه إالجراءات اليت هتدف ٕاىل اخ�صار 

  : لقضايئ، املرشوع ینص �ىلالزمن ا
  اع�د الرمقنة يف إالجراءات املسطریة لتجهزي امللف؛

 التنصیص �ىل التبلیغ إاللكرتوين لٕالس�تد�اءات؛
 أ�داء إاللكرتوين؛

 فضال عن التبادل إاللكرتوين مع احملامني ومسا�دي القضاء؛
نص املرشوع �ىل ٔ��ال حمددة ٕال�ا� امللفات املس�ت�ٔنفة �ىل حمامك 

 �س�ت��اف؛ 
یوم من �رخي الترصحي  15مت حرص ا�ٓ�ال �ل�س�بة �لقضا� العادیة يف 

�الس�ت��اف، ويف القضا� �س�تع�الیة يف ظرف ٔ�س�بوع، وٕا�ا� امللفات 
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 .یوم من �رخي ٕایداع الطعن �لنقض 15املطعون فهيا �لنقض دا�ل 
یة �شار�یة ال یفوتين ٔ�ن ٔ�ذ�ر هنا ٔ�ن الوزارة ٔ�جنزت دراسة وفق مهنج 

مع �دد من املتد�لني، ٔ�فضت ٕاىل وضع معر افرتايض للك ٔ�نواع القضا� 
  .�لك ٔ�صناف احملامك

هاذ ا�راسة متت مبوافقة السادة املس�ئولني القضائیني، وس�نعمل �ىل 
م�اقشة مضموهنا وتفاصیلها مع ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة قصد تزنیل 

دود اخ�صاصاته ودون املساس لك مضام�هنا، لك ف� خيصه ويف �
  .�س�تقالل السلطة القضائیة املكفول دس�تور�

رية معاجلة امللفات وفق ما تق�ضیه مصل�ة تووعیا ب�ٔمهیة �رسیع و 
  ...فربا�ر املايض م�شورا �23ت یوم املتقاضني، و 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، اس��فذمت الوقت ا�صص لمك

  .دة املس�شار�ناللكمة ٔ��د السا

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
   .شكرا لمك الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات

و�لفعل حنن �مثن ا�هودات اليت تبذلها الوزارة م�ذ عهد سلفمك، الس�ید 
وز�ر العدل واحلر�ت سابقا، ا�ي �لفعل اكنت هناك الك�ري من النقاشات 

الح م�ظومة العدا�، ٔ�و بعد ذ� �ىل ٔ�ثناء احلوار الوطين حول ٕاص
مس�توى القانون التنظميي �لم�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ٔ�و �ىل 
مس�توى النظام أ�سايس �لقضاة ٔ�و �ىل مس�توى ا�هودات املیدانیة اليت 
بذلت يف جمال حتدیث وجتهزي وبناء الك�ري من احملامك، لكن يف الواقع الیوم 

  :زوا� خمتلفة�رید ٔ�ن نطرح ٕاشاكلیة من 
 97فٕان املادة  -كام تعرفون  -ٔ�وال، القايض الیوم هو ٔ�مام �ر�ن، ٔ�نه 

من القانون التنظميي املتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة، هو �یعترب إالهامل ٔ�و 
الت�ٔ�ري الغري املربر واملتكرر يف بدٔ� ٔ�و ٕاجناز مسطرة احلمك ٔ�و يف القضا� 

قضائیة �یعتربو خط�ٔ جس�مي، وهاذ اخلط�ٔ اجلس�مي ٔ�ثناء ممارسة القضاة �لمهام ال
�ميكن �كون حمل قد یصل ٕاىل در�ة التوق�ف د�ل القضاة ٕاذا مل یقوموا 

  .��رتام ا�ٓ�ال املنصوص �لهيا دس�تور� وقانونیا وتنظميیا
لكن يف نفس الوقت هناك رشوط كام تفضلمت، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه ال 

ا مل یمت تطو�ر احملیط املتعلق �حملامكة ميكن �لقايض ٔ�ن ینجح يف �مته ٕاذ
العاد�، ؤ�قصد بذ� العنایة �اكفة املتد�لني، سواء ما یتعلق �ملزید من 
التجهزيات والبنا�ت اليت حتتا�ا حمامكنا، ٔ�و ما یتعلق بتوفري العنرص 
ال�رشي، سواء ف� یتعلق بعدد القضاة ٔ�و �دد املوظفني املرتبطني �لعدا�، 

يف املغرب الرمق د�ل القضاة مل یصل بعد ٕاىل ما ميكن ٔ�ن حيقق هاذ مازال 
ٔ�لف �سمة، هذا رمق یعين م�وسط �ملقارنة  100ا�يل لك  4166الهدف، 

  .مع ما ی��غي ٔ�ن �كون �ىل املس�توى العاملي
ٔ�یضا ما یتعلق �لفضاءات املالمئة �لم�امك، هناك جمهودات ولكهنا تبقى 

م ٔ�یضا البد من العنایة �لوضعیة املادیة، ٔ�ن لكام �ري اكف�ة، القضاة الیو 
اكنت هناك عنارص حتفزيیة لك ما اكن هناك حامس يف العمل و�ش�تغال 

وهذا ا�ي  -ٔ�كرث، سواء �ل�س�بة �لقضاة ٔ�و كتاب الضبط، ٔ�نه الرس�ة 
الرس�ة يف معاجلة القضا� قد �كون �ىل حساب جودة  -�رید ٔ�ن ن��ه ٕالیه 

د �كون �ىل حساب حقوق املتقاضني، وقد �كون �ىل أ�حاكم، وق
حساب احلق يف ا�فاع، وهذا س�سامه يف النقص من رشوط احملامكة 

  ..العاد�، �� �ر� �ن��اه ٕاىل هاذ 
  .شكرا لمك

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

السؤال املوايل، موضو�ه دور القضاء يف التمنیة �ق�صادیة، وهو 
سادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضلوا الس�ید �ل 

  .املس�شار لوضع السؤال

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ال خيفى �لیمك ٔ�ن �س��ر �شلك وا�د ا��امة ٔ�ساس�یة �لتمنیة، وال 
ا يف ذ�، املس�مثر شك ٔ�ن حتق�ق أ�من القانوين والقضاء �سامه ٕاجيابی

سواء اكن وطنیا ٔ�و ٔ�ج�بیا، �ام اكنت املبادرة ال�شجیعیة املنصوص �لهيا يف 
ال�رشیعات وأ�نظمة، فٕانه مك�غمرشاي ٕاال ٕاذا حتقق من وجود قضاء 
مس�تقل وفعال �یرتمج النصوص مبا �یحقق العدل واملساواة وأ�من القانوين 

ر وٕاجياد ا�ٓلیات القانونیة، احملفزة �ىل لتوفري املناخ القانوين السلمي لٕالس��
  . �س��ر وس�یادة دو� القانون يف م�دان أ�عامل

كام ٔ�ن �القة القضاة �الس��ر والتمنیة، كام ٔ�ن �القة القضاء �الس��ر 
والتمنیة �ق�صادیة واسعة وم�شعبة، ت�شمل فروع كثرية ومك�ق�رصش 

� �الس��ر �لقضاء الت�اري ا�يل �ىل القضاء الت�اري حفسب ولكن كذ
هو ٔ�سايس ووثیق، فٕانه مرتبط كذ� �لقضاء يف �دة جماالت، ما یتعلق 
مهنا �لرضائب واجلبا�ت والعقار وكذ� مرتبط �ملادة �ج�عیة ا�يل 

 .تتعلق بقضا� الشغل و�القة أ�جراء مع ٔ�ر�ب العمل
ملقاوالت املغرب �لرفع من فٕاننا ننادي يف إالحتاد العام  ،ٔ��ل ذ�

مس�توى ٔ�داء قضاء أ�عامل، �اصة ملوا�بة املس�ت�دات امل�سار�ة �لوثرية 
املطلوبة حىت �متكن من تلبیة م�طلبات قطاع أ�عامل يف احلصول �ىل 
�دمة قضائیة ذات جودة �الیة و�الع�د �ىل تطور التواصل الرمقي بني 

 كذ� اس�ت�دام وسائل التك�ولوج�ا إالدارة القضائیة واملتقاضني، وتعممي
  .احلدیثة يف احملامك
نلمتس م�مك ��ك�اب و�ه�م �ىل  ،الس�ید الوز�ر ،نلمتس م�مك

اجلانب ا�ي كذ� ا�ي یتعلق كذ� �لتكو�ن �لقضاة وأ�طر إالداریة 
املو�ول ٕا�هيا إالرشاف �ىل املسطرات، و�اصة القضاة املنتدبون �جهاز 
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�ىل اختاذ القرارات املتعلقة ٕ�نقاذ املقاو� و�كو�ن وحتسني ت�رشف م�ارشة 
املسؤولني ا�يل تیعملو ا�يل عندمه ا�يل ت�رشف �ىل الس�ندیك وا�يل 
�یتوالوا صفة املسري �لمقاو� واليت جيب ٔ�ن تتوفر فهيم �ربة �برية و�كو�ن 

  .�اص يف جمال ال�س�یري �ق�صادي �لمقاو�
و �لیمك يف هاذ إالطار، ق�ام الوزارة ٕ��داد تنقرتح ،الس�ید الوز�ر ،�ا

�ر�مج مك�ف لتكو�ن هذه أ��زة املتد�� يف املسطرة اق�صاد� وٕا�داد 
الحئة �ل�رباء ا��ن ميكن �لمحمكة �ع�د �لهيم من ٔ��ل ق�ام بعملیة 

  .ال�س�یري
وبناءا �ىل لك ما س�بق �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات 

یة اليت تنوون اختاذها لتعز�ز دور القضاء يف حتق�ق التمنیة �ق�صادیة العمل 
  .وحتسني م�اخ أ�عامل يف بالد�

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

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

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم و�لفریق احملرتم

ال ٔ�� م�فق مع املالحظة د�� لكها، يف جمال التكو�ن بطبیعة احل
من امللحقني القضائیني خترجوا لكه م�خصصا يف ا�ال  40خصصنا الفوج 

املهن القضائیة اك�ن معاها وا�د العدد د�ل الربامج د�ل التكو�ن . القضايئ
يف جمال قانون أ�عامل، و�دد مهنا یمت يف ٕاطار التكو�ن ا�ويل مع دول 
ورشاكء من اخلارج عندمه وا�د املهارات ووا�د اخلربة طوی� يف هاذ 

  .اليش
ا�ي  46.09يف ا�ال ال�رشیعي الوزارة بصدد تقدمي مرشوع القانون 

یقيض بتغیري و�متمي الك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة املتعلق بصعوبة 
و�ت اليت املقاو� �رب وضع �ٓلیات �دیدة ملسا�دة املقاو� �ىل ختطي الصع

تعرتض س��لها و�سهیل املساطر املتبعة، وهاذ التعدیل ٕاىل معلناه ٕان شاء 
هللا س�ميكن املغرب من رفع التنق�ط د�لو يف ٕاطار التقر�ر الس�نوي ا�ي 
ینجزه البنك ا�ويل حول م�اخ أ�عامل يف خمتلف دول العامل، ٕاذن هاذ 

  .الك�اب اخلامس ٔ�هنیناه
ة املس�شار�ن والفرق، ٔ�ود فقط ٔ�ن ٔ��ربمك وتفا�ال مع تد�الت الساد

ٔ�ن البنك ا�ويل ٔ�صدر البارح التقر�ر د�لو الس�نوي، الرتبة د�ل املغرب 
، �ري �ش تعرفوا ما ا�ي دفع رئ�س 156، الرتبة د�ل اجلزا�ر 68

دبلوماس�یة یفرتض ف�ه ٔ�ن یتصف �حلمكة والرزانة مايش �سقط ٕاىل 
 68بتذايل، ٕاذن اح�ا يف املرتبة ٔ�سلوب ال �س�تحق حىت التعلیق �

  .واملغرب س�یواصل تقدمه
ٕاذن هاذ القانون ٕاىل ج�اه �رنحبو نقطتني يف الرتت�ب، ٔ�یضا مت ف� 
یتعلق ٕ�صدار القانون املتعلق �حملالت املعدة �لكراء الت�اري، ٕاضافة ٕاىل 

من تدریبات و�كوینات مس�مترة، عند� ٔ�یضا اخ�صار الزمن يف كثري 
ر ومن إالجراءات �ش تويل ٕاجراءات ٕالكرتونیة مع خمتلف احملامك املساط
  .الت�اریة

ٕاذن ٔ�رسة القضاء وزارة العدل واعیة ٔ�ن �لقضاء دور �بري ؤ�سايس يف 
حتفزي التمنیة �ق�صادیة ودور لٕالسهام يف الرفع من �اذبیة م�اخ أ�عامل يف 

  .بالد�
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ر �ىل مشاركتمكشكرا الس�ید الوز�

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل، وهو يف قطاع وزارة الرتبیة الوطنیة 
املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وموضو�ه فشل املنظومة  والتكو�ن

  ..الرتبویة يف تلقني كفا�ت القراءة �لتالم�ذ واللكمة
 ٔ�عتذر، السؤال املوايل هو موضو�ه تق�مي �ر�مج ت�سري وهو ٔ��د

  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضلوا الس�ید الرئ�س

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

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

  ،الس�ید الوز�ر احملرتم
شلك �ر�مج ت�سري ٔ�مه الربامج �ج�عیة اليت ٔ�طلقهتا احلكومة �ل�د 

الهدر املدريس، �اصة يف العامل القروي، ٕاال ٔ�ن هذا الرب�مج  من �ٓفات
حرف عن مساره الصحیح وعرف اخ�الالت تنذر بفش� �ىل املدى 
القریب ٔ�مام غیاب التعلمي و�اكفؤ الفرص، فامجلا�ات الرتابیة القرویة 
�س�تف�د يف �ني جند جام�ات ٔ�خرى ٔ�كرث هتم�شا حمرومة من ا�مع فضال 

  .د ا�ق�ق �لمس�تف�د�نمن �دم الت�دی
انطالقا م�ه، �سائلمك الس�ید الوز�ر ما هو تق�ميمك �لرب�مج ا�مع 
�ج�عي ت�سري؟ ما يه املعایري املعمتدة لت�دید املس�تف�د�ن من �ر�مج 

�ر�مج ت�سري  ت�سري؟ ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا ملعاجلة اخ�الالت
  مس�تق�ال؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
�لتذكري فقط ب�ٔن سؤال الفریق احملرتم هو ، للكمة لمك الس�ید الوز�را

  .سؤال �ٓين، تفضلوا الس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
نذ�ر فقط ببعض املعطیات، هاذ  ف� خيص �ر�مج ت�سري بغیت فقط

ومت  2009-2008الرب�مج كام �یعرف امجلیع انطلق يف املومس ا�رايس 
ل�شمل إال�داد�ت، ولكن ما يش  2011-2010التوس�یع د�لو من بعد يف 

تقریبا ا�يل  800جام�ة من ٔ�صل  �400ىل اكفة الرتاب الوطين، فقط يف 
ة ال�رشیة، ذاك يش ا�يل طرح هاذ يه �س�تف�د من املبادرة الوطنیة �لتمنی

املوضوع ا�يل �لكمتوا �لیه، ٔ�ن بعض امجلا�ات �س�تف�د وبعض امجلا�ات ال 
  .�س�تف�د

�ٓش�نا هو هاذ الفلسفة د�ل هاذ الت�سري؟ هو ٔ�نه انطلق �ملعطى �ىل 
ٔ�ن ٕاىل دمعنا ا�ٓ�ء د�ل التالم�ذ ٔ�وال رمبا هاذ التالم�ذ �ادي ی�شجعوا 

سة د�هلم ما ینقطعوش �ىل ا�راسة، و�نیا �ادي یقلل �ش یواظبوا ا�را
من الهدر املدريس، ٔ�ن املغادرة الطوعیة د�ل املدارس �رتخف بفعل هاذ 

  .املساندة
ٔ�ش�نا هو ا�يل تعطى فذاك السا�ة؟ رمبا السادة املس�شار�ن تیعرفوها 

ة درمه �ل�س�بة �لس�نوات أ�وىل والثانی 60ولكن ال ب�ٔس نذ�ر هبا، اك�ن 
 100درمه �ل�س�بة �لس�نة الثالثة والرابعة،  80د�ل �بتدايئ للك طفل، 

  .درمه �ل�س�بة لٕال�دادیة 140درمه �ل�س�بة �لس�نة اخلامسة والسادسة و
د� ٔ�ش�نا هو هاذ اليش ا�يل وقع م�ذ انطالقة هاذ العملیة؟ ٔ�وال لك 

 400ا هاذ املمدرسني �البتدايئ وإال�دادي يف امجلا�ات ا�يل �لكمت �لهي
جام�ة لك يش ت���لص من ت�سري ال الفقري وال الغين، ذاك اليش �الش 

هام " رام�د"قلنا رمبا ابتداء من الس�نة هذه یاله الناس ا�يل ت�س�تفدوا من 
ا�يل �ادي �كون عندمه احلق �ش �س�تفدوا من هاذ ا�مع د�ل ت�سري، 

�ش یبقاوا یتوصلوا ٔ�ن ا�ٓخر�ن ا�يل ال�س �لهيم ما اك�ن حىت يش فائدة 
  .هباذ ا�مع

�نیا حنن ا�ٓن اك�ن یاله ٕاذا عرف�وا هاذ ا�مع د�ل ت�سري مرتبط حبا�ة 
ٔ��م ال  4ٔ�ساس�یة ويه التغیب، لك شهر تغیب ف�ه التلمیذ يف �بتدايئ 

احلصص ٕاذا غیهبوم ما  �6س�تف�د من ا�مع، ونفس اليشء �ل�س�بة �لثانوي 
  .اك�س�تافدش كذ�

ا�يل تغیبوا يف هذا  %2حسب إالحصائیات ا�يل عند� یاله  اح�ا �ىل
إالطار هذا، ولكن راه مازال كندقق يف هذه القضیة هاذه، ٔ�ن كتجي 

  .شویة هاذ ال�س�بة قلی� �دا
اح�ا ا�ٓن يف طور التق�مي، ��شوفو واش هاد ا�مع د�ل هاذ �سري 

  وال ال؟ واش اكنت عندو الن���ة �ىل الهدر املدريس وال �ىل ٔ�مسو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، اس��فذمت الوقت

 .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س، املوضوع ش�یق ولكن الوقت یدامهنا

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

" ت�سري"�ىل جوا�مك القمي، فعال حقق �ر�مج  ،الس�ید الوز�ر ،�شكرمك
�لها، ٕاذ سامه �شلك �يل يف �راجع بعضا من ٔ�هدافه اليت ٔ��شئ من �ٔ 

�س�بة الهدر املدريس يف بعض املناطق القرویة واجلبلیة ويف بعض هوامش 
املدن، لكن �س�ل الفریق احلريك �ون هذا الرب�مج �ج�عي ٔ�مهیته 
یعرف اخ�الالت وعیوب تت�ىل ٔ�ساسا يف �دم وضوح الرؤیة حول معایري 

اس�تفادة ٔ�رس م�سورة، يف �ني ٔ�ن �س�تفادة من هذا ا�مع، ٕاذ نالحظ 
أ�رس املعوزة والضعیفة واملتوسطة ا��ل ال �س�تف�د، كام �س�ل وجود 
جام�ات قرویة �مشة �س�تف�د يف �ني حترم جام�ات ٔ�خرى ٔ�كرث ٕاقصاء 

  . وهتم�شا من هذا ا�مع
  الس�ید الوز�ر، 

اح�ا تنفهمو ا�مع �الش �ا يف ا�هنار أ�ول �ش �ىل ق�ل الهدر 
دريس، لكن �لق لنا مشالك الس�ید الوز�ر، ال يف ما خيص اح�ا امل

�رؤساء جام�ات وال جمالس، راه وا�د العدد د�ل امجلا�ات �ل�س�بة يل ٔ�� 
�جام�ة، امجلا�ات ا�يل دا�ر�ن �مجلا�ة د�يل لكهم ك�س�تفدوا، رمغ ٔ�ن هذه 

 اكنت هذه امجلا�ة يه أ�م، صدقات 1992امجلا�ات يف التقطیع د�ل 
جام�ة و�دة �س�تف�د، هاذ اليش تريجع ٔ�ن الساكن د�ل هذه امجلا�ة ما 
فامهی�ش ٔ�ش�نو هاذ ا�مع، ٔ�ن تیقول � ب�ٔن هاذوك املنتخبني هام ا�يل 

  .داوا لنا هاد الفلوس د�لنا
�رغبومك الس�ید الوز�ر توحضوا �لناس ب�ٔن هذا راه م�دوبیة التخطیط يه 

  .رها فاش ك�س�تفدوا هاد الناسا�يل تتعطي هذه التقار�ر و�ىل ٕا�
الس�ید الوز�ر، حىت التوزیع د�ل هاذوك احلو�ت ا�يل  ،ولهذا

�یتوصلوا هبم هاذوك الناس راه �یتكرفصوا الس�ید الوز�ر، �ىل أ�قل ند�رو 
 200هلم يش �ا�ة م�نق� ا�يل �ادي ختلصهم راه هاذ الس�ید ت��غي یدي 

ي یبات عند العائ� ٕاذا لقاها درمه، تیج 400درمه وال  300درمه تیخرس 
�ش جيي ویبقى ا�هنار ) Moyen de transport(وال ما لقاهاش، تیا�ذ 

ٕاذا ممكن هذه احلوا� د�لو توصلو بطریقة ٔ�و ب�ٔخرى ٕاىل .. اكمل وهو شاد
  .اكن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س، اس��فذمت الوقت، شكرا

فشل املنظومة الرتبویة يف تلقني  ن��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه
كفا�ت القراءة �لتالم�ذ، وهو من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، فلیتقدم 

 .ٔ��د السادة املس�شار�ن احملرتمني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
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�ش��د املغرب بذل �ودا ح�یثة و�برية �دا ل  ،الس�ید الوز�ر ،يف الواقع
�دد �بري �دا من املؤسسات ولو يف املناطق ا�يل يه بعید �دا، ولكن ما 
نالحظه �ىل ٔ�ن �لرمغ من هذه املؤسسات و�لرمغ كذ� من ا�هود ف� 
خيص دور الطالب، نالحظ ٔ�ن هناك هذا ا�هود مل یوا�به جمهود یتعلق 

ننا نالحظ �ىل حبسن القراءة حبسن تعمل الكفا�ت عند التالم�ذ، ملاذا؟ �ٔ 
ٔ�ن يف الس�نة أ�ول والثانیة والرابعة فالتلمیذ ال �كون قادرا �ىل ٔ�ن �كون 
قادرا �ىل القراءة وال �ىل تعمل كفا�ت القراءة، وهذا مشلك خطري �ل�س�بة 

   .�لمنظومة الرتبویة
ما يه إالجراءات اليت سوف تت�ذوهنا ملعا�� : و�سائلمك الس�ید الوز�ر

  یص �دا؟هذا املشلك العو 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم

  :والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الوطنیةالس�ید وز�ر الرتبیة 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ىل ٔ�ن  � حصیحاكنظن التق�مي لكيش �ارفو، هاذ اليش ا�يل قلتو د
عند� مشلك �بري ال يف القراءة وال يف الك�ابة وال يف �س��ع وال يف 

  .�ريها، بغیت فقط نذ�ر ببعض أ�رقام ا�يل حق�قة �و� �دا
ا�يل عندمه املس�توى د�ل  %21س�نوات، یاله  10فالب�س�بة لٔ�طفال 

 ، الوضع%85القراءة ا�يل �اص �كون عندمه، مع ٔ�ن املعدل ا�ويل فایت 
صعیب �دا، و�ل�س�بة حىت ملس�تو�ت ٔ��ىل، املس�توى د�ل اجلذع 
املشرتك د�ل الثانوي الت�ٔهیيل عندي أ�رقام هنا �ل�س�بة �لعربیة املعدل 

، واملعدل د�ل التحصیل يف ا�لغة %46د�ل التحصیل ما �یفو�ش 
وهاذي يف الشعب العلمیة، ٔ�ما ٕاىل دز�  %32الفر�س�یة ما �یفو�ش 

  ...رى رمبا�لشعب أ�خ
عند� مشلك ا�يل ميكن نقولو فظیع �دا د�ل املس�توى د�ل  ،ٕاذن

التعلامت و�اصو وا�د العدد د�ل الس�نني �ش ميكن نت�داو هاذ املسا� 
  هاذي، ٕاذا �یفاش بدینا كنعاجلوها؟

ٔ�وال رمبا ٔ�ول مرة در� �ركزي �بري �دا �ىل التعلمي �بتدايئ، فٕاىل 
ابتدايئ �ري� املناجه د�ل التعمل د�ل العربیة ود�ل  شف�وا من الس�نة أ�وىل

طفل، والعام  30الفر�س�یة وقللنا من العدد د�ل التالم�ذ يف أ�قسام ل 
  .اجلاي �ل�س�بة �لس�نة الثانیة ٕاىل �ٓخره

وإال�دادي �اصة ال �لعربیة وال �لفر�س�یة  6و 5و�ل�س�بة �لس�نوات 
 -س�نني  3غیتدار �ىل �امني وال هاذ اليش لكيش  -�ادي ختفف املناجه 

د�ل ) le volume(غتخفف املناجه �ش التالم�ذ ما یبقاش عندمه ذاك 
ٔ�كرث، وهاذ املسائل  اا�راسة ا�يل غیكون كثري �زاف وميكن �س�توعبو 

جتربت راه مايش ٔ�� ا�يل د�لهتا لق�هتا اكنت جمربة ؤ�عطت الن���ة د�لها، 
شویة �شویة، وبطبیعة احلال �اص هاذ اا بدینا تنعمموها�الش اذاك اليش 

اليش یزتاد ما �سمى �حلصص ا�راس�یة، یعين ا�خول املبكر ��راسة 
ٔ�شهر، نفس اليشء  7ٔ�شهر وال  6ٔ�شهر مايش  �9ش العام �كون ف�ه 

  .�ل�س�بة �لتكو�ن د�ل أ�ساتذة ٕاىل �ٓخره
ا والهدف د�لن.. هاذي لكها �رامج ا�يل كنمتناو �ادي حتسن من

أ�سايس ٔ�ذ�ره هو ٔ�نه �ىل أ�قل ف� خيص القراءة والك�ابة �كونوا التالم�ذ 
وصلوا لوا�د املس�توى معني يف ا�هنایة د�ل �بتدايئ ويف البااكلور�، ٕان 

  .شاء هللا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
فهو واحض �ىل ٔ�ن هناك  ،الس�ید الوز�ر ،ع الوضع �یف ما قلتويف الواق

ٕاشاكلیة �برية �دا يف املنظومة الرتبویة ببالد�، وحنن مكعارضة نقولها �لك 
رصا�ة ون�ين �ىل املقاربة د�� ا�ٓن فهاذ بدایة الس�نة، �شجعك �ىل هاذ 

ي بني الرصامة وهاذ ا�قة ا�يل مش�يت فهيا ف� خيص هذا املوضوع، هاذ
  .قوسني

مث ال بد ٔ�ن نقول �ىل ٔ�ن �اص ٕاشاكلیة �اص �ل �لمشلك، ٔ�ش�نو 
املشلك؟ هو مشلك ق� ٔ�وال أ�طر الرتبویة، وهاذ ق� أ�طر الرتبویة 
احلكومات السابقة والوزراء السابقون �لوا هاذ اليش مباذا؟ ٔ�وال من �ب 

لتعاقد، ولكن �لتوظیف املبارش، ح�د� التوظیف املبارش ج�نا التوظیف �
هاذ التوظیف �لتعاقد حىت هو راه مشلك �بري �دا، ٔ�ن ال ميكن �ىل ٔ�ن 

احملمدیة .. كتخرج طب�ب، هذاك) la faculté de médecine(اكینة 
راه التعلمي �نة راه أ�طر .. ما اكی�ش عند� مؤسسات اليت خترج.. كتخرج

مؤسسات �شغلها ا�يل الرتبویة راه �نة راه حرفة، ال بد ٔ�ن �كون عند� 
كتخرج لنا ٕا�سان مؤطر�ن ٔ�كفاء يف هذا املوضوع، ما �اد�ش نقول ج�بوا 

ٔ��م �ادي �كون  3هاذ الناس، هل یعقل الس�ید الوز�ر وا�د دوز 
سوایع د�ل التكو�ن، ٔ�� قال لیا مف�ش  3ٔ��م د�ل التكو�ن وال  3ٔ�س�تاذ؟ 

يف  0.75و�اب  )maths(برصحي العبارة �ىل ٔ�ن وا�د �یقري ا�ٓن 
)maths ( يف  0.75هو قال لیا ٔ�� رشحت لیه �اب)maths ( وتیقري
)maths.(  

ٕاذن �لتايل هاذ القضیة هاذ املقاربة ا�يل كند�روها راه امل�ٓل د�لها هو 
الفشل، مث املسؤولیة واحملاس�بة راه �اصها �كون حىت يف التعلمي، ما 

 4نني و�یخرج التلمیذ يف س�  4ميك�ش �كون عندي معمل وال ٔ�س�تاذ �یقري 
س�نني ما �یك�ب ما �یقرا، وما طرا والو، یقعد �سد �لهيم تدوز �امني 

  .ال تقرٔ� وال �ك�ب وما عند� مشلك 160تلمیذ وال  40یعطیك 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2017 ٔ�كتو�ر 24( 1439 صفر 4

�ن بد ٔ�ن �كون قادر�ن �ىل حماس�بة ا�ٕاذن حىت هاذ احملاس�بة ال 
نغلطو يف الق�طرة املغاربة املس�تق�ل، ..بعملهم، ٔ�ن هذه �روة، ٔ�ن خيلون 

ونصاوبو ق�طرة، ولكن ٕاىل �لطنا يف ا�ماغ يف ال�رش من الصعب ٔ�ن 
نرتاجع، و�لتايل البد �ش �كون حىت يف هذا املیدان وا�د الرصامة وا�د 
القوة يف حماس�بة وا�د العدد د�ل الناس ا��ن ال یتق�ون �ا�م، ما يش 

ايف �الش؟ ٔ�نه كذا نقول �ري هذا ما قرامهش وراه ما تیقرامهش وص
 .وكذا

البد من ٕاعطاء هاذ الفرصة راه خصنا املغرب ثورة ٕالجناح هاذ اخلطة 
  .د�ل ٕا�ادة �عتبار ٕاىل الرتبیة الوطنیة

  .وشكرا

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

ؤ�نتقل �لسؤال الثالث �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، 
ات القطاع اخلاص �لتعلمي، اللكمة لمك الس�ید وموضو�ه الرتخ�ص ملؤسس

  .املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
یعرف قطاع التعلمي اخلصويص �شاطا اس�ت��ائیا ٕان �ىل مس�توى 

رس �ىل �سجیل ٔ�بناهئم �لتعلمي ٕا�داث املؤسسات التعلميیة ٔ�و ٕاق�ال ا�ٔ 
اخلصويص، وهذا ال�شاط توسع لی��قل من املدن الكربى ٕاىل املراكز 
القرویة، ومع هذا التوسع �رزت بعض املشالك خنص مهنا معاجلة الرتاخ�ص 
ٕ��شاء مؤسسة التعلمي اخلاص، لن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر عن اجلهة 

اك العدید من املتد�لني يف هذا ا�ول لها هذا �خ�صاص؟ �لام ٔ�ن هن
ا�ال، الهدف من هذا السؤال هو ت�س�یط املساطر من ٔ��ل �شجیع 
�س��ر يف هذا القطاع ا�ي الشك س�سامه يف سد اخلصاص �ىل 
مس�توى الب��ة التحتیة �لم�ش�ٓت التعلميیة، كام سريفع من جودة التعلمي 

ل یعاين من سوء توزیع ومس�توى ٔ�بنائنا خصوصا ٔ�ن التعلمي العمويم الزا
  .املؤسسات، والزالت هناك حتد�ت �لرفع من جودة التعلمي بقطاعنا العام

ؤ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن معایري الرتخ�ص ملؤسسات 
التعلمي اخلصويص؟ وعن �ٓلیات املراق�ة وت��ع مدى الزتا�ا �لرشوط 

  املنصوص �لهيا قانو�؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةرئ�س الس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

بغیت ن�ٔكد �ىل ٔ�ن املسؤولیة د�ل ٕاعطاء الرتاخ�ص �لمدارس أ�وال 
ة، اكنت رمبا يف وا�د الوقت اخلاصة هو من مسؤولیة وزارة الرتبیة الوطنی

اكنت هاذ الرتاخ�ص تعطى �ىل صعید أ�اكدميیات اجلهویة، من بعد وقعت 
وا�د العدد د�ل املشالك بعض املدارس حتالت وما اكن�ش سوى ٔ�حصاهبا 
سوى التعل�ت ا�يل اكنت فهيا وال يش �ا�ة، ما اكن�شاي مطابقة متاما 

مالت ا�يل اك�ن وحىت �یف�ة التعلامت، راه �لمناجه وال ميكن نقولوا �فرت التح
بال ما ند�روا التفاصیل رامك فهمتو�، داك اليش �الش قلنا ق�ل ما جني اكع 
�لوزارة، قالوا ما یبقاش �ىل الصعید اجلهوي الزم یطلبوا �لوزارة، والوزارة 
تتقوم ب�ٔحباث من الناح�ة البیداغوج�ة، من الناح�ة واش هاذوك أ�ش�اص 

عة طیبة وال ما عندهوم شاي ا�يل �ادي یف�حوا املدارس ٕاخل، عندمه مس
ق�ل ما ت�ٔذن �لف�ح د�هلم من طبیعة احلال بعد الت�ٔكد �ى املد�ر�ت 

  .اجلهویة �ىل ٔ�ن املواصفات التق�یة والبیداغوج�ة م�وفرة �ى املعنیني �ٔ�مر
ٔ�شهر اكنت تقریبا توقفت الرتخ�صات،  3هاذ اليش �الش وا�د 

ابتداء من شهر ٔ��ریل ٔ�بدینا تنطلقوا الرتخ�صات، وحلدود السا�ة من  ولكن
 731ملف اكن حمطوط، �رخصت مهنم  770ٔ��ریل حىت ش�ت�رب ٔ�كرث من 

، لعدة ٔ�س�باب لك وا�د لس�ب معني، ولكن 39ويل ما �رخصشاي هو 
  .د�ل الطلبات متت �س�ت�ابة ٕا�هيا %95يف الغالب 

�ل املدارس اجلدیدة ا�يل ف�حت و�ملناس�بة ٔ�ن العدد �م �دا د
ونت�ٔسف �ىل ٔ�ن بعض املدارس ما اك�ش ميكن الرتخ�ص لها، كام قلت لعدة 

  .ٔ�س�باب ميكن نعطیوها ٔ�حصاب هاذ املدارس
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

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

الهدف د�لنا أ�سايس  .�ىل اجلواب د�لمك الرايقالوز�ر  الس�یدشكرا 
وهو ٕاجناح املنظومة التعلمي واجلودة يف التعلمي، اح�ا هاذ املس�ٔ� د�ل التعلمي 
اخلصويص ٔ�و ال املدرسة امجلعاتیة يشء ٕاجيايب، �سعى ٕالیه مجیعا ولكن 

  .الهدف ٕاصالح د�ل التعلمي
د�لمك، الس�ید الوز�ر، واعطیو  و لمك التوف�ق والن�اح يف هاذ املسريةا�متن

�ه�م ٔ�كرث ؤ�كرث �ش جنحو ٕان شاء هللا يف التعلمي يف هاذ الوالیة، ٕان 
  .شاء هللا، وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�نیة 30التعق�ب الس�ید الوز�ر، �ىق لمك 
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  .شكرا
ٕاذن ن��قل ٕاىل السؤال املوايل، وهو موضوع من طرف مجمو�ة 

قراطیة �لشغل، وموضو�ه �س�تعداد �لمومس ا�رايس الكونفدرالیة ا�مي
  .املق�ل، تفضلوا

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .الس�ید الوز�ر، ماك�ن الش نضیعو الوقت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
العرف هناك سؤال وجواب  راه الزم من السؤال الس�ید املس�شارة،

  .والتعق�ب يف �دود ثالث دقائق

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  الس�ید الوز�ر، 

حنن �سائلمك عن ا�خول املدريس وعن املشالك الب��ویة اليت یعاين 
  .مهنا القطاع

  .شكرا س�یدي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ةالوطنیالس�ید وز�ر الرتبیة 
واش ٔ�� �ىل مفهمت قلت السؤال مطروح، �ل�س�بة قلت السؤال 
مطروح �ىل مفهمت السؤال هو ا�خول املدريس املق�ل ٕان شاء هللا ٔ�ي 

   ؟�ك 2019- 2018د�ل 
ا�يل معلنا ورامك تبعتوا مجیع  2018-�2017ل�س�بة ٔ�وال، �شوفو �ىل 

، وكنا 2017ال اكن هناك اس�تعداد م�كر ��خول املدريس د�ل هو ٔ�و
طلبنا من الناس �ش ابدوا یق�دوا والدمه ق�ل �ٓخر الس�نة، ونفس اليشء 

خص لكيش ) juin(�ادي نطلبوه العام اجلاي ٕان شاء هللا، ق�ل �ٓخر 
  .بغى یتق�د خصو یتق�د يف املدارس العموم�ةاالناس ا�يل 

 19ش�ت�رب بدل  7ٔ�ول مرة ا�خول اكن يف �نیا، ا�خول املبكر، 
ش�ت�رب يف العام ا�يل فات، وانطلقت ا�راسة فعلیا يف التعلمي �بتدايئ 

�اصة  %50- 40ش�ت�رب، الثانوي اكنت تقریبا  7اكنت هنار  %100اكنت 
  .يف احملالت وإال�داد�ت اكن �لت�اق حىت االثنني ا�يل من بعد

د�ل املؤسسات، النقص من  ا�هتييء ،�ل�س�بة لظروف العمل

لكو ف�ناه، وٕان شاء هللا �ادي �مكلوا ف�ه، العام اجلاي  إالكتظاظ هاذ اليش
�ادي نقصوا ٔ�كرث �اود �ين من �ح�ة إالكتظاظ �ش منش�یوا لوا�د العدد 
يف لك قسم یعين م�نامغة، موافقة �لبیداغوج�ة د�ل لك مادة، اكنت هناك 

 32لكو ٔ��ررها حركة انتقالیة �ري مس�بوقة، و�ا فهيا الصداع وذاك اليش 
ٔ�لف التحقوا  8ٔ�لف ٔ�س�تاذ بدلوا املقرات العمل د�هلم بطلب مهنم، 

ٔ�لف يف ا�موع د�ل  8ٔ�لف  �7ٔ�زواج د�هلم، يف املايض راه ٔ�ذ�رها اكنت 
ٔ�مسیتو، و كنظن ٔ�ن الظروف املعنویة د�ل أ�ساتذة تغريت، اك�ن وا�د 

م وذاك اليش لكو، ولكن مميك�ش نلبیوا الرغبات د�ل الشویة ا�يل طا�ر هل
  .امجلیع

� �ش ٔ�وال  ��خول املدريس املق�ل، كنحرضو اح�ا ا�ٓن كنحرضو
ٔ�لف ٔ�س�تاذ �دید تنطلق ابتداء  �20ش التوظیفات وال ال�شغیالت د�ل 

من هاذ الشهر د�ل نونرب ٕان شاء هللا، �ش �كون عند� املدة الاكف�ة 
  .ذ أ�ساتذة اجلدد ق�ل م�د�لوا لٔ�قسام د�هلملتكو�ن ها

�نیا، حنرض من ا�ٓن �لمناجه اليت س�تغري الس�نة املق�� ٕان شاء هللا، 
وٕاىل �ٓخره، ٕاىل �ٓخره، ٕاىل �ٓخره، احلركة �نتقالیة ٕان شاء هللا ق�ل �ٓخر 
د�سمرب �ادي �كون معروفة �ل�س�بة �لس�نة املق�� ٕاىل ٔ�خره، ٕاذن دا� 

نا ا�خول املدريس هذا، �لیناه يف ید أ�ساتذة �ش �مكلوا اح�ا راه ف� 
  .ا�راسة د�هلم، اح�ا ك�ش�تغلوا �ىل ا�خول املدريس املق�ل

  .وشكرا لمك

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

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة احملرتمة �لتعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .شكرا الس�ید الوز�ر

نا اكن هو املشالك الب��ویة والهیلكیة اليت یعاين مهنا قطاع الرتبیة فسؤال 
والتعلمي، س�یدي الوز�ر، قد رصحمت يف ٕا�دى الترصحيات �ىل ٔ��مك 
�راهنون �ىل ر�ال و�ساء التعلمي من ٔ��ل إالصالح، ؤ�� ٔ�هنئمك، ٔ�هنئمك 

اب ٔ�ن ٔ�نمت عرفمت �ىل من تعولون، تعولون �ىل ر�ال و�ساء التعلمي �لغی
  .، ما �لینا%99كذا واحلضور یفوق  0.0عندمه هو 

  س�یدي الوز�ر، 
ٔ�� ٔ�حيي هؤالء �ساء ور�ال التعلمي، اكنوا ميینا ٔ�و �سارا ٔ�و وسطا، 
ٔ�هنم من �الل حضورمه وتوا�دمه فهم یعربون �ىل ٔ�هنم حيبون هذا 
الوطن ویعربون �ىل ٔ�ن قضیة الرتبیة والتعلمي �ل�س�بة هلم يه القضیة 

ىل، ٔ�قول لمك الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�ن قطاع الرتبیة والتعلمي یتعدامك �وز�ر، أ�و
هو م�ظور �لحكومة وماذا �رید من التعلمي؟ ٔ�ننا ميك�نا ٔ�ن نتلكم �ىل 
�كتظاظ فهو هیلكي وهو حمور واملشلك احلق�قي �لرتبیة والتعلمي هو متویل 

املادیة واملعنویة لر�ال و�ساء  الرتبیة والتعلمي، مزيانیة الرتبیة والتعلمي الوضعیة
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  .التعلمي، الب��ات التحتیة �لتعلمي
والسؤال ا�ي یؤطر هذا هو جودة التعلمي، وهل �لحكومة احلالیة 
اكحلكومات السابقة هناك ٕارادة حق�ق�ة لیكون تعل� معوم�ا ٔ�بناء الشعب 

  املغريب؟
�نتقالیة س�یدي، ٔ�� لن ٔ��لكم معمك عن اجلزئیات واملذ�رات، احلركة 

�ر�ت اس��اء، وحنن ال نناقشمك يف املنصب، اح�ا نقابة �غیني ر�ال و�ساء 
ن� ابغینمك او، اوالد الشعب اقر االتعلمي �كون عندمه رشوط العمل، �غیني 

ن� ف�ه ٔ��مك �كون معمك ٔ�طر كف�ٔة اليت ميكهنا ٔ�ن احىت ٔ�ن� يف املركز ا�يل 
مي، بلسان ر�ال و�ساء التعلمي، ٔ�قول �ش�تغل وبلسان كنقابة وطنیة �لتعل

لمك �ىل ٔ�ن لك ر�ال و�ساء التعلمي جمندون من ٔ��ل ٕا�شاء، ٕاصالح 
حق�قي، وإالصالح احلق�قي یتطلب ٕارشااك حق�ق�ا للك الفا�لني ون��عد عن 

  .النظرة احلزبیة الضیقة يف تدبري جمال الرتبیة والتعلمي

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .بغیت فقط هاذ النظرة احلزبیة معرف�ش شكون؟ ٔ�� �ري معين متاما

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

مي أ�ويل، واللكمة ٔ��د ن��قل ٕاىل السؤال اخلامس، موضو�ه التعل
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  وز�ر،الس�ید ال

�سائلمك الیوم �ىل موضوع �ایة يف أ�مهیة ٔ�یضا ا�يل هو موضوع التعلمي 
 6و 4د�ل أ�طفال املغاربة ما بني  %50أ�ويل، وكتعرفوا ٔ�ن ما یقارب 

س�تفدوا من التعلمي أ�ويل، � ك�س�تفدوش ٔ�ومك�عطهومش فرصة ا س�نني م
�س�بة �لعامل هذا � مس��ات د�ل النقص يف العرض �ل  ..وهذا �یرضب طبعا

القروي، وإالماكنیات املادیة ا�يل �ري م�وفرة �ى �دد �بري د�ل أ�رس 
املغربیة، وهذا �یرضب يف الصممي طبعا ٔ��د الراك�ز د�ل الرؤیة إالسرتاجتیة 
د�ل التعلمي ا�يل مه �اكفؤ الفرص، ال یعقل ٔ�ن وا�د الطفل �ادي ید�ل 

شوي القراءة ابدا یتعمل يش مع طفل �ٓخر يف القسم، وا�د اس�تفد واقرٔ� 

والك�ابة وٕان اكن هاذ اليش ا�يل قلت لنا الیوم صدم�ا د�ل ٔ�ن حىت 
 .ا�يل �یعرفوا %20س�نني مك�عرفوش اقروا و�ك�بوا،  10ٔ�حصاب 

ٕاذن هذا �ی�ٔ�ر �ىل املسار د�ل ذاك الطفل، رمبا من املس��ات د�ل 
ه م�وفرا�ش أ�طفال س�نني هو ٔ�ن 10هاذ املشالك ا�يل �لكمتو �لهيا د�ل 

�ش �س�توعب ویعرف  هذاك املناخ يف البدایة د�ل اخلروج د�لو �لمجمتع
 .املعرفة ا�يل �ادي جتي من بعد

و�لتايل ت�سولمك الیوم واش اكینة يش ٕارادة س�یاس�یة لٕال�ك�اب �ىل 
هذا املوضوع؟ وٕاىل اكنت واش اكینة يف أ�ولو�ت د�لمك؟ مث واش اك�ن 

ش�نو يه إالماكنیات �ٔ توه حرضتوه و�ادي تعلنوا �لیه؟ و يش �ر�مج و�د
  ا�يل توضعت �ش حنلو هاذ املعض� هذي؟ 

 .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل السؤال

  :والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الوطنیةالس�ید وز�ر الرتبیة 
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

حق�قة هاذ املس�ٔ� د�ل التعلمي أ�ويل من ٔ�مه الرها�ت ا�يل موضو�ة 
شاء هللا، وتنظن هذي فرصة امحلد � ا�يل ميكن  �ل�س�بة �لمس�تق�ل ٕان

نقولوا ما اكی�ش يش �ا�ة كثرية يف التعلمي أ�ويل، ذاك اليش �الش ميكن 
من الس�نة املق�� ٕان شاء لنا نب��و يش �ا�ة �ىل ٔ�سس ج�دة �دا ابتداء 

  .هللا
ولكن يف احلق�قة  ،وال هذا %50تیقول النص  اوا�ا�يل موجود ا�ٓن 

ٔ�لف طفل ا�يل هو ممدرسني یعين يف  270اك�ن يف التعلمي اخلصويص، اك�ن 
التعلمي أ�ويل مهنم الثلثني يف القطاع اخلاص، ٔ�ي ا�يل ممدرسني دا�ل 

ٔ�لف تلمیذ، وحىت هاذ دا�ل  80تفو�ش أ�قسام د�ل التعلمي العمويم ما اك
املدارس مايش التعلمي العمويم ا�يل ملكف به مجعیات فقط، مجعیات هام 

ب��و ن أ�قسام ا�يل تتعطهم وزارة الرتبیة الوطنیة، ٕاذن خصنا  اا�يل ت�س�تغلو 
ا�يل  %50لكيش ذاك اليش ا�يل اك�ن يف العامل القروي �ش نوصلو �اك 

�سمى �لتعلمي التقلیدي، ٔ�ي د�ل املس�ید هو لكنا دز� قليت هو التعلمي ما 
م�ه ویعين �ینفع كثري رمبا �ري اكيف ورمبا خص تطو�ر د�لو ولكن راه 

ٔ�لف  270موجود، ٔ�ما یعين التعلمي یعين أ�ويل احلق�قي راه � هللا �هيم 
  .طفل، ا�يل در� دا�

او �ادي س�نني ونصف �ادي نبد 5هو ٔ�وال التالمذ أ�طفال د�ل 
��دمه من �بتدايئ م�ارشة، ذاك اليش ا�يل در� هاذ العام هذا وذاك 

  .اليش ا�يل �ادي نبقاو �ادیني ف�ه
س�نني ونصف هذاك راه اح�ا عند� خمطط �یف  5و �4ل�س�بة ما بني 

ما �ا يف إالسرتاتیجیة الوطنیة د�ل ا�لس الوطين �لرتبیة طلب �ش 
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ح�ا راه �ادي �ش�تغلو ف�ه و�ادي نبداو هاذ س�نوات، ا �6كون �رجمة �ىل 
قسم �دید د�ل التعلمي أ�ويل  4000العام، هاذ العام �ادي نف�حو تقریبا 

واح�ا �ادي نبقاو �اد�ن يف ٔ�مسیتو ولكن �لتعاون بطبیعة احلال مع 
امجلعیات �اصة امجلعیة الوطنیة د�ل مجعیة محمد السادس د�ل التكو�ن 

تغلو معها �ش ٕان شاء هللا نوصلو لهاذ الهدف د�ل أ�ويل يه ا�يل ت�ش� 
  .س�نوات ٕان شاء هللا، شكرا 6تعممي التعلمي أ�ويل �الل 

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
ن تصور �اك .تیعط اشكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إالیضا�ات ا�يل 

 مازال ما اكی�ش �ر�مج �بري واحض ٔ�ن املوضوع �بري �دا ٔ�ن هذي ٔ�ويل
ترنبیو دا� الناش�ئة د�ل املس�تق�ل، ت�متىن ٔ�نه يف القریب العا�ل ٔ�نه �كون 
هاذ التصور كتامل عندمك ٔ�ن اكینة ٕارادة �ش �كون املرشوع م�اكمل 

د�لو �ش  بغیتو توصلوه �لهنایةاوواحض، تنعرفمك فاش تتلكفوا �يش موضوع 
  . توصل النتاجئ

ا�يل  %50وهذا تیحیلنا �ىل نقطة �نیة يف التد�ل د�لنا هو ذیك 
ا�يل ت�س�تافد  %50ما ت�س�تفدش ولكن ذیك  %50ت�س�تفد دا� ما قلنا 

وال  %70وا�د  حىت يه فهيا مشالك �برية ٔ�ن �س�بة �برية �یف ما قلتوا
�يل مٔ�ت وا�د الفراغ، ا�يل حشال تتلكف به مجعیات، ا�متع املدين طبعا ا

مٔ�تو الواقع ولكن راه �ري مراق�ة ما اكی�ش الت��ع ما عرف��ش ٔ�ش�نو يه 
ا�ر�ات، الظروف فاش تیقریو هذوك التالمذ، ما نعرف یعين يش �ا�ة 
�مة عندها هاذ ا�ور واكنت �هتمت �ٔ�طفال د�ل املغاربة، الغد لیه �یفاش 

�ل، و�كون بعیدة �ىل أ��ني د�ل �ادي �كون اجلیل د�ل املس�تق 
املسؤولیة احلكوم�ة ود�ل ا�و� راه حىت يه فهيا ٕاشاكل حىت يه تتطرح 

  .ٕاشاكل �بري الیوم
ت�متىن يف الربجمة د�لمك حىت يه تنك�وا �لهيا �ش نت�ٔكدو و�كون 

املواطن م��ٔكد�ن ب�ٔن والدمه من ا�يل �ید�لوا لهذیك املدارس ا�يل �بعة 
عیات كتقوم بدورها، املهم اك�ن حسن النیة ٔ��ید اك�ن، ولكن مبا لهذیك امجل 

  .ٔ�نه ممعروفش �یفاش كتعمل وماكی�ش ت��ع، �یطرح �ساؤل �ىل النتاجئ
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى

�ٓنیة املو�ة ٕاذن ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته ون��قل لٔ�س�ئ� ا
  .لقطاع الش�ب��ة والر�ضة، واليت جتمعها و�دة املوضوع

والبدایة يف سؤال مع فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، وموضو�ه املقاربة 
اجلدیدة اليت اعمتدهتا الوزارة يف تدبري صفقات التخیمي، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن احملرتمني، تفضل الس�ید الرئ�س

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

العط� "وحنن يف فرتة تفرض �لینا تق�مي معل التخیمي يف ٕاطار �ر�مج 
ا�ي �س�هتدف طفولتنا املغربیة، وبناء �ىل ما س�بق ؤ��لنمت �لیه " �لجمیع

 �مة دا�ل جملس�نا املوقر من ٕاجراءات موا�بة لهذا الرب�مج م�ذ تولیمك
إالرشاف �ىل هذا القطاع ا�ي هيمت �هتذیب الناش�ئة و�رب�هتا �ىل قمي 
املواطنة الصاحلة، ح�ث انتقدمت يف موقف جريء وجشاع مهنجیة تدبري 

ملیار  15الصفقات العموم�ة املرتبطة بقطاع التخیمي مبزيانیة تقدر حبوايل 
  .س�مت

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
لراخس برضورة ٕارشاك املؤسسة ال�رشیعیة يف لك �مع ق�اعتمك وٕاميا�مك ا

نقاش معويم یتعلق بتدبري خمتلف الس�یاسات العموم�ة، ومن ٔ��ل تنو�ر 
املهمتة مب�ال  الرٔ�ي العام الوطين كذ� �ىل اخلصوص رشاكؤمك من امجلعیات

عن طبیعة هذه املقاربة  ،فٕاننا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، الطفو� والتخیمي
  .دبري هذه الصفقاتاجلدیدة يف ت
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

ٕاذن ن��قل ٕاىل السؤال الثاين وهو �لفریق �شرتايك، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن لوضع السؤال، دامئا يف ٕاطار و�دة املوضوع

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

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

  الس�ید الوز�ر،
التخیمي هو حق ول�س ام�یاز، واللك یالحظ سلس� د�ل الرتاجعات 
ا�يل عرفهتا ا��ت الصیف�ة لٔ�طفال ببالد�، مبجیئمك الس�ید الوز�ر احملرتم 

  :�ىل رٔ�س هذه الوزارة، ٔ��لنمت عن م�ادرة تتوخو� من �اللها
�ت الصیف�ة، والهدف الثاين ٔ�وال، الرفع من �دد املس�تف�د�ن من ا�

هو سن ٕاجراءات �دیدة ختص تنظمي الصفقات العموم�ة ا�يل �یعرفها 
  .القطاع د�ل التخیمي

�ىل هاذ أ�ساس الفریق �شرتايك، الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن نتاجئ 
تنف�ذ هذه إالجراءات؟ و�سائلمك ٔ�یضا عن أ�فاق والرها�ت املس�تق�لیة 

  ي؟لهاذ امللف احلیو 
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

، من 2017السؤال الثالث دامئا يف موضوع تق�مي معلیة التخیمي لس�نة 
الفریق �س�تقاليل، دامئا يف ٕاطار و�دة املوضوع، تفضلوا الس�ید 

  .املس�شار

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

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

  الس�ید الوز�ر،
 .تنظم الوزارة �ر�جما وطنیا یضم مجمو�ة من أ��شطة الرتبویة التخميیة

ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه احلصی� العامة �لمس�تف�د�ن �الل هاذ �
  الس�نة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .دق�قة 18اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم، تفضلوا، عندمك 

  :وز�ر الش�باب والر�ضة ،الطاليب العلميالس�ید راش�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني عن الفریق اليت طرحت السؤال 
  .حول معلیة التخیمي

نتلكم �ىل التق�مي مث اخلطة اليت يه يف طور إالجناز، ف� یتعلق  ،بدایة
 561ٔ�لف و 170و ��موع العام د�ل أ�طفال املس�تف�د�ن من التخیمي ه

�الل هاذ الس�نة حبیث ٔ�ن موصلناش الرمق املتو� نظرا لعدة صعو�ت 
ا�يل مرتبطة �لفضاءات د�ل التخیمي و�تفاق مع الس�ید وز�ر الرتبیة 
الوطنیة مشكور ا�يل وضع رهن ٕاشارة وزارة الش�باب والر�ضة اكلعادة 

د إال�راه د�ل وا�د ا�مو�ة املدارس لكن يف نفس الوقت اكن عندو وا�
الت�دید د�ل املدارس والصیانة د�لها �ش �هيی�ٔو ��خول د�ل أ�طفال، ما 
بني ا�خول والعط� �خ�یار اكن واحض ٔ�نه هنی�ٔوا فني یقراو ولیداتنا 

  .ا�خول �ىل ٔ�ساس ٔ�نه االتفاق مت �ٓخر مرة س�یخمي أ�طفال يف املدارس
الوطنیة د�ل التخیمي مث  �ملناس�بة ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �ل�امعة

  .امجلعیات احمللیة واجلهویة ا�يل سامهت معنا يف تعبئة أ�طفال
�لثا البد من التقدم �لشكر اجلزیل كذ� �مسمك مجیعا ٕاىل وزارة 
ا�ا�لیة السادة العامل ا�يل �اونو� �زاف مث وزارة الص�ة، الوقایة املدنیة، 

لوطين �لسكك احلدیدیة ا�يل وأ�من ا�يل سا�دو� �زاف واملك�ب ا
  .سا�دو� يف العملیة د�ل التخیمي

�ارج هذه احلصی� ا�يل يه بع�ا� البد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن الفضاءات د�ل 

س�نة حبیث أ�طفال  82التخیمي ما عرفا�ش يش تطور م�ذ ٕا�دا�ا هادي 
ملیار، ملیار و  15س�نو� �یخميو يف الق�طون وس�نو� كنرصفوا مايش 

یون د�ل الرشاء د�ل الق�اطن س�نو�، حبیث ٕاذا مجعنا هذا مل  15، 500
 300س�نة  20م�لون درمه �ىل  150س�نوات راه يه  10املبلغ �ىل مدى 

  .ملیون درمه، هاد اليش ٕاذا مش��ا بقا�دة �امة
خممي ونتوما تتعرفقوا التعبئة  20لهذا الس�ب متت تعبئة العقار د�ل 

وصف�ناه وحبیث ٔ�نه اخلواص اتفاق �ش  د�ل العقار �الل فرتة و�زية �دا
خنلصومه �ش ما �كون ال �زع امللك�ة ال صداع ال والو، مت ٕاطالق 

ٔ�لف يف مخس مرا�ل  50خممي حبمو� د�ل  20الصفقات د�ل البناء د�ل 
�ش �س�تجبوا �لطلبات ٔ�نه مجمو�ة د�ل امجلعیات ا�يل اكنوا  250000يه 

د�لوش يف الربجمة ما قدر�ش �س�تجبو هلم �او يف �ٓخر حلظة ٔ�و ا�يل ما 
  .وضاعوا ذوك أ�طفال

ملیون  �750لثا ٔ�ن املبلغ إالجاميل د�ل البناء د�ل خم�ت هو حوايل 
ملیون درمه د�ل التجهزي،  200ملیار، �ٕالضافة ٕاىل وا�د  75درمه، 

و�ادي �كون يف ٔ�حسن ما ميكن ٔ�ن نتصوره، ٕاذا بغیتو ذیك السا�ة يف 
�شوفومه �ش �كون فهيم مواصفات �ىل ) les plans(ة جنیب لمك ا�لجن

ٔ�ساس ٔ�نه هاد الولید د�لنا وال بن��ة د�لنا �اي جنیبومه �ش خيميو يف 
  .ظروف ج�دة ت�ىش مع التطلعات د�ل الطفو� والش�باب

مت ٕا�داد مرشوع قانون هو ا�ٓن يف ا�لمسات أ��رية ٔ��لناه �ىل 
یمي �ش یعطیو الرٔ�ي د�هلم ا�يل �ادي ینظم العملیة اجلامعة الوطنیة �لتخ 

د�ل التخیمي بغض النظر �ىل أ�ش�اص وزراء �یجیو و�ميش�یو كتاب 
�امون مد�ر�ن ٕاىل �ري ذ�، �ینظم العملیة د�ل التخیمي ملزمة مجلیع 
أ�طراف، �ملناس�بة ك�شكر اجلامعة الوطنیة د�ل التخیمي �ىل �خنراط 

  .العمل، وا�يل اكن اخنراط ٕاجيايبد�لها يف هذه 
العملیة الثانیة هو الصفقات، مل �كن هناك صفقات يف ما یتعلق 
�لتغذیة، اكن لك خممي �یا�ذ وا�د احلصة د�ل الفلوس �مييش �رشي املواد 
الغذائیة و�یطیبو متا يف يش مطبخ، يف ظروف �ري حصیة، املشا�یل لكها 

باء الهیئة الوطنیة لٔ�طباء �ش عطیناه لٔ�ط ) menu(زولناها شدینا 
یعطیو�، �ش یطبعو لنا �ىل الوصفة �اصة ف� یتعلق بتغذیة أ�طفال، 
حسب السن وا�يل �لهيا �ادي تنطلق العملیة د�ل الصفقات، حبیث ٔ�نه 
الس�نة املق�� ما اكی�ش يش وا�د �ادي �رشي يش �ا�ة و�ادي د�ل، 

بري، بغینا نغريو الو�ه متاما هذا �ادي ند�لوا يف طریقة �دیدة د�ل التد
هو �ين فضاء معويم ٔ�و �دمة معوم�ة یل��ٔ ٕا�هيا الطفل بعد املدرسة هو 

  .ا�مي، اح�ا �اصنا �كون ا�مي وا�د ا�لحظة اح�فالیة �ى الطفل
رابعا هو ف� یتعلق �لرب�مج د�ل الت�ٔطري دا�ل ا��ت هاد الرب�مج 

م�ذ س�نني، هاذي تقریبا وا�د �ل املراجعة ا�يل ماعرفش وا�د النوع د
العرش س�نوات، الیوم ٔ�ح�ا يف، وكنت طلبت من الس�ید وز�ر الرتبیة 
والتعلمي مشكورا وكذ� �س�تجیب يف لك ما نطلبه ٔ�نه �ادي حنیلو �لهيم 
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الرب�مج البیداغو� لٔ�ساتذة واملف�شني ٔ�حصاب املعرفة �ش �راجعوه 
�ادي نقومو �لعملیة د�ل التكو�ن �الل معنا، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه اح�ا� 

 .أ�شهر املق�� �ش هنیؤو املؤطر�ن
مت االتفاق كذ� مع اجلامعة الوطنیة �لتخیمي ٔ�هنا �كون يه ا�اطب 
الوح�د �لوزارة حبمك مرشوع القانون ا�يل �ادي جيي عندمك، �ش ميكن لنا 

  .نو�دو العملیة، خصوصا �الش �ادي نو�دها �خلصوص
ٕالحصائیات ا�يل توصلنا هبا يف �ٓخر الس�نة مجمو�ة من أ�قالمي يف ا

واملدن والقرى الولیدات د�هلم ما خميوش، بغینا املغاربة خيميوا لكيش �كون 
  .یعين الفرصة مف�و�ة �لجمیع �ش لكيش جيي خيمي

ٕان شاء هللا، ٕاىل مكل هاذ املرشوع واح�ا �ارصني يف ٔ�واخر یونیو 
لتجهزي د�ل ا��ت، املطاخب الصناعیة، الصفقات �كون �اهز، البناء، ا

د�ل التغذیة، الصفقات د�ل احلراسة، الصفقات، هذا لكو �ادي یدوز �رب 
الصفقات �شلك شفاف یضمن حقوق مجیع املقاوالت وكذ� یضمن 

  .اخلدمة
الهدف ا�هنايئ من هذا لكو ما نتو�اه هو ٔ�نه الق�ا�ة ا�يل وصلت لها 

�ل املسؤولني ٔ�نه معلنا �زاف د�ل البين ومل هنمت خشصیا ومجمو�ة د
�خلدمات، بغینا الیوم نعملو البناء يف مواصفات �دیثة عرصیة، لكن يف 
املقابل جيب ٔ�ن �كون اخلدمات كذ� يف املس�توى املطلوب �ش ميكن لنا 

  .�س�تجبو �لمتطلبات د�ل أ�طفال
  .شكرا لمك، شكرا الس�ید الرئ�س

  :ةاجللس رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعق�ب يف ٕاطار ما 
  .تبقى من الوقت، تفضلوا الس�ید املس�شار

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

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

ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك الرصحي والواحض، ال �سعنا دا�ل 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن �ساندمك يف هذا التو�ه الرايم ٕاىل 
ٕارساء حاكمة �دیدة يف تدبري القطاع بدٔ�متوها �لتخیمي، يف ٔ�فق ف�ح 
ٔ�وراش ٕاصالح�ة كربى، خصوصا ؤ�ن قطاع الش�باب والطفو� ٔ�صبح 

  .ا� جممتعیا �بريا یتابعه �ال� امل� خشصیا �ه�م �لغالیوم ره
الس�ید الوز�ر احملرتم، لك ٕاصالح � �لكفة، ومل یبق لنا ا�ال ٔ�ن نضیع 

  .الوقت يف احلسا�ت واملزایدات الفار�ة
ا�ٔ�ید ٔ�ننا س�نكون من ا�امعني لمك يف لك ٕاصالح �لقطاع، وخصوصا 

ملسؤولیة امللقاة �ىل �اتقمك و�ىل �اتق�ا ؤ�ننا نلمس ف�مك إالحساس الك�ري �

مجیعا كربملانیني وا��ن تبقى من مسؤولی��ا م�ابعة هذه أ�وراش إالصالح�ة 
  .ومساندهتا

  .وشكرا

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

اللكمة �لفریق �شرتايك دامئا يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید 
  .الوز�ر

  :د �لميمحم الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ٕاىل �دود السا�ة ما ٔ��لنمت عنه من م�ادرة حول تقویة ب��ة �س�تقالل 

  .ف�حن يف الفریق �شرتايك معه و�مثن هذا ا�هود
اح�ا الس�ید الوز�ر نطمح ٔ�یضا ٕاىل وا�د امللمتس الوزارة د�لمك ��ذو 

اح�ا بغینا التعممي د�ل اخلدمات د�ل بعني �عتبار هو العدا� ا�الیة، 
الرب�مج د�ل التخیمي �ىل اكفة م�اطق اململكة، ما بني �ة ٕاىل �ة ودا�ل 
نفس اجلهة، �ىل اعتبار ٔ�ن التخیمي هو �سا�د �ىل �كو�ن الفرد مببادئ 
احلیاة ٕاىل �انب الب�ت وٕاىل �انب املدرسة، ٕاذن هنا تیطلب أ�مر هنج 

  .ذ ا�الوا�د الس�یاسة يف ها
النقطة الثانیة الس�ید الوز�ر، وحنن �ىل ٔ�بواب م�اقشة مرشوع قانون 
املالیة، حنن نعدمك يف الفریق �شرتايك ب�ٔننا س��قدم، ٕان شاء هللا، مبقرتح 

ٕاىل دمع �ع�دات د�ل وزارة الش�باب والر�ضة ف� یتعلق بتقویة �ريم 
طاع، وبغینا ٔ�نمت تعاملوا معنا الب��ة د�ل �س�تقالل و�العتناء هبذا الق

بصدر رحب يف ق�ول �قرتا�ات د�ل الفریق �شرتايك ٔ�ثناء الفرتة د�ل 
  .التقدمي د�ل التعدیالت

عند� وا�د املس�ٔ� الس�ید الوز�ر هو ٔ�ن املواطن ٔ�ح�ا� ما ٔ��لنمت عنه 
ق�ل قلیل يف جوا�مك هاذ البون ا�يل �یالحظو املواطن يف الصفقة د�ل 

تغذیة، م�ال ما حصل بني املندوبیة د�ل الهرهورة ٔ�و املد�ریة إالقلميیة ال 
شاسع يف ا�مثن د�ل التغذیة، ٕاذن هاذي  بوند�ل �رش�ید، ٔ�ن اكن هناك 

فرصة �لرٔ�ي العام الوطين و�لربملان �عتباره �راقب معل احلكومة �ش 
  . �ل التغذیةتوحضوا لینا ملاذا اكن هناك فرق ف� یتعلق هباذ الصفقات د

ما �دا ذ�، ف�حن س�نكون دامعني لهذا القطاع ونطمح �ش �كون 
احلكومة عندها وا�د الس�یاسة �ر�كز �ىل احلاكمة احلق�ق�ة من ٔ��ل تنظمي 

  .القطاع د�ل التخیمي، و�اصة �ىل مس�توى البناء
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

س�تقاليل دامئا يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید اللكمة �لفریق �
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  .الوز�ر

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

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

  الس�ید الوز�ر،
�مثن ا�هودات اليت بذ�متوها م�ذ تولیمك هذا القطاع، ا��ت هذه 

لكن مع �سجیل بعض املالحظات، الس�نة مرت يف ظروف ال ب�ٔس هبا و 
هناك �دم الزتام بعض الهیئات �لعدد املقرر لها، ضعف الت�ٔطري الرتبوي يف 
بعض املراكز، مشلك النقل �رب القطار ا�ي یربمج يف وقت م��ٔخر من 
ا�لیل، ضعف مشاركة بعض القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى من ٔ��ل ٕاجناح 

ش ميكن �شوفو اح�ا� التخیمي بدون هذا الرب�مج، مهنا وزارة الص�ة، �یفا
املسامهة د�ل وزارة الص�ة، وكذ� وزارة التعلمي اليت تطالب �لو�اء 
العقاري ولكن ٔ�ظن ب�ٔن الوزارة جيب �لهيا كذ� ٔ�ن �سامه ٕ�جناح هذا 

  .ا�مي ٔ�نه هيم أ�طفال، ووزارة الرتبیة كذ�
بعض إالجيابیات لكن الس�ید الوز�ر، رمغ هذا فٕاننا �س�ل �لك تقد�ر 

اليت قلمت يف جوا�مك، م�ادر�مك بتق�مي جمال التخیمي �ملغرب �رب ٕا�داد قانون 
�اص ���ت، إالرساع ٕ��داث وٕاصالح فضاءات الوزارة من ٔ��ل 
حتق�ق �كتفاء ا�ايت، قرارمك ٕ�رشاك اجلامعة الوطنیة �لتخیمي يف �سري هذا 

  .ا�ال هو قرار صائب
ذه الطمو�ات وكذ� الطموح الشخيص يف مجیع نطمح ٔ�ن �كون ه

خم�ت الوزارة مكركز بوزنیقة واحلاجب ؤ�زال، ؤ�� عندما ٔ��لكم عن خممي 
ٔ�زال، ال بد كرنجع �لور وكنقول ب�ٔن يف الوالیة السابقة س�بق يل و�لكمت 
�ىل هاذ ا�مي ا�يل هو اكن من أ�صل د�لو �لطفو�، هذا ا�رتايم 

  .�لموظفني
لس�ید الوز�ر �ش توضعوا وا�د الو�اء عقاري �اص �لموظفني ٔ�متىن ا

ا�ي یلیق بقمية املوظف، ؤ�ن یبقى خممي ٔ�زال �اص لٔ�طفال، ٔ�ن يش 
�ا�ة ميل كت�لق وكت�ش�ٔ �لطفل كنظن ب�ٔن خصها تبقى دامئا لٔ�طفال، 
هذاك الفضاء ٔ�متىن ٔ�ن یبقى �خ�صاص د�لو أ�طفال مع اق�ناء و�اء 

وظفني و�كوون يف مس�توى �ايل �ىل حساب ا�هودات عقاري �اص �مل
  .ا�يل تیقومو هبا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات نظرا لو�دة السؤال مفمكن 
  .�س�تعملوا املنصة الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني
  السادة الرؤساء،

ف� یتعلق �لعدا� �ج�عیة فعال هذا ٕاشاكل ا�يل هو اح�ا وا�دینو 
بعني �عتبار ويف نفس الوقت امش��ا �لمناطق ٔ�نه اك�ن بعض املناطق 

 ا�ٓن ا�يل ابغینا نب��و فهيا خم�ت ومعلنا دراسة �ىل مس�توى، واك�ن خممي
ا�يل ما قدر�ش �س�تعملوه ٔ�ن اكن وقع وا�د الضغط د�ل مجمو�ة �برية 
د�ل ا��ت ت��او يف م�طقة وا�دة ٕاىل در�ة ٔ�نه ٔ�صبح یصعب معه الوقایة 
املدنیة والص�ة وأ�من �ش یوفرومه نظرا لوفرة العدد، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا 

و�اولنا �ش نوزعوا مدینة س�یاح�ة �س�تق�ل الساكن و�س�تق�ل أ�طفال، 
هاد ا��ت و�ذینا كذ� العنرص د�ل املاء الصاحل �لرشب، ٔ�نه اك�ن 
وا�د ا��ت ا�يل سدینا عندمه ٕاشاكلیة د�ل املاء الصاحل �لرشب، �اصنا 
هاد ا��ت، هاد الفضاءات ا�يل وزعنا هادي مكر�� كدفعة ٔ�وىل �متناو 

  .بوا لبعض املناطق�ىل هللا ٔ�نه ا�فعة الثانیة �س�تج 
ف� یتعلق �لعقار، اح�ا عب�ٔ� العقار، ا�يل اكن مع املیاه والغا�ت وقعنا 
معهم اتفاق�ات �ش حنمیو هذه الفضاءات وا�يل مش��ا لٔ�رايض الساللیة 
معلنا املسطرة من أ�ول حىت أ��ري و�لصنا ذوك املالك د�ل أ�رايض 

  .الساللیة
 des chalets(بناء  ،)béton( ـيش بناء بالبناء ا�يل �ادي �كون ما

en bois ( ن كذ� بعض واك ،مع الطبیعة وإال�رة املت�ددة اا�يل �یندجمو�
د�ل مجمو�ة د�ل اخلرض �ش هادوك أ�طفال  سأ��شطة مبا فهيا غر 

  .بوطا�ني حىت هو معلناه، هذا ف� یتعلق �لت�ش�ئة �ج�عیة.. یتعلموا 
�كون خم�ت موضو�اتیة، لك خممي عندو وا�د بغیناها اا��ت 

املوضوع د�ل التكو�ن ود�ل التعلمي، مايش �ري خممي �یجي �ینعس وخيرج 
مييش �لبحر وال �مييش �لغابة وید�ر وا�د ال�ش�ید ال، م�ال الهرهورة �ادي 
�كون ف�ه الت�س، اك�ن ا�يل �ادي �كون ف�ه الشطرجن، اك�ن ا�يل �ادي 

ة يف ا�لغات أ�ج�بیة �ىل حسب ا��ت، وهاد اليش �كون ف�ه التقوی
  .كندرسوه مع اجلامعة

ف� یتعلق مبراكز �س�تق�ال ا�يل اكنوا هاد العام اح�ا عش�نا معهم وا�د 
و�اص ما د�ل لو ٕاال ختلص وبقاو ) Segma( ااملشلك، اكن تعملو 

مشدود�ن ما د�ل هلم حىت يش وا�د، د� يف قانون املالیة، مرشوع 
 les centres(�ش حنرروا هادوك ) Segma(انون املالیة زولنا ق

d’accueil ( ش ميكن لنا نف�حومه �لش�باب مبا فهيم القا�ات املغطاة وذاك�
ما �دما�ش ٔ�نه ) Segma(وذاك ) Segma(اليش ا�يل اكنوا تعلموا هلم 

لكيش وال �اصو خيلص �ش ید�ل ما بقى حىت يش وا�د �ید�ل، 
�ل الوزارة مشدودة ٔ�نه امجلعیات واملس�تف�د�ن ما والت فضاءات د

، مايش �ش جيیو خيلصو �دمة ..لهاد عندمهش ٕاماكنیة �ش ید�لوا
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  .معوم�ة اج�عیة و�ی�لص �لهيا
مجمو�ة ) Segma(ٕاذا يف القانون داملالیة املرشوع، زولنا هاد 

نتوفقوا فهيا دإالجراءات �برية �زاف �متناو �ىل هللا ٔ�نه نتوفقوا فهيا و�ادي 
   .ٕان شاء هللا �ملسا�دة د�لمك

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

نظرا ٔ�مهیة املوضوع جتاوز� بوا�د الشویة، ن��قل ٕاىل السؤال الرابع 
وموضو�ه حامیة الش�باب من ا�اطر وا�ٓفات �ج�عیة لفریق أ�صا� 

  .ملس�شار�ن احملرتمني لتقدمي السؤالواملعارصة، ٔ��د السادة ا
 .تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
یع�ش الش�باب املغريب يف وضعیة مسهتا أ�ساس�یة يف  ،الس�ید الوز�ر

�صاد� ٔ�و اج�عیا مما جيعلهم عرضة للك ا�ٓفات الهشاشة سواء اق 
�ج�عیة، يف هذا إالطار �سائلمك الس�ید الوز�ر عن خطتمك ٕالنقاذ ٔ�بناء 
املغاربة من خطر إالدمان مبختلف مظاهره؟ كام ن�ساءل معمك عن الك�ف�ة 
اليت س�تحمون هبا ش�بابنا من الواقع الض�ا� �لتنظ�ت إالرهابیة وامجلا�ات 

  طرفة؟ املت
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
ا�يل ) Segma(عطفا �ىل ما �اء ف� س�بق، بدایة ٔ�نه هداك أ�داء 

د�ل وزارة الش�باب والر�ضة، اكن تعمل هرب الش�باب د�لنا من مرافق 
ٔ�نه �اصهم خيلصوا �ش ید�لوا، هاد بدایة بعدا ما ميك�ش دار الش�باب 
�اصك ختلص �ش تد�ل، تلعب الكرة �اصك ختلص �ش تد�ل لقا�ة 

 .املغطاة ٕاىل �ري ذ�، هذا ٕاكشاكل ٔ�ويل
�نیا املضمون ا�يل يف دور الش�باب ما عرفش يش ت�ٔقمل مع التطور ا�يل 

ا�متع والتطلعات د�ل الش�باب د�لنا، و�لتايل الربامج د�لنا �لك  عرفو

صدق �ش �كونوا رص�اء ال �س�تجیب �لتطلعات احلالیة د�ل هاذ 
الش�باب، �یفاش دار الش�باب ما فهياش الویفي، ا�منوذج �س�یط تنعطیه 

  .یعين ٕاكجراء
ف�تاح اح�ا ت�ش�تغلو وفعال اخلطاب �ال� امل� نرصه هللا يف � ،ٕاذن

د�ل الربملان ٔ�ن احلكومة مطالبة بوضع خطة ٔ�و س�یاسة �دیدة ٕالدماج 
الش�باب، وا�يل �ادیة تعرض يف جملس احلكومة یوم امخل�س فهيا مجمو�ة 
د�ل إالجراءات �دیدة، �ش ميكن لنا نعاودو �رجعو احلیاة �ور الش�باب 

ذا ه. كفضاء وا�د، وهذا مايش م�وقف �ىل وزارة الش�باب لو�دها
  .م�وقف �ىل مجمو�ة د�ل القطا�ات احلكوم�ة ا�يل �اصها �ش�تغل ف� ب�هنا

الطریقة د�ل �ش�تغال لك وا�د ت�ش�تغل يف الر�ن د�لو، مجعیات 
ا�متع املدين لك و�دة ت�ش�تغل يف وا�د ا�ال معني، دا� بغینا خنلقو وا�د 

(synergie)  بني املتد�لني التالحق والتاكمل بني الس�یاسات القطاعیة و
�ىل مس�توى امجلعیات والش�ب��ة احلزبیة كذ� راه املعهد ت�ش�تغلو �لیه 
�ش نعاود نعطیو لو وا�د ا�فعة �ش ميكن لو یقوم بوا�د ا�ور، 
�ٕالضافة ٕاىل ا�لس الوطين �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي، �ر�مج 

قایق، ٕاىل بغیتوا جني د �3بري ٕاىل امستحوا ما ميك�ل�ش �رسدو  يف هاذ هاذ 
�لجنة ونقدم لمك عرض ونغنیوه، ؤ�� مف�وح ال ٔ�م�� احلق�قة املطلقة �ش 
ميكن لنا ٔ�ن هاجس وا�د مشرتك هو الش�باب د�لنا �یفاش �رجعوه ما 

  .خنلیوهش ضایع �یف هو ضایع
شاب مغريب من  11.700.000حسب إالحصائیات اليت ٔ�توفر �لهيا 

لكهم عرضة �لضیاع، ٕاذن عند� مسؤولیة  فهيم 6.000.000، 34ل  15
  . نعاودو �سرتجعهم �6.000.000رخيیة ٔ�نه ذوك 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

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

ولكن اح�ا كنحییو ف�ك ، د�� الس�ید الوز�ر �ىل الرصا�ة شكرا
ا�هودات د�� ا�يل تتقوم هبا والعمل د�� ا�يل تتقوم به، �ري هو ا�يل 
بغیت نقول �، الس�ید الوز�ر، صاحب اجلال� �رب �ىل �دة مرات يف 
اخلطاب د�لو، �ىل �دم الرضا د�لو يف الوضعیة د�ل ش�باب الیوم، واح�ا 

و الوزارة، احلكومة �ىل ٔ�ش�نو دارت لهاذ كنواب أ�مة حىت اح�ا ت�ساءل
  الش�باب؟ 

يف احلق�قة، الس�ید الوز�ر، دور الش�باب اكن زمان ت��خرجوا مهنم 
ٔ�بطال ومواهب ؤ�بطال يف مجیع خمتلف الر�ضات، واح�ا الیوم مدینة 

، هللا ت��وفرو �ىل دار الش�باب، دار �160.000رش�ید �دد الساكن د�لنا 
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  تتوفر �ىل دار الش�باب و�دة؟ 160.000الش�باب و�دة واش 
د�ل الساكنة، س�یدي ر�ال ف�ه  70.000ٔ�ما السوامل ما فهياش، فهيا 

د�ل الساكنة ما فهياش حىت يه، وهاذ الش�باب هاذ ا�يل  60.000
ك�شوفو أ�طفال ا�يل هام الیوم ٔ�مام أ�بواب د�ل املدارس ا�يل يه 

یعين هاذ " القرقويب"اك�ن " �الاك"ا�درات ت��اع قدام أ�بواب ت�سمیوها 
أ�طفال هاذو �یفاش �اد�ن یتكونوا ا�يل �ادي خيرج مهنم وا�د الش�باب 
ا�يل هو� �جض ا�يل بغینا �شوفو هاذ الش�باب ا�يل هو ت�شوفو ف�ه ش�باب 
ر�ال الغد، ا�يل ت�شوفو فهيم هام أ�طر العلیا، ا�يل بغینا �شوفو ش�باب 

يم، بغینا �شوفو مهنم املهندس، بغینا �شوفو مهنم ا�يل بغینا �شوفو مهنم احملا
بغینا �شوفو مهنم رئ�س امجلا�ة، ابغینا �شوفو مهنم الوز�ر، االس�یايس، 

  .الیوم ت�شوفو الش�باب الیوم يف وا�د احلا� �رىث لها
ٕاذن اك�ن مشالك د�ل املالعب د�ل القرب ا�يل يه ٕاذن �یف ما 

ب�ٔن أ�مثنة د�ل هاذ مالعب � ب�ٔن قلت الس�ید الوز�ر وقليت الرصا�ة د�
 4ٔ�و  3القرب ٔ�مثنة خ�الیة، �یفاش غید�ر هاذ ا�لعاب ٔ�و ا�يل عندو 

  أ�طفال �یفاش �ادي خيلص �لهيم؟
لس�ید اشكرا الوقت ما اكف��شاي ٔ�ن هاذ اليش ف�ه ما یتقال �زاف 

  ...الرئ�س، ولكن

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

  .�نیة ٔ�كرث الزمالء د�� �29مك، اح�ا اكنت املرونة اس��فدمت وق 
سؤال وج�ه ون��ظر إال�ابة من طرف الس�ید الوز�ر احملرتم، تفضلوا 

  .الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار، 

� ٔ�ش�نو �اصنا نعملو؟ يف أ�� ال ٔ�خ�لف معك، هذا حق�قة وواقع، د
ٔ�شهر وقت قصري �دا،  6إالطار هذا انطالقا اح�ا و�د� يف هاذ هاذ 

 les normes( ولكن ٔ�مه ما و�د�ه �ش هذا هو املواصفات
urbanistiques ( ،املواصفات التعمريیة، ٔ�ش�نو �اص �كون �دد الساكن

ٔ�ش�نا هام املرافق الش�بابیة والر�ضیة ا�يل �اصها �كون ٕالزام�ة، ا�يل �ش 
أ�قل حىت ٕاىل ما قدر�ش نب��و حنافظوا �ىل أ�رض  حنافظو بعد �ىل

د�لها �ش �دا جنیو ند�روها، د� ميل ت��غیو ند�لو يف يش م�طقة ما 
تنلقاويش أ�رض، عند� مجمو�ة د�ل املشاریع م�وقفة �ىل أ�رض، �ري 

 (Obligatoire)بعد  (Une norme urbanistique)هاذي تويل 
  ..وا�د ٕالزام�ة راه غنكونو قطعنا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا يف 

  .هذه اجللسة
أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر التجهزي والنقل وموضو�ه  �لسؤالون��قل 

تنف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة ضد وزارته، ٔ�ي وزارة التجهزي والنقل 
�س��ك، وهو سؤال مو�ه من طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضلوا وا�لو� 

  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :ٔ�مال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

يف سؤال كتايب عن �دم تنف�ذ أ�حاكم  ،س�یدي الوز�ر ،راسلنامك
لقضائیة الصادرة ضد مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة التابعة ا

لكن جوا�مك اكن �ري مريض وال ومق�ع، والیوم �كرر ) FOSTP(�1لوزارة 
السؤال س�یدي الوز�ر حول ٕاسرتاتیجیة الوزارة لتنف�ذ أ�حاكم القضائیة 

  ا�هنائیة الصادرة ضدها؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
  .الس�ید الوز�ر، و�متىن ٔ�ن �كون اجلواب هذه املرة شاف�ا ،لكمة لمكال

  :وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ،الس�ید عبد القادر اعامرة
  الس�ید الرئ�س، 

هو السؤال ف�ه شقني، الشق أ�ول د�ل  .شكرا الس�یدة املس�شارة
ة التجهزي مؤسسة أ�عامل �ج�عیة، نذ�ر يه مجعیة مس�تق� عن وزار 

�عتقادي اح�ا �اوبنا قلنا � ا�يل تدار، �ىل . والنقل وا�لو��س��ك واملاء
لك �ال أ�حاكم نفذت ف� یتعلق �لغرامة ا�هتدیدیة، لكن اكنت حماو� 
بطبیعة احلال �لصلح ا�يل دارها الس�ید الرئ�س د�ل املؤسسة وا�يل یبدو 

�سلموا الشقق د�هلم يف �ٓ�ال ٔ�ن املعنیني �ٔ�مر ق�لوها �ىل ٔ�ساس ٔ�هنم ی 
حمددة، ؤ�� �اوبت �ىل هاذ القضیة، وٕان اكن كام قلت � املؤسسة يه 

  .د�ل امجلعیة، طیب 58ختضع �لمق�ضیات د�ل الظهري د�ل 
ف� یتعلق �لشق الثاين، ٕاجامال، الس�ید الرئ�س، السادة والس�یدات 

ملاء يف الس�نوات املس�شار�ن، وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك وا
أ��رية دارت �د �بري �دا ف� یتعلق ب��ف�ذ أ�حاكم، عند� ا�ٓن اتفاق�ة 
مع احملمكة إالداریة د�ل الر�ط ف� یتعلق هباذ ا�ال، وحنن �س�شعر حق�قة 

ٔ�ن اكینة ٔ�مهیة �برية �دا يف ٔ�ن تنفذ هذه  -�ىل لك �ال لس�نا و�د�  -
ٕاىل ا�ٓن تقریبا نفذ�  2012قول لمك ٔ�نه من أ�حاكم، ؤ�� �ري �ٔ�رقام ن

ملیون د�ل ا�رمه والعدد د�ل امللفات املنفذة حوايل  260ملیار  3حوايل 

                                                 
1 Fondation des Oeuvres Sociales des Travaux Publics. 
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  .ملف 1690
بطبیعة احلال قد ی�ساءل البعض ملاذا وزارة التجهزي والنقل 
وا�لو��س��ك؟ ٔ�هنا وزارة بطبیعة احلال تد�ر البىن التحتیة، وهذه هناك 

لفات ا�يل مرتبطة بزنع امللك�ة، وحنن ٔ�رش� يف كذا مرة ٕاىل �دد من امل
معوم املعنیني �ٔ�مر ٔ�ن یتصلوا �ملد�ر�ت اجلهویة واملد�ر�ت إالقلميیة 
د�لنا �ش یضبطوا أ�مور د�هلم ليك ال یصلوا ٕاىل مس�توى بطبیعة احلال 

قضاء ٔ�ن یصل أ�مر ٕاىل القضاء، ولكن �ىل لك �ال ميل تتوصل القضیة �ل
ملیون درمه ٕاىل ح�د�  260ملیار  3راه اح�ا نفذ�  -حبال ا�يل قلت �  -

مهنا وا�د املبلغ ا�يل مرتبط بوا�د الرشكة ٕایطالیة، معوم هذه املبالغ لكها 
  .بطبیعة احلال تعين املواطنني املغاربة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .یدة املس�شارةالتعق�ب لمك الس� 

  :ٔ�مال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
نعمل مجیعا ٔ�ن �دم تنف�ذ أ�حاكم ٔ�و ت�ٔ�ريها یؤ�ر سلبا �ىل مصاحل 
املواطنني، كذا �ىل ثقهتم جتاه العدا�، وكام یفقد هذه أ�حاكم مصداق�هتا، 

لقضائیة الصادرة ضد إالدارات واملؤسسات وٕاشاكلیة �دم تنف�ذ أ�حاكم ا
العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة يه حمل معا�ة �لمواطنني، ووزار�مك س�یدي 

  .الوز�ر، حتتل الصدارة يف هذا أ�مر
ٔ�رجع ٕاىل الشق أ�ول من السؤال اخلاص مبرشوع احلي احلس�ين 

 س�نة من �نتظار وبعد 11مبرا�ش، هو موضوع السؤال الك�ايب، ف�عد 
، �س�تف�ق �ىل 2006حملیة �لمؤسسة م�ذ  3ماكتب وطنیة و 3تعاقب 

حق�قة ٔ�ن لك يشء یتغري من ٔ��ل ٔ�ن ال یتغري يشء، ؤ�ود ٔ�و ٔ�ؤكد هنا 
�ىل مجمو�ة من املالحظات حول عنارص جوا�مك الس�ید الوز�ر، اليت 

  .�اءت �ىل جوا�مك ا�ٓن، كام �اءت يف جوا�مك الك�ايب
ؤسسة �لغرامة ا�هتدیدیة �ىل ٔ�نه ٕاجناز، هنا ٔ�ود ٔ�وال، مت ٕاظهار تنف�ذ امل

ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن تنف�ذ هذه الغرامة �ري مقصود �اته، بقدر ما هو مطلوب 
فعال تنف�ذ ٔ�حاكم القضاء وا�رتام مق�ضیاته من طرف وزار�مك، مع ما یعين 
ذ� من حرص مفرتض �ى مسؤويل املؤسسة �ىل ٔ�موالها ٔ�ن ال تبدد، 

  .الت�اوزات اليت تورطت فهيا يف ٔ�كرث من موقع وكذا تصحیح ٔ��ر
�نیا، اقرتاحمك �لمرشوع السكين �الل الفايس مبرا�ش، املتوقف 
أ�شغال، اخلیايل أ�مثنة، الفاشل تدبريا وتصم� وٕاجنازا، �بدیل ال ميكن ٔ�ن 

  .�كون �ال رش�یدا، �اصة ٔ�نه عرف هو ا�ٓخر جتاوزات �دة
یص شقق �ملرشوع السكين احلي �لثا، �اء يف جوا�مك �ىل ختص 

لفائدة املترضر�ن، واحلال هو �دم وجود ٔ��ر ٔ�ي مرشوع  2احلس�ين 
یذ�ر، رمغ مرور س�نوات �ىل هذا الو�د، وال یو�د ٔ�ي لقاء مجع مسؤويل 
املؤسسة مبمثلني م�رضر�ن، موثقا مبحرض ميكن �ع�د والت�دث عن 

  .خمر�اته �لطریقة اليت تناولها به جوا�مك
ام ٔ�ذ�رمك ٔ�ن املؤسسة حلد ا�ٓن مل تفصح عن الحئة املس�تف�د�ن من ك

مرشوع احلي احلس�ين، رمغ ٔ�ن ذ� یعدو ٔ�ن �كون ٕاال ٕاجراء ال �لكف، 
  .ومبق�ضاه ميكن ٔ�ن یمت تعویض املترضر�ن

خ�اما، فٕانه نظرا ملا عهد� ف�مك من حسن إالصغاء واجلدیة 
قاب� �لتحقق ٕالنصاف واملوضوعیة، هنیب �مك ٕالجياد �لول معلیة و 

  .املترضر�ن ا��ن یتومسون ف�مك الوز�ر اجلاد واملسؤول
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء

  الس�ید الرئ�س،
نا كنتلكمو �ىل الس�یاسة د�ل یبدو م�ق�ناش يف تنف�ذ أ�حاكم، ولی 

ٔ�� یؤسفين نقول �لس�یدة املس�شارة ٔ�ن يف . مؤسسات أ�عامل �ج�عیة
دفعاهتا �ان�ت الصواب، ٔ�نه حنن نت�دث عن �الف جتاري، ف�ه 
املترضر�ن من وا�د العدد د�ل الشقق سك�یة، اك�ن ٔ�حاكم مرتبطة 

�ال ا�يل اكن ف�ه الصلح �لت�ٔ�ري فهيا غرامات هتدیدیة طبقت، اك�ن وا�د ا
  .تدار

ٕاىل اكن هاذ الناس ا�يل كتلكمي �لهيم ما جعهبومش احلال ميكن هلم 
�اود �ين ميش�یوا �لقضاء وینصفهم القضاء، �لام ب�ٔنين قلت ٔ�� ب�ٔن هذه 
مؤسسة مس�تق� �ىل الوزارة، ؤ�عتقد �ىل ٔ�نه السؤال ٕاىل اكن �یتلكم �ىل 

 یتعلق �ٕالسرتاجتیة د�لها يف جمال أ�حاكم راه أ�مور ا�يل دارهتا الوزارة ف�
ٔ�� �لكمت �لیه، هذا موضوع ف�ه املترضر�ن ميش�یوا �لقضاء و�ادي حيمك 

  .هلم، ٔ�نه هاذ
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

. السؤال ا�ي وضعه الفریق احلريكامحلایة من الف�ضا�ت، موضوع 
  .الس�ید املس�شار احملرتم اللكمة لمك

  :الرحامن ا�ر�يس عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا السادة الوزراء

  .شكرا أ�خوات املس�شارات إالخوان املس�شار�ن
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  الس�ید الوز�ر،
مل تعد الف�ضا�ت ببالد� ظاهرة مومسیة، بل ٔ��ذت طابعا ب��و� 

عف الب��ات والتجهزيات أ�ساس�یة مرتبطا �لتغريات والهشاشة املناخ�ة وض
ذات الص�، وهو ما جيعل من مجمو�ة من املناطق تتك�د خسا�ر مادیة 
وب��ویة جراء هذه الف�ضا�ت، و�ىل س��ل املثال ما �شهده بعض م�اطق 

  .اجلنوب الرشيق يف هاته الفرتة ��ات
حول ٕاسرتاتیجیة احلكومة  ،الس�ید الوز�ر ،وبناء �لیه، �سائلمك

  . ��اق�ة والتمنویة �ل�د من ٔ�رضار النامجة عن هذه الف�ضا�ت�س 
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ن وضع �دید بطبیعة احلال حبال ا�يل �لكم الس�ید املس�شار ٕاذا اك
�س�ٔل هللا  -مرتبط بطبیعة احلال �لتغريات املناخ�ة وا�ٓ�ر د�لها والراحج 

ٔ�ن هذه أ�مور س�شهدها يف الس�نوات املق��، اك�ن  -السالمة والعاف�ة 
�دد د�ل القطا�ات الوزاریة تتد�ل يف هاذ املوضوع، اك�ن وزارة 

��ك، قطاع التجهزي ا�ا�لیة، اك�ن وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س 
وا�لو��س��ك، لكن كذ� قطاع املاء، عند� صندوق ماكحفة �ٓ�ر 
الكوارث الطبیعیة ا�ي هيدف ٕاىل املسامهة يف معلیة إالنقاذ، لكن ا�ٓن وقع 

  . ف�ه حتول اجتاه ٔ�نه �كون هناك معلیات اس��اق�ة
هزي ف� یتعلق بوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك، القطاع د�ل التج 

ملیار د�ل ا�رمه ٕالصالح أ�رضار  2.3ٔ�ساسا، خصصت الوزارة تقریبا 
ملیار د�ل  1.4فهيا  2017-2012د�ل الف�ضا�ت �الل الفرتة د�ل 

ا�رمه تتعلق �ٔ�شغال د�ل إالصالح املنجزة واليت يف طور إالجناز، 
مل ا�يل وتقریبا ملیار د�ل ا�رمه تتعلق بعملیة ٕاصالح أ�رضار، لكن الع

تدار ا�ٓن �ىل املس�توى الهیلكي، ٔ�ننا تقریبا مجیع النقاط ا�يل يه نقاط 
سوداء، �اصة ف� یتعلق �مل�ش�ٓت الف�یة املغمورة، لكها ا�ٓن معروفة 

ملیار  5م�ش�ٔة يف احملاور �سرتاتیجیة، غتلكف�ا تقریبا وا�د  525حوايل 
ش ميكن لنا نتد�لو فهيا د�ل ا�رمه ٕان شاء هللا يف الس�نوات املق��، �

  .تفاد� ملا ميكن ٔ�ن یقع
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :الرحامن ا�ر�يس عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

واح�ا خناطب ا�ن اجلنوب الرشيق الس�ید الوز�ر ا�ن فك�ك ا�يل يف 
املشالك لكها وا�يل �ارف املنطقة ��ات و�ارف  احلق�قة �یع�ش معنا هذه

ب�ٔن املنطقة ج�لیة �م�یاز، واملن�در لكه �یعطي ٔ�نه املاء �یجي بوا�د 
الرس�ة �برية �دا، و�لتايل الس�ید الوز�ر ٔ�ن� �هترضو �ىل مجمو�ة د�ل 
الصنادیق ا�يل مازال حلد ا�ٓن اح�ا ما اس�تفد�ش مهنا الس�ید الوز�ر، �ري 

�ري ٕاقلمي م�دلت املشالك ا�يل وقعت ف�ه والغ� ا�يل مشات د�ل يف ا�ٔ 
  .الناس مشلك �بري �دا وما لقاوش مع من هيرضو

املشلك د�ل إالقلمي د�ل تنغري كذ� حصاوا الناس و�ذاوا البادرة 
وحلد ا�ٓن ما اكی�ش ا�يل عطامه �ري الوقت �ش ��ذ من عندمه �ري 

  .املعلومات
ؤ�ن� یاله دزتوا فهيا  �9يل كتع�ش الطریق د�ل كذ� إالشاكلیة ا

الس�ید الوز�ر وعرف�وا املشالك وعرف�وا ب�ٔن �ادي نتخبطو يف هذه الش�تا 
السوایع فهاذ الطریق  8السوایع �ادي نولیو ندوزو  4هاذي، كنا كندوز 

  .هاذي، ورامك دزتوا فهيا ؤ�ن� ميكن لمك حتمكوا الس�ید الوز�ر
 (Le Park)ق�ل م�مك �ىل ٔ�نه �ادي یعمل وا�د ٔ��لن الس�ید الوز�ر 

ما زال ما تدارشاي  (le Park)�اص هبذه أ�قالمي اجلبلیة ٕاىل یوم�ا هذا، 
، رؤساء امجلا�ات هام ا�يل تیجریوا مسا�ن هام ا�يل (les engins)د�ل 

�یبقاوا مع إالخوان د�ل السلطات يف الوا�ة، و�لتايل كنولیو كن�دمو 
یات زایدة �ىل امجلا�ات وزایدة �ىل السلطات يف أ�قالمي وا�د إالشاكل 

�الش؟ ٔ�ن ما اكی�ش تصور واحض ��ن ا�يل ميكن نتعاونو ف�ه لكنا و�كون 
  .واد �لتقائیة د�ل العمل د�لنا

ٔ�� رئ�س د�ل ا�لس الب�ي لورزازات الس�ید الرئ�س عند� الواد 
ا ا�يل ترضروا مجمو�ة د�ل د�ل ورزازات �یجي بوا�د الرس�ة �برية �د

 "تدیيل"عندها مشلك،  "تلوات"السكن د�ل الناس، و�لتايل الیوم ها 
عندمه مشلك، اك�ن مرات ا�يل  "الوال"عندها مشلك، إالخوان د�ل 

  .ٔ��م الطریق 4كتقطع ملدة س��نة، 
بغینا حق�قة ٔ�ن هذه املنطقة �شوفوا هبا بعني ا ،الس�ید الوز�ر ،الیوم
ٔ�نه ما ميك�ش لك نوبة كنجیو حنطو أ�س�ئ� د�لنا ومنش�یو و�یبقاوا  الرمحة،

الناس �یعاتبو� ٔ�نه ما تدار والو، يف �ني ٔ�ننا ما بیدینا والو، راه لكيش بني 
ید�ن احلكومة، تنطلبو م�مك ٔ��مك تتعاونوا معنا الس�ید الوز�ر، راه ما ميك�ش 

  ...هاذ الناس یبقاو فهاذ
� املشلك د�ل الف�ضا�ت وعند� املشلك وعند� مشلك �ٓخر، عند

ين د�ل العطش ا�يل واقع يف زا�ورة، واملاء ح�ث �یجي �مييش �د�ل �او
�لرمل و�مييش �ل�الء، ٕاىل ما اكنوش هاذوك السدود التلیة ها هام إالخوان 
د�ل زا�ورة �الیا يف مشلك �بري �دا، و�اص ال بد والوز�رة راه اكینة 

  .ىن ٔ�نه تلقاو �لول حق�ق�ة لهاذ الناس هاذو�الیا د�، كنمت
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  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
ال، هذاك اليش د�ل زا�ورة امحلد الثق�ني غیكونوا، ٕان شاء هللا، ما 

�يل قليت واكن فهيا الزتام د�ل احلظرية غیكو�ش مشلك، هاذیك القضیة ا
د�ل ا�ٓلیات، ٔ�� ما عندي مشلك ٔ�� مس�تعد، �ري القضیة د�ل الطریق 

ملیار د�ل  1.8ٔ�� غهنرض �لهيا يف السؤال املا�، راه " 9"الوطنیة رمق
ا�رمه �ش نقادو الطریق، ال، ما ميك�ش نقولو مايش فلوس، راه معل 

  .د�ج�ار ا�يل تدار يف بال
بطبیعة احلال هناك بعض النواقص ف� یتعلق ببعض أ�مور ا�يل ج�يت 
فهيا تفاصیل ٔ�� مس�تعد ما عندي حىت مشلك نناقشوها، �ىل لك �ال، 

  .ٕان شاء هللا.. النداء وصل، ما غیكو�ش يف
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

، وهو موضوع من طرف مجمو�ة العمل السؤال املوايل مرشوع نفق ت�شاك
  .التقديم، اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :�دي جشري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ،الس�ید الوز�ر
�سائلمك عن نفق ت�شاك وعن الطلبات املل�ة واملتواص� �لساكنة حول 

  ق�ة �لمملكة؟ٕاجناز هذا املرشوع الهام لفك العز� عن أ�قالمي اجلنوبیة الرش 
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س
�ىل الطریق  ،الس�ید الرئ�س والسادة املس�شار�ن ،ٕاذن هنا ت��لكمو

�رة د�ل یعين زرهتا ز" 9"، ٔ�ن هاذ الطریق الوطنیة رمق"9"الوطنیة رمق
العمل ووقفت �ىل مجمو�ة د�ل احملطات د�لها، بطبیعة احلال يه مرتبطة 
يف ا�ا�رة د�لنا �لنفق د�ل ت�شاك، ٔ�� �ري نقول �لسادة املس�شار�ن اح�ا 
النفق د�ل ت�شاك الزال �ىل الطاو�، ٕاذن �يق املوضوع مطروح، اح�ا 

هذا مرشوع اللكفة ت��لكمو �ري �ش �كون عند� بعض املعطیات، 
ملیار د�ل ا�رمه حسب ما هو موجود ا�ٓن،  12التقری��ة د�لو حوايل 

فهيا �اكلیف بناء النفق، الطرق املؤدیة ٕالیه، مرافق �س�تغالل، ا�هتویة، 
  .ٕاخل ...املراق�ة

س�نوات، تضم  10هاذ املرشوع یتطلب مدة زم�یة ال تقل عن 
صفقات، ٕاىل �انب إالجناز الفعيل اس�تكامل ا�راسات التفصیلیة، هت� ال

لٔ�شغال، اح�ا ا�ٓن سالینا ا�راسة أ�ولیة، س�نطلق طلب العروض 
ٕالجناز ا�راسة اجلیو تق�یة واجلیو فزي�ئیة �الل هذه الس�نة، ومن متا عند� 

ملیون د�ل  10د�ل ا�راسات تفصیلیة تقریبا غتلكف�ا حوايل  7وا�د 
  .ا�رمه

قولو يف انتظار هذا، ٔ�ن وا�د املبلغ �بري �اصنا بطبیعة احلال اح�ا تن
بطبیعة احلال نعبؤوه، ذاك اليش �الش عند� مرشوع ا�يل قلتو �لس�ید 

  .املس�شار
یمت توسعهتا وتقو�هتا، ؤ�� تنقول مز�ن " 9"ا�ٓن الطریق الوطنیة رمق

�یلو مرت ونصف ا�يل فاحلق�قة  13إالخوان یدوزو �ىل ممر ت�شاك ا�يل ف�ه 
د�ل املمرات، وا�يل سا�د كثريا �دا يف �سهیل  3ن وال طریق ا�يل ف�ه ا�ٓ 

  .اجلوالن
�یلو مرت، �لكف�ا  190هاذ الطریق هاذي لكها ا�يل فهيا تقریبا وا�د 

ملیار د�ل ا�رمه، ٔ�ن ما اك�ش ممكن ن��ظرو، ف�التايل �رجمناها  1.8حوايل 
وقت املناسب ف� یتعلق يف انتظار، بطبیعة احلال ٔ�ن یت�ذ القرار يف ال

  .�لنفق د�ل ت�شاك
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :�دي جشري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�ید الوز�ر،
�لرمغ من التقد�ر و��رتام ا�ي ٔ�كنه لشخصمك، امسحوا يل نقول 

نت�ٔسف ٔ�ن ٔ�قول لمك ب�ٔن جوا�مك �لك رصا�ة ٔ�ملين كثري وس�یؤمل لیمك ب�ٔن ك 
الك�ري، خصوصا من ساكنة أ�قالمي اجلنوبیة الرشق�ة، �الش؟ ٔ�نه لكام ٔ�ثري 

س�نة، ت��قال لنا ب�ٔنه مازال يف طور ا�راسة، وا�ٓن  20هذا املرشوع م�ذ 
رى، س�نني ٔ�خ 10كت�ٔكدوا هاذ اليش الس�ید الوز�ر وتتقولو مازال �اصنا 

س�نني ٔ�خرى �ش �مكل ا�راسة �ش �شوفو  10مبعىن ٔ�ن �اصنا ن��ظرو 
  .واش هاذ املرشوع ميكن ی��جز وال ال

 12ت���ٔمل ٔ��مك قلتوا ٔ�ن هاذ املرشوع �یتطلب  ،الس�ید الوز�ر ،كذ�
ٔ�لف ساكنة د�ل هاذ املناطق ما  600ملیار درمه، واش هاذ ملیون و

ناس مايش مواطنني مغاربة؟ يف الوقت �س�تاهلوش هاذ املبلغ؟ واش هاذ ال 
ا�يل مجیع اجلهات د�ل اململكة ٕاما عندها طریق س�یار ٔ�و عندها سكك 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

22 

 )2017 ٔ�كتو�ر 24( 1439 صفر 4

  .�دیدیة ٔ�و عندها موا�
فالس�ید الوز�ر اللك ت��فق �ىل ٔ�ن �ة در�ة �ف�اللت يه من ٔ�فقر 
اجلهات، �یفاش �ادي �هنضو هباذ اجلهة ٕاىل ما وفر�ش التجهزيات 

  كن هبا �رفعو املؤرشات د�ل هاذ اجلهة؟أ�ساس�یة ا�يل مي
، فعال م�الغ �مة، "9"تتقولوا ب�ٔن هناك ٔ�شغال يف الطریق الوطنیة 

ولكن راه ما �اد�ش حتل املشلك، �ادي یبقاوا �نقطا�ات دامئا هام 
�نقطا�ات، �ادي یبقى املشلك د�ل السالمة الطرق�ة هو املشلك د�ل 

الوقت ا�يل �یا�ذو إال�سان من مرا�ش  السالمة الطرق�ة، �ادي یبقى
  .لورزازات هو الوقت

فالس�ید الوز�ر، يف اخلتام �ٓش �ادي نقول لمك؟ �ادي نقول لمك ب�ٔن 
�ش ما تعطلنا يف ٕاجناز هذا املرشوع، هذا �ادي �كون وا�د إالحجاف 

ٔ�لف د�ل الساكنة د�ل هاذ املناطق، ولمك واسع  600يف حق ملیون و
  .النظر

  .�لیمكوالسالم 

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

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى من لمك من الوقت

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید املس�شار،

 10ٔ�� كذ� ٔ��دلمك نفس ��رتام، �ري بغیت نقول � ٔ�� ما قل�ش 
ن دراسات تفصیلیة س�نني لٕالجناز، وقلت اك� 10س�نني ��راسات، قلت 

  . �اصها تدار وطبیعي �اصها تدار
قضیة املنطقة، بطبیعة احلال املنطقة عز�زة �ىل لك مواطن، ٔ�� ق�ل ٔ�� 
مواطن مغريب لكن ٔ�� ا�ن املنطقة، لكن بطبیعة احلال البد ٔ�ن ٔ�قول بعض 

ملیار د�ل ا�رمه، اح�ا ما قلناش هاذي  12احلقائق، اح�ا ت��لكمو �ىل 
 هاذ املواطنني، تنقولو هذا وا�د املبلغ اس��ري �بري جيب ٔ�ن خسارة يف

یمت تدبريه، لكن يف انتظار ذ�، يف انتظار ذ�، ما نبخسوش العمل ا�يل 
ما عرف�ش . ، ٔ�ن هاذي توسعة وتقویة9تیدار يف الطریق الوطنیة رمق 

 13 هالس�ید املس�شار �ٓخر مرة دزتوا من متا، لكن املمر د�ل ت�شاك ا�يل ف�
د�ل  3لت�شاك توسع ف�ه  "دارتت"�یلومرت ونصف ا�يل �ادي من 

  .املمرات، ٕاذن قضیة السالمة الطرق�ة
ن ٔ�ول اكمر الن من ت�شاك اكمر العند� إالشاكل؟ عند� من ت�شاك فني 

ما ج�ت وقفت الصفقة ا�يل اكنت مع الرشكة ا�يل ضیعت لنا س�نة، هذا 
  .�ادي یتدار�یلو مرت ٕان شاء هللا  50ف�ه حوايل 

هاذي بطبیعة احلال مجمو�ة دأ�مور يه س�ت�ل جزءا من إالشاكل، 
لكن ت��قى النفق د�ل ت�شاك عندو الراهنیة د�لو �ىل مس�توى ا�راسات 
د�لو ٔ�نه ت��قى نفق ملكف، لكن ما �ربطوهش �لقضیة د�ل واش املنطقة 

اهل، ٔ�ن �س�تاهل وال ما �س�تاهلش، راه �ٓخر مغريب يف ٔ�ي م�طقة ت�س�ت
ت��لكمو �ىل وا�د النفق ا�يل �اصنا بطبیعة احلال نضبطو لیه أ�مور 

  .د�لو، ٕان شاء هللا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك الفعا� يف هذه اجللسة

و�ه ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموض
حتسني القدرة الرشائیة �ى املواطنني، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل ٔ�لس�ید املس�شار

  :الطیب املوساوي س�یدياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  رتمات،الس�یدات املس�شارات احمل
  الس�ید الوز�ر،

الزتمت احلكومة عند تقدمي الترصحي احلكويم بتحسني القدرة الرشائیة 
�ى املواطنني، لكن الزتاید املس�متر ا�ي تعرفه أ�سعار يف بعض املواد، 

�یف ميك�مك حتسني : و�اصة أ�ساس�یة مهنا جتعلنا ن�ساءل الس�ید الوز�ر
  هذا التد�ل؟

  .وشكرا

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

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید حلسن ا�اودي
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

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

ٕایوا ٕاىل اكنوا إالحصائیات واملؤسسات، التضخم عند� راه ما تیفو�ش 
  ..%1، �ٓخر ٕاحصاء ز�دة يف أ�سعار 1.5%

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
 .الصوت الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  ...ٕایوا الغالب هللا، هاذ املیكرو د�لمك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .نت ا�يل �اصك تقاد الس�ید الوز�راال، املیكرو مز�ن ما ف�ه والو، 
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س احلكومة امللكف �لشؤون العامة الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�
  :واحلاكمة

  .ٕایوا �اود، �اود

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
شویة الس�ید الوز�ر �ش تقاد راك طویل، اهبط، �زل اما اك�ن ما نعاود، 

  .تبارك هللا

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

��قو يف املؤسسات د�لنا راه �س�بة ال، قلت �لس�ید املس�شار، ٕاىل كن 
، يف %2التضخم يف هذه البالد من ٔ�ضعف ال�سب يف العامل، راه ٔ�قل من 

واك�ن  %1هاذ الشهور أ��رية �س�بة الز�دة يف اخلرض و�ريه راه تقریبا 
، واش عند� %3و ال  %2ا�يل نقص، املشلك مايش هو هنا، �زید حىت 

إالنتاج د�لنا �س�تافد م�و املواطن، ا�منو  ا�منو �ق�صادي ا�يل ك�سمح �اك
  .�ق�صادي �يق ضعیف

، ولكن يه %4حىت ل  %3ذ العام، الس�نة املق�� كنمتناو بني اه
ٕاذن �ادي یبقى هاذ الفقر، �ادي  %7وال  %6 ـقلی� �اصنا نوصولو ل

یبقاو املشالك حىت نوصلو لوا�د ال�س�بة معینة د�ل ا�منو �ق�صادي، 
ا�منو �ق�صادي؟ يه ذیك اخلزبة ا�يل كنقسمو ب��اتنا املغاربة ٔ�ش�نو هو 

واش تتكرب وال ال؟ ٕاذا �دد الساكن وذیك اخلبزية ما كتكربش رضوري 
�كون املشالك وال ذیك ال�س�بة �ش تتكرب ضعیفة، ٕاذن �اصنا الوترية 

  .د�ل ا�منو �ق�صادي �زداد يف املس�تق�ل، ٕان شاء هللا
  .اهذا هو الهدف د�لن

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

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ٔ�و الس�ید الرئ�س

يف احلق�قة حتسني القدرة الرشائیة هو الهاجس د�ل مجیع ا�ول، اح�ا 
ناش هذه النیة ما كنبخسوش احلكومة ا�هودات د�لها، ولكن ما اكیبان ل 

احلس�نة يف حتسني القدرة الرشائیة، س�� واح�ا تنعرفو ٔ�ن ا�ٓن الاكزوال 
�یطلع، كنعرفوا ٔ�ن اخلرض يف �زاید مس�متر، كنعرفو ٔ�ن قانون املالیة ا�يل 
كنطلو �لیه �ري من وا�د الثق�بة صغیورة ت�شوفو ٔ�ن العاف�ة شا��، حبیث 

  .ائب، واخنفاض يف أ�جورٔ�ن الز�دة يف الرسوم، الز�دة يف الرض 
شویة من الرضائب، ما �ر�كزشاي اهاذ احلكومة �ىل أ�قل تنقص لنا 

�ىل الرضائب يه ا�مع د�ل الصندوق، حتاول �شغل لنا لنا الناس، تدمع 
املقاوالت، �ش �كونوا فرض الشغل، �ش الناس ید�لوا شویة د�ل 

ني ا��ل والفقر الفلوس، �ش ميكن یتحسن هلم ا��ل، �یف یمت حتس
  املدقع والبطا� ضاربة أ�طناب د�لها يف خمتلف رشاحئ ا�متع؟

ٕاذن ٔ�� مع اليس ا�اودي الس�ید الوز�ر كنعرفو ٔ�نه تیقول لنا احلق�قة 
وك�شوفو فهيا، ولكن فني يه هاذ اليش؟ اح�ا �یبان لمك يش ر�اء؟ 

، ٕاذن اح�ا تیخصنا الس�یاسة ا�يل اكینة د� ا�ٓن يه الغالء، الغالء، الغالء
س�یاسة �دیدة وهاذ اليش راه اح�ا تندقو �قوس اخلطر مايش مكعارضة ٔ�و 
ٔ��لبیة، �وطنیني عند� �رية �ىل البالد، بغینا �س�تقرار و�س�تقرار ما 
ميكن لو �كون ٕاال بتوفري فرص الشغل، ٕاال بتحسني القدرة الرشائیة، س�� 

ء ويف أ�رض ويف املاء، ٕایوا فني هو وبالد�، تبارك هللا اخلريات يف السام
  حق�ا، حق الطبقة الضعیفة من هاذ اخلريات؟

نداءات س�ید�، هللا ینرصو، م�كررة حملاو� �قرتاب وتقویة اجلهات 
  .وحماربة البطا�، بغینا �شوفوها نلمسوها

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .وز�راللكمة لمك الس�ید ال

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

ٓ اليس ا�لبار، هللا هيدیك، املواطنني �ارف�نا تنقولو �ري املعقول ال، . �
هاذ ال�م وا�د الباكء �ىل أ�طالل، ٔ�� قلت � ٔ�� س�بقت � اك�ن 

دي یبقى هاذ الفقر، س�بقت � ٕاىل ما عند�ش ا�منو �ق�صادي �ا
املشالك، واش ٔ�� ما �ارفش املشالك؟ ٔ�� راه �اي من اجلبل؟ �ٓش تعاود 

  يل دروك ٔ��؟
هو ا�منو �ق�صادي،  ،هاذ اليش واعیني به، الهدف د�لنا هو هذا

قلت لمك ٕاىل ما اك�ش ا�منو �ق�صادي، قلت راه اعطینا ��ر�ة توغریفت 
�كربش، ٔ�ما ٕاىل �قت يه يه، �ٓش اخلزبة ا�يل تنطیبو واش تتكرب وال ما 

  �ادي تقسم؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�غرومت، �غرومت

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

ا�ٓن وا�د الرشحية مرضورة، ٔ�� معك، ولكن ما تقول ل�ش املغاربة 
ال؟ و�� �لیك لكهم، شوف �دد الس�یارات واش تیزتاد يف الطریق ٔ�و 

  واش تیزنل من السامء؟ ،م�ني هاذ اليش ؟واش �دد الس�یارات تیزتاد
ٕاذن �ادي نقولو الواقع اك�ن وا�د الرشحية م�رضرة، اكینة البطا� ا�يل 

إالحصائیات عند�، واش ما .. يف البطا� م�رضر، هاذو ال ٔ��د
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رینو؟ عند�شاي؟ الش دا�ر�ن الرب�مج د�ل �شغیل الش�باب، الش دا�
ٔ�ن �ارف اك�ن البطا�، ؤ�� �ارف ٕاىل اكن البطا� راه ما عندو ر�ل يف 

ٕاذن ٔ�� . ج�بو ما �ارفهاش ٔ���، ٔ�� یاله درت امحل� �نت�ابیة يف اجلبل
  .هللا هيد�مك... �اي من

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

موضوع سؤال  حتدید الف�ات الفقرية املس�تف�دة من صندوق املقاصة،
�لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .لوضع السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  زم�اليت، زماليئ املس�شار�ن،

بعد التنص�ب الربملاين، الس�ید الوز�ر، ٔ�قدمت وزارة ا�ا�لیة �ىل ف�ح 
ت العروض من ٔ��ل �س�تعانة خبرباء لت�دید الف�ات الفقرية اليت طلبا

�س�تحق ا�مع، واليت س�تخصص �لف�ات عن طریق ٕاصالح صندوق 
   .املقاصة
ما يه التدابري املت�ذة؟ ومن يه الطبقة : �سائلمك الس�ید الوز�ر ،�ا
  الفقرية؟

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

نتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة الس�ید الوز�ر امل 
  :واحلاكمة

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

�ون عرف�اها �ون �لینا املشلك، راه صندوق املقاصة بقى ٔ�ن مازال ما 
عرف�اش حنددو شكون ا�يل ك�س�تحق وشكون ا�يل ما �س�تاحقشاي، هنار 

  .حنددوها راه ما اك�ن مشلك
قاصة ٔ�� و� بين مالل، وا�د قال يل ٔ�� ما ت�س�تحقش صندوق امل

بوطة يف ا�هنار �ش خيرج املاء من  100ٔ�� ت�س�تعمل  ،�س�تافذ من املقاصة
البري، قال � رسبیو� د�روا لنا إالصالح، قلت لو �ش ند�ر إالصالح 

  .شكون ا�يل ما �س�تحقشاشكون ا�يل ك�س�تحق، ا�اصين نعرف 
يف الشهر، اك�ن ا�يل  2ري ت�س�تعمل بوطة ٔ�و ال ٕاذن املشلك الیوم الفق

يف ا�هنار، ٕاذن �اصنا �رسعو، ولكن ما يش �رسعو  100ت�س�تعمل 
ونطحنو الناس، ا�ٓن تنو�دو البطاقة، اك�ن دراسة واك�ن قرض من البنك 
ا�ويل فقط �ش حنددو شكون ت�س�تحق �ش ما نظلموش الناس، ٔ�ن 

ٔ�ة ا�يل تطیب ٔ�ي �ا�ة يف الزنقة تت��عها، كام قلت لمك املرة ا�يل فاتت املر 
تطیب احلرشة فني عندي يف املعطیات، ٔ�� ٕاىل زدت يف هاذ البوطة �ٓش 
نعمل لها؟ �اصين حندد لكهم وا�د وا�د، هذا هو الهدف د�لنا ٕان شاء 

  .هللا يف املس�تق�ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .الرد لمك الس�یدة املس�شارة

  :جية الزويماملس�شارة الس�یدة �د
  الس�ید الوز�ر،

�ني �رید ٔ�ن حندد هذه الطبقة ٔ�و هذه الف�ة، فٕاننا ٔ�مام مشلك، ٔ�ن 
صندوق املقاصة راه هزیيت ا�مع من البزن�ن، هزيت مجمو�ة من أ�ش�یاء، 
بقات �ري البوطة، ٕاذن حىت البوطة ما معرك هتزها �ش ما معرك تعطي 

و نعم ٔ�س�یدي �ادي نعطیو �لناس املس�تحقني، يف الوالیة أ�خرى قلت
�لطبقات املعوزة، وقال اليس ٕا�ن كريان ٕان هاذ ٕاصالح املقاصة هو 
رضوري وٕان اكن ملكف، مضیفا ٔ�ن الهدف هو متكني الف�ات املس�تضعفة 
ا�يل هام أ�رامل واملطلقات واملعاقون واملس�نون، مث كذ� كن�ربو 

وا ٔ�ش�نو هام التخطیط تیقول ب�ٔنه قاموا بدراسات ٕاىل �ري ذ� و�دد
  الطبقات ا�نیا ؤ�ش�نو يه الطبقات الفقرية؟

فالطبقات الفقري معروفة يف املغرب الس�ید الوز�ر ما غنبحثوش �لهيا، 
شفيت حىت هذاك ا�يل كتعطیه احلد أ�دىن راه طبقة فقرية، ٔ�ن كتعطیه 

ر�ل �ی�لص الكراء و�ی�لص ذاك اليش ا�يل كتعرف لكو، ٔ�ما  60.000
الس�یارات راه لكيش �لقروض، وق�ل ما �شوف الناس ا�يل الناس ك�رشیو 

عندمه الس�یارات ر�ب فالطوب�سات و�رب الناس را�بني فوق الطوب�سات 
كذ�، مفايش ٔ�ن ميل كنطرحو ٔ�س�ئ� راه اح�ا كنقولو، اح�ا كنقولو ب�ٔن 

  .املغرب مز�ن، ولكن �اصو �كون ٔ�حسن �ك�ري من هاذ اليش
ي وتقول لیا اخلزبة صغرية، ٔ�� تنقول جت ،الوز�ر الس�ید ،ما�اصكش

لیك ٔ�نت تتقول اخلزبة صغرية، ٔ�� تنقول لیك الید�ن �زاف، ٕاذن ٔ�نت 
�هترض من موقعمك، ٔ�� �هنرض من موقعي ٔ�ن الید�ن �زاف فولینا م�داحسني 

وحنلو يش �ا�ة، يش مشلك، .. ٕاذن �اصنا ند�رو يش . فذیك الطب�
وة، مايش تبقى �ري تقول يل راه كتبك�وا واحلكومة جيب �لهيا ٔ�ن ختلق الرث 

�ري �ىل أ�طالل وال كتبك�وا �ىل كذ، ال، حنن �شخص الواقع وحنم� 
ن هنا، ٕاذن لك وا�د �ید�ر اخ�صاصاته الس�ید الوز�ر، ان� ملندافع 

  .كتد�روا اخ�صاصا�مك، اح�ا تند�رو اخ�صاصاتنا
�اصهم ا�مع،  %60وال  %50يف ٕاطار اخ�صاصاتنا نقول ب�ٔن املغاربة 

لكيش وىل فقري، هرس�تو حىت الطبقة املتوسطة ا�يل تتقول ٔ�نت ٔ�ن الطبقة 
درمه ٔ�صبح �ري قادر �ىل حتمل الرضائب،  7000وال  5000املتوسطة 
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  .وكذ� �ق�طا�ات ا�يل �زلت �ىل هاذ اليش
ما اكی�ش، زد �ىل ذ� تفامق  2011مث كذ� جتمید أ�جور ا�يل من 

 ذ� الش�باب ا�يل ما عندو حىت �دمة، ٕاذن إالشاكل البطا�، زد �ىل
الوز�ر هو جيب ٔ�ن �كون �لفعل �اسني مبسؤولیاتنا،  الس�یدا�يل اك�ن 

حكومة و�رشیعا ٔ�و �رملانیني، �ش نو�دو احللول، ف�جب ٔ�ن حندد هذه 
  .الطبقة �ش تعطهيا حقها بعدا من البزن�ن

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

احلكومة، راه �ري البارح كنتو يف  ٔ�س�تاذة الزويم، راه البارح كنتو يفا
احلكومة، زعام هاذ اليش تغري بني عش�یة وحضاها، هاذ البطا� ما معرها ما 

يف البالد، هاذ الفقر ما معرو ما اكن يف البالد حىت ج�نا �لحكومة،  اكنت
اح�ا ج�نا حس�نا الظروف د�ل املواطن، حس�نا الظروف د�ل املواطن، 
اعطینا �لعیاالت ا�يل مطلقات والعیالت ا�يل ر�اهلم ماتوا و�الوا هلم 

ىل ولیدات دا�ر�ن ا�مع يف املدرسة، هاذ اليش �ادیني �لشویة �شویة �
  .حساب املزيانیة ا�يل �لیتوا لنا، وا�كونو واقعیني

ٕاذن تنقولو هاذ ال�م مايش د�ل هنا�، الوا�د �ري تیخرج من 
احلكومة یبدا یبدل �اود �ين یبدل اخلطاب د�لو، راه �ارف ميل اكن يف 
احلكومة راه �ارف الظروف فاش اكنت احلكومة، ا�یون اكنت يف احلكومة 

ابتداء من هذه الس�نة تنقول �لمواطنني ابتداء من هاذ  اح�ا �دد�ها،
شكون زاد ا�اله االس�نة ا�یون د�ل املغرب ما �اد�ش �زاد، غتنقص، 

  فهيا؟ ٔ���؟
�اصنا �كونو واقعیني ميل خناطبو املغاربة من هاذ املوقع، نقولو  ،ٕاذن

لوزراء تیجیو هلم وا�د اخلطاب ا�يل ی��قو�، ٔ�ن تیقولوا هاذ الربملانیني ال ا
ت��لكموا ما تیفهموش، �لیين، ٔ�� الواقع ٔ�ن املواطن ميل �مييش تیصوت 
�لیا، ٔ�� املواطن تیصوت �يل هباذ الواقع و�ارفين بيل ٔ�� �دي معه، 
وكنتضارب حنل املشالك د�لو، لك یوم تنضاربو حنلو املشالك د�ل 

  .املواطنني
  ...ٕاذن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .السادة املس�شار�ن �لیو الس�ید الوز�ر جياوبهللا خيلیكوم، 

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  .ٔ�� ما �لكم�شاي، ٔ�� ما �لكم�شاي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ال تقاطعوا الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :مةواحلاك

ٔ��، ال، �كونو موضوعیني مع .. ال، ٔ�� ملا تنقول احلكومة، احلكومة
  .املواطنني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر

ارتفاع ٔ�مثنة الاكزوال والبزن�ن رمغ اخنفاض ٔ�سعار النفط يف السوق 
 .ا�ولیة، سؤال موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة

  .ار احملرتم لتقدمي السؤالتفضل الس�ید املس�ش

  :املربوح احلواملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
تعرف ٔ�سعار احملروقات ارتفا�ات وز�دات بلغت مس�تو�ت متس 

ش�به  القدرة الرشائیة �لمواطنني، رمغ ٔ�ن السوق العاملیة �لنفط تعرف
اس�تقرار وسعر النفط يف مس�تو�ت �د م�وسطة ٕان مل نقل م�خفضة، 

  .مقارنة مع الفرتة اليت س�بقت قرار احلكومة حتر�ر سوق احملروقات
�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن ٔ�س�باب �رتفاع رمغ اخنفاض 

وما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا ملعاجلة هاذ  ،أ�سعار ا�ولیة �لنفط
  الوضع؟

  .شكراو 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا
  .للكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتما

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

واك واك ٔ�عباد هللا، واش دروك �� �لیك مثن السعر د�ل البرتول 
دوالر  45هبط؟ واش �ارفني مثن الیوم وال،ال؟ راه ميل اكن التحر�ر اكن 

ینا�ر  1، يف 2015درامه،  �10لربم�ل، واك�ن ا�والر �ساوي تقریبا 
دوالر، فني كتقول نقص ا�مثن؟  60، عندي هنا�، الیوم قریب ل2015

وا�والر وسعر ا�والر طلع، �اص ٔ�كرث من ا�رامه �ش ��ذ ا�والر، 
ن كتقول يل هبط، راه هذا هو املشلك، ميل نعطیو املعطیات �لمواط

 2015تقریبا، وميل اكن التحر�ر يف  57.6نعطیوه معطیات حصی�ة، الیوم 
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دوالر، ٕاذن ٔ�ش قول يل املواطن م�رضر، نعم، تقول يل الهامش  45اكنت 
�بري، نعم، هذا ٔ�� م�فق معك، ٔ�ن الطاقة الرشائیة د�ل املواطن ضعیفة، 

  .والسعر د�ل البرتول �زاد
البرتول �ك كمتيش لفر�سا حشال  راه يف دول ٔ�خرى ا�يل ما عندهاش

البرتول دروك؟ حق�قة هام عندمه الفلوس ٔ�كرث م�ا، ولكن حىت هام 
 1.44ٔ�ورو، حس�هبا،  1.44درمه،  17درمه �لرت،  17ك�رشیوا الیوم 

درمه، ولكن هاذ اليش �ا �ايل �ىل املواطن، ٔ��  17و 16ٔ�ورو، بني 
ا در� جلنة د�ل املراق�ة معاك، ولكن راه جلنة اس�تطالعیة �ادي دار، اح�

  .واش اكینة املنافسة، ا�ور د�لنا كنقومو به
ا�ٓن �ادي �شوفو واش اكینة املنافسة لیكونوا م�فقني بناهتم، �الش 
فني یتفقوا؟ �ري �ش الهامش د�هلم یطلع، �اصنا �شوفو �ك ما م�فقني 

ارتفعت �ش هذاك الرحب د�هلم ما �كونوش م�فقني �لیه، ٔ�ما أ�سعار 
من التحر�ر ل�ٓن الهامش ارتفع وغنوقفو �لیه . ولكن ٔ�ن یق�نا الهامش ارتفع

  .ٕان شاء هللا مع هاذ ا�لجنة �س�تطالعیة ا�يل �ادي خترج

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
كنقولو، وكنعرفو ٔ�ش كنقولو لعباد هللا ا�يل كتقول،  كنعرفو ٔ�ش�نو

درامه، واكن املعدل د�ل  8أ�رقام ميل اكن املقاصة، اكن الاكزوال ب
دوالر، املعدل كهنرض �ىل املعدل ما هترضل�ش  57أ�سعار د�ل النفط 

  .�ىل د�ل وا�د ا�هنار وال جوج
ا�ار –الر�ط  درمه يف هاذ احملور املعلوم، 9.80من بعد التحر�ر 

  .درامه و�ادي �10ف�اللت راه  –البیضاء، ٔ�ما اح�ا يف در�ة 
املعدل، الس�ید الوز�ر، ما كهنرضش �ىل السعر د�ل الیوم، اك�ن فعال 

دوالر، الاكزوال  50وا�د املنحى شوي تصا�دي، ولكن املعدل ٔ�قل من 
الاكزوال  د� الس�ید الوز�ر، وصل �لمثن د�ل فاش اكن البزن�ن، یعين وىل

هذه مؤسسة دولیة كتقول  (Global petrol prices) حبال ا�لیصانص، 
یعين ) MENA(بيل سعر احملروقات يف املغرب هو أ��ىل يف م�طقة 

شامل ٕافریق�ا والرشق أ�وسط، ميل كنجیو �لرت�یبة د�ل أ�سعار، الس�ید 
اه فهيا ٔ�كرث من بغینا املواطنني وعباد هللا ا�يل كتقول یعرفوا بيل ر االوز�ر، 

درمه ٔ�و درمه ونص د�ل الرضیبة �ىل القمية املضافة، ٔ�ن� �ویني �زیدوا فهيا 
  . 2018يف 

درامه د�ل الرضیبة �ىل �س�هتالك ا�ا�يل،  3فهيا وا�د جوج وال 
فهيا وا�د الرمس د�ل �كو�ن �ح�یاط �سرتاتیجي ا�يل س�بق در� ف�ه 

تی�لصوا يف هاذ الغازوال �ش یتدار سؤال ا�ٓن و�ري اكيف، الناس 
  .�ح�یاط �ل�س�بة �لبالد و�ح�یاط ما اكی�شاي

  الس�ید الوز�ر،
املواطنني �اصهم یعرفوا ٔ�ش�نو هو الهامش ٔ�ش�نو هو الرحب د�ل هاذ 
حمطات التوزیع يف هاذ املسائل لكها، ا�ٓلیات د�ل املنافسة الس�ید الوز�ر 

ت املقا�سة متهیدا �لتحر�ر، من بعد ما درتوهاش ميل حترر القطاع، اكن
ما شف�اشاي يش �ا�ة ا�يل ترتاقب أ�سعار، تتقولها لنا ٕایه، ولكن  2014

  .ما شف�ا حىت يش �ا�ة يف املیدان
  الس�ید الوز�ر، 

ا�يل بغیت نثري � �ن��اه هو ٔ�ن الغازوال راه مايش �ري الس�یارات، 
ق�صادیة �رب نقل البضائع راه عندو وا�د ا�ور �م وحمرك د�ل ا�ورة �

ٕاىل �زاد  البرتول �دا ب  - و�اوبين الس�ید الوز�ر  -لنفرض . وأ�ش�اص
دوالر، �یفاش �ادي �كون السعر يف احملطة د�ل التوزیع؟ وهذا راه  30

  .فراغ ممكن ميكن � مييش حىت هيدد السمل �ج�عي
  .وشكرا

  .السالم �لیمك

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

  .اللكمة لمك �لتعق�ب الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

، 58.03يف هاذ ا�لحظة هذه،  58.03السعر يف هاذ ا�لحظة هذه 
هاذي كرث من شهر، �ش ما تقولش �ري  55ومن فوق فات  45واكن 

س�نني؟  �10ام؟ 100، معدل د�ل ٔ�ش ما اكی�ش املعدل. البارح، هكذاك
  املعدل د�ل ٔ�ش؟ 

هللا هيدیك، قلنا ٔ�ن ا�ٓن سعر النفظ �ادي يف تصا�د ٔ�ن اتفقوا 
ب��اهتم املنت�ني، ت�متىن ٕان شاء هللا ما �زیدش ٔ�كرث ٔ�ن فعال مايش �ري 
املواطن ا�يل �یرضر، البالد تترضر، ٕاذن ما تنحس�بوش احلكومة، ا�و�، 

د لكها تترضر، وا�ٓن اك�ن مراق�ة د�ل املنافسة ٕاىل �ارفني املواطن البال
�ق�صاد املغريب راه ما اكی�ش يش وا�د ترياقب السعر ماط�شة، السعر 
الفلف�، راه حبالو حبال هذا، البرتول حبال الزبدة حبال، ما اكی�ش يش وا�د 

  ..ترياقب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید الوز�ر �ىل مسامهتها�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، و�شكر ا

ومنر ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة 
، اللكمة ٔ��د السادة من فریق العدا� "م�ثاق املرافق العموم�ة"وموضو�ه 

  .والتمنیة لتقدمي السؤال تفضل اليس
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  :الصمد مرميي عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .املس�شار�ن احملرتمنيالس�یدات والسادة 

  السادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر،
  ..نصت أ�حاكم 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
املس�شار،  الس�یدمن فضلمك، من فضلمك، إالنصات لزم�لمك، تفضل 

  .تفضل، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  الس�ید الوز�ر،

ملتعلقة نصت أ�حاكم ا�س�توریة �ىل ٕارساء قوا�د احلاكمة اجلیدة ا
ب�س�یري إالدارات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة من �الل وضع م�ثاق املرافق 

  .العموم�ة
  الس�ید الوز�ر، 

�سائلمك حول ٔ�س�باب ت�ٔخر ٕاصدار هذا املیثاق؟ وما يه التدابري 
�س�تع�الیة اليت س���ذوهنا ٕالصدار هذا املیثاق وفقا ملا نصت �لیه 

  أ�حاكم ا�س�توریة؟
  .وشكرا

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا

  .تفضلوا الس�ید الوز�ر ،اللكمة �لس�ید الوز�ر احملرتم

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
�ىل ٔ�س�باب الت�ٔخر، هاذ احلكومة  ،الس�ید املس�شار ،صعیب �سائلين

تن�رشف �كون عضو فهيا �اله مكلت نصف س�نة من معرها،  ا�يل ٔ��
  .ومع ذ� �ادي جناوبك 2011واملیثاق د�ل املرافق العموم�ة موجود م�ذ 

ٕاصدار املیثاق د�ل املرافق العموم�ة ميكن ٔ�ن یعزز فعال اجلهود 
من ا�س�تور، خصوصا ف� یتعلق  157املتواص� لتفعیل مق�ضیات املادة 

اجلیدة د�ل تدبري امجلا�ات الرتابیة وإالدارة العموم�ة  ب�ٔسس احلاكمة
وأ��زة العموم�ة، لكن �ل�س�بة لهذه احلكومة فهو ٔ�یضا وا�د الرافعة 
ٔ�ساس�یة د�ل الن�ا�ة إالداریة هذا الشك ف�ه، وهو ٔ�یضا یندرج مضن 

  .خمططها ال�رشیعي احلايل
�ل املیثاق ا�يل ا�يل حصل هو ٔ�ننا اح�ا و�د� ٔ�مام�ا وا�د املرشوع د

ت��ص �ىل وا�د العدد من املبادئ املتعارف �لهيا، ويه عبارة عن معایري 

هو مفهوم �دید ا�ٓن تید�ل يف  ،ومواصفات دولیة ملفهوم املرفق العام
حبال ا�رتام القانون واملساواة واحلیاد واس�متراریة املرفق ااحلاكمة يف املغرب، 

واطنني واجلودة والزناهة والشفاف�ة، هذه العام واملالءمة د�لو حلاج�ات امل
  .لكها م�ادئ م�صوص �لهيا

ح�ا ارت�ٔینا ٔ�یضا، مبا ٔ�ن أ�مر یتعلق بنص مدسرت، ٔ�ن النص الكن 
ؤ�ن البد ب�ٔن نعطي ٔ�نفس�نا قلیال من الوقت رمبا ما يش  ،�كون ٔ�قوى
س�نني، ولكن قلیال من الوقت من ٔ��ل  5علو یت�ٔخر هذه جيالوقت ا�يل 

  .جتویده
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�ىل أ�قل بعدا املرشوع راه اك�ن، ف�ه وا�د ا�مو�ة من املعایري 
الیوم �تت احلا�ة مل�ة ٕاىل  ،الس�ید الوز�ر ،م�عارف �لهيا، لكن ٔ�قول

ار هاذ املیثاق هذا، ليك حيدد قوا�د املعام� املب��ة �ىل احلاكمة ٕاصد
اجلیدة، العالقة اجلدیدة بني املواطن وإالدارة العموم�ة، هاذ املیثاق ا�ي 
جيب ٔ�ن یتضمن املبادئ التوجهيیة يف املعامالت إالداریة، جيب ٔ�ن یقطع 

ىل إالدارة اخلادمة، إالدارة امل�سلطة إ  ،مع العقلیات، عقلیة إالدارة احلامكة
إالدارة اليت تو�د يف �دمة املواطن اليت تعترب �مهتا أ�ساس�یة هو ا�رتام 

الوقوف عند ا�رتام القانون و�دم جتاوز القانون من طرفها، احلا�ة  ،القانون
ٔ�صبحت مل�ة ٕالصدار هذا املیثاق، �عتباره مرجعا ل�رش قوا�د احلاكمة 

الوطنیة �لوقایة من الرشوة والزناهة  اليت تد�ل مضن اخ�صاصات الهیئة
وحماربة الرشوة، ٔ�ن من مضن �خ�صاصات ٔ�هنا ت�رش قوا�د احلاكمة 
اجلیدة اس��ادا لهذا املیثاق، و�لتايل هذه الهیئة يه حبا�ة ٕاىل وجود هذا 

  .املیثاق
احلا�ة ٔ�یضا ٔ�صبحت مل�ة ٔ�ن ٔ�سالیب وطرق العمل البالیة واملعقدة 

��رتاف امجلیع �شهادة مجیع املواطنني حىت املرتفقني وحىت وهذا  -واملرهقة 
  .ٔ�صبحت يه الشكوى أ�ساس�یة �ى املواطنني - املواطنني 

ٔ�ن �دم فعالیة نظام املساء� وحماس�بة  ،الس�ید الوز�ر ،البد من الت�ٔ�ید
املسؤولني، اكنوا س�یاسني، م�تخبني ٔ�و ٕاداریني، هذا أ�مر كذ� �شلك 

  .س�باب ٕاح�اط املواطن وفقدانه الثقة اجتاه ا�و� وإالدارةس��ا رئ�س�یا من �ٔ 
  الس�ید الوز�ر،

كد ب�ٔن هذا املیثاق جيب ٔ�ن حيدد هیلكة ٕاداریة منوذج�ة لٕالدارات ؤ ٔ�� �ٔ 
صغرية اكنت ٔ�و �برية، ولكن �ىل أ�قل ٔ�ن �كون  ،العموم�ة حبسب جحمها

املسؤولیة هناك منوذج قار وكذ� توصیف املهام وتصنیف الوظائف، ربط 
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�حملاس�بة وربط إالنتاج واملردودیة �لتوزیع وتعلیل القرارات إالداریة 
  .وت�س�یط املعامالت إالداریة واخ�صار الو�ئق واملس��دات

البد من الت�ٔ�ید ٔ�ن م�ثاق املرافق العموم�ة ا�يل هو �ٓلیة حلاكمة املرافق 
من إالصالح  العموم�ة وإالصالح إالداري، ا�ي نقدر جحمه �عتباره جزء

الشامل وممكل من املمكالت أ�ساس�یة يف ٕاطار هاذ إالصالح الشامل، 
ا�ي جيب ٔ�ن �ربط كذ� إالصالح الس�یايس وإالصالح �ق�صادي 

  .وإالصالح �ج�عي يف بالد�
والبد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة هذا إالقرار ؤ�ن �كون هذا املیثاق ممتزيا 

اطب ل�س فقط إالدارة العموم�ة ولكن �ملفهوم�ة والوضوح، ٔ�ن هو خي
مجیع املرتفقني، وٕاذا �ابت هذه العنارص الشك ٔ�ن هذا التعق�د يف فهم 
واس�ت��اط مق�ضیات ال�رشیعات والو�ئق وامل�شورات، هذا �شلك كذ� 

  .عبءا ومش� حق�ق�ا �ل�س�بة �لمرتفقني ومعوم املواطنني
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كراش

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

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

وٕاذ ٔ�شكرك �ىل تفض� بطرح هذا السؤال وان��اهك ٔ�مهیة هذا 
النص، فالبد �ش �س�تغل هاذ الفرصة ومن �ال� من اكفة السادة 

�الش عطینا لراس�نا الوقت لتجوید هذا النص؟ مجیع ا�ن، املس�شار 
النصوص ا�يل �هترض �ىل إالدارة و�ىل املرفق العام يه نصوص ما 

 14كتن�هبش لهاذ البعد د�ل املواطنة، �ال� امل� يف اخلطاب د�ل 
مرة، هاذ إالدارة اكنت كتصلح لراسها يف  35" مواطن"ٔ�كتو�ر �رر لكمة 
يف الت�دید، ولكن اجلانب العالئقي اكن  ،ٕاىل �ري ذ� ،الهیلكة، فالتوزیع

هاذ املواصفات لكها د�ل اجلودة  ،مفقود، هاذ اليش ا�يل تفضليت به
واخلدمة ا�يل هرضت �لهيا ٔ�� يه �هترض �ىل إالدارة و�ىل املوظف ا�يل يف 

  .إالدارة ما �هترضش �ىل املواطن
ل الت�ارب ا�ولیة ٔ�ننا ارت�ٔینا واس�تلهاما من وا�د العدد د� ،��

، غتبقى هترض "حقوق املرتفق"�ادي ند�لو وا�د الباب يف املیثاق د�ل 
�ىل إالدارة و�لهيا كذا وكذا وكذا بدون ما �كون وا�د القوة د�ل النص 
القانوين ا�يل �ید�ل ٔ�وال املقاربة احلقوق�ة يف �رتفاق ويف املرفق العام ويف 

�ش �كون النص .. صل ف�ه وا�د العدد د�لاخلدمة العموم�ة، ود�لنا ف
  .يف مس�توى انتظارات الشعب املغريب

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع النقل وموضو�ه إالسرتاتیجیة الوطنیة 
، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 2025-�2016لسالمة الطرق�ة 

  .ریق أ�صا� واملعارص لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شارف

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

�سائلمك عن ما يه التدابري �س�تع�الیة اليت تعزتمون الق�ام هبا من 
  طرق وٕازهاق ٔ�رواح أ��ر�ء؟ٔ��ل وقف �زیف حرب ال

  .وشكرا

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

اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،بولیفالس�ید محمد جنیب 
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكف �لنقل

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

 �هيرض �ىل �لفعل فالسؤال ا�ي تفضل به الس�ید الرئ�س ا�يل
إالسرتاتیجیة، ٔ�نمت طرح�وا سؤال ا�يل تیصب فهاذ إالسرتاتیجیة، ا�يل 
�لفعل ٕاسرتاتیجیة ا�يل من �الل ٔ�وال تق�مي إالسرتاتیجیة العرشیة أ�وىل 

اس�تطعنا خنرجوا بوا�د ا�مو�ة د�ل اخلالصات ا�يل من  2003-2013
ركزت �ىل احملاور  ، وا�يل2026-�2017اللها بدینا إالسرتاتیجیة د�ل 

الرئ�س�یة ا�يل يه مرتبطة �حلوادث د�ل السري يف شقها ا�يل هو مرتبط 
�ل�رشیع، حبیث ٔ�نه اكنت ٕاجراءات د�ل التعدیل د�ل املدونة �الل 
الس�نة املاضیة وا�يل مش��ا فهيا لٔ�س�باب د�ل السلوك �ٔ�ساس ؤ�د�لنا 

 د�ل الرخص د�ل �دة ٕاجراءات ا�يل يه �دیدة، من ق�یل هاذ اليش
و�ريه ا�يل غیكون ٕاجيايب، ؤ�یضا ) Les triporteurs(تعلمي الس�یاقة و

 .ٕا�ادة النظر يف املق�ضیات د�ل ا�الفات و�ريها
زائد الشق الثاين ا�يل هو مرتبط �ملراق�ة، مبعىن �ك�یف املراق�ة، سواء 

خوان د�ل أ�من اكنت املراق�ة ا�يل تیقوموا هبا إالخوان د�ل ا�رك وال االٕ 
الوطن وال إالخوان د�ل الوزارة د�ل النقل، �ٕالضافة ٕاىل املراق�ة ا�يل يه 
مرتبطة �حلا� املیاكنیك�ة ا�يل اكنت فهيا تعز�ز د�ل النصوص ؤ�یضا 
ٕاجراءات معلیة م�دانیة، من �الل �ك�یف د�ل ا�ور�ت املفاج�ة، ولكن 

طة �ملراكز د�ل املراق�ة ا�يل يه من �الل ٔ�یضا إالجراءات ا�يل يه مرتب
  .م�وفرة �ىل الصعید الوطين

والشق ا�ٓخر ا�يل هو مرتبط �لتواصل ا�يل �ل�س�بة لنا �ميثل املزية 
د�ل إالسرتاتیجیة ؤ�نه �لفعل الیوم اك�ن ٕاشاكالت ا�يل يه �امة ومعیقة 
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من ا�يل �اصها متيش �لعمق د�ل إال�سان، وا�يل ما ميكن ند�روها ٕاال 
�الل التواصل، ويف هاذ التواصل ف�ه شق ا�يل هو مرتبط �لب��ة التحتیة 
التعلميیة د�ل الشاب ا�يل بغیناه �لمس�تق�ل، �ش نطوروا الثقافة د�ل 
السالمة الطرق�ة عندو، ولكن ٔ�یضا مرتبطة �ملواطن العادي واملواطن 

لطریقة د�ل السائق ا�يل عندو وا�د العدید د�ل اخللل ا�يل هو مرتبط �
الس�یاقة، ولكن ٔ�یضا �لطریقة د�ل الع�ش ا�متعي من �الل العر�ت، 
وهذا ا�يل عند� ف�ه ٕاجراءات ا�يل يه ٕاجراءات جریئة ق�اسا ٕاىل 

  .إالسرتاتیجیة أ�وىل السابقة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :الكرمي اهلمس عبد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ما �اد�ش نتفا�ل معك ف� خيص وال نقاشك يف إالسرتاتیجیة الوطنیة 

  .قدما ك�شوف ٔ�� هاذ املوضوع �اصو یتعاجل من جوج د�ل النقط
  .ٔ�وال، الب��ة التحتیة الطرق�ة

  الس�ید الوز�ر، 
لميیة ٔ�و �ویة ال �رشف وال الواقع د�ل الب��ة التحتیة الطرق�ة سواء ٕاق 

یضمن السالمة �لسائق يف مجمو�ة من أ�قالمي، وهذا ٕاىل مش��ا نناقشو 
حىت احملاور ا�يل �ینة وا�يل �یعرفها اللك، الطرق الس�یارة ٕاىل مش��ا 

مك�اس، الوضعیة د�لها كهتدد السالمة د�ل -لطن�ة، ٕاىل مش��ا لفاس
  .السائقني واملس�تعملني د�ل الس�یارات

اح�ا ما تن�رتموش الروح ،  ذ� الس�ید الوز�ر غیاب ال�شو�رزد �ىل
د�ل املواطن املغريب، �حكومة ما اكی�ش ��رتام �اك املواطن سائق 
الس�یارة، یعين اك�ن حفرة، اك�ن فرياج ما اكی�ش ال�شو�ر، اك�ن هاذي، ما 

ت هللا ما) accident(اكی�ش الصیانة، �ادي ٔ�نه املواطن جيي یتقلب ید�ر 
�رمحو، �ري الیوم يف الصباح ما بني ٔ�كنول الطریق الرسیع ٔ�كنول �زة مات 
الس�ید مواطن شاب حضیة د�ل غیاب د�ل ال�شو�ر، ٕاذن هنا خص 
وا�د احلس ٕا�ساين د�ل احلكومة ٔ�نه �راعي �اك املواطنني مس�تعميل 
الطرق �یفاش �كونوا اس��اق�ني �كون عند� حس املسؤولیة، ذاك 

سؤول �ىل املس�توى إالقلميي ٔ�و اجلهوي ٔ�و الوطين �كون عندو حس امل 
املسؤولیة یقول ال راه هاذیك راه ت�شلك خطر �ىل املواطنني، �اصنا 
ند�رو ال�شو�ر، �اصنا ند�رو الصیانة �یك الطریق، �اصنا نبادروا �ش 

  .ند�رو 
ٔ�نه  -��رتاف د�ل الوز�ر د�ل الت�ارة  -وزد �ىل ذ� الس�ید الوز�ر 

 قطع الغیار ا�يل هو ما يش ٔ�صيل، قطع الغیار ا�يل غزى السوق، لكيش
)adapté ( د�ل الش��وا ال)les plaquettes ( ال)les 

amortisseurs ( ال لكيش، ٕاذن هاذ املواطن هذا ميل تیكون ومرارا
تنلقاو حوادث السري يف الطریق الرسیع ٔ�نه الس�یارة كت�ل اكم� �لرویضة 

یعين ميل تتطرح السؤال �یفاش وقع لهاذ ) l’amortisseur(د�لها ب 
  اليس هذا؟

ٕاذن اك�ن هنا وا�د اجلودة ما �یناش د�ل القطع، ٕاذن �اص وا�د 
الرصامة، وا�د إالسرتاتیجیة ا�يل یزنل فهيا الضمري د�ل احلكومة ود�ل لك 

ر �ىل املسؤولني، وا�يل ميكن ند�روا وا�د الثورة �ش نوعیو ال ا�يل ت�سه
بیع هاذ قطع الغیار وال ا�يل ت�سهر �ىل صیانة الس�یارات وال املراق�ني ٔ�ن 

یعين راه ٕاحصاء ا�يل  2016ق�یل يف ) 274000( �ٓ�ٓف هنا وا�د تقریبا
  .يل فهيا احلروب وفهيا أ�زماتا�رمبا ما نلقاوش حىت يف الب�ان 

د�ل  ٕاذن �اص هللا جياز�مك خبري تدار، �هترضوا �ىل حفظ الكرامة
إالسرتاتیجیة وا�د الثورة �ش  املواطن �ىل احلقوق د�لو، تدار وا�د

�ري ٕاىل مات هللا �رمحو، اكرثة  دامئاحتلوا هاذ املشلك، ما نبقاوش اح�ا 
  .تد�ل مث املواساة كذا، ال وا�د الثورة حق�ق�ة حتلوا هاذ املشلك هذا

  .وهذا ما عندي الس�ید الوز�ر

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

  .ف� تبقى لمك من الوقت الس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
مش�يت جلزء من ا�اء، �ري أ�نت  ،الس�ید املس�شار ،ال، بع�ا� شدیدة

التحتیة يه أ�صل يف  د� املعطیات ال �سعف ٔ�ننا منش�یو ونقولو الب��ة
من �دد الق�ىل، مبعىن  %5إالشاكل، ٔ�نه الب��ة التحتیة �متثل ٔ�قل من 

أ�خرى ا�يل يه مرتبطة �لفعل �حلا� املیاكنیك�ة  %5اح�ا �هنرضوا �ىل 
د�ل السلوك، هو ا�يل  %90ولكن ا�يل �م هو ذاك  10ٔ�قل من 

لت به راه ٔ��ید ٔ�نه إالسرتاتیجیة مشات لو، ولكن ذاك اليش ا�يل تفض
حصیح وحنن �ش�تغل �لیه، سواء من �الل الب��ة التحتیة ا�يل فهيا تقریبا 

  .ملیون �الل هذه الفرتة 200امللیار و 3وا�د 
لكن إالشاكل ا�يل هو مرتبط بقطع الغیار حنن ا�ٓن يف ٕاطار 

)l’homologation ( التصدیق �ىل قطع الغیار �ادي نوقعو يف أ�شهر
ا�يل �ادي مييش يف  ق�� مع املهنیني د�ل القطاع دفرت التحمالتالقلی� امل 

قطع  ،)les pièces de rechange( هاذ �جتاه، هو ٔ�نه هاذ اليش د�ل
الغیار ما ميك�ش ٕاىل ما اك�ش مصادق �لیه ٔ�هنا �س�تعمل، ٕاذن املرشوع راه 

یه �ش ٕان شاء هللا یمت التوق�ع �ل  2018اح�ا �دامني ف�ه، ت��وقعو ٔ�نه يف 
  .منش�یو
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نعطیك �ري منوذج، الس�ید الرئ�س، �ري �ش وهاذ املس�ٔ� ما يش 
الوزارة �ري �ش من �اللمك السادة املس�شار�ن، نبغي نقول لمك هاذ 
املس�ٔ� راه ما يش الوزارة د�ل السالمة الطرق�ة فقط، الیوم الوز�ر �مييش 

ونقدر نقول � ٔ�ن �لمیدان ترناقب التعلمي د�ل الس�یارات و�م��ا�ت، 
د�ل الرخص ا�يل ت��عطاوا ت��عطاو بطریقة �ري معقو�،  %60ٔ�كرث من 

الیوم إالخوان عوض ما یعاونو� تیخرجوا ید�روا یقولوا � وقفات وال 
  ...�لینا و�لینا جنحوا عباد هللا

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

ود ٔ�ن ٔ�ذ�ر ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون بعد قلیل مع �ٔ  ،اجللسةوق�ل رفع 
�لسة معوم�ة مشرتكة مبقر جملس النواب، س�تخصص لتقدمي مرشوع 

  .واملالیة �ق�صادمن طرف الس�ید وز�ر  2018قانون املالیة لس�نة 
   .شكرا ملسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


